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١   

  كتاب الطهارة

  باب التطهري مباء البحر قال اهللا جل ثناؤه وأنزلنا من السماء ماء طهورا

عنه ظاهر القرآن وقال فإن مل جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا قال أبو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي رضي اهللا 
يدل على أن كل ماء طاهر ماء حبر وغريه وقد روي فيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حديث يوافق ظاهر القرآن 

أخربناه أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ وأ بو زكريا حممد  - ١يف إسناده من ال أعرفه مث ذكر حديث الذي 
اهللا قاال حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن إبراهيم بن حممد بن حيىي رمحهما 

ما لك وأخربنا أبو علي احلسني بن حممد بن حممد بن علي الروذباري رمحه اهللا يف كتاب السنن أنا أبو بكر حممد بن 
ث السجستاين ثنا عبد اهللا بن مسلمة بكر بن عبد الرزاق املعروف بابن داسة بالبصرة ثنا أبو داود سليمان بن األشع

عن ما لك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن األزرق أن املغرية بن أيب بردة وهو من بين عبد 
سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إنا نركب : الدار أخربه أنه مسع أبا هريرة يقول 

من املاء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ مباء البحر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم البحر وحنمل معنا القليل 
  هو الطهور ماؤه احلل ميتته وقد تابع اجلالح أبو كثري صفوان بن سليم على روايته عن سعيد بن سلمة 

شريك ثنا حيىي بن بكري قال أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا عبيد بن عبد الواحد بن  - ٢
حدثين الليث عن يزيد بن أيب حبيب ثنا اجلالح أبو كثري أن بن سلمة املخزومي حدثه أن املغرية بن أيب بردة أخربه 

كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما فجاءه صياد فقال يا رسول اهللا أخربنا : أنه مسع أبا هريرة يقول 
الصيد فيحمل معه أحدنا اإلداوة وهو يرجو أن يأخذ الصيد قريبا فرمبا وجده كذلك ورمبا مل ننطلق يف البحر نريد 

جيد الصيد حىت يبلغ من البحر مكانا مل يظن أن يبلغه فلعله حيتلم أو يتوضأ فإن اغتسل أو توضأ هبذا املاء فلعل 
خفنا ذلك فزعم أن رسول اهللا صلى اهللا أحدنا يهلكه العطش فهل ترى يف ماء البحر أن نغتسل به أو نتوضأ به إذا 

عليه و سلم قال اغتسلوا منه وتوضأوا به فإنه الطهور ماؤه احلل ميتته وقد تابع حيىي بن سعيد األنصاري ويزيد بن 
حممد القرشي سعيدا على روايته إال أنه اختلف فيه على حيىي بن سعيد فروي عنه عن املغرية بن أيب بردة عن رجل 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وروي عنه عن عبد اهللا بن املغرية بن أيب بردة أن رجال من بين مدجل  من بين مدجل
وروي عنه عن عبد اهللا بن املغرية الكندي عن رجل من بين مدجل وعنه عن املغرية بن عبد اهللا عن أبيه وقيل غري هذا 

يل عبد اهللا بن سعيد املخزومي وقيل سلمة بن سعيد واختلفوا أيضا يف أسم سعيد بن سلمة فقيل كما قال ما لك وق
وهو الذي أراد الشافعي بقوله يف إسناده من ال أعرفه أو املغرية أو مها إال أن الذي أقام إسناده ثقة أودعه ما لك بن 
 أنس املوطأ وأخرجه أبو داود يف السنن وقد روي احلديث عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وجابر بن عبد اهللا

  وعبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 



قال الشافعي رمحه اهللا وروى عبد العزيز بن عمر عن سعيد بن ثوبان عن أيب هند الفراسي عن أيب هريرة عن  - ٣
  من مل يطهره البحر فال طهره اهللا : النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال 

ر بن أمحد بن إبراهيم احلافظ أنبأ أبو أمحد احلافظ ثنا أبو عبد اهللا احلسني بن حممد بن عفري أنبأه أبو حازم عم - ٤
  مبثله إال أنه مل يقل الفراسي : األنصاري ثنا حممد بن محيد ثنا إبراهيم بن املختار ثنا عبد العزيز بن عمر فذكره 

عيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن بشران ببغداد ثنا إمسا - ٥
أن أبا بكر رضي اهللا عنه : عبد اهللا بن منري عن عبيد اهللا بن عمر عن عمرو بن دينار عن أيب الطفيل عامر بن واثلة 

   ٢سئل عن ميتة البحر فقال هو الطهور ماؤه احلالل ميتته 

  باب التطهري بالعذب منه واألجاج

عبد اهللا احلافظ رمحه اهللا حدثنا علي بن محشاذ ثنا عبيد بن عبد الواحد ثنا بن أيب مرمي أخربين حيىي أخربنا أبو  - ٦
أتى نفر : بن أيوب حدثين خالد بن يزيد أن يزيد بن حممد القرشي حدثه عن املغرية بن أيب بردة عن أيب هريرة قال 

د يف البحر ومعنا من املاء العذب فرمبا ختوفنا العطش فهل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فقالوا أخربنا نصي
   ٣يصلح أن نتوضأ من البحر املاحل فقال نعم توضؤوا منه وذكر احلديث 

  باب التطهري مباء البئر

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا احلسن بن علي بن عفان نا أبو أسامة عن  - ٧
كثري عن حممد بن كعب القرظي عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن رافع بن خديج عن أيب سعيد اخلدري قال الوليد بن 

يا رسول اهللا أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الننت واجليفة واحمليض والكالب فقال املاء طهور ال : قيل 
ن بن رافع قال الشيخ أمحد رمحه اهللا تعاىل ينجسه شئ أخرجه أبو داود يف السنن قال وقال بعضهم بن عبد الرمح

واحلديث على طهوره إذا مل تلق يف البئر جناسة فإذا ألقيت فيها جناسة فمعىن احلديث فيما بلغ قلتني ومل يتغري ودليله 
   ٤يرد يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل 

  باب التطهري مباء السماء

لعلوي رمحه اهللا تعاىل نا أبو حامد أمحد بن حممد بن بالل البزار نا أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود ا - ٨
أمحد بن حفص حدثين أيب حدثين إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبيه عن ثابت بن عبد اهللا بن الزبري 

   ٥لقد رأيتين مع النيب يف ماء من السماء وإين ألدلك ظهره وأغسله : عن سعد بن أيب وقاص قال 

  التطهري مباء الثلج والربد واملاء البارد باب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسني العدل قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب  - ٩
ن أيب احلافظ ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنا أبو عامر العقدي ثنا شعبة عن جمزأة بن زاهر األسلمي قال مسعت عبد اهللا ب



اللهم لك احلمد مأل السماوات ومأل األرض ومأل ما شئت : أوىف قال كان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول 
من شئ بعد اللهم طهرين بالثلج والربد واملاء البارد اللهم طهرين من الذنوب ونقين منها كما ينقى الثوب األبيض 

  اج يف الصحيح من أوجه عن شعبة من الدنس والوسخ رواه أبو احلسني مسلم بن احلج

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف ثنا أبو سعيد بن األعرايب نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية عن هشام بن  - ١٠
كان رسول اهللا يتعوذ يقول اللهم اغسل قليب مباء الثلج والربد وذكر احلديث : عروة عن أبيه عن عائشة قالت 

يعا يف الصحيح من حديث أيب معاوية وقال بعضهم يف احلديث اللهم اغسل خطاياي مباء أخرجه البخاري ومسلم مج
   ٦الثلج والربد 

  باب التطهري باملاء املسخن

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو الوليد الفقيه نا احلسن بن سفيان ثنا حممد بن مرزوق نا العالء بن  - ١١
كنت أرحل ناقة رسول اهللا فأصابتين : ن رزيق عن أبيه عن األسلع بن شريك قال الفضل بن عبد اهللا ثنا اهليثم ب

جنابة يف ليلة باردة وأراد رسول اهللا الراحلة فكرهت أن أرحل ناقته وأنا جنب وخشيت أن أغتسل باملاء البارد 
ل يا أسلع ما يل فأموت فذكر احلديث قال مث وضعت أحجارا فأسخنت فيها ماء فاغتسلت مث حلقت رسول اهللا فقا

  أرى راحلتك تضطرب فقلت يا رسول اهللا مل أرحلها وذكر احلديث إىل أن قال قلت فأسخنت ماء فاغتسلت 

أخربنا الفقيه أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن احلارث األصبهاين أنا أبو احلسن علي بن عمر احلافظ نا  - ١٢
غراب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أسلم موىل عمر  احلسني بن إمساعيل نا إدريس بن احلكم نا علي بن

   ٧أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان يسخن له ماء يف قمقمة ويغتسل به قال أبو احلسن هذا إسناد صحيح : 

  باب كراهة التطهري باملاء املشمس

نا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل نا أبو العباس حممد بن يعقوب أ - ١٣
أن عمر رضي اهللا عنه كان يكره االغتسال : أنا إبراهيم بن حممد أخربين صدقة بن عبد اهللا عن أيب الزبري عن جابر 

  باملاء املشمس وقال إنه يورث الربص 

دي نا علي بن حجر نا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو الوليد الفقيه نا حممد بن سليمان بن خالد العب - ١٤
ال تغتسلوا باملاء : إمساعيل هو بن عياش عن صفوان بن عمرو وعن حسان بن أزهر قال قال عمر رضي اهللا عنه 

  املشمس فإنه يورث الربص وقد روي فيه حديث مسند 

و احلسني علي بن أخربناه أبو حممد عبد اهللا بن يوسف بن أمحد األصبهاين أنا أبو سعيد بن األعرايب وأخربنا أب - ١٥
حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار قال حدثنا سعدان بن نصر ثنا خالد بن 

أسخنت ماء يف الشمس فقال النيب صلى اهللا : إمساعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
ث الربص وهذا ال يصح أخربنا الفقيه أبو بكر قال قال أبو احلسن الدارقطين عليه و سلم ال تفعلي يا محرياء فإنه يور

خالد بن إمساعيل متروك وأخربنا أبو سعيد أمحد بن حممد الصويف قال قال أبو أمحد عبد اهللا بن عدي احلافظ خالد 



هشام بن عروة مع  بن إمساعيل أبو الوليد املخزومي يضع احلديث على ثقات املسلمني قال وروي هذا احلديث عن
خالد وهب بن وهب أبو البختري وهو شر منه قال الشيخ أمحد رمحه اهللا تعاىل وروي بإسناد منكر عن بن وهب 

عن ما لك عن هشام وال يصح ورواه عمرو بن حممد األعشم عن فليح عن الزهري عن عروة أنا أبو بكر الفقيه أنا 
شم منكر احلديث ومل يروه عن فليح غريه وال يصح عن الزهري أبو احلسن علي بن عمر قال عمرو بن حممد األع

٨   

  باب منع التطهري مبا عدا املاء من املائعات

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا أبو املثىن أنا مسدد نا خالد عن خالد احلذاء عن  - ١٦
الصعيد الطيب وضوء املسلم : سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيب قالبة عن عمرو بن جبدان عن أيب ذر قال قال ر

   ٩ولو إىل عشر سنني فإذا وجدت املاء فأمسه جلدك فإن ذلك خري أخرجه أبو داود يف كتاب السنن عن مسدد 

  باب التطهري باملاء الذي خالطه طاهر مل يغلب عليه

بن يعقوب نا حممد بن إسحاق الصغاين نا روح بن عبادة أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد  - ١٧
توفيت إحدى بنات النيب صلى اهللا عليه و : عن هشام عن حفصة بنت سريين عن أم عطية األنصارية أهنا قالت 

سلم فأتانا فقال اغسلنها مباء وسدر واغسلنها وترا ثالثا أو مخسا أو أكثر من ذلك أن رأينت ذلك واجعلن يف 
فورا أو شيئا من كافور وذكر باقي احلديث خمرج يف الصحيحني أليب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري اآلخرة كا

  وأيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي من حديث هشام بن حسان وغريه 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر حممد بن عمرو بن  - ١٨
لبختري نا حممد بن أمحد بن أيب العوام نا أبو عامر نا إبراهيم بن نافع عن بن أيب جنيح عن جماهد عن أم هانئ قالت ا

  اغتسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر العجني : 

شريك نا أبو صاحل نا أبو إسحاق عن أخربنا أبو احلسني بن عبدان أنا أمحد بن عبيد قال حدثنا عبيد بن  - ١٩
فذكرت قصة : سفيان بن عيينة عن حممد بن عجالن عن رجل عن أيب مرة موىل عقيل عن أم هانئ بنت أيب طالب 

الفتح قالت فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعلى وجهه ريح الغبار فقال يا فاطمة اسكيب يل غسال فسكبت 
وسترت عليه فاغتسل وصلى مثان ركعات وقد قيل عن جماهد عن أيب فاختة عن أم هانئ  له يف جفنة فيها أثر العجني

  والذي رويناه مع إرساله أصح 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق نا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي ثنا خارجة عن أيب  - ٢٠
دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ال قالت أم هانئ أمية حدثين جماهد عن أيب فاختة موىل أم هانئ ق

أيام الفتح ضحى فأمر مباء فسكب له يف قصعة كأين أرى أثر العجني فيها وأمر بثوب فستر بيين وبينه فاغتسل 
  وصلى صالة الضحى مثان ركعات 



 األصبهاين نا حممد بن إسحاق بن وأخربنا أبو بكر أمحد بن علي احلافظ أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا - ٢١
خزمية حدثنا عبد الرمحن بن بشر بن احلكم نا عبد الرزاق أنا معمر عن بن طاوس عن املطلب بن عبد اهللا بن 

قالت نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم الفتح بأعلى مكة فأتيته فجاءه أبو ذر جبفنة : حنطب عن أم هانئ 
فيها أثر العجني قالت فستره أبو ذر فاغتسل مث ستر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا ذر فيها ماء قالت إين ألرى 

  فاغتسل مث صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم مثان ركعات وذلك يف الضحى 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد احلارثي نا علي بن عمر احلافظ نا احلسني بن إمساعيل نا العباس بن  - ٢٢
أهنا كرهت : مد بن حامت نا احلسن بن الربيع نا أبو إسحاق الفزاري عن األوزاعي عن رجل قد مساه عن أم هانئ حم

   ١٠أن يتوضأ باملاء الذي يبل فيه اخلبز وهذا أن صح فإمنا أرادت إذا غلب عليه حىت أضيف إليه 

  باب منع التطهري بالنبيذ

املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي  - ٢٣
مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد احلذاء عن أيب قالبة عن عمرو بن جبدان قال مسعت أبا ذر يقول فذكر قصته مث 

الصعيد الطيب وضوء املسلم ولو إىل عشر حجج فإذا وجد املاء فليمس : قال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  شره املاء فإن ذلك هو خري ب

أخربنا أبو طاهر الفقيه نا حاجب بن أمحد ثنا عبد الرمحن بن منيب نا سفيان بن عيينة وأخربنا أبو عبد اهللا  - ٢٤
احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا إمساعيل بن قتيبة حدثنا حيىي بن حيىي أنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أيب سلمة 

كل شراب أسكر فهو حرام رواه البخاري يف :  عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عن عائشة رضي اهللا
  الصحيح عن علي بن املديين ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي كالمها عن بن عيينة 

ن يعين أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الفقيه أنا أبو بكر بن داسة أنا أبو داود نا حممد بن بشار نا عبد الرمح - ٢٥
أنه كره الوضوء باللنب وبالنبيذ وقال إن التيمم أعجب إيل : بن مهدي نا بشر بن منصور عن بن جريج عن عطاء 

  منه 

سألت أبا العالية : أخربنا أبو علي أنا أبو بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن بشار ثنا عبد الرمحن نا أبو خلدة قال  - ٢٦
  ء وعنده نبيذ أيغتسل به قال ال عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ما

وأما احلديث الذي أنبأه أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنا أبو علي إمساعيل بن  - ٢٧
حممد الصفار أنا أمحد بن منصور الرمادي أنا عبد الرزاق أنا الثوري عن أيب فزارة العبسي نا أبو زيد موىل عمرو بن 

ملا كانت ليلة اجلن ختلف منهم يعين من اجلن رجالن قال الرمادي أحسب : د اهللا بن مسعود قال احلريث عن عب
عبد الرزاق قال فقاال نشهد الصالة معك يا رسول اهللا قال فلما حضرت الصالة قال يل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  سلم مترة طيبة وماء طهور فتوضأ  هل معك وضوء قلت ال معي إداوة فيها نبيذ فقال النيب صلى اهللا عليه و



وأخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح احملاريب بالكوفة أنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم نا أمحد بن  - ٢٨
حازم بن أيب غرزة أنا أبو غسان أنا قيس هو بن الربيع أنا أبو فزارة العبسي عن أيب زيد عن عبد اهللا بن مسعود قال 

إين قد أمرت أن اقرأ على إخوانكم من اجلن ليقم معي رجل منكم وال : هللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أتانا رسول ا
يقم معي رجل يف قلبه مثقال حبة من خردل من كرب قال فقمت معه ومعي إداوة من ماء كذا قال حىت إذا برزنا 

ك إىل يوم القيامة قال مث انطلق حىت خط حويل خطة مث قال ال خترجن منها فإنك إن خرجت منها مل ترين ومل أر
توارى عين قال فثبت قائما حىت إذا طلع الفجر أقبل قال ما يل أراك قائما قال قلت ما قعدت خشية أن أخرج منها 

هل معك من وضوء قلت ال قال فماذا يف ]  ١٠ص [ قال أما إنك لو خرجت منها مل ترين ومل أرك إىل يوم القيامة 
قال مترة حلوة وماء طيب مث توضأ وأقام الصالة فلما أن قضى الصالة قام إليه رجالن من اجلن اإلداوة قلت نبيذ 

فسأاله املتاع فقال أو مل آمر لكما ولقومكما ما يصلحكما قال بلى ولكنا أحببنا أن حيضر بعضنا معك الصالة قال 
ما بالعظام والرجيع طعاما وعلفا وهنانا أن ممن أنتما قال من أهل نصيبني فقال قد أفلح هذان وأفلح قومهما وأمر هل

نستنجي بعظم أو روث وأنبأ أبو سعد أمحد بن حممد املاليين ثنا أبو أمحد بن عدي احلافظ قال مسعت حممد بن أمحد 
بن محاد يقول قال حممد بن إمساعيل البخاري رمحه اهللا أبو زيد الذي روى حديث بن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه 

قال مترة طيبة وماء طهور رجل جمهول ال يعرف بصحبة عبد اهللا وروى علقمة عن عبد اهللا أنه قال مل أكن و سلم 
ليلة اجلن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وروى شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة أكان عبد اهللا مع 

و سعد املاليين قال قال أبو أمحد بن عدي هذا احلديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليلة اجلن قال ال وأخربنا أب
مداره على أيب فزارة عن أيب زيد موىل عمرو بن حريث عن بن مسعود وأ بو فزارة مشهور وامسه راشد بن كيسان 
وأ بو زيد موىل عمرو بن حريث جمهول وال يصح هذا احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو خالف القرآن 

أمحد رمحه اهللا تعاىل وقد روي هذا احلديث عن محاد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أيب رافع  قال الشيخ
عن بن مسعود وعن أيب سالم عن فالن بن غيالن الثقفي عن بن مسعود وعن بن هليعة عن قيس بن احلجاج عن 

ة بإسناد له إىل بن مسعود حنش عن بن عباس عن بن مسعود ورواه حممد بن عيسى بن حبان عن احلسن بن قتيب
ورواه احلسني بن عبيد اهللا العجلي بإسناد له عن بن مسعود وال يصح شئ من ذلك أخربنا أبو بكر بن احلارث 

الفقيه قال قال أبو احلسن الدارقطين احلافظ يف تضعيف هذه األسانيد علي بن زيد ضعيف وليس هذا احلديث من 
الذي رواه عن بن مسعود جمهول قيل امسه عمرو وقيل امسه عبد اهللا بن مصنفات محاد بن سلمة والرجل الثقفي 

عمرو بن غيالن وبن هليعة ضعيف احلديث ال حيتج حبديثه واحلسن بن قتيبة وحممد بن عيسى ضعيفان واحلسني بن 
 عليه و عبيد اهللا العجلي هذا يضع احلديث على الثقات قال الشيخ وقد أنكر بن مسعود شهوده مع النيب صلى اهللا

  سلم ليلة اجلن يف رواية علقمة عنه وأنكره ابنه وأنكره إبراهيم النخعي 

أما حديث علقمة فأخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب إمالء نا حممد  - ٢٩
لد بن عبد اهللا عن خالد يعين احلذاء بن عبد الوهاب العبدي وحممد بن عمرو احلرشي قاال أنا حيىي بن حيىي أنا خا

مل أكن ليلة اجلن مع النيب صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا بن مسعود قال 
  ووددت إين كنت معه رواه مسلم بن احلجاج يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

د بن يعقوب ثنا حممد بن النضر وحممد بن نعيم وإبراهيم بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حمم - ٣٠
سألت علقمة هل : أيب طالب قالوا نا حممد بن املثىن قال حدثين عبد األعلى بن عبد األعلى عن داود عن عامر قال 



كان بن مسعود شهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليلة اجلن قال علقمة أنا سألت بن مسعود فقلت هل 
هد أحد منكم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليلة اجلن قال ال ولكنا كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و ش

سلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه يف األودية والشعاب فقلنا أستطري أو اغتيل فبتنا بشر ليلة بات هبا قوم فلما 
ناك فطلبناك فلم جندك فبتنا بشر ليلة بات هبا قوم قال أتاين أصبحنا إذ هو جاء من قبل حراء فقلنا يا رسول اهللا فقد

داعي اجلن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نرياهنم وسألوه الزاد فقال كل 
اهللا  عظم ذكر اسم اهللا عليه يقع يف أيديكم أوفر ما يكون حلما وكل بعرة علف لدوابكم مث قال رسول اهللا صلى

  عليه و سلم ال تستنجوا هبما فإهنما طعام إخوانكم رواه مسلم بن احلجاج يف الصحيح عن حممد بن املثىن 

وأما حديث أيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود فأخربناه أبو احلسني حممد بن احلسني بن حممد بن فضل القطان  - ٣١
: سفيان نا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال ببغداد ثنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن 

سألت أبا عبيدة بن عبد اهللا أكان عبد اهللا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم ليلة اجلن قال ال وسألت إبراهيم فقال 
  ليت صاحبنا كان ذاك 

أمحد بن عبد اهللا نا يوسف بن حبر وأما احلديث الذي أخربنا أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي احلافظ أنا  - ٣٢
ثنا املسيب بن واضح نا مبشر بن إمساعيل عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة عن بن عباس قال قال 

  النبيذ وضوء ملن مل جيد املاء : النيب صلى اهللا عليه و سلم 

فذكره بإسناده مثله موقوفا فهذا حديث  :قال وأنبأ أبو أمحد ثنا حممد بن متام نا املسيب بن واضح نا مبشر  - ٣٣
خمتلف فيه على املسيب بن واضح وهو واهم فيه يف موضعني يف ذكر بن عباس ويف ذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم 

واحملفوظ أنه من قول عكرمة غري مرفوع كذا رواه هقل بن الزياد والوليد بن مسلم عن األوزاعي وكذلك رواه 
املبارك عن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة وكان املسيب رمحنا اهللا تعاىل وإياه كثري الوهم  شيبان النحوي وعلي بن

ورواه عبد اهللا بن حمرر عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس من قول بن عباس وعبد اهللا بن حمرر متروك وروي 
بو احلسن الدارقطين فيما بإسناد ضعيف عن أبان بن أيب عياش عن عكرمة عن بن عباس مرفوعا وإبان متروك قال أ

أخربنا أبو بكر بن احلارث عنه احملفوظ أنه من قول عكرمة غري مرفوع إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وال إىل بن 
عباس قال الشيخ رمحه اهللا تعاىل وقد روى احلجاج بن أرطاة عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي أنه كان ال يرى 

ه أبو إسحاق الكويف وامسه عبد اهللا بن ميسرة ويقال له أبو ليلى اخلرساين عن مزيدة بأسا بالوضوء من النبيذ وروا
بن جابر عن علي ال بأس بالوضوء بالنبيذ وعبد اهللا بن ميسرة متروك واحلارث األعور ضعيف واحلجاج بن أرطاة 

  ال حيتج به قد ذكرت أقاويل احلفاظ فيهم يف اخلالفيات 

كورة فيما أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد مث إن صفة أنبذهتم مذ - ٣٤
الصفار حدثنا عباس بن حممد ثنا عثمان بن عبد الوهاب ثنا أيب ثنا يونس بن عبيد عن احلسن عن أمه عن عائشة 

ه له ثالثة عزايل تعلق ننبذه كنا ننبذ لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سقاء يوكى أعال: رضي اهللا عنها قالت 
غدوة فيشربه عشاء وننبذه عشاء فيشربه غدوة رواه مسلم بن احلجاج يف الصحيح عن حممد بن املثىن عن عبد 

  الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي مبعناه 



اق يعين احلنظلي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الوليد الفقيه ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن ثنا إسح - ٣٥
   ١١نرى نبيذكم هذا اخلبيث إمنا كان ماء يلقي فيه مترات فيصري حلوا : أنا النضر أنا أبو خلدة عن أيب العالية قال 

  باب إزالة النجاسات باملاء دون سائر املائعات

حيىي قاال حدثنا أبو  أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ وأ بو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن - ٣٦
العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب وأخربنا حبر بن نصر قال قرئ على بن 

وهب أخربك حيىي بن عبد اهللا بن سامل ومالك بن أنس وعمرو بن احلارث عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر 
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الثوب يصيبه :  عنهما أهنا قالت عن أمساء بنت أيب بكر الصديق رضي اهللا

الدم من احليضة فقال لتحته مث لتقرصه باملاء مث لتنضحه مث لتصل فيه أخرجه مسلم بن احلجاج يف الصحيح عن أيب 
  طاهر عن بن وهب وأخرجه البخاري عن عبد اهللا بن يوسف عن ما لك 

ن أيب إسحاق أنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان وأخربنا أبو زكريا ب - ٣٧
سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم عن دم احليضة يصيب الثوب فقال حتيه : عن هشام عن فاطمة عن أمساء قالت 

  مث اقرصيه باملاء مث رشيه فصلي فيه 

ىي اإلسفرائيين أنا أبو حبر حممد بن احلسن نا بشر بن موسى ثنا احلميدي وأنبأنا أبو سعيد حيىي بن حممد بن حي - ٣٨
: ثنا سفيان بن عيينة نا هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر عن جدهتا أمساء بنت أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما 

صلى اهللا عليه و  أن امرأة سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن دم احليض يصيب الثوب فقال رسول اهللا
  سلم حتيه مث اقرصيه باملاء مث رشيه فصلي فيه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو أمحد بكر بن حممد بن محدان الصرييف مبرو ثنا حممد بن غالب ثنا موسى بن  - ٣٩
ما كانت : ا مسعود ثنا إبراهيم بن نافع عن احلسن بن مسلم بن يناق عن جماهد قال قالت عائشة رضي اهللا عنه

ألحدانا إال ثوب واحد حتيض فيه فإن أصابه شئ من دم بلته بريقها مث قصعته بظفرها رواه البخاري يف الصحيح عن 
  أيب نعيم عن إبراهيم بن نافع عن بن أيب جنيح عن جماهد 

بن أيب جنيح عن  وأخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا النفيلي ثنا سفيان عن - ٤٠
قد كان يكون إلحدانا الدرع حتيض فيه تصيبها اجلنابة مث ترى فيه قطرة من : عطاء عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

دم فتقصعه بريقها وهذا يف الدم اليسري الذي يكون معفوا عنه فأما الكثري منه فصحيح عنها أهنا كانت تغسله وذلك 
  مث قد روي عن سلمان الفارسي يرد يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل 

ما أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن عبد اهللا الشافعي حدثين إسحاق بن احلسن نا مسلم يعين  - ٤١
إذا حك أحدكم جلده فال ميسحه بريقه فإنه : بن إبراهيم ثنا شعبة عن محاد عن عمرو بن عطية عن سلمان قال 

براهيم فقال امسحه مباء وإمنا أراد سلمان رضي اهللا عنه واهللا أعلم أن الريق ال ليس بطاهر قال فذكرت ذلك إل
يطهر الدم اخلارج منه باحلك وأما حديث عمار بن ياسر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له يا عمار ما خنامتك 



ئط واملين والدم والقيء فهذا باطل وال دموع عينيك إال مبنزلة املاء الذي يف ركوتك إمنا تغسل ثوبك من البول والغا
ال أصل له وإمنا رواه ثابت بن محاد عن علي بن زيد عن بن املسيب عن عمار وعلي بن زيد غري حمتج به وثابت بن 

   ١٢محاد متهم بالوضع 

  مجاع أبواب األواين

 )١٣   

  باب يف جلد امليتة

مد بن أمحد احملبويب ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس أمحد بن حم - ٤٢
قال قرئ علينا كتاب رسول اهللا : مشيل ثنا شعبة عن احلكم قال مسعت بن أيب ليلى حيدث عن عبد اهللا بن عكيم 

  صلى اهللا عليه و سلم أن ال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب 

داسة ثنا أبو داود ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن احلكم عن عبد وأخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن  - ٤٣
قال قرئ علينا كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأرض جهينة : الرمحن بن أيب ليلى عن عبد اهللا بن حكيم 

  وأنا غالم شاب أن ال تستمتعوا من امليتة بإهاب وال عصب 

بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن إمساعيل موىل بين هاشم ثنا الثقفي وأخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر  - ٤٤
عن خالد عن احلكم بن عتيبة أنه انطلق هو وأناس معه إىل عبد اهللا بن عكيم رجل من جهينة قال احلكم فدخلوا 

ه و سلم كتب أن رسول اهللا صلى اهللا علي: وقعدت على الباب فخرجوا إىل فأخربوىن أن عبد اهللا بن عكيم أخربهم 
إىل جهينة قبل موته بشهر أال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب قال الشيخ رمحه اهللا تعاىل وقد قيل يف هذا احلديث 
من وجه آخر قبل وفاته بأربعني يوما وقيل عن عبد اهللا بن عكيم قال حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن النيب صلى اهللا 

  إن شاء اهللا تعاىل عليه و سلم كتب إليهم وذلك يرد 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنا حممد بن عبد اهللا الشافعي ثنا جعفر بن  - ٤٥
جاءنا كتاب : حممد بن األزهر ثنا املفضل بن غسان قال قال أبو زكريا يعين حيىي بن معني حديث عبد اهللا بن عكيم 

سلم أال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب يف حديث ثقات الناس حدثنا أصحابنا أن  رسول اهللا صلى اهللا عليه و
النيب صلى اهللا عليه و سلم كتب أال تنتفعوا قال الشيخ يعين به أبو زكريا رمحه اهللا تعليل احلديث بذلك وهو حممول 

   ١٤عندنا على ما قبل الدبغ بدليل ما هو أصح منه يف األبواب اليت تليه 

  طهارة جلد امليتة بالدبغ باب

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف بن أمحد األصبهاين إمالء نا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة  - ٤٦
أن : ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن بن عباس 



و سلم مر بشاة ميتة ملوالة ميمونة فقال أال أخذوا إهاهبا فدبغوه فانتفعوا به قالوا يا رسول اهللا  النيب صلى اهللا عليه
  إهنا ميتة قال إمنا حرم أكلها 

وأخربنا علي بن حممد بن بشران العدل ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان  - ٤٧
أال نزعتم إهاهبا فدبغتموه وانتفعتم به رواه مسلم بن : باس عن ميمونة وقال فذكره بنحوه إال أنه قال عن بن ع

احلجاج يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأيب بكر بن أيب شيبة وغريمها عن سفيان بن عيينة أنبأ أبو احلسني بن الفضل 
احلميدي يف هذا احلديث قال القطان ببغداد أخربنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان عن أيب بكر 

كان سفيان رمبا قاله عن بن عباس ومل يذكر فيه ميمونة فإذا وقف عليه قال هو عن ميمونة وقيل له فإن معمرا ال 
يقول فيه فدبغوه ويقول كان الزهري ينكر الدباغ فقال سفيان لكين أنا أحفظ فيه ويف احلديث اآلخر حديث عمرو 

يخ رواه مجاعة عن الزهري ما لك بن أنس ويونس بن يزيد وصاحل بن كيسان عن عطاء عن بن عباس قال الش
وغريهم فلم يذكروا فيه فدبغوه وقد حفظه سفيان بن عيينة والزيادة من مثله مقبولة إذا كانت هلا شواهد وقد تابعه 

و بن دينار عن على ذلك عقيل بن خالد وسليمان بن كثري والزبيدي فيما روي عنهم وهو يف حديثه أيضا عن عمر
  عطاء بن أيب رباح 

كما أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا  - ٤٨
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مر بشاة مليمونة ميتة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عمرو عن عطاء عن بن عباس 

وا إهاهبا فدبغوه فانتفعوا به رواه مسلم بن احلجاج يف الصحيح عن بن أيب عمر وغريه عن سفيان بن و سلم لو أخذ
عيينة ورواه بن جريج عن عمرو عن عطاء وعبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء ومل يذكروا لفظ الدباغ يف احلديث 

  وقد حفظه بن عيينة وتابعه أسامة بن زيد عن عطاء 

بو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأ بو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي قاال حدثنا أبو كما أخربنا أ - ٤٩
العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين أسامة بن زيد الليثي عن عطاء بن 

ماتت أال نزعتم جلدها فدبغتموه  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ألهل شاة: أيب رباح عن بن عباس 
فاستمتعتم به وهكذا رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن عطاء وكذلك رواه حيىي بن سعيد عن بن 

جريج عن عطاء ورواه سعيد بن جبري عن بن عباس مطلقا دون ذكر الدباغ فيه وحديث عبد الرمحن بن وعلة عن 
  نة ومن تابعه بن عباس شاهد لصحة حفظ سفيان بن عيي

أخربناه أبو علي احلسني بن حممد الروذباري وأ بو احلسني علي بن حممد بن بشران قاال أنا إمساعيل بن حممد  - ٥٠
الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان ثنا زيد بن أسلم عن عبد الرمحن يعين بن وعلة يرويه عن بن عباس قال قال 

ا إهاب دبغ فقد طهر رواه مسلم بن احلجاج يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب أمي: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
شيبة وغريه عن سفيان بن عيينة وقد اتفق الكل يف هذا احلديث على ذكر الدباغ فيه فرواه ما لك بن أنس وسفيان 

عد عن زيد بن بن سعيد الثوري وسليمان بن بالل وعبد العزيز بن حممد الدراوردي وفليح بن سليمان وهشام بن س
  أسلم مبعناه ورواه أبو اخلري اليزين عن بن وعلة مبعناه ورواه أخو سامل بن أيب اجلعد عن بن عباس 



كما أخربنا أبو القاسم عبد اخلالق بن علي بن عبد اخلالق املؤذن أنا أبو بكر حممد بن أمحد البغدادي ثنا عبد  - ٥١
مسعر بن كدام عن عمرو بن مرة عن سامل بن أيب اجلعد عن أخيه عن بن  اهللا بن روح املدائين ثنا يزيد بن هارون أنا

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف جلد امليتة قال أن دباغه قد ذهب خببثه أو رجسه أو جنسه وهذا إسناد : عباس 
  صحيح وسألت أمحد بن علي األصبهاين عن أخي سامل هذا فقال امسه عبد اهللا بن أيب اجلعد 

ربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن أخ - ٥٢
وهب أخربين ما لك بن أنس عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن أمه عن عائشة 

يتة إذا دبغت أخرجه أبو داود يف كتاب السنن وروي أمر أن يستمتع جبلود امل: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  عن األسود بن يزيد وعطاء بن يسار عن عائشة يف هذا املعىن 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حفص بن عمر ثنا مهام عن قتادة عن  - ٥٣
 صلى اهللا عليه و سلم جاء يف غزوة تبوك إىل بيت أن رسول اهللا: احلسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن احملبق 

فإذا قربة معلقة فسأل املاء فقالوا يا رسول اهللا إهنا ميتة فقال دباغها طهورها وهكذا رواه شعبة بن احلجاج وهشام 
   ١٥الدستوائي وسعيد بن أيب عروبة يف أصح الروايتني عنه عن قتادة موصوال 

  اهره وجواز االنتفاع به يف املائعات كلهاباب طهارة باطنه بالدبغ كطهارة ظ

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا إسحاق  - ٥٤
بن منصور ثنا عمرو بن الربيع ثنا حيىي بن أيوب حدثين جعفر بن ربيعة أن أبا اخلري حدثه قال حدثين بن وعلة 

سألت عبد اهللا بن عباس فقلت إنا نكون باملغرب فتأتينا اجملوس باألسقية فيها املاء والودك فقال : قال  السبائي
اشرب فقلت أرأي تراه فقال بن عباس مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول دباغها طهورها رواه مسلم بن 

  احلجاج يف الصحيح عن إسحاق بن منصور وغريه 

عبد اهللا احلافظ ثنا احلسن بن حممد بن حكيم املروزي أنا أبو املوجه أنا عبدان أنا عبد اهللا أنا أخربنا أبو  - ٥٥
: إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن عكرمة عن بن عباس عن سودة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت 

يف الصحيح عن حممد بن مقاتل عن عبد  ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها فما زلنا ننتبذ فيه حىت صار شنا رواه البخاري
اهللا بن املبارك وكذلك رواه عبدة بن سليمان والفضل بن موسى عن إمساعيل ورواه عبيد اهللا بن موسى عن إمساعيل 

  فقال عن ميمونة بدل سودة 

ن حممد الدوري أخربناه أبو طاهر حممد بن حممد الفقيه أنا أبو طاهر حممد بن احلسن احملمدأباذي ثنا العباس ب - ٥٦
  فذكره بإسناده عن ميمونة ورواه مساك بن حرب عن عكرمة كما : ثنا عبيد اهللا 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر ثنا مسدد ثنا أبو عوانة  - ٥٧
يا رسول اهللا ماتت فالنة تعين الشاة  :عن مساك عن عكرمة عن بن عباس قال ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت 

قال فلوال أخذمت مسكها قالت نأخذ مسك شاة قد ماتت فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا قال اهللا تعاىل 



قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو حلم خنزير وإنكم ال 
  بغونه فتنتفعون به فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاختذت منه قربة حىت خترقت عندها تطعمونه إمنا تد

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد ثنا إمساعيل القاضي ثنا سليمان بن حرب ومسدد والعباس النرسي أن  - ٥٨
   ١٦بإسناده ومعناه : أبا عوانة حدثهم 

  اخلنزير وأهنما جنسان ومها حيانباب املنع من االنتفاع جبلد الكلب و

كما أخربنا أبو طاهر حممد بن حممد بن حممش رمحه اهللا تعاىل أنا أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي البزار نا  - ٥٩
حممد بن إمساعيل األمحسي ثنا أسباط بن حممد ثنا الشيباين عن احلكم بن عتيبة عن عبد الرمحن بن أيب ليلي عن عبد 

  كتب إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ال تستمتعوا من امليتة بإهاب وال عصب : اجلهين قال اهللا بن عكيم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا إبراهيم بن عبد اهللا السعدي ثنا يزيد  - ٦٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى : اهلذيل عن أبيه  بن هارون ثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أيب املليح

  عن جلود السباع أخرجه أبو داود يف كتاب السنن وأ بو املليح هو عامر بن أسامة بن عمري وقيل زيد بن أسامة 

عبد اهللا بن أخربنا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي أنا أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين ثنا حممد بن  - ٦١
سليمان احلضرمي ثنا منجاب بن احلارث ثنا علي بن مسهر عن األعمش عن أيب صاحل وأيب رزين عن أيب هريرة 

إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فليهرقه مث ليغسله سبع : رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  حجر عن علي بن مسهر وقال فيه فلريقه مرات رواه مسلم بن احلجاج يف الصحيح عن علي بن 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ نا أبو حفص عمر بن حممد الفقيه ببخارى أنا صاحل بن حممد بن حبيب  - ٦٢
احلافظ ثنا أبو كامل ثنا يوسف بن خالد عن الضحاك بن عثمان عن عكرمة عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و 

   ١٧بيث وهو أخبث منه يوسف بن خالد هو السميت غريه أوثق منه مثن الكلب خ: سلم قال 

  باب وقوع الدباغ بالقرظ أو ما يقوم مقامه

أخربنا أبو زكريا حيىي بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم  - ٦٣
ري بن فرقد ح وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد أخربين بن وهب أخربين عمرو بن احلارث والليث بن سعد عن كث

بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث حدثين كثري بن فرقد أن عبد اهللا 
مر : بن ما لك بن حذافة حدثه عن أمه العالية بنت سبيع أن ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم حدثتها أنه 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال من قريش جيرون شاة هلم مثل احلمار فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و بر
سلم لو أخذمت إهاهبا فقالوا إهنا ميتة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يطهرها املاء والقرظ هكذا لفظ حديث 

  بن وهب إال أنه قال عن أم العالية 



أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا بن وهب أخربين عمرو وقد أنبأ  - ٦٤
كان يل : بن احلارث عن كثري بن فرقد عن عبد اهللا بن ما لك بن حذافة حدث عن أمه العالية بنت سبيع أهنا قالت 

ليه و سلم فذكرت ذلك هلا فقالت يل غنم بأحد فوقع فيها املوت فدخلت على ميمونة زوج النيب صلى اهللا ع
ميمونة لو أخذت جلودها فانتفعت هبا فقلت أو حيل ذلك قالت نعم مر على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال 

  مث ذكر ما بعده مبثله 

ري ثنا أخربنا الفقيه أبو بكر أمحد بن حممد احلارثي أنا أبو احلسن علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابو - ٦٥
إبراهيم بن هانئ ثنا عمرو بن الربيع بن طارق ثنا حيىي بن أيوب عن يونس وعقيل عن الزهري عن عبيد اهللا عن بن 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مر بشاة ميتة فقال هال انتفعتم بإهاهبا فقالوا يا رسول اهللا إهنا ميتة فقال أهنا : عباس 
  اء والقرظ ما يطهرها حرم أكلها زاد عقيل أو ليس يف امل

هبذا : وأخربنا أبو بكر أنبأ علي قال حدثنا حيىي بن صاعد ثنا حممد بن إسحاق ثنا عمرو بن الربيع بن طارق  - ٦٦
اإلسناد مثله وقال زاد عقيل يف حديثه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أليس يف املاء والقرظ ما يطهرها أو 

  الدباغ 

سعد أمحد بن حممد بن اخلليل الصويف أنا أبو أمحد عبد اهللا بن عدي احلافظ أنبأ أمحد بن حممد بن وأخربنا أبو  - ٦٧
املفلس وأنا سألته ثنا أمحد بن األزهر بن حامد البلخي ثنا معروف بن حسان اخلرساين ثنا عمر بن ذر عن معاذة عن 

استمتعوا جبلود امليتة إذا هي دبغت ترابا أو  :عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
رمادا أو ملحا أو ما كان بعد أن يزيد صالحه أو يزيل الشك عنه قال أبو أمحد هذا منكر هبذا اإلسناد ومعروف بن 

   ١٨حسان السمرقندي يكين أبا معاذ منكر احلديث 

  باب اشتراط الدباغ يف طهارة جلد ماال يؤكل حلمه وإن ذكي

نا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب ثنا أبو زكريا حيىي بن حممد بن حيىي وجعفر بن حممد بن أخرب - ٦٨
احلسن قاال حدثنا حيىي بن حيىي أنا سليمان بن بالل عن زيد بن أسلم أن عبد الرمحن بن وعلة أخربه عن عبد اهللا بن 

إلهاب فقد طهر أخرجه مسلم بن احلجاج يف إذا دبغ ا: عباس قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  الصحيح هبذا اللفظ عن حيىي بن حيىي وكذلك رواه ما لك بن أنس وهشام بن سعد عن زيد إذا دبغ اإلهاب 

أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن احلريب من أهل احلربية ببغداد نا أبو بكر حممد بن  - ٦٩
عي أنا إبراهيم بن اهليثم ثنا علي بن عياش ثنا حممد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عبد اهللا الشاف

  طهور كل إهاب دباغه رواته كلهم ثقات : عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

حممد بن إسحاق  وأما احلديث الذي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا أبو بكر - ٧٠
أن النيب صلى اهللا عليه و : الصغاين نا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن احلسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن احملبق 

سلم أتى على بيت قدامه قربة معلقة فسأل النيب صلى اهللا عليه و سلم الشراب فقالوا إهنا ميتة فقال ذكاهتا دباغها 



ويناه من حديث حفص بن عمر عن مهام بن حيىي قال دباغها طهورها وكذلك فهكذا رواه عفان بن مسلم وقد ر
  روي عن شعبة عن قتادة ورواه هشام الدستوائي كما 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر نا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشام عن  - ٧١
دباغ األدمي : ن احملبق اهلذيل أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال قتادة عن احلسن عن جون بن قتادة عن سلمة ب

ذكاته ويف قصة احلديث داللة على أنه يف جلد ما يوكل حلمه ويف طرقه داللة على أن املراد بالذكاة طهارته ويف 
بة يل ميتة فقال رواية معاذ بن هشام عن أبيه يف هذا احلديث أنه دعا مباء من عند امرأة فقالت ما عندي إال يف قر

  أليس قد دبغتها قالت بلى قال فإن ذكاهتا دباغها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب نا إبراهيم بن عبد اهللا نا يزيد بن هارون أنا شعبة  - ٧٢
ود السباع أن تفرش كذا هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن جل: عن يزيد الرشك عن أيب املليح عن أبيه قال 

  أخربناه ورواه غريه عن شعبة عن يزيد عن أيب املليح مرسال دون ذكر أبيه 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عمرو بن عثمان بن سعيد احلمصي ثنا بقية  - ٧٣
وأنشدك باهللا هل تعلم أن رسول اهللا صلى اهللا  وفد املقدام بن معد يكرب إىل معاوية فقال: عن حبر عن خالد قال 

   ١٩عليه و سلم هنى عن لبس جلود السباع والركوب عليها قال نعم 

  باب طهارة جلد ما يؤكل حلمه إذا كان ذكيا

أخربناه أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن العالء وأيوب بن حممد الرقي  - ٧٤
عثمان احلمصي قالوا ثنا مروان بن معاوية أنبأ هالل بن ميمون اجلهين عن عطاء بن يزيد الليثي قال وعمرو بن 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مر : هالل ال أعلمه إال عن أيب سعيد وقال أيوب وعمر وأراه عن أيب سعيد اخلدري 
أريك فأدخل يده بني اجللد واللحم فدحس هبا  بغالم يسلخ شاة فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تنح حىت

حىت توارت إىل اإلبط مث مضى فصلى بالناس ومل يتوضأ قال أبو داود زاد عمرو يف حديثه يعين مل ميس ماء وقال عن 
هالل بن ميمون الرملي قال أبو داود ورواه عبد الواحد بن زياد وأ بو معاوية عن هالل عن عطاء عن النيب صلى 

  و سلم مرسال مل يذكر أبا سعيد  اهللا عليه

أخربنا أبو حازم عمرو بن أمحد العبدوي احلافظ أنا أبو أمحد حممد بن حممد ثنا أمحد بن إسحاق احلافظ أنا أبو  - ٧٥
القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي ببغداد ثنا أبو بكر بن أيب اجلهم أنا املنهال بن حبر ثنا بزيع أبو 

كنا ننقل املاء يف جلود اإلبل على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال : عن أنس بن ما لك قال احلواري 
   ٢٠ينكر علينا وهذا اإلسناد غري قوي 

  باب املنع من االنتفاع بشعر امليتة

ثنا يزيد بن أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر أنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  - ٧٦
ال تركبوا اخلز : طهمان الرقاشي ثنا حممد بن سريين قال قال معاوية مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 



وال النمار قال حممد وكان معاوية إذا حدث مثل هذا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يتهم أخرجه أبو داود 
التنزيه ودليله يرد يف كتاب الصالة إن شاء اهللا تعاىل وروى أبو شيخ يف كتاب السنن وهو يف اخلز حممول على 
  اهلنائي عن معاوية هكذا يف جلود النمور 

أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد بن خليل املاليين أنا أبو أمحد بن عدي ثنا حممد بن احلسن الباهلي بالرملة قال  - ٧٧
اهللا بن عبد العزيز بن أيب رواد قال حدثين أيب عن نافع عن بن حدث أمحد بن سعيد البغدادي وأنا حاضر ثنا عبد 

ادفنوا األظفار والشعر والدم فإهنا ميتة قال أبو أمحد بن عدي : عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
 تعاىل هذا احلافظ عبد اهللا بن عبد العزيز حدث عن أبيه عن نافع بأحاديث مل يتابعه أحد عليه قال الشيخ رمحه اهللا

  إسناد ضعيف قد روي يف دفن الظفر والشعر أحاديث أسانيدها ضعاف 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا هاشم بن القاسم ثنا  - ٧٨
قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب واقد 

ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة وقد حيتج هبذا احلديث يف الشعر والظفر وإمنا ورد على سبب : عليه و سلم 
  وهو فيما 

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق أنا هاشم بن  - ٧٩
قدم النيب : م ثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب واقد الليثي قال القاس

صلى اهللا عليه و سلم املدينة والناس حيبون أسنام اإلبل ويقطعون إليات الغنم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ما 
  أصحابنا مبا قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة وقد احتج بعض 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنا أبو عاصم قال وأخربين  - ٨٠
أبو عمرو بن محدان واللفظ له ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا أمحد بن عثمان النوفلي ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال 

أن داجنة كانت : أخربين عطاء منذ حني قال أخربين بن عباس أن ميمونة أخربته  أخربين أبو عمرو بن دينار قال
لبعض نساء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فماتت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أخذمت إهاهبا 

ه ومن قال فاستمتعتم به رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن عثمان النوفلي قال فخص اإلهاب باالستمتاع ب
  بالقول اآلخر احتج 

مبا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن  - ٨١
عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب أخربين يونس بن يزيد عن بن شهاب قال حدثين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجد شاة ميتة أعطيتها موالة مليمونة من الصدقة فقال رسول أن : عن بن عباس 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم هال انتفعتم جبلدها فقالوا إهنا ميتة فقال إمنا حرم أكلها أخرجه البخاري يف الصحيح عن 

الوا فخص األكل بالتحرمي وقد روى أبو سعيد بن كثري بن عفري وأخرجه مسلم عن أيب طاهر كالمها عن بن وهب ق
  بكر اهلذيل عن الزهري يف هذا احلديث زيادة مل يتابعه عليها ثقة 



أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن خملد ثنا العباس بن حممد بن  - ٨٢
إمنا حرم من امليتة ما : يد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن بن عباس حامت ثنا شبابة ثنا أبو بكر اهلذيل عن الزهري عن عب

يؤكل منها وهو اللحم فأما اجللد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حالل قال علي أبو بكر اهلذيل ضعيف 
احلديث ليس أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا العباس بن حممد قال قال حيىي بن معني هذا 

يرويه إال أبو بكر اهلذيل عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عباس أنه كره من امليتة حلمها فأما السن 
والشعر والقد فال بأس به قال حيىي أبو بكر اهلذيل ليس بشئ وقال الشيخ رمحه اهللا تعاىل وقد رواه عبد اجلبار بن 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من امليتة حلمها فأما اجللد والشعر والصوف مسلم عن الزهري بإسناده إمنا حرم رس
فال بأس به أنبأ أبو عبد الرمحن السلمي أنا علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن علي األيلي ثنا أمحد بن إبراهيم البسري 

ال علي بن عمر رمحه اهللا تعاىل ثنا حممد بن آدم ثنا الوليد بن مسلم عن أخيه عبد اجلبار بن مسلم فذكره بإسناده ق
  عبد اجلبار ضعيف 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد احلارثي أنا علي بن عمر ثنا أبو طلحة أمحد بن حممد بن عبد الكرمي ثنا سعد بن  - ٨٣
 حممد ببريوت ثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرمحن ثنا يوسف بن السفر نا األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب

سلمة بن عبد الرمحن قال مسعت أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم تقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ال بأس مبسك امليتة إذا دبغ وال بأس بصوفها وشعرها وقروهنا إذا غسل باملاء قال علي يوسف بن : سلم يقول 

ا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أبو علي القتباين ثنا حممد بن السفر متروك ومل يأت به غريه أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ن
إمساعيل البخاري قال يوسف بن السفر أبو الفيض كاتب األوزاعي منكر احلديث قال الشيخ وقد روي عن عبد 
ي اهللا بن قيس البصري مسع بن مسعود يقول إمنا حرم من امليتة حلمها ودمها أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارس
أنا إبراهيم بن عبد اهللا ثنا حممد بن سليمان بن فارس ثنا حممد بن إمساعيل البخاري قال قال له إسرائيل عن محران 

بن أعني عن أيب حرب عن عبد اهللا بن قيس مثله ومن قال بطهارة الشعر الذي على جلد امليتة إذا دبغ اجللد احتج 
  مبا 

سني بن احلسن بن أيوب ثنا أبو حامت الرازي حدثنا عمرو بن الربيع بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ احل - ٨٤
رأيت علي بن وعلة السبائي فروا فمسسته : طارق أنا حيىي بن أيوب عن يزيد بن أيب حبيب أن أبا اخلري حدثه قال 

نؤتى بالكبش قد  فقال ما لك متسه قد سألت عنه عبد اهللا بن عباس فقلت أنا نكون باملغرب ومعنا الرببر واجملوس
ذحبوه وحنن ال نأكل ذبائحهم ونؤتى بالسقاء جيعلون فيه الودك فقال بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  قال دباغه طهوره رواه مسلم بن احلجاج يف الصحيح عن إسحاق بن منصور وغريه عن عمرو بن الربيع 

املؤمل ثنا الفضل بن حممد البيهقي ثنا أمحد بن حنبل ثنا حممد بن  أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن - ٨٥
جعفر ثنا شعبة عن حممد بن أيب ليلى عن أيب حبر وكان ينزل بالكوفة وكان أصله بصريا حيدث عن أيب وائل عن 

  يف الفرا ذكاته دباغه هكذا رواه شعبة عن بن أيب ليلى : عمر بن اخلطاب أنه قال 

حلسني بن الفضل القطان أخربنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبيد اهللا بن موسى وأخربنا أبو ا - ٨٦
أخربنا بن أيب ليلى عن ثابت البناين قال كنت جالسا مع عبد الرمحن بن أيب ليلى فأتاه رجل ذو ضفريتني فقال يا أبا 

السا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه كان ج: عيسى حدثين ما مسعت من أبيك يف الفرا قال حدثين أيب 



فأتاه رجل فقال يا رسول اهللا أصلى يف الفرا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأين الدباغ قال ثابت فلما وىل 
  قلت من هذا قال سويد بن غفلة رواه بعض الناس عن عبيد اهللا بن موسى بإسناده عن ثابت عن أنس وهو غلط 

و بكر بن احلارث أنا أبو حممد بن حبان يعرف بأيب الشيخ ثنا حممد بن أمحد بن الوليد الثقفي ثنا أخربنا أب - ٨٧
عبد اهللا بن حممد بن عمرو األزدي ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا بن أيب ليلى عن ثابت البناين عن أنس بن ما لك قال 

ا رسول اهللا كيف ترى يف الصالة يف الفرا فقال ي: كنت جالسا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له رجل 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأين الدباغ فاإلسناد األول أوىل أن يكون حمفوظا وبن أيب ليلى هذا كثري الوهم 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا أبو اجلواب ثنا سفيان عن  - ٨٨
  أهنا سألت عن الفرا فقالت لعل دباغها يكون ذكاهتا : ألعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة ا

أخربنا أبو احلسن حممد بن حممد الفقيه أنبأ أبو سعيد عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب ثنا حممد بن أيوب أنبأ  - ٨٩
النمور والسمور تدبغ بامللح فقال دباغها سأل داود السراج احلسن عن جلود : مسلم ثنا هشام ثنا قتادة قال 

طهورها قال الشيخ وقد روى عمرو بن عبيد عن احلسن يف صوف امليتة اغسله وروي عن عطاء أنه كره ذلك 
باب يف شعر النيب صلى اهللا عليه و سلم  ٢١وروي عن بن سريين واحلكم ومحاد أهنم كرهوا استعمال شعر اخلنزير 

اهللا بن يوسف بن أمحد األصبهاين أنا أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد  أخربنا أبو حممد عبد - ٩٠
ملا رمى : الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن هشام يعين بن حسان عن حممد بن سريين عن أنس بن ما لك قال 

با طلحة مث ناوله شقه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلمرة وحنر هديه ناول احلالق شقه األمين فحلقه فناوله أ
األيسر فحلقه وأمره أن يقسم بني الناس أخرجه مسلم بن احلجاج يف الصحيح عن بن أيب عمر عن سفيان وقال يف 

آخر احلديث مث دعا أبا طلحة األنصاري فقال اقسمه بني الناس وأخرج البخاري بعض معناه من حديث بن عون 
  عن بن سريين 

ثنا أبو بكر القطان أنبأ أبو األزهر ثنا حبان بن هالل ثنا أبان ثنا حيىي ان أبا سلمه  أخربنا أبو طاهر الفقيه - ٩١
شهد املنحر عند النيب صلى اهللا عليه و سلم هو ورجل من : حدثه أن حممد بن عبد اهللا بن زيد حدثه أن أباه 

ال صاحبه قال فحلق رسول اهللا األنصار قال فقسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني أصحابه ضحايا فلم يصبه و
صلى اهللا عليه و سلم رأسه يف ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطى صاحبه فإنه عندنا ملخضوب 

   ٢٢باحلناء والكتم تابعه موسى بن إمساعيل عن أبان واخلضاب من عندهم لكيال يتغري واهللا أعلم 

  ها مما ال يؤكل حلمهباب املنع من األدهان يف عظام الفيلة وغري

أخربنا حممد بن احلسن بن فورك رمحه اهللا تعاىل ثنا عبد اهللا بن جعفر األصبهاين ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو  - ٩٢
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : داود ثنا أبو عوانة عن احلكم وأيب بشر عن ميمون بن مهران عن بن عباس قال 

وعن كل ذي خملب من الطري أخرجه مسلم بن احلجاج يف الصحيح عن أمحد بن سلم عن كل ذي ناب من السباع 
  حنبل عن أيب داود الطيالسي 



أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو الوليد الفقيه ثنا البوشنجي ثنا سليمان بن عبد الرمحن ثنا أيوب بن  - ٩٣
و الوليد قال وأنا احلسن بن سفيان ثنا احلكم بن موسى ثنا حسان ثنا يزيد بن أيب مرمي ح وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أب

أن النيب صلى اهللا : صدقة عن يزيد بن أيب مرمي ثنا القاسم بن خميمره ثنا عبد اهللا بن عكيم ثنا مشيخة لنا من جهينة 
  عليه و سلم كتب إليهم ال تستمتعوا من امليتة بشئ 

عباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال وروى أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو ال - ٩٤
يكره أن يدهن يف مدهن من عظام الفيل ألنه ميتة هكذا ذكره يف اجلديد ورواه : عبد اهللا بن دينار أنه مسع بن عمر 

  يف القدمي كما 

ثنا احلسن بن حممد الزعفراين عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الوليد الفقيه ثنا مؤمل بن احلسن  - ٩٥
انه كره ان يدهن يف عظم فيل ويف موضع آخر أنه : الشافعي نا إبراهيم بن حممد عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر 

كان يكره عظام الفيل قال الشيخ ويذكر عن عطاء أنه كره االنتفاع بعظام الفيلة وأنياهبا وعن طاوس وعمر بن عبد 
  العاج  العزيز أهنما كرها

وأما احلديث الذي أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ح وأخربنا أبو  - ٩٦
سعد أمحد بن حممد بن اخلليل أنا أبو أمحد بن عدي أنا الفضل بن احلباب ثنا مسدد ثنا عبد الوارث بن سعيد عن 

كان : بهي عن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال حممد بن جحادة عن محيد الشامي عن سليمان املن
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة وأول من يدخل عليها إذا قدم 

فاطمة فقدم من غزاة له وقد علقت مسحا أو سترا على باهبا وحلت احلسن واحلسني قلبني من فضة فقدم فلم 
ل فظنت إمنا منعه أن يدخل ما رأى فهتكت الستر وفكت القلبني عن الصبيني وقطعته بينهما فانطلقا إىل رسول يدخ

اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومها يبكيان فأخذه منهما وقال يا ثوبان اذهب هبذا إىل آل فالن أهل بيت يف املدينة إن 
دنيا يا ثوبان اشتر لفاطمة قالدة من عصب وسوارين من عاج هؤالء أهل بييت أكره أن يأكلوا طيباهتم يف حياهتم ال

قال أبو أمحد بن عدي احلافظ محيد الشامي هذا إمنا أنكر عليه هذا احلديث وهو حديثه مل أعلم له غريه أخربنا أبو 
محيد  سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي بن أيب عصمة ثنا أبو طالب أمحد بن محيدة قال سألت أمحد بن حنبل عن

الشامي هذا قال ال أعرفه وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو عبد الرمحن السلمي وأ بو بكر أمحد بن حممد بن إبراهيم 
األشناين قالوا أنا أبو احلسني أمحد بن حممد بن عبدوس قال مسعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول قلت ليحىي بن 

ث ثوبان عن سليمان املنبهي فقال ما أعرفهما وروي فيه حديث معني فحميد الشامي كيف حديثه الذي يروي حدي
  آخر منكر 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو احلسن الطرائفي ح وأخربنا أبو اخلري جامع بن أمحد اجملدآبادي  - ٩٧
جلرجسي ثنا بقية بن واللفظ له أنا أبو طاهر اجملدآبادي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا يزيد بن عبد ربه ا

قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا أخذ مضجعه من الليل : الوليد عن عمرو بن خالد عن قتادة عن أنس 
وضع طهوره وسواكه ومشطه فإذا هبه اهللا تعاىل من الليل استاك وتوضأ وامتشط قال ورأيت رسول اهللا صلى اهللا 

هذا منكر قال الشيخ رواية بقية عن شيوخه اجملهولني ضعيفة وقد عليه و سلم ميتشط مبشط من عاج قال عثمان 



قال أبو سليمان اخلطايب قال األصمعي العاج الذبل ويقال هو عظم ظهر السلحفاة البحرية وأما العاج الذي تعرفه 
   ٢٣العامة فهو عظم أنياب الفيلة وهو ميتة ال جيوز استعماله 

  فضةباب املنع من الشرب يف آنية الذهب وال

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن  - ٩٨
سليمان أنا الشافعي نا ما لك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ أنا جعفر بن 

 بن حيىي قال قرأت على ما لك عن نافع عن زيد بن عبد اهللا بن عمر عن حممد وحممد بن عبد السالم قاال ثنا حيىي
عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أن رسول اهللا صلى اهللا 

الصحيح عن الذي يشرب يف آنية الفضة إمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم أخرجه البخاري يف : عليه و سلم قال 
إمساعيل بن أيب أويس وأخرجه مسلم عن حيىي بن حيىي كالمها عن ما لك وأخرجه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة 
والوليد بن شجاع عن علي بن مسهر عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع زاد أن الذي يأكل ويشرب يف آنية الذهب 

بن مسهر وقد رواه غري مسلم عن أيب بكر بن أيب  والفضة وذكر األكل والذهب غري حمفوظ يف غري رواية علي
  شيبة والوليد بن شجاع دون ذكرمها واهللا أعلم 

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أنا أبو بكر بن حممويه العسكري ثنا جعفر بن حممد القالنسي ثنا  - ٩٩
سويد بن مقرن يقول مسعت الرباء بن عازب  آدم بن أيب إياس ثنا شعبة ثنا األشعث بن سليم قال مسعت معاوية بن

هنانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن سبع هنانا عن خامت الذهب أو قال حلقة الذهب وعن احلرير : يقول 
واإلستربق والديباج وامليثرة احلمراء والقسي وآنية الفضة أخرجه البخاري يف الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من 

رواه أبو إسحاق الشيباين عن أشعث وزاد فيه وهنانا عن الشرب يف الفضة فإنه من يشرب وجه آخر عن شعبة و
فيها يف الدنيا ال يشرب فيها يف اآلخرة أخربناه أبو زكريا بن أيب إسحاق أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد 

  يعا من أوجه عن الشيباين بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا أبو إسحاق الشيباين فذكره أخرجاه مج

حدثنا السيد أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي إمالء أنا أبو نصر حممد بن محدويه بن سهل  - ١٠٠
املروزي ثنا حممد بن آدم ثنا سفيان بن عيينة ثنا أبو فروة اجلهين مسع عبد اهللا بن عكيم حيدث عن حذيفة بن اليمان 

اه دهقان بإناء من فضة فحذفه قال وكان حذيفة رجال فيه حدة فقال إين أعتذر إليكم من أنه استسقى باملدائن فأت: 
هذا إين كنت قد تقدمت إليه وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام فينا فنهانا أن نشرب يف آنية الذهب والفضة 

مسلم بن احلجاج يف الصحيح عن بن وأن نلبس احلرير والديباج وقال هو هلم يف الدنيا وهو لكم يف اآلخرة أخرجه 
   ٢٤أيب عمر وغريه عن سفيان 

  باب املنع من األكل يف صحاف الذهب والفضة

أخربنا حممد بن عبد اهللا بن حممد احلافظ أنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي ببغداد ثنا  - ١٠١
أهنم كانوا عند : قول حدثين عبد الرمحن بن أيب ليلى إسحاق بن احلسني ثنا أبو نعيم ثنا سيف قال مسعت جماهدا ي

حذيفة فاستسقى فسقاه جموسي بقدح فضة فلما وضع القدح يف يده رماه به مث قال لوال إين هنيته غري مرة وال مرتني 



 يقول أبو نعيم كأنه يقول مل أصنع هذا ولكين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال تلبسوا احلرير وال
الديباج وال تشربوا يف آنية الذهب والفضة وال تأكلوا يف صحافها فإهنا هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة رواه البخاري 

  يف الصحيح عن أيب نعيم ورواه مسلم عن بن منري عن أبيه عن سيف بن أيب سليمان 

اعيلي أنا أبو يعلى أنا أبو خيثمة ثنا أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا بن أمحد األديب أنا أبو بكر اإلمس - ١٠٢
استسقى حذيفة فأتاه دهقان : وهب بن جرير ثنا أيب قال مسعت بن أيب جنيح حيدث عن جماهد عن بن أيب ليلى قال 

بإناء من فضة فأخذه فرماه به وقال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنانا أن نشرب يف آنية الذهب والفضة وأن 
لبس احلرير والديباج وأن جنلس عليه وقال هو هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة رواه البخاري يف  نأكل فيها وعن

الصحيح عن علي بن املديين عن وهب بن جرير بن حازم ورواه منصور بن املعتمر عن جماهد حنو رواية سيف وبن 
 عنه وعن أنس بن ما لك عن أيب جنيح يف النهي عن األكل فيها وروي يف ذلك عن علي بن أيب طالب رضي اهللا

  النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أما حديث علي فأخربناه أبو بكر أمحد بن حممد الفقيه أنا أبو احلسن علي بن عمر احلافظ ثنا حيىي بن  - ١٠٣
 انطلقت: صاعد ثنا مسلم بن حامت األنصاري بالبصرة نا أبو بكر احلنفي ثنا يونس بن أيب إسحاق عن أيب بردة قال 

أنا وأيب إىل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فقال لنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن آنية الذهب 
  والفضة أن يشرب فيها وأن يؤكل فيها وهنى عن القسي وامليثرة وعن ثياب احلرير وخامت الذهب 

ا أمحد بن علي بن احلسن ثنا قطن بن وأما حديث أنس بن ما لك فحدثناه أبو عبد الرمحن السلمي إمالء أن - ١٠٤
إبراهيم ثنا حفص بن عبد اهللا ثنا إبراهيم بن طهمان عن احلجاج بن احلجاج عن أنس بن سريين عن أنس بن ما لك 

  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن األكل والشرب يف آنية الذهب والفضة : قال 

ن أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن عمرو القطواين ثنا عبد وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدا - ١٠٥
كنت مع أنس بن ما لك عند : الواحد بن غياث ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا يونس بن عبيد عن أنس بن سريين قال 

خلنج  نفر من اجملوس قال فجيء بفالوذج على إناء من فضة قال فلم يأكله فقيل له حوله قال فحوله على إناء من
   ٢٥وجيء به فأكله 

  باب النهي عن اإلناء املفضض

أخربنا أبو علي الروذباري أنا احلسني بن احلسن بن أيب أيوب الطوسي وأنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن  - ١٠٦
بن حممد إسحاق البزار ببغداد وأنا عبد اهللا بن حممد بن إسحاق الفاكهي مبكة قاال ثنا أبو حيىي بن أيب ميسرة ثنا حيىي 

اجلاري حدثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد اهللا بن مطيع عن أبيه عن عبد اهللا بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
من يشرب يف إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شئ من ذلك فإمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم أخربناه أبو عبد اهللا : قال 

عا فزاد يف اإلسناد بعد أبيه عن جده عن بن عمر وأظنه ومها فقد أخربناه احلافظ يف فوائده عن الطوسي والفاكهي م
أبو احلسن بن إسحاق من أصل كتابه خبط أيب احلسن الدارقطين رمحه اهللا تعاىل كما تقدم وكذلك أخرجه أبو 



أيب ميسرة يف  احلسن الدارقطين يف كتابه وكذلك أخرجه أبو الوليد الفقيه عن حممد بن عبد الوهاب عن أيب حيىي بن
  كتابه دون ذكر جده واملشهور عن بن عمر يف املضبب موقوفا عليه 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن  - ١٠٧
ان ال يشرب يف قدح فيه حلقة أنه ك: علي بن عفان ثنا عبد اهللا بن منري عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر 

  فضة وال ضبة فضة 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل أنبأ علي بن حممد املصري ثنا سليمان بن شعيب الكيساين ثنا علي  - ١٠٨
أنه أيت بقدح مفضض ليشرب منه فأىب أن يشرب : بن معبد ثنا موسى بن أعني عن خصيف عن نافع عن بن عمر 

عمر منذ مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الشرب يف آنية الذهب والفضة مل فسألته فقال أن بن 
  يشرب يف القدح املفضض وروي يف ذلك عن عائشة وأنس بن مالك 

أما حديث عائشة رضي اهللا عنها فأخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن  - ١٠٩
كنا مع عائشة رضي اهللا عنها فما : د الوهاب بن عطاء أنا سعيد عن بن سريين عن عمرة أهنا قالت أيب طالب أنبأ عب

زلنا هبا حىت رخصت لنا يف احللي ومل ترخص لنا يف اإلناء املفضض قال عبد الوهاب قال سعيد هو بن أيب عروبة 
  محلناه على احللقة وحنوها 

مد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس وأما حديث أنس بن ما لك فأخربناه حم - ١١٠
  أن أنسا كره الشرب يف املفضض : يعين بن حممد الدوري ثنا حيىي هو بن معني ثنا بن مهدي عن عمران عن قتادة 

سن بن سفيان وأما احلديث الذي أنبأ أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احل - ١١١
واهليثم بن خلف قاال حدثنا حممد بن علي بن احلسن يعين بن شقيق ثنا أيب أنا أبو محزة عن عاصم بن سليمان 

أن قدح النيب صلى اهللا عليه و سلم انصدع فجعل مكان الشعب سلسلة من : األحول عن بن سريين عن أنس 
  دح وشربت فيه فضة قال عاصم ورأيت القدح وشربت فيه قال أيب ورأيت الق

وأخربنا أبو عمرو أنا أبو بكر قال وأخربين علي بن العباس ثنا أمحد بن إمساعيل البخاري ثنا عبد اهللا بن  - ١١٢
فذكر مبثله إال أنه قال انكسر بدل انصدع أخرجه البخاري يف الصحيح هكذا : عثمان بن جبلة وأخربنا أبو محزة 

  و سلم اختذ مكان الشعب سلسلة من فضة  وهو يوهم أن يكون النيب صلى اهللا عليه

وقد أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا علي بن محشاذ العدل ثنا موسى بن هارون وعثمان بن  - ١١٣
علي الزعفراين قاال ثنا حممد بن علي بن احلسن بن شقيق املروزي قال مسعت أيب يقول أنا أبو محزة وهو السكري أنا 

أن قدح النيب صلى اهللا عليه و سلم انصدع فجعلت مكان الشعب : سليمان عن بن سريين عن أنس عاصم بن 
سلسلة يعين أن أنسا جعل مكان الشعب سلسلة قال الشيخ رمحه اهللا تعاىل هكذا يف احلديث ال أدري من قاله 

  أموسى بن هارون أم من فوقه 



د بن حممد النسوي ثنا محاد بن شاكر ثنا حممد بن إمساعيل ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال أخربين أمح - ١١٤
رأيت قدح النيب صلى اهللا عليه و : احلسن بن مدرك قال حدثين حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة عن عاصم األحول قال 

سلم عند أنس بن ما لك وكان قد انصدع فسلسله بفضة قال وهو قدح جيد عريض من نضار قال أنس لقد 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف هذا القدح أكثر من كذا وكذا قال وقال بن سريين أنه كان فيه حلقة سقيت رس

من حديد فأراد أنس أن جيعل مكاهنا حلقة من ذهب أو فضة فقال له أبو طلحة ال تغرين شيئا صنعه رسول اهللا 
   ٢٦صلى اهللا عليه و سلم فتركه أخرجه البخاري يف الصحيح هكذا 

  تطهر يف سائر األواىن من احلجارة والزجاج والصفر والنحاس والشبهباب ال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق  - ١١٥واخلشب وغري ذلك 
له حضرت الصالة فقام من كان قريب الدار إىل أه: الصغاين ثنا عبد اهللا بن بكر السهمي ثنا محيد عن أنس قال 

يتوضأ وبقي قوم فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم مبخضب من حجارة فيه ماء فصغر املخضب أن يبسط فيه كفه 
فتوضأ القوم كلهم قلنا كم كانوا قال مثانني وزيادة رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن منري عن عبد اهللا بن 

  بكر 

أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا حممد بن إسحاق بن أخربنا أبو بكر أمحد بن علي احلافظ أنا  - ١١٦
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعا بوضوء : خزمية ثنا أمحد بن عبدة الضيب ثنا محاد بن زيد عن ثابت عن أنس 

م ما بني فجيء بقدح فيه ماء أحسبه قال قدح زجاج فوضع أصابعه فيه فجعل القوم يتوضئون األول فاألول فحزرهت
السبعني إىل الثمانني فجعلت أنظر إىل املاء كأنه ينبع من بني أصابعه قال بن خزمية روى هذا اخلرب غري واحد عن 

  محاد بن زيد فقالوا رحراح مكان زجاج قال الشيخ هو كما قال 

ح وأخربنا أبو عبد  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا أبو مسلم ثنا سليمان بن حرب - ١١٧
اهللا ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حممد بن عمر بن العالء ثنا أبو الربيع الزهراين وأنا أبو احلسن علي بن حممد بن 
علي بن احلسني املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق أنا يوسف بن يعقوب ثنا مسدد قالوا ثنا محاد بن زيد عن 

اهللا عليه و سلم دعا بإناء من ماء فأيت بقدح رحراح فيه شئ من ماء فوضع أصابعه أن النيب صلى : ثابت عن أنس 
فيه قال أنس فجعلت أنظر إىل املاء ينبع من بني أصابعه قال أنس فحزرت من توضأ منه ما بني السبعني إىل الثمانني 

  أخرجه البخاري يف الصحيح عن مسدد وأخرجه مسلم عن أيب الربيع الزهراين 

خربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا حيىي بن منصور ثنا إمساعيل بن قتيبة ح وأنا أبو عبد اهللا قال وأخربين أ - ١١٨
أبو النضر ثنا حيىي بن عبد اهللا بن ماهان اهلمداين قاال ثنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس ثنا عبد العزيز بن أيب سلمة عن 

جاءنا النيب صلى اهللا عليه و : حب النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عمرو بن حيىي عن أبيه عن عبد اهللا بن زيد صا
سلم وأخرجنا له ماء يف تور من صفر فتوضأ به فغسل وجهه ثالثا وذراعيه مرتني مرتني ومسح رأسه فأقبل هبما 

  وأدبر وغسل رجليه أخرجه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن عبد اهللا بن يونس 



 احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال قرأناه على أيب اليمان أخربنا أبو عبد اهللا - ١١٩
ملا : عن شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

رض يف بييت فأذن له فخرج النيب صلى اهللا ثقل النيب صلى اهللا عليه و سلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه يف أن مي
عليه و سلم بني الرجلني ختط رجاله يف األرض بني عباس ورجل آخر قال عبيد اهللا فأخربت عبد اهللا بن عباس قال 
أتدري من الرجل اآلخر قلت ال قال هو علي وكانت عائشة حتدث أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال بعد ما دخل 

أهريقوا علي من سبع قرب مل حتلل أوكيتهن لعلي أعهد إىل الناس فأجلس يف خمضب حلفصة زوج  بييت وأشتد وجعه
النيب صلى اهللا عليه و سلم مث طفقنا نصب عليه من تلك القرب حىت طفق يشري إلينا أن قد فعلنت مث خرج إىل 

  س وذلك فيما الناس رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان ويقال أن ذلك املخضب كان من حنا

أخربنا أمحد بن علي ثنا أبو بكر احلافظ ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا ثنا حممد بن إسحاق بن خزمية  - ١٢٠
ثنا حممد بن حيىي وحممد بن رافع قال حممد بن حيىي مسعت عبد الرزاق وقال بن رافع ثنا عبد الرزاق وأنا معمر عن 

صبوا : الت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مرضه الذي مات فيه الزهري عن عروة أو عمرة عن عائشة ق
علي من سبع قرب مل حتلل أوكيتهن لعلي أستريح فأعهد إىل الناس قالت عائشة رضي اهللا عنها فأجلسناه يف خمضب 

حيىي مرة ثنا عبد حلفصة من حناس وسكبنا عليه املاء حىت طفق يشري إلينا أن قد فعلنت مث خرج قال وحدثنا حممد بن 
  الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة مبثله غري أنه مل يقل من حناس ومل يقل مث خرج 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا علي بن املديين ح  - ١٢١
ر ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب قاال ثنا عبد الرزاق ثنا معمر وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو النض

  حنوه لعلي استريح كذا أخربنا يف املستدرك إجازة : عن الزهري وأخربين عروة عن عمرة عن عائشة قالت 

بد اهللا بن أخربنا أبو طاهر الفقيه وأ بو حممد بن يوسف قاال أنا أبو بكر أمحد بن إسحاق بن أيوب ثنا ع - ١٢٢
أمحد بن حنبل ح وأخربنا أبو احلسن حممد بن يعقوب بن أمحد الفقيه بالطابران أنا أبو علي حممد بن أمحد الصواف 

ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ثنا حوثرة بن أشرس أبو عامر العدوي ثنا محاد بن سلمة عن شعبة عن هشام بن عروة 
ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من تور من شبه يبادرين مبادرة جوده  قالت كنت أغتسل أنا: عن أبيه عن عائشة 

حوثرة بن أشرس وقصر به بعضهم عن محاد فقال عن رجل فلم يسم شعبة وأرسله بعضهم فلم يذكر يف إسناده 
  عروة وكذلك أخرجه أبو داود يف السنن 

أنا أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه أخربنا أبو علي احلسني بن حممد بن حممد بن علي الروذباري  - ١٢٣
قال ذكر لرسول اهللا : ثنا عثمان بن سعيد ثنا سعيد بن أيب مرمي أنا أبو غسان حدثين أبو حازم عن سهل بن سعد 

صلى اهللا عليه و سلم امرأة من العرب فذكر احلديث قال سهل فأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يومئذ حىت 
ة بين ساعدة وأصحابه مث قال اسقنا يا سهل قال فأخرجت هلم هذا القدح فسقيتهم فيه قال أبو حازم جلس يف سقيف

فأخرج إلينا سهل ذلك القدح فشربنا فيه قال مث استوهبه إياه عمر بن عبد العزيز فوهبه له رواه البخاري يف 
سعيد بن أيب مرمي وقد روينا عن  الصحيح عن سعيد بن أيب مرمي ورواه مسلم عن أيب بكر بن إسحاق وغريه عن

أنس بن ما لك يف قدح النيب صلى اهللا عليه و سلم وفيه ما دل على أن ذلك من خشب ويذكر عن حممد بن أيب 



إمساعيل أنه دخل على أنس بن ما لك فرأى يف بيته قدحا من خشب فقال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يشرب 
   ٢٧فيه ويتوضأ 

  اين املشركني إذا مل يعلم جناسةباب التطهر يف أو

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران رمحه اهللا تعاىل ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار  - ١٢٤
سرى : ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن عوف عن أيب رجاء العطاردي عن عمران بن حصني قال 

يه و سلم يف سفر هو وأصحابه فأصاهبم عطش شديد فأرسل رجالن من أصحابه أحسبه عليا رسول اهللا صلى اهللا عل
والزبري أو غريمها قال إنكما ستجدان مبكان كذا وكذا امرأة معها بعري عليه مزادتان فأتياين هبا فأتيا املرأة فوجداها 

ليه و سلم قالت ومن رسول اهللا هذا قد ركبت بني مزادتني على البعري فقاال هلا أجييب رسول اهللا صلى اهللا ع
الصاىبء قاال هو الذي تعنني وهو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حقا فجاءا هبا فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم فجعل يف إناء من مزادتيها مث قال فيه ما شاء اهللا أن يقول مث أعاد املاء يف املزادتني مث أمر بعزالء املزادتني 
مث أمر الناس فملئوا آنيتهم وأسقيتهم فلم يدعوا يومئذ إناء وال سقاء إال ملئوه قال عمران فكان خييل إيل ففتحت 

أهنا مل تزدد إال امتالء قال فأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بثوهبا فبسطت مث أمر أصحابه فجاؤوا من زادهم حىت 
ائك شيئا ولكن اهللا سقانا قال فجاءت أهلها فأخربهتم فقالت جئتكم ملئوا هلا ثوهبا مث قال هلا اذهيب فإنا مل نأخذ من م

من عند أسحر الناس أو إنه لرسول اهللا حقا قال فجاء أهل ذلك احلواء حىت أسلموا كلهم خمرج يف الصحيحني من 
إناء من حديث عوف بن أيب مجيلة وفيه فكان آخر ذلك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أعطى الذي أصابته اجلنابة 

  ماء فقال اذهب فأفرغه عليك وهي قائمة تنظر ما يفعل مبائها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا حيىي بن  - ١٢٥
  فذكر مبعناه بزيادته : سعيد عن عوف 

بيد الصفار نا إمساعيل القاضي نا علي بن املديين نا عبد أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن ع - ١٢٦
األعلى أنا برد أبو العالء وأخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا 

ه و سلم كنا نغزو مع رسول اهللا صلى اهللا علي: عبد األعلى وإمساعيل عن برد بن سنان عن عطاء عن جابر قال 
  فنصيب من آنية املشركني وأسقيتهم فنستمتع هبا فال يعيب ذلك عليهم ويف رواية بن عبدان فال يعاب علينا 

أخربنا حممد بن موسى بن الفضل النيسابوري ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان ثنا  - ١٢٧
  رضي اهللا عنه توضأ من ماء نصرانية يف جرة نصرانية أن عمر : الشافعي أنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان قال حدثونا عن  - ١٢٨
ماء ملا كنا بالشام أتيت عمر مباء فتوضأ منه فقال من أين جئت هبذا فما رأيت : زيد بن أسلم ومل أمسعه عن أبيه قال 

بئر وال ماء مساء أطيب منه قال قلت من بيت هذه العجوز النصرانية فلما توضأ أتاها فقال أيتها العجوز اسلمي 
تسلمي بعث اهللا باحلق حممدا صلى اهللا عليه و سلم قال فكشفت رأسها فإذا مثل الثغامة قالت وأنا أموت اآلن قال 

  فقال عمر اللهم اشهد 



ربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر حممد بن حممد بن عبد اهللا وأما احلديث الذي أخ - ١٢٩
البغدادي أنا إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن سويد ثنا عبد الرزاق أنبأ إبراهيم بن يزيد عن بن أيب مليكة عن عائشة 

ب يف اإلناء للنصراين فقد قال أبو عبد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتقي أن يشر: رضي اهللا عنها قالت 
اهللا تفرد به إبراهيم بن يزيد اخلوزي عن بن أيب مليكة قال الشيخ رمحه اهللا وإبراهيم اخلوزي ال حيتج به مث هو 

   ٢٨حممول على التنزيه مبا مضى 

  باب التطهر يف أوانيهم بعد الغسل إذا علم جناسة

اهللا بن حممد احلافظ أنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري مبرو ثنا أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد  - ١٣٠
عبد العزيز بن حامت أنا علي بن احلسن شقيق ثنا عبد اهللا أنا حيوة بن شريح قال مسعت ربيعة بن يزيد الدمشقي 

هللا عليه و سلم قلت يا يقول أتيت رسول اهللا صلى ا: يقول أخربين أبو إدريس عائذ اهللا قال مسعت أبا ثعلبة اخلشين 
رسول اهللا إنا بأرض أهل كتاب نأكل يف آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكليب املعلم وبكليب الذي ليس 
مبعلم فأخربين ما الذي حيل لنا من ذلك فقال أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم أهل كتاب تأكلون يف آنيتهم فإن 

مل جتدوا فاغسلوها مث كلوا فيها وأما ما ذكرت من أنك بأرض صيد فما  وجدمت غري آنيتهم فال تأكلوا فيها وأن
صدت بقوسك فاذكر اسم اهللا عليه مث كل وما صدت بكلبك املعلم فاذكر اسم اهللا عليه مث كل وما صدت بكلبك 

لبة الذي ليس مبعلم فأدركت ذكاته فكل خمرج يف الصحيحني من حديث عبد اهللا بن املبارك وقد روي عن أيب ثع
  اخلشين ما دل على أن األمر بالغسل قد وقع عند العلم بنجاسة آنيتهم 

أخربنا احلسني بن حممد بن حممد بن علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا نصر بن عاصم ثنا  - ١٣١
سأل : ة اخلشين أنه حممد بن شعيب أنبأ عبد اهللا بن العالء بن زيد عن أيب عبيد اهللا مسلم بن مشكم عن أيب ثعلب

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنا جناور أهل الكتاب وهم يطبخون يف قدورهم اخلنزير ويشربون يف آنيتهم اخلمر 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن وجدمت غريها فكلوا فيها واشربوا وإن مل جتدوا غريها فارحضوها باملاء 

  داود يف كتاب السنن فكلوا واشربوا هكذا أخرجه أبو 

وحملمد بن شعيب فيه إسناد آخر أخربناه العنرب بن الطيب بن حممد بن عبد اهللا العنربي أنا جدي ثنا حيىي  - ١٣٢
بن منصور القاضي ثنا حممد بن إمساعيل ثنا عبد الرمحن بن إبراهيم الدمشقي ولقبه دحيم ثنا حممد بن شعيب ثنا عبد 

  فذكر معناه : عمري بن هانئ أنه أخربه عن أيب ثعلبة اخلشين الرمحن بن يزيد بن جابر عن 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي ثنا هشيم عن  - ١٣٣
و سلم فقلت إنا سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه : خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب أمساء عن أيب ثعلبة اخلشين قال 

نغزو ونسري يف أرض املشركني فنحتاج إىل آنية من آنيتهم فنطبخ فيها فقال اغسلوها باملاء مث اطبخوا فيها وانتفعوا 
هبا وهكذا رواه محاد بن سلمة عن أيوب عن أيب قالبة موصوال وقد أرسله مجاعة عن أيوب وخالد فلم يذكروا أبا 

   ٢٩أمساء يف إسناده 

  لسواكمجاع أبواب ا



 )٣٠   

  باب يف فضل السواك

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأ بو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين يف آخرين قالوا ثنا أبو  - ١٣٤
العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنبأ بن عيينة عن حممد بن إسحاق عن بن أيب عتيق عن 

السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ورواه حممد بن حيىي بن أيب : صلى اهللا عليه و سلم قال عائشة أن رسول اهللا 
  عمر عن بن عيينة عن مسعر عن حممد بن إسحاق عن عبد اهللا بن أيب عتيق عن عائشة رضي اهللا عنها 

احلافظ ببغداد أخربنا أبو سعد سعيد بن حممد الشعيب حدثين أبو حممد احلسن بن أمحد بن صاحل السبيعي  - ١٣٥
إمالء من حفظه حدثين علي بن عبد احلميد وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنا احلسن بن علي احلافظ أنا علي بن 

فذكره بنحوه : عبد احلميد الغضائري حبلب حدثنا حممد بن حيىي بن أيب عمر العدين ثنا سفيان بن عيينة عن مسعر 
اهللا عليه و سلم تقول قال الشيخ بن أيب عتيق هو عبد اهللا بن حممد بن عبد إال أنه قال مسع عائشة زوج النيب صلى 

الرمحن بن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه وحممد يكىن أبا عتيق وقد رواه عبد الرمحن بن عبد اهللا عن أبيه كذلك 
  وبني فيه مساع أبيه 

حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب أخربناه أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ أنا احلسن بن  - ١٣٦
القاضي ثنا حممد بن أيب بكر ثنا يزيد بن زريع ثنا عبد الرمحن بن أيب عتيق قال مسعت أيب حيدث أنه مسع عائشة 

السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عبد الرمحن هو بن عبد اهللا : رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  إىل جده وقيل عبد الرمحن عن القاسم بن حممد فكأنه مسعه منهما مجيعا بن أيب عتيق نسبة 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب عن  - ١٣٧
النيب صلى اهللا عليه  سليمان بن بالل عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب عتيق عن القاسم بن حممد عن عائشة زوج

  السواك مطهرة للفم مرضاة للرب : و سلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

أخربنا أبو بكر أمحد بن علي احلافظ أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا حممد بن إسحاق بن  - ١٣٨
ن بن جريج عن عثمان بن أيب سليمان عن عبيد بن خزمية ثنا احلسن بن قزعة بن عبيد اهلامشي ثنا سفيان بن حبيب ع

  السواك مطهره للفم مرضاه للرب : عمري عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وأ بو حممد عبد الرمحن بن أيب حامد املقرئ قاال أنا أبو العباس حممد بن  - ١٣٩
ي بن عفان العامري ثنا حممد بن عبيد ثنا مسعر عن املقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه قال يعقوب ثنا احلسن بن عل

قلت لعائشة بأي شئ كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يبدأ إذا دخل بيته قال بالسواك أخرجه مسلم يف الصحيح : 
  من حديث مسعر بن كدام 

بن عبيد الصفار أنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا عارم  أنبأ أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد - ١٤٠
أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم : ثنا محاد عن غيالن بن جرير عن أيب بردة يعين بن أيب موسى عن أبيه قال 



فوجدته يستاك بسواك بيده وهو يقول عا عا والسواك يف فيه كأنه يتهوع قال إمساعيل حدثنا به علي بن عبد اهللا 
ال ثنا محاد بن زيد فذكره بإسناده عن أيب موسى قال دخلت على النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يستاك وطرف ق

السواك على لسانه رواه البخاري يف الصحيح عن عارم أيب النعمان إال أنه قال يف احلديث أع أع ورواه مسلم بن 
  ث علي بن عبد اهللا املديين احلجاج عن حيىي بن حبيب احلارثي عن محاد قريبا من لفظ حدي

حدثنا حممد بن موسى بن الفضل ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن حممد الربقي القاضي  - ١٤١
: ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث عن شعيب يعين بن احلبحاب عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  اه البخاري يف الصحيح عن أيب معمر أكثرت عليكم يف السواك رو

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة  - ١٤٢
ما زال النيب صلى اهللا عليه و سلم يأمرنا به : عن أيب إسحاق عن التميمي قال سألت بن عباس عن السواك فقال 

   ٣١عليه فيه حىت خشينا أن ينزل 

  باب الدليل على أن السواك سنة ليس بواجب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمر ويف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا  - ١٤٣
يه و الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عل

لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بتأخري العشاء والسواك عند كل صالة زاد أبو سعيد يف روايته قال : سلم قال 
الشافعي ويف هذا دليل على أن السواك ليس بواجب وأنه أختيار ألنه لو كان واجبا أمرهم به شق أو مل يشق رواه 

  ن سفيان بن عيينة مسلم بن احلجاج يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد وغريه ع

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنا أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه ثنا  - ١٤٤
احلارث بن أيب أسامة ثنا إمساعيل بن أيب أويس قال حدثين ما لك بن أنس عن بن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن 

لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك مع كل :  عليه و سلم قال بن عوف عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا
  وضوء هكذا أخربناه يف الفوائد 

وقد أنبأ أبو زكريا بن أيب إسحاق أنا أمحد بن سليمان الفقيه ثنا احلارث بن حممد ثنا روح بن عبادة ثنا ما  - ١٤٥
وبشر بن عمر الزهراين عن ما لك رواه  فذكره مرفوعا وهذا احلديث معروف بروح بن عبادة: لك بن أنس 

  الشافعي يف رواية حرملة مرفوعا وهو يف املوطأ هبذا اإلسناد موقوف دون ذكر الوضوء 

وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا عارم بن الفضل قال  - ١٤٦
بن حممد بن حيىي ثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب احلجيب قاال ثنا محاد بن زيد  وحدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حيىي

: ثنا عبد الرمحن السراج عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ل لوال أن أشق على أمىت لفرضت عليهم السواك مع الوضوء وألخرت صالة العشاء إىل نصف اللي



وأخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو حامد بن بالل البزار ثنا حممد بن حيىي ثنا محاد بن مسعده عن عبيد اهللا عن  - ١٤٧
لوال أن أشق على أميت أظنه : سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ة العشاء إىل ثلث الليل أو نصفه وذكر باقي احلديث قال ألمرهتم بالسواك مع الوضوء وألخرت صال

وأخربنا أبو طاهر أنا أبو حامد ثنا حممد بن حيىي أنا أمحد بن خالد ثنا حممد بن إسحاق عن سعيد بن أيب  - ١٤٨
لوال أين : سعيد املقربي عن عطاء موىل أم صبيه عن أيب هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  ره أن أشق على أميت حنوه أك

  بنحوه : قال وحدثنا حممد بن حيىي ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثين أيب عن بن إسحاق  - ١٤٩

وحدثنا أبو عبد اهللا احلافظ قال حدثين علي بن حممد بن سختويه ثنا يزيد بن اهليثم ثنا إبراهيم بن أيب  - ١٥٠
لي الصيقل عن بن متام عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و الليث ثنا األشجعي عن سفيان عن أيب ع

ما يل أراكم تأتوين قلحا لوال أن أشق على أميت لفرضت عليهم السواك كما فرض عليهم الوضوء كذا رواه : سلم 
  الثوري 

ثنا حممد بن فارس ثنا حممد  وقد أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أنا إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين - ١٥١
بن إمساعيل هو البخاري قال حدثين حممد بن حمبوب ثنا عمر بن عبد الرمحن عن منصور عن أيب علي عن جعفر بن 

تدخلون علي قلحا استاكوا قال البخاري وقال : متام عن أبيه عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
فر بن متام عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بنحوه وقال الثوري جرير عن منصور عن أيب علي عن جع

كنحو ما رويناه ورواه أبو القاسم البغوي عن إسحاق بن إمساعيل الطالقاين عن جرير بإسناده عن أبيه عن النيب 
بن عبد املطلب صلى اهللا عليه و سلم وعن سريج بن يونس عن عمر بن عبد الرمحن بإسناده عن أبيه عن بن عباس 

  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقيل غري ذلك وهو حديث خمتلف يف إسناده 

أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبا عبد اهللا بن حممد الصيدالين أنا إمساعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أيب شيبة  - ١٥٢
 بن حبيب عن بن الزبري عن عائشة قالت ثنا وكيع عن زكريا يعين بن أيب زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق يعين

عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واالستنشاق باملاء : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وقص األظفار وغسل الرباجم ونتف اإلبط وحلق العانة وانتقاص املاء قال مصعب ونسيت العاشرة إال أن تكون 

   ٣٢حلجاج يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه املضمضة رواه مسلم بن ا

  باب تأكيد السواك عند القيام إىل الصالة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال أخربين أبو احلسن أمحد بن حممد بن أمحد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا  - ١٥٣
اهللا أنا أبو الفضل احلسن بن يعقوب العدل ثنا حيىي بن بكري ثنا ما لك بن أنس عن أيب الزناد ح وأخربنا أبو عبد 

احلسن بن حممد القباين ثنا عبد اهللا بن سعيد ثنا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا 
لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بتأخري العشاء اآلخرة والسواك عند كل صالة هذا لفظ حديث : عليه و سلم قال 



يينة ويف حديث ما لك أو على الناس ألمرهتم بالسواك مل يزد عليه ورواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن بن ع
يوسف عن ما لك وقال ألمرهتم بالسواك مع كل صالة وأكثر الناس مل يذكروا ذلك عن ما لك رواه سفيان الثوري 

  و سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة عن أيب الزناد مبثل رواية سفيان بن عيينة عنه وكذلك رواه أب

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق أنا يوسف بن يعقوب ثنا  - ١٥٤
حممد بن أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد عن حممد بن عمرو ثنا أبو سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  لى أميت ألمرهتم بالسواك مع كل صالة وقيل عن أيب سلمة عن زيد بن خالد اجلهين لوال أن أشق ع: قال 

أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا إبراهيم بن موسى ثنا عيسى بن يونس ثنا  - ١٥٥
خالد اجلهين قال مسعت حممد بن إسحاق عن حممد بن إبراهيم التيمي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن زيد بن 

لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل صالة قال أبو سلمة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
فرأيت زيدا جيلس يف املسجد وأن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب فكلما قام إىل الصالة استاك 

سلمة عن زيد بن خالد أصح قال أبو عيسى الترمذي كالمها عندي  وبلغين عن البخاري أنه كان يقول حديث أيب
  صحيح قال الشيخ وقد وقع آخر هذا احلديث عن حممد بن إسحاق بن يسار بإسناد له آخر 

أنبأ أبو احلسني علي بن أمحد بن عبدان أنا أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ثنا احلضرمي ثنا عثمان بن  - ١٥٦
كان السواك من : حيىي بن ميان عن سفيان عن حممد بن إسحاق عن أيب جعفر عن جابر بن عبد اهللا قال أيب شيبة ثنا 

أذن النيب صلى اهللا عليه و سلم موضع القلم من أذن الكاتب قال أبو القاسم رواه عن بن إسحاق سفيان ومل يروه 
ه أن يكون غلط من حديث حممد بن عن سفيان إال حيىي قال الشيخ وحيىي بن ميان ليس بالقوي عندهم ويشب

  إسحاق األول إىل هذا 

حدثنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب  - ١٥٧
نا بن سفيان ثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم القرشي الدمشقي ثنا سعيد بن حيىي اللخمي ثنا حممد بن إسحاق وأخرب

أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن عوف الطائي ثنا أمحد بن خالد ثنا حممد بن 
إسحاق عن حممد بن حيىي بن حبان عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر قال قلت أرأيت توضى بن عمر لكل صالة 

: خلطاب أن عبد اهللا بن حنظلة بن أيب عامر حدثها أن طاهرا وغري طاهر عم ذلك فقال حدثتنيه أمساء بنت زيد بن ا
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بالوضوء عند كل صالة طاهرا وغري طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك 

لكل صالة فكان بن عمر يرى أن به قوة فكان ال يدع الوضوء لكل صالة لفظ حديث أمحد بن خالد الوهيب وقال 
يثه عن عبيد اهللا بن عبد اهللا قال فلما شق ذلك عليهم قال أبو داود إبراهيم بن سعد رواه عن بن سعيد يف حد

  إسحاق قال عبيد اهللا بن عبد اهللا 

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن  - ١٥٨
أبو زكريا العنربي ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا حممد بن حيىي قاال ثنا يعقوب بن إبراهيم  حنبل قال حدثين أيب وأخربنا

بن سعد ثنا أيب عن حممد بن إسحاق قال ذكر حممد بن مسلم الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول اهللا 
هلا سبعني ضعفا وهذا احلديث أحد تفضل الصالة اليت يستاك هلا على الصالة اليت ال يستاك : صلى اهللا عليه و سلم 



ما خياف أن يكون من تدليسات حممد بن إسحاق بن يسار وأنه مل يسمعه من الزهري وقد رواه معاوية بن حيىي 
الصديف عن الزهري وليس بالقوي وروي من وجه آخر عن عروة عن عائشة ومن وجه آخر عن عمرة عن عائشة 

  فكالمها ضعيف 

بن بشران أنبا أبو جعفر الرازي ثنا أمحد بن اخلليل ثنا الواقدي ثنا عبد اهللا بن أيب حيىي أخربنا أبو احلسن  - ١٥٩
الركعتان بعد السواك أحب إيل من : األسلمي عن أيب األسود عن عروة عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ريق سبعني ركعة قبل السواك الواقدي ال حيتج به وروي عن عائشة من غري هذا الط

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنا أبو الفضل العباس بن حممد بن وهبان ثنا حممد بن يزيد  - ١٦٠
السلمي ثنا محاد بن قرياط ثنا فرج بن فضالة عن عروة بن رومي عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا 

واك فهذا إسناد غري قوي وروي يف ذلك عن جبري بن نفري صالة بسواك خري من سبعني صالة بغري س: عليه و سلم 
  مرفوعا مرسال واهللا أعلم 

أخربنا أبو احلسن العلوي وأ بو علي احلسني بن حممد الروذباري قاال أنا أبو طاهر حممد بن احلسني اجملد  - ١٦١
عن احلسن بن عبد اهللا عن سعد  أبادي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عمرو بن عون الواسطي ثنا خالد بن عبد اهللا

أمرنا بالسواك وقال إن العبد إذا قام يصلي أتاه : بن عبيده عن أيب عبد الرمحن السلمي عن علي رضي اهللا عنه قال 
امللك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو فال يزال يستمع ويدنو حىت يضع فاه على فيه فال يقرأ آية إال كانت يف 

   ٣٣جوف امللك 

  كيد السواك عند االستيقاظ من النومباب تأ

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أخربنا أبو املثىن ثنا حممد بن كثري ثنا سفيان  - ١٦٢
عن منصور وحصني ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو حممد عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن بالويه املزكي وأ بو 

هللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي وأ بو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا عبد ا
هارون بن سليمان األصبهاين ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن منصور واألعمش وحصني عن أيب وائل عن 

وص فاه بالسواك لفظ حديث بن مهدي كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قام من الليل يش: حذيفة قال 
  رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن كثري ورواه مسلم عن أيب موسى وبندار عن عبد الرمحن بن مهدي 

ورواه هشيم بن بشري عن حصني فقال يف احلديث كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قام ليتهجد  - ١٦٣
د اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه أنا أبو احلسن بن سفيان أنا أبو بكر يشوص فاه بالسواك أخربناه حممد بن عب

فذكره أخرجه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة قال أبو سليمان اخلطايب الشوص : بن أيب شيبة ثنا هشيم 
  دلك األسنان عرضا بالسواك وباإلصبع وحنومها 

ا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا حممد أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ ثن - ١٦٤
بن بشر العبدي ثنا سعيد بن أيب عروبة ثنا قتادة عن زرارة بن أويف عن سعد بن هشام عن عائشة يف حديث طويل 



من الليل فيتسوك كنا نعد لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سواكه وطهوره فيبعثه اهللا ما شاء أن يبعثه : قالت 
  ويتوضأ مث يصلي رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن حممد بن بشر 

ورواه هبز بن حكيم عن زرارة فقال يف احلديث كان يوضع له وضوءه وسواكه فإذا قام من الليل ختلى مث  - ١٦٥
: موسى بن إمساعيل ثنا محاد ثنا هبز بن حكيم  استاك أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا

  فذكره 

حدثنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة بن كثري ثنا مهام عن علي بن زيد بن جدعان عن أم حممد  - ١٦٦
   ٣٤أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ال يرقد من ليل وال هنار فيستيقظ إال يتسوك قبل أن يتوضأ : عن عائشة 

  اب تأكيد السواك عند األزمب

أخربنا أبو احلسن بن بشران أنا دعلج بن أمحد ثنا علي بن احلسني بن جنيد الرازي ثنا النفيلي ثنا زهري ح  - ١٦٧
وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبا أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا عمرو هو بن خالد أنا زهري 

يان عن أبيه عن بن عباس قال أتى رجالن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حاجتهما واحدة ثنا قابوس بن أيب ظب
فتكلم أحدمها فوجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من فيه إخالفا فقال له أما تستاك قال بلى ولكين مل أطعم من 

   ٣٥مجاعة عن زهري  ثالث فأمر رجال من أصحابه فآواه وقضى حاجته لفظ حديث بن عبدان وهكذا رواه

  باب غسل السواك

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الفقيه أنبا أبو بكر بن داسة أنا أبو داود ثنا حممد بن بشار ثنا حممد بن  - ١٦٨
كان نيب اهللا صلى : عبد اهللا األنصاري ثنا عنبسة بن سعيد الكويف احلاسب قال حدثين كثري عن عائشة أهنا قالت 

   ٣٦لم يستاك فيعطيين السواك ألغسله فابدأ به فأستاك مث أغسله وأدفعه إليه اهللا عليه و س

  باب التسوك بسواك الغري

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أخربنا أبو بكر أمحد بن إسحاق أنا احلسن بن علي بن زياد أنا بن أيب  - ١٦٩
حممد بن الفضل بن حممد الشعراين ثنا جدي قال  أويس ح وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ قال أخربين إمساعيل بن

أن رسول اهللا : حدثين بن أيب أويس قال حدثين سليمان بن بالل عن هشام بن عروة قال أخربين أيب عن عائشة 
صلى اهللا عليه و سلم فذكرت قصته يف مرضه وفيها قالت دخل عبد الرمحن بن أيب بكر ومعه سواك يسنت به فنظر 

صلى اهللا عليه و سلم فقلت له أعطين هذا السواك يا عبد الرمحن فأعطانيه فقضمته مث طيبته فأعطيته إليه رسول اهللا 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاسنت وهو مستند إىل صدري رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف حديث أيب 

 الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس زكريا عن عائشة قالت دخل عبد الرمحن بن أيب بكر فذكره رواه البخاري يف
٣٧   

  باب دفع السواك إىل األكرب



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي ببغداد أنا إسحاق بن احلسن احلريب ثنا  - ١٧٠
اءين رجالن أراين أتسوك فج: عفان صخر بن جويرية عن نافع عن أيب عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

أحدمها أكرب من اآلخر فناولت السواك األصغر منهما فقيل يل كرب فدفعته إىل األكرب أخرجه البخاري يف الصحيح 
  قال وقال عفان فذكره 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري أنا أبو املوجه أنا عبدان أنا عبد  - ١٧١
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو : ن املبارك أنا أسامة بن زيد أخربين نافع أنا بن عمر قال اهللا يعين ب

   ٣٨يسنت فأعطاه أكرب القوم مث قال إن جربيل أمرين أن أكرب استشهد البخاري هبذه الرواية 

  باب ما جاء يف االستياك عرضا

ه أنبأه أبو سعد أمحد بن حممد الصويف أنا أبو أمحد بن وقد روي يف االستياك عرضا حديث ال أحتج مبثل - ١٧٢
عدي احلافظ ثنا حممد بن حممد بن سليمان ثنا حيىي بن عثمان ثنا اليمان بن عدي أبو عدي احلمصي ثنا ثبيت بن 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كذا يف : كثري الضيب عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب عن هبز قال 
  الرواية هذه 

وأخربنا احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو احلسن علي بن حممد بن عقبة الشيباين بالكوفة ثنا جعفر بن  - ١٧٣
حممد بن احلسن الرازي ثنا عمر بن علي بن أيب بكر الكندي ثنا علي بن ربيعة القرشي املدين عن حيىي بن سعيد عن 

ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يستاك عرضا ويشرب مصا ويقول ك: سعيد بن املسيب عن ربيعة بن أكثم قال 
هو أهنأ وأمرأ لفظ حديث بن أكثم وزاد يف حديث هبز ويتنفس ثالثا ويقول هو أهنأ وأمرأ وإمنا يعرف هبز هبذا 

  احلديث ذكره بن منيع وبن مندة فأما ربيعة بن أكثم فإنه استشهد خبيرب 

سيل عن حممد بن الصباح عن هشيم عن حممد بن خالد القرشي عن عطاء بن أيب وروى أبو داود يف املرا - ١٧٤
  إذا شربتم فاشربوا مصا وإذا استكتم فاستاكوا عرضا : رباح قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٣٩فذكره : وأخربناه حممد بن حممد أنا أبو احلسن التستري ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود  - ١٧٥

  باب االستياك باألصابع وقد روي يف االستياك باألصابع حديث ضعيف

أخربنا أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي ثنا الساجي قال حدثين حممد بن موسى ثنا عيسى بن شعيب  - ١٧٦
أبو  جتزىء من السواك األصابع أخربنا: عن عبد احلكم القسملي عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

سعد أنا أبو أمحد بن عدي قال مسعت بن محاد يقول قال البخاري عبد احلكم القسملي البصري عن أنس وعن أيب 
  بكر الصديق منكر احلديث وقال الشيخ وقد رواه عيسى بن شعيب بإسناد آخر عن أنس 



عاصم النبيل ثنا حممد بن أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أخربنا أمحد بن عبيد حدثين أبو الضحاك بن أيب  - ١٧٧
: موسى ثنا عيسى بن شعيب ثنا بن املثىن عن النضر بن أنس عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  جتزىء من السواك األصابع تابعهما عقبة بن مكرم العمي عن عيسى بن شعيب تفرد به عيسى باإلسنادين مجيعا 

نا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا عبد الرمحن بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ث - ١٧٨
صادر املدائين ثنا عيسى بن شعيب ثنا عبد اهللا بن املثىن عن النضر بن أنس عن أنس بن ما لك قال قال رسول اهللا 

احملفوظ من حديث جتزىء األصابع جمزى السواك كذا وجدته يف كتاب عيسى بن شعيب و: صلى اهللا عليه و سلم 
  بن املثىن 

ما أخربنا أبو احلسني بن بشران أنا أبو جعفر الرزاز ثنا أمحد بن إسحاق بن صاحل ثنا خالد بن خداش ثنا  - ١٧٩
عبد اهللا بن املثىن األنصاري حدثين بعض أهل بييت عن أنس بن ما لك أن رجال من األنصار من بين عمرو بن عوف 

بتنا يف السواك فهل دون ذلك من شئ قال اصبعاك سواك عند وضوئك مترمها على يا رسول اهللا إنك رغ: قال 
  أسنانك إنه ال عمل ملن ال نية له وال أجر ملن ال حسبة له 

أخربنا األستاذ إمساعيل بن أيب نصر الصابوين ثنا أبو حممد احلسن بن حممد املخلدي ثنا حممد بن محدون بن  - ١٨٠
ي ثنا عبد اهللا بن عمر احلمال ثنا عبد اهللا بن املثىن عن مثامة عن أنس قال قال رسول اهللا خالد ثنا أبو أمية الطرسوس

   ٤٠اإلصبع جتزىء من السواك : صلى اهللا عليه و سلم 

  باب النية يف الطهارة احلكمية

ا عثمان بن أخربنا أبو طاهر حممد بن حممد بن حممش الفقيه أنا أبو طاهر حممد بن احلسني اجملد آبادي أن - ١٨١
سعيد أنا حممد بن كثري ثنا سفيان هو الثوري ثنا حيىي بن سعيد عن حممد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص 

إمنا األعمال : الليثي قال مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
ته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا بالنيات وإمنا المرىء ما نوى فمن كانت هجر

  يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إىل ما هاجر إليه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أبو الربيع  - ١٨٢
أيها الناس إمنا األعمال بالنيات رواه البخاري يف : ه مبثله إال أنه قال الزهراين ثنا محاد ثنا حيىي بن سعيد فذكر

  الصحيح عن حممد بن كثري عن الثوري عن مسدد عن محاد بن زيد ورواه مسلم عن أيب الربيع 

ن أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الفقيه أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا قتيبة ثنا حممد بن موسى ع - ١٨٣
ال صالة ملن ال وضوء له وال : يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليه 



حدثنا أبو علي ثنا أبو بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن عمرو بن السرح ثنا بن وهب عن الدراوردي قال  - ١٨٤
حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليه أنه الذي  أن تفسري: وذكر ربيعة 

   ٤١يتوضأ ويغتسل وال ينوي وضوءا للصالة وال غسال للجنابة 

  مجاع أبواب سنة الوضوء وفرضه

 )٤٢   

  باب فرض الطهور وحمله من اإلميان

القطان ببغداد ثنا أبو سهل أمحد بن حممد بن زياد  أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل - ١٨٥
القطان ثنا إسحاق بن احلسني احلريب ثنا عفان ثنا أبان ثنا حيىي بن أيب كثري عن زيد بن سالم عن جده ممطور عن أيب 

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول الطهور شطر اإلميان واحلمد هللا متأل امليزان: ما لك األشعري 
وسبحان اهللا واهللا أكرب متأل ما بني السماء واألرض والصوم جنة والصرب ضياء والصدقه برهان والقرآن حجة لك 

أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها أخرجه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن منصور عن 
  حبان بن هالل عن أبان بن يزيد العطار 

 احلافظ ثنا أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا إسحاق بن منصور فذكره أخربناه أبو عبد اهللا - ١٨٦
الطهور شطر اإلميان وجعل بدل اهللا أكرب احلمد هللا وجعل : بإسناده وقال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٤٣مكان الصوم جنة الصالة نور 

  باب فرض الطهور للصالة

اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان أخربنا أبو عبد  - ١٨٧
العامري ثنا حسني بن علي اجلعفي عن زائدة عن مساك بن حرب عن مصعب بن سعد عن بن عمر قال قال رسول 

م يف الصحيح عن أيب بكر ال يقبل اهللا صدقة من غلول وال صالة بغري طهور رواه مسل: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  بن أيب شيبة عن احلسن بن علي 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر بن أمحد بن فارس ثنا يونس بن حبيب ثنا  - ١٨٨
كنت مع رسول اهللا صلى : أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن قتادة قال مسعت أبا املليح اهلذيل حيدث عن أبيه قال 

  اهللا عليه و سلم يف بيت فسمعته يقول إن اهللا ال يقبل صالة من غري طهور وال صدقة من غلول 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر حممد بن عمرو بن البختري الرزاز  - ١٨٩
و سعيد بن األعرايب مبكة أنا سعدان بن ثنا سعدان ح وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنا أب

قال كنا عند : نصر املخرمي ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار مسع سعيد بن احلويرث يقول عن بن عباس 



رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتى اخلالء مث إنه رجع فأيت بطعام فقلت يا رسول اهللا أال تتوضا فقال مل أصلي 
  يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن بن عيينة  فأتوضأ رواه مسلم

أنبأ أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن عبد اهللا بن  - ١٩٠
ال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج من اخلالء فقدم إليه طعام فقالوا أ: أيب مليكة عن عبد اهللا بن عباس 

   ٤٤نأتيك بالوضوء فقال إمنا أمرت بالوضوء إذا قمت إىل الصالة 

  باب التسميه على الوضوء

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنا أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار  - ١٩١
عن أنس بن ما لك قال نظر أصحاب رسول ثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ثابت وقتادة 

ها هنا فرأيت رسول اهللا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم وضوءا فلم جيدوه قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
صلى اهللا عليه و سلم وضع يده يف اإلناء الذي فيه املاء مث قال توضؤوا بسم اهللا قال فرأيت املاء يفور من بني 

م يتوضئون حىت توضؤوا عن آخرهم قال ثابت فقلت ألنس تراهم كم كانوا قال كانوا حنوا من سبعني أصابعه والقو
  رجال هذا أصح ما يف التسميه 

فأما ما أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا زيد بن  - ١٩٢
د الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى احلباب ثنا كثري بن زيد عن ربيح بن عب

  ال صالة ملن ال وضوء له وال وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليه : اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عفان ثنا  - ١٩٣
الرمحن بن حرملة أنه مسع أبا ثفال حيدث قال مسعت رباح بن عبد الرمحن بن أيب سفيان بن حويطب  وهيب ثنا عبد

ال صالة ملن ال وضوء له : يقول حدثتين جديت أهنا مسعت أباها يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  وال يؤمن يب من ال حيب األنصار وال وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليه وال يؤمن باهللا من ال يؤمن يب 

وأنبأ أبو سعيد حيىي بن حممد بن حيىي بن زكريا املهرجاين بنيسابور أنا أبو حبر حممد بن احلسن بن كوثر  - ١٩٤
الربهباري ببغداد ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا بن أيب فديك ثنا عبد الرمحن بن حرملة عن أيب ثفال املري عن 

محن بن أيب سفيان بن حويطب قال حدثتين جديت عن أبيها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رباح بن عبد الر
ال صالة ملن ال وضوء له وال وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليه وال يؤمن يب من ال حيب األنصار أبو ثفال املري : 

  نت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقال امسه مثامة بن وائل وقيل مثامة بن حصني وجدة رباح هي أمساء ب

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا جعفر بن حممد بن نصري اخللدي ثنا موسى بن هارون البزار ثنا قتيبة بن  - ١٩٥
سعيد نا حممد بن موسى املخزومي عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ال وضوء له وال وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليه وأخربنا أبو سعد أمحد بن حممد املاليين أنا أبو ال صالة ملن : سلم 
أمحد بن عدي احلافظ ثنا أمحد بن حفص السعدي قال سئل أمحد بن حنبل يعين وهو حاضر عن التسميه يف الوضوء 



وربيح رجل ليس مبعروف وبلغين عن أيب فقال ال أعلم فيه حديثا ثابتا أقوى شئ فيه حديث كثري بن زيد عن ربيح 
عيسى الترمذي عن حممد بن إمساعيل البخاري أنه قال ليس يف هذا الباب حديث أحسن عندي من حديث رباح 

بن عبد الرمحن قال أبو عيسى وروي هذا احلديث عن محاد بن سلمة عن صدقة موىل بن الزبري عن أيب ثفال عن أيب 
  هللا عليه و سلم وهو حديث مرسل قال الشيخ وأ بو ثفال ليس باملعروف جدا بكر بن حويطب عن النيب صلى ا

وأخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أنا إبراهيم بن عبد اهللا أنا حممد بن سليمان بن فارس عن حممد  - ١٩٦
ع عن أيب هريرة وال يف التسميه ال يعرف لسلمة مسا: بن إمساعيل البخاري قال سلمة الليثي عن أيب هريرة يعين 

  ليعقوب عن أبيه 

وقد أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد الفقيه أنا حيىي بن صاعد أنا علي بن عمر احلافظ ثنا حممود بن حممد أبو  - ١٩٧
يزيد الظفري ثنا أيوب بن النجار عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

ما توضأ من مل يذكر اسم اهللا عليه وما صلى من مل يتوضأ وهذا احلديث ال يعرف من حديث حيىي بن  :عليه و سلم 
أيب كثري عن أيب سلمة إال من هذا الوجه وكان أيوب بن النجار يقول مل أمسع من حيىي بن أيب كثري إال حديثا واحدا 

  أيب مرمي فكان حديثه هذا منقطعا واهللا أعلم  وهو حديث التقي آدم وموسى ذكره حيىي بن معني فيما رواه عنه بن

وقد أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا علي بن عبد العزيز ثنا احلجاج بن  - ١٩٨
املنهال ثنا مهام ثنا إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة ثنا علي بن حيىي بن خالد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع أنه 

فذكر احلديث يف صالة الرجل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : جالسا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان 
سلم إهنا ال تتم صالة أحدكم حىت يسبغ الوضوء كما أمره اهللا به يغسل وجهه ويديه إىل املرفقني وميسح رأسه 

  لتسميه هبذا احلديث ورجليه إىل الكعبني وذكر احلديث احتج أصحابنا يف نفي وجوب ا

ومبا أخربنا حممد بن موسى بن الفضل بن شاذان ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن  - ١٩٩
مهران األصبهاين ثنا أبو زكريا هو حيىي بن هاشم السمسار ثنا األعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد اهللا بن مسعود 

إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم اهللا عليه فإنه يطهر جسده كله : و سلم يقول  قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه
فإن مل يذكر أحدكم اسم اهللا على طهوره مل يطهر إال ما مر عليه املاء فإذا فرغ أحدكم من طهوره فليشهد أن ال إله 

ا ضعيف ال أعلمه رواه إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله مث ليصل علي فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرمحة وهذ
  عن األعمش غري حيىي بن هاشم وحيىي بن هاشم متروك احلديث وقد روي عن بن عمر من وجه آخر 

أخربناه أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن غالب ثنا هشام بن هبرام  - ٢٠٠
: ن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثنا عبد اهللا بن حكيم أبو بكر عن عاصم بن حممد ع

من توضأ وذكر اسم اهللا على وضوئه كان طهورا جلسده ومن توضأ ومل يذكر اسم اهللا على وضوئه كان طهورا 
ألعضائه وهذا أيضا ضعيف أبو بكر الداهري غري ثقة عند أهل العلم باحلديث وروي من وجه آخر ضعيف عن أيب 

  رفوعا هريرة م



أخربنا الفقيه أبو بكر أمحد بن حممد احلارثي أنا علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن خملد ثنا أبو بكر حممد بن  - ٢٠١
عبد اهللا الزهري ثنا مرداس بن حممد بن عبد اهللا بن أيب برده ثنا حممد بن أبان عن أيوب بن عائذ الطائي عن جماهد 

من توضأ وذكر اسم اهللا تطهر جسده كله ومن توضأ ومل : اهللا عليه و سلم  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى
   ٤٥يذكر اسم اهللا مل يتطهر إال موضع الوضوء 

  باب غسل اليدين قبل إدخاهلما يف اإلناء

حدثنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي  - ٢٠٢
ما لك وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان األهوازي أخربنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق  أنا

ثنا عبد اهللا يعين القعنيب عن ما لك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
يدخلها يف وضوئه فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده رواه  إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن: قال 

البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن ما لك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أيب الزناد وثبت عن حممد 
بن سريين ومهام بن منبه وعبد الرمحن بن يعقوب وثابت موىل عبد الرمحن بن زيد عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا 

   ٤٦يه و سلم هذا احلديث دون ذكر التكرار عل

  باب التكرار يف غسل اليدين

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا أخربنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان ثنا  - ٢٠٣
د بن حنبل حدثين أيب نا الشافعي أنا سفيان ح وأخربنا أبو عبد اهللا أنا أمحد بن جعفر القطيعي أنا عبد اهللا بن أمح

إذا استيقظ أحدكم من : سفيان عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
نومه فال يغمس يده يف اإلناء حىت يغسلها ثالثا فإنه ال يدري أين باتت يده رواه مسلم بن احلجاج يف الصحيح عن 

  سفيان بن عيينة وثبت ذلك عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة مبعناه  أيب بكر بن أيب شيبة ومجاعة عن

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا أمحد بن عبد اجلبار العطاردي ثنا أبو معاوية  - ٢٠٤
عاوية عن األعمش عن أيب وأخربنا أبو علي الروذباري أخربنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا أبو م

إذا قام أحدكم من الليل فال يغمسن يده : رزين وأيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
يف اإلناء حىت يغسلها ثالث مرات فإنه ال يدرى أين باتت يده هكذا قاال عن أيب معاوية يف هذا احلديث إذا قام 

  عيسى بن يونس عن األعمش إال أنه قال مرتني أو ثالثا ومل يذكر يف إسناده أبا رزين  أحدكم من الليل وكذلك قاله

فذكره : أخربناه أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عيسى بن يونس  - ٢٠٥
أحدكم من منامه وكذلك وأخرجه مسلم بن احلجاج عن أيب كريب عن أيب معاوية حنو رواية اجلماعة إذا أستيقظ 

  رواه وكيع بن اجلراح عن األعمش 

أخربنا أبو طاهر الفقيه من أصل مساعه أنا أبو بكر حممد بن عمر بن حفص التاجر أنا إبراهيم بن عبد اهللا  - ٢٠٦
إذا استيقظ أحدكم من منامه فال : أنا وكيع عن األعمش عن أيب رزين عن أيب هريرة قال األعمش رفعه قال 



ن يده يف اإلناء حىت يغسلها ثالثا فإنه ال يدري أين باتت يده رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب وغريه يغمس
  عن وكيع 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق أنا يوسف بن يعقوب  - ٢٠٧
عن عبد اهللا بن شقيق عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا القاضي ثنا نصر بن علي ثنا بشر بن املفضل ثنا خالد احلذاء 

إذا استيقظ أحدكم من منامه فال يغمسن يده يف اإلناء حىت يغسلها ثالثا فإنه ال يدري أين باتت : عليه و سلم قال 
  يده رواه مسلم يف الصحيح عن نصر بن علي 

راهيم بن عبد اهللا ثنا حممد بن إسحاق بن خزمية وقد أخربنا أبو بكر أمحد بن علي احلافظ أنا أبو إسحاق إب - ٢٠٨
هبذا اإلسناد مثله وقال أين باتت يده منه وقوله منه تفرد : ثنا حممد بن الوليد ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن خالد 

  به حممد بن الوليد البسري وهو ثقة واهللا أعلم 

بو داود ثنا أمحد بن السرح وحممد بن سلمه املرادي أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أ - ٢٠٩
قاال ثنا بن وهب عن معاوية بن صاحل عن أيب مرمي قال مسعت أبا هريرة يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يدخل يده يف اإلناء حىت يغسلها ثالث مرات فإن أحدكم ال يدري : سلم يقول 
  أو أين كانت تطوف يده أين باتت 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد احلارثي الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ أنا أبو بكر النيسابوري ثنا أمحد بن  - ٢١٠
عبد الرمحن بن وهب ثنا عمي ثنا بن هليعة وجابر بن إمساعيل احلضرمي عن عقيل عن بن شهاب عن سامل بن عبد 

إذا استيقظ أحدكم من منامه فال يدخل يده يف اإلناء حىت : صلى اهللا عليه و سلم  اهللا عن أبيه قال قال رسول اهللا
يغسلها ثالث مرات فإنه ال يدرى أين باتت يده أو أين طافت يده فقال له رجل أرأيت أن كان حوضا فحصبه بن 

عمر إسناده  عمر وقال أخربك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وتقول أرأيت إن كان حوضا قال علي بن
  حسن كذا قال الشيخ ألن جابر بن إمساعيل مع بن هليعة يف إسناده 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ قال أخربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم  - ٢١١
: جده أوس بن أويس قال بن أيب إياس ثنا شعبة ثنا النعمان يعين بن سامل قال مسعت بن عمرو بن أوس حيدث عن 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ فاستوكف ثالثا قال شعبة فقلت للنعمان وما استوكف قال غسل 
  كفيه ثالثا وقد أقام آدم بن أيب إياس إسناده واختلف فيه على شعبة 

مد ثنا آدم ثنا الليث بن سعد أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أبو بكر بن حممويه العسكري ثنا جعفر بن حم - ٢١٢
قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن معاوية بن صاحل عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه جبري أنه 

فأمر له بوضوء فقال توضأ يا أبا جبري فبدأ أبو جبري بفيه فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تبتدىء بفيك 
ن الكافر يبتدىء بفيه مث دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بوضوء فغسل كفيه حىت أنقامها مث يا أبا جبري فإ

متضمض واستنشق ثالثا وغسل وجهه ثالثا وغسل يده اليمىن إىل املرفق ثالثا واليسرى ثالثا ومسح رأسه وغسل 
   ٤٧رجليه 



  باب صفة غسلهما

مد بن صاحل بن هانئ ثنا إبراهيم بن حممد الصيدالين ثنا سلمة بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال حدثين حم - ٢١٣
شبيب ثنا احلسن يعين بن حممد بن أعني ثنا معقل بن عبيد اهللا عن أيب الزبري عن جابر عن أيب هريرة أنه أخربه أن 

ل يده يف إنائه إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثالث مرات قبل أن يدخ: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
فإنه ال يدرى فيم باتت يده رواه مسلم يف الصحيح عن سلمة بن شبيب وقال عبد الرمحن بن يعقوب عن أيب هريرة 

  فليفرغ على يديه من املاء 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا عباس بن الفضل األسفاطي ثنا أبو  - ٢١٤
صلى علي الفجر مث دخل الرحبة : زائدة عن خالد بن علقمة عن عبد خري عن علي رضي اهللا عنه قال الوليد ثنا 

فدخلنا معه فدعا بوضوء فأتاه الغالم بإناء فيه ماء وطست فأخذ اإلناء بيمينه فأفرغ على يده اليسرى مث غسلهما 
سل كفيه ثالثا قبل أن يدخلهما يف اإلناء وذكر مجيعا مث أخذ اإلناء بيمينه فأفرغ على يده اليسرى فغسلهما مجيعا فغ

  احلديث ويف آخره قال من أحب أن ينظر إىل وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهذا كان طهوره 

أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا إبراهيم بن موسى أنا عيسى ثنا عبيد اهللا  - ٢١٥
أن عثمان دعا مباء فتوضأ فأفرغ بيده اليمىن على : د عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري عن أيب علقمة يعين بن أيب زيا

اليسرى مث غسلهما إىل الكوعني قال مث مضمض واستنشق ثالثا مث ذكر الوضوء ثالثا قال ومسح برأسه مث غسل 
توضأت وساق احلديث قال الشيخ  رجليه وقال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضؤوا مثل ما رأيتموين

  وهذا الغسل عندنا سنة واختيار ليس بواجب وبه قال عطاء وبن سريين وأصحاب عبد اهللا بن مسعود 

أخربنا أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي ثنا أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز قال قال  - ٢١٦
إذا قام أحدكم من النوم : بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة يرفعه قال أبو عبيد ثنا إمساعيل بن جعفر عن حممد 

فليفرغ على يديه املاء قبل أن يدخلهما يف اإلناء قال فقال له قيس األشجعي فإذا جئنا مهراسكم هذا فكيف نصنع 
منقور مستطيل  به فقال أبو هريرة رضي اهللا عنه أعوذ باهللا من شرك قال أبو عبيد قال األصمعي املهراس حجر

  عظيم كاحلوض يتوضأ منه الناس ال يقدر أحدكم على حتريكه 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنا أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا ما لك بن حيىي أنا أبو بدر  - ٢١٧
إذا :  عليه و سلم شجاع بن الوليد ثنا سليمان بن مهران عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا

استيقظ أحدكم من النوم فال يدخل يده يف اإلناء حىت يغسل يده فإنه ال يدري أين باتت يده قال سليمان فذكر 
ذلك إلبراهيم قال قال أصحاب عبد اهللا فكيف يصنع أبو هريرة باملهراس فقال سليمان فكانوا ال يرون بأسا أن 

ديث بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ترك الوضوء عند يدخلها إذا كانت نظيفة واحتج الشافعي حب
الطعام بعد ما خرج من اخلالء وقد مضى ذكره قال الشيخ واحتج أصحابنا يف ذلك حبديث رفاعة بن رافع عن 

   ٤٨النيب صلى اهللا عليه و سلم وقد مضى ذكره 

  باب إدخال اليمني يف اإلناء والغرف هبا للمضمضة واالستنشاق



أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنا أبو بكر أمحد بن إسحاق بن أيوب الفقيه أنا عبيد بن عبد الواحد  - ٢١٨
ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث بن سعد عن عقيل عن بن شهاب أخربين عطاء بن يزيد الليثي عن محران موىل عثمان بن 

فغسلهما ثالث مرات مث أدخل يده اليمىن يف الوضوء  رأيت عثمان توضأ فأفرغ على يديه من اإلناء: عفان قال 
فمضمض واستنشق مث غسل وجهه ثالث مرات ويديه إىل املرفقني مث مسح برأسه مث غسل رجله اليمىن ثالث 

مرات مث غسل رجله اليسرى ثالث مرات مث قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ حنو وضوئي هذا مث 
  ضوئي هذا مث ركع ركعتني مل حيدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه قال من توضأ حنو و

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن عبد الواحد وأمحد بن إبراهيم بن  - ٢١٩
  فذكره مبعناه وزاد يف الرجل إىل الكعبني : ملحان قاال ثنا حيىي 

احلافظ أخربين حممد بن الفضل املزكي أنا حممد بن محدون ثنا عمران بن بكار ثنا أبو وأخربنا أبو عبد اهللا  - ٢٢٠
فذكره مبعناه قال مث أدخل ميينه يف الوضوء مث : اليمان أنا شعيب بن أيب محزة عن الزهري أخربين عطاء بن يزيد 

  متضمض واستنشق رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان 

أمحد بن احلسن القاضي أخربنا أبو سهل أمحد بن حممد بن زياد القطان أنا أبو حيىي عبد أخربنا أبو بكر  - ٢٢١
الكرمي بن اهليثم ثنا أبو اليمان أنا شعيب عن الزهري قاال أخربين عطاء بن يزيد الليثي عن محران موىل عثمان بن 

إنائه فغسلهما ثالث مرات مث أدخل  رأى عثمان بن عفان رضي اهللا عنه دعا بوضوء فافرغ على يديه من: عفان أنه 
ميينه يف الوضوء مث متضمض واستنشق واستنثر مث غسل وجهه ثالث مرات ويديه إىل املرفقني ثالث مرات مث مسح 
برأسه مث غسل كل رجل من رجليه ثالث مرات مث قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ حنو وضوئي 

ى هذا مث قام فصلى ركعتني ال حيدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه رواه هذا مث قال من توضأ مثل وضوئ
   ٤٩البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان 

  باب كيفية املضمضة واالستنشاق

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري من أصل كتابه ثنا عبد اهللا بن عمر بن أمحد بن شوذب بواسط  - ٢٢٢
أنه أيت : نا حسني بن علي اجلعفي عن زائدة ثنا خالد بن علقمة اهلمداين عن عبد خري عن علي ثنا شعيب بن أيوب ث

بوضوء أو أيت بإناء فيه ماء فأفرغ على يديه من اإلناء فغسلهما ثالثا قبل أن يدخل يده يف اإلناء فأدخل يده اليمىن 
ك ثالثا مث أدخل يده يف اإلناء فغسل وجهه يف اإلناء فمأل فمه فتمضمض واستنشق واستنثر بيده اليسرى ففعل ذل

ثالثا مث غسل يده اليمىن ثالث مرات إىل املرفق مث غسل يده اليسرى ثالث مرات إىل املرفق مث أدخل يده اليمىن يف 
اإلناء حىت غمرها املاء فرفعها مبا محلت من املاء مث مسحها بيده اليسرى مث مسح رأسه بيديه كلتيهما مرة مث صب 

اليمىن ثالث مرات على قدمه اليمىن مث غسلها بيده اليسرى مث صب بيده اليمىن على قدمه اليسرى ثالث بيده 
مرات مث غسلها بيده اليسرى مث قال هذا طهور رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمن أحب أن ينظر إىل طهور 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهذا طهوره 



فقيه أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنا أخربنا أبو طاهر ال - ٢٢٣
إذا توضأ أحدكم : معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  رافع عن عبد الرزاق فليستنشق مبنخريه ماء مث لينتثر رواه مسلم بن احلجاج يف الصحيح عن حممد بن 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أمحد بن سلمان الفقيه ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي وإسحاق بن احلسن  - ٢٢٤
إذا : قاال ثنا القعنيب عن ما لك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

اء مث لينتثر ومن استجمر فليوتر رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه امل
   ٥٠عن ما لك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أيب الزناد 

  باب سنة التكرار يف املضمضة واالستنشاق

بد احلكم أنا أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أخربنا حممد بن عبد اهللا بن ع - ٢٢٥
بن وهب وثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي 

أن عثمان بن عفان دعا يوما بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثالث مرات مث : أخربه أن محران موىل عثمان أخربه 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما يتوضأ حنو  متضمض واستنثر ثالث مرات وذكر احلديث وقال يف أخره رأيت

وضوئي هذا رواه مسلم بن احلجاج يف الصحيح عن أيب الظاهر وحرملة عن بن وهب إال أهنما مل يذكرا التكرار يف 
املضمضة واالستنشاق وقد روي يف حديث بن عبد احلكم وحبر بن نصر هكذا ومها ثقتان واهللا أعلم وقد روي 

  عن عثمان من وجه آخر التكرار فيهما 

أخربنا أبو علي الروذباري أخربنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن داود اإلسكندراين ثنا زياد بن  - ٢٢٦
: يونس حدثين سعيد بن زياد املؤذن عن عثمان بن عبد الرمحن التيمي قال سئل بن أيب مليكة عن الوضوء فقال 

عنه سئل عن الوضوء فدعا مباء فأيت بامليضاة فأكفأها على يده اليمىن مث أدخلها يف رأيت عثمان بن عفان رضي اهللا 
املاء فتمضمض ثالثا واستنشق ثالثا وذكر احلديث ويف آخره قال هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يب صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ قال الشيخ ورواه أيضا أبو علقمة عن عثمان وثبت ذلك عن عبد اهللا بن زيد عن الن
  ورويناه عن علي بن أيب طالب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه ثنا إمساعيل بن  - ٢٢٧
ن اهلاد عن حممد بن إبراهيم عن إسحاق القاضي ثنا إبراهيم بن محزة وأ بو ثابت قاال ثنا بن أيب حازم عن يزيد ب

إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ : عيسى بن طلحة عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
فليستنثر ثالث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه رواه البخاري يف الصحيح عن إبراهيم بن محزة ورواه 

  اد مسلم من وجه آخر عن يزيد بن اهل

وأخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر األصبهاين حدثنا يونس بن حبيب ثنا أبو  - ٢٢٨
داود الطيالسي ثنا بن أيب ذئب عن قارظ يعين بن عبد الرمحن عن أيب غطفان قال رأيت بن عباس توضأ فمضمض 



ا مضمض أحدكم واستنشق فليفعل ذلك مرتني بالغتني إذ: واستنشق مرتني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ٥١أو ثالثا 

  باب املبالغة يف االستنشاق إال أن يكون صائما

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا أمحد بن سيار ثنا حممد بن كثري  - ٢٢٩
يط بن صربة عن أبيه أنه أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر حدثنا سفيان عن إمساعيل بن كثري عن عاصم بن لق

أسبغ الوضوء وخلل األصابع وإذا استنشقت فبالغ إال أن تكون صائما : أشياء فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم 
٥٢   

  باب اجلمع بني املضمضة واالستنشاق

يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ح قال  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن - ٢٣٠
وأخربين أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه واللفظ له حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن نصر اإلمام واحلسن بن 
هللا سفيان وأ بو بكر بن رجاء قالوا أنا وهب بن بقية قاال ثنا خالد بن عبد اهللا ثنا عمرو بن حيىي عن أبيه عن عبد ا

توضأ لنا وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بن زيد بن عاصم رجل من بين النجار وكانت له صحبة قال قلنا له 
سلم فدعا مباء فأفرغ على كفيه فغسلهما ثالثا مث أدخل يده فاستخرجها فتمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل 

رتني مرتني مث أدخل يده فمسح برأسه فأقبل هبما وأدبر ذلك ثالثا مث غسل وجهه ثالثا مث غسل يديه إىل املرفقني م
مره مث غسل رجليه إىل الكعبني مث قال هكذا كان وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري يف 

الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن حممد بن الصباح كالمها عن خالد بن عبد اهللا وأخرجاه من حديث سليمان 
بن حيىي قال مث أدخل يده يف التور فمضمض واستنشق ثالث مرات من غرفة واحدة يعين واهللا  بن بالل عن عمرو

  أعلم متضمض واستنشق كل مرة من غرفة واحدة مث فعل ذلك ثالثا بثالث غرفات بدليل 

ما أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب  - ٢٣١
سأل : القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا وهيب بن خالد ثنا عمرو بن حيىي عن أبيه قال شهدت عمرو بن أيب حسن 

عبد اهللا بن زيد عن وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدعا بتور من ماء فتوضأ هلم فأكفأ على يديه ثالث 
نشق واستنثر ثالث مرات من ثالث غرف من مرات من التور فغسل يديه مث أدخل يده يف اإلناء فتمضمض واست

ماء مث أدخل يده يف اإلناء فغسل وجهه ثالثا مث أدخل يده يف اإلناء فغسل ذراعيه إىل املرفقني مرتني مرتني مث أدخل 
يده يف اإلناء فمسح برأسه فأقبل بيده وأدبر مث أدخل يده يف اإلناء فغسل رجليه إىل الكعبني رواه البخاري يف 

عن سليمان بن حرب وقال يف احلديث فمضمض واستنشق واستنثر ثالثا بثالث غرفات من ماء رواه الصحيح 
مسلم عن عبد الرمحن بن بشر عن هبز بن أسد عن وهيب وقال يف احلديث فمضمض واستنشق واستنثر من ثالث 

  غرفات 



ا أبو خليفة القاضي ثنا أبو الوليد هشام بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين ثن - ٢٣٢
أن النيب صلى اهللا : عبد امللك الطيالسي ثنا عبد العزيز بن حممد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس 

  عليه و سلم توضأ مرة مرة ومجع بني املضمضة واالستنشاق 

و داود ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أب - ٢٣٣
أتانا علي وقد صلى فدعا بطهور وذكر احلديث قال مث متضمض واستنثر ثالثا فمضمض ونثر : عن عبد خري قال 

من الكف الذي أخذ فيه وذكر احلديث وقال يف آخره من سره أن يعلم وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  فهو هذا 

ثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر األصبهاين ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود حد - ٢٣٤
أتى بكرسى فقعد عليه مث : الطيالسي ثنا شعبة عن ما لك بن عرفطة عن عبد خري اخليواين أن عليا رضي اهللا عنه 

مباء واحد وغسل وجهه ثالثا بيد واحدة وغسل أتى بكوز من ماء فغسل يديه ثالثا مث مضمض ثالثا مع االستنشاق 
ذراعيه ثالثا ووضع يده يف التور مث مسح برأسه وأقبل بيديه على رأسه وال أدري أدبر هبما أم ال وغسل رجليه ثالثا 

   ٥٣مث قال من سره أن ينظر إىل طهور النيب صلى اهللا عليه و سلم فهذا طهوره صلى اهللا عليه و سلم 

  ضمضة واالستنشاقباب الفصل بني امل

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محيد بن مسعدة ثنا معتمر قال مسعت ليثا  - ٢٣٥
دخلت يعين على النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يتوضأ واملاء يسيل من : يذكر عن طلحة عن أبيه عن جده قال 
ني املضمضة واالستنشاق وقال أبو داود يف حديث آخر لليث بن أيب سليم وجهه وحليته على صدره فرأيته يفصل ب

عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده يف الوضوء قال مسدد فحدثت به حيىي يعين القطان فأنكره قال أبو داود 
  مسعت أمحد يقول أن بن عيينة كان ينكره ويقول أيش هذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده 

بو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن أمحد بن حممد الطرائفي قال مسعت عثمان بن سعيد الدارمي وأخربنا أ - ٢٣٦
: يقول مسعت علي بن عبد اهللا املديين يقول قلت لسفيان أن ليثا روى عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه 

ب أن يكون جد طلحة لقى النيب رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم توضأ فأنكر ذلك سفيان يعين بن عيينة وعج
صلى اهللا عليه و سلم قال علي وسألت عبد الرمحن يعين بن مهدي عن نسب جد طلحة فقال عمرو بن كعب أو 

  كعب بن عمرو وكانت له صحبة وقال غريه عمرو بن كعب مل يشك فيه 

ن حممد الدوري قال قلت ليحىي وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب حدثنا عباس ب - ٢٣٧
فقال حيىي احملدثون يقولون قد : بن معني طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رأى جده النيب صلى اهللا عليه و سلم 

   ٥٤رآه وأهل بيت طلحة يقولون ليست له صحبة 

  باب تأكيد املضمضة واالستنشاق



ن يعقوب احلافظ ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا سعيد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد ب - ٢٣٨
منصور ثنا حسان بن إبراهيم الكرماين عن يونس بن يزيد ح وأخربنا أبو عبد اهللا أنا احلسن بن حممد بن حليم 

س أنه الصائغ مبرو أنا أبو املوجه أنا عبدان أنا عبد اهللا يعين بن املبارك أنا يونس عن الزهري قال أخربين أبو إدري
من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر هذا حديث بن : مسع أبا هريرة خيرب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

املبارك وزاد حسان يف حديثه أبا سعيد اخلدري فذكره عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري يف 
  الصحيح عن عبدان ورواه مسلم عن سعيد بن منصور 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن عمرو البزار ببغداد ثنا حممد بن الفرج ثنا  - ٢٣٩
حجاج بن حممد عن بن جريج وأخربنا أبو عبد اهللا قال وثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه واللفظ له أخربنا أبو املثىن ثنا 

أنه : دثين إمساعيل بن كثري عن عاصم بن لقيط بن صربة عن أبيه مسدد حدثنا حيىي بن سعيد عن بن جريج قال ح
أتى عائشة هو وصاحب له يطلبان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم جيداه فأطعمتهما عائشة مترا وعصيدا فلم 

قلت نعم يلبثا أن جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتقلع يتكفأ صلى اهللا عليه و سلم فقال هل أطعمكما أحد ف
يا رسول اهللا مث قلت يا رسول اهللا أخربنا عن الصالة قال أسبغ الوضوء وخلل األصابع وإذا استنشقت فبالغ إال أن 

  تكون صائما 

وأخربنا أبو علي الروذباري أخربنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن حيىي بن فارس ثنا أبو عاصم  - ٢٤٠
  إذا توضأت فمضمض : ال فيه أنا بن جريج هبذا احلديث ق

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إبراهيم بن أمحد الواسطي ثنا هدبة  - ٢٤١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر : بن خالد ثنا محاد بن سلمة عن عمار بن أيب عمار عن أيب هريرة 

مرة أخرى مرسال مل يقل عن أيب هريرة قال الشيخ كذا يف هذا احلديث أظنه هدبة  باملضمضة واالستنشاق قال وقال
أرسله مرة ووصله أخرى وتابعه داود بن احملرب عن محاد يف وصله وغريمها يرويه مرسال كذلك ذكره يل أبو بكر 

وب بن سفيان فقال عن الفقيه عن أيب احلسن الدارقطين قال الشيخ وخالفهما إبراهيم بن سليمان اخلالل شيخ ليعق
  محاد عن عمار عن بن عباس وكالمها غري حمفوظ 

أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد الصويف أنا أبو أمحد بن عدي ثنا عبد اهللا بن سليمان بن األشعث ثنا احلسني  - ٢٤٢
عن عروة عن بن علي بن مهران ثنا عصام بن يوسف ثنا عبد اهللا بن املبارك عن بن جريج عن سليمان عن الزهري 

املضمضة واالستنشاق من الوضوء الذي ال بد منه قال الشيخ : عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ورواه إمساعيل بن بشر البلخي عن عصام حنوه إال أنه قال من الوضوء الذي ال تتم الصالة إال به أخربنا أبو بكر 

صام ووهم فيه والصواب عن بن جريج عن سليمان بن موسى مرسال الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ قال تفرد به ع
  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من توضأ فليمضمض وليستنشق 

قال علي حدثنا به حممد بن خملد ثنا حممد بن إمساعيل احلساين ثنا وكيع ثنا بن جريج عن سليمان بن  - ٢٤٣
توضأ فليمضمض وليستنشق وهكذا رواه سفيان الثوري  من: موسى قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وسفيان بن عيينة وغريمها عن بن جريج ورواه حممد بن األزهر اجلوزجاين عن الفضل بن موسى السيناين عن بن 



جريج بإسناد عصام ومنت اجلماعة قال علي بن عمر حممد بن األزهر هذا ضعيف وهذا خطأ واملرسل أصح واهللا 
   ٥٥أعلم 

  ة املضمضة واالستنشاق وأهنما غري واجبتنيباب سن

  وبه قال احلسن وعطاء آخر قوليه والزهري وقتادة وربيعة وحيىي بن سعيد األنصاري 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حيىي بن معني ثنا وكيع عن زكريا بن أيب  - ٢٤٤
يب عن بن الزبري عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حب

عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واالستنشاق باملاء وقص األظفار وغسل الرباجم ونتف : 
ون اإلبط وحلق العانة وانتقاص املاء يعين االستنجاء باملاء قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إال أن تك

  املضمضة رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة عن وكيع وذكر فيه يعين االستنجاء باملاء 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو صادق حممد بن أيب الفوارس قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ٢٤٥
سلمة بن حممد بن عمار بن  حممد بن إسحاق الصغاين ثنا يزيد بن هارون أنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن

عشر من الفطرة املضمضة واالستنشاق والسواك : ياسر عن عمار بن ياسر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
   ٥٦وقص الشارب وتقليم األظفار ونتف اإلبط وحلق العانة وغسل الرباجم واالنتضاح باملاء واخلتان 

  باب غسل الوجه

افظ أنا أبو بكر أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال حدثين أيب أخربنا أبو عبد اهللا احل - ٢٤٦
أنه توضأ فغسل : ثنا أبو سلمة اخلزاعي ثنا سليمان بن بالل عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس 

إىل يده األخرى فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فتمضمض هبا واستنثر مث أخذ غرفة فجعل هبا هكذا يعين أضافها 
هبما وجهه مث أخذ غرفة من ماء فغسل هبا يده اليمىن مث أخذ غرفة من ماء فغسل هبا يده اليسرى مث مسح رأسه مث 
أخذ غرفة من ماء مث رش على رجله اليمىن حىت غسلها مث أخذ غرفة أخرى فغسل هبا رجله اليسرى مث قال هكذا 

يعين يتوضأ رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن عبد الرحيم عن أيب رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ٥٧سلمة منصور بن سلمة اخلزاعي 

  باب التكرار يف غسل الوجه

حدثنا أبو حازم عمر بن أمحد احلافظ وأ بو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب قاال أنا أبو بكر أمحد بن  - ٢٤٧
ن حممد الفريايب ثنا حممد بن عثمان بن خالد أنا إبراهيم بن سعد عن بن إبراهيم اإلمساعيلي أنا أبو بكر جعفر ب

أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على يديه : شهاب أن عطاء بن يزيد أخربه أن محران موىل عثمان أخربه 
رفقني ثالث مرات فغسلهما مث أدخل يده يف اإلناء فتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثالث مرات ويديه إىل امل

ثالث مرات مث مسح برأسه مث غسل رجليه ثالث مرات إىل الكعبني مث قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
من توضأ حنو وضوئي هذا مث صلى ركعتني ال حيدث فيهما نفسه بشئ غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري يف 



بن سعد ورواه مسلم عن زهري بن حرب عن يعقوب بن الصحيح عن عبد العزيز بن عبد اهللا األويسي عن إبراهيم 
إبراهيم عن أبيه ورويناه يف ذلك عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وعبد اهللا بن زيد عن النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم 

حممد أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد العزيز بن حيىي احلراين حدثين  - ٢٤٨
: يعين بن سلمة عن حممد بن إسحاق عن حممد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد اهللا اخلوالين عن بن عباس قال 
دخل علي علي وقد أهراق املاء فدعا بوضوء فأتيناه بتور فيه ماء حىت وضعناه بني يديه فقال يا بن عباس أال أريك 

قلت بلى قال فأصغى اإلناء على يده فغسلهما مث أدخل يده كيف كان يتوضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
اليمىن فأفرغ هبا على األخرى مث غسل كفيه مث متضمض واستنشق مث أدخل يديه يف اإلناء مجيعا فأخذ هبما حفنة من 

يمىن قبضة من ماء فضرب هبا على وجهه مث ألقم أهباميه ما أقبل من أذنيه مث الثانية مث الثالثة مثل ذلك مث أخذ بكفه ال
   ٥٨ماء فصبها على ناصيته فتركها تسنت على وجهه وذكر باقي احلديث 

  باب ختليل اللحية

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود  - ٢٤٩
هللا أنا أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ثنا عبيد اهللا بن موسى أنا إسرائيل ح وأخربنا أبو عبد ا

قال رأيت عثمان توضأ : أنا أيب ثنا عبد الرزاق أخربنا إسرائيل عن عامر بن شقيق يعين بن مجرة عن شقيق بن سلمة 
لذي فذكر احلديث قال فخلل حليته ثالثا حني غسل وجهه مث قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعل ا

رأيتموين فعلت بلغين عن حممد بن إمساعيل البخاري أنه سئل عن هذا احلديث فقال هو حسن وقال أصح شئ 
  عندي يف التخليل حديث عثمان 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة أنا أبو داود ثنا أبو توبة الربيع بن نافع ثنا أبو املليح ثنا  - ٢٥٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله : نس بن ما لك الوليد بن زوران عن أ

حتت حنكه فخلل به حليته وقال هكذا أمرين ريب عز و جل وروينا يف ذلك عن الزهري وموسى بن أيب عائشة 
  وغريمها عن أنس بن ما لك 

ن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا معاذ بن أسد وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد ب - ٢٥١
وضأت : ثنا الفضل بن موسى ثنا السكري يعين أبا محزة عن إبراهيم الصائغ عن أيب خالد عن أنس بن ما لك قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخلل حليته وعنفقته باألصابع وقال هكذا أمرين ريب عز و جل وروينا يف ختليل 
ية عن عمار بن ياسر وعائشة وأم سلمة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مث عن علي وغريه وروينا يف الرخصة اللح

   ٥٩يف تركه عن بن عمر واحلسن بن علي مث عن النخعي ومجاعة من التابعني 

  باب عرك العارضني



دحيم ومجاعة قالوا ثنا هشام بن  أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد الصويف أنا أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا بن - ٢٥٢
كان رسول اهللا : عمار ثنا بن أيب العشرين ثنا األوزاعي قال حدثين عبد الواحد بن قيس عن نافع عن بن عمر قال 

صلى اهللا عليه و سلم إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك مث شبك حليته بأصابعه من حتتها تفرد به عبد الواحد بن 
ته فوثقه حيىي بن معني وأباه حيىي بن سعيد القطان وحممد بن إمساعيل البخاري وأخربنا أبو قيس واختلفوا يف عدال

بكر الفقيه أنا أبو احلسن الدارقطين قال قال بن أيب حامت قال أيب روى هذا احلديث الوليد عن األوزاعي عن عبد 
سال وهو أشبه بالصواب قال أبو احلسن الواحد عن يزيد الرقاشي وقتادة قاال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم مر

  ورواه أبو املغرية عن األوزاعي موقوفا على بن عمر وهو الصواب 

أخربناه أبو بكر أنا أبو احلسن ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا إبراهيم بن هانئ ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي  - ٢٥٣
  حنوه : صلى اهللا عليه و سلم حدثين عبد الواحد بن قيس عن يزيد الرقاشي عن النيب 

كان إذا توضأ يعرك عارضيه ويشبك : وبإسناده قال أخربنا عبد الواحد بن قيس عن نافع أن بن عمر  - ٢٥٤
  حليته بأصابعه أحيانا ويترك أحيانا 

أنا  وأخربنا أبو عبد اهللا السوسي ثنا أبو العباس األصم ثنا أبو العباس بن الوليد بن مزيد أخربين أيب - ٢٥٥
كان يعرك عارضيه ويشبك حليته بأصابعه أحيانا : األوزاعي قال حدثين عبد اهللا بن عامر حدثين نافع أن بن عمر 

   ٦٠ويترك هكذا قال 

  باب غسل اليدين

أخربنا أبو حازم عمر بن أمحد احلافظ أنا أبو أمحد حممد بن حممد بن أمحد احلافظ أنا أبو الليث مضر بن  - ٢٥٦
ئضي ببغداد ثنا أبو بكر يعين بن أيب شيبة ثنا عبد اهللا بن إدريس عن حممد بن عجالن عن زيد بن أسلم القاسم الفرا

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ فغرف غرفة فمضمض منها واستنثر مث : عن عطاء بن يسار عن بن عباس 
يده اليسرى مث غرف غرفة فمسح  غرف غرفة فغسل وجهه مث غرف غرفة فغسل يده اليمىن مث غرف غرفة فغسل

رأسه وأذنيه فأدخلهما السبابتني وخالف بإهباميه على ظاهر أذنيه فمسح باطنهما وظاهرمها مث غرف غرفة فغسل 
   ٦١رجله اليمىن مث غرف غرفة فغسل رجله اليسرى 

  باب التكرار يف غسل اليدين

و العباس القاسم بن القاسم السياري ثنا أبو املوجه ثنا أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أب - ٢٥٧
رأيت عثمان بن عفان : عبدان أنا عبد اهللا أنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن محران بن أبان قال 

 رضي اهللا عنه توضأ فأفرغ على يديه ثالثا فغسلهما مث متضمض واستنثر وغسل وجهه ثالثا مث غسل يده اليمىن إىل
املرفق ثالثا مث اليسرى مثل ذلك مث مسح يده برأسه مث غسل قدمه اليمىن ثالثا مث اليسرى مثل ذلك مث قال رأيت 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ حنو وضوئي هذا مث قال من توضأ كوضوئي هذا مث صلى ركعتني ال حيدث 

   ٦٢ح عن عبدان فيهما بشئ غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري يف الصحي



  باب إدخال املرفقني يف الوضوء وبه قال عطاء

حدثنا عمر بن أمحد العبدوي ثنا أبو أمحد احلافظ أنا أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي  - ٢٥٨
رأيت : قال ببغداد حدثين سويد يعين بن سعيد ثنا القاسم بن حممد العقيلي عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن جابر 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدير املاء على املرفق 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد الفقيه ثنا علي بن عمر احلافظ أنا القاضي أبو جعفر أمحد بن إسحاق بن  - ٢٥٩
: اهللا قال  هبلول ثنا عباد بن يعقوب ثنا القاسم بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن جده عن جابر بن عبد

   ٦٣كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا توضأ أدار املاء على مرفقيه 

  باب استحباب إمرار املاء على العضد

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن إبراهيم بن الفضل املزكي ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا  - ٢٦٠
كنت خلف أيب هريرة وهو يتوضأ للصالة فكان ميد : عن أيب حازم قال  خلف بن خليفة عن أيب ما لك األشجعي

يده حىت يبلغ إبطه فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء فقال يل يا بين الفروخ أنتم ها هنا لو علمت أنكم ها هنا 
الوضوء رواه  ما توضأت هذا الوضوء مسعت خليلي صلى اهللا عليه و سلم يقول تبلغ احللية من املؤمن حيث يبلغ

  املسلم بن احلجاج يف الصحيح عن قتيبة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حسني بن حسن بن مهاجر ثنا هارون بن  - ٢٦١
 سعيد األيلي ثنا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن سعيد بن أيب هالل عن نعيم بن عبد اهللا اجملمر عن أيب هريرة

  : قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان واللفظ له أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا حيىي بن  - ٢٦٢
رقيت يوما مع أيب هريرة على : بكري ثنا الليث ثنا خالد عن سعيد بن أيب هالل عن نعيم بن عبد اهللا اجملمر أنه قال 

هر املسجد وعليه سراويل من حتت قميصه فنزع سراويله مث توضأ فغسل وجهه ويديه ورفع يف عضديه الوضوء ظ
وغسل رجليه ورفع يف ساقيه الوضوء مث قال إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن أميت تأيت يوم 

فليفعل أخرجه البخاري يف الصحيح عن  القيامة غرا حمجلني من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته
   ٦٤حيىي بن بكري دون فعل أيب هريرة أخرجه مسلم عن هارون بن سعيد وذكر فعل أيب هريرة مبعناه 

  باب حتريك اخلامت يف األصبع عند غسل اليدين

ن بن سفيان ثنا أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي بن عبد اهللا احلافظ أنا احلس - ٢٦٣
زكريا بن حيىي الضرير ثنا معمر بن حممد بن عبيد اهللا قال أخربين حممد بن عبيد اهللا عن أبيه عبيد اهللا عن أيب رافع 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا توضأ حرك خامته قال أبو أمحد مسعت بن محاد يقول قال البخاري : قال 
  أيب رافع منكر احلديث قال الشيخ فاالعتماد يف هذا الباب على األثر عن علي وغريه معمر بن حممد بن عبيد اهللا بن 



أخربنا أبو طاهر الفقيه من أصل مساعه أنا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري أنا أبو أمحد حممد بن عبد  - ٢٦٤
مع بن عتاب بن مشري عن أبيه الوهاب ثنا الفضل بن دكني ثنا عبد الصمد بن جابر بن ربيعة الضيب قال مسعت جم

  وضأت عليا فكان إذا توضأ حرك خامته : قال 

أخربنا أبو احلسني حممد بن علي بن خشيش التميمي املقرئ بالكوفة أخربنا أبو جعفر حممد بن علي بن  - ٢٦٥
نا وكيع ويزيد بن زريع دحيم الشيباين ثنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن نصر التمار ثنا حيىي بن عبد احلميد احلماين ث

   ٦٥رأيت بن عمر إذا توضأ حرك خامته : عن العالء بن جابر عن األزرق بن قيس قال 

  باب املسح بالرأس

أخربنا أمحد بن احلسن بن أمحد بن حممد بن اجلرشي أنا حاجب بن أمحد الطوسي ثنا حممد بن محاد ثنا عبد  - ٢٦٦
رأيت عثمان بن عفان رضي اهللا : د الليثي عن محران بن أبان قال الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزي

عنه توضأ فأفرغ على يديه ثالثا فغسلهما مث متضمض واستنشق مث غسل وجهه ثالثا مث غسل يده اليمىن إىل املرفق 
رسول  ثالثا مث غسل اليسرى مثل ذلك مث مسح رأسه مث غسل قدمه اليمىن ثالثا مث اليسرى مثل ذلك مث قال رأيت

اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ حنو وضوئي هذا مث قال من توضأ حنو وضوئي هذا مث صلى ركعتني ال حيدث فيهما 
نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه أخرجه البخاري من حديث بن املبارك عن معمر كما تقدم وأخرجه مسلم من وجه 

  آخر عن الزهري 

اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد - ٢٦٧
أنه دعا بوضوء فذكر احلديث قال : احلسني اجلعفي عن زائدة ثنا خالد بن علقمة اهلمداين عن عبد خري عن علي 

بيده اليسرى مث مسح رأسه فيه مث أدخل يده اليمىن يف اإلناء حىت غمرها املاء مث رفعها مبا محلت من املاء مث مسحها 
بيديه كلتيهما مرة وذكر احلديث ويف آخره فمن أحب أن ينظر إىل طهور رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهذا 

  طهوره 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا بن داسة ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا أبو نعيم ثنا ربيعة الكناين عن  - ٢٦٨
وسئل عن وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث : و عن زر بن حبيش أنه مسع عليا املنهال بن عمر

قال ومسح على رأسه حىت املاء يقطر وغسل رجليه ثالثا ثالثا مث قال هكذا كان وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم 

ا بشر بن موسى األسدي ثنا خالد بن حيىي ثنا حدثنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد ثن - ٢٦٩
أحتبون أن أريكم كيف كان رسول اهللا : هشام بن سعد ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال قال لنا بن عباس 

صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ فدعا بإناء فيه ماء فذكر احلديث وفيه مث قبض قبضة من املاء فنفض يده فمسح هبا 
   ٦٦رأسه وأذنيه 

  باب مسح بعض الرأس



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا أبو املثىن وإبراهيم بن إسحاق احلريب قاال حدثنا  - ٢٧٠
ختلف : مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا محيد الطويل ثنا بكر بن عبد اهللا املزين عن محزة بن املغرية بن شعبة عن أبيه قال 

ى اهللا عليه و سلم فتخلفت معه فلما قضى حاجته قال هل معك ماء فأتيته مبطهرة فغسل كفيه رسول اهللا صل
ووجهه مث ذهب حيسر عن ذراعيه فضاق كم اجلبة فأخرج يديه من حتت اجلبة وألقى اجلبة على منكبيه فغسل 

عن حممد بن عبد اهللا  ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه وذكر باقي احلديث رواه مسلم يف الصحيح
  بن بزيع عن يزيد بن زريع إال أنه قال عن عروة بن املغرية رضي اهللا عنهما 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن هارون  - ٢٧١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسح على اخلفني : ه أنا سليمان التيمي عن بكر عن بن املغرية بن شعبة عن أبي

ومسح مقدم رأسه ووضع يده على العمامة أو مسح على العمامة رواه مسلم يف الصحيح عن أمية بن بسطام وغريه 
عن معتمر بن سليمان عن أبيه ورواه حيىي القطان عن التيمي عن بكر عن أيب احلسن عن بن املغرية قال بكر وقد 

  من بن املغرية  مسعته

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي أنا أبو الربيع ثنا محاد  - ٢٧٢
فذكر احلديث عن : بن زيد ثنا أيوب عن حممد عن رجل عن عمرو بن وهب الثقفي قال كنا عند املغرية بن شعبة 

ضأ فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته ومسح على العمامة واخلفني النيب صلى اهللا عليه و سلم وفيه فتو
وكذلك قال جرير بن حازم عن حممد بن سريين وروي عن قتادة وعوف وهشام وغريهم عن حممد عن عمرو بن 

   ٦٧وهب 

  باب االختيار يف استيعاب الرأس باملسح

قاال حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو زكريا بن أيب إسحاق - ٢٧٣
نصر قال قرئ علي بن وهب أخربك حيىي بن عبد اهللا عن ما لك بن أنس وأخربنا أبو عبد اهللا قال أخربين أبو النضر 

أيوب البجلي ثنا بن أيب أويس حدثين ما لك عن عمرو بن حيىي  حممد بن حممد بن يوسف واللفظ له أنا حممد بن
أن رجال قال لعبد اهللا بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن حيىي وكان من أصحاب رسول اهللا : املازين عن أبيه 

زيد صلى اهللا عليه و سلم هل تستطيع أن تراين كيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ فقال عبد اهللا بن 
نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتني مرتني مث متضمض واستنشق ثالثا وغسل وجهه ثالثا مث غسل 

يديه مرتني إىل املرفقني مث مسح رأسه بيديه فأقبل هبما وأدبر بدأ مبقدم رأسه مث ذهب هبما إىل قفاه مث ردمها حىت 
البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن ما لك ورواه رجع إىل املكان الذي بدأ منه مث غسل رجليه رواه 

  مسلم عن إسحاق بن موسى األنصاري عن معن عن ما لك 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا عباس بن الفضل األسفاطي ثنا أبو الوليد ثنا زائدة عن  - ٢٧٤
وئه قال فمسح رأسه بيديه مجيعا مقدمه ومؤخره مرة فذكر احلديث يف وض: خالد بن علقمة عن عبد خري عن علي 

  وذكر احلديث مث قال من أحب أن ينظر إىل وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهذا كان طهوره 



أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممود بن خالد ويعقوب بن كعب  - ٢٧٥
ثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان عن عبد الرمحن بن ميسرة عن املقدام بن معد األنطاكي واللفظ له قاال 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ فإذا بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه : يكرب قال 
  يرفع فأمرمها حىت بلغ القفاء مث ردمها إىل املكان الذي بدأ منه قال حممود قال أخربين حريز حىت 

أخربنا أبو علي ثنا أبو بكر ثنا أبو داود ثنا مؤمل بن الفضل احلراين أنا الوليد بن مسلم ثنا عبد اهللا بن  - ٢٧٦
أن معاوية توضأ للناس كما رأى رسول اهللا صلى اهللا : العالء ثنا أبو األزهر املغرية بن فروة ويزيد بن أيب ما لك 

رفة من ماء فتلقاها بشماله حىت وضعها على وسط رأسه حىت قطر املاء عليه و سلم يتوضأ فلما بلغ رأسه غرف غ
   ٦٨أو كاد يقطر مث مسح من مقدم رأسه إىل مؤخره ومن مؤخره إىل مقدمه 

  باب حتري الصدغني يف مسح الرأس

يزيد املقرئ  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن منقذ ثنا عبد اهللا بن - ٢٧٧
: عن سعيد بن أيب أيوب عن حممد بن عجالن عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ فمسح ما أقبل من رأسه وما أدبر ومسح صدغيه وأذنيه ظاهرمها 
   ٦٩وباطنهما ومنبتهما 

  باب املسح على شعر الرأس

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي يعين بن  - ٢٧٨
أن رسول اهللا : بكري ثنا الليث عن بن عجالن ثنا عبد اهللا بن حممد بن عقيل بن أيب طالب عن الربيع بنت معوذ 

كله من فوق الشعر كل ناحية ملنصب الشعر ال  صلى اهللا عليه و سلم توضأ عندها فمسح برأسه فمسح الرأس
  حيرك الشعر عن هيئته ويف رواية غريها من قرن الشعر 

أخربنا علي بن بشران أنا أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق حدثين أبو عبد اهللا يعين أمحد بن  - ٢٧٩
ب شعره وقال أبو عبد اهللا هذا أنه كان إذا مسح رأسه مل يقل: حنبل ثنا سهل بن يوسف عن محيد عن أنس 

   ٧٠وحديث الربيع معنامها واحد ال يقلب الشعر عن جماريه 

  باب إمرار املاء على القفاء

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد احلميد احلارثي ثنا طلق بن غنام  - ٢٨٠
كان رسول اهللا صلى : ياث أنا ليث أنبأ طلحة عن أبيه عن جده قال وعمر بن حفص بن غياث قاال ثنا حفص بن غ

  اهللا عليه و سلم إذا مسح رأسه استقبل رأسه بيديه حىت يأيت على أذنيه وسالفته 

وأخربنا أبو القاسم عبد الواحد بن حممد بن إسحاق بن النجار املقرئ بالكوفة أنا أبو القاسم جعفر بن  - ٢٨١
ي ثنا أبو حصني الوادعي ثنا حيىي احلماين ثنا حفص عن ليث عن طلحة عن أبيه عن جده أنه حممد بن عمرو األمخس



أبصر النيب صلى اهللا عليه و سلم حني توضأ مسح رأسه وأذنيه وأمر يديه على قفاه ورواه عبد الوارث عن ليث : 
  بن أيب سليم فقال مسح رأسه حىت بلغ القذال وهو أول القفاء ومل يذكر اإلمرار 

وأخربنا عبد الواحد أنا أبو القاسم بن عمرو ثنا أبو حصني ثنا حيىي ثنا أبو إسرائيل عن فضيل بن عمرو  - ٢٨٢
أنه كان إذا مسح رأسه مسح قفاه مع رأسه هذا موقوف واملسند يف إسناده ضعف واهللا : عن جماهد عن بن عمر 

   ٧١أعلم 

  باب املسح على العمامة مع الرأس

عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا أبو عبد اهللا حممد بن نصر اإلمام ثنا محيد بن مسعدة  أخربنا أبو - ٢٨٣
ختلف رسول : ثنا يزيد بن زريع ثنا محيد الطويل ثنا بكر بن عبد اهللا املزين عن محزة بن املغرية بن شعبة عن أبيه قال 

قال أمعك ماء فأتيت مبطهرة فغسل بيديه وغسل وجهه مث  اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتخلفت معه فلما قضى حاجته
ذهب حيسر عن ذراعيه فضاق كم اجلبة فأخرج يديه من حتت اجلبة وألقى اجلبة على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح 

   ٧٢بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه مث ركب أخرجه مسلم يف الصحيح كما تقدم ذكرى له 

  ان متعمماباب إجياب املسح بالرأس وإن ك

أخربنا أبو زكريا حيىي بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم  - ٢٨٤
قال ثنا بن وهب ح قال وحدثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب حدثك معاوية بن صاحل عن عبد العزيز بن 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية رأيت رسو: مسلم عن أيب معقل عن أنس بن ما لك قال 
  فأدخل يديه من حتت العمامة فمسح مقدم رأسه ومل ينقض العمامة أخرجه أبو داود يف كتاب السنن 

حدثنا أبو بكر أمحد بن احلسن ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان ثنا الشافعي أنبأ مسلم  - ٢٨٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ فحسر العمامة ومسح مقدم رأسه أو قال : عن عطاء عن بن جريج 

  ناصيته باملاء هذا مرسل وقد روينا معناه موصوال يف حديث املغرية بن شعبة 

هب حدثنا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا أنا بن و - ٢٨٦
قال وثنا حبر قال قرئ على بن وهب أخربك بن هليعة وعمرو بن احلارث عن بكري بن عبد اهللا عن أم علقمة موالة 

أهنا كانت إذا توضأت تدخل يدها من حتت الرداء متسح : عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم عن عائشة 
  برأسها كله 

فضل القطان ببغداد أنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن ال - ٢٨٧
بن سفيان حدثين حممد بن املنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا عبد الرمحن بن إسحاق عن أيب عبيدة بن حممد بن عمار بن 

سن القزاز ثنا ياسر وأخربنا أبو الفتح حممد بن عبد اهللا بن حممد بن جعفر القاضي بالري ثنا أمحد بن حبيب بن احل
احلسن بن إمساعيل القاضي ثنا حممد بن عمرو بن أيب مذعور ثنا يزيد بن زريع ثنا عبد الرمحن بن إسحاق ثنا أبو 



قال سألت جابر بن عبد اهللا عن املسح على اخلفني فقال يا بن أخي ذلك السنة : عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسر 
  أمس الشعر املاء وسألته عن املسح على العمامة فقال ال 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ أنا احلسن بن إمساعيل ثنا سعيد بن  - ٢٨٨
أنه كان إذا مسح رأسه رفع القلنسوة : حيىي األموي حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد األنصاري عن نافع عن بن عمر 

  ومسح مقدم رأسه 

بو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل أنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم وأخربنا أ - ٢٨٩
أنه رأى صفية بنت أيب عبيد امرأة عبد اهللا بن عمر تنزع مخارها مث : البوشنجي ثنا حيىي بن بكري ثنا ما لك عن نافع 

  متسح على رأسها باملاء ونافع يومئذ صغري 

أن أباه كان ينزع العمامة وميسح رأسه باملاء ففي كل ذلك : قال ثنا ما لك عن هشام بن عروة وبإسناده  - ٢٩٠
  مع ظاهر الكتاب داللة على اختصار وقع من جهة الراوي 

يف احلديث الذي أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد حممد بن موسى قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ٢٩١
عبد اجلبار أنا أبو معاوية عن األعمش عن احلكم عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن يعقوب ثنا أمحد بن 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسح على اخلفني واخلمار رواه مسلم يف الصحيح : عجرة عن بالل قال 
  عن أيب كريب وغريه عن أيب معاوية 

مر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ثنا أبو بكر حممد بن املؤمل والذي يدل عليه أيضا ما أخربنا أبو نصر ع - ٢٩٢
بن احلسن بن عيسى ثنا الفضل بن حممد ثنا عمرو وهو بن عون ثنا خالد عن محيد عن أيب رجاء موىل أيب قالبة عن 

هذا هو  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مسح على اخلفني وناصيته والعمامة محيد: أيب قالبة عن إدريس عن بالل 
الطويل وخالد هذا هو بن عبد اهللا الواسطي وهذا إسناد حسن وهو كحديث املغرية بن شعبة عن النيب صلى اهللا 

  عليه و سلم يف املسح على العمامة والناصية مجيعا ويشبه أن يكون هذا االختصار وقع أيضا فيما 

ثنا أمحد بن حنبل ثنا حيىي بن سعيد عن ثور عن  أخربناه أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود - ٢٩٣
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سرية فأصاهبم الربد فلما قدموا على رسول : راشد بن سعد عن ثوبان قال 

   ٧٣اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرهم أن ميسحوا على العصائب والتساخني 

  باب التكرار يف مسح الرأس

د اهللا احلافظ يف كتاب اختالف األحاديث للشافعي رمحه اهللا تعاىل ثنا أبو العباس حممد بن أخربنا أبو عب - ٢٩٤
يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن محران موىل عثمان بن عفان 

  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم توضأ ثالثا ثالثا : رضي اهللا عنه عن عثمان 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو احلسن بن منصور ثنا هارون بن يوسف ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان بن  - ٢٩٥
قال توضأ عثمان على املقاعد ثالثا وقال هكذا رأيت رسول اهللا : عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن محران 

هللا عليه و سلم يقول ما من رجل يتوضأ فيحسن صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ مث قال مسعت رسول اهللا صلى ا
الوضوء مث يصلي إال غفر اهللا له ما بينه وبني الصالة األخرى حىت يصليها رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمرو 

وعلى هذا اعتمد الشافعي يف تكرار املسح وهذه رواية مطلقة والروايات الثابتة املفسرة عن محران تدل على أن 
  قع فيما عدا الرأس من األعضاء وأنه مسح برأسه مرة واحدة التكرار و

أحاديث عثمان : أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر حممد بن بكر قال قال أبو داود السجستاين  - ٢٩٦
الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة فإهنم ذكروا الوضوء ثالثا وقالوا فيها ومسح برأسه ومل يذكروا عددا 

ا ذكروا يف غريه قال الشيخ وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان رضي اهللا عنه ذكر التكرار يف مسح الرأس إال كم
  أهنا مع خالف احلفاظ الثقات ليست حبجة عند أهل املعرفة وإن كان بعض أصحابنا حيتج هبا 

ا حممد بن املثىن ثنا ضحاك بن خملد منها ما أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة أنا أبو داود ثن - ٢٩٧
وأنبأ أبو حازم احلافظ واللفظ له وأخربنا أبو أمحد احلافظ أنا أبو بكر عبد اهللا بن سليمان بن األشعث السجستاين 

ببغداد حدثنا إسحاق بن منصور ثنا أبو عاصم ثنا عبد الرمحن بن وردان قال أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن 
رأيت عثمان بن عفان توضأ فغسل يديه ثالثا وغسل وجهه ثالثا وذراعيه ثالثا ومسح برأسه :  أخربين محران قال

ثالثا وغسل رجليه ثالثا مث قال هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ مث قال من توضأ دون وضوئي 
  هذا كفاه 

أبو احلسن بن حممد بن إسحاق اإلسفرائيين ثنا ومنها ما أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ أنا  - ٢٩٨
: يوسف بن يعقوب القاضي ثنا مسدد بن مسرهد ثنا صفوان بن عيسى ثنا حممد بن عبد اهللا بن أيب مرمي قال 

دخلت على بن دارة موىل عثمان منزله فسمعين أمتضمض فقال يا حممد قلت لبيك قال أال أخربك عن وضوء 
سلم قلت بلى قال رأيت عثمان بن عفان وهو باملقاعد فدعا بإناء فمضمض ثالثا  رسول اهللا صلى اهللا عليه و

واستنشق ثالثا وغسل وجهه ثالثا وغسل ذراعيه ثالثا ثالثا ومسح برأسه ثالثا وغسل قدميه مث قال من أحب أن 
  يف القدمني أيضا  ينظر إىل وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلينظر إىل وضوئي هذا وقد ذكر غريه التثليث

ومنها ما أخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة أنا أبو جعفر بن دحيم أنا أمحد بن حازم  - ٢٩٩
رأيت : أنا أبو غسان ما لك بن إمساعيل أنا إسرائيل عن عامر بن شقيق يعين بن مجرة عن شقيق بن سلمة قال 

ومضمض واستنشق ثالثا وغسل وجهه ثالثا وغسل ذراعيه ثالثا ومسح  عثمان بن عفان يتوضأ فغسل كفيه ثالثا
برأسه ثالثا وأذنيه ظاهرمها وباطنهما وخلل حليته وغسل قدميه ثالثا وخلل أصابع قدميه وقال رأيت رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم فعل كما رأيتموين فعلت 

ق املؤذن ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حبيب ثنا حممد بن ومنها ما أخربنا عبد اخلالق بن علي بن عبد اخلال - ٣٠٠
إمساعيل الترمذي ثنا أيوب بن سليمان بن بالل حدثين أبو بكر بن أيب أويس قال حدثين سليمان بن بالل عن 
أنه : إسحاق بن حيىي عن معاوية بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب عن أبيه عبد اهللا بن جعفر عن عثمان بن عفان 



وضأ فغسل يديه ثالثا ثالثا كل واحدة منهما واستنثر ثالثا ومضمض ثالثا وغسل وجهه ثالثا وغسل يديه إىل ت
املرفقني ثالثا ثالثا ومسح رأسه ثالثا وغسل رجليه ثالثا ثالثا كل واحدة منهما مث قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا 

عن عثمان وهو مرسل وقد روي من أوجه غريبة  عليه و سلم يتوضأ هكذا وروي يف ذلك عن عطاء بن أيب رباح
  عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه والرواية احملفوظة عنه غريها 

أخربنا احلسني بن حممد بن حممد بن علي الطوسي ثنا عبد اهللا بن عمر بن أمحد بن شوذب أنا شعيب بن  - ٣٠١
أن علي بن أيب : د بن علقمة عن عبد خري اهلمداين أيوب ثنا عبد احلميد أبو حيىي احلماين عن أيب حنيفة عن خال

طالب رضي اهللا عنه دعا مباء فتوضأ فغسل كفيه ثالثا ثالثا ومتضمض ثالثا واستنشق ثالثا وغسل وجهه ثالثا 
وغسل يديه ثالثا ثالثا ومسح برأسه ثالثا وغسل قدميه ثالثا ثالثا مث قال هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ل وهكذا رواه احلسن بن زياد اللؤلؤي وأ بو مطيع عن أيب حنيفة يف مسح الرأس ثالثا فرواه زائدة بن سلم فع
قدامة وأ بو عوانة وغريمها عن خالد بن علقمة دون ذكر التكرار يف مسح الرأس وكذلك رواه اجلماعة عن علي 

  إال ما شذ منها وأحسن ما روي عن علي فيه 

علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا عباس بن الفضل ثنا إبراهيم بن  ما أخربنا أبو احلسن - ٣٠٢
أنه توضأ فغسل وجهه : املنذر ثنا بن وهب عن بن جريج عن حممد بن علي بن حسني عن أبيه عن جده عن علي 

لى اهللا عليه و سلم ثالثا وغسل يديه ثالثا ومسح برأسه ثالثا وغسل رجليه ثالثا وقال هكذا رأيت رسول اهللا ص
  يتوضأ هكذا قال بن وهب ومسح برأسه ثالثا وقال فيه حجاج عن بن جريج ومسح برأسه مرة 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن أنا حاجب بن أمحد ثنا حممد بن محاد ثنا سفيان عن عمرو بن حيىي عن أبيه  - ٣٠٣
فغسل وجهه ثالثا ويديه مرتني ومسح برأسه مرتني  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم توضأ: عن عبد اهللا بن زيد 

وغسل رجليه مرتني وأخرجه أبو عبد الرمحن النسائي يف كتاب السنن من حديث سفيان بن عيينة هكذا يف مسح 
الرأس مرتني وقد خالفه ما لك ووهيب وسليمان بن بالل وخالد الواسطي وغريهم فرووه عن عمرو بن حيىي يف 

  أنه قال أقبل وأدبر مسح الرأس مرة إال 

حدثنا عمر بن أمحد العبدوي ثنا أبو أمحد حممد بن حممد احلافظ أنا أبو يوسف حممد بن سفيان الصفار  - ٣٠٤
باملصيصة ثنا حممد بن حيىي الرماين ثنا بشر يعين بن املفضل ثنا عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن 

ى اهللا عليه و سلم يأتينا قال فحدثتنا أنه قال اسكيب يل وضوءا فسكبت له يف كان رسول اهللا صل: عفراء قالت 
ميضاة وهي الركوة فأخذ مدا وثلثا أو مدا وربعا فقال اسكيب على يدي فغسل كفيه ثالثا مث قال ضعي قالت فتوضأ 

اليمىن ثالثا ووضأ  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا أنظر فوضأ وجهه ثالثا ومضمض واستنشق مرة ووضأ يده
يده اليسرى ثالثا مث مسح برأسه مرتني يبدأ مبؤخر رأسه مث مبقدمه مث مؤخر رأسه مث مقدمه مث مسح بأذنيه كلتيهما 
ظاهرمها وباطنهما ووضأ رجله اليمىن ثالثا ووضأ رجله اليسرى ثالثا ورواه غريه عن بشر مل يذكر قوله مث مؤخر 

  رأسه مث مقدمه 

أنه كان ميسح : د بن املثىن عن إسحاق بن يوسف األزرق عن أيب العالء عن قتادة عن أنس وروى حمم - ٣٠٥
   ٧٤على رأسه ثالثا يأخذ لكل واحدة ماء جديدا 



  باب مسح األذنني

  قد مضى فيه حديث شقيق بن سلمة عن عثمان رضي اهللا عنه 

ثنا حممد بن داود اإلسكندراين ثنا زياد بن  وأخربنا أبو علي الروذباري نا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود - ٣٠٦
سئل بن أيب مليكة عن الوضوء فقال : يونس قال حدثين سعيد بن زياد املؤذن عن عثمان بن عبد الرمحن التيمي قال 

رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا مباء فذكر احلديث إىل أن قال فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل 
مها مرة واحدة مث غسل رجليه مث قال أين السائلون عن الوضوء هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا بطوهنما وظهور

  عليه و سلم يتوضأ 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا  - ٣٠٧
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مسح أذنيه : عن الربيع بنت معوذ بشر بن املفضل ثنا عبد اهللا بن حممد بن عقيل 

  ظاهرمها وباطنهما 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن هشام ثنا مروان بن معاوية ثنا  - ٣٠٨
إليه فقال أن بن مسعود كأن  توضأ أنس وحنن عنده فجعل ميسح باطن أذنيه وظاهرمها فرأى شدة نظرنا: محيد قال 

  يأمرنا هبذا 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن عاصم ثنا احلسني بن حفص  - ٣٠٩
رأيت أنس بن ما لك توضأ ومسح أذنيه ظاهرمها وباطنهما فنظرنا إليه فقال كان : عن سفيان الثوري عن محيد قال 

   ٧٥رنا بذلك بن أم عبد يأم

  باب إدخال األصبعني يف صماخي األذنني

أخربنا احلسني بن حممد الروذباري ثنا أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممود بن خالد وهشام بن  - ٣١٠
خالد الدمشقي قاال حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان عن عبد الرمحن بن ميسرة عن املقدام بن معد 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ قال ومسح بأذنيه باطنهما وظاهرمها زاد هشام أدخل :  يكرب قال
  أصبعيه يف صماخي أذنيه 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو الوليد الفقيه ثنا إبراهيم بن علي الذهلي أنا حيىي بن حيىي أنا وكيع  - ٣١١
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم توضأ : عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء عن سفيان عن عبد اهللا بن حممد بن 

  فأدخل أصبعيه يف أذنيه 

وأنبأ احلسني بن حممد الفقيه ثنا أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا إبراهيم بن سعيد ثنا وكيع ثنا  - ٣١٢
   ٧٦ل أصبعيه يف جحري أذنيه فذكره بنحوه وقا: احلسن بن صاحل ثنا عبد اهللا بن حممد بن عقيل 



  باب مسح األذنني مباء جديد

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس العنزي ثنا عثمان بن  - ٣١٣
نصاري سعيد الدارمي ثنا اهليثم بن خارجة ثنا عبد اهللا بن وهب قال أخربين عمرو بن احلارث عن حبان بن واسع األ

رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ فأخذ ألذنيه ماء : أن أباه حدثه أنه مسع عبد اهللا بن زيد يذكر أنه 
خالف املاء الذي أخذ لرأسه وهذا إسناد صحيح وكذلك روي عن عبد العزيز بن عمران بن مقالص وحرملة بن 

  حيىي عن بن وهب 

ح عن هارون بن معروف وهارون بن سعيد األيلي وأيب الطاهر عن بن ورواه مسلم بن احلجاج يف الصحي - ٣١٤
رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ فذكر وضوءه قال ومسح رأسه مباء غري : وهب بإسناد صحيح أنه 

  فضل يديه ومل يذكر األذنني 

بن عمرو بن السرح يعين أبا طاهر  أخربناه أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد - ٣١٥
  فذكره وهذا أصح من الذي قبله : ثنا بن وهب عن عمرو بن احلارث 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن  - ٣١٦
أن عبد اهللا بن عمر : الك بن أنس عن نافع وهب أنا عبد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب وم

  كان يعيد أصبعيه يف املاء فيمسح هبما أذنيه 

وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنا جدي أبو عمرو بن جنيد ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا حيىي بن  - ٣١٧
بأصبعيه ألذنيه وأما ما روي عن النيب  أن عبد اهللا بن عمر كان إذا توضأ يأخذ املاء: بكري قال ثنا ما لك عن نافع 

  صلى اهللا عليه و سلم أنه قال األذنان من الرأس فروى ذلك بأسانيد ضعاف ذكرناها يف اخلالف 

وأشهر إسناد فيه ما أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن على املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا  - ٣١٨
و الربيع قاال حدثنا محاد ثنا سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أيب يوسف بن يعقوب القاضي ثنا مسدد وأ ب

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ فغسل وجهه ثالثا ويديه ثالثا ومسح برأسه وقال األذنان من : أمامة 
شك يف الرأس وكان ميسح املاقني وهذا احلديث يقال فيه من وجهني أحدمها ضعف بعض الرواة واآلخر دخول ال

رفعه وبصحة ذلك أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا عباس الدوري قال مسعت حيىي بن 
معني يقول سنان بن ربيعة حيدث عن محاد بن زيد ليس هو بالقوي أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي ثنا أبو سعيد 

ن ثنا النضر بن مشيل ثنا بن عون وذكر عنده شهر بن حوشب فقال اخلالل ثنا أبو القاسم البغوي ثنا حممود بن غيال
إن شهرا تركوه قوله تركوه أي طعنوا فيه وأخذته ألسنة الناس وبإسناده ثنا حممود بن غيالن ثنا شبابة قال مسعت 

العباس  شعبة يقول كان شهر بن حوشب رافق رجال من أهل الشام فسرق عيبته أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو
حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا أيب قال كان شهر بن حوشب على بيت املال 
فأخذ خريطة فيها دراهم فقال القائل لقد باع شهر دينه خبريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر أخربنا أبو بكر أمحد 



ا دعلج بن أمحد قال سألت موسى بن هارون عن هذا احلديث فقال ليس بن حممد الفقيه ثنا علي بن عمر احلافظ ثن
  بشئ فيه شهر بن حوشب وشهر ضعيف قال البيهقي واحلديث يف رفعه شك 

مبا أخربنا أبو بكر أنا علي ثنا عبد اهللا بن جعفر بن خشيش ثنا يوسف بن موسى القطان ثنا سليمان بن  - ٣١٩
يعة عن شهر بن حوشب عن أيب أمامة أنه وصف وضوء رسول اهللا صلى اهللا حرب ثنا محاد بن زيد عن سنان بن رب

كان إذا توضأ مسح ماقيه باملاء وقال أبو أمامة األذنان من الرأس قال سليمان بن حرب األذنان : عليه و سلم فقال 
   من الرأس أمنا هو من قول أيب أمامة فمن قال غري هذا فقد بدل أو كلمة قاهلا سليمان أي أخطأ

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا سليمان بن حرب ومسدد وقتيبة عن محاد  - ٣٢٠
ذكر وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أيب أمامة 
ال األذنان من الرأس قال سليمان بن حرب يقوهلا أبو فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميسح املاقني قال وق

أمامة قال قتيبة قال محاد ال أدري هو من قول النيب صلى اهللا عليه و سلم أو أيب أمامة يعين قصة األذنني وقال قتيبة 
سليمان  عن سنان بن ربيعة كذا يف كتايب املاقني وهو يف رواية أيب سليمان اخلطايب عن بن داسة املاقني فسره أبو

بطرف العني الذي يلي األنف وهو خمرج الدمع والذي روي من مسحه رأسه وأذنيه يف بعض ما مضى جممال 
  كيفيته موجودة فيما 

أنبأ أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا علي بن  - ٣٢١
أن رسول : ا حممد بن عجالن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس املديين ثنا عبد اهللا بن إدريس ثن

اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ فذكر احلديث قال مث أخذ شيئا من ماء فمسح به رأسه قال بالوسطيني من أصابعه 
ا فرغ من مسح يف باطن أذنيه واإلهبامني من وراء أذنيه وقال أصحابنا فكأنه كان يعزل من كل يد أصبعني فإذ

الرأس مسح هبما أذنيه وقد روى يف هذا احلديث مسح أذنيه داخلهما بالسبابتني وخالف بإهباميه فمسح باطنهما 
وظاهرمها أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة أنا بن 

   ٧٧إدريس عن بن عجالن فذكره بإسناده 

  باب غسل الرجلني

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن  - ٣٢٢
: يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنا يزيد بن هارون أنا ورقاء ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال قال بن عباس 

 صلى اهللا عليه و سلم قال فغسل يديه مرة مرة ومضمض مرة واستنشق مرة وغسل أال أريكم وضوء رسول اهللا
وجهه مرة وذراعيه مرة مرة ومسح رأسه مرة وغسل رجليه مرة مرة مث قال هذا وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

   ٧٨سلم هذا إسناد صحيح 

  باب التكرار يف غسل الرجلني



بو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ - ٣٢٣
اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب قال وثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك يونس بن يزيد عن بن شهاب 

ضوء فتوضأ فغسل دعا يوما بو: عن عطاء بن يزيد الليثي أخربه أن محران موىل عثمان أخربه أن عثمان بن عفان 
كفيه ثالث مرات مث مضمض واستنثر ثالث مرات مث غسل وجهه ثالث مرات مث غسل يده اليمىن إىل املرفق ثالث 

مرات مث غسل اليسرى مثل ذلك مث مسح براسه مث غسل رجله اليمىن إىل الكعبني ثالث مرات مث غسل اليسرى 
يوما توضأ حنو وضوئي هذا مث قال رسول اهللا صلى اهللا  مثل ذلك مث قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

عليه و سلم من توضأ حنو وضوئي هذا مث قام يركع ركعتني ال حيدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه رواه 
  مسلم بن احلجاج يف الصحيح عن حرملة وأيب الطاهر عن بن وهب أخرجه البخاري من أوجه أخر عن بن شهاب 

أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  أخربنا - ٣٢٤
أتانا علي وقد صلى فدعا بطهور فقلنا ما : مسدد بن مسرهد أنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خري قاال 

غ من اإلناء على ميينه فغسل يده ثالثا مث يصنع بالطهور وقد صلى ما يريد إال ليعلمنا فأتى بإناء فيه ماء وطست فأفر
متضمض واستنشق ثالثا مضمض ونثر من الكف الذي يأخذ منه املاء مث غسل وجهه ثالثا وغسل يده اليمىن ثالثا 

وغسل يده الشمال ثالثا مث جعل يده يف اإلناء فمسح برأسه مرة واحدة مث غسل رجله اليمىن ثالثا ورجله الشمال 
   ٧٩سره أن يعلم وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهو هذا ثالثا مث قال من 

  باب الدليل على أن فرض الرجلني الغسل وأن مسحهما ال جيزئ

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا  - ٣٢٥
ختلف عنا رسول : عن أيب بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد اهللا بن عمرو قال مسدد واحلجيب قاال ثنا أبو عوانة 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا صالة العصر وحنن نتوضأ وجعلنا منسح على 
عيل وأيب أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل لألعقاب من النار رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد وموسى بن إمسا

  النعمان ورواه مسلم عن شيبان وأيب كامل كلهم عن أيب عوانة 

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا وأ بو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي وأ بو سعيد حممد بن  - ٣٢٦
نا هارون بن سليمان موسى بن الفضل وأ بو سعيد مسعود بن حممد اجلرجاين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ث

األصبهاين ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن منصور ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم 
ثنا أمحد بن سلمة بن إسحاق بن إبراهيم ثنا جرير عن منصور عن هالل بن يساف عن أيب حيىي عن عبد اهللا بن 

اهللا عليه و سلم من مكة إىل املدينة وانتهينا إىل ماء بالطريق فتعجل قوم  قال رجعنا مع رسول اهللا صلى: عمرو 
يتوضئون وهم عجال عند صالة العصر فانتهينا إليهم وأعقاهبم بيض تلوح مل ميسها املاء فقال رسول اهللا صلى اهللا 

 الصحيح عن إسحاق عليه و سلم أسبغوا الوضوء ويل لألعقاب من النار أسبغوا الوضوء رواه مسلم بن احلجاج يف
  بن إبراهيم وعن أيب بكر بن أيب شيبة عن وكيع عن الثوري 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة ح  - ٣٢٧
ي هبمدان أنا إبراهيم بن وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ قال أخربين أبو القاسم عبد الرمحن بن احلسن األسد



مسعت أبا هريرة وكان مير بنا والناس يتوضئون من : احلسني ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة ثنا حممد بن زياد قال 
املطهرة فيقول أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى اهللا عليه و سلم قال ويل لألعقاب من النار لفظ حديث آدم 

  آدم ورواه مسلم من وجه آخر عن شعبة رواه البخاري يف الصحيح عن 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا أبو املثىن ثنا عبد الرمحن بن سالم وعبد  - ٣٢٨
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى رجال : الرمحن بن بكر قاال ثنا الربيع بن مسلم عن حممد بن زياد عن أيب هريرة 

ل عقبه فقال ويل لألعقاب من النار رواه مسلم يف الصحيح عن عبد الرمحن بن سالم ومبعناه رواه أبو صاحل مل يغس
  عن أيب هريرة 

حدثنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا بن أيب ذئب عن عمران  - ٣٢٩
هللا عنها تقول ألخيها يا عبد الرمحن أسبغ الوضوء فإين مسعت بن بشري عن سامل سبالن قال مسعت عائشة رضي ا

  ويل لألعقاب من النار يوم القيامة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو على احلسني بن على احلافظ إمالء أنا علي بن أمحد بن سليمان  - ٣٣٠
صم بن رزاح املصريون مبصر قالوا أنا أبو الطاهر أنا بن وهب عن خمرمة بن بكري عن وعلي بن احلسني بن قديد وعا

يا عبد الرمحن أسبغ : أبيه عن سامل موىل شداد أن عبد الرمحن بن أيب بكر دخل على عائشة فتوضأ عندها فقالت 
مسلم يف الصحيح عن أيب  الوضوء فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ويل للعراقيب من النار رواه

  الطاهر إال أنه قال لألعقاب وقد رواه حممد بن عبد الرمحن ونعيم وعبد اهللا عن سامل مبعناه 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي ح وأخربنا  - ٣٣١
ن إسحاق الفقيه أنا أمحد بن إبراهيم بن ملحان ثنا حيىي بن بكري قال حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر أمحد ب

حدثين الليث عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن عبد اهللا بن احلارث بن جزء الزبيدي أنه مسع النيب صلى 
  ويل لألعقاب وبطون األقدام من النار : اهللا عليه و سلم يقول 

قال ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا إبراهيم بن حممد الصيدالين ثنا سلمة بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ  - ٣٣٢
شبيب ثنا احلسن بن حممد بن أعني ثنا معقل عن أيب الزبري عن جابر قال أخربين عمر بن اخلطاب أن رجال توضأ 

مث صلى ارجع فأحسن وضوءك فرجع : فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  أخرجه مسلم يف الصحيح عن سلمة بن شبيب 

وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا هارون بن معروف ثنا  - ٣٣٣
أن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا : بن وهب أخربنا جرير بن حازم أنه مسع قتادة بن دعامة قال ثنا أنس بن ما لك 

يه و سلم قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ارجع فأحسن عل
   ٨٠وضوءك 

  باب قراءة من قرأ وأرجلكم نصبا وأن األمر رجع إىل الغسل وأن من قرأها



و منصور العباس بن أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أب - ٣٣٤خفضا فإمنا هو للمجاورة 
أنه : الفضل بن زكريا الضيب ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنا خالد عن عكرمة عن بن عباس 

  كان يقرأ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم قال عاد األمر إىل الغسل 

أنه كان يقرأها : لي وبإسناده قال أنا هشيم قال أخربين أبو حممد موىل قريش عن عباد بن الربيع عن ع - ٣٣٥
  كذلك 

أخربنا أبو بكر أمحد بن علي احلافظ أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا ثنا حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا  - ٣٣٦
{ أنه كان يقرأ : بندار ثنا أبو داود ثنا قيس بن الربيع عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد اهللا يعين بن مسعود 

  ال رجع األمر إىل الغسل ق} وأرجلكم إىل الكعبني 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا يعقوب بن إسحاق عن  - ٣٣٧
  رجع القرآن إىل الغسل وقرأ وأرجلكم إىل الكعبني بنصبها : سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه قال 

ا أبو العباس ثنا إبراهيم ثنا يعقوب بن إسحاق احلضرمي ثنا محاد بن سلمة عن قيس أخربنا أبو عبد اهللا ثن - ٣٣٨
  رجع القرآن إىل الغسل وقرأ وأرجلكم بنصبها : عن جماهد قال 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وحممد بن موسى بن الفضل قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن  - ٣٣٩
  أنه كان يقرأها وأرجلكم نصبا : الوهاب بن عطاء أنا عمر بن قيس عن عطاء أيب طالب أنا عبد 

أخربنا أبو عبد اهللا وأ بو سعيد قاال ثنا أبو العباس ثنا حيىي أنا عبد الوهاب أخربنا إبراهيم بن موسى عن  - ٣٤٠
عن عبد اهللا بن عمرو  أن عبد الرمحن األعرج كان ينصبها وأرجلكم قال وأخربنا هارون بن موسى: أسيد بن يزيد 

  بن غيالن وأرجلكم نصبا 

وأخربنا أبو عبد اهللا وأ بو سعيد قاال ثنا أبو العباس ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا عيسى بن ميناء  - ٣٤١
فذكر فيها برؤوسكم : قالون قال قرأت على نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم القارىء هذه القراءة غري مرة 

  توحة وأرجلكم مف

أنه : أخربنا أبو عبد اهللا وأ بو سعيد قاال ثنا أبو العباس ثنا حممد بن اجلهم أخربين الوليد بن حسان الثوري  - ٣٤٢
قرأ القرآن على أيب حممد يعقوب بن إسحاق بن يزيد احلضرمي وكان عاملا بوجوه القراءات وذكر فيها وأرجلكم 

يمي أنه كان يقرأها نصبا وعن عبد اهللا بن عامر اليحصيب وعن عاصم منتصب الالم وبلغين عن إبراهيم بن يزيد الت
برواية حفص وعن أيب بكر بن عياش من رواية األعشى وعن الكسائي كل هؤالء نصبوها ومن خفضها فإمنا هو 

  للمجاورة قال األعمش كانوا يقرؤهنا باخلفض وكانوا يغسلون 

مد بن الفضل القطان وأ بو القاسم طلحة بن علي بن الصقر وأخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن حم - ٣٤٣
ببغداد قاال ثنا أمحد بن عثمان اآلدمي ثنا عباس بن حممد ثنا أبو اجلواب ثنا عمار بن رزيق عن أيب إسحاق عن 



اغسلوا القدمني إىل الكعبني كما أمرمت وروينا يف احلديث الصحيح عن عمرو بن عبسة : احلارث عن علي أنه قال 
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الوضوء مث يغسل قدميه إىل الكعبني كما أمره اهللا تعاىل ويف ذلك داللة على أن 

  اهللا تعاىل أمر بغسلهما 

وأما األثر الذي أخربناه حممد بن عبد اهللا احلافظ وحممد بن موسى بن الفضل قاال أنا أبو العباس حممد بن  - ٣٤٤
قال خطب احلجاج بن يوسف : طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا محيد عن موسى بن أنس  يعقوب ثنا حيىي بن أيب

الناس فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم فاغسلوا ظاهرمها وباطنهما وعراقيبهما فإن ذلك أقرب إىل 
ا فإمنا انكر جنتكم فقال أنس صدق اهللا وكذب احلجاج فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إىل الكعبني قال قرأها جر

أنس بن ما لك القراءة دون الغسل فقد روينا عن أنس بن ما لك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ما دل على 
  وجوب الغسل 

وأما الذي أنبأ الفقيه أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن احلارث أنا علي بن عمر احلافظ ثنا إبراهيم بن  - ٣٤٥
أن علي بن احلسني أرسله إىل الربيع : ان بن عيينة قال أنا عبد اهللا بن حممد بن عقيل محاد ثنا العباس بن يزيد ثنا سفي

بنت معوذ ليسأهلا عن وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث يف صفة وضوء النيب صلى اهللا عليه و 
ال ما أجد يف الكتاب إال سلم وفيه قالت مث غسل رجليه قالت وقد أتاين بن عم لك تعين بن عباس فأخربته فق

غسلتني ومسحتني فهذا إن صح فيحتمل أن بن عباس كان يرى القراءة باخلفض وأهنا تقتضي املسح مث ملا بلغه أن 
النيب صلى اهللا عليه و سلم توعد على ترك غسلهما أو ترك شئ منهما ذهب إىل وجوب غسلهما وقرأها نصبا وقد 

  روينا عنه أنه قرأها نصبا 

ما احلديث الذي أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ قال حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا بشر بن وأ - ٣٤٦
أحتبون أن : موسى ثنا خالد بن حيىي ثنا هشام بن سعد أنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال قال لنا بن عباس 

ديث قال مث اغترف غرفة أخرى فرش على أحدثكم كيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ فذكر احل
  رجله وفيها النعل واليسرى مثل ذلك ومسح بأسفل النعلني 

والذي أخربناه أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا إبراهيم بن محزة ثنا عبد  - ٣٤٧
توضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ل العزيز بن حممد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس أنه قا

فأدخل يده يف اإلناء فاستنشق ومضمض مرة واحدة مث أدخل يده فصب على وجهه مرة واحدة وصب على يديه 
مرتني مرتني ومسح رأسه مرة مث أخذ حفنة من ماء فرش على قدميه وهو متنعل فهكذا رواه هشام بن سعد وعبد 

خالفهما سليمان بن بالل وحممد بن عجالن وورقاء بن عمر وحممد بن جعفر بن  العزيز بن حممد الدراوردي وقد
  أيب كثري 

أما حديث سليمان بن بالل فأخربنا أبو بكر اإلمساعيلي ثنا القاسم بن زكريا أنا الرمادي ثنا أبو سلمة  - ٣٤٨
توضأ فذكر احلديث إىل أن  أنه: اخلزاعي ثنا سليمان بن بالل عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس 

قال مث أخذ غرفة من ماء مث رش على رجله اليسرى مث قال هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعين 
يتوضأ ورواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن عبد الرحيم عن أيب سلمة اخلزاعي وقال يف احلديث أخذ غرفة من 



لها مث أخذ غرفة أخرى فغسل هبا رجله اليسرى مث قال هكذا رأيت رسول ماء فرش على رجله يعين اليمىن حىت غس
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ 

وأما حديث بن عجالن فأخربناه أبو حازم العبدوي احلافظ أنا أبو أمحد حممد احلافظ نا أبو الليث نصر بن  - ٣٤٩
:  بن إدريس عن حممد بن عجالن عن زيد بن أسلم القاسم الفرائضي ببغداد ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا عبد اهللا

  فذكره بإسناده قال مث غرف غرفة مث غسل رجله اليمىن مث غرف غرفة فغسل رجله اليسرى 

فأما حديث ورقاء فأخربين أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنا  - ٣٥٠
أال أريكم وضوء رسول اهللا صلى : ء ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال قال بن عباس يزيد بن هارون ثنا ورقا

اهللا عليه و سلم قال فغسل يديه مرة مرة ومضمض مرة واستنشق مرة وغسل وجهه مرة وذراعيه مرة مرة ومسح 
كرنا الروايات يف ما برأسه مرة وغسل رجليه مرة مرة مث قال هذا وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد ذ

  مضى إال رواية حممد بن جعفر وهي فيما 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا عيسى بن ميناء ثنا حممد بن  - ٣٥١
رى فذكره بإسناده قال مث أخذ حفنة فغسل هبا رجله اليمىن وأخذ حفنة فغسل رجله اليس: جعفر عن زيد بن أسلم 

فهذه الروايات اتفقت على أنه غسلهما وحديث الدراوردي حيتمل أن يكون موافقا بأن يكون غسلهما يف النعل 
وهشام بن سعد ليس باحلافظ جدا فال يقبل منه ما خيالف فيه الثقات األثبات كيف وهم عدد وهو واحد وقد روى 

  الثوري وهشام بن سعد عن زيد بن أسلم 

حدثنا جعفر بن عون ثنا هشام بن سعد ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال قال بن حدثين البريويت  - ٣٥٢
أحتبون أن أحدثكم كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ قال فدعا بإناء فيه ماء مث ذكر وضوءه : عباس 

فوق القدم ومن حتت القدم مث وقال فيه مث قبض قبضة من ماء فرش على رجله اليمىن وفيها النعل مث مسح بيده من 
  فعل باليسرى مثل ذلك هذا أصح حديث روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف هذا إىل ما يوافق رواية اجلماعة 

أخربنا الفقيه أبو بكر حممد بن بكر الطوسي أنا أبو بشر حممد بن أمحد بن حاضر ثنا أبو العباس السراج ثنا  - ٣٥٣
مسينة ثنا القاسم بن حممد بن يزيد اجلرمي ثنا سفيان الثوري وهشام بن سعد كالمها عن زيد  حممد بن إمساعيل بن أيب

أال أريك وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتوضأ مرة مث : بن أسلم عن عطاء بن يسار قال قال يل بن عباس 
   غسل رجليه وعليه نعله فهذا يدل على أنه غسل رجليه يف النعلني واهللا أعلم

: أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي قال قد روي  - ٣٥٤
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مسح على ظهور قدميه وروي أنه رش ظهورمها وأحد احلديثني من وجه صاحل 

ه واحلديث اآلخر فليس مما يثبت أهل العلم باحلديث لو اإلسناد ولو كان منفردا ثبت والذي خالفه أكثر وأثبت من
الفرد قال الشيخ إمنا عىن باحلديث األول حديث الدراوردي وغريه عن زيد وعىن باحلديث اآلخر واهللا أعلم 

حديث عبد خري عن علي يف املسح على ظهور القدمني وقد بينا أنه أراد أن صح ظهر اخلفني وهو مذكور يف باب 
  اخلف بعلله وقد روي عن علي من وجه آخر يف معىن احلديث األول املسح على 



أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل  - ٣٥٥
كانة عن عبيد قال حدثين أيب أنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا حممد بن إسحاق قال حدثين حممد بن طلحة بن يزيد بن ر

دخل علي علي بييت فدعا بوضوء فجئنا بقعب يأخذ املد أو قريبة حىت وضع بني : اهللا اخلوالين عن بن عباس قال 
يديه وقد بال فقال يا بن عباس أال أتوضأ لك وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قلت بلى فداك أيب وأمي قال 

واستنثر مث أخذ بيديه حفنة من ماء مجيعا فصك هبما وجهه وألقم فوضع له إناء فغسل يديه مث مضمض واستنشق 
أهباميه ما أقبل من أذنيه قال مث عاد مبثل ذلك ثالثا مث أخذ كفا من ماء بيده اليمىن فأفرغها على ناصيته مث أرسلها 

يه من ظهورمها مث تسيل على وجهه مث غسل يده اليمىن إىل املرفق ثالثا مث يده األخرى مثل ذلك مث مسح رأسه وأذن
أخذ بكفيه من املاء فصك هبما على قدمه وفيها النعل فبلها به مث على الرجل األخرى مثل ذلك قال قلت ويف 

النعلني قال ويف النعلني قلت ويف النعلني قال ويف النعلني قلت ويف النعلني قال ويف النعلني وقال أبو عيسى الترمذي 
هذا احلديث فقال ال أدري ما هذا احلديث فكأنه رآى احلديث األول أصح  سألت حممد بن إمساعيل البخاري عن

يعين حديث عطاء بن يسار قال الشيخ إن صح أن يكون غسلهما يف النعلني فقد روينا من أوجه كثرية عن أمري 
  املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه غسل رجليه يف الوضوء 

 احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حسني بن منها ما أنبأ أبو عبد اهللا - ٣٥٦
أنه دعا بوضوء فأتى بإناء فيه ماء فذكر : علي عن زائدة ثنا خالد بن علقمة عن عبد خري عن علي رضي اهللا عنه 

سرى مث صب بيده اليمىن احلديث إىل أن قال مث صب بيده اليمىن ثالث مرات على قدمه اليمىن مث غسلها بيده الي
  على قدمه اليسرى ثالث مرات مث غسلها بيده اليسرى مث قال هذا طهور رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ومنها ما حدثنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو العباس األصم ثنا حممد بن علي الوراق ثنا أبو نعيم الفضل بن  - ٣٥٧
أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن حممد الربي القاضي ثنا  دكني وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا

سئل عن وضوء : أبو نعيم ثنا ربيعة الكناين عن املنهال بن عمرو عن زر بن حبيش أنه مسع عليا رضي اهللا عنه 
هللا صلى اهللا عليه و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأراق املاء يف الرحبة مث قال أين السائل عن وضوء رسول ا

سلم فغسل يديه ثالثا ووجهه ثالثا وذراعيه ثالثا ومسح برأسه حىت أمل أن يقطر وغسل رجليه ثالثا ثالثا مث قال 
  هكذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ ليس يف رواية الفقيه قوله حىت أمل أن يقطر والباقي سواء 

بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر ثنا مسدد ثنا  ومنها ما أنبأ أبو احلسن علي - ٣٥٨
رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حىت أنقامها مث مضمض ثالثا واستنشق : أبو األحوص ثنا أبو إسحاق عن أيب حية قال 

ضل وضوئه فشربه وهو ثالثا وغسل وجهه ثالثا وذراعيه ثالثا ومسح برأسه وغسل قدميه إىل الكعبني مث قام فأخذ ف
قائم مث قال أين أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هكذا رواه أبو إسحاق عن أيب 

  حية وثبت يف مثل هذه القصة أنه مسح وأخرب أنه وضوء من مل حيدث 

نا جعفر بن حممد القالنسي نا أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري أ - ٣٥٩
: آدم نا شعبة نا عبد امللك بن ميسرة قال مسعت النزال بن سربة حيدث عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه 

صلى الظهر مث قعد يف حوائج الناس يف رحبة الكوفة حىت حضرت صالة العصر مث أتى بكوز من ماء فأخذ منه حفنة 
رأسه ورجليه مث قام فشرب فضله وهو قائم مث قال إن أناسا يكرهون الشرب قائما واحدة فمسح هبا وجهه ويديه و



وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صنع كما صنعت وقال هذا وضوء من مل حيدث رواه البخاري يف الصحيح 
 صلى اهللا عن آدم بن أيب إياس ببعض معناه ويف هذا احلديث الثابت داللة على أن احلديث الذي روي عن النيب

عليه و سلم يف املسح على الرجلني إن صح فإمنا عين به وهو طاهر غري حمدث إال أن بعض الرواة كأنه اختصر 
  احلديث فلم ينقل قوله هذا وضوء من مل حيدث 

بن  أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار نا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل نا أيب نا - ٣٦٠
أنه دعا بكوز من ماء مث قال أين هؤالء الذين : األشجعي عن أبيه عن سفيان عن السدي عن عبد خري عن علي 

يزعمون أهنم يكرهون الشرب قائما قال فأخذ وشرب وهو قائم مث توضأ وضوءا خفيفا ومسح على نعليه مث قال 
واه إبراهيم بن أيب الليث عن عبيد اهللا بن عبيد هكذا فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما مل حيدث ومبعناه ر

  الرمحن األشجعي 

أخربنا أبو أمحد بن علي احلافظ أنا إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين أنا حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا أبو حيىي  - ٣٦١
ي عن سفيان عن السدي حممد بن عبد الرحيم البزار نا إبراهيم بن أيب الليث نا عبيد اهللا بن عبيد الرمحن األشجع

أنه دعا بكوز من ماء مث توضأ وضوءا خفيفا مث مسح على نعليه مث قال هكذا وضوء رسول : عن عبد خري عن علي 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم للطاهر ما مل حيدث ويف هذا داللة على أن ما روي عن علي يف املسح على النعلني إمنا هو 

جب عليه من حدث يوجب الوضوء أو أراد غسل الرجلني يف النعلني أو أراد يف وضوء متطوع به ال يف وضوء وا
املسح على جوربيه ونعليه كما رواه عنه بعض الرواة مقيدا باجلوربني وأراد به جوربني منعلني فثابت عنه رضي اهللا 

   ٨١وباهللا التوفيق عنه غسل الرجلني وثابت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غسل الرجلني والوعيد على تركه 

  باب الدليل على أن الكعبني مها الناتيان يف جانيب القدم

قد مضى يف حديث عثمان بن عفان رضي اهللا عنه يف صفة وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث غسل رجله 
  اليمىن إىل الكعبني ثالث مرات مث غسل اليسرى مثل ذلك ويف ذلك دليل على أن لكل رجل كعبني 

حدثنا أبو حازم العبدوي احلافظ أنا أبو أمحد احلافظ أنا أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا سلم بن  - ٣٦٢
أقبل علينا رسول : جنادة ثنا وكيع عن زكريا بن أيب زائدة ثنا أبو القاسم اجلديل قال مسعت النعمان بن بشري يقول 

م ثالثا واهللا لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن اهللا بني قلوبكم قال اهللا صلى اهللا عليه و سلم بوجهه فقال أقيموا صفوفك
  فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبة صاحبه ومنكبه مبنكبه 

حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار نا يونس  - ٣٦٣
رأيت رسول اهللا : اد بن أيب اجلعد عن جامع بن شداد عن طارق بن عبد اهللا احملاريب قال بن بكري نا يزيد بن زي

صلى اهللا عليه و سلم مر بسوق ذي اجملاز وأنا يف بياعة يل فمر وعليه حلة محراء فسمعته يقول يا آيها الناس قولوا 
   ٨٢أبا هلب وذكر احلديث  ال إله إال اهللا تفلحوا ورجل يتبعه يرميه باحلجارة قد أدمى كعبيه يعين

  باب ختليل األصابع



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنا حيىي بن  - ٣٦٤
 كنت وافد بين املنتفق إىل رسول اهللا: سليم عن إمساعيل بن كثري قال مسعت عاصم بن لقيط بن صربة عن أبيه قال 

صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا رسول اهللا أخربين عن الوضوء فقال أسبغ الوضوء وخلل بني األصابع وبالغ يف 
االستنشاق إال أن تكون صائما وقد مضى يف حديث شقيق بن سلمة عن عثمان يف صفة وضوء النيب صلى اهللا عليه 

   ٨٣و سلم أنه خلل أصابع قدميه 

  باب كيفية التخليل

ا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي وأ بو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال أنا أبو أخربن - ٣٦٥
العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب ح قال وحدثنا حبر بن نصر قال قرئ علي 

يقول رأيت رسول اهللا : عبد الرمحن احلبلي  بن وهب أخربك بن هليعة عن يزيد بن عمرو املعافري قال مسعت أبا
  صلى اهللا عليه و سلم يدلك خبنصره ما بني أصابع رجليه 

أخربنا أبو حازم عمر بن أمحد احلافظ أن أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس احلنظلي بالري أنا أمحد  - ٣٦٦
أل عن ختليل أصابع الرجلني يف الوضوء مسعت مالكا يس: يعين بن عبد الرمحن بن وهب قال مسعت عمي يقول 

فقال ليس ذلك على الناس قال فتركته حىت خف الناس فقلت له يا أبا عبد اهللا مسعتك تفيت يف مسألة ختليل أصابع 
الرجلني زعمت أن ليس ذلك على الناس وعندنا يف ذلك سنة فقال وما هي فقلت ثنا الليث بن سعد وبن هليعة 

يد بن عمرو املعافري عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن املستورد بن شداد القرشي قال رأيت وعمرو بن احلارث عن يز
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدلك خبنصره ما بني أصابع رجليه فقال إن هذا حديث حسن وما مسعت به قط 

ال وحييطه اخلط الذي حتت إال الساعة مث مسعته يسأل بعد ذلك فأمر بتخليل األصابع قال عمي ما أقل من يتوضأ إ
   ٨٤اإلهبام يف الرجل فإن الناس يثنون إهبامهم عند الوضوء فمن تفقد ذلك سلم 

  باب استحباب اإلشراع يف الساق

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا العباس بن حممد الدوري ثنا  - ٣٦٧
رأيت أبا : بن بالل قال حدثين عمارة بن غزية األنصاري عن نعيم بن عبد اهللا اجملمر قال  خالد بن خملد ثنا سليمان

هريرة توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء مث غسل يده اليمىن حىت أشرع يف العضد مث يده اليسرى حىت أشرع يف 
ىت أشرع يف الساق مث العضد مث مسح برأسه مث غسل رجله اليمىن حىت أشرع يف الساق مث غسل رجله اليسرى ح

  قال هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ 

أنتم الغر احملجلون يوم القيامة من اسباغ الوضوء : وبإسناده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٣٦٨
   ٨٥خملد  فمن استطاع منكم فليطل غرته وحتجيله رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب وغريه عن خالد بن

  باب يف نزع اخلضاب عند الوضوء إذا كان مينع املاء



أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي انا أبو احلسن حممد بن حممد بن احلسن الكارزي أنا علي بن عبد العزيز  - ٣٦٩
ة عن عن أيب عبيدة نا هشيم ومعاذ عن بن عون عن أيب سعيد بن أخي أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها من الرضاع

يف املرأة تتوضأ وعليها اخلضاب قالت أسلتيه وأرغميه قال أبو عبيدة قوهلا أرغميه تقول : عائشة رضي اهللا عنها 
  أهينيه وارمي به عنك 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الرمحن بن احلسن األسدي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن  - ٣٧٠
تقول بلغين أو ذكر يل أن نساء خيتضنب : ن أيب جنيح قال حدثين من مسع عائشة أم املؤمنني أيب إياس ثنا شعبة عن ب

  مث ميسح أحداهن على خضاهبا إذا توضأت للصالة ألن تقطع يدي بالسكاكني أحب إيل من أن أفعل ذلك 

مد بن يعقوب ثنا حبر بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأ بو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حم - ٣٧١
سأل بن : نصر ثنا بن وهب قال أخربين عمرو بن احلارث عن قتادة أنه حدثه أن أبا العالية حدثه أو رجل آخر أنه 

عباس عن اخلضاب فقال بن عباس أخربك كيف ختتضب نساؤنا يصلني يعين العشاء مث يركنب اخلضاب فينمن فإذا 
مث ركبنه فإذا كان صالة الظهر نزعنه بأحسن خضاب فال يشغلن عن كان صالة الصبح نزعنه فتوضئن وصلني 

  وضوء فإن أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم كن خيتضنب بعد صالة العشاء اآلخرة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال أبو بكر بن بالويه أنا حممد بن يونس أنا روح ثنا شعبة عن قتادة عن الحق  - ٣٧٢
سألت بن عباس عن اخلضاب فقال أما نساؤنا فيختضنب من صالة العشاء إىل صالة الصبح مث :  بن محيد أنه قال

نظفن أيديهن فيتطهرن مث يعدن عليه من صالة الصبح إىل صالة الظهر بأحسن خضاب وال مينعهن ذلك من الصالة 
٨٦   

  باب ما يقول بعد الفراغ من الوضوء

ن أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد اهللا بن صاحل أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطا - ٣٧٣
اجلهين قال حدثين معاوية بن صاحل احلمصي قاضي أندلس عن أيب عثمان عن جبري بن نفري وربيعة بن يزيد عن أيب 

أبو عبد إدريس اخلوالين وعبد الوهاب بن خبت عن ليث بن سليم اجلهين كلهم حيدث عن عقبة بن عامر ح وأخربنا 
اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن حممد بن أمحد بن بالويه وأ بو بكر بن جعفر قاال ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال حدثين 

أيب أنا عبد الرمحن بن مهدي نا معاوية بن صاحل عن ربيعة يعين بن يزيد عن أيب إدريس اخلوالين قال وحدثه أبو 
زيد عن أيب إدريس اخلوالين وعبد الوهاب بن خبت عن ليث بن سليم اجلهين عثمان عن جبري بن نفري وربيعة بن ي
كانت علينا رعاية اإلبل فحانت نوبيت فروحتها بعشى فأدركت رسول اهللا : كلهم حيدث عن عقبة بن عامر قال 

صلي صلى اهللا عليه و سلم قائما حيدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء مث يقوم في
ركعتني فيقبل عليهما بقلبه ووجهه إال وجب له اجلنة قال فقلت ما أجود هذه فإذا قائل بني يدي يقول اليت قبلها 

أجود فنظرت فإذا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال إين قد رأيتك جئت آنفا قال ما منكم من أحد يتوضأ مث 
سوله إال فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء يقول أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ور

لفظ حديث بن مهدي رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن حامت عن عبد الرمحن بن مهدي وقال يف إسناده عن أيب 
  إدريس اخلوالين عن عقبة بن عامر قال وحدثين أبو عثمان عن جبري بن نفري عن عقبة بن عامر 



د اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري نا زيد بن احلباب ثنا أخربنا أبو عب - ٣٧٤
معاوية بن صاحل حدثين ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أيب عثمان عن عقبة بن عامر أنه مسع عمر بن اخلطاب يقول 

د أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له من توضأ فأحسن الوضوء مث قال أشه: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  وأن حممدا عبده ورسوله فتحت له مثانية أبواب اجلنة يدخل من أيها شاء 

وأخربنا أبو عبد اهللا أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنا احلسن بن سفيان أنا أبو بكر بن أيب شيبة نا زيد بن  - ٣٧٥
ري بن نفري بن ما لك احلضرمي عن عقبة بن عامر رواه مسلم يف فذكره بإسناده وقال وأ بو عثمان عن جب: احلباب 

الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وروي يف حديث بن عمر وأنس يف هذا احلديث اللهم اجعلين من التوابني 
   ٨٧واجعلين من املتطهرين وذلك مع غريه خمرج يف كتاب الدعوات 

  باب الوضوء ثالثا ثالثا

د اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أبو بكر بن أيب شيبة أنا أخربنا حممد بن عب - ٣٧٦
وكيع قال وأنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أمحد بن سلمة ثنا عبد اهللا بن هاشم ثنا وكيع عن سفيان عن أيب النضر عن 

 أريكم وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و توضأ عثمان بن عفان رضي اهللا عنه عند املقاعد فقال أال: أيب أنس قال 
سلم قال مث توضأ ثالثا ثالثا قال سفيان قال أبو النضر عن أيب أنس وعنده رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا 

عليه و سلم فقال هلم أليس هكذا رأيتم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ قالوا بلى هكذا رواه مسلم يف 
وأيب بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب عن وكيع وقال يف إسناده عن أيب أنس وأ بو أنس هو ما  الصحيح عن قتيبة

  لك بن أيب عامر األصبحي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا أسيد بن عاصم  - ٣٧٧
سني بن بشران أنا علي بن حممد املقرئ نا بن أيب مرمي نا الفريايب نا احلسني بن حفص عن سفيان ح وأخربنا أبو احل

نا سفيان ح وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار نا حممد بن غالب بن حرب نا أبو حذيفة ثنا 
توضأ ثالثا ثالثا أنه دعا مباء فتوضأ عند املقاعد ف: سفيان عن سامل أيب النضر عن بشر بن سعيد عن عثمان بن عفان 

مث قال ألصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم هل رأيتم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعل هذا قالوا نعم لفظ 
حديث احلسني ويف حديث الفريايب أن عثمان توضأ ثالثا ثالثا مث قال ألصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

لم فعل قالوا نعم ويف حديث أيب حذيفة دعا بوضوء على املقاعد وهكذا هكذا رأيتم رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
   ٨٨هو يف جامع الثوري رواية عبد اهللا بن الوليد العدين 

  باب كراهية الزيادة على الثالث

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو عثمان البصري والعباس بن حممد بن القوهياري قاال نا حممد بن عبد  - ٣٧٨
جاء : ا يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن موسى بن أيب عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الوهاب ثن

أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فسأله عن الوضوء فأراه ثالثا ثالثا مث قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد 
  أساء أو تعدى وظلم وكذلك رواه األشجعي عن الثوري موصوال 



وأخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن موسى بن  - ٣٧٩
يا رسول اهللا : أيب عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

ثا مث غسل ذراعيه ثالثا مث مسح برأسه فأدخل كيف الطهور فدعا مباء يف إناء فغسل كفيه ثالثا مث غسل وجهه ثال
أصبعيه السباحتني يف أذنيه ومسح بإهباميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتني باطن أذنيه مث غسل رجليه ثالثا ثالثا مث قال 

هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء قوله نقص حيتمل أن يريد به نقصان 
   ٨٩له ظلم يعين جاوز احلد واهللا أعلم العضو وقو

  باب الوضوء مرتني مرتني

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا العباس بن حممد الدوري ثنا  - ٣٨٠
ضي ببغداد نا يونس بن حممد ح وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنا أبو بكر أمحد بن كامل بن خلف القا

حممد بن الفرج األزرق نا يونس بن حممد ثنا فليح بن سليمان عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عبادة بن متيم عن عبد 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم توضأ مرتني مرتني رواه البخاري يف الصحيح عن احلسني بن عيسى عن : اهللا بن زيد 

  يونس 

فظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا زيد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلا - ٣٨١
أن رسول اهللا : احلباب ثنا عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان نا عبد اهللا بن الفضل اهلامشي عن األعرج عن أيب هريرة 

   ٩٠صلى اهللا عليه و سلم توضأ مرتني مرتني 

  باب الوضوء مرة مرة

بو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنا أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار أخربنا أ - ٣٨٢
نا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنا معمر وسفيان وداود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن 

بإناء فيه ماء فجعل يغرف غرفة غرفة قال أال أخربكم بوضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فدعا : عباس 
لكل عضو رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن يوسف عن سفيان بإسناده وقال توضأ النيب صلى اهللا عليه و 

   ٩١سلم مرة مرة 

  باب وضوء بعض األعضاء ثالثا وبعضها اثنني وبعضها واحدة

قيه أنا موسى بن احلسن نا معلي بن أسد ثنا وهيب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الف - ٣٨٣
يسأل عبد اهللا بن زيد بن : عن عمرو بن حيىي بن عمارة بن أيب احلسن عن أبيه قال مسعت عمرو بن أيب احلسن 

عاصم عن وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدعا بتور من ماء فتوضأ هلم وضوء النيب صلى اهللا عليه و سلم 
يديه من التور ثالث مرات مث أدخل يده يف التور فمضمض واستنشق واستنثر ثالث غرفات مث أدخل فأكفأ على 

يده فغسل وجهه ثالثا مث أدخل يديه فغسل يديه مرتني إىل املرفقني مث أدخل يديه فمسح رأسه فأقبل هبما وأدبر مرة 



إمساعيل وغريه عن وهيب وأخرجه  واحدة مث غسل رجليه إىل الكعبني رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن
   ٩٢مسلم من وجه آخر عن وهيب 

  باب فضل التكرار يف الوضوء

أخربنا أبو حازم العبدوي احلافظ أنا أبو أمحد احلافظ أنا أبو عروبة احلسني بن أيب معشر السلمي حبران ح  - ٣٨٤
ا بأسد آباد مهدان قاال ثنا أبو احلسن علي وأخربنا أبو سعد حيىي بن أمحد بن على الصائغ بالري وأ بو أمحد بن علوس

بن احلسن القاضي اجلراحي ثنا عبد اهللا بن سليمان بن األشعث قال نا املسيب بن واضح ثنا حفص بن ميسرة عن 
توضأ النيب صلى اهللا عليه و سلم مرة مرة مث قال هذا وضوء من ال تقبل له : عبد اهللا بن دينار عن بن عمر قال 

 توضأ مرتني مرتني مث قال هذا وضوء من يضاعف له األجر مرتني مث توضأ ثالثا ثالثا مث قال هذا صالة إال به مث
وضوئي ووضوء املرسلني من قبلي لفظ حديث أيب عروبة ويف حديث عبد اهللا بن سليمان ال يقبل اهللا له الصالة إال 

بن واضح وليس بالقوي وروي من وجه آخر به وقال يضاعف اهللا له وهذا احلديث من هذا الوجه ينفرد به املسيب 
  عن بن عمر 

أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد بن اخلليل املاليين أنا أبو أمحد بن عدي ثنا بن أيب سويد الذراع وحممد بن  - ٣٨٥
بن عبد السالم بن النعمان ثنا أبو الربيع الزهراين ثنا سالم الطويل عن زيد العمي عن معاوية بن قرة عن عبد اهللا 

دعا النيب صلى اهللا عليه و سلم مباء فتوضأ واحدة واحدة فقال هذا وضوء ال يقبل اهللا الصالة إال به مث : عمر قال 
دعا مباء فتوضأ مرتني مرتني فقال هذا وضوء من يؤتى أجره مرتني مث دعا مباء فتوضأ ثالثا ثالثا فقال هذا وضوئي 

يم بن زيد العمي عن أبيه وخالفهما غريمها وليسوا يف الرواية ووضوء األنبياء قبلي وهكذا روي عن عبد الرح
   ٩٣بأقوياء واهللا أعلم 

  باب فضيلة الوضوء

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وبكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا  - ٣٨٦
ر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك ما لك بن بن عبد احلكم أنا بن وهب ح قاال وحدثنا أبو العباس نا حب

إذا توضأ العبد املسلم أو : أنس عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
املؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع املاء أو مع آخر قطر املاء فإذا غسل يديه خرج 

يه كل خطيئة بطشتها يداه مع املاء أو مع آخر قطر املاء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجاله من يد
  مع املاء أو مع آخر قطر املاء حىت خيرج نقيا من الذنوب رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر عن بن وهب 

قيه أنا حممد بن أيوب أنا أبو الوليد نا عكرمة أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو بكر بن إسحاق الف - ٣٨٧
بن عمار ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب وأ بو عمرو حممد بن أمحد قاال ثنا عبد اهللا 

بد اهللا بن حممد بن شريويه ثنا العباس بن عبد العظيم العنربي ثنا النضر بن حممد ثنا عكرمة بن عمار ثنا شداد بن ع
أبو عمار وحيىي بن أيب كثري عن أيب أمامة قال قال عمرو بن عبسة السلمي فذكر حديثا طويال يف قدومه على النيب 

قلت يا رسول اهللا ما الوضوء حدثين عنه قال ما منكم من : صلى اهللا عليه و سلم مكة مث قدومه عليه باملدينة قال 



خرجت خطايا فيه وخياشيمه مع املاء مث إذا غسل وجهه كما رجل يقرب وضوء فيمضمض ويستنشق فينثر إال 
أمره اهللا إال خرجت خطايا وجهه من أطراف حليته مع املاء مث يغسل يديه إىل املرفقني إال خرجت خطايا يديه من 
 أنامله مع املاء مث ميسح رأسه إال خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع املاء مث يغسل قدميه إىل الكعبني إال

خرجت خطايا رجليه من أنامله مع املاء فإن هو قام فصلى فحمد اهللا وأثىن عليه وجمده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه 
هللا إال انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه أخرجه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن جعفر املعقري عن النضر بن 

ه إىل الكعبني كما أمره اهللا ومل يذكر يف إسناده حيىي بن أيب كثري حممد ويف رواية أيب الوليد عن عكرمة مث يغسل قدمي
  وقد رواه حممد بن إسحاق بن خزمية عن حممد بن حيىي الذهلي عن أيب الوليد واحتج به يف وجوب غسل القدمني 

بو العباس حممد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو زكريا بن أيب إسحاق وأ بو بكر أمحد بن احلسن قالوا ثنا أ - ٣٨٨
بن يعقوب ثنا حبر بن نصر اخلوالين قال قرئ على عبد اهللا بن وهب أخربك ما لك بن أنس عن زيد بن أسلم عن 

خرجت : عطاء بن يسار عن عبد اهللا الصناحبي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا توضأ العبد فمضمض 
نفه فإذا غسل وجهه خرجت اخلطايا من وجهه حىت خترج من حتت اخلطايا من فيه فإذا استنثر خرجت اخلطايا من أ

أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت اخلطايا من يديه حىت خترج اخلطايا من حتت أظفار يديه فإذا مسح برأسه 
خرجت اخلطايا من رأسه حىت خترج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت اخلطايا من رجليه حىت خترج من حتت أظفار 

مث كان مشيه إىل املسجد وصالته نافلة له أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا العباس حممد بن يعقوب رجليه 
يقول مسعت العباس بن حممد الدوري يقول مسعت حيىي بن معني يقول يروي عطاء بن يسار عن عبد اهللا الصناحبي 

سيلة والصناحبي صاحب قيس بن أيب حازم يقال له ويقال أيب عبد اهللا والصناحبي صاحب أيب بكر عبد الرمحن بن ع
الصنابح بن األعسر كذا قال حيىي بن معني وزعم البخاري أن ما لك بن أنس وهم يف هذا وإمنا هو أبو عبد اهللا عبد 

الرمحن بن عسيلة الصناحبي مل يسمع من النيب صلى اهللا عليه و سلم وهذا احلديث مرسل وعبد الرمحن هو الذي 
يب بكر الصديق رضي اهللا عنه والصنابح بن األعسر صاحب النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اإلمام أمحد روي عن أ

وقد رواه البخاري يف التاريخ من حديث ما لك بن أنس هكذا مث قال وتابعه بن أيب مرمي عن أيب غسان عن زيد 
اهللا واحتج بآثار ذكرها على أن األمر ورواه إسحاق بن عيسى بن الطباع عن ما لك فقال عن الصناحبي أيب عبد 

  فيه كما قال 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا حممد بن عبد اهللا ثنا حممد بن عبيد  - ٣٨٩
 الطنافسي وأ بو بدر شجاع بن الوليد قاال نا سليمان بن مهران األعمش عن سامل بن أيب اجلعد عن ثوبان عن النيب

استقيموا ولن حتصوا واعلموا أن من أفضل قال أبو بدر من خري أعمالكم الصالة ولن : صلى اهللا عليه و سلم قال 
   ٩٤حيافظ على الوضوء إال مؤمن 

  باب إسباغ الوضوء

بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو زكريا حيىي بن إبراهيم وأ بو بكر بن احلسن قالوا أنا أبو العباس حممد  - ٣٩٠
يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب قال أخربنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال 

قرئ على عبد اهللا بن وهب أخربك عمرو بن احلارث أن احلكم بن عبد اهللا القرشي حدثه أن نافع بن جبري وعبد 
ه عن محران موىل عثمان عن عثمان بن عفان قال مسعت رسول اهللا بن أيب سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرمحن حدث



يقول من توضأ للصالة فأسبغ الوضوء مث مشى إىل الصالة املكتوبة فصالها مع الناس أو : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  مع اجلماعة أو يف املسجد غفر له ذنبه أخرجه مسلم بن احلجاج يف الصحيح عن أيب الطاهر وغريه عن بن وهب 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وحيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي وأمحد بن احلسن وحممد بن عبد الرمحن  - ٣٩١
بن حممد بن حمبوب الدهان قالوا أنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب ح 

قرئ على بن وهب أخربك ما لك بن أنس عن العالء بن عبد الرمحن قالوا وأخربنا أبو العباس ثنا حبر بن نصر قال 
قال أال أخربكم مبا ميحو اهللا به اخلطايا ويرفع به : عن أبيه عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه 

الرباط فذلكم الدرجات إسباغ الوضوء على املكاره وكثرة اخلطا إىل املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم 
الرباط فذلكم الرباط أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن موسى 

األنصاري وعبد الرمحن بن بشر العبدي قاال ثنا معن بن عيسى نا ما لك فذكره بنحوه ورواه مسلم بن احلجاج يف 
  الصحيح عن إسحاق بن موسى 

نا أبو عبد اهللا احلافظ قال أخربين أبو النضر الفقيه نا حممد بن أيوب نا إمساعيل بن أيب أويس قال أخرب - ٣٩٢
حدثين ما لك ح وأخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين نا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد 

أن : د الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكري نا ما لك عن العالء بن عب
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج إىل املقربة فقال السالم عليكم دار قوم مؤمنني وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون 

ا بعد وددت أين قد رأيت إخواننا قالوا يا رسول اهللا أو لسنا بإخوانك قال بل أنتم أصحايب وإخواننا الذين مل يأتو
وأنا فرطهم على احلوض قالوا يا رسول اهللا كيف تعرف من يأيت بعدك من أمتك قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر 
حمجلة يف خيل دهم هبم أال يعرف خيله قالوا بلى يا رسول اهللا قال فإهنم يأتون يوم القيامة غرا حمجلني من الوضوء 

ا يذاد البعري الضال أناديهم أال هلم أال هلم أال هلم ثالثا وأنا فرطهم على احلوض فليذادن رجال عن حوضي كم
  فيقال إهنم قد بدلوا فأقول فسحقا فسحقا فسحقا 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا عبد اهللا بن حممد بن موسى ثنا علي بن احلسن بن اجلنيد نا األنصاري يعين  - ٣٩٣
   ٩٥اه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن موسى األنصاري هبذا احلديث رو: إسحاق بن موسى نا معن نا ما لك 

  باب الرجل يوضىء صاحبه

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا إبراهيم بن عبد اهللا التيمي أنا  - ٣٩٤
دفع مع رسول اهللا : أنه يزيد بن هارون أنا حيىي عن موسى بن عقبة عن كريب موىل بن عباس عن أسامة بن زيد 

صلى اهللا عليه و سلم عشية عرفة حىت عدل إىل الشعب يقضي حاجته فجعل أسامة يصب عليه ويتوضأ فقال له 
أسامة أال تصلي يا رسول اهللا فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصالة أمامك رواه البخاري يف الصحيح 

  جه مسلم من وجه آخر عن حيىي بن سعيد عن حممد بن سالم عن يزيد بن هارون وأخر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا إمساعيل بن قتيبة نا حيىي بن حيىي أنا أبو  - ٣٩٥
بينا أنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : األحوص عن األشعث عن األسود بن هالل عن املغرية بن شعبة قال 



نزل فقضى حاجته مث جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي فتوضأ ومسح على خفيه رواه مسلم يف ذات ليلة إذ 
   ٩٦الصحيح عن حيىي بن حيىي وأخرجه البخاري من وجه آخر عن املغرية بن شعبة 

  باب تفريق الوضوء

نا حيوة بن شريح ثنا أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أنا أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود  - ٣٩٦
أن النيب صلى : بقية عن حيىي يعين بن سعيد عن خالد يعين بن معدان عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 

اهللا عليه و سلم رأى رجال يصلي ويف ظهر قدمه ملعة قدر الدرهم مل يصبها املاء فأمره النيب صلى اهللا عليه و سلم أن 
   هذا احلديث وهو مرسل وروي يف حديث موصول يعيد الوضوء والصالة كذا يف

كما أخربنا احلسني بن حممد الفقيه أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا هارون بن معروف ثنا بن وهب عن  - ٣٩٧
أن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قد توضأ : جرير بن حازم أنه مسع قتادة بن دعامة قال أخربنا أنس 

قدمه مثل موضع الظفر فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ارجع فأحسن وضوءك قال أبو داود  وترك على
وليس هذا احلديث مبعروف ومل يروه عن جرير بن حازم إال بن وهب يعين هبذا اإلسناد قال أبو داود ثنا موسى بن 

سلم مبعىن حديث قتادة وهذا مرسل قال أبو  إمساعيل ثنا محاد ثنا يونس ومحيد عن احلسن عن النيب صلى اهللا عليه و
  داود 

وقد روي عن معقل بن عبيد اهللا اجلزري عن أيب الزبري عن جابر عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ٣٩٨
ارجع فأحسن وضوءك فرجع مث صلى قال الشيخ أخربناه أبو نصر بن قتادة ثنا أبو احلسن حممد بن أمحد : حنوه قال 
نا أبو الفضل أمحد بن سلمة البزار نا احلسن بن حممد بن أعني نا معقل فذكر بنحوه رواه مسلم بن  بن زكريا

  احلجاج يف الصحيح عن سلمة بن شبيب يعين عن احلسن ورواه أبو سفيان عن جابر خبالف ما رواه أبو الزبري 

العراقي نا سفيان بن حممد أنا علي بن حدثنا أبو بكر حممد بن إبراهيم احلافظ أنا أمحد بن عمرو بن حممد  - ٣٩٩
احلسن بن أيب عيسى عن عبد اهللا بن الوليد العدين عن سفيان يعين الثوري عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر 

رأى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه رجال يتوضأ فبقي يف رجله ملعة فقال أعد الوضوء وعن سفيان عن خالد : قال 
ن عمر بن اخلطاب مثله وقد روي عن عمر ما دل على أن أمره بالوضوء كان على طريق احلذاء عن أيب قالبة ع

  االستحباب وإمنا الواجب غسل تلك اللمعة فقط 

أخربناه أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ نا أمحد بن عبد اهللا نا احلسن  - ٤٠٠
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : امللك عن عطاء عن عبيد بن عمري الليثي  بن عرفة نا هشيم عن احلجاج وعبد

رآى رجال وبظهر قدمه ملعة مل يصبها املاء فقال له عمر أهبذا الوضوء حتضر الصالة فقال يا أمري املؤمنني الربد شديد 
  ة وأمر له خبميصة وما معي ما يدفئين فرق له بعد ما هم به فقال له اغسل ما تركت من قدمك وأعد الصال

أخربنا أبو احلسن حممد بن حسن املهرجاين الفقيه ثنا أبو سهل بشر بن أمحد بن بشر ثنا داود بن احلسني  - ٤٠١
أن بن عمر توضأ يف السوق فغسل يديه ووجهه وذراعيه ثالثا : البيهقي نا قتيبة بن سعيد نا ما لك بن أنس عن نافع 



فيه بعد ما جف وضوءه وصلى وهذا صحيح عن بن عمر ومشهور عن قتيبة ثالثا مث دخل املسجد فمسح على خ
  هبذا اللفظ وكان عطاء ال يرى بتفريق الوضوء بأسا وهو قول احلسن والنخعي وأصح قويل الشافعي رضي اهللا عنه 

اهللا بن وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا عبد  - ٤٠٢
: عبد الوهاب ثنا عبد الواحد بن زياد عن ليث نا عبد الرمحن بن سابط عن أيب أمامة أو عن أخي أيب أمامة قال 

رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قوما على أعقاب أحدهم مثل موضع الدرهم أو مثل موضع الظفر مل يصبه 
أحدهم ينظر أنه إذا رأى بعقبه موضعا مل يصبه املاء أعاد  املاء قال فجعل يقول ويل لألعقاب من النار قال وكان

   ٩٧وضوءه وهذا إن صح فشيء اختاروه ألنفسهم وقد حيتمل أن يريد به إعادة وضوء ذلك املوضع فقط 

  باب الترتيب يف الوضوء

 (  
ى ذكره واحتج احتج الشافعي رمحه اهللا تعاىل بظاهر الكتاب مث حبديث عبد اهللا بن زيد يف صفة الوضوء وقد مض

  أيضا مبا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو احلسن العنربي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا القعنيب فيما قرأ على ما  - ٤٠٣
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني خرج : لك عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا أنه قال 

يقول نبدأ مبا بدأ اهللا به فبدأ بالصفا أخربناه أبو احلسن بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد أنا  من املسجد وهو يريد الصفا
هشام بن علي نا عبد اهللا بن عبد الوهاب احلجيب نا حامت بن إمساعيل عن جعفر بن حممد فذكره رواه مسلم بن 

  احلجاج يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغريه عن حامت بن إمساعيل 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا سليمان بن أمحد الطرباين ثنا بن أيب مرمي نا الفريايب قال سليمان وحدثنا و - ٤٠٤
حفص بن عمر نا قبيصة قاال ثنا سفيان عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى 

  صفا واملروة من شعائر اهللا ابدؤا مبا بدأ اهللا عز و جل به إن ال: اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو جعفر حممد بن علي الشيباين بالكوفة ثنا أمحد بن حازم الغفاري ثنا أبو  - ٤٠٥
أنه أتاه رجل فقال أبدأ : بكر بن أيب شيبة نا حممد بن فضيل ثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس 

أو باملروة قبل الصفا وأصلي قبل أن أطوف أو أطوف قبل أن أصلي وأحلق قبل أن أذبح أو أذبح بالصفا قبل املروة 
قبل أن أحلق فقال بن عباس خذ ذلك من كتاب اهللا عز و جل فإنه أجدر أن حيفظ قال اهللا تعاىل إن الصفا واملروة 

الذبح قبل احللق وقال } بلغ اهلدي حمله وال حتلقوا رؤوسكم حىت ي{ من شعائر اهللا فالصفا قبل املروة وقال تعاىل 
  تعاىل طهر بييت للطائفني والقائمني والركع السجود الطواف قبل الصالة 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد نا متتام نا أبو حذيفة نا سفيان ح وأخربنا أبو صاحل بن أيب  - ٤٠٦
سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا وكيع بن اجلراح نا سفيان عن عبد طاهر حدثين حيىي بن منصور القاضي نا أمحد بن 

قال خطب رجل عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : العزيز بن رفيع عن متيم بن طرفة عن عدي بن حامت 



قل من يطع اهللا ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بئس اخلطيب أنت 
ومن يعص اهللا ورسوله فقد غوى هذا لفظ حديث وكيع وحديث أيب حذيفة خمتصر فقال قم بئس اخلطيب أنت ومل 

   ٩٨يذكر ما بعده رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن وكيع 

  باب السنة يف البداءة باليمني قبل اليسار

بكر بن إسحاق ثنا إمساعيل بن قتيبة نا حيىي بن حيىي نا أبو األحوص  أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو - ٤٠٧
إن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيب التيمن : عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت 

  يف طهوره إذا تطهر ويف ترجله إذا ترجل ويف انتعاله إذا انتعل 

وأ بو حممد بن يوسف قاال نا أبو بكر بن إسحاق نا حممد بن غالب نا أبو وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ  - ٤٠٨
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يعجبه التيمن ما استطاع : الوليد نا شعبة عن أشعث بن سليم فذكره بإسناده 

  حيىي بن حيىي يف شأنه كله يف ترجله وتنعله ووضوئه رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد ورواه مسلم عن 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو بكر بن احلسن القاضي وأ بو نصر أمحد بن علي القاضي قالوا ثنا أبو  - ٤٠٩
العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج املصري ثنا عمرو يعين بن خالد ثنا زهري بن معاوية عن 

إذا لبستم وإذا توضأمت فابدؤا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال
   ٩٩بأيامنكم 

  باب الرخصة يف البداءة باليسار

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي ثنا أبو احلسن علي بن عمر احلافظ ثنا بن صاعد ثنا عبد اجلبار بن العالء  - ٤١٠
جاء رجل إىل علي رضي اهللا عنه فسأله : يعين موىل بين خمزوم قال ثنا مروان ثنا إمساعيل يعين بن أيب خالد عن زياد 

عن الوضوء فقال ابدأ باليمني أو بالشمال فأضرط علي رضي اهللا عنه به مث دعا مباء فبدأ بالشمال قبل اليمني ورواه 
مني إذا حفص بن غياث عن إمساعيل عن زياد قال قال علي رضي اهللا عنه ما أبايل لو بدأت بالشمال قبل الي

توضأت ورواه عوف عن عبد اهللا بن عمرو بن هند قال قال علي رضي اهللا عنه ما أبايل إذا أمتمت وضوئي بأي 
أعضائي بدأت وحيتمل أن يكون مراده مبا أطلق يف هذا ما فسر يف رواية حفص بن غياث واهللا أعلم على أنه منقطع 

ن عمرو بن هند هذا احلديث مث قال قال عوف ومل روى أمحد بن حنبل عن األنصاري عن عوف عن عبد اهللا ب
  يسمعه من علي رضي اهللا عنه 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد نا أبو عمرو بن مساك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا أبو عبد اهللا يعين  - ٤١١
ل بن مسعود عن الرجل يتوضأ سئ: أمحد بن حنبل ثنا وكيع ثنا املسعودي عن أيب حبر قال أخربنا أشياخنا اهلالليون 

فبدأ بشماله قبل ميينه فرخص يف ذلك قال أبو عبد اهللا مسعت وكيعا يقول أبو حبر اهلاليل امسه أحنف قال الشيخ 
ورواه فرات بن أحنف مسع أباه مسع عبد اهللا اهلاليل مسع بن مسعود إن شاء بدأ يف الوضوء بيساره وروى أبو 

د أنه سئل عن رجل توضأ فبدأ مبياسره فقال ال بأس وروى سليمان بن موسى عن العبيدين عن عبد اهللا بن مسعو



جماهد قال قال عبد اهللا ال بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك قال الدارقطين هذا مرسل وال يثبت وهذا ألن جماهدا مل 
   ١٠٠يدرك عبد اهللا بن مسعود 

  باب هني احملدث عن مس املصحف

ن السلمي وأ بو بكر احلارث الفقيه قاال نا علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن خملد نا أخربنا أبو عبد الرمح - ٤١٢
كان يف كتاب النيب صلى اهللا : احلسن بن أيب الربيع ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن عبد اهللا بن أيب بكر عن أبيه قال 

  عليه و سلم لعمرو بن حزم أن ال متس القرآن إال على طهر 

أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو نصر أمحد بن سهل الفقيه ببخارى أنا صاحل بن حممد بن حبيب احلافظ وأخربنا  - ٤١٣
ثنا احلكم بن موسى ثنا حيىي بن محزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن 

كتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث أنه كتب إىل أهل اليمن ب: أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  به مع عمرو بن حزم فذكر احلديث وفيه وال ميس القرآن إال طاهرا 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ ثنا احلسني بن إمساعيل أنا سعيد بن حممد يعين بن  - ٤١٤
مسعت ساملا حيدث عن أبيه قال قال النيب صلى اهللا عليه  ثواب ثنا أبو عاصم ثنا بن جريج عن سليمان بن موسى قال

  ال ميس القرآن إال طاهرا : و سلم 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنا جدي أبو عمرو بن جنيد ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكري نا  - ٤١٥
كنت أمسك املصحف على سعد :  ما لك عن إمساعيل بن حممد بن سعد بن أيب وقاص عن مصعب بن سعد أنه قال

  بن أيب وقاص فاحتككت فقال سعد لعلك مسست ذكرك فقلت نعم فقال قم فتوضأ فقمت فتوضأت مث رجعت 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن يونس الضيب ثنا أبو بدر  - ٤١٦
نا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ نا حممد بن خملد نا شجاع بن الوليد عن األعمش ح وأخرب

كنا مع سلمان فخرج فقضى حاجته مث : احلساين نا وكيع عن األعمش عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد قال 
املطهرون فقرأ  جاء فقلت يا أبا عبد اهللا لو توضأت لعلنا أن نسألك عن آيات قال إين لست أمسه إمنا ال ميسه إال

علينا ما شئنا لفظ حديث وكيع هكذا رواه مجاعة عن األعمش ورواه أبو األحوص يف إحدى الروايتني عنه عن 
  األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن سلمان 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر حممد بن عمرو بن البختري الرزاز نا حممد بن  - ٤١٧
:  يعين بن املنادي ثنا إسحاق بن يوسف يعين األزرق ثنا القاسم بن عثمان البصري عن أنس بن ما لك قال عبد اهللا

خرج عمر متقلدا بسيفه فذكر احلديث وفيه قيل له إن ختنك وأختك قد صبوا وتركا دينك الذي أنت عليه فمشى 
رؤون طه فقال عمر أعطوين الكتاب الذي هو عمر حىت أتامها وعندمها رجل من املهاجرين يقال له خباب وكانوا يق

عندكم فأقرأ قال وكان عمر يقرأ الكتاب فقالت أخته إنك رجس وإنه ال ميسه إال املطهرون فقم فاغتسل أو توضأ 



قال فقام عمر فتوضأ مث أخذ الكتاب فقرأ طه وهلذا احلديث شواهد كثرية وهو قول الفقهاء السبعة من أهل املدينة 
١٠١   

  اجلنب عن قراءة القرآن باب هني

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا حممد بن عبد اهللا القزاز  - ٤١٨
دخلت على علي بن أيب : ثنا حجاج بن حممد قال مسعت شعبة قال ثنا عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة قال 

رجل من قومي ورجل أحسبه من بين أسد فبعثهما وجها وقال إنكما علجان فعاجلا طالب رضي اهللا عنه أنا ورجالن 
عن دينكما مث دخل املخرج فقضى حاجته مث خرج فأخذ حفنة من ماء فمسح هبا مث جعل يقرأ القرآن قال فكأنه 

معنا اللحم ومل رأى أنا أنكرنا ذلك فقال كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقضي حاجته فيقرأ القرآن ويأكل 
يكن حيجبه ورمبا قال حيجزه عن القرآن شئ ليس اجلنابة رواه أبو داود يف كتاب السنن عن حفص بن عمر عن 

  شعبة أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود فذكره مبعناه 

لقاضي قاال نا أبو العباس حممد بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكى وأ بو بكر أمحد بن احلسن ا - ٤١٩
يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب قال وثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك بن 
هليعة عن عبد اهللا بن سليمان عن ثعلبة بن أيب الكنود عن عبد اهللا بن ما لك الغافقي أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا 

إذا توضأت وأنا جنب أكلت وشربت وال أصلي وال أقرأ حىت أغتسل قال : عمر بن اخلطاب عليه و سلم يقول ل
بن وهب وقال يل ما لك بن أنس والليث بن سعد مثله يعين من قوهلما قال الشيخ رمحه اهللا ورواه الواقدي عن عبد 

  اهللا بن سليمان هكذا 

يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا أيوب بن سويد ثنا  حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن - ٤٢٠
أن عمر رضي اهللا عنه كره أن يقرأ القرآن وهو جنب ورواه غريه عن الثوري : سفيان عن األعمش عن أيب وائل 

  عن األعمش عن أيب وائل عن عبيدة عن عمر وهو الصحيح 

ريويه نا أمحد بن جندة ثنا أمحد بن يونس ثنا وأخربنا عمر بن عبد العزيز بن قتادة نا أبو الفضل بن مخ - ٤٢١
يف اجلنب قال ال يقرأ القرآن وال حرفا روى أبو : احلسن بن حي عن عامر بن السمط عن أيب الغريف عن علي 

إسحاق عن احلارث عن علي قال اقرأ القرآن على كل حال ما مل تكن جنبا وهو قول احلسن والنخعي والزهري 
اس أنه قال ال بأس أن يقرأ اجلنب اآلية وحنوها وروي عنه أنه قال اآلية واآليتني ومن خالفه وقتادة ويذكر عن بن عب

   ١٠٢أكثر وفيهم إمامان ومعهم ظاهر اخلرب 

  ذكر احلديث الذي ورد يف هني احلائض عن قراءة القرآن وفيه نظر

ضل القطان ببغداد قاال ثنا أبو علي أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن عمر بن برهان وحممد بن احلسن بن الف - ٤٢٢
إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن عرفة ثنا إمساعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر عن 

ال يقرأ اجلنب وال احلائض شيئا من القرآن قال حممد بن إمساعيل البخاري : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 



روى هذا إمساعيل بن عياش عن موسى بن عقبة وال أعرفه من حديث غريه وإمساعيل منكر فيما بلغين عنه إمنا 
احلديث عن أهل احلجاز وأهل العراق قال الشيخ وقد روى عن غريه عن موسى بن عقبة وليس بصحيح وروي 

  عن جابر بن عبد اهللا من قوله يف اجلنب واحلائض والنفساء وليس بقوي 

علي بن عبد اهللا البيهقي نا أبو أمحد الغطريفي أنا أبو خليفة ثنا سليمان بن حرب ثنا  وأخربنا أبو احلسن - ٤٢٣
أن عمر كان يكره أن يقرأ اجلنب قال شعبة وجدت يف صحيفيت واحلائض وهذا : شعبة عن احلكم عن إبراهيم 

   ١٠٣مرسل 

  باب قراءة القرآن بعد احلدث

ر بن إسحاق أنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بك - ٤٢٤
أنه بات ليلة عند ميمونة أم املؤمنني وهي : لك عن خمرمة بن سليمان عن كريب موىل بن عباس أن بن عباس أخربه 

رسول اهللا  خالته قال فاضطجعت يف عرض الوسادة واضطجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأهله يف طوهلا فنام
صلى اهللا عليه و سلم حىت إذا إنتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فجعل ميسح النوم عن وجهه بيده مث قرأ العشر اآليات اخلوامت من سورة آل عمران مث قام إىل شن معلقة فتوضأ 
حلديث رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأخرجه البخاري منها فأحسن وضوءه مث قام فصلى وذكر باقي ا

عن إمساعيل بن أيب أويس عن ما لك وقد روي عن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس عن أبيه عن عبد اهللا بن 
ر عباس قال فرأيته قام فاستاك مث توضأ وهو يقرأ هذه اآليات إن يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنها

  آليات ألويل األلباب حىت ختم السورة واهللا أعلم 

أخربنا أبو أمحد بن مهرويه العدل أنا أبو بكر بن جعفر املزكي أنا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا حيىي بن  - ٤٢٥
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان يف : بكري نا ما لك عن أيوب بن أيب متيمة السختياين عن حممد بن سريين 

قوم وهو يقرأ فقام حلاجته مث رجع وهو يقرأ فقال له رجل مل توضأ يا أمري املؤمنني وأنت تقرأ فقال عمر رضي اهللا 
عنه من أفتاك هبذه املسألة ورواه هشام عن بن سريين عن أيب مرمي إياس بن صبيح قال كنت عند عمر فذكر معناه 

  وذكر البخاري يف التاريخ 

قتادة أنا أبو منصور النضروي أنا أمحد بن جندة نا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية ثنا  وأخربنا أبو نصر بن - ٤٢٦
كنا مع سلمان يف سفر فانطلق فقضى حاجته مث جاء فقلنا له يا : األعمش عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد قال 

نه ال ميسه إال املطهرون فسألناه فقرأ أبا عبد اهللا توضأ لعلنا نسألك عن آي من القرآن فقال سلوا فإين ال أمسه وإ
  علينا قبل أن يتوضأ 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي اهلروي نا أمحد بن جندة نا سعيد بن منصور نا خالد بن  - ٤٢٧
لى غري ال بأس أن تقرأ القرآن وأنت ع: عبد اهللا عن عامر بن السمط عن أيب الغريف قال قال علي رضي اهللا عنه 

  وضوء فأما وأنت جنب فال وال حرفا 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع ثنا  - ٤٢٨
أيوب بن سويد قال حدثين سفيان عن سليمان بن أيب اجلهم عن سعيد بن جبري قال كان بن عمر وبن عباس يقوالن 

اجلزء من القرآن بعد احلدث ورواه عبد اهللا العدين عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبري  إنا لنقرأ: 
١٠٤   

  باب الرجل يذكر اهللا تعاىل على غري طهر

أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي احلافظ نا أبو عروبة ثنا أبو كريب ثنا حيىي بن  - ٤٢٩
كان النيب صلى اهللا عليه و : ئدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة قالت زكريا بن أيب زا

   ١٠٥سلم يذكر اهللا على كل أحيانه رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب 

  باب استحباب الطهر للذكر والقراءة

ن أيب طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي ب - ٤٣٠
أنه سلم على رسول اهللا صلى : ثنا سعيد عن قتادة عن احلسن عن حضني بن املنذر أيب ساسان عن املهاجر بن قنفذ 

اهللا عليه و سلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه فلما فرغ من وضوئه قال إنه مل مينعين أن أرد عليك إال أين كرهت أن 
  طهارة  أذكر اهللا إال على

أخربنا أبو سعيد شريك بن عبد امللك بن احلسن املهرجاين ثنا أبو سهل بشر بن أمحد ثنا داود بن احلسني  - ٤٣١
ال يسجد الرجل إال وهو طاهر وال يقرأ إال وهو : البيهقي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن نافع عن بن عمر أنه قال 

   ١٠٦موقوف  طاهر وال يصلي على اجلنازة إال وهو طاهر

  مجاع أبواب االستطابة

 )١٠٧   

  باب النهي عن استقبال القبلة واستدبارها لغائط أو بول

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء ثنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة نا  - ٤٣٢
ري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب أيوب احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن الزه

ال تستقبلوا القبلة لغائط وال بول وال تستدبروها وقال مرة أخرى يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و : األنصاري قال 
  سلم 

ن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه نا أبو مسلم نا القعنيب والرمادي يعين إبراهيم ب - ٤٣٣
فذكره بإسناده وقال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم وزاد فيه ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو : بشار قاال ثنا سفيان 



أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر اهللا تعاىل رواه البخاري يف 
  بن حيىي وغريه كلهم عن بن عيينة الصحيح عن علي بن املديين ورواه مسلم عن حيىي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال أخربين أبو النضر الفقيه نا حممد بن نصر وإبراهيم بن علي قاال ثنا حيىي بن  - ٤٣٤
قيل له قد علمكم نبيكم : حيىي أنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد عن سلمان قال 

سلم كل شئ حىت اخلراءة قال فقال أجل لقد هنانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي  صلى اهللا عليه و
باليمني أو أن نستنجي بأقل من ثالثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن 

  حيىي 

محد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد قاال أنا محزة أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ بنيسابور وأ بو علي احلسن بن أ - ٤٣٥
بن حممد بن العباس نا عباس بن حممد الدوري ثنا أبو النضر ثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار عن حممد بن 

إمنا أنا لكم : عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
والد فإذا ذهب أحدكم إىل الغائط فال يستقبل القبلة وال يستدبرها وإذا استطاب فال يستطب بيمينه وكان مثل ال

  يأمر بثالثة أحجار وينهى عن الروث والرمة 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٤٣٦
ىي بن سعيد عن بن عجالن قال حدثين القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن حممد بن أيب بكر ثنا حي

إمنا أنا لكم مثل الوالد أعلمكم فإذا ذهب أحدكم اخلالء فال يستقبل القبلة وال : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  يستدبرها وال يستنج بيمينه وكان يأمر بثالثة أحجار وينهى عن الروث والرمة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الوليد الفقيه أنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا بن أيب عمر نا سفيان عن حممد  - ٤٣٧
بإسناده إال أنه مل يقل أعلمكم قال فإذا ذهب أحدكم إىل الغائط فال يستقبل القبلة وال : بن عجالن فذكره 

هنى عن الروث والرمة أخرجه مسلم من حديث سهيل بن أيب يستدبرها لغائط وال بول وليستنج بثالثة أحجار و
  صاحل عن أبيه خمتصرا 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام نا موسى يعين بن إمساعيل ثنا  - ٤٣٨
صلى اهللا عليه و سلم أن  هنى رسول اهللا: وهيب نا عمرو بن حيىي عن أيب زيد عن معقل بن أيب معقل األسدي قال 

  يستقبل القبلتني ببول أو بغائط 

فذكره مبثله قال أبو : أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل  - ٤٣٩
   ١٠٨داود أبو زيد هو موىل لبين ثعلبة 

  باب الرخصة يف ذلك يف األبنية

إسحاق املزكي وأ بو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال نا أبو العباس حممد بن  أخربنا أبو زكريا بن أيب - ٤٤٠
يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا ما لك عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان عن عمه واسع بن 



تقبل القبلة وال بيت أنه كان يقول أن أناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فال تس: حبان عن عبد اهللا بن عمر 
املقدس قال عبد اهللا بن عمر لقد ارتقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على لبنتني 

  مستقبال بيت املقدس حلاجته 

: وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا حممد بن غالب أنا عبد اهللا هو القعنيب عن ما لك  - ٤٤١
  ره بإسناده حنوه ورواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن ما لك فذك

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب إمالء نا إبراهيم بن عبد اهللا  - ٤٤٢
أخربه قال قال عبد اهللا بن عن يزيد بن هارون أنا حيىي أن حممد بن حيىي بن حبان أخربه أن عمه واسع بن حبان 

لقد رقيت ذات يوم على ظهر بيت لنا فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاعدا على لبنتني حلاجته : عمر 
مستقبل الشام مستدبر القبلة رواه البخاري يف الصحيح عن يعقوب الدورقي عن يزيد بن هارون وأخرجه مسلم 

  من وجه آخر عن حيىي بن سعيد 

خربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا بكار بن قتيبة القاضي مبصر ثنا صفوان بن أ - ٤٤٣
رأيت بن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة مث جلس يبول : عيسى عن احلسن بن ذكوان عن مروان األصفر قال 

ى عن ذلك يف الفضاء فإذا كان بينك وبني القبلة إليها فقلت يا أبا عبد الرمحن أليس قد هني عن هذا قال بلى إمنا هن
  شئ يسترك فال بأس 

أخربناه أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة أنا أبو داود ثنا حممد بن حيىي بن فارس ثنا صفوان بن  - ٤٤٤
  فذكره مبثله : عيسى 

حممد بن إسحاق ثنا حممد بن رافع نا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو علي احلسني بن علي احلافظ أنا  - ٤٤٥
يعقوب بن إبراهيم بن سعد ح وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه واللفظ له أخربنا علي بن عمر احلافظ أنا يعقوب 
بن إبراهيم البزار نا حممد بن شوكر أنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أيب عن بن إسحاق قال حدثين أبان بن صاحل 

قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد هنانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها بفروجنا إذا : بر عن جماهد عن جا
أهرقنا املاء مث قد رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة وليس يف حديث أيب عبد اهللا بعام والباقي مبعناه وقد 

  إسحاق وفيه فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها  أخرجه أبو داود يف كتاب السنن من حديث جرير بن حازم عن بن

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا علي بن عاصم ثنا  - ٤٤٦
خالد احلذاء عن خالد بن أيب الصلت قال كنت عند عمر بن عبد العزيز يف خالفته وعنده عراك بن ما لك فقال 

ا استقبلت القبلة وال استدبرهتا ببول وال غائط منذ كذا وكذا فقال عراك حدثتين عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عمر م
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا بلغه قول الناس يف ذلك أمر مبقعدته فاستقبل هبا القبلة تابعه محاد بن : عنها 

بد الوهاب الثقفي عن خالد احلذاء عن رجل عن عراك عن عائشة سلمة عن خالد احلذاء يف إقامة إسناده ورواه ع
  ورواه أبو عوانة وغريه عن خالد احلذاء عن عراك عن عائشة 



أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب قدم علينا قصبة خسروجرد أنا أبو أمحد بن عدي أنا أبو عبد  - ٤٤٧
وب بن كعب احلليب نا حامت عن عيسى اخلياط قال قلت للشعيب امللك حممد بن أمحد بن عبد الواحد بصور نا يعق

دخلت بيت حفصة فحانت مىن التفاتة فرأيت : وأنا أعجب من اختالف أيب هريرة وبن عمر قال نافع عن بن عمر 
ال كنيف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مستقبل القبلة وقال أبو هريرة إذا أتى أحدكم الغائط فال يستقبل القبلة و

يستدبرها قال الشعيب صدقا مجيعا أما قول أيب هريرة فهو يف الصحراء أن هللا عبادا مالئكة وجن يصلون فال 
يستقبلهم أحد ببول وال غائط وال يستدبرهم وأما كنفهم هذه فإمنا هو بيت يبىن ال قبلة فيه وهكذا رواه موسى بن 

   ١٠٩سى اخلياط هذا هو عيسى بن ميسرة ضعيف داود وغريه عن حامت بن إمساعيل إال أن عيسى بن أيب عي

  باب التخلى عند احلاجة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد ثنا يزيد بن هارون أخربين  - ٤٤٨
يف بعض أسفاره كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن املغرية بن شعبة قال 

  وكان إذا ذهب أبعد يف املذهب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ٤٤٩
خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا : اجلبار نا يونس بن بكري عن إمساعيل بن عبد امللك عن أيب الزبري عن جابر قال 

و سلم يف سفر وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد الرباز تباعد حىت ال يراه أحد فنزلنا منزال بفالة عليه 
من األرض ليس فيها علم وال شجر فقال يل يا جابر خذ اإلداوة وانطلق بنا فمألت اإلداوة ماء وانطلقنا فمشينا 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا جابر انطلق فقل هلذه الشجرة  حىت ال نكاد نرى فإذا شجرتان بينهما أذرع فقال رسول
يقول لك رسول اهللا أحلقي بصاحبتك حىت أجلس خلفكما ففعلت فرجفت حىت حلقت بصاحبتها فجلس خلفهما 
حىت قضى حاجته وروي يف ابعاد املذهب عن بن عمرو عبد الرمحن بن أيب قراد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

١١٠   

  رتياد للبولباب اال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  - ٤٥٠
مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن أيب التياح عن رجل قال ملا قدم بن عباس البصرة مسع أهل البصرة يتحدثون 

أن : لم أحاديث فكتب إىل أيب موسى يسأله عنها فكتب إليه أبو موسى عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و س
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينما هو ميشي إذ مال فقعد إىل جنب حائط فبال فقال إن بين إسرائيل كان إذا 

سلمة عن  بال أحدهم فأصاب جسده البول قرضه باملقاريض فإذا أراد أحدكم أن يبول فلريتد لبوله رواه محاد بن
أيب التياح فقال يف احلديث فأتى دمثا يف أصل جدار فبال مث قال إذا أراد أحدكم أن يبول فلريتد لبوله أخربناه أبو 

   ١١١علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد فذكره مبعناه 

  باب االستتار عند قضاء احلاجة



بن حممد بن علي بن احلسني املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق أنا يوسف بن يعقوب ثنا  أخربنا علي - ٤٥١
عبد اهللا بن حممد بن أمساء نا مهدي بن ميمون نا حممد بن أيب يعقوب عن احلسن بن سعد موىل احلسن بن علي عن 

فأسر إىل حديثا ال أحدث به أحدا أردفين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم خلفه : عبد اهللا بن جعفر قال 
من الناس وكان أحب ما استتر به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلاجته هدف أو حائش خنل يعين حائط خنل 

  رواه مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد بن أمساء 

غداد ثنا أمحد بن زياد بن مهران أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو احلسن أمحد بن عثمان بن حيىي اآلدمي بب - ٤٥٢
السمسار ثنا هارون بن معروف ثنا حامت بن إمساعيل عن يعقوب بن جماهد أيب حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة 

أتينا جابر بن عبد اهللا يف مسجده فذكر قصته قال فقال جابر فذهب رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بن الصامت قال 
ته بإداوة من ماء فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم ير شيئا يستتر به فإذا شجرتان سلم يقضي حاجته فاتبع

بشاطىء الوادي فانطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل أحدامها فأخذ غصنا من أغصاهنا فقال انقادي علي 
شجرة األخرى فأخذ بغصن من بإذن اهللا تعاىل فانقادت معه كالبعري املخشوش الذي يصانع قائده حىت أتى ال

أغصاهنا فقال انقادي على بإذن اهللا تعاىل فانقادت معه كذلك حىت إذا كان باملنصف فيما بينهما ألم بينهما يعين مجع 
بينهما فقال التئما على بإذن اهللا تعاىل فالتأمتا قال جابر فجلست أحدث نفسي فحانت مين لفتة فإذا أنا برسول اهللا 

و سلم مقبل وإذا الشجرتان قد افترقتا فقامت كل واحدة منهما على ساق وذكر باقي احلديث رواه صلى اهللا عليه 
  مسلم يف الصحيح عن هارون بن معروف 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املهرجاين نا احلسن بن حممد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن  - ٤٥٣
لوليد قاال نا ثور بن يزيد عن حسن احلرباين عن أيب سعد اخلري عن أيب أيب بكر ثنا عيسى بن يونس وعمرو بن ا

من أتى الغائط فليستتر فإن مل جيد إال كثيبا من رمل جيمعه مث يستدبره : هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
   ١١٢فإن الشياطني يلعبون مبقاعد بين آدم من فعل فقد أحسن ومن ال فال حرج 

  امت عند دخول اخلالءباب وضع اخل

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه نا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ثنا هدبة  - ٤٥٤
بن خالد ثنا مهام ثنا بن جريج ح وحدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا تعاىل إمالء نا أبو 

د النسوي ثنا إبراهيم بن فهد ثنا حجاج بن منهال ثنا مهام صاحب البصري عن بن جريج عن عبد اهللا حممد بن سعي
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا دخل اخلالء وضع خامته لفظ حديث حجاج ويف : الزهري عن أنس 

  حديث هدبة بن خالد قال وال أعلمه إال عن الزهري عن أنس 

ذباري نا أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود هذا حديث منكر وإمنا يعرف عن بن أخربنا أبو علي الرو - ٤٥٥
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم اختذ خامتا من ورق مث ألقاه قال : جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس 

  الشيخ هذا هو املشهور عن بن جريج دون حديث مهام 



ا علي بن محشاذ ثنا عبيد بن عبد الواحد ثنا يعقوب بن كعب األنطاكي ثنا وقد أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثن - ٤٥٦
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لبس خامتا نقشه : حيىي بن املتوكل البصري عن بن جريج عن الزهري عن أنس 

   ١١٣حممد رسول اهللا فكان إذا دخل اخلالء وضعه وهذا شاهد ضعيف واهللا أعلم 

  أراد دخول اخلالءباب ما يقول إذا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه ثنا حممد بن أيوب أنا موسى ثنا محاد ح  - ٤٥٧
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال أخربين أمحد بن حممد بن احلسني البيهقي نا داود بن احلسني نا حيىي بن حيىي أنا محاد 

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا دخل اخلالء قال : صهيب عن أنس بن ما لك قال  بن زيد عن عبد العزيز بن
اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث قال البخاري قال موسى عن محاد فذكره ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

د العزيز إذا أراد أن قال البخاري وقال غندر عن شعبة عن عبد العزيز إذا أتى اخلالء وقال سعيد بن زيد عن عب
  يدخل 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنا أبو جعفر بن دحيم الشيباين نا حممد بن احلسني بن أيب احلنني ثنا  - ٤٥٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا أراد اخلالء قال : مسدد ثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس 

  اخلبائث أعوذ باهللا من اخلبث و

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي  - ٤٥٩
إن هذه احلشوش : ثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

هللا من اخلبث واخلبائث وهكذا رواه معمر عن قتادة وكذلك رواه بن حمتضرة فإذا أتى أحدكم اخلالء فليقل أعوذ با
علية وأ بو اجلماهر عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة ورواه يزيد بن زريع ومجاعة عن سعيد بن أيب عروبة عن 
القاسم بن عوف الشيباين عن زيد بن أرقم وقال أبو عيسى قلت حملمد يعين البخاري أي الروايات عندك أصح 

فقال لعل قتادة مسع منهما مجيعا عن زيد بن أرقم ومل يقض يف هذا بشئ قال األمام أمحد وقيل عن معمر عن قتادة 
عن النضر بن أنس عن أنس وهو وهم قال أبو سليمان اخلبث بضم الباء مجاعة اخلبيث واخلبائث مجع اخلبيثة يريد 

   ١١٤ذكران الشياطني وإناثهم 

  اخلالء واالعتماد على الرجل اليسرى إذا قعد إن باب تغطية الرأس عند دخول

أخربنا عبد اخلالق بن علي املؤذن أنا أبو أمحد بن محدان الصرييف نا حممد بن يونس القرشي  - ٤٦٠صح اخلرب فيه 
كان النيب صلى اهللا عليه : ثنا خالد بن عبد الرمحن عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت 

لم إذا دخل اخلالء غطى رأسه وإذا أتى أهله غطى رأسه قال الشيخ وهذا احلديث أحد ما أنكر على حممد بن و س
يونس الكدميي أخربنا أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي احلافظ يف هذا احلديث ال أعلمه رواه غري الكدميي هبذا 

ه قال الشيخ وروي يف تغطية الرأس عند دخول اخلالء عن اإلسناد والكدميي أظهر أمرء أن حيتاج إىل أن يبني ضعف
  أيب بكر وهو عنه صحيح ورواه أيضا عن حبيب بن صاحل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ إجازة أنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الصبغي أنا إمساعيل بن قتيبة نا حيىي بن حيىي  - ٤٦١
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا : بن عياش عن أيب بكر بن عبد اهللا عن حبيب بن صاحل قال أنا إمساعيل 

  دخل اخلالء لبس حذاءه وغطى رأسه 

وأنبأين أبو عبد اهللا احلافظ إجازة ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا عبد اهللا بن حممد ثنا عمرو بن علي ثنا  - ٤٦٢
د بن عبد الرمحن عن رجل من بين مدجل عن أبيه قال قدم علينا سراقة بن جعشم فقال أبو عاصم عن ربيعة عن حمم

   ١١٥علمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا دخل أحدنا اخلالء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمىن : 

  باب كيف التكشف عند احلاجة

ود ثنا زهري بن حرب ثنا وكيع عن األعمش عن أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو دا - ٤٦٣
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا أراد حاجة ال يرفع ثوبه حىت يدنو من األرض قال أبو : رجل عن بن عمر 

  داود رواه عبد السالم بن حرب ووكيع عن األعمش عن أنس بن ما لك 

منصور العدل ثنا صاحل بن حممد الرازي قال حدثين سهل أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا عمرو بن حممد بن  - ٤٦٤
فذكره مبعناه قال أبو داود إال أنه قال حىت يبلغ األرض رواه عمرو بن عون : بن نصر ثنا عبد السالم بن حرب 

  عن عبد السالم قال حىت يدنو من األرض 

اعيلي ثنا عبد اهللا بن حممد بن مسلم وأخربنا أبو احلسن علي بن عبد اهللا اخلسروجردي أنا أبو بكر اإلمس - ٤٦٥
من أصل كتابه ثنا أمحد بن حممد بن أيب رجاء املصيصي شيخ جليل ثنا وكيع ثنا األعمش عن القاسم بن حممد عن 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد احلاجة تنحى وال يرفع ثيابه حىت يدنو من األرض : بن عمر قال 
١١٦   

  خرج من اخلالء باب ما يقول إذا

أخربنا أبو طاهر حممد بن حممد بن حممش الفقيه ثنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف ثنا  - ٤٦٦
كان : طلق بن غنام ثنا إسرائيل بن يونس بن عمرو بن عبد اهللا عن يوسف بن أيب بردة عن أبيه عن عائشة قالت 

  ج من الغائط قال غفرانك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا خر

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األصم ثنا احلسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا إسرائيل بن  - ٤٦٧
  فذكره مبثله : يونس 

ن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود نا عبيد اهللا ب - ٤٦٨
  فذكره بنحوه وذكر فيه مساع أيب بردة عن عائشة رضي اهللا عنها : موسى نا إسرائيل بن يونس 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن أمحد بن النضر ثنا معاوية بن عمرو ثنا  - ٤٦٩
  فذكره بنحوه : حيىي بن أيب بكري ثنا إسرائيل 

بكر أمحد بن علي احلافظ أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين أنا حممد بن إسحاق  وقد أخربنا أبو - ٤٧٠
فذكره بإسناده وزاد عليه غفرانك ربنا وإليك املصري : بن خزمية ثنا أبو موسى حممد بن املثىن ثنا حيىي بن أيب بكري 

رائيل هبذا اإلسناد مثله قال الشيخ وهذه الزيادة قال بن خزمية وأخربنا حممد بن أسلم ثنا عبيد اهللا بن موسى عن إس
يف هذا احلديث مل أجدها إال يف رواية بن خزمية وهو إمام وقد رأيته يف نسخة قدمية لكتاب بن خزمية ليس فيه هذه 
بو الزيادة مث أحلقت خبط آخر حباشيته فاألشبه أن تكون ملحقة بكتابه من غري علمه واهللا أعلم وقد أخربنا األمام أ

عثمان الصابوين أنا أبو طاهر حممد بن الفضل بن حممد بن إسحاق بن خزمية قال ثنا جدي فذكره دون هذه الزيادة 
   ١١٧يف احلديث وصح بذلك بطالن هذه الزيادة يف احلديث 

  باب النهي عن البول يف املاء الراكد

د بن احلسن بن إسحاق البزار ببغداد قال أنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ بنيسابور وأ بو احلسن حممد بن أمح - ٤٧١
عبد اهللا بن حممد الفاكهي مبكة ثنا حيىي بن أيب ميسرة ثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ ثنا الليث ح وأخربنا أبو عبد اهللا 

لزبري عن احلافظ قال أخربين أبو النضر الفقيه ثنا حممد بن نصر األمام ثنا حيىي بن حيىي ثنا الليث بن سعد عن أيب ا
  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه هنى أن يبال يف املاء الراكد رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي : جابر 

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا تعاىل إمالء نا عبد اهللا بن إبراهيم بن بالويه  - ٤٧٢
عبد الرزاق أنا معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما أخربنا أبو هريرة قال قال املزكي ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا 

ال يبال يف املاء الراكد الذي ال جيري مث يغتسل منه رواه مسلم يف الصحيح عن : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ١١٨بن رافع عن عبد الرزاق 

  باب النهي عن التخلي يف طريق الناس وظلهم

أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود نا قتيبة بن سعيد ثنا إمساعيل بن جعفر عن  أخربنا - ٤٧٣
اتقوا الالعنني قالوا وما : العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  واه مسلم يف الصحيح عن قتيبة الالعنان يا رسول اهللا قال الذي يتخلى يف طريق الناس وظلهم ر

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا إمساعيل بن حممد بن الفضل الشعراين ثنا جدي نا سعيد بن أيب مرمي  - ٤٧٤
أخربين نافع بن يزيد حدثين حيوة بن شريح أن أبا سعيد احلمريي حدثه عن معاذ بن جبل قال قال رسول اهللا صلى 

  املالعن الثالث الرباز يف املوارد وقارعة الطريق والظل  اتقوا: اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا أبو املثىن نا كامل بن طلحة نا حممد بن عمرو  - ٤٧٥
ل أفتيتنا يف كل شئ حىت يوشك أن تفتينا يف اخلراءة قا: األنصاري نا حممد بن سريين قال قال رجل أليب هريرة 



فقال أبو هريرة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من سل سخيمته على طريق عامر من طريق املسلمني 
  فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني 

أخربنا أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي احلافظ نا عبد الصمد بن عبد اهللا أنا هشام بن عمار ثنا هقل  - ٤٧٦
يكره للرجل أن يبول يف هواء وأن يتغوط على رأس جبل كأنه طري واقع : وزاعي عن حسان بن عطية قال ثنا األ

هكذا الرواية فيه عن األوزاعي وقد رواه يوسف بن السفر وهو متروك عن األوزاعي عن حيىي بن أيب سلمة عن أيب 
أخربنا أبو سعد أنا أبو أمحد بن عدي ثنا بن  هريرة قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكره البول يف اهلواء

   ١١٩صاعد ثنا عبد اهللا بن عمران نا يوسف فذكره بإسناده قال أبو أمحد هو موضوع 

  باب النهي عن البول يف مغتسله أو متوضاه مث يتطهر فيه كراهة أن يصيبه شئ

جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أمحد بن  - ٤٧٧من البول عند صب املاء 
حنبل حدثين أيب أنا عبد الرزاق أنا معمر أخربين أشعث عن احلسن عن عبد اهللا بن مغفل قال قال رسول اهللا صلى 

ال يبولن أحدكم يف مستحمه مث يغتسل فيه أو يتوضأ فإن عامة الوسواس منه رواه أبو داود يف : اهللا عليه و سلم 
  بن حنبل السنن عن أمحد 

أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل واحلسن بن علي قاال ثنا  - ٤٧٨
فذكره إال أنه قال يف حديث احلسن بن علي عن أشعث بن عبد اهللا وفيما بلغين عن حممد بن إمساعيل : عبد الرزاق 

ن هذا الوجه ويروى أن أشعث هذا هو بن جابر احلداين وروى معمر البخاري أنه قال ال يعرف هذا احلديث إال م
فقال أشعث بن عبد اهللا عن احلسن وقال الشيخ وقد قيل هو أشعث بن عبد اهللا بن جابر وقد ذكره البخاري يف 

  التاريخ 

حلوضي نا يزيد وأخربنا أبو احلسن بن عبدان نا أمحد بن عبيد الصفار نا متتام حممد بن غالب نا أبو عمر ا - ٤٧٩
أنه كان يكره البول يف املغتسل : بن إبراهيم ثنا قتادة عن سعيد عن احلسن بن أيب احلسن عن عبد اهللا بن مغفل 

  وقال أن منه الوسواس كذا رواه يزيد بن إبراهيم التستري 

يبال يف املغتسل ورواه سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن بن مغفل قال هني أو زجر أن  - ٤٨٠
فذكره : أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق نا أبو املثىن نا حممد بن املنهال نا يزيد بن زريع ثنا سعيد 

  بنحوه 

أنه سئل عن الرجل يبول يف : ورواه شعبة عن قتادة أنه مسع عقبة بن صهبان عن عبد اهللا بن مغفل  - ٤٨١
سواس أخربناه أبو احلسن املقرئ املهرجاين أنا احلسن بن حممد بن إسحاق أنا يوسف بن مغتسله قال خياف منه الو

  يعقوب أنا عمرو بن مرزوق ثنا شعبة فذكره 



أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن يونس ثنا زهري عن داود بن عبد  - ٤٨٢
الرمحن قال لقيت رجال صحب النيب صلى اهللا عليه و سلم كما صحبه أبو اهللا عن محيد احلمريي وهو بن عبد 

   ١٢٠هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ميتشط أحدنا كل يوم أو يبول يف مغتسله : هريرة قال 

  باب النهي عن البول يف الثقب

براهيم بن أيب طالب ثنا إسحاق بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو زكريا حيىي بن حممد العنربي ثنا إ - ٤٨٣
إبراهيم وعبد اهللا بن سعيد وحممد بن املثىن وحممد بن بشار وعباس العنربي وإسحاق بن منصور قال إسحاق بن 

إبراهيم نا عبد اهللا وقال اآلخرون نا معاذ بن هشام قال حدثين أيب عن قتادة عن عبد اهللا بن سرجس أن النيب صلى 
ال يبولن أحدكم يف اجلحر وإذا منتم فأطفئوا السراج فإن الفارة تأخذ الفتيلة فتحرق على : اهللا عليه و سلم قال 

أهل البيت وأوكئوا األسقية ومخروا الشراب وأغلقوا األبواب فقيل لقتادة وما يكره من البول يف اجلحر فقال إهنا 
   ١٢١مساكن اجلن 

  باب البول يف الطست وغري ذلك من األواين

ا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا أزهر بن سعد أخربن - ٤٨٤
قيل لعائشة رضي اهللا عنها أهنم يقولون إن النيب صلى اهللا عليه : السمان عن بن عون عن إبراهيم عن األسود قال 

رأيته دعا بطست ليبول فيها وأنا مسندته إىل و سلم أوصى إىل علي رضي اهللا عنه فقالت مبا أوصى إىل علي وقد 
صدري فأخننث أو قالت فاخننثت فمات وما شعرت فبم يقول هؤالء أنه أوصى إىل علي رواه البخاري يف الصحيح 
عن عبد اهللا بن حممد عن أزهر ورواه مسلم من وجه آخر عن بن عون وإبراهيم هذا يقال هو إبراهيم بن يزيد بن 

  شريك التيمي 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر إمساعيل بن حممد بن إمساعيل الفقيه بالري ثنا حممد بن الفرج  - ٤٨٥
كان للنيب صلى اهللا : األزرق نا حجاج بن حممد عن بن جريج عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها قالت 

   ١٢٢عليه و سلم قدح من عيدان حتت سريره يبول فيه بالليل 

  اب كراهية الكالم عند اخلالءب

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أبو القاسم سليمان بن أمحد احلافظ أنا بن أيب مرمي ثنا الفريايب  - ٤٨٦
أن رجال سلم على النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يبول : ثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن بن عمر 

  يف كتاب مسلم من حديث الثوري فلم يرد عليه خمرج 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود نا عبيد اهللا بن عمر بن ميسرة أنا بن مهدي نا  - ٤٨٧
عكرمة بن عمار عن حيىي بن أيب كثري عن هالل بن عياض حدثين أبو سعيد قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  الرجالن يضربان الغائط كاشفني عن عورهتما يتحدثان فإن اهللا تعاىل ميقت على ذلك ال خيرج : سلم يقول 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن أمحد احلميدي ثنا احلسن بن الفضل البجلي  - ٤٨٨
فذكره مبثله أخربنا أبو : ن هالل ثنا مسلم بن إبراهيم الوراق أنا عكرمة بن عمار عن حيىي بن أيب كثري عن عياض ب

بكر أمحد بن علي احلافظ نا إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين قال قال أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية عقيب هاتني 
الروايتني هذا هو الصحيح هذا الشيخ هو عياض بن هالل روى عنه حيىي بن أيب كثري عن حديث وأحسب الوهم 

 قال عن هالل بن عياض وأخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة قال قال أبو فيه عن عكرمة بن عمار حني
داود ومل يسنده إال عكرمة بن عمار أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت علي بن محشاذ يقول مسعت موسى بن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هارون يقول ثنا حممد بن الصباح ثنا الوليد عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن 
   ١٢٣مرسال 

  باب البول قائما

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين أنا أبو أمحد  - ٤٨٩
اهللا عليه و قام رسول اهللا صلى : حممد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا األعمش عن أيب وائل عن حذيفة قال 

سلم إىل سباطة قوم فبال قائما فتنحيت عنه فقال أدنه فدنوت مث توضأ ومسح على خفيه خمرج يف الصحيحني من 
  حديث األعمش 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن علي بن عيسى بن إبراهيم ثنا مسدد بن قطن ثنا عثمان بن أيب  - ٤٩٠
قال لقد : منصور بن املعتمر عن أيب وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة بن اليمان شيبة نا جرير بن عبد احلميد عن 

رأيتين أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف احلائط فبال كما يقوم أحدكم قال 
   شيبة فانتبذت منه فأشار إيل فجئت فقمت عند عقبة حىت فرغ رواه البخاري يف الصحيح عن عثمان بن أيب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا  - ٤٩١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتى سباطة : شعبة عن عاصم قال مسعت أبا وائل حيدث عن املغرية بن شعبة 

نيه عن أيب وائل عن حذيفة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتى قوم فبال قائما فلقيت منصورا فسألته فحدث
سباطة قوم فبال قائما كذا رواه عاصم بن هبدلة ومحاد بن أيب سليمان عن أيب وائل عن املغرية والصحيح ما روى 

لة يف منصور واألعمش عن أيب وائل عن حذيفة كذا قاله أبو عيسى الترمذي ومجاعة من احلفاظ وقد روي يف الع
  بوله قائما حديث ال يثبت مثله 

أخربناه أبو سهل أمحد بن حممد بن إبراهيم املهراين أخربنا حامد بن حممد بن عبد اهللا املذكر ثنا حيىي بن  - ٤٩٢
عبد اهللا بن ماهان اهلمداين الكرابيسي وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عمران موسى بن سعيد احلنظلي هبمدان ثنا 

بن عبد اهللا بن ماهان الكرابيسي ثنا محاد بن غسان اجلعفي ثنا معن بن عيسى نا ما لك بن أنس عن أيب الزناد حيىي 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بال قائما من جرح كان مبأبضه قال اإلمام رمحه اهللا تعاىل : عن األعرج عن أيب هريرة 

ئما فلعله كان به إذ ذاك وجع الصلب وقد ذكره الشافعي وقد قيل كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قا
   ١٢٤رمحه اهللا تعاىل مبعناه وقيل إمنا فعل ذلك ألنه مل جيد للقعود مكانا أو موضعا واهللا أعلم 



  باب البول قاعدا

و أمحد أخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل املاسرجسي نا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا أب - ٤٩٣
كنت أنا : حممد بن عبد الوهاب أنا يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرمحن بن حسنة قال 

وعمرو بن العاص جالسني فخرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف يده درقة فبال وهو جالس فتكلمنا 
تدرون ما لقي صاحب بين إسرائيل كان إذا أصاهبم بول قرضوه فيما بيننا فقلنا يبول كما تبول املرأة فأتانا فقال أما 

  فنهاهم فتركوه فعذب يف قربه زاد فيه بن عيينة وغريه فاستتر هبا فبال وهو جالس 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا أسيد بن عاصم  - ٤٩٤
سفيان ح وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنا أبو احلسن حممد بن حممد بن احلسن  ثنا احلسني بن حفص عن

ما بال : الكارزي أنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن املقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت 
ص سورة الفرقان ورواه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قائما مذ أنزل عليه القرآن ويف رواية احلسني بن حف

  بعضهم فقال القرآن أو الفرقان 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو أنا سعيد بن مسعود نا عبيد اهللا بن  - ٤٩٥
هللا تقسم باهللا ما رأى أحد رسول اهللا صلى ا: موسى نا إسرائيل عن املقدام بن شريح عن أبيه قال مسعت عائشة 

  عليه و سلم يبول قائما منذ أنزل عليه القرآن 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار نا أمحد بن  - ٤٩٦
رآين رسول : منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق ثنا بن جريج أخربين عبد الكرمي عن نافع عن بن عمر قال قال عمر 

 صلى اهللا عليه و سلم أبول قائما فقال يا عمر ال تبل قائما فما بلت قائما بعد عبد الكرمي هذا هو بن أيب اهللا
  املخارق رواه مجاعة عن عبد الرزاق فنسبوه وعبد الكرمي بن أيب املخارق ضعيف 

د بن يعقوب ثنا حبر بن وقد أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأ بو بكر بن احلسن قاال نا أبو العباس حمم - ٤٩٧
أنه رأى عبد اهللا بن عمر بال قائما وهذا يضعف : نصر ثنا بن وهب أخربين ما لك بن أنس عن عبد اهللا بن دينار 

  حديث عبد الكرمي وقد روينا يف البول قائما عن عمر وعلي وسهل بن سعد وأنس بن ما لك 

بن إسحاق الفقيه أنبأ عبد اهللا بن حممد ثنا إسحاق أنا سفيان أنبأين أبو عبد اهللا احلافظ إجازة أنبأ أبو بكر  - ٤٩٨
  البول قائما أحصن للدبر : عن مطرف عن سعيد بن عمرو بن سعيد قال قال عمر رضي اهللا عنه 

هنى : وروى عدي بن الفضل وهو ضعيف عن علي بن احلكم عن أيب نضرة عن جابر بن عبد اهللا قال  - ٤٩٩
و سلم أن يبول الرجل قائما أخربناه أبو سعد املاليين ثنا أبو أمحد بن عدي ثنا بن صاعد ثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه 

   ١٢٥حممد بن عبد اهللا املخرمي وأ بو الفضل اخلرقي قاال نا أبو عامر العقدي نا عدي بن الفضل فذكره 

  باب وجوب االستنجاء بثالثة أحجار



ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي - ٥٠٠
أنا بن عيينة عن بن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ط وال بول وليستنج إمنا أنا لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم إىل الغائط فال يستقبل القبلة وال يستدبرها لغائ: قال 
  بثالثة أحجار وهنى عن الروث والرمة وأن يستنجي الرجل بيمينه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه نا عبد امللك بن حممد الرقاشي ثنا أمية بن  - ٥٠١
مثل إسناده إال أنه قال وهنى عن فذكر معناه : بسطام ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم عن حممد بن عجالن 

  الروث والرمة وأمر بثالثة أحجار 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا أبو بكر حممد بن حممد بن رجاء واحلسن بن  - ٥٠٢
ن بن يزيد قال سفيان قاال ثنا عبد اهللا بن أيب شيبة ثنا أبو معاوية ووكيع عن األعمش عن إبراهيم عن عبد الرمح

قد علمكم نبيكم صلى اهللا عليه و سلم كل شئ حىت اخلراءة فقال أجل قد هنانا أن نستقبل القبلة : قالوا لسلمان 
بغائط أو بول وهنانا أن يستنجي أحدنا بأقل من ثالثة أحجار وهنانا أن نستنجي برجيع أو بعظم رواه مسلم يف 

لثوري عن األعمش ومنصور عن إبراهيم فذكره وفيه قال ال يستنجي الصحيح عن عبد اهللا بن أيب شيبة ورواه ا
  أحدكم بدون ثالثة أحجار 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو حممد بن أيب حامد املقرئ قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو علي  - ٥٠٣
ثنا يعقوب بن عبد الرمحن الزهري عن أيب  احلسن بن إسحاق بن يزيد العطار البغدادي ثنا سعيد بن منصور بالكوفة

إذا ذهب أحدكم إىل : حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  الغائط فليذهب معه بثالثة أحجار ليستطيب هبن فإهنا جتزىء عنه 

ثنا عبد اهللا بن حممد النفيلي ثنا أبو معاوية  وأخربنا أبو علي الروذباري نا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود - ٥٠٤
سئل رسول اهللا صلى اهللا : عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزمية عن عمارة بن خزمية عن خزمية بن ثابت قال 

عليه و سلم عن االستطابة فقال بثالثة أحجار ليس فيها رجيع قال أبو داود كذا رواه أبو أسامة وبن منري عن هشام 
رمحه اهللا تعاىل وكذلك رواه حممد بن بشر العبدي ووكيع وعبدة بن سليمان عن هشام ورواه بن عيينة  قال الشيخ

عن هشام عن أيب وجزة عن عمارة وكان علي بن املديين يقول الصواب رواية اجلماعة عن هشام عن عمرو بن 
رمحن بن سعد عن عمرو بن خزمية خزمية قال الشيخ رمحه اهللا تعاىل ورواه أبو معاوية مرة عن هشام عن عبد ال

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار نا أبو معاوية فذكره قال أبو 
عيسى قال البخاري أخطأ أبو معاوية يف هذا احلديث إذ زاد فيه عن عبد الرمحن بن سعد قال البخاري والصحيح ما 

هشام بن عروة عن أيب خزمية عن عمارة بن خزمية عن خزمية قال الشيخ رمحه اهللا تعاىل وأ بو  روى عبدة ووكيع عن
  خزمية هو عمرو بن خزمية 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا عبد اهللا بن شريويه ثنا إسحاق يعين احلنظلي أنا  - ٥٠٥
أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن آتيه : قمة عن عبد اهللا قال عبد الرزاق عن معمر عن أيب إسحاق عن عل

   ١٢٦بثالثة أحجار فأتيته حبجرين وروثة فأخذ احلجرين وألقى الروثة وقال ايتين حبجر 



  باب اإليتار يف االستجمار

حيىي بن حيىي قال قرأت  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا إمساعيل بن قتيبة ثنا - ٥٠٦
من : على ما لك عن بن شهاب عن أيب إدريس اخلوالين عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر رواه مسلم بن احلجاج يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأخرجه البخاري عن 
عرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله وعن أيب حديث يونس بن يزيد عن الزهري وثبت عن األ

الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله يف االستجمار ويف رواية أيب سفيان عن جابر عن النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثالثا 

إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا أخربناه أبو بكر أمحد بن علي احلافظ ثنا  - ٥٠٧
إذا : يوسف بن موسى نا جرير عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  احد استجمر أحدكم فليستجمر ثالثا ويف هذا كالداللة على أن أمره باالستجمار وترا هو الوتر الذي يزيد على الو

حدثنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق أنا يوسف بن يعقوب ثنا  - ٥٠٨
حممد بن أيب بكر ثنا عيسى بن يونس وعمرو بن الوليد قاال ثنا ثور بن يزيد عن حصني احلرباين عن أيب سعد اخلري 

استجمر فليوتر من فعل هذا فقد أحسن ومن ال فال حرج  من: عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  وهذا إن صح فإمنا أراد واهللا أعلم وترا يكون بعد الثالث 

فقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس عبد اهللا بن احلسني القاضي مبرو ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا  - ٥٠٩
إذا استجمر : عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  روح بن عبادة ثنا أبو عامر اخلزاز عن عطاء

   ١٢٧أحدكم فليوتر فإن اهللا وتر حيب الوتر أما ترى السماوات سبعا واألرضني سبعا والطواف وذكر أشياء 

  باب التوقي عن البول

ي العلوي بالكوفة قاال ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ بنيسابور وأ بو القاسم زيد بن جعفر بن حممد بن عل - ٥١٠
أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين ثنا إبراهيم بن عبد اهللا العبسي ثنا وكيع عن األعمش قال مسعت جماهدا 

مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على قربين فقال أهنما يعذبان وما يعذبان : حيدث عن طاوس عن بن عباس قال 
ميشي بالنميمة وأما اآلخر فكان ال يستنزه من بوله وقال وكيع ال يتوقى قال فدعا بعسيب يف كبري أما أحدمها فكان 

رطب فشقه باثنني مث غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا مث قال لعله أن خيفف عنهما العذاب ما مل ييبسا رواه 
  وكيع  البخاري يف الصحيح عن أيب موسى وغريه ورواه مسلم عن أيب كريب وغريه كلهم عن

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو نا سعيد بن مسعود  - ٥١١
ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا األعمش وأخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد اهللا بن 

ثنا عبيد اهللا بن موسى عن األعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرمحن بن  جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان
انطلقت أنا وعمرو بن العاصي فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومعه درقة أو شبه الدرقة : حسنة قال 



ما فجلس فاستتر هبا فبال وهو جالس فقلت أنا وصاحىب انظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف يبول ك
تبول املرأة وهو جالس فأتانا فقال أما علمتم ما لقي صاحب بين إسرائيل كان إذا أصاب أحدا منهم شئ من البول 

   ١٢٨قرضه باملقراض فنهاهم عن ذلك فعذب يف قربه 

  باب االستنجاء باملاء

حبيب ثنا أبو داود ثنا أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر بن أمحد ثنا يونس بن  - ٥١٢
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأيت اخلالء فأتبعه أنا : شعبة عن عطاء بن أيب ميمونة قال مسعت أنسا يقول 

  وغالم من األنصار بإداوة من ماء فيستنجي هبا خمرج يف الصحيحني من حديث شعبة بن احلجاج 

داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن العالء ثنا معاوية بن هشام عن  أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن - ٥١٣
: يونس بن احلارث عن إبراهيم بن أيب ميمونة عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ية نزلت هذه اآلية يف أهل قباء فيه رجال حيبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون باملاء فنزلت فيهم هذه اآل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن خالد بن خلي ثنا أمحد بن خالد  - ٥١٤
ملا نزلت هذه : الوهيب ثنا حممد بن إسحاق عن األعمش عن جماهد عن بن عباس فيه رجال حيبون أن يتطهروا قال 

بن ساعدة فقال ما هذا الطهور الذي أثىن اهللا عليكم به فقال يا اآلية بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل عومي 
رسول اهللا ما خرج منا رجل وال امرأة من الغائط إال غسل دبره أو قال مقعده فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

نة غسل ففي هذا وروينا عن حذيفة بن اليمان أنه كان يستنجي باملاء إذا بال وعن عائشة رضي اهللا عنها من الس
   ١٢٩املرأة قبلها 

  باب اجلمع يف االستنجاء بني املسح باألحجار والغسل باملاء

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وأ بو صادق حممد بن أيب الفوارس العطار قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ٥١٥
ثين عتبة بن أيب حكيم عن طلحة بن يعقوب ثنا العباس بن الوليد بن مزيد البريويت ثنا حممد بن شعيب بن شابور حد

فيه { نافع أنه حدثه قال حدثين أبو أيوب وجابر بن عبد اهللا وأنس بن ما لك األنصاريون أن هذه اآلية ملا نزلت 
يا معشر األنصار إن اهللا قد : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم } رجال حيبون أن يتطهروا واهللا حيب املطهرين 

ا يف الطهور فما طهوركم هذا قالوا يا رسول اهللا نتوضأ للصالة ونغتسل من اجلنابة فقال رسول اهللا أثىن عليكم خري
صلى اهللا عليه و سلم فهل مع ذلك غريه قالوا ال غري أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي باملاء فقال 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هو ذاك فعليكموه 

بو سعيد بن أيب عمرو أنا احلسن بن يعقوب بن يوسف ثنا حيىي بن أيب طالب أنا عبد الوهاب بن أخربنا أ - ٥١٦
مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإين : عطاء ثنا سعيد عن قتادة عن معاذة عن عائشة أهنا قالت 

علي بن أمحد بن عمر املقرئ ببغداد أنا  أستحييهم وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفعله وأخربنا أبو احلسن



أمحد بن سلمان الفقيه ثنا جعفر بن حممد بن شاكر ثنا عفان ثنا مهام وأ بو عوانة قاال ثنا قتادة فذكر مبعناه ورواه أبو 
  قالبة وغريه عن معاذة العدوية فلم يسنده إىل فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم وقتادة حافظ 

و عبد اهللا احلافظ وأ بو بكر بن احلسن القاضي وإسحاق بن حممد بن يوسف السوسي قالوا وقد أخربنا أب - ٥١٧
أن : ثنا أبو العباس األصم أنا العباس بن الوليد أنا عقبة بن علقمة حدثين األوزاعي حدثين أبو عمار عن عائشة 

واجكن بذلك فإن رسول اهللا صلى نسوة من أهل البصرة دخلن عليها قال فأمرهتن أن يستنجني باملاء وقالت مرن أز
اهللا عليه و سلم كان يفعله قال وقالت هو شفاء من الباسور قال األمام أمحد رمحه اهللا هذا مرسل أبو عمار شداد ال 

  أراه أدرك عائشة 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أخربنا أمحد بن عبيد الصفار أخربنا سعيد بن عثمان األهوازي  - ٥١٨
إهنم كانوا يبعرون بعرا وأنتم : ا عمرو بن مرزوق ثنا زائدة عن عبد امللك بن عمري قال قال علي بن أيب طالب ثن

تثلطون ثلطا فاتبعوا احلجارة املاء تابعه مسعر عن عبد امللك قال ليس هذا من قدمي حديث عبد امللك فإن عبد 
  امللك يروي عن الشباب 

ل القطان ببغداد أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا حممد بن عبد اهللا أخربنا أبو احلسني بن الفض - ٥١٩
إنا كنا نبعر بعرا وأنتم : املخرمي ثنا حيىي بن آدم ثنا مسعر عن عبد امللك بن عمري قال قال علي رضي اهللا عنه 

  اليوم تثلطون ثلطا 

ىي بن الربيع ثنا سفيان عن إمساعيل ح وأخربنا أبو عبد أخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو حامت بن بالل ثنا حي - ٥٢٠
اهللا احلافظ واللفظ له ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو جعفر حممد بن عبيد اهللا أيب داود بن املنادي ثنا وهب 

ة مع لقد رأيتين وأنا سابع سبع: بن جرير ثنا شعبة عن إمساعيل عن قيس بن أيب حازم عن سعد بن ما لك قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما لنا طعام إال ورق احلبل أو احلبلة هكذا حدث شعبة حىت أن أحدنا ليضع كما 

تضع الشاة مث أصبحت بنو أسد تعزرين على اإلسالم لقد خسرت إذا وضل سعيي ويف رواية بن عيينة إال ورق 
لط والباقي مبعناه رواه البخاري يف الصحيح عن عبد الشجر أو احلبلة حىت أن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ماله خ

   ١٣٠اهللا بن حممد عن وهب بن جرير وأخرجه مسلم من وجه آخر عن إمساعيل بن أيب خالد 

  باب دلك اليد باألرض بعد االستنجاء

عامر ثنا  أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا إبراهيم بن خالد ثنا أسود بن - ٥٢١
شريك قال أبو داود وأخربنا حممد بن عبد اهللا ثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أيب زرعة عن أيب 

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا أتى اخلالء أتيته مباء يف تور أو ركوة فاستنجى مث مسح يده على : هريرة قال 
  د وحديث األسود بن عامر أمت األرض مث أتيته بإناء آخر فتوضأ قال أبو داو

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن  - ٥٢٢
أيب بكر ثنا حممد بن عبيد اهللا أبو عثمان الكويف ثنا أبان بن عبد اهللا البجلي عن إبراهيم بن جرير بن عبد اهللا عن 



أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بوضوء فاستنجى مث دلك يده باألرض مث توضأ : ل جرير بن عبد اهللا قا
ومسح على خفيه قلت يا رسول اهللا رجليك قال إين أدخلتهما طاهرين هكذا رواه أبو نعيم وشعيب بن حرب عن 

علم قال الشيخ رمحه اهللا أبان بن عبد اهللا قال أبو عبد الرمحن النسائي هذا أشبه بالصواب من حديث شريك واهللا أ
  تعاىل وقد قيل عن أبان بن عبد اهللا عن موىل أليب هريرة عن أيب هريرة 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا  - ٥٢٣
أبو وهب قال مسعت أبا هريرة يقول قال يل رسول اهللا  أبان بن عبد اهللا قال حدثين موىل أليب هريرة قال وأظنه قال

وضئين فأتيته بوضوء فاستنجى مباء مث أدخل يده يف التراب فمسحها به مث غسلها مث توضأ : صلى اهللا عليه و سلم 
ومسح على خفيه فقلت إنك توضأت ومل تغسل رجليك قال إين أدخلتهما ومها طاهرتان وأخربنا أبو عبد اهللا 

نا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد ثنا حيىي بن معني ثنا بن أيب عدي عن بن عون عن أنس احلافظ ث
   ١٣١بن سريين أن أنس بن ما لك كان يوضع له املاء واألشنان يعين لالستنجاء 

  باب االستنجاء مبا يقوم مقام احلجارة يف اإلنقاء دون ما هني عن االستنجاء

بو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا أنا احلسن بن سفيان ثنا سويد أخربنا أ - ٥٢٤به 
كان أبو هريرة يتبع رسول : بن سعيد ثنا عمرو بن حيىي بن سعيد بن عمرو القرشي عن جده سعيد بن عمرو قال 

ل من هذا قال أنا أبو هريرة قال أبغين اهللا صلى اهللا عليه و سلم بإداوة لوضوئه وحاجته قال فأدركه يوما فقا
أحجارا أستنفض هبا وال تأتين بعظم وال روث فأتيته بأحجار يف ثويب فوضعتها إىل جنبه حىت إذا فرغ وقام تبعته 

فقلت يا رسول اهللا ما بال العظم والروث فقال أتاين وفد نصيبني فسألوين الزاد فدعوت اهللا هلم أن ال ميروا بروثة 
  إال وجدوا عليه طعاما وال بعظم 

وأخربنا أبو حازم العبدوي احلافظ أنا حممد بن احلسن بن إمساعيل املقرئ أنا أبو العباس حممد بن حيان  - ٥٢٥
: املازين بالبصرة ثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب احلجيب ثنا عمرو بن حيىي عن جده سعيد بن عمرو عن أيب هريرة قال 

عليه و سلم أمحل إداويت فأدركته وهو يريد احلاجة فذكره مبعناه رواه البخاري يف  خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا
  الصحيح عن أمحد بن حممد املكي عن عمرو بن حيىي خمتصرا دون سؤال أيب هريرة ودون ذكر اجلن من نصيبني 

يثم القاضي ثنا أبو نعيم أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ثنا حممد بن اهل - ٥٢٦
الفضل بن دكني وأمحد بن يونس قاال ثنا زهري بن معاوية عن أيب إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد 

يقول أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم الغائط فأمرىن أن آتيه بثالثة : الرمحن بن األسود عن أبيه أنه مسع عبد اهللا 
مست الثالث فلم أجده فأخذت روثة وأتيت هبا النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخذ أحجار قال فوجدت حجرين والت

احلجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم وهذا حديث قد أختلف فيه على 
ن أيب إسحاق أيب إسحاق السبيعي فرواه زهري بن معاوية هكذا وأعتمده البخاري ووضعه يف اجلامع ورواه معمر ع

عن علقمة عن عبد اهللا وزاد يف آخره ايتين حبجر ورواه زكريا بن أيب زائدة عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن يزيد 
عن عبد اهللا ورواه إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد اهللا قال أبو عيسى الترمذي حديث إسرائيل 



حاق من هؤالء وتابعه على ذلك قيس بن الربيع وقال وزهري يف أيب عندي أثبت وأصح ألن إسرائيل أثبت يف أيب إس
  إسحاق ليس بذلك ألن مساعه عن أيب إسحاق يف آخره وأ بو إسحاق يف آخر أمره كان قد ساء حفظه 

 قال الشيخ وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا أبو احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب - ٥٢٧
خرجت مع رسول : شيبة نا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه عن عبد اهللا قال 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلاجته فقال ايتيين بشئ أستنجي به وال تقربين حائال وال رجيعا وهذه الرواية إن صحت 
  ن ليث بن أيب سليم ضعيف تقوى رواية أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن األسود إال أ

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حممد بن النضر وحممد بن نعيم وإبراهيم بن  - ٥٢٨
أيب طالب قالوا نا حممد بن املثىن حدثين عبد األعلي بن عبد األعلى عن داود عن عامر قال سألت علقمة هل كان 

هل شهد أحد : اهللا عليه و سلم ليلة اجلن قال علقمة أنا سألت بن مسعود فقلت  بن مسعود مع رسول اهللا صلى
منكم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليلة اجلن قال ال ولكنا كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات 

ت هبا قوم فلما أصبحنا إذا هو ليلة ففقدناه فالتمسناه يف األودية والشعاب فقلنا استطري أو اغتيل فبتنا بشر ليلة با
جاء من قبل حراء قال فقلنا يا رسول اهللا فقدناك فطلبناك فلم جندك فبتنا بشر ليلة بات هبا قوم قال أتاين داعي اجلن 
فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نرياهنم وسألوه الزاد فقال كل عظم ذكر اسم 

ع يف أيديكم أوفر ما يكون حلما وكل بعرة علف لدوابكم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال اهللا عليه يق
  تستنجوا هبما فإهنما طعام إخوانكم رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن هكذا 

وآثار  هبذا اإلسناد إىل قوله: ورواه عن علي بن حجر عن إمساعيل بن إبراهيم عن داود بن أيب هند  - ٥٢٩
نرياهنم قال الشعيب وسألوه الزاد وكانوا من جن اجلزيرة إىل آخر احلديث من قول الشعيب مفصال من حديث عبد 
اهللا أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا حممد بن إسحاق وجعفر بن أمحد بن نصر قاال نا علي بن حجر 

قوله وآثار نرياهنم مث قال قال داود وال أدري يف حديث علقمة أو يف فذكره ورواه حممد بن أيب عدي عن داود إىل 
حديث عامر أهنم سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تلك الليلة الزاد فذكره أخربناه أبو احلسن املقرئ أنا 

ره ورواه احلسن بن حممد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا حممد بن أيب بكر نا حممد بن أيب عدي عن داود فذك
  مجاعة عن داود مدرجا يف احلديث من غري شك 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حيوة بن شريح احلمصي نا بن عياش عن  - ٥٣٠
اهللا قدم وفد اجلن على النيب صلى : حيىي بن أيب عمرو السيباين عن عبد اهللا بن الديلمي عن عبد اهللا بن مسعود قال 

عليه و سلم فقالوا يا حممد انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو محمة فإن اهللا عز و جل جعل لنا فيها رزقا قال 
  فنهى النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب  - ٥٣١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يستنجي بعظم : لي عن أبيه عن عبد اهللا بن مسعود حدثك موسى بن ع

حائل أو روثة أو محمة علي بن رباح مل يثبت مساعه من بن مسعود واألول إسناد شامي غري قوي واهللا أعلم ويف 



عود إال أنه ليس يف روايتهما ذكر الباب عن أيب عثمان بن سنة اخلزاعي وعبد الرمحن بن رافع التنوخي عن بن مس
  احلممة 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حممد بن حنبل نا روح بن عبادة نا  - ٥٣٢
هنانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نتمسح : زكريا بن إسحاق نا أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول 

ظم أو بعر رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن روح وروينا فيه عن سلمان الفارسي وأيب هريرة عن بع
  النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو علي الروذباري نا أبو بكر بن داسة نا أبو داود ثنا يزيد بن خالد بن عبد اهللا بن موهب  - ٥٣٣
صري عن عياش بن عباس القتباين أن شييم بن بيتان القتباين أخربه عن شيبان اهلمداين ثنا املفضل يعين بن فضالة امل

قال إن كان أحدنا يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليأخذ نضو أخيه على أن : القتباين عن رويفع بن ثابت 
قال قال يل رسول اهللا  له النصف مما يغنم ولنا النصف وأن كان أحدنا ليطري له النصل والريش ولآلخر القدح مث

صلى اهللا عليه و سلم يا رويفع لعل احلياة ستطول بك بعدي فأخرب الناس أنه من عقد حليته أو تقلد وترا أو 
   ١٣٢استنجى برجيع دابة أو عظم فإن حممدا منه برئ 

  باب االستنجاء باجللد املدبوغ

فر حممد بن عمرو بن البختري الرزاز نا سعدان أخربنا أبو احلسن بن بشران العدل ببغداد أخربنا أبو جع - ٥٣٤
بن نصر ثنا يزيد بن هارون عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سامل بن أيب اجلعد عن أخيه عن بن عباس عن النيب 

  يف جلود امليتة أن دباغها قد ذهب خببثه أو بنجسه أو رجسه : صلى اهللا عليه و سلم 

ارث عن موسى بن أيب إسحاق األنصاري عن عبد اهللا بن عبد وأما احلديث الذي رواه عمرو بن احل - ٥٣٥
: الرمحن عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم من األنصار أخربه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  أنه هنى أن يستطيب أحد بعظم أو روثة أو جلد 

ثين جعفر بن حممد بن نصري ثنا احلسن بن علي ثنا فقد أخربناه أبو بكر احلارثي أنا علي بن عمر احلافظ حد - ٥٣٦
فذكره قال علي بن عمر هذا إسناد غري ثابت : أبو طاهر وعمرو بن سواد قاال نا بن وهب عن عمرو بن احلارث 

١٣٣   

  باب ما ورد يف االستنجاء بالتراب

نا أبو بكر يعين بن أيب شيبة ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثنا أبو الوليد الفقيه نا احلسن بن سفيان  - ٥٣٧
هشيم ثنا أبو بشر عن طاوس ح وأخربنا أبو حازم احلافظ نا أبو أمحد بن إسحاق احلافظ أنا أبو إسحاق إبراهيم بن 

قال االستنجاء بثالثة أحجار أو بثالثة أعواد : حممد العمري بالكوفة ثنا أبو كريب نا هشيم عن أيب بشر عن طاوس 
قال ثالث حفنات من التراب هذا هو الصحيح عن طاوس من قوله وكذلك رواه سفيان بن عيينة قلت فإن مل أجد 

  عن سلمة بن وهرام عن طاوس ورواة زمعة بن صاحل عن سلمة فرفعه مرسال 



أخربنا أبو بكر احلارثي الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن إمساعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم  - ٥٣٨
عباد ثنا عبد الرزاق عن زمعة بن صاحل عن سلمة بن وهرام قال مسعت طاوسا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه بن 

إذا أتى أحدكم الرباز فليكرم قبلة اهللا عز و جل فال يستقبلها وال يستدبرها مث ليستطب بثالثة أحجار أو : و سلم 
 الذي أخرج عىن ما يؤذيىن وأمسك على ما ينفعين هكذا بثالثة أعواد أو ثالث حثيات من تراب مث ليقل احلمد هللا

رواه بن وهب ووكيع وغريهم عن زمعة ورواه أمحد بن احلسن املضري وهو كذاب متروك عن أيب عاصم عن زمعة 
ورواه سفيان بن عيينة عن سلمة عن طاوس عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وال يصح وصله وال رفعه 

املديين قلت لسفيان بن عيينة أكان زمعة يرفعه قال نعم فسألت سلمة عنه فلم يعرفه يعين مل يرفعه وقد  قال علي بن
روى مبشر بن عبيد عن احلجاج بن أرطاة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قدم سراقة بن ما لك على 

لريح وأن يتنكب القبلة وال يستقبلها وال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسأله عن التغوط فأمره أن يستعلي ا
يستدبرها وأن يستنجي بثالثة أحجار ليس فيها رجيع أو ثالثة أعواد أو ثالث حثيات من تراب أخربناه أبو عبد اهللا 
احلافظ وأ بو بكر بن احلسن القاضي وأ بو عبد الرمحن السلمي قالوا نا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو عتبة ثنا 

ثنا مبشر بن عبيد حدثين احلجاج بن أرطاة فذكره أخربنا أبو بكر احلارثي قال قال أبو احلسن الدارقطين  بقية
احلافظ مل يروه غري مبشر بن عبيد وهو متروك احلديث قال الشيخ وروى قتيبة عن أنس بن ما لك مرفوعا وذلك 

  يرد 

كري ببغداد نا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عباس بن أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار الس - ٥٣٩
كان عمر رضي : عبد اهللا الترقفي نا حيىي بن يعلى نا أيب عن غيالن عن أيب إسحاق عن موىل عمر يسار بن منري قال 

ض ومل اهللا عنه إذا بال قال ناولين شيئا أستنجي به قال فأناوله العود واحلجر أو يأيت حائطا يتمسح به أو ميس األر
   ١٣٤يكن يغسله وهذا أصح ما روي يف هذا الباب وأعاله 

  باب ما ورد يف النهي عن االستنجاء بشئ قد استنجي به مرة

روى طلحة بن مصرف عن جماهد أنه قال ال يستنجي بشئ قد استنجي به مرة وقد روي فيه حديث مسند مل يثبت 
  إسناده 

 نا أبو أمحد بن عدي احلافظ نا اخلضر بن أمحد بن أمية نا خملد بن أخربناه أبو سعد أمحد بن حممد املاليين - ٥٤٠
خالد نا عثمان بن عبد الرمحن يعين الطرائفي نا عبد الرمحن بن عبد الواحد قال مسعت أنس بن ما لك يقول قال 

بشئ قد االستنجاء بثالثة أحجار وبالتراب إذا مل جيد حجرا وال يستنجي : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
استنجي به مرة عثمان الطرائفي تكلموا فيه ويروى عن قوم جمهولني واهللا أعلم وروي من وجه آخر عن أنس وال 

  يصح 

أخربنا أبو سعد املاليين ثنا أبو أمحد بن عدي ثنا أمحد بن هارون بن موسى البلدي نا إبراهيم بن أيب محيد نا  - ٥٤١
رفاعة نا عبد الوهاب بن خبت عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  حممد بن سليمان بن أيب داود نا معن بن

االستنجاء بثالثة أحجار وبالتراب إذا مل يكن جيد حجارة وال يستنجي بشئ قد استنجي به مرة قال أبو : و سلم 
   ١٣٥أمحد بن عدي عامة ما روى إبراهيم بن أيب محيد هذا ال يتابعه عليه أحد 



  الذكر عند البول باليمنيباب النهي عن مس 

أخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي من أصل كتابه أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ٥٤٢
سعيد بن عثمان التنوخي ثنا بشر بن بكر نا األوزاعي وأخربنا العباس بن الوليد أخربين أيب حدثين األوزاعي قال 

ن علقمة عن األوزاعي واحلديث للعباس قال حدثين حيىي يعين بن أيب كثري قال حدثين وأخربنا العباس حدثنا عقبة ب
إذا بال أحدكم فال ميس ذكره : عبد اهللا بن أيب قتادة حدثين أيب أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

بن يوسف عن األوزاعي وأخرجه بيمينه وال يتنفس يف اإلناء وال يستنج بيمينه رواه البخاري يف الصحيح عن حممد 
   ١٣٦مسلم من أوجه عن حيىي بن أيب كثري ويف بعض طرقه ال ميسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول 

  باب النهي عن االستنجاء باليمني

أخربنا أبو بكر بن فورك رمحه اهللا تعاىل أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب نا أبو داود نا هشام عن  - ٥٤٣
إذا أتى أحدكم اخلالء فال : بن أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال حيىي 

يستنجني بيمينه وال ميس ذكره بيمينه خمرج يف الصحيحني من حديث هشام الدستوائي ورويناه من حديث سلمان 
  وأيب هريرة 

سن حممد بن موسى الصيدالين نا إبراهيم بن أيب طالب ثنا حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو احل - ٥٤٤
: املثىن ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن األعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد عن سلمان 

بيمينه  قال قال له املشركون إنا نرى صاحبكم يعلمكم حىت يعلمكم اخلراءة قال أجل إنه هنانا أن يستنجي أحدنا
وأن يستقبل القبلة وهنانا عن الروث والعظام وقال ال يستنجي أحدكم بدون ثالثة أحجار رواه مسلم يف الصحيح 

  عن حممد بن املثىن 

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق أنا يوسف بن يعقوب نا حممد بن  - ٥٤٥
عجالن حدثين القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا  أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد عن بن

إمنا أنا لكم مثل الوالد أعلمكم فإذا ذهب أحدكم اخلالء فال يستقبل القبلة وال يستدبرها وال : عليه و سلم قال 
  يستنجي بيمينه وكان يأمر بثالثة أحجار وينهى عن الروث والرمة 

د اهللا احلافظ وأ بو بكر بن احلسن القاضي وأ بو صادق بن أيب الفوارس الصيدالين قالوا ثنا أخربنا أبو عب - ٥٤٦
أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا إمساعيل بن خليالن ثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة نا 

بن وهب اخلزاعي قال حدثتين حفصة  أبو أيوب يعين األفريقي عن عاصم عن املسيب بن رافع ومعبد عن حارثة
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان جيعل ميينه لطعامه وشرابه وثيابه وجيعل : زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  يساره ملا سوى ذلك 

بزيع  أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي حدثنا عبد اهللا بن حممد بن احلسن بن الشرقي ثنا حممد بن - ٥٤٧
ثنا عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف ثنا سعيد بن أيب عروبة عن أيب معشر عن إبراهيم عن األسود بن يزيد عن عائشة 



كانت يد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اليمىن لطهوره وطعامه وشرابه وكانت اليسرى خلالئه وما كان : قالت 
امت بن بزيع عن عبد الوهاب ورواه عيسى بن يونس عن بن من أذى هكذا رواه أبو داود يف السنن عن حممد بن ح

  أيب عروبة فلم يذكر يف إسناده األسود بن يزيد 

أخربناه أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أبو توبة نا عيسى بن يونس عن بن أيب  - ٥٤٨
  فذكره : عروبة 

أيب معشر عن إبراهيم النخعي قال قالت عائشة رضي اهللا عنها ورواه بن أيب عدي عن سعيد عن رجل عن  - ٥٤٩
  احلديث : 

أخربناه أبو احلسن علي بن حممد املهرجاين املقرئ نا احلسن بن حممد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب ثنا  - ٥٥٠
   ١٣٧فذكره : أبو اخلطاب ثنا بن أيب عدي 

  باب االسترباء عن البول

ن موسى بن الفضل نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا أمحد بن عبد احلميد احلارثي أخربنا أبو سعيد حممد ب - ٥٥١
نا أبو أسامة عن عبد اهللا بن حيىي حدثين عبد اهللا بن أيب مليكة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب 

يسي نا أبو يعقوب الضيب وهو عبد عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب نا أسيد بن عاصم نا فهد بن حيان الق
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بال فأتاه عمر بكوز من ماء فقال : اهللا بن حيىي عن بن أيب مليكة عن أمه عن عائشة 

  ما هذا يا عمر قال توضأ به قال مل أومر كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت كانت سنة لفظ حديث فهد بن حيان 

مد بن اخلليل الصويف أنا عبد اهللا بن عدي احلافظ نا حممد بن محزة األصبهاين ثنا علي بن أخربنا أمحد بن حم - ٥٥٢
أن النيب صلى اهللا : سهل بن املغرية نا روح بن عبادة نا زكريا بن إسحاق وزمعة قاال نا عيسى بن يزداد عن أبيه 

ى بن يزداد عن أبيه مرسل روى عنه عليه و سلم كان إذا بال نتر ذكره ثالث نترات قال عبد اهللا بن عدي عيس
زمعة بن صاحل ال يصح مسعت بن محاد يذكره عن البخاري قال عبد اهللا وقيل عيسى بن أزداد ال يعرف إال هبذا 

   ١٣٨احلديث 

  باب كيفية االستنجاء

ي ثنا عتيق أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد احلكم القطر - ٥٥٣
سئل رسول اهللا : بن يعقوب نا أيب بن العباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال 

صلى اهللا عليه و سلم عن االستطابة فقال أوال جيد أحدكم ثالثة أحجار حجرين للصفحتني وحجرا للمسربة كذا 
  كان يف كتابه 



: د بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن حيىي احللواين ثنا عتيق وأخربناه أبو احلسن علي بن أمح - ٥٥٤
فذكره بإسناده ومعناه إال أنه قال حجران للصفحتني وحجر للمسربة أخربنا أبو بكر احلارثي قال قال أبو احلسن 

  الدارقطين احلافظ إسناده حسن يعين إسناد هذا احلديث 
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لكربى: كتاب  لبيهقي ا   سنن ا
البيهقي : املؤلف  بكر  و  أب بن موسى  بن علي  بن احلسني   أمحد 

١٣٩   

  مجاع أبواب احلدث

 )١٤٠   

  باب الوضوء من البول والغائط

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو وغريمها قالوا أنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع  - ٥٥٥
ان أنا الشافعي أنا سفيان أنا الزهري أخربين عباد بن متيم عن عمه عبد اهللا بن زيد قال شكى إيل رسول اهللا بن سليم

ال ينفتل حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا قال الشافعي : صلى اهللا عليه و سلم الرجل خييل إليه الشئ يف الصالة فقال 
أن الرجل ينصرف من الصالة بالريح كانت الريح من سبيل رضي اهللا عنه يف رواية أيب سعيد فلما دلت السنة على 

الغائط وكان الغائط أكثر منها رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن املديين وغريه ورواه مسلم عن عمرو الناقد 
  وغريه كلهم عن سفيان بن عيينة 

أمحد بن حفص بن عبد اهللا وعبد  أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أخربنا أبو حامد بن الشرقي نا - ٥٥٦
اهللا بن حممد الفراء وقطن بن إبراهيم قالوا حدثنا حفص بن عبد اهللا قال حدثين إبراهيم بن طهمان عن سليمان 

األعمش عن إبراهيم عن مهام ح وأخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن بشران ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار نا 
بال جرير مث توضأ ومسح على خفيه فقيل له : معاوية نا األعمش عن إبراهيم عن مهام قال سعدان بن نصر نا أبو 

تفعل هذا وقد بلت قال نعم رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بال وتوضأ ومسح على خفيه قال إبراهيم 
ويف حديث بن طهمان فكان يعجبهم هذا احلديث ألن إسالم جرير كان بعد نزول املائدة لفظ حديث أيب معاوية 

عن جرير بن عبد اهللا أنه بال مث توضأ ومسح على خفيه فقلنا له ما هذا الذي صنعت قال رأيت رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم صنع مثل الذي صنعت رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وغريه عن أيب معاوية وأخرجه 

  البخاري من وجه آخر عن األعمش 

حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن الوليد البريويت أنا أبو شعيب  أخربنا - ٥٥٧
أتيت : قال أخربين شيبان بن عبد الرمحن عن عاصم بن هبدلة وهو بن أيب النجود أنه حدثهم عن زر بن حبيش قال 

اهللا عليه و سلم وأنه قد حاك يف صدري صفوان بن عسال فقلت له إنك كنت امرأ من أصحاب رسول اهللا صلى 
املسح على اخلفني من البول والغائط فأخربين بشئ إن كنت مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال كان 
  يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن ال خنلع خفافنا ثالثة أيام ولياليهن إال من جنابة لكن من بول أو غائط أو نوم 



ا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا عبد اهللا بن شريويه ثنا عبد اهللا بن هاشم ثنا وكيع عن أخربن - ٥٥٨
رخص لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف : مسعر عن عاصم بن أيب النجود عن زر عن صفوان بن عسال قال 
بول أو ريح قال أبو الوليد مل يقل أو ريح غري  املسح على اخلفني للمسافر ثالثا إال من جنابة ولكن من غائط أو

مسعر وأخربناه أبو بكر احلارثي أنا علي بن عمر احلافظ ثنا علي بن عبد اهللا بن مبشر وأ بو عبد اهللا أمحد بن عمرو 
بن عثمان بواسط قاال ثنا أمحد بن سنان قال علي وحدثنا أبو الطيب يزيد بن احلسن بن يزيد البزار ثنا حممد بن 
إمساعيل احلساين قاال نا وكيع نا مسعر فذكره مبثله قال علي مل يقل يف هذا احلديث أو ريح غري وكيع عن مسعر 

١٤١   

  باب الوضوء من املذي والودي

أخربنا أبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي بالكوفة وأ بو عبد اهللا احلافظ وأ بو بكر بن احلسن القاضي  - ٥٥٩
بو جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين نا إبراهيم بن عبد اهللا العبسي ثنا وكيع عن األعمش بنيسابور قالوا نا أ

كنت رجال مذاء وكنت أستحيي أن أسأل رسول اهللا صلى اهللا : عن منذر أيب يعلى عن بن احلنفية عن علي قال 
أ رواه مسلم يف الصحيح عن أيب عليه و سلم ملكان ابنته فأمرت املقداد بن األسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوض

  بكر بن أيب شيبة عن وكيع وأخرجه البخاري من أوجه عن األعمش 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود عن شعبة عن األعمش قال  - ٥٦٠
سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال استحييت أن أ: مسعت منذرا الثوري حيدث عن حممد بن احلنفية عن علي 

  عن املذي من أجل فاطمة فأمرت رجال فسأله فقال فيه الوضوء خمرج يف الصحيحني من حديث شعبة 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأ بو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ٥٦١
ال وحدثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك ما لك بن أنس أن أبا ثنا حممد بن عبد اهللا ثنا بن وهب ق

أن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أمره أن يسأل : النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن املقداد بن األسود 
ا أستحىي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أحدنا إذا خرج منه املذي ما ذا عليه يف ذلك فإن عندي ابنته وأن

أسأله فقال املقداد فسألته فقال إذا وجد ذلك أحدكم فليغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصالة هكذا رواه أبو النضر 
  عن سليمان ورواه بكري بن عبد اهللا بن األشج عن سليمان عن بن عباس موصوال 

د بن حنبل ثنا أمحد بن عيسى ثنا بن أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمح - ٥٦٢
وهب قال أخربين خمرمة بن بكري عن أبيه عن سليمان بن يسار عن بن عباس قال قال علي بن أيب طالب رضي اهللا 

أرسلت املقداد بن األسود إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسأله عن املذي خيرج من اإلنسان كيف يفعل : عنه 
  صلى اهللا عليه و سلم توضأ وانضح فرجك رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن عيسى وغريه به فقال رسول اهللا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن عاصم  - ٥٦٣
املين واملذي والودي فاملين : ثنا احلسني بن حفص عن سفيان عن منصور عن جماهد عن مورق عن بن عباس قال 



منه الغسل ومن هذين الوضوء يغسل ذكره ويتوضأ ورواه إبراهيم عن بن مسعود قال الودي الذي يكون بعد 
   ١٤٢البول فيه الوضوء 

  باب الوضوء من الدم خيرج من أحد السبيلني وغري ذلك من دود أو حصاة أو

ين أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أبو أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخرب - ٥٦٤غريمها 
الربيع ثنا محاد بن زيد نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أيب حبيش أستفتت النيب صلى اهللا عليه 

ي الصالة إين أستحاض فال أطهر أفأدع الصالة قال ذلك عرق وليست باحليضة فإذا أقبلت فدع: و سلم فقالت 
وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وتوضيء فصلي فإمنا ذلك عرق وليست باحليضة رواه مسلم يف الصحيح عن 
خلف بن هشام عن محاد دون قوله وتوضئي مث قال مسلم ويف حديث محاد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره وهذا 

وغريه عن هشام بن عروة هذا احلديث ويف آخره قال  ألن هذه الزيادة غري حمفوظة إمنا احملفوظ ما رواه أبو معاوية
  قال هشام قال أيب مث توضأ لكل صالة حىت جييء ذلك الوقت 

أخربنا أبو احلسن العالء بن حممد بن أيب سعيد اإلسفراييين هبا ثنا أبو سهل بشر بن أمحد ثنا إبراهيم بن  - ٥٦٥
يب اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النيب علي الذهلي ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على شريك عن أ

املستحاضة تدع الصالة أيام حيضها وتغتسل وتتوضأ لكل صالة وتصوم وتصلي وهذا : صلى اهللا عليه و سلم قال 
  احلديث نذكر بعض ما قيل فيه إن شاء اهللا تعاىل يف كتاب احليض 

لي العلوي بالكوفة أنا أبو جعفر بن دحيم ثنا إبراهيم بن أخربنا أبو القاسم زيد بن جعفر بن حممد بن ع - ٥٦٦
أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام : عبد اهللا العبسي ثنا وكيع بن اجلراح عن األعمش عن أيب ظبيان عن بن عباس 

 قال األعمش مرة واحلجامة للصائم فقال إمنا الوضوء مما خرج وليس مما دخل وإمنا الفطر مما دخل وليس مما خرج
  وروي أيضا عن علي بن أيب طالب من قوله وروي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وال يثبت 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن منقذ  - ٥٦٧
يعين موىل بن عباس عن بن عباس أن حدثين إدريس بن حيىي حدثين الفضل بن املختار عن بن أيب ذئب عن شعبة 

الوضوء مما خرج وليس مما دخل وروينا عن عطاء بن أيب رباح أنه قال يف : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
   ١٤٣الذي يتوضأ فيخرج الدود من دبره قال عليه الوضوء وكذلك قال احلسن ومجاعة 

  باب الوضوء من الريح خيرج من أحد السبيلني

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه نا حممد بن نصر املروزي وإبراهيم بن إمساعيل العنربي  - ٥٦٨
قاال ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا عبد الرزاق نا معمر عن مهام بن منبه أنه مسع أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا 

قال رجل من حضرموت ما احلدث يا أبا هريرة قال فساء أو  ال تقبل صالة من أحدث حىت يتوضأ: عليه و سلم 
  ضراط رواه البخاري عن إسحاق بن إبراهيم وغريه وروى مسلم عن حممد بن رافع كلهم عن عبد الرزاق 



أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر حممد بن عمرو بن البختري ثنا  - ٥٦٩
مي بن اهليثم نا عمرو بن مرزوق ثنا شعبة عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عبد الكر

ال وضوء إال من صوت أو ريح وهذا خمتصر ومتامه فيما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر : عليه و سلم قال 
اهيم نا جرير عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال أمحد بن إسحاق الفقيه أنا أمحد بن سلمة نا إسحاق بن إبر

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا وجد أحدكم يف بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أم ال فال خيرجن من 
   ١٤٤املسجد حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن جرير 

  باب الوضوء من النوم

 (  
اآلية قال الشافعي فسمعت بعض من } إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق { اهللا تعاىل  قال

أرضى علمه بالقرآن يزعم أهنا نزلت يف القائمني من النوم قال الشيخ وهذا يرويه ما لك بن أنس عن زيد بن أسلم 
  أن ذلك إذا قمتم إىل الصالة من املضاجع يعين النوم 

فذكره واحتج : أخربناه أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم نا بن بكري نا ما لك  - ٥٧٠
  الشافعي يف القدمي على أن اآلية نزلت يف خاص بأن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى الصلوات كلها بوضوء واحد 

ا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ ثنا بن أيب مرمي نا الفريايب أخربناه أبو احلسن بن بشران العدل ببغداد أن - ٥٧١
صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم الفتح : نا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال 

صلواته كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر رضي اهللا عنه إين رأيتك صنعت اليوم شيئا مل تكن 
عه قبل اليوم قال عمدا فعلته يا عمر أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث سفيان الثوري قال الشافعي ويف تصن

  السنة دليل على أن يتوضأ من قام من نومه يعين هبا 

ما أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ نا جعفر بن حممد بن نصري اخللدي نا موسى بن هارون نا قتيبة بن سعيد نا  - ٥٧٢
إذا استيقظ : ن عبد الرمحن عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املغرية ب

أحدكم من نومه فال يضع يده يف الوضوء حىت يغسلها فإنه ال يدري أحدكم أين باتت يده رواه مسلم يف الصحيح 
  عن قتيبة بن سعيد 

د بن جعفر الباقرحي نا حممد بن جرير ثنا أبو كريب نا خالد بن خملد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين خمل - ٥٧٣
نا حممد بن جعفر بن أيب كثري نا العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ت يده رواه مسلم يف إذا قام أحدكم من النوم إىل الوضوء فليفرغ على يديه من املاء فإنه ال يدري أين بات: سلم 
  الصحيح عن أيب كريب 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين نا أبو سعيد بن األعرايب نا سعدان بن نصر نا سفيان عن  - ٥٧٤
أتيت صفوان بن عسال املرادي قلت حاك يف صدري يف املسح على : عاصم بن أيب النجود عن زر بن حبيش قال 



بول وكنت امرأ من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فأتيتك أسألك هل مسعت من رسول اخلفني بعد الغائط وال
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك شيئا فقال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن ال ننزع خفافنا ثالثة أيام 

  ولياليهن إال من جنابة لكن من بول أو غائط أو نوم 

د اهللا احلافظ وأ بو عبد الرمحن السلمي قاال أنا أبو العباس حممد بن يعقوب نا أبو عتبة نا بقية أخربنا أبو عب - ٥٧٥
بن الوليد عن الوضني بن عطاء عن حمفوظ بن علقمة عن عبد الرمحن بن عائذ األزدي عن علي بن أيب طالب رضي 

  سه فمن نام فليتوضأ إمنا العني وكاء ال: اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري نا سليمان بن  - ٥٧٦
عبد احلميد البهراين نا يزيد بن عبد ربه نا بقية عن أيب بكر بن أيب مرمي عن عطية بن قيس عن معاوية قال قال 

لعني وكاء السه فإذا نامت العني استطلق الوكاء ورواه مروان بن جناح عن ا: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
عطية بن قيس عن معاوية قال العني وكاء السه موقوف أخربناه أبو سعد الصويف أنا أبو أمحد بن عدي احلافظ نا 

فذكره موقوفا قال عبد اهللا بن حممد عن مسلم نا صاحل بن سعيد نا حممد بن بن أسد ثنا الوليد نا مروان بن جناح 
  الوليد بن مسلم ومروان أثبت من أيب بكر بن أيب مرمي 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأ بو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة قاال نا أبو عمرو بن جبيد نا حممد  - ٥٧٧
مضطجعا فليتوضأ إذا نام أحدكم : بن إبراهيم نا بن بكري عن ما لك عن زيد بن أسلم أن عمر بن اخلطاب قال 

  هذا مرسل 

وقد أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد نا أبو جعفر الرزاز نا أمحد بن اخلليل نا الواقدي نا أسامة بن زيد  - ٥٧٨
  إذا وضع أحدكم جنبه فليتوضأ : بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر رضي اهللا عنه قال 

أيب عمرو قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا أسيد بن عاصم  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن - ٥٧٩
وجب الوضوء على كل نائم : نا احلسني بن حفص عن سفيان عن يزيد بن أيب زياد عن مقسم عن بن عباس قال 

  إال من خفق خفقة برأسه هكذا رواه مجاعة عن يزيد بن أيب زياد موقوفا وروي ذلك مرفوعا وال يثبت رفعه 

خربنا أبو حازم احلافظ نا أبو أمحد احلافظ نا أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي ببغداد أنا أ - ٥٨٠
من استحق النوم فقد وجب : علي بن اجلعد أنا شعبة عن سعيد اجلريري عن خالد بن غالق عن أيب هريرة قال 

حدثين زياد بن أيوب نا بن علية عن اجلريري بإسناده  عليه الوضوء وأخربنا أبو حازم أنا أبو أمحد أنا أبو القاسم
مثله قال إمساعيل قال اجلريري فسألناه عن استحقاق النوم فقال هو أن يضع جنبه وقد روي ذلك مرفوعا وال يصح 

  رفعه 

موسى  أخربنا أبو بكر احلارثي األصبهاين نا أبو حممد بن حيان نا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا أبو عامر - ٥٨١
كان ينام اليسري يف : بن عامر نا الوليد بن مسلم قال وأخربين أبو عمرو عن نافع أن بن عمر رضي اهللا عنهما 

  املسجد احلرام فيتوضأ 



أنه كان إذا غلبه : وبإسناده ثنا الوليد قال وأخربين عمر بن حممد عن أبيه عن جده عن عبد اهللا بن عمر  - ٥٨٢
  فراشه فاضطجع فرقد رقاد الطري مث يثب فيتوضأ ويعاود الصالة النوم يف قيام الليل أتى 

من نام راكعا أو : وبإسناده قال نا الوليد قال وأخربين أبو عمرو عن بن جريج عن عطاء وجماهد قاال  - ٥٨٣
  ساجدا توضأ 

ن إدريس عن هشام عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو الوليد الفقيه نا احلسن بن سفيان نا أبو بكر نا ب - ٥٨٤
أنه كان يرى على من نام جالسا وضوءا ورواه الثوري عن هشام عن احلسن قال إذا نام قاعدا أو قائما : احلسن 

   ١٤٥فعليه الوضوء إىل هذا ذهب املزين رمحه اهللا تعاىل 

  باب ترك الوضوء من النوم قاعدا

داود نا شاذ بن فياض نا هشام الدستوائي عن قتادة عن أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر نا أبو  - ٥٨٥
كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينتظرون العشاء اآلخرة حىت ختفق رؤوسهم مث يصلون : أنس قال 

  وال يتوضئون قال أبو داود زاد فيه شعبة عن قتادة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار نا متتام نا حممد بن بشار نا حيىي بن أخربنا أبو احلسن  - ٥٨٦
كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينامون مث يقومون فيصلون : سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس قال 

ىي بن حبيب عن خالد بن وال يتوضئون على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخرجه مسلم يف الصحيح عن حي
  احلارث عن شعبة دون قوله على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو حازم احلافظ ثنا أبو أمحد احلافظ أنا أبو القاسم البغوي نا بن محيد يعين حممدا ثنا بن املبارك أنا  - ٥٨٧
يوقظون للصالة حىت أين ألمسع : عليه و سلم معمر عن قتادة عن أنس قال لقد رأيت أصحاب رسول اهللا صلى اهللا 

ألحدهم غطيطا مث يقومون فيصلون وال يتوضئون قال بن املبارك هذا عندنا وهم جلوس وعلى هذا محله عبد الرمحن 
  بن مهدي والشافعي وحديثامها يف ذلك خمرجان يف اخلالفيات 

ود نا موسى بن إمساعيل وداود بن شبيب قاال نا أخربنا أبو علي الروذباري نا أبو بكر بن داسة نا أبو دا - ٥٨٨
يا رسول اهللا أن يل حاجة فقام : محاد عن ثابت البناين عن أنس بن ما لك قال أقيمت صالة العشاء فقام رجل فقال 

يناجيه حىت نعس القوم أو بعض القوم مث صلى هبم ومل يذكر وضوءا أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث محاد بن 
  له ومل يذكر وضوءا سلمة دون قو

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأ بو بكر بن احلسن قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد  - ٥٨٩
اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب قال نا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك ما لك بن أنس وعبد اهللا بن عمر 

أن عبد اهللا بن عمر كان ينام وهو جالس مث يصلي وال : مسعان عن نافع  ويونس بن يزيد والليث بن سعد وبن
  يتوضأ 



أخربنا أبو حازم احلافظ أنا أبو أمحد احلافظ أنا أبو القاسم البغوي نا أبو بكر بن أيب شيبة نا وكيع عن  - ٥٩٠
وإن اضطجع فعليه من نام وهو جالس فال وضوء عليه : مغرية بن زياد عن عطاء عن بن عباس مل يرفعه قال 

  الوضوء وروينا يف ذلك عن زيد بن ثابت وأيب هريرة وأيب أمامة واحتج بعض أصحابنا مبا 

أخربنا أبو سعد املاليين نا أبو أمحد بن عدي احلافظ نا عبدان ثنا حممد بن عبيد بن حساب نا قزعة بن  - ٥٩١
كنت يف مسجد : عن حذيفة بن اليمان قال سويد حدثين حبر بن كنيز السقاء عن ميمون اخلياط عن أيب عياض 

املدينة جالسا أخفق فاحتضنين رجل من خلفي فالتفت فإذا أنا بالنيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا رسول اهللا هل 
وجب علي وضوء قال ال حىت تضع جنبك وهذا احلديث ينفرد به حبر بن كنيز السقاء عن ميمون اخلياط وهو 

   ١٤٦ضعيف وال حيتج بروايته 

  باب ما ورد يف نوم الساجد

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان نا أمحد بن عبيد الصفار نا حممد بن شاذان اجلوهري نا زكريا بن  - ٥٩٢
أن رسول اهللا صلى اهللا : عدي نا عبد السالم بن حرب عن يزيد الداالين عن قتادة عن أيب العالية عن بن عباس 

ده حىت غط ونفخ قلت يا رسول اهللا قد منت فقال إمنا جيب الوضوء على من وضع جنبه عليه و سلم نام يف سجو
فإنه إذا وضع جنبه استرخت مفاصله هكذا رواه مجاعة عن عبد السالم بن حرب وقال بعضهم يف احلديث إمنا 

  الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله 

افظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حيىي بن أيب طالب نا إسحاق بن منصور وأخربنا أبو عبد اهللا احل - ٥٩٣
ال جيب الوضوء على : السلويل عن عبد السالم بن حرب فذكره بإسناده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

احلديث على هذا  من نام جالسا أو قائما أو ساجدا حىت يضع جنبه فإنه إذا وضع جنبه استرخت مفاصله تفرد هبذا
الوجه يزيد بن عبد الرمحن أبو خالد الداالين قال أبو عيسى الترمذي سألت حممد بن إمساعيل البخاري عن هذا 

احلديث فقال هذا ال شئ ورواه سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن بن عباس قوله ومل يذكر فيه أبا العالية وال أعرف 
خربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود السجستاين أليب خالد الداالين مساعا من قتادة أ

قوله الوضوء على من نام مضطجعا هو حديث منكر مل يروه إال يزيد الداالين عن قتادة وقال أبو داود قال شعبة إمنا 
حديث القضاة ثالثة مسع قتادة من أيب العالية أربعة أحاديث حديث يونس بن مىت وحديث بن عمر يف الصالة و

وحديث بن عباس حدثين رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عندي عمر يعين يف ال صالة بعد العصر قال الشيخ 
ومسع أيضا حديث بن عباس فيما يقول عند الكرب وحديثه يف رؤية النيب صلى اهللا عليه و سلم ليلة أسرى به 

 ألمحد بن حنبل فقال ما ليزيد الداالين يدخل على موسى وغريه قال أبو داود وذكرت حديث يزيد الداالين
أصحاب قتادة قال الشيخ يعين به أمحد ما ذكره البخاري من أنه ال يعرف أليب خالد الداالين مساع من قتادة قال أبو 
 داود وروى أوله مجاعة عن بن عباس مل يذكروا شيئا من هذا وقال عكرمة كان النيب صلى اهللا عليه و سلم حمفوظا

  وقالت عائشة رضي اهللا عنها قال النيب صلى اهللا عليه و سلم تنام عيناي وال ينام قليب 



أخربناه أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل القاضي ثنا حجاج بن منهال نا محاد بن سلمة  - ٥٩٤
عليه و سلم نام حىت مسع له  أن رسول اهللا صلى اهللا: عن أيوب ومحيد ومحاد الكويف عن عكرمة عن بن عباس 

  غطيط فقام فصلى ومل يتوضأ قال عكرمة إن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان حمفوظا 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنا علي بن حممد املصري ثنا بن أيب مرمي ثنا الفريايب ثنا سفيان  - ٥٩٥
صلى اهللا عليه و سلم نام حىت نفخ مث قام فصلى ومل يتوضأ  أن النيب: عن سلمة بن كهيل عن كريب عن بن عباس 

خمرج يف الصحيحني من حديث الثوري دون الزيادة اليت تفرد هبا أبو خالد الداالين وكذلك رواه سعيد بن جبري 
وعدة عن بن عباس يف حديث املبيت دون تلك الزيادة ونومه هذا كان مضطجعا وكان صلى اهللا عليه و سلم يترك 

  ضوء منه خمصوصا الو

والذي يدل عليه ما أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن أمحد بن حممد بن  - ٥٩٦
عبدوس نا عثمان بن سعيد الدارمي نا علي بن عبد اهللا بن املديين ثنا سفيان قال مسع عمرو كريبا خيرب عن بن عباس 

ة فلما كان يف بعض الليل قام النيب صلى اهللا عليه و سلم فتوضأ من شن معلق بت عند خاليت ميمونة ذات ليل: قال 
وضوءا خفيفا خيففه عمرو ويقلله جدا مث قام يصلي فقمت فتوضأت حنو ما توضأ مث قمت عن يساره فحولين 

سفيان مرة فجعلين عن ميينه مث صلى ما شاء اهللا مث اضطجع فنام حىت نفخ مث جاءه املنادي فأذنه بالصالة وقال 
أخرى مث قام إىل الصالة فصلى بنا ومل يتوضأ وقال سفيان قلنا لعمرو أن أناسا يقولون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

إين أرى يف املنام أين { و سلم تنام عيناه وال ينام قلبه قال عمرو مسعت عبيد بن عمري يقول رؤيا األنبياء وحي وقرأ 
ح عن علي بن املديين ورواه مسلم عن حممد بن حامت وبن أيب عمر عن سفيان بن رواه البخاري يف الصحي} أذحبك 

عيينة إال أهنما قاال قال سفيان وهذا للنيب صلى اهللا عليه و سلم خاصة ألنه بلغنا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم تنام 
  عيناه وال ينام قلبه 

دوس ثنا عثمان الدارمي ثنا القعنيب فيما قرأ على ما لك أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن بن عب - ٥٩٧
يا رسول : عن سعيد املقربي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة يف حديث ذكره يف صالة الليل قالت فقلت 

مسلم اهللا تنام قبل أن توتر فقال يا عائشة أن عيين تنامان وال ينام قليب رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب ورواه 
عن حيىي بن حيىي عن ما لك وروينا عن جابر بن عبد اهللا وأيب هريرة وأنس بن ما لك عن النيب صلى اهللا عليه و 

سلم ما دل على أنه صلى اهللا عليه و سلم كان تنام عيناه وال ينام قلبه قال أنس بن ما لك وكذلك األنبياء صلوات 
  اهللا عليهم تنام أعينهم وال تنام قلوهبم 

أخربناه إجازة أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد نا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا علي بن  - ٥٩٨
احلسن بن شقيق ثنا عبد اهللا هو بن املبارك ثنا حيوة بن شريح أخربين أبو صخر أنه مسع يزيد بن قسيط يقول أنه 

قائم النائم وال على الساجد النائم وضوء حىت يضطجع ليس على احملتيب النائم وال على ال: مسع أبا هريرة يقول 
   ١٤٧فإذا اضطجع توضأ وهذا موقوف 

  باب انتقاض الطهر باإلغماء



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أمحد بن يونس وأخربنا  - ٥٩٩
إمساعيل بن إسحاق ثنا أمحد بن يونس ثنا زائدة بن قدامة ثنا موسى بن  علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا

دخلت على عائشة رضي اهللا عنها فقلت أال حتدثيىن عن مرض : أيب عائشة عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة قال 
س قلنا ال يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت بلى ثقل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أصلى النا

رسول اهللا هم ينتظرونك قال ضعوا يل ماء يف املخضب ففعلنا فاغتسل مث ذهب لينوء فأغمي عليه مث أفاق فقال 
أصلى الناس قلنا ال هم ينتظرونك يا رسول اهللا قال ضعوا يل ماء يف املخضب ففعلنا فاغتسل مث ذهب لينوء فأغمي 

ينتظرونك يا رسول اهللا فقال ضعوا يل ماء يف املخضب ففعلنا فاغتسل عليه مث أفاق فقال أصلى الناس فقلنا ال هم 
مث ذهب لينوء فأغمي عليه مث أفاق فقال أصلى الناس قلنا ال وهم ينتظرونك يا رسول اهللا قالت والناس عكوف يف 

هللا عليه و املسجد ينتظرون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لصالة العشاء اآلخرة قالت فأرسل رسول اهللا صلى ا
سلم إىل أيب بكر أن يصلي بالناس وذكر احلديث لفظهما سواء وباقي احلديث يف كتاب الصالة رواه البخاري 

ومسلم مجيعا يف الصحيح عن أمحد بن يونس والغسل باإلغماء شئ أستحبه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ١٤٨والوضوء يكفي إن شاء اهللا تعاىل 

  مسةباب الوضوء من املال

 (  
قال اهللا تعاىل أو المستم النساء واسم اللمس يقع على ما دون اجلماع لقوله صلى اهللا عليه و سلم ملاعز بن ما لك 
لعلك قبلت أو ملست وهنيه عن بيع املالمسة وقوله يف حديث أيب هريرة يف بعض الروايات عنه واليد زناها اللمس 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يطوف علينا مجيعا فيقبل ويلمس ما وقول عائشة قل يوما أو ما كان من يوم إال و
  دون الوقاع وهذه األحاديث بأسانيدهن خمرجة يف مواضعهن 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا إمساعيل بن حممد بن الفضل بن حممد الشعراين نا جدي نا إبراهيم بن  - ٦٠٠
ن عبد اهللا يعين بن عمرو بن عثمان عن الزهري عن سامل عن بن عمر أن محزة نا عبد العزيز بن حممد عن حممد ب

  قال أن القبلة من اللمس فتوضئوا منها : عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا إبراهيم بن  - ٦٠١
يف قوله تعاىل : عن شعبة عن خمارق عن طارق بن شهاب أن عبد اهللا يعين بن مسعود قال  مرزوق ثنا عثمان بن عمر

  أو المستم النساء قوال معناه ما دون اجلماع 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو بكر بن بالويه ثنا حممد بن شاذان اجلوهري نا معلي بن منصور ثنا هشيم  - ٦٠٢
القبلة من اللمس وفيها الوضوء واللمس ما دون اجلماع :  عبيدة عن عبد اهللا قال عن األعمش عن إبراهيم عن أيب

  هكذا رواه الثوري وشعبة عن األعمش 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان نا الشافعي نا  - ٦٠٣
بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا حيىي بن بكري ثنا ما لك  ما لك وأخربنا أبو أمحد العدل أنا أبو بكر



قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من املالمسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده : عن بن شهاب عن سامل عن أبيه قال 
ا قول عمر وعبد فعليه الوضوء لفظ حديث الشافعي رضي اهللا عنه ويف رواية بن بكري فقد وجب عليه الوضوء فهذ

اهللا بن مسعود وعبد اهللا بن عمر وخالفهم بن عباس فحمل املالمسة املذكورة يف الكتاب العزيز على اجلماع ومل ير 
  يف القبلة وضوءا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا إبراهيم بن مرزوق نا وهب بن جرير عن شعبة  - ٦٠٤
تذاكرنا اللمس فقال أناس من املوايل ليس من اجلماع وقال أناس من العرب : عيد بن جبري قال عن أيب بشر عن س

هي من اجلماع فذكرت ذلك البن عباس فقال مع أيهم كنت قلت مع املوايل قال غلبت املوايل أن اللمس واملباشرة 
  هر الكتاب أوىل من اجلماع ولكن اهللا عز و جل يكىن ما شاء مبا شاء وقول من يوافق قوله ظا

واحتج بعض أصحابنا مبا أخربين أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد اهللا بن حممد بن موسى نا حممد بن أيوب  - ٦٠٥
أنا إبراهيم بن موسى وحيىي بن املغرية قاال نا جرير عن عبد امللك بن عمري عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن معاذ بن 

صلى اهللا عليه و سلم فجاءه رجل وقال يا رسول اهللا صلى اهللا عليك وسلم ما  أنه كان قاعدا عند النيب: جبل 
تقول يف رجل أصاب من امرأة ال حتل له فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إال وقد أصابه منها إال أنه مل جيامعها 

} ريف النهار وزلفا من الليل أقم الصالة ط{ فقال توضأ وضوءا حسنا مث قم فصل قال فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية 
اآلية فقال أهي له خاصة أم للمسلمني عامة فقال بل هي للمسلمني عامة وهكذا رواه زائدة بن قدامة وأ بو عوانة 

  عن عبد امللك وفيه إرسال عن عبد الرمحن بن أيب ليلى مل يدرك معاذ بن جبل 

شم العلوي بالكوفة أنا أبو جعفر حممد بن علي بن وأما احلديث الذي أخربنا أبو القاسم زيد بن أيب ها - ٦٠٦
نا إبراهيم بن عبد اهللا العبسي نا وكيع عن األعمش عن حبيب بن أيب ثابت عن عروة عن ]  ١٢٦ص [ دحيم 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قبل بعض نسائه مث خرج إىل الصالة ومل يتوضأ وأخربنا أبو بكر بن احلارث : عائشة 

لي بن عمر احلافظ نا أبو بكر النيسابوري ثنا عبد الرمحن بن بشر قال مسعت حيىي بن سعيد وذكر له الفقيه نا ع
حديث األعمش عن حبيب عن عروة قال أما إن سفيان الثوري كان أعلم الناس هبذا زعم أن حبيبا مل يسمع من 

علي بن املديين قال مسعت حيىي وذكر عنده عروة شيئا وأخربنا أبو بكر أنا علي نا حممد بن خملد نا صاحل بن أمحد نا 
حديث األعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة تصلي وإن قطر الدم على احلصري ويف القبلة قال حيىي احك عين 

أهنما شبه ال شئ وأخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا إبراهيم بن خملد الطالقاين ثنا عبد 
مغراء نا األعمش أخربنا أصحاب لنا عن عروة املزين عن عائشة هبذا احلديث قال أبو داود وروي عن الرمحن بن 

الثوري أنه قال ما حدثنا حبيب إال عن عروة املزين يعين مل حيدثهم عن عروة بن الزبري بشئ قال الشيخ فعاد 
طاهر الفقيه أنا أبو بكر القطان ثنا أمحد بن  احلديث إىل رواية عروة املزين وهو جمهول وأما احلديث الذي أخربنا أبو

يوسف السلمي نا عبد الرزاق أنا سفيان عن أيب روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
كان يقبل بعد الوضوء مث ال يعيد الوضوء وقالت مث يصلي فهذا مرسل إبراهيم التيمي مل يسمع من عائشة قاله أبو 

لسجستاين وغريه وأ بو روق ليس بقوي ضعفه حيىي بن معني وغريه ورواه أبو حنيفة عن أيب روق عن داود ا
إبراهيم عن حفصة وإبراهيم مل يسمع من عائشة وال من حفصة قاله الدارقطين وغريه وقد روينا سائر ما روي يف 



لصائم فحمله الضعفاء من الرواة على هذا الباب وبينا ضعفها يف اخلالفيات واحلديث الصحيح عن عائشة يف قبلة ا
   ١٤٩ترك الوضوء منها ولو صح إسناده لقلنا به إن شاء اهللا تعاىل 

  باب ما جاء يف ملس الصغار وذوات احملارم

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان نا أمحد بن عبيد الصفار نا أمحد بن إبراهيم بن ملحان ثنا حيىي ثنا الليث  - ٦٠٧
بد امللك بن أيب عثمان الزاهد إمالء وأ بو صاحل بن أيب طاهر العنربي قاال نا أبو حممد حيىي بن وحدثنا أبو سعيد ع

منصور القاضي نا أمحد بن مسلمة ثنا قتيبة بن سعيد الثقفي نا الليث عن سعيد بن أيب سعيد عن عمرو بن سليم 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيمل أمامة  بينا حنن يف املسجد جلوس خرج علينا: الزرقي أنه مسع أبا قتادة يقول 

بنت أيب العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهي صبية حيملها على عاتقه فصلى 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حىت قضى صالته يفعل ذلك هبا 

   ١٥٠يف الصحيح عن أيب الوليد وأخرجه مسلم عن قتيبة كالمها عن الليث بن سعد  أخرجه البخاري

  باب ما جاء يف امللموس

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان وأ بو صادق حممد بن أمحد بن  - ٦٠٨
ا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا أبو أسامة عن أيب الفوارس العطار قالوا حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثن

فقدت : عبيد اهللا بن عمر عن حممد بن حيىي بن حبان عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة عن عائشة قالت 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات ليلة فالتمسته بيدي فوقعت يدي على قدميه ومها منصوبتان وهو ساجد وهو 

ين أعوذ مبعافاتك من عقوبتك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك أنت يقول اللهم إ
كما أثنيت على نفسك رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن أيب أسامة دون قوله وهو ساجد ورواه 

غمز الرجل امرأته من غري  وهيب ومعتمر وبن منري عن عبيد اهللا دون ذكر أيب هريرة يف إسناده باب ما جاء يف
  شهوة أو من وراء حائل 

أخربنا أبو احلسن املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا حيىي  - ٦٠٩
بن سعيد عن عبيد اهللا عن القاسم بن حممد قال قالت عائشة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن علي 

ن بندار الزاهد ثنا عمر بن حممد بن حبري نا عمرو بن علي نا حيىي بن سعيد ثنا عبيد اهللا نا القاسم عن عائشة قالت ب
بئس ما عدلتمونا بالكلب واحلمار لقد رأيتين ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبني : 

حديث عمرو ويف حديث املقدمي لقد رأيت رسول اهللا صلى  القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما لفظ
اهللا عليه و سلم يصلي وأنا معترضة فإذا أراد أن يسجد غمزين فقبضت رجلي رواه البخاري عن عمرو بن علي 
ويف رواية عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه حىت إذا أراد أن يوتر مسين برجله ويف رواية أيب سلمة عن عائشة فإذا 

   ١٥١مزين فقبضت رجلي ويف رواية عروة عن عائشة فإذا أراد أن يوتر أيقظين فأوترت سجد غ

  باب الوضوء من مس الذكر



أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب نا الربيع بن  - ٦١٠
: بن حممد بن عمرو بن حزم أنه مسع عروة بن الزبري يقول سليمان أنا الشافعي أنا ما لك عن عبد اهللا بن أيب بكر 

دخلت على مروان بن احلكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء فقال عروة ما 
علمت ذلك فقال مروان أخربتين بسرة بنت صفوان أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا مس 

ليتوضأ ورواه حيىي بن بكري عن ما لك وزاد فيه فليتوضأ وضوءه للصالة أخربناه أبو أمحد املهرجاين أحدكم ذكره ف
  أنا أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا ما لك فذكره 

حممد بن يعقوب ثنا حبر بن  وأخربنا إجازة أبو زكريا وأ بو عبد الرمحن السلمي وغريمها قالوا نا أبو العباس - ٦١١
نصر قال قرئ على بن وهب أخربك سعيد بن عبد الرمحن عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قال 

إذا مس أحدكم ذكره : وقد كانت صحبت النيب صلى اهللا عليه و سلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
سعيد القطان عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة وذكر مساع هشام فال يصلني حىت يتوضأ وهكذا رواه حيىي بن 

  عن أبيه 

وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا أبو حيىي عبد الكرمي بن اهليثم ثنا  - ٦١٢
نه مسع عروة بن الزبري يقول أبو اليمان أخربين شعيب بن أيب محزة عن الزهري أخربين عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم أ

ذكر مروان بن احلكم يف أمارته على املدينة أنه يتوضأ من مس الذكر إذا أفضى إليه الرجل بيده فانكرت ذلك : 
وقلت ال وضوء على من مسه فقال مروان أخربتين بسرة بنت صفوان أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

 صلى اهللا عليه و سلم ويتوضأ من مس الذكر فقال عروة فلم أزل أماري يذكر ما يتوضأ منه فقال رسول اهللا
مروان حىت دعا رجال من حرسه فأرسله إىل بسرة ليسأهلا عما حدثت من ذلك فأرسلت إليه بسرة مبثل الذي 

  حدثين عنها مروان رواه هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة 

أ بو طاهر اإلمام وأ بو زكريا بن أيب إسحاق وأ بو سعيد بن أيب عمرو قالوا أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ و - ٦١٣
ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم نا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه 

: ليه و سلم قال عن مروان عن بسرة بنت صفوان وكانت صحبت النيب صلى اهللا عليه و سلم أن النيب صلى اهللا ع
إذا مس أحدكم ذكره فال يصلني حىت يتوضأ ورواه حيىي بن سعيد القطان عن هشام عن أبيه عن بسرة وذكر مساع 

هشام عن أبيه وأما مساع أبيه عن بسرة ومشافهتها إياه باحلديث بعد مساعه من مروان ففيما أخربنا أبو عبد اهللا 
قيه يف آخرين قالوا ثنا حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا حممد بن رافع ثنا بن احلافظ ثنا أبو الوليد حسان بن حممد الف

أيب فديك ثنا ربيعة بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن احلكم عن بسرة بنت صفوان قالت قال 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مس ذكره فليتوضأ قال عروة فسألت بسرة فصدقته 

ا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو حممد جعفر بن حممد بن نصري اخلواص ثنا حممد بن عبد اهللا بن سليمان وأخربن - ٦١٤
احلضرمي ثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان ثنا عنبسة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة 

يصلني حىت يتوضأ قال فأتيت بسرة فحدثتين من مس فرجه فال : أهنا قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  كما حدثين مروان عنها أهنا مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول ذلك 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو زكريا حيىي بن حممد العنربي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا  - ٦١٥
شام بن عروة عن أبيه أن مروان حدثه عن بسرة بنت صفوان وكانت احلكم بن موسى ثنا شعيب بن إسحاق ثنا ه

إذا مس أحدكم ذكره فال يصلني حىت : قد صحبت النيب صلى اهللا عليه و سلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
ن يتوضأ قال فأنكر ذلك عروة فسأل بسرة فصدقته مبا قال وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه وأ بو عبد الرمح

السلمي قاال أنا أبو احلسن علي بن عمر احلافظ ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا احلكم بن موسى ثنا شعيب 
بن إسحاق فذكر احلديث بإسناده حنوه قال علي بن عمر احلافظ تابعه ربيعة بن عثمان واملنذر بن عبد اهللا وعنبسة 

عن أبيه عن مروان عن بسرة قال عروة فسألت بسرة بعد ذلك  بن عبد الواحد ومحيد بن األسود فرووه عن هشام
  فصدقته 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو جعفر البغدادي ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي قال مسعت علي بن  - ٦١٦
ا املديين وذكر حديث شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة الذي يذكر فيه مساع عروة من بسرة فقال على هذا مم
يدلك أن حيىي بن سعيد قد حفظ عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال أخربتين بسرة قال على فحدثين أبو األسود 

محيد بن األسود عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة بنت صفوان وقد كانت صحبت النيب صلى اهللا 
كره فال يصلني حىت يتوضأ فأنكر ذلك عروة إذا مس أحدكم ذ: عليه و سلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

وسأل بسرة فصدقته أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أيب نا حممد بن إسحاق بن خزمية قال كان الشافعي يوجب 
الوضوء من مس الذكر اتباعا خلرب بسرة بنت صفوان ال قياسا وبقول الشافعي أقول ألن عروة قد مسع حديث 

وبسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد من املبايعات وورقة بن نوفل عمها وهي زوجة معاوية بسرة منها قال الشيخ 
  بن املغرية بن أيب العاص قاله مصعب الزبريي وهي جدة عبد امللك بن مروان أم أمه قاله ما لك بن أنس 

لسلمي ثنا حممد بن وأخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف ا - ٦١٧
املبارك ثنا اهليثم بن محيد عن العالء بن احلارث عن مكحول عن عنبسة بن أيب سفيان عن أم حبيبة زوج النيب صلى 

  من مس فرجه فليتوضأ : اهللا عليه و سلم قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

الرمحن بن محدان اجلالب ثنا أبو حامت الرازي ثنا أبو مسهر وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو حممد عبد  - ٦١٨
فذكره بنحوه وبلغين عن أيب عيسى الترمذي قال سألت أبا زرعة عن : عبد األعلى بن مسهر نا اهليثم بن محيد 

  حديث أم حبيبة فاستحسنه ورأيته كان يعده حمفوظا 

ي نا أبو جعفر حممد بن حممد البغدادي أنا علي بن وأخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوس - ٦١٩
عبد العزيز ثنا إسحاق بن حممد الفروي ثنا يزيد بن عبد امللك النوفلي عن املقربي عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

  من مس ذكره فعليه الوضوء : صلى اهللا عليه و سلم قال 

بن جعفر املزكي نا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري أخربنا أبو أمحد املهرجاين العدل ثنا أبو بكر حممد  - ٦٢٠
كنت أمسك املصحف على : ثنا ما لك عن إمساعيل بن حممد بن سعد بن أيب وقاص عن مصعب بن سعد أنه قال 

سعد بن أيب وقاص فاحتككت قال سعد لعلك مسست ذكرك فقلت نعم قال قم فتوضأ فقمت فتوضأت مث رجعت 
ك عن نافع عن عبد اهللا بن عمر أنه كان يقول إذا مس الرجل ذكره فقد وجب عليه الوضوء وبإسناده قال ثنا ما ل



وبإسناده قال ثنا ما لك عن بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا أنه قال رأيت عبد اهللا بن عمر يغتسل مث يتوضأ فقلت له 
  يا أبت ما جيزيك الغسل من الوضوء قال بلى ولكين أحيانا أمس ذكري فأتوضأ 

كنت مع عبد اهللا بن عمر يف سفره فرأيته : وبإسناده قال ثنا ما لك عن نافع عن سامل بن عبد اهللا أنه قال  - ٦٢١
بعد أن طلعت الشمس توضأ مث صلى فقلت له أن هذه صالة ما كنت تصليها فقال أيب بعد أن توضأت لصالة 

اده قال ثنا ما لك عن هشام بن عروة الصبح مسست ذكري مث نسيت أن أتوضأ فتوضأت مث عدت لصاليت وبإسن
عن أبيه أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء وروينا يف ذلك عن عائشة وأيب هريرة وروى 

الشافعي يف كتاب القدمي عن مسلم وسعيد عن بن جريج عن بن أيب مليكة أن عمر بن اخلطاب بينا هو يؤم الناس 
  ناس أن امكثوا مث خرج فتوضأ مث رجع فأمت هبم ما بقي من الصالة إذ زلت يده على ذكره فأشار إىل ال

وأخربنا أبو بكر أمحد بن علي احلافظ نا أبو بكر حممد بن إبراهيم املقرئ نا أبو جعفر بن سالمة هو  - ٦٢٢
يف : ن الطحاوي ثنا سليمان بن شعيب ثنا عبد الرمحن بن زياد ثنا شعبة عن قتادة قال كان بن عمر وبن عباس يقوال

   ١٥٢الرجل ميس ذكره يتوضأ قال شعبة فقلت لقتادة عمن هذا فقال عن عطاء 

  باب الوضوء من مس املرأة فرجها

أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد الصويف ثنا أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا القاسم بن الليث وعبد الصمد بن  - ٦٢٣
م ثنا عبد الرمحن بن منر اليحصيب عن الزهري عن عروة بن الزبري عبد اهللا قاال ثنا هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسل

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أنه مسع مروان بن احلكم يقول أخربتين بسرة بنت صفوان األسدية أهنا 
املرأة مثل يأمر بالوضوء من مس الذكر واملرأة مثل ذلك قال أبو أمحد بن عدي وهذا احلديث هبذه الزيادة يف متنه و

ذلك ال يرويه عن الزهري غري بن منر هذا قال الشيخ وكذلك رواه هارون بن زياد احلنائي عن الوليد بن مسلم 
  ورواه أبو موسى األنصاري عن الوليد بن مسلم على الصحة يف اإلسناد واملنت مجيعا 

ا حيىي بن بكري ثنا الليث عن عقيل عن وأخربنا أبو احلسن بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد ثنا عبيد بن شريك ثن - ٦٢٤
ذكر مروان بن احلكم يف : بن شهاب أنه قال أخربين عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم أنه مسع عروة بن الزبري يقول 

إمارته على املدينة أنه يتوضأ من مس الذكر إذا أفضى إليه بيده فأنكرت ذلك وقلت ال وضوء على من مسه فقال 
بسرة بنت صفوان أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يذكر ما يتوضأ منه فقال رسول مروان بلى أخربتين 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويتوضأ من مس الذكر فقال عروة فلم أزل أمارى مروان حىت دعا رجال من حرسه 
وان هذا هو الصحيح من فأرسله إىل بسرة يسئلها عما حدثته من ذلك فأرسلت إليه بسرة مبثل ما حدثين عنها مر

  حديث الزهري 

أخربناه أبو سعيد بن أيب عمرو أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين نا حسني بن حممد ثنا أبو  - ٦٢٥
سألت الزهري عن مس املرأة فرجها أتتوضأ : موسى األنصاري ثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرمحن بن منر قال 

ن أيب بكر عن عروة عن مروان بن احلكم عن بسرة بنت صفوان أن رسول اهللا صلى اهللا فقال أخربين عبد اهللا ب
عليه و سلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إىل فرجه فليتوضأ قال واملرأة كذلك ظاهر هذا يدل على أن قوله قال 



الزيادة وروي ذلك واملرأة مثل ذلك من قول الزهري ومما يدل عليه أن سائر الرواة رووه عن الزهري دون هذه 
  يف حديث إمساعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه وليس مبحفوظ 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو وأ بو بكر بن رجاء األديب وأ بو بكر حممد بن أمحد  - ٦٢٦
قوب ثنا أبو عتبة أمحد بن الفرج بن عبد اهللا بن حممد بن منصور النوقاين هبا قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يع

احلجازي احلمصي ثنا بقية بن الوليد حدثين الزبيدي حدثين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا 
أميا رجل مس فرجه فليتوضأ وأميا امرأة مست فرجها فلتتوضأ ورواه إسحاق احلنظلي عن : صلى اهللا عليه و سلم 

الوليد الزبيدي ثقة وهكذا رواه عبد اهللا بن املؤمل عن عمرو وروي من وجه آخر عن بقية عن الزبيدي وحممد بن 
  عمرو 

وأخربنا أبو سعد املاليين ثنا أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا بن قتيبة وأمحد بن عمري قاال ثنا إدريس يعين بن  - ٦٢٧
ثوبان عن أبيه عن عمرو بن شعيب فذكره  سليمان ثنا محزة بن ربيعة ثنا حيىي بن راشد عن عبد الرمحن بن ثابت بن

ومعناه قال أبو أمحد هو حديث من بن ثوبان عن أبيه عن عمرو قال الشيخ وخالفهم املثىن بن الصباح عن : بإسناده 
  عمرو يف إسناده وليس بالقوي 

عن حممد بن أيب أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنا أبو العباس عبد اهللا بن يعقوب الكرماين  - ٦٢٨
يعقوب الكرماين ثنا عبد الوهاب نا املثىن بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن املسيب عن بسرة بنت 

يا رسول اهللا كيف ترى يف إحدانا متس فرجها والرجل ميس ذكره بعد ما : صفوان إحدى نساء بين كنانة أهنا قالت 
م تتوضأ يا بسرة بنت صفوان قال عمرو وحدثين سعيد بن املسيب يتوضأ فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

أن مروان أرسل إليها ليسأهلا فقالت دعين سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعنده فالن وفالن وعبد اهللا بن 
  عمر فأمرىن بالوضوء 

اين من أصل كتابه ثنا عبد اهللا بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن بطة األصبه - ٦٢٩
حممد بن زكريا األصبهاين ثنا حمرز بن سلمة العدين ثنا عبد العزيز بن حممد عن عبيد اهللا بن عمر عن القاسم عن 

   ١٥٣إذا مست املرأة فرجها توضأت وهكذا رواه عبد اهللا العمري عن أخيه عبيد اهللا : عائشة قالت 

  هر الكفباب ترك الوضوء من مس الفرج بظ

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن حممد بن إبراهيم بن محيد األشناين ثنا أمحد بن حممد بن عبدوس الطرائفي  - ٦٣٠
ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا حيىي بن بكري ثنا عبد الرمحن بن القاسم عن يزيد بن عبد امللك النوفلي عن سعيد بن 

من أفضى بيده إىل فرجه ليس دوهنا حجاب : اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيب سعيد عن أيب هريرة قال قال رسول 
فقد وجب عليه وضوء الصالة وهكذا رواه معن بن عيسى ومجاعة من الثقات عن يزيد بن عبد امللك إال أن يزيد 

ن حدثين تكلموا فيه وقد أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنا عبد اهللا بن جعفر النحوي ثنا يعقوب بن سفيا
الفضل بن زياد قال سألت أبا عبد اهللا يعين أمحد بن حنبل عن يزيد بن عبد امللك النوفلي فقال شيخ من أهل املدينة 

  ليس به بأس قال الشيخ وأليب هريرة فيه أصل 



مد بن فقد أخربنا حممد بن إبراهيم الفارسي نا إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين نا أبو أمحد بن فارس ثنا حم - ٦٣١
من : إمساعيل البخاري حدثين بن حيىي ثنا عبد الصمد مسع عمر بن أيب وهب مسع مجيل بن بشري عن أيب هريرة 

  أفضى بيده إىل فرجه فليتوضأ هكذا موقوف وقيل عن مجيل عن أيب وهب عن أيب هريرة 

س حممد بن يعقوب ثنا هارون بن أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العبا - ٦٣٢
سليمان ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن عمر بن أيب وهب عن مجيل العجلي عن أيب وهب اخلزاعي عن أيب هريرة قال 

  من مس فرجه فليتوضأ ومن مسه يعين من وراء الثوب فليس عليه وضوء : 

أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا - ٦٣٣
سليمان نا الشافعي ثنا عبد اهللا بن نافع وبن أيب فديك عن بن أيب ذئب عن عقبة بن عبد الرمحن عن حممد بن عبد 

إذا أفضى أحدكم بيده إىل ذكره فليتوضأ وزاد بن نافع : الرمحن بن ثوبان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل  فقال عن

ومسعت غري واحد من احلفاظ يروونه ال يذكرون فيه جابرا وزاد أبو سعيد يف حديثه قال الشافعي واإلفضاء باليد 
  ض ساجدا وإىل ركبتيه راكعا إمنا هو ببطنها كما يقال أفضى بيده مبايعا وأفضى بيده إىل األر

وأما احلديث الذي أخربناه أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا أبو حممد احلسن بن حممد بن إسحاق أنا  - ٦٣٤
يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا مالزم بن عمرو احلنفي ثنا عبد اهللا بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه 

يب اهللا صلى اهللا عليه و سلم وفدا حىت قدمنا عليه فبايعناه وصلينا معه فجاء رجل خرجنا إىل ن: طلق بن علي قال 
كأنه بدوي فقال يا رسول اهللا ما ترى يف مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ فقال وهل هو إال بضعة أو مضغة منك 

قال الشيخ ورواه فهذا حديث رواه مالزم بن عمرو هكذا قال أبو بكر أمحد بن إسحاق الصبغى مالزم فيه نظر 
ضعيف ورواه عكرمة بن عمار ]  ١٣٥ص [ حممد بن جابر اليمامي وأيوب بن عتبة عن قيس بن طلق وكالمها 

عن قيس أن طلقا سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأرسله وعكرمة بن عمار أمثل من رواه عن قيس وعكرمة بن 
وأمحد بن حنبل وضعفه البخاري جدا وأما قيس بن طلق عمار قد اختلفوا يف تعديله غمزه حيىي بن سعيد القطان 

فقد روى الزعفراين عن الشافعي أنه قال سألنا عن قيس فلم جند من يعرفه مبا يكون لنا قبول خربه وقد عارضه من 
ن وصفنا ثقته ورجاحته يف احلديث وتثبته فيما أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه ثنا علي بن عمر احلافظ ثنا حممد ب

احلسن النقاش ثنا عبد اهللا بن حيىي القاضي السرخسي ثنا رجاء بن مرجا احلافظ يف قصة ذكرها قال فقال حيىي بن 
معني قد أكثر الناس يف قيس بن طلق وال حيتج حبديثه وأخربنا أبو بكر الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ قال قال بن 

بر هذا فقاال قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة ووهناه ومل أيب حامت سألت أيب وأبا زرعة عن حديث حممد بن جا
يثبتاه مث إنه إن كان صح يف ابتداء اهلجرة حني كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يبين مسجده ومساع أيب هريرة 

ثنا احلسن بن وغريه ممن روينا عنه يف ذلك كان بعده وهو فيما أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ املهرجاين هبا 
حممد بن إسحاق أنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا محاد بن زيد عن حممد بن جابر قال حدثين قيس بن 

طلق عن أبيه قال قدمت على النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يبين املسجد فقال أخلط الطني فأنك أعلم خبلطه 
 ميس ذكره فقال إمنا هو منك مث قد محله بعض أصحابنا على مسه فسألته أو سأله رجل فقال أرأيت الرجل يتوضأ مث

إياه بظهر كفه ففيما أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا علي بن احلسن نا عبد اهللا بن 



ق عن أبيه أنه سأل يزيد املقرئ ثنا مهام ثنا حممد بن جابر قال حدثين شيخ لنا من أهل اليمامة يقال له قيس بن طل
النيب صلى اهللا عليه و سلم أو مسع رجال يسأله فقال بينما أنا أصلى فذهبت أحك فخذي فأصابت يدي ذكرى 

فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا هو منك والظاهر من حال من حيك فخذه وأصابت يده ذكره أنه إمنا يصيبه 
  بظهر كفه واهللا أعلم 

اهللا احلافظ حدثين أبو بكر حممد بن عبد اهللا اجلراحى العدل احلافظ مبرو نا عبد اهللا بن حيىي أخربنا أبو عبد  - ٦٣٥
اجتمعنا يف مسجد اخليف أنا وأمحد بن حنبل وعلي بن املديين : القاضي السرخسي ثنا رجاء بن مرجا احلافظ قال 

لد علي بن املديين قول الكوفيني وقال به وحيىي بن معني فتناظروا يف مس الذكر فقال حيىي بن معني يتوضأ منه وتق
واحتج بن معني حبديث بسرة بنت صفوان واحتج علي بن املديين حبديث قيس بن طلق وقال ليحىي كيف تتقلد 
إسناد بسرة ومروان بن احلكم أرسل شرطيا حىت رد جواهبا إليه فقال حيىي مث مل يقنع ذلك عروة حىت أتى بسرة 

مث قال حيىي ولقد أكثر الناس يف قيس بن طلق وأنه ال حيتج حبديثه فقال أمحد بن حنبل كال فسأهلا وشافهته باحلديث 
األمرين على ما قلتما فقال حيىي عن ما لك عن نافع عن بن عمر يتوضأ من مس الذكر فقال علي كان بن مسعود 

ن عن أيب قيس عن هزيل عن يقول ال يتوضأ منه وإمنا هو بضعة من جسدك قال فقال حيىي هذا عمن فقال عن سفيا
عبد اهللا وإذا اجتمع بن مسعود وبن عمر واختلفا فابن مسعود أوىل أن يتبع فقال له أمحد بن حنبل نعم ولكن أبا 

قيس األودي ال حيتج حبديثه فقال علي حدثين أبو نعيم ثنا مسعر عن عمري بن سعيد عن عمار قال ال أبايل مسسته 
بن سعيد وعمار بن ياسر مفازة أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه ثنا علي بن عمر أو أنفي فقال حيىي بني عمري 

احلافظ ثنا حممد بن احلسن النقاش ثنا عبد اهللا بن حيىي القاضي السرخسي فذكره بإسناده وبعض معناه وقال يف 
ومن شاء أخذ هبذا  آخره يف حديث عمري بن سعيد عن عمار فقال أمحد عمار وبن عمر استويا فمن شاء أخذ هبذا

قال الشيخ قد روينا عن علي بن املديين أنه قال يف حديث بسرة مساع عروة منها كما قال حيىي بن معني وكأنه رجع 
  يف ذلك إىل قول حيىي وتقليد حديث بسرة 

عبد أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ثنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان قال قال حممد بن  - ٦٣٦
اجتمع سفيان وبن جريج فتذاكرا مس الذكر فقال بن جريج يتوضأ منه وقال سفيان : الرحيم قال علي بن املديين 

ال يتوضأ منه فقال سفيان أرأيت لو أن رجال أمسك بيده منيا ما كان عليه فقال بن جريج يغسل يده قال فأيهما 
لسانك إال الشيطان قال الشيخ وإمنا أراد بن جريج أن  فقال ما ألقاها على]  ١٣٧ص [ أكرب املين أو مس الذكر 

السنة ال تعارض بالقياس وذكر الشافعي يف رواية الزعفراين عنه أن الذي قاله من الصحابة ال وضوء فيه فإمنا قاله 
  بالرأي ومن أوجب الوضوء فيه فال يوجبه إال باالتباع 

سعيد بن أيب عمرو قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  وأما احلديث الذي أنبأ أبو بكر القاضي وأ بو - ٦٣٧
: حممد بن إسحاق ثنا حممد بن عمران حدثين أيب حدثين بن أيب ليلى عن عيسى عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال 
ري كنا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فجاء احلسن فأقبل يتمرغ عليه فرفع عن قميصه وقبل زبيبته فهذا إسناده غ

   ١٥٤قوي وليس فيه أنه مسه بيده مث صلى ومل يتوضأ 

  باب يف مس األنثيني



أخربنا أبو بكر حممد بن بكر الطوسي الفقيه أنا أبو بشر حممد بن أمحد بن حاضر ثنا أبو بكر صاحب أيب  - ٦٣٨
د بن عبد اهللا بن صخرة أنا علي يعين بن مسلم وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه نا علي بن عمر احلافظ نا أمح

حممد الوكيل نا علي بن مسلم ثنا حممد بن بكر ثنا عبد احلميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت 
من مس ذكره أو أنثييه أو رفغه فليتوضأ ويف رواية : صفوان قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

قال علي بن عمر احلافظ كذا رواه عبد احلميد بن جعفر عن هشام  الطوسي أو رفغيه فليتوضأ وضوءه للصالة
ووهم يف ذكره األنثيني والرفغ وإدراجه ذلك يف حديث بسرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم واحملفوظ أن ذلك من 

  قول عروة غري مرفوع كذلك رواه الثقات عن هشام منهم أيوب السختياين ومحاد بن زيد وغريمها 

نا أبو نصر بن قتادة ثنا أبو احلسن السراج ثنا أبو شعيب احلراين ثنا أمحد بن عبيد اهللا البصري أخرب - ٦٣٩
العنربي ثنا يزيد بن زريع وأخربنا أبو بكر احلارثي أنا علي بن عمر ثنا علي بن عبد اهللا بن مبشر واحلسن بن 

زريع ثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن  إمساعيل وحممد بن حممود السراج قالوا ثنا أبو األشعث ثنا يزيد بن
من مس ذكره فليتوضأ قال وكان عروة : بسرة بنت صفوان أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

يقول إذا مس رفغيه أو أنثييه أو ذكره فليتوضأ وأخربنا أبو بكر ثنا علي ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا 
ثنا محاد بن زيد عن هشام بن عروة قال كان أيب يقول إذا مس رفغه أو أنثييه أو فرجه فال يصل خلف بن هشام 

حىت يتوضأ وروي ذلك عن هشام بن عروة من وجه آخر مدرجا يف احلديث وهو وهم والصواب أنه من قول 
   ١٥٥غريه عروة والقياس أن ال وضوء يف املس وإمنا اتبعنا السنة يف إجيابه مبس الفرج فال جيب ب

  باب يف مس اإلبط

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو  - ٦٤٠
هذا احلديث تيممنا مع رسول اهللا : بكر احلميدي قال مسعت حيىي بن سعيد القطان يسأل سفيان يعين بن عيينة عن 

 املناكب فقال سفيان حضرت إمساعيل بن أمية أتى الزهري فقال يا أبا بكر إن الناس صلى اهللا عليه و سلم إىل
ينكرون عليك حديثني قال وما مها فقال تيممنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل املناكب فقال الزهري 

عليه و سلم إىل املناكب فقال  أخربنيه عبيد اهللا بن عبد اهللا عن أبيه عن عمار قال تيممنا مع رسول اهللا صلى اهللا
إمساعيل وحديث عبيد اهللا يف مس اإلبط فكان الزهري كف عنه كاملنكر له أو أنكره فأتيت عمرو بن دينار فأخربته 
وقد كنت مسعته حيدث به عن الزهري فقال عمرو بلى حدثين الزهري عن عبيد اهللا أن عمر أمر رجال أن يتوضأ من 

مس اإلبط مرسل عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة مل يدرك عمر بن اخلطاب وقد أنكره  مس اإلبط قال الشيخ وحديث
الزهري بعد ما حدث به وقد يكون أمر بغسل اليد منه تنظيفا واهللا أعلم وروي عن بن عمر وبن عباس خيالف 

  أحدمها صاحبه يف ذلك 

ا يعقوب بن إبراهيم أنا احلسن بن عرفة ثنا أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه ثنا علي بن عمر احلافظ ثن - ٦٤١
إذا توضأ الرجل ومس إبطه أعاد الوضوء قال : خلف بن خليفة عن ليث بن أيب سليم عن جماهد عن بن عمر قال 

وحدثنا خلف بن خليفة عن أيب سنان عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال ليس عليه إعادة وقد روي عن بن عمر 
  ما يوافق بن عباس 



أخربناه أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان  - ٦٤٢
رأيت بن عمر أدخل يده يف إبطه وهو يف الصالة : بن نصر ثنا أبو معاوية عن أيب جعفر الرازي عن حيىي البكاء قال 

  مث مضى يف صالته 

حاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا بن وأخربنا أبو زكريا بن أيب إس - ٦٤٣
أن عبد اهللا بن عمر كان يتوضأ يف احلر ومير يديه على إبطيه : وهب قال مسعت عبد اهللا بن عمر حيدث عن نافع 

ك بن أنس قالوا وال ينقض ذلك وضوءه وعن حيىي بن سعيد األنصاري ويزيد بن أيب حبيب والليث بن سعد ومال
ليس يف مس اإلبط وضوء يقوله بن وهب قال الشيخ وهو قول احلسن البصري واحلارث العكلي من التابعني وهو 

   ١٥٦قول الشافعي رمحه اهللا وإياهم 

  باب يف مس األجناس الرطبة

يعقوب ثنا الربيع بن أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ٦٤٤
سألت رسول اهللا : سليمان ثنا الشافعي ثنا سفيان عن هشام عن فاطمة بنت املنذر قالت مسعت جدتى أمساء تقول 

صلى اهللا عليه و سلم عن دم احليضة يصيب الثوب فقال حتيه مث اقرصيه باملاء مث رشيه مث صلى فيه زاد أبو سعيد يف 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بدم احليض أن يغسل باليد ومل يأمر بالوضوء منه روايته قال الشافعي فإذا أمر رس

والدم أجنس من الذكر فكل ما ملس من جنس ما كان قياس عليه بأن ال يكون منه وضوء وإذا كان هذا يف النجس 
   ١٥٧فما ليس بنجس أوىل أن ال يوجب وضوءا إال ما جاء فيه اخلرب بعينه 

  اليابسةباب يف مس األجناس 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه ثنا موسى بن احلسن أنا القعنيب ثنا سليمان  - ٦٤٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر بالسوق داخال : بن بالل عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا 

أسك ميت فتناوله فأخذ يعين بأذنه مث قال أيكم حيب أن هذا له بدرهم من بعض العالية والناس كنفتيه فمر جبدي 
فقالوا ما حنب أنه لنا بشئ وما نصنع به قال أحتبون أنه لكم قالوا واهللا لو كان حيا كان عيبا فيه ألنه أسك فكيف 

  وهو ميت فقال فواهللا للدنيا أهون على اهللا من هذا عليكم رواه مسلم يف الصحيح عن القعنيب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ثنا حممد بن  - ٦٤٦
عباد املكي وأخربنا أبو عبد اهللا حدثين علي بن عيسى ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا بن أيب عمر قاال ثنا سفيان عن 

نصلي مع النيب صلى اهللا عليه و سلم وال نتوضأ من موطىء وهكذا كنا : األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا قال 
رواه عبد اهللا بن إدريس وشريك وجرير عن األعمش إال أهنم مل يقولوا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم ورواه أبو 

نا حممد بن معاوية يف إحدى الروايتني عنه كما أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أمحد بن حاجب الطوسي ث
محاد ثنا أبو معاوية عن األعمش عن شقيق أو حدثه عنه قال قال عبد اهللا كنا نصلي وال نكف شعرا وال ثوبا وال 
نتوضأ من موطىء وهكذا رواه هناد بن السري عن أيب معاوية ورواه إبراهيم بن أيب معاوية كما أخربنا أبو علي 

بو داود ثنا هناد بن السري وإبراهيم بن أيب معاوية عن أيب معاوية عن الروذباري أنا أبو بكر بن داسة قال أخربنا أ



األعمش عن شقيق عن مسروق أو حدثه عنه قال قال عبد اهللا وقال هناد عن شقيق أو حدثه عنه قال قال عبد اهللا 
١٥٨   

  باب ترك الوضوء من خروج الدم من غري خمرج احلدث

هللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد ا - ٦٤٧
خرجنا مع : يونس بن بكري ثنا حممد بن إسحاق حدثين صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد اهللا قال 
من املشركني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة ذات الرقاع من خنل فأصاب رجل من املسلمني امرأة رجل 

فلما أنصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قافال أتى زوجها وكان غائبا فلما أخرب اخلرب حلف ال ينتهي حىت 
يهريق يف أصحاب حممد دما فخرج يتبع أثر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

دب رجل من املهاجرين ورجل من األنصار فقاال حنن يا رسول اهللا فقال منزال فقال من رجل يكألنا ليلتنا هذه فانت
فكونا بفم الشعب فلما أن خرجا إىل فم الشعب قال األنصاري للمهاجري أي الليل أحب إليك أن أكفيكه أوله أو 

الرجل آخره قال بل أكفين أوله فاضطجع املهاجري فنام وقام األنصاري يصلي وأتى زوج املرأة فلما رأى شخص 
عرف أنه ربيئة القوم فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت قائما يصلي مث رماه بسهم آخر فوضعه فيه فنزعه 

فوضعه وثبت قائما يصلي مث عاد له الثالثة فوضعه فيه فنزعه فوضعه مث ركع فسجد مث أهب صاحبه فقال اجلس 
هرب فلما رأى املهاجري ما باألنصاري من الدماء قال فقد أثبت فوثب فلما رآمها الرجل عرف أنه قد نذرا به ف

سبحان اهللا أفال أهببتين أول ما رماك قال كنت يف سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حىت أنفدها فلما تابع علي 
الرمي ركعت فآذنتك أمي اهللا لوال أن أضيع ثغرا أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبفظه لقطعت نفسي قبل أن 

أقطعها أو أنفدها وأخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أبو توبة الربيع بن نافع ثنا بن 
املبارك ثنا حممد بن إسحاق قال حدثين صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر فذكره مبعناه خمتصرا ويف آخره 

ل سبحان اهللا أال أنبهتين أول ما رماك قال كنت يف سورة أقرأها فلم فلما رأى املهاجري ما باألنصاري من الدماء قا
  أحب أن أقطعها 

أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن علي  - ٦٤٨
ن إذا احتجم غسل حمامجه وروى أنه كا: بن عفان نا عبد اهللا بن منري عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر 

الشافعي يف القدمي هذا وعن رجل عن ليث عن طاوس عن بن عباس قال اغسلوا أثر احملاجم عنكم وحسبكم 
  ورويناه فيه عن أنس بن ما لك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال أن يف إسناده ضعفاء 

لي بن عمر احلافظ ثنا أبو سهل بن زياد ثنا صاحل بن أخربناه أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه نا ع - ٦٤٩
احتجم : مقاتل نا أيب ثنا سليمان بن داود ثنا أبو أيوب القرشي بالرقة ثنا محيد الطويل عن أنس بن ما لك قال 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى ومل يتوضأ ومل يزد على غسل حمامجه 

ا أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر يعين بن أيب شيبة ثنا عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثن - ٦٥٠
رأيت بن عمر عصر بثرة يف وجهه فخرج شئ من دم : الوهاب عن التيمي عن بكر يعين بن عبد اهللا املزين قال 



ب وسامل بن عبد اهللا فحكه بني أصبعيه مث صلى ومل يتوضأ وروينا يف معىن هذا عن بن مسعود مث عن سعيد بن املسي
  واحلسن وطاؤس وعن القاسم بن حممد ليس على احملتجم وضوء 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا أبو حممد بن حيان ثنا علي بن احلسني بن زاطيا ثنا داود بن رشيد ثنا  - ٦٥١
عبادة بن نسي حدثه عن عبد  مطرف بن مازن حدثين إسحاق بن عبد اهللا بن أيب اجملالد عن أيب احلكم الدمشقي أن

أنه قال ليس الوضوء من الرعاف والقيء ومس الذكر وما مست النار : الرمحن بن غنم األشعري عن معاذ بن جبل 
بواجب فقيل له أن أناسا يقولون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال توضئوا مما مست النار فقال إن قوما 

يد والفم وضوءا وليس بواجب وإمنا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املؤمنني مسعوا ومل يعوا كنا نسمي غسل ال
  أن يغسلوا أيديهم وأفواههم مما مست النار وليس بواجب مطرف بن مازن تكلموا فيه واهللا أعلم 

د بن احلسني وأما احلديث الذي أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا حمم - ٦٥٢
بن قتيبة ثنا هشام بن عمار ثنا إمساعيل بن عياش عن بن جريج قال أخربين عبد اهللا بن أيب مليكة عن عائشة عن 

إذا قاء أحدكم يف صالته أو قلس أو رعف فليتوضأ مث لينب على ما مضى من : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
واه بن عياش مرة هكذا ومرة قال عن بن جريج عن أبيه عن عائشة صالته ما مل يتكلم قال أبو أمحد هذا احلديث ر

وكالمها غري حمفوظ وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو أمحد ثنا عبد الوهاب بن أيب عصمة ثنا أبو طالب أمحد بن محيد قال 
مسعت أمحد بن حنبل يقول إمساعيل بن عياش ما روي عن الشاميني صحيح وما روي عن أهل احلجاز فليس 

يح قال وسألت أمحد عن حديث بن عياش عن بن جريج عن بن أيب مليكة عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه بصح
و سلم قال من قاء أو رعف احلديث فقال هكذا رواه بن عياش وأمنا رواه بن جريج عن أبيه ومل يسنده عن أبيه 

  ليس فيه ذكر عائشة 

احلسن علي بن عمر احلافظ نا أبو بكر النيسابوري ثنا حممد بن  أخربناه أبو بكر بن احلارث الفقيه نا أبو - ٦٥٣
حيىي وإبراهيم بن هانئ قاال ثنا أبو عاصم قال وحدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا حممد بن يزيد بن طيفور وإبراهيم بن 

[ سن بن حيىي قاال مرزوق قاال ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري قال وحدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أبو األزهر واحل
إذا قاء أحدكم : نا عبد الرزاق كلهم عن بن جريج عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ]  ١٤٣ص 

أو قلس أو وجد مذيا وهو يف الصالة فلينصرف فليتوضأ ولريجع فلينب على صالته ما مل يتكلم قال أبو احلسن قال 
هذا هو الصحيح عن بن جريج وهو مرسل وأما حديث بن جريج عن بن أيب لنا أبو بكر مسعت حممد بن حيىي يقول 

مليكة عن عائشة الذي يرويه إمساعيل بن عياش فليس بشئ وقال الشافعي يف حديث بن جريج عن أبيه ليست هذه 
اء الرواية بثابتة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ومحله مع ما روي فيه عن بن عمر وغريه على غسل بعض األعض

قال الشيخ وقد رواه إمساعيل بن عياش مرة هكذا مرسال كما رواه اجلماعة وهو احملفوظ عن بن جريج وهو مرسل 
قال الزعفراين قال أبو عبد اهللا الشافعي فيما روي عن بن عمر وبن املسيب أهنما كانا يرعفان فيتوضئان ويبنيان 

 يكونا يريان يف الدم وضوءا وإمنا معىن وضوئهما عندنا على ما صليا فقد روينا عن بن عمر وبن املسيب أهنما مل
غسل الدم وما أصاب من اجلسد ال وضوء الصالة وقد روي عن بن مسعود أنه غسل يديه من طعام مث مسح ببلل 

يديه وجهه وقال هذا وضوء من مل حيدث وهذا معروف من كالم العرب يسمى وضوءا لغسل بعض األعضاء ال 
فهذا معىن ما روي عن بن جريج عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الوضوء من  لكمال وضوء الصالة



الرعاف عندنا واهللا أعلم قال الشافعي وليست هذه الرواية بثابتة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الشيخ وعلى 
  واية فيه هذا حيمل ما روي عن ثوبان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف القئ إن صحت الر

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو جعفر حممد بن عمر الدراوردي ثنا حممد بن عبد امللك  - ٦٥٤
ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا أيب عن احلسني املعلم عن حيىي بن أيب كثري ثنا عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثين معدان بن طلحة عن أيب الدرداء عن يعيش بن الوليد بن هشام عن أبيه قال 
سلم قاء فأفطر فلقيت ثوبان يف مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال أنا صببت له وضوءه وإسناد هذا احلديث 

   ١٥٩مضطرب واختلفوا فيه اختالفا شديدا واهللا أعلم وهو مذكور مع سائر ما روي يف هذا الباب يف اخلالفيات 

  باب ترك الوضوء من القهقهة يف الصالة

أخربنا أبو القاسم زيد بن أيب هاشم احلسيين بالكوفة قال ثنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا إبراهيم  - ٦٥٥
سئل جابر بن عبد اهللا عن الرجل يضحك يف الصالة فقال : بن عبد اهللا ثنا وكيع عن األعمش عن أيب سفيان قال 

  وال يعيد الوضوء يعيد الصالة 

وأخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي نا حاجب بن أمحد نا حممد بن محاد نا أبو معاوية عن األعمش عن أيب  - ٦٥٦
إذا ضحك الرجل يف الصالة أعاد الصالة ومل يعد الوضوء وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو : سفيان عن جابر قال 

باس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن عاصم عن احلسني بن حفص عن سفيان هو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو الع
الثوري عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال يعيد الصالة وال يعيد الوضوء وهكذا رواه يزيد بن خالد عن أيب 

  سفيان 

حلافظ ثنا عمر بن أمحد أخربناه أبو بكر بن احلارث الفقيه وأ بو عبد الرمحن السلمي قاال ثنا علي بن عمر ا - ٦٥٧
بن علي القطان ثنا حممد بن الوليد ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن يزيد أيب خالد قال مسعت أبا سفيان حيدث عن 

يف الضحك يف الصالة ليس عليه إعادة الوضوء وعن يزيد أيب خالد عن الشعيب مثله : جابر بن عبد اهللا أنه قال 
ومعاذ بن معاذ عن شعبة وكذلك رواه بن جريج عن يزيد أيب خالد ورواه أبو وكذلك رواه عبد الرمحن بن مهدي 

شيبة إبراهيم بن عثمان عن يزيد أيب خالد فرفعه وأ بو شيبة ضعيف والصحيح أنه موقوف ورواه حبيب املعلم عن 
  عطاء عن جابر من قوله 

د بن عبد اهللا الوكيل ثنا احلسن بن عرفة وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه نا علي بن عمر احلافظ نا أمح - ٦٥٨
أنه كان يصلي بالناس فرأوا شيئا : نا هشيم عن سليمان بن املغرية عن محيد بن هالل عن أيب موسى األشعري 

فضحك بعض من كان معه فقال أبو موسى حني انصرف من كان ضحك منكم فليعد الصالة وكذلك رواه أبو 
  فيه شئ منه أنه أمر بالوضوء نعيم عن سليمان بن املغرية وليس 

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا ثنا أبو أمحد بن فارس ثنا حممد  - ٦٥٩
بن إمساعيل هو البخاري قال حدثين زكريا ثنا احلكم بن املبارك ثنا محاد بن زيد عن إبراهيم بن عقبة عن موىل أليب 



أمامة قال احلدث ما كان من النصف األسفل أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن يوسف الوفاء أخربنا  أمامة عن أيب
أبو عمرو عثمان بن حممد بن بشر ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا إمساعيل بن أيب أويس ثنا عبد الرمحن بن أيب 

هلم منهم سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري الزناد عن أبيه قال كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إىل قو
والقاسم بن حممد وأ بو بكر بن عبد الرمحن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة وسليمان بن 

يقولون فيمن رعف غسل عنه الدم ومل يتوضأ وفيمن ضحك يف الصالة أعادها ومل : يسار يف مشيخة جلة سواهم 
  حنو قوهلم يف الضحك عن الشعيب وعطاء والزهري  يعد وضوءه وروينا

وأما احلديث الذي أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد الصويف نا أبو أمحد بن عدي ثنا بن صاعد ثنا عمرو بن  - ٦٦٠
أن رجال أعمى جاء والنيب صلى اهللا عليه و سلم يف : علي ثنا حيىي بن سعيد عن هشام عن حفصة عن أيب العالية 

ردى يف بئر فضحك طوائف من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم من الصالة فت
ضحك أن يعيد الوضوء والصالة فهذا حديث مرسل ومراسيل أيب العالية ليست بشئ كان ال يبايل عمن أخذ 

  ري مرسال حديثه كذا قال حممد بن سريين وقد روي عن احلسن البصري وإبراهيم النخعي والزه

أما حديث احلسن فأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر بن حفص املقرئ ببغداد ثنا أمحد بن سليمان  - ٦٦١
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان : ثنا حيىي بن جعفر ثنا علي بن عاصم ثنا هشام يعين بن حسان عن احلسن 

فضحك طوائف من كان خلف النيب صلى اهللا عليه و  يصلي بالناس فدخل أعمى فتردى يف بئر كانت يف املسجد
سلم يف صالهتم فلما سلم النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر من كان ضحك أن يعيد وضوءه ويعيد صالته وقد رواه 
أبو حنيفة عن منصور بن زاذان عن احلسن عن معبد اجلهين عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال وخالفه غيالن 

ه عن منصور بن زاذان عن حممد بن سريين عن معبد ومعبد هذا ال صحبة له وهو أول من تكلم يف بن جرير فروا
  القدر بالبصرة ورواه هشيم عن منصور عن بن سريين مرسال 

وأما حديث إبراهيم فأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه ثنا علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا  - ٦٦٢
جاء رجل ضرير البصر والنيب صلى اهللا عليه و سلم يف : نا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم قال علي بن حرب ث

  الصالة فعثر فتردى يف بئر فضحكوا فأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم من ضحك أن يعيد الوضوء والصالة 

إسحاق املزكي قاال ثنا أبو العباس وأما حديث الزهري فأخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو زكريا بن أيب  - ٦٦٣
أن رسول اهللا صلى اهللا : حممد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا الثقة عن بن أيب ذئب عن بن شهاب 

عليه و سلم أمر رجال ضحك يف الصالة أن يعيد الوضوء والصالة قال الشافعي فلم نقبل هذا ألنه مرسل قال 
ة عن معمر عن بن شهاب عن سليمان بن أرقم عن احلسن عن النيب صلى اهللا عليه و سلم الشافعي مث أخربنا الثق

  هبذا احلديث قال الشيخ وهذه الروايات كلها راجعة إىل أيب العالية الرياحي 

والذي يدل على ذلك ما أخربنا أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا بن صاعد نا إمساعيل بن  - ٦٦٤
أن النيب صلى : اق قال مسعت علي بن املديين يقول قال يل عبد الرمحن بن مهدي حديث الضحك يف الصالة إسح

اهللا عليه و سلم أمره أن يعيد الوضوء والصالة كله يدور على أيب العالية قال علي فقلت قد رواه احلسن عن النيب 
زيد عن حفص بن سليمان قال أنا حدثت به احلسن صلى اهللا عليه و سلم مرسال فقال عبد الرمحن أخربنا محاد بن 



عن حفصة عن أيب العالية قلت له قد رواه إبراهيم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال عبد الرمحن نا شريك عن 
أيب هاشم قال أنا حدثت به إبراهيم عن أيب العالية فقال على قلت لعبد الرمحن فقد رواه الزهري عن النيب صلى اهللا 

و سلم مرسال قال عبد الرمحن قرأت هذا احلديث يف كتاب بن أخي الزهري عن الزهري عن سليمان بن أرقم  عليه
عن احلسن قال ومسعت عليا يقول أعلم الناس هبذا احلديث عبد الرمحن بن مهدي قال األمام أمحد رمحه اهللا تعاىل 

خبالفه وقد صح عن قتادة عن احلسن أنه  ولو كان عند الزهري أو احلسن فيه حديث صحيح ملا استجازا القول
كان ال يرى من الضحك يف الصالة وضوءا وعن شعيب بن أيب محزة وغريه عن الزهري أنه قال من الضحك يعيد 

الصالة وال يعيد الوضوء أخربنا أبو سعد املاليين قال قال أبو أمحد بن عدي وأكثر ما نقم على أيب العالية هذا 
ريه فإمنا مدارهم ورجوعهم إىل أيب العالية واحلديث له وبه يعرف ومن أجل هذا احلديث احلديث وكل من رواه غ

  تكلموا يف أيب العالية وسائر أحاديثه مستقيمة صاحلة 

أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان الفارسي قال مسعت  - ٦٦٥
أن رجال ضحك يف الصالة فأمره النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يعيد : أيب العالية  سليمان بن حرب ذكر حديث

الوضوء والصالة فضعفه أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب نا العباس بن حممد الدوري قال 
إبراهيم صحيحة إال  مسعت حيىي بن معني يقول مرسالت سعيد بن املسيب أحسن من مرسالت احلسن ومرسالت

حديث تاجر البحرين وحديث الضحك يف الصالة ومرسل الزهري ليس بشئ قال الشيخ وقد روي ذلك بأسانيد 
موصولة إال أهنا ضعيفة قد ثبت ضعفها يف اخلالفيات أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق ثنا أبو 

بن حيىي هو الذهلي يقول مل يثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف  بكر حممد بن حيىي املطرز قال مسعت حممد
الضحك يف الصالة خرب وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال قرأت خبط أيب عمرو املستملي مسعت حممد بن حيىي الذهلي 

ح الزعفراين وسئل عن حديث أيب العالية وتوابعه يف الضحك فقال واه ضعيف ويف رواية احلسن بن حممد بن الصبا
عن أيب عبد اهللا الشافعي يف حديث الضحك يف الصالة لو ثبت عندنا احلديث بذلك لقلنا به والذي يزعم أن عليه 

الوضوء يف القهقهة يزعم أن القياس أن ال ينتقض ولكنه يتبع اآلثار فلو كان يتبع منها الصحيح املعروف كان بذلك 
صول املعروف ويقبل الضعيف املنقطع باب الدليل على أن الكالم وإن عندنا محيدا ولكنه يرد منها الصحيح املو

  عظم مل يكن فيه وضوء 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ٦٦٦
األوزاعي عن الزهري عن محيد بن عبد  يعقوب ثنا حممد بن عوف الطائي نا أبو املغرية عبد القدوس بن احلجاج ثنا

من حلف منكم فقال يف حلفه بالالت والعزى : الرمحن عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فليقل ال إله إال اهللا ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق رواه البخاري يف الصحيح عن أيب إسحاق عن املغرية 

  بن سعيد عن الوليد عن األوزاعي  ورواه مسلم عن سويد

أخربناه أبو سعيد حممد بن موسى ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا  - ٦٦٧
: إبراهيم يعين بن سعد عن بن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ١٦٠فليقل ال إله إال اهللا قال بن شهاب ومل يبلغين أنه ذكر يف ذلك وضوءا من حلف بالالت والعزى 

  باب السنة يف األخذ من األظفار والشارب وما ذكر معهما وأن ال وضوء يف شئ



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو زكريا  - ٦٦٨من ذلك قال اهللا تعاىل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأمتهن اآلية 
ربي ثنا حممد بن عبد السالم ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عبد اهللا بن طاوس عن أبيه عن العن

وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأمتهن قال ابتاله اهللا عز و جل بالطهارة مخس يف : بن عباس يف قوله عز و جل 
الستنشاق والسواك وفرق الرأس ويف اجلسد تقليم الرأس ومخس يف اجلسد يف الرأس قص الشارب واملضمضة وا

األظفار وحلق العانة واخلتان ونتف اإلبط وغسل مكان الغائط والبول باملاء وقد مضى يف هذا الكتاب حديث بن 
الزبري عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم عشر من الفطرة فذكرهن إال أنه ذكر إعفاء اللحية وغسل 

  اخلتان وفرق الرأس  الرباجم ومل يذكر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأ بو بكر بن احلسن القاضي وأ بو احلسن  - ٦٦٩
علي بن حممد بن علي اإلسفرائيين قالوا أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو حيىي زكريا بن حيىي بن أسد ثنا سفيان 

الفطرة مخس أو مخس من : سيب عن أيب هريرة يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عن الزهري عن سعيد بن امل
الفطرة اخلتان واالستحداد ونتف اإلبط وقص الشارب وتقليم األظفار رواه البخاري يف الصحيح عن على بن 

  املديين ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه كلهم عن سفيان بن عيينة 

نا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب إمالء ثنا حامد بن أيب حامد املقرئ ثنا إسحاق وأخرب - ٦٧٠
من السنة قص : بن سليمان ثنا حنظلة بن أيب سفيان عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  محد بن أيب رجاء عن إسحاق بن سليمان الشارب ونتف اإلبط وتقليم األظفار رواه البخاري يف الصحيح عن أ

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٦٧١
: حممد بن أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

وا الشوارب رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن عن حيىي بن سعيد ورواه البخاري من اعفوا اللحى وأحف
  طريق آخر عن عبيد اهللا وزاد فيه عمر بن حممد بن زيد عن نافع خالفوا املشركني 

املنهال أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف نا أبو بكر أمحد بن إسحاق بن أيوب أنا أبو املثىن ثنا حممد بن  - ٦٧٢
خالفوا : ثنا يزيد بن زريع ثنا عمر بن حممد عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

املشركني وفروا اللحى وأحفوا الشوارب رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن املنهال ورواه مسلم عن سهل بن 
  اهللا عليه و سلم إال أنه قال وخالفوا اجملوس عثمان عن يزيد بن زريع ورواه أبو هريرة عن النيب صلى 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن حيىي ثنا حيىي بن صاحل  - ٦٧٣
 :ثنا سليمان بن بالل أنا العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا اجملوس خمرج يف كتاب مسلم من حديث حممد بن جعفر عن العالء 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا أبو سعيد حممد بن شاذان ثنا قتيبة بن  - ٦٧٤
وقت لنا يف قص الشارب وتقليم : ل أنس سعيد نا جعفر بن سليمان عن أيب عمران اجلوين عن أنس بن ما لك قا

  األظفار ونتف اإلبط وحلق العانة أن ال نترك أكثر من أربعني يوما رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة 



وأخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح احملاريب بالكوفة حدثنا أبو جعفر بن دحيم ثنا حممد بن احلسن بن  - ٦٧٥
وقت لنا رسول : إبراهيم ثنا صدقة بن موسى ثنا أبو عمران اجلوين عن أنس بن ما لك قال أيب احلسني ثنا مسلم بن 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حلق العانة وقص الشارب وتقليم األظفار ونتف اإلبط أربعني يوما 

قوب ثنا الربيع بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يع - ٦٧٦
رأيت بن عمر قص أظفاره فقلت أال : سليمان ثنا أيوب بن سويد عن عيسى عن سليمان التيمي عن أيب جملز قال 

تتوضأ فقال مم أتوضأ ألنت أكيس يف نفسك ممن مساه أهله كيسا ورويناه عن الشعيب أنه قال يف الرجل يقص 
وضوء وعن عطاء أمسسه املاء وعن إبراهيم كذلك وعن  أظفاره بعد الوضوء هو طهوره وعن احلسن ليس فيه

  الزهري إن شاء مسح عليه مباء وإن شاء ترك 

أخربنا أبو بكر بن احلارث نا أبو حممد بن حيان ثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا أبو عامر موسى بن  - ٦٧٧
قص شاربه أو جز شعره قال إن شاء  عن الزهري فيمن قلم أظفاره أو: عامر ثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي 

   ١٦١مسح عليه مباء وإن شاء ترك 

  باب كيف األخذ من الشارب

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك ثنا عبد اهللا بن جعفر بن أمحد ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  - ٦٧٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : غرية بن شعبة الطيالسي ثنا املسعودي أخربين أبو عون الثقفي حممد بن عبيد اهللا عن امل

  و سلم رأى رجال طويل الشارب فدعا بسواك وشفرة فوضع السواك حتت الشارب فقص عليه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا  - ٦٧٩
ذكر رسول اهللا صلى : بن عبيد اهللا عن ميمون بن مهران عن عبد اهللا بن عمر قال  النفيلي قال قرأت على معقل

اهللا عليه و سلم اجملوس فقال إهنم يوفرون سباهلم وحيلقون حلاهم فخالفوهم قال وكان بن عمر يستعرض سبلته 
  فجزها كما جتز الشاة أو جيز البعري 

طان ثنا أمحد بن يونس ثنا الفريايب ثنا سفيان عن حممد بن عجالن أخربنا أبو طاهر الفقيه أخربنا أبو بكر الق - ٦٨٠
رأيت أبا سعيد اخلدري وجابر بن عبد اهللا وبن عمر ورافع بن خديج وأبا أسيد : عن عبيد اهللا بن أيب رافع قال 

عثمان بن  األنصاري وبن األكوع وأبا رافع ينهكون شوارهبم حىت احللق قال اإلمام أمحد كذا وجدته وقال غريه عن
  عبيد اهللا بن أيب رافع وقيل بن رافع 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا عبد الوهاب بن  - ٦٨١
رأيت مخسة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : جندة ثنا إمساعيل بن عياش ثنا شرحبيل بن مسلم اخلوالين قال 

يقصون شوارهبم ويعفون حلاهم ويصفروهنا أبو أمامة الباهلي وعبد اهللا بن بسر وعتبة بن عبد السلمي  و سلم
  واحلجاج بن عامر الثمايل واملقدام بن معد يكرب الكندي كانوا يقصون شوارهبم مع طرف الشفة 



مساعيل السلمي ثنا عبد العزيز أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أمحد بن كامل بن خلف القاضي ثنا حممد بن إ - ٦٨٢
ذكر ما لك بن أنس إحفاء بعض الناس شوارهبم فقال ما لك ينبغي أن يضرب من صنع : بن عبد اهللا األويسي قال 

ذلك فليس حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم يف اإلحفاء ولكن يبدي حرف الشفتني والفم قال ما لك بن أنس 
  حلق الشارب بدعة ظهرت يف الناس 

وقد أخربين أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن مسلمة القعنيب عن ما لك  - ٦٨٣
ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن قريش ثنا احلسن بن سفيان ثنا قتيبة بن سعيد عن ما لك بن أنس 

أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى :  صلى اهللا عليه و سلم عن أيب بكر بن نافع عن أبيه عن بن عمر عن النيب
لفظ حديث قتيبة ويف حديث القعنيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحى رواه 
أنه مسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد ورويناه من حديث عبيد اهللا بن عمر وعمر بن حممد بن زيد عن نافع وك

رمحه اهللا تعاىل محل اإلحفاء املأمور به يف اخلرب على األخذ من الشارب باجلز دون احللق وإنكاره وقع للحلق دون 
اإلحفاء والوهم وقع من الراوي عنه يف إنكار اإلحفاء مطلقا واهللا أعلم ومن ذهب إىل احللق زعم أنه داخل يف محله 

   ١٦٢أمره باإلحفاء 

  باب ما جاء يف التنور

حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي  - ٦٨٤
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يتنور ويلي عانته : ثنا كامل أبو العالء عن حبيب بن أيب ثابت عن أم سلمة 
ربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو بيده أسنده كامل أبو العالء وأرسله من هو أوثق منه أخ

العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان أنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن حبيب بن أيب 
  ثابت قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يلي عانته بيده 

و العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر حدثنا بن وهب أخربنا وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أب - ٦٨٥
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا تنور ويل عانته بيده : سفيان الثوري عن حبيب بن أيب ثابت قال 

عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو بكر حممد بن عبد اهللا اجلراحي مبرو ثنا حيىي بن شاسويه ثنا  - ٦٨٦
الكرمي السكري ثنا وهب بن زمعة ثنا سفيان عن عبد امللك قال قال عبد اهللا يعين بن املبارك ما أدري من أخربين 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يتنور قال عبد اهللا وهو أشبه األمرين أن ال يكون وذكر احلديث : عن قتادة 
ته فقال هذا ضعيف قال الشيخ احلديث فيه ما قدمته وقد روي بإسناد اآلخر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ويل عان

  آخر ليس باملعروف بعض رجاله 

أخربناه أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان حدثين  - ٦٨٧
مد بن زياد األهلاين يقول كان ثوبان جارا لنا سليمان بن سلمة احلمصي ثنا سليمان بن ناشرة األهلاين قال مسعت حم

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يدخل احلمام ويتنور روى أبو داود يف : وكان يدخل احلمام فقلت له فقال 
املراسيل عن أيب كامل اجلحدري عن عبد الواحد عن صاحل بن صاحل عن أيب معشر أن رجال نور رسول اهللا صلى 



ما بلغ العانة كف الرجل ونور رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نفسه وعن عبد اهللا بن حممد بن اهللا عليه و سلم فل
إسحاق األدرمي عن عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يتنور وال أبو بكر 

ا أبو احلسني الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي وال عمر وال عثمان وكالمها منقطع أخربنا مها أبو بكر حممد بن حممد ثن
  ثنا أبو داود فذكرمها 

وأخربنا أبو نصر بن قنادة ثنا أبو علي الرفاء ثنا أبو العباس أمحد بن عبد اهللا الطائي ببغداد ثنا أبو عمار  - ٦٨٨
كان : أنس قال احلسن بن حارث املروزي ثنا علي بن احلسن بن شقيق عن أيب محزة السكري عن مسلم املالئي عن 

النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يتنور فإذا كثر شعره حلقه مسلم املالئي ضعيف يف احلديث فإن كان حفظه فيحتمل 
أن يكون قتادة أخذه أيضا عن أنس واهللا أعلم وقد روي يف ذلك عن بن عمر أخربناه حيىي بن إبراهيم بن حممد بن 

حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين أسامة بن زيد الليثي عن نافع أن عبد اهللا حيىي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا 
بن عمر كان يطلي فيأمرين أطليه حىت إذا بلغ سفلته وليها هو وهبذا اإلسناد قال ثنا بن وهب قال حدثين عبد اهللا 

 أطلي ما ظهر منه مث بن عمر عن نافع أن بن عمر كان ال يدخل احلمام وكان يتنور يف البيت ويلبس إزارا ويأمرين
   ١٦٣يأمرين أن أؤخر عنه فيلي فرجه 

  باب ترك الوضوء مما مست النار

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين نا عبد اهللا بن  - ٦٨٩
د الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا يوسف نا ما لك ح وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان نا أمحد بن عبي
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : القعنيب عن ما لك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد اهللا بن عباس 

  أكل كتف شاة مث صلى ومل يتوضأ رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف ورواه مسلم عن القعنيب 

 احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي نا مسدد ثنا حيىي بن أخربنا أبو عبد اهللا - ٦٩٠
سعيد عن هشام بن عروة قال حدثين وهب بن كيسان عن حممد بن عمرو بن عطاء عن بن عباس قال يعين هشام 

مد بن علي عن أبيه عن وحدثين الزهري حدثين علي بن عبد اهللا بن عباس عن بن عباس قال يعين هشام وحدثين حم
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكل كتفا أو حلما مث صلى ومل يتمضمض ومل ميس ماء رواه : بن عباس قال 

  مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن حيىي بن سعيد القطان 

بن يعقوب ثنا أمحد بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال حدثنا أبو العباس حممد - ٦٩١
كنت مع بن عباس يف بيت : عبد احلميد احلارثي ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثري عن حممد بن عمرو بن عطاء قال 

ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املسجد فجعل يعجب ممن يزعم أن الوضوء مما مست النار ويضرب فيه 
املسخن ونتوضأ به وندهن بالدهن املطبوخ وذكر أشياء مما يصيب الناس مما قد األمثال ويقول إنا نستحم باملاء 

مست النار مث قال لقد رأيتين يف هذا البيت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد توضأ مث لبس ثيابه فجاءه 
فأكل منها لقمة أو املؤذن فخرج إىل الصالة حىت إذا كان يف احلجرة خارجا من البيت لقيته هدية عضو من شاة 

لقمتني مث صلى وما مس ماء رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب عن أيب أسامة وفيه داللة على أن بن عباس 
  شهد ذلك من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



بن أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو احلسن عبد الصمد بن علي  - ٦٩٢
مكرم نا عبيد بن عبد الواحد ثنا حيىي بن عبد اهللا بن بكري نا الليث عن عقيل عن بن شهاب قال أخربين جعفر بن 

رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيتز من كتف شاة يف يده : عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخربه أنه 
ا مث قام فصلى ومل يتوضأ رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن فدعي إىل الصالة فألقاها والسكني اليت كان حيتز هب

  بكري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا عمران بن موسى نا أمحد بن عيسى املصري  - ٦٩٣
رأيت : نا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن بن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيتز من كتف شاة فأكل منها فدعى إىل الصالة فقام وطرح السكني مث صلى ومل 
يتوضأ قال بن شهاب وحدثين علي بن عبد اهللا بن عباس عن أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بذلك قال 

ميمونة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكل عمرو وحدثين بكري بن األشج عن كريب موىل بن عباس عن 
عندها كتفا مث صلى ومل يتوضأ قال عمرو وحدثين جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن األشج عن كريب عن بن عباس 
عن ميمونة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بذلك قال عمرو وحدثين سعيد بن أيب هالل عن عبد اهللا بن عبيد اهللا 

أيب غطفان عن أيب رافع قال أشهد لكنت أشوي لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بطن الشاة مث قام بن أيب رافع عن 
فصلى ومل يتوضأ رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن عيسى إال أنه قال يف حديث جعفر بن ربيعة عن يعقوب عن 

ث بكري بن األشج عن أصبغ كريب عن ميمونة وهو الصحيح وذكر بن عباس فيه زيادة وهم وأخرج البخاري حدي
  بن الفرج عن بن وهب 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء وأ بو بكر أمحد بن احلسن القاضي قراءة قاال ثنا أبو  - ٦٩٤
د العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين نا حيىي بن يعلي بن احلارث احملاريب ثنا زائدة بن قدامة ثنا عب

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : العزيز بن رفيع عن عكرمة وعبد اهللا بن أيب مليكة قاال مسعنا عائشة تذكر 
  كان مير على القدر فيأخذ منها العرق فيأكل منه مث ينطلق إىل الصالة وال يتوضأ وال ميضمض 

اد ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغد - ٦٩٥
منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق ثنا بن جريج أخربين حممد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخربه أن أم سلمة زوج 

أهنا قربت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم جنبا مشويا فأكله مث قام إىل الصالة : النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربته 
وضأ وهكذا رواه احلجاج بن حممد وروح بن عبادة عن بن جريج ورواه عثمان بن عمر عن بن جريج عن ومل يت

حممد بن يوسف عن سليمان بن يسار عن أم سلمة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بنحوه أخربناه أبو عبد اهللا 
أخربنا بن جريج فذكره وروي عن  احلافظ أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا عثمان بن عمر

  عبد اهللا بن شداد وزينب بنت أم سلمة عن أم سلمة 

أخربنا أبو احلسني حممد بن الفضل القطان ببغداد من أصل كتابه نا أبو جعفر حممد بن حيىي بن عمر بن  - ٦٩٦
أن النيب : عن جابر علي بن حرب الطائي ثنا أبو جدي علي بن حرب ثنا سفيان بن عيينة عن حممد بن املنكدر 

صلى اهللا عليه و سلم أكل حلما فصلى ومل يتوضأ ويف الباب عن عثمان بن عفان وعبد اهللا بن مسعود وسويد بن 



النعمان وحممد بن مسلمة وأيب هريرة وعبد اهللا بن عمرو بن العاصي واملغرية بن شعبة وعبد اهللا بن احلارث بن جزء 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم الزبيدي ورافع بن خديج وغريهم عن 

قال احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين قال أبو عبد اهللا الشافعي وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه و  - ٦٩٧
الوضوء مما مست النار وإمنا أراد ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا عبيد بن عبد : سلم 

بن بكري حدثين الليث بن سعد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد واللفظ له ثنا عبد  الواحد ثنا حيىي
اهللا بن سليمان بن األشعث ثنا عبد امللك بن شعيب بن الليث نا أيب عن جدي عن عقيل قال قال بن شهاب أخربين 

بن زيد األنصاري أخربه أن أباه زيد بن ثابت  عبد امللك بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام أن خارجة
قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول الوضوء مما مست النار قال بن شهاب وأخربين عمر بن عبد 

العزيز أن عبد اهللا بن إبراهيم بن قارظ أخربه أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على املسجد فقال إمنا أتوضأ من أثوار أقط 
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال توضؤوا مما مست النار قال بن شهاب وأخربين سعيد بن خالد بن أكلتها أل

عمرو بن عثمان وأنا أحدثه هذا احلديث أنه سأل عروة بن الزبري عن الوضوء مما مست النار قال عروة مسعت 
رواه مسلم يف الصحيح عن عبد امللك بن عائشة تقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضؤوا مما مست النار 

شعيب ويف الباب عن أم حبيبة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم وأم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم وأيب 
طلحة وأيب موسى األشعري وأيب سعيد اخلدري وغريهم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الزعفراين قال أبو عبد 

ا قلنا ال يتوضأ منه ألنه عندنا منسوخ أال ترى أن عبد اهللا بن عباس وإمنا صحبه بعد الفتح يروي اهللا الشافعي وإمن
عنه أنه رآه يأكل من كتف شاه مث صلى ومل يتوضأ وهذا عندنا من أبني الدالالت على أن الوضوء منه منسوخ أو 

عليه و سلم أنه مل يتوضأ منه مث عن أيب بكر أن أمره بالوضوء منه بالغسل للتنظيف والثابت عن رسول اهللا صلى اهللا 
وعمر وعثمان وعلي وبن عباس وعامر بن ربيعة وأيب بن كعب وأيب طلحة كل هؤالء مل يتوضأوا منه قال الشيخ أما 
الطريقة األوىل فإليها ذهب مجاعة من العلماء وأحتجوا فيها مبا احتج به الشافعي من رواية بن عباس مث برواية جابر 

  د اهللا األنصاري وحممد بن مسلمة وأيب هريرة بن عب

أما حديث جابر بن عبد اهللا فأخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ وأبو نصر أمحد بن علي القاضي  - ٦٩٨
قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عوف ثنا علي بن عياش ثنا شعيب بن أيب محزة عن حممد بن املنكدر 

  كان آخر األمرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ترك الوضوء مما مست النار : جابر بن عبد اهللا قال  عن

وأخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس األصم ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا علي بن عياش  - ٦٩٩
ى اهللا عليه و سلم أنه أكل خبزا وحلما مث صلى ومل إسناده بنحوه وقال كان آخر األمرين من رسول اهللا صل: فذكر 
  يتوضأ 

وأما حديث حممد بن مسلمة فأخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه ثنا  - ٧٠٠
بن  عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الرمحن بن املبارك نا قريش بن حيان العجلي ثنا يونس عن أيب خالد عن حممد

أكل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مما غريت النار مث صلى ومل يتوضأ وكان آخر أمريه وقال غريه : مسلمة قال 
  يونس عن أيب خلدة عن حممد بن مسلمة قال أكل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



إبراهيم بن عبد اهللا ثنا  وأما حديث أيب هريرة فأخربنا أبو بكر أمحد بن علي احلافظ حدثنا أبو إسحاق - ٧٠١
حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا أمحد بن عبدة الضيب ثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أيب 

رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ من ثور إقط مث رآه أكل من كتف شاة مث صلى ومل يتوضأ : هريرة أنه 
سهيل فقال يف احلديث أكل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثور إقط فتوضأ وأكل  ورواه عبد العزيز بن مسلم عن

  كتفا ومل يتوضأ أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس ثنا الصغاين ثنا أبو النعمان ثنا عبد العزيز بن مسلم فذكره 

يرة معلول وفتواه بعد وفاة النيب وذهب بعض أهل العلم إىل الطريقة الثانية وزعموا أن حديث أيب هر - ٧٠٢
صلى اهللا عليه و سلم بالوضوء منه وأن رواية شعيب بن أيب محزة عن حممد بن املنكدر اختصار من احلديث الذي 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأ بو بكر بن احلسن قاال حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن 
ا بن وهب قال وحدثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك أسامة بن زيد وبن جريج عن عبد احلكم أخربن

ذهب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل امرأة من األنصار ومعه أصحابه : حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا 
ىل فضل طعامه فأكل مث حانت فقربت له شاة مصلية قال فأكل وأكلنا مث حانت الظهر فتوضأ مث صلى مث رجع إ

العصر فصلى ومل يتوضأ هكذا رواه مجاعة عن حممد بن املنكدر ويرون أن آخر أمريه أريد به يف هذه القصة قاله أبو 
داود السجستاين وغريه وكذلك يرون حديث حممد بن مسلمة وقد روي يف حديث آخر ما يوهم أن يكون الناسخ 

  إجياب الوضوء منه 

أبو علي الروذباري ثنا أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث بن  أخربناه - ٧٠٣
سعد حدثين زيد بن جبرية بن حممود بن أيب جبرية األنصاري من بين عبد األشهل عن أبيه جبرية بن حممود عن 

م ال يكون أنس بن ما لك فإنه بقى سلمة بن سالمه بن وقش وكان آخر أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
أهنما دخال وليمة وسلمة على وضوء فأكلوا مث خرجوا فتوضأ سلمة فقال له جبرية أمل تكن على وضوء قال : بعده 

بلى ولكين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وخرجنا من دعوة دعينا هلا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فقلت له أمل تكن على وضوء يا رسول اهللا قال بلى ولكن األمور حتدث وهذا مما حدث على وضوء فأكل مث توضأ 

وإىل مثل هذا ذهب الزهري وهو فيما أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنا أبو سهل أمحد بن حممد بن عبد اهللا 
عن الزهري قال أخربين جعفر بن  بن زياد القطان ثنا أبو حيىي عبد الكرمي بن اهليثم نا أبو اليمان أخربين شعيب

عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخربه أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيتز من كتف شاة يف يده 
فدعى إىل الصالة فالقاها والسكني اليت كان حيتز هبا مث قام فصلى ومل يتوضأ قال الزهري فذهبت تلك يف الناس مث 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ونساء من أزواجه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  أخربنا رجال من أصحاب
  توضؤوا مما مست النار 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو النضر الفقيه قال قال أبو سعيد يعين عثمان بن سعيد الدارمي فهذه  - ٧٠٤
م نقف على الناسخ واملنسوخ منها ببيان بني حنكم به األحاديث قد اختلف فيها واختلف يف األول واآلخر منها فل

دون ما سواه فنظرنا إىل ما اجتمع عليه اخللفاء الراشدون واألعالم من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  : فأخذوا بإمجاعهم يف الرخصة فيه باحلديث الذي يروى فيه الرخصة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 



بو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا عبد اهللا بن يوسف ثنا ما أخربنا أ - ٧٠٥
رأيت أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه أكل حلما : لك عن أيب نعيم وهب بن كيسان أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول 

  مث صلى ومل يتوضأ 

نا حممد نا عبيد اهللا بن عائشة ثنا محاد بن سلمة عن عمرو بن دينار وأيب وأخربنا أبو عبد اهللا نا أبو العباس ث - ٧٠٦
  أن أبا بكر الصديق وعمر بن اخلطاب أكال خبزا وحلما فصليا ومل يتوضئا : الزبري مجيعا عن جابر بن عبد اهللا 

 املصري ثنا ما لك عن أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد ثنا حيىي بن بكري - ٧٠٧
أن عثمان بن عفان أكل خبزا وحلما مث مضمض وغسل يديه ومسح : ضمرة بن سعيد املازين عن أبان بن عثمان 

  هبما وجهه مث صلى ومل يتوضأ 

أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا حممد بن كثري العبدي ثنا  - ٧٠٨
طعم خبزا وحلما فقيل له أال تتوضأ فقال : يل عن عبد األعلى عن أيب عبد الرمحن عن علي رضي اهللا عنه أنه إسرائ

  إن الوضوء مما خرج وليس مما دخل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ٧٠٩
يعين بن عطاء أخربنا بن جريج عن حممد بن يوسف موىل عثمان عن سليمان بن يسار قال  طالب أنا عبد الوهاب

وقفت على أيب هريرة وهو يتوضأ إذ جاءه بن عباس فقال يا بن عباس أتدري مما توضأت قال ال قال أبو هريرة من 
أكل خبزا :  عليه و سلم ثور أقط أكلته فقال بن عباس ما أبايل مما توضأت واهللا لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا

  وحلما مث قام إىل الصالة ومل يتوضأ 

ثر وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد قاال ثنا أبو العباس نا حيىي ثنا عبد الوهاب أنا بن جريج عن  - ٧١٠
  ه ال وضوء مما مست النار وإمنا النار بركة والنار ال حتل من شئ وال حترم: عطاء قال قال بن عباس 

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل أنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي نا حممد بن إبراهيم  - ٧١١
أن أنس بن ما لك قدم من : العبدي نا بن بكري ثنا ما لك عن موسى بن عقبة عن عبد الرمحن بن زيد األنصاري 

طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ فقال له  العراق فدخل عليه أبو طلحة وأيب بن كعب فقرب إليهما
أبو طلحة وأيب بن كعب ما هذا يا أنس أعراقية فقال أنس ليتين مل أفعل وقام أبو طلحة وأيب بن كعب فصليا ومل 

  يتوضئا 

توضأ للصالة أنه سأل عبد اهللا بن عامر بن ربيعة عن الرجل ي: وبإسناده قال ثنا ما لك عن حيىي بن سعيد  - ٧١٢
  مث يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ فقال عبد اهللا بن عامر بن ربيعة رأيت أيب يفعل ذلك مث ال يتوضأ 

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا احلسن بن يعقوب بن يوسف نا حيىي بن أيب طالب نا عبد الوهاب يعين  - ٧١٣
   ١٦٤ما أكال مع بن مسعود خبزا وحلما ومل يتوضئا أهن: بن عطاء ثنا داود عن عامر عن علقمة واألسود 



  باب التوضي من حلوم اإلبل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أبو عمر ومسدد واحلجيب  - ٧١٤
وا أنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد وأخربنا أبو عبد اهللا أخربين أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو كامل قال

أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتوضأ من : اهللا بن موهب عن جعفر بن أيب ثور عن جابر بن مسرة 
حلوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فال تتوضأ قال أتوضأ من حلوم اإلبل قال نعم فتوضأ من حلوم اإلبل قال 

قال نعم قال أصلي يف مبارك اإلبل قال ال لفظ حديث أيب كامل رواه مسلم يف الصحيح عن أصلي يف مرابض الغنم 
أيب كامل وأخرجه أيضا من حديث أشعث بن أيب الشعثاء ومساك بن حرب عن جعفر بن أيب ثور وذهب علي بن 

مد بن إسحاق اإلسفرائيين نا املديين إىل أن جعفر بن أيب ثور هذا جمهول أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا احلسن بن حم
حممد بن أمحد بن الرباء قال قال على جعفر هذا جمهول كذا قال على وقد أخربنا حممد بن إبراهيم الفارسي نا 

إبراهيم بن عبد اهللا ثنا أبو أمحد بن فارس عن حممد بن إمساعيل البخاري قال جعفر بن أيب ثور جده جابر بن مسرة 
عن مساك عن جعفر بن أيب ثور بن جابر عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف  قال سفيان وزكريا وزائدة

اللحوم قال وقال أهل النسب ولد جابر بن مسرة خالد وطلحة ومسلمة وهو أبو ثور قال وقال شعبة عن مساك عن 
حديث الثوري أصح من أيب ثور عكرمة بن جابر بن مسرة عن جابر بن مسرة قال أبو عيسى الترمذي فيما بلغين عنه 

حديث شعبة وشعبة أخطأ فيه فقال عن أيب ثور وإمنا هو جعفر بن أيب ثور وجعفر بن أيب ثور وهو رجل مشهور وهو 
من ولد جابر بن مسرة روي عنه مساك بن حرب وعثمان بن عبد اهللا بن موهب وأشعث بن أيب الشعثاء قال حممد بن 

ة رواة احلديث قال الشيخ ومن روى عنه مثل هؤالء خرج من أن يكون إسحاق بن خزمية وهؤالء الثالثة من أجل
جمهوال وهلذا أودعه مسلم بن احلجاج يف كتابه الصحيح وقد روى سفيان الثوري عن حبيب بن أيب ثابت قال أنبأين 

اإلبل  من مسع جابر بن مسرة يقول كنا منضمض من ألبان اإلبل وال منضمض من ألبان الغنم وكنا نتوضأ من حلوم
  وال نتوضأ من حلوم الغنم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا احلسني الكرابيسي يعين أمحد بن عبد اهللا يقول مسعت أمحد بن  - ٧١٥
رأيت حممد بن احلسن يتوضأ من حلوم اإلبل وقد : محدون األعشى يقول مسعت علي بن احلسن األفطس يقول 

   عليه و سلم روى بن رواحة عن النيب صلى اهللا

أخربنا األستاذ أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر أنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ٧١٦
سئل النيب صلى : شعبة عن األعمش عن عبد اهللا موىل لقريش عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء بن عازب قال 

  اإلبل فأمر به وسئل عن الصالة يف مبارك اإلبل فنهى عنها  اهللا عليه و سلم عن الوضوء من حلوم

أن النيب صلى اهللا عليه و : وبإسناده قال مسعت عبد اهللا موىل لقريش عن بن أيب ليلى عن الرباء بن عازب  - ٧١٧
سلم سئل عن الوضوء من حلوم الغنم فرخص يف الوضوء منها وسئل عن الصالة يف مرابضها فرخص فيها هكذا 

ه مجاعة عن األعمش عن عبد اهللا بن عبد اهللا الرازي ورواه احلجاج بن أرطاة عن عبد اهللا عن عبد الرمحن بن روا
أيب ليلى عن أسيد بن حضري واحلجاج ضعيف قال أبو عيسى حديث األعمش أصح قال ورواه عبيدة الضيب عن 

عليه و سلم وليس بشئ وذو الغرة ال يدرى  عبد اهللا عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن ذي الغرة عن النيب صلى اهللا
من هو وحديث األعمش أصح قال الشيخ وعبيدة الضيب ليس بالقوي وبلغين عن أمحد بن حنبل وإسحاق بن 



إبراهيم احلنظلي أهنما قاال قد صح يف هذا الباب حديثان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حديث الرباء بن عازب 
  وحديث جابر بن مسرة 

وأخربنا أبو بكر أمحد بن علي احلافظ أنا إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين قال قال حممد بن إسحاق بن خزمية  - ٧١٨
قال الشيخ وروينا عن علي : مل نر خالفا بني علماء أهل احلديث أن هذا اخلرب صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه 

  منا قاال ذلك يف ترك الوضوء مما مست النار بن أيب طالب وبن عباس الوضوء مما خرج وليس مما دخل وإ

وأخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف املهرجاين هبا أنا أبو سهل أمحد بن حممد بن مجان الرازي هبا نا حممد بن  - ٧١٩
أتى بن مسعود بقصعة من الكبد : أيوب أنا مسدد نا حفص بن غياث عن عمران بن سليم عن أيب جعفر قال 

جلزور فأكل ومل يتوضأ وهذا منقطع وموقوف وروي عن أيب عبيدة قال كان عبد اهللا بن مسعود والسنام وحلم ا
يأكل من ألوان الطعام وال يتوضأ منه ومبثل هذا ال يترك ما ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد محل 

   ١٦٥ومة بعض الفقهاء الوضوء املذكور يف اخلرب على الوضوء الذي هو النظافة ونفي الزه

  باب املضمضة من شرب اللنب وغريه مما له دسومة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف بن يعقوب السوسي قاال ثنا أبو  - ٧٢٠
العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو عاصم النبيل عن األوزاعي عن بن شهاب عن عبيد اهللا 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دمسا رواه البخاري يف : ن عبد اهللا عن بن عباس ب
  الصحيح عن أيب عاصم ورواه مسلم من وجه آخر عن األوزاعي 

د بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو زكريا بن أيب إسحاق وأ بو بكر بن احلسن قالوا ثنا أبو العباس حمم - ٧٢١
يعقوب نا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك عمرو بن احلارث عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شرب لبنا مث دعا مباء فمضمض منه : عتبة بن مسعود عن عبد اهللا بن عباس 
بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود عن عبد اهللا بن عباس أن وقال إن له دمسا رواه البخاري يف الصحيح عن عبيد اهللا 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شرب لبنا مث دعا مباء فمضمض منه وقال إن له دمسا ورواه مسلم يف الصحيح عن 
  أمحد بن عيسى عن بن وهب 

يفة ثنا عبد اهللا هو القعنيب عن أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي أنا أبو خل - ٧٢٢
خرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ما لك عن حيىي بن سعيد عن بشري بن يسار أن سويد بن النعمان أخربه أنه 

سلم عام خيرب حىت إذا كان بالصهباء من أدىن خيرب صلى العصر مث دعا باألزواد فلم يوت إال بالسويق فأمر به 
ى اهللا عليه و سلم وأكلنا معه مث قال إىل املغرب فمضمض ومضمضنا مث صلى ومل يتوضأ فثرى فأكل رسول اهللا صل

   ١٦٦رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب وغريه 

  باب الرخصة يف ترك املضمضة من ذلك



الوا ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو طاهر الفقيه وأ بو زكريا بن أيب إسحاق وأ بو سعيد بن أيب عمرو ق - ٧٢٣
أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن وهب بن 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : كيسان عن حممد بن عمرو بن عطاء خيرب عن عبد اهللا بن عباس أنه قال 
  خمرج يف كتاب مسلم من حديث هشام بن عروة  يأكل عرقا من شاة مث صلى ومل يتمضمض ومل ميس ماء

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا عثمان بن أيب شيبة عن زيد بن احلباب عن  - ٧٢٤
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شرب لبنا فلم : مطيع بن راشد عن توبة العنربي أنه مسع أنس بن ما لك يقول 

مل يتوضأ وصلى قال زيد دلين شعبة على هذا الشيخ وروينا عن عكرمة عن بن عباس أنه قال لوال يتمضمض و
  التلمظ ما باليت أن ال أمضمض 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الرمحن بن احلسن قراءة عليه نا إبراهيم بن احلسني نا آدم نا شعبة  - ٧٢٥
لو أين أكلت خبزا وحلما وشربت لنب : بري يقول مسعت بن عباس يقول نا عمرو بن مرة قال مسعت سعيد بن ج

   ١٦٧اللقاح ما باليت أن أصلي وال أتوضأ إال أن أمضمض فمي وأغسل أصابعي من غمر اللحم 

  باب انتقاض الطهر بعمد احلدث وسهوه

ف السلمي ثنا عبد الرزاق أنا أخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوس - ٧٢٦
ال تقبل صالة : معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق ورواه مسلم عن حممد بن رافع كالمها عن 
   ١٦٨عبد الرزاق 

   بالشكباب ال يزول اليقني

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان أنا  - ٧٢٧
الزهري أخربنا سعيد بن املسيب وعباد بن متيم عن عمه عبد اهللا بن زيد قال شكى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

حىت يسمع صوتا أو جيد : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال ينتقل سلم الرجل خييل إليه الشئ يف الصالة ف
رحيا رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن املديين وغريه ورواه مسلم عن عمرو الناقد وغريه كلهم عن سفيان بن 

  عيينة 

الوهاب أنا خالد بن خملد أخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري نا حممد بن عبد  - ٧٢٨
إذا وجد أحدكم : نا حممد بن جعفر حدثين سهيل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يف بطنه الريح فخيل إليه أنه خرج منه الشئ فال خيرج حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا خمرج يف كتاب مسلم من 
  ن أيب صاحل وقال يف احلديث فال خيرجن من املسجد حديث جرير بن عبد احلميد عن سهيل ب



أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ بن معاذ عن  - ٧٢٩
إذا شككت يف احلدث وأيقنت الوضوء فأنت على وضوئك وإذا شككت يف الوضوء : أشعث عن احلسن أنه قال 

   ١٦٩فتوضأ وأيقنت باحلدث 

  باب االنتضاح بعد الوضوء لرد الوسواس

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب ثنا أمحد بن سيار ثنا حممد بن كثري ثنا  - ٧٣٠
لم كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و س: سفيان عن منصور عن جماهد عن سفيان بن احلكم أو احلكم بن سفيان قال 

  إذا بال توضأ وينتضح كذا رواه الثوري ومعمر وزائدة عن منصور ورواه شعبة 

كما أخربنا أبو احلسن املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حفص بن عمر ثنا  - ٧٣١
ول اهللا صلى اهللا رأى رس: شعبة عن منصور عن جماهد عن رجل يقال له احلكم أو أبو احلكم من ثقيف عن أبيه أنه 

عليه و سلم توضأ مث أخذ حفنة من ماء فانتضح هبا وكذلك رواه وهيب عن منصور ورواه أبو عوانة وروح بن 
القاسم وجرير بن عبد احلميد عن منصور عن جماهد عن احلكم بن سفيان مسندا ومل يذكروا أباه قال أبو عيسى 

يث فقال الصحيح ما روى شعبة ووهيب وقاال عن أبيه ورمبا سألت حممدا يعين بن إمساعيل البخاري عن هذا احلد
  قال بن عيينة يف هذا احلديث عن أبيه قال االمام أمحد رواه بن عيينة عن منصور فمرة ذكر فيه أباه ومرة مل يذكره 

فيان عن وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى ثنا إبراهيم بن أيب طالب عن بن أيب عمر ثنا س - ٧٣٢
رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم بال مث نضح فرجه رواه : بن أيب جنيح عن جماهد عن رجل من ثقيف عن أبيه قال 

أبو عيسى الترمذي عن بن أيب عمر عن بن عيينة عن منصور وبن أيب جنيح هكذا وقال يف احلديث مث توضأ ونضح 
  فرجه باملاء 

د اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن منصور عن أخربنا أبو بكر بن فورك ثنا عب - ٧٣٣
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ ونضح فرجه : جماهد عن احلكم أو أيب احلكم رجل من ثقيف عن أبيه 

سفيان ثنا عبد أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن  - ٧٣٤
أن : اهللا بن يوسف ثنا بن هليعة أخربين عقيل عن بن شهاب عن عروة بن الزبري عن أسامة بن زيد بن حارثة عن أبيه 

جربيل نزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء فتوضأ النيب صلى اهللا عليه و 
  عليه و سلم بيده ماء فنضح به فرجه سلم فلما فرغ أخذ النيب صلى اهللا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو بكر بن احلسن وأ بو سعيد بن أيب عمرو قالوا أنا أبو العباس حممد بن  - ٧٣٥
دعا رسول : يعقوب ثنا العباس الدوري ثنا قبيصة ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس قال 

ه و سلم مباء وتوضأ مرة مرة ونضح قال اإلمام أمحد قوله ونضح تفرد به قبيصة عن سفيان ورواه اهللا صلى اهللا علي
  مجاعة عن سفيان دون هذه الزيادة 



أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا اجلريف ببغداد ثنا محزة بن حممد بن العباس ثنا أمحد بن الوليد  - ٧٣٦
إين أجد بلال إذا : رات عن األعمش عن سعيد بن جبري أن رجال أتى بن عباس فقال الفحام نا كثري بن هشام نا الف

قمت أصلى فقال بن عباس أنضح بكأس من ماء وإذا وجدت من ذلك شيئا فقل هو منه فذهب الرجل فمكث ما 
   ١٧٠شاء اهللا مث أتاه بعد ذلك فزعم أنه ذهب ما كان جيد من ذلك 

  باب أداء صلوات بوضوء واحد

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو زكريا بن أيب إسحاق وأ بو بكر بن احلسن القاضي قالوا أنا أبو العباس  - ٧٣٧
حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب قال وحدثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب 

أنه صلى : عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربك سفيان الثوري عن علقمة بن مرتد عن سليمان بن بريدة 
يوم فتح مكة الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال عمر بن اخلطاب رأيتك صنعت شيئا ما كنت تصنعه 
قال عمدا صنعته يا عمر رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن حامت عن حيىي القطان عن الثوري وأخربنا أبو احلسني 

عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو جعفر حممد بن عمرو بن البختري الرزاز ثنا حيىي بن جعفر  علي بن حممد بن
أنا الضحاك بن خملد أنا سفيان الثوري فذكره بإسناده مثله أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ ومسح على 

   ١٧١خفيه وصلى هبم مخس صلوات بوضوء واحد مث ذكر الباقي مبعناه 

  باب جتديد الوضوء

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ ثنا بن أيب مرمي ثنا الفريايب  - ٧٣٨
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ عند كل صالة : ثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس بن ما لك قال 

  دث رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن يوسف الفريايب وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما مل حي

أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن حيىي بن فارس ثنا عبد اهللا بن يزيد  - ٧٣٩
كنت : قال  املقرئ قال أبو داود وحدثنا مسدد نا عيسى بن يونس قاال نا عبد الرمحن بن زياد عن أيب غطيف اهلذيل

عند عبد اهللا بن عمر فلما نودي بالظهر توضأ فصلى فلما نودي بالعصر توضأ فقلت له فقال كان رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم يقول من توضأ على طهر كتب اهللا له عشر حسنات قال أبو داود هذا حديث مسدد وهو أمت وأنا 

   ١٧٢د األفريقي غري قوي حلديث بن حيىي أتقن قال الشيخ عبد الرمحن بن زيا

  مجاع أبواب ما يوجب الغسل

 )١٧٣   

  باب وجوب الغسل بالتقاء اخلتانني

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا حممد بن اخلطاب األنصاري ثنا أبو نعيم ثنا هشام  - ٧٤٠
هيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبرا



وأخربنا أبو اخلري جامع بن أمحد الوكيل نا أبو طاهر اجملد آبادي ثنا عثمان بن سعيد ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام 
إذا قعد بني شعبها : وشعبة قاال ثنا قتادة عن احلسن عن أيب رافع عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

ألربع وألزق اخلتان باخلتان فقد وجب الغسل لفظ حديث مسلم بن إبراهيم ويف حديث وهب بن جرير إذا قعد ا
بني شعبها األربع مث اجتهد فقد وجب الغسل ويف حديث أيب نعيم مث جهدها رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم 

  ورواه مسلم عن حممد بن املثىن عن وهب بن جرير 

أبو احلسن املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا وأخربنا  - ٧٤١
: معاذ بن هشام ثنا أيب ثنا قتادة ومطر عن احلسن عن أيب رافع عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

 ينزل رواه مسلم يف الصحيح عن إذا جلس بني شعبها األربع مث جهدها فقد وجب الغسل ويف حديث مطر وإن مل
حممد بن املثىن وغريه عن معاذ بن هشام وقد ذكر أبان بن يزيد ومهام بن حيىي وبن أيب عروبة عن قتادة الزيادة اليت 

  ذكرها مطر 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا إسحاق بن احلسن احلريب ثنا  - ٧٤٢
ن ثنا أبان بن يزيد العطار ومهام بن حيىي قاال ثنا قتادة عن احلسن عن أيب رافع عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عفا

  إذا قعد بني شعبها األربع مث أجهد نفسه فقد وجب الغسل أنزل أو مل ينزل : عليه و سلم قال 

ثمان بن سعيد ثنا حممد بن املنهال ثنا يزيد بن أخربنا جامع بن أمحد الوكيل ثنا أبو طاهر اجملد أبادي ثنا ع - ٧٤٣
زريع ثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن عن أيب رافع عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  إذا التقى اخلتان اخلتان وجب الغسل أنزل أو مل ينزل : سلم 

د بن كامل ثنا حممد بن إمساعيل السلمي ثنا حممد بن عبد وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنا أمح - ٧٤٤
اهللا األنصاري وأخربنا أبو بكر أمحد بن علي احلافظ ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا ثنا حممد بن إسحاق بن 

عن أيب خزمية ثنا أبو موسى حممد بن املثىن ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري ثنا هشام بن حسان ثنا محيد بن هالل 
أهنم كانوا جلوسا فذكروا ما يوجب الغسل زاد أبو موسى يف حديثه فقال من حضره من : بردة عن أيب موسى 

املهاجرين إذا مس اخلتان اخلتان وجب الغسل وقال من حضره من األنصار ال حىت يدفق مث اتفقا يف املعىن فقال أبو 
 أريد أن أسألك عن شئ وأنا أستحييك فقالت ال تستحي أن موسى أنا آيت باخلرب فقام إىل عائشة فسلم مث قال إين

تسألين عن شئ كنت سائال عنه أمك اليت ولدتك إمنا أنا أمك قال قلت ما يوجب الغسل قالت على اخلبري سقطت 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا جلس بني شعبها األربع ومس اخلتان اخلتان وجب الغسل لفظ حديث 

اه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن عن األنصاري وقد رواه حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب عن السلمي رو
أيب موسى إال أنه مل يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وإمنا رفعه عن سعيد بن املسيب علي بن زيد بن جدعان 

  الصحيح رواية صحيحة مسندة وعلي بن زيد ال حيتج حبديثه وهذه الرواية اليت أخرجها مسلم يف 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو زكريا بن أيب إسحاق وأ بو بكر بن احلسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس  - ٧٤٥
حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب قال وحدثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب 

لقرشي وغريه عن أيب الزبري املكي عن جابر بن عبد اهللا قال أخربتين أم كلثوم عن عائشة أخربك عياض بن عبد اهللا ا



أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الرجل جيامع أهله مث يكسل هل : زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 
لك أنا وهذه مث نغتسل رواه عليهما من غسل وعائشة جالسة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين ألفعل ذ

  مسلم يف الصحيح عن هارون بن سعيد عن بن وهب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ٧٤٦
ن بن القاسم بن حممد يعقوب أنا العباس بن الوليد بن مزيد أخربين أيب قال مسعت األوزاعي قال حدثين عبد الرمح

سألت عن الرجل جيامع أهله وال ينزل املاء فقالت فعلته أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن أبيه عن عائشة أهنا 
  سلم فاغتسلنا منه مجيعا 

د ثنا وأما احلديث الذي أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا أبو املثىن ثنا مسد - ٧٤٧
يا رسول : حيىي بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخربين أيب قال أخربين أبو أيوب قال أخربين أيب بن كعب أنه قال 

اهللا إذا جامع الرجل املرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس املرأة منه مث يتوضأ ويصلي رواه البخاري يف الصحيح عن 
  مسدد ورواه مسلم من أوجه أخر عن هشام 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو طاهر اجملد أبادي ثنا أبو قالبة ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وأخربنا أبو  - ٧٤٨
بكر أمحد بن علي احلافظ ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنا حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا احلسني بن عيسى البسطامي ثنا 

املعلم حدثين حيىي بن أيب كثري أن أبا سلمة حدثه أن عطاء بن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثين أيب حدثين احلسني 
حدثه أنه سأل عثمان بن عفان عن الرجل جيامع فال ينزل فقال ليس عليه : يسار حدثه أن زيد بن خالد اجلهين 

ام غسل مث قال مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فسألت بعد ذلك علي بن أيب طالب والزبري بن العو
وطلحة بن عبيد اهللا وأيب بن كعب فقالوا مثل ذلك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم لفظ حديث البسطامي وقال أبو 
قالبة يف حديثه ليس منه إال الطهور ومل يذكر أبيا وال حديث عروة عن أيب أيوب رواه البخاري يف الصحيح عن أيب 

وارث بن عبد الصمد وغريه عن عبد الصمد إال أنه مل معمر عن عبد الوارث بن سعيد ورواه مسلم عن عبد ال
يذكر قول علي ومن معه وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر بن حفص املقرئ ببغداد ثنا أبو جعفر حممد بن 
علي بن دحيم الشيباين ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة ثنا عبيد اهللا بن موسى أنا شيبان أبو معاوية عن حيىي بن أيب 

كثري عن أيب سلمة أن عطاء بن يسار أخربه أن زيد بن خالد اجلهين أخربه أنه سأل عثمان بن عفان قال قلت أرأيت 
الرجل جيامع امرأته ومل مين قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصالة ويغسل ذكره وذكر أنه مسعه من رسول اهللا صلى 

 بن العوام وطلحة بن عبيد اهللا فأمروه بذلك أخرجه اهللا عليه و سلم فسألت عن ذلك علي بن أيب طالب والزبري
  البخاري يف الصحيح عن سعيد بن حفص عن شيبان وذكر فيهم أيب بن كعب 

وأخربنا أبو بكر حممد بن احلسني بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  - ٧٤٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر على : أيب سعيد  الطيالسي ثنا شعبة عن احلكم عن ذكوان أيب صاحل عن

رجل من األنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا أعجلناك قال نعم يا رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم إذا أعجلت أو أقحطت فال غسل عليك وعليك الوضوء أخرجه البخاري يف الصحيح عن إسحاق 

بن مشيل عن شعبة وأخرجه مسلم عن أيب بكر وغريه عن غندر عن شعبة فهذا حكم منسوخ باألخبار عن النضر 
  اليت قدمنا ذكرها 



والذي يدل على نسخه ما أخربنا أبو علي احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد من أصله ثنا محزة  - ٧٥٠
بن عمر عن يونس بن يزيد األيلي عن الزهري أن رجاال  بن حممد بن العباس ثنا العباس بن حممد الدوري عن عثمان

كانوا يفتون املاء من املاء وأنه ليس على من أتى امرأته فلم ينزل : من األنصار فيهم أبو أيوب وأ بو سعيد اخلدري 
غسل فلما ذكر ذلك لعمر وبن عمر وعائشة أنكروا ذلك وقالوا إذا جاوز اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل فقال 

هل بن سعد وكان قد أدرك النيب صلى اهللا عليه و سلم يف زمانه وهو بن مخس عشرة سنة حدثين أيب بن كعب أن س
  الفتيا اليت كانت املاء من املاء رخصة أرخصها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أول اإلسالم مث أمر بالغسل 

هللا احلسني بن عمر بن برهان الغزال وأ بو احلسني م وأخربنا أبو علي الروذباري بنيسابور وأ بو عبد ا - ٧٥١
حممد بن احلسني بن الفضل القطان وأ بو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد قالوا ثنا إمساعيل بن 

حممد الصفار ثنا احلسن بن عرفة ثنا عبد اهللا بن املبارك عن يونس بن يزيد األيلي عن الزهري عن سهل بن سعد 
إمنا كانت الفتيا يف املاء من املاء رخصة يف أول اإلسالم مث هني عنها وهذا احلديث : الساعدي عن أيب بن كعب قال 

  مل يسمعه الزهري من سهل إمنا مسعه عن بعض أصحابه عن سهل 

خربين عمرو أخربناه أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا بن وهب أ - ٧٥٢
يعين بن احلارث عن بن شهاب قال حدثين بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخربه أن أيب بن كعب 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا جعل ذلك رخصة للناس يف أول اإلسالم لقلة الثياب مث أمر بالغسل : أخربه 
  سهل بن سعد  وهنى عن ذلك وقد رويناه بإسناد آخر موصوال صحيحا عن

م وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر بن حفص املقرئ ببغداد ثنا أبو سهل أمحد بن حممد بن زياد نا  - ٧٥٣
موسى بن هارون ثنا حممد بن مهران اجلمال ح وأخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا 

عن حممد بن أيب غسان عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال حدثين أيب بن حممد بن مهران الرازي ثنا مبشر احلليب 
أن الفتيا اليت كانوا يفتون أن املاء من املاء كانت رخصة رخصها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بدء : كعب 

  اإلسالم مث أمر باالغتسال بعد ويف حديث موسى بن هارون مث أمرنا باالغتسال بعد 

أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل أنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم  وأخربنا - ٧٥٤
أن حممود بن : العبدي ثنا حيىي بن بكري ثنا ما لك عن حيىي بن سعيد عن عبد اهللا بن كعب موىل عثمان بن عفان 

ينزل فقال زيد يغتسل فقال له حممود بن  لبيد األنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله مث يكسل فال
لبيد أن أيب بن كعب كان ال يرى الغسل فقال له زيد بن ثابت أن أبيا نزع عن ذلك قبل أن ميوت قول أيب بن 
كعب املاء من املاء مث نزوعه عنه يدل على أنه أثبت له أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال بعد ما نسخه 

  رضي اهللا عنه وعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وغريمها  وكذلك عثمان بن عفان

أخربنا أبو أمحد العدل ثنا أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا ما لك عن بن شهاب عن  - ٧٥٥
: سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم كانوا يقولون 

إذا مس اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل قال بن بكري وحدثين الدراوردي عن جعفر عن أبيه أن عليا كان يقول ما 
أوجب احلد أوجب الغسل وبإسناده قال حدثنا بن بكري ثنا ما لك عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهللا عن أيب 



 عنها ما يوجب الغسل فقالت أتدري ما مثلك يا أبا سلمة بن عبد الرمحن أنه قال سألت عائشة أم املؤمنني رضي اهللا
  سلمة مثلك مثل الفروخ تسمع الديكة تصيح فتصرخ معها إذا جاوز اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا بن منري  - ٧٥٦
  إذا خالف اخلتان اخلتان وجب الغسل : عمر عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما أنه كان يقول عن عبيد اهللا بن 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن عاصم  - ٧٥٧
سألت عبيدة ما يوجب الغسل قال : ثنا احلسن بن حفص عن سفيان عن خالد احلذاء وهشام عن بن سريين قال 

  الدفق واخلالط وبإسناده عن سفيان عن جابر عن الشعيب عن علقمة عن عبد اهللا بن مسعود مثله 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن الفضل بن حممد بن عقيل اخلزاعي من كتابه ثنا يوسف بن يعقوب  - ٧٥٨
إذا جاوز اخلتان اخلتان : جابر عن الشعيب عن علقمة عن عبد اهللا قال القاضي ثنا عمرو بن مرزوق ثنا شعبة عن 

   ١٧٤فقد وجب الغسل وبه عن الشعيب عن احلارث األعور عن على حنوه 

  باب وجوب الغسل خبروج املين

و أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا بن وهب أخربين عمر - ٧٥٩
يعين بن احلارث عن بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  املاء من املاء رواه مسلم يف الصحيح عن هارون بن سعيد عن بن وهب : سلم قال 

طيالسي ثنا زائدة عن أخربنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب نا أبو داود ال - ٧٦٠
سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املذي : ركني بن الربيع عن حصني بن قبيصة الفزاري عن علي قال 

  فقال إذا رأيت املذي فتوضأ واغسل ذكرك وإذا رأيت نضح املاء فاغتسل 

ر حممد بن سليمان الكويف مطني ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو جعف - ٧٦١
كنت رجال : عمرو الناقد ثنا محيد الرؤاسي ثنا حسن يعين بن صاحل عن بيان عن حصني بن صفوان عن علي قال 

   ١٧٥مذاء فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املاء قد آذاىن قال إمنا الغسل من املاء الدافق 

  باب الرجل ينزل يف منامه

خربنا أبو حازم العبدوي احلافظ ثنا أبو أمحد احلافظ ثنا أبو عروبة احلسني بن أيب معشر السلمي حبران ثنا أ - ٧٦٢
سئل : أبو كريب ثنا محاد بن خالد ثنا عبد اهللا بن عمر عن أخيه عبيد اهللا بن عمر عن القاسم عن عائشة قالت 

بلل وال يذكر احتالما قال يغتسل وإن رأى أنه احتلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الرجل يرى يف املنام ال
   ١٧٦ومل ير بلال فال غسل عليه 

  باب املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عبد اهللا بن  - ٧٦٣
د بن حممد بن غالب اخلوارزمي ببغداد ثنا أبو العباس حممد بن أمحد يعين بن يوسف ثنا ما لك ح وأخربنا أبو بكر أمح

محدان النيسابوري ثنا حممد بن أيوب أن بن أيب أويس حدثين ما لك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب 
أيب طلحة األنصاري جاءت أم سليم امرأة : بنت أم سلمة عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا قالت 

إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا إن اهللا ال يستحيي من احلق هل على املرأة من غسل إذا 
هي احتلمت فقال نعم إذا رأت املاء لفظ حديث بن أيب أويس رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف 

وجه أخر عن هشام بن عروة منها ما أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا وإمساعيل بن أيب أويس وأخرجه مسلم من أ
عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا وكيع عن هشام بن عروة فذكره بإسناده 

تربت ميينك فبم يشبهها ومعناه وزاد فقلت هلا فضحت النساء وهل حتتلم املرأة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ولدها إذا ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة كذا قال هشام وخالفه الزهري فقال عن عروة عن عائشة 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار أنا عبيد يعين بن شريك ثنا حيىي يعين  - ٧٦٤
عن عروة بن الزبري عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا  بن بكري ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب

إن اهللا ال : حدثته أن أم سليم أم بنت أيب طلحة ذهبت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا 
ى املرأة ذلك يستحيي من احلق أرأيت املرأة ترى يف النوم ما يرى الرجل أتغتسل قال نعم قالت عائشة أف لك أتر

فالتفت إليها النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال تربت يداك فمن أين يكون الشبه رواه مسلم يف الصحيح عن عبد 
امللك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده وكذلك رواه يونس بن يزيد والزبيدي وبن أخي الزهري عن الزهري 

الوزير رواه عن ما لك فأسنده كذلك ورواه مسافع احلجيب عن  وأرسله ما لك عنه يف أكثر الروايات إال أن بن أيب
  عروة حنو رواية الزهري 

أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس األصم ثنا حممد بن إسحاق ثنا إمساعيل بن خليل ثنا حيىي  - ٧٦٥
فر ثنا عبد اهللا بن حممد أنا أبو كريب بن أيب زائدة ح وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جع

ثنا بن أيب زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبد اهللا عن عروة بن الزبري عن عائشة أن امرأة قالت 
يا رسول اهللا هل تغتسل املرأة إذا احتلمت أو أبصرت املاء فقال نعم فقالت هلا عائشة تربت يداك فقال رسول اهللا : 

عليه و سلم دعيها وهل يكون الشبه إال من قبل ذلك إذا عال ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا صلى اهللا 
عال ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعمامه رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب وغريه عن حيىي بن زكريا بن أيب 

  زائدة 

مد بن يعقوب ثنا علي بن احلسن اهلاليل وأمحد بن سهل م وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حم - ٧٦٦
قال سألت : وحصني بن حممد قالوا ثنا داود بن رشيد ثنا صاحل بن عمر ثنا أبو ما لك األشجعي عن أنس بن ما لك 

يكون امرأة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل يف املنام فقال إذا كان منها ما 
  من الرجل فلتغتسل رواه مسلم عن داود بن رشيد 

أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا قتيبة ثنا محاد بن خالد اخلياط ثنا عبد اهللا  - ٧٦٧
لل وال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الرجل جيد الب: العمري عن عبيد اهللا عن القاسم عن عائشة قالت 



يذكر احتالما قال يغتسل وعن الرجل يرى أن قد احتلم وال جيد البلل قال ال غسل عليه فقالت أم سليم فاملرأة 
   ١٧٧ترى ذلك عليها غسل قال نعم إمنا النساء شقائق الرجال 

  باب صفة ماء الرجل وماء املرأة اللذين يوجبان الغسل

لعباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا ثنا يزيد بن هارون أنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو ا - ٧٦٨
سعيد بن أيب عروبة ح وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا حممد بن يعقوب ثنا عمران بن موسى وأمحد بن النضر بن عبد 

حدثهم أن أم الوهاب قاال ثنا العباس بن الوليد النرسي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن ما لك 
سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل يف منامه فقال : سليم حدثت أهنا 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا رأت ذلك املرأة فلتغتسل فقالت أم سلمة واستحييت من ذلك قالت وهل 
من أين يكون الشبه إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء املرأة رقيق يكون هذا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ف

أصفر فمن أيهما عال أو سبق يكون منه الشبه لفظ حديث العباس رواه مسلم يف الصحيح عن العباس بن الوليد 
  النرسي 

بو حيىي عبد أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد ثنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا أ - ٧٦٩
الكرمي بن اهليثم الديرعاقويل نا أبو توبة الربيع بن نافع ثنا معاوية بن سالم عن زيد بن سالم أنه مسع أبا سالم قال 

كنت قائما عند رسول اهللا صلى اهللا : حدثين أبو أمساء الرحيب أن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ر اليهود فقال السالم عليك يا حممد قال فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال عليه و سلم فجاء حرب من أحبا

اليهودي مل دفعتين فقلت أال تقول يا رسول اهللا قال اليهودي إمنا ندعوه بامسه الذي مساه به أهله فقال رسول اهللا 
ئ فقال رسول اهللا صلى صلى اهللا عليه و سلم إمنا امسى الذي مساين به أهلي حممد قال اليهودي جئت أسألك عن ش

اهللا عليه و سلم أينفعك شئ إن حدثتك قال أمسع بأذين فنكت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعود معه مث قال 
سل فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل األرض غري األرض والسماوات فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ل الناس إجازة قال فقراء املهاجرين فقال اليهودي فما حتفتهم حني سلم هم يف الظلمة دون اجلسر قال فمن أو
يدخلون اجلنة قال زيادة كبد النون قال فما غذاؤهم على أثرها قال ينحر هلم ثور اجلنة الذي كان يأكل من أطرافها 

أحد من  قال فما شراهبم عليه قال من عني فيها تسمى سلسبيال فقال صدقت قال وجئت أسألك عن شئ ال يعلمه
أهل األرض إال نيب أو رجل أو رجالن قال أينفعك إن حدثتك قال أمسع بأذين قال جئت أسألك عن الولد فقال 
النيب صلى اهللا عليه و سلم ماء الرجل أبيض وماء املرأة أصفر فإذا عال مين الرجل مين املرأة أذكر بإذن اهللا تعاىل 

 فقال صدقت وإنك لنيب مث انصرف فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم وإذا عال مين املرأة مين الرجل آنثا بإذن اهللا
لقد سألين هذا عن الذي سألين عنه ومايل بشئ منه علم حىت آتاين اهللا به رواه مسلم يف الصحيح عن احلسن بن 

   ١٧٨علي احللواين عن أيب توبة 

  باب املذي والودي ال يوجبان الغسل

ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا قتيبة ثنا عبيدة بن محيد احلذاء عن الركني  أخربنا أبو علي الروذباري - ٧٧٠
كنت رجال مذاء فجعلت أغتسل حىت تشقق ظهري قال فذكرت : بن الربيع عن حصني بن قبيصة عن علي قال 



رأيت املذي فاغسل ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم أو ذكر له فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تفعل إذا 
  ذكرك وتوضأ وضوءك للصالة فإذا نضحت املاء فاغتسل 

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز ثنا أمحد بن إسحاق بن شيبان البغدادي اهلروي أنا معاذ بن جندة ثنا  - ٧٧١
دي واملذي أما املين والو: خالد بن حيىي ثنا ما لك بن مغول عن زرعة أيب عبد الرمحن قال مسعت بن عباس يقول 

املين فهو الذي منه الغسل وأما الودي واملذي فقال اغسل ذكرك أو مذاكريك وتوضأ وضوءك للصالة وروينا عن 
  عمر بن اخلطاب وعبد اهللا بن عمر يف املذي حنوه باب الرجل جيد يف ثوبه منيا وال يذكر احتالما 

قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأ بو بكر بن احلسن - ٧٧٢
اهللا بن عبد احلكم أخربنا بن وهب عن ما لك وغريه وأخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل ثنا أبو بكر 

بيد بن حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا ما لك عن هشام بن عروة عن أبيه عن ز
خرجت مع عمر بن اخلطاب إىل اجلرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ومل يغتسل فقال واهللا ما : الصلت أنه قال 

أراين إال قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت فاغتسل وغسل ما رأى يف ثوبه ونضح ما مل ير وأذن وأقام 
  مث صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا لفظ بن بكري 

خربنا أبو أمحد املهرجاين ثنا أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا ما لك عن حيىي بن وأ - ٧٧٣
أن عمر بن اخلطاب صلى الصبح بالناس مث غدا إىل أرضه باجلرف فوجد يف ثوبه : سعيد عن سليمان بن يسار 

   ١٧٩يف ثوبه من االحتالم وأعاد الصالة  احتالما فقال إنا ملا أصبنا الودك النت العروق فاغتسل وغسل ما رأى

  باب احلائض تغتسل إذا طهرت

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا يزيد بن  - ٧٧٤
جحش أن أم حبيبة بنت : هارون ثنا بن أيب ذئب عن الزهري عن عروة وعمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة 

استحيضت سبع سنني وكانت امرأة عبد الرمحن بن عوف فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك فقال 
إمنا هو عرق وليست باحليضة فاغتسلي وصلي فكانت تغتسل عند كل صالة خمرج يف كتاب البخاري من حديث 

  بن أيب ذئب ويف كتاب مسلم من حديث عمرو بن احلارث عن الزهري عنهما 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي قاال نا أبو العباس حممد بن  - ٧٧٥
يعقوب ثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخربين أيب ثنا األوزاعي حدثين الزهري حدثين عروة بن الزبري وعمرة بنت 

أستحيضت أم حبيبة بنت جحش : ى اهللا عليه و سلم قالت عبد الرمحن بن سعد بن زرارة أن عائشة زوج النيب صل
وهي حتت عبد الرمحن بن عوف سبع سنني واشتكت ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال هلا رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم إهنا ليست باحليضة إمنا ذلك عرق فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة وإذا أدبرت فاغتسلي مث 

قالت عائشة وكانت أم حبيبة تقعد يف مركن ألختها زينب بنت جحش حىت أن محرة الدم لتعلو املاء قال صلي 
   ١٨٠الشيخ قوله فإذا أقبلت احليضة يف هذا احلديث مل يذكره أحد من أصحاب الزهري غري األوزاعي 



  باب الكافر يسلم فيغتسل

علوي رمحه اهللا تعاىل ثنا أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن احلسني بن داود ال - ٧٧٦
احلافظ سنة مخس وعشرين وثالمثائة ثنا حممد بن حيىي الذهلي وأ بو األزهر أمحد بن األزهر قاال ثنا عبد الرزاق بن 

النيب صلى اهللا  أن مثامة احلنفي أسر وكان: مهام أنا عبيد اهللا وعبد اهللا ابنا عمر عن سعيد املقربي عن أيب هريرة 
عليه و سلم يغدو إليه فيقول ما عندك يا مثامة فيقول إن تقتل تقتل ذا دم وإن متن متن على شاكر وإن ترد املال 

نعطك منه ما شئت وكان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيبون الفداء ويقولون ما نصنع بقتل هذا فمر 
أسلم فحله وبعث به إىل حائط أيب طلحة وأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم يوما ف

  ركعتني فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم لقد حسن إسالم أخيكم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر اخلوالين قال قرئ على شعيب  - ٧٧٧
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أيب سعيد املقربي أنه مسع أبا هريرة يقول بن الليث أخربك أبوك عن سعيد بن 

سلم خيال قبل جند فجاءت برجل من بين حنيفة يقال له مثامة بن أثال سيد اليمامة فربطوه بسارية من سوارى 
قريب من املسجد  املسجد وذكر احلديث وفيه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أطلقوا مثامة فانطلق إىل خنل

فاغتسل مث دخل املسجد فقال أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وذكر باقي احلديث أخرجه البخاري يف 
الصحيح عن قتيبة عن الليث ويف هذه الرواية الغسل قبل الشهادة وحيتمل أن يكون أسلم عند النيب صلى اهللا عليه 

  الشهادة مجعا بني الروايتني و سلم مث اغتسل ودخل املسجد فاظهر 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار حدثين احلسن بن سهل اجملوز ثنا أبو  - ٧٧٨
أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فأسلم : عاصم ثنا سفيان عن األغر عن خليفة بن حصني عن قيس بن عاصم أنه 

سلم أن يغتسل مباء وسدر هكذا رواه حيىي بن سعيد القطان وعبد الرمحن بن مهدي فأمره النيب صلى اهللا عليه و 
  عن سفيان الثوري ورواه وكيع بن اجلراح 

كما أخربنا أبو علي الروذباري وأ بو احلسني بن بشران قاال ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن  - ٧٧٩
أن جده قيس بن عاصم أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم : حصني نصر ثنا وكيع عن سفيان عن األغر عن خليفة بن 

يريد أن يسلم فأمره النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يغتسل مباء وسدر ومبعناه رواه حممد بن كثري ومجاعة إال أن 
  أكثرهم قالوا عن جده قيس بن عاصم ورواه قبيصة بن عقبة فزاد يف إسناده 

فضل القطان ببغداد ثنا عبد اهللا بن جعفر درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا قبيصة أخربنا أبو احلسن بن ال - ٧٨٠
أن جده قيس بن عاصم : ثنا سفيان عن األغر وهو بن الصباح وهو موىل بين منقر عن خليفة بن حصني عن أبيه 
ظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمره أن يغتسل مباء وسدر م وأخربنا أبو عبد اهللا احلاف

  معاذ بن جندة القرشي ثنا قبيصة بن عقبة فذكره هكذا 

أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا خملد بن خالد ثنا عبد الرزاق ثنا بن جريج  - ٧٨١
قد أسلمت فقال : عليه و سلم فقال قال أخربت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إىل النيب صلى اهللا 



له النيب صلى اهللا عليه و سلم ألق عنك شعر الكفر يقول احلق قال أخربين آخر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
   ١٨١آلخر معه ألق عنك شعر الكفر واختنت 

  مجاع أبواب الغسل من اجلنابة

 )١٨٢   

  ما يف اإلناءباب بداية اجلنب يف الغسل بغسل يديه قبل إدخاهل

أخربنا أبو طاهر الفقيه من أصله ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه إمالء ثنا حممد بن أمحد بن النضر ثنا  - ٧٨٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا : معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

ناء قبل أن يدخل يده يف اإلناء مث توضأ مثل وضوئه للصالة رواه مسلم يف اغتسل من اجلنابة بدأ فغسل يديه من اإل
  الصحيح عن عمرو الناقد عن معاوية بن عمرو 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا  - ٧٨٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اغتسل من اجلنابة فبدأ فغسل : شة وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائ

كفيه ثالثا مث توضأ وضوءه للصالة مث أدخل يده فخلل هبا أصول شعره حىت خيل إىل أنه استربأ البشرة مث صب 
   ١٨٣على رأسه املاء مث أفاض على سائر جسده املاء رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

  اب غسل اجلنب ما به من األذى بشمالهب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو زكريا بن أيب إسحاق وأ بو بكر بن احلسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس  - ٧٨٤
حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا بن وهب قال وثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : ن بكري عن أبيه عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال قالت عائشة أخربك خمرمة يعين ب
و سلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من املاء فغسلها مث صب املاء على األذى الذي به بيمينه وغسل عنه 

ح عن هارون األيلي عن بن بشماله حىت إذا فرغ من ذلك أظنه زاد صب املاء على رأسه رواه مسلم يف الصحي
   ١٨٤وهب 

  باب دلك اليد باألرض بعده وغسلها

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أبو عمرو املستملي ثنا علي بن حجر  - ٧٨٥
: مونة قالت ثنا عيسى بن يونس عن األعمش عن سامل بن أيب اجلعد عن كريب عن بن عباس قال حدثتين خاليت مي

أدنيت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غسله من اجلنابة فغسل كفيه مرتني أو ثالثا مث أدخل كفه اليمين يف اإلناء 
فافرغ هبا على فرجه فغسله بشماله مث ضرب بشماله األرض فدلكها دلكا شديدا مث توضأ وضوءه للصالة مث أفرغ 

ئر جسده مث تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه مث أتيته باملنديل فرده على رأسه ثالث حفنات مأل كفيه مث غسل سا
  رواه مسلم يف الصحيح عن علي بن حجر 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ٧٨٦
ن عباس عن ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم اجلبار ثنا أبو معاوية عن األعمش عن سامل عن كريب عن ب

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا اغتسل من اجلنابة بدأ فافرغ اإلناء على يده فغسلها ثالثا مث يفرغ : قالت 
بيمينه على مشاله مث على فرجه مث ضرب بيده على األرض فمسحها مث غسلها مث توضأ وضوءه للصالة مث أفرغ على 

  وسائر جسده مث تنحى فغسل رجليه رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وغريه عن أيب معاوية رأسه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر ثنا أمحد بن إسحاق الفقيه ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان  - ٧٨٧
من اجلنابة فغسل فرجه بيده مث دلك هبا احلائط  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم اغتسل: ثنا األعمش فذكره بإسناده 

  مث غسلها مث توضأ وضوءه للصالة فلما فرغ من غسله غسل رجليه رواه البخاري يف الصحيح عن احلميدي 

أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا احلسن بن شوكر ثنا هشيم عن عروة  - ٧٨٨
لئن شئتم ألرينكم أثر يد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف احلائط حيث : قال قالت عائشة اهلمداين ثنا الشعيب 

  كان يغتسل من اجلنابة باب الوضوء قبل الغسل 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب ثنا جعفر  - ٧٨٩
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يبدأ فيغسل يديه : ه أن عائشة رضي اهللا عنها قالت بن عون أنا هشام عن أبي

مث يتوضأ وضوءه للصالة مث يدخل كفيه يف املاء فيخلل هبا أصول شعره حىت إذا خيل إليه أن قد استربأ البشرة 
  بن عروة  غرف بيده ثالث غرفات فصبها على رأسه مث اغتسل خمرج يف الصحيحني من حديث هشام

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا جعفر بن حممد وإمساعيل بن قتيبة  - ٧٩٠
كان رسول اهللا : قاال ثنا حيىي بن حيىي أنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

نابة يبدأ فيغسل يديه مث يفرغ بيمينه على مشاله فيغسل فرجه مث يتوضأ صلى اهللا عليه و سلم إذا اغتسل من اجل
وضوءه للصالة مث يأخذ املاء فيدخل أصابعه يف أصول الشعر حىت إذا رأى أنه قد استربأ حفن على رأسه ثالث 
ه يف حفنات مث أفاض على سائر جسده مث غسل رجليه غريب صحيح رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وقول

آخر هذا احلديث مث غسل رجليه غريب صحيح حفظه أبو معاوية دون غريه من أصحاب هشام من الثقات وذلك 
   ١٨٥للتنظيف إن شاء اهللا تعاىل 

  باب الرخصة يف تأخري غسل القدمني عن الوضوء حىت يفرغ من الغسل

أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد  أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وحممد بن موسى بن الفضل قاال ثنا - ٧٩١
بن عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان عن األعمش عن سامل عن كريب عن بن عباس عن ميمونة بنت احلارث 

سترت النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يغتسل من اجلنابة فبدأ فغسل يديه مث صب بيمينه على مشاله فغسل : قالت 
على احلائط مث توضأ وضوءه للصالة غري قدمية مث أفاض عليه املاء مث حنى قدميه  فرجه وما أصابه مث ضرب بيده

  فغسلهما رواه البخاري يف الصحيح عن الفريايب عن سفيان الثوري 



وأخربنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محاد بن سلمة عن  - ٧٩٢
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا اغتسل :  سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة قالت عطاء بن السائب عن أيب

من اجلنابة بدأ فغسل يديه مث أخذ بيمينه فصب على مشاله فغسل فرجه حىت ينقيه مث مضمض ثالثا واستنشق ثالثا 
   ١٨٦ل قدميه وغسل وجهه ثالثا وذراعيه ثالثا ثالثا مث صب على رأسه وجسده املاء فإذا فرغ غس

  باب ختليل أصول الشعر باملاء وإيصاله إىل البشرة

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا  - ٧٩٣
غتسل من اجلنابة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا ا: الشافعي أنا ما لك عن هشام عن أبيه عن عائشة 

بدأ فغسل يديه مث توضأ كما يتوضأ للصالة مث يدخل أصابعه يف املاء فيخلل هبا أصول شعره مث يصب على رأسه 
  ثالث غرف بيده مث يفيض املاء على جلده كله رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن ما لك 

القاسم بن القاسم السياري مبرو أنا أبو املوجه حممد بن عمرو بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس - ٧٩٤
كان رسول اهللا صلى اهللا : املوجه الفزاري أنا عبدان أنا عبد اهللا ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أهنا قالت 

ن أنه قد أروى عليه و سلم إذا اغتسل من اجلنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصالة مث خيلل بيده شعره حىت إذا ظ
بشرته أفاض عليه املاء ثالث مرات مث غسل سائر جسده وقالت كنت أغتسل أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  من إناء واحد نغرف منه مجيعا رواه البخاري يف الصحيح عن عبدان 

جاج بن منهال ثنا محاد يعين أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا أبو مسلم ثنا احل - ٧٩٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يتوضأ من اجلنابة مث : بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

يدخل يده اليمين يف املاء مث خيلل هبا شق رأسه األمين فيتبع هبا أصول الشعر مث يفعل بشق رأسه األيسر بيده اليسرى 
  شرة مث يصب على رأسها ثالثا كذلك حىت يستربىء الب

أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو احلسن أمحد بن عثمان بن جعفر املقرئ سنة ثالث  - ٧٩٦
وأربعني وثالث مائة ثنا أبو جعفر حممد بن علي الوراق ثنا حجاج وعفان وعبيد اهللا واللفظ لعفان قال قال محاد بن 

من ترك موضع شعرة : عن زاذان أن عليا قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم قال سلمة ثنا عطاء بن السائب 
من جسدة من جنابة مل يصبها املاء فعل به كذا وكذا من النار قال علي فمن مث عاديت رأسي قال قال عبد اهللا يف 

  حديثه وكان جيز شعره 

مد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ ثنا احلسن بن حم - ٧٩٧
عن أيب نصر بن علي وحممد بن أيب بكر قاال ثنا احلارث بن وجيه الراسيب ثنا ما لك بن دينار عن حممد بن سريين 

حتت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة تفرد به موصوال : هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  احلارث بن وجيه واحلارث بن وجيه تكلموا فيه 



أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا األسفاطي يعين العباس بن الفضل  - ٧٩٨
مد بن عيسى الواسطي واحلسن بن سهل قالوا ثنا أبو الوليد هشام بن عبد امللك ثنا قريش بن حيان ثنا سليمان وحم

جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم : بن فروخ قال لقيت أبا أيوب فصافحته فوجد يف أظفاري طوال قال 
أل أحدكم عن خرب السماء وهو يدع أظفاره فسأله عن خرب السماء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يس

  كأظفار الطري جيتمع فيه اجلنابة والتفث لفظ األسفاطي هكذا رواه مجاعة عن قريش ورواه أبو داود الطيالسي 

كما أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ٧٩٩
أتى رجل النيب : وائل بن سليم قال أتيت أبا أيوب األزدي فصافحته فرأى أظفاري طواال فقال قريش بن حيان عن 

صلى اهللا عليه و سلم يسأله فقال يسألين أحدكم عن خرب السماء ويدع أظفاره كأظفار الطري جيتمع فيها اجلنابة 
   ١٨٧والتفث وهذا مرسل أبو أيوب األزدي غري أيب أيوب األنصاري 

  لتكرار يف صب املاء على الرأسباب سنة ا

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأ بو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن  - ٨٠٠
سليمان أنبأ الشافعي أنا بن عيينة ح وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا إبراهيم بن صاحل ثنا احلميدي 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد أن يغتسل : هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة قالت  ثنا سفيان ثنا
من اجلنابة بدأ بغسل يديه قبل أن يدخلهما يف اإلناء مث يغسل فرجه مث يتوضأ وضوءه للصالة مث يشرب شعره املاء مث 

  ل يف احلديث فغسل يده قبل أن يدخلها اإلناء حيثى على رأسه ثالث حثيات وقال الشافعي يف إسناده عن هشام وقا

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو عمرو بن السماك ثنا أبو قالبة عبد امللك  - ٨٠١
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : بن حممد الرقاشي ثنا سعيد بن عامر ثنا شعبة عن خمول عن أيب جعفر عن جابر قال 

إذا اغتسل من اجلنابة أفرغ على رأسه ثالثا فقال رجل إن شعري كثري فقال جابر كان رسول اهللا صلى اهللا  و سلم
  عليه و سلم أكثر منك شعرا وأطيب أخرجه البخاري يف الصحيح من حديث غندر عن شعبة 

ن يعقوب ثنا الربيع بن وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأ بو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد ب - ٨٠٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان : سليمان أخربنا الشافعي أنا سفيان عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر 

  يغرف على رأسه ثالثا وهو جنب أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث جعفر 

د اهللا بن حممد ثنا حممد بن املثىن ثنا عبد وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا عب - ٨٠٣
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا اغتسل من جنابة : الوهاب عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر قال 

صب على رأسه ثالث حفنات من ماء فقال احلسن بن حممد إن شعري كثري قال جابر فقلت له يا بن أخي كان 
  عليه و سلم أكثر من شعرك وأطيب رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن شعر رسول اهللا صلى اهللا 

أخربنا أبو حازم عمر بن حممد بن أمحد احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يزيد العدل ثنا علي بن احلسني  - ٨٠٤
بن صرد عن جبري الصفار سنة ست وتسعني ومائتني ثنا حيىي بن حيىي ثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن سليمان 



قال متاروا يف الغسل عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال بعض القوم أما أنا فاغسل رأسي كذا : بن مطعم 
وكذا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما أنا فأفيض على رأسي ثالث أكف رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي 

  بن حيىي 

حممد املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عمرو بن أخربنا أبو احلسن علي بن  - ٨٠٥
ذكر عند رسول اهللا صلى : مرزوق ثنا زهري عن أيب إسحاق قال حدثين سليمان بن صرد عن جبري بن مطعم قال 

ثالث مرات اهللا عليه و سلم الغسل من اجلنابة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما أنا فأفيض على رأسي 
هكذا وصف زهري قال فجعل باطن كفيه مما يلي السماء وظهرمها مما يلي األرض رواه البخاري يف الصحيح عن أيب 

   ١٨٨نعيم عن زهري 

  باب إفاضة املاء على سائر جسده

بن  أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا أمحد - ٨٠٦
وضعت لرسول : عبد اجلبار ثنا حفص بن غياث عن األعمش عن سامل عن كريب عن بن عباس عن ميمونة قالت 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم غسال من اجلنابة فافرغ على ميينه فغسلها مث أفرغ بيمينه على مشاله فغسلها مث أفرغ بيمينه 
وضوءه للصالة مث أفرغ على رأسه بيده ثالثا مث سائر  على يساره فغسل فرجه مث ضرب بيده على األرض مث توضأ

جسده مث تنحى عن مغتسله فغسل رجليه فناولته منديال فلم يأخذه وجعل ينفض بيده قال حفص قال األعمش 
فذكرت ذلك إلبراهيم فقال إمنا كره ذلك خمافة العادة رواه البخاري يف الصحيح عن عمر بن حفص عن أبيه 

   ١٨٩روة عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وروينا يف ذلك عن ع

  باب نضح املاء يف العينني وإدخال األصبع يف السرة

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا احلسن بن علي الفسوي ثنا عبيد اهللا بن عمر ثنا  - ٨٠٧
كان إذا اغتسل من اجلنابة نضح املاء يف عينيه : معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن نافع عن بن عمر قال 

  وأدخل أصبعه يف سرته موقوف 

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا الشافعي ثنا ما لك  - ٨٠٨
ليس عليه العمل قال الشافعي أنه كان إذا اغتسل من اجلنابة نضح يف عينيه املاء قال ما لك : عن نافع عن بن عمر 

   ١٩٠ليس عليه أن ينضح يف عينيه ألهنما ليستا ظاهرتني من بدنه قال الشيخ وقد روي مرفوعا وال يصح سنده 

  باب تأكيد املضمضة واالستنشاق يف الغسل وغسل مواضع الوضوء منه على

إلمساعيلي أخربين أبو يعلى ثنا زهري بن أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب ثنا أبو بكر ا - ٨٠٩الترتيب 
: حرب ثنا وكيع ثنا األعمش عن سامل بن أيب اجلعد عن كريب قال أخربنا بن عباس عن خالته ميمونة قالت 

وضعت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غسال فاغتسل من اجلنابة فاكفأ اإلناء بشماله على ميينه فغسل كفيه ثالثا 
غسله مث قال بيده على احلائط أو على األرض فدلكها مث مضمض واستنشق وغسل وجهه مث أفاض على فرجه ف



وذراعيه وأفاض على رأسه مث أفاض على سائر جسده مث تنحى وغسل رجليه فأتيته بثوب فقال بيده هكذا يعين رده 
جسده ومل يعد  رواه البخاري يف الصحيح من أوجه عن األعمش واحتج به فيمن توضأ من اجلنابة مث غسل سائر

   ١٩١غسل مواضع الوضوء رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم وغريه عن وكيع 

  باب الدليل على دخول الوضوء يف الغسل وسقوط فرض املضمضة واالستنشاق

 (  
أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن أيب 

ق قال مسعت سليمان بن صرد مسعت جبري بن مطعم يقول ذكر غسل اجلنابة عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و إسحا
  سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما أنا فأفيض على رأسي ثالثا خمرج يف كتاب مسلم من حديث شعبة 

ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا حفص بن غياث عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ٨١٠
أن أناسا قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسألوه عن غسل اجلنابة : جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر 

وقالوا إنا بأرض باردة فقال إمنا يكفي أحدكم أن حيفن على رأسه ثالث حفنات خمرج يف صحيح مسلم من حديث 
  جعفر 

نا أبو بكر بن فورك ثنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشيم عن أيب بشر عن أخرب - ٨١١
يا رسول اهللا إن أرضنا أرض باردة فما جيزئنا من غسل : أيب سفيان عن جابر بن عبد اهللا أن أهل الطائف قالوا 

رأسي ثالثا رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن  اجلنابة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما أنا فافرغ على
  حيىي وغريه عن هشيم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا علي بن  - ٨١٢
ن رافع موىل أم املديين ثنا سفيان مرة بعد مرة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن عبد اهللا ب

يا رسول اهللا إين أمرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل اجلنابة قال ال إمنا يكفيك أن : سلمة عن أم سلمة قالت قلت 
حتثي عليه ثالث حثيات مث تفيضي عليك املاء فتطهري أو قال فإذا أنت قد طهرت رواه مسلم يف الصحيح عن أيب 

  ينة بكر بن أيب شيبة ومجاعة عن سفيان بن عي

أخربنا أبو احلسن أمحد بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار أنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن  - ٨١٣
أنه كان يقول وأي وضوء أمت من الغسل إذا اجتنب الفرج وهبذا : الزهري عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه 

سألوا سعيد بن املسيب عن الرجل يغتسل من اجلنابة أيكفيه ذلك  اإلسناد ثنا سفيان بن عيينة عن حيىي بن سعيد قال
من الوضوء قال نعم وليغسل قدمية وروينا عن احلسن البصري أنه قال يف الذي نسي املضمضة واالستنشاق يف 

   ١٩٢اجلنابة قال ال يعيد الصالة 

  باب فرض الغسل وفيه داللة على ما مضى يف الباب قبله وعلى سقوط فرض



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا احلسن بن يعقوب العدل ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا عبد  - ٨١٤ار يف الغسل التكر
كنا مع رسول اهللا : الوهاب بن عطاء ثنا عوف بن أيب مجيلة عن أيب رجاء العطاردي عن عمران بن حصني قال 

ناس فلما انفتل من الصالة إذا رجل معتزل مل صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فذكر احلديث قال ونادي بالصالة بال
يصل مع القوم قال ما منعك يا فالن أن تصلي مع القوم قال يا رسول اهللا أصابتين اجلنابة وال ماء قال رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك وذكر احلديث قال وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته 
  ماء فقال اذهب فأفرغه عليك خمرج يف الصحيحني من حديث عوف بن أيب مجيلة اجلنابة إناء من 

أخربنا أبو بكر بن فورك ثنا عبد اهللا بن جعفر نا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محاد بن سلمة ومحاد بن  - ٨١٥
بة تصيبه وال ماء قال رأيت أبا ذر فذكر احلديث يف اجلنا: زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن رجل من بين عامر قال 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أبا ذر الصعيد الطيب كافيك وإن مل جتد املاء عشر سنني فإذا وجدت املاء 
فأمسه جلدك قال يونس بن حبيب أنا أبو حفص ثنا يزيد بن زريع عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن عمرو بن 

  جبدان قال مسعت أبا ذر يعين بذلك 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا أيوب بن جابر عن عبد  - ٨١٦
كانت الصالة مخسني والغسل من اجلنابة سبع مرار وغسل الثوب من : اهللا بن عصمة عن عبد اهللا بن عمر قال 

سأل حىت جعل الصالة مخسا وغسل اجلنابة مرة وغسل البول سبع مرار فلم يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ي
الثوب من البول مرة قال الشافعي فيما حكى عنه فأما ما روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حتت كل شعرة 

جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة فإنه ليس بثابت يعين ما أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد عبد اهللا بن عدي ثنا 
الفضل بن حباب ثنا أبو عمر احلوضي ثنا احلارث بن وجيه عن ما لك بن دينار عن بن سريين عن أيب هريرة قال 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حتت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة تفرد به هكذا احلارث بن 

بن يعقوب أنا العباس بن حممد قال سألت حيىي بن معني  وجيه وقد أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد
عن احلارث بن وجيه فقال ليس حديثه بشئ وأنكره غريه أيضا من أهل العلم باحلديث البخاري وأ بو داود 

السجستاين وغريمها وإمنا يروي عن احلسن عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال وعن احلسن عن أيب هريرة 
عي كان يقال مث قد محله الشافعي يف رواية الزعفراين وغريه عنه على ما ظهر وداخل األنف والفم موقوفا وعن النخ

مما بطن فاشبه داخل العينني وداخل األذنني فقال من تكلم فيها مع الشافعي القياس أن ال يعيد ولكنا أخذنا باألثر 
حلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا احلسن بن حممد عن بن عباس يعين ما أخربنا أبو بكر بن احلارث أنا علي بن عمر ا

ثنا أسباط ثنا أبو حنيفة عن عثمان بن راشد عن عائشة بنت عجرد عن بن عباس قال ال يعيد إال أن يكون جنبا 
يعين املضمضة واالستنشاق وكذلك رواه الثوري عن عثمان قال علي بن عمر ليس لعائشة بنت عجرد إال هذا 

عي أثره الذي يعتمد عليه عثمان بن راشد عن عائشة بنت عجرد عن بن عباس وزعم أن هذا احلديث قال الشاف
األثر ثابت يترك له القياس وهو يعيب علينا أن نأخذ حبديث بسرة بنت صفوان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

يا معروفا قال الشيخ وعثمان وعائشة غري معروفني ببلدمها وكيف جيوز ألحد أن يثبت ضعيفا جمهوال ويوهن قو
   ١٩٣ورواه احلجاج بن أرطأة عن عائشة بنت عجرد واحلجاج بن أرطأة ليس حبجة 

  باب ترك الوضوء بعد الغسل



أخربنا أبو احلسني علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا األسفاطي ثنا أبو الوليد ثنا زهري  - ٨١٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يغتسل مث يصلي الركعتني صالة : عن أيب إسحاق عن األسود عن عائشة 

  الفجر وال أرى حيدث وضوءا بعد الغسل 

أخربنا أبو طاهر الفقية أنا أمحد بن إسحاق الصيدالين ثنا أمحد بن حممد بن نصر ثنا أبو نعيم ثنا شريك عن  - ٨١٨
صلى اهللا عليه و سلم ال يتوضأ بعد الغسل من اجلنابة  كان رسول اهللا: أيب إسحاق عن األسود عن عائشة قالت 

١٩٤   

  باب غسل املرأة من اجلنابة واحليض

أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبيد اهللا بن معاذ وأخربنا أبو عبد اهللا  - ٨١٩
د اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة عن إبراهيم وهو بن احلافظ ثنا أبو عمرو بن مطرز ثنا حيىي بن حممد البختري ثنا عبي

سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الغسل من : مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن أمساء تعين بنت شكل 
احمليض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرهتا فتطهر فتحسن الطهور مث تصب على رأسها املاء وتدلكه دلكا شديدا 

شؤون رأسها مث تصب عليها املاء مث تأخذ فرصة ممسكة تطهر هبا قالت كيف أتطهر هبا قال سبحان اهللا حىت تبلغ 
تطهري هبا واستتر قالت عائشة تتبعي هبا أثر الدم وسألته عن الغسل من اجلنابة فقال تأخذين ماءك فتطهرين أحسن 

ون رأسك مث تفيضني عليك املاء وقالت عائشة الطهور وأبلغه مث تصبني على رأسك املاء مث تدلكينه حىت يبلغ شؤ
نعم النساء نساء األنصار مل يكن مينعهن احلياء أن يسألن عن الدين ويتفقهن فيه رواه مسلم يف الصحيح عن عبيد 

  اهللا بن معاذ كذا يف كتابنا شؤون وأهل اللغة يقولون سور أو شوى قالوا سوره أعاله وشواه جلده 

هللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون بن أخربنا أبو عبد ا - ٨٢٠
: سليمان ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا زائدة بن قدامة عن صدقة ثنا مجيع بن عمري أخو بين تيم اهللا بن ثعلبة قال 

ل فقالت عائشة كان رسول اهللا دخلت مع أمى وخاليت على عائشة فسألتها إحدامها كيف كنتم تصنعون عند الغس
صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ وضوءة للصالة مث يفيض على رأسه ثالث مرار وحنن نفيض على رؤوسنا مخسا من 

  أجل الضفر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن أمحد بن بالوية ثنا حممد بن يونس ثنا روح ثنا شعبة عن منصور  - ٨٢١
خللها باملاء ال ختللها نار قليل بقياها رواه الثوري عن منصور بإسناده عن : ام عن حذيفة أنه قال عن إبراهيم عن مه

   ١٩٥حذيفة أنه قال المرأته خللي رأسك باملاء ال ختلله نار قليل بقياها عليه 

  باب ترك املرأة نقض قروهنا إذا علمت وصول املاء إىل أصول شعرها

هللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن وأخربنا أبو حممد عبد ا - ٨٢٢
منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنا الثوري عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أيب سعيد عن عبد اهللا بن رافع موىل 

ص رأسي أفأنقضه للجنابة يا رسول اهللا إين امرأة أشد ضفر رأسي أو قالت عق: أم سلمة عن أم سلمة قالت قلت 



واحليضة قال ال إمنا يكفيك أن تفرغي عليك ثالث حفنات مث قد طهرت رواه مسلم يف الصحيح عن عبد بن محيد 
  عن عبد الرزاق 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا جعفر بن عون أنا  - ٨٢٣
جاءت امرأة من األنصار إىل رسول اهللا صلى اهللا : سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أم سلمة قالت أسامة بن زيد عن 

عليه و سلم وأنا عنده فقالت إين امرأة أشد ضفر رأسي فكيف أصنع حني أغتسل من اجلنابة فقال احفين على 
بن وهب عنه أن سعيدا مسعة رأسك ثالث حفنات مث اغمزي أثر كل حفنة وقصر بإسناده أسامة بن زيد يف رواية 

من أم سلمة وذلك فيما أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأ بو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن 
يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب قال وحدثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك 

بن أيب سعيد املقربي حدثه أنه مسع أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم تقول أسامة بن زيد الليثي أن سعيد 
جاءت امرأة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا إين امرأة أشد ضفر رأسي فكيف أصنع إذا 

ب بن موسى أصح اغتسلت قال احفين على رأسك ثالث حفنات مث اغمزيه على أثر كل حفنة يكفيك ورواية أيو
  من رواية أسامة بن زيد وقد حفظ يف إسناده ما مل حيفظ أسامة بن زيد 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنا إمساعيل بن  - ٨٢٤
كعيب واللفظ له ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر علية ح وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ قال ثنا حممد بن عبد اهللا ال

أن عبد اهللا بن عمرو يأمر : بن أيب شيبة ثنا بن علية عن أيوب عن أيب الزبري عن عبيد بن عمري قال بلغ عائشة 
النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا البن عمرو هذا أفال يأمرهن أن حيلقن رؤوسهن لقد كنت 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نغتسل من إناء واحد فال أزيد على أن أفرغ على رأسي ثالث إفراغات رواه أنا ورس
  مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأيب بكر بن أيب شيبة 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٨٢٥
كنا نغتسل وعلينا : ثنا عبد اهللا بن داود عن عمر بن سويد عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت  نصر بن علي

  الضماد وحنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حمالت وحمرمات 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون بن  - ٨٢٦
دخلت على أم سلمة فذكر احلديث قالت أم : ن ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن بكار بن حيىي عن جدته قالت سليما

سلمة وأما املمتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطة فإذا اغتسلت مل تنقض ذلك ولكنها حتفن على رأسها ثالث 
  حفنات فإذا رأت البلل على أصول الشعر دلكته مث أفاضت على سائر جسدها 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا إمساعيل بن حممد بن الفضل بن حممد البيهقي ثنا جدي ثنا إبراهيم بن  - ٨٢٧
أهللت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : محزة ثنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت 
اهللا هذا يوم عرفة ومل أطهر بعد وإمنا كنت متتعت  يف حجة الوداع بعمرة فذكر احلديث يف حيضها فقالت يا رسول

بالعمرة فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنقضي رأسك وامتشطي وأهلي باحلج وأمسكي عن عمرتك 
فقالت ففعلت وذكر احلديث خمرج يف الصحيحني وهي إن اغتسلت لإلهالل باحلج وكان غسلها غسال مسنونا 



ا وامتشاط شعرها وكأهنا أمرت بذلك استحبابا كما أمرت أمساء بنت عميس بالغسل وقد أمرت فيه بنقض رأسه
  لإلهالل على النفاس استحبابا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق ثنا حممد بن يونس ثنا مسلم بن صبيح ثنا محاد بن سلمة  - ٨٢٨
إذا اغتسلت املرأة من حيضها نقضت شعرها : سلم عن ثابت عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

   ١٩٦وغسلت باخلطمي واإلشنان وإذا اغتسلت من اجلنابة مل تنقض رأسها ومل تغتسل باخلطمي واإلشنان 

  باب غسل اجلنب رأسه باخلطمى

شريك عن أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن جعفر بن زياد ثنا  - ٨٢٩
أنه كان يغسل رأسه باخلطمي وهو : قيس بن وهب عن رجل من سواءة عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

جنب جيتزىء بذلك وال يصب عليه املاء وهذا إن ثبت فمحمول على ما لو كان املاء غالبا على اخلطمي وكان 
يد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنا الربيع قال قال غسل رأسه بنية الطهارة من اجلنابة وكذلك ما أخربنا أبو سع

الشافعي قال سفيان بن عيينة عن أيب إسحاق عن احلارث بن األزمع قال مسعت بن مسعود يقول إذا غسل اجلنب 
  رأسه باخلطمي فال يعد له غسال ومبعناه رواه الثوري وشعبة عن أيب إسحاق 

بغداد أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان عن عبيد اهللا عن أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ب - ٨٣٠
من غسل رأسه خبطمي وهو : شيبان عن األعمش عن سامل بن أيب اجلعد عن كريب عن عبد اهللا قال قال عبد اهللا 

ن جنب فقد أجزأه وليغسل سائر جسده وخالفه أبو عوانة فرواه عن األعمش عن سامل عن ثابت بن قطبة الثقفي ع
بن مسعود والصحيح رواية شيبان كذلك رواه سفيان الثوري عن األعمش قال يعقوب قال علي بن املديين احلديث 
حديث سفيان وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يغسلون رؤوسهم بالسدر من اجلنابة مث ميكث أحدهم ساعة 

   ١٩٧مث يغتسل من اجلنابة 

  احليضباب الطيب للمرأة عند غسلها من 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنا أبو سعيد بن األعرايب وأخربنا أبو علي الروذباري  - ٨٣١
بنيسابور وأ بو احلسني علي بن حممد بن بشران وأ بو حممد عبد اهللا بن حيىي السكري ببغداد قالوا ثنا إمساعيل بن 

أن امرأة سألت : بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة حممد الصفار قاال ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان 
النيب صلى اهللا عليه و سلم عن غسلها من احليض فأمرها كيف تغتسل وقال خذي فرصة من مسك فتطهري هبا 

قالت كيف أتطهر هبا قال تطهري هبا قالت كيف أتطهر هبا قالت فاستتر يعين هكذا وحكى أبو عثمان يعين سعدان 
عة األربع قال وحكى سفيان فقال سبحان اهللا تطهري هبا قالت عائشة فاجتذبتها إىل فقلت تتبعني هبا أثر الدم بأصاب

لفظ حديث بن بشران والروذباري ومل يذكر غريمها حكاية أيب عثمان رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن جعفر 
  ورواه مسلم عن عمرو الناقد وبن أيب عمر عن سفيان 



خربنا أبو طاهر الفقية أنا أبو بكر حممد بن احلسن القطان نا إبراهيم بن احلارث ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا أ - ٨٣٢
إبراهيم بن طهمان ثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سريين عن أم عطية األنصارية قالت قال يل رسول اهللا صلى 

ى زوجها فإهنا حتد أربعة أشهر وعشرا وال تلبس ثوبا ال حتد املرأة على ميت فوق ثالثة إال عل: اهللا عليه و سلم 
مصبوغا إال ثوب عصب وال تكتحل وال ختتضب وال متس طيبا إال أدىن طهرها إذا تطهرت من حيضتها نبذة من 

  قسط وأظفار خمرج يف الصحيحني من حديث هشام بن حسان 

د الفقية الشريازي قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو نصر حممد بن علي بن حمم - ٨٣٣
كنا : بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أبو الربيع ثنا محاد ثنا أيوب عن حفصة بنت سريين عن أم عطية قالت 

ننهى أن حند على ميت فوق ثالث إال على زوج أربعة أشهر وعشرا وال نكتحل وال نتطيب وال نلبس ثوبا مصبوغا 
وب عصب وقد رخص يف طهرها إذا اغتسلت إحدانا من حميضها يف نبذة من قسط وأظفار رواه البخاري يف إال ث

   ١٩٨الصحيح عن احلجيب ورواه مسلم عن أيب الربيع الزهراين كالمها عن محاد بن زيد 

  باب سقوط فرض الترتيب يف الغسل

 (  
صلى اهللا عليه و سلم للجنب يف حديث عمران بن  وقال رسول اهللا} وإن كنتم جنبا فاطهروا { قال اهللا تعاىل 

  حصني اذهب فأفرغه عليك وقال يف حديث أيب ذر فإذا وجدت املاء فامسسه جلدك ومل يأمره بالترتيب 

وأخربنا أبو احلسن املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا مسدد ثنا يزيد  - ٨٣٤
اء عن أيب قالبة عن عمرو بن جبدان قال مسعت أبا ذر فذكر احلديث يف بدو جنابته إىل أن بن زريع ثنا خالد احلذ

الصعيد الطيب وضوء املسلم ولو إىل عشر حجج فإذا وجد املاء فليمس : قال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
   ١٩٩بشره املاء فإن ذلك هو خري 

  باب أستحباب البداية فيه بالشق األمين

نا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن حممد الصيدالين أخرب - ٨٣٥
كان رسول اهللا صلى : ثنا حممد بن املثىن ثنا الضحاك بن خملد عن حنظلة بن أيب سفيان عن القاسم عن عائشة قالت 

حلالب وأخذه بكفه فبدأ بشق رأسه األمين مث األيسر مث أخذ اهللا عليه و سلم إذا اغتسل من اجلنابة دعا بشئ حنو ا
بكفيه املاء فقال هبما على رأسه رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن واحلالب اإلناء وهو ما حيلب 

بو عبد فيه يسمى حالبا أخربنا بذلك أبو عمرو األديب عن الشيخ أيب بكر اإلمساعيلي ومما يؤكد ذلك ما أخربنا أ
اهللا احلافظ يف زيادات الفوائد ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد ثنا أبو عاصم الضحاك بن خملد 
عن حنظلة عن القاسم عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يغتسل يف حالب قدر هذا وأرانا أبو 

نية أرطال مث يصب على شق رأسه األمين مث يصب على شق عاصم قدر احلالب بيده فإذا هو كقدر كوز يسع مثا
   ٢٠٠رأسه األيسر مث يأخذ بكفيه فيصب وسط رأسه 



  باب تفريق الغسل

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حيان املعروف  - ٨٣٦
حاق بن موسى األنصاري ثنا عاصم بن عبد العزيز حدثين حممد بن زيد بأيب شيخ ثنا اهليثم بن خلف الدوري ثنا إس

سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الرجل يغتسل : بن قنفذ السهمي عن جابر بن سيالن عن بن مسعود أن رجال 
عبد  من اجلنابة فيخطىء بعض جسده املاء فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم يغسل ذلك املكان مث يصلي عاصم بن

   ٢٠١العزيز أبو عبد العزيز األشجعي قال البخاري فيه نظر 

  باب التمسح باملنديل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا حفص بن غياث عن  - ٨٣٧
هللا عليه و سلم غسال من وضعت لرسول اهللا صلى ا: األعمش عن سامل عن كريب عن بن عباس عن ميمونة قالت 

اجلنابة فذكر احلديث يف غسل النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت فناولته منديال فلم يأخذه وجعل ينفض بيده قال 
األعمش فذكرت ذلك إلبراهيم فقال إمنا كره ذلك خمافة العادة رواه البخاري عن عمر بن حفص عن أبيه دون 

  قول األعمش 

فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا أبو عوانة عن األعمش حدثنا أبو بكر بن  - ٨٣٨
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم اغتسل عندها فأتته : عن سامل بن أيب اجلعد عن كريب عن بن عباس عن ميمونة 

ملنديل إمنا هو عادة رواه مبنديل فرمى به فقال األعمش فذكرته إلبراهيم فقال احلديث هكذا وال بأس باملسح با
  البخاري عن موسى بن إمساعيل عن أيب عوانة مبعناه دون قول األعمش إلبراهيم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد ثنا حيىي بن معني ثنا سفيان  - ٨٣٩
ال متندل إذا توضأت وروينا عن عثمان : جابر قال بن عيينة عن منصور عن هالل يعين بن يساف عن عطاء عن 

  وأنس أهنما مل يريا به بأسا وعن احلسن بن علي أنه فعله 

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو زكريا بن أيب إسحاق وأ بو بكر بن احلسن القاضي قالوا ثنا أبو  - ٨٤٠
أنا بن وهب ثنا زيد بن احلباب عن أيب معاذ عن بن العباس حممد بن يعقوب نا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانت له خرقة يتنشف هبا بعد الوضوء أبو معاذ : شهاب عن عروة عن عائشة 
هذا هو سليمان بن أرقم وهو متروك أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقية عن أيب احلسن علي بن عمر احلافظ ح 

  سعد املاليين عن أيب أمحد بن عدي احلافظ وقد روي ذلك بإسناد غري قوي وأخربنا أبو 

أخربناه حممد بن عبد اهللا احلافظ حدثين أمحد بن منصور الصويف احلافظ ثنا أبو العباس بن الشريازي أنا  - ٨٤١
لعالء عن أنس بن ما لك أمحد بن حممد النحوي ثنا أبو العيناء حممد بن القاسم نا أبو زيد النحوي ثنا أبو عمرو بن ا

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كانت له خرقة يتنشف هبا بعد الوضوء قال الشيخ وإمنا رواه : عن أيب بكر الصديق 
أبو عمرو بن العالء عن إياس بن جعفر أن رجال حدثه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كانت له خرقة أو منديل 



ه أخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف الفقيه أنا أبو سهل بشر بن أمحد اإلسفرائيين فكان إذا توضأ مسح هبا وجهه ويدي
ثنا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف ثنا القواريري ثنا عبد الوارث عن أيب عمرو بن العالء عن إياس بن جعفر 

  فذكره وهذا هو احملفوظ من حديث عبد الوارث 

شران العدل ببغداد ثنا أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا أبو معمر وقد أخربنا أبو احلسن بن ب - ٨٤٢
أن النيب صلى اهللا عليه و : عبد اهللا بن عمرو قال سألت عبد الوارث عن حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس 

قال الشيخ  سلم كان له منديل أو خرقة فإذا توضأ مسح وجهه فقال كان يف قطينة فأخذه بن علية فلست أرويه
وهذا لو رواه عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس لكان إسنادا صحيحا إال أنه إمتنع من روايته وحيتمل أنه إمنا 
كان عنده باإلسناد األول واهللا أعلم وروينا عن معاذ بن جبل رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا توضأ 

  باب طهارة املاء املستعمل مسح وجهه بطرف ثوبة وهو ضعيف قد ذكرناه يف 

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك نا عبد الوهاب ثنا الوليد بن  - ٨٤٣
أن : مسلم عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن حممد بن عبد الرمحن بن أسعد بن زرارة عن قيس بن سعد 

هم فوضعوا له غسال فاغتسل مث ناولوه ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زار
فاشتمل هبا هكذا رواه أبو داود يف كتاب السنن عن حممد بن املثىن وغريه عن الوليد بن مسلم ورواه بن أيب ليلي 

رسول اهللا عن حممد بن عبد الرمحن بن أسعد بن زرارة عن حممد بن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد قال أتانا 
صلى اهللا عليه و سلم فوضعنا له غسال فاغتسل مث أتيناه مبلحفة ورسية فالتحف هبا فكأين أنظر إىل أثر الورس على 

   ٢٠٢عكنه 

  باب الدليل على طهارة عرق احلائض واجلنب

بد اهللا بن مسلمة أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا السري بن خزمية ثنا ع - ٨٤٤
كنت أرجل رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا : عن ما لك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت 

حائض رواه البخاري يف الصحيح عن بن يوسف عن ما لك ورواه مسلم من وجه آخر عن هشام واحتج الشافعي 
لم احلائض أن تغسل دم احليض من ثوهبا ومل يأمر بغسل يف ذلك أيضا مبا ثبت من أمر النيب صلى اهللا عليه و س

  الثوب كله وال شك يف كثرة العرق فيه وقد مضى ذلك احلديث يف مواضع 

وأخربنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن األعمش عن  - ٨٤٥
إين : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال هلا ناوليين اخلمرة قالت  ثابت بن عبيد عن القاسم بن حممد عن عائشة

حائض قال إن حيضتك ليست يف يدك فناولته إياها وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا إبراهيم بن 
 اخلمرة من املسجد ومل يقل علي ثنا حيىي بن حيىي ثنا أبو معاوية عن األعمش فذكره بإسناده حنوه إال أنه زاد ناوليين

  فناولتها إياه رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه وأ بو عبد اهللا احلافظ قال أبو عبد اهللا أخربنا وقال أبو طاهر حدثنا أبو بكر بن  - ٨٤٦
نا أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن حممد إسحاق الفقية وحدثنا أبو املثىن ثنا القعنيب وأخربنا أبو احلسن بن عبدان ث



قالت كنت أغتسل أنا ورسول اهللا : بن عيسى املري ثنا القعنيب أنا أفلح بن محيد عن القاسم بن حممد عن عائشة 
صلى اهللا عليه و سلم من إناء واحد ختتلف أيدينا فيه من اجلنابة رواه البخاري ومسلم مجيعا عن القعنيب ورواه بن 

فلح وزاد يف احلديث وتلتقي وقال إسحاق بن سليمان الرازي عن أفلح يعين وتلتقي وعندي أن معىن وهب عن أ
  قوله ختتلف أيدينا فيه إدخاهلما أيديهما فيه ألخذ املاء 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو القاسم عبد  - ٨٤٧
ن بن عبد الرمحن اهلامشي حبلب ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية عن عائشة أم الرمح

أهنا سألت عن رجل يدخل يده اإلناء وهو جنب قبل أن يغتسل فقالت إن املاء ال ينجسه شئ ولكن ليبدأ : املؤمنني 
  نغتسل من إناء واحد  فيغسل يده قد كنت أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأ بو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد  - ٨٤٨
أن عبد اهللا بن عمر كان يعرق يف ثوبة : بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب قال مسعت مالكا يقول حدثين نافع 

اإلسناد أخربنا بن وهب عن مسلمة بن علي والفضيل بن عياض عن هشام بن حسان  وهو جنب مث يصلي فيه وهبذا
عن عكرمة موىل بن عباس أن عبد اهللا بن عباس قال ال بأس بعرق اجلنب واحلائض يف الثوب قال بن وهب وقال يل 

  ما لك بن أنس مثله 

بن وهب قال وحدثنا حبر بن نصر قال قرئ  وأخربنا أبو زكريا وأ بو بكر قاال ثنا أبو العباس ثنا حممد ثنا - ٨٤٩
كان : على بن وهب أخربك عيسى بن يونس عن حريث بن أيب مطر عن الشعيب عن مسروق عن عائشة قالت 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يغتسل من اجلنابة مث يأتيىن وأنا جنب فيستدىفء يب تفرد به حريث بن أيب مطر وفيه 
   ٢٠٣ف عن علقمة عن عائشة خمتصرا نظر وروي من وجه آخر ضعي

  باب يف فضل اجلنب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف أخرين قالوا حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا  - ٨٥٠
يب شيبة ثنا الشافعي ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أ

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يغتسل من القدح وهو الفرق : سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة 
وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد لفظ حديث الشافعي رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

  وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الزهري 

بد اهللا احلافظ وأ بو طاهر الفقية قال أبو طاهر حدثنا وقال أبو عبد اهللا أخربنا أبو بكر بن أخربنا أبو ع - ٨٥١
إسحاق ثنا أبو املثىن وحممد بن غالب وعثمان بن عمر قالوا ثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن أيب بكر بن حفص عن عروة 

إناء واحد من اجلنابة وأخربنا أبو عبد اهللا  قالت كنت أغتسل أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف: عن عائشة 
نا أبو بكر أمحد بن إسحاق أنا أبو املثىن ثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مبثله 

  رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد باإلسنادين مجيعا 



قيه قال أبو طاهر حدثنا وقال أبو عبد اهللا أخربنا أبو بكر أمحد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو طاهر الف - ٨٥٢
قالت : إسحاق الفقية ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي ثنا أبو خيثمة عن عاصم األحول عن معاذة عن عائشة 

دع يل دع يل قالت كنت أغتسل أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من إناء واحد بيين وبينه فيبادرين حىت أقول 
  ومها جنبان رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا  - ٨٥٣
ناء واحد قالت كنت أغتسل أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من إ: شعبة عن عاصم عن معاذة عن عائشة 

  يبادرين وأبادره حىت أقول دع يل دع يل كذا قالت 

وقد أخربنا أبو طاهر الفقية ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا حممد بن أيوب أنا موسى بن إمساعيل أنا أبان عن  - ٨٥٤
  قبلي قالت كنت أنا والنيب صلى اهللا عليه و سلم نغتسل من إناء واحد فيبدأ : هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

أخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو بكر القطان ثنا عبد الرمحن بن بشر ثنا عبد الرزاق ثنا بن جريج أخربين بن  - ٨٥٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأياها كانا يغتسالن من إناء واحد يغترفان منه : عروة عن عروة عن عائشة 

 عطاء عن عائشة أهنا أخربته عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وفيه ومها جنبان وبإسناده قال بن جريج قال أخربين
  أهنما شرعا مجيعا ومها جنب يف إناء واحد 

أخربنا أبو طاهر الفقية ثنا أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي بن هالل البزار ثنا حممد بن إمساعيل األمحسي  - ٨٥٦
أن النيب صلى اهللا عليه و : يد عن بن عباس أخربته ميمونة ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن ز

سلم اغتسل وهي من إناء واحد رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة وغريه عن بن عيينة ورواه البخاري عن أيب نعيم 
عن بن عيينة دون ذكر ميمونة قال البخاري كان بن عيينة اخريا يقول عن بن عباس عن ميمونة والصحيح ما رواه 

بو نعيم أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن علي اجلوهري ببغداد ثنا حممد بن يوسف بن الطباخ ثنا أ
  أبو نعيم فذكره 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو طاهر الفقيه قاال ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه ثنا عبد اهللا بن أمحد  - ٨٥٧
نا عبد الرزاق وحممد بن بكري قاال ثنا بن جريج أخربين عمرو بن دينار قال علمي والذي خيطر بن حنبل حدثين أيب ث

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يغتسل بفضل ميمونة : ببايل أن أبا الشعثاء أخربين أن بن عباس أخربه 
  رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغريه عن حممد بن بكري 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وأمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن  - ٨٥٨
انتهى النيب صلى : حازم بن أيب غرزة نا عبيد اهللا هو بن موسى عن سفيان عن مساك عن عكرمة عن بن عباس قال 

اد أن يتوضأ به فقالت يا رسول اهللا إين اغتسلت اهللا عليه و سلم إىل بعض أزواجه وقد فضل من غسلها فضل فأر
  منه من جنابة فقال إن املاء ال ينجس 



وأخربنا أبو علي الروذباري ثنا بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا أبو األحوص ثنا مساك عن عكرمة عن  - ٨٥٩
 صلى اهللا عليه و سلم ليتوضأ يف جفنة فجاء النيب: بن عباس قال اغتسل بعض أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  منها أو يغتسل فقالت يا رسول اهللا إين كنت جنبا فقال إن املاء ال جينب 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن  - ٨٦٠
حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن أن زينب بنت أم أيب بكر ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن حيىي بن أيب كثري قال 

كانت هي ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يغتسالن من إناء واحد من : سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها أهنا 
اجلنابة رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن عن معاذ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر أمحد بن إسحاق 

ثنا العباس بن الفضل األسفاطي ثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن عبد اهللا بن جرب عن أنس بن ما لك قال كأن  الفقية
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واملرأة من نسائه يغتسالن من إناء واحد رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد 

٢٠٤   

  باب ليست احليضة يف اليد واملؤمن ال ينجس

نا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا حيىي بن أخرب - ٨٦١
سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثين أبو حازم قال قال أبو هريرة بينما النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املسجد 

ذلك ليس بيدك فناولته إياها رواه مسلم يف الصحيح عن يا عائشة ناوليىن اخلمرة فقالت إين حائض فقال إن : فقال 
  أيب كامل وغريه عن حيىي بن سعيد 

أخربنا أبو احلسن بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر الرزاز ثنا حممد بن عبد اهللا بن يزيد ثنا أبو بدر ثنا عبد  - ٨٦٢
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أناوله أمرين : امللك بن أيب عتبة عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة قالت 

اخلمرة من املسجد فقلت يا رسول اهللا إين حائض فقال ناولينيها فإن احليضة ليست يف يدك أخرجه مسلم من 
  حديث عبد امللك 

أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب  - ٨٦٣
قالت كنت أغتسل أنا ورسول اهللا : بن سفيان ثنا قبيصة ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة 

صلى اهللا عليه و سلم من إناء واحد كالنا جنب وخيرج رأسه من املسجد وهو معتكف وأنا حائض فأغسله ويأمرين 
  ة بن عقبة فأتزر مث يباشرين وأنا حائض رواه البخاري يف الصحيح عن قبيص

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إمساعيل بن قتيبة وأخربنا أبو اخلري جامع بن  - ٨٦٤
أمحد الوكيل ثنا أبو طاهر اجملد آبادي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي قاال ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا بن علية عن محيد 

لقيه النيب صلى اهللا عليه و سلم يف طريق من طرق املدينة وهو : أيب رافع عن أيب هريرة أنه عن بكر بن عبد اهللا عن 
جنب فانسل فذهب فاغتسل ففقده النيب صلى اهللا عليه و سلم فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة قال يا رسول 

من ال ينجس رواه مسلم يف اهللا لقيتين وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حىت أغتسل فقال سبحان اهللا إن املؤ
  الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وأخرجه البخاري من وجه آخر عن محيد الطويل 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن حممد الصيدالين ثنا أبو كريب ثنا  - ٨٦٥
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقيه وهو جنب فحاد أن رس: وكيع عن مسعر عن واصل عن أيب وائل عن حذيفة 

   ٢٠٥عنه فاغتسل مث جاء فقال كنت جنبا فقال إن املؤمن ال ينجس رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب وغريه 

  باب فضل احملدث

مد بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأ بو بكر أمحد بن احلسني القاضي قاال ثنا أبو العباس حم - ٨٦٦
يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب قال وثنا حبر بن نصر قال قرئ علي بن وهب أخربك عبد 

أن الرجال والنساء يف زمان : اهللا بن عمر ومالك بن أنس ويونس بن يزيد وغريهم عن نافع بن عبد اهللا بن عمر 
يف اإلناء الواحد رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانوا يتوضأون مجيعا

  يوسف عن ما لك بن أنس 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا حيىي عن عبيد اهللا قال حدثين  - ٨٦٧
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كنا نتوضأ حنن والنساء من إناء واحد على عهد : نافع عن عبد اهللا بن عمر قال 

  نديل فيه أيدينا 

أخربنا أبو زكريا وأ بو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا أنا بن  - ٨٦٨
وهب قال وثنا حبر بن نصر قال قرئ علي بن وهب أخربك أسامة بن زيد الليثي عن سامل بن النعمان عن أم صبية 

اختلفت يدي ويد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف إناء واحد يف الوضوء قال البخاري سامل هذا : ة قالت اجلهني
هو بن سرج ويقال بن خربوذ أبو النعمان وقال بعضهم بن النعمان وقال البخاري هو موىل أم صبية وأمسها خولة 

بد اهللا األصبهاين ثنا أبو أمحد بن فارس عن حممد بن بنت قيس أخربنا به حممد بن إبراهيم الفارسي أنا إبراهيم بن ع
   ٢٠٦إمساعيل البخاري فذكره 

  باب ما جاء يف النهي عن ذلك

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد أنا زياد بن اخلليل ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن داود بن عبد  - ٨٦٩
لقيت رجال صحب النيب صلى اهللا عليه و سلم كما صحبه أبو اهللا األودي عن محيد بن عبد الرمحن احلمريي قال 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ميتشط أحدنا كل يوم أو يبول يف مغتسله أو تغتسل : هريرة أربع سنني قال 
  املرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل املرأة وليغترفا مجيعا 

و بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن يونس ثنا زهري عن داود بن عبد أخربنا أبو علي الروذباري أنا أب - ٨٧٠
فذكره بنحوه إال أنه مل يقل وليغترفا مجيعا وهذا احلديث رواته ثقات إال أن محيدا مل يسم الصحايب الذي حدثه : اهللا 

وداود بن عبد اهللا األودي مل حيتج فهو مبعىن املرسل إال أنه مرسل جيد لوال خمالفته األحاديث الثابتة املوصولة قبله 
  به الشيخان البخاري ومسلم رمحهما اهللا تعاىل 



أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي  - ٨٧١
: ى اهللا عليه و سلم ثنا شعبة عن عاصم األحول قال مسعت أبا حاجب حيدث عن رجل من أصحاب رسول اهللا صل

  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يتوضأ من فضل وضوء املرأة قال يونس هكذا حدثناه أبو داود 

وأخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود السجستاين ثنا بن بشار وأخربنا أبو احلسن  - ٨٧٢
جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن بشار ثنا أبو داود يعين بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد اهللا بن 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى : الطيالسي ثنا شعبة عن عاصم عن أيب حاجب عن احلكم بن عمرو وهو األقرع 
أو قال  أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء املرأة ورواه حممود بن غيالن عن أيب داود الطيالسي هكذا إال أنه قال

  بسورها ورواه وهب بن جرير عن شعبة 

كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير  - ٨٧٣
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن : ثنا شعبة عن عاصم األحول عن أيب حاجب عن احلكم بن عمرو الغفاري 

  كان ال يدري عاصم فضل وضوئها أو فضل شراهبا ورواه شعبة عن سليمان التيمي سور املرأة و

كما أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد ثنا أبو عمرو بن السماك نا أبو قالبة ثنا بشر بن عمرو ثنا  - ٨٧٤
أن النيب صلى : لم شعبة عن سليمان التيمي قال مسعت أبا حاجب عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و س

  اهللا عليه و سلم هنى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء املرأة 

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا  - ٨٧٥
أصحاب النيب صلى  إبراهيم احلريب ثنا عبيد اهللا بن عمر ثنا يزيد بن زريع عن سليمان عن أيب حاجب عن رجل من

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يتطهر الرجل بفضل وضوء املرأة وهكذا رواه : اهللا عليه و سلم من بين غفار 
هشيم عن سليمان التيمي أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أنا إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا حممد بن 

د بن إمساعيل البخاري سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي يعد يف البصريني ويقال سليمان بن فارس قال قال حمم
الغفاري وال أراه يصح عن احلكم بن عمرو وبلغين عن أيب عيسى الترمذي أنه قال سألت حممدا يعين البخاري عن 

بن حممد بن هذا احلديث فقال ليس بصحيح يعين حديث أيب حاجب عن احلكم بن عمرو وأخربنا أبو بكر أمحد 
احلارث الفقية ثنا أبو احلسن علي بن عمر احلافظ قال أبو حاجب امسه سوادة بن عاصم واختلف فيه فرواه عمران 

بن حدير وغزوان بن حجري السدوسي عنه موقوفا من قول احلكم غري مرفوع إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 
اين ثنا بن فارس ثنا حممد ثنا عبدان ثنا عبد اهللا أنا عمران بن أخربنا حممد بن إبراهيم الفارسي ثنا إبراهيم األصبه

  حدير عن سوادة العنزي قال اجتمع الناس على احلكم باملربد فنهاهم عنه 

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنا أبو احلسن السراج أنا مطري ثنا إبراهيم بن احلجاج ثنا  - ٨٧٦
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن فضل : عاصم عن عبد اهللا بن سرجس قال  عبد العزيز بن املختار عن

  وضوء املرأة وهكذا رواه معلي بن أسد عن عبد العزيز بن املختار وخالفه شعبة عن عاصم 



ا أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقية ثنا علي بن عمر احلافظ ثنا احلسني بن إمساعيل ثنا احلسن بن حيىي ثن - ٨٧٧
تتوضأ املرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل : وهب بن جرير ثنا شعبة عن عاصم عن عبد اهللا بن سرجس قال 

وطهوره وال يتوضأ الرجل بفضل غسل املرأة وال طهورها قال على هذا موقوف وهو أوىل بالصواب قال الشيخ 
عبد اهللا بن سرجس يف هذا الباب وبلغين عن أيب عيسى الترمذي عن حممد بن إمساعيل البخاري أنه قال حديث 

   ٢٠٧الصحيح هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ 

  باب ال وقت فيما يتطهر به املتوضىء واملغتسل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا أنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان ثنا  - ٨٧٨
 احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا السري بن خزمية ثنا عبد الشافعي أنا ما لك ح وأخربنا حممد بن عبد اهللا

رأيت رسول اهللا صلى اهللا : اهللا بن مسلمة عن ما لك عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن ما لك قال 
و سلم بوضوء عليه و سلم وحانت صالة العصر والتمس الناس الوضوء فلم جيدوه فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه 

فوضع يده يف ذلك اإلناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت املاء ينبع من حتت أصابعه فتوضأ الناس حىت 
توضؤوا من عند آخرهم رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن مسلمة القعنيب وغريه ورواه مسلم من وجه 

  د اهللا والرباء بن عازب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أخر عن ما لك ورواه عبد اهللا بن مسعود وجابر بن عب

أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر حممد بن مهرويه بن عياش الرازي ثنا أبو حامت الرازي ثنا عبيد اهللا  - ٨٧٩
إناء  قالت كنت أغتسل أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من: بن موسى ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
  واحد أخرجه البخاري من وجه أخر عن هشام 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك ثنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا بن أيب  - ٨٨٠
قالت كنت أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نغتسل من إناء واحد : ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة 

يومئذ يدعى الفرق رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن أيب إياس عن بن أيب ذئب قال من قدح  وذلك القدح
  يقال له الفرق 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنا أبو النضر هاشم بن  - ٨٨١
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يغتسل يف : القاسم أنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت 

القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد وغريه عن 
الليث ورواه بن عيينة عن الزهري هكذا وروى معمر عن الزهري فقال يف احلديث قالت كنت أغتسل أنا ورسول 

  م من إناء واحد فيه قدر الفرق اهللا صلى اهللا عليه و سل

أخربناه أبو بكر بن احلسن القاضي أنا حاجب بن أمحد ثنا حممد بن محاد ثنا عبد الرزاق عن معمر وبن  - ٨٨٢
  فذكره ورواه ما لك عن الزهري مضافا إليه دوهنا : جريج عن الزهري 



ثنا جعفر بن حممد بن احلسني ثنا حيىي بن حيىي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حيىي بن منصور القاضي إمالء  - ٨٨٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان : قال قرأت على ما لك عن بن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة 

  يغتسل من إناء هو الفرق من اجلنابة رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

نا أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم ثنا أبو عمرو ثنا إبراهيم أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ث - ٨٨٤
قالت كنت أغتسل أنا ورسول اهللا صلى اهللا : بن سعد قال مسعت بن شهاب حيدث عن القاسم بن حممد عن عائشة 

عليه و سلم من إناء واحد وهو الفرق قال فقال الزهري أحسبه مخسة أقساط قال أبو عمرو القسط أربعة أرطال 
ورواه غريه أيضا عن إبراهيم بن سعد هكذا وأخربنا أبو حممد بن يوسف أنا أبو عبد اهللا بن يزيد أنا إبراهيم بن 

حممد بن سفيان ثنا مسلم بن احلجاج قال قال قتيبة قال سفيان يعين بن عيينة الفرق ثالثة آصع ويف رواية حرملة 
أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود قال مسعت أمحد بن حنبل يقول  عن الشافعي أنه قاله وأخربنا أبو علي الروذباري ثنا

الفرق ستة عشر رطال قال ومسعته يقول صاع بن أيب ذئب مخسة أرطال وثلث قيل فمن قال مثانية أرطال قال ليس 
  ذلك مبحفوظ قال الشافعي وبلغنا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم توضأ باملد واغتسل بالصاع 

أبو عبد اهللا احلافظ قراءة عليه وأ بو طاهر الفقية وعبد اهللا بن يوسف إمالء قالوا أنا أبو بكر أمحد م أخربنا  - ٨٨٥
بن إسحاق أنا حممد بن سليمان بن احلارث ثنا أبو نعيم ثنا مسعر بن كدام عن بن جرب قال أبو عبد اهللا يف حديثه 

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم : ما لك يقول قال حدثين شيخ من األنصار يقال له بن جرب قال مسعت أنس بن 
يغتسل بالصاع إىل مخسة أمداد وكان يتوضأ باملد رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم ورواه مسلم من حديث 

  وكيع عن مسعر 

عبة وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إسحاق احلريب ثنا عفان ثنا ش - ٨٨٦
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ باملكوك : ثنا عبد اهللا بن عبد اهللا بن جرب عن أنس بن ما لك قال 

ويغتسل خبمس مكاكي ومبعناه رواه عبد الرمحن بن مهدي ومعاذ بن معاذ وغريمها عن شعبة وأخرجه مسلم من 
ال وقت فيه إال كماله واهللا أعلم مع أنه قد روي حديثهما عنه يف الصحيح قال الشافعي ويف هذا ما دل على أن 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال يف اجلنب فإذا وجدت املاء فامسسه جلدك بغري توقيت شئ منه قال الشيخ 
   ٢٠٨وقد مضى هذا احلديث وسريد إن شاء اهللا تعاىل 

  باب استحباب أن ال ينقص يف الوضوء من مد وال يف الغسل من صاع

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أيب شيبة  - ٨٨٧
كان رسول اهللا صلى : ثنا إمساعيل بن علية عن أيب رحيانة عن سفينة صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة اهللا عليه و سلم يغتسل بالصاع ويتطهر باملد روا

أخربنا أبو سعد املاليين ثنا أبو أمحد بن عدي ثنا إمساعيل بن محاد ثنا أبو النضر البزار ثنا أبو حفص الفالس  - ٨٨٨
 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوضيه املد: ثنا بشر بن املفضل ثنا أبو رحيانة عن سفينة موىل أم سلمة قال 

  ويغسله الصاع رواه مسلم عن عمرو بن علي أيب حفص وغريه 



أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر املقرئ ببغداد ثنا أمحد بن سلمان الفقية ثنا جعفر بن حممد بن  - ٨٨٩
وضأ كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يت: شاكر ثنا عفان ثنا أبان ثنا قتادة قال حدثتين صفية أن عائشة قالت 

  باملد ويغتسل بالصاع 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد  - ٨٩٠
بن عبد اجلبار ثنا بن فضيل عن حصني ويزيد بن أيب زياد عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر بن عبد اهللا قال قال 

جيزئ من الوضوء املد ومن اجلنابة صاع ورواه أبو عوانة وغريه عن يزيد وحده : و سلم  رسول اهللا صلى اهللا عليه
بإسناده قال كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ باملد ويغتسل بالصاع أخربناه أبو بكر بن فورك أنا عبد 

  اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا أبو عوانة فذكره 

خربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقية ثنا صاحل بن حممد بن عبد اهللا حدثين معاوية بن وأ - ٨٩١
عمرو ثنا زهري قال أبو بكر وأخربنا عبد اهللا بن حممد ثنا إسحاق يعين احلنظلي أنا حيىي بن آدم ثنا زهري ثنا أبو 

ألوه عن الغسل من اجلنابة فقال يكفيك صاع فقال رجل أنه كان عند جابر وعنده قوم فس: إسحاق ثنا أبو جعفر 
منهم واهللا ما يكفيين ذلك ال إليه وال إليه فقال جابر قد كان يكفي من هو أوىف منك شعر أو خريا منك رواه 

  البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد عن حيىي بن آدم 

د بكر بن حممد بن محدان الصرييف مبرو حدثنا احلارث بن أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا أنا أبو أمح - ٨٩٢
أيب أسامة البغدادي ثنا يزيد بن هارون ثنا شعبة عن أيب بكر بن حفص عن أيب سلمة عن عائشة قال سأهلا أخوها من 

غسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اجلنابة فدعت مباء قدر الصاع واغتسلت وصبت على : الرضاعة عن 
ا ثالثا أخرجه البخاري يف الصحيح من حديث عبد الصمد عن شعبة مث قال وقال يزيد بن هارون عن شعبة رأسه

   ٢٠٩قدر صاع وأخرجه مسلم من حديث معاذ عن شعبة وزاد يف احلديث وبيننا وبينها ستر 

  باب جواز النقصان عنهما فيهما إذا أيت على ما أمر به

نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا علي بن احلسن اهلاليل ثنا أبو الوليد ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ث - ٨٩٣
الليث قال وأخربين أبو عمرو بن أيب جعفر واللفظ له ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا حممد بن رافع ثنا شبابة ثنا الليث عن 

نذر بن الزبري أن عائشة أخربهتا يزيد بن أيب حبيب عن عراك عن حفصة بنت عبد الرمحن بن أيب بكر وكانت حتت امل
كانت تغتسل هي والنيب صلى اهللا عليه و سلم من إناء واحد يسع ثالثة أمداد وقريبا من ذلك رواه مسلم يف : أهنا 

  الصحيح عن حممد بن رافع 

يم بن طهمان أخربنا أبو طاهر الفقيه اجملد آبادي ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد العدين ثنا إبراه - ٨٩٤
أن عبد اهللا بن عمرو يفيت أن املرأة تنقض رأسها : ثنا أبو الزبري املكي عن عبيد بن عمري املكي أنه قال بلغ عائشة 

عند غسل اجلنابة فقالت لقد كلف النساء تعبا ولقد رأيتين أغتسل أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من هذا 
  فأفيض على رأسي ثالث مرار مجيعا وإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه 



أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا بن بشار ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن  - ٨٩٥
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم توضأ فأيت : حبيب األنصاري قال مسعت عن عباد بن متيم عن جديت وهي أم عمارة 

  ثلثي املد هكذا رواه حممد بن جعفر غندر عن شعبة وخالفه غريه يف إسناده بإناء فيه ماء قدر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أخربنا احلسن بن علي بن زياد ثنا إبراهيم بن موسى  - ٨٩٦
أن النيب : اهللا بن زيد الرازي ثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة ثنا شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن متيم عن عبد 

  صلى اهللا عليه و سلم أتى بثلثي مد من ماء فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر املقرئ ببغداد ثنا أبو بكر أمحد بن سلمان ثنا عبد امللك بن حممد  - ٨٩٧
ألنصاري عن عباد بن متيم عن بن زيد ثنا سليمان بن داود ثنا أبو خالد األمحر ثنا شعبة عن حبيب بن زيد ا

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم توضأ بنحو من ثلثي املد وكذلك رواه معاذ بن معاذ عن شعبة قال أبو : األنصاري 
زرعة الرازي الصحيح عندي حديث غندر وروي عن الصلت بن دينار عن شهر بن حوشب عن أيب أمامة أن النيب 

بنصف مد أخربناه أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي ثنا عبد اهللا بن حممد البغوي ثنا صلى اهللا عليه و سلم توضأ 
سريج بن يونس ثنا علي بن ثابت اجلزري عن الصلت فذكره والصلت بن دينار متروك ال يفرح حبديثه وقد روي 

  عنه يف هذا احلديث وقال مرة أخرى بقسط من ماء 

ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق احلافظ أنا أبو القاسم عبد اهللا بن حممد ثنا سريج بن أخربناه أبو حازم احلافظ  - ٨٩٨
بإسناده حنو حديث املاليين وزاد وقال مرة أخرى بقسط من ماء وقد قيل عنه يف هذا احلديث بأقل : يونس فذكره 

  من مد 

حد الناقد ثنا حممد بن عمرو بن أيب أخربناه أبو سعد املاليين ثنا أبو أمحد بن عدي ثنا حممد بن عبد الوا - ٨٩٩
   ٢١٠فذكره بإسناده : مذعور ثنا علي بن ثابت اجلزري عن الصلت بن دينار 

  باب النهي عن اإلسراف يف الوضوء

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق ثنا حممد بن أيوب ح وأخربنا أبو حامد أمحد بن أيب  - ٩٠٠
هبا أنا أبو بكر حممد بن برداد بن مسعود نا حممد بن أيوب ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد بن خلف الصويف املهرجاين 

مسع ابنه يقول اللهم إين أسألك القصر األبيض عن ميني : سلمة أنا سعيد اجلريري عن أيب نعامة أن عبد اهللا بن مغفل 
فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إنه اجلنة إذا دخلتها فقال يا بين سل اهللا اجلنة وتعوذ به من النار 

  سيكون يف هذه األمة قوم يعتدون يف الطهور والدعاء 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك ثنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا خارجة  - ٩٠١
بن كعب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال  بن مصعب ثنا يونس بن عبيد عن احلسن عن عيت السعدي عن أيب

أن للوضوء شيطانا يقال له الوهلان فاحذروه أو قال فاتقوه وقال غريه عن أيب داود يف هذا احلديث فاحذروه : 
واتقوا وسواس املاء أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى بن إبراهيم ثنا حممد بن صاحل بن مجيل ثنا عبدة 



عبد اهللا الصفار وحممد بن بشار قاال ثنا أبو داود فذكره مبثله وقال يف إسناده عن عيت بن ضمرة وهذا احلديث  بن
معلول برواية الثوري عن بيان عن احلسن بعضه من قوله غري مرفوع وباقيه عن يونس بن عبيد من قوله غري مرفوع 

  واهللا أعلم وذلك 

براهيم األصبهاين أنا أبو نصر أمحد بن عمرو العراقي ثنا سفيان بن حممد أنا مبا أخربناه أبو بكر حممد بن إ - ٩٠٢
الوضوء يدعى الوهلان يضحك : علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد عن سفيان عن بيان عن احلسن قال شيطان 

  بالناس يف الوضوء وعن سفيان عن يونس قال كان يقال أن للماء وسواسا فاتقوا وسواس املاء 

كان يقال يف كل شئ إسراف حىت الطهور وإن كان : وعن سفيان عن حصني عن هالل بن يساف قال  - ٩٠٣
على شاطئ النهر هكذا رواه غري خارجة بن مصعب عن احلسن ويونس بن عبيد وخارجة ينفرد بروايته مسندا 

مرفوعا يعين ما روينا عن وليس بالقوي يف الرواية واهللا أعلم وقد روي بإسناد آخر ضعيف عن عمران بن حصني 
  يونس بن عبيد 

حدثنا أبو سعد عبد امللك بن أيب عثمان الزاهد وأ بو احلسن العالء بن حممد بن أيب سعيد اإلسفرائيين قاال  - ٩٠٤
ثنا أبو سهل بشر بن أمحد بن بشر التميمي ثنا عبد اهللا بن حممد بن ناجية ثنا حممد بن حصني األصبحي ثنا حيىي بن 

ن سليمان التيمي عن أيب العالء بن الشخري عن عمران بن حصني قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كثري ع
   ٢١١اتقوا وسواس املاء فإن للماء وسواسا وشيطانا : 

  باب الستر يف الغسل عند الناس

أنا أبو املوجه أنا عبدان ثنا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري مبرو  - ٩٠٥
سترت النيب : عبد اهللا ثنا سفيان عن األعمش عن سامل بن أيب اجلعد عن كريب عن بن عباس عن ميمونة قالت 

صلى اهللا عليه و سلم وهو يغتسل من اجلنابة فبدأ فغسل يديه مث صب بيمينه على مشاله فغسل فرجه وما أصابه مث 
مث توضأ وضوءه للصالة غري رجليه مث أفاض على جسده املاء مث تنحى فغسل  مسح بيده على احلائط أو األرض

قدميه رواه البخاري يف الصحيح عن عبدان وتابعه أبو عوانة وزائدة وبن فضيل عن األعمش يف الستر وأخرجه 
النضر ثنا معاوية مسلم من حديث زائدة أخربناه أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا حممد بن أمحد بن 

بن عمرو ثنا زائدة عن األعمش فذكره بإسناده قالت وضعت للنيب صلى اهللا عليه و سلم ماء فذكره قالت وسترته 
  حىت اغتسل رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن موسى القارىء عن زائدة 

عثمان بن سعيد الدارمي ثنا القعنيب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا  - ٩٠٦
فيما قرأ على ما لك وأخربنا أبو عبد اهللا أنا أبو بكر بن إسحاق أنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على 

تقول ذهبت : ما لك عن أيب النضر أن أبا مرة موىل أم هانئ بنت أيب طالب أخربه أنه مسع أم هانئ بنت أيب طالب 
يب صلى اهللا عليه و سلم يوم الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة بنته تستره بثوب رواه البخاري يف الصحيح عن إىل الن

  القعنيب ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ٩٠٧
أبو أسامة عن الوليد يعين بن كثري عن سعيد بن أيب هند أن أبا مرة موىل عقيل بن أيب طالب احلميد احلارثي ثنا 

أن أم هانئ بنت أيب طالب حدثته أن علي بن أيب طالب دخل عليها وهم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثه 
بثوبه فلما اغتسل أخذه  سلم يف غزوة الفتح مبكة فذكر احلديث قالت مث سكب له غسل فسترته ابنته فاطمة

  فالتحف به مث قام فصلى مثان سجدات وذلك ضحى رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب عن أيب أسامة 

أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا بن نفيل ثنا زهري عن عبد امللك بن أيب  - ٩٠٨
اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأى رجال يغتسل بالرباز فصعد املنرب  أن رسول: سليمان العرزمي عن عطاء عن يعلى 

ومحد اهللا وأثىن عليه مث قال إن اهللا جل ثناؤه حيي ستري حيب احلياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر وأخربنا أبو 
ر بن عياش عن عبد امللك علي ثنا أبو بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن أمحد بن أيب خلف ثنا األسود بن عامر ثنا أبو بك

بن أيب سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم هبذا احلديث قال أبو داود 
   ٢١٢األول أمت 

  باب التعري إذا كان وحده

حلسني القطان ثنا أخربنا أبو طاهر الفقيه وأ بو يعلى محزة بن عبد العزيز املهليب قاال ثنا أبو بكر حممد بن ا - ٩٠٩
أمحد بن يوسف السلمي أنا عبد الرزاق ثنا معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول اهللا 

بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب حيتثي يف ثوبه فناداه ربه يا : صلى اهللا عليه و سلم 
ل بلى يا رب ولكن ال غىن يب عن بركتك وبإسنادمها قال وقال رسول اهللا صلى أيوب أمل أكن أغنيتك عما ترى قا

اهللا عليه و سلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إىل سوأة بعض وكان موسى عليه السالم يغتسل 
ى احلجر ففر وحده فقالوا واهللا ما مينع موسى أن يغتسل معنا إال أنه آدر قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه عل

احلجر بثوبه قال فجمح موسى يف أثره ثويب حجر ثويب حجر حىت نظرت بنو إسرائيل إىل سوأة موسى فقالوا واهللا ما 
مبوسى من بأس قال فقام احلجر بعد ما نظروا إليه فأخذ ثوبه وطفق باحلجر ضربا فقال أبو هريرة واهللا إنه ندب 

ا البخاري يف الصحيح عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق باحلجر ستة أو سبعة ضرب موسى باحلجر روامه
   ٢١٣وأخرج مسلم احلديث الثاين عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق 

  باب كون الستر أفضل وإن كان خاليا

أخربنا عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ثنا أبو علي احلسن  - ٩١٠
يا : بن الصباح الزعفراين نا معاذ بن معاذ وإمساعيل بن علية عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال بن حممد 

نيب اهللا عوراتنا ما نأيت منها وما نذر قال احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت ميينك فقلت أرأيت إذا كان 
قال قلت أرأيت إذا كان أحدنا خاليا قال اهللا  القوم بعضهم من بعض قال إن استطعت أن ال يراها أحد فال يراها

أحق أن يستحىي منه من الناس ذكره البخاري يف الترمجة خمتصرا قال وقال هبز عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا 
عليه و سلم اهللا أحق أن يستحىي منه من الناس وروي أبو داود يف املراسيل عن قتيبة عن الليث عن عقيل عن 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تغتسلوا يف الصحراء إال أن ال جتدوا متوارى فإن مل جتدوا  الزهري قال



متوارى فليخط أحدكم خطا كالدارة مث يسمي اهللا تعاىل ويغتسل فيها أخربنا أبو بكر بن حممد أنا أبو احلسن 
لزهري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره وهبذا اإلسناد عن ا

   ٢١٤قال ال يغتسلن أحدكم إال وقربه إنسان ال ينظر إليه وهو قريب منه يكلمه 

  باب اجلنب يؤخر الغسل إىل آخر الليل

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب  - ٩١١
بن أيب بكر ثنا محاد عن برد وأخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد  القاضي ثنا حممد

قلت لعائشة : بن حنبل ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف بن احلارث قال 
ل الليل أم يف أخره قالت رمبا اغتسل يف أول أرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يغتسل من اجلنابة يف أو

   ٢١٥الليل ورمبا اغتسل يف آخره قلت اهللا أكرب احلمد هللا الذي جعل يف األمر سعة 

  باب اجلنب يريد النوم فيغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلوة مث ينام

ا حيىي بن حيىي قال قرأت على ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا إمساعيل بن قتيبة ثن - ٩١٢
ذكر عمر بن اخلطاب لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه تصيبه : لك عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر قال 

جنابة من الليل فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ واغسل ذكرك مث من رواه البخاري يف الصحيح عن 
ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي وقال الثوري وشعبة عن عبد اهللا بن دينار يف هذا  عبد اهللا بن يوسف عن ما لك
  احلديث اغسل ذكرك وتوضأ 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو عثمان سعيد بن حممد بن عبدان وأ بو حممد بن أيب حامد املقرئ قالوا ثنا  - ٩١٣
نا حممد بن عبيد عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ث

يا رسول اهللا أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ خمرج يف الصحيحني مع تسمية عمر بن : عمر أن رجال قال 
  اخلطاب يف السؤال 

العباس حممد بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأ بو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو  - ٩١٤
يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا بن وهب قال وحدثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك 

يونس بن يزيد والليث بن سعد عن بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف عن عائشة زوج النيب صلى 
 عليه و سلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصالة كان رسول اهللا صلى اهللا: اهللا عليه و سلم أهنا قالت 

قبل أن ينام وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي ثنا الليث بن 
ثري عن أيب سعد فذكره مبثله رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأخرجه البخاري من حديث حيىي بن أيب ك

سلمة ويف رواية عروة عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل 
  فرجه وتوضأ وضوءه للصالة مث نام 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا أبو أسامة الكليب  - ٩١٥
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بن الربيع ثنا عثام يعين بن علي عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت  ثنا احلسن

  سلم إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم 

أخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا أبو النضر ثنا الليث عن  - ٩١٦
قال سألت عائشة عن وتر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف كان : عبد اهللا بن أيب قيس معاوية بن صاحل عن 

يوتر من أول الليل أو آخره قالت كل ذلك كان يفعل رمبا أوتر ورمبا أخره قلت احلمد هللا الذي جعل يف األمر سعة 
ل ذلك قد كان يفعل رمبا أسر ورمبا قلت كيف كانت قراءته من الليل أكان يسر بالقراءة من الليل أم جيهر قالت ك

جهر قال قلت احلمد هللا الذي جعل يف األمر سعة قلت كيف كان يصنع يف اجلنابة أكان يغتسل قبل أن ينام أو ينام 
قبل أن يغتسل قالت كل ذلك قد كان يفعل رمبا اغتسل فنام ورمبا توضأ فنام قال قلت احلمد هللا الذي جعل يف 

   الصحيح عن قتيبة عن الليث إال أنه اختصر احلديث فذكر قصة الغسل دون ما قبله األمر سعة رواه مسلم يف

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن عتاب العبدي ببغداد ثنا أبو األحوص حممد  - ٩١٧
ا الليث بن سعد عن معاوية بن صاحل بن اهليثم القاضي ثنا سعيد بن كثري بن عفري وحيىي بن عبد اهللا بن بكري قاال ثن

سألت عائشة كيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصنع يف اجلنابة أكان : عن عبد اهللا بن أيب قيس قال 
يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل قالت كل ذلك قد كان يفعل رمبا اغتسل فنام ورمبا توضأ فنام قلت احلمد 

   ٢١٦مر سعة رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة عن الليث هللا الذي جعل يف األ

  باب اجلنب يريد النوم فيأتى ببعض وضوئه مث ينام

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم  - ٩١٨
ن إذا أراد أن يطعم أو ينام وهو جنب غسل وجهه ويديه أن عبد اهللا بن عمر كا: ثنا بن بكري ثنا ما لك عن نافع 

  إىل املرفقني ومسح برأسه مث طعم أو نام 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الفضل بن إبراهيم املزكي ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن رافع وعبد  - ٩١٩
عمر أن عمر استفىت النيب صلى اهللا عليه و  الرمحن بن بشر قاال ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخربين نافع عن بن

هل ينام أحدنا وهو جنب قال نعم ليتوضأ مث لينم حىت يغتسل إذا شاء قال وكان عبد اهللا بن عمر إذا : سلم فقال 
أراد أن ينام وهو جنب صب على يديه ماء مث غسل فرجه بيده الشمال مث غسل يده اليت غسل هبا فرجه مث 

يف عينيه وغسل وجهه ويديه إىل املرفقني ومسح برأسه مث نام وإذا أراد أن يطعم شيئا متضمض واستنشق ونضح 
وهو جنب فعل ذلك أخرجه مسلم عن حممد بن رافع دون فعل بن عمر وهو الراوي للخرب قد يشبه أن يكون 

ه و سلم أنه توضأ تفسريا للوضوء املذكور يف اخلرب إال أن عائشة رضي اهللا عنها قد روت عن النيب صلى اهللا علي
وضوءه للصالة ووضوء الصالة يشتمل على غسل الرجلني مع سائر األعضاء واهللا أعلم والذي روي عن بن عباس 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قام من الليل فقضى حاجته مث غسل وجهه ويديه مث نام ليس يريد به الوطىء وإمنا 
   ٢١٧قد مضى ذكره وسيأيت متامه إن شاء اهللا تعاىل أراد به احلدث وسياق احلديث يدل على ذلك و



  باب كراهية نوم اجلنب من غري وضوء

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف إمالء وقراءة ثنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ثنا أبو  - ٩٢٠
عبة عن علي بن مدرك عن أيب علي احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين ثنا يعقوب بن إسحاق احلضرمي ثنا ش

ال تدخل املالئكة : زرعة عن عبد اهللا بن جني عن أبيه قال مسعت عليا يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ٢١٨بيتا فيه صورة وال جنب وال كلب 

  باب ذكر اخلرب الذي ورد يف اجلنب ينام وال ميس ماء

أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا سفيان  أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك - ٩٢١
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ينام وهو جنب وال ميس ماء : الثوري عن أيب إسحاق عن األسود عن عائشة 

نا أبو خيثمة قال أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أ - ٩٢٢
وحدثنا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أمحد بن يونس ثنا زهري قال وحدثنا أبو بكر بن إسحاق 

واللفظ له ثنا أمحد بن إبراهيم بن ملحان ثنا عمرو بن خالد ثنا زهري عن أيب إسحاق قال سألت األسود بن يزيد 
قالت كان ينام أول : ن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال وكان يل جارا وصديقا عما حدثته عائشة ع

الليل وحيىي آخره مث إن كانت له إىل أهله حاجة قضى حاجته مث ينام قبل أن ميس ماء فإذا كان عند النداء األول 
يكن له حاجة توضأ قالت وثب فال واهللا ما قالت قام وأخذ املاء ال واهللا ما قالت اغتسل وأنا أعلم ما تريد وإن مل 

وضوء الرجل للصالة مث صلى الركعتني أخرجه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأمحد بن يونس دون قوله قبل 
أن ميس ماء وذلك ألن احلفاظ طعنوا يف هذه اللفظة وتومهوها مأخوذة عن غري األسود وأن أبا إسحاق رمبا دلس 

إبراهيم النخعي وعبد الرمحن بن األسود عن األسود خبالف رواية  فرأوها من تدليساته واحتجوا على ذلك برواية
  أيب إسحاق 

أما حديث إبراهيم فأخربناه أبو بكر بن فورك ثنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ٩٢٣
ه و سلم إذا كان كان رسول اهللا صلى اهللا علي: شعبة عن احلكم عن إبراهيم عن األسود عن عائشة أهنا قالت 

  جنبا فأراد أن ينام أو يأكل توضأ أخرجه مسلم من أوجه عن شعبة 

وأما حديث عبد الرمحن بن األسود فأخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو  - ٩٢٤
رمحن بن األسود عن أبيه قال العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا بن فضيل عن أيب إسحاق عن عبد ال

سألت عائشة كيف كان وضوء النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد أن ينام وهو جنب فقالت كان يتوضأ وضوءه : 
للصالة مث ينام قال الشيخ وحديث أيب إسحاق السبيعي صحيح من جهة الرواية وذلك أن أبا إسحاق بني مساعه من 

عنه واملدلس إذا بني مساعه ممن روي عنه وكان ثقة فال وجه لرده ووجه اجلمع بني  األسود يف رواية زهري بن معاوية
الروايتني على وجه حيتمل وقد مجع بينهما أبو العباس بن شريح فأحسن اجلمع وذلك فيما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ 

يب إسحاق عن األسود عن عائشة قال سألت أبا الوليد الفقيه فقلت أيها األستاذ قد صح عندنا حديث الثوري عن أ
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ينام وهو جنب وال ميس ماء وكذلك صح حديث نافع وعبد اهللا بن دينار عن 



بن عمر أن عمر قال يا رسول اهللا أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ فقال يل أبو الوليد سألت أبا العباس بن 
حلكم هبما مجيعا أما حديث عائشة فإمنا أرادت أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ال ميس شريح عن احلديثني فقال ا

   ٢١٩ماء للغسل وأما حديث عمر فمفسر ذكر فيه الوضوء وبه نأخذ 

  باب اجلنب يريد األكل

هب بن جرير ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنا و - ٩٢٥
شعبة قال قال وأخربين أبو علي احلسني بن علي احلافظ واللفظ له قال ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة 

كان رسول اهللا صلى اهللا : ثنا بن علية ووكيع وغندر عن شعبة عن احلكم عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت 
  يأكل أو ينام توضأ رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عليه و سلم إذا كان جنبا فأراد أن 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان األهوازي أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إبراهيم احلريب ثنا حممد  - ٩٢٦
و سلم كان إذا  أن النيب صلى اهللا عليه: بن الصباح ثنا بن املبارك عن يونس عن الزهري عن أيب سلمة عن عائشة 

أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه وأخربناه أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن 
الصباح البزار فذكره بإسناده وقال غسل يديه قال أبو داود ورواه بن وهب عن يونس فجعل قصة األكل قول 

  عد عن الزهري عائشة مقصورا قال الشيخ وكذلك رواه الليث بن س

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو علي احلافظ أنا حممد بن احلسن بن قتيبة ثنا يزيد بن موهب الرملي  - ٩٢٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا أراد أن : ثنا الليث بن سعد عن بن شهاب عن أيب سلمة عن عائشة 

أن ينام قالت عائشة وإذا أراد أن يأكل أو يشرب يغسل يديه مث يأكل ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصالة قبل 
  ويشرب إن شاء وقد قيل يف هذا اإلسناد غري هذا وحديث األسود عن عائشة أصح 

أخربنا األستاذ أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  - ٩٢٨
قدمت على أهلي من : ن سلمة عن عطاء اخلرساين عن حيىي بن يعمر عن عمار بن ياسر قال الطيالسي ثنا محاد ب

سفر فضمخوين بالزعفران فلما أصبحت أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسلمت عليه فلم يرحب يب ومل 
يرحب يب ومل يبش يب وقال اذهب واغسل هذا عنك فغسلته عين فجئته وقد بقي علي منه شئ فسلمت عليه فلم 

يبش يب وقال اذهب واغسل عنك هذا فغسلته مث أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسلمت عليه فرد علي 
السالم ورحب يب وقال إن املالئكة ال حتضر جنازة الكافر خبري وال املتضمخ بالزعفران وال اجلنب ورخص للجنب 

ي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود السجستاين ثنا إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يتوضأ وأخربنا أبو عل
موسى بن إمساعيل ثنا محاد فذكره بإسناده أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام 

لي أن يتوضأ ومل يذكر القصة وقال أبو داود بني حيىي بن يعمر وعمار بن ياسر يف هذا احلديث رجل قال وقال ع
   ٢٢٠وبن عمر وعبد اهللا بن عمرو واجلنب إذا أراد أن يأكل توضأ 

  باب اجلنب يريد أن يعود



أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب الفراء أنا حماضر  - ٩٢٩
 واللفظ له ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن ثنا عاصم األحول وأخربنا أبو عبد اهللا وأنا عبد اهللا بن حممد الكعيب

: أيب شيبة ثنا حفص بن غياث عن عاصم عن أيب املتوكل عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
إذا أتى أحدكم أهله من الليل مث أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب 

  شيبة 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة  - ٩٣٠
إذا أراد أحدكم : عن عاصم األحول عن أيب املتوكل عن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٢٢١اخلطاب أنه أمر بالوضوء العود فليتوضأ فإنه أنشط للعود وروينا عن عمر بن 

  باب الرجل يطوف على نسائه إذا حللنه أو على إمائه بغسل واحد

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا عبد اهللا بن احلسن بن أمحد بن أيب شعيب احلراين  - ٩٣١
يب صلى اهللا عليه و سلم كان يطوف أن الن: أخربه أيب ثنا مسكني بن بكري عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس 

  على نسائه بغسل واحد رواه مسلم يف الصحيح عن احلسن بن أمحد بن أيب شعيب 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه من أصل كتابه أنا أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل سنة مخس وعشرين  - ٩٣٢
أن النيب صلى اهللا : مساعيل بن علية عن محيد عن أنس وثالث مائة ثنا احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين ثنا إ

   ٢٢٢عليه و سلم طاف على نسائه يف ليلة بغسل واحد وكذلك رواه قتادة عن أنس 

  باب رواية من روى يغتسل عند كل واحدة

وأخربنا أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا بشر بن موسى ثنا أبو زكريا ثنا محاد بن سلمة  - ٩٣٣
أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد عن عبد الرمحن بن أيب رافع عن 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه : عمته سلمى عن أيب رافع 
ل هذا أزكى وأطيب وأطهر قال أبو داود وحديث أنس أصح من هذا فقلت يا رسول اهللا أال جتعله غسال واحدا قا

ويف رواية أيب زكريا السيلحيين طاف على نسائه أمجع يف ليلة واحدة يغتسل لكل واحدة منهن غسال فقيل يا رسول 
   ٢٢٣اهللا فهال غسال واحدا قال هذا أطيب وأزكى 

  مجاع أبواب التيمم

 (  
  تيمم باب سبب نزول الرخصة يف ال - ٢٢٤

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن  - ٩٣٤
حيىي قال قرأت على ما لك ح وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب إمالء ثنا السري بن خزمية ثنا 



خرجنا مع رسول اهللا صلى : الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أهنا قالت عبد اهللا بن مسلمة عن ما لك عن عبد 
اهللا عليه و سلم يف بعض أسفاره حىت إذا كنا بالبيداء أو بذات اجليش انقطع عقد يل فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه 

يب بكر فقالوا أال ترى ما و سلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إىل أ
صنعت عائشة أقامت برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو 

بكر الصديق رضي اهللا عنه ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول 
ليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبين أبو بكر وقال ما شاء اهللا أن اهللا صلى اهللا عليه و سلم والناس معه و

يقول وجعل يطعن بيده على خاصريت فما مينعين من التحرك إلمكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على فخذي 
مموا فقال أسيد فنام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت أصبح على غري ماء فأنزل اهللا عز و جل آية التيمم فتي

بن حضري وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أيب بكر قالت عائشة فبعثنا البعري الذي كنت عليه فوجدنا 
العقد حتته لفظ حديث القعنيب رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف وغريه عن ما لك ورواه مسلم عن 

   ٢٢٥حيىي بن حيىي 

  باب كيف التيمم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه وحيىي بن منصور القاضي وحممد بن جعفر املزكي  - ٩٣٥
قال أبو بكر أنا وقاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكري ثنا الليث حدثين جعفر بن ربيعة عن 

نا وعبد اهللا بن يسار موىل ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه األعرج عن عمري موىل بن عباس أنه مسعه يقول أقبلت أ
أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : و سلم حىت دخلنا على أيب اجلهيم بن احلارث بن الصمة فقال أبو اجلهيم 

السالم من حنو بئر مجل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حىت أقبل على اجلدار فمسح بوجهه ويديه مث رد عليه 
رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري وأخرجه مسلم فقال وقال الليث بن سعد وأخربنا أبو بكر بن احلارث 
الفقيه ثنا علي بن عمر احلافظ ثنا أبو عمر حممد بن يوسف ثنا حممد بن إسحاق ثنا أبو صاحل حدثين الليث فذكره 

  مث رد عليه السالم بإسناده ومعناه إال أنه قال فمسح بوجهه وذراعيه 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأ بو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن  - ٩٣٦
مررت على رسول اهللا : سليمان أنا الشافعي ثنا إبراهيم بن حممد عن أيب احلويرث عن األعرج عن بن الصمة قال 

ت عليه فلم يرد على حىت قام إىل اجلدار فحته بعصا كانت معه مث وضع يديه صلى اهللا عليه و سلم وهو يبول فسلم
على اجلدار فمسح وجهه وذراعيه مث رد علي وهذا شاهد لرواية أيب صاحل كاتب الليث إال أن هذا منقطع عبد 

اهيم بن حممد الرمحن بن هرمز األعرج مل يسمعه من بن الصمة إمنا مسعه من عمري موىل بن عباس عن بن الصمة وإبر
بن أيب حيىي األسلمي وأ بو احلويرث عبد الرمحن بن معاوية قال قد أختلف احلفاظ يف عدالتهما إال أن لروايتهما 

  بذكر الذراعني فيه شاهد من حديث بن عمر 

براهيم أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا موسى بن احلسن بن عباد ثنا مسلم بن إ - ٩٣٧
األزدي ثنا حممد بن ثابت العبدي وكان صدوقا وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان األهوازي أخربنا أمحد 

: بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا مسلم بن إبراهيم األزدي ثنا حممد بن ثابت العبدي ثنا نافع قال 
قضى حاجته كان من حديثه يومئذ قال بينما النيب صلى اهللا  انطلقت مع بن عمر يف حاجته إىل بن عباس فلما أن



عليه و سلم يف سكة من سكك املدينة وقد خرج النيب صلى اهللا عليه و سلم من غائط أو بول فسلم عليه رجل فلم 
يرد عليه مث إن النيب صلى اهللا عليه و سلم ضرب بكفيه فمسح بوجهه مسحة مث ضرب بكفيه الثانية فمسح ذراعيه 

ىل املرفقني وقال إنه مل مينعين أن أرد عليك إال أين مل أكن على وضوء أو على طهارة لفظ حديث بن عبدان وقد إ
أنكر بعض احلفاظ رفع هذا احلديث على حممد بن ثابت العبدي فقد رواه مجاعه عن نافع من فعل بن عمر والذي 

هذه القصة فهي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم رواه غريه عن نافع من فعل بن عمر إمنا هو التيمم فقط فأما 
مشهورة برواية أيب اجلهيم بن احلارث بن الصمة وغريه وثابت عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن بن عمر أن 

رجال مر ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه إال أنه قصر بروايته ورواية يزيد بن اهلاد 
  مت من ذلك عن نافع أ

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا جعفر بن مسافر ثنا عبد اهللا بن حيىي يعين  - ٩٣٨
أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من : الربلسي أنا حيوة بن شريح عن بن اهلاد أن نافعا حدثه عن بن عمر قال 

م عليه فلم يرد عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت أقبل على احلائط الغائط فلقيه رجل عند بئر مجل فسل
فوضع يده على احلائط فمسح وجهه ويديه مث رد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على الرجل السالم فهذه الروايه 

و وبن اهلاد احلديث شاهدة لرواية حممد بن ثابت العبدي إال أنه حفظ فيها الذراعني ومل يثبتها غريه كما ساق ه
بذكر تيممه مث رده جواب السالم وإن كان الضحاك بن عثمان قصر به وفعل بن عمر التيمم على الوجه والذراعني 

  إىل املرفقني شاهد لصحة رواية حممد بن ثابت غري مناف هلا 

مد بن إبراهيم األشناين وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو عبد الرمحن السلمي وأ بو بكر أمحد بن حم - ٩٣٩
سألت حيىي بن معني قلت : قالوا ثنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس قال مسعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول 

حممد بن ثابت العبدي قال ليس به بأس كذا قال يف رواية الدارمي عنه وهو يف هذا احلديث غري مستحق للتنكري 
اعة من األئمة عن حممد بن ثابت مثل حيىي بن حيىي ومعلى بن منصور وسعيد بن بالدالئل اليت ذكرهتا وقد رواه مج

  منصور وغريهم وأثىن عليه مسلم بن إبراهيم ورواه عنه وهو عن بن عمر مشهور 

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل ببغداد ثنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن  - ٩٤٠
أنه أقبل هو وعبد اهللا بن عمر من اجلرف : البوشنجي ثنا بن بكري ثنا ما لك عن نافع موىل عبد اهللا بن عمر إبراهيم 

حىت إذا كانوا باملربد نزل عبد اهللا بن عمر فتيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه إىل املرفقني مث صلى وبإسناده 
  إىل املرفقني قال ثنا ما لك عن نافع أن عبد اهللا بن عمر كان يتيمم 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ ثنا احلسني بن إمسعيل ثنا حفص بن عمرو ثنا  - ٩٤١
حيىي بن سعيد ثنا عبيد اهللا بن عمر أخربين نافع عن بن عمر قال وحدثنا احلسني ثنا زياد بن أيوب ثنا هشيم أنا عبيد 

أنه كان يقول التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفني إىل املرفقني : عمر  اهللا بن عمرو يونس عن نافع عن بن
رواه علي بن ظبيان عن عبيد اهللا بن عمر فرفعه وهو خطأ والصواب هبذا اللفظ عن بن عمر موقوف ورواه سليمان 

بن أرقم التيمي عن  بن أيب داود احلراين عن سامل ونافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ورواه سليمان
الزهري عن سامل عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وسليمان بن أيب داود وسليمان بن أرقم ضعيفان ال حيتج 

  بروايتهما والصحيح رواية معمر وغريه عن الزهري عن سامل عن بن عمر من فعله 



بكر بن بالويه قاال أنا إبراهيم بن إسحاق احلريب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل وأ بو  - ٩٤٢
جاء رجل فقال أصابتىن جنابة وإين متعكت يف التراب : ثنا أبو نعيم ثنا عزرة بن ثابت عن أيب الزبري عن جابر قال 

فقال أضرب فضرب بيديه األرض فمسح وجهه مث ضرب بيديه فمسح هبما يديه إىل املرفقني كذا قاله وإسناده 
  أنه مل يبني األمر له بذلك  صحيح إال

وقال أخربنا أبو عبد اهللا ثنا علي بن محشاذ وأ بو بكر بن بالويه قاال ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا عثمان بن  - ٩٤٣
: حممد األمناطي ثنا حرمي بن عمارة عن عزرة بن ثابت عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ه وضربة لليدين إىل املرفقني التيمم ضربة للوج

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أيب إياس  - ٩٤٤
كنت أخدم النيب صلى اهللا عليه و سلم فأتاه : ثنا الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن رجل يقال له األسلع قال 

فأراين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف املسح للتيمم فضربت بيدي األرض ضربة واحدة جربيل بآية التيمم 
فمسحت هبما وجهي مث ضربت هبما األرض فمسحت هبما يدي إىل املرفقني الربيع بن بدر ضعيف إال أنه غري منفرد 

   ٢٢٦يب وإبراهيم النخعي به وقد روينا هذا القول من التابعني عن سامل بن عبد اهللا واحلسن البصري والشع

  باب ذكر الروايات يف كيفية التيمم عن عمار بن ياسر رضي اهللا عنه

أخربنا األستاذ أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ٩٤٥
لعائشة من جزع ظفار يف سفر من أسفار هلك عقد : بن أيب ذئب عن الزهري عن عبيد اهللا عن عمار بن ياسر قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعائشة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك السفر فالتمست عائشة 
عقدها حىت انتهى الليل فجاء أبو بكر فتغيظ عليها وقال حبست الناس مبكان ليس فيه ماء قال فأنزل اهللا تعاىل آية 

ر فقال أنت واهللا يا بنية ما علمت مباركة قال عبيد اهللا وكان عمار حيدث أن الناس طفقوا الصعيد فجاء أبو بك
يومئذ ميسحون بأكفهم األرض فيمسحون وجوههم مث يعود فيضربون ضربة أخرى فيمسحون هبا أيديهم إىل 

د وبن أخي الزهري املناكب واآلباط مث يصلون وكذلك رواه معمر بن راشد ويونس بن يزيد األيلي والليث بن سع
وجعفر بن برقان عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن عمار وحفظ فيه معمر ويونس ضربتني كما 

  حفظهما بن أيب ذئب 

ورواه ما لك بن أنس كما أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل  - ٩٤٦
طاهر احلسن بن علي بن احلسن بن حممد بن سلمة الكعيب هبمدان أنا أبو جعفر حممد بن  بن إسحاق وأخربنا أبو

عبيد اهللا بن بردة ثنا إمساعيل بن إسحاق بن إمساعيل بن محاد ثنا زيد القاضي ثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء ثنا 
متسحنا : أبيه عن عمار بن ياسر قال  جويرية عن مالك عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أنه أخربه عن

مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالتراب فمسحنا وجوهنا وأيدينا إىل املناكب لفظ حديث بن عبدان وكذلك 
رواه أبو أويس املدين عن الزهري وأما سفيان بن عيينة فإنه شك يف ذكر أبيه يف إسناده رواه مرة عن بن دينار عن 

  زهري نفسه ورواه صاحل بن كيسان عن الزهري عن عبيد اهللا عن بن عباس عن عمار الزهري ومرة عن ال



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا يعقوب  - ٩٤٧
أن : عباس عن عمار بن ياسر بن إبراهيم ثنا أيب عن صاحل عن بن شهاب قال حدثين عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عرس بأوالت اجليش ومعه عائشة زوجته فانقطع عقدها من جزع ظفار فحبس 
الناس ابتغاء عقدها ذلك حىت أضاء الفجر وليس مع الناس ماء فأنزل اهللا تعاىل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

فقام املسلمون مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فضربوا بأيديهم األرض  سلم آية رخصة التطهر بالصعيد الطيب
مث رفعوا أيديهم ومل يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا هبا وجوههم وأيديهم إىل املناكب ومن بطون أيديهم إىل 

ملباركة ورواه حممد بن اآلباط قال بن شهاب وال يعترب هبذا الناس وبلغنا أن أبا بكر قال لعائشة واهللا ما علمت أنك 
إسحاق بن يسار عن الزهري قال فيه بن عباس وذكر ضربتني كما ذكر بن أيب ذئب ويونس وأخربنا أبو عبد اهللا 
احلافظ ثنا أبو العباس ثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل يف حديث عمار بن ياسر هذا إن كان 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهو منسوخ ألن عمارا أخربه بأن هذا أول تيمم كان تيممهم إىل املناكب بأمر رسول 
حني نزلت آية التيمم فكل تيمم كان للنيب صلى اهللا عليه و سلم بعده فخالفه فهو له ناسخ قال الشافعي وروي عن 

  عمار أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمره أن يتيمم وجهه وكفيه 

اهللا احلافظ أخربين أبو القاسم عبد الرمحن بن احلسني األسدي هبمدان ثنا إبراهيم بن  أخربناه أبو عبد - ٩٤٨
جاء رجل إىل : احلسني ثنا آدم ثنا شعبة ثنا احلكم بن عتيبة عن ذر عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه قال 

خلطاب أما تذكر أنا كنا يف سفر عمر بن اخلطاب فقال إين أجنبت فلم أجد املاء فقال عمار بن ياسر لعمر بن ا
فأجنبت أنا وأنت فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت فصليت فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكرت ذلك له 

فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا كان يكفيك هكذا فضرب النيب صلى اهللا عليه و سلم بكفيه األرض فنفخ 
ه رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن أيب إياس وأخرجه مسلم من حديث حيىي فيهما مث مسح هبما وجهه وكفي

  القطان والنضر بن مشيل عن شعبة وذكر مساع احلكم للحديث من سعيد بن عبد الرمحن نفسه 

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر بن سابق اخلوالين ثنا عبد  - ٩٤٩
الرمحن بن زياد أنا شعبة قال حدثين احلكم عن ذر عن بن لعبد الرمحن بن أبزي عن عبد الرمحن قال احلكم مث مسعته 

جاء رجل إىل عمر فقال إنه أجنب فلم جيد املاء فقال له عمار أما تذكر : من بن عبد الرمحن بن أبزى خبراسان قال 
ه و سلم فأجنبت أنا وأنت فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت أنا كنا يف سرية على عهد رسول اهللا صلى اهللا علي

يف التراب مث صليت فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال إمنا كان يكفيك هكذا مث ضرب بيديه 
رهيب إىل األرض مث نفخ فيهما ومسح هبما وجهه وكفيه مل جياوز الكوع ورواه سلمة بن كهيل عن ذر بن عبد اهللا امل

  إال أنه شك يف متنه واضطرب فيه 

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٩٥٠
أن رجال أتى عمر بن اخلطاب : عمرو بن مرزوق ثنا شعبة عن سلمة عن ذر عن بن عبد الرمحن بن أبزي عن أبيه 

جنبت فلم أجد املاء فقال له عمر بن اخلطاب ال تصل فقال عمار بن ياسر يا أمري املؤمنني فقال إين كنت يف سفر فأ
أما تذكر إذ كنت أنا وأنت يف سرية فأجنبت أنا وأنت فلم نصب املاء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت يف 

ا كان يكفيك أن تقول هكذا التراب وأتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكرنا ذلك له فقال يا عمار إمن



وضرب بيديه على األرض مث نفخ فيهما فمسح وجهه ويديه فقال سلمة ال أدري أبلغ الذراعني أم ال قال فقال 
عمر اتق اهللا فقال عمار إن شئت يا أمري املؤمنني ملا جعل اهللا لك علي من احلق أن ال أحدث به فقال له عمر بل 

أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي نوليك من ذلك ما توليت وأخربنا 
ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال مسعت ذرا حيدث عن بن عبد الرمحن بن أبزي فذكره قال شعبة مث شك سلمة فلم 

أدري فيه إىل املرفقني  يدر إىل الكفني أو إىل املرفقني رواه حممد بن جعفر غندر عن شعبة عن سلمة هكذا وقال ال
يعين أو إىل الكفني وأخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا علي بن سهل الرملي ثنا حجاج 

حدثين شعبة بإسناده هبذا احلديث قال مث نفخ فيهما ومسح هبما وجهه وكفيه إىل املرفقني أو الذراعني قال شعبة 
والوجه والذراعني فقال له منصور ذات يوم أنظر ما تقول فإنه ال يذكر الذراعني غريك كان سلمة يقول الكفني 

رواه سلمة بن كهيل عن أيب ما لك حبيب بن صهبان الكاهلي عن عبد الرمحن أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو 
ك عن عبد الرمحن بن أبزي قال بكر بن إسحاق أنا أبو املثىن ثنا حممد بن كثري أنا سفيان عن سلمة عن أيب ما ل

كنت عند عمر فذكر احلديث وقال عمار أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال إمنا كان يكفيك 
أن تقول هكذا وضرب بيده إىل األرض مث نفخها مث مسح هبما وجهه ويديه إىل نصف الذراع ورواه حصني بن عبد 

را خيطب فذكر التيمم فضرب بكفيه األرض فمسح هبما وجهه وكفيه ورفعه الرمحن عن أيب ما لك قال مسعت عما
إبراهيم بن طهمان عن حصني ورواه األعمش مرة عن سلمة بن كهيل عن عبد الرمحن بن أبزي ومرة عن سلمة عن 

  ني سعيد بن عبد الرمحن عن أبيه وقال مرة يف متنه مث مسح وجهه والذراعني إىل نصف الساعد ومل يبلغ املرفق

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفضل احلسن بن يعقوب بن يوسف ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا عبد  - ٩٥١
الوهاب بن عطاء ثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزي عن أبيه عن عمار 

أمرين بالوجه والكفني ضربة واحدة وكان قتادة يفيت به سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم عن التيمم ف: أنه قال 
وكذلك رواه مجاعة عن بن أيب عروبة ورواه عيسى بن يونس عن بن أيب عروبة دون ذكر عزرة يف إسناده وكذلك 
رواه أبان بن يزيد العطار عن قتادة وأختلف عليه يف ذكر عزرة يف إسناده وقيل عن أبان عن قتادة بإسناد آخر إىل 

  رفقني امل

أخربناه أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا أبان قال سئل قتادة  - ٩٥٢
عن التيمم يف السفر فقال حدثين حمدث عن الشعيب عن عبد الرمحن بن أبزى عن عمار بن ياسر أن رسول اهللا صلى 

  إىل املرفقني : اهللا عليه و سلم قال 

وأخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ ثنا القاضيان احلسني بن إمساعيل  - ٩٥٣
سئل قتادة عن التيمم يف : وأ بو عمر حممد بن يوسف قاال ثنا إبراهيم بن هانئ ثنا موسى بن إمساعيل ثنا أبان قال 

وإبراهيم النخعي يقوالن إىل املرفقني قال وحدثين حمدث  السفر فقال كان بن عمر يقول إىل املرفقني وكان احلسن
عن الشعيب عن عبد الرمحن بن أبزى عن عمار بن ياسر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إىل املرفقني قال أبو 
إسحاق فذكرته ألمحد بن حنبل فعجب منه وقال ما أحسنه قال الشيخ هذا االختالف يف منت حديث بن أبزى عن 

مار إمنا وقع أكثره من سلمة بن كهيل لشك وقع له واحلكم بن عتيبة فقيه حافظ قد رواه عن ذر بن عبد اهللا عن ع
سعيد بن عبد الرمحن مث مسعه من سعيد بن عبد الرمحن فساق احلديث على األثبات من غري شك فيه وحديث قتادة 



ادة عن حمدث عن الشعيب فهو منقطع ال يعلم عن عزرة يوافقه وكذلك حديث حصني عن أيب ما لك وأما حديث قت
  من الذي حدثه حدثه فينظر فيه وقد ثبت احلديث من وجه آخر ال يشك حديثي يف صحة إسناده 

أخربناه أبو احلسن علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد  - ٩٥٤
ألوىل سنة مثان وستني ومئتني ثنا يعلى بن عبيد الطنافسي ثنا األعمش عن شقيق قال بن إسحاق الصاغاين يف مجادى ا

كنت جالسا مع عبد اهللا وأيب موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرمحن الرجل جينب فال جيد املاء يصلي قال ال : 
أجنبت فتمعكت بالصعيد فأتينا قال أمل تسمع قول عمار لعمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعثين أنا وأنت ف

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأخربناه فقال إمنا كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة فقال أين مل أر 
قال أنا لو رخصنا هلم يف هذا كان } فتيمموا صعيدا طيبا { عمر قنع بذلك قال قلت وكيف تصنعون هبذه اآلية 

سح بالصعيد قال األعمش فقلت لشقيق فما كرهه إال هلذا أخرجه البخاري ومسلم أحدهم إذا وجد املاء البارد مي
  من أوجه عن األعمش وأشار البخاري إىل رواية يعلى بن عبيد وهو أثبتهم سياقة للحديث 

قال الشافعي يف حديث عمار : وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان قال  - ٩٥٥
بن ياسر ال جيوز على عمار إذا كان تيمم مع النيب صلى اهللا عليه و سلم عند نزول اآلية إىل املناكب عن أمر النيب 

صلى اهللا عليه و سلم إال أنه منسوخ إذ روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر بالتيمم على الوجه والكفني أو 
عنه فتكون رواية بن الصمة اليت مل ختتلف أثبت وإذا مل ختتلف  يكون مل يرو عنه إال تيمما واحدا فاختلفت روايته

فأوىل أن يؤخذ هبا ألهنا أوفق لكتاب اهللا تعاىل من الروايتني اللتني روينا خمتلفتني أو يكون إمنا مسعوا آية التيمم عند 
ا ال يضرهم لو فعلوه حضور صالة فتيمموا فاحتاطوا فأتوا على غاية ما يقع عليه أسم اليد ألن ذلك ال يضرهم كم

يف الوضوء فلما صاروا إىل مسألة النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربهم أنه جيزيهم من التيمم أقل مما فعلوه وهذا أوىل 
املعاين عندي لرواية بن شهاب من حديث عمار مبا وصفت من الدالئل قال الشافعي وإمنا منعنا أن نأخذ برواية 

جه والكفني بثبوت اخلرب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه مسح وجهه عمار بن ياسر يف أن ييمم الو
وذراعيه وأن هذا أشبه بالقرآن وأشبه بالقياس فإن البدل من الشئ إمنا يكون مثله وروى احلسن بن حممد بن 

قال قال أبو  الصباح الزعفراين عن الشافعي حديث بن عمر يف التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إىل املرفقني مث
عبد اهللا يعين الشافعي وهبذا رأيت أصحابنا يأخذون وقد روي فيه شئ عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ولو أعلمه 

ثابتا مل أعده ومل أشك فيه وقد قال عمار تيممنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل املناكب وروي عنه عن النيب 
ان قوله تيممنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل املناكب مل يكن عن أمر صلى اهللا عليه و سلم الوجه والكفني وك

النيب صلى اهللا عليه و سلم فإن ثبت عن عمار عن النيب صلى اهللا عليه و سلم الوجه والكفني ومل يثبت عن النيب 
ن يفيت سعد بن سامل فكأنه صلى اهللا عليه و سلم إىل املرفقني فما ثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أوىل وهبذا كا

يف القدمي شك يف ثبوت احلديثني ملا ذكرنا يف كل واحد منهما ومسح الوجه والكفني يف حديث عمار ثابت وهو 
أثبت من حديث مسح الذراعني إال أن حديث مسح الذراعني أيضا جيد بالشواهد اليت ذكرناها وهو يف قصة 

حيث نزلت اآلية ورجعوا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربهم أنه أخرى فإن كان حديث عمار يف ابتداء التيمم 
جيزيهم من التيمم أقل مما فعلوا فحديث مسح الذراعني بعده فهو أوىل بأن يتبع وهو أشبه بالكتاب والقياس وهو 

  فعل بن عمر صحيح عنه وقد روي عن علي وبن عباس مسح الوجه والكفني وروي عن علي خبالفه 



ربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا احلسن بن عيسى ثنا بن املبارك أخ - ٩٥٦
أن عليا وبن عباس كانا يقوالن يف التيمم الوجه والكفني وروي عن : ثنا سعيد بن أيب أيوب عن يزيد بن أيب حبيب 

  عطاء عن بن عباس 

قية أنا علي بن عمر احلافظ ثنا إمساعيل بن على أنا إبراهيم احلريب ثنا سعيد وأخربنا أبو بكر بن احلارث الف - ٩٥٧
بن سليمان وشجاع ثنا هشيم ثنا خالد عن أيب إسحاق عن بعض أصحاب على عن على قال ضربتان ضربة للوجه 

ن خالد وضربة للذراعني وكالمها عن علي منقطع وقد حكاه الشافعي يف كتاب على وعبد اهللا بالغا عن هشيم ع
أن عليا قال يف التيمم ضربة للوجه وضربة للكفني فاالحتياط مسح الوجه ومسح اليدين إىل : عن أيب إسحاق 

   ٢٢٧املرفقني خروجا من اخلالف واهللا أعلم 

  باب التيمم بالصعيد الطيب

أبو عبد اهللا حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين ثنا أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه ثنا  - ٩٥٨
نصر الفقيه ثنا حيىي بن حيىي ثنا هشيم قال أبو النضر وحدثين احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا هشيم ثنا 

أعطيت مخسا مل يعطهن أحد : سيار عن يزيد الفقري ثنا جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ة شهر وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا فأميا رجل من أميت أدركته الصالة فليصل قبلي نصرت بالرعب مسري

وأحلت يل الغنائم ومل حتل ألحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكأن النيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس عامة 
 بكر بن أيب شيبة رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن سنان وغريه عن هشيم ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي وأيب

  وقال يف احلديث وجعلت يل األرض طيبة وطهورا ومسجدا 

أخربنا أبو حازم احلافظ ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا إبراهيم بن علي الذهلي أنا حيىي بن حيىي أنا هشيم بن  - ٩٥٩
مبعناه وذكر : م فذكره بشري عن سيار عن يزيد الفقري عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

  هذا اللفظ 

أخربنا أبو احلسن بن بشران العدل ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن عبد امللك ثنا يزيد  - ٩٦٠
فضلت بأربع : يعين بن هارون ثنا سليمان يعين التيمي عن سيار عن أيب أمامة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

جدا وطهورا فأميا رجل من أميت أتى الصالة فلم جيد ماء وجد األرض مسجدا وطهورا جعلت يل األرض مس
  وأرسلت إىل الناس كافة ونصرت بالرعب من مسرية شهر يسري بني يدي وأحلت يل الغنائم 

وسى أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا احلسن بن علي بن زياد ثنا إبراهيم بن م - ٩٦١
إن : ثنا بن زريع ثنا خالد عن أيب قالبة عن عمرو بن جبدان عن أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  الصعيد الطيب وضوء املسلم ولو عشر حجج فإذا وجد املاء فليمس بشرته فإن ذلك خري 

بن هشام وأمحد بن بكار قاال ثنا خملد  أخربنا أبو حازم احلافظ ثنا أبو أمحد احلافظ ثنا أبو عروبة ثنا عمرو - ٩٦٢
وهو بن يزيد عن سفيان عن أيوب السختياين وخالد احلذاء عن أيب قالبة عن عمرو بن جبدان عن أيب ذر قال قال 



الصعيد الطيب وضوء املسلم وإن مل جيد املاء عشر سنني تفرد به خملد هكذا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ثوري عن أيوب السختياين عن أيب قالبة عن رجل عن أيب ذر وعن خالد عن أيب قالبة عن عمرو وغريه برواية عن ال

بن جبدان عن أيب ذر كما رواه سائر الناس وروي عن قبيصة عن الثوري عن خالد عن أيب قالبة عن حمجن أو أيب 
   ٢٢٨حمجن عن أيب ذر 

  باب الدليل علي أن الصعيد الطيب هو التراب

أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق ثنا موسى بن هارون ح قال وأخربنا عبد اهللا بن حممد أخربنا  - ٩٦٣
الكعيب ثنا إمساعيل بن قتيبة قاال ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا حممد بن فضيل عن أيب ما لك األشجعي عن ربعي بن 

لى الناس بثالث جعلت صفوفنا كصفوف فضلت ع: حراش عن حذيفة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
املالئكة وجعلت لنا األرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا وذكر خصلة أخرى رواه مسلم يف الصحيح 

  عن أيب بكر بن أيب شيبة وزاد يف احلديث إذا مل جند املاء ورواه أبو عوانة عن أيب ما لك فقال وجعل تراهبا لنا طهورا 

أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد ثنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا إسحاق بن احلسن احلريب وقد أخربنا  - ٩٦٤
ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا أبو ما لك األشجعي وأخربنا أبو احلسن بن عبدان األهوازي أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا 

ربعى بن حراش عن حذيفة قال قال النيب صلى  عثمان بن عمر الضيب ثنا أبو كامل ثنا أبو عوانة عن أيب ما لك عن
اهللا عليه و سلم فضلنا على الناس بثالث جعلت صفوفنا كصفوف املالئكة وجعلت األرض لنا مسجدا وجعل تراهبا 

طهورا وأعطيت هذه اآليات من آخر سورة البقرة من بيت كنز حتت العرش مل يعط أحد منه قبلي وال يعطى أحد 
  يب كامل وحديث عفان مبعناه وقال وجعل تراهبا لنا طهورا منه بعدي لفظ حديث أ

أخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو بكر القطان ثنا إبراهيم بن احلارث ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا زهري بن حممد عن  - ٩٦٥
اهللا عليه و عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن حممد بن احلنفية أنه مسع علي بن أيب طالب يقول قال رسول اهللا صلى 

أعطيت ما مل يعط أحد من األنبياء فقلنا ما هو يا رسول اهللا فقال نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح األرض : سلم 
  ومسيت أمحد وجعلت يل التراب طهورا وجعلت أميت خري األمم 

ا معلى بن منصور أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا حممد بن شاذان اجلوهري ثن - ٩٦٦
  أطيب الصعيد أرض احلرث : أنا جرير عن قابوس عن أبيه عن بن عباس قال 

وأخربنا أبو عمرو األديب أنا أبو أمحد بن عدي أنا أبو عبد امللك حممد بن أمحد بن عبد الواحد بصور ثنا  - ٩٦٧
الصعيد احلرث حرث : باس قال يعقوب بن كعب احلليب ثنا بن إدريس عن قابوس بن أيب ظبيان عن أبيه عن بن ع

   ٢٢٩األرض 

  باب نفض اليدين من التراب عند التيمم إذا بقي يف يديه غبار مياس الوجه

أخربنا أبو بكر حممد بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن  - ٩٦٨كله 
أبزى عن أبيه قال أتى رجل عمر فذكر احلديث وقال فيه  احلكم مسع ذر بن عبد اهللا حيدث عن بن عبد الرمحن بن



إمنا كان جيزئك وضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيده األرض : عن عمار عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
إىل التراب مث قال هكذا فنفخ فيها ومسح وجهه ويديه إىل املفصل وليس فيه الذراعان خمرج يف الصحيحني من 

   ٢٣٠بة بن احلجاج حديث شع

  باب من مل جيد ماء وال ترابا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب حدثين أبو بكر بن إسحاق ثنا أبو كريب ثنا أبو  - ٩٦٩
استعارت قالدة من أمساء فهلكت فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أهنا 

ناسا من أصحابه يف طلبها فأدركتهم الصالة فصلوا بغري وضوء فلما أتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم شكوا  سلم
ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضري جزاك اهللا خريا فواهللا ما نزل بك أمر قط إال جعل اهللا لك منه 

عبيد بن إمساعيل عن أيب أسامة ورواه مسلم عن خمرجا وجعل للمسلمني فيه بركة رواه البخاري يف الصحيح عن 
أيب كريب فهؤالء الصحابة رضي اهللا عنهم حني عدموا ماء جعل طهورا هلم صلوا حبق الوقت وشكوا ذلك إىل النيب 

  صلى اهللا عليه و سلم فلم ينكره كذلك غريهم إذا عدموا املاء والتراب 

نا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا أبو سلمة قال وقد أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ث - ٩٧٠
اخلزاعي ثنا ليث عن يزيد يعين بن اهلاد عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة عن أيب هريرة قال مسعت 

م فإمنا أهلك ما هنيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعت: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختالفهم على أنبيائهم رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن أمحد بن أيب خلف عن 

أيب سلمة ومقتضى مذهب عمر وبن مسعود فيمن مل جيد ماء وال ترابا أن ال يصلي فإهنما مل يريا للجنب طهورا إال 
  املاء وإذا مل جيده قاال ال يصلي 

كذلك فيما أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي ثنا أمحد بن حممد بن عمر ثنا  - ٩٧١
أبو احلسني يعين اجلرجاين ثنا بشر يعين بن خالد الفارض ثنا حممد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أيب وائل قال 

 يصلي فقال عبد اهللا نعم إن مل أجد املاء شهرا مل أصل لو إن مل جيد املاء ال: قال أبو موسى لعبد اهللا بن مسعود 
رخصت هلم يف هذا كان إذا وجد أحدهم الربد قال هكذا يعين التيمم وصلى قلت وأين قول عمار لعمر قال إين مل 

   ٢٣١أر عمر قنع بقول عمار رواه البخاري يف الصحيح عن بشر بن خالد 

  باب النية يف التيمم

حممد احلسن بن علي املزكى ثنا أبو عثمان البصري ثنا حممد بن عبد الوهاب ثنا سليمان بن  أخربنا أبو - ٩٧٢
حرب الواشحي ثنا أبو أيوب ثنا محاد بن زيد وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي احلافظ املهرجاين وأ بو 

سف بن يعقوب القاضي ثنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرىء قاال ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يو
الربيع وحممد بن أيب بكر ومسدد قالوا ثنا محاد بن زيد عن حيىي بن سعيد عن حممد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص 

أيها الناس إمنا األعمال : الليثي قال مسعت عمر بن اخلطاب يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
نوى فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله ومن كانت هجرته إىل دنيا بالنيات وإمنا المرىء ما 



يصيبها أو إىل امرأة يتزوجها فهجرته إىل ما هاجر إليه رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن أيب 
   ٢٣٢الربيع ليس يف حديث سليمان بن حرب أيها الناس والباقي سواء 

  بالوجه مث باليدين باب البداية

 (  
  منه } فامسحوا بوجوهكم وأيديكم { قال اهللا تعاىل 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا حممد بن ثابت العبدي  - ٩٧٣
بن على ثنا حيىي بن حيىي أنبأ وأخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو عمرو بن مطر ثنا إبراهيم 

حممد بن ثابت يعين العبدي عن نافع قال انطلقت مع بن عمر إىل بن عباس يف حاجة البن عمر إىل بن عباس فقضى 
مر رجل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف : بن عمر حاجته من بن عباس فكان من حديثه يومئذ أن قال 

و بول فسلم عليه فلم يرد عليه السالم حىت إذا كاد الرجل أن يتوارى من سكة من السكك وقد خرج من غائط أ
السكة ضرب بيديه على احلائط فمسح وجهه مث ضرب بيديه ضربة أخرى فمسح ذراعيه مث رد على الرجل السالم 

   ٢٣٣وقال أنه مل مينعين أن أرد عليك السالم إال إين مل أكن على طهر لفظ حديث حيىي بن حيىي وهو أمتهما 

  باب استحباب البداية باليمىن مث اليسرى

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  - ٩٧٤
و مرزوق ثنا بشر بن عمر ثنا شعبة وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق ثنا حممد بن أيوب أنا أب

قالت كان رسول اهللا : عمرو احلوضي ثنا شعبة قال أخربين أشعث بن سليم قال مسعت أيب عن مسروق عن عائشة 
صلى اهللا عليه و سلم يعجبه التيمن يف تنعله وترجله وطهوره ويف شأنه كله لفظ حديث احلوضى وحديث بشر بن 

   ٢٣٤م من وجه آخر عن شعبة عمر مبعناه وقال رواه البخاري يف الصحيح عن بن عمر وأخرجه مسل

  باب اجلنب يكفيه التيمم إذا مل جيد املاء

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب ثنا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن يعين بن سفيان ثنا حبان  - ٩٧٥
عليه و سلم رأى رجال أن رسول اهللا صلى اهللا : ثنا عبد اهللا ثنا عوف عن أيب رجاء ثنا عمران بن احلصني اخلزاعي 

معتزال مل يصل يف القوم فقال يا فالن ما منعك أن تصلي يف القوم فقال يا رسول اهللا أصابتىن جنابة وال ماء فقال 
  عليك بالصعيد فإنه يكفيك رواه البخاري يف الصحيح عن عبدان عن عبد اهللا بن املبارك 

ن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلس - ٩٧٦
شهدت عمر بن اخلطاب : سليمان بن حرب ثنا شعبة عن احلكم عن ذر عن بن عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه قال 

فقال له عمار بن ياسر تذكر إذ كنا يف سرية وأجنبنا فتمرغنا يف التراب فأتينا النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكرنا 
  ه فقال إمنا كان يكفيك هكذا ووصف ذلك يعين التيمم رواه البخاري يف أكثر النسخ عن سليمان بن حرب ذلك ل



أخربنا أبو علي احلسني بن حممد بن حممد بن علي الروذباري أنا أبو طاهر احملمد آبادي أنا أمحد بن يوسف  - ٩٧٧
أجنبت يف الرمل فتمعكت : ب عن عمار قال السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن أيب إسحاق عن ناجية بن كع

  متعك الدابة مث أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربته فقال كان يكفيك من ذلك التيمم 

أخربنا أبو احلسن بن بشران أنا أبو احلسن علي بن حممد املصري أنا ما لك بن حيىي ثنا أبو بدر شجاع بن  - ٩٧٨
أنزلت :  وليس هو املسعودي عن املنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن علي قال الوليد ثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا

هذه اآلية يف املسافر وال جنبا إال عابري سبيل حىت تغتسلوا قال إذا أجنب فلم جيد املاء تيمم وصلى حىت يدرك املاء 
   ٢٣٥فإذا أدرك املاء اغتسل 

  د انقطاع الدم إذاباب ما روي يف احلائض والنفساء أيكفيهما التيمم عن

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ٩٧٩عدمتا املاء 
أسيد بن عاصم ثنا احلسن بن حفص عن سفيان يعين الثوري عن املثىن بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد 

راىب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إنا نكون يف الرمل وفينا جاء أع: بن املسيب عن أيب هريرة قال 
احلائض واجلنب والنفساء فيأيت علينا أربعة أشهر ال جند املاء قال عليك بالتراب يعين التيمم هذا حديث يعرف 

فه يف اإلسناد فرواه باملثىن بن الصباح عن عمرو واملثىن غري قوي وقد رواه احلجاج بن أرطاة عن عمرو إال أنه خال
عن عمرو عن أبيه عن جده واختصر املنت فجعل السؤال عن الرجل ال يقدر على املاء أجيامع أهله قال نعم ورواه 

أبو الربيع السمان أشعث بن سعيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن أعرابا أتوا النيب 
اهللا إنا نكون يف هذه الرمال ال نقدر على املاء وال نرى املاء ثالثة اشهر أو صلى اهللا عليه و سلم فقالوا يا رسول 

أربعة أشهر شك أبو الربيع وفينا النفساء واحلائض واجلنب قال عليكم باألرض أخربناه حممد بن عبد اهللا احلافظ 
نا عبد الوهاب بن عطاء ثنا وحممد بن موسى بن الفضل قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ث

  أبو الربيع السمان فذكره وأ بو الربيع السمان ضعيف 

أخربنا أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا أمحد بن حممد بن الشرقي ثنا حممد بن حيىي قال  - ٩٨٠
سعيد بن املسيب عن أيب مسعت علي بن عبد اهللا يقول قلت لسفيان أن أبا الربيع روي عن عمرو بن دينار عن 

يف الرجل يعزب يف إبله فقال سفيان إمنا جاء هبذا املثىن بن الصباح عن عمرو بن شعيب وإمنا قال عمرو بن : هريرة 
دينار مسعت جابر بن زيد يقوله قال على قلت لسفيان أن شعبة رواه هكذا عن جابر فقال أن شعبة كان من أهل 

الباطل قال الشيخ وقد روي عن بن أيب عروبة عن عمرو بن دينار عن بن احلفظ والصدق ومل يكن ممن يريد 
املسيب عن أيب هريرة وبن أيب عروبة إمنا مسعه من أيب الربيع عن عمرو وكذلك رواه سعد بن الصلت عن بن أيب 

  عروبة وروي من وجه آخر ضعيف 

ثنا حممد بن منصور بن الربيع ثنا عمرو بن أخربناه أمحد بن حممد بن اخلليل الصويف ثنا أبو أمحد بن عدي  - ٩٨١
شبة ثنا عبد اهللا بن سلمة األفطس عن األعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال جاء 

إنا نكون بالرمل وإنا نعزب عن املاء الشهرين والثالثة وفينا اجلنب : األعراب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا 
   ٢٣٦قال عليكم بالتراب عبد اهللا بن سلمة األفطس ضعيف واهللا أعلم واحلائض ف



  باب الرجل يعزب عن املاء ومعه أهله فيصيبها إن شاء مث يتيمم

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الفقيه أنا أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد  - ٩٨٢
دخلت يف اإلسالم فهمين ديين فأتيت أبا ذر :  قالبة عن رجل من بين عامر قال يعين بن سلمة عن أيوب عن أيب

فقال أبو ذر اجتويت املدينة فأمر يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بذود وبغنم فقال يل اشرب من ألباهنا قال محاد 
أصلي بغري طهور فأتيت النيب وأشك يف أبواهلا فقال أبو ذر فكنت أعزب عن املاء ومعي أهلي فتصيبين اجلنابة ف

صلى اهللا عليه و سلم بنصف النهار وهو يف رهط من أصحابه وهو يف ظل املسجد فقال أبو ذر فقلت نعم هلكت يا 
رسول اهللا فقال وما أهلكك قال إين كنت أعزب عن املاء ومعي أهلي فتصيبين اجلنابة فأصلي بغري طهور فأمر يل 

مباء فجاءت به جارية سوداء بعس يتخضخض ما هو مبآلن فتسترت إىل بعريي  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
فاغتسلت مث جئت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور وإن مل جتد املاء إىل 

  عشر سنني فإذا وجدت املاء فامسسه جلدك 

إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معمر بن  أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنا - ٩٨٣
: سليمان عن احلجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

الرجل يغيب ال يقدر على املاء أيصيب أهله قال نعم ومثل هذا بالشواهد يقوى وحديث عمار بن ياسر وعمران بن 
  لثابت عنهما شاهد هلذين حصني ا

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا أبو حممد بن حبان أنا إبراهيم بن حممد بن احلسن األصبهاين ثنا أبو  - ٩٨٤
: عامر موسى بن عامر ثنا الوليد يعين بن مسلم ثنا سعيد يعين بن بشري عن قتادة عن معاوية بن حكيم عن عمه قال 

عن املاء ومعي أهلي أفأصيب منها قال نعم قال يا رسول اهللا إين أغيب أشهرا فقال وإن  يا رسول اهللا إين أغيب
  مكثت ثالث سنني يقال عمه حكيم بن معاوية النمريي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي ثنا جرير عن أشعث  - ٩٨٥
أنه أصاب من جاريته وأنه تيمم فصلى هبم وهو متيمم وأما غسل الفرج : بن عباس  عن جعفر عن سعيد عن

   ٢٣٧والكالم يف رطوبة فرج املرأة فقد نقلناه يف كتاب الصالة يف باب األجناس 

  باب غسل اجلنب ووضوء احملدث إذا وجدا املاء بعد التيمم

ن بن يعقوب بن يوسف العدل ثنا حيىي بن أيب طالب أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفضل احلس - ٩٨٦
كنا يف سفر : ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنا عوف بن أيب مجيلة عن أيب رجاء العطاردي عن عمران بن حصني قال 

مع النيب صلى اهللا عليه و سلم وإنا سرنا ليلة حىت إذا كنا يف آخر الليل وقعنا يف تلك الوقعة وال وقعة أحلى عند 
افر منها قال فما أيقظنا إال حر الشمس وكان أول من أستيقظ فالن وفالن وفالن يسميهم عوف مث كان الرابع املس

عمر بن اخلطاب قال وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا نام مل يوقظه أحد حىت يكون هو املستيقظ ألنا ال ندري 
ناس وكأن رجال أجوف جليدا كرب ورفع صوته ما حيدث له يف نومه قال فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب ال

بالتكبري قال فما زال يكرب ويرفع صوته بالتكبري حىت استيقظ لصوته رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما استيقظ 



شكونا إليه الذي أصابنا فقال ال ضري أو ال ضرر شك عوف فقال ارحتلوا فارحتل النيب صلى اهللا عليه و سلم وسار 
فنزل فدعا بوضوء فتوضأ ونادى بالصالة وصلى بالناس فلما انفتل من صالته إذا رجل معتزل مل يصل مع غري بعيد 

القوم فقال ما منعك يا فالن أن تصلي مع القوم فقال يا رسول اهللا أصابتين جنابة وال ماء قال رسول اهللا صلى اهللا 
اهللا عليه و سلم فشكا إليه الناس العطش قال  عليه و سلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك قال فسار رسول اهللا صلى

فنزل فدعا فالنا يسميه عوف ودعا عليا وقال اذهبا فابتغيا لنا املاء فانطلقا فإذا مها بامرأة بني مزادتني أو سطيحتني 
ب يعين من ماء على بعري هلا قال فقاال هلا أين املاء قالت عهدي باملاء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوف قال عبد الوها

عطاش قال فقاال هلا انطلقى إذا فقالت إىل أين فقاال إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت هو الذي يقال له 
الصاىبء قال هو الذي تعنني فانطلقي قال فجاءا هبا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحدثاه احلديث فاستنزهلا 

ه و سلم بإناء فأفرغ فيه من أفواه املزادتني أو السطيحتني فمضمض من عن بعريها ودعا رسول اهللا صلى اهللا علي
املاء فأعاده يف أفواه املزادتني أو السطيحتني مث أوكأ أفواههما وأطلق العزاىل مث قال للناس اشربوا واستقوا فاستقى 

اذهب فأفرغه عليك  من شاء وشرب من شاء قال وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته اجلنابة إناء من ماء فقال
وهي قائمة تبصر ما يفعل مباءها قال وأمي اهللا ما أقلع عنها حني أقلع وإنه خييل إلينا أهنا أمأل منها حني ابتدأ فيها فقال 

النيب صلى اهللا عليه و سلم امجعوا هلا فجمعوا هلا من بني دقيقة وسويقة حىت مجعوا هلا طعاما وجعلوه يف ثوهبا 
يديها مث قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تعلمني واهللا أنا ما رزأنا من مائك شيئا  فحملوه ووضعوه بني

ولكن اهللا هو الذي سقانا قال فأتت أهلها وقد احتبست عليهم فقالوا هلا ما حبسك يا فالنة قالت العجب أتاين 
نه ألسحر من بني هذه وهذه أو أنه رجالن فذهبا يب إىل هذا الصاىبء ففعل مبائي كذا وكذا الذي كان فواهللا إ

لرسول اهللا حقا قال فكان املسلمون يغريون على من حوهلا من املشركني وال يصيبون الصرم الذي هي فيه فقالت 
يوما لقومها إن هؤالء القوم عمدا يدعونكم هل لكم يف اإلسالم فأطاعوها فجاؤوا مجيعا فدخلوا يف اإلسالم خمرج 

  وف يف الصحيحني من حديث ع

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب اخلوارزمي احلافظ ببغداد أنا أبو العباس حممد بن أمحد النيسابوري  - ٩٨٧
وهو أخو أيب عمرو بن محدان ثنا حممد بن أيوب أنا أبو الوليد ثنا مسلم بن زرير قال مسعت أبا رجاء يقول ثنا 

عليه و سلم يف مسري فأدجلوا ليلهم حىت إذا كانوا يف وجه  كان مع رسول اهللا صلى اهللا: عمران بن حصني أنه 
الصبح عرس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فغلبتهم أعينهم حىت إرتفعت الشمس فكان أول من استيقظ من 

منامه أبو بكر وكان ال يوقظ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من منامه أحد حىت يستيقظ النيب صلى اهللا عليه و 
فاستيقظ عمر فقعد عند رأسه وجعل يكرب ويرفع صوته حىت استيقظ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما سلم 

استيقظ رأى الشمس قد بزغت قال ارحتلوا فسار بنا حىت إبيضت الشمس فنزل فصلى فاعتزل رجل من القوم فلم 
 إمنا أصابتين جنابة فأمره أن يتيمم يصل معنا فلما انصرف قال يا فالن ما منعك أن تصلي معنا قال يا رسول اهللا

بالصعيد مث صلى وجعلين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ركوب بني يديه لطلب املاء وكنا قد عطشنا عطشا 
شديدا فبينما حنن نسري إذا حنن بامرأة سادلة رجليها بني مزادتني فقلنا هلا أين املاء فقالت إيهاه إيهاه ال ماء فقلنا كم 

أهلك وبني املاء قالت يوم وليلة قلنا انطلقى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت وما رسول اهللا فلم بني 
منلكها من أمرها شيئا حىت استقبلنا هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فحدثته مبثل الذي حدثتنا غري أهنا حدثته أهنا 

اوين فشربنا عطاشا أربعني رجال حىت روينا ومألنا كل قربة معنا وإداوة مؤمتة فأمر مبزادتيها فمج يف العزالوين العلي
وغسلنا صاحبنا غري أنا مل نسق بعريا وهي تكاد تئض من امللء مث قال لنا هاتوا ما عندكم فجعلنا هلا من الكسر 



فلما أتت أهلها قالت والتمر حىت صر هلا صرة فقال هلا اذهىب فأطعمي هذا عيالك واعلمي أنا مل نرزأ من مائك شيئا 
لقيت أسحر الناس أو هو نيب كما زعموا فهدى اهللا ذلك الصرم بتلك املرأة فأسلمت وأسلموا رواه البخاري يف 

  الصحيح عن أيب الوليد ورواه مسلم عن أمحد بن سعيد عن عبيد اهللا بن عبد اجمليد عن سلم بن زرير 

أمحد بن احلسن القاضي وأ بو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو م وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو بكر  - ٩٨٨
العباس حممد بن يعقوب أنا أبو عمرو أمحد بن عبد اجلبار العطاردي ثنا يونس وهو بن بكري عن عباد بن منصور 

ا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال للرجل م: الناجي قال حدثين أبو رجاء العطاردي عن عمران بن حصني 
منعك أن تصلي قال يا رسول اهللا أصابتين جنابة قال فتيمم بالصعيد فإذا فرغت فصل فإذا أدركت املاء فاغتسل 

  وذكروا احلديث 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن مهران بن خالد ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا  - ٩٨٩
متارى بن مسعود وعمار يف الرجل تصيبه اجلنابة وال جيد املاء : بن كعب قال إسرائيل عن أيب إسحاق عن ناجية 

فقال بن مسعود ال يصلي حىت جيد املاء وقال عمار كنت يف اإلبل فأصابتين جنابة فلم أقدر على املاء فتمعكت كما 
فيك من ذلك التيمم يتمعك يعين الدواب مث أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال إمنا كان يك

  بالصعيد فإذا قدرت على املاء اغتسلت 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنا أبو املثىن ثنا مسدد ثنا خالد عن  - ٩٩٠
و سلم  خالد احلذاء عن أيب قالبة عن عمرو بن جبدان عن أيب ذر قال اجتمعت غنيمة عند رسول اهللا صلى اهللا عليه

فقال يا أبا ذر أبد فيها فبدوت إىل الربذة فكانت تصيبين اجلنابة فأمكث اخلمس والست فأتيت رسول اهللا صلى اهللا 
ثكلتك أمك يا أبا ذر ألمك الويل فدعا جبارية فجاءت بعس من ماء : عليه و سلم فقال أبو ذر فسكت فقال 

عين جبال فقال الصعيد الطيب وضوء املسلم ولو إىل عشر  فسترين بثويب واستترت بالراحلة فاغتسلت فكأين ألقيت
  سنني فإذا وجدت املاء فامسسه جلدك فإن ذلك خري 

وأخربنا أبو احلسن املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا مسدد ثنا يزيد  - ٩٩١
اجتمعت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غنم بن زريع ثنا خالد احلذاء فذكره حنوه فقال مسعت أبا ذر يقول 

   ٢٣٨من غنم الصدقة ومل يذكر اإلبل والويل والباقي مبعناه 

  باب رؤية املاء خالل صالة افتتحها بالتيمم

احتج بعض أصحابنا يف ذلك بعموم قوله صلى اهللا عليه و سلم ال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا وبعموم 
  سعيد اخلدري ال يقطع الصالة شئ وادرؤا ما استطعتم قوله يف حديث أيب 

وأخربنا أبو احلسن املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عمرو بن مرزوق ثنا  - ٩٩٢
ال وضوء إال من صوت أو : شعبة عن سهل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ستدالل هبذا احلديث يف هذه املسألة ال يصح وال حبديث أيب سعيد ريح واال



وأخربنا أبو احلسن بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إبراهيم بن صاحل ثنا سعيد بن منصور ثنا حبان  - ٩٩٣
اهللا عليه و  بن علي عن أيب سنان ضرار بن مرة الشيباين عن حصني عن علي أنه قال على املنرب أن رسول اهللا صلى

ال يقطع الصالة إال احلدث وال أستحييكم مما مل يستحي منه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واحلدث : سلم قال 
   ٢٣٩إن نفسوا وتضرط تفرد به حبان بن علي العنزي 

  باب التيمم لكل فريضة

بن حممد ثنا احلسن بن عيسى ثنا بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا عبد اهللا - ٩٩٤
يتيمم لكل صالة وإن مل حيدث إسناده : املبارك أنا عبد الوارث عن عامر يعين األحول عن نافع عن بن عمر قال 

  صحيح وقد روي عن على وعن عمرو بن العاصى وعن بن عباس 

سفيان ثنا أبو بكر يعين بن أيب شيبة ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن  - ٩٩٥
  يتيمم لكل صالة : هشيم عن حجاج عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي رضي اهللا عنه قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق ثنا عبد اهللا يعين بن حممد ثنا إسحاق يعين احلنظلي أنا  - ٩٩٦
عمرو بن العاصى كان حيدث لكل صالة تيمما وكان قتادة يأخذ به وهذا  أن: عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 

  مرسل 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه ثنا علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن إمساعيل الفارسي ثنا  - ٩٩٧
من السنة أن ال : ل إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق عن احلسن بن عمارة عن احلكم عن جماهد عن بن عباس قا

يصلي الرجل بالتيمم إال صالة واحدة مث يتيمم للصالة األخرى قال علي احلسن بن عمارة ضعيف قلت وكذلك 
  رواه أبو حيىي احلماين عن احلسن بن عمارة 

وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد  - ٩٩٨
حلكم أنبأ بن وهب قال وحدثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك جرير بن حازم عن احلسن بن عمارة ا

ال يصلي بالتيمم إال صالة واحدة وهكذا : عن احلكم بن عتيبة عن جماهد بن جرب عن عبد اهللا بن عباس أنه قال 
   ٢٤٠ج به رواه بن زجنويه عن عبد الرزاق عن احلسن واحلسن بن عمارة ال حيت

  باب التيمم بعد دخول وقت الصالة

أخربنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر احلفار ببغداد أنا احلسني بن حيىي بن عياش القطان ثنا أبو  - ٩٩٩
األشعث ثنا يزيد بن زريع ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا أبو املثىن ثنا مسدد ثنا يزيد بن 

إن اهللا عز و جل قد فضلين : ثنا سليمان التيمي عن يسار عن أيب أمامة أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  زريع
على األنبياء أو قال أميت على األمم بأربع أرسلين إىل الناس كافة وجعل األرض كلها يل وألميت طهورا ومسجدا 

طهوره ونصرت بالرعب يسري بني يدي مسرية شهر  فأينما أدركت الرجل من أمىت الصالة فعنده مسجده وعنده
  يقذف يف قلوب أعدائي وأحلت يل الغنائم لفظ حديث أيب األشعث 



وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار أنا بن ملحان ثنا حيىي يعين بن بكري  - ١٠٠٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام غزوة تبوك : ده ثنا الليث عن بن اهلاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ج

قام من الليل فصلى فذكر احلديث قال لقد أعطيت الليل مخسا ما أعطيهن أحد كان قبلي فذكر احلديث قال فيه 
وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا أينما أدركتين الصالة متسحت وصليت قال واخلامسة قيل يل سل فإن كل نيب 

   ٢٤١ت مسئليت إىل يوم القيامة فهي لكم وملن شهد أن ال إله إال اهللا قد سأل فأخر

  باب أعواز املاء بعد طلبه

أخربنا أبو بكر أمحد بن علي احلافظ أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين أنا حممد بن إسحاق  - ١٠٠١
أيب ما لك األشجعي عن ربعي بن حراش  بن خزمية ثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ثنا بن فضيل عن

فضلنا على الناس بثالث جعلت لنا األرض كلها : عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
مسجدا وجعل تراهبا لنا طهورا إذا مل جند املاء وجعلت صفوفنا كصفوف املالئكة وأوتيت هؤالء اآليات من آخر 

نز حتت العرش مل يعط منه أحد قبلى وال أحد بعدي رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن سورة البقرة من بيت ك
  أيب شيبة عن بن فضيل إال أنه قال يف الثالثة وذكر خصلة أخرى فلم يفسرها 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي ثنا أبو عبد اهللا حممود بن حممد  - ١٠٠٢
طي ثنا أمحد بن عيسى املصري ثنا بن وهب أخربنا عمرو بن احلارث أن عبد الرمحن بن القاسم حدثه عن أبيه الواس

أهنا قالت سقطت قالدة يل بالبيداء وحنن داخلوا املدينة فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبينا : عن عائشة 
بست الناس يف قالدة مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه رأسه يف حجري راقدا أقبل أيب فلكزين لكزة شديدة وقال أح

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة { و سلم استيقظ وحضرت الصالة فالتمس الناس املاء فلم جيدوا ونزلت 
ذكر التيمم قال أسيد بن حضري لقد بارك اهللا للناس فيكم يا آل أيب بكر ما أنتم } فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل 

   ٢٤٢إال بركة رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن سليمان عن بن وهب 

  باب السفر الذي جيوز فيه التيمم

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا احلسن بن علي بن زياد ثنا بن أيب  - ١٠٠٣
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عائشة قالت أويس حدثين ما لك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن 

سلم يف بعض أسفاره حىت إذا كنا بالبيداء أو بذات اجليش انقطع عقد يل فأقام النيب صلى اهللا عليه و سلم على 
التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إىل أيب بكر الصديق فقالوا أال ترى إىل ما 

نعت عائشة أقامت برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ص
ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد نام على فخذي فقال حبست رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والناس وليسوا 

ل يطعن بيده يف خاصريت فال مينعين من التحرك إال على ماء وليس معهم ماء فعاتبين وقال ما شاء اهللا أن يقول وجع
مكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على فخذي فنام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت أصبح على غري ماء 

فأنزل اهللا تبارك وتعاىل آية التيمم فتيمموا صعيدا طيبا فقال أسيد بن حضري ما هي بأول بركتكم يا آل أيب بكر 



فبعثنا البعري الذي كنت عليه فوجدنا العقد حتته رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس ورواه قالت 
  مسلم عن حيىي بن حيىي عن ما لك 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكى ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا  - ١٠٠٤
أنه أقبل من اجلرف حىت إذا كان باملربد تيمم فمسح : جالن عن نافع عن بن عمر الشافعي أنا بن عيينة عن بن ع

وجهه ويديه وصلى العصر مث دخل املدينة والشمس مرتفعه فلم يعد الصالة قال الشافعي اجلرف قريب من املدينة 
  قال الشيخ وقد روي مسندا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وليس مبحفوظ 

و عبد اهللا احلافظ يف فوائد الكبري وأ بو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأ بو عبد الرمحن السلمي أخربناه أب - ١٠٠٥
إمالء وأ بو سعيد بن أيب عمرو قراءة وأبو حممد عبيد بن حممد بن حممد بن مهدي لفظا قالوا ثنا أبو العباس حممد بن 

ثنا هشام بن حسان عن عبيد اهللا عن نافع عن بن يعقوب ثنا حممد بن سنان القزاز ثنا عمرو بن حممد بن أيب رزين 
   ٢٤٣أن النيب صلى اهللا عليه و سلم تيمم وهو ينظر إىل بيوت املدينة مبكان يقال له مربد النعم : عمر 

  باب اجلريح والقريح واجملدور يتيمم إذا خاف التلف باستعمال املاء أو شدة

د احلافظ أنا أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية وأخربنا أبو بكر أخربنا أبو حازم احلافظ ثنا أبو أمح - ١٠٠٦الضنا 
أمحد بن علي احلافظ أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا أنا حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير 

ر قال إذا يف قوله تعاىل وإن كنتم مرضى أو على سف: عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس رفعه 
كانت بالرجل اجلراحة يف سبيل اهللا أو القرح أو اجلدري فيجنب فيخاف إن اغتسل أن ميوت فليتيمم لفظ حديث 

  أيب بكر بن على وكذلك رواه جعفر الشاماتى عن يوسف بن موسى وكذلك رواه إسحاق احلنظلي عن جرير 

رئ ببغداد ثنا أمحد بن سلمان الفقيه ثنا حيىي وقد أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر بن حفص املق - ١٠٠٧
يف الرجل تصيبه اجلنابة وبه : بن جعفر أنا علي بن عاصم ثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس 

اجلراحة خياف إذا اغتسل أن ميوت قال فليتيمم وليصل ورواه إبراهيم بن طهمان وغريه أيضا عن عطاء موقوفا 
  عن سعيد بن جبري موقوفا  وكذلك رواه عزرة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٠٠٨
إسحاق الصغاين ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا شعبة أخربين عاصم األحول عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبري عن بن 

إذا أجنب قال يتيمم بالصعيد ورواه الثوري وعبدة بن سليمان عن عاصم األحول يف اجملدور وأشباهه : عباس 
   ٢٤٤بإسناده عن بن عباس قال رخص للمريض التيمم بالصعيد 

  باب احملموم ومن يف معناه ال يتيمم عند وجود املاء

ليمان ثنا هارون بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو علي احلسني بن علي احلافظ ثنا حممد بن س - ١٠٠٩
احلمى من : سعيد األيلي ثنا بن وهب حدثين ما لك عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

فيح جهنم فأطفئوها باملاء قال نافع وكان عبد اهللا بن عمر يقول اللهم أذهب عنا الرجز رواه البخاري يف الصحيح 



ه مسلم عن هارون بن سعيد وروته عائشة وأمساء بنت الصديق ورواه رافع عن حيىي بن سليمان عن بن وهب وروا
  بن خديج كلهم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يف األم كان هذا احلديث مكتوبا يف األصل على ظهر اجلزء 

غوي ثنا عثمان أنبأين أبو عبد الرمحن السلمي إجازة أن أبا عبد اهللا العسكري أخربهم ثنا أبو القاسم الب - ١٠١٠
: بن أيب شيبة ثنا جرير عن حممد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن احلارث بن عبد الرمحن بن هشام عن أبيه قال 

أتى بن أيب محامة السلمي النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يف املسجد فقال إين أثنيت على ريب ومدحتك فقال 
ه و سلم فخرج به من املسجد فقال ما أثنيت به على ريب فهاته وما أمسك عليك مث قام به رسول اهللا صلى اهللا علي

مدحتين به فدعه عنك فأنشد حىت إذا فرغ دعا بالال فأمره أن يعطيه شيئا مث أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
الرمحن  على املسجد فوضع يده على حائط املسجد فمسح به وجهه وذراعيه مث دخل قال أبو القاسم ال أدري عبد

   ٢٤٥بن هشام صاحب هذا احلديث مسع من النيب صلى اهللا عليه و سلم أم ال 

  باب التيمم يف السفر إذا خاف املوت أو العلة من شدة الربد

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أمحد بن سلمان الفقيه ببغداد قال قرئ على عبد امللك بن حممد وأنا أمسع  - ١٠١١
حازم ثنا أيب قال مسعت حيىي بن أيوب حيدث عن يزيد بن أيب حبيب عن عمران بن أيب أنس  ثنا وهب بن جرير بن

احتلمت يف ليلة بارده يف غزوة ذات السالسل فأشفقت إن : عن عبد الرمحن بن جبري عن عمرو بن العاص قال 
م فقال يا عمرو اغتسلت أن أهلك فتيممت مث صليت بأصحايب الصبح فذكروا ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سل

صليت بأصحابك وأنت جنب فأخربته بالذي منعين من االغتسال وقلت إين مسعت اهللا تبارك وتعاىل يقول وال 
تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيما فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل يقل شيئا ورواه عمرو بن 

  سناد واملنت مجيعا احلارث عن يزيد بن أيب حبيب عن عمران فخالفه يف اإل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن  - ١٠١٢
وهب أخربين عمرو بن احلارث ورجل آخر أظنه بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن عمران بن أيب أنس عن عبد 

أن عمرو بن العاصي كان على سرية وأنه أصاهبم برد شديد : بن العاصي الرمحن بن جبري عن أيب قيس موىل عمرو 
مل ير مثله فخرج لصالة الصبح فقال واهللا لقد احتلمت البارحة ولكين واهللا ما رأيت بردا مثل هذا هل مر على 

هللا عليه و وجوهكم مثله قالوا ال فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصالة مث صلى هبم فلما قدم على رسول اهللا صلى ا
سلم سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف وجدمت عمرا وصحابته فأثنوا عليه خريا وقالوا يا رسول اهللا صلى 
بنا وهو جنب فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل عمرو فسأله فأخربه بذلك وبالذي لقى من الربد وقال يا 

أنفسكم ولو اغتسلت مت فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل رسول اهللا إن اهللا تعاىل يقول وال تقتلوا 
عمرو أخرجهما أبو داود يف السنن مث قال وروى هذه القصة عن األوزاعي عن حسان بن عطية قال فيه فتيمم قال 

  الشيخ وحيتمل أن يكون قد فعل ما نقل يف الروايتني مجيعا غسل ما قدر على غسله وتيمم للباقي 

ربنا أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل من أصل كتابه أنا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا أخ - ١٠١٣
كنت جالسا مع عبد اهللا وأيب موسى قال أبو : حممد بن عبد الوهاب ثنا يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن شقيق قال 
ال أمل تسمع قول عمار لعمر بعثين رسول اهللا موسى يا أبا عبد الرمحن الرجل جينب فال جيد املاء أيصلي قال ال فق



صلى اهللا عليه و سلم أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد فأتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربناه فقال إمنا 
فلم { يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه مسحة واحدة قال أين مل أر عمر قنع بذلك فقال كيف تصنعون هبذه اآلية 

فقال إنا لو رخصنا هلم يف هذا كان أحدهم إذا وجد املاء البارد متسح بالصعيد قال } فتيمموا صعيدا طيبا  جتدوا ماء
األعمش فقلت لشقيق فما كرهه إال هلذا خمرج يف الصحيحني ورواه حفص بن غياث عن األعمش قال يف احلديث 

ا برد على أحدهم املاء أن يدعه ويتيمم فقلت فما درى عبد اهللا ما يقول فقال أنا لو رخصنا هلم يف هذا ألوشك إذ
   ٢٤٦لشقيق فإمنا كره عبد اهللا هلذا قال نعم 

  باب اجلرح إذا كان يف بعض جسده دون بعض

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ثنا السري بن خزمية ثنا عمر بن حفص  - ١٠١٤
أن رجال أجنب يف شتاء : بن عبد اهللا بن أيب رباح أن عطاء حدثه عن بن عباس  بن غياث حدثين أيب أخربنا الوليد

فسأل فأمر بالغسل فاغتسل فمات فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ما هلم قتلوه قتلهم اهللا ثالثا قد 
ه األوزاعي عن جعل اهللا الصعيد أو التيمم طهورا هذا حديث موصول ومتام هذه القصة يف احلديث الذي أرسل

  عطاء 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يعقوب السوسي وأ بو سعيد حممد بن  - ١٠١٥
موسى قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا العباس بن الوليد بن مزيد ثنا أيب قال مسعت األوزاعي يقول بلغين 

أن رجال أصابه جرح يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث : عباس خيرب عن عطاء بن أيب رباح أنه مسع بن 
أصابه إحتالم فأمر باالغتسال فاغتسل فكز فمات فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال قتلوه قتلهم اهللا 

ذلك فقال لو غسل أمل يكن شفاء العى السؤال قال عطاء فبلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن 
جسده وترك رأسه حيث أصابه اجلرح فهذا املرسل يقتضى غسل الصحيح منه واألول يقتضى التيمم فمن أوجب 

  اجلمع بينهما يقول ال تنايف بني الروايتني إال إن أحدامها مرسلة 

الرمحن األنطاكي ثنا  وأخربنا أبو علي الروذباري أخربنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن عبد - ١٠١٦
خرجنا يف سفر فأصاب رجال منا حجر فشجه يف : حممد بن سلمة عن الزبري بن خريق عن عطاء عن جابر قال 

رأسه مث إحتلم فقال ألصحابه هل جتدون يل رخصة يف التيمم قالوا ما جند لك رخصة وأنت تقدر على املاء فاغتسل 
و سلم أخرب بذلك قال قتلوه قتلهم اهللا أال سألوا إذ مل يعلموا فإمنا شفاء فمات فلما قدمنا على النيب صلى اهللا عليه 

العي السؤال إمنا كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقه مث ميسح عليها ويغسل سائر 
لف الروايتني جسده وهذه الرواية موصولة مجع فيها بني غسل الصحيح واملسح على العصابة والتيمم إال إهنا ختا

  األوليني يف اإلسناد واهللا أعلم 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا عباس بن الفضل األسفاطي ثنا أبو الوليد ثنا  - ١٠١٧
من ترك موضع : محاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ده من جنابة مل يغسلها فعل هبا من النار كذا وكذا قال علي فمن مث عاديت شعري فهذا احلديث وما شعرة من جس
ورد يف معناه يوجب غسل الصحيح منه والكتاب يوجب التيمم ملا ال يقدر على غسله وباهللا التوفيق وظاهر 



وقد روي عن إسحاق عن عيسى بن  الكتاب يدل على استعمال ما جيد من املاء مث الرجوع إىل التيمم إذا مل جيده
يونس عن عبدة بن أيب لبابة ويذكر عن عبدة بن أيب لبابة أنه قال يتوضأ ويتيمم يف اجلنب ال جيد من املاء إال قدر ما 

   ٢٤٧يتوضأ به وكذا قال معمر بن راشد وكان احلسن والزهري يقوالن يتيمم 

  باب املسح على العصائب واجلبائر

حازم عمر بن أمحد العبدوي احلافظ ثنا أبو أمحد احلافظ أخربنا أبو بكر عبد اهللا بن سليمان بن أخربنا أبو  - ١٠١٨
األشعث السجستاين ببغداد ثنا موسى بن عبد الرمحن احلليب بأنطاكية ثنا حممد بن سلمة عن الزبري بن خريق عن 

احتلم فسأل أصحابه هل جتدون يل  خرجنا يف سفر فأصاب رجال منا حجر فشجه يف رأسه مث: عطاء عن جابر قال 
رخصة يف التيمم فقالوا ما جند لك رخصة وأنت تقدر على املاء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم أخرب بذلك فقال قتلوه قتلهم اهللا أال سألوا إذ مل يعلموا إمنا شفاء العي السؤال إمنا كان يكفيه أن يتيمم 

  جرحه خرقة مث ميسح عليها ويغسل سائر جسده ويعصب على 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا أبو حممد بن حبان ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا أبو  - ١٠١٩
إذا مل تكن على اجلراح : عامر موسى بن عامر ثنا الوليد بن مسلم أخربين هشام بن الغاز عن نافع عن بن عمر قال 

ب غسل ما حوله ومل يغسله وبإسناده قال حدثنا الوليد قال أخربين هشام بن الغاز أنه مسع نافعا حيدث عن عصائ
عبد اهللا بن عمر أنه كان يقول من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصائب ويغسل ما حول 

افع عن بن عمر أن إهبام رجله العصائب وبإسناده قال ثنا الوليد قال أخربين سعيد عن سليمان بن موسى عن ن
جرحت فألبسها مرارة وكان يتوضأ عليها وبإسناده قال ثنا الوليد ثنا حيىي بن محزة عن موسى بن يسار عن نافع عن 

  بن عمر أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك هو عن بن عمر صحيح 

اس األصم أنا الربيع قال قال الشافعي وقد روي حديث عن أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العب - ١٠٢٠
أنه انكسر إحدى زندى يديه فأمره النيب صلى اهللا عليه و سلم أن ميسح على اجلبائر ولو : علي رضي اهللا عنه 

عرفت إسناده بالصحة لقلت به يعين ما أخربناه أبو سعد أمحد بن حممد بن اخلليل أنا أبو أمحد بن عدي ثنا عمران 
السجستاين ثنا حممد بن أبان ثنا سعيد بن سامل القداح حدثين إسرائيل عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه 

عن جده عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
كذبه أمحد بن حنبل وحيىي بن معني وغريمها من امسح على اجلبائر عمرو بن خالد الواسطي معروف بوضع احلديث 

أئمة احلديث ونسبه وكيع بن اجلراح إىل وضع احلديث قال وكان يف جوارنا فلما فطن له حتول إىل واسط وتابعه 
على ذلك عمر بن موسى بن وجيه فرواه عن زيد بن علي مثله وعمر بن موسى متروك منسوب إىل الوضع ونعوذ 

وي بإسناد آخر جمهول عن زيد بن علي وليس بشئ ورواه أبو الوليد خالد بن يزيد املكي باهللا من اخلذالن ور
بإسناد آخر عن زيد بن علي عن علي مرسال وأ بو الوليد ضعيف وال يثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف هذا 

ا فيه قول الفقهاء من الباب شئ وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أيب رباح الذي قد تقدم وليس بالقوي وإمن
  التابعني فمن بعدهم مع ما روينا عن بن عمر يف املسح على العصابة واهللا أعلم 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن  - ١٠٢١
صاحب لنا وبه جراحة وقد عصب صدره احتلم : حرب ثنا شعبة عن عمرو أظنه بن مرة عن يوسف املكي قال 

  فسألنا عبيد بن عمري فقال يغتسل وميسح اخلرقة أو قال ميسح صدره 

وأخربنا أبو احلسن بن بشران العدل ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن عبد امللك ثنا يزيد  - ١٠٢٢
يكون بالرجل فرييد الوضوء أو االغتسال من  قال سألت طاوسا عن اخلدش: يعين بن هارون أنا سليمان التيمي 

  اجلنابة وقد عصب عليه خرقة فقال إن كان خياف فليمسح على اخلرقة وإن كان ال خياف فليغسلها 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا سعيد بن عثمان التنوخي حدثنا بشر بن  - ١٠٢٣
يف رجل أصاب : و بكر قال مسعت عطاء بن أيب رباح وجماهد بن جرب وطاوسا يقولون بكر ثنا األوزاعي حدثين أب

أصبعه جرح فقالوا يغسل ما أصابه من دمه مث يعصبها مث ميسح على العصاب إذا توضأ فإن نفذ منه الدم حىت يظهر 
  فليبدهلا بأخرى مث ميسح عليها إذا توضأ 

د أخربنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معمر بن وأخربنا علي بن حممد بن بشران ببغدا - ١٠٢٤
أن رجال أتى احلسن فسأله وأنا أمسع : سليمان عن عبد األعلى بن عبد األعلى البصري أن هشام بن حسان حدثه 

ن معاذ فقال إنكسرت فخذه أو ساقه فتصيبها اجلنابة فأمره أن ميسح على اجلبائر قال وحدثنا سعدان حدثنا معاذ ب
  ثنا عمران بن احلدير قال كان يب جرح شديد من الطاعون وأصابتين جنابة فسألت أبا جملز فقال امسح فإنه يكفيك 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا أبو حممد بن حبان ثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا أبو عامر ثنا  - ١٠٢٥
سألت إبراهيم النخعي فقلت إنكسرت يدي وعليها : أشعث قال  الوليد يعين بن مسلم قال وأخربين شيبان عن

خرقها وعيداهنا وجبائرها فرمبا أصابتىن جنابة فقال امسح عليها باملاء فإن اهللا تعاىل يعذر باملعذرة وبإسناده قال ثنا 
وضوء حىت الوليد عن سعيد عن قتادة قال ال توضع العصائب واجلبائر على اجلرح والكسر إذا كان يف موضع ال

   ٢٤٨يتوضأ وضوءه للصالة ويغسل موضع ذلك اجلرح ملا ظهر من دمه 

  باب الصحيح املقيم يتوضأ للمكتوبة واجلنازة والعيد وال يتيمم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن حممد وإبراهيم بن أيب طالب  - ١٠٢٦
ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن مهام بن منبه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و قاال ثنا حممد بن رافع 

ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع ورواه البخاري : سلم 
  عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق 

قطان ببغداد ثنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أخربنا أبو احلسن بن الفضل ال - ١٠٢٧
ال يقبل : مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن أيب املليح يعين بن أسامة عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  اهللا صالة بغري طهور وال صدقة من غلول أبو املليح هو بن أسامة بن عمري اهلذيل 



أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن حممد الربقي القاضي حدثنا أبو حذيفة  - ١٠٢٨
ثنا عكرمة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه أنا احلسن بن سفيان ثنا حممد بن املثىن ثنا عمرو 

ثري أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن أخربين سامل موىل املهري قال بن يونس ثنا عكرمة بن عمار ثنا حيىي بن أيب ك
خرجت أنا وعبد الرمحن بن أيب بكر إىل جنازة سعد بن أيب وقاص فمررت أنا وعبد الرمحن على حجرة عائشة فدعا 

ليه و يا عبد الرمحن أسبغ الوضوء فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا ع: عبد الرمحن بوضوء فسمعت عائشة تناديه 
سلم يقول ويل لألعقاب من النار لفظ حديث أيب عبد اهللا وزاد أبو سعيد يف حديثه فأمرت له عائشة بوضوء 

  وقالت له 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا بن فضيل عن أيب ما  - ١٠٢٩
جعلت يل تربتها طهورا إذا مل جيد : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  لك األشجعي عن ربعي عن حذيفة قال قال

  املاء رواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة 

أخربنا أبو سعيد شريك بن عبد امللك بن احلسن األسفرائين أنا بشر بن أمحد ثنا داود بن احلسني البيهقي  - ١٠٣٠
ال يصلي على اجلنازة إال وهو طاهر وكذلك رواه ما : نه قال ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن نافع عن بن عمر أ

لك عن نافع والذي روي عنه يف التيمم لصالة اجلنازة حيتمل أن يكون يف السفر عند عدم املاء ويف إسناد حديث 
بن عمر يف التيمم ضعف ذكرناه يف كتاب املعرفة والذي روى املغرية بن زياد عن عطاء عن بن عباس يف ذلك ال 
يصح عنه إمنا هو قول عطاء كذلك رواه بن جريج عن عطاء من قوله وهذا أحد ما أنكر أمحد بن حنبل وحيىي بن 

معني على املغرية بن زياد وقد رفع إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو خطأ قد بيناه يف اخلالفيات وباهللا التوفيق 
٢٤٩   

  ويصلي مث ال يعيد وإن وجد باب املسافر يتيمم يف أول الوقت إذا مل جيد ماء

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو القاسم عبد الرمحن بن احلسن األسدي هبمدان ثنا  - ١٠٣١املاء يف آخر الوقت 
عمري بن مرداس ثنا عبد اهللا بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد 

فحضرت الصالة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا مث وجدا املاء يف  خرج رجالن يف سفر: اخلدري قال 
الوقت فأعاد أحدمها الوضوء والصالة ومل يعد اآلخر مث أتيا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكرا له ذلك فقال 

عبد اهللا بن نافع  للذي مل يعد أصبت السنة وأجزأتك صالتك وقال للذي توضأ وأعاد لك األجر مرتني ورواه غري
عن الليث عن عمري بن أيب ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا أمحد بن إبراهيم بن ملحان ثنا حيىي بن بكري عن الليث عن 

   عمري والصواب عمرية بن أيب ناجية عمري بن أيب ناجية فذكره كذا يف كتايب

ذكر أيب سعيد يف هذا احلديث وهم : أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود قال  - ١٠٣٢
وليس مبحفوظ وهو مرسل قال الشيخ وفيه اختالف ثالث أخربناه أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو 

ثنا بن هليعة عن بكر بن سوادة عن أيب عبد اهللا موىل إمساعيل بن عبيد عن عطاء بن يسار أن رجلني داود ثنا القعنيب 
  من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم مبعناه 
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لكربى: كتاب  لبيهقي ا   سنن ا
البيهقي : املؤلف  بكر  و  أب بن موسى  بن علي  بن احلسني   أمحد 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حامت الزاهد ثنا حممد بن إسحاق  - ١٠٣٣
مم بن عمر على رأس ميل أو تي: الصغاين ثنا حممد بن جعشم عن سفيان الثوري عن حيىي بن سعيد عن نافع قال 

  ميلني من املدينة فصلى العصر فقدم والشمس مرتفعة ومل يعد الصالة 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن يوسف الرفا ثنا أبو عمرو عثمان بن حممد بن بشر ثنا إمساعيل بن  - ١٠٣٤
كان من : ن بن أيب الزناد عن أبيه قال إسحاق القاضي ثنا إمساعيل بن أيب أويس وعيسى بن ميناء قاال ثنا عبد الرمح

أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إىل قوهلم منهم سعيد بن املسيب فذكر الفقهاء السبعة من املدينة وذكر أشياء من 
أقاويلهم وفيها وكانوا يقولون من تيمم فصلى مث وجد املاء وهو يف وقت أو يف غري وقت فال إعادة عليه ويتوضأ ملا 

ن الصلوات ويغتسل والتيمم من اجلنابة والوضوء سواء ورويناه عن الشعيب والنخعي والزهري وغريهم يستقبل م
٢٥٠   

  باب تعجيل الصالة بالتيمم إذا مل يكن على ثقة من وجود املاء يف الوقت

وعبد اهللا بن أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن عبد اهللا اخلزاعي  - ١٠٣٥
سئل رسول اهللا صلى اهللا : مسلمة قاال ثنا عبد اهللا بن عمر عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة قالت 

عليه و سلم أي األعمال أفضل فقال الصالة يف أول وقتها قال اخلزاعي يف حديثه عن عمة له يقال هلا أم فروة وقد 
   ٢٥١النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل وروينا عن بن عمر ما قد مضى بايعت النيب صلى اهللا عليه و سلم أن 

  باب من تلوم ما بينه وبني آخر الوقت رجاء وجود املاء

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ أنبأ احلسني بن إمساعيل ثنا حممد بن شاذان  - ١٠٣٦
إسحاق عن احلارث عن علي قال إذا أجنب الرجل يف السفر شريك عن أيب  ٢٥٢]  ٢٣٣ص [ حدثين معلى ثنا 

   ٢٥٣تلوم ما بينه وبني آخر الوقت فإن مل جيد املاء تيمم وصلى احلارث األعور ال حيتج به 

  باب ما روي يف طلب املاء ويف حد الطلب

عسقالين ثنا حرملة أنا عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا إمساعيل بن أمحد اجلرجاين أنا حممد بن احلسن ال - ١٠٣٧
النيب صلى اهللا عليه و : اهللا بن وهب ثنا عمرو بن احلارث أن عبد الرمحن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة زوج 

سلم فذكر احلديث قالت مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استيقظ وحضرت الصالة فالتمس املاء فلم جيده 
  اري يف الصحيح عن حيىي بن سليمان عن بن وهب فنزلت آية التيمم رواه البخ

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو حممد بن صاعد ثنا حممد بن زنبور ثنا  - ١٠٣٨
تيمم مبربد النعم وصلى وهو على ثالثة أميال من : فضيل بن عياض عن حممد بن عجالن عن نافع أن بن عمر 



ل املدينة والشمس مرتفعة فلم يعد رواه بن عيينة وحيىي بن سعيد عن بن عجالن ورواه حيىي األنصاري املدينة مث دخ
  ومالك عن نافع 

ثر وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا أبو حممد بن حبان األصفهاين ثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا  - ١٠٣٩
يب عمرو يعين األوزاعي حضرت الصالة واملاء حائز عن الطريق أجيب أبو عامر ثنا الوليد يعين بن مسلم قال قيل أل

أنه كان يكون يف السفر فتحضره الصالة : علي أن أعدل إليه قال حدثين موسى بن يسار عن نافع عن بن عمر 
  واملاء منه على غلوة أو غلوتني وحنو ذلك مث ال يعدل إليه 

مد بن حبان ثنا إبراهيم ثنا أبو عامر ثنا الوليد قال مسعت عبد اهللا بن أخربنا أبو بكر بن احلارث ثنا أبو حم - ١٠٤٠
سألت سعيد بن املسيب عن راع يف غنمه أو راع تصيبه جنابة : املبارك حيدث عن حكيم بن رزيق عن أبيه قال 

  وبينه وبني املاء ميالن أو ثالثة قال يتيمم صعيدا طيبا 

نا إبراهيم ثنا أبو عامر ثنا الوليد ثنا شريك وإبراهيم بن عمر عن أيب وأخربنا أبو بكر أنا أبو حممد ث - ١٠٤١
أطلب املاء حىت يكون آخر الوقت فإن مل جتد ماء تيمم مث صل وهذا مل يصح : إسحاق عن احلارث عن علي قال 

   ٢٥٤عن علي وبالثابت عن بن عمر نقول ومعه ظاهر القرآن 

  اف العطش فيتيممباب اجلنب أو احملدث جيد ماء لغسله وهو خي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر يعين بن أيب شيبة ثنا أبو  - ١٠٤٢
إذا أجنب الرجل يف أرض فالة ومعه ماء يسري فليوثر نفسه باملاء : األحوص عن عطاء عن زاذان عن علي قال 

  وليتيمم بالصعيد 

ربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا حيىي بن حممد ثنا عبد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا ثر وأخ - ١٠٤٣
إذا أصابتك جنابة فأردت أن تتوضأ أو قال تغتسل وليس معك من املاء : شعبة عن عطاء عن زاذان عن علي قال 

  إال ما تشرب وأنت ختاف فتيمم 

ثنا أبو الوليد أنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا محيد بن عبد  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ - ١٠٤٤
إذا كنت مسافرا وأنت : الرمحن عن حسن بن صاحل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال 

جنب أو أنت على غري وضوء فخفت إن توضأت أن متوت من العطش فال توضأه واحبس لنفسك ورويناه عن 
   ٢٥٥احلسن البصري وعطاء وجماهد وطاؤس وغريهم 

  باب املتيمم يؤم املتوضئني

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنا جرير  - ١٠٤٥
اهللا عليه و سلم كان بن عباس يف سفر معه أناس من أصحاب النيب صلى : عن أشعث عن جعفر عن سعيد قال 



فيهم عمار فصلى هبم وهو متيمم ورويناه عن بن املسيب واحلسن وعطاء والزهري وحديث عمرو بن العاصي قد 
   ٢٥٦مضى يف هذا الباب 

  باب كراهية من كره ذلك

 أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا أبو املثىن ثنا مسدد ثنا حفص بن غياث عن - ١٠٤٦
  أنه كره أن يؤم املتيمم املتوضئني وهذا إسناد ال تقوم به احلجة : احلجاج عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي 

وأخربنا أبو عبد اهللا أنا أبو بكر أنا عبد اهللا ثنا إسحاق ثنا بن وهب ثنا معاوية بن صاحل عن العالء بن  - ١٠٤٧
يمم فأمرين فصليت به وكنت متوضئا وهذا حممول على أصاب بن عمر جنابة يف سفر فت: احلارث عن نافع قال 

  االستحباب وروي فيه حديث ضعيف 

أخربناه أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن جعفر بن رميس ثنا عثمان بن  - ١٠٤٨
صاحل بن بيان عن حممد بن معبد ثنا سعيد بن سليمان بن ماتع احلمريي ثنا أبو إمساعيل الكويف أسد بن سعيد ثنا 

ال يؤم املتيمم املتوضئني قال علي إسناده ضعيف : املنكدر عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
٢٥٧   

  مجاع أبواب ما يفسد املاء

 )٢٥٨   

  باب املاء الدائم تقع فيه جناسة وهو أقل من قلتني

بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق  أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر حممد - ١٠٤٩
ال يبال يف املاء : أنا معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ال يضع يده يف الدائم الذي ال جيري مث يغتسل منه قال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا استيقظ أحدكم ف
الوضوء حىت يغسلها فإنه ال يدري أين باتت يده روامها مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق قال 

الزعفراين قال الشافعي يف القدمي فإن عجن به يعين باملاء النجس عجينا مل يأكل وأطعمه الدواب قال اإلمام أمحد 
  دجاج وقد روينا عن عطاء وجماهد أنه يطعمه ال

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا أبو  - ١٠٥٠
موسى إسحاق بن موسى األنصاري وهارون بن موسى الفروي قاال ثنا أنس بن عياض حدثين عبيد اهللا عن نافع أن 

اهللا عليه و سلم احلجر أرض مثود فاستقوا من بيارها وعجنوا  أن الناس نزلوا مع رسول اهللا صلى: بن عمر أخربه 
به فأمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يهريقوا ما استقوا ويطعموا اإلبل العجني وأمرهم أن يستقوا من البئر 

يم بن اليت كانت تردها الناقة رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن موسى األنصاري ورواه البخاري عن إبراه



املنذر عن أنس بن عياض وهذا املاء وإن مل يكن جنسا فحني كان ممنوعا منه استعماله أمر بإراقته وأمر بإطعام ما 
  عجن به اإلبل وكذلك ما يكون ممنوعا منه لنجاسته 

لد م وأخربنا أبو سعد أمحد بن حممد الصويف أنا أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا بن مسلم ثنا هشام بن خا - ١٠٥١
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل عن عجني : ثنا الوليد بن مسلم عن سويد بن عبد العزيز عن محيد عن أنس 

وقع فيه قطرات من دم فنهى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن أكله قال الوليد ألن النار ال تنشف الدم قال أبو أمحد 
سويد عن نوح بن ذكوان عن احلسن عن أنس قال أبو أمحد هكذا حدثناه بن مسلم من أصل كتابه وإمنا يروي هذا 

حدثناه صاحل بن أيب احلسن ثنا موسى بن سليمان املنبجي ثنا بقية ثنا سويد بن عبد العزيز عن نوح بن ذاكون عن 
احلسن عن أنس أن جارية هلم عجنت هلم عجينا يف جفنة فأصابت يدها حديدة يف العجن فسئل رسول اهللا صلى اهللا 

ه و سلم فقال ال تأكلوه قال أبو أمحد وسويد الذي خلط يف رواية هذا احلديث فمرة رواه عن نوح عن احلسن علي
ومرة عن محيد عن أنس قال أبو أمحد وعامة حديثه مما ال يتابعه الثقات عليه وهو ضعيف كما وصفوه يعين أمحد بن 

   ٢٥٩حنبل وحيىي بن معني وغريهم من األئمة ضعفوا سويدا 

  طهارة املاء املستعمل باب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أبو عمرو ثنا  - ١٠٥٢
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باهلاجرة فصلى بالبطحاء الظهر : شعبة عن احلكم عن أيب جحيفة قال 
ديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه رواه البخاري عن سليمان والعصر ركعتني ركعتني ونصب بني ي

  بن حرب عن شعبة وأخرجه مسلم من وجه آخر 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي وأ بو حممد عبد اهللا بن حممد بن  - ١٠٥٣
: لوليد ثنا شعبة عن حممد بن املنكدر قال مسعت جابرا يقول موسى واللفظ للثقفي قاال ثنا حممد بن أيوب أنا أبو ا

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعودين وأنا مريض ال أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت فقلت يا 
  م رسول اهللا ملن املرياث إمنا يرثين كاللة فنزلت آية الفرائض رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد وأخرجه مسل

من وجه آخر عن شعبة أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا حممد بن أمحد بن النضر  - ١٠٥٤
فذكرت : ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن األعمش عن سامل بن أيب اجلعد عن كريب عن بن عباس عن ميمونة 

رجليه فأعطيته ملحفة فأىب فجعل ينفض املاء بيده  غسل النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت فلما فرغ تنحى فغسل
  أخرجه مسلم من حديث زائدة عن األعمش 

أخربناه أبو حازم احلافظ ثنا أبو أمحد احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن إسحاق الثقفي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا  - ١٠٥٥
عن عبادة بن نسي عن عبد الرمحن بن غنم رشدين يعين بن سعد عن عبد الرمحن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن محيد 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه قال أبو العباس : عن معاذ بن جبل قال 
مسعت أبا رجاء يقول سألين أمحد بن حنبل عن هذا احلديث فكتبه قال الشيخ وإسناده ليس بالقوي وقد رويناه عن 

  ل رمبا مل جيد حممد بن سريين املنديل فيمسح وجهه بثوبه يونس بن عبيد أنه قا



وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي فإن قال قائل فمن أين مل يكن  - ١٠٥٦
لم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ وال شك أن من الوضوء ما يصيب ثيابه ومل يع: جنسا قيل من قبل 

  غسل ثيابه منه وال أبدهلا وال علمته فعل ذلك أحد من املسلمني وكان معقوال إذ مل متس املاء جناسة أنه ال ينجس 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا أبو اجلماهر ثنا  - ١٠٥٧
يف اإلناء فينتضح من الذي يصب عليه يف اإلناء قال إن املاء  يف الرجل يغتسل: سعيد عن عكرمة عن بن عباس 

   ٢٦٠طهور وال يطهر 

  باب الدليل على أنه يأخذ لكل عضو ماء جديدا وال يتطهر باملاء املستعمل

أخربناه أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان األهوازي أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا  - ١٠٥٨
املديين ثنا عبد اهللا بن إدريس ثنا حممد بن عجالن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس رضي علي بن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ فغرف غرفة فمضمض واستنشق منها مث غرف غرفة فغسل : اهللا عنهما 
خذ شيئا من ماء فمسح به رأسه وقال وجهه مث غرف غرفة فغسل يده اليمىن مث غرف غرفة فغسل يده اليسرى مث أ

بالوسطيني من أصابعه يف باطن أذنيه واإلهبامني من وراء أذنيه مث غرف غرفة فغسل قدمه اليمىن مث غرف غرفة 
  فغسل قدمه اليسرى 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حسني بن حسن ثنا هارون بن سعيد  - ١٠٥٩
ثنا بن وهب وأخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن عمرو بن السرح ثنا  األيلي

بن وهب عن عمرو بن احلارث وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الفضل بن إبراهيم املزكي ثنا أمحد بن سلمة ثنا 
ين عمرو بن احلارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حممد بن حيىي ثنا هارون بن معروف حدثين بن وهب أخرب

أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ فمضمض مث : حدثه أنه مسع عبد اهللا بن زيد بن عاصم املازين يذكر 
استنثر مث غسل وجهه ثالثا ويده اليمىن ثالثا واألخرى ثالثا مث مسح برأسه مباء غري فضل يده وغسل رجليه حىت 

  امها رواه مسلم يف الصحيح عن هارون بن سعيد وأمحد بن عمرو بن السرح وهارون بن معروف ألق

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا سعيد بن عثمان التنوخي ثنا اهليثم بن  - ١٠٦٠
أتيت : لربيع بنت معوذ بن عفراء قالت مجيل األنطاكي ثنا شريك عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل بن أيب طالب عن ا

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبيضاة تسع مدا أو مدا وثلثا فقال اسكيب قالت فسكبت عليه فغسل وجهه 
وذراعيه إىل مرفقيه وأخذ ماء جديدا فمسح رأسه مقدمه ومؤخره وغسل قدميه ثالثا هكذا رواه شريك بن عبد اهللا 

ة عن عبد اهللا بن زيد وروى عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل ما يشبه خالفه ويشبه وهو موافق للرواية الصحيح
  موافقته 

أخربناه أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد اهللا بن داود عن سفيان  - ١٠٦١
ه من فضل ماء كان يف يده هكذا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مسح برأس: بن سعيد عن بن عقيل عن الربيع 

رواه مجاعة عن عبد اهللا بن داود وغريه عن الثوري وقال بعضهم ببلل يديه وكأنه أراد أخذ ماء جديدا فصب بعضه 



ومسح رأسه ببلل يديه وعبد اهللا بن حممد بن عقيل مل يكن باحلافظ وأهل العلم باحلديث خمتلفون يف جواز 
  االحتجاج برواياته 

نا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا عباس الدوري قال مسعت حيىي بن معني أخرب - ١٠٦٢
رأيت أمحد بن : يقول بن عقيل ال حيتج حبديثه وقال أبو عيسى سألت البخاري عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل فقال 

وقد روي فيه عن أيب الدرداء عن النيب  حنبل وإسحاق بن إبراهيم واحلميدي حيتجون حبديثه وهو مقارب احلديث
صلى اهللا عليه و سلم وإسناده ضعيف وروي عن علي وبن عباس وبن مسعود وعائشة وأنس بن ما لك عن النيب 

صلى اهللا عليه و سلم يف الغسل شئ يف معناه وال يصح شئ من ذلك لضعف أسانيده وقد بينته يف اخلالفيات وأصح 
 املراسيل عن موسى بن إمساعيل عن محاد عن إسحاق بن سويد عن العالء بن زياد عن شئ فيه ما رواه أبو داود يف

النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه اغتسل فرأى ملعه يف منكبه مل يصبها املاء فأخذ خصلة من شعر رأسه فعصرها على 
  منكبه مث مسح يده على ذلك املكان وهذا منقطع 

وأ بو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأ بو بكر أمحد بن احلسن القاضي قالوا ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ - ١٠٦٣
أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن بكري بن 

ال : هللا صلى اهللا عليه و سلم عبد اهللا أن أبا السائب موىل هشام بن زهرة حدثه أنه مسع أبا هريرة يقول قال رسول ا
يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناوال رواه مسلم يف الصحيح 

عن هارون بن سعيد وأيب الطاهر وأمحد بن عيسى كلهم عن بن وهب كذا روي هبذا اإلسناد وهو حممول على ماء 
اغتسل فيه صار مستعمال فال ميكن غريه أن يتطهر به فأمر بأن يتناوله تناوال لئال دائم يكون أقل من قلتني فإذا 

  يصري ما يبقى فيه مستعمال واهللا أعلم 

وهكذا معىن ما أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا حيىي هو بن  - ١٠٦٤
: يب حيدث عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سعيد القطان عن حممد بن عجالن قال مسعت أ

ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم وال يغتسل فيه من اجلنابة هكذا رواه بن عجالن عن أبيه هبذا اللفظ وروي عنه عن 
اء الدائم وأن يغتسل أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه هنى أن يبال يف امل

  فيه من اجلنابة 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن  - ١٠٦٥
  فذكره وقد قيل عنه عن أيب الزناد على لفظ آخر : بن عجالن عن أيب الزناد 

قرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق أنا يوسف بن يعقوب أخربناه أبو احلسن علي بن حممد بن علي امل - ١٠٦٦
القاضي ثنا حممد بن أيب بكر ثنا حيىي بن حممد بن قيس ثنا حممد بن عجالن عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة 

رج يف أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يبال يف املاء الدائم مث يغتسل منه للجنابة هذا اللفظ هو الذي أخ: 
  الصحيحني من هذا احلديث مث يغتسل منه إال إنه مل خيرج فيه للجنابة 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد حممد بن حممد احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن إسحاق الثقفي  - ١٠٦٧
محن األعرج حيدث أنه مسع أبا هريرة ثنا عبد الكرمي بن اهليثم ثنا أبو اليمان أنا شعيب ثنا أبو الزناد أنه مسع عبد الر

ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم مث يغتسل منه رواه البخاري : يقول أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  يف الصحيح عن أيب اليمان وكذلك رواه أبو الزناد عن موسى بن أيب عثمان عن أبيه عن أيب هريرة 

ن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا سعدان بن نصر ثنا أخربناه أبو احلسن ب - ١٠٦٨
ال يبولن أحدكم يف املاء : سفيان بن عيينة عن أيب الزناد عن موسى بن أيب عثمان عن أبيه عن أيب هريرة رفعه قال 

  الدائم مث يغتسل منه وكذلك ثبت عن حممد بن سريين عن أيب هريرة 

أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد الرمحن حممد بن عبد اهللا التاجر أنا أبو حامت الرازي ثنا األنصاري أخربنا  - ١٠٦٩
ثنا هشام بن حسان وأخربنا أبو عبد اهللا قال وأخربين أبو بكر بن عبد اهللا احلافظ واللفظ له أنا احلسن بن سفيان ثنا 

ال : أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  عثمان بن أيب شيبة ثنا جرير عن هشام عن بن سريين عن
يبولن أحدكم يف املاء الدائم مث يتوضأ أو يغتسل منه رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن جرير وقال يف 

  احلديث مث يغتسل منه مل يشك وكذلك رواه عوف عن حممد بن سريين مرفوعا 

أ احلسن بن حممد بن إسحاق أنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا أخربنا أبو احلسن املقرئ أنب - ١٠٧٠
حيىي بن سعيد عن عوف عن احلسن عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال وحدثنا حممد عن أيب هريرة عن النيب صلى 

فرواه عن حممد  ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم مث يتطهر منه وخالفهما أيوب السختياين: اهللا عليه و سلم قال 
  موقوفا على أيب هريرة 

أخربناه علي بن حممد بن بشران ببغداد أنا حممد بن عمرو الرزاز ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة  - ١٠٧١
ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم مث يغتسل منه وكذلك رواه يزيد بن : عن أيوب عن بن سريين عن أيب هريرة قال 

  د بن سريين موقوفا ورواه مهام بن منبه عن أيب هريرة مرفوعا إبراهيم عن حمم

أخربناه أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر القطان أنا أمحد بن يوسف ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن مهام بن منبه  - ١٠٧٢
الذي ال جيري مث ال يبال يف املاء الدائم : قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يغتسل منه رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق وكذلك ثبت عن حممد بن سريين عن أيب 
هريرة وعن مهام بن منبه عن أيب هريرة وروي عن عطاء بن مينا عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

منه أو يشرب أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن  قال ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم مث يتوضأ
يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك أنس بن عياض عن احلارث بن عبد الرمحن عن عطاء بن مينا 

  فذكره 

نا سعيد بن عامر عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ث - ١٠٧٣
شعبة عن سليمان عن حيىي بن يعمر عن بن عباس إنه سئل عن مثانية رهط اغتسلوا من حوض واحد أحدهم جنب 



إن املاء ال ينجسه شئ وهذا إن كانوا يتناولونه تناوال فجائز وإن كانوا ينغمسون فيه واملاء قلتان : فقال بن عباس 
  ماس جنب فيه يصري مستعمال فاألثر يدل على أنه ال يصري جنسا واهللا أعلم فصاعدا فجائز أيضا وإن كان أقل فبانغ

أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد الصويف أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ قال مسعت عبد اهللا بن حممد بن عبد  - ١٠٧٤
يت الغدير وهو جنب كان أحدنا يأ: العزيز يقول حدثين جدي أمحد بن منيع ثنا هشيم عن أيب الزبري عن جابر قال 

   ٢٦١فيغتسل يف ناحية منه 

  باب الدليل على أن سور الكلب جنس

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق وأ بو النضر بن يوسف قاال ثنا جعفر بن أمحد احلافظ  - ١٠٧٥
أيب هريرة قال قال رسول  ثنا علي بن حجر السعدي ثنا علي بن مسهر أنبأ األعمش أنا أبو رزين وأ بو صاحل عن

إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فلريقه مث ليغسله سبع مرات رواه مسلم يف الصحيح عن : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ٢٦٢علي بن حجر 

  باب غسل اإلناء من ولوغ الكلب سبع مرات

القاضي قاال حدثنا أبو العباس أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأ بو نصر أمحد بن علي بن أمحد  - ١٠٧٦
حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا ما لك وأخربنا أبو حازم احلافظ قال ثنا أبو احلسن حممد بن 
عبد اهللا بن إبراهيم بن عبدة السليطي أنا أبو الفضل جعفر بن حممد بن احلسن التركي ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت 

إذا شرب الكلب :  الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال على ما لك عن أيب
يف إناء أحدكم فليغسله سبع مرات رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن ما لك ورواه مسلم عن 

ب بن الضحاك عن إمساعيل بن حيىي بن حيىي وكذلك رواه سفيان بن عيينة وغريه عن أيب الزناد ورواه عبد الوها
عياش عن هشام بن عروة وغريه عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الكلب 

يلغ يف اإلناء أنه يغسله ثالثا أو مخسا أو سبعا وهذا ضعيف مبرة عبد الوهاب بن الضحاك متروك وإمساعيل بن 
عن أهل احلجاز وقد رواه عبد الوهاب بن جندة عن إمساعيل عن هشام عن أيب  عياش ال حيتج به خاصة إذا روي

  الزناد فاغسلوه سبع مرات كما رواه الثقات 

وأخربناه أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق  - ١٠٧٧
طهور إناء : أبو هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  ثنا معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا

أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق وروينا 
شة يف فيه عن عبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عباس مسندا وفيما ذكرنا كفاية وروي عن بن عباس وأيب هريرة وعائ

   ٢٦٣غسل اإلناء من ولوغ الكلب سبعا من فتواهم 

  باب إدخال التراب يف إحدى غسالته



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأ بو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأ بو  - ١٠٧٨
حبر بن نصر بن سابق اخلوالين ثنا بشر بن سعيد بن أيب عمرو احلافظ الزاهد قالوا أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا 

طهور إناء أحدكم : بكر ثنا األوزاعي عن بن سريين عن أيب هريرة أنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أوالهن بالتراب وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أمحد بن جعفر القطيعي ثنا 

 بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا إمساعيل عن هشام بن حسان عن بن سريين فذكره مبثله رواه مسلم يف عبد اهللا
  الصحيح عن زهري بن حرب عن إمساعيل بن علية 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأ بو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٠٧٩
يمان أنا الشافعي أنا بن عيينة عن أيوب بن أيب متيمة عن بن سريين عن أيب هريرة أن رسول يعقوب ثنا الربيع بن سل

  إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أوالهن أو أخراهن بتراب : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

سى بن إمساعيل ثنا أبان ثنا قتادة أن وأخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مو - ١٠٨٠
إذا ولغ الكلب يف اإلناء فاغسلوه سبع : حممد بن سريين حدثه عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  مرات السابعة بالتراب وقال سعيد بن بشري عن قتادة األوىل بالتراب 

ظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا إبراهيم بن هانئ ثنا حممد أخربناه أبو بكر بن احلارث أنا علي بن عمر احلاف - ١٠٨١
  بإسناده حنوه إال أنه قال األوىل بالتراب : بن بكار ثنا سعيد بن بشري عن قتادة 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يزيد بن سنان ثنا معاذ بن  - ١٠٨٢
إذا ولغ الكلب : قتادة عن خالس عن أيب رافع عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم هشام حدثين أيب عن 

يف اإلناء فاغسلوه سبع مرات أوالهن بالتراب هذا احلديث غريب أن كان حفظه معاذ فهو حسن ألن التراب يف 
دة عن بن سريين كما سبق ذكره هذا احلديث مل يروه ثقة غري بن سريين عن أيب هريرة وإمنا رواه غري هشام عن قتا

  وقد ثبت يف حديث عبد اهللا بن مغفل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ذكر التراب 

كما أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وحممد بن موسى بن الفضل قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٠٨٣
أن رسول اهللا صلى : لتياح عن مطرف عن عبد اهللا بن مغفل إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة ثنا أبو ا

اهللا عليه و سلم أمر بقتل الكالب مث قال ما بايل والكالب ورخص يف كلب الرعاء وكلب الصيد وقال إذا ولغ 
الكلب يف اإلناء فاغسلوه سبع مرات والثامنة عفروه بالتراب أخرجه مسلم يف الصحيح من أوجه عن شعبة وأ بو 

أحفظ من روى احلديث يف دهره فروايته أوىل وقد روى محاد بن زيد عن أيوب عن حممد بن سريين عن أيب هريرة 
هريرة فتواه بالسبع كما رواه ويف ذلك داللة على خطأ رواية عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء عن أيب هريرة يف 

   ٢٦٤وفيق الثالث وعبد امللك ال يقبل منه ما خيالف فيه الثقات وباهللا الت

  باب جناسة ما ماسه الكلب بسائر بدنه إذا كان أحدمها رطبا



أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب قال  - ١٠٨٤
ن وهب أخربين يونس عن وأخربين أبو القاسم عبد اهللا بن أمحد النسوي أنا احلسن بن سفيان ثنا حرملة بن حيىي أنا ب

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أصبح : بن شهاب عن بن السباق أن عبد اهللا بن عباس قال حدثتين ميمونة 
يوما وامجا فقالت ميمونة يا رسول اهللا لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن 

لم يلقىن أما واهللا ما أخلفىن قال فظل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يومه جربيل كان وعدىن أن يلقاىن الليلة ف
ذلك على ذلك مث وقع يف نفسه جرو كلب حتت فسطاط لنا فأمر به فأخرج مث أخذ بيده ماء فنضح مكانه فلما 

بيتا فيه كلب  أمسى لقيه جربيل عليه السالم فقال له قد كنت وعدتين أن تلقاين البارحة قال أجل ولكنا ال ندخل
وال صورة فأصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمر بقتل الكالب حىت أنه يأمر بقتل كلب احلائط الصغري 

  وبترك كلب احلائط الكبري رواه مسلم يف الصحيح عن حرملة بن حيىي هكذا 

نا به أبو عبد اهللا احلافظ وهكذا أخربنا أبو عبد اهللا حبديث حبر بن نصر مقرونا حبديث حرملة وقد أخرب - ١٠٨٥
يف فوائد النسخ وأ بو زكريا بن أيب إسحاق املزكي يف مسند بن وهب قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر 

بن نصر بن سابق اخلوالين يف مجادى األوىل سنة ست وستني ومئتني ثنا عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي أخربين 
الزهري عن عبيد اهللا عن بن عباس قال أخربتين ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه و يونس بن يزيد عن بن شهاب 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أصبح يوما وامجا فذكر احلديث وفيه مث أخذ بيده ماء فنضح به مكانه : سلم 
عن بن شهاب عن بن السباق ويف حديث أيب عبد اهللا احلافظ عبيد اهللا بن عبد اهللا ورواه شبيب بن سعيد عن يونس 

عن ميمونة ورواه شعيب بن أيب محزة وسليمان بن كثري عن بن شهاب عن عبيد بن السباق عن بن عباس عن 
  ميمونة مبعناه وروي عن عقيل عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عباس عن ميمونة 

يه ثنا عبد اهللا بن حممد بن مسلم ثنا حممد بن عزيز األيلي أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفق - ١٠٨٦
ثنا سالمة عن عقيل أخربين حممد بن مسلم أن عبيد اهللا بن عبد اهللا أخربه أن عبد اهللا بن عباس أخربه أن ميمونة 

وعدين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وذكر احلديث إىل أن قال : زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربته 
جربائيل عليه السالم أن يلقاين قالت ميمونة وكان يف بييت جرو كلب فأخرجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث 

نضح مكانه باملاء ويف هذا ويف الذي قبله من أخبار الولوغ داللة على نسخ ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو 
اهللا حممد بن علي بن زيد الصائغ ثنا أمحد بن شبيب بن سعيد أخربين أيب احلسن حممد بن حممد بن احلسن ثنا أبو عبد 

عن يونس قال قال بن شهاب حدثين محزة بن عبد اهللا أن عبد اهللا بن عمر قال كنت أبيت يف املسجد يف عهد 
يكونوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكنت فىت شابا أعزب وكانت الكالب تبول وتقبل وتدبر يف املسجد فلم 

يرشون شيئا من ذلك رواه البخاري يف الصحيح فقال وقال أمحد بن شبيب فذكره خمتصرا ومل يذكر قوله تبول وقد 
أمجع املسلمون على جناسة بوهلا ووجوب الرش على بول اآلدمي فكيف الكلب فكأن ذلك كان قبل أمره بقتل 

   ٢٦٥عليهم فمن علمه وجب عليه غسله الكالب وغسل اإلناء من ولوغه أو كان علم مكان بوهلا خيفى 

  باب الدليل على أن اخلنزير أسوأ حاال من الكلب قال الشافعي ألن اهللا

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا  - ١٠٨٧سبحانه وتعاىل نصه فسماه جنسا 
ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الفضل حممد بن  عبيد بن شريك وبن ملحان قاال ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث



إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب أنه مسع أبا هريرة يقول 
 والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل بن مرمي حكما مقسطا فيكسر الصليب: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ويقتل اخلنزير ويضع اجلزية ويفيض املال حىت ال يقبله أحد لفظ حديث قتيبة ومل يذكر بن عبدان يف حديثه اجلزية 
   ٢٦٦رواه البخاري ومسلم مجيعا عن قتيبة 

  باب السنة يف الغسل من سائر النجاسات

اهيم بن حممد وأمحد بن سلمة قاال أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبر - ١٠٨٨
ثنا حممد بن رافع ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن بن املسيب أن أبا هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

إذا استيقظ أحدكم فال يدخل يده يف إنائه أو قال يف وضوئه حىت يغسلها ثالث مرات فإنه ال يدري : عليه و سلم 
  مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع أين باتت يده رواه 

وأخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو جعفر  - ١٠٨٩
حممد بن عوف ثنا أبو املغرية عبد القدوس بن احلجاج ثنا األوزاعي عن الزهري عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة 

إذا قام أحدكم من الليل فال يدخل يده يف : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  عن أيب هريرة أنه كان يقول
   ٢٦٧اإلناء حىت يفرغ عليها مرتني أو ثالثا فإنه ال يدري أين باتت يده وكذلك قاله بن هرمز عن أيب هريرة 

  باب غسلها واحدة يكتفي عليها

صفار ثنا عبيد بن شريك ثنا عبد الوهاب بن جندة ثنا أخربنا أبو احلسن بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد ال - ١٠٩٠
أن رسول اهللا صلى اهللا : سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر وهي امرأته عن أمساء جدهتا 

  عليه و سلم سألته امرأة عن دم احليض يصيب الثوب قال حتيه مث اقرصيه باملاء مث رشيه مث صلي فيه 

أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس الدوري ثنا علي بن قدامة ثنا  وأخربنا - ١٠٩١
كانت الصالة مخسني والغسل من اجلنابة سبع : أيوب بن جابر عن عبد اهللا بن عصمة عن عبد اهللا بن عمر قال 

لم يسأل حىت جعلت الصالة مخسا مرار وغسل الثوب من البول سبع مرار فلم يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
   ٢٦٨والغسل من اجلنابة مرة وغسل الثوب من البول مرة 

  باب سور اهلرة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب  - ١٠٩٢
نا زيد بن احلباب ثنا ما لك بن أنس عن أخربك ما لك بن أنس قال وثنا أبو العباس ثنا احلسن بن علي بن عفان ث

إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن محيدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن ما لك وكانت حتت بن 
أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى هلا أبو قتادة اإلناء حىت : أيب قتادة 

ر إليه فقال أتعجبني يا بنت أخي قالت نعم فقلت إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شربت قالت كبشة فرآين أنظ
قال إهنا ليست بنجس إهنا من الطوافني عليكم والطوافات هكذا رواه ما لك بن أنس يف املؤطا وقد قصر بعض 



هذا احلديث فقال جود ما الرواة بروايته فلم يقم إسناده قال أبو عيسى سألت حممدا يعين بن إمساعيل البخاري عن 
  لك بن أنس هذا احلديث وروايته أصح من رواية غريه قال الشيخ وقد رواه حسني املعلم بقريب من رواية ما لك 

أخربناه أبو احلسن املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا حممد بن أيب  - ١٠٩٣
املعلم عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أم حيىي عن خالتها بنت كعب  بكر ثنا خالد بن احلارث ثنا احلسني

دخل علينا أبو قتادة فقربنا إليه وضوءه فدنا اهلر فأصغى إليه اإلناء فشرب منه مث توضأ بفضله فنظرت إليه : قالت 
م يقول ليس بنجس أو فالتفت إىل قائال كأنك تعجبني قالت نعم فقلت إن مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

كلمة أخرى إمنا هي من الطوافني والطوافات عليكم أم حيىي هي محيدة وابنة كعب هي كبشة بنت كعب وكذلك 
  رواه مهام بن حيىي عن إسحاق 

أخربناه أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن غالب ثنا احلوضي ثنا  - ١٠٩٤
ح قال وأنا أبو مسلم ثنا حجاج ثنا مهام بن حيىي ثنا إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة قال حدثتين أم  مهام بن حيىي

حيىي قال حجاج يف روايته يعين امرأته عن خالتها وكانت عند عبد اهللا بن أيب قتادة قالت دخل على أبو قتادة فسأل 
أنكر ما يصنع فقالت يا ابنت أخي إن رسول اهللا  الوضوء فمرت به اهلرة فأصغى اإلناء إليها فجعلت أنظر كأين

أهنا ليست بنجسة إمنا هي من الطوافني والطوافات ويف حديث احلوضي أن خالتها : صلى اهللا عليه و سلم قال لنا 
حدثتها أهنا كانت حتت عبد اهللا بن أيب قتادة فدخل أبو قتادة عليها فدعا بوضوء فمرت به اهلرة فأصغى اإلناء إليها 

جعلت تنظر إليها كأهنا تنكر ما يصنع مث الباقي مثله وقد روي عن مهام بن حيىي بن أيب كثري عن بن أيب قتادة عن ف
  أبيه 

وأخربناه علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد ثنا متتام ثنا عفان بن مهام ثنا حيىي بن أيب كثري عن عبد  - ١٠٩٥
يتوضأ فمرت به هرة فأصغى إليها وقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أنه كان : اهللا بن أيب قتادة عن أبيه 

  ليست بنجسة وقد رواه الشافعي عن الثقة عن حيىي بن أيب كثري وروي من وجه آخر عن بن أيب قتادة 

بد أخربناه أبو احلسن املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد اهللا بن ع - ١٠٩٦
كان أبو قتادة يصغي : الوهاب احلجيب ثنا عبد الواحد ثنا احلجاج عن قتادة بن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه قال 

اإلناء للهر فيشرب مث يتوضأ به فقيل له يف ذلك فقال ما صنعت إال ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  يصنع 

مان البصري ثنا أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب أنا يعلى بن عبيد ثنا أخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو عث - ١٠٩٧
لقد رأيت أبا قتادة يقرب طهوره إىل اهلرة فتشرب منه مث يتوضأ بسورها وكل : سفيان عن خالد عن عكرمة قال 
  ذلك شاهد لصحة رواية ما لك 

مد بن أمحد بن موسى القاضي ببخارى ثنا ومن شواهده ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حم - ١٠٩٨
حممد بن أيوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن أيب جعفر الرازي ثنا سليمان بن مسافع بن شيبة احلجيب قال مسعت منصور 



يف اهلرة إهنا ليست : بن صفية بنت شيبة حيدث عن أمه صفية عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  أهل البيت بنجس هي كبعض 

ومنها ما أخربنا أبو سعيد حيىي بن حممد بن حيىي اخلطيب أنا أبو حبر حممد احلسن بن كوثر ثنا بشر بن  - ١٠٩٩
أن موالة هلا أهدت إىل عائشة : موسى ثنا احلميدي ثنا عبد العزيز بن حممد أخربين داود بن صاحل التمار عن أمه 

فأشارت إليها عائشة أن ضعيها فوضعتها وعند عائشة نسوة فجاءت صحفة هريسة فجاءت هبا وعائشة قائمة تصلي 
اهلرة فأكلت منها أكلة أو قال لقمة فلما انصرفت قالت عائشة للنسوة كلن فجعلن يتقني موضع فم اهلرة فأخذهتا 

فني عائشة فأدارهتا مث أكلتها وقالت إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إهنا ليست بنجس إهنا من الطوا
والطوافات عليكم وقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ بفضلها وروي من أوجه آخر عن عائشة يف 

  معناه ويف ما ذكرناه كفاية 

وأخربنا أبو سعيد اخلطيب ثنا أبو حبر الربهباري ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا الركني بن  - ١١٠٠
  أن احلسني بن علي سئل عن سؤر اهلرة فلم ير به بأسا : ا صفية بنت عميلة الربيع عن عمة له يقال هل

وأما الذي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه قال أبو عبد اهللا حدثين  - ١١٠١
ياد الفقيه ثنا بكار بن قتيبة وقال أبو بكر أنبأ أبو احلسن علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن ز

ومحاد بن احلسن بن عنبسة قاال ثنا أبو عاصم ثنا قرة بن خالد ثنا حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 
طهور اإلناء إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبع مرات األوىل بالتراب واهلرة مرة أو مرتني : صلى اهللا عليه و سلم 

رواه علي بن مسلم عن أيب عاصم ورواه حممد بن إسحاق بن خزمية عن بكار بن قتيبة عن أيب قرة يشك ومبعناه 
عاصم واهلرة مثل ذلك وأ بو عاصم الضحاك بن خملد ثقة إال أنه أخطأ يف إدراج قول أيب هريرة يف اهلرة يف احلديث 

   املرفوع يف الكلب وقد رواه علي بن نصر اجلهضمي عن قرة فبينه بيانا شافيا

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو حممد املزين ثنا أبو معشر احلسن بن سليمان الدارمي ثنا نصر بن علي  - ١١٠٢
طهور إناء : ثنا أيب ثنا قرة بن خالد عن حممد بن سريين عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

هن بالتراب مث ذكر أبو هريرة اهلر ال أدري قاله مرة أو مرتني أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أوال
قال نصر بن علي وجدته يف كتاب أيب يف موضع آخر عن قرة عن بن سريين عن أيب هريرة يف الكلب مسندا ويف 

  اهلر موقوفا قال الشيخ ورواه مسلم بن إبراهيم عن قرة موقوفا يف اهلرة 

فظ ثنا أمحد بن سلمان الفقيه ثنا أمحد بن حممد بن عيسى الربيت قال وحدثنا أبو أخربناه أبو عبد اهللا احلا - ١١٠٣
بكر بن إسحاق الفقيه ثنا حممد بن أيوب قال وحدثنا أبو حممد املزين ثنا أبو خليفة قالوا ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا قرة 

تني ورواه أيوب السختياين عن حممد يف اهلر يلغ يف اإلناء يغسل مرة أو مر: ثنا حممد بن سريين عن أيب هريرة 
  كذلك موقوفا 



أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا املعتمر قال أبو داود وثنا  - ١١٠٤
إذا ولغ اهلر غسل مرة وكذلك رواه : حممد بن عبيد ثنا محاد بن زيد مجيعا عن أيوب عن حممد عن أيب هريرة قال 

  مر عن أيوب وغلط فيه حممد بن عمر القصيب فرواه عن عبد الوارث عن أيوب مدرجا يف احلديث املرفوع مع

أخربناه أبو بكر بن احلسن وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس األصم ح وأخربنا أبو زكريا بن  - ١١٠٥
قاال ثنا أبو احلسن أمحد بن عثمان بن حيىي أيب إسحاق بنيسابور وأ بو القاسم طلحة بن علي بن الصقر ببغداد 

اآلدمي قاال ثنا عباس بن حممد الدوري ثنا حممد بن عمر القصيب ثنا عبد الوارث ثنا أيوب عن حممد بن سريين عن 
إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أوالهن : أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

بالتراب والسنور مرة ورواه أيضا جعفر بن واقد عن بن عون عن حممد عن أيب هريرة مرفوعا مدرجا يف أو أخراهن 
احلديث ورواية اجلماعة أوىل ورواه هشام بن حسان عن حممد عن أيب هريرة يف سور اهلر يهراق ويغسل اإلناء مرة 

  أو مرتني 

أبو بكر النيسابوري ثنا حممد بن حيىي ثنا وهب بن أخربناه أبو بكر بن احلارث أنبأ علي بن عمر ثنا  - ١١٠٦
إذا ولغ السنور يف اإلناء غسل سبع : جرير ثنا هشام فذكره وروى ليث بن أيب سليم عن عطاء عن أيب هريرة 

  مرات إمنا رواه بن جريج وغريه عن عطاء من قوله وروي من وجه آخر عن أيب هريرة 

القاضي وأ بو عبد الرمحن السلمي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أخربناه أبو بكر أمحد بن احلسن  - ١١٠٧
ثنا حممد بن إسحاق الصغاين أخربين سعيد بن عفري ثنا حيىي بن أيوب عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن أيب صاحل 

موقوفا وروي  يغسل اإلناء من ولوغ اهلر كما يغسل من ولوغ الكلب هكذا رواه بن عفري: عن أيب هريرة أنه قال 
عن روح بن الفرج عن بن عفري مرفوعا وليس بشئ وقد قيل عن حيىي بن أيوب قال أخربين خري بن نعيم عن أيب 

الزبري عن أيب صاحل عن أيب هريرة موقوفا أخربناه أبو بكر احلارثي أنا علي بن عمر ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا عالن 
بن أيوب فذكره وقد روي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ما هو بن املغرية ثنا بن أيب مرمي ثنا حيىي 

حجة عليه يف فتياه يف اهلرة إن صح ذلك وإال فهو حمجوج مبا تقدم من حديث أيب قتادة وعائشة عن النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم 

وب ثنا العباس بن حممد ثنا أبو أخربناه أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعق - ١١٠٨
كان النيب صلى اهللا : النضر هاشم بن القاسم ثنا عيسى يعين بن املسيب قال حدثين أبو زرعة عن أيب هريرة قال 

عليه و سلم يأيت دار قوم من األنصار ودوهنم دار يعين ال يأتيها فشق ذلك عليهم فقالوا يا رسول اهللا تأيت دار فالن 
فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إن يف داركم كلبا قال فإن يف دارهم سنورا فقال النيب صلى اهللا وال تأيت دارنا 

  عليه و سلم السنور سبع 

وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد ثنا حممد بن إمساعيل بن حممد الصفار  - ١١٠٩
ن عمر ثنا احلكم يعين بن أبان عن عكرمة عن أيب هريرة قال قال رسول ثنا عباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا حفص ب

   ٢٦٩اهلر من متاع البيت : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



  باب سور سائر احليوانات سوى الكلب واخلنزير

ا أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أن - ١١١٠
يا رسول اهللا أنتوضأ مبا أفضلت : إبراهيم بن أيب حيىي عن داود بن احلصني عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا قال قيل 

احلمر قال نعم ومبا أفضلت السباع كلها ويف غري روايتنا قال الشافعي وأخربنا عن بن أيب ذئب عن داود بن 
  احلصني مبثله 

الصويف أنا أبو أمحد بن عدي احلافظ أنا إبراهيم بن علي املوصلي ثنا وأخربنا أبو سعد أمحد بن حممد  - ١١١١
أن : بسطام بن جعفر املختار املوصلي أنا إبراهيم بن أيب حيىي عن داود بن احلصني عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا 

عناه رواه عبد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل أنتوضأ مبا أفضلت احلمر قال نعم ومبا أفضلت السباع ومب
الرزاق عن إبراهيم وإبراهيم بن أيب حيىي األسلمي خمتلف يف ثقته وضعفه أكثر أهل العلم باحلديث وطعنوا فيه وكان 

  الشافعي يبعده عن الكذب 

أخربنا أبو سعد الصويف أنا أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا حيىي بن زكريا قال مسعت الربيع يقول مسعت  - ١١١٢
كان إبراهيم بن أيب حيىي قدريا قلت للربيع فما محل الشافعي على أن روى عنه قال كان يقول ألن :  الشافعي يقول

خير إبراهيم من بعد أحب إليه من أن يكذب وكان ثقة يف احلديث قال أبو أمحد قد نظرت أنا يف أحاديثه فليس فيها 
أو من قبل من يروي إبراهيم عنه قال الشيخ  حديث منكر وإمنا يروي املنكر إذا كان العهدة من قبل الراوي عنه

وقد تابعه يف رواية هذا احلديث عن داود بن احلصني إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة األشهلي وقد ذكرناه يف 
  كتاب املعرفة 

ليمان أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا الربيع بن س - ١١١٣
يا رسول اهللا : أنا الشافعي ثنا سعيد بن سامل عن بن أيب حبيبة عن داود بن احلصني عن أبيه عن جابر قال قيل 

  أنتوضأ مبا أفضلت احلمر فقال ومبا أفضلت السباع 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأ بو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قاال ثنا أبو عمرو بن  - ١١١٤
جبيد ثنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا ما لك عن حيىي بن سعيد عن حممد بن إبراهيم بن احلارث 

أن عمر بن اخلطاب خرج يف ركب فيهم عمرو بن العاص حىت وردوا : التيمي عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب 
د حوضك السباع فقال عمر بن اخلطاب حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب احلوض يا صاحب احلوض هل تر

  يا صاحب احلوض ال ختربنا فإنا نرد على السباع وترد علينا 

أخربنا أبو احلسن بن بشران ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حيىي بن بن طالب أنا معلي يعين بن  - ١١١٥
   ٢٧٠حلمار والبغل بأسا أنه كان ال يرى بسور ا: منصور قال فأخربين خالد عن يونس عن احلسن 

  باب ذكر األخبار اليت يتفرق هبا الكلب عن غريه على طريق االختصار



أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد  - ١١١٦
أن أبا هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا بن منصور الرمادي أنبأ عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن أيب سلمة 

من اختذ كلبا إال كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قرياط قال الزهري فذكر : عليه و سلم 
البن عمر قول أيب هريرة فقال رحم اهللا أبا هريرة كان صاحب زرع رواه مسلم يف الصحيح عن عبد بن محيد عن 

خاري من حديث حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة ورواه سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عبد الرزاق وأخرجه الب
  وقال يف احلديث قرياطان 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١١١٧
ن شهاب قال حدثين سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب قال أخربين يونس عن ب

من اقتىن كلبا ليس بكلب صيد وال ماشية وال أرض فإنه ينقص من أجره : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
قرياطان كل يوم رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر وحرملة بن حيىي عن بن وهب وكذا قاله بن عمر عن النيب 

عليه و سلم قرياطان إال أنه مل حيفظ فيه كلب األرض يف أكثر الروايات عنه وقد حفظه أبو هريرة وسفيان صلى اهللا 
  بن أيب زهري الشنوئي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال أن سفيان بن أيب زهري مل حيفظ الصيد وقال قرياط 

بو املثىن ثنا مسدد ثنا حيىي عن شعبة عن أيب التياح أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا أ - ١١١٨
أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقتل الكالب مث قال ما لكم وهلا : عن مطرف بن عبد اهللا عن بن مغفل قال 

فرخص يف كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب يف اإلناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب 
  سلم يف الصحيح عن حممد بن حامت عن حيىي بن سعيد رواه م

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا علي بن عيسى ثنا موسى بن حممد األعني ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على  - ١١١٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ما لك عن بن شهاب عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن أيب مسعود األنصاري 

مثن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن ما لك  هنى عن
  ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي إمالء أنبأ عبد اهللا بن حممد بن احلسن الشرقي ثنا عبد اهللا بن  - ١١٢٠
عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عباس عن أيب طلحة أن النيب صلى اهللا عليه  هاشم عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن

ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال صورة رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن املديين ورواه مسلم : و سلم قال 
  عن حيىي بن حيىي وغريه كلهم عن بن عيينة 

لعباس حممد بن يعقوب ثنا العباس الدوري ثنا أبو النضر وأخربنا أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو ا - ١١٢١
أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس بن احلسن القاضي ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا 

سلم يأيت دار قوم كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عيسى يعين بن املسيب قال حدثين أبو زرعة عن أيب هريرة قال 
من األنصار ودوهنم دار ال يأتيها فشق ذلك عليهم فقالوا يا رسول اهللا تأيت دار فالن وال تأيت دارنا فقال النيب صلى 

اهللا عليه و سلم إن يف داركم كلبا قال فإن يف دارهم سنورا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم السنور سبع أخربنا 



أبو أمحد بن عدي احلافظ عيسى بن املسيب صاحل فيما يرويه وأخربنا أبو بكر بن احلارث  أبو سعد املاليين قال قال
   ٢٧١الفقيه قال قال علي بن عمر احلافظ عيسى بن املسيب صاحل احلديث 

  باب اخلرب الذي ورد يف سور ما يؤكل حلمه

لعباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو ا - ١١٢٢
عاصم ثنا عبد اهللا بن رجاء ثنا مصعب بن سوار عن مطرف عن أيب اجلهم عن الرباء قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

ما أكل حلمه فال بأس بسورة كذا يسميه عبد اهللا بن رجاء مصعب بن سوار فقلب امسه وإمنا هو : عليه و سلم 
ب متروك أخربنا به أبو بكر بن احلارث الفقيه عن أيب احلسن الدارقطين احلافظ سوار بن مصعب وسوار بن مصع

قال الشيخ ومع ضعف سوار بن مصعب أختلف عليه يف متنه فرواه عبد اهللا بن رجاء عنه هكذا ورواه حيىي بن أيب 
مطرف عن حمارب بن بكري عنه بإسناده ال بأس ببول ما أكل حلمه ورواه عمرو بن احلصني عن حيىي بن العالء عن 

دثار عن جابر بن عبد اهللا مرفوعا يف البول وعمرو بن احلصني وحيىي بن العالء ضعيفان وال يصح شئ من ذلك 
٢٧٢   

  باب ماال نفس له سائلة إذا مات يف املاء القليل

عقوب ثنا الربيع أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن ي - ١١٢٣
بن سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب ثنا سليمان بن بالل حدثين عتبة بن مسلم أن عبيد بن حنني أخربه أنه مسع أبا 

إذا سقط الذباب يف شراب أحدكم فليغمسه كله مث لينزعه فإن : هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ه البخاري يف الصحيح عن خالد بن خملد عن سليمان بن بالل يف أحد جناحيه داء ويف اآلخر شفاء روا

أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن عمر بن برهان وأبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد قاال ثنا إمساعيل بن  - ١١٢٤
أيب حممد الصفار ثنا احلسن بن عرفة ثنا بشر بن املفضل عن حممد بن عجالن عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن 

إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم فإن يف أحد جناحيه داء ويف : هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
اآلخر شفاء وإنه يتقي باجلناح الذي فيه الداء فليغمسه كله مث لينزعه ورواه عمرو بن علي عن بن عجالن عن 

  القعقاع عن أيب صاحل عن أيب هريرة بنحوه 

ا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو بكر القطان ثنا إبراهيم بن احلارث ثنا حيىي بن بكري ثنا بن أيب ذئب عن أخربن - ١١٢٥
سعيد بن خالد القارظي قال أتيت أبا سلمة بن عبد الرمحن مبىن فقدم إىل زبدا وكلته فوقع ذباب يف الزبد فجعل 

إذا : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  ميقله خبنصره فقلت يا خال ما تصنع فقال أخربين أبو سعيد اخلدري
وقع الذباب يف الطعام فامقلوه فإن يف أحد جناحيه مسا ويف اآلخر شفاء وإنه يؤخر الشفاء ويقدم السم وروى بقية 

بن الوليد عن سعيد بن أيب سعيد الزبيدي عن بشر بن منصور عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن املسيب 
قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس هلا دم فماتت فهو عن سلمان قال 

احلالل أكله وشربه ووضوؤه أخربناه أبو سعد أنا أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا بن أيب داود ثنا حيىي بن عثمان ثنا 



ي عامتها ليست مبحفوظة وأخربنا أبو بكر بن بقية فذكره بنحوه قال أبو أمحد األحاديث اليت يرويها سعيد الزبيد
  احلارث الفقيه ثنا علي بن عمر احلافظ قال مل يروه غري بقية عن سعيد الزبيدي وهو ضعيف 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ ثنا احلسني بن إمساعيل ثنا حممد بن الوليد نا  - ١١٢٦
أنه كان يقول كل نفس سائلة ال يتوضأ منها ولكن رخص يف : رية عن إبراهيم حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مغ

اخلنفساء والعقرب واجلراد واجلدجد إذا وقعن يف الركاء فال بأس به قال شعبة أظنه قد ذكر الوزغة قال الشيخ 
   ٢٧٣وروينا معناه عن احلسن البصري وعطاء وعكرمة 

  باب احلوت ميوت يف املاء واجلراد

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو عمرو عثمان بن أمحد بن  - ١١٢٧
السماك ثنا أبو قالبة حدثين أمحد بن حنبل سنة ست عشرة ومائتني وقلت له كم سنك يا أبا عبد اهللا قال أربع 

اق بن حازم عن بن مقسم يعين عبيد اهللا ومخسون أو مخس ومخسون قال ثنا أبو القاسم بن أيب الزناد حدثين إسح
  سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه احلل ميتته : عن جابر بن عبد اهللا قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو احلسن علي بن حممد السبيعي يف آخرين قالوا أنا أبو العباس حممد بن  - ١١٢٨
: الربيع بن سليمان ثنا بن وهب ثنا سليمان بن بالل عن زيد بن أسلم عن عبد اهللا بن عمر أنه قال يعقوب أنا 

أحلت لنا ميتتان ودمان اجلراد واحليتان والكبد والطحال هذا إسناد صحيح وهو يف معىن املسند وقد رفعه أوالد 
  زيد عن أبيهم 

بو نصر بن قتادة قاال ثنا أبو العباس حممد بن إسحاق بن أخربناه أبو جعفر كامل بن أمحد املستملي وأ  - ١١٢٩
أيوب الصبغي أنا احلسن بن علي بن زياد البسري ثنا بن أيب أويس ثنا عبد الرمحن وأسامة وعبد اهللا بنو زيد بن 

مليتتان أحلت لنا ميتتان ودمان فأما ا: أسلم عن أبيهم عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
فاجلراد واحلوت وأما الدمان فالطحال والكبد أوالد زيد هؤالء كلهم ضعفاء جرحهم حيىي بن معني وكان أمحد بن 

   ٢٧٤حنبل وعلي بن املديين يوثقان عبد اهللا بن زيد إال أن الصحيح من هذا احلديث هو األول 

  باب طهارة عرق اإلنسان من أي موضع كان

مد بن احلسن بن فورك رمحه اهللا تعاىل ثنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو أخربنا أبو بكر حم - ١١٣٠
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : داود ثنا عبد العزيز بن أيب سلمة ثنا إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس قال 

هلا هو هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه  و سلم يدخل بيت أم سليم وينام على فراشها وليست مث قال فأتت يوما فقيل
و سلم على فراشك فانتهت إليه وقد عرق عرقا شديدا وذلك يف احلر فأخذت قارورة فجعلت تأخذ من ذلك 

العرق فجعلته يف القارورة فاستيقظ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ما تصنعني فقالت بركتك يا رسول اهللا 
هللا صلى اهللا عليه و سلم أصبت رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع عن حجني جنعله يف طيبنا فقال رسول ا



بن املثىن عن عبد العزيز بن املاجشون مبعناه ورواه ثابت البناين وأنس بن سريين عن أنس بن ما لك ورواه أبو قالبة 
  عن أنس عن أم سليم 

قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن  وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق و أبو بكر بن احلسن - ١١٣١
أن عبد اهللا بن عمر كان يتوضأ يف احلر : نصر قال قرئ على بن وهب قال مسعت عبيد اهللا بن عمر حيدث عن نافع 

   ٢٧٥فيمر يديه على إبطيه وال ينقض ذلك وضوءه 

  باب بصاق اإلنسان وخماطه

القطان نا أمحد بن يوسف السلمي ثنا قبيصة ح وأخربنا أبو احلسن بن  أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر - ١١٣٢
عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار حدثين حممد بن الفضل بن جابر أنا زكريا بن احلكم الراسيب ثنا الفريايب قاال ثنا 

ة لفظ حديث بزق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ثوبه يعين وهو يف الصال: سفيان عن محيد عن أنس قال 
  الفريايب ويف حديث قبيصة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بزق يف ثوبه رواه البخاري يف الصحيح عن الفريايب 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو طاهر احملمد آبادي ثنا إبراهيم بن عبد اهللا السعدي ثنا يزيد بن هارون ثنا  - ١١٣٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأى خنامة يف قبلة املسجد فحكها بيده ورئى : محيد الطويل عن أنس بن ما لك 

يف وجهه شده ذلك عليه وقال إن العبد إذا صلى فإمنا يناجي ربه فيما بينه وبني القبلة فإذا بصق أحدكم فليبصق 
  ا محيد عن يساره أو حتت قدميه أو يفعل هكذا مث بزق يف ثوبه ودلك بعضه ببعض قال يزيد وأران

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا احلسن بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنا عوف  - ١١٣٤
فذكر احلديث يف مزاديت : عن أيب رجاء عن عمران بن حصني قال كنا يف سفر مع النيب صلى اهللا عليه و سلم 

بإناء فافرغ فيه من أفواه املزادتني أو السطيحتني فمضمض يف  املشركة قال فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
املاء وأعاده يف أفواه املزادتني أو السطيحتني مث أوكأ أفواههما وأطلق العزاىل مث قال للناس اشربوا واستقوا خمرج يف 

  الصحيحني من حديث عوف 

ل بن إسحاق ثنا قبيصة ثنا سفيان عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عمرو بن السماك ثنا حنب - ١١٣٥
   ٢٧٦أنه كان يأمر أهله يتوضأون بفضل سواكه : إمساعيل عن أيب خالد عن قيس عن جرير 

  باب طهارة عرق الدواب ولعاهبا

أخربنا أبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان وأ بو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي قاال  - ١١٣٦
اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا علي بن احلسني بن أيب عيسى اهلاليل ثنا أبو نعيم وأخربنا أبو القاسم علي  ثنا أبو عبد

بن حممد بن على بن يعقوب اإليادي ببغداد ثنا أبو بكر الشافعي ثنا إسحاق بن احلسن احلريب ثنا أبو نعيم ثنا ما لك 
ج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف جنازة أيب الدحداح خر: بن مغول عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة قال 

فلما رجع أتى بفرس معرورى فركبه ومشينا معه أخرجه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وغريه عن وكيع عن 
  ما لك 



يب ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا العباس بن الوليد بن مزيد أخربين أ - ١١٣٧
وإين كنت حتت ناقة رسول : سعيد بن عبد العزيز عن زيد بن أسلم وغريه عن بن عمر يف قصة ذكرها يف احلج قال 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميسين لعاهبا أمسعه يليب باحلج 

د ثنا اهليثم أخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو بكر حممد بن عمر بن حفص الزاهد ثنا حممد بن أمحد بن الولي - ١١٣٨
كنت : بن مجيل ثنا محاد بن سلمة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال 
   ٢٧٧آخذا بزمام ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهي تقصع جبرهتا ولعاهبا يسيل على كتفي وذكر احلديث 

  مجاع أبواب املاء الذي ينجس والذي ال ينجس

 )٢٧٨   

  باب املاء القليل ينجس بنجاسة حتدث فيه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا عبد  - ١١٣٩
الرزاق وبن بكر قاال حدثنا بن جريج ح قال وأخربنا أبو الفضل بن إبراهيم واللفظ له ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد 

افع ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخربين زياد أن ثابتا موىل عبد الرمحن بن زيد أخربه أنه مسع أبا هريرة يقول بن ر
إذا كان أحدكم نائما مث استيقظ وأراد الوضوء فال يضع يده يف اإلناء حىت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

م يف الصحيح عن حممد بن حامت عن حممد بن بكر ورواه أيضا يصب على يده فإنه ال يدري أين باتت يده رواه مسل
عن حممد بن رافع أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأ بو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس 
حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا بن وهب ح قال وحدثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن 
وهب أخربك ما لك بن أنس وعبد الرمحن بن أيب الزناد عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم قال إذا شرب الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبع مرات خمرج يف الصحيحني من حديث 
  مالك كما مضى وقال بن عيينة عن أيب الزناد ولغ مكان شرب 

خربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه وأ بو بكر بن عبد اهللا قاال ثنا احلسن بن سفيان ثنا أ - ١١٤٠
علي بن حجر ثنا علي بن مسهر ثنا األعمش عن أيب رزين وأيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

  سبع مرات رواه مسلم يف الصحيح عن علي بن حجر عليه و سلم إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فلريقه مث ليغسله 

وأخربنا أبو احلسن بن بشران ثنا أبو جعفر الرزاز ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد  - ١١٤١
  ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم مث يغتسل منه : عن موسى بن أيب عثمان عن أبيه عن أيب هريرة رفعه قال 

ربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن سلمان ثنا احلسن بن مكرم وأمحد بن حيان بن مالعب قاال وأخ - ١١٤٢
: ثنا عبد اهللا بن بكر السهمي ثنا هشام بن حسان عن بن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  مبعناه أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث هشام بن حسان 



بو حممد عبد اهللا بن يوسف إمالء ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر بن سابق حدثنا أ - ١١٤٣
اخلوالين ثنا بن وهب أخربين الليث بن سعد عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

الشيطان ال حيل سقاء وال يكشف إناء وال  غطوا اإلناء وأوكوا السقاء وأغلقوا األبواب وأطفئوا السراج فإن: قال 
  يفتح بابا رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة وغريه عن الليث 

وأخربنا أبو بكر أمحد بن على احلافظ أنا إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا أبو بكر حممد بن إسحاق بن  - ١١٤٤
أمرنا رسول اهللا صلى اهللا : أبيه عن أيب هريرة قال  خزمية ثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد بن عبد اهللا عن سهيل عن

   ٢٧٩عليه و سلم بتغطية الوضوء وإيكاء السقاء وإكفاء اإلناء 

  باب املاء الكثري ال ينجس بنجاسة حتدث فيه ما مل يتغري

سن بن أخربناه أبو صادق حممد بن أمحد بن أيب الفوارس العطار ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احل - ١١٤٥
علي بن عفان نا أبو أسامة عن الوليد بن كثري عن حممد بن كعب القرظي عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن رافع بن 

يا رسول اهللا أنتوضأ من بئر بضاعة قال وهي بئر يلقى فيها الننت واجليف : خديج عن أيب سعيد اخلدري قال قيل 
  واحليض والكالب فقال املاء طهور ال ينجسه شئ 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة نا أبو داود ثنا أمحد بن أيب شعيب وعبد العزيز بن حيىي  - ١١٤٦
احلرانيان قاال نا حممد بن سلمة عن حممد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن رافع 

هللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يقال له أنه يستقي مسعت رسول ا: األنصاري مث العدوي عن أيب سعيد اخلدري قال 
لك من بئر بضاعة وهي تلقى فيها حلوم الكالب واحملايض وعذر الناس فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن 

املاء طهور ال ينجسه شئ كذا روياه عن حممد بن سلمة عن بن إسحاق وقيل عن حممد بن سلمة يف هذا اإلسناد عن 
بن رافع األنصاري وقال حيىي بن واضح عن بن إسحاق عن سليط عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن رافع  عبد الرمحن

كما قال حممد بن كعب وقال إبراهيم بن سعد وأمحد بن خالد الوهيب ويونس بن بكري عن بن إسحاق عن سليط 
عبد اهللا بن أيب سلمة عن عبد عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن رافع وقيل عن إبراهيم بن سعد عن بن إسحاق عن 

  اهللا بن عبد اهللا بن رافع وقيل عن سليط عن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه 

وأخربناه أبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل أنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا حممد بن غالب  - ١١٤٧
م عن مطرف عن خالد بن أيب نوف عن سليط عن بن أيب سعيد ثنا عبد اهللا بن مسلمة ثنا عبد العزيز بن مسل

أتيت على النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يتوضأ من بضاعة فقلت يا رسول اهللا تتوضأ منها : اخلدري عن أبيه قال 
ويلقى فيها ما يلقى فيها من الننت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن املاء ال ينجسه شئ وكذلك رواه 

احلميدي عن بشر بن السري وغريه عن عبد العزيز بن مسلم القسملي ورواه بن أيب ذئب عمن ال يتهم عن عبد 
  اهللا بن عبد الرمحن بن رافع العدوي عن أيب سعيد 

أخربناه أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي وأ بو بكر أمحد بن احلسني قاال ثنا أبو العباس حممد  - ١١٤٨
وب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب ح قال وحدثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب بن يعق



أخربك ما لك عن بن أيب ذئب عمن ال يتهم عن عبد اهللا بن عبد الرمحن العدوي وقال حممد عبيد اهللا عن أيب سعيد 
من بئر بضاعة وهي يطرح فيها ما ينجى الناس أنه قال قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنك تتوضأ : اخلدري 

وحلوم الكالب واحمليض فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن املاء ال ينجسه شئ وقد رويت هذه اللفظة من 
  وجه آخر عن أيب سعيد مرفوعا 

حبيب ثنا أبو  أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر األصبهاين ثنا يونس بن - ١١٤٩
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : داود ثنا قيس يعين بن الربيع عن طريف عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال 

فأتينا على غدير فيه جيفة فتوضأ بعض القوم وأمسك بعض القوم حىت جييء النيب صلى اهللا عليه و سلم فجاء النيب 
  فقال توضؤوا واشربوا فإن املاء ال ينجسه شئ صلى اهللا عليه و سلم يف أخريات الناس 

وأخربنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن اخلليل ثنا أبو أمحد بن عدي ثنا أبو يعلي ثنا حممد بن الصباح  - ١١٥٠
الدواليب ثنا شريك عن طريف عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري فذكر مبعناه وقال عن النيب صلى اهللا عليه و 

ال ينجسه شئ قال فاستقينا وسقينا قال أبو جعفر الدواليب طريف هو أبو سفيان قال الشيخ وليس إن املاء : سلم 
هو بالقوي إال أين أخرجته شاهدا ملا تقدم وقد قيل عن شريك هبذا اإلسناد عن جابر وقيل عنه عن جابر أو أيب 

  أن كان راويها حفظها  سعيد بالشك وأ بو سعيد كأنه أصح وقد روي عن أيب سعيد قصة أخرى يف معناه

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر أنا أبو العباس حممد بن إسحاق بن أيوب الصبغي ثنا احلسن  - ١١٥١
بن علي بن زياد ثنا بن أيب أويس ثنا عبد الرمحن بن زيد بن أسلم موىل عمر بن اخلطاب عن أبيه عن عطاء بن يسار 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن احلياض اليت بني مكة واملدينة وقالوا تردها أن رسول : عن أيب سعيد اخلدري 
السباع والكالب واحلمر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما يف بطوهنا هلا وما بقي فهو لنا طهور هكذا رواه 

ء عن أيب هريرة وعبد إمساعيل بن أيب أويس عن عبد الرمحن وروي عن بن وهب عن عبد الرمحن عن أبيه عن عطا
  الرمحن بن زيد ضعيف ال حيتج بأمثاله وقد روي من وجه آخر عن بن عمر مرفوعا وليس مبشهور 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا علي بن حبر  - ١١٥٢
دخلت على سهل بن سعد الساعدي يف : يب حيىي عن أبيه قال بن برى القطان ثنا حامت بن إمساعيل ثنا حممد بن أ

نسوة فقال لو أين أسقيكم من بضاعة لكرهتم ذلك وقد واهللا سقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيدي منها 
  وهذا إسناد حسن موصول 

بشر بن موسى ثنا احلميدي أخربنا أبو سعيد حيىي بن حممد بن حيىي اإلسفرائيين ثنا أبو حبر الربهباري ثنا  - ١١٥٣
أن عمر رضي اهللا عنه ورد حوض جمنة فقيل يا أمري املؤمنني أمنا ولغ الكلب فيه : ثنا سفيان ثنا عمرو عن عكرمة 

آنفا فقال إمنا ولغ الكلب بلسانه فشرب وتوضأ وروي عن أيوب عن عكرمة يف هذه القصة قال قد ذهبت مبا 
ة مشهورة عن عمر وأن كانت مرسلة وقد روينا يف معناها عن حيىي بن عبد ولغت يعين الكالب يف بطوهنا وهذه قص

  الرمحن بن حاطب عن عمر 



وأخربنا أبو سعيد اإلسفرائيين أنا أبو حبر ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا منبوذ عن أمه  - ١١٥٤
منه أو تتوضأ به وقال سفيان وهذا ليس  كنا نسافر مع ميمونة فتمر بالغدير فيه البعر واجلعالن فتشرب: قالت 

  بشك إمنا أرادت تشرب إن أرادت أو تتوضأ إن أرادت 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ ثنا يعقوب بن إبراهيم البزار ثنا احلسن بن  - ١١٥٥
املاء طهور كله ال ينجسه شئ وزاد بن  إمنا: عرفة ثنا هشيم عن داود بن أيب هند قال مسعت سعيد بن املسيب يقول 

  علية عن داود عن سعيد سألناه عن احلياض تلغ فيها الكالب قال أنزل املاء طهورا ال ينجسه شئ 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا أبو أمحد بن حيان ثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا أبو عامر ثنا  - ١١٥٦
يف الغدير تقع فيه الدابة فتموت قال املاء طهور ما مل يقل فتنجسه امليتة : و ثنا الزهري الوليد بن مسلم ثنا أبو عمر

   ٢٨٠طعمه أو رحيه 

  باب جناسة املاء الكثري إذا غريته النجاسة

أخربنا أبو طاهر حممد بن حممد الفقيه ثنا أبو بكر حممد بن احلسن القطان ثنا أبو األزهر ثنا مروان بن  - ١١٥٧
رشدين بن سعد ثنا معاوية بن صاحل عن راشد بن سعد عن أيب أمامة الباهلي قال قال رسول اهللا صلى اهللا  حممد ثنا

  املاء ال ينجسه شئ إال ما غلب عليه طعمه أو رحيه : عليه و سلم 

ده مثله أن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الوليد الفقيه ثنا جعفر احلافظ ثنا أبو األزهر فذكره بإسنا - ١١٥٨
إذا كان املاء قلتني مل ينجسه شئ إال ما غلبه رحيه أو طعمه كذا وجدته ولفظ : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  قلتني فيه غريب 

وأخربنا أبو عبد اهللا أنا أبو الوليد ثنا الشامايت ثنا عطية بن بقية بن الوليد ثنا أيب عن ثور بن يزيد عن  - ١١٥٩
إن املاء طاهر إال أن تغري رحيه أو طعمه أو لونه : يب أمامة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال راشد بن سعد عن أ
  بنجاسة حتدث فيها 

وأخربنا أبو حازم احلافظ ثنا أبو أمحد احلافظ ثنا أبو احلسن أمحد بن عمري بن يوسف الدمشقي بدمشق  - ١١٦٠
ر ثنا ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن أيب أمامة قال قال رسول ثنا أبو أمية يعين حممد بن إبراهيم ثنا حفص بن عم

املاء ال ينجس إال ما غري رحيه أو طعمه ورواه عيسى بن يونس عن األحوص بن حكيم : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
عن راشد بن سعد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال ورواه أبو أسامة عن األحوص عن بن عون وراشد بن 

  سعد من قوهلما واحلديث غري قوي إال إنا ال نعلم يف جناسة املاء إذا تغري بالنجاسة خالفا واهللا أعلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع ثنا الشافعي قال وما قلت من أنه إذا  - ١١٦١
من وجه ال يثبت أهل احلديث مثله : صلى اهللا عليه و سلم تغري طعم املاء ولونه ورحيه كان جنسا يروى عن النيب 

   ٢٨١وهو قول العامة ال أعلم بينهم فيه خالفا 



  باب الفرق بني القليل الذي ينجس والكثري الذي ال ينجس ما مل يتغري

العطار  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو وأ بو صادق حممد بن أمحد بن أيب الفوارس - ١١٦٢
قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثري عن حممد 

سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن : بن جعفر يعين بن الزبري عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه قال 
قال إذا كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث وهكذا رواه إسحاق بن إبراهيم املاء وما ينوبه من السباع والدواب ف

  احلنظلي ومجاعة عن أيب أسامة 

وأخربنا أبو سعيد حيىي بن حممد بن حيىي اإلسفرائيين أنا أبو حبر حممد بن احلسن بن كوثر ثنا بشر بن  - ١١٦٣
كثري عن حممد بن عباد بن جعفر املخزومي عن عبد موسى ثنا احلميدي ثنا أبو أسامة محاد بن أسامة ثنا الوليد بن 

إذا كان املاء قلتني مل حيمل خبثا وكذلك : اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ي بن رواه حممد بن عثمان بن كرامة ومجاعة عن أيب أسامة وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه قال قال أبو احلسن عل

عمر الدارقطين احلافظ يف هاتني الروايتني فلما أختلف على أيب أسامة يف إسناده أحببنا أن نعلم من أتى بالصواب 
فنظرنا يف ذلك فإذا شعيب بن أيوب قد رواه عن أيب أسامة عن الوليد بن كثري على الوجهني مجيعا فصح القوالن 

مجيعا فكان أبو أسامة مرة حيدث به عن الوليد بن كثري عن حممد  عن أيب أسامة وصح أن الوليد بن كثري رواه عنهما
  بن جعفر بن الزبري ومرة حيدث به عن الوليد عن حممد بن عباد بن جعفر واهللا أعلم 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأ بو بكر بن احلارث الفقيه قاال ثنا علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر  - ١١٦٤
عدان الصيدالين بواسط ثنا شعيب بن أيوب ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثري عن حممد بن جعفر أمحد بن حممد بن س

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن املاء : بن الزبري عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن عبد اهللا بن عمر 
إذا كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث وأخربنا أبو  وما ينوبه من السباع والدواب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

عبد الرمحن وأ بو بكر قاال أنا علي نا بن سعدان ثنا شعيب بن أيوب ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثري عن حممد بن 
  عباد بن جعفر عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله 

بو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو علي حممد بن علي اإلسفرائيين من أصل كتابه وأنا سألته عن علي وأخربنا أ - ١١٦٥
بن عبد اهللا بن مبشر الواسطي ثنا شعيب بن أيوب ثنا أبو أسامة ثنا الوليد بن كثري عن حممد بن جعفر بن الزبري 

سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن :  وحممد بن عباد بن جعفر عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه قال
املاء فذكره مبثله وقد روي يف إحدى الروايتني عن عثمان بن أيب شيبة عن أيب أسامة كما رواه العامري ويف األخرى 

كما رواه احلميدي ويف إحدى الروايتني عن أمحد بن عبد احلميد احلارثي عن أيب أسامة كما رواه العامري ويف 
رواه احلميدي ويف كل ذلك داللة على صحة الروايتني مجيعا أما الرواية األوىل عن عثمان فأخربنا أبو  األخرى كما

عبد اهللا احلافظ أخربين عبد اهللا بن حممد بن موسى ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر وعثمان ابنا أيب شيبة ثنا أبو 
فذكره وأما الرواية األخرى عنه فأخربنا أبو علي الروذباري أسامة ثنا الوليد بن كثري عن حممد بن جعفر بن الزبري 

أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثري عن حممد بن عباد بن جعفر 
مرو قاال حدثنا أبو وأما الرواية األوىل عن أمحد بن عبد احلميد فأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب ع

العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد احلميد احلارثي ثنا أبو أسامة عن الوليد عن حممد بن جعفر بن الزبري 



فذكره وأما الرواية األخرى فأخربنا أبو بكر بن احلارث ثنا على بن عمر احلافظ ثنا أمحد بن حممد بن سعيد أنبأ أمحد 
أبو أسامة ثنا الوليد بن كثري عن حممد بن عباد بن جعفر فذكره ورواه حممد بن إسحاق بن عبد احلميد احلارثي ثنا 

بن يسار عن حممد بن جعفر بن الزبري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر أخربناه أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا 
  حاجب بن أمحد الطوسي ثنا عبد الرحيم بن منبه ثنا جرير عن حممد بن إسحاق 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن خالد بن خلي احلمصي ثنا أمحد  - ١١٦٦
بن خالد الوهيب ثنا حممد بن إسحاق عن حممد بن جعفر بن الزبري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن بن عمر قال 

كون بأرض الفالة وما ينوبه من السباع والدواب فقال رسول مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم وسئل عن املاء ي: 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان املاء قدر قلتني مل حيمل اخلبث لفظ حديث أيب عبد اهللا احلافظ وكذلك رواه 

  إبراهيم بن سعد الزهري وزائدة بن قدامة ومجاعة عن حممد بن إسحاق 

بن أمحد بن رجاء األديب من أصل مساعه ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن وأخربنا أبو بكر حممد بن حممد  - ١١٦٧
بالويه إمالء ثنا أبو القاسم بن الصقر ثنا عبيد اهللا بن حممد بن عائشة ثنا محاد بن سلمة عن حممد بن إسحاق عن 

سئل عن املاء يكون  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: حممد بن جعفر عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه 
يف الفالة وترده السباع والكالب قال إذا كان املاء قلتني ال حيمل اخلبث وكذا قال الكالب والسباع وهو غريب 
وكذلك قاله موسى بن إمساعيل عن محاد بن سلمة وقال إمساعيل بن عياش عن حممد بن إسحاق الكالب والدواب 

ي هذا احلديث محاد بن سلمة عن عاصم بن املنذر بن الزبري بن العوام إال أن بن عياش اختلف عليه يف إسناده ورو
  عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وفيه قوة لرواية بن إسحاق 

عاصم بن  أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد ثنا - ١١٦٨
إذا كان املاء قلتني : املنذر عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر قال حدثين أيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

فإنه ال ينجس وكذلك رواه بشر بن السري ويعقوب احلضرمي والعالء بن عبد اجلبار املكي وعفان بن مسلم وأ بو 
  داود الطيالسي عن محاد 

نا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الوليد الفقيه وأ بو بكر بن عبد اهللا قاال حدثنا احلسن بن سفيان وأخرب - ١١٦٩
دخلت مع عبيد : ثنا إبراهيم بن احلجاج وهدبة بن خالد قاال ثنا محاد بن سلمة عن عاصم بن املنذر بن الزبري قال 

ري ميت فتوضأ منه فقلت أيتوضأ منه وفيه جلد بعري ميت اهللا بن عبد اهللا بن عمر بستانا فيه مقرى ماء فيه جلد بع
فحدثين عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا بلغ املاء قدر قلتني أو ثالث مل ينجسه شئ كذا قاال أو 

  ثالث وكذلك قاله يزيد بن هارون وكامل بن طلحة ورواية اجلماعة الذين مل يشكوا أوىل 

حممد بن احلارث الفقيه ثنا علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن إمساعيل الفارسي ثنا عبد اهللا  أخربنا أمحد بن - ١١٧٠
بن احلسن بن جابر ثنا حممد بن كثري املصيصي عن زائدة عن الليث عن جماهد عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه 

عن حممد بن كثري عن زائدة ورواه إذا كان املاء قلتني فال ينجسه شئ قال على رفعه هذا الشيخ : و سلم قال 
معاوية بن عمرو عن زائدة موقوفا وهو الصواب أخربنا أمحد ثنا علي قال ثنا به القاضي احلسني بن إمساعيل ثنا 

ثله موقوفا    جعفر بن حممد الصائغ ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن ليث عن جماهد عن بن عمر م



بن أمحد الرازي احلافظ ثنا أبو علي زاهر بن أمحد بن حممد ثنا أبو بكر أخربنا أبو حامد أمحد بن علي  - ١١٧١
عبد اهللا بن حممد بن زياد النيسابوري حدثين أبو محيد املصيصي ثنا حجاج قال بن جريج أخربين لوط عن أيب 

ش عن أبان قال إذا كان املاء قلتني فصاعدا مل ينجسه شئ ورواه أبو بكر بن عيا: إسحاق عن جماهد أن بن عباس 
عن أيب حيىي عن بن عباس كذلك موقوفا وأما احلديث الذي أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد بن اخلليل الصويف أنا أبو 
أمحد بن عدي احلافظ ثنا أبو يعلى ثنا سويد يعين بن سعيد ثنا القاسم بن عبد اهللا بن عمر عن حممد بن املنكدر عن 

صلى اهللا عليه و سلم إذا بلغ املاء أربعني قلة ال حيمل اخلبث فهذا حديث تفرد جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا 
به القاسم العمري هكذا وقد غلط فيه وكان ضعيفا يف احلديث جرحه أمحد بن حنبل وحيىي بن معني والبخاري 

املنكدر عن جابر  وغريهم من احلفاظ وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا علي احلافظ يقول حديث حممد بن
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا بلغ املاء أربعني قلة خطأ والصحيح عن حممد بن املنكدر عن عبد اهللا بن عمرو 
قوله ومبعناه قاله يل أبو بكر بن احلارث الفقيه عن أيب احلسن الدارقطين احلافظ قال ووهم فيه القاسم وكان ضعيفا 

عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن  كثري اخلطأ أخربناه أبو حممد
منصور ثنا عبد الرزاق أنا الثوري ومعمر عن حممد بن املنكدر عن عبد اهللا بن عمرو بن العاصي قال إذا كان املاء 

ه أيوب السختياين عن بن املنكدر من أربعني قلة مل ينجسه شئ وكذلك رواه روح بن القاسم عن بن املنكدر وروا
قوله مل جياوز به وروى بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن سليمان بن سنان عن عبد الرمحن بن أيب هريرة عن أبيه 
قال إذا كان املاء قدر أربعني قلة مل حيمل خبثا وخالفه غري واحد فرووه عن أيب هريرة فقالوا أربعني غربا ومنهم من 

 دلوا قاله يل أبو بكر بن احلارث عن أيب احلسن الدارقطين احلافظ قال الشيخ ورواه حممد بن حيىي قال أربعني
الذهلي عن عمرو بن خالد عن بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن عمرو بن حريث عن أيب هريرة قال أربعون دلوا 

عة غري حمتج به وقول من يوافق قوله من من ماء ال ينجسه وإن اغتسل فيه اجلنب واتبعه آخر وهذا أوىل وبن هلي
   ٢٨٢الصحابة قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف القلتني أوىل أن يتبع وباهللا التوفيق 

  باب قدر القلتني

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا الشافعي ثنا مسلم بن  - ١١٧٢
إذا كان املاء قلتني مل حيمل : ج بإسناد ال حيضرين ذكره أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال خالد عن بن جري

خبثا وقال يف احلديث بقالل هجر قال بن جريج وقد رأيت قالل هجر فالقلة تسع قربتني أو قربتني وشيئا قال 
قول مخس قرب هو أكثر ما يسع الشافعي كان مسلم يذهب إىل أن ذلك أقل من نصف القربة أو نصف القربة في

قلتني وقد تكون القلتان أقل من مخس قرب قال الشافعي فاالحتياط أن تكون القلة قربتني ونصفا فإذا كان املاء 
مخس قرب مل حيمل جنسا يف جر كان أو غريه إال أن يظهر يف املاء منه ريح أو طعم أو لون قال وقرب احلجاز كبار 

  مل النجاسة إال بقرب كبار فال يكون املاء الذي ال حي

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه ثنا علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ح وأخربنا أبو حامد  - ١١٧٣
أمحد بن علي الرازي احلافظ أنا أبو علي زاهر بن أمحد ثنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن زياد النيسابوري أنا أبو محيد 

اج قال بن جريج أخربين حممد أن حيىي بن عقيل أخربه أن حيىي بن يعمر أخربه أن النيب صلى اهللا املصيصي أنا حج



إذا كان املاء قلتني مل حيمل جنسا وال بأسا قال فقلت ليحىي بن عقيل قالل هجر قال قالل هجر : عليه و سلم قال 
  ق ستة عشر رطال قال فأظن أن كل قلة تأخذ الفرقني زاد أمحد بن علي يف روايته والفر

وأخربنا أبو حازم احلافظ ثنا أبو أمحد احلافظ ثنا أبو العباس أمحد بن حممد بن األزهر السجستاين ثنا حممد  - ١١٧٤
فذكره قال حممد قلت : بن يوسف يعين أبا محة ثنا أبو قرة يعين موسى بن طارق عن بن جريج قال أخربين حممد 

ر قال حممد فرأيت قالل هجر فأظن كل قلة تأخذ قربتني كذا يف كتاب ليحىي بن عقيل أي قالل قال قالل هج
شيخي قربتني وهذا أقرب مما قال مسلم بن خالد واإلسناد األول أحفظ واهللا أعلم قال أبو أمحد احلافظ حممد هذا 

  الذي حدث عنه بن جريج هو حممد بن حيىي حيدث عن حيىي بن أيب كثري وحيىي بن عقيل 

الشريف أبو الفتح ثنا عبد الرمحن الشرحيي ثنا أبو القاسم البغوي أنا علي بن اجلعد أنا شريك عن أخربنا  - ١١٧٥
  إذا كان املاء قلتني مل ينجسه شئ قال قلت ما القلتني قال اجلرتني : أيب إسحاق السبيعي عن جماهد قال 

مد بن احلسن املاسرجسي أنبأ إسحاق يعين أخربنا أبو حازم أنا أبو أمحد احلافظ ثنا أبو العباس أمحد بن حم - ١١٧٦
  القالل اخلواىب العظام : بن إبراهيم احلنظلي ثنا عبد العزيز بن أيب رزمة عن محاد بن زيد عن عاصم بن املنذر قال 

أخربنا أبو حازم أنا أبو أمحد ثنا أبو القاسم البغوي ثنا عبد اهللا بن عمر قال قال عبد الرحيم يعين بن  - ١١٧٧
سألنا بن إسحاق يعين حممد بن إسحاق بن يسار عن القلتني فقال هذه اجلرار اليت يستقى فيها املاء : ن سليما

  والدواريق 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث ثنا علي بن عمر احلافظ ثنا أمحد بن عبد اهللا الوكيل ثنا احلسن بن عرفة قال  - ١١٧٨
أخربنا أبو حازم أنا أبو أمحد احلافظ أنا أبو القاسم البغوي ثنا حممد مسعت هشيما يقول القلتني يعين اجلرتني الكبار و

  : بن إمساعيل احلساين قال قال وكيع يعين بالقلة اجلرة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الوليد ثنا أمحد بن حممد بن عمار ثنا حممد بن رافع قال قال حيىي بن  - ١١٧٩
  القلة اجلرة : آدم 

ربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو بكر حيىي بن أيب طالب أنا عبد الوهاب أخ - ١١٨٠
عن النيب : يعين بن عطاء اخلفاف أنا سعيد يعين بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس بن ما لك عن ما لك بن صعصعة 

رة املنتهى فحدث نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى اهللا عليه و سلم فذكر حديث املعراج وفيه مث رفعت إىل سد
   ٢٨٣أن ورقها مثل آذان الفيلة وأن نبقها مثل قالل هجر خمرج يف الصحيحني من حديث بن أيب عروبة 

  باب صفة بئر بضاعة

ديث أما ح: أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي قال  - ١١٨١
بئر بضاعة فإن بئر بضاعة كثرية املاء واسعة كان يطرح فيها من األجناس ما ال يغري هلا لونا وال طعما وال يظهر له 



فيها ريح فقيل للنيب صلى اهللا عليه و سلم تتوضأ من بئر بضاعة وهي يطرح فيها كذا وكذا فقال النيب صلى اهللا 
  ه يف املاء مثلها إذ كان جميبا عليها عليه و سلم جميبا املاء ال ينجسه شئ وبني أن

: وأخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود السجستاين قال قال قتيبة بن سعيد  - ١١٨٢
سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها فقال أكثر ما يكون فيها املاء إىل العانة قلت فإذا نقص قال دون العورة قال أبو 

ضاعة بردائي مددته عليها مث ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع وسألت الذي فتح يل باب البستان داود قدرت بئر ب
  فأدخلين إليه هل غري بناؤها عما كانت عليه فقال ال ورأيت فيها ماء متغري اللون 

  باب ما جاء يف نزح زمزم

بن زياد ثنا أمحد بن منصور ثنا  أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ ثنا عبد اهللا - ١١٨٣
أن زجنيا وقع يف زمزم يعين فمات فأمر به بن عباس : حممد بن عبد اهللا األنصاري ثنا هشام عن حممد بن سريين 

فأخرج وأمر هبا أن تنزح قال فغلبتهم عني جاءهتم من الركن فأمر هبا فدست بالقباطي واملطارف حىت نزحوها فلما 
رواه بن أيب عروبة عن قتادة أن زجنيا وقع يف زمزم فأمرهم بن عباس بنزحه وهذا بالغ نزحوها انفجرت عليهم و

بلغهما فإهنما مل يلقيا بن عباس ومل يسمعا منه ورواه جابر اجلعفي مرة عن أيب الطفيل عن بن عباس ومرة عن أيب 
يعة عن عمرو بن دينار وبن هليعة الطفيل نفسه أن غالما وقع يف زمزم فنزحت وجابر اجلعفي ال حيتج به ورواه بن هل

  ال حيتج به قال الزعفراين قال أبو عبد اهللا الشافعي ال نعرفه عن بن عباس وزمزم عندنا ما مسعنا هبذا 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا عبد اهللا بن شريويه قال مسعت أبا قدامة يقول مسعت  - ١١٨٤
أنا مبكة منذ سبعني سنة مل أر أحدا صغريا وال كبريا يعرف حديث الزجني الذي قالوا : ة يقول سفيان يعين بن عيين

أنه وقع يف زمزم ما مسعت أحدا يقول نزح زمزم قال أبو عبيد وكذلك ال ينبغي ألن اآلثار قد جاءت يف نعتها أهنا ال 
الفقيه قال الزعفراين قال الشافعي ملخالفيه قد تنزح وال تذم ال أدري أبو قدامة حكاه عن أيب عبيد أو أبو الوليد 

رويتم عن مساك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال املاء ال ينجسه شئ 
أفترى أن بن عباس يروي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم خربا ويتركه إن كانت هذه روايته وتروون عنه أنه توضأ 

جيفة وتروون عنه املاء ال ينجس فإن كان شئ من هذا صحيحا فهو يدل على أنه مل ينزح زمزم  من غدير يدافع
  للنجاسة ولكن للتنظيف إن كان فعل وزمزم للشرب وقد يكون الدم ظهر على املاء حىت رئي فيه 

ثنا أمحد بن منصور  أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد الصفار - ١١٨٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : الرمادي ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن مساك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس 

  سلم توضأ مباء فقيل له استحمت به فالنة اآلن يعين امرأة من نسائه قال إن املاء ال ينجسه شئ 

د الصفار ثنا إمساعيل القاضي وزياد بن اخلليل وعثمان بن وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبي - ١١٨٦
عمر قالوا ثنا مسدد ثنا أبو األحوص ثنا مساك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال اغتسل بعض أزواج النيب 

يف جفنة فجاء النيب صلى اهللا عليه و سلم ليتوضأ أو ليغتسل فقالت يا رسول اهللا إين كنت : صلى اهللا عليه و سلم 
  نبا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن املاء ال جينب ج



أخربنا أبو بكر بن احلسن أنا أبو جعفر بن دحيم ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنبأ وكيع عن األعمش عن حيىي  - ١١٨٧
ىي سألت بن عباس عن ماء احلمام فقال املاء ال جينب وأخربنا أبو سعيد حيىي بن حممد بن حي: بن عبيد قال 

اإلسفرائيين أنا أبو حبر الربهباري ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا زكريا عن الشعيب عن بن عباس قال 
أربع ال ينجس اإلنسان واملاء والثوب واألرض وقال أبو حيىي احلماين عن زكريا يف هذا احلديث أربع ال جيننب 

احلسن أمحد بن حممد بن عبيد الطوابيقي ثنا سعيد بن أيوب ثنا أبو حيىي أخربناه أبو حازم ثنا أبو أمحد احلافظ أنا أبو 
  احلماين فذكره 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة  - ١١٨٨
لزعفراين قال الشافعي وحنن نروي ليست على املاء جنابة قال ا: عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة أهنا قالت 

  عن زيد بن ثابت قولنا ونروي عن القاسم بن حممد أنه أمر رجال يغتسل يف بئر عن جنابة ونروي عن عمر قريبا منه 

وأما األثر الذي أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال  - ١١٨٩
يف الفارة تقع يف البئر : ة عن خالد الواسطي عن عطاء بن السائب عن أيب البختري عن علي قال الشافعي حكاي

فتموت قال تنزح حىت تغلبهم فهذا غري قوي ألن أبا البختري مل يسمع عليا فهو منقطع قال الزعفراين قال أبو عبد 
لب رضي اهللا عنه قال إذا وقعت الفارة اهللا الشافعي روى بن أيب حيىي عن جعفر بن حممد عن أبيه أن علي بن أيب طا

  يف البئر فماتت فيها نزح منها دلو أو دلوان يعين فإن تفسخت ينزح منها مخسة أو سبعة وهذا أيضا منقطع 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي يف احتجاج من احتج باألثر عن علي  - ١١٩٠
لف ما جاء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل قول غريه قال ال قلت قد فعلت وخالفت وبن عباس قلت فيخا

قال إذا وقعت الفارة يف البئر تنزح منها مخسة أو سبعة أدالء وزعمت : مع ذلك عليا وبن عباس زعمت أن عليا 
ها وأنت تقول يكفي من ذلك أهنا ال تطهر إال بعشرين أو ثالثني وزعمت أن بن عباس نزح زمزم من زجني وقع في

   ٢٨٤أربعون أو ستون دلوا وهذا عن علي وعن بن عباس غري ثابت 

  باب طهارة املاء بننت بال حرام خالطه

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر حممد بن عبد اهللا البغدادي ثنا حممد بن عمرو بن خالد ثنا أيب ثنا  - ١١٩١
يف قصة أحد وما أصاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يف وجهه قال وسعى علي : عروة بن هليعة ثنا أبو األسود عن 

بن أيب طالب إىل املهراس فأتى مباء يف جمنة فأراد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يشرب منه فوجد له رحيا فقال 
  لدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذا ماء آجن فمضمض منه وغسلت فاطمة عن أبيها ا

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن  - ١١٩٢
فلما انتهى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : إسحاق قال حدثين من ال أهتم عن عبيد اهللا بن كعب بن ما لك قال 

قته من املهراس مث جاء به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل فم الشعب خرج علي بن أيب طالب حىت مأل در
ليشرب منه فوجد له رحيا فعافه فلم يشرب منه وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه وهو يقول اشتد غضب 

اهللا على من دمي وجه نبيه صلى اهللا عليه و سلم هكذا رواه يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق ورواه إسحاق بن 



م احلنظلي عن وهب بن جرير عن أبيه عن بن إسحاق عن حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري عن عبد اهللا بن إبراهي
   ٢٨٥الزبري عن أبيه وهو إسناد موصول 

  مجاع أبواب املسح على اخلفني

 )٢٨٦   

  باب الرخصة يف املسح على اخلفني

املزكي وأ بو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال أنا أبو أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي  - ١١٩٣
العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب قال وحدثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن 
وهب أخربك عمرو بن احلارث عن أيب النضر عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف عن عبد اهللا بن عمر عن سعد 

  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه مسح على اخلفني :  وقاص بن أيب

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس بن سلمة العنزي ثنا عثمان بن  - ١١٩٤
ده مثله بإسنا: سعيد الدارمي ثنا أمحد بن صاحل وهارون بن معروف أن عبد اهللا بن وهب حدثهم عن عمرو فذكره 

وزاد أن عبد اهللا بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك سعد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيئا 
  فال تسأل عنه غريه رواه البخاري يف الصحيح عن إصبغ بن الفرج عن بن وهب 

العزيز ثنا معلي بن أسد ثنا وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر أمحد بن إسحاق أنا علي بن عبد  - ١١٩٥
عبد العزيز بن املختار عن موسى بن عقبة أخربين أبو النضر عن أيب سلمة عن عبد اهللا بن عمر عن سعد بن أيب 

أنه ال بأس بالوضوء على اخلفني : وقاص حديثا يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الوضوء على اخلفني 
عمر حدثه بذلك عن سعد بن أيب وقاص وأن عمر قال لعبد اهللا كأنه يلومه حدثك وحدث أبو سلمة أن عبد اهللا بن 

سعد بن أيب وقاص حديثا ومل تأخذ به إذا حدثك سعد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فال تبغ وراء حديثه 
  حديثا ذكر البخاري إسناده 

ه ثنا أبو عبد اهللا حممد بن نصر ثنا حيىي بن حيىي أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقي - ١١٩٦
قال حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن مهام قال بال جرير مث توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا 

نعم رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بال مث توضأ ومسح على خفيه قال األعمش قال إبراهيم كان : قال 
احلديث ألن إسالم جرير كان بعد نزول املائدة رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وغريه عن أيب يعجبهم هذا 

  معاوية ورواه البخاري عن آدم عن شعبة عن األعمش 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو احلسن حممد بن سنان القزاز ثنا عبد  - ١١٩٧
: د عن بكري بن عامر عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير أن جريرا بال مث توضأ ومسح على اخلفني وقال اهللا بن داو

ما مينعين أن أمسح وقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسح قالوا إمنا كان ذلك قبل نزول املائدة قال ما 
  أسلمت إال بعد نزول املائدة 



أخربنا عبد الرمحن بن احلسن األسدي هبمدان ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ  - ١١٩٨
مشى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل سباطة : بن أيب إياس ثنا شعبة عن األعمش عن أيب وائل عن حذيفة قال 

آدم بن أيب إياس  قوم فبال قائما مث دعا مباء فجئته مباء فتوضأ ومسح على خفيه رواه البخاري يف الصحيح عن
  ورواه مسلم من وجه آخر عن األعمش 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا حيىي بن بكري ثنا  - ١١٩٩
 الليث قال بن عبيد وحدثنا إمساعيل بن الفضل ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن حيىي بن سعيد عن سعد بن إبراهيم

أنه خرج حلاجته : عن نافع بن جبري عن عروة بن املغرية بن شعبة عن أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فاتبعه املغرية بإداوة فيها ماء فصب عليه حني فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على خفيه رواه البخاري يف الصحيح 

  سعد  عن عمرو بن خالد ورواه مسلم عن قتيبة كالمها عن الليث بن

أخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف بن يعقوب ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن  - ١٢٠٠
سليمان نا بشر بن بكر عن األوزاعي ح قال وحدثنا حممد بن عوف الطائي ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي ح وأخربنا 

حممد بن حليم الصائغ مبرو أنا أبو املوجه أنا عبدان أنا عبد اهللا بن أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد احلسن بن 
املبارك أنا األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن 

ملبارك ويف رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسح على عمامته وخفيه لفظ حديث عبد اهللا بن ا: أبيه قال 
احلديث اآلخرين أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسح على اخلفني والعمامة رواه البخاري يف الصحيح 
عن عبدان وكذلك رواه شيبان بن عبد الرمحن وحرب بن شداد وأبان عن حيىي بن أيب كثري يف املسح على اخلفني 

  ورواه معمر عن حيىي عن أيب سلمة عن عمرو 

أخربناه أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن حيىي  - ١٢٠١
رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم ميسح على خفيه وقد : بن أيب كثري عن أيب سلمة عن عمرو بن أمية الضمري قال 

  ذكر البخاري هذه الروايات إشارة إليها 

بو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري حدثنا بن منري أخربنا أ - ١٢٠٢
عن األعمش وأخربنا أبو عبد اهللا أنا أبو الفضل حممد بن إبراهيم املزكي ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا 

بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة قال حدثين بالل عيسى بن يونس ثنا األعمش عن احلكم بن عتيبة عن عبد الرمحن 
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ ومسح على اخلفني : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

واخلمار لفظ حديث عيسى ويف حديث بن منري بإسناده عن بالل أن النيب صلى اهللا عليه و سلم توضأ ومسح على 
مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وكذلك رواه علي بن مسهر وأ بو معاوية عن اخلفني والعمامة رواه 

األعمش وتابعهم على ذلك عبد الواحد بن زياد وأ بو إسحاق الفزاري وحممد بن فضيل ورواه الثوري عن 
ن رزيق األعمش فلم يذكر كعبا يف إسناده وكذلك رواه شعبة يف آخرين عن احلكم مرسال ورواه زائدة وعمار ب

  عن األعمش فذكرا فيه الرباء بدل كعب ومن أقام إسناده ثقات واهللا أعلم 



أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا األصبهاين ثنا أمحد بن  - ١٢٠٣
: سليمان بن بريدة عن أبيه قال  مهران األصبهاين ثنا علي بن قادم ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن بن بريدة وهو

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ مرة مرة ومسح على اخلفني وصلى الصلوات كلها بوضوء واحد 
  فقال له عمر صنعت شيئا ما كنت تصنعه فقال عمدا فعلته يا عمر 

ىي عن سفيان حدثنا علقمة بن مرثد وأخربنا أبو علي الروذباري ثنا بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا حي - ١٢٠٤
صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم الفتح مخس صلوات بوضوء واحد : عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال 

ومسح على خفيه فقال له عمر إين رأيتك صنعت شيئا مل تكن تصنعه قال عمدا صنعته رواه مسلم يف الصحيح عن 
  حممد بن حامت عن حيىي بن سعيد 

وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا  - ١٢٠٥
سافر مع رسول اهللا صلى : حممد بن عبيد ثنا بكري بن عامر عن عبد الرمحن بن أيب نعم حدثين املغرية بن شعبة أنه 

سلم واديا فقضى حاجته مث خرج فتوضأ ومسح على خفيه اهللا عليه و سلم فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
فقلت يا رسول اهللا نسيت مل ختلع اخلفني قال كال بل أنت نسيت هبذا أمرين ريب عز و جل وروينا جواز املسح على 

اخلفني عن عمر بن اخلطاب وعلى بن أيب طالب وسعد بن أيب وقاص وعبد اهللا بن مسعود وعبد اهللا بن عباس 
اليمان وأيب أيوب األنصاري وأيب موسى األشعري وعمار بن ياسر وجابر بن عبد اهللا وعمرو بن وحذيفة بن 

العاصي وأنس بن ما لك وسهل بن سعد وأيب مسعود األنصاري واملغرية بن شعبة والرباء بن عازب وأيب سعيد 
  األنصاري رضي اهللا عنهم أمجعني  اخلدري وجابر بن مسرة وأيب أمامة الباهلي وعبد اهللا بن احلارث بن جزء وأيب زيد

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر اجلراحي ثنا حيىي بن شاسوية ثنا عبد الكرمي السكري ثنا وهب  - ١٢٠٦
ليس يف املسح على اخلفني عندنا خالف وأن الرجل ليسألىن : بن زمعة أنبأ علي الباشاين قال قال عبد اهللا بن املبارك 

رتاب به أن يكون صاحب هوى بلغين عن أيب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر أنه قال عقيب هذه عن املسح فا
احلكاية وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه كره املسح على اخلفني فقد 

ما الرواية فيه عن علي أنه قال روي عنه غري ذلك قال الشيخ وإمنا بلغنا كراهية ذلك عن علي وعائشة وبن عباس أ
سبق الكتاب املسح على اخلفني ومل يرو ذلك عنه بإسناد موصول يثبت مثله وأما عائشة فإهنا كرهت ذلك مث ثبت 
عنها أهنا أحالت بعلم ذلك على علي رضي اهللا عنه وعلي أخرب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بالرخصة فيه أخربنا 

احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو القاضي وأ بو اهليثم عتبة بن أيب خيثمة قالوا ثنا أبو بصحة ذلك أبو عبد اهللا 
العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار العطاردي ثنا أبو معاوية الضرير عن األعمش عن احلكم بن عتيبة 

فقالت إئت عليا فإنه أعلم عن القاسم بن خميمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة عن املسح على اخلفني 
بذلك مىن فأتيت عليا فسألته عن املسح فقال كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمرنا أن ميسح املقيم يوما وليلة 
واملسافر ثالثا رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن أيب معاوية وقال زيد بن أيب أنيسة ثنا احلكم بن عتيبة 

قال فقالت عائشة ما يل هبذا علم ولكن إئت رجال فسله فهو أعلم قلت ومن هو قالت علي بن فذكر هذا اإلسناد و
  أيب طالب إيته فسله مث ذكر حنوه 



أخربنا أبو علي الروذباري أنا عبد اهللا بن عمرو بن أمحد بن شوذب بواسط ثنا شعيب بن أيوب ثنا  - ١٢٠٧
إئت عليا : قال سألت عائشة عن املسح على اخلفني فقالت  عمرو بن عون عن شريك عن املقدام بن شريح عن أبيه

فإنه كان يسافر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتيته فسألته فقال كنا إذا سافرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ى اهللا عليه و سلم يأمرنا باملسح على خفافنا وأما بن عباس رضي اهللا عنه فإنه كرهه حني مل يثبت له مسح النيب صل

  و سلم على اخلفني بعد نزول املائدة فلما ثبت له رجع إليه 

أخربنا بصحة ذلك أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد  - ١٢٠٨
د اهللا بن أن مقسما موىل عب: الصفار ثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخربين خصيف 

احلارث أخربه أن بن عباس أخربه قال كنت أنا عند عمر حني سأله سعد وبن عمر عن املسح على اخلفني فقضى 
لسعد قال فقلت لسعد قد علمنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسح على خفيه ولكن أقبل املائدة أم بعدها 

  بعد املائدة فسكت عمر  ال خيربك أحد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسح

وأخربنا أبو حممد أنا إمساعيل ثنا أمحد ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال  - ١٢٠٩
أنا عند عمر حني اختصم إليه سعد وبن عمر يف املسح على اخلفني فقضى لسعد فقلت لو قلتم هبذا يف السفر : 

ويز منه للمسح يف السفر البعيد والربد الشديد بعد أن كان ينكره على اإلطالق البعيد والربد الشديد قال فهذا جت
  وقد روي عنه أنه أفىت به للمقيم واملسافر مجيعا 

أخربنا أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن علي البيهقي ثنا أبو أمحد حممد بن أمحد بن الغطريف جبرجان أنا  - ١٢١٠
سألت بن عباس عن املسح : عبة عن قتادة قال مسعت موسى بن سلمة قال أبو خليفة ثنا سليمان بن حرب ثنا ش

  على اخلفني فقال للمسافر ثالثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة وهذا إسناد صحيح 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ١٢١١
قلت لعطاء يا أبا حممد إن عكرمة كان يقول كان بن عباس يقول سبق : بن فضيل عن فطر بن خليفة قال اجلبار ثنا 

الكتاب املسح على اخلفني قال كذب عكرمة كان بن عباس يقول امسح على اخلفني وإن خرجت من اخلالء 
ملا جاءه التثبت عن النيب  وكذلك رواه وكيع وغريه عن فطر وحيتمل أن يكون بن عباس قال ما روي عنه عكرمة مث

  صلى اهللا عليه و سلم أنه مسح بعد نزول املائدة قال ما قال عطاء 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن شيبان ثنا سفيان عن األعمش عن  - ١٢١٢
إين رأيت : الوا متسح على خفيك قال إبراهيم عن مهام بن احلارث أن جريرا توضأ من مطهرة ومسح على خفيه ق

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسمح على اخلفني وكان هذا احلديث يعجب أصحاب عبد اهللا يعين بن مسعود 
  ويقولون إمنا كان إسالم جرير بعد نزول املائدة رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر عن سفيان بن عيينة 

قيه أنا أبو عثمان البصري ثنا أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب ثنا إبراهيم بن عيسى أخربنا أبو الطاهر الف - ١٢١٣
ثنا بقية حدثين إبراهيم بن أدهم ثنا مقاتل بن حيان قال نزلت بشهر بن حوشب فتوضأ ومسح على خفيه فقلت له 

: فيك قال نعم متسح على خفيك قال نزل يب جرير بن عبد اهللا فتوضأ ومسح على خفيه فقلت له متسح على خ



رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميسح على خفيه قال قلت بعد نزول املائدة قال ما أسلمت إال بعد نزول 
  املائدة قال أبو حيمد قال إبراهيم بن أدهم ما مسعت يف املسح على اخلفني حبديث أحسن من هذا 

صر أمحد بن علي بن أمحد القامي قاال ثنا أبو العباس أخربنا أبو القاسم احلسن بن حممد بن حبيب وأ بو ن - ١٢١٤
األصم نا أبو أمية حممد بن إبراهيم الطرسوسي ثنا حيوة بن شريح ثنا بقية عن إبراهيم عن مقاتل عن شهر بن 

رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم ميسح على خفيه فقالوا بعد نزول املائدة قال : حوشب عن جرير بن عبد اهللا قال 
باب مسح النيب صلى اهللا عليه و سلم على اخلفني يف السفر واحلضر  ٢٨٧ر إمنا أسلمت بعد نزول املائدة جري

قال أما السفر ففيما حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف إمالء ثنا أبو بكر حممد بن احلسن القطان  - ١٢١٥مجيعا 
بن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة بن املغرية بن أنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق ثنا بن جريج حدثين 

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فلما كان يف بعض الطريق ختلف وختلفت : شعبة عن املغرية قال 
معه بإداوة فتربز مث أتاين فسكبت على يديه فتوضأ وذلك عند صالة الصبح فلما غسل وجهه وأراد غسل ذراعيه 

ه وعليه جبة شامية فأخرج يديه من حتت اجلبة فغسل ذراعيه مث توضأ فمسح على خفيه رواه مسلم ضاق كما جبت
  يف الصحيح عن احلسن بن علي احللواين وحممد بن رافع عن عبد الرزاق 

وأخربنا أبو حممد بن يوسف أنا أبو بكر أمحد بن إسحاق بن أيوب الفقيه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب  - ١٢١٦
ريج بن النعمان ثنا عبد العزيز بن أيب سلمة عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبري عن عروة بن املغرية بن ثنا س

ذهب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليقضى حاجته فقمت أسكب عليه املاء من إداوة يف : شعبة عن أبيه قال 
خرجهما من أسفل فغسلهما مث مسح على غزوة تبوك فغسل وجهه وذهب ليغسل ذراعيه فضاق عليه كما اجلبة فأ

خفيه رواه البخاري يف الصحيح عن بن بكري عن الليث عن عبد العزيز ورواه مسلم من وجه آخر عن سعد وأما 
احلضر ففيما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا أبو عبد اهللا حممد بن نصر ثنا حيىي بن حيىي ثنا أبو 

األعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فانتهى إىل سباطة قوم فبال خيثمة عن 
قائما فتوضأ ومسح على خفيه رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأخرجه البخاري من وجه آخر عن 

  األعمش 

م حدثين عبد الصمد حدثنا حممد بن طلحة وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتا - ١٢١٧
أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم سباطة قوم باملدينة فبال قائما مث دعا : عن األعمش عن أيب وائل عن حذيفة قال 

  بطهور فتوضأ ومسح على خفيه 

بو سعيد بن أيب وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو طاهر الفقيه وأ بو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأ  - ١٢١٨
عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ عبد اهللا بن نافع ثنا داود بن 

دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم األسواف فذهب : قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة قال 
ما صنع قال بالل ذهب النيب صلى اهللا عليه و سلم حلاجته مث توضأ فغسل حلاجته مث خرج قال أسامة فسألت بالال 

وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على اخلفني قال الشيخ رمحه اهللا تعاىل األسواف حائط باملدينة قال الشافعي ويف 
ل يف احلضر حديث بالل دليل على أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسح على اخلفني يف احلضر ألن بالال مح

  قال الشيخ وحديث علي وغريه يف التوقيت دليل على جواز املسح على اخلفني يف احلضر 



وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنا أبو سعيد بن اإلعرايب ثنا سعدان بن نصر حدثنا  - ١٢١٩
دعا مباء فتوضأ ومسح على خفيه  أنه رأى أنس بن ما لك يف دار عمرو بن حريث: سفيان عن أيب يعفور العبدي 

   ٢٨٨وروينا فيه عن عمر وسعد بن أيب وقاص وبن عمر رضي اهللا عنهم 

  باب التوقيت يف املسح على اخلفني

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن  - ١٢٢٠
زاق ثنا الثوري أخربين عمرو بن قيس املالئي عن احلكم بن عتيبة عن القاسم بن خميمرة منصور الرمادي ثنا عبد الر

قال أتيت عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم اسأهلا عن املسح على اخلفني فقالت عليك : عن شريح بن هانئ 
ا فسألته فقال أمرنا رسول اهللا بابن أيب طالب فإنه كان يسافر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فأتيت علي

  صلى اهللا عليه و سلم أن منسح ثالثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا إسحاق أنبأ عبد  - ١٢٢١
اهللا عليه و سلم ثالثة أيام ولياليهن للمسافر وليلة جعل رسول اهللا صلى : الرزاق فذكره بنحوه إال أنه قال فقال 

  ويوما للمقيم وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثىن عليه رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم احلنظلي 

وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ثنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ثنا  - ١٢٢٢
حممد الزعفراين ثنا أبو معاوية الضرير ثنا األعمش عن احلكم بن عتيبة عن القاسم بن خميمرة عن شريح احلسن بن 

سألت عائشة عن املسح على اخلفني فقالت سل علي بن أيب طالب فإنه كان يغزو مع رسول اهللا : بن هانئ قال 
 عليه و سلم ثالثة أيام ولياليهن صلى اهللا عليه و سلم فسألته فقال كنا منسح على عهد رسول اهللا صلى اهللا

للمسافر ويوم وليلة للمقيم رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن أيب معاوية وقال يف احلديث فقالت إئت 
  عليا فإنه أعلم بذلك مىن فأتيت عليا فذكره وأخرجه أيضا من حديث زيد بن أيب أنيسة عن احلكم بن عتيبة 

الل بن حممد بن جعفر احلفار ببغداد أنا احلسني بن حيىي بن عباس القطان أنبأ إبراهيم أخربنا أبو الفتح ه - ١٢٢٣
بن حمشر ثنا هشيم عن داود بن عمرو عن بشر بن عبيد اهللا احلضرمي عن أيب إدريس اخلوالين قال ثنا عوف بن ما 

ة تبوك ثالثة أيام ولياليهن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر باملسح على اخلفني يف غزو: لك األشجعي 
للمسافر ويوم وليلة للمقيم وأخربنا أبو احلسن املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو 
الربيع ثنا هشيم بن بشري فذكره بنحوه قال أبو عيسى الترمذي سألت حممدا يعين البخاري عن هذا احلديث فقال 

  هو حديث حسن 

ا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن أخربن - ١٢٢٤
: علي بن عفان ثنا زيد بن احلباب حدثين عبد الوهاب الثقفي عن خالد احلذاء عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه 

ال للمسافر ثالثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن املسح على اخلفني فق
وكان أيب ينزع خفيه ويغسل رجليه وأخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا احلريف ببغداد ثنا أبو احلسن علي 

بن حممد بن الزبري القرشي الكويف أنا احلسن بن علي بن عفان فذكره مبثله وهذا احلديث رواه مجاعة عن عبد 



وهاب الثقفي عن املهاجر أيب خملد ورواه زيد بن احلباب عنه عن خالد احلذاء فأما أن يكون غلطا منه أو من ال
  احلسن بن علي وأما أن يكون عبد الوهاب رواه على الوجهني مجيعا ورواية اجلماعة أوىل أن تكون حمفوظة 

أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ثنا  حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ثنا أبو سعيد - ١٢٢٥
أتيت صفوان بن : احلسن بن حممد الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن أيب النجود عن زر بن حبيش قال 

عسال املرادي فقال ما جاء بك فقلت أبتغي العلم فقال أن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء مبا يطلب 
سح على اخلفني بعد الغائط والبول وكنت امرأ من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و قلت حك يف صدري امل

سلم فأتيتك أسألك هل مسعت منه يف ذلك شيئا قال نعم كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمرنا إذا كنا سفرا 
أو بول أو نوم ورواه معمر عن  أو مسافرين أن ال ننزع خفافنا ثالثة أيام ولياليهن إال من اجلنابة ولكن من غائط

عاصم وزاد فيه مسح املقيم قال أبو عيسى الترمذي سألت حممدا يعين البخاري قلت وأي حديث عندك أصح يف 
التوقيت يف املسح على اخلفني قال حديث صفوان بن عسال وحديث بن أيب بكرة حسن قال الشيخ حديث شريح 

  عند مسلم بن احلجاج رمحه اهللا تعاىل بن هانئ عن علي أصح ما روي يف هذا الباب 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة  - ١٢٢٦
بعثنا رسول اهللا صلى : عن أيب روق عطية بن احلارث اهلمداين ثنا أبو الغريف عن صفوان بن عسال املرادي قال 

سرية فذكر احلديث وفيه قال فليمسح أحدكم على خفيه إذا كان مسافرا ثالثة أيام ولياليهن وإذا اهللا عليه و سلم 
  كان مقيما فيوم وليلة 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمرو الضيب ثنا مسدد  - ١٢٢٧
تيمي عن عمرو بن ميمون عن أيب عبد اهللا اجلديل عن خزمية بن ثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم ال
  يف املسح على اخلفني للمسافر ثالثة أيام وللمقيم يوم : ثابت قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

محاد  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الرمحن بن احلسن ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا شعبة عن - ١٢٢٨
  املسح للمسافر ثالثة أيام ولياليهن : عن إبراهيم عن األسود عن نباتة عن عمر قال 

وأخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم احلافظ ثنا أبو نصر أمحد بن عمرو أنبأ سفيان بن حممد اجلوهري ثنا  - ١٢٢٩
ميسح الرجل على : عمر أنه قال علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن عاصم عن أيب عثمان عن 

خفيه إىل ساعتها من يومها وليلتها وبإسناده قال حدثنا سفيان حدثين سلمة بن كهيل عن إبراهيم التيمي عن 
احلارث بن سويد قال قال عبد اهللا بن مسعود ثالثة أيام للمسافر ويوم للمقيم قال احلارث فما أنزع خفي حىت آيت 

  فراشي 

اهللا بن يوسف ثنا أبو سعيد بن اإلعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن األعمش عن  وأخربنا عبد - ١٢٣٠
خرجت مع عبد اهللا بن مسعود إىل املدينة فلم ينزع اخلف ثالثا : شقيق عن عمرو بن احلارث بن املصطلق قال 

  وميسح عليه 



صم ثنا أبو غسان ما لك بن حيىي السوسي ثنا أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس األ - ١٢٣١
سألت : أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا زياد بن خيثمة عن أيب إسحاق عن القاسم بن خميمرة عن شريح بن هانئ قال 

  عائشة عن املسح على اخلفني فقالت سل علي بن أيب طالب قال فسألته فقال يوم للمقيم وثالثة أيام للمسافر 

بو نصر بن عبد العزيز أنبأ أبو علي الرفاء أنا علي بن عبد العزيز ثنا خلف بن موسى بن خلف أخربنا أ - ١٢٣٢
سألت بن عباس عن املسح على اخلفني قال ثالثة أيام : العمي ثنا أيب عن قتادة عن موسى بن سلمة اهلذيل قال 

   ٢٨٩ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم 

  باب ما ورد يف ترك التوقيت

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو غسان ما لك بن حيىي  - ١٢٣٣
السوسي ثنا شجاع بن الوليد حدثين زائدة بن قدامة قال مسعت منصورا يقول كنا يف حجرة إبراهيم النخعي ومعنا 

التيمي ثنا عمرو بن ميمون عن أيب عبد اهللا اجلديل عن خزمية إبراهيم التيمي فذكرنا املسح على اخلفني فقال إبراهيم 
  جعل لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثا ولو استزدته لزادنا يعين املسح على اخلفني للمسافر : بن ثابت قال 

صفار ثنا أمحد بن أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد ال - ١٢٣٤
منصور ثنا عبد الرزاق أنا الثوري عن أبيه عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون األودي عن أيب عبد اهللا اجلديل 

أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن منسح على اخلفني يوما وليلة إذا أقمنا وثالثا إذا : عن خزمية بن ثابت قال 
السائل يف مسئلته جلعلها مخسا ورواه حيىي بن سعيد عن الثوري فقال يف احلديث ولو سافرنا وأمي اهللا لو مضى 

  استزدته لزادنا ورواه احلسن بن عبيد اهللا عن إبراهيم التيمي دون مسح املقيم 

أخربنا أبو احلسن املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا  - ١٢٣٥
بن سليمان عن احلسن بن عبيد اهللا عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أيب عبد اهللا اجلديل عن خزمية فضيل 

سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املسح على اخلفني فقال ثالثة أيام ولياليهن قال : بن ثابت أن أعرابيا 
أيب زياد عن احلسن بن عبيد اهللا ورواه سلمة بن كهيل ورأينا أنه لو استزاده لزاده وكذلك رواه عبد الواحد بن 

عن إبراهيم التيمي فادخل بني عمرو بن ميمون وبني إبراهيم التيمي احلارث بن سويد وترك بني عمرو بن ميمون 
  وبني خزمية بن ثابت أبا عبد اهللا اجلديل ومل يذكر ولو استزدته لزادنا 

نا أبو احلسن علي بن الفضل اخلزاعي أنبأ أبو شعيب احلراين ثنا علي بن أخربناه أبو نصر بن عبد العزيز ث - ١٢٣٦
عبد اهللا ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال مسعت إبراهيم التيمي حيدث عن احلارث بن سويد عن 

أيام قال شعبة  ميسح املسافر ثالثة: عمرو بن ميمون عن خزمية بن ثابت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  أحسبه قال ولياليهن ورواه الثوري عن سلمة فخالف شعبة يف إسناده 

أخربناه عمر بن عبد العزيز أنا علي بن الفضل اخلزاعي أنا أبو شعيب ثنا علي بن عبد اهللا ثنا عبد الرمحن  - ١٢٣٧
: ويد عن عبد اهللا قال بن مهدي عن سفيان بن سعيد عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم التيمي عن احلارث بن س



ميسح املسافر ثالثا قال وقال احلارث ما أخلع خفي حىت آيت فراشي ورواه يزيد بن أيب زياد عن إبراهيم التيمي 
  فخالفهم مجيعا 

أخربناه أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ثنا علي بن الفضل أنبأ أبو شعيب ثنا علي بن عبد اهللا ثنا  - ١٢٣٨
ميسح املسافر : احلميد عن يزيد بن أيب زياد عن إبراهيم التيمي عن احلارث بن سويد عن عمر قال جرير بن عبد 

على اخلفني ثالثا ورواه إبراهيم النخعي عن أيب عبد اهللا اجلديل دون الزيادة اليت رواها منصور وسعيد بن مسروق 
  عن إبراهيم التيمي 

ك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا أخربناه أبو بكر حممد بن احلسن بن فور - ١٢٣٩
شعبة عن احلكم ومحاد عن إبراهيم عن أيب عبد اهللا اجلديل عن خزمية بن ثابت األنصاري عن النيب صلى اهللا عليه و 

ارث بن يزيد يف املسح على اخلفني للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثالثة أيام ولياليهن وكذلك رواه احل: سلم أنه قال 
العكلي وأ بو معشر عن إبراهيم النخعي قال أبو عيسى الترمذي سألت حممدا يعين البخاري عن هذا احلديث فقال 

ال يصح عندي حديث خزمية بن ثابت يف املسح على اخلفني ألنه ال يعرف أليب عبد اهللا اجلديل مساع من خزمية 
عبد اهللا اجلديل حديث املسح قال الشيخ وقصة زائدة عن منصور  وكان شعبة يقول مل يسمع إبراهيم النخعي من أيب

تدل على صحة ما قال شعبة وقد مضت يف أول الباب ورواه ذواد بن علبة احلارثي وهو ضعيف عن مطرف عن 
و الشعيب عن أيب عبد اهللا اجلديل عن خزمية بن ثابت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ميسح املسافر ثالثة أيام ول

  استزدناه لزادنا 

أخربنا أبو نصر بن عبد العزيز ثنا علي بن الفضل اخلزاعي أنا أبو شعيب ثنا علي يعين بن املديين ثنا  - ١٢٤٠
شهاب بن عباد نا ذواد بن علبة ح وأخربنا أبو احلسن حممد بن احلسن بن حممد بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد 

بن سفيان حدثين سعيد بن عفري ثنا حيىي بن أيوب عن عبد الرمحن بن رزين عن  اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حممد بن يزيد بن أيب زياد عن أيوب بن قطن عن عبادة عن أيب بن عمارة 

ت ويومني قال صلى يف بيته قال فقلت يا رسول اهللا أمسح على اخلفني قال فقال نعم قلت يوما قال ويومني قل
وثالثة قلت وثالثة يا رسول اهللا قال نعم ما بدا لك قال يعقوب أيب بن عمارة األنصاري ويقال بن عمارة بكسر 

العني قال الشيخ وقد رواه عمرو بن الربيع بن طارق عن حيىي بن أيوب دون ذكر عبادة بن نسي يف إسناده وقال 
  يف احلديث قال نعم وما شئت 

: أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حيىي بن معني ثنا عمرو بن الربيع أخربناه  - ١٢٤١
فذكره وزاد فيه قال حيىي بن أيوب وكان قد صلى مع النيب صلى اهللا عليه و سلم القبلتني وقد قيل عن عمرو دون 

نا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو سعيد أمحد ذكر أيوب يف إسناده ورواه سعيد بن أيب مرمي عن حيىي بن أيوب كما أخرب
بن حممد بن عمرو األمحسي بالكوفة أنا احلسني بن محيد بن الربيع حدثين أبو عبيد القاسم بن سالم موىل خزاعة ثنا 
سعيد بن أيب مرمي عن حيىي بن أيوب قال حدثين عبد الرمحن بن رزين عن حممد بن يزيد بن أيب زياد عن عبادة بن 

أيب بن عمارة كذا قال أبو عبيد بالكسر قال صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بيت عمارة القبلتني  نسي عن
فقال يا رسول اهللا أمسح على اخلفني قال نعم قال يوما قال نعم قال ويومني قال ويومني قال وثالثا يا رسول اهللا 

سلم نعم ما بدا لك هكذا يف روايتنا وقيل عن بن أيب مرمي قال نعم حىت عد سبعا مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



يف هذا اإلسناد عن عبد الرمحن بن يزيد وقد قيل يف هذا اإلسناد غري هذا أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن 
ه أنا علي داسة قال قال أبو داود السجستاين قد أختلف يف إسناده وليس بالقوي وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقي

بن عمر احلافظ قال هذا إسناد ال يثبت وقد اختلف فيه على حيىي بن أيوب اختالفا كثريا وعبد الرمحن وحممد بن 
  يزيد وأيوب بن قطن جمهولون كلهم واهللا أعلم 

بن  أخربنا أبو احلسن بن بشران أنا علي بن حممد املصري ثنا املقدام بن داود وأخربنا أبو عبد اهللا حممد - ١٢٤٢
عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر البغدادي ثنا املقدام بن داود بن تليد الرعيين ثنا عبد الغفار بن داود احلراين أنا محاد 

إذا توضأ : بن سلمة عن عبد اهللا بن أيب بكر وثابت عن أنس بن ما لك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  ليهما مث ال خيلعهما إن شاء إال من جنابة أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما وليمسح ع

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه ثنا علي بن عمر احلافظ ثنا أبو حممد بن صاعد ثنا الربيع بن سليمان  - ١٢٤٣
إذا توضأ : ثنا أسد بن موسى ثنا محاد بن سلمة عن حممد بن زياد عن زبيد بن الصلت قال مسعت عمر يقول 

ليمسح عليهما وليصل فيهما وال خيلعهما إن شاء إال من جنابة قال وحدثنا محاد بن سلمة عن أحدكم ولبس خفيه ف
عبد اهللا بن أيب بكر وثابت عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله قال بن صاعد وما علمت أحدا جاء به إال 

احلراين وليس عند أهل البصرة عن محاد أسد بن موسى قال الشيخ وقد تابعه يف احلديث املسند عبد الغفار بن داود 
  وليس مبشهور واهللا أعلم 

فأما عمر بن اخلطاب فالرواية عنه يف ذلك مشهورة وذلك فيما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس  - ١٢٤٤
ه عن عقبة بن حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر بن سابق اخلوالين ثنا بشر بن بكر ثنا موسى بن علي بن رباح عن أبي

خرجت من الشام إىل املدينة يوم اجلمعة فدخلت على عمر بن اخلطاب فقال مىت أوجلت خفيك : عامر اجلهين قال 
  يف رجليك قلت يوم اجلمعة قال فهل نزعتهما قلت ال قال أصبت السنة 

بن يعقوب ثنا حممد بن  وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأ بو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد - ١٢٤٥
عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب قال وثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك بن هليعة وعمرو بن 

احلارث والليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن عبد اهللا بن احلكم البلوي أنه مسع علي بن رباح اللخمي خيرب 
ى عمر بن اخلطاب بفتح من الشام وعلى خفان يل جرمقانيان غليظان فنظر قدمت عل: أن عقبة بن عامر اجلهين قال 

إليهما عمر فقال كم لك منذ مل تنزعهما قال قلت لبستهما يوم اجلمعة واليوم يوم اجلمعة مثان قال أصبت ورواه 
  مفضل بن فضالة عن يزيد بن أيب حبيب وقال فيه أصبت السنة 

ثنا أمحد بن عبيد ثنا عبيد بن شريك نا حيىي بن بكري ثنا مفضل بن فضالة  أخربنا علي بن أمحد بن عبدان - ١٢٤٦
مثله وقال : عن يزيد بن أيب حبيب عن عبد اهللا بن احلكم البلوي عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر عن عمر 

التثبت عن  أصبت السنة وقد روينا عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه التوقيت فإما أن يكون رجع إليه حني جاءه
النيب صلى اهللا عليه و سلم يف التوقيت وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة املشهورة أوىل وقد روي عن بن عمر 

  أنه كان ال يوقت فيه وقتا 



أخربناه حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين عبد اهللا بن احلسن القاضي ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا روح بن  - ١٢٤٧
أنه كان ال يوقت يف املسح على اخلفني وقتا : هشام بن حسان عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر  عبادة ثنا

ومبعناه رواه عبد اهللا بن رجاء عن عبيد اهللا بن عمر وقد روينا عن عمر وعلي وعبد اهللا بن مسعود وعبد اهللا بن 
وجوب غسل الرجلني فاملصري إليه أوىل وباهللا  عباس التوقيت وقوهلم يوافق السنة اليت هي أشهر وأكثر واألصل

التوفيق قال أبو علي الزعفراين رجع أبو عبد اهللا الشافعي إىل التوقيت يف املسح عندنا ببغداد قبل أن خيرج منها 
٢٩٠   

  باب رخصة املسح ملن لبس اخلفني على الطهارة

ملزكي قاال حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو زكريا بن أيب إسحاق ا - ١٢٤٨
إبراهيم بن عبد اهللا أنا جعفر بن عون ثنا زكريا بن أيب زائدة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن 

غرية بن شعبة يعقوب إمالء ثنا علي بن احلسن بن أيب عيسى اهلاليل ثنا أبو نعيم ثنا زكريا عن عامر عن عروة بن امل
كنت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فقال معك ماء قلت نعم قال فنزل عن راحلته مث مشى : عن أبيه قال 

حىت توارى عين يف سواد الليل مث جاء فأفرغت عليه من اإلداوة فغسل يديه ووجهه وعليه جبة من صوف فلم 
جلبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه مث أهويت ألنزع خفيه يستطع أن خيرج ذراعيه منها حىت أخرجهما من أسفل ا

فقال دعهما فإين أدخلتهما طاهرتني فمسح عليهما لفظ حديث أيب نعيم ورواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم 
ورواه مسلم عن حممد بن عبد اهللا بن منري عن أبيه عن زكريا وكذلك رواه عبد اهللا بن أيب السفر عن عامر الشعيب 

  ا خمتصر

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أبو بكر بن حممويه العسكري ثنا عيسى بن غيالن ثنا حيىي بن صاحل ثنا  - ١٢٤٩
موسى بن اعني عن إمساعيل هو بن أيب خالد عن عامر عن عروة بن املغرية عن أبيه فذكر معناه إىل ان قال فقلت أال 

طاهرتني مل أجنب بعد وحدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنا أبو إين قد أدخلتهما : أنزع خفيك يا رسول اهللا قال 
سعيد أمحد بن حممد بن زياد أنبأ سعدان بن نصر املخرمي ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد ثنا إمساعيل بن 

يه قال كنا مع حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن إمساعيل بن حممد عن محزة بن املغرية عن أب
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فقال ختلف يا مغرية وامضوا أيها الناس فتخلفت ومعي ماء فقضى رسول 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم حاجته مث رجع فصببت عليه ماء فغسل وجهه مث ذهب يغسل يديه وعليه جبة رومية 
سه ومسح على خفيه قال سفيان وزاد فيه حصني عن فضاق كمها فأدخل يده من أسفل فغسل يديه ومسح برأ

الشعيب عن عروة بن املغرية عن أبيه قال قلت يا رسول اهللا صلى اهللا عليك أمتسح على خفيك قال إين أدخلتهما 
  ومها طاهرتان 

بن  أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق اإلسفرائيين ثنا يوسف - ١٢٥٠
يعقوب القاضي ثنا حممد بن أيب بكر ثنا عبد الوهاب يعين بن عبد اجمليد الثقفي ثنا املهاجر عن عبد الرمحن بن أيب 

أنه رخص للمسافر ثالثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر : بكرة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ولبس خفيه أن ميسح عليهما 



نا أبو حازم احلافظ قال ثنا أبو أمحد احلافظ أنا أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا بندار يعين وأخرب - ١٢٥١
حممد بن بشار وبشر بن معاذ العقدي وحممد بن أبان قالوا ثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد ثنا املهاجر بن خملد أبو 

أنه رخص للمسافر ثالثة أيام ولياليها : عليه و سلم  خملد عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه عن النيب صلى اهللا
وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن ميسح عليهما وهكذا رواه مسدد وعمرو بن علي وأ بو موسى حممد 

بن املثىن والعباس بن يزيد عن عبد الوهاب وكذلك رواه الشافعي عن عبد الوهاب إال أن الربيع شك يف قوله إذا 
  لبس خفيه فجعله من قول الشافعي وهو يف احلديث تطهر ف

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأ بو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه قاال ثنا علي بن عمر احلافظ  - ١٢٥٢
ثنا بن صاعد ثنا زهري بن حممد واحلسن بن أيب الربيع واللفظ له قاال ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عاصم بن أيب 

جئت صفوان بن عسال املرادي فقال ما جاء بك فقلت جئت أطلب العلم قال : ود عن زر بن حبيش قال النج
فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من خارج خيرج من بيته يف طلب العلم إال وضعت له املالئكة 

نت يف اجليش الذي بعثهم رسول اهللا أجنحتها رضاء مبا يصنع قال جئت أسألك عن املسح على اخلفني قال نعم ك
صلى اهللا عليه و سلم فأمرنا أن منسح على اخلفني إذا حنن أدخلنامها على طهر ثالثا إذا سافرنا وليلة إذا أقمنا وال 

خنلعهما من بول وال غائط وال نوم وال خنلعهما إال من جنابة قال ومسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن 
  ابا مفتوحا للتوبة مسريته سبعون سنة ال يغلق حىت تطلع الشمس من حنوه باملغرب ب

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا الشامايت يعين جعفر بن أمحد ثنا يوسف بن موسى  - ١٢٥٣
بعثنا رسول اهللا : ي قال وحوثرة بن حممد قاال ثنا أبو أسامة ثنا أبو روق ثنا أبو الغريف عن صفوان بن عسال املراد

صلى اهللا عليه و سلم يف سرية وقال ليمسح أحدكم إذا كان مسافرا على خفيه إذا أدخلهما طاهرتني ثالثة أيام 
  ولياليهن وليمسح املقيم يوما وليلة 

ب أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ عبد اهللا بن عمر بن أمحد بن شوذب املقرئ بواسط ثنا شعيب بن أيو - ١٢٥٤
ثنا حسني بن علي اجلعفي عن زائدة عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن احلكم عن القاسم بن خميمرة عن 

إئت عليا فإنه قد كان يسافر مع رسول اهللا : شريح بن هانئ قال أتيت عائشة اسأهلا عن املسح على اخلفني فقالت 
وثلوج كثرية فما ترى يف اخلفني قال مسعت رسول اهللا  صلى اهللا عليه و سلم فأتيته فقلت إنا نكون يف أرض باردة

صلى اهللا عليه و سلم يقول للمسافر ثالثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة ميسح على خفيه إذا أدخلهما وقدماه 
  طاهرتان تفرد هبذه الرواية حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى 

بن اإلعرايب ح وأخربنا علي بن بشران ببغداد ثنا إمساعيل بن أخربنا أبو حممد بن يوسف ثنا أبو سعيد  - ١٢٥٥
سألت عمر بن : حممد الصفار قاال ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن عبد اهللا بن دينار قال مسعت بن عمر يقول 

باب اخلف الذي مسح عليه  ٢٩١اخلطاب أيتوضأ أحدنا ورجاله يف اخلفني قال نعم إذا أدخلهما ومها طاهرتان 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن  - ١٢٥٦ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رس

حممد الدوري ثنا عبيد اهللا بن موسى أنا دهلم بن صاحل وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو العباس ثنا إبراهيم بن بكر 
أهدى النجاشي : بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال  املروزي ثنا أبو نعيم ثنا دهلم بن صاحل عن حجري

إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خفني ساذجني أسودين فلبسهما ومسح عليهما لفظ حديث أيب نعيم ويف 



حديث عبيد اهللا أن النجاشي أهدى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خفني أسودين ساذجني فتوضأ ومسح 
  ا عليهم

وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو العباس ثنا العباس ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أيب عن الشيباين عن  - ١٢٥٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ ومسح على خفيه قال فقال رجل عند : الشعيب عن املغرية بن شعبة 

و سلم خفان قال فقال املغرية أهدامها إليه النجاشي قال  املغرية بن شعبة يا مغرية ومن أين كان للنيب صلى اهللا عليه
  الشيخ والشعيب إمنا روي حديث املسح عن عروة بن املغرية عن أبيه وهذا شاهد حلديث دهلم بن صاحل واهللا أعلم 

نا عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد ثنا حيىي بن معني ث - ١٢٥٨
سألت معمرا عن اخلرق يكون يف اخلف فقال إذا خرج من مواضع الوضوء شئ فال متسح عليه : الرزاق قال 

واخلع قال وحدثنا عبد الرزاق قال مسعت الثوري يقول امسح عليها ما تعلقا بالقدم وإن خترقا قال وكانت كذلك 
  ذلك أحب إلينا خفاف املهاجرين واألنصار خمرقة مشققة قول معمر بن راشد يف 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن  - ١٢٥٩
يف احملرم ال : سليمان قال أنبأ الشافعي ثنا بن عيينة عن الزهري عن سامل عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

نعلني فليقطعهما حىت يكونا أسفل من الكعبني خمرج يف الصحيحني أخربنا أبو عبد اهللا يلبس خفني إال ملن ال جيد ال
   ٢٩٢قال قال أبو الوليد الفقيه فيه داللة على أن اخلف إذا مل يغط مجيع القدم فليس خبف جيوز املسح عليه 

  باب ما ورد يف اجلوربني والنعلني

وسف قاال ثنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا علي بن احلسن أخربنا أبو طاهر الفقيه وأ بو حممد بن ي - ١٢٦٠
أن النيب : بن أيب عيسى الدراجبردي ثنا أبو عاصم ثنا سفيان عن أيب قيس عن هزيل بن شرحبيل عن املغرية بن شعبة 

  صلى اهللا عليه و سلم مسح على جوربيه ونعليه 

لفقيه اجلنزروذي ثنا أبو حممد حيىي بن منصور ثنا حممد أخربنا أبو سعيد عثمان بن عبدوس بن حمفوظ ا - ١٢٦١
فذكره بنحوه قال أبو حممد رأيت مسلم بن احلجاج ضعف هذا اخلرب وقال أبو : بن أمحد بن أنس ثنا أبو عاصم 

قيس األودي وهزيل بن شرحبيل ال حيتمالن هذا مع خمالفتهما األجلة الذين رووا هذا اخلرب عن املغرية فقالوا مسح 
لى اخلفني وقال ال نترك ظاهر القرآن مبثل أيب قيس وهزيل فذكرت هذه احلكاية عن مسلم أليب العباس حممد بن ع

عبد الرمحن الدغويل فسمعته يقول علي بن شيبان يقول مسعت أبا قدامة السرخسي يقول قال عبد الرمحن بن مهدي 
ته منك فقال سفيان احلديث ضعيف أو واه أو قلت لسفيان الثوري لو حدثتين حبديث أيب قيس عن هزيل ما قبل

كلمة حنوها أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد حممد بن موسى قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال مسعت 
عبد اهللا بن أمحد بن حنبل يقول حدثت أيب هبذا احلديث فقال أيب ليس يروي هذا إال من حديث أيب قيس قال أيب 

محن بن مهدي أن حيدث به يقول هو منكر أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا احلسن بن حممد اإلسفرائيين أنا أن عبد الر
حممد بن أمحد بن الرباء قال قال علي بن املديين حديث املغرية بن شعبة يف املسح رواه عن املغرية أهل املدينة وأهل 

  إال أنه قال ومسح على اجلوربني وخالف الناس  الكوفة وأهل البصرة ورواه هزيل بن شرحبيل عن املغرية



أخربنا عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد ثنا أبو بكر الشافعي ثنا جعفر بن حممد بن األزهر ثنا  - ١٢٦٢
سألت أبا زكريا يعين حيىي بن معني عن هذا احلديث فقال الناس كلهم يروونه على اخلفني : املفضل بن غسان قال 

قيس أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود قال كان عبد الرمحن بن مهدي ال حيدث  غري أيب
هبذا احلديث ألن املعروف عن املغرية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مسح على اخلفني قال أبو داود وروي هذا 

  س باملتصل وال بالقوي أيضا عن أيب موسى األشعري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ولي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا جعفر بن أمحد الشامايت ثنا حممد بن رافع ثنا املعلى بن  - ١٢٦٣
رأيت : منصور ثنا عيسى بن يونس عن أيب سنان عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد الرمحن عن أيب موسى قال 

سلم ميسح على اجلوربني والنعلني قال الضحاك بن عبد الرمحن مل يثبت مساعه من أيب  رسول اهللا صلى اهللا عليه و
موسى وعيسى بن سنان ضعيف ال حيتج به أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا العباس بن حممد 

  قال مسعت حيىي بن معني يقول عيسى بن سنان ضعيف 

احلافظ أخربين أمحد بن حممد بن بالويه ثنا حممد بن غالب ثنا عبد اهللا بن معاذ ثنا أيب  وأخربنا أبو عبد اهللا - ١٢٦٤
يقول رأيت عليا بال مث مسح على اجلوربني : ثنا شعبة عن أيب الورقاء مسع رجال من قومه يقال له عبد اهللا بن كعب 
قال رأيت عليا بال وتوضأ مث مسح على والنعلني ورواه إسرائيل عن الزبرقان بن عبد اهللا عن كعب بن عبد اهللا 

نعليه وجوربيه أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر ثنا 
  إسرائيل فذكره وكذلك رواه الثوري عن الزبرقان 

اهيم بن احلسني ثنا آدم عن شعبة عن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد اهللا بن احلسن ثنا إبر - ١٢٦٥
  رأيت أبا مسعود األنصاري ميسح على اجلوربني والنعلني : منصور قال مسعت خالد بن سعد يقول 

وأخربنا علي بن بشران ببغداد ثنا إمساعيل الصفار ثنا احلسن بن علي بن عفان نا بن منري عن األعمش  - ١٢٦٦
  ت الرباء بن عازب بال مث توضأ فمسح على اجلوربني والنعلني مث صلى رأي: عن إمساعيل بن رجاء عن أبيه قال 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الطيب حممد بن عبد اهللا الشعري ثنا حممش بن عصام ثنا حفص بن  - ١٢٦٧
رأيت أنس : عبد اهللا حدثين إبراهيم بن طهمان عن سفيان الثوري عن األعمش أظنه عن سعيد بن عبد اهللا أنه قال 

بن ما لك أتى اخلالء فتوضأ ومسح على قلنسية بيضاء مزرورة وعلى جوربني أسودين مرعزين ورفعه بعض 
الضعفاء وليس بشئ وروي يف املسح على اجلوربني عن أيب أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث قال أبو داود 

رمحه اهللا تعاىل يؤول حديث املسح على  وروي ذلك عن عمر بن اخلطاب وبن عباس وكان األستاذ أبو الوليد
  اجلوربني والنعلني على أنه مسح على جوربني منعلني ال أنه جورب على االنفراد ونعل على االنفراد 

أخربنا بذلك عنه أبو عبد اهللا احلافظ وقد وجدت ألنس بن ما لك أثرا يدل على ذلك أخربنا أبو علي  - ١٢٦٨
ن احلسن احملمد آباذي ثنا حممد بن عبد اهللا املنادي ثنا يزيد بن هارون ثنا عاصم الروذباري ثنا أبو طاهر حممد ب

رأيت أنس بن ما لك دخل اخلالء وعليه جوربان أسفلهما جلود وأعالمها خز : األحول عن راشد بن جنيح قال 
   ٢٩٣فمسح عليهما 



  باب ما ورد يف املسح على النعلني

د بن اخلليل ثنا أبو أمحد بن عدي ثنا حممد بن بشر القزاز ثنا أبو عمري ثنا أخربنا أبو سعيد أمحد بن حمم - ١٢٦٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ مرة : رواد عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس 

لثقات رووه عن مرة ومسح على نعليه هكذا رواه رواد بن اجلراح وهو ينفرد عن الثوري مبناكري هذا أحدها وا
  الثوري دون هذه اللفظة وروي عن زيد بن احلباب عن الثوري هكذا وليس مبحفوظ 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد الطرباين ثنا إبراهيم بن أمحد بن عمر الوكيعي حدثين  - ١٢٧٠
ليه و سلم مسح على النعلني والصحيح رواية أن النيب صلى اهللا ع: أيب ثنا زيد بن احلباب ثنا سفيان فذكره بإسناده 

اجلماعة ورواه عبد العزيز الدراوردي وهشام بن سعد عن زيد بن أسلم فحكيا يف احلديث رشا على الرجل وفيها 
النعل وذلك حيتمل أن يكون غسلها يف النعل فقد رواه سليمان بن بالل وحممد بن عجالن وورقاء بن عمر وحممد 

 عن زيد بن أسلم فحكوا يف احلديث غسله رجليه واحلديث حديث واحد والعدد الكثري أوىل بن جعفر بن أيب كثري
  باحلفظ من عدد اليسري مع فضل حفظ من حفظ فيه الغسل بعد الرش على من مل حيفظه 

يم وأخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد وعباد بن موسى قاال ثنا هش - ١٢٧١
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن يعلى بن عطاء عن أبيه قال عباد قال أخربين أوس بن أيب أوس الثقفي قال 

سلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه وقال مسدد أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورواه محاد بن سلمة 
عليه و سلم توضأ ومسح على نعليه وهو منقطع أخربناه عن يعلى بن عطاء عن أوس الثقفي أن رسول اهللا صلى اهللا 

أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا محاد بن سلمة فذكره وهذا 
  اإلسناد غري قوي وهو حيتمل ما احتمل احلديث األول والذي يدل على أن املراد به غسل الرجلني يف النعلني 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حيىي بن منصور ثنا حممد بن عبد السالم ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على  - ١٢٧٢
يا أبا عبد الرمحن رأيتك تصنع : ما لك عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد اهللا بن عمر 

هن وقال فيهن رأيتك تلبس النعال السبتية قال أما النعال أربعا مل أر أحدا من أصحابك يصنعها قال ما هن فذكر
السبتية فإين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يلبس النعال اليت ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن 

البسها ورواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن ما لك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي وكذلك رواه 
  اعة عن سعيد املقربي ورواه بن عيينة عن بن عجالن عن املقربي فزاد فيه وميسح عليها مج

أخربناه أبو بكر بن علي احلافظ أنا إبراهيم بن عبد اهللا ثنا حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا عبد اجلبار بن  - ١٢٧٣
رأيناك تفعل شيئا مل نر أحدا : ن عمر العالء ثنا سفيان ثنا حممد بن عجالن عن سعيد عن عبيد بن جريج قال قيل الب

يصنعه غريك قال وما هو قال رأيناك تلبس هذه النعال السبتية قال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
يلبسها ويتوضأ فيها وميسح عليها وهذه الزيادة إن كانت حمفوظة فال ينايف غسلهما فقد يغسلهما يف النعل وميسح 

  اصيته وعلى عمامته واهللا أعلم عليهما كما مسح بن



أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو عثمان البصري ثنا حممد بن عبد الوهاب أنا يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن  - ١٢٧٤
بال علي وهو قائم مث توضأ ومسح على النعلني وبإسناده قال ثنا سفيان : حبيب بن أيب ثابت عن زيد بن وهب قال 

  يب ظبيان قال بال علي وهو قائم مث توضأ ومسح على النعلني مث خرج فصلى الظهر عن سلمة بن كهيل عن أ

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا بن منري عن  - ١٢٧٥
ى بكوز من ماء فغسل يديه رأيت علي بن أيب طالب بالرحبة بال قائما حىت أدعى فأت: األعمش عن أيب ظبيان قال 

واستنشق ومتضمض وغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه مث أخذ كفا من ماء فوضعه على رأسه حىت رأيت املاء 
ينحدر على حليته مث مسح على نعليه مث أقيمت الصالة فخلع نعليه مث تقدم فأم الناس قال بن منري قال األعمش 

خربين فرأيت أبا ظبيان قائما يف الكناسة فقلت هذا أبو ظبيان فأتاه فسأله فحدثت إبراهيم قال إذا رأيت أبا ظبيان فأ
عن احلديث واملشهور عن علي رضي اهللا عنه أنه غسل رجليه حني وصف وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

النعلني واملسح وهو ال خيالف النيب صلى اهللا عليه و سلم فأما مسحه على النعلني فهو حممول على غسل الرجلني يف 
على النعلني ألن املسح رخصة ملن تغطت رجاله باخلفني فال يعد أهنا موضعها قال واألصل وجوب غسل الرجلني 
إال ما خصته سنة ثابتة أو إمجاع ال خيتلف فيه وليس على املسح على النعلني وال على اجلوربني واحد منهما واهللا 

   ٢٩٤أعلم 

  هو اخلف إال أن من أجاز املسح على باب املسح على املوقني واملوق

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الرمحن بن احلسن األسدي ثنا إبراهيم بن  - ١٢٧٦اجلرموقني احتج به 
احلسني ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة ح قال وأخربنا حممد بن جعفر العدل ثنا حيىي بن حممد ثنا عبد اهللا بن معاذ 

 ثنا شعبة عن أيب بكر بن حفص بن عمر بن سعد مسع أبا عبد اهللا موىل بين تيم بن مرة حيدث عن أيب العنربي ثنا أيب
كان : عبد الرمحن أنه شهد عبد الرمحن بن عوف يسأل بالال عن وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  ه متيم بن مرة خيرج يقضى حاجته فآتيه باملاء فيتوضأ وميسح على عمامته وموقيه وقال غري

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو جعفر حممد بن حممد بن نصري الصويف ثنا علي بن عبد العزيز نا  - ١٢٧٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : احلسن بن الربيع ثنا أبو شهاب احلناط عن عاصم األحول عن أنس بن ما لك 

   ٢٩٥كان ميسح على املوقني واخلمار 

  باب خلع اخلفني وغسل الرجلني يف الغسل من اجلنابة

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا أبو  - ١٢٧٨
خيثمة ثنا عاصم بن أيب النجود عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال قلت له أنه قد حك يف صدري من 

أمرنا رسول اهللا صلى اهللا : لى اخلفني هل مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيه شيئا قال نعم املسح ع
عليه و سلم إذا كنا سفرا أو مسافرين أن ال خنلع خفافنا ثالثة أيام ولياليهن من غائط وال بول وال نوم إال من 

   ٢٩٦اجلنابة 



  باب من خلع خفيه بعد ما مسح عليهما

نا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الوليد الفقيه ثنا الشامايت يعين جعفر بن أمحد أنا األشج يعين أبا سعيد أخرب - ١٢٧٩
ثنا عبد السالم بن حرب ثنا يزيد بن عبد الرمحن وهو الداالين عن حيىي بن إسحاق عن سعيد بن أيب مرمي عن رجل 

  ى خفيه مث يبدو له فينزعهما قال يغسل قدميه يف الرجل ميسح عل: من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو بكر إبراهيم الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا أبو أمحد بن فارس ثنا حممد بن  - ١٢٨٠
فذكره مبعناه قال البخاري وال نعرف أن حيىي مسع عن سعيد أم ال : إمساعيل البخاري ثنا أبو نعيم ثنا عبد السالم 

  وال سعيد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب طاهر الدقاق ببغداد ثنا علي بن حممد القرشي ثنا احلسن بن  - ١٢٨١
علي بن عفان ثنا زيد بن احلباب حدثين عبد الوهاب الثقفي عن خالد احلذاء عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه 

يف قصة املسح قال وكان أيب ينزع خفيه ويغسل رجليه ويذكر عن عطاء مثل : يب صلى اهللا عليه و سلم عن الن
  ذلك 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا إسحاق بن  - ١٢٨٢
يف : نيسة عن محاد عن إبراهيم عن علقمة واألسود خلدون ثنا اهليثم بن مجيل ثنا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب أ

الرجل يتوضأ وميسح على خفيه مث خيلعهما قاال يغسل رجليه ورواه أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم نفسه وروي عن 
  احلكم وغريه عن إبراهيم يصلي وال يغسل قدميه وهو قول احلسن وروي عن إبراهيم شئ ثالث 

اليين ثنا أبو أمحد بن عدي ثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا حممد بن يزيد املستملي أخربناه أبو سعد امل - ١٢٨٣
إذا مسح على : ثنا حيوة بن شريح عن مروان عن األعمش عن سعيد بن أيب عروبة عن أيب معشر عن إبراهيم قال 

  خفيه مث خلعهما خلع وضوءه 

ن يعقوب ثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخربين أيب قال أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو العباس ب - ١٢٨٤
سألت الزهري عن رجل توضأ فأدخل رجليه اخلفني طاهرتني مث أحدث فمسح عليهما مث : مسعت األوزاعي يقول 

نزعهما أيغسلهما أم يستأنف وضوءه قال بل يستأنف وضوءه قال الشيخ ويروى عن مكحول مثل ذلك وحدثناه 
أيب حنيفة وبن أيب ليلى على تفريق الوضوء وقد مضت اآلثار فيه يف بابه وروينا عن الشعيب عن الشافعي يف كتاب 

  الشافعي يف رجل دخل خفه حصاة قال يتوضأ وإمنا أرادوا واهللا أعلم ينزع خفه إلخراج احلصاة ويتوضأ 

ب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا أخربنا علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقو - ١٢٨٥
غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عمر بن رديح ثنا عطاء بن أيب ميمونة عن أيب بردة عن املغرية بن شعبة قال 

سلم فأمرنا باملسح على اخلفني ثالثة أيام ولياليها للمسافر ويوما وليلة للمقيم ما مل خيلع تفرد به عمر بن رديح 
   ٢٩٧وليس بالقوي 

  باب كيف املسح على اخلفني



م أخربنا أبو احلسن العالء بن حممد بن أيب سعيد اإلسفرائيين هبا ثنا أبو سهل بشر بن أمحد اإلسفرائيين  - ١٢٨٦
هبا ثنا أبو يعلى ثنا احلكم بن موسى ثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب املغرية عن 

  أنه كان ميسح أعلى اخلف وأسفله : نيب صلى اهللا عليه و سلم املغرية بن شعبة عن ال

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه وأ بو عبد الرمحن السلمي قاال ثنا علي بن عمر احلافظ  - ١٢٨٧
ن حيوة عن ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا داود بن رشيد ثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد ثنا رجاء ب

وضأت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة تبوك فمسح على أعلى : كاتب املغرية عن مغرية بن شعبة قال 
اخلف وأسفله كذا قال يف هذا اإلسناد ثنا رجاء بن حيوة وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا 

بن رشيد فذكره مبعناه وقال عن رجاء أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو أمحد بن حيىي بن إسحاق احللواين ثنا داود 
بكر بن داسة نا أبو داود ثنا موسى بن مروان الرقي وحممود بن خالد الدمشقي قاال ثنا الوليد فذكره مبعناه وقال 

بن احلارث الفقيه  عن رجاء بن حيوة قال أبو داود يروي أن ثورا مل يسمع هذا احلديث من رجاء وأخربنا أبو بكر
قال قال علي بن عمر احلافظ رواه بن املبارك عن ثور وقال حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب املغرية عن النيب 
  صلى اهللا عليه و سلم مرسال ليس فيه املغرية قال الشيخ وهكذا ذكره أبو عيسى عن البخاري وأيب زرعة الرازي 

أنا أبو الوليد الفقيه ثنا مكي بن عبدان ثنا عمار بن رجاء ثنا زيد بن  أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ - ١٢٨٨
أنه كان ميسح على ظهر اخلف وباطنه قال وحدثنا : حباب ثنا سفيان الثوري عن بن جريج عن نافع عن بن عمر 
  عمار ثنا زيد ثنا عبد اهللا العمري عن نافع عن بن عمر مثله 

ي وأ بو نصر بن عبد العزيز قاال أنا أبو عمرو بن جبيد ثنا حممد بن إبراهيم أخربنا أبو عبد الرمحن السلم - ١٢٨٩
أنه كان يقول يضع الذي ميسح على اخلفني يدا من فوق اخلف ويدا من : ثنا بن بكري ثنا ما لك عن بن شهاب 

   ٢٩٨حتت اخلف مث ميسح قال ما لك وذلك أحب ما مسعت إيل يف مسح اخلفني 

  على ظاهر اخلفنيباب االقتصار باملسح 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا بن  - ١٢٩٠
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مسح على ظاهر خفيه : أيب الزناد عن أبيه عن عروة بن املغرية عن املغرية بن شعبة 

عبد الرمحن بن أيب الزناد وكذلك رواه إمساعيل بن موسى عن بن أيب الزناد وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن 
ورواه سليمان بن داود اهلامشي وحممد بن الصباح وعلي بن حجر عن بن أيب الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبري عن 

  املغرية واهللا أعلم 

سن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا أبو وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا احل - ١٢٩١
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بال مث جاء حىت : أسامة عن أشعث عن احلسن عن املغرية بن شعبة قال 

توضأ مث مسح على خفيه ووضع يده اليمىن على خفه األمين ويده اليسرى على خفه األيسر مث مسح أعالمها مسحة 
  أنظر إىل أصابع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على اخلفني واحدة حىت كأين 



أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن العالء ثنا حفص بن غياث عن  - ١٢٩٢
عاله لو كان الدين بالرأي لكان أسفل اخلف أوىل باملسح من أ: األعمش عن أيب إسحاق عن عبد خري عن علي قال 

  وقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميسح على ظاهر خفيه 

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد ثنا حممد بن الفضل بن جابر السقطي ثنا إبراهيم بن زياد  - ١٢٩٣
ملسح من أعاله لو كان دين اهللا بالرأي لكان باطن اخلف أحق با: أنا حفص بن غياث فذكره بإسناده قال قال علي 

  ولقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميسح هكذا بأصابعه 

وأخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن رافع ثنا حيىي بن آدم ثنا يزيد  - ١٢٩٤
ملسح حىت رأيت رسول اهللا ما كنت أرى باطن القدمني إال أحق با: بن عبد العزيز عن األعمش هذا احلديث قال 
  صلى اهللا عليه و سلم ميسح على ظهر خفيه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الطيب حممد بن عبد اهللا الشعريي ثنا حممش بن عصام ثنا حفص بن  - ١٢٩٥
نت أرى أن ك: عبد اهللا حدثين إبراهيم بن طهمان عن أيب إسحاق عن عبد خري اخليواين عن علي بن أيب طالب قال 

باطن القدمني أحق باملسح من ظاهرمها حىت رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ ومسح على ظهر قدميه 
على خفيه ويف كل هذه الروايات املقيدات باخلفني داللة على اختصار وقع فيما أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو 

ثنا أبو نعيم عن يونس بن أيب إسحاق عن أيب إسحاق عن عبد حممد بن شوذب املقرئ بواسط ثنا شعيب بن أيوب 
خري قال رأيت عليا توضأ ومسح مث قال لوال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميسح على ظهر القدمني 

لرأيت أن أسفلهما أو باطنهما أحق بذلك وكذلك رواه أبو السوداء عن بن عبد خري عن أبيه وعبد خري مل حيتج به 
صاحبا الصحيح فهذا وما روي يف معناه إمنا أريد به قدما اخلف بدليل ما مضى وبدليل ما روينا عن خالد بن علقمة 

  عن عبد خري عن علي يف وصفه وضوء النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر أنه غسل رجليه ثالثا ثالثا 

حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب  وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ ثنا احلسن بن - ١٢٩٦
أن عمر بن : القاضي ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا زيد بن احلباب ثنا خالد بن أيب بكر حدثين سامل بن عبد اهللا عن أبيه 

اخلطاب رضي اهللا عنه سأله سعد بن أيب وقاص عن املسح على اخلفني قال عمر مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  ملسح على ظهر اخلفني إذا لبسهما ومها طاهرتان خالد بن أيب بكر ليس بالقوي وفيما مضى كفاية سلم يأمرنا با

وأخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي ثنا إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا أبو أمحد بن فارس ثنا  - ١٢٩٧
أنه رأى أنس بن ما : محيد بن خمراق األنصاري  حممد بن امسعيل ثنا عبد اهللا بن يزيد ثنا سعيد بن أيب أيوب حدثين

  لك بقباء مسح ظاهر خفيه بكفيه مسحة واحدة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن أمحد بن بالوية أنا حممد بن يونس ثنا روح ثنا شعبة عن أيب  - ١٢٩٨
على خفيه ظهور القدمني ورواه  أنه بال فتوضأ ومسح: عون عن العالء بن عرار عن قيس بن سعد بن عبادة 

الثوري عن أيب إسحاق عن العالء قال رأيت قيس بن سعد بن عبادة بال مث أتى دجلة وتوضأ ومسح على ظهر 
خفيه هكذا ورأيت أثر أصابعه على خفيه أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن إبراهيم اهلامشي ثنا أبو علي القباين 



حممد بن بشار قاال ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان فذكره وكذلك رواه شعبة وغريه عن أيب ثنا حممد بن املثىن و
  إسحاق وروي معىن هذا عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ يف أحاديث شعبة ثنا أبو بكر بن بالويه ثنا حممد بن يونس ثنا روح ثنا شعبة  - ١٢٩٩
أنه بال فتوضأ ومسح على خفيه ظهور القدمني : عن العالء بن عرار عن قيس بن سعد بن عبادة عن أيب إسحاق 

٢٩٩   

  باب جواز نزع اخلف وغسل الرجل إذا مل يكن فيه رغبة عن السنة

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا أمحد بن سلمان الفقيه ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا  - ١٣٠٠
و بن عون ثنا هشيم عن منصور ح وأخربنا أبو احلسن املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن عمر

يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع الزهراين ثنا هشيم ثنا منصور بن زاذان عن حممد بن سريين عن أفلح موىل أيب أيوب 
قيل له يف ذلك كيف تأمر باملسح وأنت تغسل أنه كان يأمرنا باملسح على اخلفني وكان يغسل هو قدميه ف: عنه 

فقال بئس ما يل إن كان مهنا لكم ومأمثة علي قد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفعله ويأمر به ولكين امرؤ 
   ٣٠٠حبب إيل الوضوء لفظ حديث الزهراين 

  مجاع أبواب الغسل للجمعة واألعياد وغري ذلك

 (  
  باب الغسل للجمعة  - ٣٠١

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأ بو بكر بن احلسن القاضي قالوا ثنا أبو  - ١٣٠١
العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك ما لك أن نافعا حدثهم عن عبد اهللا بن عمر 

إىل اجلمعة فليغتسل رواه البخاري يف الصحيح عن عبد  إذا جاء أحدكم: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  اهللا بن يوسف عن ما لك 

أخربنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر احلفار ببغداد أنبأ أبو عبد اهللا احلسني بن حيىي بن عياش القطان  - ١٣٠٢
أيب الربيع ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخربين بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عمر عن ثنا احلسن بن 

من جاء منكم إىل اجلمعة فليغتسل قال وحدثين بن شهاب عن عبد اهللا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
عليه و سلم قال وهو قائم على املنرب من جاء  بن عبد اهللا بن عمر عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا

  منكم اجلمعة فليغتسل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا حممد بن رافع ثنا  - ١٣٠٣
  ن رافع فذكره عنهما مجيعا مدرجا على اللفظ األول رواه مسلم يف الصحيح عن حممد ب: عبد الرزاق 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو بكر بن احلسن وأ بو زكريا بن أيب إسحاق وأ بو عبد الرمحن السلمي  - ١٣٠٤
قالوا أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك ما لك بن أنس وغريه أن 

ا أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا القعنيب عن ما لك صفوان بن سليم حدثهم وأخربنا أبو علي الروذباري أن
غسل يوم : عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

اجلمعة واجب على كل حمتلم لفظ حديث القعنيب ويف حديث بن وهب الغسل يوم اجلمعة رواه البخاري يف 
   ٣٠٢القعنيب ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي عن ما لك الصحيح عن 

  باب الداللة على أن الغسل يوم اجلمعة سنة اختيار

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٣٠٥
بن يوسف أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن حيىي  إسحاق الصغاين ثنا روح بن عبادة ح وحدثنا أبو حممد عبد اهللا

الزهري مبكة ثنا حممد بن إمساعيل الصائغ ثنا روح بن عبادة ثنا ما لك بن أنس عن بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا 
دخل املسجد يوم اجلمعة وعمر بن اخلطاب : بن عمر عن أبيه أن رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 

مر أية ساعة هذه فقال يا أمري املؤمنني انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت خيطب فقال ع
  وأقبلت فقال عمر الوضوء أيضا وقد علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يأمر بالغسل 

املثىن العنربي ثنا عبد اهللا بن  أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا أبو - ١٣٠٦
أن : حممد بن أمساء ثنا جويرية بن أمساء عن ما لك بن أنس عن الزهري عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن بن عمر 
عمر بن اخلطاب بينا هو قائم للخطبة يوم اجلمعة إذ جاء رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم من 

أية ساعة هذه فقال إين شغلت اليوم فلم أنقلب إىل أهلي حىت مسعت التأذين فلم أزد  املهاجرين األولني فناداه عمر
على أن توضأت قال عمر الوضوء أيضا وقد علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يأمر بالغسل رواه 

وطأ فلم يذكر عبد اهللا البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد بن أمساء وهذا حديث أرسله ما لك بن أنس يف امل
بن عمر يف إسناده ووصله خارج املوطأ واملوصول صحيح فقد رواه يونس بن يزيد األيلي ومعمر بن راشد عن 

  الزهري موصوال وثبت ذلك من حديث أيب هريرة عن عمر رضي اهللا عنه 

ي قاال ثنا أبو العباس حممد أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوس - ١٣٠٧
بن يعقوب ثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخربين أيب ثنا األوزاعي حدثين حيىي حدثين أبو سلمة حدثين أبو هريرة قال 

بينا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه خيطب الناس يوم اجلمعة إذ دخل عثمان بن عفان املسجد فعرض له عمر فقال : 
بعد النداء فقال عثمان يعين بن عفان يا أمري املؤمنني ما زدت حني مسعت النداء أن توضأت ما بال رجال يتأخرون 

مث أقبلت فقال عمر الوضوء أيضا أو مل تسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا جاء أحدكم إىل اجلمعة 
وزاعي وأخرجه البخاري من فليغتسل رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم عن األ

وجه آخر عن حيىي بن أيب كثري قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل فلما مل يترك عثمان الصالة للغسل ومل يأمره عمر 
  باخلروج للغسل دل ذلك على أهنما قد علما أن أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالغسل على االختيار 



حلافظ حدثين أبو العباس حممد بن يعقوب من أصل كتابه ثنا أبو جعفر حممد بن أخربنا حممد بن عبد اهللا ا - ١٣٠٨
سألت عمرة عن الغسل يوم اجلمعة فقالت سألت عائشة : عيسى العطار ثنا يزيد بن هارون ثنا حيىي بن سعيد قال 

سلتم خمرج يف عن الغسل يوم اجلمعة فقالت كان الناس عمال أنفسهم وكانوا يروحون هبيئتهم فقيل هلم لو اغت
  الصحيحني من حديث حيىي بن سعيد األنصاري 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن مسلمة ثنا عبد العزيز يعين  - ١٣٠٩
الغسل يا بن عباس أترى : بن حممد عن عمرو يعين بن أيب عمرو عن عكرمة أن أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا 

يوم اجلمعة واجبا قال ال ولكنه أطهر وخري ملن اغتسل ومن مل يغتسل فليس عليه بواجب وسأخربكم كيف بدأ 
الغسل كان الناس جمهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف إمنا هو 

يف ذلك الصوف حىت ثارت منهم رياح  عريش فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف يوم حار وعرق الناس
آذى بذلك بعضهم بعضا فلما وجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تلك الريح قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم 
فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما جيد من دهنه وطيبه قال بن عباس مث جاء اهللا باخلري ولبسوا غري الصوف وكفوا 

  هب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق العمل ووسع مسجدهم وذ

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو أمحد حممد بن إسحاق الصفار العدل ثنا أمحد بن نصر ثنا عمرو بن  - ١٣١٠
من : طلحة القناد ثنا أسباط بن نصر السدي عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ت وجيزىء من الفريضة ومن اغتسل فالغسل أفضل وهذا احلديث هبذا اللفظ غريب من هذا الوجه توضأ فبها ونعم
  وإمنا يعرف من حديث احلسن وغريه 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا جعفر بن حممد بن شاكر ثنا  - ١٣١١
من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت : رة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن احلسن عن مس

  ومن اغتسل فهو أفضل وهكذا روي عن شعبة عن قتادة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا حممد بن عبد العزيز بن أيب رجاء ثنا عفان بن  - ١٣١٢
من توضأ يوم : حلسن عن مسرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسلم ثنا شعبة بن احلجاج عن قتادة عن ا

اجلمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وكذلك رواه سعيد بن سفيان اجلحدري عن شعبة وخالفهما سعيد 
  بن أيب عروبة فرواه مرسال 

نا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفضل احلسن بن يعقوب العدل ث - ١٣١٣
مرسال وكذلك رواه أبان : بن عطاء أنبأ سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

بن يزيد العطار عن قتادة ورواه أبو حرة الرقاشي عن احلسن كما أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد 
ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا أبو حرة عن احلسن عن عبد الرمحن بن مسرة قال وال أعلمه إال اهللا بن جعفر 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل 
 عليه و سلم ومل يشك أخربناه أبو عبد أفضل ورواه بكر بن بكار عن أيب حرة بإسناده قال قال رسول اهللا صلى اهللا



اهللا احلافظ ثنا علي بن حممد بن سختويه ثنا حممد بن مندة األصبهاين ثنا بكر بن بكار ثنا أبو حرة فذكره وروي من 
  وجه آخر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ويف إسناده نظر 

بن حبيب ثنا أبو داود ثنا الربيع ح وأخربنا أبو  أخربنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس - ١٣١٤
طاهر الفقيه ثنا أبو حامد اهلاليل ثنا احلسن بن إبراهيم بن موسى البغدادي مبكة ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا الربيع 

عة من توضأ يوم اجلم: بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس بن ما لك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل والغسل من السنة مل يذكر أبو داود والغسل من السنة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عوف الطائي ثنا موسى بن داود  - ١٣١٥
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و ثنا حبان بن علي عن الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس بن ما لك 

من جاء إىل اجلمعة فليغتسل فلما جاء الشتاء فاشتد علينا فشكونا ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سلم 
فقال من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وروي أيضا عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه 

  و سلم 

اه أبو احلسن بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن علي اخلزاز ثنا أسيد بن زيد اجلمال أخربن - ١٣١٦
من توضأ : ثنا أبو حممد ثنا شريك أنا عوف عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

دثه عن أيب نضرة عن جابر عن النيب يوم اجلمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ورواه الثوري عمن ح
   ٣٠٣صلى اهللا عليه و سلم ورواه إسحاق عن أيب داود احلفري عن سفيان 

  باب الغسل للجمعة عند الرواح إليها

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين علي بن محشاذ العدل ثنا حممد بن سليمان الواسطي ثنا أبو نعيم ثنا  - ١٣١٧
أن عمر بن اخلطاب بينما هو : لنحوي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة شيبان بن عبد الرمحن ا

خيطب الناس إذ جاء رجل فقال مل حتتبسون إىل هذه الساعة فقال الرجل ما هو إال أين مسعت النداء فتوضأت فقال 
ىل املسجد فليغتسل رواه عمر والوضوء أمل تسمع قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا راح أحدكم إ

البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم وكذلك رواه حرب بن شداد عن حيىي بن أيب كثري إذا راح أحدكم إىل اجلمعة 
   ٣٠٤فليغتسل وقال األوزاعي عن حيىي إذا جاء أحدكم وقال معاوية بن سالم عن حيىي إذا أتى أحدكم 

  هاباب جواز الغسل هلا إذا كان غسله قبلها يف يوم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو زرعة الدمشقي ح وأخربنا أبو سعيد ثنا  - ١٣١٨
أبو حممد املزين أنا علي بن حممد بن عيسى قاال ثنا أبو اليمان أخربين شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال قال طاوس 

اغتسلوا يوم اجلمعة واغسلوا رؤوسكم وإن مل :  عليه و سلم قال قلت البن عباس ذكروا أن رسول اهللا صلى اهللا
تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب فقال بن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فال أدري رواه البخاري يف الصحيح 

حمتلم  عن أيب اليمان وروينا يف حديث أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم الغسل يوم اجلمعة واجب على كل



وقال أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة مث راح فذكر رواحه بعد الغسل 
   ٣٠٥يف الساعة األوىل والثانية والثالثة والرابعة واخلامسة 

  باب الغسل على من أراد اجلمعة دون من مل يردها

 علي بن حممد بن سختويه العدل ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ حدثين - ١٣١٩
إذا أراد أحدكم أن يأتى : حيىي ثنا الليث عن نافع عن بن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

ن جتب عليه اجلمعة فليغتسل رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي ويذكر عن بن عمر أنه قال إمنا الغسل على م
اجلمعة وعنه أنه كان ال يغتسل يف السفر يوم اجلمعة وقد استحب غريه أن يغتسل يف كل أسبوع مرة تنظيفا واحتج 
مبا أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الضيب ثنا أبو أمحد بن بكر بن حممد بن محدان مبرو ثنا أبو األحوص حممد بن 

لليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن أبان بن صاحل عن جماهد أيب اهليثم القاضي ثنا بن بكري ثنا ا
احلجاج عن طاوس عن أيب هريرة قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم على كل مسلم حق أن يغتسل يف كل سبعة 

  معة أيام يوما قال البخاري ورواه أبان بن صاحل فذكره وهذا يشبه أن يكون أراد به أيضا غسل يوم اجل

فقد أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام يعين حممد بن غالب ثنا موسى ثنا  - ١٣٢٠
حنن اآلخرون السابقون يوم القيامة : وهب ثنا بن طاوس عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

ن بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا اهللا فغدا لليهود وبعد غد بيد كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا م
للنصارى فسكت وقال حق على كل مسلم يف كل سبعة أيام يوما يغسل رأسه وجسده ورواه البخاري يف الصحيح 

   ٣٠٦عن موسى بن إمساعيل خمتصرا 

   عليهباب اإلغتسال للجنابة واجلمعة مجيعا إذا نوامها معا لقوله صلى اهللا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو زكريا حيىي بن إبراهيم  - ١٣٢١و سلم إمنا األعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى 
بن حممد بن حيىي وأ بو عبد الرمحن السلمي قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا السعدي ثنا 

ن حممد بن إبراهيم التيمي أنه مسع علقمة بن وقاص يقول مسعت عمر بن يزيد بن هارون أنبأ حيىي بن سعيد ع
إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى فمن : اخلطاب يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

إىل امرأة  كانت هجرته إىل اهللا وإىل رسوله فهجرته إىل اهللا وإىل رسوله ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو
يتزوجها فهجرته إىل ما هاجر إليه رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن منري عن يزيد بن هارون ورواه 

  البخاري من أوجه عن حيىي بن سعيد األنصاري 

ثنا جرير وأخربنا حممد بن عبد اهللا ثنا أبو الوليد ثنا احلسن يعين بن سفيان ثنا أبو بكر يعين بن أيب شيبة  - ١٣٢٢
   ٣٠٧أنه كان يغتسل للجنابة واجلمعة غسال واحدا : عن ليث عن نافع عن بن عمر 

  باب هل يكتفي بغسل اجلنابة عن غسل اجلمعة إذا مل ينوها مع اجلنابة



أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ حدثين أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ نا احلسني بن حممد بن زياد  - ١٣٢٣
و حازم احلافظ و أبو سعد الشعيب قاال ثنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن زكريا أنبأ أبو علي احلسني بن وأخربنا أب

حممد بن زياد القباين ثنا سريج بن يونس ثنا هارون بن مسلم العجلي ثنا أبان بن يزيد العطار عن حيىي بن أيب كثري 
يوم اجلمعة فقال غسلك من جنابة أو للجمعة قال قلت دخل علي أيب وأنا أغتسل : عن عبد اهللا بن أيب قتادة قال 

من جنابة قال أعد غسال آخر فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من اغتسل يوم اجلمعة كان يف 
  طهارة إىل اجلمعة األخرى لفظ حديث أيب حازم احلافظ 

لعباس حممد بن إسحاق الثقفي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا وأخربنا أبو حازم احلافظ ثنا أبو أمحد احلافظ ثنا أبو ا - ١٣٢٤
إذا اغتسل الرجل من اجلنابة يوم اجلمعة بعد طلوع الفجر أجزأه من : أبو األحوص عن منصور عن جماهد قال 

  غسل يوم اجلمعة 

ة ثنا أخربنا أبو احلسني بن بشران ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا قبيصة بن عقب - ١٣٢٥
استب رجالن من أصحاب النيب صلى : سفيان بن سعيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن زاذان قال 

   ٣٠٨اهللا عليه و سلم فقال أحدمها أنا إذا كمثل الذي ال يغتسل يوم اجلمعة 

  باب االغتسال لألعياد

جاين ثنا داود بن احلسني البيهقي ثنا أبو أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي من أصله ثنا بشر بن أمحد املهر - ١٣٢٦
خالد يزيد بن سعيد اإلسكندراين بإسكندرية قال قرئ على ما لك بن أنس حدثك سعيد بن أيب سعيد املقربي عن 

يف مجعة من اجلمعة يا معشر املسلمني إن هذا يوم : أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
 لكم عيدا فاغتسلوا وعليكم بالسواك هكذا رواه مسلم عن هذا الشيخ عن ما لك ورواه اجلماعة جعله اهللا تعاىل

  عن ما لك عن الزهري عن بن السباق عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال 

حممد وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا بن فضيل عن  - ١٣٢٧
أنه كان يغتسل يف العيدين اغتساله من اجلنابة وروي عن غريه أيضا وذلك يرد : بن إسحاق عن نافع عن بن عمر 

   ٣٠٩إن شاء اهللا تعاىل يف كتاب العيدين 

  باب الغسل من غسل امليت

بيد اهللا النرسي ثنا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر أمحد بن حممد الصرييف مبرو ثنا أمحد بن ع - ١٣٢٨
أبو نعيم ثنا زكريا بن أيب زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد اهللا بن الزبري عن عائشة أهنا حدثته 

  يغتسل من أربع من اجلنابة ويوم اجلمعة ومن غسل امليت واحلجامة : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

ا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا حممد بن بشر ثنا وأخربنا أبو علي الروذباري ثن - ١٣٢٩
بإسناده مثله إال أنه قال كان يغتسل من أربع وكذلك رواه مسعر عن مصعب : زكريا ثنا مصعب بن شيبة فذكره 

  بن شيبة 



اهد ثنا أبو سعيد احلسن بن عبد وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حامت الز - ١٣٣٠
الصمد ثنا عبد الصمد بن حسان املروروذي بنيسابور ثنا سفيان عن عبد اهللا بن أيب السفر عن مصعب بن شيبة عن 

: طلق بن حبيب قال مسعت عبد اهللا بن الزبري يقول مسعت عائشة تقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
جامة وغسل يوم اجلمعة وغسل امليت والغسل من ماء احلمام أخرج مسلم يف الغسل من مخسة من اجلنابة واحل

الصحيح حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن بن الزبري عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم عشر 
اهللا بن  من الفطرة وترك هذا احلديث فلم خيرجه وال أراه تركه إال لطعن بعض احلفاظ فيه وله شاهد من حديث عبد

  عمرو بن العاصي إال أنه مل يذكر الغسل من غسل امليت 

وأخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ١٣٣١
س من اجلنابة كنا نغتسل من مخ: اجلبار ثنا أبو معاوية عن األعمش عن جماهد عن عبد اهللا بن عمرو بن العاصي قال 

واحلجامة ونتف اإلبط ومن احلمام ويوم اجلمعة قال األعمش فذكرت ذلك إلبراهيم فقال ما كانوا يرون غسال 
  واجبا إال من اجلنابة وإن كانوا يستحبون أن يغتسلوا يوم اجلمعة 

بن حفص ثنا أيب  وأخربنا أبو احلسني بن الفضل ثنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثين عمر - ١٣٣٢
اغتسل من احلمام واجلمعة واجلنابة واحلجامة واملوسى الغسل : ثنا األعمش حدثين جماهد عن عبد اهللا بن عمرو قال 

  من غسل امليت 

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا أبو سهل أمحد بن حممد ثنا حممد بن جعفر بن أيب  - ١٣٣٣
عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كثري عن حممد بن 

  من غسل ميتا فليغتسل ومن محله فليتوضأ : قال 

وأخربنا أبو نصر بن عبد العزيز أنا أبو الفضل بن مخريويه ثنا احلسني بن إدريس ثنا حممد بن عبد امللك  - ١٣٣٤
عزيز أظنه بن املختار ثنا سهيل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال بن أيب الشوارب ثنا عبد ال

من غسله الغسل ومن محله الوضوء يعين امليت وكذلك رواه بن جريج ومحاد بن سلمة عن سهيل بن أيب صاحل : 
اق موىل زائدة عن أيب هريرة عن أبيه عن أيب هريرة ورواه سفيان بن عيينة عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن إسح

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مبعناه أخربناه أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حامت بن حيىي 
  عن سفيان فذكره وكذلك رواه بن علية عن سهيل مرة مرفوعا ومرة موقوفا ورواه وهب بن خالد عن سهيل 

اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن كامل القاضي ببغداد ثنا عبد اهللا بن مهران الضرير  كما أخربنا أبو عبد - ١٣٣٥
الثقة املأمون وكان من أحفظ الناس ثنا عفان بن مسلم ثنا وهب بن خالد ثنا سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن 

لغسل ومن محله الوضوء يعين من غسله ا: احلارث بن خملد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
يف امليت واجلنازة كذا رواه وال أراه حفظه وقيل عن وهب ثنا أبو واقد عن حممد بن عبد الرمحن يعين بن ثوبان 

  وإسحاق موىل زائدة عن أىب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من غسله الغسل ومن محله الوضوء 



ان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن غالب ثنا موسى يعين بن إمساعيل أخربناه علي بن أمحد بن عبد - ١٣٣٦
فذكره وزاد قال فذكرت ذلك لسعيد بن املسيب قال لو علمت أنه جنس مل أمسه وقيل عن إسحاق عن : ثنا وهب 

بو أمحد بن فارس ثنا أيب سعيد وقيل غري ذلك أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا ثنا أ
حممد بن إمساعيل البخاري حدثين حيىي بن سليمان عن بن وهب عن أسامة عن سعيد بن أيب سعيد موىل املهري عن 
إسحاق موىل زائدة عن أيب سعيد مثله من غسل ميتا فليغتسل ومن محله فليتوضأ قال البخاري وقال معمر عن حيىي 

النيب صلى اهللا عليه و سلم قال وحدثنا موسى بن إمساعيل عن أبان عن  بن أيب كثري عن إسحاق عن أيب هريرة عن
حيىي عن رجل من بين ليث عن إسحاق عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال وحدثنا موسى بن 

ثنا إمساعيل عن محاد عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله قال وحد
األويسي عن الدراوردي عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قوله قال البخاري وهذا أشبه قال وقال 

  بن حنبل وعلي ال يصح يف هذا الباب شئ 

وأخربنا أبو علي الروذباري أخربنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود السجستاين قال مسعت أمحد بن حنبل  - ١٣٣٧
لغسل من غسل امليت فقال جيزئه الوضوء أدخل أبو صاحل بينه وبني أيب هريرة يف هذا يعين وسئل عن ا: يقول 

إسحاق موىل زائدة قال وحديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس عليه العمل قال الشيخ وقال أبو عيسى سألت 
يصح يف هذا الباب حممد بن إمساعيل البخاري عن هذا احلديث فقال أن أمحد بن حنبل وعلي بن عبد اهللا قاال ال 

  شئ قال حممد وحديث عائشة يف هذا الباب ليس بذاك 

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنا الربيع قال قال الشافعي وإمنا منعين عن إجياب  - ١٣٣٨
نعين فإن وجدت إسناده رجال مل أقنع عن معرفة من ثبت حديثه إىل يومى على ما يق: الغسل من غسل امليت أن يف 

من يقنعين أوجبته وأوجبت الوضوء من مس امليت مفضيا إليه فإهنما يف حديث واحد وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا 
أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو بكر املطرز قال مسعت حممد بن حيىي يقول ال أعلم فيمن غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا 

  مام أمحد وقد روي من وجه آخر ضعيف عن أيب سلمة مرفوعا ولو ثبت لزمنا استعماله قال اإل

أخربناه أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا حاجب بن أمحد ثنا حممد بن حيىي وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ  - ١٣٣٩
بن عبد اهللا بن ثنا أمحد بن حمبوب الرملي مبكة أنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن الربيع التميمي مبصر قاال ثنا حيىي 

بكري حدثين بن هليعة عن حنني بن أيب حكيم عن صفوان بن أيب سليم عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة 
من غسل ميتا فليغتسل هذا لفظ القاضي ويف رواية احلافظ قال قال رسول اهللا : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

من محله الوضوء بن هليعة وحنني بن أيب حكيم ال حيتج هبما واحملفوظ صلى اهللا عليه و سلم من غسل امليت الغسل و
  من حديث أيب سلمة ما أشار إليه البخاري موقوف من قول أيب هريرة 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا عبد الوهاب بن  - ١٣٤٠
من غسل ميتا فليغتسل ومن محل ميتا فليتوضأ ومن : يب سلمة عن أيب هريرة أنه قال عطاء أنبأ حممد بن عمرو عن أ

مشى معها فال جيلس حىت يقضى دفنها قال الشيخ هذا هو الصحيح موقوفا على أيب هريرة كما أشار إليه البخاري 
  وقد روي من وجه آخر عن أيب هريرة مرفوعا 



محد احلافظ أنا أبو بكر عبد اهللا بن سليمان بن األشعث ببغداد إمالء ثنا أخربناه أبو حازم احلافظ أنا أبو أ - ١٣٤١
حممد بن عبد الرحيم يعين الربقي وجعفر بن مسافر قاال ثنا عمرو بن أيب سلمة ثنا زهري عن العالء عن أبيه عن أيب 

أ زهري بن حممد قال من غسل ميتا فليغتسل ومن محله فليتوض: هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
البخاري روي عنه أهل الشام أحاديث مناكري وقال أبو عبد الرمحن النسائي زهري ليس بالقوي وروي من وجه آخر 

  عن أيب هريرة مرفوعا 

أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا بن أيب فديك حدثين  - ١٣٤٢
من : ن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمري عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال بن أيب ذئب ع

  غسل امليت فليغتسل ومن محله فليتوضأ هذا عمرو بن عمري إمنا يعرف هبذا احلديث وليس باملشهور 

د الطيالسي ثنا بن أيب ذئب أخربنا أبو بكر بن فورك ثنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داو - ١٣٤٣
من غسل ميتا فليغتسل ومن محل : عن صاحل موىل التوأمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  جنازة فليتوضأ هذا هو املشهور من حديث بن أيب ذئب وصاحل موىل التوأمة ليس بالقوي 

عبيد ثنا جعفر بن أمحد يعين بن عاصم الدمشقي ثنا حممود وقد أخربنا أبو احلسن بن عبدان ثنا أمحد بن  - ١٣٤٤
قلت لليث بن سعد أن بن أيب ذئب أخربين عن صاحل موىل التوأمة عن أيب هريرة : بن خالد ثنا الوليد بن مسلم قال 

ذكر  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يعين ومن محله فليتوضأ قال الليث بلغنا أن هذا من حديث أيب هريرة
لعبد اهللا بن عمرو بن العاصي فقال عبد اهللا يريد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ال يشهد اجلنازة إال متوضيء 

  قال الشيخ وقد روي هذا من وجه آخر عن أيب هريرة منصوصا إال أن إسناده ضعيف 

عاصم الدمشقي ثنا هشام بن عمار  أخربنا علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد ثنا جعفر بن أمحد بن - ١٣٤٥
من : حدثنا الوليد حدثين بن هليعة عن موسى بن وردان عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أراد أن حيمل ميتا فليتوضأ قال الشيخ الروايات املرفوعة يف هذا الباب عن أيب هريرة غري قوية جلهالة بعض رواهتا 
  ح عن أيب هريرة من قوله موقوفا غري مرفوع وضعف بعضهم والصحي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٣٤٦
إسحاق ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين حيىي بن أيوب عن عقيل بن خالد عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب 

  من غسل امليت فليغتسل ومن أدخله قربه فليتوضأ وقد قيل عن بن املسيب يف قوله  :هريرة قال 

أخربناه أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو حممد املزين أنا علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخربين  - ١٣٤٧
سل ميتا ويتوضأ من أن من السنة أن يغتسل من غ: شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال حدثين سعيد بن املسيب 

نزل يف حفرته حني يدفن وال وضوء على أحد من غري ذلك ممن صلى عليه وال ممن محل جنازته وال ممن مشى معها 
وقد مضى عن بن املسيب أنه قال لو علمت أنه جنس مل أمسه وروي يف ذلك عن حذيفة بن اليمان مرفوعا حدثنا 

ألرموي أنا أبو القاسم النسوي ثنا احلسن بن سفيان النسوي ثنا حممد الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن أمحد ا
بن منهال ثنا يزيد بن زريع ثنا معمر بن راشد عن أيب إسحاق عن أبيه عن حذيفة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 



رة وقال أبان و سلم من غسل ميتا فليغتسل وقال غريه عن معمر عن حيىي بن أيب كثري عن أيب إسحاق عن أيب هري
عن حيىي عن أيب إسحاق مسع أبا هريرة قال الشيخ قال أبو بكر بن إسحاق الفقيه خرب أيب إسحاق عن أبيه عن 

حذيفة ساقط قال وقال علي بن املديين ال يثبت فيه حديث قال الشيخ رمحه اهللا تعاىل واملشهور عن أيب إسحاق عن 
  ناجية بن كعب األسدي عن علي رضي اهللا عنه 

كما أخربناه أبو علي احلسني بن حممد بن حممد بن علي الفقيه ثنا عبد اهللا بن عمر بن أمحد بن شوذب  - ١٣٤٨
املقرئ بواسط ثنا شعيب بن أيوب ثنا عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن ناجية بن كعب األسدي 

سلم فقلت يا رسول اهللا إن عمك الضال قد هلك ملا تويف أبو طالب أتيت النيب صلى اهللا عليه و : عن علي قال 
قال فانطلق فواره فقلت ما أنا مبواريه قال فمن يواريه انطلق فواره وال حتدثن شيئا حىت تأتيين فانطلقت فواريته 

فأمرين أن أغتسل مث دعا يل بدعوات وال يسرين هبا ما على األرض من شئ ورواه أيضا الثوري وشعبة وشريك عن 
ورواه األعمش عنه عن رجل عن علي وناجية بن كعب األسدي مل تثبت عدالته عند صاحيب الصحيح  أيب إسحاق

  وليس فيه أنه غسله 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا حممد بن أمحد بن الرباء قال قال علي بن  - ١٣٤٩
عليه و سلم أمره أن يواري أبا طالب مل جنده إال عند أهل  أن النيب صلى اهللا: املديين حديث علي رضي اهللا عنه 

الكوفة ويف إسناده بعض الشئ رواه أبو إسحاق عن ناجية وال نعلم أحدا روى عن ناجية غري أيب إسحاق قال 
  اإلمام أمحد وقد روي من وجه آخر ضعيف عن علي هكذا 

سحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم الديلي مبكة ثنا حدثناه أبو حممد عبد اهللا بن يوسف إمالء أنبأ أبو إ - ١٣٥٠
حممد بن علي بن زيد الصائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا احلسن بن يزيد األصم قال مسعت السدي حيدث عن أيب عبد 

ملا تويف أبو طالب أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الرمحن السلمي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال 
إن عمك الشيخ قد مات فقال يل اذهب فواره مث ال حتدث شيئا حىت تأتيين فاغتسلت مث أتيته فدعا يل  فقلت

  بدعوات ما يسرين هبا محر النعم 

: وأخربنا عمر بن عبد العزيز ثنا العباس بن الفضل النضروي اهلروي هبا حدثين أمحد بن جندة ثنا سعيد  - ١٣٥١
م وسودها وكان علي إذا غسل ميتا اغتسل تفرد به احلسن بن يزيد األصم بإسناده فذكره بإسناده حنوه زاد محر النع

  هذا 

وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد عبد اهللا بن عدي احلافظ قال احلسن بن يزيد الكويف ليس بالقوي  - ١٣٥٢
عي عن ناجية بن كعب عن وحديثه عن السدي ليس باحملفوظ ومدار هذا احلديث املشهور علي أيب إسحاق السبي

علي قال الشيخ وقد روي إسحاق بن حممد الفروي عن علي بن أيب على اللهيب عن الزهري عن علي بن حسني 
دخل علي بن أيب طالب على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربه : عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال 

  شيئا حىت تأتيين فغسلته وواريته مث أتيته فقال اذهب فاغتسل  مبوت أيب طالب فقال فاذهب فاغسله وال حتدثن



أخربنا أبو بكر حممد بن أمحد بن عبد اهللا النوقاين هبا ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا األصفهاين الصفار  - ١٣٥٣
ر ال أصل له هبذا فذكره وهذا منك: ثنا جعفر بن حممد الطيالسي ثنا إسحاق بن حممد الفروي ثنا علي بن أيب علي 

اإلسناد وعلى بن أيب علي اللهىب ضعيف جرحه أمحد بن حنبل وحيىي بن معني وجرحه البخاري وأ بو عبد الرمحن 
  النسائي ويروى عن على من وجه آخر هكذا وإسناده ضعيف وروي عن علي من قوله وليس بالقوي 

حاق الفقيه ثنا صاحل بن مقاتل بن صاحل ثنا أيب ثنا أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر أمحد بن إس - ١٣٥٤
ملا مات أبو طالب : حممد بن الزبرقان عن إمساعيل بن مسلم عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي بن أيب طالب قال 

أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا رسول اهللا مات الشيخ الضال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
هب فأغسله وكفنه فقلت يا رسول اهللا أنا فقال ومن أحق بذلك منك اذهب فاغسله وكفنه وجننه وال سلم اذ

حتدثن شيئا حىت تأتيين فانطلقت ففعلت قال فلما أتيته قال اذهب فاغتسل غسل اجلنابة هذا غلط واملشهور عن أيب 
ري وروي يف ذلك عن احلارث عن علي إسحاق عن ناجية عن علي كما تقدم وصاحل بن مقاتل بن صاحل يروي املناك

  من قوله 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٣٥٥
من : إسحاق ثنا علي بن معبد ثنا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد عن جابر عن الشعيب عن احلارث عن علي أنه قال 

ليغتسل وروي يف ذلك عن بن عباس من قوله أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو بكر بن احلسن قاال ثنا غسل ميتا ف
أبو العباس بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا األسود بن عامر ثنا محاد بن سلمة عن مطر عن عمار بن أيب عمار 

الصحيح عن بن عباس خالف ذلك عدم عن بن عباس قال من غسل ميتا فليغتسل كذا روي عنه هبذا اإلسناد و
  الغسل من غسل امليت 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق  - ١٣٥٦
سئل بن عباس هل على من غسل ميتا غسل فقال أجنستم صاحبكم : ثنا عثمان بن عمر ثنا بن جريج عن عطاء قال 

  ي منه الوضوء يكف

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن  - ١٣٥٧
أنه سئل عن الغسل من : عاصم ثنا احلسن بن حفص عن سفيان عن أيب الزبري عن سعيد بن جبري عن بن عباس 

  لغسل من غسل امليت غسل امليت فقال أجناس هم فتغتسلون منهم يعين ا

وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ أبو العباس ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا معلي ومنصور بن سلمة قاال ثنا  - ١٣٥٨
ليس عليكم يف غسل ميتكم غسل إذا : سليمان بن بالل عن عمرو بن أيب عمرو عن عكرمة عن بن عباس قال 

  كم أن تغسلوا أيديكم وروي هذا مرفوعا وال يصح رفعه غسلتموه إن ميتكم ملؤمن طاهر وليس بنجس فحسب

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو علي احلسني بن علي احلافظ ثنا أبو العباس أمحد بن حممد اهلمداين ثنا  - ١٣٥٩
بن عباس أبو شيبة إبراهيم بن عبد اهللا ثنا خالد بن خملد ثنا سليمان بن بالل عن عمرو بن أيب عمرو عن عكرمة عن 

ليس عليكم يف غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه إنه مسلم مؤمن طاهر : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



وإن املسلم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم هذا ضعيف واحلمل فيه على أيب شيبة كما أظن وروى بعضه 
  من وجه آخر بن عباس مرفوعا 

احلافظ ثنا إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم العدل ثنا أبو مسلم املسيب بن زهري وأخربنا أبو عبد اهللا  - ١٣٦٠
البغدادي ثنا أبو بكر وعثمان ابنا أيب شيبة قاال ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أيب رباح عن بن 

س بنجس حيا وال ميتا وهكذا ال تنجسوا موتاكم فإن املسلم لي: عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  روي من وجه آخر غريب عن بن عيينة واملعروف موقوف 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد األشناين ثنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد  - ١٣٦١
قلت البن : ل الدارمي ثنا حمبوب بن موسى ثنا أبو إسحاق الفزاري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري قا

  عمر أيغتسل من غسل امليت فقال ما امليت فقلت أرجو أن يكون مؤمنا قال فتمسح باملؤمن ما استطعت 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء  - ١٣٦٢
  سل ميتا فأصابه منه شئ فليغتسل وإال فليتوضأ من غ: ثنا العمري عن نافع قال كان بن عمر يقول 

وأخربنا أبو بكر الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ ثنا بن صاعد ثنا حممد بن عبد اهللا املخرمي ثنا أبو هشام  - ١٣٦٣
كنا نغسل امليت فمنا من : املغرية بن سلمة املخزومي ثنا وهيب ثنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال 

  ل ومنا من ال يغتسل يغتس

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عبد الكرمي بن اهليثم ثنا أبو  - ١٣٦٤
كنا نغسل امليت فيتوضأ بعضنا ويغتسل بعض مث يعود فنكفنه مث : اليمان أخربين شعيب بن أيب محزة قال وقال نافع 

الوضوء وبإسناده قال أخربين شعيب قال قال نافع قد رأيت عبد اهللا بن عمر حنط  حننطه ونصلي عليه وال نعيد
  سعيد بن زيد ومحله فيمن محله مث دخل املسجد فصلى ومل يتوضأ 

وحدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن إسحاق بن إبراهيم ثنا حممد بن  - ١٣٦٥
: سامة عن عبيد اهللا بن عمر عن أيب عبد الغفار عن عائشة بنت سعد بن أيب وقاص قالت عثمان بن كرامة ثنا أبو أ

غسل سعد سعيد بن زيد وحنطه مث أتى البيت فاغتسل مث قال لنا إين مل أغتسل من غسلي إياه ولكين اغتسلت من 
  احلر 

ب عتيق ثنا أبو فروة يزيد بن حممد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو حامد أمحد بن علي املقرئ من كتا - ١٣٦٦
بن يزيد بن سنان حدثين أيب حدثين أيب يزيد بن سنان ثنا زيد بن أيب أنيسة عن جابر عن الشعيب عن علقمة عن بن 

  إن كان صاحبكم جنسا فاغتسلوا وإن كان مؤمنا فلم نغتسل من املؤمن إسناده ليس بالقوي : مسعود قال 

الفضل القطان ببغداد ثنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  أخربنا أبو احلسني بن - ١٣٦٧
قمت إىل أنس يف هذا املسجد فسألته عن : أبو اليمان احلكم بن نافع ثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال 

  الوضوء من اجلنائز فقال إمنا كنا يف صالة ورجعنا إىل صالة فال وضوء 



بو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أخربنا أ - ١٣٦٨
سبحان اهللا أموات املؤمنني أجناس وهل هو إال رجل أخذ : أنا حممد بن عمر عن حممد بن إبراهيم أن عائشة قالت 

   ٢عودا بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  كتاب احليض

د اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون بن أخربنا أبو عب - ١٣٦٩
قلت : سليمان ثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثين جعفر بن سليمان عن أيب عمران اجلوين عن يزيد بن بابنوس قال 

   ١هللا عز و جل لعائشة ما تقولني يف العراك قالت احليض تعنون قلنا نعم قالت مسوه كما مساه ا

  باب احلائض ال تصلي وال تصوم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو نضر أمحد بن سهل الفقيه ببخارى أنبأ صاحل بن حممد احلافظ جزرة  - ١٣٧٠
حدثين حممد بن عبد الرحيم الربقي وحممد بن إدريس أبو حامت وأمحد بن محويه أبو سنان البلخي الثقفي قالوا ثنا 

احلكم بن أيب مرمي أنبأ حممد بن جعفر بن أيب كثري أخربين زيد بن أسلم عن عياض بن عبد اهللا بن سعد عن  سعيد بن
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف األضحى أو الفطر إىل املصلى فصلى مث انصرف : أيب سعيد اخلدري قال 

رف فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال يا أيها الناس تصدقوا مث انص
فإين رأيتكن أكثر أهل النار فقلن ومل ذاك يا رسول اهللا قال تكثرن اللعن وتكفرن العشري ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أذهب للب الرجل احلازم منكن يا معشر النساء فقلن له وما نقصان عقلنا وديننا قال أليس شهادة املرأة مثل 

شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت املرأة مل تصل ومل تصم قلن بلى قال  نصف
فذلك من نقصان دينها رواه البخاري يف الصحيح عن سعيد بن أيب مرمي ورواه مسلم عن احللواين وغريه عن بن 

   ٢أيب مرمي 

  باب احلائض تقضي الصوم وال تقضي الصالة

بو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه وأ بو الفضل بن إبراهيم املزكي واللفظ أليب أخربنا أ - ١٣٧١
الفضل قاال ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عاصم األحول عن معاذة العدوية 

فقالت هلا أحرورية أنت فقالت لست  أن امرأة سألت عائشة ما بال احلائض تقضي الصوم وال تقضي الصالة: 
حبرورية ولكين أسألك فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنؤمر بقضاء الصوم وال 

نؤمر بقضاء الصالة قال معمر وأخربنا أيوب عن أيب قالبة عن معاذة عن عائشة مثله رواه مسلم يف الصحيح عن 
   ٣اق عن معمر عن عاصم وأخرجه من حديث محاد عن أيوب عبد بن محيد عن عبد الرز

  باب احلائض ال تطوف بالبيت

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف ثنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة أنا احلسن بن حممد  - ١٣٧٢
خرجنا مع رسول : ئشة قالت بن الصباح الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عا



اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت إذا كنا بسرف أو قريب منه حضت فدخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وأنا أبكي فقال ما لك أنفست قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه اهللا عز و جل على بنات آدم فاقضي ما يقضي احلاج 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو قالت ضحى بالبقر رواه البخاري يف الصحيح إال الطواف بالبيت قالت وذبح رسول 
   ٤عن علي عن سفيان ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن سفيان 

  باب احلائض ال تدخل املسجد وال تعتكف فيه

ني بن حسن بن مهاجر ثنا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب إمالء ثنا حس - ١٣٧٣
كان : هارون بن سعيد األيلي ثنا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن أيب األسود عن عروة عن عائشة أهنا قالت 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرج إيل رأسه من املسجد وهو جماور فأغسله وأنا حائض رواه مسلم يف الصحيح 
البخاري من وجه آخر عن عروة ويف حديث أم عطية عن النيب صلى اهللا عليه عن هارون بن سعيد األيلي وأخرجه 

   ٥و سلم أنه أمر احليض أن يعتزلن مصلى املسلمني وذلك يرد إن شاء اهللا تعاىل يف كتاب العيدين 

  باب احلائض ال متس املصحف وال تقرأ القرآن

طر ثنا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف ثنا أخربنا عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنا أبو عمرو بن م - ١٣٧٤
احلكم بن موسى ثنا حيىي بن محزة عن سليمان بن داود حدثين الزهري عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتب إىل أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات : أبيه عن جده 
رو بن حزم فذكر احلديث وفيه قال وال ميس القرآن إال طاهر أرسله غريه واهللا أعلم ويذكر عن بن وبعث به مع عم

  عمر أنه كره للحائض مس املصحف 

أخربنا أبو علي الروذباري وأ بو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري قال أنا إمساعيل بن حممد  - ١٣٧٥
اعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا الصفار ثنا احلسن بن عرفة ثنا إمس

  ال تقرأ احلائض وال اجلنب شيئا من القرآن ليس هذا بالقوي : عليه و سلم قال 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا أبو حممد بن حبان ثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن أنبأ أبو عامر ثنا  - ١٣٧٦
سئل الزهري عن اجلنب والنفساء واحلائض فقال مل يرخص هلم : بن مسلم ثنا أبو عمرو هو األوزاعي قال  الوليد

أن يقرؤا من القرآن شيئا ورويناه عن جابر بن عبد اهللا مث عن عطاء وأيب العالية والنخعي وسعيد بن جبري يف 
   ٦احلائض ال تقرأ القرآن 

  باب احلائض ال توطأ حىت تطهر وتغتسل

(   
وقال الشافعي وقيل واهللا } وال تقربوهن حىت يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اهللا { قال اهللا جل ثناؤه 

  أعلم يطهرن من احمليض فإذا تطهرن باملاء 



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا  - ١٣٧٧
يف قوله تعاىل اعتزلوا النساء يف :  بن صاحل ان معاوية بن صاحل حدثه عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس عبد اهللا

احمليض يقول اعتزلوا نكاح فروجهن وال تقربوهن حىت يطهرن يقول إذا تطهرن من الدم وتطهرن باملاء فأتوهن من 
  ذلك شيئا فقد اعتدى  حيث أمركم اهللا يقول يف الفرج وال تعدوا إىل غريه فمن فعل من

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة عن سفيان  - ١٣٧٨
حىت ينقطع الدم فإذا تطهرن قال } وال تقربوهن حىت يطهرن { يف قوله عز و جل : عن بن أيب جنيح عن جماهد 

اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق ثنا عبيد اهللا بن عمر ثنا هشيم عن يونس عن  يقول إذا اغتسلن وأخربنا أبو عبد
  احلسن يف احلائض إذا طهرت من الدم قال ال يأتيها زوجها حىت تغتسل 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه ثنا أبو حممد بن حبان ثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن أنا أبو عامر  - ١٣٧٩
ال بأس أن يغشى الرجل امرأته وليس حبضرته : نا الوليد بن مسلم أنا سامل انه مسع احلسن يقول موسى بن عامر ث

  ماء إذا طهرت من حيضتها يف سفر إذا تيممت 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين ثنا أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا ما لك أنه بلغه عن  - ١٣٨٠
  اهنما سئال عن احلائض أيصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل فقاال ال حىت تغتسل :  سامل وسليمان بن يسار

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ثنا أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ثنا حفص بن عمر  - ١٣٨١
نا سفيان عن املثىن بن الصباح عن عمرو الرقي ثنا قبيصة ح قال وحدثنا معاذ بن املثىن ثنا حممد يعين بن كثري قاال ث

جاء أعرأيب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا : بن شعيب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال 
إنا نكون يف الرمل أربعة اشهر أو مخسة أشهر فتكون فينا النفساء واحلائض واجلنب فما ترى قال عليكم بالصعيد 

٧   

  احلائض فيما فوق اإلزار وما حيل منها وما حيرم باب مباشرة

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا  - ١٣٨٢
كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول اهللا صلى اهللا : جرير عن منصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت 

سلم أن تتزر بإزار مث يباشرها رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وأخرجه البخاري من حديث عليه و 
  الثوري عن منصور 

أخربنا أبو عمرو األديب ثنا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين حممد بن عمرو بن العالء اجلرجاين ثنا أبو بكر  - ١٣٨٣
كانت إحدانا إذا : عبد الرمحن بن األسود عن أبيه عن عائشة قالت بن أيب شيبة ثنا علي بن مسهر عن الشيباين عن 

كانت حائضا أمرها النيب صلى اهللا عليه و سلم أن تأتزر يف فور حيضتها مث يباشرها وأيكم ميلك إربه كما كأن 
مسهر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميلك إربه رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن اخلليل عن علي بن 

  ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأ بو عبد الرمحن السلمي وأ بو احلسن  - ١٣٨٤
علي بن حممد السبيعي وأ بو عبد اهللا حممد بن إسحاق السوسي وأ بو صادق بن أيب الفوارس العطار وغريهم قالوا 

اس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا إسباط بن حممد القرشي عن أيب إسحاق ثنا أبو العب
الشيباين ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا هارون بن موسى ثنا حيىي بن حيىي ثنا خالد بن 

كان : ارث زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت عبد اهللا عن الشيباين عن عبد اهللا بن شداد عن ميمونة بنت احل
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يباشر نساءه فوق اإلزار وهن حيض رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

وأخربنا أبو احلسن املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا  - ١٣٨٥
: ن زياد ثنا الشيباين عن عبد اهللا بن شداد بن اهلاد عن ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت عبد الواحد ب

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها فاتزرت رواه البخاري 
  يف الصحيح عن أيب النعمان عن عبد الواحد 

بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حسني بن حسن يعين بن مهاجر ثنا  أخربنا حممد - ١٣٨٦
هارون بن سعيد األيلي ثنا بن وهب أخربين خمرمة بن بكري عن أبيه عن كريب موىل بن عباس قال مسعت ميمونة 

وب رواه مسلم يف الصحيح عن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يضطجع معي وأنا حائض بيين وبينه ث: تقول 
  هارون األيلي 

أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ثنا حامد بن سهل ثنا معاذ بن فضالة ثنا هشام بن أيب عبد اهللا  - ١٣٨٧
وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق إمالء أنبأ إبراهيم بن إسحاق احلريب أنا أبو عمر 

بينما أنا مع رسول : شام الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن زينب عن أم سلمة قالت احلوضي ثنا ه
اهللا صلى اهللا عليه و سلم مضطجعة يف اخلميلة إذ حضت فانسللت فلبست ثياب حيضيت فقال يل رسول اهللا صلى 

خاري ومسلم مجيعا من حديث اهللا عليه و سلم أنفست قلت نعم فدعاين فاضطجعت معه يف اخلميلة أخرجه الب
  هشام 

وأخربنا علي بن حممد بن على املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ١٣٨٨
كانت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حممد بن أيب بكر ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد عن عكرمة عن أم سلمة اهنا 

  فقال هلا قومي فاتزري مث عودي  سلم يف حلاف فأصاهبا احليض

أخربنا أبو طاهر الفقيه من أصله أنبأ أبو عثمان البصري ثنا أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب ثنا خالد بن  - ١٣٨٩
كنت مع رسول : خملد ثنا حممد بن جعفر حدثين شريك بن عبد اهللا بن أيب منر عن عطاء بن يسار عن عائشة قالت 

سلم يف حلاف واحد فانسللت فقال ما شأنك فقلت حضت فقال شدي عليك إزارك مث ادخلي اهللا صلى اهللا عليه و 
  ورواه ما لك بن ربيعة عن عائشة مرسال وحيتمل أن يكون وقع ذلك لعائشة وأم سلمة مجيعا 

ين بن موسى أخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو طاهر احملمد أبادي ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا عبيد اهللا يع - ١٣٩٠
سألت عائشة أكأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يباشرك وأنت : ثنا إسرائيل عن مقدام بن شريح عن أبيه قال 



حائض قالت وأنا عارك كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اتزري بنت أيب بكر مث يباشرين ليال طويال قلت 
لين العرق فأعض منه مث يأخذه مين فيعض مكان الذي عضضت أكان يأكل معك وأنت حائض قالت إن كان ليناو

منه قلت هل كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يشرب من شرابك قالت كان يناولين اإلناء فأشرب منه مث 
  يأخذه فيضع فاه حيث وضعت يف فيشرب 

و حذيفة ثنا سفيان عن املقدام بن وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام ثنا أب - ١٣٩١
إن كنت ألشرب من القدح وأنا حائض فيضع النيب صلى اهللا عليه و : شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة قالت 

سلم فاه على املكان الذي شربت منه وآخذ العرق فاهنش منه فيضع فاه على املكان الذي هنشت منه أخرجه مسلم 
  املقدام  من حديث سفيان الثوري ومسعر عن

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ داود  - ١٣٩٢
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن عبد الرمحن املكي عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أهنا قالت 

رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأخرجه البخاري يف الصحيح  يتكىء يف حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن
  من حديث زهري عن منصور 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  - ١٣٩٣
على عائشة رضي اهللا عنها  دخلنا: الطيالسي ثنا محاد بن سلمة عن أيب عمران اجلوين عن يزيد بن بابنوس قال 

  فذكر احلديث وفيه كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوشحين وينال من رأسي وأنا حائض وعلي اإلزار 

أخربنا أبو على الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا هارون بن حممد بن بكار حدثين مروان  - ١٣٩٤
سأل رسول اهللا صلى اهللا : ثنا العالء بن احلارث عن حرام بن حكيم عن عمه انه يعين بن حممد ثنا اهليثم بن محيد 

عليه و سلم ما حيل يل من امرأيت وهي حائض قال لك ما فوق اإلزار قال وذكر مواكلة احلائض أيضا وساق 
  احلديث عمه عبد اهللا بن سعد األنصاري وقيل حرام بن معاوية عن عمه عبد اهللا بن سعد األنصاري 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن الفضل ثنا عمرو بن قسيط الرقي  - ١٣٩٥
جاء نفر : ثنا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة عن أيب إسحاق عن عاصم بن عمرو عن عمري موىل عمر قال 

نعم قال فما جاء بكم قالوا جئنا نسأل عن ثالث قال وما  من أهل العراق إىل عمر فقال هلم عمر أبإذن جئتم قالوا
هن قالوا صالة الرجل يف بيته تطوعا ما هي وما يصلح للرجل من امرأته وهي حائض وعن الغسل من اجلنابة فقال 

منذ  عمر أسحرة أنتم قالوا ال يا أمري املؤمنني ما حنن بسحرة قال لقد سألتموين عن ثالثة أشياء ما سألين عنهن أحد
سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عنهن قبلكم أما صالة الرجل يف بيته نور فنور بيتك ما استطعت وأما 

احلائض فما فوق اإلزار وليس له ما حتته وأما الغسل من اجلنابة فتفرغ بيمينك على يسارك مث تدخل يدك يف اإلناء 
غ على رأسك ثالث مرات تدلك رأسك كل مرة مث فتغسل فرجك وما أصابك مث توضأ وضوءك للصالة مث تفر

   ٨تغسل سائر جسدك 

  باب الرجل يصيب من احلائض ما دون اجلماع



أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محاد  - ١٣٩٦
ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد ثنا ثابت  بن سلمة وأخربنا أبو على الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة

أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ومل يواكلوها ومل يشاربوها : البناين عن أنس بن ما لك 
ض ومل جيامعوها يف البيت فسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك فأنزل اهللا عز و جل ويسئلونك عن احملي

قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض إىل آخر اآلية فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جامعوهن يف البيوت 
واصنعوا كل شئ غري النكاح فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إال خالفنا فيه فجاء أسيد بن 

م فقاال يا رسول اهللا إن اليهود تقول كذا وكذا أفال ننكحهن يف حضري وعباد بن بشر إىل النيب صلى اهللا عليه و سل
احمليض فتمعر وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لنب 

ى بن إمساعيل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبعث يف أثرمها فسقامها فظننا أنه مل جيد عليهما لفظ حديث موس
ويف حديث أيب داود الطيالسي فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يؤاكلوهن وأن يشاربوهن وأن جيامعوهن 

يف البيوت ويفعلوا ما شاؤا إال اجلماع وذكر الباقي مبعناه رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن عبد 
  الرمحن بن مهدي عن محاد 

سن بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أخربنا أبو احل - ١٣٩٧
أبو صاحل وبن بكري وأمحد بن يونس وبن رمح عن الليث بن سعد قال حدثين بن شهاب عن حبيب موىل عروة عن 

 عليه و سلم كان يباشر أن رسول اهللا صلى اهللا: ندبة موالة ميمونة عن ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  املرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتني حمتجزة به 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٣٩٨
ن أبيه عن الزهري قال أخربين حبيب موىل عروة بن الزبري ان ندبة خالد بن خلي ثنا بشر بن شعيب بن أيب محزة ع

أهنا أرسلتها ميمونة إىل عبد اهللا بن عباس يف رسالة فدخلت : موالة ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربته 
هلا ميمونة  عليه فإذا فراشه معزول عن فراش امرأته فرجعت إىل ميمونة فبلغتها رسالتها مث ذكرت ذلك فقالت

ارجعي إىل امرأته فسليها عن ذلك فرجعت إليها فسألتها عن ذلك فأخربهتا أهنا إذا طمثت عزل أبو عبد اهللا فراشه 
عنها فأرسلت ميمونة إىل عبد اهللا بن عباس فتغيظت عليه وقالت أترغب عن سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  بالثوب ما يبلغ أنصاف فخذيها مث يباشرها بسائر جسدها فواهللا إن كانت املرأة من أزواجه لتأتزر 

وأخربنا أبو على الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا حيىي عن جابر بن صبيح قال  - ١٣٩٩
تقول كنت أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نبيت يف الشعار الواحد : مسعت خالس اهلجري قال مسعت عائشة 

  وأنا حائض طامث فإن أصابه مين شئ غسل مكانه ومل يعده وصلى فيه 

وأخربنا أبو علي أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن مسلمة ثنا عبد اهللا يعين بن عمر بن  - ١٤٠٠
إحدانا حتيض : غامن عن عبد الرمحن يعين بن زياد عن عمارة بن غراب ان عمة له حدثته أهنا سألت عائشة قالت 

وليس هلا ولزوجها إال فراش واحد قالت أخربك مبا صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل فمضى إىل مسجده 
قال أبو داود تعين مسجد بيته فلم ينصرف حىت غلبتىن عيين وأوجعه الربد فقال ادين مين قالت فقلت إين حائض 

  وصدره على فخذي وحنيت عليه حىت دىفء ونام  قال وأن اكشفي عن فخذيك فكشفت عن فخذي فوضع خده



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا أبو مسلم ثنا أبو عمر ثنا محاد عن أيوب عن  - ١٤٠١
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا أراد من احلائض شيئا : عكرمة عن بعض أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ت على فرجها ثوبا مث صنع ما أراد قال أبو بكر وكل أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم ثقات أمرها فألق

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا العباس بن الفضل ثنا أمحد بن يونس ثنا زهري ثنا أبو  - ١٤٠٢
ه و سلم يباشرين يف شعار واحد وأنا حائض كان رسول اهللا صلى اهللا علي: إسحاق عن أيب ميسرة عن عائشة قالت 

ولكنه كان أملككم إلربه أو ميلك إربه كذا رواه زهري بن معاوية وتابعه إسرائيل ورواه شعبة فبني أن ذلك كان بعد 
االتزار أخربناه أبو احلسن املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عمرو بن مرزوق ثنا شعبة 

إسحاق عن أيب ميسرة عن عائشة قالت كنت أتزر وأنا حائض وأدخل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  عن أيب
يف حلافه واألحاديث اليت مضت يف الباب قبل هذا أصح وأبني وحيتمل أن يكون املراد مبا عسى أن يصح من هذه 

  األحاديث ما هو مبني يف تلك األحاديث واهللا أعلم 

و عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على شعيب بن وأخربنا أب - ١٤٠٣
أنه قال سألت عائشة أم : الليث أخربك أبوك عن بكري عن أيب مرة موىل عقيل بن أيب طالب عن حكيم بن عقال 

  امرأيت إذا حاضت قالت فرجها املؤمنني ما حيرم علي من امرأيت وأنا صائم قالت فرجها قال فقلت ما حيرم علي من 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا احلسن بن مكرم ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم  - ١٤٠٤
   ٩اتق من احلائض مثل موضع النعل : ثنا احلكم بن فضيل عن خالد احلذاء عن عكرمة عن بن عباس قال 

  حائضاباب ما روي يف كفارة من أتى امرأته 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس احملبويب ثنا الفضل بن عبد اجلبار ثنا النضر بن مشيل ثنا شعبة  - ١٤٠٥
يف الذي يأتى : عن احلكم عن عبد احلميد بن عبد الرمحن عن مقسم عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

دينار وكذلك رواه حيىي بن سعيد القطان وعبد الوهاب بن عطاء امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف 
اخلفاف عن شعبة ورواه عفان بن مسلم وسليمان بن حرب عن شعبة موقوفا على بن عباس أخربنا أبو احلسني بن 

علي بشران العدل ببغداد ثنا أبو جعفر الرزاز ثنا جعفر بن حممد بن شاكر ثنا عفان ثنا شعبة ح وأخربنا أبو احلسن 
بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة فذكره 
بإسناده موقوفا على بن عباس وكذلك رواه مسلم بن إبراهيم وحفص بن عمر احلوضي وحجاج بن منهال ومجاعة 

شعبة أنه رجع عن رفعه بعد ما كان يرفعه  عن شعبة موقوفا على بن عباس وقد بني عبد الرمحن بن مهدي عن
أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه من أصل كتابه ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين 
أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا شعبة عن احلكم عن عبد احلميد يعين بن عبد الرمحن عن مقسم عن بن عباس يف 

أتى امرأته وهي حائض فذكره موقوفا قال بن مهدي فقيل لشعبة إنك كنت ترفعه قال إين كنت جمنونا الذي ي
  فصححت فقد رجع شعبة عن رفع احلديث وجعله من قول بن عباس 



أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف ثنا أبو بكر حممد بن احلسن القطان ثنا علي بن احلسن اهلاليل ثنا عبد  - ١٤٠٦
: ن الوليد العدين ثنا إبراهيم بن طهمان حدثين مطر الوراق عن احلكم بن عتيبة عن مقسم عن بن عباس قال اهللا ب

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيمن وقع على امرأته وهي حائض أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار هكذا 
داللة على أن احلكم مل يسمعه من مقسم إمنا رواه مجاعة عن احلكم بن عتيبة عن مقسم ويف رواية شعبة عن احلكم 

  مسعه من عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب عن مقسم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن  - ١٤٠٧
صلى اهللا عليه و سلم أمره أن يتصدق بدينار أو نصف أن النيب : عطاء ثنا سعيد عن قتادة عن مقسم عن بن عباس 

  دينار ففسره قتادة قال إن كان واجدا فدينار وإن مل جيد فنصف دينار مل يسمعه قتادة عن مقسم 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق ثنا موسى بن احلسن بن عبادة ثنا عبد اهللا بن  - ١٤٠٨
أن رجال غشي امرأته وهي حائض فسأل رسول : تادة عن عبد احلميد عن مقسم عن بن عباس بكر ثنا سعيد عن ق

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك فأمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار ومل يسمعه أيضا من عبد احلميد 

القاضي ثنا هدبة بن خالد أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل  - ١٤٠٩
ثنا محاد بن اجلعد ثنا قتادة حدثين احلكم بن عتيبة أن عبد احلميد بن عبد الرمحن حدثه أن مقسما حدثه عن بن 

أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فزعم أنه أتى يعين امرأته وهي حائض فأمره نيب اهللا صلى اهللا عليه : عباس 
فإن مل جيد فنصف دينار كذا رواه محاد بن اجلعد عن قتادة عن احلكم مرفوعا ويف رواية و سلم أن يتصدق بدينار 

شعبة عن احلكم داللة على أن ذلك موقوف وكذلك رواه أبو عبد اهللا الشقري موقوفا إال أنه أسقط عبد احلميد 
  من إسناده 

عبد العزيز ثنا عارم ثنا سعيد بن يزيد ثنا  أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا علي بن - ١٤١٠
  يف احلائض إذا وقع عليها احلديث : أبو عبد اهللا الشقري أراه عن احلكم بن عتيبة عن مقسم عن بن عباس 

أخربنا أبو على الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود السجستاين وروى األوزاعي عن يزيد بن  - ١٤١١
احلميد بن عبد الرمحن أظنه عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أيب ما لك عن عبد 

أمره أن يتصدق خبمسي دينار وهذا اختالف ثالث يف إسناده ومتنه رواه إسحاق احلنظلي عن بقية بن الوليد : قال 
رأة تكره الرجال فكان كلما أرادها عن األوزاعي هبذا اإلسناد عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه كانت له ام

اعتلت له باحليضة فظن أهنا كاذبة فأتاها فوجدها صادقة فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمره أن يتصدق خبمسي 
دينار وكذلك رواه إسحاق عن عيسى بن يونس عن زيد بن عبد احلميد عن أبيه أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

  هو منقطع بني عبد احلميد وعمر كانت له امرأة فذكره و

أخربنا احلسني بن حممد بن على الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن الصباح  - ١٤١٢
إذا وقع الرجل بأهله وهي : ثنا شريك عن خصيف عن مقسم عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 



الشيخ رواه شريك مرة فشك يف رفعه ورواه الثوري عن علي بن بذمية حائض فليتصدق بنصف دينار قال 
  وخصيف فأرسله 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو املثىن ثنا مسدد ثنا حيىي عن سفيان حدثين  - ١٤١٣
ه وهي حائض احلديث يف الذي يأيت امرأت: علي بن بذمية وخصيف عن مقسم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  خصيف اجلزري غري حمتج به 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو  - ١٤١٤
األسود أنا نافع بن يزيد عن بن جريج عن أيب أمية عبد الكرمي البصري عن مقسم عن بن عباس أن رسول اهللا صلى 

إذا أتى أحدكم امرأته يف الدم فليتصدق بدينار وإذا وطئها وقد رأت الطهر ومل تغتسل : و سلم قال اهللا عليه 
  فليتصدق بنصف دينار هكذا يف رواية بن جريج ورواه بن أيب عروبة عن عبد الكرمي فجعل التفسري من قول مقسم 

نا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ث - ١٤١٥
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمره أن يتصدق بدينار أو : عطاء ثنا سعيد عن عبد الكرمي عن مقسم عن بن عباس 

نصف دينار وفسر ذلك مقسم فقال إن غشيها يف الدم فدينار وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف 
  عن عبد الكرمي عن عكرمة عن بن عباس  دينار وقيل عن سعيد

أخربنا أبو على الروذباري أنا أبو طاهر احملمد آبادي أنا أبو قالبة ثنا روح بن عبادة ثنا سعيد بن أيب  - ١٤١٦
يف الذي يأيت : عروبة عن عبد الكرمي أيب أمية عن عكرمة عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ض يتصدق بدينار فإن مل جيد فنصف دينار وفسره مقسم فقال إذا كان يف إقبال الدم فدينار وإذا امرأته وهي حائ
كان يف انقطاع الدم فنصف دينار وإذا مل تغتسل فنصف دينار رواه أبو جعفر الرازي عن عبد الكرمي عن مقسم عن 

ل إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الذي يأيت امرأته وهي حائض قا
  وإن كان يف الصفرة فنصف دينار 

أخربناه أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا الباغندي والنرسي قاال ثنا عبيد اهللا بن موسى  - ١٤١٧
  فذكره ورواه هشام الدستوائي عن عبد الكرمي فوقفه : العبسي ثنا أبو جعفر الرازي 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا  - ١٤١٨
يف الذي يأتى امرأته وهي حائض قال يتصدق : هشام الدستوائي ثنا عبد الكرمي أبو أمية عن مقسم عن بن عباس 
ارق أبو أمية غري حمتج به وروي عن أيب احلسن بدينار أو نصف دينار هذا أشبه بالصواب وعبد الكرمي بن أيب املخ

  اجلزري عن مقسم موقوفا على بن عباس ما يوافق تفسري مقسم 

أخربناه أبو على الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة أنبأ أبو داود ثنا عبد السالم بن مطهر ثنا جعفر يعين  - ١٤١٩
إذا أصاهبا يف الدم : عن مقسم عن بن عباس قال  بن سليمان عن علي بن احلكم البناين عن أيب احلسن اجلزري

  فدينار وإذا أصاهبا يف انقطاع الدم فنصف دينار 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأ بو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأ بو  - ١٤٢٠
وا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس القاسم احلسن بن حممد بن حبيب املفسر وأ بو سعيد بن أيب عمرو قال

بن حممد الدوري ثنا أمحد بن يونس وأخربنا أبو احلسني بن بشران ثنا أبو جعفر الرزاز ثنا حممد بن اهليثم أبو 
األحوص ثنا أمحد بن يونس ثنا أبو بكر بن عياش عن بن عطاء عن مقسم عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى 

يف الذي يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار ويعقوب بن عطاء ال : م اهللا عليه و سل
  حيتج حبديثه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا حممد بن أيوب ثنا حممد بن املنهال ثنا يزيد بن زريع  - ١٤٢١
اهللا عليه و سلم يف الذي يأيت امرأته وهي حائض  عن النيب صلى: ثنا عطاء العطار عن عكرمة عن بن عباس 

يتصدق بدينار وإن مل جيد فنصف دينار عطاء هو بن عجالن ضعيف متروك وقد قيل عنه عن عطاء وعكرمة عن بن 
عباس وليس بشئ وروي عن عطاء وعكرمة أهنما قاال ال شئ عليه يستغفر اهللا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال أبو 

إسحاق الفقيه محله هذه األخبار مرفوعها وموقوفها يرجع إىل عطاء العطار وعبد احلميد وعبد الكرمي  بكر أمحد بن
أيب أمية وفيهم نظر قال الشيخ وقد قيل عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس موقوفا وإن كان حمفوظا فهو من قول 

  بن عباس يصح 

سعيد بن أيب عمرو قاال حدثنا أبو العباس حممد بن أخربناه أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأ بو  - ١٤٢٢
يف : يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو اجلواب ثنا سفيان الثوري عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس 

الرجل يأتى امرأته وهي حائض قال إن أتاها يف الدم تصدق بدينار وإن أتاها يف غري الدم تصدق بنصف دينار قال 
محد رمحه اهللا تعاىل وروى عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال ليس عليه إال أن يستغفر اهللا تعاىل اإلمام أ

  واملشهور عن بن جريج عن عبد الكرمي أيب أمية عن مقسم عن بن عباس كما تقدم واهللا أعلم 

قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع قال  - ١٤٢٣
يعين يف كتاب أحكام القرآن فيمن أتى امرأته حائضا أو بعد تولية الدم ومل تغتسل يستغفر اهللا تعاىل وال يعود حىت 

   ١٠تطهر وحتل هلا الصالة وقد روي فيه شئ لو كان ثابتا أخذنا به ولكنه ال يثبت مثله 

  باب السن اليت وجدت املرأة حاضت فيها

أعجل : فيما أجاز يل أبو عبد اهللا احلافظ روايته عنه عن أيب العباس األصم عن الربيع عن الشافعي قال  - ١٤٢٤
  من مسعت به من النساء حيضن نساء بتهامة حيضن لتسع سنني 

 وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قراءة عليه حدثين أبو أمحد حممد بن أمحد الشعيب ثنا حممد بن عبد الرمحن - ١٤٢٥
رأيت بصنعاء جدة بنت إحدى وعشرين سنة : األرزناين ثنا أمحد بن طاهر بن حرملة ثنا جدي ثنا الشافعي قال 

حاضت ابنة تسع وولدت ابنة عشر وحاضت البنت ابنة تسع وولدت ابنة عشر ويذكر عن احلسن بن صاحل أنه 
نه قال احتلمت وأنا بن اثنيت قال أدركت جارة لنا صارت جدة بنت إحدى وعشرين سنة وعن مغرية الضيب أ



عشرة سنة وروينا عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت إذا بلغت اجلارية تسع سنني فهي امرأة تعين واهللا أعلم 
   ١١فحاضت فهي امرأة 

  باب أقل احليض

جلنيد ثنا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه ثنا علي بن احلسني بن ا - ١٤٢٦
  أدىن وقت احليض يوم : النفيلي قال قرأت على معقل عن عطاء قال 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا حممد  - ١٤٢٧
  عندنا ها هنا امرأة حتيض غدوة وتطهر عشية : بن مصعب قال مسعت األوزاعي يقول 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق قال قال إسحاق قال عبد الرمحن بن مهدي كانت  - ١٤٢٨
امرأة يقال هلا أم العالء قالت حيضيت منذ أيام الدهر يومان قال إسحاق وصح لنا يف زماننا عن غري واحدة أهنا 

  : قالت حيضيت يومان وقال يزيد بن هارون عندي امرأة حتيض يومني 

رأيت امرأة : وفيما أجاز يل أبو عبد اهللا يف روايته عنه عن أيب العباس عن الربيع عن الشافعي أنه قال  - ١٤٢٩
أثبت يل أهنا مل تزل حتيض يوما وال تزيد عليه وأثبت يل عن نساء أهنن مل يزلن حيضن أقل من ثالث وعن نساء أهنن مل 

حتيض ثالث عشرة وكيف زعمت أنه ال يكون ما علمنا أنه  يزلن حيضن مخسة عشر وعن امرأة أكثر أهنا مل تزل
يكون قال الشيخ وروينا عن علي وشريح أهنما جوزا ثالث حيض يف شهر ومخس ليال وذلك يرد يف كتاب العدد 
إن شاء اهللا تعاىل قال الشافعي وحنن نقول مبا روي عن على رضي اهللا عنه ألنه موافق ملا روي عن النيب صلى اهللا 

و سلم أنه مل جيعل للحيض وقتا واحتج حبديث النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا أقبلت احليضة فاتركي الصالة عليه 
  وإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأ بو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع  - ١٤٣٠
لشافعي أنبأ ما لك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة اهنا قالت قالت فاطمة بنت أيب حبيش بن سليمان ثنا ا

: لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا رسول اهللا إين ال أطهر أفأدع الصالة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي رواه إمنا ذلك عرق وليس باحليضة فإذا أقبلت احليضة فاتركي الصالة فإذا ذه

   ١٢البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن ما لك 

  باب أكثر احليض

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حبان أبو الشيخ األصبهاين  - ١٤٣١
ن إدريس عن مفضل بن مهلهل عن سفيان الثوري عن بن حدثين حممد بن حيىي بن مندة ثنا أبو سعيد األشج ثنا ب

أكثر احليض مخسة عشر يوما ورواه أمحد بن حنبل عن حيىي بن آدم عن مفضل وبن املبارك : جريج عن عطاء قال 
عن سفيان عن بن جريج عن عطاء قال أكثر احليض مخس عشرة وإليه كان يذهب أمحد بن حنبل أخربنا بذلك أبو 



نا علي بن عمر احلافظ ثنا احلسني بن إمساعيل ثنا أمحد بن سعد الزهري ثنا أمحد بن حنبل ثنا حيىي بكر بن احلارث ث
  بن آدم فذكره 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا حممد بن إسحاق ثنا سالم بن جنادة ثنا وكيع عن  - ١٤٣٢
  احليض مخسة عشر : الربيع عن عطاء قال  الربيع عن احلسن قال جتلس مخسة عشر وبإسناده عن

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي ثنا أبو احلسن حممد بن حممود املروزي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن علي  - ١٤٣٣
احليض مخسة : احلافظ ثنا أبو موسى حممد بن املثىن ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا الربيع بن صبيح عن عطاء قال 

دت فهي مستحاضة قال ورأيت بن مهدي يذهب يف احليض إىل قول عطاء قال بن مهدي كانت عشر قالت فإن زا
  عندنا امرأة حيضها مخس عشرة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق ثنا أبو بكر حممد بن حيىي بن سهل ثنا حممد بن حيىي ثنا  - ١٤٣٤
يف املرأة احلائض أن أكثر ما تكف عن : سعيد وربيعة إهنم قالوا مطرف ثنا عبد اهللا بن عمر عن أخيه وحيىي بن 

  الصالة مخس عشرة مث تغتسل وتصلي وقال عبد اهللا أدركت الناس وهم يقولون ذلك 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أخربنا علي بن عمر احلافظ ثنا أبو عثمان سعيد بن حممد احلناط ثنا أبو  - ١٤٣٥
حيىي بن آدم قال علي وحدثنا إبراهيم بن محاد ثنا حممد بن عبد اهللا املخرمي ثنا حيىي بن آدم ثنا هشام الرفاعي ثنا 

عندنا امرأة حتيض مخس عشرة من الشهر حيضا مستقيما صحيحا قال علي وحدثنا سعيد بن حممد : شريك قال 
  ض مخس عشرة احلناط ثنا أبو هشام ثنا حيىي بن آدم عن شريك وحسن بن صاحل قاال أكثر احلي

وأما احلديث الذي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إمساعيل بن إسحاق ثنا  - ١٤٣٦
املستحاضة تنتظر ثالثا : سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن اجللد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس قال 

  مخسا سبعا تسعا عشرا ال جتاوز 

خربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا وأ - ١٤٣٧
قرء احلائض : سعيد بن منصور ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا جلد بن أيوب عن معاوية بن قرة قال قال أنس بن ما لك 

  اجللد بن أيوب وقد أنكر ذلك عليه مخس ست سبع مثان عشر مث تغتسل وتصوم وتصلي فهذا حديث يعرف ب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي يف  - ١٤٣٨
أنه قال قرء : حديث اجللد بن أيوب قد أخربنيه بن علية عن اجللد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن ما لك 

املرأة ثالث أربع حىت انتهى إىل عشرة وقال يل بن علية اجللد أعرايب ال يعرف احلديث وقال يل املرأة أو قال حيض 
قد استحيضت امرأة من آل أنس فسئل بن عباس عنها فأفىت فيها وأنس حي فكيف يكون عند أنس بن ما لك ما 

وأنت ال نثبت حديث مثل  قلت من علم احليض وحيتاجون إىل مسألة غريه فيما عنده فيه علم قال الشافعي حنن
اجللد ونستدل على غلط من هو أحفظ منه بأقل من هذا وأخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد اهللا 



بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان قال قال سليمان بن حرب كان محاد يعين بن زيد يضعف اجللد ويقول مل يكن يعقل 
  احلديث 

هللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق قال وأما خرب أنس فإن إمساعيل بن إسحاق أخربنا وأخربنا أبو عبد ا - ١٤٣٩
ذهبت أنا وجرير بن حازم إىل اجللد بن أيوب فحدثنا حبديث : قال ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد قال 

   معاوية بن قرة عن أنس يف احلائض فذهبنا نوقفه فإذا هو ال يفصل بني احلائض واملستحاضة

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو أمحد الدارمي قال مسعت أبا بكر حممد بن إسحاق يقول مسعت  - ١٤٤٠
أمحد بن سعيد الدارمي يقول سألت أبا عاصم عن اجللد بن أيوب فضعفه جدا وقال كان شيخا من مشائخ العرب 

  : تساهل أصحابنا يف الرواية عنه 

ن الفضل ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد اهللا بن عثمان وأخربنا أبو احلسن ب - ١٤٤١
قال قال عبد اهللا يعين بن املبارك وأهل البصرة ينكرون حديث اجللد بن أيوب ويقولون شيخ من شيوخ العرب 

حرب وصدقة  ليس بصاحب حديث قال بن املبارك وأهل مصر أعلم به من غريهم قال يعقوب ومسعت سليمان بن
  : بن الفضل وإسحاق بن إبراهيم وبلغين عن أمحد بن حنبل أهنم يضعفون اجللد بن أيوب وال يرونه يف موضع احلجة 

أخربنا أبو سعد املاليين ثنا أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا اجلنيدي يعين حممد بن عبد اهللا بن اجلنيد ثنا  - ١٤٤٢
قال أهل البصرة يضعفون حديث اجللد بن أيوب البصري قال وحدثين البخاري قال ثنا عبدان عن بن املبارك 

  : صدقة قال كان بن عيينة يقول ما جلد ومن جلد ومن كان جلد 

أخربنا أبو سعد الصويف ثنا أبو أمحد بن عدي ثنا بن محاد يعين حممد بن أمحد بن محاد ثنا عبد اهللا بن أمحد  - ١٤٤٣
اجللد بن أيوب فقال ليس يسوى حديثه شيئا ضعيف احلديث قال الشيخ وقد مسعت أيب ذكر : يعين بن حنبل قال 

   ١٣روي يف أقل احليض وأكثره أحاديث ضعاف قد بينت ضعفها يف اخلالفيات 

  باب املستحاضة إذا كانت مميزة

د اهللا حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي قاال حدثنا أبو عب - ١٤٤٤
يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب ثنا جعفر بن عون أنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أيب حبيش 

إين امرأة أستحاض فال أطهر أفأدع الصالة قال ال إمنا ذاك عرق : إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت 
  الة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وليست باحليضة فإذا أقبلت احليضة فدعي الص

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن العباس املؤدب ثنا أمحد  - ١٤٤٥
بن يونس ثنا زهري بن معاوية ثنا هشام بن عروة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو علي احلسني بن علي 

فذكره بإسناده مثله رواه : احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا وكيع عن هشام بن عروة احلافظ أنا 
البخاري يف الصحيح عن أمحد بن يونس ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة وهكذا رواه يف إقبال احليض وإدباره 

رير وجرير بن عبد احلميد وعبد اهللا بن منري سفيان بن عيينة ومحاد بن زيد وعبد العزيز بن حممد وأ بو معاوية الض



ومجاعة كبرية عن هشام بن عروة إال أن محادا زاد فيه الوضوء وبن عيينة زاد فيه االغتسال بالشك ورواه ما لك 
  بن أنس اإلمام عن هشام وقال يف احلديث فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي 

أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ حممد بن أيوب أنا إمساعيل بن أيب أويس  أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا - ١٤٤٦
يا رسول اهللا : حدثين ما لك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أهنا قالت قالت فاطمة بنت أيب حبيش 

ة فإذا أقبلت إين ال أطهر أفأدع الصالة فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا ذلك عرق وليس باحليض
احليضة فاتركي الصالة وإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلى رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن 

يوسف عن ما لك ورواه البخاري عن أمحد بن أيب رجاء عن أيب أسامة عن هشام فخالفهم يف متنه فقال يف احلديث 
يت كنت حتيضني فيها مث اغتسلي وصلي وقد روي عن أيب فقال ال إن ذلك عرق ولكن دعي الصالة قدر األيام ال

  أسامة ما دل على أنه شك فيه 

أخربنا أبو عمرو األديب ثنا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين عبد اهللا بن حممد بن ياسني حدثين حممد بن  - ١٤٤٧
صاحل ثنا هارون بن عبد اهللا ثنا  كرامة الكويف ثنا عبد اهللا بن منري وأ بو أسامة ح قال أبو بكر وأخربين عبد اهللا بن

أبو أسامة وحممد بن كناسة وجعفر بن عون عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أيب حبيش أتت رسول اهللا 
إين أستحاض فال أطهر أفأدع الصالة فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا : صلى اهللا عليه و سلم فقالت 
الة األيام اليت كنت حتيضني فيها مث اغتسلي وصلي أو كما قال وأنا أظن أن احلديثني ذلك عرق ولكن دعي الص

على لفظ أيب أسامة فقد روينا عن غريه على اللفظ الذي رواه اجلماعة عن هشام وقد روي عن أيب أسامة على 
  اللفظ الذي رواه اجلماعة يف إقبال احليض وإدباره 

الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ ثنا احلسني بن إمساعيل ثنا بن كرامة ثنا أبو أخربنا أبو بكر بن احلارث  - ١٤٤٨
فذكره وقال يف احلديث أفأدع الصالة قال ليس ذلك باحليض إمنا ذلك عرق فإذا : أسامة عن هشام بن عروة 

اجلماعة إال أنه أقبلت احليضة فدعي الصالة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي وهذا أوىل أن يكون حمفوظا ملوافقته رواية 
  قال فاغتسلي وقد قاله أيضا بن عيينة بالشك واهللا أعلم 

أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل  - ١٤٤٩
فاطمة بنت أيب أن : حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي ثنا حممد بن عمرو يعين بن علقمة عن الزهري عن عروة 

حبيش كانت تستحاض فقال هلا النيب صلى اهللا عليه و سلم أن دم احليضة أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن 
الصالة وإذا كان اآلخر فتوضئي وصلي فإمنا هو عرق قال عبد اهللا مسعت أيب يقول كان بن أيب عدي حدثنا به عن 

  عائشة مث تركه 

باري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن املثىن ثنا بن أيب عدي عن وأخربنا أبو علي الروذ - ١٤٥٠
أهنا كانت تستحاض فقال هلا : حممد يعين بن عمرو حدثين بن شهاب عن عروة بن الزبري عن فاطمة بنت أيب حبيش 

عن الصالة وإذا كان  النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا كان دم احليضة فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي
اآلخر فتوضئي وصلي فإمنا هو عرق قال بن املثىن حدثنا به بن أيب عدي من كتابه هكذا مث حدثنا بعد حفظا قال ثنا 

  حممد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة كانت تستحاض فذكر معناه 



ال خيفى عليهن : بو داود قال مكحول النساء أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أ - ١٤٥١
احليضة أن دمها أسود غليظ فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإهنا مستحاضة فلتغتسل ولتصل قال الشيخ 

  رمحه اهللا تعاىل وقد روي معين ما قال مكحول عن أيب أمامة مرفوعا بإسناد ضعيف 

بيد الصفار أنا الباغندي حممد بن سليمان ثنا عمرو بن عون أخربناه أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن ع - ١٤٥٢
ثنا حسان بن إبراهيم الكرماين ثنا عبد امللك عن العالء قال مسعت مكحوال يقول عن أيب أمامة الباهلي قال قال 

فذكر احلديث قال ودم احليض أسود خاثر تعلوه محرة ودم املستحاضة أصفر : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
رقيق فإن غلبها فلتحتش كرسفا فإن غلبها فلتعلها بأخرى فإن غلبها يف الصالة فال تقطع الصالة وإن قطر ويأتيها 
زوجها وتصوم وتصلي عبد امللك هذا جمهول والعالء هو بن كثري ضعيف احلديث ومكحول مل يسمع من أيب أمامة 

   ١٤أيب احلسن الدارقطين احلافظ  شيئا واهللا أعلم أخربنا بذلك أبو بكر بن احلارث الفقيه عن

  باب غسل املستحاضة املميزة عند إدبار حيضها

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي أخب هارون بن يوسف ثنا بن أيب  - ١٤٥٣
فاطمة بنت أيب أن : عمرو ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 

حبيش كانت تستحاض فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك فقال إمنا ذلك عرق وليست باحليضة 
فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد عن 

نا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر أمحد بن إسحاق أنبأ سفيان هكذا وكان بن عيينة يشك يف ذكر الغسل فيه أخرب
بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا هشام بن عروة فذكره بإسناده ومعناه وقال وإذا إدبرت فاغتسلي وصلي 

أو قال اغسلي عنك الدم وصلي وقد روي فيه زيادة الوضوء لكل صالة وليست مبحفوظة ورواه أبو أسامة عن 
  كر فيه االغتسال إال أنه خالف اجلماعة يف سياقه ويف اخلرب داللة على أنه كان يشك فيه هشام وذ

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخربين أيب  - ١٤٥٤
د الرمحن بن سعد بن زرارة أن قال مسعت األوزاعي قال حدثين بن شهاب حدثين عروة بن الزبري وعمرة بنت عب

استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي حتت عبد الرمحن بن عوف : عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت 
سبع سنني فاشتكت ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إهنا ليست 

احليضة فدعي الصالة وإذا أدبرت فاغتسلي مث صلي قالت عائشة وكانت أم حبيبة باحليضة إمنا هو عرق فإذا أقبلت 
تقعد يف مركن ألختها زينب بنت جحش حىت أن محرة الدم لتعلو املاء ذكر الغسل يف هذا احلديث صحيح وقوله 

بة كانت فإذا أقبلت احليضة وإذا أدبرت تفرد به األوزاعي من بني ثقات أصحاب الزهري والصحيح أن أم حبي
معتادة وأن هذه اللفظة إمنا ذكرها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة يف قصة فاطمة بنت أيب حبيش وقد رواه بشر 

  بن بكر عن األوزاعي كما رواه غريه من الثقات 

بكر وأخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا سعيد بن عثمان التنوخي ثنا بشر بن  - ١٤٥٥
ثنا األوزاعي حدثين الزهري حدثين عروة وعمرة بنت عبد الرمحن بن سعد بن زرارة أن عائشة زوج النيب صلى اهللا 

استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي حتت عبد الرمحن بن عوف سبع سنني فاشتكت إىل : عليه و سلم قالت 



ذا عرق فاغتسلى مث صلى قالت عائشة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أن هذه ليست باحليضة ولكن ه
وكانت تغتسل لكل صالة مث تصلي وكانت تقعد يف مركن ألختها زينب بنت جحش حىت أن محرة الدم لتعلو املاء 

١٥   

  باب صالة املستحاضة واعتكافها يف حال استحاضتها واإلباحة لزوجها أن

مد بن يعقوب ثنا أبو بكر حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حم - ١٤٥٦يأتيها 
اعتكفت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عفان ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد احلذاء عن عكرمة عن عائشة قالت 

امرأة من أزواجه مستحاضة وكانت ترى احلمرة والصفرة فرمبا وضعنا الطست حتتها وهي تصلي رواه البخاري يف 
  يح عن قتيبة عن يزيد بن زريع الصح

أخربنا أبو عمرو األديب ثنا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان وعمران بن موسى قاال ثنا  - ١٤٥٧
وهب بن بقية أنا خالد قال أبو بكر وحدثين أبو عبد الكرمي ثنا إسحاق بن شاهني ثنا خالد يعين بن عبد اهللا عن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اعتكف فاعتكفت معه بعض نسائه : عن عائشة  خالد يعين احلذاء عن عكرمة
وهي مستحاضة ترى الدم فرمبا وضعت الطست حتتها من الدم وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كان هذا 
   شئ كانت فالنة جتده لفظ وهب وحديث إسحاق مثله سواء رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق بن شاهني

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا إبراهيم بن خالد ثنا معلي يعين بن  - ١٤٥٨
  كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها : منصور عن علي بن مسهر عن الشيباين عن عكرمة قال 

سريج الرازي أخربنا عبد اهللا بن اجلهم ثنا عمرو أخربنا أبو علي أنا أبو بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن أيب  - ١٤٥٩
أهنا كانت مستحاضة وكان زوجها جيامعها ويذكر عن : بن أيب قيس عن عاصم عن عكرمة عن محنة بنت جحش 

  بن عباس أنه أباح وطئها وهو قول بن املسيب واحلسن وعطاء وسعيد بن جبري وغريهم 

العباس حممد بن يعقوب ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال سألت أيب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو  - ١٤٦٠
عن وطء املستحاضة فقال ثنا وكيع عن سفيان عن غيالن عن عبد امللك بن ميسرة عن الشعيب عن قمري عن عائشة 

عبة املستحاضة ال يغشاها زوجها قال أيب ورأيت يف كتاب األشجعي كما رواه وكيع وقد رواه غندر عن ش: قالت 
عن عبد امللك بن ميسرة عن الشعيب أنه قال املستحاضة ال يغشاها زوجها قال الشيخ وقد رواه معاذ بن معاذ عن 

  شعبة ففصل قول الشعيب من قول عائشة 

أخربناه حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ خملد بن جعفر أنا جعفر الفريايب أنا عبيد اهللا بن معاذ أنا أيب ثنا  - ١٤٦١
املستحاضة تدع الصالة أيام : عبد امللك بن ميسرة عن الشعيب عن قمري امرأة مسروق عن عائشة قالت  شعبة عن

حيضها مث تغتسل وتتوضأ لكل صالة قال وقال الشعيب ال تصوم وال يغشاها زوجها فعاد الكالم يف غشياهنا إىل قول 
   ١٦احة وطئها إذا توىل حيضها واغتسلت الشعيب كما قال أمحد بن حنبل وتركناه مبا مضى من الداللة على إب

  باب يف االستطهار



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي  - ١٤٦٢
وإسحاق بن احلسن قاال ثنا القعنيب ثنا ما لك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أيب حبيش 

يا رسول اهللا إين ال أطهر أفأدع الصالة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا ذلك عرق وليست : لت قا
باحليضة فإذا أقبلت فاتركي الصالة وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي واللفظ إلمساعيل رواه البخاري يف 

  الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن ما لك 

حممد بن علي بن حممد الفقيه الشريازي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد أخربنا أبو نصر  - ١٤٦٣
الوهاب الفراء ثنا حماضر بن املورع ثنا هشام وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن داسة ثنا إسحاق 

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن فاطمة  الفقيه ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ عبد العزيز بن حممد
يا رسول اهللا إين أستحاض فال أطهر أفأدع : بنت أيب حبيش جاءت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت 

الصالة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا ذلك عرق وليست باحليضة فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة 
لي الدم عنك مث صلي لفظ حديث عبد العزيز وحديث حماضر مبعناه ورواه مسلم يف الصحيح وإذا إدبرت فاغس
  عن حيىي بن حيىي 

أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن يزيد بن أيب  - ١٤٦٤
أم حبيبة سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  أن: حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة أهنا قالت 

عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها مأل دم فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمكثي قدر ما كانت حتبسك 
حيضتك مث اغتسلي رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد فجعلها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيهما مجيعا 

رت حيضتها أو مضى قدر ما كانت حيضتها حتبسها يف حكم الطاهرات ومل يأمر باالستطهار وقد روي يف إذا أدب
  حديث ضعيف ما يوهم أن يكون فيه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا بن عبد امللك يعين  - ١٤٦٥
أن ابنة مرشد األنصارية أتت : بن عياش عن حرام بن عثمان عن بن جابر عن أبيه  حممدا ثنا الفريايب ثنا أبو بكر

النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت تنكرت حيضيت قال كيف قالت تأخذين فإذا تطهرت منها عاودتين قال إذا رأيت 
هر كثريا يقع يف وسط ذلك فامكثي ثالثا قال الشيخ أبو بكر يعين بن إسحاق اخلرب واه وحيتمل أنه قال ألن الط
  احليض فيكون حيضا بعد ذلك قال الشيخ حرام بن عثمان ضعيف ال تقوم مبثله احلجة 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا إبراهيم يعين بن عبد اهللا  - ١٤٦٦
أنه سأل سعيد بن املسيب : لقعقاع بن حكيم أخربه السعدي ثنا يزيد يعين بن هارون أنبأ حيىي يعين بن سعيد أن ا

عن املستحاضة فقال يا بن أخي ما أحد أعلم هبذا مين إذا أقبلت احليضة فلتدع الصالة وإذا أدبرت فلتغتسل مث 
   ١٧لتصل وكذلك رواه محاد بن زيد عن حيىي 

  باب املعتادة ال متيز بني الدمني



بو طاهر الفقيه وأ بو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأ بو بكر أمحد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ  - ١٤٦٧
احلسن القاضي وأ بو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا 

ري عن عائشة زوج إسحاق يعين بن بكر بن مضر عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن ما لك عن عروة بن الزب
إن أم حبيبة بنت جحش اليت كانت حتت عبد الرمحن بن عوف شكت إىل : النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الدم فقال هلا امكثي قدر ما كانت حتبسك حيضتك مث اغتسلي وكانت تغتسل 
ميمي عن إسحاق بن بكر وكذلك رواه يزيد بن عند كل صالة رواه مسلم يف الصحيح عن موسى بن قريش الت

  أيب حبيب عن جعفر بن ربيعة 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الفضل حممد بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة ثنا الليث وأخربنا  - ١٤٦٨
بكري عن الليث عن يزيد عن  أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا حيىي بن

أن أم حبيبة سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن : جعفر بن ربيعة عن عراك بن ما لك عن عروة عن عائشة 
الدم قالت عائشة لقد رأيت مركنها مملوءا دما فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امكثي قدر ما كانت 

  م يف الصحيح عن قتيبة عن الليث ورواه الزهري عن عروة خمتصرا حتبسك حيضتك مث اغتسلي رواه مسل

أخربناه علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك حدثين حيىي بن بكري ثنا  - ١٤٦٩
ثنا الليث عن بن الليث ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد 

شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة أهنا قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
إين أستحاض فقال إمنا ذلك عرق فاغتسلي مث صلي فكانت تغتسل عند كل صالة رواه مسلم يف الصحيح : فقالت 

ن أيب صاحل عن الزهري عن عروة فخالفهم يف اإلسناد عن قتيبة وهكذا رواه مجاعة عن الزهري ورواه سهيل ب
  واملنت مجيعا 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا األسفاطي وأخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو  - ١٤٧٠
عن عروة بن  بكر بن داسة ثنا أبو داود قاال ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن سهيل يعين بن أيب صاحل عن الزهري

أمرهتا فاطمة بنت أيب حبيش أن : الزبري قال حدثتين فاطمة بنت أيب حبيش أهنا أمرت أمساء أو أمساء حدثتين أهنا 
تسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمرها أن تقعد األيام اليت كانت تقعد مث تغتسل هكذا رواه جرير بن عبد 

 عن سهيل عن الزهري عن عروة عن أمساء يف شأن فاطمة بنت أيب حبيش احلميد عن سهيل ورواه خالد بن عبد اهللا
فذكر قصة يف كيفية غسلها إذا رأت الصفارة فوق املاء ورواه حممد بن عمرو بن علقمة عن الزهري عن عروة عن 

ود وفيه فاطمة فذكر استحاضتها وأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم إياها باإلمساك عن الصالة إذا رأت الدم األس
ويف رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة داللة على أن فاطمة بنت أيب حبيش كانت متيز بني الدمني ورواية 

  سهيل فيها نظر ويف إسناد حديثه مث يف الرواية الثانية عنه داللة على أنه مل حيفظها كما ينبغي 

أنا بن ملحان ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن بن  أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار - ١٤٧١
أتت : أيب حبيب عن بكري بن عبد اهللا عن املنذر بن املغرية عن عروة بن الزبري أن فاطمة بنت أيب حبيش حدثته أهنا 

ي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فشكت إليه الدم فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا ذلك عرق فانظر
إذا أتاك قرؤك فال تصلي فإذا مر القرء فتطهري مث صلي ما بني القرء إىل القرء ويف هذا ما دل على أنه مل حيفظه 



وهو مساع عروة من فاطمة بنت أيب حبيش فقد بني هشام بن عروة أن أباه إمنا مسع قصة فاطمة بنت أيب حبيش من 
ة املنذر بن املغرية قال أبو داود ورواه قتادة عن عروة بن الزبري عائشة وروايته يف اإلسناد واملنت مجيعا أصح من رواي

عن زينب بنت أم سلمة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النيب صلى اهللا عليه و سلم أن تدع الصالة 
ك عن أيام إقرائها مث تغتسل وتصلي قال أبو داود وقتادة مل يسمع من عروة شيئا قال الشيخ ورواية عراك بن ما ل

عروة عن عائشة يف شأن أم حبيبة أصح من هذه الرواية أما رواية حبيب بن أيب ثابت عن عروة عن عائشة يف شأن 
فاطمة فإهنا ضعيفة وسريد بيان ضعفها إن شاء اهللا تعاىل وكذلك حديث عثمان بن سعد الكاتب عن بن أيب مليكة 

  عن فاطمة ضعيف 

بأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا إمساعيل بن قتيبة عن حيىي بن حيىي وأخربنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أن - ١٤٧٢
أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا إبراهيم بن علي الذهلي ثنا حيىي بن حيىي ثنا حيىي بن 

تدري كيف تصلي فقالت هلا مسعت امرأة تسأل عائشة يعين عن سبب حيضتها ال : املتوكل أبو عقيل عن هبية قالت 
عائشة سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم المرأة فسد حيضتها وأهريقت دما ال تدري كيف تصلي قالت 

فأمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن آمرها فلتنتظر قدر ما كانت حتيض يف كل شهر وحيضها مستقيم فلتعتد 
األيام والليايل مث لتدع الصالة فيهن بقدرهن مث لتغتسل ولتحسن طهرها ويف حديث إمساعيل فلتقعد وتقدر ذلك من 

مث تستثفر بثوب مث تصلي فإين أرجو أن يكون هذا من الشيطان وأن يذهبها اهللا تعاىل عنها إن شاء اهللا تعاىل قالت 
  فأمرهتا ففعلت فأذهبها اهللا عنها فمري صاحبتك بذلك لفظ حديث إبراهيم بن علي 

ربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأ بو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ مسلم بن وأخ - ١٤٧٣
عبد اهللا بن احلكم أنبأ بن وهب عن ما لك ح وحدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف إمالء ثنا أبو العباس حممد بن 

موىل بن عمر عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي ثنا ما لك عن نافع 
أن امرأة كانت هتراق الدم على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاستفتت هلا أم : النيب صلى اهللا عليه و سلم 

 سلمة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال لتنظر عدد الليايل واأليام اليت كانت حتيضهن من الشهر قبل أن يصيبها
الذي أصاهبا فلتترك الصالة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ولتستثفر بثوب مث لتصل لفظ حديث 

الشافعي هذا حديث مشهور أودعه ما لك بن أنس املؤطا وأخرجه أبو داود يف كتاب السنن إال أن سليمان بن 
  يسار مل يسمعه من أم سلمة 

ن عبدان األهوازي أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا حيىي بن أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد ب - ١٤٧٤
أن : بكري ثنا الليث عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجال أخربه عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 

صلى اهللا عليه  امرأة كانت هتراق الدم على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاستفتت هلا أم سلمة رسول اهللا
و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لتنظر عدد الليايل واأليام اليت كانت حتيضهن قبل أن يكون هبا الذي 

كان هبا وقدرهن من الشهر فتترك الصالة لذلك فإذا خلفت ذلك وحضرت الصالة فلتغتسل وتستثفر بثوب 
  يم بن عقبة وصخر بن جويرية وجويرية بن أمساء عن نافع وتصلي تابعه عبيد اهللا بن عمر وإمساعيل بن إبراه



أما حديث عبيد اهللا فأخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن مسلمة  - ١٤٧٥
اق أن امرأة كانت هتر: ثنا أنس يعين بن عياض عن عبيد اهللا عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من األنصار 
  الدم فذكر معىن حديث الليث وقال فإذا خلفتهن وحضرت الصالة فلتغتسل وساق معناه 

وأما حديث إمساعيل فأخربناه أبو احلسن بن بشران العدل ببغداد أنا أبو احلسن علي بن حممد املصري  - ١٤٧٦
ن سليمان بن يسار أن رجال ثنا يوسف بن يزيد ثنا يعقوب بن أيب عباد عن إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع ع

أن امرأة كانت هتراق الدماء على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت هلا أم سلمة : أخربه عن أم سلمة 
سلي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال لتنظر عدد األيام والليايل اليت كانت حتيضهن قبل أن يكون هبا الذي 

  تترك الصالة قدر ذلك فإذا ذهب قدرها فلتغتسل مث لتستثفر بثوهبا مث تصلي كان هبا وقدرهن من الشهر فل

وأما حديث صخر بن جويرية فأخربنا احلسني بن حممد أنبأ بن داسة ثنا أبو داود ثنا يعقوب بن إبراهيم  - ١٤٧٧
ك مث إذا حضرت بإسناد الليث ومعناه وقال فلتترك الصالة قدر ذل: ثنا بن مهدي ثنا صخر بن جويرية عن نافع 
  الصالة فلتغتسل ولتستثفر بثوب مث تصلي 

وأما حديث جويرية بن أمساء فأخربناه أبو نصر بن قتادة أخربنا أبو احلسن علي بن الفضل بن حممد بن  - ١٤٧٨
يمان عقيل ثنا إبراهيم بن هاشم البغوي ثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء حدثين جويرية بن أمساء عن نافع أنه أخربه سل

أن امرأة كانت هتراق الدم على عهد : بن يسار أن رجال أخربه عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاستفتت هلا أم سلمة النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال لتنظر عدد الليايل واأليام 

هن من األشهر فتترك الصالة قدر ذلك فإذا خلفت ذلك اليت كانت حتيضهن قبل أن يكون هبا الذي كان وقدر
  وحضرت الصالة فلتغتسل ولتستدفر بثوب مث تصلي 

وروي عن موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان بن يسار عن مرجانة عن أم سلمة أخربناه أبو بكر بن  - ١٤٧٩
ب بن سفيان ثنا عبد العزيز بن عمران ثنا احلارث الفقيه أنا أبو حممد بن حبان األصفهاين ثنا حممد بن محزة ثنا يعقو

خالد بن نزار األيلي وكان ثقة ثنا إبراهيم بن طهمان وهو ثبت يف احلديث حدثنا موسى بن عقبة وهو من الثقات 
سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : وكان ما لك ميلى عليه ثنا نافع عن سليمان بن يسار عن مرجانة عن أم سلمة 

عدد الليايل واأليام اليت كانت حتيضهن قبل أن يكون هلا الذي كان وقدرهن من الشهر فلتترك  سلم فقال لتنظر
الصالة قدر ذلك فإذا ذهب قدرها فلتغتسل ولتستدفر بثوهبا وتصلي ورواه أيوب السختياين عن سليمان بن يسار 

  عن أم سلمة إال أنه مسى املستحاضة يف احلديث فقال فاطمة بنت أيب حبيش 

أخربناه أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر املقرئ ببغداد ثنا أمحد بن سلمان الفقيه ثنا جعفر بن حممد بن  - ١٤٨٠
أن فاطمة استحيضت فكانت تغتسل من : شاكر ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة 
صلى اهللا عليه و سلم فقال لتنظر أيام قرئها  مركن هلا فتخرج وهي غالبة الصفرة فاستفتت هلا أم سلمة رسول اهللا

وأيام حيضتها فتدع فيها الصالة وتغتسل فيما سوى ذلك وتستدفر بثوب وتصلي ورواه محاد بن زيد عن أيوب 
وقال فاطمة بنت أيب حبيش وحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة يف شأن فاطمة بنت أيب حبيش أصح من 

رأة اليت استفتت هلا أم سلمة غريها وحيتمل إن كانت تسميتها صحيحة يف حديث أم هذا وفيه داللة على أن امل



سلمة إن كانت هلا حالتان يف مدة استحاضتها حالة متيز فيها بني الدمني فأفتاها بترك الصالة عند إقبال احليض 
تمل غري ذلك واهللا أعلم وروي وبالصالة عند إدباره وحالة ال متيز فيها بني الدمني فأمرها بالرجوع إىل العادة وحي

  عن أيب سلمة عن أم سلمة دون التسميه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن إسحاق ثنا إسحاق بن حممد الفروي  - ١٤٨١
يف : ال ثنا عبد اهللا بن عمر عن أيب النضر عن أيب سلمة عن أم سلمة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه ق

  املستحاضة تنظر عدد الليايل واأليام اليت كانت حتيضهن مث تغتسل وتصلي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق ثنا موسى بن إسحاق ثنا وهبان بن بقية ثنا جعفر بن  - ١٤٨٢
 صلى اهللا عليه و سلم سألت رسول اهللا: سليمان عن بن جريج عن أيب الزبري عن جابر عن فاطمة بنت قيس قالت 

عن املستحاضة فقال تقعد أيام إقرائها مث تغتسل عند كل طهر مث حتتشي مث تصلي وهكذا رواه قطن بن نسري عن 
  جعفر بن سليمان فقال يف احلديث أن فاطمة بنت قيس سألت وال يعرف إال من جهة جعفر بن سليمان واهللا أعلم 

أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود وروى العالء بن املسيب عن احلكم أخربنا أبو علي الروذباري ثنا  - ١٤٨٣
أن سودة استحيضت فأمرها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا مضت أيامها اغتسلت وصلت : عن أيب جعفر 

ن ذلك قال اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل وهذا فيما رواه بن خزمية عن العطاردي عن حفص بن غياث عن العالء أمت م
قال أبو داود وروى سعيد بن جبري عن علي وبن عباس املستحاضة جتلس أيام قرئها وكذلك رواه الشعيب عن قمري 

امرأة مسروق عن عائشة وهو قول احلسن وسعيد بن املسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسامل والقاسم أن 
  املستحاضة تدع الصالة أيام إقرائها 

احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  أخربنا أبو عبد اهللا - ١٤٨٤
إسحاق الصغاين ثنا حيىي بن أيب بكري وأ بو النضر قاال ثنا شعبة عن عبد امللك بن ميسرة وجمالد وبيان قال بن أيب 

املستحاضة تدع الصالة أيام  :بكري يف حديثه أهنم مسعوا الشعيب حيدث عن قمري امرأة مسروق عن عائشة قالت 
  حيضتها مث تغتسل مث تتوضأ عند كل صالة وضوءا 

أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن عبد  - ١٤٨٥
ت امرأة إىل بن عباس يف كتب: امللك ثنا يزيد يعين بن هارون ثنا سليمان يعين التيمي عن طلق يعين بن حبيب قال 

الدم منذ سنتني فكتبت إليه تعظم عليه إن كان عنده علم إال أنبأها به فقال جتلس وقت إقرائها مث تغتسل وتصلي 
   ١٨فما أتى عليها شهران حىت طهرت 

  باب الصفرة والكدرة يف أيام احليض حيض

بو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل ثنا أ - ١٤٨٦
البوشنجي ثنا بن بكري ثنا ما لك عن علقمة بن أيب علقمة عن أمه موالة عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا 

كان النساء يبعثن إىل عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم احليض فتقول ال تعجلن حىت ترين : قالت 



لقصة البيضاء تريد بذلك أي الطهر من احليضة قال بن بكري الكرسف القطن وبإسناده قال ما لك عن عبد اهللا بن ا
أيب بكر عن عمته أهنا حدثته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون باملصابيح من جوف الليل لينظرن 

  يصنعن هذا وقد روي هذا على وجه آخر إىل الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا حممد بن سليمان بن خلف ثنا علي بن حجر ثنا  - ١٤٨٧
أهنا كانت تنهى النساء أن ينظرن إىل : إمساعيل عن عباد بن إسحاق عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عمرة عن عائشة 

  يض وتقول أهنا قد تكون الصفرة والكدرة وقد روي على وجه ثالث أنفسهن ليال يف احل

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد الوهاب ثنا يعلى بن  - ١٤٨٨
: قالت  عبيد ثنا حممد يعين بن إسحاق عن عبد اهللا بن أيب بكر عن صاحبته فاطمة بنت حممد وكانت يف حجر عمرة

أرسلت امرأة من قريش إىل عمرة كرسفة قطن فيها أظنه أراد الصفرة تسأهلا هل ترى إذا مل تر املرأة من احليضة إال 
هذا أطهرت قالت ال حىت ترى البياض خالصا وقيل عن حممد بن إسحاق عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء بنت أيب 

  بكر 

بو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا أمحد بن يونس أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أ - ١٤٨٩
ثنا زهري قال وأخربنا إبراهيم ثنا أبو بكر يعين بن أيب شيبة ثنا عبد األعلى عن حممد بن إسحاق عن فاطمة عن أمساء 

سرية فتسأهلا فتقول كنا يف حجرها مع بنات أخيها فكانت إحدانا تطهر مث تصلي مث تنتكس بالصفرة الي: قالت 
  اعتزلن الصالة ما رأينت ذلك حىت ترين البياض خالصا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد  - ١٤٩٠
وأخربنا إبراهيم ثنا حممد إذا رأت املرأة التريئة فإهنا متسك عن الصالة فإهنا حيض قال : ثنا أشعث عن احلسن قال 

بن عبد امللك ثنا حممد بن املبارك عن معاوية بن سالم عن حيىي عن أيب سلمة قال إذا رأت املرأة التريئة فلتنظر األيام 
   ١٩اليت كانت حتيض فيهن وال تصلي فيهن الصواب الترية وهو الشئ اخلفي اليسري 

  باب الصفرة والكدرة ترامها بعد الطهر

ربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا أبو املثىن ثنا مسدد أنا إمساعيل بن علية عن أيوب أخ - ١٤٩١
كنا ال نعد الصفرة والكدرة شيئا رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة عن : عن حممد بن سريين عن أم عطية قالت 

  بن علية 

ن إسحاق ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا موسى بن إمساعيل وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر ب - ١٤٩٢
  كنا ال نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا : ثنا أبان عن قتادة عن حفصة عن أم عطية قالت 

أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد عن قتادة عن  - ١٤٩٣
كنا ال نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر : ل عن أم عطية وكانت بايعت النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت أم اهلذي



شيئا قال أبو داود أم اهلذيل هي حفصة قال الشيخ رمحه اهللا تعاىل وكذلك رواه حجاج بن املنهال وغريه عن محاد 
  بإسناد ضعيف ال يسوؤين ذكره  بن سلمة ورواه أيضا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة وروي عن عائشة

أخربنا أبو طاهر الفقيه أخربين أبو الطيب حممد بن حممد بن املبارك احلناط ثنا حممد بن أشرس السلمي  - ١٤٩٤
حدثنا إبراهيم بن سليمان الزيات العبدي عن حبر السقاء عن الزهري عن عروة عن عائشة أهنا قالت ما كنا نعد 

  معناه عن عائشة بإسناد أمثل من ذلك : مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وروي الكدرة والصفرة شيئا وحنن 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا حممد  - ١٤٩٥
أة الدم فلتمسك عن إذا رأت املر: يعين بن راشد عن سليمان يعين بن موسى عن عطاء عن عائشة أهنا قالت 

الصالة حىت تراه أبيض كالقصة فإذا رأت ذلك فلتغتسل ولتصل فإذا رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة فلتتوضأ 
  ولتصل فإذا رأت دما أمحر فلتغتسل ولتصل 

 أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد ثنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا عبد الكرمي بن اهليثم ثنا حيىي - ١٤٩٦
بن صاحل ثنا معاوية بن سالم ثنا حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة أن أم أيب بكر حدثته أن عائشة أخربهتا أن رسول اهللا 

  يف املرأة اليت ترى ما يريبها بعد الطهر قال إمنا هي عرق أو إمنا هي عروق : صلى اهللا عليه و سلم قال 

ن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد ب - ١٤٩٧
حممد بن شاكر ثنا حممد يعين بن سابق ثنا شيبان عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أم أيب بكر 

ها بعد الطهر املرأة اليت ترى الشئ من الدم ترا: أهنا أخربته أن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
قال إمنا هي عرق أو عروق وهذا حيتمل أن يكون املراد به الصفرة وحيتمل أن يكون املراد به إذا جاوز مخسة عشر 

   ٢٠يوما واهللا أعلم 

  باب ما روي يف الصفرة إذا رأت يف غري أيام العادة

و أمحد بن عبد الوهاب ثنا جعفر بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو عبد اهللا بن يعقوب أخربنا أب - ١٤٩٨
ان كانت : عون ثنا مسعر عن أيب بكر بن عمارة بن رويبة عن أخت أيب بكر بن عمرو بن عتبة عن أم سلمة قالت 

   ٢١احدانا لتبقى صفرهتا حني تغتسل 

  باب املبتدئة ال متيز بني الدمني

عقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا أبو عامر عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن ي - ١٤٩٩
امللك بن عمرو العقدي ثنا زهري بن حممد ثنا عبد اهللا بن حممد بن عقيل ح وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا عبد اهللا بن 
بن  احلسني القاضي ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا زكريا بن عدي ثنا عبيد اهللا بن عمرو الرقي عن عبد اهللا بن حممد

كنت أستحاض : عقيل عن إبراهيم بن حممد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه محنة بنت جحش قالت 
حيضة كثرية شديدة فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أستفتيه وأخربه فوجدته يف بيت أخىت زينب بنت 

يها قد منعتين الصالة والصوم قال جحش فقلت يا رسول اهللا إين امرأة أستحاض حيضة كثرية شديدة فما ترى ف



أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فاختذي ثوبا قالت هو أكثر من ذلك إمنا أثج ثجا 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من اآلخر فإن قويت عليهما فأنت 

عليه و سلم إمنا هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أو سبعة أيام يف  أعلم فقال رسول اهللا صلى اهللا
علم اهللا عز و جل مث اغتسلي حىت إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلى ثالثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين 

وطهرهن ليلة وأيامها فإن ذلك جيزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما حتيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن 
وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلني فتجمعني بني الصالتني الظهر والعصر وتؤخرين املغرب 

وتعجلني العشاء مث تغتسلني وجتمعني بني الصالتني فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك قال رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه و سلم وهذا أعجب األمرين إيل 

و علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا زهري بن حرب ثنا عبد امللك بن عمرو وأخربنا أب - ١٥٠٠
بإسناده مثله إال أنه زاد عند قوله أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي وزاد أيضا وتغتسلني مع الفجر : فذكره 

بن عقيل قال قالت محنة فقلت هذا فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك قال أبو داود ورواه عمرو بن ثابت عن 
أعجب األمرين إيل مل جيعله كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم وجعله كالم محنة قال الشيخ وعمرو بن ثابت هذا غري 

حمتج به وبلغين عن أيب عيسى الترمذي أنه مسع حممد بن إمساعيل البخاري يقول حديث محنة بنت جحش يف 
ن إبراهيم بن حممد بن طلحة هو قدمي ال أدري مسع منه عبد اهللا بن حممد بن عقيل املستحاضة هو حديث حسن إال أ

أم ال وكان أمحد بن حنبل يقول هو حديث صحيح قال الشيخ وأما محنة بنت جحش فقد قال علي بن املديين هي 
أبو احلسن أمحد بن أم حبيبة كانت تكين بأم حبيبة وهي محنة بنت جحش أخربنا بذلك أبو عبد اهللا احلافظ أخربين 

حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال مسعت عليا يقوله وخالفه حيىي بن معني فزعم أن املستحاضة أم 
حبيبة بنت جحش حتت عبد الرمحن بن عوف ليست حبمنة أخربنا بذلك أبو حممد السكري ببغداد ثنا أبو بكر 

بن غسان عن حيىي بن معني فذكره قال الشيخ وحديث بن عقيل يدل الشافعي ثنا جعفر بن حممد األزهر ثنا املفضل 
على أهنا غري أم حبيبة وكان بن عيينة رمبا قال يف حديث عائشة حبيبة بنت جحش وهو خطأ إمنا هي أم حبيبة 

كذلك قاله أصحاب الزهري سواء وحديث بن عقيل حيتمل أن يكون يف املعتادة إال أهنا شكت فأمرها إن كان ستا 
ن يتركها ستا وإن كان سبعا أن يتركها سبعا واملبتدئة ترجع إىل أقل احليض وحيتمل أن يكون يف املبتدئة ترجع إىل أ

األغلب من حيض النساء واهللا تعاىل أعلم وقد قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل ويذكر عن عطاء بن أيب رباح أنه قال يف 
   ٢٢البكر يستمر هبا الدم تقعد كما تقعد نساؤها 

  باب املرأة حتيض يوما وتطهر يوما

: أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود وروى أنس بن سريين قال  - ١٥٠١
أستحيضت امرأة من آل أنس بن ما لك فأمروين فسألت بن عباس عن ذلك فقال إذا رأت الدم البحراين فال تصل 

ار فلتغتسل ولتصل وقرأته يف كتاب بن خزمية عن زياد بن أيوب عن إمساعيل بن وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النه
   ٢٣علية عن خالد احلذاء عن أنس بن سريين غري أنه قال أما ما رأت الدم البحراين فال تصل 

  باب النفاس



 النرسي ثنا أبو أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن عبد اهللا - ١٥٠٢
كانت : غسان ثنا زهري عن علي بن عبد األعلى عن أيب سهل من أهل البصرة عن مسة األزدية عن أم سلمة قالت 

النفساء على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تقعد بعد نفاسها أربعني يوما أو أربعني ليلة وكنا نطلي وجوهنا 
زهري بن معاوية عن علي بن عبد األعلى وهو أبو احلسن األحول الكويف بالورس من الكلف هكذا رواه مجاعة عن 

وقال أبو الوليد عن زهري عن عبد األعلى وليس مبحفوظ وقد رواه أبو بدر شجاع بن الوليد عن علي بن عبد 
  األعلى 

د الصفار حدثنا أخربناه أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حمم - ١٥٠٣
سعدان بن نصر ثنا أبو بدر الكندي شجاع بن الوليد الكويف ثنا على بن عبد األعلى عن أيب سهل عن مسة األزدية 

كانت النفساء جتلس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أربعني يوما وكنا نطلي : عن أم سلمة قالت 
لترمذي أنه قال سألت حممدا يعين البخاري عن هذا احلديث فقال وجوهنا بالورس والزعفران بلغين عن أيب عيسى ا

علي بن عبد األعلى ثقة روى له شعبة وأ بو سهل كثري بن زياد ثقة وال أعرف له غري هذا احلديث قال الشيخ 
  ورواه يونس بن نافع عن أيب سهل كثري بن زياد 

املروزي أنا أبو املوجه ثنا عبدان ثنا عبد اهللا بن  كما أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا احلسن بن حليم - ١٥٠٤
حججت فدخلت على أم : املبارك عن يونس بن نافع عن كثري بن زياد أيب سهل قال حدثتين مسة األزدية قالت 

سلمة فقلت يا أم املؤمنني أن مسرة بن جندب يأمر النساء يقضني صالة احليض فقالت ال يقضني كانت املرأة من 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم تقعد يف النفاس أربعني ليلة ال يأمرها النيب صلى اهللا عليه و سلم بقضاء صالة نساء رسول 

  النفاس 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون بن  - ١٥٠٥
النفساء : عن أيب بشر عن يوسف بن ماهك عن بن عباس قال  سليمان ثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثين أبو عوانة

تنتظر أربعني يوما أو حنوه وبإسناده قال ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن بشر بن منصور عن بن جريج عن عكرمة عن 
بن عباس تنتظر يعين النفساء سبعا فإن طهرت وإال فأربعة عشر فإن طهرت وإال فواحدة وعشرين فإن طهرت وإال 

  بعني مث تصلى وقد روي فيها عن عمر وأنس بن ما لك فأر

وأخربنا أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي ثنا أمحد بن احلسني بن عبد الصمد ثنا حيىي بن حكيم ثنا  - ١٥٠٦
تنتظر النفساء أربعني يوما مث تغتسل وقد : أبو داود عن أيب حرة عن احلسن عن عثمان بن أيب العاص الثقفي قال 

  روي فيها أحاديث مرفوعة كلها سوى ما ذكرناه ضعيفة وقد ذهب إىل ما روينا بعض أصحاب احلديث 

سئل : أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه ثنا علي بن عمر احلافظ ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز قال  - ١٥٠٧
ني يوما مث تغتسل وقد ذهب بعضهم إىل محل ما أمحد بن حنبل وأنا أمسع عن النفساء كم تقعد إذا رأت الدم قال أربع

  روينا فيها على عادهتن وأن غريهن إن رأين أكثر من ذلك مكثن ما مل جياوز ستني يوما اعتبارا بالوجود 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا حممد بن إسحاق ثنا أمحد بن عبدة ثنا محاد بن زيد عن  - ١٥٠٨
  إذا طال هبا الدم تربصت ما بينها وبني ستني مث تغتسل وتصلي : طاء والشعيب كانا يقوالن ليث عن ع

وأخربنا أبو عبد اهللا أنا أبو الوليد ثنا الشامايت يعين جعفر بن أمحد ثنا احلسن بن حممد ثنا وكيع نا سفيان  - ١٥٠٩
  جتلس النفساء ستني يوما : عن الليث عن الشعيب قال 

: ا أبو عبد اهللا أنا أبو الوليد ثنا حممد بن إسحاق ثنا أبو األشعث ثنا محاد عن أشعث عن احلسن وأخربن - ١٥١٠
قال إذا رأت النفساء أقامت مخسني ليلة وكذلك رواه يونس بن عبيد عن احلسن ويف ذلك دليل على أنه كان تأول 

اص كان يذهب فيما دون األربعني إىل أهنا ما رواه عن عثمان بن أيب العاص يف األربعني على أن عثمان بن أيب الع
وإن طهرت مل يغشها زوجها حىت تبلغ أربعني وقد روينا عن بن عباس ما يدل على أنه كان يذهب إىل خالفه فيما 

  دون األربعني 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه ثنا علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن خملد ثنا حممد بن إمساعيل  - ١٥١١
ال حيل : اين ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن عمرو بن يعلى الثقفي عن عرفجة السلمي عن علي رضي اهللا عنه قال احلس

  للنفساء إذا رأت الطهر إال أن تصلي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو سهل أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن زياد النحوي ببغداد ثنا أبو إمساعيل  - ١٥١٢
السلمي ثنا عبد السالم بن حممد احلمصي ولقبه سليم ثنا بقية بن الوليد أخربين األسود بن ثعلبة  حممد بن إمساعيل

إذا مضى : عن عبادة بن نسي عن عبد الرمحن بن غنم عن معاذ بن جبل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
يب إمساعيل وأخربنا أبو بكر بن للنفساء سبع مث رأت الطهر فلتغتسل ولتصل وهكذا أخربناه أبو عبد اهللا عن أ

احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ أنا أبو سهل بن زياد فذكره إال أنه قال ثنا بقية بن الوليد قال ثنا علي بن 
علي عن األسود ويف آخره قال سليم فلقيت علي بن علي فحدثين عن األسود عن عبادة بن نسي عن عبد الرمحن 

  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم هذا أصح وإسناده ليس بالقوي بن غنم عن معاذ بن جبل 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا حممد بن أيوب ثنا حممد بن كثري ثنا سفيان  - ١٥١٣
أربعون  وقت للنفساء: عن زيد العمي عن أيب إياس عن أنس بن ما لك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ليلة إال أن ترى الطهر قبل ذلك وكذلك رواه سالم الطويل عن محيد عن أنس ورواه العزرمي حممد بن عبيد اهللا 
بأسانيد له عن مسة عن أم سلمة ورواه العالء بن كثري عن مكحول عن أيب هريرة وأيب الدرداء عن النيب صلى اهللا 

  العزرمي والعالء بن كثري الدمشقي كلهم ضعفاء واهللا أعلم عليه و سلم وزيد العمي وسالم بن سلم املدائين و

أخربنا أبو بكر الفارسي ثنا أبو إسحاق األصفهاين ثنا أبو أمحد بن فارس ثنا حممد بن إمساعيل قال سهم  - ١٥١٤
نفرت أن موالته أم يوسف ولدت مبكة فلم تر دما فلقيت عائشة فقالت أنت امرأة طهرك اهللا فلما : موىل بين سليم 

   ٢٤رأت قال حممد قاله لنا موسى بن إمساعيل 

  باب املستحاضة تغسل عنها أثر الدم وتغتسل وتستثفر بثوب وتصلي مث تتوضأ



أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الفقيه ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن  - ١٥١٥لكل صالة 
سألت : ة تسأل عائشة يعين عن حيضها أظنه قال فقالت عائشة إمساعيل ثنا أبو عقيل عن هبية قالت مسعت امرأ

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن امرأة فسد حيضها وأهريقت دما فأمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن 
آمرها فلتنظر قدر ما كانت حتيض يف كل شهر وحيضها مستقيم وقال فلتقعد بقدر ذلك من األيام مث لتدع الصالة 

  فيهن وبقدرهن مث تغتسل مث تستثفر بثوب مث لتصل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا أمحد بن بشر بن سعد املرثدي ثنا خلف بن هشام  - ١٥١٦
يد ثنا ثنا محاد بن زيد قال وأخربين أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أبو الربيع ثنا محاد بن ز

إين : هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أيب حبيش استفتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت 
أستحاض فال أطهر أفادع الصالة فقال ذلك عرق وليست باحليضة فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة وإذا أدبرت 

يضة لفظ حديث أيب الربيع ويف حديث خلف فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي وصلي فإمنا ذلك عرق وليست باحل
أن فاطمة بنت أيب حبيش سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي والباقي 
مبعناه رواه مسلم يف الصحيح عن خلف بن هشام دون قوله وتوضئي وكأنه ضعفه ملخالفته سائر الرواة عن هشام 

  عن هشام إال أنه أرسل احلديث ومل يذكر عائشة ورواه أبو محزة السكري 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا أبو عبد اهللا املروزي ثنا حممد  - ١٥١٧
لت بن عبد اهللا حدثين عبد اهللا بن عثمان ثنا أبو محزة قال مسعت هشاما حيدث عن أبيه أن فاطمة بنت أيب حبيش قا

يا رسول اهللا إين أستحاض فال أطهر احلديث وقال فيه فاغتسلي عند طهرك وتوضئي لكل صالة قال أبو بكر : 
وروى إبراهيم بن حممد الشافعي عن داود العطار عن حممد بن عجالن عن هشام بن عروة وروى احلسن بن زياد 

قال الشيخ والصحيح أن هذه الكلمة من عن أيب حنيفة عن هشام بن عروة احلديث وقال فيه وتوضئي لكل صالة 
  قول عروة بن الزبري 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا إمساعيل بن أيب قتيبة ثنا حيىي بن حيىي ثنا أبو  - ١٥١٨
اهللا عليه و معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أيب حبيش إىل رسول اهللا صلى 

يا رسول اهللا إين امرأة أستحاض فال أطهر أفادع الصالة فقال ال إمنا ذلك عرق وليس باحليض فإذا : سلم فقالت 
أقبلت حيضتك فدعي الصالة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم مث صلي قال قال أيب مث توضئي لكل صالة حىت جييء 

دون قول عروة وقول عروة فيه صحيح وروي ذلك يف  ذلك الوقت رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي
  حديث حبيب بن أيب ثابت عن عروة عن عائشة 

أخربناه أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا وكيع ثنا  - ١٥١٩
مد بن خملد ثنا حممد بن إمساعيل األعمش ح وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه ثنا علي بن عمر احلافظ ثنا حم

احلساين ثنا وكيع ثنا األعمش عن حبيب بن أيب ثابت عن عروة عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أيب حبيش إىل 
يا رسول اهللا إين امرأة أستحاض فال أطهر أفأدع الصالة قال ال إمنا ذاك : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت 

نيب الصالة أيام حميضك مث اغتسلي وتوضئي لكل صالة وإن قطر الدم على احلصري لفظ عرق وليست باحليضة اجت
حديث أيب بكر بن احلارث وهكذا رواه علي بن هاشم وقرة بن عيسى وحممد بن ربيعة ومجاعة عن األعمش 



ألعمش واختلف فيه على عبد اهللا بن داود اخلرييب ورواه حفص بن غياث وأ بو أسامة وأسباط بن حممد عن ا
  فوقفوه على عائشة واختصروه 

أخربنا أبو بكر بن احلارث أنا علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا عبد الرمحن بن بشر بن  - ١٥٢٠
جئنا من عند عبد اهللا بن داود اخلرييب إىل حيىي بن سعيد القطان فقال من أين جئتم قلنا من عند بن : احلكم قال 

كم قلنا حدثنا عن األعمش عن حبيب بن أيب ثابت عن عروة عن عائشة احلديث فقال حيىي أما داود فقال ما حدث
أن سفيان الثوري كان أعلم الناس هبذا زعم أن حبيب بن أيب ثابت مل يسمع من عروة بن الزبري شيئا وأخربنا أبو 

حممد بن حيىي قال مسعت علي بن عبد اهللا  عبد اهللا احلافظ ثنا أبو حيىي السمرقندي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن نصر ثنا
املديين يقول حبيب بن أيب ثابت مل يسمع من عروة بن الزبري شيئا قال حيىي بن سعيد حديث حبيب عن عروة بن 

  الزبري ال شئ 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال مسعت العباس بن حممد الدوري يقول  - ١٥٢١
حبيب ثبت قال نعم إمنا روي حديثني قال أظن حيىي يريد منكرين حديث تصلي احلائض وإن : ليحىي بن معني قلت 

قطر الدم على احلصري وحديث القبلة أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود السجستاين 
هذا أن حفص بن غياث وقفه  حديث األعمش عن حبيب ضعيف ودل على ضعف حديث األعمش عن حبيب

على عائشة وأنكر أن يكون حديث حبيب مرفوعا ووقفه أيضا إسباط عن األعمش ورواه بن داود عن األعمش 
مرفوعا أوله وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صالة ودل على ضعف حديث حبيب هذا أن رواية الزهري عن 

  يث املستحاضة عروة عن عائشة قالت فكانت تغتسل لكل صالة يف حد

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٥٢٢
العباس بن حممد الدوري ثنا يزيد بن هارون ثنا أبو العالء يعين أيوب بن أيب مسكني عن احلجاج بن أرطأة عن أم 

يف املستحاضة تدع الصالة أيام إقرائها مث تغتسل مرة مث : ه و سلم قال كلثوم عن عائشة عن النيب صلى اهللا علي
تتوضأ إىل مثل أيام إقرائها فإن رأت صفرة انتضحت وتوضأت وصلت قال وحدثنا العباس بن حممد ثنا يزيد بن 

خربنا أبو هارون أنا أبو العالء عن بن شربمة عن امرأة مسروق عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله أ
علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن سنان القطان ثنا يزيد فذكرمها باإلسنادين إال أنه جعل 
األول من قول عائشة قال أبو داود وحديث أيوب أيب العالء ضعيف ال يصح قال الشيخ رمحه اهللا تعاىل وروي عن 

  أيب يوسف مرفوعا 

بكر بن احلارث الفقيه حدثنا أبو حممد بن حيان األصبهاين ثنا عبيد اهللا بن عقبة ثنا عبد اهللا بن أخربنا أبو  - ١٥٢٣
عبد الصمد بن أيب خداش ثنا عمار بن مطر ثنا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب 

يا رسول اهللا إين امرأة : سلم فقالت  عن قمري امرأة مسروق عن عائشة أن فاطمة أتت النيب صلى اهللا عليه و
أستحاض فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا ذلك عرق فانظري أيام إقرائك فإذا جاوزت فاغتسلي واستدفري مث 

توضئي لكل صالة وأخربنا أبو بكر بن احلارث ثنا علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن سليمان بن حممد الباهلي ثنا 
لصمد بن أيب خداش فذكره بنحوه قال علي تفرد به عمار بن مطر وهو ضعيف عن أيب يوسف عبد اهللا بن عبد ا

  والذي عند الناس عن إمساعيل هبذا اإلسناد موقوفا املستحاضة تدع الصالة أيام إقرائها وتغتسل وتتوضأ لكل صالة 



حلريب ثنا عمرو بن مرزوق ثنا شعبة أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا مكرم بن أمحد ثنا إبراهيم بن إسحاق ا - ١٥٢٤
يف املستحاضة تدع الصالة أيام حيضتها وتغتسل : عن بيان قال مسعت الشعيب حيدث عن قمري عن عائشة أهنا قالت 

وتستذفر وتوضأ عند كل صالة وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا حممد بن أمحد بن يعقوب ثنا 
ا زائدة ثنا بيان عن عامر فذكره وقال مث تتوضأ لكل صالة هكذا رواية عبد امللك بن ميسرة معاوية بن عمرو ثن

وبيان عن مغرية وفراس وجمالد عن الشعيب عن قمري عن عائشة تتوضأ لكل صالة ورواية داود بن أيب هند وعاصم 
لكاتب عن بن أيب مليكة يف عن الشعيب عن قمري عن عائشة تغتسل كل يوم مرة وكذلك يف رواية عثمان بن سعد ا

قصة فاطمة بنت أيب حبيش عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وعثمان بن سعد ليس بالقوي وروي عن احلجاج بن 
  أرطأة عن بن أيب مليكة وليس بالقوي 

ىي أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو عمرو بن مطر ثنا إبراهيم بن علي ثنا حي - ١٥٢٥
بن حيىي قال قرأت على شريك عن أيب اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

املستحاضة تدع الصالة أيام حيضتها وتغتسل وتتوضأ لكل صالة وتصوم وتصلي وأخربنا أبو نصر أنبأ أبو : قال 
  قظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي مثله عمرو ثنا إبراهيم ثنا حيىي قال قرأت على شريك عن أيب الي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال مسعت العباس بن حممد الدوري يقول  - ١٥٢٦
قال حيىي وجده امسه : مسعت حيىي بن معني يقول عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

فضل فرددته أنا على حيىي فقال هو هكذا أمسه دينار أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة دينار قال أبو ال
قال قال أبو داود السجستاين حديث عدي بن ثابت هذا ضعيف ال يصح ورواه أبو اليقظان عن عدي بن ثابت عن 

  أبيه عن علي 

حيان األصبهاين قال أبو يعلي قرئ على بشر بن الوليد  أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا أبو حممد بن - ١٥٢٧
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : أخربك أبو يوسف عن أيب أيوب اإلفريقي عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن جابر 

أمر املستحاضة أن تتوضأ لكل صالة تفرد به أبو يوسف عن عبد اهللا بن علي أيب أيوب األفريقي وأ بو يوسف ثقة 
ذا كان يروي عن ثقة وفيما أجاز يل أبو عبد اهللا احلافظ روايته عنه عن أيب العباس عن الربيع عن الشافعي أنه قيل إ

له أما أنا روينا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر املستحاضة تتوضأ لكل صالة قال الشافعي قلت نعم قد رويتم 
عليه و سلم يف الوضوء مما خرج من دبر أو ذكر أو فرج قال  ذلك وبه نقول قياسا على سنة رسول اهللا صلى اهللا

  ولو كان هذا حمفوظا عندنا كان أحب إلينا من القياس 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا حممد بن أيوب ثنا علي بن احلسن ثنا بن  - ١٥٢٨
ج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اخلالء فقرب إليه خر: علية عن أيوب عن بن أيب مليكة عن بن عباس قال 

طعام فعرضوا عليه الوضوء فقال إمنا أمرت بالوضوء إذا قمت إىل الصالة قال أبو بكر أخرب النيب صلى اهللا عليه و 
   ٢٥سلم أن اهللا تعاىل أمره بالوضوء إذا قام إىل الصالة ال دخول وقت أو خروجه 

  باب غسل املستحاضة



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب ح  - ١٥٢٩
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال حدثنا إمساعيل بن أمحد اجلرجاين ثنا حممد بن احلسن بن قتيبة حدثنا حرملة بن حيىي 

أن : عروة بن الزبري وعمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة  أنا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن بن شهاب عن
أم حبيبة بنت جحش كانت حتت عبد الرمحن بن عوف وأهنا أستحيضت سبع سنني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

و سلم أهنا ليست باحليضة ولكنها عرق فاغتسلي لفظ حديث الربيع ويف حديث حرملة أهنا أستفتت رسول اهللا 
و سلم يف ذلك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن هذه ليست باحليضة ولكن هذا عرق  صلى اهللا عليه

فاغتسلي وصلي قالت عائشة وكانت تغتسل عند كل صالة يف مركن يف حجرة أختها زينب بنت جحش حىت تعلو 
ال رحم اهللا هندا لو محرة الدم املاء قال بن شهاب فحدثنا بذلك أبا بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام فق

كانت مسعت هبذه الفتيا واهللا إن كانت لتبكي ألهنا كانت ال تصلي ورواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن سلمة عن 
بن وهب بطوله وأخرجه البخاري من حديث بن أيب ذئب عن الزهري دون قصة هند وكذلك قاله األوزاعي عن 

الزهري عن عمرة عن عائشة أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو الزهري عنهما مجيعا ورواه إبراهيم بن سعد عن 
أمحد بن أيب احلسن أنبأ عبد اهللا بن حممد البغوي ثنا حممد بن جعفر الوركاين وكذلك رواه معمر ويونس وبن عيينة 

بن سعد  عن الزهري عن عمرة عن عائشة ورمبا قال معمر ويونس عن الزهري عن عمرة عن أم حبيبة ورواه الليث
  عن الزهري عن عروة عن عائشة واحلديث صحيح عنهما مجيعا 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار أنا إبراهيم بن ملحان ثنا حيىي يعين بن  - ١٥٣٠
ستفتت أم أ: بكري حدثين الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا قالت 

حبيبة بنت جحش رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت إين أستحاض فال أطهر فقال إمنا ذلك عرق فاغتسلي مث 
صلي فكانت تغتسل عند كل صالة قال الليث فلم يذكر بن شهاب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر أم حبيبة 

اه مسلم يف الصحيح عن قتيبة وحممد بن رمح عن بنت جحش أن تغتسل يعين عند كل صالة ولكنه شئ فعلته رو
الليث وذكر كالم الليث بن سعد ومبعناه قاله بن عيينة أيضا وفيما أجاز يل أبو عبد اهللا روايته عنه عن أيب العباس 
عن الربيع عن الشافعي أنه قال إمنا أمرها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن تغتسل وتصلي وليس فيه أنه أمرها 

ن تغتسل لكل صالة وال أشك إن شاء اهللا تعاىل أن غسلها كان تطوعا غري ما أمرت به وذلك واسع هلا أخربناه أبو أ
عبد اهللا احلافظ قراءة عليه ثنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي وقد روى غري الزهري هذا احلديث أن النيب 

لكن رواه عن عمرة هبذا اإلسناد والسياق والزهري أحفظ منه صلى اهللا عليه و سلم أمرها أن تغتسل لكل صالة و
وقد روى فيه شيئا يدل على أن احلديث غلط قال تترك الصالة قدر إقرائها وعائشة تقول اإلقراء اإلطهار وإمنا أراد 

د املصري ثنا واهللا أعلم ما أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنا أبو احلسن علي بن حمم
حيىي بن عثمان بن صاحل ثنا إسحاق بن بكر بن مضر ثنا أيب حدثين بن اهلاد حدثين أبو بكر بن حممد ح وأخربنا أبو 
عبد اهللا احلافظ واللفظ له أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ العباس بن الفضل ثنا بن كاسب ثنا بن أيب حازم عن 

 بكر بن حممد عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة أستحيضت فذكرت للنيب صلى اهللا يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد عن أيب
عليه و سلم ذلك فقال أهنا ليست حبيضة ولكنها ركضة من الرحم فلتنظر قدر إقرائها اليت كانت حتيض فتترك 

ل الشيخ وقد الصالة مث تغتسل عند كل صالة وتصلي قال أبو بكر قال بعض مشائخنا خرب بن اهلاد غري حمفوظ قا
  رواه حممد بن إسحاق عن يسار عن الزهري عن عروة عن عائشة 



أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا هناد عن عبدة عن بن إسحاق عن  - ١٥٣١
 أن أم حبيبة بنت جحش أستحيضت يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: الزهري عن عروة عن عائشة 

فأمرها بالغسل لكل صالة قال وساق احلديث قال أبو داود ورواه أبو الوليد الطيالسي ومل أمسعه منه عن سليمان بن 
كثري عن الزهري عن عروة عن عائشة استحيضت زينب بنت جحش فقال هلا النيب صلى اهللا عليه و سلم اغتسلي 

بن عبد الوارث عن سليمان بن كثري قال توضئي لكل صالة وساق احلديث قال أبو داود ورواه عبد الصمد يعين 
لكل صالة وهذا وهم من عبد الصمد والقول قول أيب الوليد قال الشيخ ورواية أيب الوليد أيضا غري حمفوظة فقد 

  رواه مسلم بن إبراهيم عن سليمان بن كثري كما رواه سائر الناس عن الزهري 

عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن حممد الربيت القاضي  أخربناه أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو - ١٥٣٢
أستحيضت أخت زينب بنت جحش : ثنا مسلم ثنا سليمان يعين بن كثري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت 

و سلم  سبع سنني فكانت متأل مركنا هلا ماء مث تدخله حىت تعلو املاء محرة الدم فاستفتت رسول اهللا صلى اهللا عليه
فقال هلا إنه ليس حبيضة ولكنه عرق فاغتسلي وصلي ليس فيه األمر بالغسل لكل صالة وهذا أوىل ملوافقته سائر 
الروايات عن الزهري ورواية حممد بن إسحاق عن الزهري غلط ملخالفتها سائر الروايات عن الزهري وخمالفتها 

  الرواية الصحيحة عن عراك بن ما لك عن عروة عن عائشة 

أخربنا أبو احلسن بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد بن أمحد املصري ثنا حيىي بن  - ١٥٣٣
عثمان بن صاحل ثنا أيب وإسحاق بن بكر بن مضر والنضر بن عبد اجلبار قالوا ثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة 

أم حبيبة بنت جحش اليت كانت حتت عبد الرمحن أن : عن عراك بن ما لك عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت 
بن عوف شكت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الدم فقال هلا امكثي قدر ما كانت حتبسك حيضتك مث 

اغتسلي قال فكانت تغتسل عند كل صالة من عند نفسها ففي هذه الروايتني الصحيحتني بيان أن النيب صلى اهللا 
لغسل عند كل صالة وأهنا كانت تفعل ذلك من عند نفسها فكيف يكون األمر بالغسل عند عليه و سلم مل يأمرها با

  كل صالة ثابتا من حديث عروة 

وقد أخربنا أبو أمحد املهرجاين ثنا أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا ما لك عن  - ١٥٣٤
ستحاضة إال أن تغتسل غسال واحدا مث تتوضأ بعد ذلك للصالة ليس على امل: هشام بن عروة عن أبيه أنه قال 

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنا الربيع أنبأ الشافعي أنبأ ما لك فذكره مبثله إال أنه قال مث 
  توضأ بعد ذلك لكل صالة ورواه أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه مبعناه 

عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ عبد اهللا ثنا حممد بن حيىي ثنا عمرو بن خالد عن  وأخربنا أبو - ١٥٣٥
أهنا مل تكن ترى على املستحاضة إال غسال واحدا وروينا فيما تقدم : بن هليعة عن أيب األسود عن عروة عن عائشة 

  عن قمري امرأة مسروق عن عائشة ما يدل على هذا 

علي احلسني بن حممد الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أبو معمر عبد اهللا بن أخربنا أبو  - ١٥٣٦
عمرو بن أيب احلجاج ح وأخربنا أبو سهل حممد بن نصرويه املروزي أنا أبو بكر حممد بن أمحد بن خبيب ثنا أمحد بن 

داود عن احلسني عن حيىي بن أيب كثري عن أيب  حممد بن عيسى ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث ثنا حسني ويف رواية أيب



أن امرأة كانت هتراق الدم وكانت حتت عبد الرمحن بن : سلمة بن عبد الرمحن قال أخربتين زينب بنت أيب سلمة 
عوف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرها أن تغتسل عند كل صالة وتصلي كذلك رواه حسني املعلم 

  فأرسله  وخالفه هشام الدستوائي

أخربنا أبو احلسني علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا ثنا  - ١٥٣٧
مسلم بن إبراهيم ثنا هشام عن حيىي عن أيب سلمة أن أم حبيبة بنت جحش سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت 

صالة وتصلي ورواه األوزاعي عن حيىي فجعل املستحاضة زينب بنت  إين أهراق الدم فأمرها أن تغتسل عند كل: 
  أم سلمة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو عبد اهللا السوسي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا سعيد بن  - ١٥٣٨
أن زينب : بن عباس عثمان ثنا بشر بن بكر ثنا األوزاعي ثنا حيىي بن أيب كثري قال حدثين أبو سلمة وعكرمة موىل 

بنت أم سلمة كانت تعتكف مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهي هتريق الدم فأمرها رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  و سلم أن تغتسل لكل صالة وروي من وجه آخر عن عكرمة خبالف هذا 

تيبة ثنا حيىي بن حيىي أنا هشيم أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق ثنا إمساعيل بن ق - ١٥٣٩
أن أم حبيبة بنت جحش أستحيضت فسألت النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمرها أن تنتظر : عن أيب بشر عن عكرمة 

أيام إقرائها مث تغتسل وتصلي فإذا رأت بعد ذلك شيئا توضأت واستثفرت واحتشت وصلت وهذا أيضا منقطع 
ديث عائشة من الوجه الثابت عنها أوىل أن يكون صحيحا وقد روينا أقرب من حديث عائشة يف باب الغسل وح

عن أيب سلمة بن عبد الرمحن أهنا تغتسل غسال واحدا وتتوضأ وهو ال خيالف النيب صلى اهللا عليه و سلم فيما يرويه 
  عنه 

عبد األعلى ثنا عبد  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا عبد اهللا ثنا حممد بن - ١٥٤٠
تغتسل غسال واحدا مث تتوضأ وروي يف ذلك من وجه : الرمحن ثنا أبو عوانة عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه قال 

  آخر 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا اجملوز يعين احلسن بن سهل ثنا  - ١٥٤١
أن امرأة استحيضت على عهد رسول اهللا صلى اهللا : ن القاسم عن أبيه عن عائشة عاصم ثنا شعبة عن عبد الرمحن ب

عليه و سلم فأمرها النيب صلى اهللا عليه و سلم أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل هلما غسال واملغرب والعشاء 
ن سهل بن عبد تعجل هذه وتؤخر هذه وتغتسل هلما غسال وهكذا رواه أبو بكر بن إسحاق الفقيه عن احلسن ب

  العزيز وهو غلط من جهة احلسن 

فقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا عمر بن حفص ثنا عاصم بن علي ثنا  - ١٥٤٢
أن امرأة استحيضت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و : شعبة عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 

تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل هلما غسال واملغرب والعشاء تؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل سلم فأمرت أن 



هلما غسال وتغتسل للصبح غسال وهكذا رواه مجاعة عن شعبة وذكر مجاعة منهم امتناع عبد الرمحن بن القاسم من 
  رفع احلديث 

فر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك ثنا عبد اهللا بن جع - ١٥٤٣
أستحيضت امرأة على عهد رسول اهللا : الطيالسي ثنا شعبة عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت 

صلى اهللا عليه و سلم فأمرت قلت من أمرها النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لست أحدثك عن النيب صلى اهللا عليه 
ن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل هلما غسال واحدا وتؤخر املغرب وتعجل العشاء و سلم شيئا قالت فأمرت أ

وتغتسل هلما غسال وتغتسل للصبح غسال ورواه معاذ بن معاذ عن شعبة وفيه قال فقلت لعبد الرمحن عن النيب 
ن مشيل عن شعبة صلى اهللا عليه و سلم فقال ال أحدثك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بشئ وكذلك قاله النضر ب

  ورواه حممد بن إسحاق بن يسار عن عبد الرمحن فخالف شعبة يف رفعه ومسى املستحاضة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ العباس بن الفضل ثنا هناد بن السري ثنا عبدة  - ١٥٤٤
داسة ثنا أبو داود ثنا عبد العزيز بن حيىي حدثين عن حممد بن إسحاق وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن 

أن سهلة بنت سهيل : حممد يعين بن مسلمة عن حممد بن إسحاق عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 
أستحيضت فأتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمرها أن تغتسل عند كل صالة فلما جهدها ذلك أمرها أن جتمع بني 

بغسل واملغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح لفظ حديث أيب علي ويف حديث أيب عبد اهللا عن الظهر والعصر 
عائشة قالت إمنا هي سهلة بنت سهيل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يأمرها بالغسل عند كل صالة فلما 

رب غري حممد بن إسحاق وشعبة شق عليها أمرها احلديث قال أبو بكر بن إسحاق قال بعض مشائخنا مل يسند هذا اخل
مل يذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم وأنكر أن يكون اخلرب مرفوعا وأخطأ أيضا يف تسمية املستحاضة قال أبو بكر 

وقد اختلف الرواة يف إسناد هذا اخلرب قال الشيخ رمحه اهللا تعاىل فرواه شعبة وحممد بن إسحاق كما مضى ورواه بن 
  وافق حممدا يف رفعه عيينة فأرسله إال أنه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا عبد اهللا يعين بن حممد ثنا إسحاق أنبأ سفيان عن  - ١٥٤٥
أن امرأة من املسلمني استحيضت فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه 

  بن القاسم عن أبيه عن زينب بنت جحش  احلديث وروي عن الثوري عن عبد الرمحن

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد الطرباين ثنا حيىي بن عثمان بن صاحل ثنا نعيم بن محاد  - ١٥٤٦
سألت : ثنا بن املبارك أخربين سفيان عن عبد الرمحن بن القاسم عن القاسم بن حممد عن زينب بنت جحش قالت 

هللا عليه و سلم حلمنة فقلت أهنا مستحاضة فقال لتجلس أيام إقرائها مث تغتسل وتؤخر الظهر رسول اهللا صلى ا
وتعجل العصر فتغتسل وتصلي وتؤخر املغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما وتغتسل للفجر وروي عن أمساء 

  بنت عميس من وجه آخر 

بو داود ثنا وهب بن بقية ثنا خالد ح وأخربنا أبو أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أ - ١٥٤٧
عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ عبد اهللا بن حممد ثنا عبد احلميد بن بيان ثنا خالد عن سهيل عن 

الزهري عن عروة ويف حديث أيب علي عن أمساء بنت عميس ويف حديث أيب عبد اهللا عن أمساء بنت أيب بكر ورواية 



يا رسول اهللا أن فاطمة بنت أيب حبيش أستحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل فقال : أيب علي أصح قالت قلت 
سبحان اهللا هذا من الشيطان لتجلس يف مركن فجلست فيه حىت رأينا الصفارة فوق املاء فقال تغتسل للظهر 

سال واحدا مث تتوضأ ما بني ذلك والعصر غسال واحدا مث تغتسل للمغرب والعشاء غسال واحدا مث تغتسل للفجر غ
لفظ حديث أيب عبد اهللا ويف حديث أيب علي لتجلس يف مركن فإذا رأت صفارة فوق املاء فلتغتسل وذكره هكذا 
رواه سهيل بن أيب صاحل عن الزهري عن عروة وأختلف فيه عليه واملشهور رواية اجلمهور عن الزهري عن عروة 

  كما مضى وروي يف ذلك عن بن أيب مليكة  عن عائشة يف شأن أم حبيبة بنت جحش

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن متيم القنطري ببغداد ثنا أبو قالبة الرقاشي ثنا  - ١٥٤٨
جاءت خاليت فاطمة بنت أيب حبيش إىل عائشة : أبو عاصم النبيل ثنا عثمان بن سعد القرشي ثنا بن أيب مليكة قال 

إين أخاف أن أقع يف النار إين أدع الصالة السنة والسنتني ال أصلى فقالت انتظري حىت جييء النيب صلى اهللا  فقالت
عليه و سلم فجاء فقالت عائشة هذه فاطمة تقول كذا وكذا فقال هلا النيب صلى اهللا عليه و سلم قويل هلا فلتدع 

واحدا مث الطهور عند كل صالة ولتنظف ولتحتشي فإمنا الصالة يف كل شهر أيام قرئها مث لتغتسل يف كل يوم غسال 
هو داء عرض أو ركضة من الشيطان أو عرق انقطع ورواه عمر بن شبة عن أيب عاصم كذلك وقال مث الطهور بعد 

  ذلك لكل صالة وخالفه غريه عن عثمان بن سعد 

بن حممد ثنا عمرو بن زرارة أنا أبو عبيدة أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا عبد اهللا  - ١٥٤٩
احلداد عن عثمان بن سعد عن بن أيب مليكة عن خالته فاطمة بنت أيب حبيش أهنا استحاضت فأتت أم املؤمنني 

يا رسول اهللا فاطمة ذكرت أهنا تستحاض فقال : عائشة فذكرت ذلك هلا فدخل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت 
و سلم قويل لفاطمة متسك عن الصالة يف كل شهر عداد إقرائها قبل أن يعرض هلا هذا مث  النيب صلى اهللا عليه

  تغتسل غسلة واحدة مث الطهر عند كل صالة 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث أنا علي بن عمر احلافظ ثنا احلسني بن إمساعيل ثنا أبو األشعث أمحد بن  - ١٥٥٠
حممد بن أيب بكر ثنا محاد بن احلسن بن عنبسة قاال ثنا حممد بن بكر  املقدام قال علي وحدثنا أبو ذر أمحد بن

أن فاطمة بنت أيب حبيش ويف حديث أيب األشعث أن : الربساين ثنا عثمان بن سعد الكاتب أخربين بن أيب مليكة 
دخل النيب خالته فاطمة بنت أيب حبيش استحيضت فلبثت زمانا ال تصلي فأتت أم املؤمنني عائشة فذكرت ذلك هلا ف

صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا فاطمة ذكرت أهنا تستحاض فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم قويل 
لفاطمة متسك عن الصالة يف كل شهر عدد إقرائها قبل أن يعرض هلا هذا مث تغتسل غسلة واحدة مث الطهر عند كل 

  صالة 

ن عمر احلافظ ثنا احلسني بن إمساعيل ثنا أبو األشعث أمحد بن وأخربنا أبو بكر بن احلارث أنا علي ب - ١٥٥١
املقدام قال علي وثنا أبو ذر أمحد بن حممد بن أيب بكر ثنا محاد بن احلسن بن عنبسة قاال ثنا عنبسة قال حدثين حممد 

ديث أيب أن فاطمة بنت أيب حبيش ويف ح: بن بكر الربساين ثنا عثمان بن سعد الكاتب أخربين بن أيب مليكة 
األشعث أن خالته فاطمة بنت أيب حبيش أستحيضت فلبثت زمانا ال تصلي فأتت أم املؤمنني عائشة فذكرت ذلك هلا 
وذكرت قصة قالت فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم قويل لفاطمة متسك يف كل شهر عن الصالة عدد قروئها فإذا 

ستثفر مث الطهور عند كل صالة وتصلي فإن الذي مضت تلك األيام فلتغتسل غسلة واحدة تستدخل وتنظف وت



أصاهبا ركضة من الشيطان أو عرق انقطع أو داء عرض هلا قال عثمان بن سعد فسألت هشام بن عروة فأخربين 
بنحوه عن أبيه عن عائشة قال الشيخ رمحه اهللا تعاىل وروي عن احلجاج بن أرطأة عن بن أيب مليكة عن عائشة معىن 

عن عثمان بن سعد واحلجاج بن أرطأة غري حمتج به وعثمان بن سعد الكاتب ليس بالقوي كان حيىي  الرواية الثانية
  بن سعيد وحيىي بن معني يضعفان أمره وروي يف ذلك عن جابر بن عبد اهللا 

ري أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا قطن بن نس - ١٥٥٢
أن فاطمة بنت قيس : الغربي ثنا جعفر بن سليمان ثنا بن جريج عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا األنصاري 

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املرأة املستحاضة كيف تصنع قال تقعد أيام إقرائها مث تغتسل يف كل يوم 
ن جعفر وقال وهبان بن بقية تغتسل عند كل طهر عند كل طهر وتصلي وكذلك رواه عبد السالم بن مطهر ع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا موسى بن إسحاق ثنا وهبان بن بقية ثنا جعفر بن سليمان 
فذكره بإسناده عن فاطمة بنت قيس قالت سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املستحاضة فقال تقعد أيام 

تغتسل عند كل طهر مث حتتشي مث تصلي قال أبو بكر بن إسحاق جعفر بن سليمان فيه نظر وال يعرف إقرائها مث 
هذا احلديث البن جريج وال أليب الزبري من وجه غري هذا ومبثله ال تقوم حجة وأختلف عليه فيه قال الشيخ رمحه 

س عند كل صالة ويف رواية ملا أشتد اهللا وروينا عن علي أهنا تغتسل لكل يوم ويف رواية لكل صالة وعن بن عبا
عليها الغسل أمرها أن جتمع بني الصالتني وعن بن عمر وأنس بن ما لك تغتسل من طهر إىل طهر ويف إحدى 

الروايات عن عائشة كذلك ويف الرواية الثانية كل يوم غسال ويف رواية أخرى عن علي وبن عباس وعائشة الوضوء 
د اهللا احلافظ روايته عنه عن أيب العباس عن الربيع عن الشافعي قال ويف حديث لكل صالة وفيما أجاز يل أبو عب

محنة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هلا إن قويت فامجعي بني الظهر والعصر بغسل وبني املغرب والعشاء بغسل 
سل عند الطهر من احليض مث وصلي الصبح بغسل وأعلمها أنه أحب األمرين إليه هلا وأنه جيزئها األمر األول أن تغت

   ٢٦مل يأمرها بغسل بعده قال وإن روي يف املستحاضة حديث معلق فحديث محنة بني أنه اختيار وأن غريه جيزئ منه 

  باب الرجل يبتلى باملذي أو البول

ضل أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق بن أيوب الفقيه ثنا العباس بن الف - ١٥٥٣
كنت رجال مذاء : األسفاطي أنبأ أبو الوليد ثنا زائدة عن أيب حصني عن أيب عبد الرمحن السلمي عن علي قال 

وكان عندي ابنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاستحييت أن أسأله فأمرت رجال فسأله فقال إذا وجدت ذلك 
  فاغسل ذكرك وتوضأ رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر ثنا بن  - ١٥٥٤
كان علي بن أيب طالب رجال مذاء فكان يأخذ الفتيلة فيدخلها يف أحليله أخربنا أبو أمحد عبد : جريج عن عطاء قال 

ر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا ما لك عن زيد بن اهللا بن حممد بن احلسن العدل أنبأ أبو بكر بن جعف
أسلم عن أبيه عن عمر بن اخلطاب قال أين ألجده ينحدر مين مثل اخلزيرة فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكره 
اش وليتوضأء وضوءا للصالة يعين املذي وبإسناده قال ثنا ما لك عن زيد بن أسلم عن جندب موىل عبد اهللا بن عي

بن أيب ربيعة املخزومي أنه قال سألت عبد اهللا بن عمر عن املذي فقال إذا وجدته فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك 
  للصالة 



أخربنا عبد اخلالق بن علي املؤذن أنبأ أبو بكر بن حبيب ثنا حممد بن إمساعيل الترمذي ثنا أيوب بن  - ١٥٥٥
سليمان بن بالل عن يونس بن يزيد عن الزهري عن خارجة سليمان بن بالل حدثين أبو بكر بن أيب أويس حدثين 

كان زيد بن ثابت قد سلسل منه البول فكان يداري منه ما غلب فلما غلبه أرسله قال وكان يصلي : بن زيد قال 
  وهو خيرج منه 

يعين احلنظلي أنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا إسحاق  - ١٥٥٦
كرب زيد حىت سلسل منه البول فكان يداريه ما استطاع : عبد الرزاق أنا معمر عن خارجة بن زيد بن ثابت قال 

  فإذا غلبه توضأ وصلى وقد روي يف معناه حديث بإسناد فيه ضعف 

ان الواسطي ببغداد ثنا أخربنا أبو حازم احلافظ أنا أبو أمحد احلافظ أنا أبو بكر حممد بن حممد بن سليم - ١٥٥٧
هشام يعين بن عمار ثنا بقية بن الوليد ثنا عبد امللك بن مهران عن عمرو بن دينار عن عبد اهللا بن عباس أن رجال 

يا رسول اهللا أن يب باسورا وكلما توضأت سأل فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا توضأت فسال من قرنك : قال 
  إىل قدمك فال وضوء عليك 

وأخربنا أبو سعيد أمحد بن حممد الصويف أنا أبو أمحد بن عدي ثنا أبو يعلى ثنا سويد ثنا بقية عن عبد  - ١٥٥٨
أن يب الناصور وأين أتوضأ فيسيل مث ذكر : امللك فذكره بإسناده أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

ن عمرو بن دينار غري عبد امللك بن مهران قال أبو أمحد الباقي بنحوه قال أبو أمحد هذا منكر ال أعلم أحدا رواه ع
   ٢٧وهو جمهول ليس باملعروف 

  باب ما يفعل من غلبه الدم من رعاف أو جرح

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل ثنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم  - ١٥٥٩
دخل على عمر بن اخلطاب : عن عروة عن أبيه أن املسور بن خمرمة أخربه أنه ثنا بن بكري ثنا ما لك عن هشام 

رضي اهللا عنه بعد أن صلى الصبح من الليلة اليت طعن فيها فأوقظ عمر فقيل له الصالة الصبح فقال عمر نعم وال 
  حظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة فصلى عمر وجرحه يثعب دما 

الفقيه أنا أبو حممد بن حيان أنبأ إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا موسى بن  أخربنا أبو بكر بن احلارث - ١٥٦٠
يف الراعف ال يرقأ يسد أنفه ويتوضأ : عامر ثنا الوليد بن مسلم أخربين شيبان عن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة 

كتاب الطهارة ويصلي قال الوليد وأخربين عبد الرمحن بن منر أنه مسع بن شهاب الزهري يقول مثل ذلك آخر 
واحليض ويتلوه إن شاء اهللا تعاىل كتاب الصالة واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممد خامت النبيني 

وعلى آله وصحبه أمجعني أخربنا الشيخان اإلمامان احلافظ هباء الدين أبو حممد القاسم بن علي بن احلسن بن هبة اهللا 
القاسم عبد الصمد بن حممد بن أيب الفضل األنصاري رمحهما اهللا إجازة قاال أنا  الشافعي والقاضي مجال الدين أبو

الشيخان زاهر بن طاهر بن حممد الشحامي وأ بو املعايل حممد بن إمساعيل الفارسي إجازة وقال احلافظ هباء الدين 
ي بن أمحد بن سليمان املرادي أخربين والدي أبو القاسم علي وقال القاضي مجال الدين أخربين اإلمام أبو احلسن عل



قاال أنا أبو القاسم احلافظ الشحامي وأ بو املعايل الفارسي قاال أخربنا اإلمام أبو بكر أمحد بن احلسن البيهقي رمحه 
   ٢٨بسم اهللا الرمحن الرحيم ]  ٣٥٨ص [ اهللا تعاىل 

  باب أصل فرض الصالة

 (  
خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين وما أمروا إال ليعبدوا اهللا { قال اهللا عز ثناؤه 

  مع عدة آي فيها ذكر فرض الصالة } القيمة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن مهران ثنا عبيد اهللا بن  - ١٥٦١
حملاريب بالكوفة أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا أمحد موسى ح وأخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح ا

بن حازم بن أيب غرزة أنا عبيد اهللا بن موسى أنا حنظلة بن أيب سفيان قال مسعت عكرمة بن خالد حيدث طاوسا قال 
يقول بين :  جاء رجل إىل بن عمر فقال يا أبا عبد الرمحن أال تغزو فقال إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة واحلج وصوم رمضان رواه البخاري يف 
  الصحيح عن عبيد اهللا بن موسى ورواه مسلم عن بن منري عن أبيه عن حنظلة 

مد السراج إمالء قاال أنبأ أبو أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق قراءة وثنا أبو القاسم عبد الرمحن بن حم - ١٥٦٢
احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا هشام بن عمار ثنا مروان بن معاوية ثنا 

عمران بن حدير عن عبد امللك بن عبيد السدوسي عن محران بن أبان عن عثمان بن عفان عن رسول اهللا صلى اهللا 
   ٢٩أن الصالة حق واجب أو مكتوب دخل اجلنة  من علم: عليه و سلم قال 

  باب أول فرض الصالة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حممد بن بشر  - ١٥٦٣
ة فقال يا أم العبدي ثنا سعيد بن أيب عروبة ثنا قتادة عن زرارة بن أيب أوىف عن سعد بن هشام أنه دخل على عائش

ألست تقرأ يا آيها املزمل قال قلت بلى قال فقالت : املؤمنني أنبئيين عن قيام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت 
فإن اهللا تعاىل افترض القيام يف أول هذه السورة فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه حوال حىت انتفخت 

ين عشر شهرا يف السماء مث أنزل اهللا تعاىل التخفيف يف آخر السورة فصار قيام الليل أقدامهم وأمسك اهللا خامتتها اث
تطوعا بعد فريضة رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن حممد بن بشر يف حديث طويل وقد أشار 

أقم { زمل بقول اهللا تعاىل الشافعي رمحه اهللا تعاىل إىل معىن هذا دون الرواية وزاد فقال ويقال نسخ ما وصف يف امل
وقرآن } وقرآن الفجر { وغسق الليل العتمة } إىل غسق الليل { ودلوك الشمس زواهلا } الصالة لدلوك الشمس 

فأعلمه أن صالة الليل نافلة ال } إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك { الفجر الصبح 
  ل أو هنار فريضة وأن الفرائض فيما ذكر من لي
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لكربى: كتاب  لبيهقي ا   سنن ا
البيهقي : املؤلف  بكر  و  أب بن موسى  بن علي  بن احلسني   أمحد 

أخربنا أبو حممد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم أنا بن بكري ثنا ما لك عن  - ١٥٦٤
لك عن داود بن احلصني أنه قال  نافع أن عبد اهللا بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها وبإسناده قال ثنا ما

  كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته : أخربين خمرب أن عبد اهللا بن عباس 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ١٥٦٥
يف قوله تعاىل لدلوك الشمس قال إذا زالت الشمس عن بطن : اب بن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة طالب أنبأ عبد الوه

  السماء لصالة الظهر إىل غسق الليل قال بدؤ الليل صالة املغرب 

أخربنا علي بن حممد بن بشران ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عبد الكرمي بن اهليثم الديرعاقوىل  - ١٥٦٦
أ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين أنبأ علي بن حممد بن عيسى ح وأنب

قاال ثنا أبو اليمان أخربين شعيب عن الزهري أخربين سعيد بن املسيب وأ بو سلمة بن عبد الرمحن أن أبا هريرة قال 
صالة اجلميع صالة أحدكم وحده خبمسة وعشرين جزءا  تفضل: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

وقرآن الفجر إن قرآن { وجتتمع مالئكة الليل ومالئكة النهار يف صالة الفجر مث يقول أبو هريرة فاقرؤا إن شئتم 
رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان ورواه مسلم عن أيب بكر بن إسحاق عن أيب } الفجر كان مشهودا 

  اليمان 

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنا جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا عمرو بن زرارة بن  - ١٥٦٧
واقد الكاليب أنا مروان الفزاري ثنا إمساعيل بن أيب خالد ثنا قيس بن أيب حازم قال مسعت جرير بن عبد اهللا وهو 

ذ نظر إىل القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما كنا جلوسا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إ: يقول 
ترون هذا القمر ال تضامون يف رؤيته فإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قال إمساعيل يقول ال تفوتنكم قبل طلوع 

الشمس وقبل غروهبا يعين العصر والفجر مث قرأ جرير فسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا رواه 
ري يف الصحيح عن احلميدي ورواه مسلم عن زهري بن حرب كالمها عن مروان إال أن احلميدي أدرج البخا

  القراءة يف احلديث وقد أدرج مجاعة من الثقات غري مروان بن معاوية القراءة يف احلديث واهللا أعلم 

بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق أخربنا عبد اهللا  - ١٥٦٨
جاء نافع بن األزرق إىل بن عباس فقال : عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا سفيان عن عاصم عن أيب رزين قال 

الصلوات اخلمس يف القرآن فقال نعم فقرأ فسبحان اهللا حني متسون قال صالة املغرب وحني تصبحون صالة الفجر 
ومن بعد صالة العشاء { يا صالة العصر وحني تظهرون صالة الظهر وقرأ وله احلمد يف السماوات واألرض وعش

  } ثالث عورات لكم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ١٥٦٩
 فسبحان اهللا حني متسون قال صالة يف قوله تعاىل: طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنا عمرو بن عبيد عن احلسن 



املغرب والعشاء وحني تصبحون صالة الغداة وله احلمد يف السماوات واألرض وعشيا قال العصر وحني تظهرون 
قال الظهر قال وأخربنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة مثله قال وأخربنا عبد الوهاب أنا عمرو عن احلسن يف 

لنهار قال صالة الفجر والطرف اآلخر الظهر والعصر وزلفا من الليل املغرب والعشاء قوله تعاىل أقم الصالة طريف ا
قال وأخربنا عبد الوهاب قال وأنبأ سعيد عن قتادة يف قوله تعاىل أقم الصالة طريف النهار قال صالة الصبح وصالة 

قتادة قال كان بدء الصالة  العصر وزلفا من الليل قال املغرب والعشاء قال أخربنا عبد الوهاب أنبأ سعيد عن
   ٣٠ركعتني بالغداة وركعتني بالعشي 

  باب فرائض اخلمس

أخربنا حممد بن عبد اهللا بن حممد احلافظ أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو بكر حيىي بن أيب طالب ثنا  - ١٥٧٠
نس بن ما لك عن ما لك بن عبد الوهاب يعين بن عطاء اخلفاف أنبأ سعيد يعين بن أيب عروبة عن قتادة عن أ

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر قصة املعراج وفيها قال وفرضت علي مخسون صالة كل يوم أو : صعصعة 
قال أمرت خبمسني صالة كل يوم الشك من سعيد فجئت حىت أتيت على موسى فقال يل مبا أمرت فقلت أمرت 

وعاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة وإن أمتك ال يطيقون ذلك خبمسني صالة كل يوم قال إين قد بلوت الناس قبلك 
فارجع إىل ربك فسله التخفيف ألمتك فرجعت فحط عين مخس صلوات فما زلت أختلف بني ريب وبني موسى 
كلما أتيت عليه قال يل مثل مقالته حىت رجعت خبمس صلوات كل يوم فلما أتيت على موسى قال يل مبا أمرت 

يوم قال إين قد بلوت الناس قبلك وعاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة وإن أمتك ال يطيقون  قلت خبمس صلوات كل
ذلك فارجع إىل ربك فسله التخفيف ألمتك قلت لقد رجعت إىل ريب حىت استحييت ولكن أرضى وأسلم قال 

عشر  فنوديت أو ناداين مناد الشك من سعيد أن قد أمضيت فريضيت وخففت عن عبادي وجعلت بكل حسنة
  أمثاهلا خمرج يف الصحيحني من حديث سعيد بن أيب عروبة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن يعقوب بن يوسف األموي من أصل كتابه ثنا الربيع  - ١٥٧١
قال مسعت بن سليمان املرادي ثنا عبد اهللا بن وهب القرشي ثنا سليمان بن بالل ثنا شريك بن عبد اهللا بن أيب منر 

ليلة أسري برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مسجد الكعبة فذكر احلديث وفيه : أنس بن ما لك حيدثنا عن 
فأوحي إليه ما شاء فيما أوحي مخسني صالة على أمته كل يوم وليلة مث هبط حىت بلغ موسى فاحتبسه فقال يا حممد 

كل يوم وليلة قال فإن أمتك ال تستطيع فارجع فليخفف  ما عهد إليك ربك قال عهد إىل مخسني صالة على أميت
عنك وعنهم فالتفت إىل جربيل عليه السالم كأنه يستشريه يف ذلك فأشار إليه أن نعم إن شئت فعال به جربيل فقال 

يا رب خفف عنا فإن أميت ال تستطيع هذا فوضع عنه عشر صلوات مث رجع إىل موسى فاحتبسه ومل يزل يرده 
به حىت صار إىل مخس صلوات مث احتبسه عند اخلامسة فقال يا حممد قد واهللا راودت بين إسرائيل على موسى إىل ر

أدىن من هذه اخلمس فضيعوه وتركوه وأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبصارا وأمساعا فارجع فليخفف عنك ربك 
ا رب أن أميت ضعاف أجسادهم فالتفت إىل جربيل ليشري عليه فال يكره ذلك جربيل فرفعه عند اخلامسة فقال ي

وقلوهبم وأمساعهم وأبصارهم فخفف عنا فقال إين ال يبدل القول لدي هي كما كتبت عليكم يف أم الكتاب ولك 
بكل حسنة عشر أمثاهلا هي مخسون يف أم الكتاب وهي مخس عليك وذكر احلديث أخرجه البخاري يف الصحيح من 

  ون األيلي عن بن وهب حديث سليمان بن بالل وأخرجه مسلم عن هار



أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين من أصل كتابه أنبأ أبو سعيد بن اإلعرايب ثنا احلسن بن  - ١٥٧٢
حممد الزعفراين ثنا عبد اهللا بن نافع وحممد بن إدريس الشافعي قال ثنا ما لك عن عمه أيب سهيل بن ما لك عن أبيه 

جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أهل جند ثائر الرأس نسمع : قول أنه مسع طلحة بن عبيد اهللا ي
دوي صوته وال نفقه ما يقول حىت دنا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا هو يسأل عن اإلسالم فقال رسول 

أن تطوع فقال رسول اهللا  اهللا صلى اهللا عليه و سلم مخس صلوات يف اليوم والليلة فقال هل علي غريهن قال ال إال
صلى اهللا عليه و سلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غريه قال ال إال أن تطوع قال وذكر له رسول اهللا صلى 

اهللا عليه و سلم الزكاة قال هل علي غريها قال ال إال أن تطوع فأدبر الرجل وهو يقول واهللا ال أزيد على هذا وال 
هللا عليه و سلم أفلح أن صدق قال الشافعي رضي اهللا عنه يف حديثه وذكر أنقص منه فقال رسول اهللا صلى ا

  الصدقة فقال هل علي غريها خمرج يف الصحيحني من حديث ما لك 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار أنبأ أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا ثنا  - ١٥٧٣
ن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان عن عبد اهللا يعين بن حمرييز عن رجل من أبو عمرو الضرير ثنا محاد ع

مخس صلوات كتبهن اهللا : كنانة قال مسعت عبادة بن الصامت يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
ه اجلنة ومن مل يواف هبن عز و جل على عبادة فمن واىف هبن ومل يضيعهن كان له عند اهللا عهد أن يغفر له وأن يدخل

استخفافا حبقهن فليس له عند اهللا عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وقال ما لك عن حيىي بن سعيد يف هذا 
  اإلسناد رجل من بين كنانة يدعى املخدجي 

بن اهلاد  وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار أنا بن ملحان ثنا بن بكري ثنا الليث عن - ١٥٧٤
أرأيتم لو أن هنرا : عن حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة عن أيب هريرة أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم مخس مرات ما تقولون يبقى من درنه قالوا ال يبقى من درنه شئ قال فذلك مثل 
مسلم يف الصحيح عن قتيبة عن الليث وأخرجه البخاري من وجه آخر الصلوات اخلمس ميحو اهللا هبن اخلطايا رواه 

   ٣١عن بن اهلاد 

  باب عدد ركعات الصلوات اخلمس

أنبأ علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا األسفاطي يعين العباس بن الفضل ثنا إمساعيل  - ١٥٧٥
قال أتى جربيل عليه : أيب بكر بن حممد عن أيب مسعود  بن أيب أويس ثنا سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد عن

السالم النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال قم فصل وذلك دلوك الشمس حني مالت الشمس فقام فصلي الظهر أربعا 
مث أتاه حني كان ظله مثله فقال قم فصل فصلي العصر أربعا مث أتاه حني غربت الشمس فقال قم فصل فصلى 

مث أتاه حني غاب الشفق فقال قم فصل فصلى العشاء اآلخرة أربعا مث أتاه حني برق الفجر فقال قم املغرب ثالثا 
فصل فصلى الصبح ركعتني مث أتاه من الغد يف الظهر حني صار ظل كل شئ مثله فقال قم فصل فصلى الظهر أربعا 

باألمس حني غربت الشمس فقال قم مث أتاه حني صار ظله مثليه فقال قم فصل فصلى العصر أربعا مث أتاه الوقت 
فصل فصلى املغرب ثالثا مث أتاه بعد أن غاب الشفق وأظلم فقال قم فصل فصلى العشاء اآلخرة أربعا مث أتاه حني 
أسفر الفجر فقال قم فصل فصلى الصبح ركعتني مث قال ما بني هذين صالة أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم مل 

  ري وإمنا هو بالغ بلغه وقد روي ذلك يف حديث آخر مرسل يسمعه من أيب مسعود األنصا



أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز  - ١٥٧٦
ة قال ثنا ثنا حممد بن عبيد اهللا يعين بن املنادي ثنا يونس بن حممد املؤدب ثنا شيبان بن عبد الرمحن النحوي عن قتاد

حدثهم فذكر حديث املعراج بطوله وفيه فرض الصلوات اخلمس قال قتادة : أنس بن ما لك أن ما لك بن صعصعة 
وثنا احلسن يعين البصري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا جاء هبن إىل قومه خال عنهم حىت إذا زالت الشمس عن 

وم لذلك فاجتمعوا فصلى هبم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بطن السماء نودي فيهم الصالة جامعة قال ففزع الق
أربع ركعات ال يقرأ فيهن عالنية يقتدي الناس بنيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويقتدي النيب صلى اهللا عليه و سلم 

زع جبربيل عليه السالم حىت إذا تصوبت الشمس عن بطن السماء وهي بيضاء نقية نودي فيهم بالصالة جامعة فف
القوم لذلك فاجتمعوا فصلى هبم النيب صلى اهللا عليه و سلم أربع ركعات ال يقرأ فيهن عالنية يقتدي الناس بنيب اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم ويقتدي نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم جبربيل عليه السالم حىت إذا غربت الشمس نودي 
صلى اهللا عليه و سلم ثالث ركعات يقرأ يف األوليني وال يقرأ يف فيهم بالصالة جامعة فاجتمعوا فصلى هبم نيب اهللا 

الواحدة يعين عالنية يقتدي الناس بنيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويقتدي نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم جبربيل عليه 
ليه و سلم أربع السالم حىت إذا غاب الشفق نودي فيهم بالصالة جامعة فاجتمعوا فصلى هبم نيب اهللا صلى اهللا ع

ركعات يقرأ يف الركعتني عالنية وال يقرأ يف الثنتني يقتدي الناس بنيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويقتدي نيب اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم جبربيل عليه السالم قال فبات القوم وهم ال يدرون أيزادون على ذلك أم ال حىت إذا طلع 

تمعوا فصلى هبم نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركعتني يطيل فيهما القراءة الفجر نودي فيهم الصالة جامعة فاج
يقتدي الناس بنيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويقتدي نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم جبربيل عليه السالم ففي هذا 

ض حينئذ بأعدادهن احلديث وما روي يف معناه دليل على أن ذلك كان مبكة بعد املعراج وأن الصلوات اخلمس فر
  وقد ثبت ذلك عن عائشة رضي اهللا عنها خالف ذلك 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا احلسن بن سفيان ثنا فياض بن  - ١٥٧٧
 عليه و فرضت الصالة على النيب صلى اهللا: زهري ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت 

سلم مبكة ركعتني ركعتني فلما خرج إىل املدينة فرضت أربعا وأقرت صالة السفر ركعتني أخرجه البخاري يف 
الصحيح عن مسدد عن يزيد بن زريع عن معمر قال وتابعه عبد الرزاق عن معمر قال الشيخ وهذا التقييد تفرد به 

  معمر بن راشد عن الزهري وسائر الثقات أطلقوه 

وقد أخربنا إسحاق بن حممد بن يوسف بن يعقوب السوسي ثنا أبو العباس األصم ثنا حممد بن عوف ثنا  - ١٥٧٨
سئل الزهري كيف كانت صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم مبكة قبل أن يهاجر إىل : أبو املغرية ثنا األوزاعي قال 

الة أول ما فرضها ركعتني مث أمتها يف احلضر املدينة فقال أخربين عروة بن الزبري عن عائشة قالت فرض اهللا الص
  وأقرت صالة السفر على الفريضة األوىل وروي عن عامر الشعيب عن مسروق عن عائشة رضي اهللا عنها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو حممد بن أيب حامد املقرئ قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد  - ١٥٧٩
أن : ن عبد اهللا بن حممد بن سريين ثنا داود بن أيب هند عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت بن سنان ثنا بكار ب

أول ما فرضت الصالة ركعتني فلما قدم نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة واطمأن زاد ركعتني غري املغرب ألهنا 
   ٣٢ وتر وصالة الغداة لطول قراءهتا قالت وكان إذا سافر صلى صالته األوىل



  مجاع أبواب املواقيت

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا السري بن خزمية  - ١٥٨٠
ثنا عبد اهللا بن مسلمة عن ما لك ح وأنبأ أبو عبد اهللا قال وحدثين أبو علي احلسني بن على احلافظ أنا علي بن 

ان عمر بن عبد العزيز أخر الصالة يوما : ىي بن حيىي قال قرأت على ما لك عن بن شهاب احلسني الصفار ثنا حي
فدخل عليه عروة بن الزبري فأخربه أن املغرية بن شعبة أخر الصالة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود 

رسول اهللا صلى اهللا عليه  األنصاري فقال ما هذا يا مغرية أليس قد علمت أن جربيل عليه السالم نزل فصلى فصلى
و سلم مث صلى فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث صلى فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث صلى 
فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث صلى فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال هبذا أمرت فقال 

ن جربيل هو أقام لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقت الصالة فقال عروة عمر لعروة انظر ما حتدث يا عروة أو أ
كذلك كان بشري بن أيب مسعود حيدث عن أبيه قال عروة ولقد حدثتين عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أن 

صحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي العصر والشمس يف حجرهتا قبل أن تظهر رواه البخاري يف ال
  عبد اهللا بن مسلمة ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أمالء أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة  - ١٥٨١
ز قال ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أن عروة بن الزبري قال عند عمر بن عبد العزي

نزل جربيل عليه السالم فأمنا فصليت معه مث نزل فأمنا فصليت معه مث نزل فأمنا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فصليت معه حىت عد مخس صلوات فقال عمر بن عبد العزيز اتق اهللا وانظر ما تقول يا عروة فقال عروة أخربين 

 عليه و سلم قال نزل جربيل عليه السالم فأمنا فصليت معه مث بشري بن أيب مسعود عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا
نزل فأمنا فصليت منه حىت عد مخس صلوات وكذلك رواه اجلمهور من أصحاب الزهري حنو معمر وشعيب بن أيب 
محزة والليث بن سعد وغريهم مل يذكروا الوقت الذي صلى فيه ومل يفسروه وكذلك رواه أسامة بن زيد الليثي عن 

  ري إال أنه زاد ما أخربه أبو مسعود عما رآه يصنع بعد ذلك الزه

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب  - ١٥٨٢
عروة  أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على املنرب فأخر العصر شيئا فقال له: أخربين أسامة أن بن شهاب أخربه 

بن الزبري أما أن جربيل عليه السالم أخرب حممدا صلى اهللا عليه و سلم بوقت الصالة فقال له عمر أعلم ما تقول 
فقال عروة مسعت بشري بن أيب مسعود األنصاري حيدث عن أبيه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

معه مث صليت معه مث صليت معه مث صليت معه مث صليت نزل جربيل عليه السالم فأخربين بوقت الصالة فصليت 
معه حيسب بأصابعه مخس صلوات ورأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي الظهر حني تزول الشمس ورمبا 

أخرها حني يشتد احلر ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعه بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة فينصرف الرجل من 
ليفة قبل غروب الشمس ويصلى املغرب حني تسقط الشمس ويصلي العشاء حني يسود األفق الصالة فيأتى ذا احل

ورمبا أخرها حىت جيتمع الناس وصلى الصبح بغلس مث صلى مرة أخرى فأسفر هبا مث كانت صالته بعد ذلك بغلس 
ه و سلم يف حديث أيب حىت مات مل يعد إىل أن يسفر وتفسري كيفية صالة جربيل عليه السالم بالنيب صلى اهللا علي

  بكر بن حزم وهو يف رواية بن عباس وغريه 



أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ علي بن حممد املصري ثنا عبد اهللا بن  - ١٥٨٣
اد عن نافع حممد بن أيب مرمي ثنا الفريايب ثنا سفيان الثوري عن عبد الرمحن بن احلارث عن حكيم بن حكيم بن عب

أمين جربيل عليه السالم مرتني عند : بن جبري بن مطعم عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
البيت فصلى يب الظهر حني مالت الشمس فكانت بقدر الشراك مث صلى يب العصر حني كان ظل كل شئ مثله مث 

غاب الشفق مث صلى يب الفجر حني حرم الطعام صلى يب املغرب حني أفطر الصائم مث صلى يب العشاء حني 
والشراب على الصائم مث صلى يب الظهر من الغد حني كان ظل كل شئ مثل ظله مث صلى يب العصر حني كان ظل 
كل شئ مثليه مث صلى يب املغرب حني أفطر الصائم مث صلى يب العشاء لثلث الليل األول مث صلى يب الفجر فأسفر 

حممد هذا وقت األنبياء من قبلك والوقت فيما بني هذين الوقتني وأخربنا أبو احلسن علي بن فالتفت إىل فقال يا 
أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا إبراهيم بن محزة الزبريي ثنا عبد العزيز بن حممد 

أيب ربيعة املخزومي عن حكيم فذكره مبعناه الدراوردي عن عبد الرمحن وهو بن احلارث بن عبد اهللا بن عياش بن 
وروينا عن جابر بن عبد اهللا وأيب مسعود األنصاري وعبد اهللا بن عمر وأيب هريرة وأيب سعيد اخلدري يف قصة إمامة 

جربيل عليه السالم النيب صلى اهللا عليه و سلم مبكة وثبت عن أيب موسى األشعري وبريدة بن احلصيب وعبد اهللا 
العاص عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف مواقيت الصالة يف غري هذه القصة وحنن نأيت على روايتها إن  بن عمرو بن

   ٣٣شاء اهللا تعاىل 

  باب أول وقت الظهر

 (  
  قال الشافعي رضي اهللا عنه دلوك الشمس زواهلا } أقم الصالة لدلوك الشمس { قال اهللا جل ثناؤه 

العدل ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن علي بن عفان ثنا بن  أنبأ علي بن حممد بن بشران - ١٠٨٤
  منري عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال دلوك الشمس ميلها بعد نصف النهار 

أخربنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل الضيب ثنا أمحد بن جندة ثنا  - ١٥٨٥
  دلوك الشمس زواهلا : عيد بن منصور ثنا أبو عوانة وخالد بن مغرية عن الشعيب عن بن عباس قال س

أنبأ أبو طاهر حممد بن حممد بن حممش الفقيه من أصل كتابه أنا أبو بكر حممد بن احلسني بن احلسن  - ١٥٨٦
م بن طهمان عن احلجاج بن احلجاج القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عمرو بن عبد اهللا بن رزين ثنا إبراهي

سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن وقت الصالة فقال وقت : عن قتادة عن أيب أيوب عن عبد اهللا بن عمرو 
صالة الفجر ما مل يطلع قرن الشمس األول ووقت صالة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما مل حيضر 

ر الشمس ويسقط قرهنا األول ووقت صالة املغرب إذا غابت الشمس ما مل العصر ووقت صالة العصر ما مل تصف
  يسقط الشفق ووقت صالة العشاء إىل نصف الليل رواه مسلم بن احلجاج يف الصحيح عن أمحد بن يوسف السلمي 

ثنا أبو وأنبأ أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام يعين حممد بن غالب  - ١٥٨٧
عمرو احلوضي ثنا مهام بن حيىي ثنا قتادة عن أيب أيوب العتكي عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال قال رسول اهللا 



وقت صالة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما مل حيضر العصر وذكر : صلى اهللا عليه و سلم 
  لصمد عن مهام باقي احلديث مبعناه أخرجه مسلم عن الدورقي عن عبد ا

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة  - ١٥٨٨
الغفاري ثنا عثمان ح وأخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أنا أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان 

ن أيب ما لك األشجعي سعد بن طارق عن كثري بن مدرك عن األسود أن عبد اهللا بن أيب شيبة ثنا عبيدة بن محيد ع
قال كان قدر صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الصيف ثالثة أقدام إىل مخسة أقدام ويف الشتاء : بن مسعود 

يقدر يف كل أقليم باملعروف مخسة أقدام إىل سبعة أقدام لفظ حديث أيب داود وهذا أمر خيتلف يف البلدان واألقاليم ف
   ٣٤به بأمر الزوال 

  باب آخر وقت الظهر وأول وقت العصر

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنا أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ إمالء  - ١٥٨٩
أويس حدثين سليمان بن بالل ثنا حممد بن إمساعيل البخاري ثنا أيوب بن سليمان بن بالل حدثين أبو بكر بن أيب 

نزل جربيل عليه السالم على النيب صلى : قال قال صاحل بن كيسان مسعت أبا بكر بن حزم بلغه أن أبا مسعود قال 
اهللا عليه و سلم بالصالة فأمره فصلى الظهر حني زالت الشمس مث صلى العصر حني صار ظل كل شئ بقدره مرة 

صلى العتمة وهي العشاء حني غاب الشفق مث صلى الصبح حني طلع الفجر مث صلى املغرب حني غابت الشمس مث 
مث جاءه من الغد فأخر الظهر إىل قدر ظله وأخر العصر إىل قدر ظله مرتني مث صلى املغرب حني وجبت الشمس مث 

دث عن أعتم بالعشاء مث أصبح بالصبح مث قال ما بني هذين صالة قال صاحل بن كيسان وكان عطاء بن أيب رباح حي
جابر بن عبد اهللا يف وقت الصالة حنو ما كان أبو مسعود حيدث قال صاحل وكان عمرو بن دينار وأ بو الزبري املكي 

  حيدثان مثل ذلك عن جابر بن عبد اهللا السلمي 

ن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد ب - ١٥٩٠
عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان ثنا عبد الرمحن بن عياش بن أيب ربيعة قال حدثين حكيم بن حكيم بن عباد 

أمين جربيل عليه : بن سهل بن حنيف عن نافع بن جبري عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
بقدر الشراك مث صلى يب العصر حني صار ظل  السالم عند البيت مرتني فصلى يب الظهر حني زالت الشمس وكانت

كل شئ مثله وذكر احلديث قال فيه مث صلى يب الغد الظهر حني كان ظل كل شئ مثله مث صلى يب العصر حني 
صار ظل كل شئ مثليه وذكر احلديث ويف آخره مث التفت إيل فقال يا حممد إن هذا وقت األنبياء من قبلك والوقت 

وكان الشافعي رضي اهللا عنه يذهب إىل أن أول وقت العصر ينفصل من آخر وقت الظهر  فيما بني هذين الوقتني
وأن قول بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى يب العصر حني كان ظل كل شئ مثله يعين حني مت ظل كل 

سبه ذكره عن بن شئ مثله جاوز ذلك بأقل مما جياوزه قال وبلغين عن بعض أصحاب بن عباس معىن ما وصفته وأح
  عباس 

قال الشيخ وكأنه أراد ما أخربين أبو بكر حممد بن إبراهيم احلافظ ثنا أبو نصر أمحد بن عمرو أخربنا  - ١٥٩١
سفيان بن حممد اجلوهري ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد عن سفيان عن ليث عن طاوس عن بن عباس قال 



املغرب واملغرب إىل العشاء والعشاء إىل الفجر تابعه حبيب بن أيب حبيب وقت الظهر إىل العصر والعصر إىل : 
صاحب األمناط عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن بن عباس يف وقت الظهر فقال ووقت صالة الظهر حني 

تزول الشمس إىل صالة العصر أي وقت ما صليت فقد أدركت وموجود يف السنة الثابتة يعين ما وصف الشافعي 
ه اهللا تعاىل وهي ما أنبأ أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود رمح

الطيالسي ثنا شعبة ومهام عن قتادة عن أيب أيوب األزدي عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
ما مل حيضر العصر ووقت العصر ما مل يصفر الشمس  وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله

ووقت املغرب ما مل يغب الشفق وقال شعبة ما مل يقع ثور الشفق ووقت العشاء ما بينك وبني نصف الليل ووقت 
الصبح إذا طلع الفجر ما مل تطلع الشمس قال أبو داود قال شعبة أحيانا يرفعه وأحيانا ال يرفعه أخرجه مسلم يف 

حديث شعبة ومهام وفيه البيان أن وقت الظهر ميتد إىل وقت العصر فإذا جاء وقت العصر ذهب وقت  الصحيح من
  الظهر 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنبأ أبو حممد حاجب بن أمحد الطوسي ثنا عبد اهللا بن هاشم ثنا  - ١٥٩٢
يه وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد اهللا بن حممد وكيع ثنا بدر بن عثمان ثنا أبو بكر بن أيب موسى األشعري عن أب

الكعيب ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا وكيع عن بدر بن عثمان عن أيب بكر بن أيب موسى مسعه منه 
بالال فأقام  أن سائال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فسأله عن مواقيت الصالة فلم يرد عليه شيئا مث أمر: عن أبيه 

حني انشق الفجر فصلى مث أمره فأقام الظهر والقائل يقول قد زالت الشمس أو مل تزل وهو كان أعلم منهم مث أمره 
فأقام العصر والشمس مرتفعه مث أمره فأقام املغرب حني وقعت الشمس مث أمره فأقام العشاء عند سقوط الشفق قال 

لعت الشمس أو مل تطلع وهو كان أعلم منهم وصلى الظهر قريبا من مث صلى الفجر من الغد والقائل يقول قد ط
وقت العصر باألمس وصلى العصر والقائل يقول قد امحرت الشمس وصلى املغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى 

العشاء ثلث الليل األول مث قال أين السائل عن الوقت ما بني هذين الوقتني وقت أخرجه مسلم يف الصحيح عن أيب 
بن أيب شيبة ورواه عبد اهللا بن منري عن بالل بن عثمان وقال يف احلديث مث أخر الظهر حىت كان قريبا من وقت بكر 

   ٣٥العصر باألمس ويف ذلك دليل على صحة تأويل الشافعي رمحه اهللا تعاىل 

  باب آخر وقت االختيار للعصر

إمساعيل بن إسحاق ثنا إبراهيم بن محزة الزبريي أنبأ أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا  - ١٥٩٣
ثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن عبد الرمحن عن حكيم عن نافع بن جبري عن عبد اهللا بن عباس أن النيب 

أتاين جربيل عند باب الكعبة مرتني فذكر احلديث وفيه يعين يف املرة األخرى مث صلى : صلى اهللا عليه و سلم قال 
   ٣٦ني صار ظل كل شئ مثليه العصر ح

  باب آخر وقت اجلواز لصالة العصر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي وعمران بن موسى  - ١٥٩٤
صلى اهللا عليه و قاال ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة عن قتادة عن أيب أيوب عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب 

وقت الظهر ما مل حيضر العصر ووقت العصر ما مل تصفر الشمس ووقت املغرب ما مل يسقط ثور الشفق : سلم قال 



ووقت العشاء إىل نصف الليل ووقت صالة الفجر ما مل تطلع الشمس رواه مسلم يف الصحيح عن عبيد اهللا بن 
ال يف احلديث ووقت صالة العصر ما مل تصفر الشمس معاذ العنربي ورواه احلجاج بن احلجاج عن قتادة وق

  ويسقط قرهنا األول وقد مضى بإسناده 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأ بو بكر أمحد بن احلسن القاضي قالوا ثنا  - ١٥٩٥
بن أنس ح وأخربنا أبو زكريا وأ  أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ علي بن وهب أخربك ما لك

بو بكر قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ ما لك عن زيد بن أسلم عن 
: عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب من أدرك ركعة من الصب
  الشمس فقد أدرك العصر لفظ حديث بن وهب خمرج يف الصحيحني من حديث ما لك 

وأنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا زكريا بن  - ١٥٩٦
خيار خلق اهللا تعاىل ثنا عبد اهللا بن مبارك ح وأنبأ حممد بن عبد اهللا وثنا أبو بكر بن إسحاق إمالء عدي وكان من 

ثنا حممد بن أمحد بن النضر ثنا احلسن بن الربيع ثنا عبد اهللا بن مبارك أنبأ معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس 
من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد : عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أدرك ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك لفظ حديث أيب العباس رواه مسلم يف الصحيح 
   ٣٧عن احلسن بن الربيع 

  باب وقت املغرب

مد بن يعقوب ثنا أسيد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حم - ١٥٩٧
عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان ثنا عبد الرمحن بن عياش حدثين حكيم بن حكيم عن نافع بن جبري عن بن 

أمين جربيل عليه السالم عند البيت مرتني فذكر احلديث وفيه : عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  م وقال يف املرة األخرى مث صلى يب املغرب حني أفطر الصائم قال مث صلى يب املغرب حني أفطر الصائ

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس القاسم بن القاسم السياري وأ بو حممد احلسن بن حليم  - ١٥٩٨
حلسني بن علي املروزيان قاال أنا أبو املوجه حممد بن عمرو الفزاري ثنا عبدان بن عثمان أنبأ عبد اهللا بن مبارك أنا ا

جاء جربيل عليه السالم إىل النيب صلى اهللا : بن احلسني أنا وهب بن كيسان ثنا جابر بن عبد اهللا األنصاري قال 
عليه و سلم حني زالت الشمس فقال قم يا حممد فصل الظهر فقام فصلى الظهر حني زالت الشمس مث مكث حىت 

العصر فقام فصلى العصر مث مكث حىت غابت الشمس فقال قم كان يفء الرجل مثله فجاءه فقال قم يا حممد فصل 
فصل املغرب فقام فصالها حني غابت سواء مث مكث حىت ذهب الشفق فجاءه فقال قم فصل العشاء فقام فصالها 
مث جاءه حني سطع الفجر للصبح فقال قم يا حممد فصل فقام فصلى الصبح مث جاءه من الغد حني كان يفء الرجل 

م يا حممد فصل الظهر فقام فصلى الظهر مث جاءه حني كان يفء الرجل مثليه فقال قم يا حممد فصل فقام مثله فقال ق
فصلى العصر مث جاءه املغرب حني غابت الشمس وقتا واحدا مل يزل عنه فقال قم فصل املغرب مث جاءه العشاء حني 



جدا فقال قم فصل الصبح مث قال ما بني ذهب ثلث الليل األول فقال قم فصل العشاء مث جاءه الصبح حني أسفر 
  هذين كله وقت ومبعناه رواه برد بن سنان عن عطاء بن أيب رباح عن جابر بن عبد اهللا 

أنبأ أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حيىي بن حممد بن صاعد ثنا  - ١٥٩٩
و بن بشر احلارثي ثنا برد بن سنان عن عطاء بن أيب رباح عن جابر بن إسحاق بن إبراهيم الصواف بالبصرة ثنا عمر

أن جربيل عليه السالم أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم يعلمه الصالة فجاءه حني زالت الشمس فتقدم : عبد اهللا 
ظهر مث جاءه جربيل ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خلفه والناس خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى ال

حني صار الظل مثل قامة شخص الرجل فتقدم جربيل ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خلفه والناس خلف رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى العصر مث جاءه حني وجبت الشمس فتقدم جربيل عليه السالم ورسول اهللا صلى 

عليه و سلم فصلى املغرب مث ذكر باقي احلديث وقال فيه  اهللا عليه و سلم خلفه والناس خلف رسول اهللا صلى اهللا
مث أتاه اليوم الثاين جاءه حني وجبت الشمس لوقت واحد فتقدم جربيل عليه السالم ورسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم خلفه والناس خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى املغرب قال وقال يف آخره مث قال ما بني الصالتني 
وقت قال فسأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الصالة فصلى هبم كما صلى به جربيل عليه السالم مث 

  قال أين السائل عن الصالة ما بني الصالتني وقت 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا أبو حممد بن حيان األصفهاين ثنا عبد الرمحن بن أيب حامت أخربين  - ١٦٠٠
عقبة بن علقمة فيما كتب إىل ثنا أيب ثنا األوزاعي ثنا حسان بن عطية حدثين عمرو بن شعيب عن أبيه عن  حممد بن

سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن وقت الصالة فصلى الظهر حني فاء الفيء وصلى : جده قال 
ني غاب الشفق وصلى العصر حني صار ظل كل شئ مثله وصلى املغرب حني وجبت الشمس وصلى العشاء ح

الصبح حني بدا أول الفجر مث صلى الظهر اليوم الثاين حني كان ظل كل شئ مثليه وصلى العصر حني كان ظل كل 
شئ مثليه وصلى املغرب حني وجبت الشمس وصلى العشاء يف ثلث الليل وصلى الصبح بعد ما أسفر مث قال إن 

  جربيل أمين ليعلمكم أن ما بني هذين الوقتني وقت 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس القاسم بن القاسم السياري مبرو ثنا أبو املوجه حممد بن عمرو  - ١٦٠١
ثنا يوسف بن عيسى ثنا الفضل بن موسى ثنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى 

دينكم مث ذكر مواقيت الصالة مث ذكر أنه صلى املغرب حني هذا جربيل عليه السالم يعلمكم : اهللا عليه و سلم 
  غربت الشمس مث ملا جاءه من الغد صلى املغرب حني غربت الشمس يف وقت واحد 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا العباس بن حممد الدوري ثنا أبو نعيم  - ١٦٠٢
لرمحن بن أسيد عن حممد أنه مسع أبا هريرة خيربهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و الفضل بن دكني ثنا عمر بن عبد ا

إن جربيل عليه السالم أتاه فصلى به الصلوات يف وقتني إال املغرب قال فجاءين يف املغرب فصلى يب : سلم حدثهم 
مد هو بن عمار بن سعد ساعة غابت الشمس مث جاءين من الغد يف املغرب فصلى يب ساعة غابت الشمس مل يغريه حم

املؤذن وروينا عن أيب بكر بن حزم عن أيب مسعود األنصاري وعن أيب سعيد اخلدري وعبد اهللا بن عمر يف هذه 
  القصة يف صالة املغرب بنحو ذلك 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد بكر بن حممد الصرييف ثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي ثنا  - ١٦٠٣
كنا نصلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املغرب : كي عن يزيد بن أيب عبيد عن سلمة يعين بن األكوع قال م

  إذا توارت باحلجاب رواه البخاري يف الصحيح عن مكي بن إبراهيم وأخرجه مسلم من وجه أخر عن يزيد 

يوسف السوسي قاال أنبأ أبو العباس حممد بن أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن  - ١٦٠٤
: يعقوب أنا العباس بن الوليد بن مزيد أنبأ أيب ثنا األوزاعي أنا أبو النجاشي حدثين رافع بن خديج األنصاري قال 
كنا نصلي املغرب على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فينصرف أحدنا وأنه لينظر إىل مواقع نبله خمرج يف 

   من حديث األوزاعي الصحيحني

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا بن  - ١٦٠٥
كنا نصلي مع رسول اهللا : أيب ذئب عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد اهللا قال 

أيت بين سلمة فلو رمينا لرأينا مواقع نبلنا وبإسناده قال ثنا بن أيب ذئب عن صاحل صلى اهللا عليه و سلم املغرب مث ن
موىل التوأمة عن زيد بن خالد اجلهين قال كنا نصلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املغرب مث نأيت السوق فلو 

  رمينا بالنبل لرأينا مواقعها 

 بن احلسني القاضي مبرو ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا يزيد بن هارون أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنا عبد اهللا - ١٦٠٦
ثنا حممد بن إسحاق ح قال وأخربنا أمحد بن جعفر القطيعي واللفظ له ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا 

قدم : اليزين قال إمساعيل وهو بن علية عن حممد بن إسحاق قال حدثين يزيد بن أيب حبيب عن مرثد بن عبد اهللا 
علينا أبو أيوب غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر املغرب فقام إليه أبو أيوب فقال ما هذه الصالة يا عقبة 

فقال شغلنا فقال أما واهللا ما آسى إال أن يظن الناس أنك رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث تصنع هكذا 
سلم يقول ال تزال أميت خبري أو على الفطرة ما مل يؤخروا املغرب حىت تشتبك  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  النجوم 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنا جدي أبو عمرو بن جبيد أنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا ما لك  - ١٦٠٧
عري أن صل الظهر إذا زالت أن عمر بن اخلطاب كتب إىل أيب موسى األش: عن عمه أيب سهيل بن ما لك عن أبيه 

الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن تدخلها صفرة واملغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما مل تنم وصل 
  الصبح والنجوم بادية واقرأ فيه سورتني طويلتني من املفصل 

أنا إسحاق أنا جرير عن  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو زكريا العنربي ثنا حممد بن عبد السالم - ١٦٠٨
كان عبد اهللا يعين بن مسعود يصلي املغرب وحنن نرى : األعمش عن إبراهيم وعمارة عن عبد الرمحن بن يزيد قال 

أن الشمس طالعة قال فنظرنا يوما إىل ذلك فقال ما تنظرون قالوا إىل الشمس قال عبد اهللا هذا والذي ال إله غريه 
   ٣٨فهذا دلوك الشمس } قم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل أ{ ميقات هذه الصالة مث قال 

  باب من قال للمغرب وقتان



  وقد ذكره الشافعي رمحه اهللا تعاىل معلقا على ثبوت اخلرب 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنا أمحد بن سلمان قال قرئ على عبد امللك بن حممد أنا أبو نعيم ح وحدثنا  - ١٦٠٩
هللا بن يوسف األصفهاين أنا أبو بكر أمحد بن سعد األمخيمي مبكة ثنا موسى بن احلسن ثنا أبو نعيم أبو حممد عبد ا

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه : الفضل بن دكني ثنا بدر بن عثمان ثنا أبو بكر بن أيب موسى األشعري عن أبيه 
ال فأقام الفجر حني انشق الفجر والناس ال يكاد أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصالة فلم يرد عليه شيئا فأمر بال

يعرف بعضهم بعضا مث أمره فأقام الظهر حني زالت الشمس والقائل يقول انتصف النهار وهو كان أعلم منهم 
وأمره فأقام العصر والشمس مرتفعة مث أمره فأقام املغرب حني وقعت الشمس مث أمره فأقام العشاء حني غاب 

من الغد حىت انصرف منها والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت مث أخر الظهر حىت كان الشفق مث أخر الفجر 
قريبا من العصر مث أخر العصر حىت انصرف منها والقائل يقول أمحرت الشمس مث أخر املغرب حىت كان عند سقوط 

بني هذين لفظ حديث  الشفق مث أخر العشاء حىت كان ثلث الليل األول مث أصبح فدعا السائل مث قال الوقت فيما
  بن يوسف رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن منري عن أبيه عن بدر بن عثمان هبذا اللفظ 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أمحد بن سلمان ثنا حممد بن إمساعيل السلمي ثنا قبيصة ثنا سفيان ح  - ١٦١٠
أصل مساعه ثنا جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا أبو وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي من 

قدامة عبيد اهللا بن سعيد اليشكري وأ بو أيوب النهرواين ثنا أمحد بن عبد الصمد األنصاري ثنا إسحاق بن يوسف 
 عليه و سلم أتى النيب صلى اهللا: األزرق ثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال 

رجل فسأله عن وقت الصالة فقال صل معنا هذين اليومني فلما زالت الشمس أمر بالال فأذن مث أمره فأقام يعين 
الظهر مث أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية مث أمره فأقام املغرب حني غاب حاجب الشمس مث أمره 

فجر حني طلع الفجر فلما كان من الغد أمره فأقام الظهر فأبرد هبا فأقام العشاء حني غاب الشفق مث أمره فأقام ال
فأنعم أن يربد هبا وأمره فأقام العصر والشمس بيضاء فأخرها فوق ذلك الذي كان وأمره فأقام املغرب قبل أن يغيب 

ما رأيتم زاد الشفق وأمره فأقام العشاء حني ذهب ثلث الليل وأمره فأقام الفجر فأسفر هبا مث قال وقت صالتكم ك
أبو أيوب يف حديثه مث قال أين السائل عن وقت الصالة فقال الرجل أنا يا رسول اهللا قال وقت صالتكم بني ما 
رأيتم لفظ حديث أيب صاحل رواه مسلم بن احلجاج يف الصحيح عن أيب قدامة عبيد اهللا بن سعيد ويف علل أيب 

حسن وحديث الثوري عن علقمة بن مرثد عن بن بريدة عيسى الترمذي عن البخاري أنه قال حديث أيب موسى 
  عن أبيه يف املواقيت هو حديث حسن 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق اإلسفرائيين ثنا يوسف  - ١٦١١
عمرو قال شعبة وكان  بن يعقوب القاضي ثنا عمرو بن مرزوق ثنا شعبة عن قتادة عن أيب أيوب عن عبد اهللا بن

وقت الظهر ما مل حيضر العصر ووقت العصر ما مل حيضر املغرب ووقت املغرب : أحيانا يرفعه وأحيانا ال يرفعه قال 
ما مل يسقط ثور الشفق ووقت العشاء ما مل ينتصف الليل ووقت الصبح ما مل تطلع الشمس أخرجه مسلم يف 

عه مرتني ورفعه مرة وقد رواه هشام الدستوائي ومهام بن حيىي الصحيح من أوجه عن شعبة ويف بعضها مل يرف
  واحلجاج بن احلجاج عن قتادة 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا عمران بن موسى ثنا حممد بن املثىن ثنا  - ١٦١٢
إذا : ن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن أيب أيوب عن عبد اهللا بن عمرو أ

صليتم الفجر فإنه وقت إىل أن يطلع قرن الشمس األول مث إذا صليتم الظهر فإنه وقت إىل أن حيضر العصر فإذا 
صليتم العصر فإنه وقت إىل أن تصفر الشمس فإذا صليتم املغرب فإنه وقت إىل أن يسقط الشفق فإذا صليتم 

  الليل رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن  العشاء فإنه وقت إىل نصف

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب  - ١٦١٣
بد ثنا عبد اهللا بن احلارث املخزومي حدثين ثور بن يزيد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أيب رباح عن جابر بن ع

سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن وقت الصالة فقال صل معنا فذكر احلديث وفيه مث صلى : اهللا قال 
املغرب حني وجبت الشمس وقال يف اليوم الثاين مث صلى املغرب قبل غيبوبة الشفق ورواه برد بن سنان عن عطاء 

قت املغرب واحدا وتلك قصة وسؤال السائل عن فذكر قصة إمامة جربيل النيب صلى اهللا عليه و سلم وذكر و
   ٣٩أوقات الصلوات قصة أخرى كما نظن واهللا أعلم وروينا عن بن عباس من قوله وقت املغرب إىل العشاء 

  باب السنة يف تسمية املغرب بصالة املغرب دون العشاء

بد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربنا أمحد بن جعفر القطيعي ثنا ع - ١٦١٤
ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثين أيب ثنا حسني املعلم عن عبد اهللا بن بريدة قال حدثين عبد اهللا املزين أن 

ال يغلبنكم األعراب على اسم صالة املغرب فقال تقول األعراب هي : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  الصحيح عن أيب معمر عن عبد الوارث ومبعناه رواه هارون بن عبد اهللا عن عبد الصمد  العشاء رواه البخاري يف

وأخربنا أبو عمرو األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ الفريايب ثنا أبو مسعود أنا عبد الصمد أنا أيب عن  - ١٦١٥
ال يغلبنكم األعراب :  عليه و سلم حسني املعلم عن بن بريدة عن عبد اهللا بن املغفل قال قال رسول اهللا صلى اهللا

على اسم صالتكم فإن األعراب تسميها عتمة قال الشيخ أبو بكر اإلمساعيلي حديث أيب مسعود يدل على أنه يف 
صالة عشاء اآلخرة وكذلك روي عن بن عمر يف العشاء اآلخرة قال الشيخ إال أن الذين رووه عن عبد الصمد 

   ٤٠على اللفظ األول أكثر 

  السنة يف تسمية العشاء بصالة العشاء دون العتمة باب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي  - ١٦١٦
:  أنبأ سفيان بن عيينة عن بن أيب لبيد عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال
ال يغلبنكم األعراب على اسم صالتكم هي العشاء إال أهنم يعتمون باإلبل رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن 

  حرب وغريه عن سفيان 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسني بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٦١٧
عزيز بن أيب رواد عن رجل من أهل الطائف عن غيالن بن شرحبيل عن عبد أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد عن عبد ال



ال يغلبنكم األعراب على اسم صالتكم فإهنا يف كتاب اهللا عز و : الرمحن بن عوف عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
   ٤١جل العشاء وإمنا مستها األعراب العتمة من أجل إبلها حلالهبا 

  باب أول وقت العشاء

خربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنا حاجب بن أمحد الطوسي ثنا عبد اهللا بن هاشم ثنا وكيع ثنا أ - ١٦١٨
سفيان عن عبد الرمحن بن احلارث بن عياش بن أيب ربيعة الزرقي عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن نافع 

أمين جربيل عليه السالم عند البيت : بن جبري بن مطعم عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ٤٢مرتني فذكر احلديث وقال فيه وصلى يب العشاء حني غاب الشفق 

  باب دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا احلسن بن علي بن زياد ثنا أبو مصعب ثنا  - ١٦١٩
الشفق احلمرة قال أبو مصعب قال ما لك الشفق : بن عمر عن نافع عن بن عمر قال الدراوردي عن عبيد اهللا 

  احلمرة 

وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد  - ١٦٢٠
الشفق احلمرة وكذلك رواه : ر قال بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عم

عبد اهللا بن نافع عن أبيه عن بن عمر موقوفا وروي عن عتيق بن يعقوب عن ما لك عن نافع مرفوعا والصحيح 
  موقوف 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا عبد العزيز بن حممد ثنا علي بن عبد الصمد  - ١٦٢١
فيان عن عتيق بن يعقوب بن صديق عن ما لك عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا ثنا هارون بن س

  الشفق احلمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصالة : عليه و سلم 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنا أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق قال مسعت أبا عبد اهللا يعين  - ١٦٢٢
ا هشيم عن عبد الرمحن بن حيىي قال أبو عبد اهللا هو أخو معاوية بن حيىي الصديف عن حبان بن أيب أمحد بن حنبل ثن

  الشفق احلمرة وروينا عن عمر وعلي وأيب هريرة أهنم قالوا الشفق احلمرة : جبلة عن بن عباس قال 

شافعي ثنا حممد بن شاذان ثنا وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ أنا أبو بكر ال - ١٦٢٣
الشفق شفقان : معلي ثنا حيىي بن محزة عن ثور بن يزيد عن مكحول عن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس قاال 

احلمرة والبياض فإذا غابت احلمرة حلت الصالة والفجر فجران املستطيل واملعترض فإذا انصدع املعترض حلت 
ول أنه قال إذا ذهبت احلمرة فصل قال سفيان وهو أحب إلينا وذلك الصالة وروي عن سفيان عن ثور عن مكح

الشفق عندنا ألن البياض ال يذهب حىت ميضى الليل قال الشيخ والذي رواه سليمان بن موسى عن عطاء بن أيب 
ر رباح عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف أوقات الصالة مث صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق خمالف لسائ
الروايات وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو عبد اهللا الصفار ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا عبد اهللا بن 



احلارث املخزومي حدثين ثور بن يزيد عن سليمان فذكره ورواه أبو عبد الرمحن النسائي عن عبيد اهللا بن سعيد عن 
ول والعشاء حني غاب الشفق وقال يف الثاين قال عبد اهللا بن احلارث مث عبد اهللا بن احلارث املخزومي فقال يف األ

  قال يف العشاء أرى إىل ثلث الليل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو النعمان حممد بن  - ١٦٢٤
إين ألعلم الناس : حبيب بن سامل عن النعمان بن بشري قال  الفضل ثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن بشري بن ثابت عن

بوقت هذه الصالة صالة العشاء اآلخرة كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصليها لسقوط القمر لثالثة وكذلك 
   ٤٣رواه شعبة عن أيب بشر ورواه هشيم بن بشري ورقبة بن مصقلة عن أيب بشر عن حبيب بن سامل 

  عشاء وفيه قوالن أحدمها ثلث الليل واآلخر نصفه فمن قالباب آخر وقت ال

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنا حاجب بن أمحد الطوسي ثنا عبد اهللا بن  - ١٦٢٥باألول احتج مبا 
هاشم ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد الرمحن بن احلارث عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبري عن بن عباس قال قال 

أمين جربيل عليه السالم عند البيت مرتني فذكر احلديث وفيه وصلى يب العشاء : اهللا صلى اهللا عليه و سلم رسول 
  ثلث الليل األول يعين يف املرة اآلخرة 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد اهللا بن داود عن بدر بن  - ١٦٢٦
أن سائال سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم يرد عليه شيئا حىت : بكر بن أيب موسى عن أيب موسى عثمان ثنا أبو 

أمر بالال فأقام فذكر احلديث قال فيه وأمر بالال فأقام العشاء حني غاب الشفق فلما كان من الغد فذكر احلديث 
الة الوقت فيما بني هذين أخرجه مسلم يف قال فيه وصلى العشاء إىل ثلث الليل مث قال أين السائل عن وقت الص

  الصحيح من أوجه عن بدر بن عثمان 

أخربنا أبو القاسم عبيد اهللا بن عمر بن علي الفقيه يف مسجد الرصافة ببغداد ثنا أمحد بن سلمان النجاد  - ١٦٢٧
علقمة بن مرثد عن  ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا علي بن عبد اهللا ثنا حرمي بن عمارة بن أيب حفصة ثنا شعبة عن

أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فسأله عن مواقيت الصالة فقال اشهد معنا : سليمان بن بريدة عن أبيه 
الصالة فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالال فأذن بغلس فصلى الصبح مث أمره بالظهر حني زالت الشمس 

رتفعة مث أمره باملغرب حني وجبت الشمس مث أمره بالعشاء حني وجب عن بطن السماء مث أمره بالعصر والشمس م
الشفق مث أمره بالغد فنور بالصبح مث أمره بالظهر فأبرد مث أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية مل خيالطها صفرة مث أمره 

صبح قال أين باملغرب قبل أن يقع الشفق مث أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه شك أبو روح فلما أ
السائل ما بني ما رأيت وقت رواه مسلم يف الصحيح عن إبراهيم بن حممد بن عرعرة عن حرمي بن عمارة أيب روح 

  وقد رويناه من حديث الثوري عن علقمة بن مرثد قال فأقام العشاء حني ذهب ثلث الليل 

املزين أنا علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد أمحد بن عبد اهللا  - ١٦٢٨
أعتم رسول اهللا صلى اهللا عليه و : اليمان أخربين شعيب عن الزهري قال أخربين عروة بن الزبري أن عائشة قالت 

سلم بالعتمة حىت ناداه عمر فقال الصالة نام النساء والصبيان فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ما 



أهل األرض غريكم وال تصلى يومئذ إال باملدينة وكانوا يصلون العتمة فيما بني أن يغيب شفق  ينتظرها أحد من
  الليل إىل ثلث الليل األول رواه البخاري عن أيب اليمان وكذلك أخرجه من حديث صاحل بن كيسان عن الزهري 

محد بن عبيد الصفار ثنا متتام ثنا أبو ومن قال بالقول الثاين احتج مبا أخربنا أبو احلسن بن عبدان أخربنا أ - ١٦٢٩
عمرو احلوضي ثنا مهام بن حيىي ثنا قتادة عن أيب أيوب العتكي عن عبد اهللا بن عمرو بن العاصي قال قال رسول اهللا 

فذكر احلديث قال فيه وقت صالة العشاء إىل نصف الليل أخرجه مسلم يف الصحيح من : صلى اهللا عليه و سلم 
ن قتادة وقال يف احلديث إىل نصف الليل األوسط ويف حديث هشام عن قتادة فإذا صليتم حديث مهام وغريه ع

  العشاء فإنه وقت إىل نصف الليل 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أخربنا أبو طاهر حممد بن احلسن احملمد أبادي أخربنا إبراهيم بن عبد اهللا السعدي  - ١٦٣٠
سئل هل اصطنع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خامتا : بن ما لك أنه  ثنا يزيد بن هارون أنا محيد الطويل عن أنس

فقال نعم أخر الصالة صالة العشاء ذات ليلة إىل شطر الليل فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال الناس قد صلوا 
يف الصحيح عن ورقدوا وإنكم لن تزالوا يف الصالة منذ انتظرمت الصالة فكأين أنظر إىل وبيص خامته رواه البخاري 

  عبد اهللا بن منري عن يزيد بن هارون 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا قرة  - ١٦٣١
ثنا ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن حممد بن سختويه ثنا أبو عمرو أمحد بن نصر وعبد اهللا بن حممد قاال 

نظرنا النيب : عبد اهللا بن الصباح العطار ثنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد احلنفي ثنا قرة عن قتادة عن أنس بن ما لك قال 
صلى اهللا عليه و سلم ليلة حىت كان قريبا من نصف الليل فجاء نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى قال فكأمنا 

أيب داود حىت مضى شطر الليل والباقي مبعناه رواه مسلم يف الصحيح  أنظر إىل وبيض خامته حلقة فضة ويف رواية
  عن عبد اهللا بن الصباح 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا حممد بن كثري  - ١٦٣٢
سلم خامت قال نعم أخر رسول اهللا  سئل هل كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه و: ثنا محاد عن ثابت عن أنس قال 

صلى اهللا عليه و سلم العشاء ذات ليلة وقد كاد يذهب شطر الليل أو عند شطر الليل مث جاء فقال إن الناس قد 
صلوا وناموا وإنكم لن تزالوا يف الصالة ما انتظرمت الصالة قال أنس كأين أنظر إىل وبيص خامته من فضة وأشار بيده 

ا أبو صاحل بن أيب طاهر أنا جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا أبو بكر حممد اليسرى ووصف أخربن
بن نافع ثنا زيد العمي ثنا محاد بن سلمة عن ثابت أهنم سألوا أنس بن ما لك عن خامت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

   الصحيح عن أيب بكر بن نافع سلم فذكره مبعناه إال أنه قال ورفع أصبعه اليسرى اخلنصر رواه مسلم يف

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنا أبو حممد عبد اهللا بن إسحاق بن إبراهيم بن اخلرساين العدل  - ١٦٣٣
أخر : ثنا حيىي يعين بن جعفر بن الزبرقان ثنا علي بن عاصم أنا داود بن أيب هند عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال 

عليه و سلم صالة العشاء اآلخرة إىل قريب من شطر الليل مث خرج فصلى فقال أنكم لن تزالوا رسول اهللا صلى اهللا 
يف الصالة ما انتظرمتوها ولوال كرب الكبري وضعف الضعيف أحسبه قال وذو احلاجة ألخرت هذه الصالة إىل شطر 



الضرير عن داود فقال عن جابر  الليل هكذا رواه بشر بن املفضل وغريه عن داود بن أيب هند وخالفهم أبو معاوية
  بن عبد اهللا 

أخربناه أبو حممد بن يوسف األصفهاين أنا أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن  - ١٦٣٤
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أصحابه : داود بن أيب هند عن أيب نضرة عن جابر بن عبد اهللا قال 

لعشاء فقال صلوا ورقدوا وأنتم تنتظروهنا أما إنكم يف الصالة ما انتظرمتوها ولوال ضعف الضعيف وهم ينتظرون ا
وكرب الكبري ألخرت هذه الصالة إىل شطر الليل ويف رواية أم كلثوم بنت أيب بكر عن عائشة يف هذه القصة حىت 

ار الليل ويف حديث بن عباس حىت ذهب عامة الليل وحىت نام أهل املسجد ويف حديث أيب موسى األشعري حىت أهب
رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا ويف رواية احلكم بن عتيبة عن نافع عن بن عمر فخرج علينا حني ذهب 
ثلث الليل أو بعده ويف حديث أيب املنهال عن أيب برزة األسلمي وكان ال يبايل بتأخري العشاء إىل ثلث الليل مث قال 

معاذ قال شعبة مث لقيته مرة فقال أو ثلث الليل وقال خالد بن احلارث عن شعبة إىل نصف  إىل شطر الليل وقال
  الليل وقال محاد بن سلمة عن أيب املنهال إىل ثلث الليل 

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق اإلسفرائيين ثنا يوسف  - ١٦٣٥
بو موسى ثنا حممد بن فضيل بن غزوان عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال بن يعقوب القاضي ثنا أ

إن للصالة أوال وآخرا وإن أول وقت صالة الظهر حني تزول الشمس وإن آخر : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
الشمس وإن  وقتها حني يدخل وقت العصر وإن أول وقت العصر حني يدخل وقتها وإن آخر وقتها حني تصفر

أول وقت املغرب حني تغرب الشمس وإن آخر وقتها حني يغيب األفق وإن أول وقت العشاء حني يغيب األفق 
وإن آخر وقتها حني ينتصف الليل وإن أول وقت الفجر حني يطلع الفجر وإن آخر وقتها حني تطلع الشمس 

مسعت العباس بن حممد الدوري يقول مسعت حيىي بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال 
معني يضعف حديث حممد بن فضيل عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة أحسب حيىي يريد إن للصالة أوال 

وآخرا وقال إمنا يروى عن األعمش عن جماهد وقال يف موضع آخر من التاريخ حديث األعمش عن أيب صاحل عن 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن للصالة أوال وآخرا رواه الناس كلهم عن األعمش عن أيب هريرة قال قال رسول 

  جماهد مرسال قال الشيخ ومبعناه ذكره البخاري رمحه اهللا تعاىل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا أمحد بن حممد بن النضر ثنا معاوية عن عمرو  - ١٦٣٦
كان يقال أن للصالة أوال وآخرا فذكره وكذلك رواه أبو إسحاق إبراهيم : ألعمش عن جماهد قال ثنا زائدة عن ا

  بن حممد الفزاري وأ بو زبيد عبثر بن القاسم عن األعمش عن جماهد 

وأخربنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر احلفار ببغداد أنا احلسني بن حيىي بن عياش القطان أنبأ أبو  - ١٦٣٧
ث ثنا حممد بن عبد الرمحن الطفاوي ثنا أيوب عن حممد بن سريين عن جماهد كان يقول انظروا يوافق حديثي األشع

أن عمر رضي اهللا عنه كتب إىل أيب موسى األشعري أن صلوا الظهر حني ترتفع الشمس : ما مسعتم من الكتاب 
شمس وصلوا العشاء إىل نصف الليل يعين تزول وصلوا العصر والشمس بيضاء نقية وصلوا املغرب حني تغيب ال

   ٤٤األول وصلوا الصبح بغلس أو بسواد وأطيلوا القراءة 



  باب أخر وقت اجلواز لصالة العشاء

روينا عن بن عباس أنه قال وقت العشاء إىل الفجر وعنه وعن عبد الرمحن بن عوف يف املرأة تطهر قبل  - ١٦٣٨
جريج أنه قال أليب هريرة ما أفراط صالة العشاء قال طلوع طلوع الفجر صلت املغرب والعشاء وعن عبيد بن 

أعتم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات ليلة بالعشاء حىت ذهب عامة الليل : الفجر وروينا عن عائشة قالت 
وقد نام أهل املسجد مث خرج إليهم فصلى هبم وقال إنه لوقتها لوال أن أشق على أميت وهذا يرد يف باب تأخري 

  عشاء ال

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصفهاين ثنا أبو بكر حممد بن احلسن القطان ثنا إبراهيم بن احلارث  - ١٦٣٩
البغدادي ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا سليمان بن املغرية حدثين ثابت البناين عن عبد اهللا بن رباح عن أيب قتادة عن النيب 

ليس يف النوم تفريط إمنا التفريط على من مل يصل الصالة حىت جييء : قال  صلى اهللا عليه و سلم يف حديث طويل
   ٤٥وقت األخرى رواه مسلم بن احلجاج يف الصحيح عن شيبان عن سليمان بن املغرية 

  باب السنة يف تسمية صالة الصبح بالفجر والصبح

 (  
أيب هريرة ما دل على أنه أراد به صالة  وروينا عن} وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا { قال اهللا تعاىل 

الفجر وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح 
  وذلك قد مضى بإسناده باب أول وقت صالة الصبح 

شم ثنا وكيع ثنا سفيان عن أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا حاجب بن أمحد ثنا عبد اهللا بن ها - ١٦٤١
عبد الرمحن بن احلارث عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبري عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

أمين جربيل عليه السالم عند البيت مرتني فذكر احلديث قال فيه يف املرة األوىل وصلى يب الفجر حني حرم : سلم 
يف املرة اآلخرة فصلى يب الفجر فاسفر وروينا يف حديث وهب بن كيسان عن  الطعام والشراب على الصائم وقال

جابر بن عبد اهللا يف هذه القصة قال مث جاءه يعين جربيل عليه السالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني سطع 
   ٤٦الفجر للصبح وقال قم يا حممد فصل فقام فصلى الصبح وقال يف املرة الثانية حني أسفر جدا 

  باب الفجر فجران ودخول وقت الصبح بطلوع اآلخر منهما

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حامت الداربردي مبرو ثنا عبد  - ١٦٤٢
محن بن اهللا بن روح املدائين ثنا يزيد بن هارون أنبأ بن أيب ذئب عن احلارث بن عبد الرمحن عن حممد بن عبد الر

الفجر فجران فأما الفجر الذي يكون : ثوبان عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
كذنب السرحان فال حيل الصالة وال حيرم الطعام وأما الذي يذهب مستطيال يف األفق فأنه حيل الصالة وحيرم الطعام 

  صح هكذا روي هبذا اإلسناد موصوال وروي مرسال وهو أ



أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر أمحد بن إسحاق ثنا عمر بن حفص ثنا عاصم بن علي قال وثنا  - ١٦٤٣
أبو نصر أمحد بن سهل ثنا صاحل بن حممد ثنا علي بن اجلعد قاال أنا بن أيب ذئب عن احلارث بن عبد الرمحن عن 

الفجر فجران فذكر احلديث مثله سواء : اهللا عليه و سلم حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان قال قال رسول اهللا صلى 
  وقد روي من وجه آخر مسندا وموقوفا 

أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو احلسن أمحد بن عثمان بن  - ١٦٤٤
يعين الناقد ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا سفيان حيىي اآلدمي ثنا أمحد بن عبد الرمحن بن مرزوق الطربي ثنا عمرو بن حممد 

الفجر فجران فجر حيل فيه الطعام : عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
وحيرم فيه الصالة وفجر حيل فيه الصالة وحيرم فيه الطعام هكذا رواه أبو أمحد مسندا ورواه غريه موقوفا واملوقوف 

  أصح 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن  - ١٦٤٥
الفجر فجران فجر يطلع بليل : عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال 

ة وحيرم فيه الطعام والشراب وهو الذي ينتشر حيل فيه الطعام والشراب وال حيل فيه الصالة وفجر حيل فيه الصال
   ٤٧على رؤوس اجلبال 

  باب آخر وقت االختيار لصالة الصبح

أخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو طاهر حممد بن احلسن احملمد آبادي أنا إبراهيم بن عبد اهللا السعدي أنا  - ١٦٤٦
سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن وقت : يزيد بن هارون ثنا محيد الطويل عن أنس بن ما لك أن رجال 

صالة الفجر فأمر بالال فأذن حني طلع الفجر مث أقام فصلى فلما كان من الغد أخر حىت أسفر مث أمره أن يقيم فأقام 
فصلى مث دعا الرجل فقال أشهدت الصالة أمس واليوم قال نعم قال ما بني هذا وهذا وقت وروينا معناه يف حديث 

   ٤٨احلصيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو حديث صحيح بريدة بن 

  باب آخر وقت اجلواز لصالة الصبح

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام حممد بن غالب ثنا أبو عمرو  - ١٦٤٧
بن العاصي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه احلوضي ثنا مهام بن حيىي ثنا قتادة عن أيب أيوب عن عبد اهللا بن عمرو 

فذكر احلديث قال فيه ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر ما مل تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس : و سلم 
فأمسك عن الصالة فإهنا تطلع بني قرين شيطان أخرجه مسلم عن أمحد بن إبراهيم الدورقي عن عبد الصمد عن 

الشمس فأمسك عن الصالة فإهنا تطلع بني قرين شيطان أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا مهام إال أنه قال فإذا طلعت 
أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا عبد الصمد يعين بن عبد الوارث ثنا مهام فذكره بإسناده 

٤٩   

  باب إدراك صالة الصبح بإدراك ركعة منها



احلافظ وأ بو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأ بو بكر أمحد بن احلسن القاضي قالوا ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا - ١٦٤٨
أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك يونس بن يزيد وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا 

ا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب حممد بن يعقوب يعين الشيباين احلافظ ثنا متيم بن حممد ثنا حرملة بن حيىي ثن
من أدرك من : أن عروة بن الزبري حدثه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركهما رواه مسلم يف الصحيح عن 
  ا هي الركعة حرملة وزاد يف احلديث والسجدة إمن

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو علي إمساعيل بن حممد بن إمساعيل الصفار ثنا عباس  - ١٦٤٩
الدوري ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد اهللا بن عمرو وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا عبد اهللا بن حممد 

لوهاب ثنا عبيد اهللا عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا ثنا حممد بن املثىن ثنا عبد ا
   ٥٠من أدرك من الصبح ركعة فقد أدركها كلها رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن : عليه و سلم 

  باب الدليل على أهنا ال تبطل بطلوع الشمس فيها

بن جناح القاضي احملاريب بالكوفة ثنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا أخربنا أبو حممد جناح بن نذير  - ١٦٥٠
حممد بن احلسني بن أيب احلسني ثنا الفضل يعين بن دكني ثنا شيبان عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة 

تغرب الشمس فليتم إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صالة العصر قبل أن : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
صالته وإذا أدرك أول سجدة من صالة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صالته رواه البخاري يف الصحيح عن 
أيب نعيم الفضل بن دكني أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر بن ابنة حيىي بن منصور القاضي ثنا جدي ثنا أمحد بن سلمة 

بن حممد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة أن رسول اهللا  ثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ثنا عبد العزيز
صلى اهللا عليه و سلم قال ح قال أمحد بن سلمة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي ثنا عبد العزيز بن حممد أخربين 

صلى اهللا عليه  زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وبسر بن سعيد وعن األعرج حيدثونه عن أيب هريرة عن رسول اهللا
و سلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعد ما تطلع فقد أدرك الصبح ومن أدرك 

ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وثالثا بعد ما تغرب فقد أدرك العصر ومبعناه رواه مسلم بن خالد الزجني 
  عن زيد بن أسلم عن األعرج وعطاء يف صالة الصبح 

وأخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو بن البختري  - ١٦٥١
سئل قتادة عن رجل صلى ركعة مث طلع قرن الشمس : الرزاز ثنا جعفر بن حممد بن شاكر ثنا عفان ثنا مهام قال 

  اهللا عليه و سلم قال يتم صالته قال فقال حدثين خالس عن أيب رافع أن أبا هريرة حدثه أن النيب صلى 

أخربنا أبو نصر حممد بن أمحد بن إمساعيل البزار بالطابران ثنا عبد اهللا بن أمحد بن منصور الطوسي ثنا  - ١٦٥٢
حممد بن إمساعيل الصائغ ثنا روح ثنا سعيد يعين بن أيب عروبة عن قتادة عن خالس عن أيب رافع عن أيب هريرة أن 

من صلى من صالة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فطلعت فليصل إليها : عليه و سلم قال  رسول اهللا صلى اهللا
  أخرى 



أخربنا أبو احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا حممد بن أيب بكر ثنا معاذ بن  - ١٦٥٣
إذا صلى أحدكم : ه و سلم قال هشام ثنا أيب عن قتادة عن عزرة بن متيم عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا علي

  ركعة من صالة الصبح مث طلعت الشمس فليصل إليها أخرى 

أخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف الفقيه ثنا أبو سعيد عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب الرازي ثنا حممد  - ١٦٥٤
بكر صالة الصبح فقرأ آل عمران  صلى بنا أبو: بن أيوب ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة عن أنس قال 

  فقالوا كادت الشمس تطلع قال لو طلعت مل جتدنا غافلني 

أخربنا أبو حممد بن يوسف األصبهاين ثنا أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن  - ١٦٥٥
سلم حىت ظن الرجال ذوو  صليت خلف عمر رضي اهللا عنه الفجر فما: عاصم األحول عن أيب عثمان النهدي قال 

العقول أن الشمس قد طلعت فلما سلم قالوا يا أمري املؤمنني كادت الشمس تطلع قال فتكلم بشئ مل أفهمه فقلت 
   ٥١أي شئ قال فقالوا قال لو طلعت الشمس مل جتدنا غافلني 

  باب مراعاة أدلة املواقيت

ق وعلي بن محشاذ قاال ثنا بشر بن موسى ثنا عبد اجلبار أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحا - ١٦٥٦
بن العالء العطار مبكة ثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن إبراهيم السكسكي عن بن أيب أوىف قال قال رسول اهللا 

د إن خيار عباد اهللا الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم واألظلة لذكر اهللا عز و جل تفر: صلى اهللا عليه و سلم 
  به عبد اجلبار بن العالء بإسناده هكذا وهو ثقة 

وقد أخربناه أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب ثنا  - ١٦٥٧
إن أحب عباد اهللا إىل اهللا : جعفر بن عون أنا مسعر عن إبراهيم السكسكي حدثين أصحابنا عن أيب الدرداء أنه قال 

ذين حيبون اهللا وحيببون اهللا إىل الناس والذين يراعون الشمس والقمر والنجوم واألظلة لذكر اهللا روي موقوفا على ال
  أيب هريرة يف معناه 

أخربناه أبو بكر بن احلارث أنا أبو حممد بن حيان أنبأ بن أيب عاصم ثنا حممد بن أمحد أبو يوسف نا حممد  - ١٦٥٨
أال إن خيار أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم الذين : ألسواري عن أيب هريرة قال بن سلمة عن واصل بن أيوب ا

   ٥٢يراعون الشمس والقمر والنجوم ملواقيت الصالة 

  باب السنة يف األذان لصالة الصبح قبل طلوع الفجر

مد بن حممد بن أخربنا الفقيه أبو احلسن حممد بن يعقوب بن أمحد بن يعقوب بالطابران أنبأ أبو النضر حم - ١٦٥٩
يوسف الفقيه ثنا عثمان بن سعيد ثنا القعنيب فيما قرأ على ما لك عن بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه أن 

إن بالال ينادي بليل فكلوا واشربوا حىت ينادى بن أم مكتوم قال بن شهاب : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ي حىت يقال له أصبحت أصبحت رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب وكان بن أم مكتوم رجال أعمى ال يناد



وأرسله الشافعي ومجاعة من الرواة عن ما لك واحلديث يف األصل موصول وقد وصله مجاعة عن ما لك منهم بن 
  وهب وروح بن عبادة وعبد الرزاق وكامل بن طلحة ووصله أيضا مجاعة عن الزهري 

حلافظ وأ بو سعيد حممد بن موسى قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن أخربنا أبو عبد اهللا ا - ١٦٦٠
سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب قال أخربين يونس والليث بن سعد عن بن شهاب عن سامل عن عبد اهللا بن عمر قال 

تسمعوا أذان بن أم مكتوم إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
عبس وتوىل أن جاءه األعمى { قال يونس يف احلديث وكان بن أم مكتوم هو األعمى الذي أنزل اهللا عز و جل فيه 

كان يؤذن مع بالل قال سامل وكأن رجال ضرير البصر ومل يكن يؤذن حىت يقول له الناس حني ينظرون إىل بزوغ } 
  حيىي بن حيىي عن الليث وعن حرملة بن وهب دون القصة  الفجر أذن رواه مسلم يف الصحيح عن

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أمحد بن سلمان النجاد ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا القعنيب عن  - ١٦٦١
بليل  إن بالال ينادي: ما لك عن عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  فكلوا واشربوا حىت ينادي بن أم مكتوم رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن ما لك 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب  - ١٦٦٢
ي عن أبيه عن مسرة بن جندب قال قال رسول القاضي ثنا أبو الربيع ثنا محاد بن زيد ثنا عبد اهللا بن سوادة القشري

ال يغرنكم من سحوركم أذان بالل وال بياض األفق املستطيل حىت يستطري هكذا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وحكاه محاد بيده يعين معترضا رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الربيع أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنا 

  عفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد اهللا بن ج

أبو عبد الرمحن يعين عبد اهللا بن يزيد املقرئ ح وأخربنا أبو أمحد احلسني بن علوشا بأسدأباذ مهذان أنا  - ١٦٦٣
أمحد بن جعفر القطيعي أنبأ أبو علي بشر بن موسى األسدي ثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ ثنا عبد الرمحن بن زياد 

أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : اد بن نعيم احلضرمي قال مسعت زياد بن احلارث الصدائي حيدث قال حدثين زي
سلم فبايعته على اإلسالم وذكر حديثا طويال قال فلما كان أذان صالة الصبح أمرين فأذنت فجعلت أقول أقيم يا 

لم ينظر إىل ناحية املشرق إىل الفجر فيقول ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
حىت إذا طلع الفجر نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتربز مث انصرف إيل وقد تالحق أصحابه قال هل من ماء 

يا أخا صداء فقلت ال إال شئ قليل ال يكفيك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجعله يف إناء مث إيتين به 
ضع كفه يف املاء قال الصدائي فرأيت بني أصبعني من أصابعه عينا تفور فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه ففعلت فو

و سلم لوال أين أستحيي من ريب لسقينا وأسقينا ناد بأصحايب من كان له حاجة يف املاء فناديت فيهم فأخذ من أراد 
أراد بالل أن يقيم فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و منهم مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل الصالة ف

سلم إن أخا صداء هو أذن ومن أذن فهو يقيم قال الصدائي فأقمت الصالة أخرجه أبو داود يف السنن عن عبد اهللا 
بن مسلمة عن عبد اهللا بن عمر بن غامن عن عبد الرمحن بن زياد خمتصرا وقال يف احلديث ملا كان أول أذان الصبح 

   ٥٣أمرين النيب صلى اهللا عليه و سلم فأذنت 

  باب ذكر املعاين اليت يؤذن هلا بالل بليل



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا أزهر  - ١٦٦٤
للفظ له ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل بن سعد بن اليمان ثنا سليمان التيمي ح قال وأنبأ أمحد بن جعفر القطيعي وا

ال : حدثين أيب ثنا إمساعيل عن سليمان عن أيب عثمان عن بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
مينعن أحدا منكم أذان بالل أو قال نداء بالل من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي لريجع قائمكم أو لينبه نائمكم 

قول هكذا أو قال هكذا حىت يقول هكذا رواه البخاري من وجه عن سليمان ورواه مسلم عن مث قال ليس أن ي
   ٥٤زهري بن حرب عن إمساعيل بن علية 

  باب القدر الذي كان بني أذان بالل وبن أم مكتوم ورواية من قدم أذان بن أم

ديب ثنا أبو بكر اإلمساعيلي أنا أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا بن أمحد األ - ١٦٦٥مكتوم على أذان بالل 
جعفر بن حممد الفريايب ثنا إسحاق بن موسى ثنا عبدة بن سليمان ثنا عبيد اهللا بن عمر عن القاسم بن حممد عن 

كان للنيب صلى اهللا عليه و سلم مؤذنان بالل وبن أم مكتوم فقال رسول اهللا : عائشة وعن نافع عن بن عمر قاال 
بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن بن أم مكتوم قال القاسم مل يكن بني أذاهنما إال  صلى اهللا عليه و سلم إن

أن ينزل هذا ويرقى هذا رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن عبدة ورواه البخاري من أوجه أخر 
  عن عبد اهللا 

فر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جع - ١٦٦٦
كان بالل وبن أم مكتوم يؤذنان للنيب صلى اهللا : ثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرمحن قال حدثتين عميت أنيسة قالت 

عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن بن أم مكتوم وكنا 
بن أم مكتوم عن األذان فنقول كما أنت حىت نتسحر ومل يكن بني أذاهنما إال أن ينزل هذا ويصعد هذا هكذا حنبس 

  رواه عمرو بن مرزوق ومجاعة عن شعبة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو بكر بن إسحاق الفقيه أنا حممد بن أيوب ثنا أبو الوليد وأ بو عمرو  - ١٦٦٧
إن بن أم : ب بن عبد الرمحن قال مسعت عميت أنيسة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قاال ثنا شعبة عن خبي

مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حىت ينادى بالل هكذا رواه حممد بن أيوب الرازي عنهما ورواه حممد بن يونس 
  حرب ومجاعة بالشك الكدميي عن أيب الوليد كما رواه الطيالسي وعمرو بن مرزوق ورواه سليمان بن 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إبراهيم بن عبد اهللا ثنا سليمان بن  - ١٦٦٨
حرب ثنا شعبة حدثين خبيب بن عبد الرمحن قال مسعت عميت وكانت قد حجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن بن أم مكتوم أو : و سلم سلم قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
قال إن بن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن بالل قالت وكان يصعد هذا وينزل هذا فكنا نتعلق به 

رواية أيب فنقول كما أنت حىت نتسحر وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال فإن صح 
عمرو وغريه فقد جيوز أن يكون بني بن أم مكتوم وبني بالل نوب فكان بالل إذا كانت نوبته أذن بليل وكان بن أم 
مكتوم إذا كانت نوبته أذن بليل وهذا جائز صحيح وإن مل يصح فقد صح خرب بن عمر وبن مسعود ومسرة وعائشة 

  يث عروة عن عائشة تقدمي أذان بن أم مكتوم أن بالال كان يؤذن بليل قال الشيخ وقد روي يف حد



أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق  - ١٦٦٩
الصغاين ثنا يعقوب بن حممد بن عيسى املدين ثنا عبد العزيز بن حممد ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت 

إن بن أم مكتوم رجل أعمى فإذا أذن فكلوا وأشربوا حىت يؤذن بالل قالت : ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رسو
عائشة وكان بالل يبصر الفجر قال هشام وكانت عائشة تقول غلط بن عمر كذا روي بإسناده وحديث عبيد اهللا 

  ناد له عن زيد بن ثابت بن عمر عن القاسم بن حممد عن عائشة أصح ورواه الواقدي وليس حبجة بإس

أخربناه أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي وأ بو صادق حممد بن أمحد بن أيب الفوارس قاال ثنا  - ١٦٧٠
أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حممد بن عمر الواقدي ثنا أسامة بن زيد عن عبد اهللا بن 

: مد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن زيد بن ثابت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يزيد موىل األسود عن حم
  أن بن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا وأشربوا حىت يؤذن بالل 

أخربنا أبو سعيد حيىي بن حممد بن حيىي بن احلاكم ثنا أبو حبر الربهباري ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي أنا  - ١٦٧١
أتيت علي بن أيب طالب وهو معسكر بدير أيب موسى : ب بن غرقدة أنه مسع حبان بن احلارث يقول سفيان ثنا شبي

فوجدته يطعم فقال أدن فكل فقلت إين أريد الصوم فقال وأنا أريد الصوم فلما فرغ من طعامه قال البن التياح أقم 
   ٥٥الصالة 

  باب رواية من روى النهي عن األذان قبل الوقت

ا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم ثنا أبو عمر الضرير ثنا أخربن - ١٦٧٢
محاد بن سلمة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا حممد بن أيوب نا موسى ثنا محاد عن 

 صلى اهللا عليه و سلم أن يرجع فينادي أال إن العبد أن بالال أذن قبل طلوع الفجر فأمره النيب: أيوب عن بن عمر 
نام أال إن العبد نام ثالثا زاد موسى بن إمساعيل يف حديثه فرجع فنادى أال إن العبد نام هذا حديث تفرد بوصله 

محاد بن سلمة عن أيوب وروي أيضا عن سعيد بن زريب عن أيوب إال أن سعيدا ضعيف ورواية محاد منفردة 
اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر أصح منها ومعه رواية الزهري عن سامل عن أبيه أخربنا أبو بكر بن  وحديث عبيد

احلارث الفقيه أنا أبو حممد بن حيان أبو الشيخ نا عبدان ثنا هدبة وطالوت قاال ثنا محاد بن سلمة فذكر احلديث حنو 
يف هذا احلديث والصحيح حديث عبيد اهللا يعين عن حديث أيب عمر الضرير مث قال قال علي بن املديين أخطأ محاد 

  نافع وحديث الزهري عن سامل 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال مسعت أبا بكر املطرز يقول مسعت حممد بن  - ١٦٧٣
لفجر شاذ غري واقع أن بالال أذن قبل طلوع ا: حيىي يقول حديث محاد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن بن عمر 

على القلب وهو خالف ما رواه الناس عن بن عمر قال الشيخ وقد رواه معمر بن راشد عن أيوب قال أذن بالل 
  مره بليل فذكره مرسال وروي عن عبد العزيز بن أيب رواد عن نافع موصوال وهو ضعيف ال يصح 

بيد الصفار نا أمحد بن علي اخلراز ثنا حممد بن أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن ع - ١٦٧٤
بكر بن خالد النيسابوري نا إبراهيم بن عبد العزيز بن أيب حمذورة عن عبد العزيز بن أيب رواد عن نافع عن بن عمر 



أن بالال أذن بليل فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم ما محلك على ذلك قال استيقظت وأنا وسنان فظننت أن : 
جر قد طلع فأذنت فأمره النيب صلى اهللا عليه و سلم أن ينادي يف املدينة ثالثا إن العبد رقد مث أقعده إىل جنبه الف

حىت طلع الفجر مث قال قم اآلن مث ركع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركعيت الفجر ورواه أيضا عامر بن مدرك 
شعيب بن حرب أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر  عن عبد العزيز موصوال خمتصرا وهو وهم والصواب رواية

بن داسة ثنا أبو داود السجستاين ثنا أيوب بن منصور ثنا شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن أيب رواد ثنا نافع عن 
مؤذن لعمر يقال له مسروح أذن قبل الصبح فأمره عمر ذكر حنوه يعين حنو حديث محاد بن سلمة قال أبو داود 

اد بن زيد عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع أو غريه أن مؤذنا لعمر يقال له مسروح أو غريه ورواه الدراوردي رواه مح
عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال كان لعمر مؤذن يقال له مسعود فذكر حنوه قال أبو داود وهذا 

اخلطاب أنه قال عجلوا األذان بالصبح  أصح من ذاك يعين حديث بن عمر أصح قال الشيخ وقد روي عن عمر بن
  يدجل املدجل وخيرج العامرة 

أخربنا أبو طاهر اإلمام ثنا أبو حامد بن بالل ثنا أبو األزهر ثنا حممد بن يوسف الفريايب ثنا سفيان عن  - ١٦٧٥
قال ال تؤذن جاء بالل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يتسحر ف: جعفر بن برقان عن شداد موىل عياض قال 

حىت ترى الفجر مث جاءه من الغد فقال ال تؤذن حىت يطلع الفجر مث جاءه من الغد فقال ال تؤذن حىت ترى الفجر 
هكذا ومجع بني يديه مث فرق بينهما وهذا مرسل قال أبو داود السجستاين شداد موىل عياض مل يدرك بالال وأخربنا 

سة عن أيب داود قال الشيخ وقد روي من أوجه أخر كلها ضعيفة قد بذلك أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن دا
بينا ضعفها يف كتاب اخلالف وإمنا يعرف مرسال من حديث محيد بن هالل وغريه أخربناه حممد بن عبد اهللا احلافظ 

الل بليل فقال ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ بشر بن موسى ثنا املقرئ أنا سليمان بن املغرية عن محيد قال أذن ب
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ارجع إىل مقامك فنادى ثالثا أال إن العبد قد نام وهو يقول ليت بالال مل تلده أمه 

وابتل من نضح دم جبينه فنادى ثالثا إن العبد قد نام هكذا رواه مجاعة عن محيد بن هالل مرسال واألحاديث 
  رمني أوىل بالقبول منه وباهللا التوفيق الصحاح اليت تقدم ذكرها مع فعل أهل احل

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو عمرو بن السماك ثنا إسحاق حدثين أبو عبد اهللا يعين  - ١٦٧٦
قلت ملالك بن أنس أليس قد أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بالال أن يعيد : أمحد بن حنبل ثنا شعيب بن حرب قال 

ال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا قلت أليس قد أمره أن يعيد األذان فق
   ٥٦األذان قال ال مل يزل األذان عندنا بليل 

  باب السنة يف األذان لسائر الصلوات بعد دخول الوقت

ا احلسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا أبو أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثن - ١٦٧٧
كان بالل يؤذن إذا دحضت الشمس مث ال يقيم حىت يرى : خيثمة ثنا أبو إسحاق ثنا مساك ثنا جابر بن مسرة قال 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم فإذا رآه أقام حني يراه أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث أيب خيثمة 

افظ أخربين عبد الرمحن بن محدان اهلمداين ثنا هالل بن العالء الرقي ثنا معلي بن أخربنا أبو عبد اهللا احل - ١٦٧٨
أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يف : أسد ثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن أيب قالبة عن ما لك بن احلويرث قال 



قال ارجعوا فكونوا فيهم  نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيما رقيقا فلما رأى شوقنا إىل أهلنا
وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم رواه البخاري يف الصحيح عن معلي 

  بن أسد 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين نا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري قال قال ما  - ١٦٧٩
  هبا قبل الفجر فأما غريها من الصلوات فإنا مل نرها ينادى هبا إال بعد أن حيل وقتها  مل يزل الصبح ينادي: لك 

قال الشافعي : أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال  - ١٦٨٠
 صلى اهللا عليه و سلم أنه أذن ال يؤذن لصالة غري الصبح إال بعد وقتها ألين مل أعلم أحدا حكى عن رسول اهللا

   ٥٧لصالة قبل وقتها غري الفجر ومل نر املؤذنني عندنا يؤذنون إال بعد دخول وقتها إال الفجر 

  باب ما يستدل به على ترجيح قول أهل احلجاز وعملهم

 (  
  ل وإمنا أوردته ها هنا ألن الشافعي أشار إليه يف مسألة األذان وهو بتمامه خمرج يف كتاب املدخ

أخربنا أبو علي احلسن بن حممد الروذباري الفقيه بنيسابور وأ بو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن  - ١٦٨١
بشران ببغداد قاال ثنا إمساعيل بن حممد الصفار نا سعدان بن نصر ثنا إسحاق بن يوسف األزرق ثنا بن عون عن بن 

أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة اإلميان ميان والفقه : يه و سلم سريين عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عل
ميان واحلكمة ميانية رواه مسلم يف الصحيح عن عمرو الناقد عن إسحاق األزرق وأخرجه البخاري من حديث أيب 
ي صاحل عن أيب هريرة قال الشافعي ومكة واملدينة ميانيان مع ما دل به على فضلهم يف علمهم وذكر احلديث الذ

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي إمالء وقراءة أنا أبو حامد بن الشرقي ثنا عبد الرمحن بن بشر بن 
احلكم ثنا سفيان عن بن جريج عن أيب الزبري عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  أعلم من عامل املدينة رواه الشافعي يف القدمي عن سفيان بن عيينة يوشك أن تضربوا أكباد اإلبل فال جتدون عاملا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو طاهر الفقيه وأ بو زكريا بن أيب إسحاق وأ بو سعيد بن أيب عمرو قالوا  - ١٦٨٢
دثين بن أيب ذئب ح ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم املصري ثنا بن أيب فديك ح

وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر الرزاز ثنا حيىي بن جعفر أنا زيد بن احلباب أنا بن أيب ذئب عن 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : الزهري عن طلحة بن عبد اهللا بن عوف عن عبد الرمحن بن أزهر عن جبري بن مطعم 

لني من غري قريش لفظ حديث بن أيب فديك زاد زيد يف روايته فقيل للزهري ما و سلم قال للقرشي مثل قوة الرج
   ٥٨تريد بذلك قال نبل الرأي 

  باب الصيب يبلغ والكافر يسلم واجملنون يفيق واحلائض تطهر قبل مضي الوقت

بن إسحاق ثنا أخربنا علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل  - ١٦٨٣فيدرك من وقت الصالة شيئا 
القعنيب عن ما لك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بشر بن سعيد وعن األعرج حيدثونه عن أيب هريرة أن 



من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
صر رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب ورواه مسلم أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الع

   ٥٩عن حيىي بن حيىي كالمها عن ما لك 

  باب قضاء الظهر والعصر بإدراك وقت العصر وقضاء املغرب والعشاء بإدراك وقت

ال قرأت أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي ق - ١٦٨٤العشاء 
: على ما لك بن أنس عن بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة رواه البخاري عن بن يوسف ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي عن ما 
  لك 

العلوي ثنا أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ سنة  أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود - ١٦٨٥
مخس وعشرين وثلثمائة ثنا حممد بن حيىي وعلي بن سعيد قاال ثنا عثمان بن عمر ثنا سفيان قال علي يعين الثوري 

ر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مجع بني الظهر والعص: عن عمرو بن دينار عن أيب الطفيل عن معاذ بن جبل 
واملغرب والعشاء عام تبوك وقال علي بن سعيد يف غزوة تبوك خمرج يف الصحيح من حديث أيب الزبري عن أيب 

  الطفيل وهو من حديث عمرو بن دينار غريب تفرد به عثمان بن عمر 

لعزيز بن أخربنا أبو حازم احلافظ ثنا أبو أمحد احلافظ أنا أبو القاسم البغوي ثنا شريح بن يونس ثنا عبد ا - ١٦٨٦
حممد الدراوردي عن حممد بن عثمان بن عبد الرمحن بن سعيد بن يربوع عن جده عبد الرمحن عن موىل لعبد الرمحن 

إذا طهرت احلائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر مجيعا : بن عوف عن عبد الرمحن بن عوف قال 
  وإذا طهرت قبل الفجر صلت املغرب والعشاء مجيعا 

ربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا حممد بن أمحد بن النضر ثنا معاوية بن عمرو أخ - ١٦٨٧
إذا طهرت املرأة يف وقت صالة العصر فلتبتدء بالظهر : ثنا زائدة ثنا يزيد بن أيب زياد عن طاوس عن بن عباس قال 

فلتصل املغرب والعشاء ورواه ليث بن أيب سليم عن فلتصلها مث لتصل العصر فإذا طهرت يف وقت العشاء اآلخرة 
طاوس وعطاء عن بن عباس قال وإذا طهرت قبل الفجر صلت املغرب والعشاء وهو فيما أجاز يل أبو عبد اهللا 
روايته عنه أنا أبو الوليد ثنا الشامايت ثنا أبو سعيد األشج ثنا حفص عن ليث فذكره وقيل عنه عنهما من قوهلما 

   ٦٠مجاعة من التابعني سوامها وعن الفقهاء السبعة من أهل املدينة ورويناه عن 

  باب املغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقتني فال يكون عليه قضاؤمها

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل أنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم  - ١٦٨٨
أن عبد اهللا بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصالة قال وقال ما لك : افع ثنا بن بكري ثنا ما لك عن ن

وذلك أن الوقت قد ذهب وأما من أفاق وهو يف وقت فإنه يصلي هكذا يف رواية مجاعة عن نافع ويف رواية عبيد اهللا 
  بن عمر عن نافع يوم وليلة ويف رواية أيوب عن نافع ثالثة أيام 



احلسن علي بن حممد بن يوسف البغدادي الرفاء أنا أبو عمرو عثمان بن حممد بن بشر ثنا أخربنا أبو  - ١٦٨٩
كان من أدركت من فقهائنا : إمساعيل بن إسحاق ثنا إمساعيل بن أيب أويس ثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد أن أباه قال 

فيها املغمى عليه ال يقضي الصالة إال أن الذين ينتهي إىل قوهلم يعين من تابعي أهل املدينة يقولون فذكر أحكاما و
يفيق وهو يف وقت صالة فليصلها وهو يقضى الصوم والذي يغمى عليه فيفيق قبل غروب الشمس يصلي الظهر 

والعصر وإن أفاق قبل طلوع الفجر صلى املغرب والعشاء قالوا وكذلك تفعل احلائض إذا طهرت قبل غروب 
  مسند يف إسناده ضعف واهللا أعلم  الشمس أو طلوع الفجر وروي فيه حديث

أخربناه أبو سعد املاليين ثنا أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا حممد بن عبد الرمحن الدغويل ثنا خارجة بن  - ١٦٩٠
: مصعب ثنا مغيث بن بديل ثنا خارجة عن عبد اهللا بن عطاء هو بن يسار عن احلكم بن عبد اهللا األيلي عن القاسم 

لرجل يغمى عليه فيترك الصالة اليوم واليومني وأكثر من ذلك فقالت قال رسول اهللا صلى اهللا أنه سأل عائشة عن ا
  عليه و سلم ليس بشئ من ذلك قضاء إال أن يغمى عليه يف صالته فيفيق وهو يف وقتها فيصليها 

بن عطاء عن احلكم وأخربنا أبو سعد أنا أبو أمحد ثنا حممد ثنا خارجة ثنا مغيث ثنا خارجة عن عبد اهللا  - ١٦٩١
مثل ذلك وكذلك رواه أمحد بن خالد عن خارجة : عن نافع عن بن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

األكرب وكذلك روي عن سليمان بن بالل عن أيب حسني وهو عبد اهللا بن حسني بن عطاء بن يسار ذكره البخاري 
  ي تركوه كان بن املبارك يوهنه وهنى أمحد بن حنبل عن حديثه يف التاريخ وقال فيه نظر واحلكم بن عبد اهللا األيل

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ أنا علي بن عبد اهللا بن مبشر ثنا أمحد بن سنان  - ١٦٩٢
ر أغمي عليه يف الظهر والعص: ثنا عبد الرمحن بن سفيان عن السدي عن يزيد موىل عمار أن عمار بن ياسر 
   ٦١واملغرب والعشاء فأفاق نصف الليل فصلى الظهر والعصر واملغرب والعشاء 

  باب املرأة تدرك من أول الوقت مقدار الصالة مث حاضت أو أغمي عليها

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن مهام  - ١٦٩٣
ا ما حدثنا أبو هريرة عن حممد صلى اهللا عليه و سلم فذكر أحاديث قال وقال رسول اهللا صلى اهللا بن منبه قال هذ

ذروين ما تركتكم فإمنا هلك الذين من قبلكم بسؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم وإذا هنيتكم عن شئ : عليه و سلم 
  صحيح عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق فاجتنبوه وإذا أمرتكم باألمر فآتوا منه ما استطعتم رواه مسلم يف ال

أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ثنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا حيىي بن محاد ثنا شعبة  - ١٦٩٤
أن عمر بن اخلطاب هنى النساء أن يبنت عن العشاء : عن عقبة وهو بن أيب ثبيت الراسيب وهو ثقة عن أيب اجلوزاء 

  ضن يريد صالة العشاء خمافة أن حي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا أبو اجلواب ثنا بن  - ١٦٩٥
   ٦٢إذا فرطت املرأة يف الصالة حىت حتيض قضت تلك الصالة : شربمة عن الشعيب قال 

  باب ال يقرب الصالة سكران



فظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا إسحاق بن منصور أخربنا أبو عبد اهللا احلا - ١٦٩٦
: السلويل أبو عبد الرمحن الكويف ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال قال عمر رضي اهللا عنه 

  مسعت منادي النيب صلى اهللا عليه و سلم ينادي إذا أقيمت الصالة فال يقرب الصالة سكران 

أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عباد بن موسى اخلتلي ثنا إمساعيل بن  - ١٦٩٧
يف قصة حترمي اخلمر فذكر : جعفر عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن عمرو عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما  يا أيها الذين آمنوا{ احلديث وفيه فنزلت اآلية اليت يف النساء 
   ٦٣فكان منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينادي أن ال يقربن الصالة سكران } تقولون 

  باب صفة أقل السكر

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد عن حيىي عن سفيان عن عطاء بن  - ١٦٩٨
أن رجال من األنصار دعاه وعبد الرمحن بن عوف : عن أيب عبد الرمحن السلمي عن علي رضي اهللا عنه السائب 

ال تقربوا { فخلط فيها فنزلت } قل يا أيها الكافرون { فسقامها قبل أن حيرم اخلمر فأمهم علي يف املغرب وقرأ 
   ٦٤} الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون 

  لسكر ال يكون عذرا يف سقوط الفرض عنهباب زوال العقل با

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأ بو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٦٩٩
يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب حدثين عمرو بن احلارث أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه 

من ترك الصالة سكرا مرة واحدة : مرو بن العاص عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عن عبد اهللا بن ع
فكأمنا كانت له الدنيا وما عليها فسلبها ومن ترك الصالة سكرا أربع مرات فكان حقا على اهللا أن يسقيه من طينة 

  اخلبال قالوا ما طينة اخلبال يا رسول اهللا قال عصارة أهل جهنم 

نا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو بكر حممد بن حممويه العسكري باألهواز ثنا أبو الفضل أخرب - ١٧٠٠
جعفر بن حممد بن محاد القالنسي بالرملة ثنا هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم ثنا زهري بن حممد عن حممد بن 

ة ال تقبل هلم صالة وال تصعد هلم حسنة العبد ثالث: املنكدر عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
اآلبق حىت يرجع إىل مواليه فيضع يده يف أيديهم واملرأة الساخط عليها زوجها والسكران حىت يصحو تفرد به زهري 

   ٦٥هكذا 

  ذكر مجاع أبواب األذان واإلقامة

 )٦٦   

  باب بدء األذان



بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا  - ١٧٠١
ثنا أمحد بن الوليد الفحام ثنا حجاج بن حممد قال قال بن جريج أخربين نافع موىل بن عمر عن عبد اهللا بن عمر أنه 

وما يف كان املسلمون حني قدموا املدينة جيتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي هبا أحد فتكلموا ي: كان يقول 
ذلك فقال بعضهم نتخذ ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر رضي اهللا 

عنه أفال تبعثون رجال ينادي بالصالة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قم يا بالل فناد بالصالة رواه مسلم يف 
  بخاري من وجه آخر عن بن جريج الصحيح عن هارون بن عبد اهللا عن حجاج وأخرجه ال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا  - ١٧٠٢
ذكروا أن يعلموا وقت الصالة بشئ فيعرفونه فذكروا أن : عبد الوهاب ثنا خالد عن أيب قالبة عن أنس قال 

ا نارا فأمر بالل أن يشفع األذان ويوتر األقامة رواه البخاري عن حممد عن عبد الوهاب يضربوا ناقوسا أو ينورو
  الثقفي ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ حممد بن شاذان اجلوهري ثنا حممد  - ١٧٠٣
كانت الصالة إذا : اء بن أيب ميمونة ثنا خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أنس قال بن حيىي القطيعي ثنا روح بن عط

حضرت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سعى رجل يف الطريق فنادى الصالة الصالة فاشتد ذلك على 
ذلك لليهود قال فأمر بالل الناس فقالوا لو اختذنا ناقوسا يا رسول اهللا فقال ذلك للنصارى فقالوا لو اختذنا بوقا قال 

  أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة 

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عباد بن موسى اخلتلي  - ١٧٠٤
عمومة  وزياد بن أيوب وحديث عباد أمت قاال ثنا هشيم عن أيب بشر قال زياد أنا أبو بشر عن أيب عمري بن أنس عن

اهتم النيب صلى اهللا عليه و سلم للصالة كيف جيمع الناس هلا فقيل له انصب راية عند حضور : له من األنصار قال 
الصالة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك قال فذكر له القنع يعين الشبور وقال زياد شبور اليهود فلم 

ه الناقوس فقال هو من أمر النصارى فانصرف عبد اهللا بن زيد وهو يعجبه ذلك وقال هو من أمر اليهود قال فذكر ل
مهتم هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأري األذان يف منامه قال فغدا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ب قد رآه قبل فأخربه فقال يا رسول اهللا إين لبني نائم ويقظان إذ أتاين آت فأراين األذان قال وكان عمر بن اخلطا
ذلك فكتمه عشرين يوما قال مث أخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له ما منعك أن ختربنا فقال قد سبقين 

عبد اهللا بن زيد فاستحييت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا بالل قم فانظر ما يأمرك به عبد اهللا بن زيد 
ربين أبو عمري أن األنصار تزعم أن عبد اهللا بن زيد لوال أنه كان يومئذ مريضا فافعله قال فأذن بالل قال أبو بشر أخ

  جلعله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مؤذنا 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حيىي أمحد بن حممد بن إبراهيم السمرقندي ثنا أبو عبد اهللا حممد  - ١٧٠٥
ري ثنا عمى يعقوب بن إبراهيم ثنا أيب عن بن إسحاق قال حدثين حممد بن بن نصر ثنا عبيد اهللا بن سعد الزه

ملا أمر : إبراهيم بن احلارث التيمي عن حممد بن عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه قال حدثين أيب عبد اهللا بن زيد قال 
وأنا نائم رجل حيمل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس يف اجلمع للصالة أطاف يب 

ناقوسا يف يده فقلت له يا عبد اهللا أتبيع الناقوس قال وما تصنع به فقلت ندعو به إىل الصالة قال أفال أدلك على ما 



هو خري من ذلك قلت بلى قال تقول اهللا أكرب اهللا أكرب أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن 
أن حممدا رسول اهللا حي على الصالة حي على الصالة حي على الفالح حي على الفالح اهللا حممدا رسول اهللا أشهد 

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

أكرب ال إله إال اهللا فلما أصبحت أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربته ما رأيت فقال إهنا لرؤيا حق إن شاء 
ن اهللا تعاىل فقم يا بالل فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك فقمت مع بالل فجعلت ألقيه عليه ويؤذ
به فسمع بذلك عمر بن اخلطاب وهو يف بيته فخرج جير رداءه ويقول والذي بعثك باحلق يا رسول اهللا لقد رأيت 

مثل ما رأى فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلله احلمد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أمحد بن جعفر القطيعي 
وب فذكره بإسناده مثله إال أنه ذكر التكبري يف صدر األذان مرتني ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا يعق

وكذلك ذكر حممد بن سلمة عن بن إسحاق وأخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود 
إلقامة وقال وهكذا رواه الزهري عن سعيد بن املسيب عن عبد اهللا بن زيد يعين قصة الرؤيا يف تثنية األذان وانفراد ا

فيه بن إسحاق عن الزهري اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب وقال فيه معمر ويونس عن الزهري اهللا أكرب اهللا 
أكرب مل يثنيا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ قال مسعت اإلمام أبا بكر أمحد بن إسحاق بن أيوب يقول مسعت أبا بكر 

عت حممد بن حيىي يقول ليس يف أخبار عبد اهللا بن زيد يف قصة األذان خرب أصح من حممد بن حيىي املطرز يقول مس
هذا يعين حديث حممد بن إسحاق عن حممد بن إبراهيم التيمي عن حممد بن عبد اهللا بن زيد ألن حممدا مسع من أبيه 

ألت حممد بن إمساعيل وبن أيب ليلى مل يسمع من عبد اهللا بن زيد ويف كتاب العلل أليب عيسى الترمذي قال س
   ٦٧البخاري عن هذا احلديث يعين حديث حممد بن إبراهيم التيمي فقال هو عندي حديث صحيح 

  باب استقبال القبلة باألذان واإلقامة

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر بن بنت حيىي بن منصور القاضي أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أبو بكر  - ١٧٠٦
نا عاصم بن علي ثنا املسعودي ثنا عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن معاذ عمر بن حفص السدوسي ث

أحيلت الصالة ثالثة أحوال فذكر أوال حال القبلة فذكر آخرا حال املسبوق ببعض الصالة وذكر : بن جبل قال 
أن ينقسوا مث أن رجال بني ذلك حال األذان فقال كانوا جيتمعون للصالة يؤذن بعضهم بعضا حىت نقسوا أو كادوا 

يقال له عبد اهللا بن زيد أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا بينا أنا بني النائم واليقظان رأيت شخصا 
عليه ثوبان أخضران قائم فاستقبل القبلة فقال اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب حىت فرغ من األذان مرتني مرتني 

خر أذانه اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا مث أمهل شيئا مث قام فقال مثل الذي قال غري أنه زاد قد قامت مث قال يف آ
الصالة قد قامت الصالة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علمها بالال فكان أول من أذن هبا بالل وجاء عمر 

بعبد اهللا بن زيد غري أنه سبقين إليك ومبعناه رواه مجاعة  بن اخلطاب فقال يا رسول اهللا قد طاف يب مثل الذي طاف
   ٦٨عن عبد الرمحن بن عبد اهللا املسعودي غري أن عبد الرمحن بن أيب ليلى مل يذكر معاذ فهو مرسل 

  باب القيام يف األذان واإلقامة

س حممد بن يعقوب ثنا حممد أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العبا - ١٧٠٧
بن إسحاق ثنا حجاج بن حممد قال قال بن جريج أخربين نافع موىل بن عمر عن عبد اهللا بن عمر أنه كان يقول 



يا : كان املسلمون حني قدموا املدينة فذكر احلديث يف بدء األذان ويف آخره فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  مسلم كما مضى بالل قم فناد بالصالة أخرجه 

أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو حممد جعفر بن هارون ثنا عبد اهللا بن حممد بن سنان  - ١٧٠٨
: ثنا سلمة بن سليمان الضيب ثنا صدقة بن عبيد اهللا املازين ثنا احلارث بن عتبة عن عبد اجلبار بن وائل عن أبيه قال 

   ٦٩جل إال وهو طاهر وال يؤذن إال وهو قائم حق وسنة مسنونة أن ال يؤذن الر

  باب األذان راكبا وجالسا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ١٧٠٩
لى راحلته الصبح مث كان بن عمر رمبا أذن ع: طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا عبد اهللا العمري عن نافع قال 

  يقيم باألرض 

وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو قالبة ثنا سعيد بن عامر ثنا شعبة عن سفيان  - ١٧١٠
  كان يؤذن على راحلته وروي فيه حديث مرسل : الثوري عن أيب طعمة أن بن عمر 

ن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد ب - ١٧١١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بالال يف سفر فأذن على : طالب أنا عبد الوهاب ثنا إمساعيل عن احلسن 

  راحلته مث نزلوا فصلوا ركعتني ركعتني مث أمره فأقام فصلى هبم الصبح 

هللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر أخربنا حممد بن عبد ا - ١٧١٢
دخلت على أيب زيد األنصاري فأذن وأقام وهو جالس قال وتقدم : ثنا إمساعيل بن مسلم عن احلسن بن حممد قال 

قال يكره أن يؤذن  رجل فصلى بنا وكان أعرج أصيب رجله يف سبيل اهللا تعاىل وروينا عن عطاء بن أيب رباح أنه
   ٧٠قاعدا إال من عذر 

  باب الترجيع يف األذان

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا األمام أبو بكر أمحد بن إسحاق بن أيوب أنا احلسن بن حممد بن زياد ثنا  - ١٧١٣
: أيب حمذورة  عبد اهللا بن سعيد ثنا معاذ بن هشام ثنا أيب عن عامر األحول عن مكحول عن عبد اهللا بن حمرييز عن

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم علمه هذا األذان اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن 
ال إله إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا مث يعود فيقول أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن ال 

أشهد أن حممدا رسول اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا حي على الصالة مرتني حي على الفالح مرتني اهللا  إله إال اهللا
  أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا رواه مسلم بن احلجاج يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام 

حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس  - ١٧١٤
الشافعي أنا مسلم بن خالد عن بن جريج قال أخربين عبد العزيز بن عبد امللك بن أيب حمذورة أن عبد اهللا بن حمرييز 



أخربه وكان يتيما يف حجر أيب حمذورة حىت جهزه إىل الشام فقلت أليب حمذورة أي عم إين خارج إىل الشام وإين 
خرجت يف نفر فكنا ببعض طريق حنني فقفل رسول اهللا صلى اهللا : سئل عن تأذينك فأخربين فقال نعم أخشى أن أ

عليه و سلم من حنني فلقينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بعض الطريق فأذن مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ذن وحنن متنكبون فصرخنا حنكيه و سلم بالصالة عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسمعنا صوت املؤ

ونستهزىء به فسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأرسل إلينا إىل أن وقفنا بني يديه فقال رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم أيكم الذي مسعت صوته قد ارتفع فأشار القوم كلهم إيل وصدقوا فأرسل كلهم وحبسين فقال قم فأذن 

ه إيل من النيب صلى اهللا عليه و سلم وال مما يأمرين به فقمت بني يدي رسول اهللا صلى بالصالة فقمت وال شئ أكر
اهللا عليه و سلم فألقى علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم التأذين هو بنفسه فقال قل اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب 

حممدا رسول اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا مث قال  اهللا أكرب أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن
يل ارجع فامدد من صوتك مث قال قل أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا أشهد 

له أن حممدا رسول اهللا حي على الصالة حي على الصالة حي على الفالح حي على الفالح اهللا أكرب اهللا أكرب ال إ
إال اهللا مث دعاين حني قضيت التأذين فأعطاين صرة فيها شئ من فضة مث وضع يده على ناصية أيب حمذورة مث أمرها 

على وجهه مث من بني ثدييه مث على كبده مث بلغت يده سرة أيب حمذورة مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بارك 
التأذين مبكة فقال قد أمرتك به وذهب كل شئ كان لرسول اهللا اهللا فيك وبارك عليك فقلت يا رسول اهللا مرين ب

صلى اهللا عليه و سلم من كراهية وعاد ذلك كله حمبة للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقدمت على عتاب بن أسيد 
عامل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأذنت بالصالة عن أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال بن جريج 

ين بذلك من أدركت من آل أيب حمذورة على حنو ما أخربين بن حمرييز قال الشافعي رمحه اهللا وأدركت إبراهيم وأخرب
بن عبد العزيز بن عبد امللك بن أيب حمذورة يؤذن كما حكى بن حمرييز ومسعته حيدث عن أبيه عن بن حمرييز عن أيب 

ريج ومبعناه رواه حجاج بن حممد وأ بو عاصم وروح حمذورة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم معىن ما حكاه بن ج
  بن عبادة عن بن جريج 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو حيىي السمرقندي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن نصر ثنا حممد بن رافع ثنا  - ١٧١٥
وعن أم عبد امللك بن  عبد الرزاق أنا بن جريج حدثين عثمان بن السائب موالهم عن أبيه الشيخ موىل أيب حمذورة

قال خرجت يف عشرة فتيان مع النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل حنني فأذنوا : أيب حمذورة أهنما مسعا من أيب حمذورة 
وقمنا نؤذن مستهزئني هبم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إيتوين هبؤالء الفتيان فقال أذنوا فأذنوا وكنت أحدهم 

 عليه و سلم نعم هذا الذي مسعت صوته اذهب فأذن ألهل مكة وقل لعتاب بن أسيد صوتا فقال النيب صلى اهللا
أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أؤذن ألهل مكة وقال قل اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب أشهد أن ال 

إله إال اهللا مرتني أشهد أن حممدا رسول  إله إال اهللا مرتني أشهد أن حممدا رسول اهللا مرتني مث ارجع فقل أشهد أن ال
اهللا مرتني حي على الصالة مرتني حي على الفالح مرتني اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا فإذا أقمت للصالة فقلها 

  مرتني قد قامت الصالة قد قامت الصالة 

مسدد ثنا احلارث بن عبيد عن حممد بن وأخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا  - ١٧١٦
يا رسول اهللا علمين سنة األذان قال فمسح مقدم رأسي : عبد امللك بن أيب حمذورة عن أبيه عن جده قال قلت 

وقال تقول اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب ترفع هبا صوتك مث تقول أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن ال إله إال 



د أن حممدا رسول اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا ختفض هبا صوتك مث ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن ال إله اهللا أشه
إال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا حي على الصالة حي على 

الصالة خري من النوم الصالة خري من النوم الصالة حي على الفالح حي على الفالح فإن كان صالة الصبح قلت 
اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا وقد روي يف بعض الروايات عن أيب حمذورة يف هذا احلديث الرجوع إىل كلمة 

  التكبري بعد الشهادتني وليس ذلك بقوي مع خمالفته الروايات املشهورة وعمل أهل احلجاز 

ن احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب أخربنا أبو احلسن حممد ب - ١٧١٧
بن سفيان ثنا أبو بكر احلميدي ثنا عبد الرمحن بن سعد بن عمار بن سعد بن عائذ القرظ قال حدثين عبد اهللا بن 

أن : نه مسعه يقول حممد بن عمار وعمار وعمر ابنا حفص بن عمر بن سعد عن عمار بن سعد عن أبيه سعد القرظ أ
هذا األذان يعين أذان بالل الذي أمره به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإقامته وهو اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب 

اهللا أكرب أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا مث 
ال إله إال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا  يرجع فيقول أشهد أن

حي على الصالة حي على الصالة حي على الفالح حي على الفالح اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا واإلقامة واحدة 
يه عن احلميدي فيذكر التكبري يف صدر واحدة ويقول قد قامت الصالة مرة واحدة كذا يف الكتاب وغريه يرو

   ٧١األذان مرتني مث يرويه احلميدي يف حديث أيب حمذورة أربعا ونأخذ به ألنه زائد 

  باب االلتواء يف حي على الصالة حي على الفالح

بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد - ١٧١٨
أتيت النيب صلى اهللا عليه و : عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان عن عون بن أيب جحيفة عن أيب جحيفة قال 

سلم وهو يف قبة محراء باألبطح فخرج إلينا بالل بفضل وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبني نائل وناضح 
نا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن منه قال فأذن بالل فجعلت أتبع فاه ها هنا وها هنا وأخرب

أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان ثنا عون بن أيب جحيفة عن أبيه فذكر احلديث وفيه قال فتوضأ وأذن 
 بالل فجعلت أتبع فاه ها هنا وها هنا يقول ميينا ومشاال يقول حي على الصالة حي على الفالح رواه مسلم يف

  الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن وكيع 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى ثنا قيس يعين بن الربيع عن عون  - ١٧١٩
رأيت بالال خرج إىل األبطح فأذن فلما بلغ حي على الصالة حي على الفالح لوى : بن أيب جحيفة عن أبيه قال 

ينا ومشاال ومل يستدر مث دخل فأخرج العنزة وساق حديثه هكذا رواه قيس وخالفه احلجاج بن أرطأة فقال عنقه مي
  وأستدار يف أذانه 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب  - ١٧٢٠
: د ثنا احلجاج بن أرطأة عن عون بن أيب جحيفة عن أبيه قال القاضي ثنا حممد بن أيب بكر ثنا عبد الواحد بن زيا

أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو باألبطح يف قبة محراء مث خرج بالل فوضع لرسول اهللا صلى اهللا عليه و 
فاته يف سلم طهورا مث أذن ووضع أصبعيه يف أذنيه واستدار يف أذانه وحيتمل أن يكون احلجاج أراد باالستدارة الت



حي على الصالة حي على الفالح فيكون موافقا لسائر الرواة واحلجاج بن أرطأة ليس حبجاج واهللا يغفر لنا وله 
وقد رواه إجازة عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عون بن أيب جحيفة مدرجا يف احلديث وسفيان أمنا روى هذه 

ن عون وروي عن محاد بن سلمة عن عون بن أيب جحيفة اللفظة يف اجلامع رواية العدين عنه عن رجل مل يسمه ع
   ٧٢مرسال مل يقل عن أبيه واهللا أعلم 

  باب وضع اإلصبعني يف األذنني عند التأذين

أخربنا أبو حازم احلافظ ثنا أبو أمحد احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا يعقوب بن إبراهيم  - ١٧٢١
رأيت بالال يؤذن وقد جعل أصبعيه يف أذنيه : عون بن أيب جحيفة عن أبيه قال  الدورقي ثنا هشيم عن حجاج عن

  وهو يلتوي يف أذانه ميينا ومشاال 

أخربنا أبو بكر بن احلارث أنا أبو حممد بن حيان ثنا عبدان ثنا هشام بن عمار ثنا عبد الرمحن بن سعد بن  - ١٧٢٢
اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بالال أن يدخل أصبعيه يف  أن رسول: عمار بن سعد حدثين أيب عن أبيه عن جده 

  أذنيه وكانت إقامته مفردة قد قامت الصالة مرة واحدة 

أخربنا أبو بكر بن احلارث أخربنا أبو حممد بن حيان ثنا حممد بن عبد اهللا بن رستة وأنا بن أيب عاصم قاال  - ١٧٢٣
 بن حممد وعمر وعمار ابين حفص عن آبائهم عن أجدادهم عن ثنا بن كاسب ثنا عبد الرمحن بن سعد عن عبد اهللا
  إذا أذنت فاجعل أصبعيك يف أذنيك فإنه أرفع لصوتك : بالل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال له 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأ بو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن  - ١٧٢٤
ل قرئ على بن وهب أخربك بن هليعة عن سعيد بن حممد األنصاري عن عيسى بن حارثة عن بن املسيب أنه نصر قا

أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالال أن يؤذن فجعل إصبعيه يف أذنيه ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 
ين أن بالال جعل أصبعيه يف أذنيه يف بعض أذانه ينظر إليه فلم ينكر ذلك فمضت السنة من يومئذ وروينا عن بن سري

   ٧٣أو يف إقامته 

  باب ال يؤذن إال طاهر

أخربنا أبو بكر احلارثي الفقيه أنا أبو حممد بن حيان ثنا بن أيب عاصم ثنا هشام بن عمار ثنا الوليد بن  - ١٧٢٥
ال : لنيب صلى اهللا عليه و سلم قال مسلم عن معاوية بن حيىي عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن ا

يؤذن إال متوضيء هكذا رواه معاوية بن حيىي الصديف وهو ضعيف والصحيح رواية يونس بن يزيد األيلي وغريه 
  عن الزهري قال قال أبو هريرة ال ينادي بالصالة إال متوضيء 

الشيخ ثنا عبدان ثنا هالل بن بشر ثنا  أخربنا أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنا أبو حممد بن حيان أبو - ١٧٢٦
عمري بن عمران العالف ثنا احلارث بن عتبة عن عبد اجلبار بن وائل عن أبيه قال حق وسنة مسنونة أن ال يؤذن إال 

وهو طاهر وال يؤذن إال وهو قائم عبد اجلبار بن وائل عن أبيه مرسل وهو قول عطاء بن أيب رباح وقال إبراهيم 



ال يرون بأسا أن يؤذن الرجل على غري وضوء وبه قال احلسن البصري وقتادة والكالم فيه يرجع  كانوا: النخعي 
   ٧٤إىل استحباب الطهارة يف األذكار وقد مضى يف كتاب الطهارة 

  باب رفع الصوت باألذان

بن سليمان أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع  - ١٧٢٧
الشافعي أنبأ ما لك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه ثنا الفضل بن حممد 

الشعراين ثنا بن أيب أويس ثنا ما لك عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة األنصاري مث املازين 
إين أراك حتب الغنم والبادية فإذا كنت يف غنمك أو يف باديتك فأذنت : اخلدري قال عن أبيه أنه أخربه أن أبا سعيد 

للصالة فارفع صوتك بالنداء فإنه ال يسمع مدى صوت املؤذن جن وال إنس إال شهد له يوم القيامة وقال أبو سعيد 
عن ما لك عن عبد مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لفظ حديث بن أيب أويس ويف حديث الشافعي 

الرمحن بن عبد اهللا بن أيب صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد اخلدري قال له فأذنت بالصالة فارفع صوتك فإنه ال يسمع 
  مدى صوت مؤذن رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس 

حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة  أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن - ١٧٢٨
عن موسى بن أيب عثمان قال شعبة وكان يؤذن على أطول منارة بالكوفة قال حدثين أبو حيىي وأنا أطوف معه يعين 

املؤذن يغفر : حول البيت قال مسعت أبا هريرة يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومسعته من فيه يقول 
  طب ويابس وشاهد الصالة يكتب له مخس وعشرون حسنة ويكفر عنه ما بينهما له مدى صوته ويشهد له كل ر

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ثنا أبو جعفر الرزاز ثنا احلسن بن مكرم ثنا أبو عبيد يونس بن عبيد  - ١٧٢٩
عمر يا أبا حمذورة أما ملا قدم عمر مكة أذنت فقال يل : ثنا أبو عامر اخلزاز عن بن أيب مليكة عن أيب حمذورة قال 

   ٧٥خفت أن ينشق مريطاؤك 

  باب الكالم يف األذان فيما للناس فيه منفعة

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا مسدد ثنا  - ١٧٣٠
اهللا بن احلارث قال خطبنا بن عباس محاد بن زيد عن أيوب وعاصم األحول وعبد احلميد صاحب الزيادي عن عبد 

فلما بلغ املؤذن حي على الصالة أمره أن ينادي بالصالة يف الرحال فنظر القوم بعضهم إىل بعض : يف يوم ذي ردغ 
قال كأنكم أنكرمت هذا قد فعل هذا من هو خري مين وإهنا عزمية رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم 

  د بن زيد وعاصم ومن وجهني آخرين عن عبد احلميد عن أيب الربيع عن محا

أخربنا أبو حازم احلافظ أنا أبو أمحد احلافظ أنا أبو بكر حممد بن مروان بن عبد امللك البزار بدمشق ثنا  - ١٧٣١
هشام بن عمار ثنا عبد احلميد بن حبيب بن أيب العشرين ثنا األوزاعي قال حدثين حيىي بن سعيد األنصاري أن حممد 

كنت مع امرأيت يف مرطها يف غداة باردة فنادى : بن إبراهيم بن احلارث التيمي حدثه عن نعيم بن النحام قال 



منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل صالة الصبح فلما مسعت قلت لو قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  عد فال حرج ومن قعد فال حرج فلما قال الصالة خري من النوم قال ومن ق

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي السريايف ثنا عبد  - ١٧٣٢
جامع بن شداد عن موسى بن عبد اهللا بن يزيد األنصاري عن : اهللا بن رجاء ثنا حممد يعين بن طلحة بن مصرف عن 

   ٧٦بالعسكر فيأمر غالمه باحلاجة وهو يف أذانه سليمان بن صرد وكانت له صحبة أنه كان يؤذن 

  باب أستحباب تأخري الكالم إىل آخر األذان

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بالل ثنا حممد بن إمساعيل األمحسي ثنا احملاريب عن عبيد اهللا بن  - ١٧٣٣
وا يف رحالكم مث أخربهم أن رسول اهللا صلى أن بن عمر أذن ليلة بضجنان يف ليلة باردة مث قال صل: عمر عن نافع 

اهللا عليه و سلم كان يأمر املنادي فينادي بالصالة مث ينادي يف أثرها أن صلوا يف رحالكم يف الليلة الباردة أو الليلة 
حملمد ثنا املطرية أخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه إمالء ثنا أبو املثىن وحممد بن أيوب واحلديث 

مسدد ثنا حيىي بن عبيد اهللا قال حدثين نافع أن عبد اهللا بن عمر أذن ليلة بالعشاء بضجنان يف ليلة باردة وقال على 
أثر ذلك أال صلوا يف رحالكم وأخربنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يأمر مؤذنا أن يؤذن على أثر ذلك 

ة أو املطرية يف السفر رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم من أال صلوا يف الرحال يف الليلة البارد
  وجه آخر عن عبيد اهللا 

أخربنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن احلسن بن إسحاق البزار ببغداد ثنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن  - ١٧٣٤
 سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد عن إسحاق الفاكهي مبكة ثنا أبو حيىي بن أيب ميسرة ثنا بن أيب أويس حدثين

نودي بالصبح يف يوم بارد وهو يف مرط امرأته : حممد بن إبراهيم عن نعيم بن النحام من بين عدي بن كعب قال 
فقال ليت املنادي ينادي ومن قعد فال حرج فنادى منادي النيب صلى اهللا عليه و سلم يف آخر أذانه ومن قعد فال 

نيب صلى اهللا عليه و سلم يف آخر أذانه تابعه األوزاعي عن حيىي بن سعيد إال أنه قال فلما قال حرج وذلك يف زمن ال
   ٧٧الصالة خري من النوم قال ومن قعد فال حرج 

  باب الرجل يؤذن ويقيم غريه

بن أيب  أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنا علي بن حممد املصري ثنا - ١٧٣٥
مرمي ثنا الفريايب قال علي وحدثين جامع بن سوادة ثنا خالد بن حيىي قاال ثنا سفيان الثوري عن عبد الرمحن بن زياد 

قال أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأذنت بالفجر فجاء : عن زياد بن نعيم عن زياد بن احلارث الصدائي 
يه و سلم يا بالل إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم وله شاهد من بالل يقيم فقال له رسول اهللا صلى اهللا عل

  حديث بن عمر يف إسناده ضعف 

أخربنا أبو نصر بن قتادة ثنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن مجيل ثنا أبو القاسم البغوي ثنا خلف بن هشام  - ١٧٣٦
أن النيب صلى اهللا عليه و : بن أيب رباح عن بن عمر املقرئ ثنا أبو حممد البزار ثنا سعيد بن راشد املازين ثنا عطاء 



سلم كان يف مسري له فحضرت الصالة فنزل القوم فطلبوا بالال فلم جيدوه فقام رجل فأذن مث جاء بالل فقال القوم 
إمنا إن رجال قد أذن فمكث القوم هونا مث أن بالال أراد أن يقيم فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم مهال يا بالل ف

  يقيم من أذن تفرد به سعيد بن راشد وهو ضعيف 

أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  - ١٧٣٧
رأيت أبا حمذورة جاء وقد أذن إنسان : احلميدي ثنا حفص بن غياث حدثين الشيباين عن عبد العزيز بن رفيع قال 

  فأذن مث أقام وهذا إسناده صحيح شاهد ملا تقدم قبله 

وقد أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن أمحد ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي  - ١٧٣٨
 أنه رأى األذان يف املنام فأتى: ثنا حممد بن عمرو الواقفي عن عبد اهللا بن حممد األنصاري عن عمه عبد اهللا بن زيد 

النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر ذلك له قال فأذن بالل قال وجاء عمي إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا 
رسول اهللا إين أرى الرؤيا ويؤذن بالل قال فأقم أنت فأقام عمي هكذا رواه أبو داود عن حممد بن عمرو ورواه معن 

بن عبد اهللا بن زيد عن عبد اهللا بن زيد قال البخاري فيه  عن حممد بن عمرو الواقفي عن حممد بن سريين عن حممد
  نظر 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر بن حفص املقرئ ببغداد ثنا أمحد بن سلمان النجاد ثنا حممد بن  - ١٧٣٩
د اهللا بن اهليثم ثنا حممد بن سعيد األصبهاين ثنا عبد السالم بن حرب عن أيب العميس عن عبد اهللا بن حممد بن عب

أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربته كيف رأيت األذان فقال القه على بالل فإنه : زيد عن أبيه عن جده قال 
أندى منك صوتا فما أذن بالل ندم عبد اهللا فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأقام هكذا رواه أبو العميس 

عن جده كذلك وكان أبو بكر أمحد بن إسحاق بن أيوب الفقيه  وروي عن زيد بن حممد بن عبد اهللا عن أبيه
يضعف هذا احلديث مبا سبق ذكره ومبا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا 
ل اهللا حيىي بن حيىي ثنا هشيم عن أيب بشر عن أيب عمري بن أنس قال حدثين عمومة يل من األنصار من أصحاب رسو

صلى اهللا عليه و سلم قالوا اهتم النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث وقال فيه وكان عبد اهللا بن زيد مريضا 
يومئذ واألنصار تزعم أنه لو مل يكن مريضا جلعله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مؤذنا قال الشيخ ولو صح 

كم حلديث الصدائي لكونه بعد حديث عبد اهللا بن زيد حديث عبد اهللا بن زيد وصح حديث الصدائي كان احل
   ٧٨وباهللا التوفيق 

  باب األذان واإلقامة للجمع بني الصالتني

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا عمرو بن زرارة ثنا حامت  - ١٧٤٠
أتينا جابر بن عبد اهللا فقلت أخربين عن حجة رسول اهللا صلى اهللا : بن إمساعيل عن جعفر بن حممد عن أبيه قال 

عليه و سلم فذكر احلديث وقال فيه مث أذن بالل مث أقام فصلى الظهر مث أقام فصلى العصر ومل يصل بينهما مث ركب 
اه مسلم يف الصحيح قال فلما أيت املزدلفة يريد النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى املغرب والعشاء بأذان وإقامتني رو

عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن حامت بن إمساعيل مدرجا يف احلديث الطويل يف حجة النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ويقال هذا القدر من احلديث مرسل 



بالل أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن مسلمة ثنا سليمان بن  - ١٧٤١
: قال وحدثنا أبو داود قال وحدثنا أمحد بن حنبل ثنا عبد الوهاب الثقفي املعىن واحد عن جعفر بن حممد عن أبيه 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفه ومل يسبح بينهما وإقامتني وصلى املغرب 

أبو داود هذا احلديث أسنده حامت بن إمساعيل يف احلديث الطويل  والعشاء جبمع بأذان وإقامتني ومل يسبح بينهما قال
ووافق حامتا على إسناده حممد بن علي اجلعفي عن جعفر عن أبيه عن جابر إال أنه قال فصلى املغرب والعتمة بأذان 

اه حفص بن وإقامة قال أبو داود قال يل أمحد يعين بن حنبل أخطأ حامت يف هذا احلديث الطويل قال الشيخ وقد رو
  غياث عن جعفر كما رواه حامت 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا أمحد بن بشر بن سعد ثنا حممد بن الصباح ثنا  - ١٧٤٢
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى املغرب والعشاء بأذان : حفص بن غياث ثنا جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر 

   املغرب والعشاء جبمع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأختلف عليه يف ذلك وإقامتني وروي يف

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٧٤٣
أن : سامل بن عبد اهللا عن أبيه  إبراهيم بن مرزوق البصري مبصر ثنا بشر بن عمر ثنا بن أيب ذئب عن بن شهاب عن

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مجع بني املغرب والعشاء باملزدلفة ومل يناد يف كل واحدة منهما إال بإقامة ومل يسبح 
بينهما وال على أثر واحدة منهما رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن أيب إياس عن بن أيب ذئب أخربناه أبو علي 

ا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا محاد عن خالد عن بن أيب ذئب عن الزهري مبعناه الروذباري أن
  قال وبإقامة إقامة مجع بينهما قال أمحد بن حنبل قال وكيع صلى كل صالة بإقامة 

بة قال أبو داود وحدثنا وأخربنا أبو علي ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا شبا - ١٧٤٤
بإسناد بن حنبل عن محاد ومعناه وقال بإقامة واحدة لكل : خملد بن خالد ثنا عثمان بن عمر املعين عن بن أيب ذئب 

صالة ومل يناد يف األوىل ومل يسبح على أثر واحدة منهما قال خملد قال مل يناد يف واحدة منهما هكذا رواية سامل بن 
أصح الروايات عن بن عمر ورواه سعيد بن جبري عن بن عمر كما أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ  عبد اهللا عن أبيه وهي

أبو طاهر حممد بن احلسن احملمد أبادي ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأ إمساعيل بن أيب خالد 
رب والعشاء بإقامة واحدة ثالثا وركعتني مث عن أيب إسحاق عن سعيد بن جبري قال أفضنا مع بن عمر فصلى بنا املغ

قال هكذا صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف هذا املكان رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 
عن عبد اهللا بن منري عن إمساعيل وأخرجه من حديث احلكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبري مبعناه 

عن أيب إسحاق كما أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأ بو صادق حممد بن أيب الفوارس ورواه الثوري 
الصيدالين من أصله قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا يزيد بن هارون ثنا سفيان 

ر املغرب جبمع ثالثا والعشاء ركعتني الثوري عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن ما لك األزدي قال صليت مع بن عم
بإقامة واحدة فقال له ما لك بن خالد ما هذه الصالة يا أبا عبد الرمحن قال صليتهما مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم يف هذا املكان بإقامة واحدة ورواه شريك القاضي عن أيب إسحاق عن سعيد بن جبري وعبد اهللا بن ما لك قاال 

عمر باملزدلفة املغرب والعشاء بإقامة واحدة أخربناه أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو  صلينا مع بن



داود ثنا حممد بن سليمان األنباري ثنا إسحاق يعين بن يوسف عن شريك فذكره ورواه إسرائيل عن أيب إسحاق 
  فخالف غريه يف متنه 

و بكر بن إسحاق ثنا عثمان بن عمر الضيب ثنا عبد اهللا بن رجاء ثنا أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أب - ١٧٤٥
صليت خلف بن عمر صالتني جبمع بأذان وإقامة مجيعا فقال : إسرائيل عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن ما لك قال 

يف هذا املكان  له خالد بن ما لك ما هذه الصالة يا أبا عبد الرمحن قال صليتهما مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
رواية الثوري وشريك أصح ملوافقتهما رواية سعيد بن جبري ورواية سعيد حيتمل أن تكون موافقة لرواية سامل من 

  حيث أنه أراد إقامة واحدة لكل صالة واهللا أعلم وقد روي عن بن عمر من وجه آخر حنو رواية إسرائيل 

داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا أبو األحوص ثنا أشعث بن أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن  - ١٧٤٦
أقبلت مع بن عمر من عرفات إىل املزدلفة فلم يكن يفتر من التكبري والتهليل حىت أتينا املزدلفة : سليم عن أبيه قال 

ى بنا العشاء فأذن وأقام أو أمر إنسانا فأذن وأقام فصلى بنا املغرب ثالث ركعات مث التفت إلينا فقال الصالة فصل
ركعتني مث دعا بعشائه قال وأخربين عالج بن عمرو مبثل حديث أيب عن بن عمر فقيل البن عمر يف ذلك فقال 
صليت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم هكذا وروي عن عمر بن اخلطاب وعبد اهللا بن مسعود أهنما صليا كل 

   واحدة من الصالتني يف وقت العشاء مفصولتني بأذان وإقامة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن  - ١٧٤٧
أن أحدمها صحب عمر واآلخر : عون ثنا أبو العميس عن احلكم عن إبراهيم عن األسود وعبد الرمحن بن يزيد 

ليا املغرب حىت نزال مجعا فصليا املغرب بأذان وإقامة مث صحب عبد اهللا رضي اهللا عنهما فذكرا عنهما أهنما مل يص
  تعشيا مث صليا بأذان وإقامة هذا إسناد صحيح 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو الدمشقي  - ١٧٤٨
خرجت مع بن مسعود إىل : ن عبد الرمحن بن يزيد قال ثنا أمحد يعين بن خالد الوهيب ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق ع

مكة فذكر احلديث قال مث قدمنا مجعا فصلى بنا الصالتني كل صالة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما أخرجه 
البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن رجاء عن إسرائيل ورواه زهري بن معاوية عن أيب إسحاق وقال يف احلديث 

فأذن وأقام مث صلى املغرب فصلى بعدها ركعتني مث دعا بعشائه مث أمر أرى شك زهري فأذن وأقام مث فأمر رجال 
صلى العشاء اآلخرة ركعتني أخربناه حممد بن عبد اهللا أخربين أبو أمحد احلافظ ثنا أبو عروبة احلراين ثنا عبد الرمحن 

ن بن يزيد يقول حج عبد اهللا فذكر احلديث وذكر بن عمرو البجلي ثنا زهري ثنا أبو إسحاق قال مسعت عبد الرمح
  فيه ما قدمنا ذكره رواه البخاري يف الصحيح عن عمر بن خالد عن زهري بن معاوية 

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي رمحه اهللا تعاىل إمالء أنا عبد اهللا بن حممد بن شعيب الزمهراين  - ١٧٤٩
إبراهيم بن طهمان عن جابر اجلعفي عن عدي بن ثابت عن عبد اهللا بن يزيد  ثنا أمحد بن حفص حدثين أيب حدثين

صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جبمع صالة املغرب ثالث : األنصاري عن أيب أيوب األنصاري أنه 
به ورواه  ركعات وصالة العشاء ركعتني فصالمها مجيعا بأذان وإقامة واحدة كذا رواه جابر اجلعفي وجابر ال حيتج

احلسن بن عمارة عن عدي بن ثابت عن عبد اهللا عن أيب أيوب أنه قال صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



مبزدلفة صالة املغرب وصالة العشاء بإقامة واحدة مل يذكر األذان حدثنا أبو احلسن العلوي أنبأ عبد اهللا بن حممد بن 
 أيب حدثين إبراهيم بن طهمان عن احلسن بن عمارة فذكره واحلسن ال شعيب ثنا أمحد بن حفص بن عبد اهللا حدثين

   ٧٩حيتج به 

  باب األذان واألقامة للجمع بني صلوات فائتات

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٧٥٠
هراين ثنا بن أيب ذئب عن سعيد املقربي عن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري إبراهيم بن مرزوق ثنا بشر بن عمر الز

حبسنا يوم اخلندق عن الصالة حىت كان بعد املغرب يهوي من الليل حىت كفينا وذلك قول اهللا عز و : عن أبيه قال 
و سلم بالال فأقام الصالة فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه } وكفى اهللا املؤمنني القتال وكان اهللا قويا عزيزا { جل 

فصلى الظهر فأحسن صالهتا كما كان يصليها مث أمره فأقام فصلى العصر كذلك مث أمره فأقام فصلى املغرب كذلك 
مث أمره فأقام فصلى العشاء كذلك وذلك قبل أن ينزل اهللا تعاىل يف صالة اخلوف فرجاال أو ركبانا وهكذا رواه 

يك عن بن أيب ذئب ورواه أبو داود الطيالسي عن بن أيب ذئب مبعناه وقال يف الشافعي يف اجلديد عن بن أيب فد
احلديث فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالال فأقام لكل صالة إقامة ورواه الشافعي يف القدمي عن غري واحد 

أمره فأقام فصلى العصر  عن بن أيب ذئب مل يسم أحدا منهم وقال يف احلديث فأمر بالال فأذن وأقام فصلى الظهر مث
مث أمره فأقام فصلى املغرب مث أمره فأقام فصلى العشاء وهكذا رواه أبو عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه يف 

  هذه القصة يف إحدى الروايتني عنه إال أن أبا عبيدة مل يدرك أباه وهو مرسل جيد 

بالكوفة أنا أبو جعفر بن دحيم ثنا أمحد بن حازم أنا أخربناه أبو حممد جناح بن نذير بن جناح القاضي  - ١٧٥١
إن : عبد اهللا بن حممد يعين بن أيب شيبة ثنا هشيم ثنا أبو الزبري عن نافع بن جبري عن أيب عبيدة قال قال عبد اهللا 
مر املشركني شغلوا النيب صلى اهللا عليه و سلم عن أربع صلوات يوم اخلندق حىت ذهب من الليل ما شاء اهللا فأ

بالال فأذن وأقام فصلى الظهر مث أقام فصلى العصر مث أقام فصلى املغرب مث أقام فصلى العشاء هكذا رواه مجاعة عن 
هشيم بن بشري عن أيب الزبري ورواه هشام الدستوائي عن أيب الزبري واختلف عليه يف األذان منهم من حفظه عنه 

   ٨٠فقال يتابع بعضها بعضا بإقامة إقامة  ومنهم من مل حيفظه ورواه األوزاعي عن أيب الزبري

  باب األذان واألقامة للفائتة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنبأ احلسن بن سفيان ثنا حرملة بن حيىي أنا بن  - ١٧٥٢
عليه و سلم حني أن رسول اهللا صلى اهللا : وهب أخربين يونس عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة 

قفل من غزوة خيرب فذكر احلديث وفيه قال مث توضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأمر بالال فأقام الصالة 
فصلى هبم الصبح رواه مسلم يف الصحيح عن حرملة وليس فيه ذكر األذان ومل يذكر فيه األذان أحد مع الوصل 

  غري أبان العطار عن معمر 

سعيد حممد بن موسى بن الفضل ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن حممد أخربناه أبو  - ١٧٥٣
: الربيت القاضي ثنا موسى بن إمساعيل ثنا أبان العطار نا معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال 



لينا الصالة فقال بالل أنا فناموا حىت عرس بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مرجعه من خيرب فقال من حيفظ ع
طلعت الشمس فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حتولوا عن مكانكم الذي أصابتكم به الغفلة فقال رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم يا بالل منت فقال أخذ بنفسي الذي أخذ بانفاسكم فأمر بالال فأذن وأقام وقال رسول اهللا 
سلم من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها فإن اهللا عز و جل قال أقم الصالة لذكري ورواه ما لك صلى اهللا عليه و 

يف املؤطا عن الزهري عن بن املسيب مرسال وذكر فيه األذان واألذان يف هذه القصة صحيح ثابت قد رواه غري أيب 
  هريرة 

ضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو بكر أمحد بن احلسن القا - ١٧٥٤
سرينا مع : أمحد بن عبد اجلبار ثنا حممد بن فضيل عن حصني بن عبد الرمحن عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه قال 

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

صلى اهللا عليه و سلم وقد طلع حاجب الشمس فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا بالل أين ما قلت قال 
 صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا قبض أرواحكم بالل يا رسول اهللا ما ألقيت علي من نومة مثلها قط فقال رسول اهللا

حني شاء وردها إليكم حني شاء مث قال يا بالل قم فأذن الناس بالصالة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابيضت قام 
  فصلى رواه البخاري يف الصحيح عن عمران بن ميسرة عن حممد بن فضيل 

ثنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا إبراهيم بن وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين  - ١٧٥٥
احلارث البغدادي ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا سليمان بن املغرية حدثين ثابت البناين عن عبد اهللا بن رباح عن أيب قتادة 

الصالة حىت طلعت الشمس وفيه مث نادى بالل بالصالة فصلى رسول اهللا : فذكر احلديث بطوله يف نومهم عن 
لى اهللا عليه و سلم ركعتني مث صلى صالة الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم رواه مسلم يف الصحيح عن ص

  شيبان بن فروخ عن سليمان وقال يف احلديث مث أذن بالل بالصالة 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الفضل احلسن بن يعقوب العدل ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا عبد  - ١٧٥٦
لوهاب بن عطاء أنا عوف بن أيب مجيلة عن أيب رجاء العطاردي عن عمران بن حصني قال كنا يف سفر مع النيب ا

فذكر احلديث يف نومهم عن الصالة قال فلما استيقظ شكونا إليه الذي أصابنا فقال ال ضري : صلى اهللا عليه و سلم 
عليه و سلم وسار غري بعيد فنزل فدعا بوضوء  أو ال ضرر شك عوف فقال ارحتلوا فارحتل رسول اهللا صلى اهللا

  ونادى بالصالة فصلى بالناس رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن مشيل عن عوف 

أخربنا أبو احلسن بن بشران العدل ببغداد ثنا حممد بن عمرو بن البختري الرزاز ثنا حيىي بن جعفر ثنا  - ١٧٥٧
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يف : بأ يونس بن عبيد عن احلسن عن عمران بن حصني عبد الوهاب بن عطاء أن

سفر فنام عن الصالة حىت طلعت الشمس قال فأمر بالال فأذن وصلى ركعتني مث انتظر حىت استعلت الشمس مث 
  أمره فأقام فصلى هبم وكذلك رواه هشام عن احلسن 

افظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ثنا أيب وأخربنا حممد بن عبد اهللا احل - ١٧٥٨
ثنا حسني بن علي عن زائدة عن مساك عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عن بن مسعود قال سرينا ليلة مع رسول 



فأمر بالال فأذن مث فذكر احلديث يف نومهم عن الصالة حىت طلعت الشمس وقال فيه : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  أقام 

أخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا  - ١٧٥٩
قال كنا : حيوة أنا عياش بن عباس أن كليب بن صبيح حدثه أن الزبرقان حدثه عن عمه عمرو بن أمية الضمري 

و سلم يف بعض أسفاره فنام ومل يصل الصبح حىت طلعت الشمس فلم يستيقظ رسول مع رسول اهللا صلى اهللا عليه 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال أحد من أصحابه حىت آذاهم حر الشمس فأمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن 

فجر وأمر أصحابه يتنحوا عن ذلك املكان مث أمر بالال فأذن مث صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركعيت ال
فصلوا ركعيت الفجر مث أمر بالال فأقام الصالة فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وروينا يف ذلك عن بن عباس 

  وذي خمرب احلبشي وعبد اهللا بن عمرو بن العاص مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

و قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمر - ١٧٦٠
خرج مع عمر بن : اهللا يعين بن عبد احلكم أنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه أن زبيد بن الصلت 

اخلطاب رضي اهللا عنه إىل اجلرف فنظر فإذا هو قد احتلم فقال واهللا ما أظن إال وأين قد احتلمت وما شعرت 
اغتسلت قال فاغتسل وغسل ما رأى يف ثوبه ونضح ما مل ير وأذن وأقام مث صلى بعد ارتفاع الضحى وصليت وما 

   ٨١متمكنا 

  باب سنة األذان واإلقامة للمكتوبة يف حاليت االنفراد واجلماعة

ثنا أبو أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد املاليين الصويف أنا أبو أمحد عبد اهللا بن عدي احلافظ ثنا البغوي  - ١٧٦١
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : خيثمة ثنا حيىي بن سعيد القطان عن محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال 

يغري إذا طلع الفجر وكان يستمع األذان فإن مسع األذان أمسك وإال أغار قال فسمع رجال يقول اهللا أكرب اهللا أكرب 
فطرة مث قال أشهد أن ال إله إال اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على ال

  سلم خرجت من النار قال فنظروا فإذا هو راعي معزى أخرجه مسلم يف الصحيح عن أيب خيثمة زهري بن حرب 

ليد الطيالسي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أبو الو - ١٧٦٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان : وموسى بن إمساعيل قاال ثنا محاد بن سلمة ثنا ثابت عن أنس بن ما لك 

يغري عند صالة الفجر فكان يستمع فإن مسع أذانا أمسك وإال أغار فاستمع ذات يوم فسمع رجال يقول اهللا أكرب 
سلم على الفطرة فقال أشهد أن ال إله إال اهللا فقال خرجت من النار  اهللا أكرب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  أخرجه مسلم يف الصحيح عن أيب خيثمة زهري بن حرب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ١٧٦٣
بينما حنن مع : عن قتادة عن أيب األحوص عن عبد اهللا بن مسعود قال طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء ثنا سعيد 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بعض أسفاره إذ مسعنا مناديا يقول اهللا أكرب اهللا أكرب فقال رسول اهللا صلى اهللا 



م خرج من النار قال عليه و سلم على الفطرة فقال أشهد أن ال إله إال اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
  فابتدرناه فإذا صاحب ماشية أدركته الصالة فنادى هبا 

أخربنا أبو علي الروذباري أخربنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا هارون بن معروف ثنا بن وهب عن  - ١٧٦٤
عليه و سلم يقول  عمرو بن احلارث أن أبا عشانة املعافري حدثه عن عقبة بن عامر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا

يعجب ربك من راعي غنم يف رأس شظية للجبل يؤذن للصالة ويصلي فيقول اهللا عز و جل انظروا إىل عبدي : 
  هذا يؤذن ويقيم للصالة خياف مين قد غفرت لعبدي وأدخلته جنيت 

عقوب ثنا أبو بكر حيىي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن ي - ١٧٦٥
بن جعفر بن أيب طالب ببغداد يف سنة مثان وستني ومائتني ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنا إمساعيل 

بن حممد الصفار ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا سليمان التيمي عن أيب عثمان النهدي عن 
رض يفء فيتوضأ أو يتيمم صعيدا طيبا فينادي بالصالة مث يقيمها فيصلي ويف حديث ال يكون رجل بأ: سلمان قال 

  أيب العباس فيقيمها إال أم من جنود اهللا من ال يرى قطراه أو قال طرفاه شك التيمي 

نا وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن عبد امللك ثنا يزيد بن هارون ث - ١٧٦٦
ال يكون رجل بأرض يفء فيتوضأ إن وجد ماء وإال يتيمم فينادي بالصالة : سليمان عن أيب عثمان عن سلمان قال 

مث يقيمها إال أم من جنود اهللا عز و جل ماال يرى طرفاه أو قال طرفه هذا هو الصحيح موقوف وقد روي مرفوعا 
  وال يصح رفعه 

محد احلافظ ثنا أبو عبد الرمحن حممد بن عبد اهللا البريويت ببريوت ثنا أخربنا أبو حازم احلافظ أنا أبو أ - ١٧٦٧
إسحاق يعين أن سويد الرملي حدثين الوليد يعين بن النضر حدثين القاسم يعين بن غصن عن داود بن أيب هند عن 

يفء فيؤذن  ما من رجل يكون بأرض: أيب عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
حبضرة الصالة ويقيم الصالة فيصلي إال صف خلفه من املالئكة ماال يرى قطراه يركعون بركوعه ويسجدون 

   ٨٢بسجوده ويؤمنون على دعائه 

  باب سنة األذان واإلقامة يف البيوت وغريها

ين ثنا أمحد بن يونس الضيب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار األصفها - ١٧٦٨
ثنا عبد اهللا بن داود اخلرييب ثنا الوليد بن مجيع عن ليلى بنت ما لك وعبد الرمحن بن خالد األنصاري عن أم ورقة 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول انطلقوا بنا إىل الشهيدة فنزورها فأمر أن يؤذن هلا ويقام : األنصارية 
   ٨٣يف الفرائض ويؤم أهل دارها 

  باب اإلكتفاء بأذان اجلماعة وإقامتهم

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصفهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو  - ١٧٦٩
 أتينا عبد اهللا يعين بن مسعود يف داره فقال أصلى هؤالء: معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن األسود وعلقمة قاال 



خلفكم قلنا ال فقال قوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان وال إقامة مث اقتضا صالته هبما ورواه مسلم يف الصحيح عن بن 
  أيب كريب عن أيب معاوية 

وأخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف املهرجاين ثنا بشر بن أمحد ثنا محزة بن حممد الكاتب ثنا نعيم بن محاد  - ١٧٧٠
صلى عبد اهللا بن مسعود يب وباألسود بغري أذان : اود بن أيب هند عن الشعيب عن علقمة قال ثنا أبو معاوية عن د

  وال إقامة ورمبا قال جيزئنا أذان احلي وإقامتهم 

أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سليمان يعين  - ١٧٧١
إذا كنت يف قرية يؤذن فيه ويقام : عن عمرو بن دينار عن يزيد الفقري قال قال بن عمر  بن حرب ثنا محاد بن زيد

  أجزأك ذلك 

وأخربنا أبو احلسن بن الفضل ثنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا احلميدي ثنا سفيان قال  - ١٧٧٢
أن بن عمر كان ال يقيم الصالة : د مسعت عمرا حيدث عن عكرمة بن خالد أنه مسعه حيدث عن عبد اهللا بن واق

بأرض تقام هبا الصالة وكان ال يصلي ركعيت الفجر يف السفر وكان ال يدعهما يف احلضر قيل لسفيان فإن محاد بن 
زيد يقول يف هذا احلديث أو يف بعضه عن يزيد الفقري فقال سفيان ما مسعت عمرا ذاكرا يزيد قط ما قال لنا إال أنه 

   ٨٤بن خالد حيدث عن عبد اهللا بن واقد مسع عكرمة يعين 

  باب صحة الصالة مع ترك األذان واإلقامة أو ترك أحدمها

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسني القاضي حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد  - ١٧٧٣
أن رسول اهللا : امل بن عبد اهللا عن أبيه احلكم ثنا بن وهب أخربين ما لك بن أنس وبن أيب ذئب عن بن شهاب عن س

صلى اهللا عليه و سلم صلى املغرب والعشاء باملزدلفة مجيعا قال بن أيب ذئب يف احلديث مل يناد يف كل واحدة منهما 
إال بإقامة ومل يسبح بينهما وال على أثر كل واحدة منهما أخرجه البخاري يف الصحيح عن آدم عن بن أيب ذئب 

  عن حيىي بن حيىي عن ما لك وأخرجه مسلم 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا أبو حممد بن حيان أبو الشيخ األصبهاين ثنا إبراهيم بن حممد بن  - ١٧٧٤
احلسن ثنا أبو عامر موسى بن عامر ثنا الوليد بن مسلم قال قال أبو عمرو يعين األوزاعي أخربين أبو الزبري املكي 

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عم عن أيب عبيدة عن أبيه عبد اهللا بن مسعود قال عن نافع عن جبري بن مط
سلم نوازي العدو يوم اخلندق فشغلوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الظهر والعصر واملغرب والعشاء حىت 

عصر مث املغرب مث العشاء يتابع كان نصف الليل مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبدأ بالظهر فصالها مث ال
  بعضها بعضا بإقامة إقامة 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك ثنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  - ١٧٧٥
الطيالسي ثنا بن أيب ذئب عن الزهري عن سعيد عن أيب هريرة وعن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

إذا أقيمت الصالة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا :  عليه و سلم صلى اهللا



رواه البخاري يف الصحيح عن آدم عن بن أيب ذئب ورواه مسلم من وجه آخر عن الزهري قال الشافعي ومن 
ومل أعلم خمالفا أنه إذا جاء املسجد وقد  أدرك آخر الصالة فقد فاته أن حيضر أذانا وإقامة ومل يؤذن لنفسه ومل يقم

  خرج اإلمام من الصالة كان له أن يصلي بال أذان وال إقامة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ١٧٧٦
من صلى يف مسجد قد : ال كان بن عمر يقول طالب ثنا عبد الوهاب أنا عمر بن قيس عن عمرو بن دينار ق

   ٨٥أقيمت فيه الصالة أجزأته إقامتهم قال الشيخ رمحه اهللا تعاىل وبه قال احلسن والشعيب والنخعي 

  باب من أستحب أن يؤذن ويقيم يف نفسه إذا دخل مسجدا قد أقيمت فيه الصالة

ن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ وكان عطاء يقول يقيم لنفسه أخربنا أبو احلسني علي ب - ١٧٧٧
إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عباس بن عبد اهللا بن أيب عيسى الترقفي ثنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن يونس عن 

جاءنا أنس بن ما لك وقد صلينا الفجر فأذن وأقام مث صلى الفجر بأصحابه ورويناه عن سلمة بن : أيب عثمان قال 
   ٨٦يف األذان واإلقامة مث عن بن املسيب والزهري  األكوع

  باب أخذ املرء بأذان غريه وإقامته وإن مل يقم به

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأ بو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ١٧٧٨
ة بن غزية عن حبيب بن عبد الرمحن عن حفص بن الربيع بن سليمان ثنا الشافعي أنبأ إبراهيم بن حممد أخربين عمار

مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم رجال يؤذن للمغرب فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم مثل ما قال : عاصم قال 
فانتهى النيب صلى اهللا عليه و سلم وقد قال قد قامت الصالة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم انزلوا فصلوا املغرب 

   ٨٧ذلك العبد األسود هذا مرسل بإقامة 

  باب ليس على النساء أذان وال إقامة

أخربنا أبو زكريا املزكي وأ بو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن  - ١٧٧٩
ان وال ليس على النساء أذ: نصر قال قرئ على بن وهب أخربك عبد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه قال 

  إقامة 

أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد املاليين ثنا أبو أمحد بن عدي ثنا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار ثنا احلكم  - ١٧٨٠
ليس على : بن موسى ثنا حيىي بن محزة عن احلكم عن القاسم عن أمساء قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

اغتسال مجعة وال تقدمهن امرأة ولكن تقوم يف وسطهن هكذا رواه احلكم بن  النساء أذان وال إقامة وال مجعة وال
عبد اهللا األيلي وهو ضعيف ورويناه يف األذان واإلقامة عن أنس بن ما لك موقوفا ومرفوعا ورفعه ضعيف وهو قول 

   ٨٨احلسن وبن املسيب وبن سريين والنخعي 

  باب أذان املرأة وإقامتها لنفسها وصواحباهتا



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا عبد اهللا بن إدريس  - ١٧٨١
  أهنا كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن : ثنا ليث عن عطاء عن عائشة 

بن عبد الرحيم الربقي ثنا  أخربنا أبو بكر احلارثي الفقيه أنا أبو حممد بن حيان ثنا بن صاعد ثنا حممد - ١٧٨٢
سألت بن ثوبان هل على النساء إقامة فحدثين أن أباه حدثه قال سألت مكحوال فقال إذا : عمرو بن أيب سلمة قال 

أذن فأقمن فذلك أفضل وإن مل يزدن على اإلقامة أجزأت عنهن قال بن ثوبان وإن مل يقمن فإن الزهري حدث عن 
ري إقامة وهذا إن صح مع األول فال ينافيان جلواز فعلها ذلك مرة وتركها عروة عن عائشة قالت كنا نصلى بغ

   ٨٩أخرى جلواز األمرين مجيعا واهللا أعلم ويذكر عن جابر بن عبد اهللا أنه قيل له أتقيم املرأة قال نعم 

  باب املرأة ال تؤذن للرجال

دالين قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو صادق بن أيب الفوارس الصي - ١٧٨٣
ثنا أبو العباس أمحد بن يونس الضيب بأصبهان ثنا حجاج بن حممد قال قال بن جريج أخربين نافع موىل بن عمر عن 

كان املسلمون حني قدموا املدينة جيتمعون فيتحينون الصالة وليس ينادي هبا أحد : عبد اهللا بن عمر أنه كان يقول 
وما يف ذلك فقال بعضهم اختذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل قرنا مثل قرن اليهود فقال فتكلموا ي

عمر أو ال تبعثون رجال ينادي بالصالة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا بالل قم فناد بالصالة خمرج يف 
   ٩٠الصحيحني 

  باب القول مثل ما يقول املؤذن

حلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا تعاىل إمالء قال أخربنا عبد اهللا بن حممد بن حدثنا أبو ا - ١٧٨٤
احلسن الشرقي ثنا حممد بن حيىي الذهلي ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن ما لك عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أيب 

اء فقولوا مثل ما يقول املؤذن رواه إذا مسعتم الند: سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  البخاري عن عبد اهللا بن يوسف ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي كالمها عن ما لك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب إمالء ثنا علي بن احلسن بن أيب عيسى اهلاليل  - ١٧٨٥
مارة بن غزية عن حبيب بن عبد الرمحن عن حفص بن عاصم بن ثنا حممد بن جهضم ثنا إمساعيل بن جعفر ثنا ع

إذا قال املؤذن اهللا : عمر بن اخلطاب عن أبيه عن جده عمر بن اخلطاب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
اهللا مث قال أشهد أكرب اهللا أكرب فقال أحدكم اهللا أكرب اهللا أكرب مث قال أشهد أن ال إله إال اهللا قال أشهد أن ال إله إال 

أن حممدا رسول اهللا قال أشهد أن حممدا رسول اهللا مث قال حي على الصالة قال ال حول وال قوة إال باهللا مث قال 
حي على الفالح قال ال حول وال قوة إال باهللا مث قال اهللا أكرب اهللا أكرب قال اهللا أكرب اهللا أكرب مث قال ال إله إال اهللا 

 من قلبه دخل اجلنة رواه مسلم بن احلجاج يف الصحيح عن إسحاق بن منصور عن حممد بن قال ال إله إال اهللا
  جهضم 



أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حامت الداربردي مبرو ثنا أبو املوجه أنا  - ١٧٨٦
أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول مسعت  عبدان ثنا عبد اهللا ثنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال مسعت

جالس على املنرب أذن املؤذن فقال اهللا أكرب اهللا أكرب فقال معاوية اهللا أكرب اهللا أكرب فقال : معاوية بن أيب سفيان وهو 
ذين أشهد أن ال إله إال اهللا فقال معاوية مثل ذلك فقال أشهد أن حممدا رسول اهللا فقال معاوية وأنا فلما انقضي التأ
قال أيها الناس إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول على هذا اجمللس حني أذن املؤذن فقال مثل ما 

  مسعتم من مقاليت رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن مقاتل عن عبد اهللا بن املبارك 

حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أخربنا أبو عبد اهللا وأ بو سعيد حممد بن موسى قاال ثنا أبو العباس  - ١٧٨٧
أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنا هشام بن أيب عبد اهللا الدستوائي ح وأخربنا أبو عمرو األديب ثنا أبو بكر اإلمساعيلي 

أخربنا املنيعي ثنا أبو خيثمة ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن حيىي بن أيب كثري ثنا حممد بن إبراهيم بن احلارث ثنا 
دخلنا على معاوية فنادى املنادي بالصالة فقال اهللا أكرب اهللا أكرب فقال معاوية اهللا أكرب اهللا : ى بن طلحة قال عيس

أكرب فقال أشهد أن ال إله إال اهللا فقال معاوية وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا فقال أشهد أن حممدا رسول اهللا فقال 
حيىي فحدثنا صاحب لنا أنه ملا قال حي على الصالة قال ال حول وال قوة معاوية وأنا أشهد أن حممدا رسول اهللا قال 

إال باهللا مث قال هكذا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لفظ حديث معاذ بن هشام ومل يثبت عبد الوهاب أو 
ام خمتصرا من روي عنه هذا التفصيل من حيىي بن أيب كثري رواه البخاري يف الصحيح عن معاذ بن فضالة عن هش

  دون هذه الزيادة من حيىي 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا إبراهيم بن مهدي ثنا علي بن مسهر عن  - ١٧٨٨
   ٩١أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا مسع املؤذن يتشهد قال وأنا وأنا : هشام عن أبيه عن عائشة 

  رغ من ذلكباب ما يقول إذا ف

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل وأ بو احلسن حممد بن أمحد بن احلسني بن  - ١٧٨٩
إسحاق البزار ببغداد قاال ثنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن إسحاق الفاكهي مبكة ثنا أبو حيىي بن أيب ميسرة ثنا عبد 

قرئ ثنا سعيد بن أيب أيوب ثنا كعب بن علقمة عن عبد الرمحن بن جبري عن عبد اهللا بن عمرو قال اهللا بن يزيد امل
إذا مسعتم املؤذن يؤذن فقولوا كما يقول وصلوا على فإنه ليس أحد يصلي : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

منزلة يف اجلنة ال ينبغي أن تكون إال لعبد من  على صالة إال صلى اهللا عليه عشرا وسلوا اهللا يل الوسيلة فإن الوسيلة
عباد اهللا وأرجو أن أكونه ومن سأهلا يل حلت له شفاعيت يوم القيامة وأخربنا أبو احلسن بن إسحاق البزار أنا أبو 

ن حممد ثنا أبو حيىي ثنا املقرئ ثنا حيوة أنا كعب بن علقمة أنه مسع عبد الرمحن بن جبري يقول أنه مسع عبد اهللا ب
عمرو يقول أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا مسعتم املؤذن مث حدثنا املقرئ حنو حديثه عن سعيد بن أيب 

أيوب وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إمساعيل أنا حممد بن سلمة املرادي ثنا 
يب أيوب وغريمها عن كعب بن علقمة فذكره بإسناده ومعناه وقال وأرجو عبد اهللا بن وهب عن حيوة وسعيد بن أ

  أن أكون أنا هو فمن سأل يل الوسيلة حلت له شفاعيت رواه مسلم عن حممد بن سلمة املرادي 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو نصر أمحد بن علي بن أمحد الفامي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ١٧٩٠
حممد بن عوف ثنا علي بن عياش ثنا شعيب بن أيب محزة عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا قال قال ثنا 

من قال حني يسمع النداء اللهم إين أسألك حبق هذه الدعوة التامة والصالة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ي وعدته إنك ال ختلف امليعاد حلت له شفاعيت رواه القائمة آت حممدا الوسيلة والفضيلة وابعثه املقام احملمود الذ

  البخاري يف الصحيح عن علي بن عياش 

وأخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا قتيبة ثنا الليث عن حكيم بن عبد اهللا  - ١٧٩١
من قال حني يسمع : سلم قال  بن قيس عن عامر بن سعد عن سعد بن أيب وقاص عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و

املؤذن وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله رضيت باهللا ربا ومبحمد رسوال 
  وباإلسالم دينا غفر له رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة 

ثنا علي بن احلسن اهلاليل ثنا عبد  أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ - ١٧٩٢
علمين رسول اهللا : اهللا بن الوليد العدين ثنا القاسم بن معن املسعودي عن أيب كثري موىل أم سلمة عن أم سلمة قالت 

صلى اهللا عليه و سلم أن أقول عند أذان املغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار هنارك وأصوات دعاتك فاغفر يل كذا 
قال غريه عن القاسم بن معن قال ثنا املسعودي ورواه عبد الرمحن بن إسحاق عن أيب كثري وزاد فيه يف كتايب و

   ٩٢وحضور صالتك 

  باب الدعاء بني األذان واإلقامة

أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا بن السرح وحممد بن سلمة قاال ثنا بن  - ١٧٩٣
يا رسول اهللا أن املؤذنني يفضلوننا : يب عبد الرمحن احلبلي عن عبد اهللا بن عمرو أن رجال قال وهب عن حيي عن أ

  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعط 

اس عن أخربنا أبو علي ثنا أبو بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن كثري أنبأ سفيان عن زيد العمي عن أيب إي - ١٧٩٤
  ال يرد الدعاء بني األذان واإلقامة : أنس بن ما لك أنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو بكر القاضي وأ بو حممد بن حامد املقرئ وأ بو صادق بن أيب الفوارس  - ١٧٩٥
ن إسحاق الصغاين أنبأ سعيد بن أيب مرمي أنا موسى بن الصيدالين قالوا أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد ب

قال اثنتان : يعقوب الزمعي حدثين أبو حازم بن دينار أن سهل بن سعد أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ال تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حني يلحم بعضه بعضا رفعه الزمعي ووقفه ما لك بن أنس 

  إلمام ا

أخربنا أبو أمحد املهرجاين ثنا أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا ما لك عن أيب  - ١٧٩٦
ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء : حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال 

   ٩٣بالصالة والصف يف سبيل اهللا 



  ل إذا مسع اإلقامةباب ما يقو

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا سليمان بن داود العتكي ثنا حممد بن  - ١٧٩٧
ثابت حدثين رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أيب أمامة أو عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه و 

د قامت الصالة قال النيب صلى اهللا عليه و سلم أقامها اهللا وأدامها وقال أن بالال أخذ يف اإلقامة فلما قال ق: سلم 
يف سائر اإلقامة كنحو حديث عمر يف األذان قال الشيخ وهذا إن صح شاهد ملا استحسنه الشافعي رمحه اهللا تعاىل 

و عبد اهللا احلافظ وأ بو من قوهلم اللهم أقمها وأدمها واجعلنا من صاحل أهلها عمال وبعض هذه اللفظة فيما أخربنا أب
سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنا شعبة عن 

عاصم األحول عن أيب عيسى األسواري قال كان بن عمر إذا مسع األذان قال اللهم رب هذه الدعوة املستجابة 
   ٩٤التقوى توفين عليها وأحيين عليها واجعلين من صاحل أهلها عمال يوم القيامة  املستجاب هلا دعوة احلق وكلمة

  باب األذان يف السفر

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسني القاضي أنا حاجب بن أمحد الطوسي ثنا عبد اهللا بن هاشم ثنا وكيع عن  - ١٧٩٨
أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم أنا وبن عم يل  :سفيان عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن ما لك بن احلويرث قال 

فقال إذا سافرمتا فأذنا وأقيما وليؤمكما أكربكما وأخربنا أبو عمرو األديب أخربنا أبو بكر اإلمساعيلي ثنا القاسم بن 
ن عم يل رواه زكريا واملنيعي قاال ثنا بن زجنويه ثنا الفريايب عن سفيان فذكره بإسناده ومعناه إال أنه مل يذكر قوله ب

البخاري يف الصحيح عن حممد بن يوسف الفريايب وفيما مضى من حديث أيب جحيفة يف أذان بالل باألبطح 
وحديث أيب قتادة وغريه يف أذان بالل منصرفهم من خيرب وفيما نذكره يف مسألة اإلبراد بالظهر من حديث أيب ذر 

   ٩٥ر دليل على أن األذان واإلقامة من سنة الصالة يف السف

  باب قول من أقتصر على اإلقامة يف السفر

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأ بو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٧٩٩
كان ال يزيد على : يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك ما لك بن أنس عن نافع أن بن عمر 

  فر يف الصالة إال يف الصبح فإنه كان يؤذن فيها ويقيم ويقول إمنا األذان لإلمام الذي جيتمع إليه الناس اإلقامة يف الس

وأخربنا أبو علي احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد ثنا محزة بن حممد بن العباس ثنا العباس بن  - ١٨٠٠
سألت بن عمر : مة عن أخيه الرحيل عن أيب الزبري قال حممد الدوري ثنا أبو النضر ثنا زهري بن معاوية أبو خيث

أؤذن يف السفر قال ملن تؤذن للفأرة قال الشيخ وهذا الذي ذهب إليه بن عمر شئ حيتمل لوال حديث أيب سعيد 
اخلدري يف األذان يف البادية وحديث أنس بن ما لك وغريه يف أذان الراعي ويف كل ذلك داللة على أن األذان من 

صالة وإن كان وحده ويستدل حبديث بن عمر على أن ترك األذان يف السفر أخف من تركه يف احلضر سنة ال
وروينا عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أيب طالب أنه قال يف املسافر إن شاء أذن وأقام وإن شاء أقام وبعض الناس 

   ٩٦رفع حديث بن عمر وهو وهم فاحش 



  باب إفراد اإلقامة

لفقيه ثنا أبو حامد بن بالل البزار ثنا أبو األزهر ثنا عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف ثنا خالد عن أيب أخربنا أبو طاهر ا
  قالبة عن أنس قال أمر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة 

اال أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي وجعفر بن حممد ق - ١٨٠١
أمر بالل أن يشفع األذان ويوتر : ثنا حيىي بن حيىي أنبأ إمساعيل بن علية عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أنس قال 

اإلقامة فحدثت به أيوب فقال إال اإلقامة رواه البخاري عن علي بن عبد اهللا عن بن علية ورواه مسلم عن حيىي بن 
  حيىي 

أنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ - ١٨٠٢
أمر بالل أن يشفع : سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن مساك عن عطية عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس قال 

  األذان ويوتر اإلقامة إال اإلقامة رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب 

نا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا أبو القاسم بن ابنة منيع ثنا خلف بن هشام ثنا محاد بن أخرب - ١٨٠٣
أمر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة رواه مسلم يف الصحيح : زيد نا خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أنس قال 

  عن خلف بن هشام 

و عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد ثنا مسدد ثنا عبد الوارث أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أب - ١٨٠٤
وأخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب البسطامي ثنا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين بن خزمية على شك فيه ثنا 

قوس وذكروا اليهود قال ذكروا النار والنا: بشر بن هالل ثنا عبد الوارث ثنا خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أنس 
والنصارى فأمر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة لفظ حديث أيب عمرو رواه البخاري يف الصحيح عن عمران 

  بن ميسرة عن عبد الوارث 

أخربنا أبو احلسن علي بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا مسدد وإبراهيم بن  - ١٨٠٥
أمر بالل أن يثين األذان ويوتر اإلقامة رواه : نا عبد الوارث عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس قال احلجاج قاال ث

  مسلم يف الصحيح عن القواريري عن عبد الوارث 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا موسى بن إمساعيل ثنا  - ١٨٠٦
ملا كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصالة بشئ : حلذاء عن أيب قالبة عن أنس بن ما لك قال وهيب عن خالد ا

يعرفونه فذكروا أن يوقدوا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة رواه مسلم يف الصحيح 
احلافظ وأنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد  عن حممد بن حامت عن هبز بن أسد عن وهيب أخربنا أبو بكر أمحد بن علي

اهللا األصبهاين ثنا حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا بندار ثنا عبد الوهاب يعين الثقفي ثنا خالد عن أيب قالبة عن أنس 
قال ملا كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصالة بشئ يعرفونه فذكروا أن يوقدوا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بالل 



يشفع األذان ويوتر اإلقامة رواه البخاري يف الصحيح عن حممد ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم كالمها عن أن 
  عبد الوهاب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو نصر بن عمرو ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن بشار ثنا عبد الوهاب  - ١٨٠٧
مر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة رواه مسلم يف الصحيح عن أ: الثقفي ثنا أيوب عن أيب قالبة عن أنس قال 

عبيد اهللا القواريري عن عبد الوهاب وكذلك رواه الشافعي عن عبد الوهاب ورواه حيىي بن معني وقتيبة بن سعيد 
ل على عن عبد الوهاب بإسناده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بالال ويف سياق من ساق قصة احلديث دلي

  أن اآلمر به هو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا حيىي بن معني  - ١٨٠٨
بالال  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر: ثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب السختياين عن أيب قالبة عن أنس 

  أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة 

وأخربنا أبو عبد اهللا أنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ وأ بو الفضل احلسن بن يعقوب قاال ثنا أبو  - ١٨٠٩
عمرو أمحد بن املبارك املستملي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس 

  ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالال أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة أمر رس: قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو بكر بن احلسن وأ بو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٨١٠
ن أنس بن ما لك أ: يعقوب ثنا هارون بن سليمان األصبهاين ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن أبان بن يزيد عن قتادة 

   ٩٧كان أذانه مثىن مثىن وإقامته مرة مرة 

  باب تثنية قوله قد قامت الصالة وإفراد ما قبلها

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنا حممد بن عبد اهللا بن عمرويه الصفار ثنا  - ١٨١١
لي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا بن أيب خيثمة ثنا عبد الرمحن بن املبارك وأخربنا أبو ع

: سليمان بن حرب وعبد الرمحن بن املبارك قاال ثنا محاد عن مساك بن عطية عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس قال 
  أمر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة إال اإلقامة رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب 

ربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو حامد بن بالل البزار ثنا أبو األزهر ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن أخ - ١٨١٢
  أمر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة إال قوله قد قامت الصالة قد قامت الصالة : أيب قالبة عن أنس قال 

ن القاضي وأ بو سعيد بن أيب عمرو يف آخرين قالوا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو بكر أمحد بن احلس - ١٨١٣
ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان األصبهاين ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا شعبة عن أيب جعفر عن 

مرة  كان األذان على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثىن مثىن واإلقامة: أيب املثىن عن عبد اهللا بن عمر قال 
  مرة غري أن املؤذن إذا قال قد قامت الصالة قال مرتني 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا  - ١٨١٤
ألذان على عهد كان ا: أبو النضر ثنا شعبة عن أيب جعفر يعين الفراء قال مسعت أبا املثىن قال مسعت بن عمر يقول 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثىن مثىن واإلقامة مرة مرة غري أنه إذا قال قد قامت الصالة ثناها فإذا مسع اإلقامة 
أحدنا توضأ مث خرج رواه غندر وعثمان بن جبلة عن شعبة عن أيب جعفر املدين عن مسلم بن املثىن ورواه أبو عامر 

  د العريان قال مسعت أبا املثىن مؤذن مسجد األكرب عن شعبة عن أيب جعفر مؤذن مسج

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ وأ بو الفضل حممد بن إبراهيم بن  - ١٨١٥
الفضل قاال ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي أنبأ إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد امللك بن أيب 

أن النيب صلى اهللا : ذورة قال أدركت أيب وجدي يؤذنون هذا األذان الذي يؤذن ويقيمون هذه اإلقامة فيقولون حم
عليه و سلم علمه أبا حمذورة فذكر األذان قال واإلقامة فرادى اهللا أكرب اهللا أكرب أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن 

د قامت الصالة قد قامت الصالة اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال حممدا رسول اهللا حي على الصالة حي على الفالح ق
  اهللا 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو نصر أمحد بن سهل الفقيه ببخاري ثنا صاحل بن حممد احلافظ  - ١٨١٦
ذورة قال جزرة البغدادي حدثين يعقوب بن محيد بن كاسب ثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد امللك بن أيب حم

كان يؤذن للنيب صلى اهللا عليه و سلم فيفرد اإلقامة إال أنه يقول قد : مسعت أيب وجدي حيدثان عن أيب حمذورة أنه 
   ٩٨قامت الصالة قد قامت الصالة 

  باب من قال بإفراد قوله قد قامت الصالة

وأ بو حممد احلسن بن حممد احلليمي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب  - ١٨١٧
املروزيان مبرو قاال ثنا أبو املوجه حممد بن عمرو بن املوجه الفزاري ثنا عبدان بن عثمان أنا عبد اهللا وهو بن املبارك 
أنا يونس عن الزهري قال أخربين سعيد بن املسيب عن النداء أن أول من أريه يف النوم رجل من األنصار من بين 

بينا أنا نائم إذ أرى رجال ميشي ويف يده ناقوس : اخلزرج يقال له عبد اهللا بن زيد قال عبد اهللا بن زيد  احلارث بن
فقلت يا عبد اهللا أتبيع هذا الناقوس فقال ما تريد إليه فقلت أريد أن أختذه للنداء بالصالة فقال أال أخربك خبري من 

هللا أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا أشهد أن حممدا ذلك قل اهللا أكرب اهللا أكرب أشهد أن ال إله إال ا
رسول اهللا حي على الصالة حي على الصالة حي على الفالح حي على الفالح اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا مث 

حي على الفالح قد قامت  قال اهللا أكرب اهللا أكرب أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا حي على الصالة
الصالة اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا قال بن املسيب فاستيقظ عبد اهللا بن زيد فجمع عليه ثيابه مث أقبل حىت أتى 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالذي أري من ذلك قال بن املسيب وأري عمر بن اخلطاب مثل ذلك فأقبل حىت 
 عليه و سلم بالذي أري من ذلك وكان أوهلما سبق بالرؤيا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و أخرب رسول اهللا صلى اهللا

سلم عبد اهللا بن زيد األنصاري فوجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أمر بالتأذين فأمر رسول اهللا صلى اهللا 
يد األيلي عن الزهري ورواه حممد بن عليه و سلم بالال فأذن باألذان األول مث باإلقامة هكذا رواه يونس بن يز

  إسحاق بن يسار 



كما أخربنا حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه أنبأ أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان الزاهد ببغداد ثنا  - ١٨١٨
عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا يعقوب هو بن إبراهيم بن سعد حدثين أيب عن بن إسحاق قال ذكر حممد 

ملا أمجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بن مسلم الزهري عن سعيد بن املسيب عن عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه قال 
سلم أن يضرب بالناقوس جيمع الناس للصالة وهو له كاره ملوافقة النصارى أطاف يب من الليل طائف وأنا نائم 

عبد اهللا أتبيع الناقوس قال وما تصنع به قلت أدعو به رجل عليه ثوبان اخضران ويف يده ناقوس حيمله فقلت له يا 
إىل الصالة قال أفال أدلك على خري من ذلك فقلت بلى فقال تقول اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب أشهد أن ال 

الة حي على إله إال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا حي على الص
الصالة حي على الفالح حي على الفالح اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا مث استأخر غري بعيد مث قال مث تقول إذا 

أقمت الصالة اهللا أكرب اهللا أكرب أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا حي على الصالة حي على الفالح 
ة اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا فلما أصبحت أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و قد قامت الصالة قد قامت الصال

سلم فأخربته مبا رأيت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن هذه لرؤيا حق إن شاء اهللا تعاىل مث أمر بالتأذين 
  مبثل ذلك  فكان بالل موىل أيب بكر يؤذن بذلك وحملمد بن إسحاق بن يسار فيه إسناد آخر

أخربناه أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن منصور الطوسي ثنا يعقوب ثنا  - ١٨١٩
أيب عن حممد بن إسحاق حدثين حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي عن حممد بن عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه قال 

ر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالناقوس يعمل ليضرب به جلمع الصالة ملا أم: حدثين أيب عبد اهللا بن زيد قال 
فذكر احلديث يف رؤياه ويف حكاية األذان بنحو حديث بن املسيب وقال يف اإلقامة مث تقول إذا أقمت الصالة اهللا 

فالح قد قامت الصالة أكرب اهللا أكرب أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا حي على الصالة حي على ال
قد قامت الصالة اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا فعاد احلديث إىل إفراد سائر كلمات اإلقامة وتثنية قوله قد قامت 

  الصالة 

أخربنا أبو بكر أمحد بن علي احلافظ أنا إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا حممد بن إسحاق بن خزمية قال  - ١٨٢٠
بن حيىي يقول ليس يف أخبار عبد اهللا بن زيد يف قصة األذان خرب أصح من هذا ألن حممد بن عبد اهللا بن مسعت حممد 

  : زيد مسعه من أبيه وعبد الرمحن بن أيب ليلى مل يسمعه من عبد اهللا بن زيد 

ن بن كوثر أخربنا أبو سعيد حيىي بن حممد بن حيىي اإلسفرائيين بنيسابور أنا أبو حبر حممد بن احلس - ١٨٢١
الربهباري ثنا بشر بن موسى األسدي ثنا عبد اهللا بن الزبري احلميدي ثنا عبد الرمحن بن سعد بن عمار بن سعد بن 

عائذ القرظ حدثين عبد اهللا بن حممد بن عمار وعمار وعمر ابنا حفص بن عمر بن سعد عن عمار بن سعد عن أبيه 
ن بالل الذي أمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإقامته وهو أن هذا األذان أذا: سعد القرظ أنه مسعه يقول 

اهللا أكرب اهللا أكرب أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا 
ل اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا مث يرجع فيقول أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن حممدا رسو

حي على الصالة حي على الصالة حي على الفالح حي على الفالح اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا واإلقامة واحدة 
واحدة ويقول قد قامت الصالة مرة واحدة وذكر باقي احلديث بطوله قال احلميدي ثنا أبو إمساعيل إبراهيم بن عبد 

مللك بن أيب حمذورة قال مسعت جدي عبد امللك بن أيب حمذورة حيدث عن أبيه أيب حمذورة أن النيب العزيز بن عبد ا



صلى اهللا عليه و سلم ألقى هذا األذان عليه فذكر التكبري يف صدره أربع مرات مث ذكر األذان بالترجيع قال 
ركت جدي وأيب وأهلي يقيمون فيقولون احلميدي وثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد امللك بن أيب حمذورة قال أد

فذكر اإلقامة فرادى وقال قد قامت الصالة قد قامت الصالة اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا قال احلميدي القول 
فيهما معا قول أهل مكة قال احلميدي شهد أبو حمذورة على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ألقى عليه يف أول 

 اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب وشهد سعد على بالل مبرة واحدة فكان موافقا أليب حمذورة فيها وكان األذان اهللا أكرب
أبو حمذورة زائدا شاهدا على اآلخر فصرنا إىل قد قامت الصالة مرتني ألن أنس بن ما لك قال أمر بالل أن يشفع 

 أمر بتثنية كلمة اإلقامة فمن أجل ذلك صرنا إىل األذان ويوتر اإلقامة إال اإلقامة فصار أنس شاهدا على أن بالال
تثنية قد قامت الصالة وألن احتجاج الناس على أهل املدينة بتثنيتهما قال الشيخ وهذا الكالم الذي ذكره احلميدي 

ه فإمنا أخذه عن أستاذه حممد بن إدريس الشافعي رمحه اهللا تعاىل ذكره يف كتاب القدمي رواية الزعفراين عنه مبعنا
   ٩٩خمتصرا 

  باب من قال بتثنية اإلقامة وترجيع األذان

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا عباس بن الفضل األسفاطي ثنا أبو  - ١٨٢٢
ام بن حيىي ثنا عامر الوليد وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا أبو املثىن ثنا أبو الوليد ثنا مه

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علمه األذان تسع : األحول عن مكحول عن بن حمرييز أن أبا حمذورة حدثه 
عشرة كلمة واإلقامة سبع عشرة كلمة األذان اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن 

مدا رسول اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا ال إله إال اهللا أشهد أن حم
أشهد أن حممدا رسول اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا حي على الصالة مرتني حي على الفالح مرتني اهللا أكرب اهللا 

قامة مثىن مثىن وزاد يف آخرها قد قامت الصالة أكرب ال إله إال اهللا واإلقامة مثىن مثىن ورواه عفان عن مهام وفسر اإل
  قد قامت الصالة اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا ورواه سعيد بن عامر عن مهام 

كما أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وحممد بن موسى بن الفضل قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٨٢٣
د يعين بن عامر عن مهام عن عامر األحول عن مكحول عن بن حمرييز عن أيب حممد بن إسحاق الصغاين ثنا سعي

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر حنوا من عشرين رجال يؤذنوا فأعجبه صوت أيب حمذورة قال قل اهللا : حمذورة 
أن حممدا رسول اهللا أشهد أن  أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد

حممدا رسول اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا 
حي على الصالة حي على الصالة حي على الفالح حي على الفالح اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا واإلقامة مثل 

اه وأمجعوا على أن اإلقامة ليست كاألذان يف عدد الكلمات إذا كان بالترجيع فدل على أن املراد به ذلك هكذا رو
جنس الكلمات وأن تفسريها وقع من بعض الرواة وقد روى هشام بن أيب عبد اهللا الدستوائي هذا احلديث عن 

الصحيح كما تقدم ذكرنا له ولعله عامر األحول دون ذكر اإلقامة فيه وذلك املقدار أخرجه مسلم بن احلجاج يف 
  ترك رواية مهام بن حيىي للشك يف سند اإلقامة املذكورة فيه واهللا أعلم 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار أنا أمحد بن عبيد اهللا النرسي أنا روح  - ١٨٢٤
ملا : أم عبد امللك بن أيب حمذورة عن أيب حمذورة قال بن عبادة قال قال بن جريج أخربين عثمان بن السائب عن 



رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حنني خرجت عاشر عشرة من مكة اطلبهم فسمعتهم يؤذنون للصالة 
فقمنا نؤذن نستهزىء هبم فقام النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال لقد مسعت يف هؤالء تأذين إنسان حسن الصوت 

أذنا رجال رجال فكنت آخرهم فقال حني أذنت تعال فأجلسين بني يديه فمسح على ناصييت وبارك فأرسل إلينا ف
علي ثالث مرات مث قال اذهب فأذن عند البيت احلرام قلت كيف يا رسول اهللا فعلمين األذان كما يؤذنون اآلن هبا 

شهد أن حممدا رسول اهللا حي على الصالة حي اهللا أكرب اهللا أكرب أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا أ
على الصالة حي على الفالح حي على الفالح الصالة خري من النوم الصالة خري من النوم يف األوىل من الصبح اهللا 

أن ال  أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا قال وقد علمين اإلقامة مرتني مرتني اهللا أكرب اهللا أكرب أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد
إله إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا حي على الصالة حي على الصالة حي على الفالح 
حي على الفالح قد قامت الصالة قد قامت الصالة اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا قال بن جريج أخربين هذا عثمان 

  ا مسعت ذلك من أيب حمذورة كذا رواه روح بن عبادة عن بن جريج كله عن أم عبد امللك بن أيب حمذورة أهن

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أبو محيد املصيصي  - ١٨٢٥
 حمذورة قال ثنا حجاج قال قال بن جريج أخربين عثمان بن السائب أخربين أيب وأم عبد امللك بن أيب حمذورة عن أيب

ملا خرج النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل حنني فذكر احلديث وقال يف التكبري يف صدر األذان أربعا قال وعلمين : 
اإلقامة مرتني اهللا أكرب اهللا أكرب أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا حي على الصالة حي على الفالح 

اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا فذكر اإلقامة مفردة كما ترى وصار قوله مرتني  قد قامت الصالة قد قامت الصالة
عائدا إىل كلمة اإلقامة وعلى ذلك تدل أيضا رواية عبد الرزاق عن بن جريج أخربناه أبو بكر بن علي احلافظ ثنا 

ثنا عبد الرزاق أخربنا بن جريج  أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا ثنا حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا حممد بن رافع
حدثين عثمان بن السائب موالهم عن أبيه الشيخ موىل أيب حمذورة وعن أم عبد امللك بن أيب حمذورة أهنما مسعا ذلك 

من أيب حمذورة فذكر احلديث حنو حديث حجاج وقال يف آخره إذا أقمت فقلها مرتني قد قامت الصالة قد قامت 
  أبو حمذورة ال جيز ناصيته وال يفرقها ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسح عليها الصالة أمسعت وزاد فكان 

: أخربنا أبو بكر بن علي احلافظ ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا قال قال حممد بن إسحاق بن خزمية  - ١٨٢٦
املؤذن فريجع يف األذان ويثين اإلقامة الترجيع يف األذان مع تثنية اإلقامة من جنس االختالف املباح فمباح أن يؤذن 

ومباح أن يثين األذان ويفرد اإلقامة إذ قد صح كال األمرين من النيب صلى اهللا عليه و سلم فأما تثنية األذان 
واإلقامة فلم يثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم األمر هبما قال الشيخ ويف صحة التثنية يف كلمات اإلقامة سوى 

ميت اإلقامة نظر ففي اختالف الروايات ما يوهم أن يكون األمر بالتثنية عاد إىل كلميت اإلقامة ويف دوام التكبري وكل
أيب حمذورة وأوالده على ترجيع األذان وإفراد اإلقامة ما يوجب ضعف رواية من روى تثنيتهما ويقتضي أن األمر 

اهللا تعاىل وحرم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل صار إىل ما بقي عليه هو وأوالده وسعد القرظ وأوالده يف حرم 
  أن وقع التغري يف أيام املصريني واهللا أعلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن  - ١٨٢٧
امللك بن أيب حمذورة يؤذن كما حكى بن حمرييز سليمان ثنا الشافعي قال أدركت إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد 

معىن ما : يعين بالترجيع قال ومسعته حيدث عن أبيه عن بن حمرييز عن أيب حمذورة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 



 حكى بن جريج قال الشافعي ومسعته يقيم فيقول اهللا أكرب اهللا أكرب أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا
حي على الصالة حي على الفالح قد قامت الصالة قد قامت الصالة اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا قال الشافعي 

ومسعته حيكي اإلقامة خربا كما حيكي األذان ويف رواية احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين عن الشافعي يف مسألة 
ه تكلف األذان مخس مرات يف اليوم والليلة يف املسجدين على رؤوس كيفية األذان واإلقامة قال الشافعي الرواية في

األنصار واملهاجرين ومؤذنو مكة آل أيب حمذورة وقد أذن أبو حمذورة لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعلمه 
كر رضي اهللا األذان مث واله مبكة وأذن آل سعد القرظ منذ زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باملدينة وزمن أيب ب

عنه كلهم حيكون األذان واإلقامة والتثويب وقت الفجر كما قلنا فإن جاز أن يكون هذا غلطا من مجاعتهم والناس 
حبضرهتم ويأتينا من طرف األرض من يعلمنا جاز له أن يسأله عن عرفة وعن مىن مث خيالفنا ولو خالفنا يف املواقيت 

  ظاهر املعمول به كان أجوز له يف خالفنا من هذا األمر ال

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو حيىي أمحد بن حممد بن إبراهيم ثنا أبو عبد اهللا حممد بن نصر ثنا أبو  - ١٨٢٨
سألت ما لك بن أنس عن السنة يف األذان فقال ما : الوليد أمحد بن عبد الرمحن القرشي ثنا الوليد بن مسلم قال 

أخذمت األذان قال الوليد فقلت أخربين سعيد بن عبد العزيز وبن جابر وغريمها أن بالال تقولون أنتم يف األذان وعمن 
مل يؤذن ألحد بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأراد اجلهاد فأراد أبو بكر منعه وحبسه فقال إن كنت أعتقتين 

لشام حىت قدم عليهم عمر بن هللا فال حتبسين عن اجلهاد وإن كنت أعتقتين لنفسك أقمت فخلى سبيله وكان با
اخلطاب اجلابية فسأل املسلمون عمر بن اخلطاب أن يسأل هلم بالال يؤذن هلم فسأله فأذن هلم يوما أو قالوا صالة 

واحدة قالوا فلم ير يوما كان أكثر باكيا منهم يومئذ حني مسعوا صوته ذكرا منهم لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ول أن أذان أهل الشام عن أذانه يومئذ فقال ما لك ال أدري ما أذان يوم أو صالة يوم أذن قالوا فنحن نرى أو نق

سعد القرظ يف هذا املسجد يف زمان عمر بن اخلطاب وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متوافرون فيه فلم 
 لرأيت أن جيمع هذه األمة على ينكره أحد منهم فكان سعد وبنوه يؤذنون بأذانه إىل اليوم ولو كان وال يسمع مين

أذاهنم فقيل ملالك فكيف كان أذاهنم قال يقول اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن 
ال إله إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا مث يرجع فيقول أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن 

 إله إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا حي على الصالة حي على الصالة حي على ال
الفالح حي على الفالح اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا قال واإلقامة مرة مرة قال أبو عبد اهللا حممد بن نصر فأرى 

واختلفوا يف األذان فاختار بعضهم أذان أيب حمذورة منهم ما  فقهاء أصحاب احلديث قد أمجعوا على إفراد اإلقامة
لك بن أنس والشافعي وأصحاهبما واختار مجاعة منهم أذان عبد اهللا بن زيد قال قال الشيخ منهم األوزاعي كان 

ري وحممد خيتار تثنية األذان وإفراد اإلقامة وإىل إفراد اإلقامة ذهب سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري واحلسن البص
   ١٠٠بن سريين والزهري ومكحول وعمر بن عبد العزيز يف مشيخة جلة سواهم من التابعني رضي اهللا عنهم 

  باب ما روي يف تثنية األذان واإلقامة

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنبأ حاجب بن أمحد الطوسي ثنا عبد اهللا بن هاشم ثنا وكيع ثنا  - ١٨٢٩
ن مرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال حدثنا أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم أن عبد اهللا األعمش عن عمرو ب

يا رسول اهللا رأيت يف املنام رجال قام على جذم حائط : بن زيد األنصاري جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 



عن عمرو بن مرة وقيل عنه عن عبد  فأذن مثىن وأقام مثىن وقعد قعدة وعليه بردان أخضران هكذا رواه مجاعة
  الرمحن بن أيب ليلى عن معاذ 

أخربناه أبو صاحل بن بنت حيىي بن منصور القاضي أنبأ جدي ثنا عمر بن حفص السدوسي ثنا عاصم بن  - ١٨٣٠
أحيلت الصالة ثالثة : علي ثنا املسعودي ثنا عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن معاذ بن جبل قال 

حوال فذكر احلديث يف رؤيا عبد اهللا بن زيد وذكر األذان مرتني مرتني مث قال يف آخر أذانه اهللا أكرب اهللا أكرب ال أ
إله إال اهللا مث أمهل شيئا مث قام فقال مثل الذي قال غري أنه زاد قد قامت الصالة قد قامت الصالة وكذلك رواه أبو 

عبد الرمحن بن أيب ليلى عن معاذ وقيل عن عمرو بن مرة عن بكر بن عياش عن األعمش عن عمرو بن مرة عن 
عبد الرمحن بن أيب ليلى عن عبد اهللا بن زيد أخربناه أبو احلسن علي بن حممد املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق 

عبد ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا حممد بن أيب بكر ثنا حصني بن منري ثنا بن أيب ليلى عن عمرو بن مرة عن 
الرمحن بن أيب ليلى عن عبد اهللا بن زيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حبديثه يف رؤياه وكذلك رواه شريك وعباد 
بن العوام عن حصني بن عبد الرمحن عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن عبد اهللا بن زيد قال استشار رسول اهللا صلى 

قال فيه فأذن مثىن مثىن مث قعد قعدة مث أقام مثىن مثىن وأخربنا أبو اهللا عليه و سلم الناس يف األذان فذكر احلديث و
احلسن املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا حصني بن منري فذكره 

مع وكذلك رواه مجاعة بن فضيل وغريه عن األعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى واحلديث 
االختالف يف إسناده مرسل ألن عبد الرمحن بن أيب ليلى مل يدرك معاذ وال عبد اهللا بن زيد ومل يسم من حدثه عنهما 

وال عن أحدمها أخربنا أبو بكر بن علي احلافظ ثنا إبراهيم بن عبد اهللا قال قال حممد بن إسحاق بن خزمية عبد 
من عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه صاحب األذان فغري جائز أن حيتج  الرمحن بن أيب ليلى مل يسمع من معاذ بن جبل وال

خبرب غري ثابت على أخبار ثابتة قال الشيخ وقد روي يف هذا الباب أخبار من أوجه أخر كلها ضعيفة قد بينت 
ن ضعفها يف اخلالفيات وأمثل إسناد روي يف تثنية اإلقامة حديث عبد الرمحن بن أيب ليلى وهو إن صح فكل أذا

روي ثنائية فهو بعد رؤيا عبد اهللا بن زيد فيكون أوىل مما روي يف رؤياه مع االختالف يف كيفية رؤياه يف اإلقامة 
فاملدنيون يرووهنا مفردة والكوفيون يرووهنا مثىن مثىن وإسناد املدنيني موصول وإسناد الكوفيني مرسل ومع موصول 

ني إرساال مث ما روينا من األمر باإلفراد بعده وفعل أهل احلرمني املدنيني مرسل سعيد بن املسيب وهو أصح التابع
   ١٠١وباهللا التوفيق 

  باب التثويب يف أذان الصبح

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا أبو املثىن ثنا مسدد ثنا احلارث بن عبيد أبو  - ١٨٣١
يا رسول اهللا علمين سنة األذان وذكر : رة عن أبيه عن جده قال قلت قدامة عن حممد بن عبد امللك بن أيب حمذو

احلديث وقال فيه حي على الفالح حي على الفالح فإن كان صالة الصبح قل الصالة خري من النوم الصالة خري 
  من النوم اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا 

ة ثنا أبو داود ثنا احلسن بن علي ثنا أبو عاصم وعبد أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داس - ١٨٣٢
الرزاق عن بن جريج أخربين عثمان بن السائب أخربين أيب وأم عبد امللك بن أيب حمذورة عن أيب حمذورة عن النيب 

حنوه وفيه الصالة خري من النوم الصالة خري من النوم يف األوىل من الصبح وروينا عن : صلى اهللا عليه و سلم 



يان الثوري عن أيب جعفر عن أيب سليمان عن أيب حمذورة قال مسعته يقول كنت أؤذن للنيب صلى اهللا عليه و سلم سف
فكنت أقول يف األذان األول من الفجر بعد حي على الفالح حي على الفالح الصالة خري من النوم الصالة خري من 

بد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ ثنا يزيد بن اهليثم ثنا إبراهيم بن النوم اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا أخربنا أبو ع
  أيب الليث ثنا األشجعي عن سفيان فذكره وأ بو سليمان امسه مهام املؤذن 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٨٣٣
ثمان بن عمر ثنا يونس عن الزهري عن حفص بن عمر بن سعد املؤذن أن سعدا كان يؤذن احلسن بن مكرم ثنا ع

أن بالال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليؤذنه : لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال حفص فحدثين أهلي 
   صالة الفجر بصالة الفجر فقالوا أنه نائم فنادى بالل بأعلى صوته الصالة خري من النوم فأقرت يف

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنبأ أبو حممد املزين أنبأ علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخربين  - ١٨٣٤
حدثين سعيد بن املسيب فذكر قصة عبد اهللا بن زيد ورؤياه إىل أن قال مث زاد بالل يف : شعيب عن الزهري قال 

ال أتى بعد ما أذن التأذينة األوىل من صالة الفجر ليؤذن النيب صلى اهللا التأذين الصالة خري من النوم وذلك أن بال
عليه و سلم بالصالة فقيل له أن النيب صلى اهللا عليه و سلم نائم فأذن بالل بأعلى صوته الصالة خري من النوم 

  فأقرت يف التأذين لصالة الفجر 

احلافظ ثنا احلسني بن إمساعيل ثنا حممد بن عثمان بن أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر  - ١٨٣٥
من السنة إذا قال املؤذن يف أذان الفجر حي على الفالح : كرامة ثنا أبو أسامة ثنا بن عون عن حممد عن أنس قال 

 أسامة قال الصالة خري من النوم الصالة خري من النوم اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا وكذلك رواه مجاعة عن أيب
  وهو إسناد صحيح 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ عبد اهللا بن أمحد بن سعد احلافظ ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا هشام  - ١٨٣٦
بن عمار بن نصري السلمي مث الظفري أبو الوليد الدمشقي ثنا عبد احلميد بن حبيب بن أيب العشرين ثنا األوزاعي 

كنت مع : اري أن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي حدثه عن نعيم بن النحام قال حدثين حيىي بن سعيد األنص
امرأيت يف مرطها يف غداة باردة فنادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل صالة الصبح فلما مسعت قلت لو 

  قال ومن قعد فال حرج قال فلما قال الصالة خري من النوم قال ومن قعد فال حرج 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ثنا أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ثنا علي بن عبد العزيز  - ١٨٣٧
كان يف األذان األول بعد الفالح الصالة خري من : ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن بن عجالن عن نافع عن بن عمر قال 

يد العدين عن الثوري بإسناده عن بن عمر أنه كأن يقول حي على النوم الصالة خري من النوم ورواه عبد اهللا بن الول
  الفالح حي على الفالح الصالة خري من النوم الصالة خري من النوم يف األذان األول مرتني يعين يف الصبح 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه ثنا علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن خملد ثنا حممد بن إمساعيل  - ١٨٣٨
حلساين ثنا وكيع عن العمري عن نافع عن بن عمر عن عمر ووكيع عن سفيان عن حممد بن عجالن عن نافع عن ا



إذا بلغت حي على الفالح يف الفجر فقل الصالة خري من النوم الصالة خري من : بن عمر عن عمر أنه قال ملؤذنه 
   ١٠٢النوم 

  باب كراهية التثويب يف غري أذان الصبح

أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  أخربنا - ١٨٣٩
أمر بالل أن يثوب : طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنا شعبة عن احلكم بن عتيبة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال 

  يف صالة الصبح وال يثوب يف غريها 

د بن بشران أنا أبو جعفر الرزاز ثنا حيىي بن جعفر أنا علي بن عاصم ثنا عطاء بن وأخربنا علي بن حمم - ١٨٤٠
أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ال أثوب إال يف : السائب عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن بالل قال 

طأة عن طلحة بن مصرف الفجر وهذا أيضا مرسل فإن عبد الرمحن بن أيب ليلى مل يلق بالال ورواه احلجاج بن أر
وزبيد عن سويد بن غفلة أن بالال كان ال يثوب إال يف الفجر فكان يقول يف أذانه حي على الفالح الصالة خري من 

  النوم 

أخربنا أبو احلسن بن بشران ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معتمر بن  - ١٨٤١
أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن كثري أنا سفيان  سليمان الرقي عن احلجاج أخربنا

   ١٠٣كنت مع بن عمر فثوب رجل يف الظهر أو العصر فقال أخرج بنا فإن هذه بدعة : ثنا أبو حيىي عن جماهد قال 

  باب ما روي يف حي على خري العمل

بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد  - ١٨٤٢
كان بن عمر يكرب يف النداء ثالثا ويشهد ثالثا : طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا مالك بن أنس عن نافع قال 

فع قال كان وكان أحيانا إذا قال حي على الفالح قال على أثرها حي على خري العمل ورواه عبد اهللا بن عمر عن نا
  بن عمر رمبا زاد يف أذانه حي على خري العمل ورواه الليث بن سعد عن نافع 

كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق ثنا بشر بن موسى ثنا موسى بن داود ثنا الليث  - ١٨٤٣
أحيانا يقول حي على خري كان بن عمر ال يؤذن يف سفره وكان يقول حي على الفالح و: بن سعد عن نافع قال 

العمل ورواه حممد بن سريين عن بن عمر أنه كان يقول ذلك يف أذانه وكذلك رواه نسري بن ذعلوق عن بن عمر 
  وقال يف السفر وروي ذلك عن أيب أمامة 

مت وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق ثنا بشر بن موسى ثنا موسى بن داود ثنا حا - ١٨٤٤
إذا قال حي على الفالح قال حي : بن إمساعيل عن جعفر بن حممد عن أبيه أن علي بن احلسني كان يقول يف أذانه 

  على خري العمل ويقول هو األذان األول 



أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه ثنا أبو حممد بن حيان أبو الشيخ األصفهاين ثنا حممد بن  - ١٨٤٥
ن رستة ثنا يعقوب بن محيد بن كاسب ثنا عبد الرمحن بن سعد املؤذن عن عبد اهللا بن حممد بن عمار عبد اهللا ب

أنه كان ينادى بالصبح فيقول حي : وعمار وعمر ابين حفص بن عمر بن سعد عن آبائهم عن أجدادهم عن بالل 
من النوم وترك حي على خري العمل  على خري العمل فأمره النيب صلى اهللا عليه و سلم أن جيعل مكاهنا الصالة خري

قال الشيخ وهذه اللفظة مل تثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فيما علم بالال وأبا حمذورة وحنن نكره الزيادة فيه 
   ١٠٤وباهللا التوفيق 

  األذان يف املنارة

د بن أيوب ثنا إبراهيم بن سعد أنبأ أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حمم - ١٨٤٦
كان بييت من : عن حممد بن إسحاق عن حممد بن جعفر بن الزبري عن عروة بن الزبري عن امرأة من بين النجار قالت 

أطول بيت حول املسجد فكان بالل يؤذن عليه الفجر فيأيت بسحر فيجلس على البيت مث ينظر إىل الفجر فإذا رآه 
دك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك قالت مث يؤذن قالت واهللا ما علمته كان تركها متطى مث قال اللهم إين أمح

ليلة واحدة هذه الكلمات وروى خالد بن عمرو قال ثنا سفيان عن اجلريري عن عبد اهللا بن شقيق عن أيب برزة 
ارث أنا أبو حممد بن حيان أنا بن األسلمي قال من السنة األذان يف املنارة واإلقامة يف املسجد أخربنا أبو بكر بن احل

أيب حامت ثنا أمحد بن حممد بن يزيد األطرابلسي ثنا خالد بن عمرو فذكره وهذا حديث منكر مل يروه غري خالد بن 
   ١٠٥عمرو وهو ضعيف منكر احلديث 

  باب ال يؤذن إال عدل ثقة لألشراف على عورات الناس وأماناهتم على املواقيت

حلسن بن احلسني بن داود العلوي ثنا أبو بكر حممد بن علي بن أيوب بن سلمويه ثنا حممد بن حدثنا أبو ا - ١٨٤٧
يزيد السلمي ثنا عبد اهللا بن يزيد ثنا حيوة عن نافع عن سليمان املكي عن حممد بن أيب صاحل عن أبيه عن عائشة أن 

   اإلمام وعفا عن املؤذن اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن فأرشد اهللا: النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

أخربنا أبو حامد أمحد بن أيب خلف اإلسفرائيين هبا أنبأ الفقيه أبو احلسن حممد بن حممد بن حيىي الصفار  - ١٨٤٨
ثنا عبد اهللا بن زيدان البجلي ثنا حممد بن العالء ثنا احلسني بن عيسى أبو عبد الرمحن وأخربنا أبو نصر عمر بن عبد 

قتادة ثنا أبو العباس حممد بن إسحاق بن أيوب الصبغي ثنا أبو بكر موسى بن إسحاق اخلطمي  العزيز بن عمر بن
األنصاري ثنا حيىي بن عبد احلميد احلماين ثنا حسني بن عيسى احلنفي ثنا احلكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس 

  م ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقرؤك: قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر املقرئ احلمامي رمحه اهللا تعاىل ببغداد ثنا أمحد بن سلمان الفقيه  - ١٨٤٩
ثنا حممد بن عبد اهللا بن سليمان ثنا حيىي بن عبد احلميد حدثين إبراهيم بن أيب حمذورة وهو إبراهيم بن عبد العزيز 

أمناء : ده عن أيب حمذورة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بن عبد امللك بن أيب حمذورة عن أبيه عن ج
  املسلمني على صالهتم وسحورهم املؤذنون 



أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأ بو زكريا حيىي بن إبراهيم قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ١٨٥٠
: س عن احلسن أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي أنا عبد الوهاب عن يون

  املؤذنون أمناء املسلمني على صالهتم قال وذكر معها غريها وهذا املرسل شاهد ملا تقدم 

وأخربنا أبو زكريا وأ بو بكر قاال ثنا أبو العباس ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك حيوة بن  - ١٨٥١
يا : وان بن سليم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لبين خطمة من األنصار شريح عن بكر بن عمرو عن صف

  بين خطمة أجعلوا مؤذنكم أفضلكم يف أنفسكم وهذا أيضا مرسل 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران ثنا أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا إبراهيم بن أيب الليث ثنا  - ١٨٥٢
قدمنا على عمر بن اخلطاب فسأل من : ن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال أبو إمساعيل املؤدب ع

مؤذنكم فقلنا عبيدنا وموالينا فقال بيده هكذا يقلبها عبيدنا وموالينا إن ذلكم بكم لنقص شديد لو أطقت األذان 
   ١٠٦مع اخلليفا ألذنت 

  باب أذان األعمى إذا أذن بصري قبله أو أخربه بالوقت

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا  - ١٨٥٣
عبد اهللا بن مسلمة ثنا ما لك وأخربنا أبو عمرو األديب ثنا أبو بكر القاضي ثنا عبد اهللا بن مسلمة عن ما لك عن 

أن بالال ينادي بليل فكلوا : ى اهللا عليه و سلم قال بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه أن رسول اهللا صل
واشربوا حىت ينادي بن أم مكتوم قال بن شهاب وكأن بن أم مكتوم رجال أعمى ال ينادي حىت يقال له أصبحت 

  أصبحت رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن مسلمة القعنيب 

بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن سلمة ثنا بن وهب عن حيىي  أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر حممد بن - ١٨٥٤
أن بن أم مكتوم كان مؤذنا لرسول اهللا : بن عبد اهللا وسعيد بن عبد الرمحن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

  صلى اهللا عليه و سلم وهو أعمى رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن سلمة املرادي 

 احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا - ١٨٥٥
أن بن الزبري كان : إسحاق الصغاين ثنا سعيد بن عامر عن سعيد بن أيب عروبة عن ما لك بن دينار عن أيب عروبة 
فرد ال يكون معه بصري يكره أن يكون املؤذن أعمى وهذا والذي روي عن بن مسعود يف ذلك حممول على أعمى من

  يعلمه الوقت باب الرغبة يف أن يكون املؤذن صيتا 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن منصور الطوسي ثنا يعقوب ثنا  - ١٨٥٦
زيد بن عبد ربه قال أيب عن حممد بن إسحاق حدثين حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي عن حممد بن عبد اهللا بن 

إهنا لرؤيا حق إن شاء اهللا تعاىل فقم : حدثين أيب عبد اهللا بن زيد فذكر قصة رؤياه للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
مع بالل فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فأنه أندى صوتا منك وقد روينا يف حديث أيب حمذورة ما دل على ذلك 



م الذي مسعت صوته ارتفع ويف الرواية األخرى لقد مسعت يف هؤالء تأذين إنسان حيث قال يف إحدى الروايتني أيك
   ١٠٧حسن الصوت وهي رواية عثمان بن السائب 

  باب ترسيل األذان وحذم اإلقامة

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن عبد الرزاق ثنا احلسن بن سفيان ثنا قتيبة بن سعيد عن ما  - ١٨٥٧
أن أبا سعيد : عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة األنصاري عن أبيه أنه أخربه  لك بن أنس

اخلدري قال إين أراك حتب الغنم والبادية فإذا كنت يف غنمك وباديتك فأذنت بالصالة فارفع صوتك بالنداء فأنه ال 
يامة قال أبو سعيد مسعته من رسول اهللا صلى اهللا يسمع مدى صوت املؤذن جن وال إنس وال شئ إال شهد له يوم الق

عليه و سلم رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد قال الشافعي والترغيب يف رفع الصوت يدل على ترتيل 
  األذان 

علي أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا إبراهيم بن علي العمري ثنا م - ١٨٥٨
بن مهدي أنا عبد املنعم البصري ثنا حيىي بن مسلم عن احلسن وعطاء عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يا بالل إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذم وأجعل بني أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ اآلكل من أكله : قال لبالل 
تقوموا حىت تروين هكذا رواه مجاعة عن عبد املنعم بن  والشارب من شربه واملعتصر إذا دخل لقضاء حاجته وال

نعيم أيب سعيد قال البخاري هو منكر احلديث وحيىي بن مسلم البكاء الكويف ضعفه حيىي بن معني وقد روي بإسناد 
آخر عن احلسن وعطاء عن أيب هريرة وليس باملعروف أخربناه أبو بكر بن احلارث ثنا أبو حممد بن حيان ثنا محدان 
بن اهليثم بن خالد البغدادي ثنا صبيح بن عمر السريايف ثنا احلسن بن عبيد اهللا عن احلسن وعطاء كالمها عن أيب 
هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لبالل فذكر مثله إىل قوله لقضاء حاجته اإلسناد األول أشهر من 

  هذا 

أنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري ثنا أبو عمر  أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان - ١٨٥٩
حممد بن عبد اهللا السوسي ثنا القعنيب ثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبيه عن أيب الزبري مؤذن بيت املقدس قال 

  إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر : قال يل عمر بن اخلطاب 

ثنا أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد حدثنيه  وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي - ١٨٦٠
أن عمر قال له ذلك إال : األنصاري حممد بن عبد اهللا عن مرحوم العطار عن أبيه عن أيب الزبري مؤذن بيت املقدس 
ل وروينا عن بن عمر أنه أنه قال وإذا أقمت فاحذم قال أبو عبيد قال األصمعي احلذم احلدر يف اإلقامة وقطع التطوي

   ١٠٨كان يرسل األذان وحيذم اإلقامة 

  باب االستهام على األذان

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه أنبأ حممد بن أيوب أنبأ بن أيب أويس حدثين ما لك  - ١٨٦١
لو يعلم الناس ما يف النداء والصف :  عن مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم



األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا عليه ولو يعلمون ما يف التهجري الستبقوا إليه ولو يعلمون ما يف 
العتمة والصبح أل تومها ولو حبوا رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس ورواه مسلم عن حيىي بن 

ك قال البخاري ويذكر أن قوما اختلفوا يف األذان فأقرع بينهم سعد أخربناه أبو عبد الرمحن السلمي حيىي عن ما ل
أنبأ أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا هشيم ثنا بن شربمة قال تشاجر الناس يف األذان 

   ١٠٩بالقادسية فاختصموا إىل سعد فأقرع بينهم 

  نيباب عدد املؤذن

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا حيىي بن حممد بن حيىي  - ١٨٦٢
كان لرسول اهللا : وحسن بن سفيان قاال ثنا حممد بن عبد اهللا بن منري ثنا أيب عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر قال 

وم األعمى فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن بالال يؤذن صلى اهللا عليه و سلم مؤذنان بالل وبن أم مكت
بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن بن أم مكتوم ومل يكن بينهما إال أن ينزل هذا ويرقى هذا وهبذا اإلسناد عن عبيد اهللا 

هللا بن منري عن القاسم عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عبد ا
  ورواه البخاري من وجه آخر عن عبيد اهللا 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق ثنا العباس بن الفضل األسفاطي ثنا أبو بكر بن أيب  - ١٨٦٣
 كان للنيب صلى اهللا عليه و سلم: شيبة ثنا حيىي بن آدم عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن األسود عن عائشة قالت 

ثالثة مؤذنني بالل وأ بو حمذورة وبن أم مكتوم قال أبو بكر واخلربان صحيحان يعين هذا وما تقدم فمن قال كان له 
مؤذنان أراد الذين كانا يؤذنان باملدينة ومن قال ثالثة أراد أبا حمذورة الذي كان يؤذن مبكة قال الشيخ ويف اقتصاره 

  ار على مؤذن واحد مبكة على مؤذن واحد داللة على جواز االقتص

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا جعفر بن حممد الفريايب ثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن  - ١٨٦٤
أن التأذين الثالث يوم اجلمعة : موهب قاال ثنا الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه أخربه 

هل املدينة وكان التأذين يوم اجلمعة حني جيلس اإلمام على املنرب رواه البخاري يف إمنا أمر به عثمان حني كثر أ
الصحيح عن حيىي بن بكري عن الليث ويقال أنه مع اإلقامة صار الثالث واخلرب ورد يف التأذين ال يف املؤذن واهللا 

   ١١٠أعلم 

  باب التطوع باألذان

عباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عفان ثنا محاد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو ال - ١٨٦٥
يا رسول اهللا اجعلين إمام : بن سلمة أخربين اجلريري عن أيب العالء عن مطرف عن عثمان بن أيب العاص قال قلت 

   ١١١قومي قال أنت إمامهم فاقتد بأضعفهم واختذ مؤذنا ال يأخذ على أذانه أجرا 

  باب رزق املؤذن



 (  
قال الشافعي قد أرزق املؤذنني أمام هدي عثمان بن عفان واحتج يف جواز االجتعال على تعليم اخلري مبا روينا يف 

  كتاب الصداق عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه زوج امرأة على سورة من القرآن 

اعيلي ثنا عمران بن موسى ثنا وأخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا بن أمحد البسطامي أنبأ أبو بكر اإلمس - ١٨٦٦
عبيد اهللا بن عمر بن ميسرة القواريري ثنا يوسف بن يزيد أبو معشر الرباء أنبأ عبيد اهللا بن األخنس عن عبد اهللا بن 

مروا حبي من أحياء العرب وفيهم : أيب مليكة عن بن عباس أن نفرا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
هل فيكم من راق فإن يف املاء لديغا أو سليمان فانطلق رجل منهم فرقاه على شاء فربأ فلما أتى  لديغ أو سليم فقالوا

أصحابه كرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب اهللا عز و جل أجرا فلما قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
هللا عليه و سلم إن أحق ما أخذمت سلم أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربه بذلك فقال رسول اهللا صلى ا

عليه أجرا كتاب اهللا رواه البخاري يف الصحيح عن سيدان بن مضارب عن أيب معشر وروينا يف حديث أيب حمذورة 
   ١١٢أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دعاه حني قضى التأذين فأعطاه صرة فيها شئ من فضة 

  باب فضل التأذين على اإلمامة

زكريا بن أيب إسحاق وأ بو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  أخربنا أبو - ١٨٦٧
الربيع بن سليمان ثنا الشافعي ثنا إبراهيم بن حممد عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا 

وغفر للمؤذنني قال اإلمام أمحد وهذا احلديث مل  األئمة ضمناء واملؤذنون أمناء فأرشد اهللا األئمة: عليه و سلم قال 
  يسمعه سهيل من أبيه إمنا مسعه من األعمش 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد ثنا سعيد بن أيب مرمي أنبأ حممد بن  - ١٨٦٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال جعفر أخربين سهيل بن أيب صاحل عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة 

  اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن فأرشد اهللا األئمة وغفر للمؤذنني : 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا حيىي بن جعفر ثنا عمرو بن عبد الغفار وحممد بن  - ١٨٦٩
بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أبو املوجه حممد بن عمرو بن عبيد قاال ثنا األعمش وأخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو 

املوجه أنبأ عبد اهللا بن عثمان ثنا أبو محزة السكري قال مسعت األعمش حيدث عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال 
أبو محزة يف اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن اللهم أرشد األئمة واغفر للمؤذنني زاد : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

روايته قال فقال رجل يا رسول اهللا لقد تركتنا وحنن نتنافس األذان بعدك زمانا قال إن بعدكم زمانا سفلتهم مؤذهنم 
  وهذا احلديث مل يسمعه األعمش باليقني من أيب صاحل وإمنا مسعه من رجل عن أيب صاحل 

بو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا بن فضيل ثنا األعمش أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أ - ١٨٧٠
اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن اللهم : عن رجل عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

عمش قال أرشد األئمة واغفر للمؤذنني أخربنا أبو علي أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا احلسن بن علي ثنا بن منري ثنا األ



نبئت عن أيب صاحل وال أرى إال قد مسعته منه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبثله وقد 
  روي عن حممد بن أيب صاحل عن أبيه عن عائشة وبلغين عن البخاري أنه قال حديث أيب صاحل عن عائشة أصح 

ن حيىي املزكي بنيسابور وأ بو احلسن حممد بن أمحد بن أخربناه أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد ب - ١٨٧١
احلسن بن إسحاق البزار ببغداد قاال أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن إسحاق الفاكهي مبكة ثنا أبو حيىي بن أيب 

نه مسع ميسرة ثنا املقرئ أبو عبد الرمحن ثنا حيوة حدثين نافع بن سليمان أن حممد بن أيب صاحل حدثه عن أبيه أ
اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن : عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم تقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  فأرشد اهللا اإلمام وعفا عن املؤذن وقد قيل عن األعمش عن جماهد عن بن عمر 

نا أمحد بن حفص وعبد اهللا بن حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي إمالء أنا أبو حامد بن الشرقي ث - ١٨٧٢
حممد الفراء وقطن بن إبراهيم قالوا ثنا حفص بن عبد اهللا حدثين إبراهيم بن طهمان عن األعمش عن جماهد عن بن 
عمر أنه قال املؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه كل رطب ويابس قال ومسعته يقول أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ؤذن مؤمتن اللهم أرشد األئمة واغفر للمؤذنني هكذا رواه إبراهيم بن طهمان وقد رواه اإلمام ضامن وامل: سلم قال 
عمار بن رزيق عن األعمش عن جماهد عن عبد اهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يغفر للمؤذن 

خربناه أبو عبد اهللا مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس مسع صوته هذا القدر مرفوعا دون احلديث اآلخر أ
احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا أبو اجلواب ثنا عمار بن رزيق فذكره ورواه عمر بن 

  عبد الغفار 

كما أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا  - ١٨٧٣
يغفر للمؤذن : فار ثنا األعمش عن جماهد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عمرو بن عبد الغ

  مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس مسعه ورواه حفص بن غياث 

كما أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو حامد أمحد بن حممد بن شعيب الفقيه ثنا السري بن خزمية ثنا  - ١٨٧٤
ليمان الواسطي ثنا حفص بن غياث عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى سعيد بن س

املؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس مسعه وقد روينا هذا احلديث عن موسى : اهللا عليه و سلم 
سن البصري عن النيب صلى اهللا عليه بن أيب عثمان عن أيب حيىي عن أيب هريرة مرفوعا وروينا احلديث األول عن احل

  و سلم مرسال 

أخربناه أبو نصر عمر بن عبد العزيز أنبأ علي بن الفضل بن حممد بن عقيل أنبأ أبو شعيب احلراين ثنا  - ١٨٧٥
اإلمام ضامن : علي بن املديين ثنا حممد بن أيب عدي أنبأ يونس عن احلسن ذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

ؤذن مؤمتن فأرشد اهللا األئمة وغفر للمؤذنني أو قال غفر اهللا لالئمة وأرشد املؤذنني شك بن أيب عدي وهبذا وامل
اإلسناد ثنا حممد بن أيب عدي عن يونس عن احلسن قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املؤذنون أمناء 

عن يونس عن احلسن عن جابر وليس مبحفوظ املسلمني على صالهتم وحاجتهم أو حاجاهتم وقد روي إجازة ذلك 
  وروي يف ذلك عن أيب أمامة 



أخربنا أبو نصر بن عبد العزيز أنبأ علي بن الفضل اخلزاعي أنبأ أبو شعيب ثنا علي بن املديين ثنا روح بن  - ١٨٧٦
األئمة ضمناء قال املؤذنون أمناء املسلمني و: عبادة ثنا محاد بن سلمة ثنا أبو غالب قال مسعت أبا أمامة يقول 

   ١١٣واألذان أحب إيل من اإلمامة 

  باب الترغيب يف األذان

أخربنا أبو طاهر الفقيه وأ بو يعلى املهليب قاال ثنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف  - ١٨٧٧
ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال ق

إذا نودي بالصالة أدبر الشيطان له ضراط حىت ال يسمع التأذين فإذا قضى التأذين أقبل حىت إذا ثوب هبا : سلم 
أدبر حىت إذا قضى التثويب أقبل خيطر بني املرء ونفسه يقول له اذكر كذا اذكر كذا ملا مل يكن يذكر من قبل حىت 

صلى رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من يظل الرجل ما يدري كم 
حديث األعرج عن أيب هريرة واملراد بالتثويب ها هنا اإلقامة والذي يدل عليه ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو 

األعمش عن أيب صاحل عن أيب  عبد اهللا حممد بن يعقوب حدثين إبراهيم بن حممد ثنا قتيبة بن سعيد ثنا جرير عن
هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن الشيطان إذا مسع النداء بالصالة أحال يعين له ضراط حىت ال يسمع 
صوته فإذا سكت رجع فوسوس فإذا مسع اإلقامة ذهب حىت ال يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوس رواه مسلم 

  ن أيب صاحل عن أبيه أدبر وله حصاص يف الصحيح عن قتيبة ويف رواية سهيل ب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ١٨٧٨
إذا أذن : اجلبار ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

شيطان حىت يكون بالروحاء وهي من املدينة ثالثون ميال رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب املؤذن هرب ال
  شيبة وغريه عن أيب معاوية 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ثنا إمساعيل الصفار ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا يعلى بن عبيد ثنا طلحة  - ١٨٧٩
معاوية بن أيب سفيان يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول بن حيىي حدثين عيسى بن طلحة قال مسعت 

  إن املؤذنني أطول الناس أعناقا يوم القيامة أخرجه مسلم يف الصحيح من وجهني عن طلحة بن حيىي : 

بكر أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه ثنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر أبو الشيخ األصبهاين قال قال أبو  - ١٨٨٠
معىن قول النيب صلى اهللا عليه و سلم املؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة ليس : بن أيب داود مسعت أيب يقول 

أن أعناقهم تطول وذلك إن الناس يعطشون يوم القيامة فإذا أعطش اإلنسان انطوت عنقه واملؤذنون ال يعطشون 
  فأعناقهم قائمة 

ن العدل ببغداد أنا أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا خري بن عرفة ثنا عبد أخربنا أبو احلسني بن بشرا - ١٨٨١
اهللا بن صاحل وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسني أمحد بن عثمان بن حيىي اآلدمي ببغداد أنبأ أبو إمساعيل حممد 

علي بن جريج عن نافع عن بن عمر أن بن إمساعيل السلمي ثنا عبد اهللا بن صاحل املصري حدثين حيىي بن أيوب ثنا 
من أذن اثنيت عشرة سنة وجبت له اجلنة وكتب له بتأذينه يف كل مرة ستون : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 



حسنة وبإقامته ثالثون حسنة قال أبو عبد اهللا هذا حديث صحيح وله شاهد من حديث عبد اهللا بن هليعة قال الشيخ 
كل عن بن جريج عمن حدثه عن نافع قال البخاري وهذا أشبه وأما حديث بن هليعة فأخربناه وقد رواه حيىي بن املتو

أبو عبد اهللا أنبأ حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حممد بن إمساعيل بن مهران ثنا أبو طاهر وأ بو الربيع قاال ثنا بن وهب 
يب صلى اهللا عليه و سلم قال من أذن اثنيت أخربين بن هليعة عن عبيد اهللا بن أيب جعفر عن نافع عن بن عمر أن الن

  عشرة سنة وجبت له اجلنة وكتب له بكل أذان ستون حسنة وبكل إقامة ثالثون حسنة 

حدثين أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي إمالء ثنا أبو الفضل العباس بن حممد بن قوهيار ثنا حممد بن  - ١٨٨٢
ا أبو بكر القطان ثنا حممد بن يزيد ثنا إبراهيم بن رستم ثنا محاد بن سلمة يزيد السلمي ح وأخربنا أبو طاهر الفقيه ثن

من أذن مخس صلوات : عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
اد وأما احلديث الذي وأمهم إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ال أعرفه إال من حديث إبراهيم بن رستم عن مح

أخربناه أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا حممد بن هارون اهلامشي أنبأ القاسم بن نصر املخرمي أنبأ 
إمساعيل بن عمرو البجلي ثنا جعفر بن زياد عن حممد بن سوقة عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا قال هنى 

ه و سلم أن يكون اإلمام مؤذنا فهذا حديث إسناده ضعيف مبرة إمساعيل بن عمرو بن جنيح رسول اهللا صلى اهللا علي
  أبو إسحاق الكويف حدث بأحاديث مل يتابع عليها وجعفر بن زياد ضعيف 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب أخربنا أبو أمحد حممد بن عبد  - ١٨٨٣
لو كنت أطيق األذان : ا جعفر بن عون أنا إمساعيل يعين بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال قال عمر الوهاب أن

   ١١٤مع اخلليفا ألذنت 

  باب الترغيب يف التعجيل بالصلوات يف أوائل األوقات

 (  
معىن قول بن  قال اهللا تعاىل عز و جل أقم الصالة لدلوك الشمس قال الشافعي ودلوكها ميلها وهو قول بن عمرو

قال الشافعي واحملافظة على الشئ تعجيله وقال } حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى { عباس وقال تعاىل 
  تعاىل أقم الصالة لذكري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن حممد الدوري ثنا أبو سلمة  - ١٨٨٤
عي ثنا عبد اهللا بن عمر العمرى عن القاسم بن غنام عن جدته الدنيا عن جدته أم فروة منصور بن سلمة اخلزا

أهنا مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم : وكانت ممن بايعت النيب صلى اهللا عليه و سلم وكانت من املهاجرات األول 
  وسئل عن أفضل األعمال فقال الصالة ألول وقتها أخرجه أبو داود يف السنن 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ عودا على بدأ ثنا أبو عمرو عثمان بن أمحد بن عبد اهللا بن مساك ثنا احلسن  - ١٨٨٥
بن مكرم البزار ثنا عثمان بن عمرو ثنا ما لك بن مغول عن الوليد بن العيزار عن أيب عمرو الشيباين عن عبد اهللا بن 

أي العمل أفضل قال الصالة يف أول وقتها قلت مث أي قال  سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: مسعود قال 
اجلهاد يف سبيل اهللا قلت مث أي قال بر الوالدين وهكذا رواه حممد بن بشار بندار عن عثمان بن عمر عنه رواه حممد 



ر بن خزمية يف خمتصر املختصر وكذلك رواه علي بن حفص املدائين عن شعبة عن الوليد بن العيزار وروي عن غند
  عن شعبة عن عبيد املكتب عن أيب عمرو عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم مبثله 

أخربنا حممد بن عبد اهللا بن حممد احلافظ ثنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ حدثين السري بن خزمية  - ١٨٨٦
ألنا جابر بن عبد اهللا عن وقت صالة ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة ثنا سعد بن إبراهيم عن حممد بن عمرو قال س

كان يصلي الظهر باهلاجرة ويصلي العصر والشمس حية ويصلي املغرب إذا : النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
وجبت ويصلي العشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر ويصلي الصبح بغلس رواه البخاري يف الصحيح عن 

  ديث شعبة مسلم بن إبراهيم وأخرجه مسلم من ح

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد اهللا  - ١٨٨٧
بن وهب أخربين أبو أسامة أن بن شهاب أخربه عن عروة بن الزبري قال مسعت بشري بن أيب مسعود األنصاري حيدث 

يه و سلم يصلي الظهر حني تزول الشمس ورمبا أخرها حني يشتد احلر رأيت رسول اهللا صلى اهللا عل: عن أبيه قال 
ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعه بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة فينصرف الرجل من الصالة فيأيت ذا احلليفة 

قبل غروب الشمس ويصلي املغرب حني تسقط الشمس ويصلي العشاء حني يسود األفق ورمبا أخرها حىت جيتمع 
اس ويصلي الصبح بغلس مث صلى مرة أخرى فأسفر هبا مث كانت صالته بعد ذلك بغلس حىت مات مث مل يعد إىل الن

  أن يسفر 

أخربين أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا احلسني بن الفضل البجلي ثنا هاشم بن القاسم  - ١٨٨٨
ما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة : قالت ثنا الليث بن سعد عن أيب النضر عن عمرة عن عائشة 

  لوقتها اآلخر حىت قبضه اهللا عز و جل وكذلك رواه يعلى بن عبد الرمحن عن الليث ورواه قتيبة بن سعيد عن الليث 

بن  كما أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا أبو سعيد حممد بن شاذان ثنا قتيبة - ١٨٨٩
ما صلى رسول : سعيد ثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن إسحاق بن عمر عن عائشة قالت 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصالة لوقتها اآلخر مرتني حىت قبضه اهللا عز و جل وهذا مرسل إسحاق بن عمر ومل 
  يدرك عائشة 

ن عدي احلافظ ثنا إبراهيم بن أسباط وثنا بن صاعد قاال ثنا أمحد بن أخربنا أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد ب - ١٨٩٠
منيع ثنا يعقوب بن الوليد عن عبد اهللا بن عمر العمري عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  الوقت األول رضوان اهللا والوقت اآلخر عفو اهللا : سلم 

نا حممد بن هارون بن محيد ثنا أمحد بن منيع ثنا يعقوب بن الوليد عن عبيد وأخربنا أبو سعد أنا أبو أمحد ث - ١٨٩١
مثله قال أبو أمحد هكذا كان يقول لنا بن محيد عن عبيد : اهللا عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

إلسناد باطل أن قيل فيه اهللا يف هذا اإلسناد والصواب ما حدثناه بن صاعد وبن أسباط على أن هذا احلديث هبذا ا
عبد اهللا أو عبيد اهللا قال الشيخ هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد املدين ويعقوب منكر احلديث ضعفه حيىي بن 



معني وكذبه أمحد بن حنبل وسائر احلفاظ ونسبوه إىل الوضع نعوذ باهللا من اخلذالن وقد روي بأسانيد أخر كلها 
  ضعيفة 

اهللا احلافظ ثنا أبو عمر وعثمان بن أمحد الدقاق ببغداد ثنا علي بن إبراهيم الواسطي ثنا وأخربنا أبو عبد  - ١٨٩٢
إبراهيم بن زكريا من أهل عبدس ثنا إبراهيم بن أيب حمذورة مؤذن مكة حدثين أيب عن جدي يعين أبا حمذورة قال 

ة اهللا وآخر الوقت عفو اهللا أول الوقت رضوان اهللا وأوسط الوقت رمح: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
إبراهيم بن زكريا هذا هو العجلي الضرير يكىن أبا إسحاق حدث عن الثقات بالبواطيل قاله لنا أبو سعد املاليين عن 

أيب أمحد بن عدي احلافظ وإبراهيم بن أيب حمذورة هو إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد امللك بن أيب حمذورة مشهور 
ى اللفظ األول عن بن عباس وجرير بن عبد اهللا وأنس بن ما لك مرفوعا وليس بشئ وله وروي هذا احلديث عل

  أصل يف قول أيب جعفر حممد بن على الباقر 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ احلسن بن علي بن زياد ثنا بن أيب أويس  - ١٨٩٣
أول الوقت رضوان اهللا وآخر الوقت عفو اهللا هكذا رواه أبو أويس عن : ال ثنا أيب عن جعفر بن حممد عن أبيه ق

   ١١٥جعفر وروي عن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده عن علي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  باب تعجيل الظهر يف غري شدة احلر

فص بن عمر ثنا شعبة عن أيب أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا ح - ١٨٩٤
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس ويصلي العصر وإن : املنهال عن أيب برزة قال 

أحدنا يذهب إىل أقصى املدينة ويرجع والشمس حية ونسيت املغرب وكان ال يبايل بتأخري العشاء إىل ثلث الليل 
وكان يكره النوم قبلها واحلديث بعدها وكان يصلي الصبح ويعرف أحدنا جليسه  قال مث قال إىل شطر الليل قال

الذي كان يعرفه وكان يقرأ فيها من الستني إىل املائة ورواه البخاري يف الصحيح عن حفص بن عمر ورواه مسلم 
  من وجهني آخرين عن شعبة 

و املثىن ثنا مسدد ثنا حيىي عن شعبة عن مساك بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا أب - ١٨٩٥
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي الظهر حني تدحض الشمس يعين تزول : حرب عن جابر بن مسرة قال 

  رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن بشار عن حيىي القطان 

اال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وحممد بن موسى بن الفضل ق - ١٨٩٦
ما رأيت : بن عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان عن حكيم بن جبري عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت 

إنسانا كان أشد تعجيال بالظهر من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما استثنت أباها وال عمر هكذا رواه اجلماعة 
ي ورواه إسحاق األزرق عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عن سفيان الثور

بكر بن إسحاق أنا حممد بن الفضل بن جابر أبو عبد الرمحن األذرمي ثنا إسحاق األزرق فذكره بنحوه دون قوله ما 
ريه وقد رواه إسحاق مرة على الصواب استثنت أباها وال عمر وهو وهم والصواب رواية اجلماعة قاله بن حنبل وغ

١١٦   



  باب تأخري الظهر يف شدة احلر

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد ثنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا إمساعيل بن  - ١٨٩٧
: عليه و سلم قال إسحاق القاضي ثنا علي ثنا سفيان ثنا الزهري عن سعيد عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا 

إذا اشتد احلر فأبردوا بالصالة فإن شدة احلر من فيح جهنم واشتكت النار إىل رهبا عز و جل فقالت رب أكل 
بعضي بعضا فأذن هلا بنفسني نفس يف الشتاء ونفس يف الصيف فهو أشد ما جتدون من احلر وأشد ما جتدون من 

  الزمهرير 

وأ بو زكريا بن أيب إسحاق وأ بو بكر بن احلسني قالوا ثنا أبو العباس حممد  وأخربناه أبو عبد اهللا احلافظ - ١٨٩٨
فذكره مبثله إال أنه قال فأشد ما جتدون من : بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي ثنا سفيان عن الزهري 

  لي بن عبد اهللا املديين احلر فمن حرها وأشد ما جتدون من الربد فمن زمهريرها رواه البخاري يف الصحيح عن ع

وأخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبة أن  - ١٨٩٩
الليث حدثهم عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

الة قال بن موهب بالصالة فإن شدة احلر من فيح جهنم رواه مسلم يف إذا اشتد احلر فأبردوا عن الص: قال 
  الصحيح عن قتيبة بن سعيد 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل القاضي ثنا عبد اهللا بن  - ١٩٠٠
لمة بن عبد الرمحن وعن حممد بن عبد مسلمة عن ما لك عن عبد اهللا بن يزيد موىل األسود بن سفيان عن أيب س
إذا كان احلر فأبردوا عن الصالة فإن : الرمحن بن ثوبان عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

شدة احلر من فيح جهنم وذكر أن النار اشتكت إىل رهبا عز و جل فأذن هلا يف كل عام بنفسني نفس يف الشتاء 
لم يف الصحيح عن إسحاق بن موسى عن معن بن عيسى عن ما لك وقد رواه الشافعي ونفس يف الصيف رواه مس

  عن ما لك يف القدمي 

أخربنا أبو القاسم زيد بن جعفر بن حممد بن علي العلوي وأ بو حممد جناح بن نذير بن جناح القاضي  - ١٩٠١
 العبسي ثنا وكيع بن اجلراح عن األعمش بالكوفة قال أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا إبراهيم بن عبد اهللا

أبردوا بالظهر فإن شدة احلر من فيح جهنم : عن أيب صاحل عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أخرجه البخاري من أوجه عن األعمش بعضها رواية بعضها إشارة وأخرجه أيضا من حديث نافع عن بن عمر عن 

  و سلم النيب صلى اهللا عليه 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة أخربين  - ١٩٠٢
كنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فأراد املؤذن أن : أبو احلسن قال مسعت زيد بن وهب يقول مسعت أبا ذر يقول 

فقال أبرد مرتني أو ثالثا حىت رأينا يفء التلول مث قال إن شدة احلر من فيح يؤذن الظهر فقال أبرد مث أراد أن يؤذن 
جهنم فإذا اشتد احلر فأبردوا بالصالة قال أبو داود هو مهاجر أبو احلسن رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد 

بن عبيد ثنا األسفاطي ثنا أبو  وكذا قال مجاعة عن شعبة فأراد املؤذن أن يؤذن وأخربنا أبو احلسن بن عبدان ثنا أمحد



الوليد فذكره بإسناده أنه مسع أبا ذر يقول أنه كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فأذن املؤذن فقال 
  له النيب صلى اهللا عليه و سلم أبرد وذكره وكذلك قاله غندر عن شعبة 

بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أيب طالب واحلسني بن حممد بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد - ١٩٠٣
زياد قاال ثنا حممد بن املثىن ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مهاجر أيب احلسن أنه مسع زيد بن وهب حيدث عن أيب 

أو قال أذن مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الظهر فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم أبرد أبرد : ذر قال 
انتظر انتظر وقال إن شدة احلر من فيح جهنم فإذا اشتد احلر فأبردوا عن الصالة قال أبو ذر حىت رأينا يفء التلول 

رواه البخاري عن حممد بن بشار عن حممد بن جعفر ورواه مسلم عن حممد بن املثىن ويف هذا كالداللة على أن 
يف أول الوقت وحدثنا أبو بكر بن فورك لفظا أنا عبد اهللا بن جعفر  األمر باإلبراد كان بعد التأذين وأن األذان كان

ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا محاد بن سلمة عن مساك بن حرب عن جابر يعين بن مسرة قال محاد 
كان  وحدثنيه سيار بن سالمة عن أيب برزة األسلمي قال أحدمها كان بالل يؤذن إذا دلكت الشمس وقال اآلخر

بالل يؤذن إذا دحضت الشمس وحدثنا أبو بكر ثنا عبد اهللا ثنا يونس ثنا أبو داود ثنا شريك عن مساك بن حرب 
عن جابر بن مسرة قال كان بالل ال حيذم األذان وكان رمبا أخر اإلقامة شيئا وقد مضى قوله كان بالل يؤذن إذا 

   ١١٧دحضت الشمس 

  حلرباب ما روي يف التعجيل هبا يف شدة ا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أمحد بن يونس ثنا  - ١٩٠٤
زهري ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا حممد بن شاذان اجلوهري ثنا معلي بن منصور ثنا أبو 

قال شكونا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حر الرمضاء : عن خباب خيثمة ثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب 
فلم يشكنا قلت أليب إسحاق يف الظهر قال نعم قلت أيف تعجيلها قال نعم رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن 

  يونس 

و حممد عبد اهللا أخربنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن احلسن بن إسحاق البزار ببغداد من أصل مساعه ثنا أب - ١٩٠٥
بن حممد بن إسحاق الفاكهي مبكة ثنا أبو حيىي بن أيب ميسرة ثنا خالد بن حيىي ثنا يونس بن أيب إسحاق عن أيب 

شكونا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : إسحاق قال حدثين سعيد بن وهب قال حدثين خباب بن األرت قال 
  صلوا الرمضاء فما أشكانا وقال إذا زالت الشمس ف

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ومسدد قاال ثنا عباد بن  - ١٩٠٦
كنت أصلى الظهر مع رسول : عباد ثنا حممد بن عمرو عن سعيد بن احلارث األنصاري عن جابر بن عبد اهللا قال 

   ١١٨ربد يف كفي أضعها جلبهيت أسجد عليها لشدة احلر اهللا صلى اهللا عليه و سلم فآخذ قبضة من احلصا لت

  باب الدليل على أن خرب اإلبراد هبا ناسخ خلرب خباب وغريه



أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن أمحد بن عبدان ثنا حممد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن علي اخلزاز ثنا  - ١٩٠٧
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا بشر أبو زكريا ثنا حيىي بن معني ثنا إسحاق األزرق ح و

بن موسى ثنا أمحد بن حنبل ثنا إسحاق بن يوسف األزرق عن شريك عن بيان بن بشر عن قيس بن أيب حازم عن 
ا بالصالة كنا نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة الظهر باهلاجرة فقال لنا أبردو: املغرية بن شعبة قال 

فإن شدة احلر من فيح جهنم قال أبو عيسى الترمذي فيما بلغين عنه سألت حممدا يعين البخاري عن هذا احلديث 
فعده حمفوظا وقال رواه غري شريك عن بيان عن قيس عن املغرية قال كنا نصلى الظهر باهلاجرة فقيل لنا أبردوا 

عن عمر بن إمساعيل بن جمالد عن أبيه عن بيان كما قال  بالصالة فإن شدة احلر من فيح جهنم رواه أبو عيسى
  البخاري 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أمحد بن إسحاق بن شيبان البغدادي أنبأ معاذ بن جندة ثنا خالد بن حيىي ثنا  - ١٩٠٨
ه ما أشد أن عمر بن اخلطاب قدم مكة فسمع صوت أيب حمذورة فقال وحي: نافع يعين اجلمحي عن بن أيب مليكة 

صوته أما خياف أن ينشق مريطاؤه قال فأتاه يؤذنه بالصالة فقال وحيك ما أشد صوتك أما ختاف أن ينشق مريطاؤك 
فقال إمنا شددت صويت لقدومك يا أمري املؤمنني قال إنك يف بلدة حارة فأبرد على الناس مث أبرد مرتني أو ثالثا مث 

   ١١٩أذن مث انزل فاركع ركعتني مث ثوب إقامتك 

  باب الدليل على أنه ال يبلغ بتأخريها آخر وقتها

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن أيب نصر الداربردي مبرو ثنا أبو املوجه أنبأ عبدان أنبأ عبد اهللا  - ١٩٠٩
ا إذا صلينا كن: أنبأ خالد بن عبد الرمحن حدثين غالب القطان عن بكر بن عبد اهللا املزين عن أنس بن ما لك قال 

خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء احلر رواه البخاري يف الصحيح عن حممد 
  بن مقاتل عن عبد اهللا بن املبارك ورواه مسلم من وجه آخر عن غالب بغري هذا اللفظ 

ن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ بإسفرائن أنبأ احلسن ب - ١٩١٠
كان رسول اهللا صلى اهللا : ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن سلمة عن موسى أيب العالء عن أنس بن ما لك قال 

عليه و سلم يصلي الظهر يف أيام الشتاء وما ندري ما مضى من النهار أكثر أو ما بقي ويف هذا إن صح كالداللة 
الصيف يف وقت صالته صلى اهللا عليه و سلم وأن خرب بكر بن عبد اهللا املزين حممول على على الفرق بني الشتاء و

أنه أخرها يف احلر إال أنه مل يبلغ بتأخريها آخر وقتها فكانوا جيدون مع التأخري حر الرمال والبطحاء واهللا أعلم 
١٢٠   

  باب تعجيل صالة العصر

بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا القعنيب فيما قرأ على ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أمحد  - ١٩١١
لك وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى ثنا جعفر بن حممد بن احلسن ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على ما 

مس مرتفعة كنا نصلى العصر مث يذهب الذاهب إىل قباء فيأتيهم والش: لك عن بن شهاب عن أنس بن ما لك قال 
  رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن ما لك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 



أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا قتيبة ثنا الليث عن بن شهاب عن أنس  - ١٩١٢
العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية ويذهب  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي: بن ما لك أنه أخربه 

الذاهب إىل العوايل والشمس مرتفعة حية رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد وحممد بن الرمح ورواه عبد 
  اهللا بن صاحل عن الليث عن يونس عن الزهري 

ن أمحد بن خروف أبو أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن الفضل بن لطيف املصري مبكة ثنا أبو بكر حممد ب - ١٩١٣
كامل املديين إمالء مبصر ثنا أمحد بن بكري احلمراوي ثنا عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث حدثين الليث بن سعد عن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي صالة العصر : يونس أخربين بن شهاب أخربين أنس بن ما لك 
وايل والشمس مرتفعة وبعض العوايل من املدينة على أربعة أميال أو والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إىل الع

  ثالثة قال البخاري زاد الليث عن يونس وبعد العوايل أربعة أميال أو ثالثة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو اليمان  - ١٩١٤
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي صالة العصر : ي قال أخربين أنس بن ما لك أنبأ شعيب عن الزهر

والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إىل العوايل فيأتيها والشمس مرتفعة وبعض العوايل من املدينة على أربعة 
يال وحنوه وهذا من قول أميال رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان وقال وبعض العوايل من املدينة أربعة أم

  الزهري ذكره معمر عنه من قوله 

أخربنا بصحة ذلك أبو صاحل بن ابنة حيىي بن منصور القاضي أنا جدي ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن  - ١٩١٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي : حيىي ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أخربين أنس بن ما لك 

ر فيذهب الذاهب إىل العوايل والشمس مرتفعة قال الزهري والعوايل من املدينة على ميلني وثالثة وأحسبه قال العص
  وأربعة 

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر ثنا جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ  - ١٩١٦
  اء حية فقال حياهتا أن جتد حرها تذاكرنا عند خيثمة والشمس بيض: جرير عن منصور قال 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك البزار ثنا حيىي  - ١٩١٧
يعين بن بكري ثنا الليث عن يزيد بن أيب حبيب عن أسامة بن زيد عن بن شهاب عن عروة قال أخربين بشري بن أيب 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي الظهر حني زاغت : مسعود أنه قال  مسعود األنصاري عن أيب
الشمس ورمبا أخرها يف شدة احلر والعصر والشمس مرتفعة يسري الرجل حني ينصرف منها إىل ذي احلليفة ستة 

  أميال قبل غروب الشمس وذكر احلديث 

رو قاال ثنا أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عم - ١٩١٨
احلسن علي بن حممد بن عيسى اخلزاعي أنبا أبو اليمان احلكم بن نافع احلمصي يف سنة إحدى وعشرين ومائتني 

مسعت عروة : حدثين أبو بشر شعيب بن دينار أيب محزة القرشي عن حممد بن مسلم بن عبد اهللا بن شهاب الزهري 
بري حيدث عمر بن عبد العزيز يف أمارته وكان عمر يؤخر الصالة يف ذلك الزمان فقال له عروة أخر املغرية بن بن الز



شعبة صالة العصر يوما وهو أمري الكوفة فدخل عليه أبو مسعود عقبة بن عمرو األنصاري وهو جد زيد بن احلسن 
لقد علمت لقد نزل جربيل عليه السالم فصلى فصلى أبو أمه وكان ممن شهد بدرا فقال ما هذا يا مغرية أما واهللا 

النيب صلى اهللا عليه و سلم مث صلى فصلى النيب صلى اهللا عليه و سلم مث صلى فصلى النيب صلى اهللا عليه و سلم 
مخس صلوات مث قال هكذا أمرت ففرغ عمر حني حدثه عروة بن الزبري بذلك وقال اعلم ما حتدث به يا عروة أن 

ام هلم وقت الصالة قال عروة كذلك كان بشري بن أيب مسعود حيدث عن أبيه قال عروة لقد حدثتين جربيل هلو أق
عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي صالة العصر والشمس يف حجرهتا قبل أن تظهر الشمس فلم 

  نيا يزل عمر بن عبد العزيز من ذلك اليوم يتعلم وقت الصالة بعالمة حىت فارق الد

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار أنبأ إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد اهللا بن  - ١٩١٩
أن عمر بن عبد العزيز أخر الصالة يوما فدخل عليه عروة بن الزبري : مسلمة بن قعنب ثنا ما لك عن بن شهاب 

لكوفة فدخل عليه أبو مسعود األنصاري فقال ما هذا يا مغرية فأخربه أن املغرية بن شعبة أخر الصالة يوما وهو با
أليس قد علمت أن جربيل عليه السالم نزل فصلى فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث بنحوه 
قال عروة ولقد حدثتين عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كأن يصلي 

والشمس يف حجرهتا قبل أن تظهر رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان وعن القعنيب ورواه مسلم عن  العصر
حيىي بن حيىي عن ما لك وقال يونس والليث عن الزهري والشمس يف حجرهتا مل يظهر الفيء من حجرهتا وقال بن 

بن عروة عن أبيه عن عائشة والشمس  عيينة عن الزهري والشمس طالعة يف حجريت مل يظهر الفيء بعد وقال هشام
  مل خترج من حجرهتا قال البخاري وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرهتا 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا بن ناجية ثنا عبد الرمحن ثنا أبو أسامة عن هشام عن  - ١٩٢٠
  و سلم يصلي العصر والشمس يف قعر حجريت  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه: أبيه عن عائشة قالت 

وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر ثنا جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا أبو  - ١٩٢١
فذكره وقال والشمس بيضاء يف قعر حجريت قال الشافعي عقيب حديث ما لك وهذا : معاوية ثنا هشام بن عروة 

أول الوقت ألن حجرة أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم يف موضع منخفض من املدينة وليست  من أبني ما روي يف
  بالواسعة وذلك أقرب هلا من أن يرتفع الشمس منها يف أول وقت العصر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا عمرو بن سواد السرحي ثنا  - ١٩٢٢
هب أخربين عمرو بن احلارث عن يزيد بن أيب حبيب أن موسى بن سعيد األنصاري حدثه عن حفص بن عبيد بن و

صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العصر فلما انصرف أتاه رجل من بين : اهللا عن أنس بن ما لك أنه قال 
ل نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا اجلزور مل سلمة فقال يا رسول اهللا أنا نريد ننحر جزورا لنا وحنب أن حتضرها قا

  تنحر فنحرت مث قطعت مث طبخ منها مث أكلنا قبل أن تغيب الشمس رواه مسلم يف الصحيح عن عمرو بن سواد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي قاال ثنا أبو العباس حممد  - ١٩٢٣
مد بن عوف ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو عبد اهللا السوسي قاال بن يعقوب ثنا حم

ثنا أبو العباس ثنا سعيد بن عثمان التنوخي ثنا بشر بن بكر حدثين األوزاعي حدثين أبو النجاشي حدثين رافع بن 



العصر مث تنحر اجلزور فتقسم عشر قسم مث  كنا نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة: خديج قال 
نطبخ فنأكل حلما نضيجا قبل أن تغيب الشمس رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن يوسف عن األوزاعي 

ورواه مسلم عن حممد بن مهران الرازي عن الوليد بن مسلم عن األوزاعي وهذه الرواية الصحيحة عن رافع بن 
الواحد أو عبد احلميد بن نافع أو نفيع الكاليب عن بن رافع بن خديج عن أبيه  خديج تدل على خطاء ما رواه عبد

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يأمرهم بتأخري العصر وهو خمتلف يف امسه واسم أبيه واختلف عليه يف اسم 
طائه حبديث أيب النجاشي عن بن رافع فقيل فيه عبد اهللا وقيل عبد الرمحن قال البخاري ال يتابع عليه واحتج على خ

رافع وقال أبو احلسن الدارقطين فيما أخربنا أبو بكر بن احلارث عنه هذا حديث ضعيف اإلسناد والصحيح عن 
  رافع وغريه ضد هذا 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي  - ١٩٢٤
 بن مسلمة عن ما لك قال وحدثنا أبو احلسني ثنا جعفر بن حممد بن احلسني ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت ثنا عبد اهللا

كنا نصلي العصر مث خيرج اإلنسان إىل : على ما لك عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن ما لك قال 
يف حديث القعنيب فيخرج اإلنسان رواه بين عمرو بن عوف فيجدهم أن يصلوا العصر لفظ حديث حيىي بن حيىي و

  البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن مسلمة القعنيب ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

وأخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهللا احلريف ببغداد ثنا حممد بن عبد اهللا الشافعي حدثين إسحاق  - ١٩٢٥
أن رسول اهللا : يح عن عثمان بن عبد الرمحن أن أنس بن ما لك أخربه بن احلسن احلريب ثنا سريج بن النعمان ثنا فل

صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي العصر بقدر ما تنحر اجلزور مث نعضها لغروب الشمس وقدر أن يذهب إىل بين 
   ١٢١حارثة بن احلارث فريجع قبل غروب الشمس 

  باب كراهية تأخري العصر

فظ أنا أمحد بن سهل البخاري ثنا صاحل بن حممد بن حبيب احلافظ ثنا منصور بن أخربنا أبو عبد اهللا احلا - ١٩٢٦
أيب مزاحم وأمحد بن حنبل قاال ثنا عبد اهللا بن مبارك أنبأ أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال مسعت أبا أمامة 

ال فوجدناه يصلي العصر صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر مث خرجنا حىت دخلنا على أنس بن ما لك ق: يقول 
قال فقلت يا عم ما هذه الصالة اليت صليت قال العصر وهذه صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اليت كنا 
  نصلي معه رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن مقاتل عن عبد اهللا ورواه مسلم عن منصور بن أيب مزاحم 

ي املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن عل - ١٩٢٧
أبو الربيع ثنا إمساعيل بن جعفر ح وحدثنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ ثنا حممد بن بشر املرثدي ثنا 

اره بالبصرة حني حممد بن الصباح ثنا إمساعيل بن جعفر ثنا العالء بن عبد الرمحن أنه دخل على أنس بن ما لك يف د
أصليتم العصر قلنا إمنا انصرفنا الساعة من : أنصرف من الظهر قال وداره جبنب املسجد قال فلما دخلنا عليه قال 

الظهر قال فصلوا العصر قال فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول تلك 
كانت بني قرين الشيطان قام فنقرها أربعا ال يذكر اهللا عز و جل فيها إال  صالة املنافق جيلس يرقب الشمس حىت إذا

  قليال لفظ حديث أيب الربيع رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن الصباح وغريه 



أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا القعنيب عن ما لك عن العالء بن عبد  - ١٩٢٨
دخلنا على أنس بن ما لك بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صالته ذكرنا تعجيل : قال الرمحن أنه 

الصالة أو ذكرها فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول تلك صالة املنافقني تلك صالة املنافقني تلك 
أو على قرين الشيطان قام فنقرها  صالة املنافقني جيلس أحدهم حىت إذا اصفرت الشمس فكانت بني قرين الشيطان

  أربعا ال يذكر اهللا عز و جل فيها إال قليال 

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب طاهر الدقاق ببغداد ثنا عبد اهللا بن إبراهيم بن أيوب البزار ثنا  - ١٩٢٩
املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن  إبراهيم بن عبد اهللا البصري ثنا مسلم وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي

إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام بن أيب عبد اهللا ثنا حيىي بن أيب كثري عن أيب 
قالبة عن أيب املليح قال كنا مع بريدة يف غزوة يف يوم ذي غيم فقال بكروا بصالة العصر فإن النيب صلى اهللا عليه و 

رك صالة العصر حبط عمله رواه البخاري يف الصحيح عن مسلم بن إبراهيم وخالفة األوزاعي يف من ت: سلم قال 
  إسناده ومتنه 

أخربنا أبو علي الروذباري بنيسابور وأ بو عبد اهللا احلسن بن عمر بن برهان الغزال وأ بو احلسن حممد  - ١٩٣٠
بأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن عرفة ثنا بن احلسني بن حممد بن الفضل القطان وغريهم ببغداد قالوا أن

عيسى بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب قالبة عن أيب املهاجر عن بريدة 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بعض غزواته فقال بكروا بالصالة يف يوم الغيم فإنه من : األسلمي قال 

  صالة العصر حبط عمله  ترك

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد اهللا بن مسلمة  - ١٩٣١
عن ما لك وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو نصر حممد بن عمر ثنا جعفر بن حممد بن احلسني ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت 

الذي تفوته صالة العصر كأمنا وتر ماله : بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال على ما لك عن نافع عن 
  وولده رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن ما لك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

منيب ثنا وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنبأ حاجب بن أمحد الطوسي ثنا عبد الرحيم بن  - ١٩٣٢
يف الذي تفوته صالة العصر كأمنا وتر : سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  أهله وماله 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس قال مسعت عثمان بن سعيد  - ١٩٣٣
ول يف حديث سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و الدارمي يقول مسعت علي بن املديين يق

من فاته العصر فكأمنا وتر أهله وماله قال علي قلت لسفيان فأن بن أيب ذئب يسنده عن نوفل بن معاوية مسع : سلم 
أبيه رواه مسلم يف  النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال مسعته منه ووعاه قليب وحفظته كما أنك ها هنا عن سامل عن

الصحيح عن عمرو الناقد عن سفيان وأخرجه من حديث عمرو بن احلارث عن بن شهاب الزهري كذلك وكذلك 
  رواه معمر وإبراهيم بن سعد عن الزهري 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو طاهر الفقيه وأ بو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأ بو سعيد بن أيب  - ١٩٣٤
لوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا بن أيب فديك حدثين بن أيب ذئب عمرو قا

عن بن شهاب عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن نوفل بن معاوية الديلي قال قال رسول اهللا 
قال بن شهاب فقلت يا أبا بكر أتدري أية صالة هي  من فاتته الصالة فكأمنا وتر أهله وماله: صلى اهللا عليه و سلم 

قال بن شهاب أنه بلغين أن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من فاتته صالة 
العصر فكأمنا وتر أهله وماله ورواه أبو داود الطيالسي عن بن أيب ذئب وقال يف آخره قال الزهري فذكرت ذلك 

فقال حدثين أيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من ترك صالة العصر وقد روى صاحل بن كيسان عن لسامل 
بن شهاب عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث عن عبد الرمحن بن مطيع بن األسود عن نوفل بن معاوية مثل 

 أن أبا بكر يزيد فيه ومن الصالة صالة من حديث أيب هريرة يعين عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الفنت إال
فاتته فكأمنا وتر أهله وماله وهو خمرج يف الصحيحن واحلديث حمفوظ عنهما مجيعا رواه عراك بن ما لك عنهما معا 

  نوفل بن معاوية وعبد اهللا بن عمر أما بالغا أو مساعا 

ثنا أبو عمرو بن جبيد ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأ بو نصر بن قتادة قاال  - ١٩٣٥
أن عمر بن اخلطاب كتب إىل أيب موسى األشعري أن صل العصر : بكري عن ما لك عن هشام بن عروة عن أبيه 

والشمس بيضاء نقية قدر ما يسري الراكب ثالثة فراسخ وأن صل العتمة ما بينك وبني ثلث الليل فإن أخرت فإىل 
تكن من الغافلني قال وحدثنا ما لك عن نافع موىل عبد اهللا بن عمر أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا شطر الليل وال 

عنه كتب إىل عماله أن أهم أمركم عندي الصالة من حفظها أو حافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو ملا سواها 
والعصر والشمس بيضاء نقية  أضيع وكتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إىل أن يكون ظل كل شئ مثله

قدر ما يسري الراكب فرسخني أو ثالثة واملغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إىل ثلث الليل فمن نام 
فال نامت عينه فمن نام فال نامت عينه فمن نام فال نامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكة فمن نام فال نامت 

  عينه 

حلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد أخربنا أبو ا - ١٩٣٦
بن أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد عن زياد بن الحق قال حدثتين متيمة بنت سلمة أهنا أتت عائشة يف نسوة من أهل 

كانت الساعة اليت تدعوهنا اجلسن فجلسنا فلما : الكوفة فقلنا يا أم املؤمنني نسألك عن مواقيت الصلوات قالت 
نصف النهار قامت فصلت بنا وهي قائمة وسطنا فلما انصرفت قلت هلا يا أم املؤمنني أنا ندعو هذه يف بالدنا نصف 

النهار قالت هذه صالتنا آل حممد صلى اهللا عليه و سلم مث جلسنا فلما كانت الساعة اليت تدعوهنا بني الصالتني 
ا أم املؤمنني إنا ندعو هذه يف بالدنا بني الصالتني قالت هذه صالتنا آل حممد صلى اهللا صلت بنا العصر فقلنا هلا ي

عليه و سلم إنا آل حممد ال نصلي الصفراء قالت مث جلسنا فلو كان غري عائشة لظننا أهنا قد صلت املغرب قبل أن 
ة يف املغرب فاستأذن عليها جتب ولكن قد عرفت أن عائشة ال تصلي إال عند الوقت حني وجبت وجهرت بالقراء

   ١٢٢نسوة من أهل الشام فقالت ال تأذين هلن صواحب احلمامات 

  باب تعجيل صالة املغرب



أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا حاجب بن أمحد الطوسي ثنا عبد اهللا بن هاشم ثنا وكيع ثنا  - ١٩٣٧
عن حكيم بن عباد بن حنيف عن نافع بن جبري بن مطعم  سفيان عن عبد الرمحن بن احلارث بن عياش بن أيب ربيعة
أمين جربيل عليه السالم عند البيت مرتني فذكر احلديث : عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  كل صالة يف وقتني وقال يف املغرب يف اليومني مجيعا وصلى يب املغرب حني أفطر الصائم 

 احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حامد بن أيب حامد املقرئ ثنا مكي أخربنا أبو عبد اهللا - ١٩٣٨
بن إبراهيم ثنا يزيد بن أيب عبيد ح وحدثنا أبو سعد الزاهد ثنا حيىي بن منصور القاضي وأخربنا أبو صاحل بن ابنة 

ثقفي ثنا حامت يعين بن إمساعيل عن يزيد بن حيىي بن منصور القاضي ثنا جدي ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ال
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي املغرب إذا غربت الشمس : أيب عبيد عن سلمة بن األكوع 

  وتوارت باحلجاب لفظ حديث أيب صاحل رواه البخاري يف الصحيح عن مكي بن إبراهيم ورواه مسلم عن قتيبة 

احلافظ وأ بو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي قاال ثنا أبو العباس حممد أخربنا أبو عبد اهللا  - ١٩٣٩
بن يعقوب ثنا حممد بن عوف ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي ح وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر حدثين جدي حيىي بن 

وزاعي حدثين أبو النجاشي منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ شعيب بن إسحاق الدمشقي ثنا األ
كنا نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املغرب فينصرف أحدنا وهو يرى : حدثين رافع بن خديج قال 

مواضع نبله لفظ حديث أيب صاحل رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم وأخرجه البخاري من حديث الوليد بن 
  مسلم عن األوزاعي 

احلافظ ثنا أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسني اخلسروجردي خبسرو جرد ثنا حممد بن  أخربنا أبو عبد اهللا - ١٩٤٠
كنا نصلي املغرب مع رسول اهللا صلى اهللا : أيوب ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد ثنا ثابت عن أنس بن ما لك قال 

  عليه و سلم مث نرمي فريى أحدنا مواقع سهمه غريب هبذا اإلسناد 

لي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا أمحد بن حيىي احللواين ثنا حيىي بن معني ثنا بشر بن وأخربنا ع - ١٩٤١
أنه كان شاهدا للنيب صلى : السري ثنا زكريا بن إسحاق عن الوليد بن عبد اهللا بن أيب مسرة قال حدثين أبو طريف 

العصر حىت لو أن إنسانا رمى بنبله أبصر اهللا عليه و سلم وهو حماصر ألهل الطائف قال فكان يصلي بنا صالة 
مواقع نبله شك أبو جعفر احللواين يف بعض ألفاظه واحلديث حمفوظ عن حيىي وغريه عن بشر هبذا اللفظ وصالة 

  البصر أراد هبا صالة املغرب وإمنا مسيت صالة البصر ألهنا تؤدى قبل ظلمة الليل 

أمحد بن عبيد ثنا الكدميي ثنا عبيد بن عقيل اهلاليل ثنا زكريا بن وقد أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ  - ١٩٤٢
حاصرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حصن : إسحاق عن الوليد بن أيب مسرة عن أيب طريف اهلذيل قال 

  الطائف فكان يصلي بنا صالة املغرب وأحدنا يرى مواقع نبله 

ا أبو احلسن حممد بن احلسني بن منصور ثنا أمحد بن احلسني بن نصر أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثن - ١٩٤٣
احلذاء حدثين علي بن عبد اهللا املديين ثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة أخربين األعمش عن عمارة بن عمري عن أيب 

يب صلى رجالن من أصحاب الن: عطية الوادعي قال دخلت مع مسروق على عائشة أم املؤمنني فقال هلا مسروق 



اهللا عليه و سلم كالمها ال يألو عن اخلري أحدمها يعجل املغرب ويعجل اإلفطار واآلخر يؤخر املغرب ويؤخر اإلفطار 
قالت أيهما الذي يعجل املغرب ويعجل اإلفطار قال بن مسعود قالت هكذا كان يصنع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  بن زكريا  سلم رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب عن حيىي

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا أمحد بن عبد احلميد احلارثي ثنا أبو أسامة عن  - ١٩٤٤
أقبلت من اجلبان فمررت يف جعفي وأنا أقول اآلن وجبت الشمس فمررت بسويد بن غفلة : بريد عن أيب بردة قال 

  اكم إال قد عجلتم قال كذلك كان عمر بن اخلطاب يصليها عند مسجدهم فقلت أصليتم فقال نعم فقلت ما أر

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس ثنا الربيع بن سليمان ثنا بن  - ١٩٤٥
: وهب أخربين يونس وعمرو بن احلارث ومالك بن أنس عن بن شهاب قال أخربين محيد بن عبد الرمحن بن عوف 

عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان صالة املغرب حني ينظران إىل الليل األسود قبل أن يفطرا مث أن 
  يفطران بعد الصالة 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا األسفاطي أنا أبو الوليد أنا أبو األحوص عن  - ١٩٤٦
هللا يصلي املغرب حني تغرب الشمس وقال هذا والذي ال إله غريه وقت كان عبد ا: أيب إسحاق عن األسود قال 

   ١٢٣هذه الصالة 

  باب كراهية تأخري املغرب

حدثنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن عبد اهللا احلريف ببغداد إمالء يف جامع املنصور ثنا أمحد بن  - ١٩٤٧
 أيب حدثين هارون يعين بن معروف قال عبد اهللا ومسعته أنا من سلمان النجاد ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين

أن : هارون قال أخربنا بن وهب حدثين عبد اهللا بن األسود القرشي أن يزيد بن خصيفة حدثه عن السائب بن يزيد 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال تزال أميت على الفطرة ما صلوا املغرب قبل طلوع النجوم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا احلسن بن علي بن زياد ثنا إبراهيم بن موسى  - ١٩٤٨
الفراء ثنا عباد بن العوام عن عمر بن إبراهيم عن معمر عن قتادة عن احلسن عن األحنف بن قيس عن العباس بن 

ميت على الفطرة ما مل يؤخروا املغرب حىت تشتبك ال تزال أ: عبد املطلب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
النجوم وقد روينا فيما مضى من حديث أيب أيوب األنصاري وروي ذلك من حديث علي بن أيب طالب وأنس بن 

ما لك واحتج بعض من أخر املغرب مبا أخربنا علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد ثنا أمحد بن إبراهيم بن 
ن بكري ثنا الليث حدثين خري بن نعيم احلضرمي عن أيب هبرية السبائي عن أيب متيم اجليشاين عن أيب ملحان ثنا حيىي ب

بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العصر باملخمص فقال إن هذه الصالة عرضت على 
حىت يطلع الشاهد قال بن بكري سألت من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها أويف أجره مرتني وال صالة بعدها 

الليث عن الشاهد فقال هو النجم رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة عن الليث وال جيوز ترك األحاديث الصحيحة 
   ١٢٤املشهورة هبذا وإمنا املقصود هبذا نفي التطوع بعدها ال بيان وقت املغرب 



  باب من قال بتعجيل العشاء

اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا أبو املثىن ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن أيب أخربنا حممد بن عبد  - ١٩٤٩
أنا أعلم الناس بوقت الصالة صالة العشاء : بشر عن بشري بن ثابت عن حبيب بن سامل عن النعمان بن بشري قال 

التعجيل بالصلوات على العموم قد  كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصليها لسقوط القمر لثالثة وسائر ما روي يف
  مضى ذكره 

وأخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا حممد بن عبيد اهللا  - ١٩٥٠
 بن املنادي ثنا روح بن عبادة وأخربنا أبو نصر حممد بن أمحد بن إمساعيل الطرباين هبا ثنا عبد اهللا بن أمحد بن منصور

أخر : الطوسي ثنا حممد بن إمساعيل الصائغ ثنا روح ثنا محاد بن سلمة ثنا علي بن زيد عن احلسن عن أيب بكرة قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العشاء تسع ليال إىل ثلث الليل فقال أبو بكر يا رسول اهللا لو أنك عجلت هذه 

ان أمثل لقيامنا من الليل فعجل بعد ذلك تفرد به علي بن زيد الصالة لكان أمكن لقائمنا ويف رواية بن املنادي لك
  بن جدعان وليس بالقوي باب من قال بتعجيلها إذا اجتمع الناس 

أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن سعيد بن  - ١٩٥١
كان يصلي : برا عن وقت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إبراهيم عن حممد بن عمرو قال سألنا جا

الظهر باهلاجرة والعصر والشمس حية واملغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر 
والصبح بغلس رواه البخاري يف الصحيح عن مسلم بن إبراهيم ورواه مسلم بن احلجاج من وجه آخر عن شعبة 

١٢٥   

  باب من استحب تأخريها

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن إمساعيل ثنا أمحد بن أيب حفص ثنا حممد بن رافع ثنا  - ١٩٥٢
قلت لعطاء أي حني أحب إليك أن أصلي العشاء اليت يقوهلا الناس العتمة إماما : عبد الرزاق ثنا بن جريج قال 

أعتم النيب صلى اهللا عليه و سلم ذات ليلة العشاء حىت رقد الناس واستيقظوا  وخلوا قال مسعت بن عباس يقول
ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال الصالة قال عطاء قال بن عباس فخرج نيب اهللا صلى 

أشق على أميت ألمرهتم اهللا عليه و سلم حىت أنظر إليه اآلن يقطر رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه فقال لوال أن 
أن يصلوها كذلك قال فاستثبت عطاء كيف وضع النيب صلى اهللا عليه و سلم يده على رأسه كما أنبأه بن عباس 

فبدد يل عطاء بني أصابعه شيئا من تبديد مث وضع أطراف أصابعه على فرق الرأس مث ضمها ميرها كذلك على 
ه مث على الصدغ وناحية اللحية ال يقصر وال يبطش بشئ إال الرأس حىت مست إهبامه طرف األذن مما يلي الوج

كذلك قلت لعطاء كم ذلك أخرها النيب صلى اهللا عليه و سلم ليلتئذ قال ال أدري قال عطاء فأحب إيل أن تصليها 
 إماما وخلوا مؤخرة كما صالها النيب صلى اهللا عليه و سلم ليلتئذ قال فإن شق عليك ذلك خلوا أو على الناس يف
اجلماعة وأنت إمامهم فصلها وسطة ال معجلة وال مؤخرة رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع هكذا ورواه 

  البخاري عن حممود عن عبد الرزاق 



أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد الصفار أنبأ أمحد بن  - ١٩٥٣
أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عبد الرزاق ثنا بن جريج أخربين نافع ثنا عبد اهللا بن عمر منصور الرمادي ثنا 

شغل عن الصالة ليلة فلم خيرج حىت رقدنا مث استيقظنا مث رقدنا مث استيقظنا فخرج علينا وقال ليس أحد من أهل 
ه مسلم عن حممد بن رافع كالمها عن األرض ينتظر هذه الصالة غريكم رواه البخاري يف الصحيح عن حممود وروا

  عبد الرزاق 

وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي حدثين جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن  - ١٩٥٤
مكثنا ليلة ننتظر رسول اهللا : إبراهيم ثنا جرير عن منصور بن املعتمر عن احلكم بن عتيبة عن نافع عن بن عمر قال 

 عليه و سلم للعشاء اآلخرة فخرج علينا حني ذهب ثلث الليل أو بعده فقال حني خرج إنكم تنتظرون صلى اهللا
صالة ما ينتظرها أهل دين غريكم ولوال أن يثقل على أميت لصليت هبم هذه الساعة قال مث أمر املؤذن فأقام مث صلى 

  رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم 

د اهللا احلافظ وأ بو صادق بن أيب الفوارس قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن أخربنا أبو عب - ١٩٥٥
إسحاق الصغاين ثنا حجاج قال قال بن جريج وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد ثنا 

نا بن جريج أخربين مغرية بن حكيم عن أم إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أ
أعتم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات ليلة بالعشاء حىت ذهب : كلثوم بنت أيب بكر أخربته عن عائشة قالت 

عامة الليل وحىت نام أهل املسجد قالت مث خرج إليهم فصلى هبم وقال إنه لوقتها لوال أن أشق على أميت لفظ 
 حديث حجاج عن عائشة أم املؤمنني أهنا قالت ومل يقل بالعشاء والباقي مبعناه سواء رواه حديث عبد الرزاق ويف

  مسلم يف الصحيح عن هارون بن عبد اهللا عن حجاج وعن حممد بن رافع وغريه عن عبد الرزاق 

ا حيىي ثنا عوف ثنا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق أنا أبو املثىن ثنا مسدد ثن - ١٩٥٦
كيف كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أبو املنهال قال انطلقت مع أيب إىل أيب برزة األسلمي فقال له أيب حدثنا 

سلم يصلي املكتوبة قال كان يصلي اهلجري وهي اليت تدعوهنا األوىل حني تدحض الشمس ويصلي العصر مث يرجع 
مس حية ونسيت ما قال يف املغرب قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء قال أحدنا إىل أهله يف أقصى املدينة والش

وكان يكره النوم قبلها واحلديث بعدها قال وكان ينفتل من صالة الغداة حني يعرف أحدنا جليسه ويقرأ من الستني 
  إىل املائة رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم من أوجه أخر عن أيب املنهال 

خربنا أبو احلسن العالء بن حممد بن أيب سعيد املهرجاين هبا أنبأ أبو سهل بشر بن أمحد بن بشر ثنا أ - ١٩٥٧
كان النيب صلى اهللا عليه : إبراهيم بن علي الذهلي ثنا حيىي بن حيىي ثنا أبو األحوص عن مساك عن جابر بن مسرة قال 

  ىي بن حيىي وغريه و سلم يؤخر صالة العشاء اآلخرة رواه مسلم يف الصحيح عن حي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ١٩٥٨
أخر رسول اهللا صلى اهللا عليه و : طالب ثنا علي بن عاصم أنبأ داود بن أيب هند عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال 

يب من شطر الليل مث خرج فصلى هبم وقال أنكم لن تزالوا يف صالة ما أنتظرمتوها سلم صالة العشاء اآلخرة إىل قر
ولوال كرب الكبري وضعف الضعيف قال وأحسبه قال وذو احلاجة ألخرت هذه الصالة إىل شطر الليل وكذلك رواه 



جابر بدل أيب  بشر بن املفضل وبن أيب عدي وعبد الوارث وغريهم عن داود ورواه أبو معاوية عن داود فقال عن
  سعيد 

أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  - ١٩٥٩
أبو اليمان ثنا حريز بن عثمان الرحيب عن راشد بن سعد عن عاصم بن محيد السكوين صاحب معاذ بن جبل عن 

يه و سلم لصالة العتمة ليلة فتأخر هبا حىت ظن الظان أن قد صلى أو ليس بقينا رسول اهللا صلى اهللا عل: معاذ قال 
خبارج مث إنه خرج بعد فقال له قائل يا نيب اهللا لقد ظننا أنك قد صليت يا نيب اهللا أو لست خبارج فقال لنا النيب 

  أمة قبلكم  صلى اهللا عليه و سلم اعتموا هبذه الصالة فإنكم قد فضلتم هبا على سائر األمم ومل يصلها

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن  - ١٩٦٠
   ١٢٦يستحب تأخري العشاء ويقرأ وزلفا من الليل : عبيد اهللا بن أيب يزيد مسع بن عباس 

  بعدها يفباب كراهية النوم قبل العشاء حىت يتأخر عن وقتها وكراهية احلديث 

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا أمحد بن يوسف السلمي  - ١٩٦١غري خري 
: ثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن عوف األعرايب عن أيب املنهال عن أيب برزة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

  ة العشاء أخرجاه يف الصحيح كما مضى أكره النوم قبلها واحلديث بعدها يعين صال

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن األزهر ثنا أبو  - ١٩٦٢
ما نام رسول : عامر العقدي أخربنا عبد اهللا بن عامر الطائفي عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت 

   عليه و سلم قبلها وال مسر بعدها يعين العشاء اآلخرة اهللا صلى اهللا

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب حدثين معاوية  - ١٩٦٣
 ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا: وهو بن صاحل عن أيب محزة عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا قالت 

  عليه و سلم نائما قبل العشاء وال العبا بعدها إما ذاكرا فيغنم وإما نائما فيسلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو عبد الرمحن السلمي وأ بو زكريا بن أيب إسحاق قالوا ثنا أبو العباس  - ١٩٦٤
قيق بن سلمة عن عبد اهللا بن حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا بن فضيل عن عطاء بن السائب عن ش

  حدث لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم السمر بعد صالة العتمة : مسعود قال 

أخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح احملاريب بالكوفة أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا أمحد  - ١٩٦٥
عن خيثمة عمن مسع بن مسعود يقول قال رسول اهللا صلى بن حازم بن أيب غرزة ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن منصور 

  ال مسر بعد الصالة إال ملصل أو مسافر : اهللا عليه و سلم 

وأخربنا جناح ثنا بن دحيم ثنا أمحد بن حازم أنبأ أبو نعيم ثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن رجل من  - ١٩٦٦
  ال مسر بعد الصالة إال ملصل أو مسافر : هللا عليه و سلم جعفي مسع عبد اهللا بن مسعود يقول قال رسول اهللا صلى ا



وأخربنا جناح ثنا بن دحيم ثنا أمحد بن حازم أنبأ أبو معني ثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن رجل من  - ١٩٦٧
فر ال مسر بعد الصالة إال ملصل أو مسا: جعفي مسع عبد اهللا بن مسعود يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

رواه محاد عن شعيب عن منصور عن خيثمة عن األسود عن عبد اهللا وأخطأ فيه وقيل عن علقمة عن عبد اهللا وهو 
  خطأ 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا أبو معاوية عن  - ١٩٦٨
ىل عمر رضي اهللا عنه وهو بعرفة فقال يا أمري املؤمنني جئت من جاء رجل إ: األعمش عن إبراهيم عن علقمة قال 

الكوفة وتركت هبا رجال ميلي املصاحف عن ظهر قلبه قال فغضب عمر وانتفخ حىت كاد ميأل ما بني شعبيت الرجل 
 قال مث قال وحيك من هو قال عبد اهللا بن مسعود فما زال يطفأ ويسري الغضب حىت عاد إىل حاله اليت كان عليها مث

وحيك واهللا ما أعلم بقي أحد من املسلمني هو أحق بذلك منه سأحدثك عن ذلك كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم ال يزال يسمر يف األمر من أمر املسلمني عند أيب بكر وأنه مسر عنده ذات ليلة وأنا معه مث خرج رسول اهللا 

م يصلي يف املسجد فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى اهللا عليه و سلم وخرجنا منشي معه فإذا رجل قائ
يستمع قراءته فلما أعيانا أن نعرف من الرجل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سره أن يقرأ القرآن غضا 

كما أنزل فليقرأه على قراءة بن أم عبد مث جلس الرجل يدعو فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول له سل 
عطه قال فقال عمر فقلت ألغدون إليه فألبشرنه قال فغدوت إليه ألبشره فوجدت أبا بكر قد سبقين إليه فبشره ت

فواهللا ما سابقته إىل خري قط إال سبقين إليه هكذا رواه مجاعة عن األعمش ويف ذلك دليل على أن رواية السمر من 
  عمر ال من عبد اهللا يف رواية علقمة 

احلسن بن الفضل القطان ثنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثين أبو نعيم ثنا  وأخربنا أبو - ١٩٦٩
جاء رجل إىل عمر رضي اهللا عنه فقال جئتك من عند رجل ميلي املصاحف : األعمش عن إبراهيم عن علقمة قال 

يت أيب بكر رضي اهللا عنه عن ظهر قلبه فذكر بعض احلديث مث قال عمر وسأحدثك عن عبد اهللا إنا مسرنا ليلة يف ب
يف بعض ما يكون من حاجة النيب صلى اهللا عليه و سلم مث ذكر باقي احلديث مبعناه ويف آخره قال حممد بن العطار 
لألعمش أليس قال خيثمة أن اسم الرجل قيس بن مروان قال نعم يريد الرجل الذي جاء إىل عمر وهذا احلديث مل 

رواه عن القرثع عن قيس عن عمر أخربنا بصحة ذلك أبو احلسن علي بن حممد  يسمعه علقمة من قيس عن عمر إمنا
املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد 

ي عن عمر بن اخلطاب ثنا احلسن بن عبيد اهللا ثنا إبراهيم عن علقمة ثنا القرثع عن قيس أو بن قيس رجل من جعف
قال مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا معه على عبد اهللا بن مسعود وهو يقرأ فذكر القصة مبعناه إال أنه مل 

  يذكر قصة السمر 

حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر األصفهاين ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو  - ١٩٧٠
كنا عند رسول اهللا صلى : ن قتادة عن احلسن عن عمران بن حصني عن عبد اهللا بن مسعود قال داود ثنا هشام ع

اهللا عليه و سلم ذات ليلة حىت أكثر باحلديث مث رجعنا إىل أهلنا فلما أصبحنا غدونا على رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  أتباعها من أممها وذكر احلديث بطوله و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عرض على األنبياء بأممها و



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين ثنا علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو  - ١٩٧١
صلى : اليمان أخربين شعيب عن الزهري أخربين سامل بن عبد اهللا وأ بو بكر بن أيب حثمة أن عبد اهللا بن عمر قال 

صلى اهللا عليه و سلم صالة العشاء يف آخر حياته فلما سلم قام فقال أرايتكم ليلتكم هذه فإن على رأس رسول اهللا 
مائة سنة منها ال يبقى ممن هو اليوم على ظهر األرض أحد قال عبد اهللا بن عمر فوهل الناس يف مقالة رسول اهللا 

سنة وإمنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال صلى اهللا عليه و سلم إىل ما يتحدثون من هذه األحاديث عن مائة 
يبقى ممن هو اليوم على ظهر األرض أحد يريد بذلك أهنا خترم ذلك القرن رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان 

   ١٢٧ورواه مسلم عن عبد اهللا بن عبد الرمحن عن أيب اليمان 

  باب تعجيل صالة الصبح

افظ أنا أبو بكر أمحد بن إسحاق أنا أمحد بن إبراهيم بن ملحان ثنا حيىي بن بكري ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احل - ١٩٧٢
أن نساء من : الليث عن عقيل عن بن شهاب أنه قال أخربين عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا أخربته 

مروطهن مث ينقلنب إىل بيوهتن  املؤمنات كن يشهدن صالة الفجر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متلفعات يف
  حني يقضني الصالة وال يعرفهن أحد من الغلس رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل  - ١٩٧٣
: سعدان بن نصر ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار قاال ثنا 

كن نساء من املؤمنات يصلني مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة الصبح متلفعات مبروطهن مث يرجعن إىل 
  أهليهن وما يعرفهن أحد رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن سفيان 

بد اهللا احلافظ وأ بو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وغريمها قالوا أنبأ أبو العباس حممد بن أخربنا أبو ع - ١٩٧٤
يعقوب ثنا الربيع بن سليمان عن الشافعي أنا ما لك وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا السري 

أن : رة بنت عبد الرمحن عن عائشة قالت بن خزمية ثنا عبد اهللا بن مسلمة عن ما لك عن حيىي بن سعيد عن عم
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليصلي الصبح فينصرفن النساء متلفعات مبروطهن ما يعرفن من الغلس رواه 

ا لك    البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف ورواه مسلم عن نصر بن علي عن معن مجيعا عن م

سني العلوي إمالء أنا حممد بن حممد بن عبد الوهاب النيسابوري ثنا أبو حدثنا أبو احلسن حممد بن احل - ١٩٧٥
حامت الرازي ثنا حيىي بن صاحل الوحاظي ثنا فليح بن سليمان ثنا عبد الرمحن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت 

ن ال يعرفن من كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي الصبح فينصرف ونساء املؤمنني متلفعات مبروطه: 
  الغلس رواه البخاري عن حيىي بن موسى عن سعيد بن منصور عن فليح 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا حبان عن  - ١٩٧٦
كيف كان : قال له أيب أخربنا بن املبارك ثنا عوف عن سيار بن سالمة قال دخلت أنا وأيب على أيب برزة األسلمي ف

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي املكتوبة فذكر احلديث إىل أن قال وكان ينفتل من الصالة صالة الغداة حني 



يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستني إىل املائة رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن مقاتل عن عبد اهللا بن 
  وجه آخر عن أيب املنهال املبارك وأخرجه مسلم من 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر بن حفص املقرئ ببغداد أنبأ أمحد بن سليمان الفقيه ثنا عبد  - ١٩٧٧
امللك بن حممد ثنا وهب بن جرير وعبد الصمد قاال ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حممد بن عمرو بن حسن قال 

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي الظهر إذا زالت : بن عبد اهللا فقال  كان احلجاج يؤخر الصالة فسألت جابر
الشمس والعصر والشمس حية واملغرب إذا غابت الشمس والعشاء إذا رأى يف الناس قلة أخر وإذا رأى فيهم 

  كثرة عجل والصبح بغلس خمرج يف الصحيحني من حديث شعبة 

و بكر بن إسحاق ثنا أمحد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا الليث عن يزيد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أب - ١٩٧٨
عن النيب : أيب حبيب عن أسامة بن زيد عن بن شهاب عن عروة قال أخربين بشري بن أيب مسعود عن أيب مسعود 
د إىل األسفار صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث وقال فيه مث صلى الصبح بغلس مث صالها يوما فأسفر هبا مث مل يع

  حىت قبضه اهللا عز و جل 

أخربنا أبو نصر حممد بن أمحد بن إمساعيل البزار بالطابران ثنا عبد اهللا بن أمحد بن منصور الطوسي ثنا  - ١٩٧٩
حممد بن إمساعيل الصائغ ثنا روح وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين اهليثم بن خلف الدوري 

أن : بن حيىي بن عطاء املقرئ اجلالب ثنا روح ثنا سعيد يعين بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس بن ما لك  ثنا أمحد
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورمها قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

دخوهلما يف الصالة فقال قدر ما يقرأ سلم إىل الصالة فصلى قلت ألنس كم كان بني فراغهما من سحورمها و
  الرجل مخسني آية رواه البخاري يف الصحيح عن احلسن بن الصباح عن روح 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا علي بن احلسن بن أيب عيسى ثنا املقرئ ثنا  - ١٩٨٠
أنه تسحر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مث : دثه مهام عن قتادة عن أنس بن ما لك أن زيد بن ثابت ح

خرجت إىل الصالة فقال أنس قلت لزيد كم كان بني ذلك قال قدر مخسني أو ستني آية رواه البخاري يف الصحيح 
 عن عمرو بن عاصم عن مهام إال أنه قال عن زيد أهنم تسحروا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم مث قاموا إىل الصالة

  ورواه مسلم عن عمرو الناقد عن يزيد بن هارون عن مهام مبعناه 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبا احلسن بن علي بن زياد ثنا  - ١٩٨١
نت ك: إمساعيل بن أيب أويس حدثين أخي أبو بكر عن سليمان بن بالل عن أيب حازم أنه مسع سهل بن سعد يقول 

أتسحر يف أهلي مث أبكر سرعة أن أدرك صالة الصبح مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري يف 
  الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخربين أيب قال  - ١٩٨٢
صليت مع بن الزبري صالة الفجر فصلى بغلس : نا هنيك بن يرمي حدثين مغيث بن مسي قال مسعت األوزاعي يقول ث

وكان يسفر هبا فلما سلم قلت لعبد اهللا بن عمر ما هذه الصالة وهو إىل جانيب قال هذه صالتنا مع رسول اهللا صلى 



ويف كتاب العلل أليب عيسى اهللا عليه و سلم وأيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما فلما قتل عمر أسفر هبا عثمان 
  الترمذي قال قال حممد بن إمساعيل البخاري حديث األوزاعي عن هنيك بن يرمي يف التغليس بالفجر حديث حسن 

أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا  - ١٩٨٣
أن عمر كتب إىل أيب موسى : مسلم بن جندب عن احلارث بن عمر اهلذيل  الضحاك بن خملد ثنا بن أيب ذئب عن

األشعري كتبت إليك يف الصالة وأحق ما تعاهد املسلمون من دينهم وقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
كيف كان يصلي حفظت من ذلك ما حفظت ونسيت من ذلك ما نسيت فصلى الظهر باهلاجرة وصلى العصر 

  ية واملغرب حني حل فطر الصائم والعشاء ما مل خيف رقاد الناس والصبح بغلس وأطال فيها القراءة والشمس ح

وأخربنا أبو سعيد حيىي بن حممد بن حيىي اخلطيب اإلسفرائيين ثنا أبو حبر الربهباري ثنا بشر بن موسى ثنا  - ١٩٨٤
صليت مع : عمرو بن ميمون األودي يقول  احلميدي ثنا مروان بن معاوية عن منصور بن حيان األسدي قال مسعت

  عمر بن اخلطاب صالة الفجر ولو أن ابين مين ثالثة أذرع مل أعرفه إال أن يتكلم 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس األصم ثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي أخربنا بن  - ١٩٨٥
أتيت عليا وهو معسكر بدير أيب موسى فوجدته يطعم فقال : رث قال عيينة عن شبيب بن غرقدة عن حبان بن احلا

  أدن فكل فقلت أين أريد الصوم قال وأنا أريده فدنوت فأكلت فلما فرغ قال يا بن التياح أقم الصالة 

د أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد ثنا أبو حممد دعلج بن أمحد ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا سعي - ١٩٨٦
كان : بن حفص قال النفيلي قال قرأنا على معقل بن عبيد اهللا عن عمرو بن دينار عن أيب عبيدة عن بن مسعود قال 

يصلي بنا الصبح حني يطلع الفجر واملغرب حني تغرب الشمس مث يقول هذه صالتنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ة يوسف إال من قراءة عثمان إياها يف الصبح من كثرة ما سلم وروينا عن الفرافصة بن عمري أنه قال ما أخذت سور

  كان يرددها 

أخربنا أبو بكر القاضي ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبا الشافعي أنا ما لك عن حيىي بن سعيد وربيعة  - ١٩٨٧
   ١٢٨فذكره وذلك يدل على أنه كان يدخل فيها مغلسا : أن الفرافصة بن عمري قال 

  مالكم الصالةباب خري أع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا بن منري عن  - ١٩٨٨
استقيموا ولن حتصوا : األعمش عن سامل يعين بن أيب اجلعد عن ثوبان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

على الوضوء إال مؤمن تابعه أبو كبشة السلويل عن ثوبان ورواه ليث  وأعلموا أن خري أعمالكم الصالة ولن حيافظ
عن جماهد عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وروي عن أيب أمامة يرفعه قال الشافعي والصالة 

األعمال  املقدمة من أعلى أعمال بين آدم وذكر ما مضى من احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حني سئل أي
   ١٢٩أفضل قال الصالة يف أول وقتها 

  باب األسفار بالفجر حىت يتبني طلوع الفجر اآلخر معترضا



أخربين علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو بن البختري  - ١٩٨٩
إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود بن  الرزاز ثنا أمحد بن الوليد الفحام ثنا يزيد بن هارون أنا حممد بن

   ١٣٠يقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم لألجر : لبيد عن رافع بن خديج قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  باب إعادة صالة من افتتحها قبل طلوع الفجر اآلخر

روي مبكة أنا أبو بكر حممد بن علي بن أخربنا أبو أسامة حممد بن أمحد بن حممد بن القاسم املقرئ اهل - ١٩٩٠
احلسن النقاش ثنا أبو يعلي املوصلي ثنا عمرو الناقد ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء عن بن 

الفجر فجران فجر حيرم فيه الطعام وحتل فيه الصالة وفجر حيل فيه : عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  فيه الصالة  الطعام وحترم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس األصم ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ  - ١٩٩١
أن أبا موسى األشعري رضي اهللا عنه صلى هبم : عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة عن أنس بن ما لك 

   ١٣١م فأعاد هبم الصالة ثالث مرات وروي يف ذلك عن بن عمر الصبح بليل فأعاد هبم الصالة مث صلى هب

  باب صالة الوسطى وقول من قال هي الظهر

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق أنا يوسف بن يعقوب  - ١٩٩٢
أن : قان عن عروة عن زيد بن ثابت القاضي ثنا عمرو بن مرزوق ثنا شعبة عن عمرو يعين بن أيب حكيم عن الزبر

حافظوا على { النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي باهلجري أو باهلاجرة وكانت أثقل الصالة على أصحابه فنزلت 
قال ألن قبلها صالتني وبعدها صالتني وكذلك رواه حممد بن جعفر } الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هللا قانتني 

  عبد الوارث عن شعبة وقاال يف احلديث الظهر باهلاجرة غندر وعبد الصمد بن 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  - ١٩٩٣
كنا جلوسا عند زيد بن ثابت فأرسلوا إىل أسامة بن زيد : الطيالسي ثنا بن أيب ذئب عن الزبرقان عن زهرة قال 

ن الصالة الوسطى فقال هي الظهر كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصليها باهلجري ورواه غريه عن فسألوه ع
أيب داود فزاد فيه فقال يعين زيدا هي الظهر فأرسلوا إىل أسامة ورواه غريه عن بن أيب ذئب عن الزبرقان بن عمرو 

  بن أمية الضمري عن زيد بن ثابت وأسامة حنوه 

بو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حممد بن سنان البصري ثنا عبد اهللا بن يزيد ثنا أخربنا أ - ١٩٩٤
حيوة بن شريح ثنا أبو عقيل زهرة بن معبد أن بن املسيب حدثه أنه كان قاعدا وعروة بن الزبري وإبراهيم بن طلحة 

صالة الظهر قال فمر علينا بن عمر فقال  مسعت أبا سعيد اخلدري يقول صالة الوسطى هي: فقال سعيد بن املسيب 
عروة أرسلوا إىل بن عمر فسلوه فأرسلنا إليه غالما فسأله مث جاء الرسول فقال هي صالة الظهر فشككنا يف قول 

  الغالم فقمنا مجيعا فذهبنا إىل بن عمر فسألناه فقال هي الظهر 



قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو - ١٩٩٥
الصالة الوسطى : مرزوق ثنا عفان عن مهام عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن بن عمر عن زيد بن ثابت أنه قال 

   ١٣٢صالة الظهر 

  باب من قال هي صالة العصر

بغداد ثنا حيىي بن جعفر بن الزبرقان ثنا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين مكرم بن أمحد القاضي ب - ١٩٩٦
نزلت حافظوا : أبو أمحد الزبريي ثنا فضيل بن مرزوق حدثين شقيق بن عقبة العبدي حدثين الرباء بن عازب قال 

على الصلوات وصالة العصر فقرأناها على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما شاء اهللا أن نقرأها مث قال إن 
زل حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى فقال له رجل أهي صالة العصر فقال قد أخربتك كيف اهللا نسخها فأن

نزلت وكيف نسخها اهللا واهللا أعلم رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن حيىي بن آدم عن الفضيل إال 
سخها اهللا تعاىل قال مسلم أنه قال فقال رجل هي إذا صالة العصر فقال الرباء قد أخربتك كيف نزلت وكيف ن

  ورواه األشجعي يعين 

كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن  - ١٩٩٧
أ عبدوس الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا إبراهيم بن أيب الليث ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنب

أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي ثنا إسحاق بن احلسن ثنا إبراهيم بن أيب الليث ثنا األشجعي عن سفيان عن 
قرأناها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زمانا : األسود بن قيس عن شقيق بن عقبة عن الرباء بن عازب قال 
وا على الصلوات والصالة الوسطى فال أدري أهي هي حافظوا على الصلوات والصالة العصر مث قرأناها بعد حافظ

  أم ال 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد الرمحن حممد بن عبد اهللا بن أيب الوزير ثنا أبو حامت الرازي ثنا  - ١٩٩٨
كنا مع رسول : األنصاري حدثين هشام بن حسان ثنا حممد بن سريين ثنا عبيدة السلماين ثنا علي بن أيب طالب قال 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم اخلندق فقال مأل اهللا بيوهتم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصالة الوسطى حىت غابت 
  الشمس وهي صالة العصر أخرجه البخاري يف الصحيح هكذا عن حممد بن املثىن عن حممد بن عبد اهللا األنصاري 

األصفهاين إمالء أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف  - ١٩٩٩
ثنا حممد بن الصباح الصنعاين ثنا حممد بن شرحبيل بن جعشم ثنا سفيان الثوري عن األعمش عن أيب الضحى عن 

قال النيب يقول ملا كان يوم األحزاب صلينا العصر ما بني املغرب والعشاء ف: شتري بن شكل العبسي قال مسعت عليا 
صلى اهللا عليه و سلم شغلونا عن صالة الوسطى صالة العصر مأل اهللا قبورهم وأجوافهم نارا أخرجه مسلم من 

  حديث أيب معاوية عن األعمش 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا عثمان بن عمر الضيب ثنا حممد يعين بن كثري ثنا سفيان  - ٢٠٠٠
سل عليا عن صالة الوسطى فسأله فقال كنا نرى أهنا صالة الفجر : ن حبيش قال قيل لرجل ثنا عاصم عن زر ب



حىت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم األحزاب يقول شغلونا عن صالة الوسطى العصر حىت غابت 
  الشمس مأل اهللا قبورهم وأجوافهم نارا 

بالكوفة أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا أمحد بن حازم أنبأ الفضل بن وأخربنا أبو حممد جناح بن نذير احملاريب  - ٢٠٠١
مسعت رسول : دكني وعون بن سالم قاال ثنا حممد بن طلحة عن زبيد اليامي عن مرة عن عبد اهللا بن مسعود قال 

هم نارا اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يوم اخلندق شغلونا عن صالة الوسطى صالة العصر مأل اهللا أجوافهم وقبور
  رواه مسلم يف الصحيح عن عون بن سالم 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا جعفر بن حممد بن شاكر ثنا عفان ثنا مهام  - ٢٠٠٢
  صالة الوسطى صالة العصر : ثنا قتادة عن احلسن عن مسرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

و احلسني بن بشران أنا أبو جعفر الرزاز ثنا حممد بن عبيد اهللا وأخربنا أبو احلسن بن الفضل وأخربنا أب - ٢٠٠٣
القطان أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حممد بن عبيد اهللا يعين بن املنادي ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا سليمان التيمي 

صالة الوسطى صالة العصر كذا روي هبذا  :عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
اإلسناد خالفه غريه فرواه عن التيمي موقوفا على أيب هريرة أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد 
الصفار ثنا إبراهيم بن عبد اهللا البصري ثنا األنصاري حدثين سليمان التيمي فذكره موقوفا وأخربنا أبو عبد اهللا 

بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس األصم ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا حيىي بن احلافظ وأ 
سعيد عن التيمي فذكره موقوفا قال عبد اهللا قال أيب ليس هو أبو صاحل السمان وال باذام هذا بصرى أراه ميزان 

 عنه يف أصح الروايتني عنه وقول أيب بن كعب يعين امسه ميزان قال الشيخ وهذا قول علي بن أيب طالب رضي اهللا
وأيب أيوب األنصاري وأيب هريرة وعبد اهللا بن عمرو بن العاصي وإحدى الروايتني عن بن عمر وبن عباس وأيب 

   ١٣٣سعيد اخلدري وعائشة رضي اهللا عنهم وروي عن قبيصة بن ذويب وهو من التابعني أهنا صالة املغرب 

  إليه مال الشافعي رمحه اهللا تعاىلباب من قال هي الصبح و

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا ما لك أنه بلغه أن علي بن 
  أيب طالب وعبد اهللا بن عباس كانا يقوالن الصالة الوسطى صالة الصبح قال ما لك وذلك رأى 

 احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس األصم ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أخربنا أبو عبد اهللا - ٢٠٠٤
  صالة الوسطى صالة الفجر : عفان عن مهام عن قتادة عن أيب اخلليل عن جابر بن زيد عن بن عباس قال 

و علي احلسن بن الفضل أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أب - ٢٠٠٥
صلى بنا بن عباس صالة : بن السمح ثنا سهل بن متام ثنا أبو األشهب وسلم بن زرير عن أيب رجاء العطاردي قال 

الصبح وهو أمري على البصرة فقنت قبل الركوع ورفع يديه حىت لو أن رجال بني يديه لرأى بياض إبطيه فلما قضى 
حافظوا على الصلوات والصالة { الصالة اليت ذكرها اهللا عز و جل يف كتابه الصالة أقبل علينا بوجهه فقال هذه 

  وكذلك رواه عوف عن أيب رجاء } الوسطى وقوموا هللا قانتني 



أخربنا أبو عبد اهللا وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس األصم ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا عمرو  - ٢٠٠٦
صلى بنا بن عباس صالة الصبح فقنت قبل الركوع فلما انصرف قال هذه : قال  بن حبيب عن عوف عن أيب رجاء

  صالة الوسطى اليت قال اهللا عز و جل فيها وقوموا هللا قانتني 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس  - ٢٠٠٧
الصالة الوسطى : لنضر ثنا داود العطار حدثين بن أيب جنيح عن جماهد عن بن عمر قال بن حممد الدوري ثنا أبو ا

الصبح ورويناه أيضا عن أنس بن ما لك واحتج مبا احتج به بن عباس وهو قول عطاء وطاؤس وجماهد وعكرمة 
ا علي بن احلسني الصفار ومن قال به احتج مبا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو علي احلسني بن علي احلافظ أن

ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على ما لك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أيب يونس موىل عائشة أنه قال 
أمرتين عائشة رضي اهللا عنها أن أكتب هلا مصحفا مث قالت إذا بلغت هذه اآلية فآذين حافظوا على الصلوات 

أملت علي حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وصالة العصر وقوموا والصالة الوسطى فلما بلغتها آذنتها ف
اهللا قانتني وقالت عائشة مسعتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وفيه 

  داللة على أن الوسطى غري العصر 

ن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا وأخربنا أبو أمحد املهرجاين العدل ثنا أبو بكر حممد ب - ٢٠٠٨
ما لك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال كنت أكتب مصحفا حلفصة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 

إذا بلغت هذه اآلية فآذين حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا : فقالت 
  لوات والصالة الوسطى وصالة العصر وقوموا هللا قانتني على الص

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو بكر حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عارم  - ٢٠٠٩
أمرت حفصة مبصحف يكتب هلا فقالت للذي : بن الفضل ثنا محاد بن زيد عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع قال 

إذا أتيت على ذكر الصالة فذر موضعها حىت أعلمك ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ  يكتب
وصالة العصر قال نافع فرأيت الواو معلقة وهذا مسند } حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى { ففعل فكتب 

ن أسلم عن عمرو الكاتب موصول وإن إال أن فيه إرساال من جهة نافع مث أكده مبا أخرب عن رؤيته وحديث زيد ب
كان موقوفا فهو شاهد لصحة رواية عبيد اهللا بن عمر عن نافع وقد رواه حممد بن إسحاق بن يسار عن أيب جعفر 

هو حممد بن علي ونافع موىل بن عمر كالمها عن عمر بن رافع موىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال كنت 
يب صلى اهللا عليه و سلم فاستكتبتين حفصة بنت عمر مصحفا هلا فقالت يل أي أكتب املصاحف يف زمان أزواج الن

فال تكتبها حىت تأتيين فأمليها عليك كما } حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى { بين إذا انتهيت إىل هذه اآلية 
{ جئتها فقالت اكتب  حفظتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما انتهيت إليها محلت الورقة والدواة حىت

  هي صالة العصر وقوموا هللا قانتني } حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس األصم ثنا أبو زرعة  - ٢٠١٠
فذكره فخالف رواية زيد بن أسلم وعبيد : الدمشقي عبد الرمحن بن عمرو ثنا أمحد بن خالد ثنا حممد بن إسحاق 

اهللا بن عمر يف اإلسناد واملنت مجيعا حيث قال عن عمر بن رافع وإمنا هو عمرو بن رافع وعمر ال يصح قاله البخاري 
وحيث قال هي صالة العصر وإمنا هو وصالة العصر وقد خولف إسناد حديث عائشة أيضا يف متنه والصحيح ما 



وصالة العصر } حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى { اقه وروي عن بن عباس أنه قرأ ذكرناه وقد روي بوف
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا 

جاء الكتاب مث السنة  وهب بن جرير عن شعبة عن أيب إسحاق عن هبرية بن يرمي عن بن عباس بذلك وقد
  بتخصيص صالة الصبح بزيادة الفضيلة 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو حممد املزين ثنا علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخربين شعيب  - ٢٠١١
 عليه عن الزهري أخربين سعيد بن املسيب وأ بو سلمة بن عبد الرمحن أن أبا هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا

وقرآن { جيتمع مالئكة الليل ومالئكة النهار يف صالة الفجر مث يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم : و سلم يقول 
  خمرج يف الصحيحني من حديث أيب اليمان } الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا 

حيم ثنا أمحد بن حازم ثنا أبو أخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة أنا أبو جعفر بن د - ٢٠١٢
نعيم الفضل بن دكني ثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد الرمحن بن أيب عمرة عن عثمان بن عفان رضي اهللا 

من صلى العشاء يف مجاعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى الفجر : عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  أخرجه مسلم من وجهني عن الثوري يف مجاعة كان كقيام ليلة أخرى 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا علي بن إبراهيم  - ٢٠١٣
الواسطي ثنا يزيد بن هارون أنبأ داود بن أيب هند عن احلسن عن جندب بن سفيان العلقي عن النيب صلى اهللا عليه 

بح فهو يف ذمة اهللا عز و جل فانظر يا بن آدم ال يطلبنك اهللا بشئ من ذمته رواه مسلم من صلى الص: و سلم قال 
  يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن يزيد بن هارون 

وأخربنا أبو القاسم إمساعيل بن إبراهيم بن علي بن عروة ببغداد أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي  - ٢٠١٤
ن احلسن النسائي ثنا عفان ثنا بشر بن املفضل ثنا خالد احلذاء عن أنس بن سريين قال مسعت ثنا أبو السري موسى ب

من صلى صالة الصبح فهو يف ذمة اهللا فال يطلبنكم : جندب بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
يف الصحيح عن نصر بن علي عن بشر اهللا من ذمته بشئ فإنه من يطلبه بشئ يدركه فيكبه يف نار جهنم رواه مسلم 

  وقد جاء الكتاب مث السنة بزيادة فضيلة الصبح والعصر مجيعا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه ثنا أبو املثىن ثنا مسدد ثنا حيىي عن إمساعيل  - ٢٠١٥
هللا عليه و سلم إذ نظر إىل القمر ليلة البدر فقال أما كنا عند النيب صلى ا: ثنا قيس قال قال يل جرير بن عبد اهللا 

أنكم سترون ربكم كما ترون هذا ال تضامون أو ال تضاهون يف رويته وإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل 
رواه البخاري } فسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب { طلوع الشمس وقبل غروهبا فافعلوا مث قال 

  عن مسدد ورواه مسلم من أوجه أخر عن إمساعيل بن أيب خالد  يف الصحيح

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا تعاىل أنا أبو القاسم عبد اهللا بن إبراهيم بن  - ٢٠١٦
نا أبو هريرة بالويه املزكي ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدث

املالئكة يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار جيتمعون يف صالة : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



الفجر وصالة العصر مث يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهلم رهبم وهو أعلم هبم كيف تركتم عبادي قالوا تركناهم وهم 
ا أبو احلسن العلوي أنا أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ ثنا حممد بن يصلون وأتيناهم وهم يصلون وأخربن

عقيل ثنا حفص بن عبد اهللا حدثين إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة أخربين أبو الزناد عن األعرج عن أيب 
ح عن حممد بن رافع هريرة أنه مسعه يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكره مبثله رواه مسلم يف الصحي

  عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من حديث األعرج عن أيب هريرة 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن  - ٢٠١٧
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم  جارود بن دينار القطان ثنا عفان بن مسلم ثنا مهام ثنا أبو مجرة عن أيب بكر عن أبيه

  من صلى الربدين دخل اجلنة : قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق إمالء سنة ثالث وثالثني أنا حممد بن أيوب أنبأ  - ٢٠١٨
س عن أبيه قال قال حممد بن سنان العويف وهدبة بن خالد قاال ثنا مهام ثنا أبو مجرة عن أيب بكر بن عبد اهللا بن قي

من صلى الربدين دخل اجلنة رواه البخاري ومسلم مجيعا عن هدبة بن خالد إال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
إهنما مل ينسبا أبا بكر عن هدبة ونسباه عن غريه وهو أبو بكر بن أيب موسى األشعري واسم أيب موسى عبد اهللا بن 

  قيس 

مد بن يعقوب الفقيه الطرباين هبا أنبأ أبو علي حممد بن أمحد الصواف ببغداد ثنا وأخربنا أبو احلسن حم - ٢٠١٩
عبد اهللا بن احلسن يعين أبا شعيب احلراين ثنا عفان ثنا مهام عن أيب مجرة عن أيب بكر عن أبيه قال قال النيب صلى اهللا 

غدوة وعشيا قال وأ بو بكر هذا من صلى الربدين دخل اجلنة قال أبو شعيب قال بعض النحويني : عليه و سلم 
يقال أنه أبو بكر بن عمارة بن رويبة قال الشيخ الذي رواه عنه أبو مجرة هو أبو بكر بن أيب موسى وأ بو بكر بن 

عمارة أيضا قد رواه مبعناه وهو فيما أخربنا أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن إبراهيم اهلامشي ببغداد ثنا أبو عمرو 
السماك ثنا علي بن إبراهيم الواسطي ثنا يزيد بن هارون أنا إمساعيل بن أيب خالد عن أيب بكر بن  عثمان بن أمحد بن

عمارة وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ واللفظ له ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب ثنا حيىي بن 
رويبة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و أيب بكري ثنا شيبان عن عبد امللك بن عمري عن بن عمارة بن 

سلم ال يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا وعنده رجل من أهل البصرة فقال أنت مسعت هذا من 
النيب صلى اهللا عليه و سلم قال نعم أشهد به عليه قال الرجل وأنا أشهد لقد مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ان الذي مسعته منه رواه مسلم يف الصحيح عن يعقوب بن إبراهيم عن حيىي بن أيب بكري وأخرجه أيضا من يقول باملك
  حديث بن أيب خالد 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا حيىي بن جعفر ثنا علي بن عاصم أنبأ داود  - ٢٠٢٠
القطان ببغداد ثنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان بن أيب هند ح وأخربنا أبو احلسن بن الفضل 

حدثين عمرو بن عون ثنا خالد عن داود يعين بن أيب هند عن أيب حرب يعين بن أيب األسود عن عبد اهللا بن فضالة 
اخلمس قلت  علمين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان فيما علمين أن قال حافظ على الصلوات: عن أبيه قال 

أن هذه ساعات يل فيها أشغال فمرين بأمر جامع إذا أنا فعلته اجزأ عين قال حافظ على العصرين وما كانت من 
لغاتنا قلت وما العصران قال صالة قبل طلوع الشمس وصالة قبل غروهبا لفظ حديث القطان قال الشيخ رمحه اهللا 



ن فاعتذر باألشغال املفضية إىل تأخريها عن أوائل أوقاهتن فأمره وكأنه أراد اهللا أعلم حافظ عليهن يف أوائل أوقاهت
   ١٣٤باحملافظة على هاتني الصالتني بتعجيلهما يف أوائل وقتيهما وباهللا التوفيق 

  مجاع أبواب استقبال القبلة

 )١٣٥   

  باب حتويل القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة

سم السراج يف أخرين قالوا أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو القا - ٢٠٢١
بينما : الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال 

الليلة قرآن وقد الناس بقباء يف صالة الصبح إذ أتاهم آت فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أنزل عليه 
أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إىل الشام فاستداروا إىل الكعبة رواه البخاري ومسلم عن قتيبة 

  عن مالك 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا  - ٢٠٢٢
بن رجاء وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد اهللا 

قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و : هشام بن علي ثنا بن رجاء ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب قال 
هللا عليه و سلم حيب أن سلم املدينة فصلى حنو بيت املقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكأن النيب صلى ا

قد نرى تقلب وجهك يف السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر { يوجه حنو الكعبة فأنزل اهللا عز و جل 
اآلية فمر رجل كان يصلي مع النيب صلى اهللا عليه و سلم على قوم من األنصار يصلون وهم } املسجد احلرام 

هللا صلى اهللا عليه و سلم قد وجه إىل الكعبة فتحرفوا حنو الكعبة ركوع حنو بيت املقدس فقال أشهد أن رسول ا
قل هللا املشرق { فقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها قال اهللا عز و جل 

من رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن رجاء ورواه مسلم } واملغرب يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم 
  وجهني آخرين عن أيب إسحاق 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان بن احلسن الفقيه ثنا أمحد بن حممد بن عيسى ثنا  - ٢٠٢٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى قبل بيت املقدس : أبو نعيم ثنا زهري عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب 

عة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى صالة العصر وصلى معه قوم ستة عشر شهرا أو سب
فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد باهللا لقد صليت مع رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت 

قيل هذا الذين ماتوا قبل أن حتول إىل الكعبة ورجال قتلوا فلم ندر ما نقول قال : وبإسناده عن الرباء  - ٢٠٢٤
  فيهم فأنزل اهللا عز و جل وما كان اهللا ليضيع إميانكم إن اهللا بالناس لرؤوف رحيم روامها البخاري عن أيب نعيم 



بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد - ٢٠٢٥
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان : مرزوق ثنا حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة عن سليمان عن جماهد عن بن عباس 

  يصلي حنو بيت املقدس والكعبة بني يديه وبعد ما حتول إىل املدينة ستة عشر شهرا مث صرفه اهللا تعاىل إىل الكعبة 

حممد بن احلسني القطان ببغداد ثنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا  أخربنا أبو احلسن - ٢٠٢٦
صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حممد بن الفضيل ثنا حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب قال مسعت سعدا يقول 
ملسجد احلرام قبل بدر بشهرين سلم بعد ما قدم املدينة ستة عشر شهرا حنو بيت املقدس مث حول بعد ذلك قبل ا

هكذا رواه العطاردي عن بن فضيل ورواه مالك والثوري ومحاد بن زيد عن حيىي بن سعيد عن بن املسيب مرسال 
  دون ذكر سعد 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن إسحاق ثنا أبو املثىن ثنا حممد بن كثري ثنا سفيان عن  - ٢٠٢٧
فول وجهك شطر املسجد احلرام قال شطره : ن عمرية بن زياد الكندي عن علي رضي اهللا تعاىل عنه أيب إسحاق ع

  قبله 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم أنبأ ورقاء  - ٢٠٢٨
  ذكره علي بن أيب طلحة عن بن عباس يف قوله شطره يعين حنوه وكذلك : عن بن أيب جنيح عن جماهد 

أخربناه أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو احلسن الطرائفي ثنا عثمان الدارمي ثنا عبد اهللا بن صاحل عن  - ٢٠٢٩
   ١٣٦بذلك : معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس 

  باب فرض القبلة وفضل استقباهلا

بد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين اهليثم بن خلف الدوري ثنا أخربنا أبو عمرو حممد بن ع - ٢٠٣٠
أمحد بن إبراهيم الدورقي ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال 

سلم له ذمة اهللا وذمة من صلى صالتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك امل: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  رسوله فال ختفروا اهللا يف ذمته رواه البخاري يف الصحيح عن عمرو بن العباس عن عبد الرمحن 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه العدل أخربين عبيد بن شريك  - ٢٠٣١
لطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نعيم بن محاد حدثهم أنبأ بن املبارك ثنا محيد ا

أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا فإن شهدوا أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا : 
هبم على اهللا رواه وصلوا صالتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا حرمت علينا دماؤهم وأمواهلم إال حبقها وحسا

   ١٣٧البخاري يف الصحيح عن نعيم بن محاد 

  باب الرخصة يف ترك استقباهلا يف السفر إذا تطوع راكبا أو ماشيا



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس  - ٢٠٣٢
ن أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أمحد بن كامل املستملى أنبأ بشر بن أمحد حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليما

اإلسفرائيين ثنا داود بن احلسني البيهقي ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر 
د اهللا بن دينار كان بن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به قال عب: قال 

عمر يفعل ذلك لفظ حديث حيىي بن حيىي ويف رواية الشافعي قال كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي على 
راحلته يف السفر حيثما توجهت به ومل يذكر ما بعده رواه مسلم بن احلجاج يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأخرجه 

  البخاري من وجه آخر عن بن دينار 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ عباس بن حممد الدوري ثنا حممد بن  - ٢٠٣٣
كان بن عمر يصلي على راحلته يومىء إمياء : عبيد الطنافسي ثنا عبد امللك بن أيب سليمان عن سعيد بن جبري قال 

وهللا املشرق { عليه و سلم يفعل ذلك مث قرأ هذه اآلية اينما توجهت بوجهه تطوعا قال وكان النيب صلى اهللا 
  مث قال يف هذا أنزلت هذه اآلية } واملغرب فأينما تولوا فثم وجه اهللا إن اهللا واسع عليم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو الوليد الفقيه ثنا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار ثنا عبيد اهللا بن  - ٢٠٣٤
كان رسول اهللا : رى ثنا حيىي بن سعيد عن عبد امللك بن أيب سليمان ثنا سعيد بن جبري عن بن عمر قال عمر القواري

فأينما { صلى اهللا عليه و سلم يصلي وهو مقبل من مكة إىل املدينة على راحلته حيث كان وجهه قال وفيه نزلت 
  ي رواه مسلم يف الصحيح عن عبيد اهللا القوارير} تولوا فثم وجه اهللا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن علي بن أمحد بن قرقوب التمار هبمذان أنبأ إبراهيم بن  - ٢٠٣٥
رأيت رسول : احلسني ثنا آدم ثنا بن أيب ذئب أنبأ عثمان بن عبد اهللا بن سراقة عن جابر بن عبد اهللا األنصاري قال 

على راحلته متوجها قبل املشرق تطوعا رواه البخاري يف الصحيح اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة أمنار يصلي 
  عن آدم بن أيب إياس 
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  سنن البيهقي الكربى: كتاب 
بيهقي : املؤلف  احلسني بن علي بن موسى أبو بكر ال بن   أمحد 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان ثنا معاذ بن معاذ أنبأ األشعث  -  ٢٠٣٦
إن أتى على سجدة قرأها أنه كان ال يرى بأسا أن يصلي تطوعا وهو يسوق اإلبل أينما توجهت و: عن احلسن 

   ١٣٨وسجد 

  باب الدليل على إباحة ذلك على أي مركوب كان ناقة أو محارا

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حممد  -  ٢٠٣٧
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي أن رس: بن عبد اهللا بن منري ثنا أيب عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر 

  سبحته حيثما توجهت به ناقته رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن منري 

أخربنا أبو جعفر كامل بن أمحد املستملي أنبأ بشر بن أمحد اإلسفرائيين أنبأ داود بن احلسني البيهقي  -  ٢٠٣٨
و بن حيىي املازين عن أيب احلباب سعيد بن يسار عن بن عمر أنه ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن عمر

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي على محار وهو موجه إىل خيرب رواه مسلم يف الصحيح عن : قال 
  حيىي بن حيىي 

بن مسلم ثنا  أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام ثنا عفان -  ٢٠٣٩
لقينا أنس بن : مهام ح وأخربنا علي ثنا أمحد ثنا هشام بن على ثنا بن رجاء ثنا مهام عن أنس بن سريين قال 

مالك رضي اهللا تعاىل عنه حني قدم من الشام فلقيته بعني التمر قال فرأيته يصلي على محار ووجهه من هذا 
لغري القبلة فقال لوال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و اجلانب يعين عن يسار القبلة فقلت له رأيتك تصلي 

ا فعلته ويف حديث عفان ووجهه ذلك اجلانب وأومى مهام عن يسار القبلة وقال يف آخره مل أفعله  سلم يفعله م
يعين التطوع رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن سعيد عن حبان عن مهام ورواه مسلم عن حممد بن حامت 

   ١٣٩ عن عفان

  باب استقبال القبلة بالناقة عند اإلحرام

أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي ثنا أبو جعفر بن دحيم ثنا حممد بن احلسني بن أيب احلسني أنبأ  -  ٢٠٤٠
بن أيب احلجاج حدثين اجلارود  علي بن املديين ثنا ربعي بن عبد اهللا بن اجلارود بن أيب سربة اهلذيل حدثين عمرو 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع بالصالة : ة حدثين أنس بن مالك بن أيب سرب
   ١٤٠استقبل بناقته القبلة فكرب مث صلى حيث توجهت به الناقة 

  باب اإلمياء بالركوع والسجود والسجود أخفض من الركوع



مد بن موسى بن الفضل قاال ثنا أبو العباس أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو سعيد حم -  ٢٠٤١
حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري قال حدثين سامل بن عبد اهللا 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يسبح وهو على ظهر راحلته ال يبايل حيث : عن عبد اهللا بن عمر 
  إمياء وكان عبد اهللا بن عمر يفعل ذلك رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان  كان وجهه ويومىء برأسه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس  -  ٢٠٤٢
زبري أنه مسع جابر بن حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حجاج قال قال بن جريج أخربين أبو ال

رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي وهو على راحلته النوافل من كل جهة : عبد اهللا األنصاري يقول 
  ولكنه خيفض السجدتني من الركعة ويومىء إمياء 

 وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس ثنا أسيد بن عاصم ثنا -  ٢٠٤٣
بعثين النيب صلى اهللا عليه و : احلسني بن حفص عن سفيان حدثين أبو الزبري عن جابر رضي اهللا تعاىل عنه قال 

سلم حلاجة فجئت وهو يصلي على راحلته حنو املشرق والسجود أخفض من الركوع فسلمت عليه فلم يرد 
   ١٤١علي فلما فرغ قال إين كنت أصلي 

  باب الوتر على الراحلة

ربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق ثنا احلسن بن علي بن زياد ثنا إمساعيل بن أيب أخ -  ٢٠٤٤
أويس حدثين مالك ح وحدثنا أبو بكر ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن أيب بكر 

كنت مع بن عمر بطريق : يسار أنه قال بن عمر بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب عن سعيد بن 
سلم أسوة  مكة فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت فقال بن عمر أليس لك يف رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم كان يوتر على البعري رواه البخاري يف الصحيح عن  حسنة قلت بلى قال فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  حيىي بن حيىي إمساعيل بن أيب أويس ورواه مسلم عن 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب اخلوارزمي احلافظ ببغداد ثنا أبو العباس حممد بن أمحد  -  ٢٠٤٥
النيسابوري ثنا عبد اهللا بن أيب القاضي ومتيم بن حممد قاال ثنا عبد األعلى بن محاد ثنا وهيب ثنا موسى بن عقبة 

أن النيب صلى اهللا عليه و : ث توجهت به ويوتر عليها وخيرب عن نافع قال كان بن عمر يصلي على راحلته حي
  سلم كان يفعل ذلك رواه البخاري يف الصحيح عن عبد األعلى بن محاد 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا عبد الرمحن بن بشري ثنا حيىي  -  ٢٠٤٦
  كان يوتر على راحلته : فع عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بن سعيد عن عبد اهللا بن األخنس عن نا



أخربنا علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن غالب ثنا أبو سلمة ثنا محاد بن  -  ٢٠٤٧
ضيلة قلت لنافع أكان بن عمر يوتر على الراحلة قال وهل للوتر ف: زيد عن بن عون عن جرير بن حازم قال 

  على سائر التطوع أي واهللا لقد كان يوتر عليها 

ورواه غري حممد بن غالب عن أيب سلمة هكذا وزاد يف أخره قال أبو سلمة وحدثنيه جرير بن حازم  -  ٢٠٤٨
أخربناه أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا احلسني بن أيب معشر ثنا حفص بن عمر بن الصباح ثنا موسى 

  فذكره بزيادته : ل يعين أبا سلمة بن إمساعي

أخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين  -  ٢٠٤٩
أن عليا رضي اهللا تعاىل عنه كان يوتر على راحلته زاد فيه غريه : سفيان الثوري عن ثوير بن أيب فاخته عن أبيه 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس ثنا أسيد بن  عن الثوري يومىء إمياء
   ١٤٢عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان فذكره بزيادته 

  باب النزول للمكتوبة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قالوا ثنا  -  ٢٠٥٠
و العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك يونس بن يزيد عن بن شهاب عن أب

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسبح على : سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه عبد اهللا بن عمر قال 
اه مسلم يف الصحيح عن حرملة عن الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غري أنه ال يصلي عليها املكتوبة رو

  بن وهب وأخرجه البخاري من حديث الليث عن يونس 

أخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا عمرو بن  -  ٢٠٥١
هر بن البياض حفص السمرقندي حدثين معاذ بن فضالة ثنا هشام ح وأخربنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن طا

ببغداد أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن إبراهيم بن أيوب البزار ثنا إبراهيم بن عبد اهللا البصري ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا 
أن : هشام ثنا حيىي يعين بن أيب كثري عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما 

يصلي على راحلته قبل املشرق فإذا أراد أن يصلي املكتوبة نزل واستقبل القبلة النيب صلى اهللا عليه و سلم كان 
وصلى لفظ حديث مسلم ويف رواية معاذ قال حدثين جابر بن عبد اهللا وقال حنو املشرق رواه البخاري يف 

  الصحيح عن مسلم بن إبراهيم ومعاذ بن فضالة 

د بن إسحاق الفقيه ثنا أمحد بن إبراهيم ثنا حيىي بن بكري ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمح -  ٢٠٥٢
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : الليث عن عقيل عن بن شهاب عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال 

سلم يسبح وهو على راحلته ويومىء برأسه قبل أي وجه توجه ومل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصنع 
لك يف الصالة املكتوبة رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري وأخرجه مسلم من حديث يونس عن بن ذ

  شهاب 



أخربنا أبو علي الروذباري ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا دحيم  -  ٢٠٥٣
ده أيب سالم عن أيب كبشة السلويل الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم حدثين معاوية بن سالم عن أخيه زيد عن ج

سرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف جيش فذكر احلديث قال فيه قال من : عن سهل بن احلنظلية قال 
حيرسنا الليلة فقال أنيس بن أيب مرثد الغنوي أنا يا رسول اهللا فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انطلق 

  يف أعاله وال تنزلن إال مصليا أو قاضي حاجة إىل هذا الشعب حىت تكون 

أخربنا احلسني بن حممد الفقيه أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممود بن خالد ثنا حممد بن  -  ٢٠٥٤
بن أيب رباح أنه  سأل عائشة رضي اهللا عنها هل رخص للنساء أن : شعيب عن النعمان بن املنذر عن عطاء 

  ت مل يرخص هلن يف شدة وال رخاء قال حممد هذا يف املكتوبة يصلني على الدواب قال

أخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف الفقيه املهرجاين هبا ثنا أبو سهل بشر بن أمحد ثنا محزة بن حممد  -  ٢٠٥٥
أنه  الكاتب ثنا نعيم بن محاد ثنا بن املبارك والوليد بن مسلم عن األوزاعي عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما

  كان ينزل مرضاه يف السفر حىت يصلوا الفريضة يف األرض إال أن بن املبارك مل يذكر نافعا يف حديثه : 

وأما احلديث الذي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا  -  ٢٠٥٦
سني بن علي بن احلسن بن سلمه اهلمذاين هبا أنبأ أبو حيىي بن حيىي أنبأ عمر بن الرماح ح وأخربنا أبو طاهر احل

سهل بشر بن أمحد بن بشر اإلسفرائيين هبا ثنا أبو سليمان داود بن احلسني بن عقيل البيهقي ثنا حيىي بن حيىي ثنا 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : بن الرماح عن كثري بن زياد عن عمرو بن عثمان بن يعلي عن أبيه عن جده 

هى إىل مضيق هو وأصحابه والسماء قال حيىي وأحسبه قال أو البلة قال من فوقهم والبلة من أسفل منهم انت
أقام فتقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على راحلته فصلى هبم يومىء إمياء  وحضرت الصالة فأمر املؤذن ف

عبد اهللا قال حيىي أحسبه قال جيعل السجود أخفض من الركوع أو سجوده أخفض من ركوعه ويف رواية أيب 
والعدو من فوقهم والبلة من أسفل ويف إسناده ضعف ومل يثبت من عدالة بعض رواته ما يوجب قبول خربه 

   ١٤٣وحيتمل أن يكون ذلك يف شدة اخلوف 

  باب ما يف صالته الوتر على الراحلة من الدالله على أن الوتر ليس بواجب

  وقد ذكرنا األخبار فيها وقد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر بن احلسن القاضي قالوا ثنا  -  ٢٠٥٧
أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا الشافعي ثنا مالك بن أنس عن عمه أيب سهيل بن مالك 

 صلى اهللا عليه و سلم فإذا هو يسأل عن جاء رجل إىل رسول اهللا: عن أبيه أنه مسع طلحة بن عبيد اهللا يقول 
اإلسالم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مخس صلوات يف اليوم والليلة فقال هل علي غريها قال ال إال 

  أن تطوع خمرج يف الصحيحني من حديث مالك 



زكي ثنا حممد بن وأخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسني العدل أنبأ أبو بكر بن جعفر امل -  ٢٠٥٨
إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن حيىي بن سعيد بن قيس األنصاري عن حممد بن حيىي بن حبان عن بن حمرييز أن 

رجال من بين كنانة يدعى املخدجي مسع رجال بالشام يدعى أبا حممد يقول إن الوتر واجب قال املخدجي 
ىل املسجد فأخربته بالذي قال أبو حممد فقال عبادة فرحت إىل عباده بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إ

مخس صلوات كتبهن اهللا على العباد فمن جاء : كذب أبو حممد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
هبن مل يضيع منهن شيئا استخفافا حبقهن كان له عند اهللا عهد أن يدخله اجلنة ومن مل يأت هبن فليس له عند اهللا 

  ء عذبه وإن شاء أدخله اجلنة عهد إن شا

وأخربنا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان بن احلسن الفقية قال قرئ  -  ٢٠٥٩
على حيىي بن جعفر وأنا أمسع أنبأ أبو أمحد الزبريي ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي 

لكنه سنه سنها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو قول عبادة بن الوتر ليس حبتم و: رضي اهللا عنه قال 
   ١٤٤الصامت وابن عباس وكل ذلك مع سائر اآلثار الواردة فيه موضعها باب صالة التطوع 

  باب الرخصة يف ترك استقبال القبلة يف املكتوبة حال املسايفة وشدة القتال

نا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ث -  ٢٠٦٠
أن عبد اهللا بن عمر كان إذا سئل عن صالة اخلوف قال يتقدم اإلمام : الشافعي ثنا مالك بن أنس عن نافع 

وطائفة مث قص احلديث وقال بن عمر يف احلديث فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجاال وركبانا مستقبلي 
بليها وهو ثابت من جهة موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم القبلة وغري مس تق

   ١٤٥وموضعه كتاب صالة اخلوف 

  باب من طلب باجتهاده إصابة عني الكعبة

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد  -  ٢٠٦١
إمنا : منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق ثنا بن جريج قال قلت لعطاء مسعت بن عباس رضي اهللا عنهما يقول بن 

أمرمت بالطواف ومل تؤمروا بدخوله قال مل يكن ينهى عن دخوله ولكن مسعته يقول أخربين أسامة بن زيد أن النيب 
سلم ملا دخل البيت دعا يف نواحيه كلها ومل يص ل فيه حىت خرج فلما خرج ركع ركعتني يف صلى اهللا عليه و 

قبل الكعبة مث قال هذة القبلة رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق دون قصة 
ذكر أسامة والصحيح ما رويناه وأخرجه مسلم من وجه أخر عن بن جريج بطوله  الدخول عن عطاء ودون 

   ١٤٦وذكر أسامة 

  لكعبةباب من طلب باجتهاده جهة ا



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن  -  ٢٠٦٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما بني : هارون أنبأ حممد بن عبد الرمحن بن اجملرب عن نافع عن بن عمر 

  املشرق واملغرب قبلة 

عبد اهللا ثنا أبو علي حممد بن علي اإلسفرائيين ثنا أبو يوسف يعقوب بن يوسف وأخربنا أبو  -  ٢٠٦٣
الواسطي ثنا شعيب بن أيوب ثنا عبد اهللا بن منري عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر أن النيب صلى اهللا 

ب بن يوسف اخلالل ما بني املشرق واملغرب قبلة تفرد باألول بن جمرب وتفرد بالثاين يعقو: عليه و سلم قال 
واملشهور رواية اجلماعة محاد بن سلمة وزائده بن قدامة وحيىي بن سعيد القطان وغريهم عن عبيد اهللا عن نافع 

  عن بن عمر عن عمر من قوله 

أخربنا الفقيه أبو بكر حممد بن بكر الطوسي ثنا أبو بشر حممد بن أمحد احلاضري ثنا أبو احلسن حممد  -  ٢٠٦٤
ما : هري ثنا عبد اهللا بن هاشم ثنا حيىي بن سعيد ثنا عبيد اهللا أخربين نافع عن بن عمر عن عمر قال بن أمحد بن ز

بني املشرق واملغرب قبلة وكذلك رواه غريمها عن نافع وروي عن أيب هريرة مرفوعا وروي عن حيىي بن أيب 
بن عباس من قوهلما واملراد به واهللا كثري عن أيب قالبة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال وروي عن علي وا

بلته على مست أهل املدينة فيما بني املشرق واملغرب يطلب قبلتهم مث يطلب عينها    أعلم أهل املدينة ومن كان ق

فقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد ثنا خالد بن خملد  -  ٢٠٦٥
ما بني املشرق واملغرب قبلة : نعيم عن نافع عن بن عمر عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال ثنا نافع بن أيب 

  إذا توجهت قبل البيت 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف إمالء أخربين أبو سعيد بن األعرايب ثنا جعفر بن عنبسة أبو حممد  -  ٢٠٦٦
ن علي قاال ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا أبو حممد جعفر ح وأخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي وأبو نصر أمحد ب

بن عنبسة بن عمرو بن يعقوب اليشكري يف خنيلة ثنا عمر بن حفص املكي من ولد عبد الدار ثنا بن جريج عن 
البيت قبلة ألهل املسجد واملسجد قبلة ألهل : عطاء عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

م قبلة ألهل األرض يف مشارقها ومغارهبا من أميت تفرد به عمر بن حفص املكي وهو ضعيف ال حيتج احلرم واحلر
   ١٤٧به وروي بإسناد آخر ضعيف عن عبد اهللا بن حبشي كذلك مرفوعا وال حيتج مبثله واهللا أعلم 

  باب االختالف يف القبلة عند التحري

بأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن بشر املرثدي ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أن -  ٢٠٦٧
كنا مع رسول اهللا صلى : داود بن عمرو ثنا حممد بن يزيد الواسطي عن حممد بن سامل عن عطاء عن جابر قال 

سلم يف مسري أو سرية فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا يف القبلة فصلى كل رجل منا على حدة فجعل  اهللا عليه و 
ط بني يديه لنعلم أمكنتنا فلما أصبحنا نظرناه فإذا حنن قد صلينا على غري القبلة فذكرنا ذلك للنيب أحدنا خي



سلم فقال قد أجزأت صالتكم تفرد به حممد بن سامل وحممد بن عبيد اهللا العرزمي عن عطاء  صلى اهللا عليه و 
  ومها ضعيفان 

ي الفقيه قاال أنبأ علي بن عمر احلافظ قال قرئ على أخربناه أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر احلارث -  ٢٠٦٨
مبثل رواية املرثدي مث قال علي بن : عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز وأنا أمسع حدثكم داود بن عمرو فذكره 

عمر احلافظ كذا قال عن حممد بن سامل وقال غريه عن حممد بن يزيد عن حممد بن عبيد اهللا العرزمي عن عطاء 
  فان ومها ضعي

أخربناه أبو حازم احلافظ ثنا أبو أمحد احلافظ ثنا أبو الطيب احلسني بن موسى الرقي بأنطاكية ثنا  -  ٢٠٦٩
موسى يعين بن مروان الرقي ثنا حممد بن يزيد الواسطي عن حممد بن عبيد اهللا عن عطاء بن أيب رباح عن جابر 

  مبعناه : بن عبد اهللا فذكره 

 احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن خالد ثنا أمحد بن خالد الوهيب أخربنا أبو عبد اهللا -  ٢٠٧٠
ال تقلدوا : ثنا إسرائيل عن أيب حصني عن حيىي بن وثاب عن مسروق عن عبد اهللا يعين بن مسعود أنه قال 

   ١٤٨دينكم الرجال فإن أبيتم فباألموات ال باألحياء 

  عمى أو غري بصري بالقبلةباب ال تسمع داللة مشرك ملن كان أ

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار ثنا  -  ٢٠٧١
كنت عند النيب : عباس بن حممد الدوري ثنا عثمان بن عمر ثنا يونس عن الزهري عن بن أيب منلة عن أبيه قال 

سلم إذ دخل عليه رجل من اليهود فقال يا حممد أتكلم هذه اجلنازة فقال النيب صلى اهللا عليه  صلى اهللا عليه و 
و سلم اهللا أعلم فقال اليهودي أنا أشهد أهنا تكلم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ما حدثكم أهل الكتاب فال 

مل تصدقوهم  تصدقوهم وال تكذبوهم وقولوا آمنا باهللا وكتبه ورسله فإن كان حقا مل تكذبوهم وإن كان باطال
  بن أيب منلة هو منلة بن أيب منلة األنصاري 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف إمالء ثنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ثنا اهليثم  -  ٢٠٧٢
بن سهل التستري ثنا محاد بن زيد ثنا جمالد بن سعيد عن عامر الشعيب عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما 

   ١٤٩ال تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإهنم لن يهدوكم وقد ضلوا : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  باب استبيان اخلطاء بعد االجتهاد

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن الفضل القطان ثنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب  -  ٢٠٧٣
بينما :  عن مالك عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال بن سفيان ثنا بن قعنب وابن بكري

الناس بقباء يف صالة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أنزل عليه قرآن وقد 



يح من أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إىل الشام فاستداروا إىل الكعبة أخرجاه يف الصح
  حديث مالك 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد عن ثابت  -  ٢٠٧٤
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه كانوا يصلون حنو بيت املقدس فلما نزلت هذه اآلية : ومحيد عن أنس 

مر رجل من بين سلمة فناداهم وهم } تم فولوا وجوهكم شطره فول وجهك شطر املسجد احلرام وحيثما كن{ 
ركوع يف صالة الفجر حنو بيت املقدس إال أن القلبة قد حولت إىل الكعبة مرتني قال فمالوا كما هم ركوع إىل 

  الكعبة أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس 

بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن أمحد ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو أخربنا أبو بكر حممد بن احلسني  -  ٢٠٧٥
داود الطيالسي ثنا األشعث بن سعيد أبو الربيع وعمر بن قيس قاال ثنا عاصم بن عبيد اهللا عن عبد اهللا بن عامر 

ما اجنلت أظلمت مرة وحنن يف سفر واشتبهت علينا القبلة فصلى كل رجل منا حياله فل: بن ربيعة عن أبيه قال 
إذا بعضنا صلى لغري القبلة وبعضنا قد صلى للقبلة فذكرنا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال مضت 

  } فأينما تولوا فثم وجه اهللا { صالتكم ونزلت 

وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ  -  ٢٠٧٦
ب أخربك احلارث بن نبهان عن حممد بن عبيد اهللا عن عطاء بن أيب رباح عن جابر بن عبد اهللا رضي على بن وه

صلينا ليله يف غيم وخفيت علينا القبلة وعلمنا علما فلما إنصرفنا نظرنا فإذا حنن قد صلينا إىل : اهللا عنهما قال 
أحسنتم ومل يأمرنا أن نعيد وكذلك روي عن  غري القبلة فذكرنا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال قد

حممد بن سامل عن عطاء وعن عبد امللك العرزمي عن عطاء أما حديث حممد بن سامل عن عطاء فقد مضى وأما 
  حديث عبد امللك فإنه يف وجادات أمحد بن عبيد اهللا بن احلسن العنربي عن أبيه 

علي بن احلسني الرصايف ببغداد ثنا حممد بن احلارث  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسني -  ٢٠٧٧
يمان  العسكري حدثين أمحد بن عبيد اهللا بن احلسن العنربي قال وجدت يف كتاب أيب ثنا عبد امللك بن أيب سل

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و : العرزمي عن عطاء بن أيب رباح عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال 
نت فيها فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة فقالت طائفة منها القبلة ها هنا قبل الشمال فصلوا سلم سرية ك

وخطوا خطا وقال بعضهم القبلة ها هنا قبل اجلنوب وخطوا خطا فلما أصبحنا وطلعت الشمس أصبحت تلك 
لك فسكت وأنزل اهللا عز اخلطوط لغري القبلة فقدمنا من سفرنا فأتينا النيب صلى اهللا عليه و سلم فسألناه عن ذ

أي حيث كنتم وكذلك رواه احلسن بن علي بن } وهللا املشرق واملغرب فأينما تولوا فثم وجه اهللا { و جل 
شبيب املعمري وحممد بن حممد بن سليمان الباغندي عن أمحد بن عبيد اهللا ومل نعلم هلذا احلديث إسنادا صحيحا 

العمري وحممد بن عبيد اهللا العرزمي وحممد بن سامل الكويف كلهم قويا وذلك ألن عاصم بن عبيد اهللا بن عمر 
ضعفاء والطريق إىل عبد امللك العرزمي غري واضح ملا فيه من الوجادة وغريها ويف حديثه أيضا نزول اآلية يف 



ذلك وصحيح عن عبد امللك بن أيب سليمان العرزمي عن سعيد بن جبري عن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب أن 
  ية إمنا نزلت يف التطوع خاصة حيث توجه بك بعريك وقد مضى ذكره اآل

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا أبو املثىن ثنا حيىي عن عبد امللك بن أيب  -  ٢٠٧٨
م يصلي كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: سليمان ثنا سعيد بن جبري عن بن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما قال 

رواه } فأينما تولوا فثم وجه اهللا { وهو مقبل من مكة إىل املدينة على راحلته حيث كان وجهه قال وفيه نزلت 
مسلم يف الصحيح عن القواريري عن حيىي بن سعيد وروينا عن بن عباس رضي اهللا عنهما أهنا نزلت يف املكتوبة 

  مث صارت منسوخة وذلك فيما 

هللا احلافظ أخربين أبو بكر إمساعيل بن حممد الفقية بالري ثنا حممد بن الفرج األزرق أخربنا أبو عبد ا -  ٢٠٧٩
ذكر لنا واهللا أعلم  ثنا حجاج بن حممد عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال أول ما نسخ من القرآن فيما 

فاستقبل رسول اهللا صلى }  وهللا املشرق واملغرب فأينما تولوا فثم وجه اهللا{ شأن القبلة قال اهللا تبارك وتعاىل 
سلم فصلى حنو بيت املقدس وترك البيت العتيق فقال سيقول السفهاء من الناس ما والهم عن  اهللا عليه و 

قبلتهم اليت كانوا عليها يعنون بيت املقدس فنسخها فصرفه اهللا إىل البيت العتيق فقال ومن حيث خرجت فول 
ويف كالم الشافعي رمحه اهللا بيان ما يف هذه : ا وجوهكم شطره وجهك شطر املسجد احلرام وحيثما كنتم فولو

الرواية عن بن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما وهو أنه دخل يف مبسوط كالمه فلما هاجر إىل املدينة استقبل بيت 
آلية املقدس موليا عن البيت احلرام وهو حيب لو قضى اهللا له باستقبال البيت احلرام فأنزل اهللا عز و جل هذه ا

ا } قد نرى تقلب وجهك يف السماء { إىل أن أنزل اهللا  قال الشيخ وروي عن بن عباس أهنا نزلت يف قوهلم م
  والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس الطرائفي حدثنا  -  ٢٠٨٠
طلحة قال قال بن عباس أن عثمان بن سعيد الدارمي ثنا  عبد اهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا هاجر إىل املدينة وكان أكثر : أول ما نسخ من القرآن القبلة وذلك 
 عليه و سلم بضعة أهلها اليهود أمره اهللا أن يستقبل بيت املقدس ففرحت اليهود فاستقبلها رسول اهللا صلى اهللا

عشر شهرا وكأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيب قبلة إبراهيم عليه السالم فكان يدعوا اهللا وينظر إىل 
السماء فأنزل اهللا عز و جل قد نرى تقلب وجهك يف السماء إىل قوله فولوا وجوهكم شطره يعين حنوه فارتاب 

قل هللا املشرق واملغرب فأينما { يت كانوا عليها فأنزل اهللا تعاىل من ذلك اليهود وقالوا ما والهم عن قبلتهم ال
} وما جعلنا القبلة اليت كنت عليها إال لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه } { تولوا فثم وجه اهللا 

ى الذين وإن كانت لكبرية إال عل{ قال بن عباس وليميز أهل اليقني من أهل الشك والريبة قال اهللا عز و جل 
يعين حتويلها على أهل الشك إال على اخلاشعني يعين املصدقني مبا أنزل اهللا تعاىل قال الشافعي رمحه } هدى اهللا 

  يعين واهللا أعلم فثم الوجه الذي وجهكم اهللا إليه } فثم وجه اهللا { اهللا يف قولة 



نا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ث -  ٢٠٨١
يف قوله تعاىل فأينما تولوا فثم وجه اهللا قال قبلة اهللا : بن عفان ثنا أبو أسامة عن النضر يعين بن عريب عن جماهد 

فأينما كنت يف مشرق أو مغرب فال توجهن إال إليها أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن يوسف الرفاء ثنا أبو 
بن حممد بن بشري ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا إمساعيل بن أيب أويس ثنا عبد الرمحن بن أيب عمرو عثمان 

الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل املدينة أهنم كانوا يقولون من صلى على غري طهر أو على غري قبلة أعاد 
ا أو ش يئا يسريا وروينا عن إبراهيم النخعي الصالة كان يف الوقت أو غري الوقت إال أن يكون خطؤه القبلة حترف

   ١٥٠أنه قال يف الذي يصلي لغري القبلة ال يعيد 

  باب ما يستدل به على أن خطأ االحنراف معفو عنه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حممد بن عبد اهللا أخربين أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا  -  ٢٠٨٢
اشتكى رسول اهللا صلى اهللا عليه : أيب الزبري عن جابر رضي اهللا تعاىل عنه أنه قال  أمحد بن يونس ثنا الليث عن

  و سلم فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا وذكر احلديث خمرج يف صحيح مسلم 

مذان ثنا إبراهيم بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر أمحد بن عبيد بن إبراهيم احلافظ هب -  ٢٠٨٣
احلسني ثنا أبو توبة الربيع بن نافع ثنا معاوية بن سالم أخربين زيد بن سالم أنه مسع أبا سالم يقول حدثين أبو 

ا سار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل حنني قال أال : كبشة السلويل أنه حدثه عن سهل بن احلنظلية قال  مل
ي بن أيب مرثد الغنوي أنا يا رسول اهللا قال انطلق فلما كان الغد خرج النيب رجل يكألنا الليلة فقال أنس أ

سلم يصلي فقال هل أحسستم فارسكم قالوا ال فجعل النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي  صلى اهللا عليه و 
اضي ويلتفت إىل الشعب فلما سلم قال إن فارسكم قد أقبل فلما جاء قال لعلك نزلت قال ال إال مصليا أو ق

حاجة مث قال إين اطلعت الشعبني فإذا هوازن بظعنهم وشائهم ونعمهم متوجهون إىل حنني فقال رسول اهللا صلى 
سلم غنيمة املسلمني غدا إن شاء اهللا وذكر احلديث    اهللا عليه و 

بن  أخربنا أبو عمرو األديب الزرجاهي ثنا أبو أمحد احلسني بن علي التميمي أنبأ أبو العباس حممد -  ٢٠٨٤
إسحاق الثقفي ثنا حممود بن غيالن املروزي وأخربنا أبو حممد جعفر بن حممد بن احلسني األهبرى الصويف هبمدان 
ثنا جربائيل بن حممد بن إمساعيل هبمدان ثنا حممد بن حيويه ثنا حممود بن غيالن ثنا الفضل بن موسى السيناين ثنا 

: عكرمة عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند عن ثور بن زيد عن
كان يلحظ يف صلواته ميينا ومشاال وال يلوي عنقه خلف ظهره هكذا رواه الفضل بن موسى وخالفه غريه ورواه 

  منقطعا 

 أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنبأ حاجب بن أمحد ثنا عبد اهللا بن هاشم ثنا وكيع ثنا عبد -  ٢٠٨٥
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يلحظ يف : اهللا بن سعيد بن أيب هند عن رجل من أصحاب عكرمة قال 

   ١٥١صالته من غري أن يلوي به عنقه 



  باب الصيب يبلغ يف صالته فيتمها أو يصليها يف أول الوقت مث يبلغ فال

وذلك فيما أخربنا أبو عبد اهللا  - ٢٠٨٦يلزمه إعادهتا ألنه فعل ما كان مأمورا بفعله مضروبا على تركه 
احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن هشام بن مالس النمريي ثنا 

حرملة بن عبد العزيز اجلهين حدثين عمى عبد امللك بن الربيع بن سربة عن أبيه عن جده عن رسول اهللا صلى 
سلم قال  وا الصيب بالصالة بن سبع واضربوه عليها بن عشر تابعه إبراهيم بن سعد عن عبد مر: اهللا عليه و 

   ١٥٢امللك بن الربيع 

  مجاع أبواب صفة الصالة

 )١٥٣   

  باب النية يف الصالة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد الرمحن السلمي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو القاسم  -  ٢٠٨٧
حممد السراج قالوا أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا إبراهيم بن عبد اهللا السعدي ثنا  عبد الرمحن بن

يزيد بن هارون أنبأ حيىي بن سعيد عن حممد بن إبراهيم التيمي أنه مسع علقمة بن وقاص يقول مسعت عمر يقول 
وإمنا المرء ما نوى فمن كانت هجرته إىل اهللا إمنا األعمال بالنية : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

وإىل رسوله فهجرته إىل اهللا وإىل رسوله ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إىل ما 
هاجر إليه رواه مسلم يف الصحيح عن بن منري عن يزيد بن هارون وأخرجه البخاري من وجه آخر عن حيىي بن 

  سعيد 

ا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا عمرو األصبهاين يعين بن منده يقول مسعت سفيان بن أخربن -  ٢٠٨٨
هارون بن سفيان القاضي يقول مسعت أمحد بن منصور الرمادي يقول مسعت البويطي يقول مسعت الشافعي رمحة 

   ١٥٤يدخل يف حديث األعمال بالنيات ثلث العلم : اهللا عليه يقول 

  اإلحرام باب عزوب النية بعد

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ  -  ٢٠٨٩
سلم : فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال  صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ول اهللا هل حدث يف الصالة شيء قال وما ذاك قال صالة فزاد فيها أو نقص فلما قضى الصالة قالوا يا رس
فذكرنا الذي فعل فثين رجله مث استقبل القبلة فسجد سجدتني مث أقبل علينا بوجهه فقال لو حدث يف الصالة 

شيء ألنبأتكم وإمنا أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروين وأيكم ما نسي يف صالته فليتحر الذي يرى 
عليه مث يسجد سجديت السهو رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأخرجه البخاري  أنه الصواب فليتم

  من وجه آخر عن منصور 



حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف إمالء أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ثنا  -  ٢٠٩٠
راهيم عن علقمة عن عبد اهللا بن مسعود احلسن بن حممد الصباح الزعفراين ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إب

ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سها يف الصالة فسجد سجديت السهو رواه مسلم يف : رضي اهللا عنه 
   ١٥٥الصحيح عن أيب كريب وغريه عن أيب معاوية 

  باب ما يدخل به يف الصالة من التكبري

 حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن حممد الصيدالين وإبراهيم أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا -  ٢٠٩١
بن علي احللواين ثنا عبد اهللا بن منري ثنا عبيد اهللا يعين بن عمر عن سعيد بن أيب  بن أيب طالب قاال ثنا احلسن 

ة أن رجال دخل املسجد ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالس يف ناحي: سعيد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 
املسجد فصلى مث جاء فسلم عليه فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعليك السالم ارجع فصل فإنك مل 
تصل فرجع فصلى مث جاء فسلم فقال وعليك السالم ارجع فصل فإنك مل تصل فقال يف الثالثة أو يف اليت بعدها 

استقبل القبلة فكرب مث اقرأ مبا تيسر معك من علمين يا رسول اهللا فقال إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء مث 
القرآن مث اركع حىت تطمئن راكعا مث ارفع حىت تستوى قائما مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث ارفع حىت تطمئن 

جالسا مث افعل ذلك يف صالتك كلها رواه مسلم عن إسحاق بن منصور ورواه البخاري يف الصحيح مسلم عن 
  كالمها عن عبد اهللا بن منري  حممد بن عبد اهللا بن منري

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  -  ٢٠٩٢
: عبد اهللا أنبأ يزيد بن هارون أنبأ حسني عن بديل بن ميسرة عن أيب اجلوزاء عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

سلم يفتتح الصالة بالتكبري وذكر احلديث أخرجه مسلم يف الصحيح من كان رسول اهللا صلى اهللا علي ه و 
بن زيد يف إسناده    حديث حسني املعلم وقد خالفه محاد 

أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا محاد  -  ٢٠٩٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يفتتح : ضي اهللا تعاىل عنها ثنا بديل عن عبد اهللا بن شقيق عن عائشة ر

  الصالة بالتكبري والقراءة باحلمد هللا رب العاملني 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين ثنا علي بن عبد  -  ٢٠٩٤
مد بن عقيل عن بن احلنفية عن علي رفعه إىل النيب صلى اهللا العزيز ثنا أبو نعيم عن الثوري عن عبد اهللا بن حم

مفتاح الصالة الطهور وإحرامها التكبري وإحالهلا التسليم قال الشافعي رمحة اهللا عليه يف : عليه و سلم قال 
  القدمي وكذلك روي عن بن مسعود 

بن إسحاق ثنا يوسف بن  أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ أنبأ احلسن بن حممد -  ٢٠٩٥
مفتاح الصالة : يعقوب القاضي ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال 

   ١٥٦الطهور وإحرامها التكبري وانقضاؤها التسليم 



  باب كيفية التكبري

أبو قالبة الرقاشي ثنا أبو عاصم  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسني حممد بن أمحد احلنظلي ثنا -  ٢٠٩٦
ثنا سفيان عن عبد اهللا بن أيب بكر عن سعيد بن املسيب عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 

سلم  إذا قال اإلمام اهللا أكرب فقولوا اهللا أكرب وإذا قال مسع اهللا ملن محده فقولوا ربنا ولك : صلى اهللا عليه و 
  احلمد 

خربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ثنا بن حنبل حدثين عمرو بن وأ -  ٢٠٩٧
فذكره مبثله يف حديث طويل قال أبو القاسم مل يروه عن سفيان إال أبو عاصم قال الشيخ : علي ثنا أبو عاصم 

  د واهللا أعلم رمحة اهللا عليه وقد روي ذلك من حديث عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن سعي

حدثناه أبو حممد عبد اهللا بن يوسف بن أمحد األصفهاين أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني بن احلسن  -  ٢٠٩٨
القطان ثنا إبراهيم بن احلارث البغدادي ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا زهري بن حممد عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل 

أال :  عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول عن سعيد بن املسيب عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا
أدلكم على شيء يكفر اهللا به اخلطايا ويزيد به يف احلسنات قالوا بلى يا رسول اهللا قال إسباغ الوضوء عند 
املكاره وكثرة اخلطا إىل هذه املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة ما منكم من رجل خيرج من بيته متطهرا 

ي مع املسلمني الصالة يف مجاعة مث يقعد يف هذا املسجد ينتظر الصالة األخرى إال أن املالئكة تقول اللهم فيصل
اغفر له اللهم ارمحه فإذا قمتم إىل الصالة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها وسدوا الفرج فإين أراكم من وراء ظهري 

عوا وإذا قال مسع اهللا ملن محده فقولوا اللهم ربنا لك فإذا قال إمامكم اهللا أكرب فقولوا اهللا أكرب وإذا ركع فارك
احلمد وإن خري صفوف الرجال املقدم وشرها املؤخر وخري صفوف النساء املؤخر وشرها املقدم يا معشر النساء 

  إذا سجد الرجال فاخفضن أبصاركن ال ترين عورات الرجال من ضيق األزر 

فذكر احلديث مبثله إال أن يف كتابه ويصلي : بأ أبو بكر القطان وأخربنا أبو طاهر الفقيه من أصله أن -  ٢٠٩٩
  مع املسلمني صالة اجلماعة والباقي سواء 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا متيم بن حممد ثنا إبراهيم بن عبد اهللا اهلروي  -  ٢١٠٠
سفيان ثنا أبو ثور ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا احلجاج بن ثنا إمساعيل بن إبراهيم قال أبو النضر وثنا احلسن بن 

بينما حنن مع رسول اهللا صلى : أيب عثمان عن أيب الزبري عن عون بن عبد اهللا عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال 
سلم نصلي إذ مسع رجال يقول اهللا أكرب كبريا واحلمد هللا كثريا وسبحان اهللا بكرة وأصيال فقال  اهللا عليه و 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من القائل كلمة كذا وكذا فقال رجل أنا يا رسول اهللا فقال عجبت هلا فتحت 
هلا أبواب السماء قال بن عمر رضي اهللا عنهما فما تركتهن منذ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقوهلن 

   ١٥٧رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن إمساعيل بن إبراهيم 

  باب وجوب تعلم ما جتزىء به الصالة من التكبري والقرءان والذكر وغري ذلك



يف حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه يف قصة الداخل الذي صلى والذي بعثك باحلق ما أحسن غري هذا فعلمين 
  فقال إذا قمت إىل الصالة فكرب وذكر احلديث 

بن إسحاق الصغاين ثنا عفان وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الع -  ٢١٠١ باس حممد بن يعقوب ثنا حممد 
قال وثنا علي بن محشاذ أنبأ أبو مسلم أن حجاج بن منهال حدثهم قاال ثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس 

سلم فقالوا ابعث معنا رجال يعلمنا السنة : رضي اهللا عنه  أن أهل اليمن قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سالم فأخذ بيد أيب عبيدة رضي اهللا عنه فقال هذا أمني هذه األمة رواه مسلم عن عمرو الناقد عن عفان واإل

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا إمساعيل وأخربنا أبو عبد  -  ٢١٠٢
ة ثنا عمرو بن زرارة ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن اهللا احلافظ واللفظ له أنبأ حممد بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلم

سلم وحنن شببة متقاربون : أيوب عن أيب قالبة عن مالك بن احلويرث قال  أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
فأقمنا عنده عشرين ليلة قال وكأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رحيما رقيقا فظن أنا قد اشتقنا إىل أهلنا 

ا فأخربناه فقال ارجعوا إىل أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وإذا حضرت  وسألنا عمن تركنا يف أهلن
الصالة فليؤذن أحدكم مث ليؤمكم أكربكم رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن زهري بن 

  حرب عن إمساعيل بن علية 

ن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو علي إمساعيل ب -  ٢١٠٣
الرزاق أنبأ معمر عن حيىي بن أيب كثري عن زيد بن سالم عن جده قال كتب معاوية إىل عبد الرمحن بن شبل أن 

إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : أعلم الناس ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجمعهم فقال 
القرآن فإذا علمتموه فال تغلوا فيه وال جتفوا عنه وال تأكلوا به وال تستكثروا به وذكر و سلم يقول تعلموا 

  باقي احلديث 

سليمان أنبأ أبو عمرو إمساعيل بن جنيد ثنا حممد  -  ٢١٠٤ حدثناه الشيخ اإلمام أبو الطيب سهل بن حممد بن 
بن أيب  كثري عن زيد بن سالم عن أيب سالم عن بن أيوب البجلي أنبأ سهل بن بكار ثنا أبان بن يزيد عن حيىي 

  فذكره بنحوه : أيب راشد احلرباين عن عبد الرمحن بن شبل أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

وأخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن  -  ٢١٠٥
ج ومسلم بن إبراهيم وأبو الوليد الطيالسي وأبو عمرو آدم قالوا ثنا درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا احلجا

شعبة قال أخربين علقمة بن مرثد قال مسعت سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن السلمي عن عثمان عن النيب 
سلم قال   أن خريكم من علم القرآن وتعلمه قال وأقرء أبو عبد الرمحن يف إمرة عثمان حىت: صلى اهللا عليه و 

  كان احلجاج قال وذاك أقعدين مقعدي هذا رواه البخاري يف الصحيح عن حجاج بن منهال 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو الفضل عبدوس بن احلسني السمسار ثنا يوسف  -  ٢١٠٦
ب بن موسى عن أبيه عن بن عبد اهللا بن ماهان الدينوري ثنا حممد بن كثري ثنا عامر بن أيب عامر اخلزاز ثنا أيو



ما حنل والد ولدا خريا له من أدب حسن أيوب بن موسى هو : جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  بن عمرو بن سعيد بن العاص وكذلك رواه مجاعة عن عامر بن أيب عامر 

حممد القالنسي ثنا آدم أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أبو بكر بن حممويه العسكري ثنا جعفر بن  -  ٢١٠٧
  قال تعلموا العربية : ثنا شعبة عن عاصم األحول عن أيب عثمان عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه أنه 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة عن  -  ٢١٠٨
   ١٥٨كان بن عمر إذا مسع بعض ولده يلحن ضربه : تعاىل عنهما قال عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر رضي اهللا 

  باب جهر اإلمام بالتكبري

أخربنا أبو القاسم طلحة بن علي بن الصقر وأبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب طاهر الدقاق ببغداد  -  ٢١٠٩
بن حيىي اآلدمي ثنا عباس بن حممد بن حامت الدوري ث نا يونس بن حممد ثنا فليح عن قاال أنبأ أمحد بن عثمان 

اشتكى أبو هريرة أو غاب فصلى أبو سعيد اخلدري فجهر بالتكبري حني افتتح وحني : سعيد بن احلارث قال 
ام من  ركع وبعد أن قال مسع اهللا ملن محده وحني رفع رأسه من السجود وحني سجد وحني رفع وحني ق

له قد اختلف الناس على صالتك فخرج حىت قام عند الركعتني حىت قضى صالتة على ذلك فلما انصرف قيل 
املنرب فقال أيها الناس إين واهللا ما أبايل اختلفت صالتكم أو مل ختتلف إين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

هكذا يصلي رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن صاحل عن فليح بن سليمان وروينا عن عمر بن اخلطاب 
   ١٥٩أنه كان يؤم الناس فريفع صوته بالتكبري رضي اهللا عنه 

  باب ال يكرب املأموم حىت يفرغ اإلمام من التكبري

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد  -  ٢١١٠
عاىل عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا الرزاق أنا معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي اهللا ت

إمنا اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه فإذا كرب فكربوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال مسع اهللا ملن محده : عليه و سلم 
فقولوا اللهم ربنا لك احلمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أمجعون رواه البخاري يف 

   ١٦٠هللا بن حممد ورواه مسلم عن حممد بن رافع كالمها عن عبد الرزاق الصحيح عن عبد ا

  باب ال يقيم املؤذن حىت خيرج اإلمام

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر أنبأ عبد اهللا بن حممد أنبأ سلمة بن شبيب  -  ٢١١١
كان بالل يؤذن إذا : بن مسرة رضي اهللا تعاىل عنه قال أنبأ احلسن بن حممد بن أعني ثنا زهري أنبأ مساك عن جابر 

دحضت يعين الشمس فال يقيم حىت خيرج النيب صلى اهللا عليه و سلم فإذا خرج أقام الصالة حني يراه رواه 
  مسلم يف الصحيح عن سلمة بن شبيب 



أبو عمرو احلوضي وعمرو  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن غالب أنبأ -  ٢١١٢
بن مرزوق ومسلم بن إبراهيم قالوا أنبأ شعبة عن منصور قال مسعت هالل بن يساف حيدث عن أيب عبد الرمحن 

املؤذن أملك باألذان واإلمام أملك باإلقامة وروي عن شريك عن : السلمي عن علي رضي اهللا عنه قال 
   ١٦١حفوظ األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة مرفوعا وليس مب

  باب كم بني األذان واإلقامة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو أمحد بن أيب احلسن الدارمي أنبأ حممد بن املسيب أنبأ إسحاق  -  ٢١١٣
بن شاهني أنبأ خالد عن اجلريري عن بن بريدة عن عبد اهللا بن مغفل املزين رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا 

بني كل أذانني صالة ثالثا ملن شاء رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق بن شاهني ورواه :  عليه و سلم قال
  مسلم من وجه آخر عن اجلريري 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربنا احلسن بن سفيان ثنا حممد بن بشار أنبأ حممد  -  ٢١١٤
إن كان : مر األنصاري عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال يعين بن جعفر أنبأ شعبة قال مسعت عمرو بن عا

سلم فيبتدرون السواري يصلون حىت خيرج  املؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم وهم كذلك يصلون الركعتني قبل املغرب ومل يكن بني األذان واإلقامة  عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

لبخاري يف الصحيح عن حممد بن بشار ورواه عثمان بن عمر عن شعبة فقال وكان بني األذان شيء رواه ا
  واإلقامة قريب يعين به يف صالة املغرب 

أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد الرمحن السلمي وأبو سعيد بن أيب عمرو وقالوا أنبأ أبو العباس حممد  -  ٢١١٥
لقبه محدان أنبأ عبد الرمحن بن املبارك أنبأ عبد املنعم خنت عمرو بن فائد بن يعقوب أنبأ حممد بن علي الوراق و

ثنا حيىي بن مسلم عن احلسن وعطاء عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
واملعتصر من  يا بالل اجعل بني أذانك وإقامتك بقدر ما يفرغ اآلكل من أكله والشارب من شربه: قال لبالل 

   ١٦٢حاجته وال تقوموا حىت تروين يف إسناده نظر 

  باب اإلمام خيرج فإن رأى مجاعة أقام الصالة وإال جلس حىت يرى منهم مجاعة

أخربنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن احلسن البزاز ببغداد أنبأ عبد اهللا بن  -  ٢١١٦إذا كان يف الوقت سعة 
بأ أبو حيىي عبد اهللا بن أمحد بن زكريا بن احلارث بن أيب مسرة ثنا أيب ثنا عبد حممد بن إسحاق الفاكهي مبكة أن

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : اجمليد بن عبد العزيز عن بن جريج أخربين موسى بن عقبة عن سامل أيب النضر 
مث يصلي وكان إذا  كان خيرج بعد النداء إىل املسجد فإذا رأى أهل املسجد قليال جلس حىت يرى منهم مجاعة

ام الصالة قال وحدثين موسى بن عقبة أيضا عن نافع بن جبري عن مسعود بن احلكم الزرقي  خرج فرأى مجاعة أق
   ١٦٣عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه مثل هذا احلديث ورواه أيضا أبو عاصم عن بن جريج 



  باب مىت يقوم املأموم

أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن سهل وإبراهيم بن أيب طالب  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا -  ٢١١٧
قاال ثنا داود بن رشيد ثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

صلى اهللا  كانت الصالة تقام لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النيب: قال 
  عليه و سلم مقامه رواه مسلم يف الصحيح عن إبراهيم بن موسى عن الوليد بن مسلم 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن على السدوسي ثنا  -  ٢١١٨
بعضنا فقال يل شيخ من أهل  قمنا مبىن إىل الصالة واإلمام مل خيرج فقعد: عون بن كهمس عن أبيه كهمس قال 

الكوفة ما يقعدك قلت بن بريدة قال هذا السمود فقال يل الشيخ حدثين به عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء 
ا نقوم يف الصالة صفوفا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طويال قبل أن يكرب قال  بن عازب قال كن

ن يلون الصف األول وما من خطوة أحب إىل اهللا جل ثناؤه من خطوة وقال إن اهللا ومالئكته يصلون على الذي
ميشيها يصل هبا صفا والذي روي عن بن بريدة يف هذا احلديث قد روي أيضا عن علي روي عن أيب خالد 

الواليب قال خرج إلينا علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وحنن قيام فقال مايل أراكم سامدين يعين قياما وسئل 
م النخعي أينتظرون اإلمام قياما أو قعودا قال ال بل قعودا واألشبه أهنم كانوا يقومون إىل الصالة قبل إبراهي

خروج النيب صلى اهللا عليه و سلم ويأخذون مقامهم قبل أن يأخذ مث أمرهم بأن ال يقوموا إىل الصالة حىت يروه 
  قد خرج ختفيفا عليهم 

مد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا فقد أخربنا أبو احلسن علي بن حم -  ٢١١٩
مسلم بن إبراهيم ثنا هشام بن أيب عبد اهللا ثنا حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه أن النيب صلى 

سلم قال  لم بن إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حىت تروين رواه البخاري يف الصحيح عن مس: اهللا عليه و 
  إبراهيم 

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي ثنا جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا  -  ٢١٢٠
إسحاق بن إبراهيم أنبأ عيسى بن يونس وعبد الرزاق قاال ثنا معمر عن حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب 

إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حىت تروين قد خرجت : ال قتادة عن أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ق
رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم الصواف وكذلك رواه الوليد بن مسلم عن شيبان عن حيىي 

حىت تروين قد خرجت وكذلك قاله احلجاج الصواف عن حيىي من رواية حممد بن بشار عن حيىي بن سعيد عنه 
ن معمر وأبو نعيم عن شيبان وعبيد اهللا بن سعيد عن حيىي القطان عن احلجاج دون ورواه سفيان بن عيينة ع

قوله قد خرجت وأما الذي يرويه بعض املتفقهة يف هذا احلديث حىت تروين قائما يف الصف فلم يبلغنا وروينا 
أيب طالب  عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أنه إذا قيل قد قامت الصالة وثب فقام وعن احلسني بن علي بن

   ١٦٤رضي اهللا عنهما أنه كان يفعل ذلك وهو قول عطاء واحلسن 

  باب ال يكرب اإلمام حىت يأمر بتسوية الصفوف خلفه



أخربنا أبو طاهر الفقية ثنا أبو طاهر حممد بن احلسن احملمد آباذي وأبو حامد بن بالل البزار قاال ثنا  -  ٢١٢١
أن : هارون أنبأ محيد الطويل عن أنس بن مالك رضي اهللا تعاىل عنه  إبراهيم بن عبد اهللا العدي أنبأ يزيد بن

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد أن أقيمت الصالة قبل أن يكرب أقبل بوجهه على أصحابه فقال أقيموا 
  صفوفكم وتراصوا فإين أراكم من وراء ظهري فلقد رأيت الرجل يلزق منكبه مبنكب أخيه إذا قام يف الصالة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقية أنبأ حممد بن أمحد بن النضر ثنا  -  ٢١٢٢
أقيمت الصالة فأقبل علينا رسول اهللا : مطوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا محيد ثنا أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال 

يموا صفوفكم وتراصوا ف سلم بوجهه فقال أق إين أراكم من وراء ظهري رواه البخاري يف صلى اهللا عليه و 
  الصحيح عن أمحد بن أيب رجاء عن مطوية بن عمرو 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب وجعفر بن  -  ٢١٢٣
يد اإلسفرائيين هبا أخربنا أبو سهل حممد قاال ثنا حيىي بن حيىي ح وأخربنا أبو احلسن العالء بن حممد بن أيب سع

بشر بن أمحد بن بشري ثنا إبراهيم بن علي الذهلي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ أبو خيثمة عن مساك بن حرب قال مسعت 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسوى صفوفنا حىت كأمنا يسوى : النعمان بن بشري رضي اهللا عنه يقول 

قد عقلنا عنه مث خرج يوما فقام حىت كاد يكرب فرأى رجال باديا صدره من الصف فقال هبا القداح حىت يرى إنا 
  عباد اهللا لتسون صفوفكم أو ليخالفن اهللا بني وجوهكم رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

د يعين بن وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن سادسة ثنا أبو داود ثنا معاذ بن معاذ ثنا خال -  ٢١٢٤
كان رسول اهللا : احلارث ثنا حامت يعين بن أيب صغرية عن مساك قال مسعت النعمان بن بشري رضي اهللا عنه قال 

ا إىل الصالة فإذا استوينا كرب  سلم يسوى صفوفنا إذا قمن   صلى اهللا عليه و 

جعفر املزكي ثنا حممد بن أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل أنبأ أبو بكر حممد بن  -  ٢١٢٥
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا : إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن نافع 

  جاءوه فأخربوه أن قد استوت كرب 

وأخربنا أبو أمحد العدل أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن عمه أيب  -  ٢١٢٦
أقيمت الصالة وأنا أكلمه يف أن : هيل بن مالك عن أبيه أنه قال س كنت مع عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ف

يفرض يل فلم أزل أكلمه وهو يسوي احلصباء بنعليه حىت جاءه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فأخربوه أن 
   ١٦٥الصفوف قد استوت فقال يل استو يف الصف مث كرب 

  مر بتسوية الصفوفباب ما يقول يف األ

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا قتيبة ثنا حامت بن إمساعيل عن  -  ٢١٢٧
صليت إىل جنب : مصعب بن ثابت بن عبد اهللا بن الزبري عن حممد بن مسلم بن السائب صاحب املقصورة قال 



سلم  أنس بن مالك يوما فقال هل تدرى مل صنع هذا العود قلت ال واهللا قال كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  يضع عليه يده فيقول استووا اعدلوا صفوفكم 

وأخربنا أبو علي أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا محيد بن األسود ثنا مصعب بن ثابت عن  -  ٢١٢٨
سلم كان إذا قام إىل الصالة أخذه  إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و: حممد بن مسلم عن أنس هبذا احلديث قال 

بيمينه مث التفت فقال اعدلوا سووا صفوفكم مث أخذه بيساره فقال اعدلوا سووا صفوفكم قال الشيخ رمحة اهللا 
   ١٦٦تعاىل وسائر السنن يف تسوية الصفوف وكيفيتها خمرجة يف أبواب اإلمامة مبشيئة اهللا 

  باب اإلمام تعرض له احلاجة بعد اإلقامة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا  -  ٢١٢٩
عبد الوارث ح وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا شيبان ثنا عبد 

أقيمت الصالة والنيب صلى اهللا عليه و سلم  :الوارث ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي اهللا عنه قال 
يناجي رجال يف جانب املسجد فما قام إىل الصالة حىت نام القوم رواه البخاري يف الصحيح عن أيب معمر عن 

   ١٦٧عبد الوارث ورواه مسلم عن شيبان بن فروخ 

  باب من زعم أنه يكرب قبل فراغ املؤذن من اإلقامة

يين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا أبو يعلى ثنا حممد بن عبد الرمحن بن سهم أخربنا أبو سعد املال -  ٢١٣٠
قال وأخربنا أبو أمحد ثنا بن صاعد ثنا أزهر بن مجيل قاال ثنا حجاج بن فروخ التميمي الواسطي ثنا العوام بن 

هنض رسول اهللا صلى  كان إذا قال بالل قد قامت الصالة: حوشب عن عبد اهللا بن أيب أوىف رضي اهللا عنه قال 
بن معني يضعفه  سلم فكرب وهذا ال يرويه إال احلجاج بن فروخ وكان حيىي    اهللا عليه و 

حدثنا أبو سعيد الزاهد ثنا أبو احلسن علي بن بندار بن احلسني الصويف ثنا جعفر بن حممد بن احلسن  -  ٢١٣١
ول عن أيب عثمان النهدي عن بالل رضي اهللا عنه الفريايب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا عباد بن عباد ثنا عاصم األح

  ال تسبقين بآمني : أنه سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو زكريا احلنائي ثنا حممد بن عبيد ثنا  -  ٢١٣٢
ال تسبقين :  عنه لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عبد الواحد ثنا عاصم عن أيب عثمان قال قال بالل رضي اهللا

بآمني كذا رواه عبد الواحد بن زياد عن عاصم مرسال وروي بإسناد ضعيف عن عاصم عن أيب عثمان عن 
سلمان قال قال بالل وليس بشيء إمنا رواية اجلماعة الثقات عن عاصم دون ذكر سلمان ورواه حممد بن فضيل 

  عن عاصم بلفظ آخر 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر القطيعي يف املسند ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل  -  ٢١٣٣
ال : حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل ثنا عاصم عن أيب عثمان قال قال بالل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



ال تسبقين بآمني تسبقين بآمني ورواه شعبة عن عاصم وقال عن بالل أن رسول اهللا  صلى اهللا عليه و سلم قال 
فرجع احلديث إىل أن بالال كان يؤمن قبل تأمني النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ال تسبقين بآمني واهللا تعاىل 

   ١٦٨أعلم 

  باب رفع اليدين يف التكبري يف الصلواة

حممد بن احلسن احلافظ ثنا عبد  أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود احلسيين ثنا أمحد بن -  ٢١٣٤
رأيت رسول اهللا : الرمحن بن بشر بن احلكم ثنا سفيان عن الزهري عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه قال 

سلم يرفع يديه إذا افتتح الصالة حياذي هبما منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وال  صلى اهللا عليه و 
سلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وغريه عن سفيان وأخرجه البخاري من وجوه يفعل ذلك يف السجود رواه م

   ١٦٩أخر عن الزهري 

  باب من قال يرفع يديه حذو منكبيه

اتفقت رواية مالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة وشعيب بن أيب محزة وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد 
صلى اهللا عليه و سلم يف الرفع حذو املنكبني وكذلك هو يف  وغريهم عن الزهري عن سامل عن أبيه عن النيب

رواية أيوب عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وكذلك هو يف رواية أيب محيد الساعدي يف 
  عشرة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 

 مبكة أنبأ احلسن بن حممد بن الصباح أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب -  ٢١٣٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا دخل : ثنا عفان بن مسلم ثنا محاد عن أيوب عن نافع عن بن عمر 

سلمة وقد استشهد  يف الصالة رفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع محاد هو بن 
  البخاري بذلك 

عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو احلسن حممد بن سنان القزاز  أخربنا أبو -  ٢١٣٦
البصري ببغداد ثنا أبو عاصم عن عبد احلميد بن جعفر حدثين حممد بن عمرو بن عطاء قال مسعت أبا محيد 

عي فقال أبو الساعدي يف عشرة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيهم أبو قتادة احلارث بن رب
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قام إىل الصالة رفع يديه حىت حياذي هبما منكبيه مث يكرب وذكر : محيد 

باقي احلديث ووصف رفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه وإذا قام من الركعتني وقال يف كل واحد 
لي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و منهما حىت حياذي هبما منكبيه وكذلك هو يف رواية ع

  سلم 

أخربناه أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو احلسني عبد الصمد  -  ٢١٣٧
بن علي الطسيت ثنا حممد بن ربح بن سليمان البزار ثنا سليمان بن داود اهلامشي ثنا بن أيب الزناد عن موسى 



وهو بن عقبة عن عبد اهللا بن الفضل القرشي عن األعرج عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن على رضي اهللا تعاىل عنه 
كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا افتتح الصالة رفع يديه حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع وإذا رفع : قال 

م من السجدتني مثل ذلك وكذلك هو يف رأسه من الركوع وكان ال يفعل ذلك يف شيء من سجوده وإذا قا
  إحدى الروايتني عن وائل بن حجر 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  -  ٢١٣٨
 رأيت رسول اهللا: الشافعي أنبأ سفيان عن عاصم بن كليب قال مسعت أيب يقول حدثين وائل بن حجر قال 

سلم إذا افتتح الصالة يرفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع قال  صلى اهللا عليه و 
وائل مث أتيتهم يف الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم يف الربانس وكذلك رواه احلميدي وغريه عن بن عيينة وكذلك 

  روي عن عبد الواحد بن زياد عن عاصم 

ي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا عبد الرحيم أخربنا أبو عل -  ٢١٣٩
أبصر النيب صلى اهللا عليه و : بن سليمان عن احلسن بن عبيد اهللا النخعي عن عبد اجلبار بن وائل عن أبيه أنه 
نيه مث كرب ورواه الثوري وشعبة سلم حني قام إىل الصالة رفع يديه حىت كانتا حبيال منكبيه وحاذى إهباميه أذ

وأبو عوانة وزائدة بن قدامة وبشر بن املفضل ومجاعة عن عاصم بن كليب فقالوا يف احلديث فرفع يديه حىت 
حاذتا أذنيه وقال بعضهم حذاء أذنيه ورواه شريك عن عاصم وقال رفع يديه حيال أذنيه وكذلك هو يف الرواية 

علقمة بن وائل عن وائل ويف رواية ثابته عن مالك بن احلويرث عن النيب  الثابتة عن عبد اجلبار بن وائل عن
سلم حىت حياذي هبما أذنيه ويف رواية أخرى ثابته حىت حياذي هبما فروع أذنيه    صلى اهللا عليه و 

ثنا بن أيب أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا حممد بن املثىن  -  ٢١٤٠
عدي عن سعيد ح وأخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن 

كان رسول : املنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن مالك بن احلويرث قال 
ذي هبما فروع أذنيه وإذا ركع كذلك وإذا رفع رأسه من اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كرب رفع يديه حىت حيا

ية عن سعيد بن أيب عروبة  الركوع كذلك رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن ورواه إمساعيل بن عل
وقال يف أوله رفع يديه حىت جيعلهما قريبا من أذنيه وكذلك قاله هشام الدستوائي عن قتادة يف إحدى الروايتني 

الرواية األخرى إىل فروع أذنيه ورواه شعبة عن قتادة فقال حىت حياذي هبما فروع أذنيه ويف رواية  عنه وقال يف
أخرى حذو منكبيه وإذا اختلفت هذه الروايات فإما أن يؤخذ باجلميع فيخري بينهما وإما أن تترك رواية من 

اهللا ألهنا أثبت إسنادا وإهنا حديث عدد اختلفت الرواية عليه ويؤخذ برواية من مل خيتلف عليه قال الشافعي رمحه 
  والعدد أوىل باحلفظ من الواحد قال الشيخ رمحه اهللا ومع روايتهم فعل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن  -  ٢١٤١
أن عمر رضي اهللا عنه : عن سفيان عن الزبري بن عدي عن إبراهيم عن األسود  عاصم ثنا احلسني بن حفص

  كان يرفع يديه إىل املنكبني قال الشيخ رمحه اهللا وكذلك كان يفعل عبد اهللا بن عمر وأبو هريرة 



ثنا  حدثنا أبو احلسن العلوي إمالء أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن دلويه الدقاق ثنا أمحد بن األزهر -  ٢١٤٢
كان : أسباط بن حممد عن يزيد بن أيب زياد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا افتتح الصالة رفع يديه حىت تكونا حذو أذنيه يزيد بن أيب زياد غري قوي 
١٧٠   

  باب رفع اليدين يف االفتتاح مع التكبري

أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار ثنا  -  ٢١٤٣
عبد الكرمي بن اهليثم ثنا أبو اليمان أنبأ شعيب بن أيب محزة القرشي عن حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب 

رأيت رسول اهللا : طاب رضي اهللا عنه أنه قال الزهري قال أخربين سامل بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عمر بن اخل
سلم إذا افتتح التكبري يف الصالة رفع يديه حني يكرب حىت جيعلهما حذو منكبيه مث إذا كرب  صلى اهللا عليه و 

للركوع فعل مثل ذلك مث إذا قال مسع اهللا ملن محده فعل مثل ذلك وقال ربنا ولك احلمد وال يفعل ذلك حني 
رأسه من السجود رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان ويف رواية مالك وابن عيينة  يسجد وال حني يرفع

  عن الزهري إذا افتتح الصالة رفع يديه وهو يف معىن رواية شعيب إال أن رواية شعيب أبني 

بد الرمحن أخربنا علي بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا أمحد بن خليل الربجالين ثنا أبو النضر ثنا ع -  ٢١٤٤
أنه كان حني قدم على رسول اهللا : املسعودي قال مسعت عبد اجلبار بن وائل قال حدثين أهل بييت عن أيب وائل 

سلم رآه يرفع يديه مع التكبري ويضع اليمين على اليسرى يف الصالة ويسجد بني كفيه  صلى اهللا عليه و 
  وكذلك رواه عبد الرمحن بن عامر اليحصيب عن وائل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن ربح السماك ثنا يزيد بن هارون  -  ٢١٤٥
خلف : أنبأ شعبة عن عمرو بن مرة عن أيب البختري عن عبد الرمحن اليحصيب عن وائل بن حجر قال  صليت 

ذا رفع أو قال سجد ورأيته يسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما كرب رفع يديه مع التكبري وإذا ركع وإ
   ١٧١عن ميينه وعن مشاله 

  باب االبتداء بالرفع قبل االبتداء بالتكبري

أخربنا أبو طاهر الفقيه من أصله أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا عبد الرمحن بن بشر ثنا عبد  -  ٢١٤٦
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : يقول الرزاق أنبأ بن جريج أخربين بن شهاب عن سامل أن بن عمر كان 

  إذا قام إىل الصالة رفع يديه حىت تكونا حذو منكبيه مث كرب وساق احلديث 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا حممد  -  ٢١٤٧
: ن شهاب عن سامل بن عبد اهللا أن بن عمر رضي اهللا عنهما قال بن رافع ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج حدثين ب

سلم إذا قام للصالة رفع يديه حىت تكونا حذو منكبيه مث كرب وإذا أراد أن  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



يركع فعل مثل ذلك وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك وال يفعله حني يرفع رأسه من السجود رواه مسلم 
يح عن حممد بن رافع وكذلك قاله يونس بن يزيد األيلي عن بن شهاب وكذلك رواه عبد احلميد بن يف الصح

جعفر عن حممد بن عمرو بن عطاء عن أيب محيد الساعدي ويف رواية حممد بن عمرو بن حلحلة عن حممد بن 
   ١٧٢عمرو بن عطاء عن أيب محيد يف هذا احلديث رأيته إذا كرب جعل يديه حذاء منكبيه 

  باب االبتداء بالتكبري قبل االبتداء بالرفع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا حممد بن نصر وإبراهيم بن علي قاال ثنا حيىي  -  ٢١٤٨
أنه رأى مالك بن احلويرث إذا صلى كرب مث : بن حيىي أنبأ خالد بن عبد اهللا عن خالد يعين احلذاء عن أيب قالبة 

ديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول اهللا صلى اهللا رفع ي
عليه و سلم كان يفعل هذا رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي ورواه البخاري عن إسحاق بن شاهني 

ته على الرفع مع التكبري الواسطي عن خالد بن عبد اهللا وقال إذا صلى كرب ورفع يديه ورواية من دلت رواي
   ١٧٣أثبت وأكثر فهي أوىل باالتباع وباهللا التوفيق 

  باب كيفية رفع اليدين يف افتتاح الصالة

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  -  ٢١٤٩
ل علينا أبو هريرة رضي اهللا عنه مسجد الزرقيني فقال دخ: الطيالسي ثنا بن أيب ذئب عن سعيد بن مسعان قال 

سلم إذا دخل الصالة رفع يديه مدا مث سكت هنيئة يسأل اهللا من فضله وكان  كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  يكرب إذا خفض وإذا ركع 

البصري مبصر ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق  -  ٢١٥٠
ثالث : أبو عامر العقدي ثنا بن أيب ذئب عن سعيد بن مسعان قال دخل علينا أبو هريرة مسجد بين زريق فقال 

سلم يعمل هبن تركهن الناس كان إذا قام إىل الصالة قال هكذا وأشار أبو  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  عامر بيدة ومل يفرج بني أصابعه ومل يضمها 

وأخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز أنبأ أبو على الرفاء أنبأ على بن عبد العزيز ثنا حممد بن سعيد  -  ٢١٥١
أن رسول اهللا : بن األصبهاين ثنا حيىي بن ميان عن بن أيب ذئب عن سعيد بن مسعان عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

سلم كان إذا افتتح الصالة نشر أصابعه نشرا    صلى اهللا عليه و 

وأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا بن أيب ذئب عن  -  ٢١٥٢
رأيت رسول اهللا : حممد بن عمرو بن عطاء عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

سلم يرفع يديه مدا يعين يف الصالة وقد قي   ل يف هذة الرواية أن ذلك كان قبل التكبري صلى اهللا عليه و 



أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث أنبأ أبو حممد بن حيان أبو الشيخ أنبأ عبد اهللا بن حممد بن  -  ٢١٥٣
سوار ثنا حممد بن عبد اهللا بن منري ثنا يونس بن بكري ثنا بن إسحاق عن حممد بن عمرو بن عطاء عن حممد بن 

ثوبان عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام يف الصالة عبد الرمحن بن 
فريضة وال تطوعا إال شهر يديه إىل السماء يدعوا مث يكرب بعد تابعه جرير عن بن إسحاق وقد روي يف حديث 

   ١٧٤ أنه ضعيف فضربت عليه أنه قال إذا استفتح أحدكم الصالة فلريفع يديه وليستقبل بباطنهما القبلة إال

  باب رفع اليدين يف الثوب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد العنزي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد اهللا بن  -  ٢١٥٤
قلت ألنظرن إىل : رجاء ثنا زائدة ثنا عاصم بن كليب اجلرمي قال أخربين أيب أن وائل بن حجر أخربه قال 

هللا صلى اهللا عليه و سلم كيف يصلي قال فنظرت إليه قام وكرب ورفع يديه وذكر احلديث وقال يف رسول ا
أخره مث جئت بعد ذلك بزمان فيه برد فرأيت الناس عليهم جل الثياب حترك أيديهم من حتت الثياب ورواه 

ديهم يف الربانس أخربناه أبو سفيان بن عيينة عن عاصم وقال يف احلديث مث أتيتهم يف الشتاء فرأيتهم يرفعون أي
   ١٧٥عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان فذكره 

  باب وضع اليد اليمين على اليسرى يف الصالة

أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز أنبأ جعفر بن حممد بن  -  ٢١٥٥
نا عفان ثنا مهام ثنا حممد بن جحادة عن عبد اجلبار بن وائل وموىل هلم أهنما حدثاه عن أبيه وائل بن شاكر ث

رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم حني دخل يف الصالة كرب قال أبو عثمان وصف مهام حيال أذنيه مث : حجر أنه 
أخرج يديه من الثوب ورفعهما فكرب  إلتحف بثوبه مث وضع يده اليمين على يده اليسرى فلما أراد أن يركع

فلما قال مسع اهللا ملن محده رفع يديه فلما سجد سجد بني كفيه رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن 
  عفان 

وأخربناه أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو  -  ٢١٥٦
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا قام يف : لعنربي حدثين علقمة بن وائل عن أبيه نعيم ثنا موسى بن عمري ا

  الصالة قبض على مشاله بيمينه ورأيت علقمه يفعله قال يعقوب وموسى بن عمري كويف ثقة 

اهللا بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن أمحد بن حممد العنزي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد  -  ٢١٥٧
قلت ألنظرن إىل : رجاء ثنا زائدة ثنا عاصم بن كليب اجلرمي قال أخربين أيب أن وائل بن حجر أخربه قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف يصلي قال فنظرت إليه قام وكرب ورفع يديه حىت حاذتا بأذنيه مث وضع 
  يده اليمين على ظهر كفه اليسرى والرسغ من الساعد 



وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ثنا إمساعيل بن إسحاق وإسحاق  -  ٢١٥٨
كان الناس يؤمرون أن يضع : بن احلسن قاال ثنا القعنيب عن مالك عن أيب حازم عن سهل بن سعد أنه قال 
 أنه ينمى ذلك أو كلمة تشبهها الرجل يده اليمين على ذراعه اليسرى يف الصالة قال أبو حازم وال أعلم إال

رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب وقال قال أبو حازم وال أعلم إال ينمى ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن بكار بن الريان عن هشيم  -  ٢١٥٩
كان يصلي فوضع : أيب زينب عن أيب عثمان النهدي عن بن مسعود رضي اهللا عنه أنه  بن بشري عن احلجاج بن

  يده اليسرى على اليمىن فرآه النيب صلى اهللا عليه و سلم فوضع يده اليمىن على اليسرى 

أخربناه أبو بكر أمحد بن احلسني القاضي أنبأ حاجب بن أمحد الطوسي ثنا عبد اهللا بن هاشم ثنا  -  ٢١٦٠
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ثنا سفيان عن مساك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال وكيع 

واضعا ميينه على مشاله يف الصالة هلب امسه يزيد بن قنافة وروينا عن احلارث بن غضيف الكندي وشداد بن 
   شرحبيل األنصاري أن كل واحد منهما رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم فعل ذلك

وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا إسحاق بن أمحد اخلزاعي مبكة ثنا حيىي بن سعيد  -  ٢١٦١
بن سامل القداح ثنا عبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب رواد عن أبيه عن نافع عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و 

ل الفطر وتأخري السحور ووضع اليد اليمىن على اليسرى يف إنا معاشر األنبياء أمرنا بثالث بتعجي: سلم قال 
الصالة تفرد به عبد اجمليد وإمنا يعرف بطلحة بن عمرو وليس بالقوي عن عطاء عن بن عباس ومرة عن أيب 

سلم ولكن الصحيح عن حممد بن أبان األنصاري عن عائشة رضي اهللا عنها  هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و 
  لنبوة فذكرهن من قوهلا قالت ثالث من ا

أخربناه أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا  -  ٢١٦٢
: شجاع بن خملد ثنا هشيم قال منصور حدثنا عن حممد بن أبان األنصاري عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

  سحور ووضع اليد اليمىن على اليسرى يف الصالة ثالث من النبوة تعجيل اإلفطار وتأخري ال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا هشام بن علي وحممد بن أيوب قاال ثنا  -  ٢١٦٣
فصل : موسى بن إمساعيل ثنا محاد بن سلمه عن عاصم اجلحدري عن عقبة بن صهبان عن علي رضي اهللا عنه 

ينك على مشالك يف الصالة كذا قال شيخنا عاصم اجلحدري عن عقبة بن صهبان لربك واحنر قال هو وضع مي
ورواه البخاري يف التاريخ يف ترمجة عقبة بن ظبيان عن موسى بن إمساعيل عن محاد بن سلمة مسع عاصم 

اجلحدري عن أبيه عن عقبة بن ظبيان عن على فصل لربك واحنر وضع يده اليمىن على وسط ساعده على 
ناه أبو بكر الفارسي أنبأ أبو إسحاق األصبهاين أنبأ أبو أمحد بن فارس ثنا حممد بن إمساعيل البخاري صدره أخرب

رمحه اهللا قال أنبأ موسى ثنا محاد بن سلمة فذكره قال وقال البخاري قال لنا قتيبة عن محيد بن عبد الرمحن عن 



ب علي عن علي رضي اهللا عنه وضعهما يزيد بن زياد بن أيب اجلعد عن عاصم اجلحدري عن عقبة من أصحا
  على الكرسوع 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران ثنا جعفر بن حممد األنصاري بن نصري اخللدي إمالء ثنا إبراهيم بن  -  ٢١٦٤
عبد اهللا بن مسلم ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا عبد السالم بن أيب حازم ثنا غزوان بن جرير عن أبيه أنه كان شديد 

كان علي رضي اهللا عنه إذا قام إىل الصالة فكرب ضرب بيده : ي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال اللزوم لعل
اليمىن على رسغه األيسر فال يزال كذلك حىت يركع إال أن حيك جلدا أو يصلح ثوبه فإذا سلم سلم عن ميينه 

إال اهللا وحده ال شريك له وال  سالم عليكم مث يلتفت عن مشاله فيحرك شفتيه فال ندري ما يقول مث يقول ال إله
حول وال قوة إال باهللا ال نعبد إال إياه مث يقبل على القوم بوجهه فال يبايل عن ميينه انصرف أو عن مشاله هذا 

  إسناد حسن 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا نصر بن علي ثنا أبو أمحد عن  -  ٢١٦٥
صف القدمني ووضع اليد على اليد من :  عن زرعة بن عبد الرمحن قال مسعت بن الزبري يقول العالء بن صاحل

   ١٧٦السنة 

  باب وضع اليدين على الصدر يف الصالة من السنة

أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد الصويف أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا بن صاعد ثنا إبراهيم بن  -  ٢١٦٦
: احلضرمي حدثنا سعيد بن عبد اجلبار بن وائل عن أبيه عن أمه عن وائل بن حجر قال سعيد ثنا حممد بن حجر 

سلم إذا أو حني هنض إىل املسجد فدخل احملراب مث رفع يديه بالتكبري مث  حضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
عن أبيه عن  وضع ميينه على يسراه على صدره ورواه أيضا مؤمل بن إمساعيل عن الثوري عن عاصم بن كليب

وائل أنه رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم وضع ميينه على مشاله مث وضعهما على صدره وأخربنا أبو بكر بن 
  احلارث ثنا أبو حممد بن حيان ثنا حممد بن العباس ثنا حممد بن املثىن ثنا مؤمل فذكره 

بن حيان أبو الشيخ ثنا أبو احلريش  أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقية أنبأ أبو حممد -  ٢١٦٧
أن عليا رضي : الكاليب ثنا شيبان ثنا محاد بن سلمه ثنا عاصم اجلحدري عن أبيه عن عقبة بن صهبان كذا قال 

اهللا عنه قال يف هذه اآلية فصل لربك وإحنر قال وضع يده اليمىن على وسط يده اليسرى مث وضعهما على 
شيبان ثنا محاد ثنا عاصم األحول عن رجل عن أنس مثله أو قال عن النيب صدره وقال وثنا أبو احلريش ثنا 

سلم    صلى اهللا عليه و 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ احلسن بن يعقوب بن البخاري أنبأ حيىي بن أيب طالب أنبأ زيد  -  ٢١٦٨
اء عن بن عباس رضي اهللا بن احلباب ثنا روح بن املسيب قال حدثين عمرو بن مالك النكري عن أيب اجلوز

  يف قول اهللا عز و جل فصل لربك واحنر قال وضع اليمني على الشمال يف الصالة عند النحر : عنهما 



وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ احلسن بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ زيد ثنا سفيان عن  -  ٢١٦٩
أسأل سعيدا أين تكون اليدان يف الصالة فوق السرة أو أسفل من أمرين عطاء أن : بن جريج عن أيب الزبري قال 

السرة فسألته عنه فقال فوق السرة يعين به سعيد بن جبري وكذلك قاله أبو جملز الحق بن محيد وأصح أثر روي 
  يف هذا الباب أثر سعيد بن جبري وأيب جملز وروي عن علي رضي اهللا عنه حتت السرة ويف إسناده ضعف 

خربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو أ -  ٢١٧٠
كريب ثنا حيىي بن أيب زائدة عن عبد الرمحن بن إسحاق حدثين زياد بن زيد السوائي عن أيب جحيفة عن على 

كذلك رواه أبو معاوية عن إن من السنة يف الصالة وضع الكف على الكف حتت السرة و: رضي اهللا عنه قال 
  عبد الرمحن ورواه حفص بن غياث عن عبد الرمحن 

كما أخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن القاسم ثنا أبو كريب ثنا حفص  -  ٢١٧١
سنة  إن من: بن غياث عن عبد الرمحن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي اهللا عنه أنه كان يقول 

الصالة وضع اليمني على الشمال حتت السرة عبد الرمحن بن إسحاق هذا هو الواسطي القرشي جرحه أمحد بن 
حنبل وحيىي بن معني والبخاري وغريهم ورواه أيضا عبد الرمحن عن يسار عن أيب وائل عن أيب هريرة كذلك 

   ١٧٧وعبد الرمحن بن إسحاق متروك 

  باب افتتاح الصالة بعد التكبري

حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن أمحد ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو  -  ٢١٧٢
داود الطيالسي ثنا عبد العزيز بن أيب سلمة حدثين عمى املاجشون بن أيب سلمة ح وأخربنا أبو احلسن علي بن 

يعقوب القاضي ثنا حممد بن أيب بكر ثنا حممد بن علي املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن 
يوسف املاجشون حدثين أيب عن عبد الرمحن األعرج عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن علي بن أيب طالب رضي اهللا 

كان إذا قام إىل الصالة قال وجهت وجهي للذي فطر : عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه 
املشركني إن صاليت ونسكى وحمياى ومماتى هللا رب العاملني ال شريك له  السماوات واألرض حنيفا وما أنا من

وبذلك أمرت وأنا من املسلمني اللهم أنت امللك ال إله إال أنت أنت ريب وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت 
ال يغفر الذنوب إال أنت واهدين ألحسن األخالق ال يهدى ألحسنها إال أنت  بذنيب فاغفر يل ذنويب مجيعا 

واصرف عين سيئها ال يصرف عين سيئها إال أنت لبيك وسعديك واخلري كله يف يديك والشر ليس إليك أنا 
بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك فإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت 

أل السماوات خشع لك مسعي وبصري وخمي وعظامي وعصيب فإذا رفع رأسه قال اللهم ربنا لك احلمد م
واألرض وما بينهما ومأل ما شئت من شيء بعد فإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت 
سجد وجهي للذي خلقه وصوره فشق مسعه وبصره تبارك اهللا أحسن اخلالقني مث يكون من آخر ما يقول بني 

وما أسرفت وما أنت أعلم به مين  التشهد والسالم اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت
سلمة ويف رواية عبد العزيز كان  أنت املقدم وأنت املؤخر ال إله إال أنت لفظ حديث يوسف بن يعقوب بن أيب 



رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا استفتح الصالة كرب مث قال وقال وأنا أول املسلمني وقال وإذا رفع رأسه 
احلمد مأل السماوات ومأل األرض ومأل ما بينهما ومأل ما شئت من شيء بعد وقال  مسع اهللا ملن محده ربنا ولك

فصوره فأحسن صورته وشق مسعه وبصره تبارك اهللا أحسن اخلالقني فإذا سلم قال فذكر الدعاء ومل يذكر قوله 
بن أيب بكر وأخرجه من وجهني آخرين عن عبد العزيز  بن عبد وما أسرفت رواه مسلم يف الصحيح عن حممد 

  اهللا بن أيب سلمة وذكر قوله وما أسرفت 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا إبراهيم بن  -  ٢١٧٣
إسحاق األمناطي وأنا سألته ثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي ثنا حجاج بن حممد عن بن جريج قال أخربين موسى 

: اهللا بن الفضل عن عبد الرمحن األعرج عن بن أيب رافع عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه بن عقبة عن عبد 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا إبتدأ الصالة املكتوبة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات 

عاملني ال شريك له واألرض حنيفا مسلما وما أنا من املشركني إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب ال
وبذلك أمرت وأنا من املسلمني اللهم أنت امللك ال إله إال أنت سبحانك وحبمدك أنت ريب وأنا عبدك ظلمت 

نفسي واعترفت بذنيب فاغفر يل ذنويب مجيعا ال يغفر الذنوب إال أنت واهدين ألحسن األخالق ال يهدي 
إال أنت لبيك وسعديك واخلري كله بيديك واملهدي ألحسنها إال أنت واصرف عين سيئها ال يصرف عين سيئها 

من هديت وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك قال وكان إذا ركع قال اللهم لك ركعت 
ا استقلت به قدمي هللا رب  وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ريب خشع لك مسعي وبصري وخمي وعظامي وم

الصالة املكتوبة قال اللهم ربنا ولك احلمد مأل السماوات ومأل األرض العاملني وإذا رفع رأسه من الركوع يف 
  ومأل ما شئت من شيء بعد 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن  -  ٢١٧٤
بد اهللا بن الفضل اهلامشي عن عبد نصر ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين بن أيب الزناد عن موسى بن عقبة عن ع

الرمحن األعرج عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
كان إذا قام إىل الصالة املكتوبة كرب ورفع يديه حذو منكبيه وذكر احلديث قال ويقول حني يفتتح : سلم أنه 

جهي للذي فذكره وقال وأنا من املسلمني اللهم أنت امللك ال إله إال أنت الصالة بعد التكبري وجهت و
سبحانك أنت ريب وأنا عبدك فذكره ومل يذكر قوله واهدين إىل قوله لبيك مث قال لبيك وسعديك أنا بك وإليك 

  عزيز أمت ال منجا منك إال إليك أستغفرك مث أتوب إليك مث ذكر الباقي مبعىن حديث عبد العزيز وحديث عبد ال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ إمساعيل بن حممد بن الفضل الشعراين ثنا جدي ثنا عمرو بن عون أنبأ  -  ٢١٧٥
كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا استفتح الصالة : هشيم عن شعبة عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي قال 
اغفر يل إنه ال يغفر الذنوب إال أنت وجهت وجهي قال ال إله إال أنت سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءا  ف

للذي فطر السماوات واألرض حنيفا وما أنا من املشركني إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني ال 
شريك له وبذلك أمرت وأنا من املسلمني وقد حكاه الشافعي عن هشيم من غري مساع عن بعض أصحابه عن 

يل عن علي فإن كان حمفوظا فيحتمل أن يكون أبو إسحاق مسعه منهما واهللا أعلم ويف أيب إسحاق عن أيب اخلل



حديث عبد العزيز بن أيب سلمة وأنا أول املسلمني وكذلك يف بعض الروايات عن موسى بن عقبة ويف بعضها 
ل الشيخ رمحه اهللا وأنا من املسلمني قال الشافعي رمحه اهللا جيعل مكان وأنا أول املسلمني وأنا من املسلمني قا

  وبذلك أمر حممد بن املنكدر ومجاعه من فقهاء املدينة 

وأخربناه أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا العباس حممد بن يعقوب يقول مسعت العباس بن حممد  -  ٢١٧٦
ال  والشر ليس إليك تفسريه والشر: الدوري يقول مسعت حيىي بن معني يقول قال النضر بن مشيل رمحه اهللا 

   ١٧٨يتقرب به إليك 

  باب االستفتاح بسبحانك اللهم وحبمدك

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا طلق  -  ٢١٧٧
:  بن غنام ثنا عبد السالم بن حرب املالئي عن بديل بن ميسرة عن أيب اجلوزاء عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
سلم إذا استفتح الصالة قال سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

جدك وال إله غريك أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود السجستاين هذا احلديث 
وقد روى قصة الصالة مجاعة عن بديل مل  ليس باملشهور عن عبد السالم بن حرب مل يروه إال طلق بن غنام

  يذكروا فيه شيئا من هذا قال الشيخ رمحه اهللا وروي من وجه آخر ضعيف عن عائشة 

أخربناه علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران وأبو عبد اهللا احلسني بن احلسن الغضائري قاال ثنا أبو  -  ٢١٧٨
: أبو معاوية عن حارثة بن حممد عن عمرة عن عائشة قالت  جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا سعدان بن نصر ثنا

سلم إذا استفتح الصالة رفع يديه حذو منكبيه مث يقول سبحانك اللهم  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك وهذا مل نكتبه إال من حديث حارثة بن أيب الرجال وهو 

  أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه  ضعيف وروي يف حديث

أخربناه أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة من أصل كتابه أنبأ أبو علي حامد بن حممد  -  ٢١٧٩
الرفاء ثنا حممد بن شاذان ثنا زكريا وهو بن عدي عن جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن أيب املتوكل عن 

اهللا عليه و سلم إذا قام من الليل فاستفتح الصالة قال سبحانك اللهم كان رسول اهللا صلى : أيب سعيد قال 
وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك قال مث هلل ثالثا ال إله إال اهللا ال إله إال اهللا ال إله إال اهللا مث 

يم من مهزه ونفثه ونفخه قال كرب ثالثا اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرج
جعفر مهزه املوتة ونفثه الشعر ونفخه الكرب أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود 

هذا احلديث يقولون هو عن علي بن علي عن احلسن الوهم من جعفر قال الشيخ رمحه اهللا وروي يف االستفتاح 
عن ليث عن أيب عبيده بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه مرفوعا وليس  بسبحانك اللهم وحبمدك حديث آخر

بالقوي وروي ذلك مرفوعا عن محيد عن أنس وروي من وجه آخر عن عائشة وأصح ما روي فيه األثر 
  املوقوف على عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 



حلسن بن مكرم ثنا يزيد يعين بن أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا ا -  ٢١٨٠
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حني افتتح الصالة كرب : هارون أنبأ شعبة عن احلكم عن إبراهيم عن األسود 

   ١٧٩مث قال سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك 

  باب من روى اجلمع بينهما

بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ناجيه ثنا إبراهيم بن  أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد -  ٢١٨١
يعقوب اجلوزجاين ثنا عبد السالم بن حممد احلمصي ثنا بشر بن شعيب بن أيب محزة أن أباه حدثه أن حممد بن 

ذا كان إ: املنكدر أخربه أن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
استفتح الصالة قال سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك وجهت وجهي للذي فطر 

إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني ال شريك له { السماوات واألرض حنيفا وما أنا من املشركني 
 {  

ئيين ثنا داود بن احلسني البيهقي ثنا إبراهيم بن وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو سهل اإلسفرا -  ٢١٨٢
فذكره بنحوه إال أنه قال ثنا جابر بن عبد اهللا وقال تبارك امسك والباقي سواء : يعقوب اجلوزجاين ثنا إسحاق 

   ١٨٠ورواه عبد اهللا بن عامر األسلمي وهو ضعيف عن حممد بن املنكدر عن بن عمر 

  باب التعوذ بعد االفتتاح

ربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا أخ -  ٢١٨٣
أن النيب صلى اهللا عليه و : شعبة أخربين عمرو بن مرة مسع عاصم العنزي حيدث عن بن جبري بن مطعم عن أبيه 

 كثريا قاهلا ثالثا وسبحان اهللا بكرة وأصيال سلم ملا دخل يف الصالة كرب قال اهللا أكرب كبريا قاهلا ثالثا واحلمد هللا
  قاهلا ثالثا أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه ومهزه 

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا ثنا أبو  -  ٢١٨٤
إين أعوذ بك من الشيطان الرجيم وزاد قال عمرو ونفخه الكرب اللهم : الوليد ثنا شعبة فذكره مبعناه إال أنه قال 

ومهزه املوتة ونفثه الشعر ورواه يزيد بن هارون عن مسعر وشعبة عن عمرو عن رجل من عنزه يقال له عاصم 
عن نافع بن جبري بن مطعم عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مبعىن حديث أيب داود وزاد التفسري إال أنه 

ا نفثه مل  ينسبه إىل عمرو ولكن قال قيل وما مهزه قال املوتة اليت تأخذ بن آدم قيل وما نفخه قال الكرب قيل وم
قال الشعر أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا احلارث بن حممد ثنا يزيد بن هارون ثنا 

  مسعر وشعبه فذكره 

اري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد السالم بن مطهر ثنا جعفر بن وأخربنا أبو علي الروذب -  ٢١٨٥
كان رسول : سليمان عن علي بن علي الرافعي عن أيب املتوكل الناجي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال 



التكبري بعده ثالثا اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قام من الليل كرب فذكر استفتاحه بسبحانك اللهم وبالتهليل و
أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم من مهزه ونفخه ونفثه مث يقرأ ورويناه عن عبد اهللا بن مسعود 

  مرفوعا وموقوفا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا إبراهيم بن عبد اهللا السعدي  -  ٢١٨٦
ظبية ثنا ورقاء عن عطاء بن السائب ح وأخربنا أبو عبد اهللا أخربين عبد اهللا بن حممد بن موسى  ثنا أمحد بن أيب

ثنا حممد بن أيوب ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا حممد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن السلمي 
ه و سلم إذا دخل يف الصالة يقول كان رسول اهللا صلى اهللا علي: عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال 

ويف حديث ورقاء كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعلمنا أن نقول اللهم إين أعوذ بك من الشيطان 
الرجيم ومهزه ونفخه ونفثه قال عطاء فهمزه املوتة ونفثه الشعر ونفخه الكرب ورواه محاد بن سلمة عن عطاء 

  فوقفه 

رك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا محاد حدثناه أبو بكر بن فو -  ٢١٨٧
كان يتعوذ يف الصالة من : بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن عن بن مسعود رضي اهللا عنه أنه 

  الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه ومهزه 

يد اإلسفرائيين هبا أنبأ أبو سهل بشر بن أمحد ثنا أبو وأخربنا أبو احلسن العالء بن حممد بن أيب سع -  ٢١٨٨
بن حممد الكاتب ثنا نعيم بن محاد اخلزاعي ثنا حفص بن غياث عن األعمش عن إبراهيم عن األسود  علي محزة 

أن عمر رضي اهللا عنه كان إذا دخل يف الصالة قال اهللا أكرب مث يقول سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك : بن يزيد 
   ١٨١عاىل جدك وال إله غريك مث يتعوذ باهللا من الشيطان الرجيم مث يقرأ ما بدا له من القرآن امسك وت

  باب اجلهر بالتعوذ واإلسرار به

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس  -  ٢١٨٩
يمان أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن حممد عن ربيعة بن عثمان عن حممد بن يعقوب هو األصم أنبأ الربيع بن سل

يؤم الناس رافعا صوته ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان : صاحل بن أيب صاحل أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه وهو 
عمر رضي الرجيم يف املكتوبة إذا فرغ من أم القرآن زاد أبو سعيد يف روايته قال الشافعي رمحه اهللا وكان بن 

اهللا عنهما يتعوذ يف نفسه وأيهما فعل الرجل اجزأه وكان بعضهم يتعوذ حني يفتتح قبل أم القرآن وبذلك أقول 
قال الشيخ رمحه اهللا واألحاديث يف الباب قبله تدل على أنه يتعوذ قبل القراءة قال الشافعي رمحه اهللا ويقوله يف 

وعطاء وإبراهيم النخعي قال الشافعي وقد قيل إن قاله حني  أول ركعة قال الشيخ رمحه اهللا وبه قال احلسن
يفتتح كل ركعة قبل أم القرآن فهو حسن وقال الشيخ رمحه اهللا وحيكى عن بن سريين أنه كان يستعيذ يف كل 

   ١٨٢ركعة 

  باب فرض القراءة يف كل ركعة بعد التعوذ



ين احلسن بن سفيان ثنا حممد بن خالد الباهلي أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخرب -  ٢١٩٠
بن سعيد ثنا عبيد اهللا حدثين سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة  أن رسول اهللا صلى اهللا : ثنا حيىي هو 

عليه و سلم دخل املسجد فدخل رجل فصلى مث جاء فسلم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرد رسول 
و سلم عليه السالم وقال ارجع فصل فإنك مل تصل قال فرجع الرجل فصلى كما يصلي مث اهللا صلى اهللا عليه 

جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فسلم عليه فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعليك السالم ارجع 
ا فعلمين قال فصل فإنك مل تصل حىت فعل ذلك ثالث مرار فقال الرجل والذي بعثك باحلق ما أحسن غري هذ

ا تيسر معك من القرآن مث اركع حىت تطمئن راكعا مث ارفع حىت تعتدل قائما  إذا قمت إىل الصالة فكرب مث اقرأ م
مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث ارفع حىت تطمئن جالسا مث افعل ذلك يف صالتك كلها أخرجاه من حديث حيىي 

  القطان 

أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا قبيصة ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا  -  ٢١٩١
أمرين رسول : سفيان عن جعفر أيب علي بياع األمناط عن أيب عثمان النهدي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أنادي ال صالة إال بقرآن بفاحتة الكتاب فما زاد 

حممد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة ثنا أبو جعفر بن دحيم ثنا أمحد بن حازم  وأخربنا أبو -  ٢١٩٢
سألنا خبابا أكأن رسول اهللا صلى اهللا : أنبأ يعلى وعبيد اهللا عن األعمش عن عمارة بن عمري عن أيب معمر قال 

باضطراب حليته أخرجه عليه و سلم يقرأ يف األوىل والعصر قال نعم قلنا بأي شيء كنتم تعرفون ذلك قال 
   ١٨٣البخاري يف الصحيح من أوجه عن األعمش 

  باب تعيني القراءة بفاحتة الكتاب

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف بن أمحد األصبهاين إمالء أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن  -  ٢١٩٣
ع عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه أن حممد الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حممود بن الربي

ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب رواه البخاري يف الصحيح عن علي : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  بن املديين ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن بن عيينة 

د اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان وأخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عب -  ٢١٩٤
ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا الزهري قال مسعت حممود بن الربيع حيدث عن عبادة بن الصامت أن رسول اهللا صلى 

سلم قال  ال صالة ملن مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب وكذلك رواه الشافعي واحلميدي عن سفيان ال : اهللا عليه و 
  يقرأ فيها بفاحتة الكتاب  صالة ملن مل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد بن يوسف قاال أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا  -  ٢١٩٥
سلمه ثنا إسحاق بن  احلميدي ثنا سفيان ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال وأخربنا حممد بن عمر ثنا أمحد بن 

حدثين العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال إبراهيم أنبأ سفيان بن عيينة 



كل صالة ال يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج مث هي خداج مث : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
فإين مسعت رسول هي خداج فقال يا أبا هريرة فإين أكون أحيانا وراء اإلمام قال يا فارسي أقرأ هبا يف نفسك 

ا سأل فإذا قال  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول قال اهللا عز و جل قسمت الصالة بيين وبني عبدي ولعبدي م
العبد احلمد هللا رب العاملني قال اهللا محدين عبدي وإذا قال الرمحن الرحيم قال أثين علي عبدي وإذا قال مالك 

بدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعني قال هذا بيين وبني عبدي يوم الدين قال جمدين عبدي أو قال فوض إيل ع
ولعبدي ما سئل فإذا قال اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني 
فهذا لعبدي ولعبدي ما سأل قال سفيان دخلت على العالء بن عبد الرمحن يف بيته وهو مريض فسألته فحدثين 

ا احلديث رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وقال مالك يوم الدين هكذا رواه سفيان بن عيينة هبذ
عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة وتابعه على إسناده شعبة بن احلجاج وروح بن القاسم وعبد 

جهضم بن عبد اهللا فرووه عن العالء العزيز بن حممد الدراوردي وإمساعيل بن جعفر وحممد بن يزيد البصري و
  عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه وخالفهم مالك بن أنس فرواه 

كما أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا القعنيب عن مالك وأخربنا أبو  -  ٢١٩٦
ان ثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العالء عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنبأ احلسن بن سفي

بن عبد الرمحن أنه مسع أبا السائب موىل هشام بن زهره قال مسعت أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا 
من صلى صالة مل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج فهي خداج غري متام : عليه و سلم 

يرة إين أحيانا أكون وراء اإلمام قال فغمز ذراعى وقال اقرأ هبا يف نفسك يا فارسي فإين قال وقلت يا أبا هر
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول قال اهللا عز و جل قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني فنصفها 

العبد احلمد هللا رب يل ونصفها لعبدي ولعبدي ما سئل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اقرؤوا يقول 
العاملني يقول اهللا محدين عبدي ويقول العبد الرمحن الرحيم يقول اهللا أثين علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين 

ا سئل  يقول اهللا جمدين عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعني فهذه األيه بيين وبني عبدي نصفني ولعبدي م
يم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني فهؤالء لعبدي يقول العبد اهدنا الصراط املستق

ولعبدي ما سأل لفظ حديث قتيبة ويف حديث القعنيب يقول العبد ملك يوم الدين يقول اهللا عز و جل جمدين 
بن  عبدي وهذه اآلية بيين وبني عبدي والباقي بنحوه رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد وكذلك رواه

جريج وحممد بن إسحاق بن يسار والوليد بن كثري عن العالء عن أيب السائب عن أيب هريرة وكأنه مسعه منهما 
  مجيعا والذي يدل عليه رواية أيب أويس املدين عن العالء عنهما عن أيب هريرة 

وأبو بكر حممد بن أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب بن يوسف احلافظ  -  ٢١٩٧
املؤمل بن احلسن بن عيسى وأخربنا أبو نصر أمحد بن علي بن أمحد الفامي الشيخ الصاحل من أصل كتابه ثنا أبو 

بكر حممد بن املؤمل السرجسى قاال ثنا الفضل بن حممد الشعراين ثنا إمساعيل بن أيب أويس حدثين أيب عن العالء 
يب السائب مجيعا وكانا جليسني أليب هريرة قال وقال أبو هريرة قال بن عبد الرمحن قال مسعت من أيب ومن أ

من صلى صالة مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهي خداج فهي خداج غري متام : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
 انتهى حديث أيب عبد اهللا وذكر أبو نصر الفامي باقي احلديث بنحو رواية القعنيب عن مالك ورواه مسلم يف



الصحيح عن أمحد بن جعفر املعقري عن النضر بن حممد عن أيب أويس ورواه عبد اهللا بن زياد بن مسعان عن 
  العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة فزاد فيه التسمية 

أخربنا أبو حازم عمر بن أمحد احلافظ حدثين أبو الطيب حممد بن أمحد بن محدون الذهلي وكتبه يل  -  ٢١٩٨
ه ثنا جعفر بن أمحد بن نصر احلافظ ثنا أمحد بن نصر املقرئ ثنا آدم بن أيب إياس عن بن مسعان عن العالء بن خبط

قسمت : عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اهللا تبارك وتعاىل 
الرمحن الرحيم يقول اهللا ذكرين عبدي فإذا قال  هذه السورة بيين وبني عبدي نصفني فإذا قال العبد بسم اهللا

احلمد هللا رب العاملني يقول اهللا محدين عبدي فإذا قال الرمحن الرحيم يقول اهللا أثين علي عبدي فإذا قال مالك 
  يوم الدين يقول اهللا جمدين عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعني قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل 

أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر األزرق يوسف بن يعقوب وأخربنا  -  ٢١٩٩
بن إسحاق بن هبلول ثنا جدي ثنا أيب ثنا بن مسعان عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا 

م الكتاب فهي خداج فذكر من صلى صالة مل يقرأ فيها بأ: عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
حنو حديث بن عيينة يف أوله مث زاد التسمية وقال يف آخر احلديث فهذه اآلية بيين وبني عبدي نصفني وآخر 
السورة لعبدي ولعبدي ما سأل قال علي بن عمر احلافظ رمحه اهللا بن مسعان هو عبد اهللا بن زياد بن مسعان 

لثقات عن العالء بن عبد الرمحن منهم مالك بن أنس وابن جريج متروك احلديث وروى هذا احلديث مجاعة من ا
وروح بن القاسم وابن عيينة وابن عجالن واحلسن بن احلر وأبو أويس وغريهم على اختالف منهم يف اإلسناد 
واتفاق منهم على املنت فلم يذكر أحد منهم يف حديثه بسم اهللا الرمحن الرحيم واتفاقهم على خالف ما رواه بن 

  عان أوىل بالصواب واهللا أعلم مس

بن عبد السالم قاال ثنا حيىي  -  ٢٢٠٠ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد وحممد 
يف كل صالة قراءة : بن حيىي أنبأ يزيد بن زريع عن حبيب املعلم عن عطاء قال قال أبو هريرة رضي اهللا عنه 

عليه و سلم أمسعناكم وما أخفي منا أخفيناه منكم فقد أجزأت عنه ومن زاد فهو  فما أمسعنا النيب صلى اهللا
  أفضل رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن خملد ثنا أمحد بن عثمان بن  -  ٢٢٠١
مي بن سفيان عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال حكيم األودي ثنا سهل بن عامر البجلي ثنا هر

صليت خلف بن عباس بالبصرة فقرأ يف أول الركعة باحلمد هللا وأول آية من البقرة مث ركع مث قام يف الثانية : 
تيسر منه  فقرأ احلمد هللا واآلية الثانية من البقرة مث ركع فلما انصرف أقبل علينا فقال إن اهللا يقول فاقرؤوا ما

قال علي بن عمر رمحه اهللا هذا إسناد حسن وفيه حجة ملن يقول إن معىن قوله فاقرؤوا ما تيسر منه إن ذلك إمنا 
   ١٨٤هو بعد قراءة فاحتة الكتاب واهللا أعلم 

  باب الدليل على أن ما مجعته مصاحف الصحابة رضي اهللا عنهم كله قرآن وبسم



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين  - ٢٢٠٢سوى سورة براءة من مجلته  اهللا الرمحن الرحيم يف فواتح السور
إمساعيل بن حممد بن الفضل بن حممد الشعراين ثنا جدي ثنا أبو ثابت حممد بن عبيد اهللا ثنا إبراهيم بن سعد عن 

ه مقتل أهل بعث إيل أبو بكر رضي اهللا عن: بن شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه قال 
اليمامه وعنده عمر رضي اهللا عنه فقال أبو بكر أن عمر أتاين فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن 

وإين أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن يف املواطن كلها فيذهب قرآن كثري وإين أرى أن تأمر جبمع القرآن 
سلم فقال عمر هو واهللا خري فلم يزل عمر يراجعين قلت كيف أفعل شيئا مل يفعله رسول اهللا صلى  اهللا عليه و 

يف ذلك حىت شرح اهللا صدري للذي شرح له صدر عمر ورأيت يف ذلك الذي رأى عمر قال زيد قال أبو بكر 
سلم فتتبع القرآن فامجعه  وإنك رجل شاب عاقل ال نتهمك قد كنت تكتب الوحي لرسول اهللا صلى اهللا عليه و 

هللا لو كلفين نقل جبل من اجلبال ما كان بأثقل علي مما كلفين من مجع القرآن قلت كيف تفعالن قال زيد فوا
شيئا مل يفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أبو بكر هو واهللا خري فلم يزل يراجعين يف ذلك حىت شرح 

ل فتتبعت القرآن أمجعه من اهللا صدري للذي شرح اهللا له صدر أيب بكر وعمر ورأيت يف ذلك الذي رأيا قا
إىل } لقد جاءكم رسول من أنفسكم { العسب والرقاع واللخاف وصدور الرجال فوجدت آخر سورة التوبة 

آخر السورة مع خزمية أو أيب خزمية فأحلقتها يف السورة وكانت الصحف عند أيب بكر حياته مث عند عمر حياته 
  بخاري يف الصحيح عن أيب ثابت حىت توفاه اهللا مث عند حفصة بنت عمر رواه ال

أخربنا أبو سهل حممد بن نصرويه بن أمحد الكشميهين ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حبيب إمالء ثنا  -  ٢٢٠٣
أبو إسحاق إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا إبراهيم بن سعد قال وثنا إبراهيم بن محزة 

فذكره بنحوه وزاد قال بن شهاب : ري عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت ثنا إبراهيم بن سعد ثنا الزه
وأخربين خارجة بن يزيد عن زيد بن ثابت قال فقدت آية من آخر سورة األحزاب قد كنت أمسع رسول اهللا 
سلم يقرأ هبا فالتمستها فلم أجدها مع أحد إال مع خزمية األنصاري الذي جعل رسول اهللا  صلى اهللا عليه و 

يه وهبذا  سلم شهادته شهادة رجلني قول اهللا تعاىل من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عل صلى اهللا عليه و 
اإلسناد عن الزهري قال أخربين أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان يف واليته وكان 

لفرج من أهل الشام وأهل العراق فتنازعوا يف يغزو مع أهل العراق قبل أرمينية وأذربيجان يف غزوهم وذلك ا
القرآن حىت مسع حذيفة رضي اهللا عنه من اختالفهم فيه ما ادعوه فركب حذيفة حىت قدم على عثمان رضي اهللا 
عنه فقال يا أمري املؤمنني أدرك هذه األمة قبل أن خيتلفوا يف القرآن اختالف اليهود والنصارى يف الكتب ففزع 

اهللا عنه فأرسل إىل حفصة بنت عمر أن أرسلى إلينا بالصحف اليت مجع فيها القرآن فأرسلت  لذلك عثمان رضي
هبا إليه حفصة فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد اهللا بن الزبري وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام 

ن عربيه القرآن فاكتبوها بلسان أن ينسخوها يف املصاحف وقال هلم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت يف عربيه م
قريش فإن القرآن أنزل بلساهنم ففعلوا حىت كتبت املصاحف مث رد عثمان الصحف إىل حفصة وأرسل إىل كل 
جند من أجناد املسلمني مبصحف وأمرهم أن حيرقوا كل مصحف خيالف املصحف الذي أرسل به وذلك زمان 

ث إبراهيم بن سعد مبعناه إال أنه قال يف رواية أيب أحرقت املصاحف لفظ حديث شعيب بن أيب محزة وحدي
الوليد بن احلارث بن هشام وقال يف رواية إبراهيم بن محزة عبد الرمحن بن احلارث ومل يذكر رد املصحف إىل 



حفصة يف رواية أيب الوليد وذكرها يف رواية بن محزة وقال يف أخره فكتبوا الصحف يف املصاحف فبعث إىل كل 
وأمر مبا سوى ذلك من القرآن يف كل صحيفة أن متحى أو حترق رواه البخاري يف الصحيح عن أفق مبصحف 

أيب اليمان وعن موسى بن إمساعيل عن إبراهيم بن سعد وقال يف الروايتني مجيعا من املؤمنني رجال صدقوا ما 
  عاهدوا اهللا عليه 

ال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قا -  ٢٢٠٤
عبد احلميد احلارثي ثنا حسني يعين بن علي اجلعفي عن حممد بن أبان وهو زوج أخت حسني عن علقمة بن 

اختلف الناس يف القرآن على عهد : مرثد عن العيزار بن جرول عن سويد بن غفلة عن علي رضي اهللا عنه قال 
بلغ ذلك عثمان رضي اهللا عثمان رضي اهللا عنه قال ف جعل الرجل يقول للرجل قراءيت خري من قراءتك قال ف

ا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إن الناس قد اختلفوا اليوم يف القراءة وأنتم بني  عنه فجمعن
ي رضي اهللا ظهرانيهم فقد رأيت أن أمجعهم على قراءة واحدة قال فأمجع رأينا مع رأيه على ذلك قال وقال عل

  عنه لو وليت مثل الذي ويل لصنعت مثل الذي صنع 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا  -  ٢٢٠٥
قلت لعثمان رضي اهللا عنه ما : إسحاق األزرق ثنا عوف عن يزيد الفارسي عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

ن عمدمت إىل براءة وهي من املئني وإىل األنفال وهي من املثاين فقرنتم بينها ومل جتعلوا بينهما سطرا فيه محلكم أ
بسم اهللا الرمحن الرحيم ووضعتموها يف السبع الطوال ما محلكم على ذلك فقال عثمان رضي اهللا عنه إن رسول 

ذكر فيها كذا وكذا فإذا أنزلت عليه اآليات يقول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان مما ينزل عليه من السور اليت ي
ضعوا هذه اآليات يف موضع كذا وكذا فإذا نزلت عليه السورة يقول ضعوا هذه يف موضع كذا وكذا وكانت 

األنفال أول ما أنزل عليه باملدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزوال وكانت قصتها تشبه قصتها فقبض رسول 
و سلم ومل يبني أمرها فظننت أهنا منها من أجل ذلك قرنت بينهما ومل أجعل بينهما سطرا فيه اهللا صلى اهللا عليه 

بسم اهللا الرمحن الرحيم ووضعتها يف السبع الطوال ففي هذا ما دل على أهنا إمنا كتبت يف مصاحف الصحابة 
لسور لنزوهلا وعند نزوهلا كان مع داللة املشاهدة وقد روينا عن بن عباس ما دل على أهنا إمنا كتبت يف فواتح ا

  يعلم انقضاء سورة وابتداء أخرى 

أخربنا أبو علي الروذباري يف كتاب السنن أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد  -  ٢٢٠٦
وأمحد بن حممد املروزي وابن السرح قالوا ثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبري قال قتيبة عن بن عباس قال 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يعرف فصل السورة حىت تنزل عليه بسم اهللا الرمحن الرحيم رواه بن : 
  جريج عن عمرو بن دينار 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو حممد بن أمحد بن إسحاق العدل ثنا حممد بن احلسن بن  -  ٢٢٠٧
لوليد بن مسلم ثنا بن جريج ثنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبري عن بن قتيبة ثنا حممد بن عمرو الغزي ثنا ا

كان املسلمون ال يعلمون انقضاء السورة حىت تنزل بسم اهللا الرمحن الرحيم فإذا : عباس رضي اهللا عنهما قال 



بن مسلم أنزلت بسم اهللا الرمحن الرحيم علموا أن السورة قد انقضت وكذلك رواه دحيم بن النعيم عن الوليد 
  إال أنه قصر به فلم يذكر سعيد بن جبري يف إسناده 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ من أصل كتابه أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسني البيهقي خبسرو  -  ٢٢٠٨
جرد من أصوله نا عيسى بن حممد بن عيسى املروزي وداود بن احلسني البيهقي قاال ثنا علي بن حجر ثنا علي 

سلم ذات يوم بني : هر عن املختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال بن مس بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
أظهرنا يف املسجد إذ أغفى إغفاءة مث رفع رأسه فقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك 

له أعلم فقال إنه هنر وعدنيه ريب يف اجلنة واحنر إن شانئك هو األبتر مث قال هل تدرون ما الكوثر قلنا اهللا ورسو
آنيته أكثر من عدد الكواكب ترد عليه أميت فيختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أميت فيقال إنك ال تدرى 

  ما أحدث بعدك 

ن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن أمحد بن علي املقرئ أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر ب -  ٢٢٠٩
بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أيب شيبة ثنا علي بن مسهر ثنا املختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال 

ا ما أضحكك يا رسول اهللا قال نزلت علي آنفا  ذات يوم بني أظهرنا إذا أغفي إغفاءة مث رفع رأسه متبسما فقلن
إىل آخرها وذكر احلديث رواه مسلم يف الصحيح عن سورة فقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر 

أيب بكر بن أيب شيبه وعلي بن حجر على لفظ حديث أيب بكر وعلى لفظه أيضا رواه أيضا عبد الواحد بن زياد 
وحممد بن فضيل عن املختار بن فلفل ورمبا مل يقل بعضهم أنفا واملشهور فيما بني أهل التفسري واملغازي أن هذه 

  ولفظ حديث علي بن حجر ال خيالف قوهلم فيشبه أن يكون أوىل  السورة مكية

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا قطن بن نسري ثنا جعفر ثنا محيد  -  ٢٢١٠
جلس رسول اهللا صلى : األعرج املكي عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها يف ذكر اإلفك قالت 

سلم وكشف عن وجهه وقال أعوذ بالسميع أو قال أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم اهللا  عليه و 
إن الذين جاؤوا باإلفك اآلية قال أبو داود أخاف أن يكون أمر االستعاذة من كالم محيد قال الشيخ رمحه اهللا 

ح سورة ومل يقرأها عند افتتاح آيات مل تكن فالنيب صلى اهللا عليه و سلم قرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم عند افتتا
أول سورة ويف ذلك تأكيد ملا روينا عن بن عباس رضي اهللا عنهما وإهنا إمنا كتبت يف املصاحف حيث نزلت 

  واهللا أعلم 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو حممد أمحد بن إسحاق البغدادي هبراة أنبأ معاذ بن جندة ثنا خالد  -  ٢٢١١
كان إذا افتتح الصالة كرب مث قرأ :  أنبأ عبد العزيز بن أيب رواد ثنا نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما أنه بن حيىي

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا فإذا فرغ قرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم قال وكان يقول مل كتبت يف املصحف 
   ١٨٥إن مل تقرأ 

  حيم آية تامة من الفاحتةباب الدليل على أن بسم اهللا الرمحن الر



أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا سعيد بن حيىي األموي حدثين أيب ثنا  -  ٢٢١٢
ذكرت أو كلمة غريها قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بن جريج عن عبد اهللا بن أيب مليكة عن أم سلمة 

  د هللا رب العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين يقطع قراءته آية آية سلم بسم اهللا الرمحن الرحيم احلم

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد املقرئ ببغداد ثنا أمحد بن سلمان ثنا حممد بن إمساعيل السلمي ثنا  -  ٢٢١٣
سلمة رضي اهللا عنها  ن قراءة أ: عبد اهللا بن رجاء ثنا مهام بن حيىي عن بن جريج عن بن أيب مليكة عن أم 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانت بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني يعين كلمة كلمة وكذلك 
  رواه حفص بن غياث عن بن جريج مبعناه ورواه عمر بن هارون وليس بالقوي عن بن جريج فزاد فيه 

قوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا خالد بن أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يع -  ٢٢١٤
سلمة  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : خداش ثنا عمر بن هارون عن بن جريج عن بن أيب مليكه عن أم 

قرأ يف الصالة بسم اهللا الرمحن الرحيم فعدها آية احلمد هللا رب العاملني آيتني الرمحن الرحيم ثالث أيات مالك 
آيات وقال هكذا إياك نعبد وإياك نستعني ومجع مخس أصابعه ورواه بن خزمية يف كتابه عن يوم الدين أربع 

  الصغاين 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق  -  ٢٢١٥
أبو سهل عبد اهللا بن زياد القطان ثنا  الصغاين ثنا حجاج وأخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ

حممد بن الفرج األزرق ثنا حجاج بن حممد األعور قال قال بن جريج أخربين أيب أن سعيد بن جبري أخربه فقال 
ولقد آتيناك سبعا من املثاين قال هي أم القرآن قال أيب وقرأ على سعيد بن جبري بسم اهللا الرمحن الرحيم حىت : 

اهللا الرمحن الرحيم اآلية السابعه قال سعيد بن جبري أليب وقرأها على بن عباس كما قرأهتا  ختمها مث قال بسم
  عليك مث قال بسم اهللا الرمحن الرحيم اآلية السابعة قال بن عباس فذخرها اهللا لكم فما أخرجها ألحد قبلكم 

لعباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو ا -  ٢٢١٦
{ يف قوله : عبد اجلبار ثنا حفص بن غياث عن عبد امللك بن جريج عن أبيه عن سعيد بن جبري عن بن عباس 

قال فاحتة الكتاب قيل البن عباس فأين السابعة قال بسم اهللا الرمحن الرحيم } ولقد آتيناك سبعا من املثاين 
   وروي ذلك عن علي رضي اهللا عنه

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن القاسم بن زكريا ثنا عبد  -  ٢٢١٧
سئل علي رضي : األعلى بن واصل ثنا خالد بن خالد املقرئ ثنا إسباط بن نصر عن السدي عن عبد خري قال 

ات فقال بسم اهللا الرمحن الرحيم آية وروي عن اهللا عنه عن السبع املثاين فقال احلمد هللا فقيل له إمنا هي ست آي
  أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعا وموقوفا واملوقوف أصح 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  -  ٢٢١٨
ي ثنا علي بن ثابت عن عبد احلميد بن العباس بن حممد الدوري ثنا سعد بن عبد احلميد بن جعفر األنصار



جعفر حدثين نوح بن أيب بالل عن سعيد املقربي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه 
سبع أيات إحداهن بسم اهللا الرمحن الرحيم وهي السبع املثاين والقرءان } احلمد هللا رب العاملني { يقول : كان 

  قرآن وهي فاحتة الكتاب العظيم وهي أم ال

وأخربنا أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حيىي بن حممد بن صاعد وحممد  -  ٢٢١٩
بن خملد قاال ثنا جعفر بن مكرم ثنا أبو بكر احلنفي ثنا عبد احلميد بن جعفر أخربين نوح بن أيب بالل عن سعيد 

إذا قرأمت احلمد هللا : ة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بن أيب سعيد املقربي عن أيب هرير
فاقرؤوا بسم اهللا الرمحن الرحيم إهنا أم القرآن وأم الكتاب والسبع املثاين وبسم اهللا الرمحن الرحيم إحداها قال 

  ة مثله ومل يرفعه أبو بكر احلنفي مث لقيت نوحا فحدثين عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هرير

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  -  ٢٢٢٠
سبعا من املثاين : حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حسان بن عبد اهللا ثنا املفضل عن أيب صخر عن حممد بن كعب 

   ١٨٦رمحن الرحيم قال هي أم الكتاب وهي سبع آيات ببسم اهللا ال

  باب افتتاح القراءة يف الصالة ببسم اهللا الرمحن الرحيم واجلهر هبا إذا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب بن يوسف احلافظ ثنا علي  -  ٢٢٢١جهر بالفاحتة 
سئل أنس بن مالك : قتادة قال بن احلسن بن أيب عيسى ثنا عمرو بن عاصم الكاليب ثنا مهام وجرير قاال ثنا 

رضي اهللا عنه كيف كانت قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال كانت مدا مث قرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ميد الرمحن وميد الرحيم رواه البخاري يف الصحيح عن عمرو بن عاصم عن مهام إال أنه قال ميد بسم اهللا وميد 

  الرمحن وميد الرحيم 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا احلسني بن إمساعيل ثنا أبو جعفر  -  ٢٢٢٢
بن اجلنيد ثنا عمرو بن عاصم ثنا مهام وجرير يعين بن حازم قاال ثنا قتادة قال  سئل أنس بن : حممد بن أمحد 

قرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم ميد  مالك كيف كانت قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال كانت مدا مث
  بسم اهللا وميد الرمحن وميد الرحيم 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا املصري ثنا أيب  -  ٢٢٢٣
اهليثم القاضي ثنا  وشعيب بن الليث قاال ثنا الليث بن سعد قال وأنبأ أمحد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا حممد بن

كنت : سعيد بن أيب مرمي ثنا الليث بن سعد حدثين خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن نعيم اجملمر قال 
وراء أيب هريرة رضي اهللا عنه فقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم مث قرأ بأم القرآن حىت بلغ وال الضالني قال آمني 

أكرب وإذا قام من اجللوس قال اهللا أكرب ويقول إذا سلم والذي نفسي وقال الناس آمني ويقول كلما سجد اهللا 
بيده إين ألشبهكم صالة برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف حديث بن عبد احلكم صليت وراء أيب هريرة 



رضي اهللا عنه وكذلك رواه حيوة بن شريح املصري عن خالد بن يزيد هبذا اإلسناد حنوه وهو يف كتاب 
   وهو إسناد صحيح وله شواهد منها ما الدارقطين

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل الفارسي  -  ٢٢٢٤
ثنا عثمان بن خرزاذ ثنا منصور بن أيب مزاحم ثنا أبو أويس عن العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب عن أبيه عن 

  يب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا أم الناس قرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم أن الن: أيب هريرة 

وأخربنا أبو بكر أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو طالب احلافظ ثنا أمحد بن حممد بن منصور بن أيب  -  ٢٢٢٥
ح ببسم اهللا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا قرأ وهو يؤم الناس افتت: مزاحم ثنا جدي فذكره بإسناده 

  الرمحن الرحيم قال أبو هريرة هي آية من كتاب اهللا عز و جل اقرؤوا إن شئتم فاحتة القرآن فإهنا اآلية السابعة 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إبراهيم بن إسحاق السراج  -  ٢٢٢٦
كان رسول اهللا صلى اهللا : عن حممد بن قيس عن أيب هريرة قال  ثنا عقبة بن مكرم ثنا يونس بن بكري عن مسعر

عليه و سلم جيهر يف الصالة ببسم اهللا الرمحن الرحيم فترك الناس ذلك كذا قاله السراج عن عقبة عن يونس 
عن مسعر عن بن قيس ورواه احلسن بن سفيان عن عقبة بن مكرم عن يونس عن أيب معشر عن حممد بن قيس 

  و الصواب بن خمرمة وه

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري ثنا أمحد  -  ٢٢٢٧
أن النيب : بن علي ثنا حيىي بن معني ثنا معتمر عن إمساعيل بن محاد بن أيب سليمان عن أيب خالد عن بن عباس 

سلم كان يستفتح القراءة ببسم اهللا  الرمحن الرحيم رواه إسحاق بن إبراهيم احلنظلي عن معتمر صلى اهللا عليه و 
يمان حيدث عن أيب خالد عن بن عباس أن رسول اهللا صلى  بن سليمان وقال مسعت إمساعيل بن محاد بن أيب سل
سلم كان يقرأ ببسم اهللا الرمحن الرحيم يف الصالة يعين كان جيهر هبا أخربناه أبو نصر بن قتادة أنبأ  اهللا عليه و 
أبو أمحد احلسني بن علي التميمي أنبأ أبو العباس أمحد بن حممد بن احلسني املاسرجسي ثنا إسحاق بن إبراهيم 

يمان فذكره وله شواهد عن بن عباس ذكرناها يف اخلالفيات    احلنظلي أنبأ املعتمر بن سل

وجه أنبأ عبدان أنبأ عبد اهللا قال وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسن بن حليم املروزي أنبأ أبو امل -  ٢٢٢٨
وثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا أمحد بن حممد بن حريث ثنا سعيد بن يعقوب الطالقاين ثنا عبد اهللا 

يف السبع املثاين قال هي فاحتة الكتاب قرأها : بن املبارك عن بن جريج عن أبيه عن سعيد بن جبري عن بن عباس 
الرمحن الرحيم سبعا قال بن جريج فقلت أليب أخربك سعيد بن جبري عن بن عباس أنه قال  بن عباس بسم اهللا

بسم اهللا الرمحن الرحيم آية من كتاب اهللا قال نعم مث قال قرأها بن عباس بسم اهللا الرمحن الرحيم يف الركعتني 
  مجيعا 



نبأ أمحد بن سلمان الفقيه قال قرئ أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر بن حفص املقرئ ببغداد أ -  ٢٢٢٩
على عبد امللك بن حممد وأنا أمسع ثنا سليمان بن داود ثنا بن قتيبة ثنا عمر بن ذر عن سعيد بن عبد الرمحن بن 

  صليت خلف عمر بن اخلطاب فجهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم : أبزي عن أبيه قال 

مد بن أمحد الزيقي ثنا أبو احلسن علي بن احلسن الزيقي ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر حم -  ٢٢٣٠
بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن الشعيب  أمحد بن حفص بن عبد اهللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن طهمان عن عمر 

  رأيت علي بن أيب طالب وصليت وراءه فسمعته جيهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم : قال 

أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أخربنا أبو زكريا بن  -  ٢٢٣١
: حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك عبد اهللا بن عمر وأسامة بن زيد عن نافع عن عبد اهللا بن عمر 

  كان يفتتح أم الكتاب ببسم اهللا الرمحن الرحيم هذا هو الصحيح موقوف 

يمان بن فارس ثنا حدثنا أبو سعد ال -  ٢٢٣٢ زاهد ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا حممد بن سل
أمحد بن الوليد ثنا عتيق بن يعقوب الزبريي ح وأخربنا أبو حازم احلافظ أخربين أبو أمحد احلافظ أخربين أبو 

حدثين عبد الرمحن بن  جعفر حممد بن عبد الرمحن الضيب ثنا أمحد بن حيىي احللواين ثنا عتيق بن يعقوب الزبريي
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : عبد اهللا بن عمر عن أبيه وعن عمه عبيد اهللا يعين بن عمر عن نافع عن بن عمر 

و سلم كان إذا افتتح الصالة يبدأ ببسم اهللا الرمحن الرحيم ويف رواية الزاهد يقرأ وزاد يف روايته وأن عبد اهللا 
يقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم يف أم الكتاب ويف السورة اليت تليها والصواب بن عمر كان إذا افتتح الصالة 

  موقوف كذلك رواه أيوب وابن جريج وغريمها عن نافع 

بن  -  ٢٢٣٣ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي 
بأ سعيد بن أيب عروبة عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أن

  كان يفتتح الصالة ببسم اهللا الرمحن الرحيم : أنه 

قال وأخربنا سعيد عن عاصم بن هبدلة عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضي اهللا عنهما أنه كان  -  ٢٢٣٤
  تفتتح القراءة ببسم اهللا الرمحن الرحيم : يقول 

خربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا وأ -  ٢٢٣٥
كان بن الزبري رضي اهللا عنهما يستفتح القراءة يف : معاذ بن معاذ عن محيد الطويل عن بكر بن عبد اهللا قال 

  الصالة ببسم اهللا الرمحن الرحيم ويقول ما مينعهم منها إال الكرب 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد املقرئ ببغداد أنبأ أمحد بن سلمان قال قرئ على عبد امللك بن  -  ٢٢٣٦
صليت خلف بن الزبري فقرأ فجهر ببسم : حممد وأنا أمسع ثنا بشر بن عمر ثنا شعبة عن األزرق بن قيس قال 

  اهللا الرمحن الرحيم وروينا عن أيب هريرة بإسناد صحيح عنه 



أبو حممد بن يوسف يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أخربنا  -  ٢٢٣٧
عن عبد اجمليد بن عبد العزيز عن بن جريج قال أخربين عبد اهللا بن عثمان بن خثيم أن أبا بكر بن حفص بن 

اءة فقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم قال صلى معاوية باملدينة صالة فجهر فيها بالقر: عمر أخربه أن أنس بن مالك 
ألم القرآن ومل يقرأ هبا للسورة اليت بعدها حىت قضى تلك القراءة ومل يكرب حني يهوى حىت قضى تلك الصالة 
فلما سلم ناداه من شهد ذلك من املهاجرين من كل مكان يا معاوية أسرقت الصالة أم نسيت فلما صلى بعد 

للسورة اليت بعد أم القرآن وكرب حني يهوى ساجدا وكذلك رواه عبد الرزاق ذلك قرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  عن بن جريج 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا احلسن بن حيىي  -  ٢٢٣٨
ليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد اجمليد اجلرجاين ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج قال علي وثنا أبو بكر ثنا الربيع بن س

فذكره إال أنه قال فلم يقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم ألم القرآن ومل يقرأ هبا : بن عبد العزيز عن بن جريج 
للسورة اليت بعدها فذكر احلديث وزاد األنصار مث قال فلم يصل بعد ذلك إال قرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم ألم 

بعدها وكرب حني يهوى ساجدا وكأنه محل لفظ حديث الشافعي على لفظ حديث عبد  القرآن والسورة اليت
ا روينا وكذلك رواه يف املبسوط    الرزاق ومل يبني ولفظ حديث الشافعي على م

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي  -  ٢٢٣٩
أن معاوية : بن حممد حدثين عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن إمساعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أنبأ إبراهيم 

رضي اهللا عنه قدم املدينة فصلى هبم ومل يقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم ومل يكرب إذا خفض وإذا رفع فناداه 
لرحيم وأين التكبري إذا خفضت املهاجرون واألنصار حني سلم أي معاوية سرقت صالتك أين بسم اهللا الرمحن ا

وإذا رفعت فصلى هبم صالة أخرى فقال ذلك فيها الذي عابوا عليه وبإسناده قال أنبأ الشافعي أنبأ حيىي بن 
سليم عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن إمساعيل بن عبيد بن رفاعه عن أبيه عن معاوية واملهاجرين واألنصار 

رمحه اهللا وأحسب هذا اإلسناد أحفظ من اإلسناد األول قال الشيخ رمحه اهللا مثله أو مثل معناه قال الشافعي 
اعة عن أبيه عن جده أن معاوية قدم املدينة  ورواه إمساعيل بن عياش عن بن خثيم عن إمساعيل بن عبيد بن رف

  وحيتمل أن يكون بن خثيم مسعه منهما واهللا أعلم 

مام أبو بكر بن إسحاق أنبأ عبيد بن شريك ثنا بن أيب مرمي ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ اإل -  ٢٢٤٠
من سنة الصالة أن يقرأ بسم اهللا : حيىي بن أيوب ونافع بن يزيد قاال ثنا عقيل بن خالد عن بن شهاب أنه قال 

انا بسورة الرمحن الرحيم مث فاحتة الكتاب مث يقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم مث يقرا سورة فكان بن شهاب يقرأ أحي
مع فاحتة الكتاب يفتتح كل سورة منها ببسم اهللا الرمحن الرحيم وكان يقول أول من قرأ بسم اهللا الرمحن 

الرحيم سرا باملدينة عمرو بن سعيد بن العاص وكأن رجال حييا وروينا اجلهر هبا عن فقهاء مكة عطاء وطاؤس 
  وجماهد وسعيد بن جبري 



فضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا عبيد بن عبد الواحد وأخربنا أبو احلسن بن ال -  ٢٢٤١
بن أيب كثري أخربين عمر بن ذر عن أبيه عن عبد اهللا بن عباس  بن شريك ثنا بن أيب مرمي أنبأ حممد بن جعفر 

ن الرحيم كذا قال إن الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم آية يف القرآن بسم اهللا الرمح: رضي اهللا عنهما أنه 
   ١٨٧وكان يف كتايب عن أبيه عن بن عباس وهو منقطع 

  باب من قال ال جيهر هبا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو يف الفوائد قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  -  ٢٢٤٢
ب إىل قتادة بن دعامة حدثين أنس أنبأ العباس بن الوليد يعين بن مزيد أخربين أيب قال مسعت األوزاعي قال كت

سلم وأيب بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم : بن مالك رضي اهللا عنه أنه  صلى خلف النيب صلى اهللا عليه و 
فكانوا يستفتحون باحلمد هللا رب العاملني ال يذكرون بسم اهللا الرمحن الرحيم يف أول قراءة وال يف أخرها رواه 

  مهران عن الوليد بن مسلم عن األوزاعي مسلم يف الصحيح عن حممد بن 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان أنبأ حممد بن يزيد السلمي ثنا بدل بن  -  ٢٢٤٣
صليت خلف رسول اهللا صلى اهللا : احملرب أبو املنري الريبوعي ثنا شعبة عن قتادة قال مسعت أنس بن مالك قال 

 بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم فلم أمسع أحدا منهم قال بسم اهللا الرمحن الرحيم عليه و سلم وخلف أيب
أخرجه مسلم يف الصحيح عن موسى وبندار عن حممد بن جعفر غندر عن شعبة وقال فلم أمسع أحدا منهم يقرأ 

بة فلم جيهروا بسم اهللا الرمحن الرحيم وهبذا اللفظ رواه مجاعة عن شعبة ورواه وكيع وأسود بن عامر عن شع
ببسم اهللا الرمحن الرحيم ورواه زيد بن حباب عن شعبة فلم يكونوا جيهرون وكذلك رواه عبيد اهللا بن موسى 

وشعبة ومهام عن قتادة ورواه يزيد بن هارون وحيىي بن سعيد القطان وأبو عمر احلوضى ومجاعة عن شعبة كانوا 
  للفظ أخرجه البخاري يف الصحيح يفتتحون القراءة باحلمد هللا رب العاملني وبذلك ا

بن أيوب أنبأ أبو عمر ثنا شعبة عن  -  ٢٢٤٤ أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا حممد 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما كانوا يستفتحون القراءه : قتادة عن أنس 

ه البخاري يف الصحيح عن أيب عمر حفص بن عمر وهذا اللفظ أوىل أن يكون باحلمد هللا رب العاملني روا
حمفوظا فقد رواه عامة أصحاب قتادة عن قتادة هبذا اللفظ منهم محيد الطويل وأيوب السختياين وهشام 

 الدستوائي وسعيد بن أيب عروبة وأبان بن يزيد العطار ومحاد بن سلمة وغريهم قال أبو احلسن الدارقطين وهو
احملفوظ عن قتادة وغريه عن أنس قال الشيخ رمحه اهللا وكذلك رواه إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة وثابت 
البناين عن أنس بن مالك وكذلك رواه أبو اجلوزاء عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  كان يفتتح الصالة بالتكبري والقراءة باحلمد هللا رب العاملني 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  -  ٢٢٤٥
كان النيب صلى اهللا عليه و سلم وأبو : الشافعي أنبأ سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس رضي اهللا عنه قال 

 رب العاملني زاد أبو عبد اهللا وأبو سعيد يف بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم يفتتحون القراءة باحلمد هللا



روايتيهما قال الشافعي يعين يبدؤون بقراءة أم الكتاب قبل ما يقرأ بعدها واهللا أعلم وال يعين أهنم يتركون بسم 
  اهللا الرمحن الرحيم 

لبوشنجي ثنا بن أخربنا أبو حممد املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ا -  ٢٢٤٦
قمت وراء أيب بكر وعمر بن اخلطاب وعثمان : بكري ثنا مالك عن محيد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال 

ال يقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم إذا افتتح الصالة كذا رواه مالك وخالفه أصحاب  رضي اهللا عنهم فكلهم كان 
  محيد يف لفظه 

نبأ إمساعيل الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ بن معاذ عن محيد أخربنا أبو احلسني بن بشران أ -  ٢٢٤٧
كنت صليت خلف أيب بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم : الطويل عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال 

فكانوا يفتتحون قراءهتم باحلمد هللا رب العاملني هكذا رواية اجلماعة عن محيد وذكر بعضهم رسول اهللا صلى اهللا 
و سلم غري أهنم ذكروه بلفظ االفتتاح باحلمد هللا رب العاملني قال حرملة قال الشافعي يف رواية مالك عن  عليه

محيد خالفه سفيان بن عيينة والفزاري والثقفي وعدد لقيتهم سبعة أو مثانية متفقني خمالفني له والعدد الكثري أوىل 
  عن أنس وقد مضى باحلفظ من واحد مث رجح روايتهم برواية أيوب عن قتادة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد الرمحن السلمي وأبو عثمان سعيد بن حممد بن عبدان وأبو  -  ٢٢٤٨
صادق بن أيب الفوارس الصيدالين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا روح ثنا 

صليت خلف رسول اهللا صلى اهللا : بد اهللا بن مغفل عن أبيه قال عثمان بن غياث ثنا أبو نعامة احلنفي عن بن ع
عليه و سلم وأيب بكر وعمر فما مسعت أحدا منهم يقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم وكذلك رواه اجلريري عن أيب 

نعامه قيس بن عباية احلنفي وزاد يف متنه عثمان رضي اهللا عنهم إال أنه قال فلم أمسع أحدا منهم جهر هبا 
  الفهما خالد احلذاء فرواه عن أيب نعامة عن أنس بن مالك وخ

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا علي بن احلسن اهلاليل ثنا عبد اهللا بن  -  ٢٢٤٩
ليه كان رسول اهللا صلى اهللا ع: الوليد عن سفيان عن خالد احلذاء عن أيب نعامة احلنفي عن أنس بن مالك قال 

و سلم وأبو بكر وعمر ال يقرؤون يعين ال جيهرون بسم اهللا الرمحن الرحيم كذا يف احلديث ورواه احلسني بن 
ال جيهرون ومل يقل ال يقرؤون وأبو نعامة قيس بن عباية مل حيتج به الشيخان واهللا أعلم  حفص عن سفيان وقال 

١٨٨   

  باب كيف قراءة املصلى

  ترتيال قال الشافعي رمحه اهللا أقل الترتيل ترك العجلة يف القرآن عن اإلبانة  قال اهللا عز و جل ورتل القرآن



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عفان  -  ٢٢٥٠
سلم  قال سألت أنسا عن قراءة النيب صلى: ومسلم بن إبراهيم قاال ثنا جرير بن حازم ثنا قتادة  اهللا عليه و 

  فقال كان ميد مدا رواه البخاري يف الصحيح عن مسلم بن إبراهيم 

أخربنا عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا الزعفراين ثنا عفان ثنا مهام ثنا بن جريج عن  -  ٢٢٥١
الرمحن الرحيم ووصف عفان أن قراءة النيب صلى اهللا عليه و سلم كانت بسم اهللا : بن أيب مليكه عن أم سلمة 

  حرفا حرفا ومد بكل حرف صوته 

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري بالبصرة  -  ٢٢٥٢
ثنا جعفر بن حممد القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة ثنا أبو إياس يعين معاوية بن قرة قال مسعت عبد اهللا 

سلم وهو على ناقته أو على مجله وهي تسري به وهو يقرأ : بن مغفل يقول  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سورة الفتح قراءة لينه أو من سورة الفتح وهو يرجع رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن أيب إياس 

سليمان الباغندي ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفا -  ٢٢٥٣ ر ثنا حممد بن 
أبو نعيم ثنا سفيان وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى احلريي ثنا مسدد بن قطن ثنا عثمان بن أيب 
شيبه ثنا وكيع بن اجلراح عن سفيان عن عاصم بن أيب النجود عن زر بن حبيش عن عبد اهللا بن عمرو رضي 

يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأه وارقه ورتل كما كنت :  عليه و سلم قال اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا
  ترتل يف الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها معنامها واحد ووكيع أمتهما حديثا 

أخربنا أبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي بالكوفة وأبو بكر بن احلسن القاضي بنيسابور قاال ثنا  -  ٢٢٥٤
طلحة بن أبو ج عفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين ثنا إبراهيم بن عبد اهللا العبسي أنبأ وكيع عن األعمش عن 

مصرف عن عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  زينوا القرآن بأصواتكم : سلم 

اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة وأخربنا أبو أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد  -  ٢٢٥٥
عبد اهللا احلافظ ثنا أبو النضر الفقيه أنبأ صاحل بن حممد بن حبيب احلافظ ثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري ثنا حيىي 

ول اهللا بن سعيد عن شعبة قال حدثين طلحة بن مصرف عن عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء قال قال رس
سلم  زينوا القرآن بأصواتكم قال عبد الرمحن وكنت نسيت هذه الكلمه حىت ذكرنيها : صلى اهللا عليه و 

  الضحاك بن مزاحم ويف رواية أيب داود عن شعبة فنسيت هذا احلرف حىت ذكرنيه الضحاك بن مزاحم 

ي إمساعيل بن حممد الصفار قراءة أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ أبو عل -  ٢٢٥٦
عليه يف شوال سنه مخس وثالثني وثالث مائة ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق بن مهام أنبأ معمر عن الزهري 
عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأخربنا حممد أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو 

وب ثنا حممد بن شاذان وحممد بن نصر قاال ثنا بشر بن احلكم ثنا عبد العزيز بن حممد عن عبد اهللا حممد بن يعق



يزيد بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ا أذن اهللا لشيء ما أذن لنيب حسن الصوت يتغىن بالقرآن زاد حم: و سلم يقول  مد بن إبراهيم يف حديثه جيهر م

به رواه مسلم يف الصحيح عن بشر بن احلكم وأخرجه البخاري من وجه آخر عن يزيد وأخرجاه من أوجه أخر 
  عن الزهري 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد األعلى بن محاد ثنا عبد اجلبار  -  ٢٢٥٧
ن أيب مليكة يقول قال عبيد اهللا بن أيب يزيد مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حىت دخل بيته فدخلنا بن الورد قال مسعت ب

ليس منا من : عليه فإذا رجل رث البيت رث اهليئة فسمعته يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  سن الصوت قال حيسنه ما استطاع مل يتغن بالقرآن قال فقلت البن أيب مليكة يا أبا حممد أرأيت أن مل يكن ح

أخربنا عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن الزعفراين ثنا يزيد بن  -  ٢٢٥٨
قلت البن عباس إين سريع القراءة إين أهذ القرآن فقال بن عباس ألن أقرأ : هارون أنبأ محاد عن أيب مجرة قال 

  يل من أن أقرأ القرآن كله هذرمة سورة البقرة فأرتلها أحب إ

وأخربنا عبد اهللا أنبأ أبو سعيد ثنا الزعفراين ثنا علي بن عاصم عن املغرية عن إبراهيم قال قرأ علقمة  -  ٢٢٥٩
   ١٨٩رتل فداك أيب وأمى فإنه زين القرآن : على عبد اهللا وكان حسن الصوت فقال 

  نهباب ال جتزئه قراءته يف نفسه إذا مل ينطق به لسا

أخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا حممد بن عبد  -  ٢٢٦٠
سألت خبابا : الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن عمارة بن عمري عن أيب معمر عبد اهللا بن سخربة قال 

لعصر قال نعم قال قلنا بأي شيء كنتم تعرفون ذلك أكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف األوىل وا
قال بإضطراب حليته خمرج يف الصحيحني من حديث األعمش وفيه دليل على أنه ال بد من أن حيرك لسانه 

   ١٩٠بالقراءة 

  باب التأمني

ن أنبأ أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليما -  ٢٢٦١
الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب عن سعيد وأيب سلمة أهنما أخرباه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

إذا أمن اإلمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال بن شهاب : و سلم قال 
  وكأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول آمني 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت  -  ٢٢٦٢
مبعناه أخرجه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي : على مالك فذكره 

  بن حيىي 



بأ حاجب بن أمحد ثنا عبد الرحيم بن منيب ثنا سفيان عن وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أن -  ٢٢٦٣
الزهري ح وأخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا إمساعيل بن إسحاق 

القاضي ثنا علي بن املديين ثنا سفيان قال حفظناه من الزهري وقال مرة أخرى حدثناه عن سعيد عن أيب هريرة 
إذا أمن القارىء فأمنوا فإن املالئكة يؤمنون فمن وافق تأمينه تأمني : يب صلى اهللا عليه و سلم قال عن الن

  املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن املديين 

ربيع بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ ال -  ٢٢٦٤
سليمان أنبأ الشافعي أخربين مالك أخربين مسي وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا 

إمساعيل بن إسحاق ثنا عبد اهللا هو القعنيب عن مالك عن مسي موىل أيب بكر عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي 
ذا قال اإلمام غري املغضوب عليهم وال الضالني فقولوا آمني إ: اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ا تقدم من ذنبه رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن  فإنه من وافق قوله قول املالئكة غفر له م
  مالك وأخرجه مسلم من حديث سهيل بن أيب صاحل عن أبيه قال البخاري تابعه حممد بن عمرو عن أيب سلمة 

أخربناه أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أمحد بن منصور املروزي ثنا النضر بن مشيل أنبأ حممد  -  ٢٢٦٥
سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  إذا قال القارىء غري : بن عمرو عن أيب 

  سماء آمني غفر له ما تقدم من ذنبه املغضوب عليهم وال الضالني فقال من خلفة آمني فوافق ذلك قول أهل ال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا القعنيب  -  ٢٢٦٦
فيما قرئ على مالك ح وحدثنا أبو القاسم عبد الرمحن بن حممد السراج يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس أنبأ 

بأ مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا الربيع أنبأ الشافعي أن
إذا قال أحدكم آمني فقالت املالئكه يف السماء آمني فوافقت أحدامها األخرى غفر له ما : عليه و سلم قال 

حديث املغرية بن  تقدم من ذنبه رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم من
  عبد الرمحن عن أيب الزناد 

بن داود العلوي إمالء أنبأ أبو القاسم عبد اهللا بن إبراهيم بن  -  ٢٢٦٧ حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني 
بالويه املزكي ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثين أبو 

سلم هريرة قال قال ر إذا قال أحدكم آمني واملالئكة يف السماء آمني فوافق : سول اهللا صلى اهللا عليه و 
أحدامها األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق وثبت 

  ذلك أيضا من حديث نعيم بن عبد اهللا اجملمر وأيب يونس سليم بن جبري عن أيب هريرة 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أمحد اللخمي ثنا الدبري عن  -  ٢٢٦٨
عبد الرزاق عن سفيان عن عاصم يعين األحول عن أيب عثمان قال قال بالل رضي اهللا عنه للنيب صلى اهللا عليه 

يا رسول اهللا ورواية عبد الرزاق أصح  ال تسبقين بآمني ورواه وكيع عن سفيان فقال عن بالل أنه قال: و سلم 
  كذلك رواه عبد الواحد بن زياد عن عاصم ورواه شعبة بن احلجاج عن عاصم 



كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ثنا احلسن بن مكرم ثنا روح بن  -  ٢٢٦٩
ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة  عباده ثنا شعبة قال وأخربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي

عن عاصم بن سليمان قال ويف حديث روح قال كتب إىل عاصم بن سليمان أن أبا عثمان النهدي حدثه عن 
سلم قال ال تسبقين بآمني وكذلك رواه حممد بن فضيل عن عاصم : بالل    أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

د اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر القطيعي يف املسند ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل أخربناه أبو عب -  ٢٢٧٠
حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل ثنا عاصم عن أيب عثمان قال قال بالل رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا 

النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تسبقين بآمني قال الشيخ رمحه اهللا فكأن بالال كان يؤمن قبل تأمني : عليه و سلم 
  فقال ال تسبقين بآمني كما قال إذا أمن اإلمام فأمنوا 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن  -  ٢٢٧١
بن كثري عن حصني عن عمرو بن قيس عن حممد بن األش عث قال يعقوب القاضي ثنا حممد بن كثري أنبأ سليمان 

دخلت على عائشة رضي اهللا عنها فحدثتين قالت بينما أنا قاعدة عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جاء : 
ثالثة نفر من اليهود فاستأذن أحدهم وذكر احلديث وفيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال تدرين على ما 

ة اليت هدينا هلا وضلوا عنها وعلى اجلمعة اليت حسدونا قلت اهللا ورسوله أعلم قال فإهنم حسدونا على القبل
  هدينا هلا وضلوا عنها وعلى قولنا خلف اإلمام آمني 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ عبد الباقي بن قانع القاضي ببغداد ثنا إسحاق بن  -  ٢٢٧٢
بن  احلسن احلريب ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا عبد اهللا بن ميسرة ثنا إبراهيم بن أيب حرة عن جماهد عن حممد 

مل حيسدونا اليهود بشيء ما : األشعث عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ١٩١حسدونا بثالث التسليم والتأمني واللهم ربنا لك احلمد 

  باب جهر اإلمام بالتأمني

بن احلسن القاضي وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد -  ٢٢٧٣
يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك مالك بن أنس ويونس بن يزيد عن بن شهاب قال 

حدثين سعيد بن املسيب وأبو سلمه بن عبد الرمحن أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا 
إذا أمن اإلمام فأمنوا فإن املالئكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من : عليه و سلم يقول 

ذنبه قال بن شهاب رمحه اهللا وكأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول آمني قال يونس وكان بن شهاب 
بن وهب عن    يونس يقول ذلك أخرجاه من حديث مالك وأخرجه مسلم عن حرملة بن حيىي عن 

أخربنا أبو طاهر الفقيه من أصله أنبأ أبو طاهر حممد بن احلسن احملمد آباذي ثنا العباس بن حممد  -  ٢٢٧٤
الدوري ثنا أبو داود احلفري عن سفيان الثوري ح وحدثنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أمحد بن حممد بن 

ان عن سلمه بن كهيل عن حجر بن العنبس عن عبدوس الطرائفي ثنا معاذ بن جنده ثنا خالد بن حيىي أنبأ سفي



كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا قال أمني رفع هبا صوته لفظ حديث الفقية ويف رواية : وائل بن حجر قال 
  السلمي قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا قال وال الضالني قال آمني رفع هبا صوته يف الصالة 

اهللا احلافظ حدثين علي بن محشاذ ثنا يزيد بن اهليثم ثنا إبراهيم بن أيب الليث ثنا أخربنا أبو عبد  -  ٢٢٧٥
غري املغضوب { رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا قال : األشجعي عن سفيان فذكر بإسناده مثله وقال 

د هبا صوته وقال قال آمني ميد هبا صوته وكذلك رواه وكيع بن اجلراح عن سفيان مي} عليهم وال الضالني 
الفريايب عن سفيان يف هذا احلديث رفع صوته بآمني وطول هبا ومبعناه رواه العالء بن صاحل وحممد بن سلمة بن 

بن كهيل وخالفهم شعبة يف إسناده ومتنه  سلمة    كهيل عن 

السي ثنا شعبة أخربناه أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطي -  ٢٢٧٦
أخربين سلمة بن كهيل قال مسعت حجرا أبا العنبس قال مسعت علقمة بن وائل حيدث عن وائل وقد مسعته من 

قال آمني } غري املغضوب عليهم وال الضالني { صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما قرأ : وائل أنه 
  خفض هبا صوته 

هيم الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا ثنا حممد بن سليمان بن فارس ثنا أخربنا أبو بكر حممد بن إبرا -  ٢٢٧٧
خولف شعبة فيه يف ثالثة أشياء قيل حجر أبو السكن وهو بن عنبس وزاد فيه : حممد بن إمساعيل البخاري قال 

ه ذكره علقمة وليس فيه وقال خفض هبا صوته وإمنا هو جهر هبا وبلغين عن أيب عيسى الترمذي عن البخاري أن
وقال حديث سفيان الثوري عن سلمه يف هذا الباب أصح من حديث شعبة وشعبة أخطأ فيه وكذلك قاله أبو 
زرعه الرازي قال الشيخ رمحه اهللا أما خطؤه يف متنه فبني وأما قوله حجر أبو العنبس فكذلك ذكره حممد بن 

مسعه من علقمة وقد مسعه أيضا من وائل كثري عن الثوري وأما قوله عن علقمه فقد بني يف روايته أن حجرا 
  نفسه وقد رواه أبو الوليد الطيالسي عن شعبة حنو رواية الثوري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف الفوائد الكبري أليب العباس ويف حديث شعبة ثنا أبو العباس حممد بن  -  ٢٢٧٨
بن كهيل قال مسعت حجرا أبا عنبس يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق البصري ثنا أبو الوليد ثنا شعبة ع ن سلمة 

أنه صلى خلف النيب صلى اهللا عليه و سلم فلما قال وال الضالني قال آمني رافعا هبا : حيدث عن وائل احلضرمي 
  صوته وقد روي من وجهني آخرين عن وائل بن حجر حنو رواية الثوري 

الين من أصله ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أخربنا أبو صادق حممد بن أمحد بن أيب الفوارس الصيد -  ٢٢٧٩
: ثنا حممد بن إسحاق الصغاين أنبأ األسود بن عامر ثنا شريك عن أيب إسحاق عن علقمة بن وائل عن أبيه قال 

سلم جيهر بآمني    مسعت النيب صلى اهللا عليه و 

سود بن عامر ثنا زهري عن أيب وأخربنا أبو صادق ثنا أبو العباس ثنا حممد بن إسحاق الصغاين أنبأ األ -  ٢٢٨٠
سلم  مثله ورواه زيد بن أيب أنيسة عن أيب : إسحاق عن عبد اجلبار بن وائل عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و 



إسحاق عن عبد اجلبار وقال مد هبا صوته ورواه عمار بن زريق عن أيب إسحاق عن عبد اجلبار وقال رفع هبا 
  صوته 

ني بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا أمحد بن عبد اجلبار العطاردي ثنا أيب عن أيب وأخربنا أبو احلس -  ٢٢٨١
أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بكر النهشلي عن أيب إسحاق عن أيب عبد اهللا اليحصيب عن وائل بن حجر 

  سلم حني قال غري املغضوب عليهم وال الضالني قال رب اغفر يل آمني 

أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر األصبهاين ثنا عبدان ثنا  أخربنا -  ٢٢٨٢
عبد امللك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثين أيب عن جدي عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن نعيم 

غري { مث قرأ بأم القرآن حىت بلغ صلى بنا أبو هريرة رضي اهللا عنه فقال بسم اهللا الرمحن الرحيم : اجملمر قال 
قال آمني مث قال والذي نفسي بيده إين ألشبهكم صالة برسول اهللا صلى اهللا } املغضوب عليهم وال الضالني 

  عليه و سلم 

بن  -  ٢٢٨٣ أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ علي بن حممد املصري ثنا حيىي 
سحاق بن إبراهيم الزبيدي أخربين عمرو بن احلارث ثنا عبد اهللا بن سامل عن الزبيدي قال عثمان بن صاحل ثنا إ

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا فرغ من : أخربين الزهري عن أيب سلمة وسعيد أن أبا هريرة قال 
راهيم بن العالء قراءة أم القرآن رفع صوته فقال آمني وكذلك رواه أبو األحوص القاضي عن إسحاق بن إب

الزبيدي وأخربنا أبو بكر بن احلارث قال قال علي بن عمر احلافظ هذا إسناد حسن يريد إسناد هذا احلديث 
١٩٢   

  باب جهر املأموم بالتأمني

أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد ثنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا إمساعيل بن إسحاق  -  ٢٢٨٤
أن أبا هريرة كان يؤذن ملروان بن : منهال ثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن أيب رافع القاضي ثنا حجاج بن 

احلكم فاشترط أن ال يسبقه بالضالني حىت يعلم أنه قد دخل الصف فكان إذا قال مروان وال الضالني قال أبو 
  هريرة آمني ميد هبا صوته وقال إذا وافق تأمني أهل األرض تأمني أهل السماء غفر هلم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  -  ٢٢٨٥
كنت أمسع األئمة بن الزبري ومن بعده : سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن بن جريج عن عطاء قال 
عمر رضي اهللا عنه أنه كان يرفع هبا صوته  يقولون آمني ومن خلفهم آمني حىت أن للمسجد للجة وروينا عن بن

  إماما كان أو مأموما 

وأخربنا أبو يعلي محزة بن عبد العزيز الصيدالين أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن  -  ٢٢٨٦
: منصور املروزي ثنا علي بن احلسن بن شقيق أنبأ أبو محزة عن مطرف عن خالد بن أيب أيوب عن عطاء قال 



أدركت مئتني من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يف هذا املسجد إذا قال اإلمام غري املغضوب عليهم وال 
   ١٩٣الضالني مسعت هلم رجة بآمني ورواه إسحاق احلنظلي عن علي بن احلسن وقال رفعوا أصواهتم بآمني 

  باب القراءة بأم القرآن

ران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا حنبل بن إسحاق أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن بش -  ٢٢٨٧
أمرين رسول اهللا صلى : ثنا قبيصة ثنا سفيان عن جعفر أيب على بياع األمناط عن أيب عثمان عن أيب هريرة قال 

سلم أن أنادي ال صالة إال بقراءة فاحتة الكتاب فما زاد     ١٩٤اهللا عليه و 

  ها بعد الفاحتةباب السنة يف إكمال سورة إبتدأ

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد عبد الرمحن بن محدان هبمدان ثنا إسحاق بن أمحد  -  ٢٢٨٨
اجلزار ثنا إسحاق بن سليمان ثنا شيبان أبو معاوية عن حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبية عن 

يف الركعتني من الظهر يف كل ركعة بفاحتة الكتاب وسورة وكان  أنه كان يقرأ: النيب صلى اهللا عليه و سلم 
يطول يف الركعة األوىل ويقصر يف الثانية ويسمعنا اآلية أحيانا رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم عن شيبان 

   ١٩٥وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن حيىي 

  باب االقتصار على قراءة بعض السورة

هللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ وأبو أخربنا أبو عبد ا -  ٢٢٨٩
سعيد بن أيب عمرو قالوا أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حجاج قال بن جريج 

د بن عبد اهللا قال مسعت حممد بن عباد بن جعفر يقول ح وأخربنا علي بن بشران ببغداد أنبأ أبو بكر حمم
الشافعي ثنا حممد بن الفرج ثنا حجاج قال بن جريج مسعت حممد بن عباد بن جعفر يقول أخربين أبو سلمة بن 

صلى النيب : سفيان وعبد اهللا بن عمرو بن العاص وعبد اهللا بن املسيب العابدي عن عبد اهللا بن السائب قال 
سلم مبكة الصبح فاستفتح سورة امل ؤمنني حىت إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى صلى اهللا عليه و 

حممد بن عباد يشك واختلفوا عليه أخذت النيب صلى اهللا عليه و سلم سعلة قال فركع وابن السائب حاضر 
كذلك رواه مسلم يف الصحيح عن هارون اجلمال عن حجاج بن حممد وقال البخاري يذكر عن عبد اهللا بن 

  السائب هبذا 

علي بن أمحد املقرئ املعروف بابن احلمامي ببغداد أنبأ أمحد بن سلمان قال قرئ علي أمحد بن  أخربنا -  ٢٢٩٠
مالعب ثنا عفان قال وقرىء على عبد امللك بن حممد وأنا أمسع ثنا بشر بن عمرو أبو الوليد قال ثنا مهام بن 

 صلى اهللا عليه و سلم أن أمرنا رسول اهللا: حيىي صاحب البصري عن قتادة عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال 
   ١٩٦نقرأ بفاحتة الكتاب ومبا تيسر 

  باب اجلمع بني سورتني يف ركعة واحدة



أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري بالبصرة  -  ٢٢٩١
جاء : بن مرة قال مسعت أبا وائل يقول  ثنا جعفر بن حممد القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة عن عمرو

رجل إىل بن مسعود فقال إين قرأت املفصل الليلة يف ركعه فقال له بن مسعود رضي اهللا عنه أهذا كهذا الشعر 
سلم يقرن بينهن وذكر عشرين سورة من أول املفصل  لقد عرفت النظائر اليت كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  اه البخاري يف الصحيح عن آدم ورواه مسلم من وجه آخر عن شعبة سورتني يف ركعة واحدة رو

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا اجلريري عن  -  ٢٢٩٢
بني سألت عائشة رضي اهللا عنها قلت هل كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرن : عبد اهللا بن شقيق قال 

  السور قالت من املفصل 

بن أيب بكر  -  ٢٢٩٣ أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد 
  فذكره إال أنه قال بني السورتني : ثنا بشر بن املفضل وإمساعيل بن إبراهيم مجيعا عن سعيد اجلريري 

أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا أخربنا أبو أمحد املهرجاين العدل  -  ٢٢٩٤
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قرأ هلم والنجم : مالك عن بن شهاب عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة 

  إذا هوى فسجد فيها مث قام فقرأ سورة أخرى 

بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد احلميد احلارثي ثنا أبو  أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد -  ٢٢٩٥
أن عبد اهللا بن عمر كان جيمع السورتني والثالث من املفصل يف : أسامة عن الوليد بن كثري حدثين نافع 
   ١٩٧السجدة الواحدة من الصالة املكتوبة 

  باب إعادة سورة يف كل ركعة

بأ القاضي أبو بكر أمحد بن حممود بن خرزاذ ثنا موسى أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أن -  ٢٢٩٦
بن إسحاق القاضي ثنا حمرز بن سلمة ثنا عبد العزيز الدراوردي عن عبيد اهللا بن عمر عن ثابت البناين عن أنس 

كان رجل من األنصار يؤمهم يف مسجد قباء فكان كلما افتتح سورة يقرأها هلم يف الصالة مما : بن مالك قال 
افتتح بقل هو اهللا أحد حىت يفرغ منها مث يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك يف كل ركعة فكلمه  يقرأ به

أصحابه وقالوا إنك تفتتح هبذه السورة مث ال ترى أهنا جتزئك حىت تقرأ بأخرى فأما أن تقرأها وإما أن تدعها 
وأن كرهتم تركتكم وكانوا يرونه وتقرأ أخرى فقال هلم ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت 

ا  سلم أخربوه اخلرب فقال يا فالن م أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غريه فلما أتاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
مينعك مما يأمرك أصحابك وما حيملك على لزوم هذه السورة يف كل ركعة فقال يا رسول اهللا إين أحبها فقال 

  ن حبها يدخلك اجلنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إ



بن الصقر ثنا إبراهيم  -  ٢٢٩٧ وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه ثنا علي 
فذكره مبعناه قال البخاري وقال عبيد اهللا عن ثابت عن أنس : بن محزة ثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي 

   ١٩٨فذكر هذا احلديث 

  فاحتة الكتابباب االقتصار على 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  -  ٢٢٩٨
بن الربيع عن عبادة بن  حبر بن نصر قال قرئ علي بن وهب أخربك يونس بن يزيد عن بن شهاب أخربين حممود 

ال صالة ملن مل يقرأ بأم القرآن رواه مسلم يف الصحيح عن  :الصامت قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  حرملة عن بن وهب وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الزهري 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد  -  ٢٢٩٩
يف كل صالة يقرأ فما أمسعنا رسول اهللا : ثنا إمساعيل عن بن جريج عن عطاء قال قال أبو هريرة رضي اهللا عنه 

سلم أمسعناكم وما أخفي أخفيناه منكم ف قال رجل أرأيت أن مل أزد على أم القرآن قال إن صلى اهللا عليه و 
  زدت عليها فهو خري وإن انتهيت عليها أجزأت عنك رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر املقرئ ببغداد أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه أنبأ جعفر  -  ٢٣٠٠
أن : ن ثنا عبد الوارث أنبأ حنظلة عن عكرمة قال حدثين عبد اهللا بن عباس بن حممد الصائغ قراءة عليه ثنا عفا

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى ركعتني مل يقرأ فيهما إال بفاحتة الكتاب 

وكذلك رواه عبد امللك بن اخلطاب عن حنظلة السدوسي إال أنه قال صلى صالة مل يقرأ فيها إال  -  ٢٣٠١
ه أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أمحد بن عثمان بن حيىي اآلدمي ثنا حممد بن أمحد بفاحتة الكتاب أخربنا

بن عبد العزيز الرملي نا عبد امللك بن اخلطاب ثنا حنظلة السدوسي  فذكره ورواه : بن أيب العوام ثنا حممد 
م صلى ركعتني مل يزد فيهما  غريمها عن حنظلة ثنا شهر بن حوشب عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سل

على فاحتة الكتاب أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا إبراهيم بن حممد بن عيسى ثنا أبو موسى 
حممد بن املثىن ثنا أبو حبر البكراوي ثنا حنظلة السدوسي فذكره وروي عن بن عباس من قوله يف جواز 

   ١٩٩االقتصار على فاحتة الكتاب 

  جوب القراءة يف الركعتني األخرينيباب و

بن علي املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق اإلسفرائيين ثنا  -  ٢٣٠٢ وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد 
يوسف بن يعقوب القاضي ثنا حممد بن أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا بن عمر حدثين سعيد بن أيب 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل املسجد فدخل رجل فصلى مث :  عنه سعيد عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا
سلم وعليك السالم ارجع فصل فإنك  سلم فقال النيب صلى اهللا عليه و  جاء فسلم على النيب صلى اهللا عليه و 



مل تصل حىت فعل ذلك ثالث مرات فقال الرجل والذي بعثك باحلق ما أحسن غري هذا فأرين وعلمين قال إذا 
قمت إىل الصالة فكرب مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن مث اركع حىت تطمئن راكعا مث ارفع حىت تعتدل قائما مث 
أسجد حىت تطمئن ساجدا مث ارفع حىت تطمئن جالسا مث افعل ذلك يف صالتك كلها أخرجاه من حديث حيىي 

  القطان 

يد اهللا عن سعيد املقربي عن أيب هريرة عن ورواه إسحاق بن إبراهيم احلنظلي عن أيب أسامة عن عب -  ٢٣٠٣
وقال يف آخره مث افعل كذلك يف كل ركعة وسجدة أخربناه حممد بن عبد اهللا : النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  احلافظ أنبأ أبو نصر اخلفاف ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم فذكره 

حلسني بن علي احلافظ أنبأ أبو يعلي ثنا عمرو بن حممد الناقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو على ا -  ٢٣٠٤
إذا كنت إماما فخفف فإن يف : ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا بن جريج عن عطاء قال قال أبو هريرة رضي اهللا عنه 

ا بدا لك ويف كل صالة اقرأ فما أمسعنا رسول  الناس الكبري والضعيف وذا احلاجة وإذا صليت وحدك فطول م
هللا صلى اهللا عليه و سلم أمسعناكم وما أخفي عنا أخفينا عنكم فقال له رجل أرأيت إن مل أزد على أم القرآن ا

قال إن زدت عليها فهو خري وإن انتهيت إليها أجزأ عنك رواه مسلم يف الصحيح عن عمرو الناقد دون ما يف 
   ٢٠٠أوله من األمر بالتخفيف وأخرجه البخاري كما مضى 

  ل يقتصر يف األخريني على فاحتة الكتابباب من قا

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب إمالء ثنا إبراهيم  -  ٢٣٠٥
: بن عبد اهللا أنبأ يزيد بن هارون أنبأ مهام وأبان بن يزيد عن حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ يف الركعتني األوليني من الظهر والعصر بفاحتة الكتاب وسورتني أن رس
ويف الركعتني األخريني بأم الكتاب ويسمعنا اآلية ويطول يف الركعة األوىل ما ال يطيل يف الركعة الثانية رواه 

أخرجه البخاري عن موسى بن إمساعيل عن مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبه عن يزيد بن هارون و
  مهام 

أخربنا علي بن حممد بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا عبد الرمحن بن حممد بن منصور ثنا  -  ٢٣٠٦
يقرأ يف : حيىي بن سعيد ثنا مسعر قال حدثين يزيد الفقري قال مسعت جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما يقول 

ألوليني بفاحتة الكتاب وسورة ويف األخريني بفاحتة الكتاب قال وكنا نتحدث أنه ال صالة إال الركعتني يعين ا
بفاحتة الكتاب فما فوق ذاك أو قال ما أكثر من ذاك وروينا ما دل على هذا عن علي بن أيب طالب وعبد اهللا بن 

   ٢٠١مسعود وعائشة رضي اهللا عنهم 

  يف األخريني باب من استحب قراءة السورة بعد الفاحتة



أخربنا أبو احلسن العالء بن حممد بن أيب سعيد اإلسفرائيين هبا أنبأ أبو سهل بشر بن أمحد بن بشر ثنا  -  ٢٣٠٧
إبراهيم بن علي الذهلي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم وأخربنا أبو احلسن علي بن 

ن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا مسدد ثنا هشيم بن بشري حممد بن علي املقرئ أنبأ احلسن بن حممد ب
كنا حنرز قيام رسول اهللا : عن منصور بن زاذان عن الوليد أيب بشر عن أيب الصديق عن أيب سعيد اخلدري قال 

سلم يف الظهر والعصر فحرزنا قيامه يف الركعتني األوليني من الظهر قدر قراءة أمل تنزيل  صلى اهللا عليه و 
السجدة وحرزنا قيامه يف األخريني قدر نصف من ذلك وحرزنا قيامه يف الركعتني األوليني من العصر على قدر 
قيامه يف األخريني من الظهر ويف األخريني على النصف من ذلك لفظ حديث حيىي بن حيىي ويف حديث مسدد 

  حيىي وأيب بكر بن أيب شيبة  على قدر ثالثني آية والباقي مبعناه رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقية ثنا حممد بن حممد بن رجاء السندي ثنا شيبان بن  -  ٢٣٠٨
أيب شيبه ثنا أبو عوانة عن منصور بن زاذان عن الوليد أيب بشر عن أيب الصديق الناجي عن أيب سعيد اخلدري 

كان يقرأ يف صالة الظهر يف الركعتني األوليني يف كل ركعة قدر ثالثني آية : لم عن النيب صلى اهللا عليه و س
ويف األخريني قدر مخس عشرة آية أو قال نصف ذلك ويف العصر يف الركعتني األوليني يف كل ركعة قدر مخس 

  عشرة آية ويف األخريني قدر نصف ذلك رواه مسلم يف الصحيح عن شيبان بن أيب شيبة 

نا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد أخرب -  ٢٣٠٩
بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو أمحد العدل أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي 

 سليمان بن عبد امللك أن عباده بن نسي أخربه أنه ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن أيب عبيد موىل
أنه قدم املدينة يف خالفة أيب بكر الصديق رضي اهللا : مسع قيس بن احلارث يقول أخربين أبو عبد اهللا الصناحبي 

عنه فصلى وراء أيب بكر املغرب فقرأ أبو بكر يف الركعتني األوليني بأم القرآن وسورة سورة من قصار املفصل مث 
م يف الركعة الثالثة قال فدنوت منه حىت أن ثيايب لتكاد أن متس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه اآلية ربنا ال قا

تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب زاد أبو سعيد يف روايته قال الشافعي وقال 
أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه قال إن كنت لعلي غري هذا  سفيان بن عيينة ملا مسع عمر بن عبد العزيز هبذا عن

  حىت مسعت هبذا فأخذت به 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو  -  ٢٣١٠
أن عبد اهللا بن عمر : عن نافع أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك 

كان إذا صلى وحده يقرأ يف األربع مجيعا يف كل ركعه بأم القرآن وسورة وكان أحيانا يقرأ بالسورتني والثالث 
يف الركعة الواحدة يف صالة الفريضة ويقرأ يف الركعتني من املغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة لفظ 

   ٢٠٢غرب حديث بن بكري ومل يذكر الشافعي امل

  باب السنة يف تطويل األوليني وختفيف األخريني



أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنا أبو على إمساعيل بن حممد  -  ٢٣١١
 الصفار ثنا حممد بن عبيد اهللا بن املنادي ثنا أبو عمرو شبابة بن سوار ثنا شعبة عن أيب عون حممد بن عبيد اهللا

أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال لسعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه إن أهل الكوفة : عن جابر بن مسرة 
  شكوك يف كل شيء حىت يف الصالة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن  -  ٢٣١٢
زوق واللفظ لسليمان ثنا شعبة عن أيب عون قال مسعت جابر بن مسرة حرب وحجاج بن منهال وعمرو بن مر

قد شكوك يف كل شيء حىت الصالة قال أما أنا فأمد يف األوليني وأحذف : قال قال عمر لسعد رضي اهللا عنه 
يف األخريني وال آلو ما اقتديت به من صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال صدقت ذلك الظن بك ويف 

ث شبابة فأمد هبم يف األوليني وأحذف هبم يف األخريني وقال يف آخره فقال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق حدي
  رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة 

صم بن علي أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن عبيد اهللا ثنا عا -  ٢٣١٣
ثنا أبو عوانة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ واللفظ له أنبأ أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه بالطابران 
: ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا موسى بن إمساعيل ثنا أبو عوانة ثنا عبد امللك بن عمري عن جابر بن مسرة قال 

استعمل عليهم عمارا فشكوا حىت ذكروا أنه ال حيسن يصلي فأرسل شكا أهل الكوفة سعدا إىل عمر فعزله و
إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤالء يزعمون أنك ال حتسن تصلي قال أما أنا واهللا فإين كنت أصلي هبم صالة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أخرم عنها أصلي صالة العشاء فأركد يف األوليني وأحذف يف األخريني قال 
اك الظن بك يا أبا إسحاق فأرسل معه رجال أو رجاال إىل أهل الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة فلم يدع مسجدا ذ

ا حىت دخل مسجد بين عبس فجلس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكىن  إال سئل عنه ويثنون معروف
بالسوية وال يعدل يف القضية قال سعد  أبا سعدة قال أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان ال يسري بالسرية وال يقسم

أما واهللا ألدعون اهللا بثالث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء ومسعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه 
بالفنت وكان بعد إذ يسئل يقول شيخ كبري مفتون أصابتين دعوة سعد قال عبد امللك فأنا رأيته بعد قد سقط 

وإنه ليتعرض للجواري يف الطرق يغمزهن رواه البخاري يف الصحيح عن موسى حاجباه على عينيه من الكرب 
   ٢٠٣بن إمساعيل 

  باب السنة يف تطويل الركعة األوىل

أخربنا عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق بن أيوب أنبأ علي بن عبد العزيز أنبأ أبو  -  ٢٣١٤
كان : ىي بن أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه قال نعيم الفضل بن دكني ثنا هشام الدستوائي عن حي

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف الركعتني األوليني من صالة الظهر يطيل يف األوىل ويقصر يف الثانية 
  ويفعل ذلك يف صالة الصبح رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم 



د بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا بن رجاء وأخربنا أبو احلسن علي بن أمح -  ٢٣١٥
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ يف : ثنا مهام ثنا حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه 

وكان يسمعنا الظهر والعصر يف الركعتني األوليني بأم الكتاب وسورتني ويف الركعتني األخريني بأم الكتاب 
أحيانا اآلية وكان يطيل يف الركعة األوىل وال يطيل يف الركعة الثانية وهكذا يف العصر وهكذا يف الصبح رواه 

  البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل عن مهام بن حيىي وأخرجه مسلم من وجه آخر عن مهام 

أبو داود ثنا احلسن بن علي ثنا عبد الرزاق أنبأ  وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا -  ٢٣١٦
  فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة األوىل : معمر عن حيىي عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه قال 

بن زهري  -  ٢٣١٧ أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا جعفر يعين بن حممد بن شاكر وأمحد 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : عفان ثنا مهام ثنا حممد بن جحادة عن رجل عن عبد اهللا بن أيب أوىف قاال ثنا 

  كان يقوم يف الركعة األوىل من الظهر حىت ال يسمع وقع قدم يقال هذا الرجل هو طرفة احلضرمي 

وأمحد بن اهليثم الشعراين  أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عباس األسفاطي -  ٢٣١٨
: قاال ثنا احلماين ثنا أبو إسحاق احلميسي ثنا حممد بن جحادة عن طرفة احلضرمي عن عبد اهللا بن أيب أوىف قال 
كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي بنا الظهر حني تزول الشمس ولو جعلت جنبا يف الرمضاء ألنضجته 

ال يزال يقرأ قائما ما دام يسمع خفق نعال القوم وجيعل الركعة الثانية وكان يطيل الركعة األوىل من الظهر ف
أقصر من األوىل والثالثة أقصر من الثانية والرابعة أقصر من الثالثة وكان يصلي بنا العصر قدر ما يسري السائر 

ر من الثانية فرسخني أو ثالثة وكان يطيل الركعة األوىل من العصر والثانية أقصر من األوىل والثالثة أقص
والرابعة أقصر من الثالثة وكان يصلي بنا املغرب حني يقول القائل غربت الشمس وقائل يقول مل تغرب وكان 

يطيل الركعة األوىل من املغرب والثانية أقصر من األوىل والثالثة أقصر من الثانية وكان يؤخر العشاء اآلخرة 
  شيئا 

أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن سهل ثنا داود بن رشيد ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا  -  ٢٣١٩
الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال 

سلم فيذهب الذاهب إىل البقيع فيقضي حاجته مث:   لقد كانت صالة الظهر تقام لرسول اهللا صلى اهللا عليه و 
يتوضأ مث يأيت ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الركعة األوىل مما يطوهلا رواه مسلم يف الصحيح عن داود 

   ٢٠٤بن رشيد 

  باب من قال يسوي بني الركعتني األوليني إذا مل ينتظر أحدا مث بني

ن يعقوب ثنا أبو أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف ب - ٢٣٢٠األخريني 
ا : الربيع ثنا هشيم ثنا منصور بن زاذان عن الوليد بن مسلم عن أيب الصديق عن أيب سعيد اخلدري قال  كن

حنرز قيام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الظهر يف الركعتني األوليني قدر قراءة ثالثني آية قدر قراءة أمل 



ك وحرزنا قيامه يف الركعتني األوليني من العصر على قدر تنزيل السجدة ويف األخريني على نصف من ذل
األخريني من الظهر واألخريني من العصر على النصف من ذلك رواه مسلم عن حيىي بن حيىي عن هشيم ورواه 

أبو عوانة عن منصور فقال يف احلديث يف كل ركعة قدر ثالثني آية وقد أخرجه مسلم يف الصحيح على ما 
   ٢٠٥مضى ذكره 

  التكبري للركوع وغرية باب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  -  ٢٣٢١
الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا حممد بن نصر اإلمام ثنا حيىي بن 

كان يصلي هبم فيكرب : عن بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن أن أبا هريرة  حيىي قال قرأت على مالك
كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال واهللا إين ألشبهكم صالة برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف حديث حيىي 

   فلما انصرف رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي

وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد ثنا عبد الصمد بن علي بن حممد بن مكرم ثنا عبيد بن  -  ٢٣٢٢
عبد الواحد ثنا حيىي بن عبد اهللا بن بكري ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب قال أخربين أبو بكر بن عبد الرمحن 

هللا عليه و سلم إذا قام إىل الصالة يكرب حني يقوم مث كان رسول اهللا صلى ا: بن احلارث أنه مسع أبا هريرة يقول 
يكرب حني يركع مث يقول مسع اهللا ملن محده حني يرفع صلبه من الركعة مث يقول وهو قائم ربنا ولك احلمد مث 

يكرب حني يهوى ساجدا مث يكرب حني يرفع رأسه مث يفعل ذلك يف الصالة كلها حىت يقضيها ويكرب حني يقوم من 
عد اجللوس رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري ورواه مسلم عن حممد بن رافع عن حجني بن اثنتني ب

  املثىن عن الليث 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  -  ٢٣٢٣
خربنا أبو زكريا وأبو بكر قاال ثنا أبو العباس ثنا حبر يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأ

بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك مالك بن أنس ويونس بن يزيد عن بن شهاب عن على بن حسني بن 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكرب كلما خفض ورفع قال فلم : علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم قال 

قى اهللا عز و جل وهو مرسل حسن وهذه اللفظة األخرية قد رويت يف احلديث املوصول تزل تلك صالته حىت ل
سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه    عن بن شهاب عن أيب بكر بن عبد الرمحن وأيب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين ثنا علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو  -  ٢٣٢٤
ان أنبأ شعيب ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عمرو بن عثمان ثنا أيب اليم

أن أبا هريرة كان يكرب يف كل : وبقيه عن شعيب عن الزهري قال أخربين أبو بكر بن عبد الرمحن وأبو سلمة 
يقول مسع اهللا ملن محده مث يقول ربنا ولك  صالة من املكتوبة وغريها فيكرب حني يقوم مث يكرب حني يركع مث

احلمد قبل أن يسجد مث يقول اهللا أكرب حني يهوى ساجدا مث يكرب حني يرفع رأسه مث يكرب حني يسجد مث يكرب 
حني يرفع رأسه مث يكرب حني يقوم من اجللوس يف اثنتني فيفعل ذلك يف كل ركعة حىت يفرغ من الصالة مث يقول 



سي بيده إين ألقربكم شبها بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن كانت هذه حني ينصرف والذي نف
لصالته حىت فارق الدنيا قال أبو داود رمحه اهللا هذا الكالم األخري حيمله مالك والزبريي وغريمها عن الزهري 

اهللا قد أخرج  عن علي بن حسني ووافق عبد األعلى عن معمر شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال الشيخ رمحه
  البخاري حديث شعيب عن أيب اليمان عن شعيب 

وأما حديث عبد األعلى فأنبأ أبو بكر بن احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف  -  ٢٣٢٥
سلمة وأيب بكر بن عبد الرمحن  : بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري عن أيب 

ليا خلف أيب هريرة فلما ركع كرب فلما رفع رأسه قال مسع اهللا ملن محده ربنا ولك احلمد مث سجد وكرب أهنما ص
مث رفع وكرب مث كرب حني قام من الركعتني مث قال ما زالت هذه صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت 

  فارق الدنيا 

د بن أيب احلسني الدارمي ثنا حممد بن املسيب ثنا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمح -  ٢٣٢٦
بن حصني قال  صلى مع علي : إسحاق بن شاهني ثنا خالد عن اجلريري عن أيب العالء عن مطرف عن عمران 

سلم  رضي اهللا عنه بالبصرة فقال عمران ذكرنا هذا الرجل صالة كان يصليها بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  ما رفع وكلما وضع رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق بن شاهني فذكر أنه كان يكرب كل

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ بنيسابور وأبو القاسم عبيد اهللا بن عمر بن علي الفامي الفقيه ببغداد  -  ٢٣٢٧
: عكرمة قال  قاال ثنا أمحد بن سلمان الفقيه ثنا جعفر الطيالسي ثنا عفان وأبو سلمة قاال ثنا مهام ثنا قتادة عن

صليت خلف شيخ أمحق مبكة فكرب يف صالة الظهر ثنتني وعشرين تكبرية فأتيت بن عباس فقلت إين صليت 
خلف شيخ أمحق فكرب يف صالة الظهر ثنتني وعشرين تكبرية قال ثكلتك أمك تلك صالة أيب القاسم صلى اهللا 

  عليه و سلم رواه البخاري يف الصحيح عن أيب سلمة 

نا أبو القاسم زيد بن جعفر بن حممد احلسيين بالكوفة أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا أخرب -  ٢٣٢٨
سألت أنس بن مالك عن : حممد بن احلسني بن أيب احلسني ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن عبد الرمحن األصم قال 
ذا سجد وإذا قام يف الركعتني التكبري يف الصالة قال يكرب إذا ركع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإ

سلم وأيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما فقال له  فقال له خطيم عمن حتفظ هذا فقال عن النيب صلى اهللا عليه و 
  خطيم وعثمان قال وعثمان هذا هو الصواب باخلاء املعجمة وقيل حطيم باحلاء 

ل العباس بن حممد بن قوهيار قاال ثنا حممد أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان البصري وأبو الفض -  ٢٣٢٩
بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا سفيان ح وأخربنا أبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي أنبأ أبو جعفر بن 

كان : دحيم ثنا حممد بن احلسني ثنا الفضل بن دكني عن سفيان عن عبد الرمحن األصم قال مسعت أنسا يقول 
 عليه و سلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم يتمون التكبري إذا رفعوا وإذا وضعوا رسول اهللا صلى اهللا
  وهذا وما قبله أوىل 



مما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو مسلم ثنا عمرو بن مرزوق ثنا شعبة ح  -  ٢٣٣٠
بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد الكعيب  يمان ثنا حيىي بن محاد أنبأ شعبة عن احلسن  ثنا حممد بن سل

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ال يتم التكبري : عمران عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أبزي عن أبيه 
بن أبزي عن أبيه أنه صلى مع النيب صلى اهللا عليه و سلم وكان ال يتم  ويف حديث عمرو عن بن عبد الرمحن 

   ٢٠٦التكبري فقد يكون كرب ومل يسمع وقد يكون ترك مرة ليبني اجلواز واهللا أعلم 

  باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قراءة وأبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء قاال ثنا  -  ٢٣٣١
بيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الر

عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل القاضي ثنا عبد اهللا عن مالك عن الزهري عن سامل بن عبد اهللا عن 
الصالة رفع يديه حذو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا افتتح : عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما 

منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال مسع اهللا ملن محده ربنا ولك احلمد وكان ال يفعل ذلك 
يف السجود لفظ حديث القعنيب رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن مسلمة القعنيب ورواه عبد اهللا بن 

  وهب عن مالك وزاد فيه وإذا كرب للركوع 

بن  -  ٢٣٣٢ أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على 
  فذكره وكذلك رواه عبد الرمحن بن مهدي وخالد بن خملد ومجاعة عن مالك : وهب أخربك مالك بن أنس 

ار وأبو جعفر حممد بن عمرو أخربناه أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصف -  ٢٣٣٣
رأيت رسول اهللا : الرزاز قاال ثنا سعدان بن نصر املخرمي ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سامل عن أبيه قال 

سلم إذا افتتح الصالة رفع يديه حىت حياذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع من  صلى اهللا عليه و 
  واه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي ومجاعة عن بن عيينة الركوع وال يرفع بني السجدتني ر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسن بن حليم املروزي ثنا أبو املوجه ثنا عبدان ثنا عبد اهللا ح  -  ٢٣٣٤
م البناين وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ بكر بن حممد بن محدان مبرو واللفظ له أنبأ إبراهيم بن هالل ثنا علي بن إبراهي

رأيت رسول : ثنا عبد اهللا أنبأ يونس بن يزيد األيلي عن الزهري قال أخربين سامل بن عبد اهللا عن بن عمر قال 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قام يف الصالة رفع يديه حىت تكونا حذو منكبيه مث يكرب قال وكان يفعل ذلك 

ركوع ويقول مسع اهللا ملن محده وال يفعل ذلك يف السجود حني يكرب للركوع ويفعل ذلك حني يرفع رأسه من ال
  قال وكان بن املبارك يرفع يديه كذلك يف الصلوات اخلمس والتطوع والعيدين واجلنائز 

وأخربنا به أبو عبد اهللا يف موضع آخر ثنا بكر بن حممد بن محدان الصرييف ثنا إبراهيم بن هالل ثنا  -  ٢٣٣٥
بنحوه ومل يذكر فعل بن املبارك رواه البخاري يف : بن املبارك عن يونس فذكره علي بن احلسن بن شقيق ثنا 

سليمان عن عبد اهللا    الصحيح عن حممد بن مقاتل عن عبد اهللا ورواه مسلم عن بن قهزاذ عن سلمة بن 



هدي ثنا أبو أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن م -  ٢٣٣٦
اليمان احلكم بن نافع قال أخربين أبو بشر شعيب بن دينار عن أيب محزة عن حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن 

رأيت رسول : شهاب الزهري أخربين سامل بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما قال 
رفع يديه حني يكرب حىت جيعلهما حذاء منكبيه مث إذا كرب اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا افتتح التكبري للصالة 

للركوع فعل مثل ذلك مث إذا قال مسع اهللا ملن محده فعل مثل ذلك وقال ربنا ولك احلمد وال يفعل ذلك حني 
  يسجد رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان 

الصفار ثنا عبيد بن شريك وابن ملحان أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد  -  ٢٣٣٧
كان رسول اهللا : قاال ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن بن عمر قال 

سلم إذا قام للصالة رفع يديه حىت تكونا حذو منكبيه مث يكرب فإذا أراد أن يركع فعل مثل  صلى اهللا عليه و 
ع فعل مثل ذلك وال يفعله حني يرفع رأسه من السجود رواه مسلم يف الصحيح عن ذلك وإذا رفع من الركو

  بن رافع عن حجني عن الليث 

وحدثنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين علي بن حممد بن سختويه ثنا حممد بن إسحاق ثنا حممد بن رافع  -  ٢٣٣٨
  سلم يف الصحيح عن حممد بن رافع مبثله رواه م: ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج حدثين بن شهاب فذكره 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ أبو احلسني عبد اهللا بن حممد السمناين ثنا نصر  -  ٢٣٣٩
أنه كان إذا دخل يف : بن على اجلهضمي أخربين عبد األعلى بن عبد األعلى أنبأ عبد اهللا عن نافع عن بن عمر 

ركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع وإذا قام من الركعتني رفع يديه ورفع ذلك إىل النيب الصالة رفع يديه وإذا 
سلم رواه البخاري يف الصحيح عن عياش عن عبد األعلى    صلى اهللا عليه و 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عفان ثنا  -  ٢٣٤٠
سلم كان إذا دخل : سلمة ثنا أيوب ثنا نافع عن بن عمر رضي اهللا عنه  محاد بن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

يف الصالة رفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وكذلك رواه إبراهيم بن طهمان عن 
   موسى بن عقبة وأيوب السختياين عن نافع مسندا واستشهد البخاري جبميع ذلك

أخربناه أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ ثنا أمحد بن يوسف  -  ٢٣٤١
السلمي ثنا عمر بن عبد اهللا بن رزين السلمي أبو العباس ثنا إبراهيم بن طهمان عن أيوب بن أيب متيمة وموسى 

الصالة وإذا ركع وإذا استوى قائما من ركوعه  أنه كان يرفع يديه حني يفتتح: بن عقبة عن نافع عن بن عمر 
  حذو منكبيه ويقول كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفعل ذلك 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي حدثين عبد اهللا بن وهب  -  ٢٣٤٢
بن شاهني وقال الدينوري إسحاق بن أيب  الدينوري وأمحد بن حممد بن عبد الكرمي قاال ثنا أبو بشر إسحاق

رأيت مالك بن احلويرث إذا صلى : عمران الواسطي ثنا خالد بن عبد اهللا عن خالد احلذاء عن أيب قالبة قال 



كرب ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدثنا أن رسول اهللا صلى 
سلم كان يصل ي هكذا رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق بن شاهني ورواه مسلم عن حيىي بن اهللا عليه و 

  حيىي عن خالد بن عبد اهللا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن عمر بن برهان وأبو احلسن بن الفضل القطان وأبو حممد عبد اهللا بن  -  ٢٣٤٣
لصفار ثنا احلسن بن عرفة ثنا خالد بن احلارث حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد قالوا أنبأ إمساعيل بن حممد ا

: اهلجيمي البصري عن سعيد بن أيب عروبة قال أنبأنا قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن احلويرث أنه قال 
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يرفع يديه يف صالة إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حىت حياذي هبما 

  فروع أذنيه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا حممد بن املثىن ثنا بن أيب  -  ٢٣٤٤
بإسناده ومعناه وزاد رفع اليدين إذا كرب أخرجه مسلم يف الصحيح عن : عدي عن سعيد عن قتادة فذكره 

  ىي وهشام الدستوائي وغريهم عن قتادة حممد بن املثىن ورواه شعبة بن احلجاج وأبو عوانة ومهام بن حي

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا جعفر بن حممد بن شاكر  -  ٢٣٤٥
ثنا عفان ثنا مهام ثنا حممد بن جحادة عن عبد اجلبار بن وائل عن علقمة بن وائل وموىل هلم أهنما حدثاه عن أبيه 

سلم حني دخل يف الصالة كرب قال أبو عثمان وصف مهام حيال : ه وائل بن حجر أن رأى النيب صلى اهللا عليه و 
أذنيه يعين رفع اليدين مث إلتحف بثوبه مث وضع يده اليمىن على يده اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من 

كفيه رواه مسلم يف الصحيح  الثوب ورفعهما فكرب فلما قال مسع اهللا ملن محده رفع يديه فلما سجد سجد بني
  عن زهري بن حرب عن عفان 

أخربنا أبو احلسن على بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضيب ثنا  -  ٢٣٤٦
أتيت النيب : مسدد ثنا عبد الواحد يعين بن زياد ثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر احلضرمي قال 

سلم فقلت ألنظرن كيف يصلي فاستقبل القبلة وكرب ورفع يديه حىت كانتا حذو منكبيه مث صلى اهللا عل يه و 
أخذ مشاله بيمينه فلما أراد أن يركع رفع يديه حىت كانتا حذو منكبيه فلما ركع وضع يديه على ركبتيه فلما 

املوضع فلما جلس افترش أراد أن يرفع رفع يديه حىت كانتا حذو منكبيه فلما سجد وضع يديه من وجهه ذلك 
رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع حد مرفقه اليمىن على فخذه اليمىن وعقد ثنتني 

وحلق واحده وأشار بالسبابة ورواه سفيان الثوري وشعبه بن احلجاج وأبو عوانة وغيالن بن جامع وأبو 
ن كليب إال أن بعضهم قاال حذاء أذنيه ووافق بن األحوص وزائده بن قدامه وابن عيينة ومجاعة عن عاصم ب

  عيينة عبد الواحد بن زياد يف املنكبني 

بن سنان القزاز  -  ٢٣٤٧ أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو احلسن حممد 
عطاء قال مسعت أبا محيد البصري ببغداد ثنا أبو عاصم عن عبد احلميد بن جعفر قال حدثين حممد بن عمرو بن 

الساعدي يف عشرة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فيهم أبو قتادة احلارث بن ربعي فقال أبو محيد 



أنا أعلمكم بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالوا مل ما كنت أكثرنا له تبعا وال أقدمنا له : الساعدي 
ام إىل الصالة رفع يديه صحبه قال بلى قالوا فأعرض علينا قال ف قال كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا ق

حىت حياذي هبما منكبيه مث يكرب حىت يقر كل عضو منه يف موضعه معتدال مث يقرأ مث يكرب ويرفع يديه حىت حياذي 
فيقول مسع اهللا هبما منكبيه مث يركع ويضع راحتيه على ركبتيه مث يعتدل وال ينصب رأسه وال يقنع مث يرفع رأسه 

ملن محده مث يرفع يديه حىت حياذي هبما منكبيه حىت يعود كل عظم منه إىل موضعه معتدال مث يقول اهللا أكرب مث 
يهوى إىل األرض فيجايف يديه عن جنبيه مث يرفع رأسه فيثين رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا 

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

كما فعل أو كرب عند افتتاح الصالة مث يصنع مثل ذلك يف بقية صالته حىت إذا كان يف السجدة اليت فيها 
تسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه األيسر فقالوا مجيعا صدق هكذا كان يصلي رسول اهللا ال

سلم ومبعناه رواه هشيم بن بشري وأبو أسامة وعبد امللك بن الصباح املسمعي وغريهم عن عبد  صلى اهللا عليه و 
  احلميد بن جعفر وروي من وجه آخر عن أيب محيد وأصحابه 

أبو حازم احلافظ أنبأ أبو أمحد احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن إسحاق الثقفي ثنا عبيد اهللا بن  أخربناه -  ٢٣٤٨
سعيد وحممد بن رافع قاال ثنا أبو عامر عبد امللك بن عمرو ثنا فليح حدثين عباس بن سهل قال اجتمع حممد بن 

أنا : اهللا عليه و سلم فقال أبو محيد مسلمة وأبو محيد وأبو أسيد وسهل بن سعد فذكروا صالة رسول اهللا صلى 
ام فكرب ورفع يديه مث  أعلمكم بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ق

رفع يديه حني كرب للركوع مث ركع مث وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحامها عن جنبيه 
 رفع يديه فاستوى قائما حىت أخذ كل عظم موضعه مث سجد وأمكن جبهته وأنفه ومل يصب رأسه ومل يقنعه مث

افترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمىن  وحنى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه حىت فرغ مث جلس ف
بلته ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمىن على ركبته اليمىن وأشار بإصبعه    على ق

خربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار الزاهد إمالء من أصل كتابه قال أ -  ٢٣٤٩
صليت خلف أيب النعمان حممد بن الفضل فرفع يديه حني افتتح : قال أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل السلمي 

خلف محاد بن زيد فرفع يديه  الصالة وحني ركع وحني رفع رأسه من الركوع فسألته عن ذلك فقال صليت
حني افتتح الصالة وحني ركع وحني رفع رأسه من الركوع فسألته عن ذلك فقال صليت خلف أيوب 

السختياين فكان يرفع يديه إذا افتتح الصالة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فسألته فقال رأيت عطاء بن 
إذا رفع رأسه من الركوع فسألته فقال صليت خلف عبد اهللا أيب رباح يرفع يديه إذا افتتح الصالة وإذا ركع و

بن الزبري فكان يرفع يديه إذا افتتح الصالة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فسألته فقال عبد اهللا بن 
الزبري صليت خلف أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه فكان يرفع يديه إذا افتتح الصالة وإذا ركع وإذا رفع رأسه 

سلم فكان يرفع يديه إذا افتتح الصالة من ال ركوع وقال أبو بكر صليت خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رواته ثقات 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا اإلمام أبو بكر أمحد بن إسحاق بن أيوب أنبأ حممد بن صاحل بن عبد  -  ٢٣٥٠
أخذ أهل مكة الصالة من بن :  احلافظ ثنا سلمه بن شبيب قال مسعت عبد الرزاق يقول اهللا أبو جعفر الكيليين

جريج وأخذ بن جريج من عطاء وأخذ عطاء من بن الزبري وأخذ بن الزبري من أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه 
وزاد فيه وأخذ وأخذ أبو بكر من النيب صلى اهللا عليه و سلم قال سلمة وثنا أمحد بن حنبل عن عبد الرزاق 

النيب صلى اهللا عليه و سلم من جربائيل وأخذ جربائيل عليه السالم من اهللا تبارك وتعاىل قال عبد الرزاق فقال 
  بن جريج يرفع يديه 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر أمحد بن عبيد احلافظ وأبو القاسم عبد الرمحن بن  -  ٢٣٥١
مدان قاال ثنا إبراهيم بن احلسني بن ديزيل اهلمداين ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة ثنا احلسن القاضي األسديان هب

رأيت طاوسا كرب فرفع يديه حذو منكبيه عند التكبري وعند ركوعه وعند رفعة رأسه من الركوع : احلكم قال 
ه و سلم قال أبو عبد فسألت رجال من أصحابه فقال إنه حيدث به عن بن عمر عن عمر عن النيب صلى اهللا علي

سلم وابن عمر عن النيب  اهللا احلافظ فاحلديثان كالمها حمفوظان عن بن عمر عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و 
سلم فإن بن عمر رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم فعله ورأى أباه فعله ورواه عن النيب صلى  صلى اهللا عليه و 

سلم    اهللا عليه و 

عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن أخربنا أبو  -  ٢٣٥٢
نصر ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين بن أيب الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد اهللا بن الفضل اهلامشي عن عبد 

ول اهللا صلى اهللا عليه و الرمحن األعرج عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عن رس
كان إذا قام إىل الصالة املكتوبة كرب ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قرأ قراءته وأراد : سلم أنه 

أن يركع ويصنعه إذا فرغ من الركوع وال يرفع يديه يف شيء من صالته وهو قاعد وإذا قام من السجدتني رفع 
يث عن أيب موسى األشعري وجابر بن عبد اهللا األنصاري وأيب هريرة يديه كذلك وكرب وقد روينا هذا احلد

سلم    وأنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن أمحد بن موسى البخاري بنيسابور ثنا حممود بن إسحاق بن  -  ٢٣٥٣
نا عن سبعة عشر نفسا من أصحاب النيب صلى اهللا حممود البخاري ثنا حممد بن إمساعيل البخاري قال وقد روي

أهنم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع فمنهم أبو قتادة األنصاري وأبو أسيد الساعدي البدري : عليه و سلم 
وحممد بن مسلمة البدري وسهل بن سعد الساعدي وعبد اهللا بن عمر بن اخلطاب وعبد اهللا بن عباس بن عبد 

بن مالك خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأبو هريرة الدوسي وعبد اهللا بن عمرو  املطلب اهلامشي وأنس
بن العاص وعبد اهللا بن الزبري بن العوام القرشي ووائل بن حجر احلضرمي ومالك بن احلويرث وأبو موسى 

ء وعن أيب بكر األشعري وأبو محيد الساعدي األنصاري رضي اهللا تعاىل عنهم قال الشيخ وقد روينا عن هؤال
بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب وجابر بن عبد اهللا األنصاري وعقبة بن عامر اجلهين وعبد اهللا بن  الصديق وعمر 

  جابر البياضي رضي اهللا عنهم 



وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو املثىن ثنا حممد بن املنهال ثنا يزيد  -  ٢٣٥٤
كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يرفعون أيديهم : ثنا سعيد عن قتادة عن احلسن قال بن زريع 

  إذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم من الركوع كأمنا أيديهم مراوح 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا حدثين حممد بن صاحل ثنا يعقوب بن يوسف األخرم ثنا احلسن بن عيسى  -  ٢٣٥٥
أنه سئل عن رفع اليدين يف الصالة فقال هو : نبأ عبد امللك بن أيب سليمان عن سعيد بن جبري أنبأ بن املبارك أ

شيء يزين به الرجل صالته كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يرفعون أيديهم يف االفتتاح وعند 
  الركوع وإذا رفعوا رؤوسهم 

ن موسى البخاري ثنا حممود بن إسحاق البخاري ثنا حممد أخربنا حممد بن عبد اهللا ثنا حممد بن أمحد ب -  ٢٣٥٦
عدة من أهل مكة وأهل احلجاز وأهل العراق وأهل الشام والبصرة واليمن أهنم : بن إمساعيل قال ويروى عن 

كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع ورفع الرأس منه منهم سعيد بن جبري وعطاء بن أيب رباح وجماهد والقاسم بن 
 بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب وعمر بن عبد العزيز والنعمان بن أيب عياش واحلسن وابن سريين حممد وسامل

وطاؤس ومكحول وعبد اهللا بن دينار ونافع وعبيد اهللا بن عمر واحلسن بن مسلم وقيس بن سعد وغريهم عدة 
وزاعي والليث بن سعد وابن كثرية قال الشيخ وقد رويناه عن أيب قالبة وأيب الزبري مث عن مالك بن أنس واأل

عيينة مث عن الشافعي وحيىي بن سعيد القطان وعبد الرمحن بن مهدي وعبد اهللا بن املبارك وحيىي بن حيىي وأمحد 
  بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم احلنظلي وعدة كثرية من أهل اآلثار بالبلدان رمحهم اهللا تعاىل 

ا أبو حممد عبد الرمحن بن محدان اجلالب هبمدان ثنا أبو حامت وحدثنا أبو عبد اهللا احلافظ إمالء ثن -  ٢٣٥٧
حممد بن إدريس الرازي ثنا وهب بن أيب مرحوم ثنا إسرائيل بن حامت عن مقاتل بن حيان عن األصبغ بن نباتة 

ملا نزلت هذه األيه على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنا : عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال 
ا هذه النحريه اليت أمرين هبا ريب قال أعطين اك الكوثر فصل لربك وإحنر قال النيب صلى اهللا عليه و سلم جلربيل م

إهنا ليست بنحرية ولكنه يأمرك إذا حترمت للصالة أن ترفع يديك إذا كربت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك 
سلم رفع األيدى من الركوع فإهنا صالتنا وصالة املالئكة الذين يف السماوات السبع ق ال النيب صلى اهللا عليه و 

ا } فما استكانوا لرهبم وما يتضرعون { من االستكانة اليت قال اهللا تبارك وتعاىل  وقد روي هذا واالعتماد على م
   ٢٠٧مضى وباهللا التوفيق 

  باب من مل يذكر الرفع إال عند االفتتاح

حيىي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن -  ٢٣٥٨
: سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن يزيد بن أيب زياد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء بن عازب قال 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا افتتح الصالة رفع يديه قال سفيان مث قدمت الكوفة فلقيت يزيد 
ال يعود فظننت أهنم لقنوه قال سفيان هكذا مسعت يزيد حيدثه مث مسعته بعد حيدثه فسمعته حي دث هبذا وزاد فيه مث 



هكذا ويزيد فيه مث ال يعود قال الشافعي رمحه اهللا وذهب سفيان إىل أن يغلط يزيد يف هذا احلديث يقول كأنه 
  لقن هذا احلرف فتلقنه ومل يكن يذكر سفيان يزيد باحلفظ كذلك 

أخربنا أبو سعيد حيىي بن حممد بن حيىي اإلسفرائيين أنبأ أبو حبر حممد بن احلسن الربهباري ثنا بشر بن  -  ٢٣٥٩
فذكر هذا احلديث ليس فيه مث ال يعود وقال سفيان : موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا يزيد بن أيب زياد مبكة 
ظننت أهنم لقنوه وقال يل أصحابنا إن حفظه قد تغري فلما قدمت الكوفة مسعته حيدث به فيقول فيه مث ال يعود ف

  أو قالوا قد ساء قال احلميدي قلنا لقائل هذا يعين للمحتج هبذا إمنا رواه يزيد ويزيد يزيد 

سألت أمحد : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال  -  ٢٣٦٠
ال يصح عنه هذا احلديث قال ومسعت حيىي بن معني يضعف يزيد بن أيب زياد بن حنبل عن هذا احلديث  فقال 

قال أبو سعيد الدارمي ومما حيقق قول سفيان بن عيينة أهنم لقنوه هذه الكلمة أن سفيان الثوري وزهري بن 
والذي يؤكد ما  معاوية وهشيما وغريهم من أهل العلم مل جييئوا هبا إمنا جاء هبا من مسع منه بآخره قال الشيخ

  ذهب إليه هؤالء 

ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا ح  -  ٢٣٦١
وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا الفضل بن احلباب قاال ثنا إبراهيم بن بشار ثنا سفيان 

رأيت النيب صلى اهللا عليه و : أيب زياد مبكة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء بن عازب قال  ثنا يزيد بن
سلم إذا افتتح الصالة رفع يديه وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع قال سفيان فلما قدمت الكوفة 

وكذلك رواه عبد الكرمي بن اهليثم  مسعته يقول يرفع يديه إذا افتتح الصالة مث ال يعود فظننت أهنم لقنوه
الديرعاقويل عن إبراهيم بن بشار قال الشيخ قد روي هذا احلديث حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أخيه 
عيسى عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء قال فيه مث ال يعود وقيل عن حممد بن عبد الرمحن عن احلكم عن 

يد بن أيب زياد عن بن أيب ليلى وحممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى ال حيتج حبديثه بن أيب ليلى وقيل عنه عن يز
  وهو أسوء حاال عند أهل املعرفة باحلديث من يزيد بن أيب زياد 

فذكر فصال يف : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي  -  ٢٣٦٢
   زياد مث قال ومل يرو هذا عن عبد الرمحن بن أيب ليلى أحد أقوى من يزيد تضعيف حديث يزيد بن أيب

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأنا أبو حامد بن بالل أنبأ حممد بن إمساعيل األمحسي ثنا وكيع عن سفيان  -  ٢٣٦٣
ألصلني : عن عاصم يعين بن كليب عن عبد الرمحن بن األسود عن علقمة قال قال عبد اهللا يعين بن مسعود 

سلم قال فصلى فلم يرفع يديه إال مرة واحدة    بكم صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

وأخربنا أبو على الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبه ثنا بن إدريس  -  ٢٣٦٤
ا رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن عاصم بن كليب عن عبد الرمحن بن األسود عن علقمه قال قال عبد اهللا  علمن

بلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي قد كنا  و سلم الصالة فكرب ورفع يديه فلما ركع طبق يديه بني ركبتيه قال ف



ا رواه عبد اهللا بن  نفعل هذا مث أمرنا هبذا يعين اإلمساك على الركبتني قال الشيخ فإن كان احلديث على م
كه وإن كان على ما رواه الثوري ففي حديث بن إدريس دالله على أن إدريس فقد يكون عاد لرفعهما فلم حي

ذلك كان يف صدر اإلسالم كما كان التطبيق يف صدر اإلسالم مث سنت بعده السنن وشرعت بعده الشرائع 
  حفظها من حفظها وأداها فوجب املصري إليها وباهللا التوفيق 

حممد بن عبد اهللا اجلراحي مبرو ثنا حيىي بن شاسوية ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو بكر  -  ٢٣٦٥
عبد الكرمي السكري ثنا وهب بن زمعة أنبأ سفيان بن عبد امللك قال مسعت عبد اهللا بن املبارك يقول مل يثبت 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رفع يديه أول مرة مث مل يرجع وقد ثبت عندي : عندي حديث بن مسعود 
اليدين ذكره عبيد اهللا ومالك ومعمر وابن أيب حفصة عن الزهري عن سامل عن بن عمر عن النيب  حديث رفع

سلم وهو يرفع يديه  سلم قال وأراه واسعا مث قال عبد اهللا كأين أنظر إىل النيب صلى اهللا عليه و  صلى اهللا عليه و 
جابر عن محاد بن أيب سليمان عن يف الصالة لكثرة األحاديث وجودة األسانيد قال الشيخ ورواه حممد بن 

إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال صليت خلف النيب صلى اهللا عليه و سلم وأيب 
  بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إال عند افتتاح الصالة 

خملد الضرير ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا إبراهيم بن حممد بن -  ٢٣٦٦
  فذكره : إسحاق بن أيب إسرائيل ثنا حممد بن جابر 

بن جابر وكان ضعيفا  -  ٢٣٦٧ أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه قال قال علي بن عمر احلافظ تفرد به حممد 
اهللا  عن محاد عن إبراهيم وغري محاد يرويه عن إبراهيم مرسال عن عبد اهللا من فعله غري مرفوع إىل النيب صلى

قال الشيخ وكذلك رواه محاد بن سلمة عن محاد بن أيب سليمان عن إبراهيم عن : عليه و سلم وهو الصواب 
بن مسعود مرسال موقوفا وروى أبو بكر النهشلي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن علي رضي اهللا عنه أنه كان 

   يرفع يديه يف التكبرية األوىل من الصالة مث ال يرفع يف شيء منها

أخربناه حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أمحد بن  -  ٢٣٦٨
فذكره قال عثمان الدارمي فهذا قد روي من هذا الطريق الواهي عن علي وقد : يونس ثنا أبو بكر النهشلي 

ي أنه رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم روي عبد الرمحن بن هرمز األعرج عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن عل
يرفعهما عند الركوع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع فليس الظن بعلي رضي اهللا عنه أنه خيتار فعله على فعل 
النيب صلى اهللا عليه و سلم ولكن ليس أبو بكر النهشلي ممن حيتج بروايته أو تثبت به سنه مل يأت هبا غريه قال 

ا رووه عنهما من أهنما كانا ال يرفعان الزعفراين قال الشاف عي يف القدمي وال يثبت عن علي وابن مسعود يعين م
أيديهما يف شيء من الصالة إال يف تكبرية االفتتاح قال الشافعي رمحه اهللا وإمنا رواه عاصم بن كليب عن أبيه 

 عليه و سلم رفع يديه كما عن علي فأخذ به وترك ما روي عاصم عن أبيه عن وائل بن حجر أن النيب صلى اهللا
روى بن عمر ولو كان هذا ثابتا عن علي وعبد اهللا كان يشبه أن يكون رآمها مرة أغفال فيه رفع اليدين ولو 

  قال قائل ذهب عنهما حفظ ذلك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وحفظه بن عمر فكانت له احلجة 



بن إسحاق الفقيه أنبأ حممد بن أمحد بن النضر ثنا معاوية بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر  -  ٢٣٦٩
عمرو ثنا زائدة عن حصني ح وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ أنبأ احلسني بن 

دخلنا : إمساعيل وعثمان بن حممد بن جعفر قاال ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن حصني بن عبد الرمحن قال 
اهيم فحدثه عمرو بن مرة قال صلينا يف مسجد احلضرميني فحدثين علقمة بن وائل عن أبيه أنه رأى على إبر

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رفع يديه حني يفتتح الصالة وإذا ركع فقال إبراهيم ما أرى أباه رأى رسول 
فظ ذلك منه مث قال إبراهيم إمنا رفع اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال ذاك اليوم الواحد فحفظ ذلك وعبد اهللا مل حي

اليدين عند افتتاح الصالة لفظ حديث جرير قال أبو بكر بن إسحاق الفقيه هذه علة ال تسوى مساعها ألن رفع 
اليدين قد صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مث عن اخللفاء الراشدين مث عن الصحابة والتابعني وليس يف 

فع اليدين ما يوجب أن هؤالء الصحابة رضي اهللا عنهم مل يروا النيب صلى اهللا عليه نسيان عبد اهللا بن مسعود ر
و سلم رفع يديه قد نسي بن مسعود من القرآن ما مل خيتلف املسلمون فيه بعد وهي املعوذتان ونسي ما اتفق 

خيتلف العلماء فيه  العلماء كلهم على نسخه وتركه من التطبيق ونسي كيفية قيام اثنني خلف اإلمام ونسي ما مل
سلم صلى الصبح يوم النحر يف وقتها ونسي كيفية مجع النيب صلى اهللا عليه و سلم  أن النيب صلى اهللا عليه و 

بعرفة ونسي ما مل خيتلف العلماء فيه من وضع املرفق والساعد على األرض يف السجود ونسي كيف كان يقرأ 
نثى وإذا جاز على عبد اهللا أن ينسى مثل هذا يف الصالة خاصه النيب صلى اهللا عليه و سلم وما خلق الذكر واأل

  كيف ال جيوز مثله يف رفع اليدين 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قلت  -  ٢٣٧٠
تعظيما هللا وسنه متبعة يرجى للشافعي ما معىن رفع اليدين عند الركوع فقال مثل معىن رفعهما عند االفتتاح 

  : فيها ثواب اهللا عز و جل ومثل رفع اليدين على الصفا واملروة وغريمها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسن بن حليم الصائغ مبرو ثنا أبو املوجه أخربين أبو نصر حممد بن  -  ٢٣٧١
صليت يف مسجد الكوفة : نا وكيع قال أيب اخلطاب السلمي وكأن رجال صاحلا قال أخربين علي بن يونس ث

فإذا أبو حنيفة قائم يصلي وابن املبارك إىل جنبه يصلي فإذا عبد اهللا يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع وأبو 
حنيفة ال يرفع فلما فرغوا من الصالة قال أبو حنيفة لعبد اهللا يا أبا عبد الرمحن رأيتك تكثر رفع اليدين أردت 

د اهللا يا أبا حنيفة قد رأيتك ترفع يديك حني افتتحت الصالة فأردت أن تطري فسكت أبو أن تطري فقال له عب
  حنيفه قال وكيع فما رأيت جوابا أحضر من جواب عبد اهللا أليب حنيفة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو سعيد أمحد بن حممد بن رميح ثنا أبو نصر أمحد بن حممد بن  -  ٢٣٧٢
زي مبرو ثنا حممد بن سعيد الطربي ثنا سليمان بن داود الشاذكوين قال مسعت سفيان بن عيينة عبد اهللا املرو

اجتمع األوزاعي والثوري مبين فقال األوزاعي للثوري مل ال ترفع يديك يف خفض الركوع ورفعه فقال : يقول 
ه عن النيب صلى اهللا عليه و الثوري ثنا يزيد بن أيب زياد فقال األوزاعي أروى لك عن الزهري عن سامل عن أبي

سلم وتعارضين بيزيد بن أيب زياد ويزيد رجل ضعيف احلديث وحديثه خمالف للسنة قال فامحر وجه سفيان 



الثوري فقال األوزاعي كأنك كرهت ما قلت قال الثوري نعم قال األوزاعي قم بنا إىل املقام نلتعن أينا على 
  قد احتد  احلق قال فتبسم الثوري ملا رأى األوزاعي

وأخربنا أبو عبد اهللا حدثين أبو بكر حممد بن جعفر الربذعي ببخارى أنبأ أبو منصور حممد بن إبراهيم  -  ٢٣٧٣
   ٢٠٨فذكر احلديث مبعىن رواية املروزي : بن محدويه األشتيخين ثنا أبو عبد اهللا حممد بن سعيد الطربي 

  باب السنة يف رفع اليدين كلما كرب للركوع

ربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة قال ثنا أبو داود ثنا بن املصفي احلمصي ثنا بقية ثنا أخ -  ٢٣٧٤
سلم إذا قام إىل : الزبيدي عن الزهري عن سامل عن عبد اهللا بن عمر قال  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حىت الصالة رفع يديه حىت تكونا حذو منكبيه مث يكرب ومها كذلك فريكع مث 
تكونا حذو منكبيه مث قال مسع اهللا ملن محده وال يرفع يديه يف السجود ويرفعهما يف كل تكبرية يكربها قبل 

   ٢٠٩الركوع حىت تنقضى صالته الزبيدي هذا امسه حممد بن الوليد بن عامر 

  باب ما روي يف التطبيق يف الركوع

بد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو أخربنا أبو حممد ع -  ٢٣٧٥
أتينا عبد اهللا يعين بن مسعود يف داره قال صلى : معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن األسود وعلقمة قاال 

فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا هؤالء خلفكم قلنا ال فقال قوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان وال إقامة فذهبنا لنقوم خلفه 
عن ميينه واألخر عن مشاله فلما ركعنا وضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا وطبق كفيه مث أدخلهما بني فخذيه 

فلما صلينا قال إهنا ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصالة عن مواقيتها وخينقوهنا إىل شرق املوتى يعين آخر 
فصلوا الصالة لوقتها واجعلوا صالتكم معهم سبحة وإذا كنتم ثالثة  الوقت فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك

فصلوا مجيعا وإذا كنتم أكثر من ذلك فليتقدمكم أحدكم فإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه مث طبق 
ترك  بني كفيه وأرانا قال كأين أنظر إىل اختالف أصابع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أبو معاوية هذا قد

   ٢١٠رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب عن أيب معاوية 

  باب السنة يف وضع الراحتني على الركبتني ونسخ التطبيق

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عباس بن الفضل األسفاطي  -  ٢٣٧٦
صليت إىل جنب أيب فطبقت بني كفي : بن سعد يقول ثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن أيب يعفور قال مسعت مصعب 

مث وضعتهما بني فخذي فنهاين أيب عن ذلك وقال كنا نفعل هذا فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب 
  رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد 

صور القاضي ح وأخربنا أبو حدثنا أبو سعد عبد امللك بن أيب عثمان الزاهد أنبأ أبو حممد حيىي بن من -  ٢٣٧٧
صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا أبو عوانة 



صليت إىل جنب سعد فطبقت بيدي فجعلتهما بني ركبيت فضرب : عن أيب يعفور عن مصعب بن سعد قال 
بيدي فجعلتهما بني ركبيت قال فضرب بيدي وقال يا بين إنا بيدي قال مث صليت مرة أخرى إىل جنبه فطبقت 

كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضرب باألكف على الركب رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة وغريه وزاد أنا هنينا عن 
  هذا وأمرنا أن نضرب باألكف على الركب وأخرجه من حديث الزبري بن عدي عن مصعب بن سعد 

هللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أخربنا أبو عبد ا -  ٢٣٧٨
احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا أبو أسامة عن إمساعيل يعين بن أيب خالد عن الزبري بن عدي عن مصعب 

ف قال كنا كنت أصلي إىل جنب أيب فلما ركعت قلت كذا وطبق يديه بني رجليه فلما انصر: بن سعد قال 
  نفعل هذا مث أمرنا أن نرفع إىل الركب 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن عبد  -  ٢٣٧٩
قال أقبل عمر فقال يا أيها : الوهاب ثنا جعفر بن عون أنبأ مسعر عن أيب حصني عن أيب عبد الرمحن السلمي 

  م الركب فأمسكوا بالركب الناس سنت لك

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حممد بن  -  ٢٣٨٠
قال كنا إذا ركعنا : خالد بن خلي ثنا أمحد بن خالد ثنا إسرائيل عن أيب حصني عن أيب عبد الرمحن السلمي 

  رضي اهللا عنه إن من السنة األخذ بالركب  جعلنا أيدينا بني أفخاذنا فقال عمر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ حممد بن أيوب أنبأ أبو الوليد ثنا أبو  -  ٢٣٨١
قدمت املدينة فجعلت : عوانة عن حصني عن عمرو بن مرة عن خيثمة بن عبد الرمحن عن أيب سربة اجلعفي قال 

صحاب عبد اهللا وأركع قال فقال رجل يا عبد اهللا ما حيملك على هذا قلت كان عبد اهللا أطبق كما يطبق أ
سلم كان يفعله قال صدق عبد اهللا ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه  يفعله وذكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

فاصنعه قال فلما قدم كان  و سلم رمبا صنع األمر مث أحدث اهللا له األمر اآلخر فانظر ما اجتمع عليه املسلمون
ال يطبق قال الشيخ وهذا الذي صار األمر إليه موجود يف حديث أيب محيد الساعدي وغريه يف صفة ركوع 

النيب صلى اهللا عليه و سلم ويف ذلك ما دل على أن أهل املدينة أعرف بالناسخ واملنسوخ من أهل الكوفة وباهللا 
   ٢١١التوفيق 

  باب صفة الركوع

ربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ أمحد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا أخ -  ٢٣٨٢
بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من  الليث عن بن أيب حبيب عن حممد بن عمرو بن حلحلة عن حممد بن عمرو 

سلم قال فذكرنا صالة رسول اهللا صلى  اهللا عليه و سلم فقال أبو محيد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
أنا كنت أحفظكم لصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأيته إذا كرب جعل يديه حذو منكبيه : الساعدي 

  وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه مث هصر ظهره وذكر احلديث رواه البخاري يف الصحيح عن بن بكري 



كر بن داسة ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بن هليعة عن وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو ب -  ٢٣٨٣
كنت يف جملس من : يزيد بن أيب حبيب عن حممد بن عمرو بن حلحلة عن حممد بن عمرو العامري قال 

سلم فتذاكروا صالته فقال أبو محيد فذكر بعض هذا احلديث وقال إذا  أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  ركبتيه وفرج بني أصابعه مث هصر ظهره غري مقنع رأسه وال صافح خبده ركع أمكن كفيه من 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا عبد امللك بن  -  ٢٣٨٤
عمرو أخربين فليح حدثين عباس بن سهل قال اجتمع أبو محيد وأبو أسيد وسهل بن سعد وحممد بن مسلمة 

سلم قال أبو محيد أنا أعلمكم بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و ف ذكروا صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  فذكر احلديث قال مث ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فجاىف عن جنبيه : سلم 

بن أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وعبد اهللا بن حممد بن احلسن ا -  ٢٣٨٥ لعدل قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد 
يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنبأ يزيد بن هارون أنبأ حسني املعلم عن بديل بن ميسرة عن أيب اجلوزاء عن 

سلم يفتتح الصالة بالتكبري فذكر احلديث وفيه وكان إذا ركع : عائشة  قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  ه ولكن بني ذلك وذكر احلديث أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث حسني املعلم مل يشخص رأسه ومل يصوب

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو  -  ٢٣٨٦
الصالة  مفتاح: معاوية عن أيب سفيان السعدي عن أيب نضرة عن أيب سعيد أراه رفعه شك أبو معاوية قال 

يمة وال صالة ملن ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب  الطهور وحترميها التكبري وحتليلها التسليم ويف كل ركعتني تسل
وغريها فريضة أو غري فريضة وإذا ركع أحدكم فال يذبح تذبيح احلمار وليقم صلبه وإذا سجد فليمد صلبه فإن 

صدور قدميه وإذا جلس فلينصب رجله اليمىن اإلنسان يسجد على سبعة أعظم جبهته وكفيه وركبتيه و
   ٢١٢وليخفض رجله اليسرى 

  باب القول يف الركوع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ  -  ٢٣٨٧
قال صليت مع رسول : جرير عن األعمش عن سعيد بن عبيدة عن املستورد بن األحنف عن صلة عن حذيفة 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات ليلة فاستفتح بسورة البقرة فقلت يقرأ مائة آية مث يركع فمضى فقلت خيتمها مث 
يركع فمضى حىت قرأ سورة النساء وآل عمران مث ركع حنوا من قيامه فيقول سبحان ريب العظيم سبحان ريب 

اللهم ربنا لك احلمد فأطال القيام مث سجد فأطال السجود يقول يف  العظيم مث رفع رأسه فقال مسع اهللا ملن محده
سجوده سبحان ريب األعلى ال مير بآية فيها ختويف وتعظيم إال ذكره رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن 

  إبراهيم وغريه 

ن درستويه ثنا أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ب -  ٢٣٨٨
يعقوب بن سفيان ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا موسى بن أيوب الغافقي عن عمه إياس بن عامر الغافقي عن 



ا نزلت : عقبة بن عامر اجلهين رضي اهللا عنه أنه قال  قال لنا رسول اهللا صلى اهللا } فسبح باسم ربك العظيم { مل
  ح اسم ربك األعلى قال لنا اجعلوها يف سجودكم عليه و سلم اجعلوها يف ركوعكم فلما نزلت سب

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن يونس ثنا الليث يعين بن سعد  -  ٢٣٨٩
مبعناه زاد قال فكان رسول اهللا : عن أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب عن رجل من قومه عن عقبة بن عامر 

سلم إذا ركع قال سبحان ريب العظيم وحبمده ثالثا وإذا سجد قال سبحان ريب األعلى وحبمده صلى اهللا عليه و 
  ثالثا قال أبو داود وهذه الزيادة خناف أن ال تكون حمفوظة 

وأخربنا أبو علي أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا خالد بن عبد اهللا ثنا سعيد اجلريري عن  -  ٢٣٩٠
رمقت النيب صلى اهللا عليه و سلم يف صالته فكان يتمكن يف ركوعه وسجوده : أو عمه قال  السعدي عن أبيه

  قدر ما يقول سبحان اهللا وحبمده ثالثا 

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين  -  ٢٣٩١
عون أنبأ بن أيب ذئب عن إسحاق بن يزيد عن عون رفعه إىل عبد اهللا  ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن

إذا ركع أحدكم فقال سبحان ريب العظيم ثالث مرات فقد مت : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ركوعه وذلك أدناه وإذا سجد فقال سبحان ريب األعلى يعين ثالثا فقد مت سجوده وذلك أدناه هذا مرسل عون 

  بد اهللا مل يدرك عبد اهللا بن مسعود بن ع

حدثنا أبو حممد بن يوسف إمالء أنبأ أبو القاسم جعفر بن حممد املوسوى مبكة حرسها اهللا تعاىل أنبأ  -  ٢٣٩٢
أبو حامت الرازي أنبأ عبيس بن مرحوم العطار ثنا حامت بن إمساعيل ثنا جعفر بن حممد عن أبيه قال جاءت احلطابة 

هللا ال نزال سفرا أبدا فكيف نصنع بالصالة فقال صلى اهللا عليه و سلم سبحوا ثالث يا رسول ا: فقالت 
  تسبيحات ركوعا وثالث تسبيحات سجودا وهذا أيضا مرسل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي وأبو نصر أمحد بن  -  ٢٣٩٣
بن شبيب القاضي وأبو نصر  منصور بن احلسني املقرئ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن علي بن أمحد 

يمان األصبهاين ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن أيب الضحى عن  يعقوب ثنا هارون بن سل
قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكثر ان يقول يف ركوعه سبحانك وحبمدك : مسروق عن عائشة 

  يل يتأول القرآن  اللهم اغفر

وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا بن خالد ثنا حيىي ثنا  -  ٢٣٩٤
سبحانك ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل يتأول القرآن رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد : منصور فذكره وقال 

  ه آخر عن منصور عن حيىي بن سعيد القطان وأخرجه مسلم من وج



بن داود العلوي إمالء أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن دلويه الدقاق  -  ٢٣٩٥ حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني 
بن عبد اهللا عن عائشة  : ثنا أبو األزهر السليطي ثنا سعيد بن عامر ثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن مطرف 

يقول يف ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب املالئكة والروح أخرجه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان 
  مسلم يف الصحيح من حديث بن أيب عروبة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ عمر بن حفص ثنا عاصم بن علي ثنا  -  ٢٣٩٦
بن أيب سلمة عن األعرج عن عبي د اهللا بن أيب رافع عن علي بن أيب طالب عبد العزيز بن أيب سلمة ثنا املاجشون 

كان إذا افتتح الصالة وذكر احلديث وقال فيه وإذا ركع : رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك مسعي وبصري وعظامي أظنه قال وخمي وعصيب رواه 

  لعزيز مسلم يف الصحيح من وجهني عن عبد ا

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا إبراهيم بن إسحاق األمناطي ثنا أمحد بن إبراهيم  -  ٢٣٩٧
الدورقي ثنا حجاج بن حممد عن بن جريج قال أخربين موسى بن عقبة عن عبد اهللا بن الفضل عن عبد الرمحن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا : نه األعرج عن بن أيب رافع عن علي بن أيب طالب رضي اهللا ع
إبتدأ الصالة املكتوبة فذكر احلديث وفيه قال وكان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت 

   ٢١٣أنت ريب خشع لك مسعي وبصري وخمي وعظمي وما استقلت به قدمي هللا رب العاملني 

  جودباب النهي عن قراءة القرآن يف الركوع والس

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قالوا  -  ٢٣٩٨
ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه 

هناين : مسع علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال  قال حدثين إبراهيم بن عبد اهللا بن حنني أن أباه حدثه أنه
بن  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا رواه مسلم يف الصحيح عن حرملة بن حيىي عن 

  وهب 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد بن  -  ٢٣٩٩
راين ثنا حممد بن إدريس الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه الصباح الزعف

ثنا حممد بن نصر املروزي وهارون بن موسى قاال ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن نافع عن إبراهيم بن 
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال  عبد اهللا بن حنني عن أبيه عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه

عن لبس القسي واملعصفر وعن ختتم الذهب وعن القراءة يف الركوع رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 
وكذلك رواه زيد بن أسلم والوليد بن كثري ويزيد بن أيب حبيب وأسامة بن زيد الليثي وحممد بن عمرو بن 

سار عن إبراهيم عن أبيه عن علي ورواه الضحاك بن عثمان وحممد بن عجالن علقمة وحممد بن إسحاق بن ي
ويف إحدى الروايتني عن داود بن قيس عن إبراهيم عن أبيه عن بن عباس عن علي ورواه حممد بن املنكدر عن 



عليه  عبد اهللا بن حنني عن علي ورواه أبو بكر بن حفص عن عبد اهللا بن حنني عن بن عباس عن النيب صلى اهللا
  و سلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان  -  ٢٤٠٠
بن عيينة ثنا سليمان بن سحيم موىل آل عباس قال أخربين إبراهيم بن عبد اهللا بن معبد بن عباس عن أبيه عن 

سلم الستارة والناس صفوف خلف أيب بكر فقال إنه مل يبق  كشف رسول اهللا صلى اهللا عليه و: بن عباس قال 
من مبشرات النبوة إال الرؤيا الصاحلة يراها املسلم أو ترى له أال إين هنيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا فأما 

الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم رواه مسلم يف الصحيح 
  منصور وغريه عن بن عيينة  عن سعيد بن

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ  -  ٢٤٠١
كنا نسبح ركوعا وسجودا : بن معاذ عن محيد الطويل عن احلسن عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال 

عن األشعث عن احلسن قال سئل جابر بن عبد اهللا عن القراءة يف الركوع وندعوا قياما وقعودا قال وثنا معاذ 
   ٢١٤فقال كنا جنعل الركوع تسبيحا 

  باب الطمأنينة يف الركوع

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو يعلى ثنا عباس بن الوليد وعبيد اهللا  -  ٢٤٠٢
أن رسول اهللا : بيد اهللا حدثين سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة اجلشمي قاال ثنا حيىي بن سعيد ثنا ع

سلم دخل املسجد فذكر احلديث يف قصة الداخل الذي مل حيسن الصالة حىت علمه رسول اهللا  صلى اهللا عليه و 
سلم فقال فيما علمه مث اركع حىت تطمئن راكعا خمرج يف الصحيحني    صلى اهللا عليه و 

أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حيىي أنبأ أمحد بن سلمان الفقيه ثنا احلسن بن سالم ثنا عبيد وأخربنا  -  ٢٤٠٣
اهللا بن بن موسى أنبأ األعمش عن عمارة بن عمري عن أيب معمر عن أيب مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

  ال جيزئ صالة ال يقيم الرجل صلبه يف الركوع والسجود : عليه و سلم 

أخربنا أبو القاسم زيد بن جعفر بن حممد بن علي العلوي وأبو القاسم عبد الواحد بن حممد بن و -  ٢٤٠٤
بن دحيم القاضي ثنا إبراهيم بن  البخاري املقرئ بالكوفة من أصل مساعهما قاال ثنا أبو جعفر حممد بن علي 

سعود رضي اهللا عنه قال إسحاق ثنا قبيصة عن سفيان عن األعمش عن عمارة بن عمري عن أيب معمر عن أيب م
ال جيزئ صالة رجل ال يقيم فيها صلبه يف الركوع والسجود هذا إسناد : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  صحيح وكذلك رواه عامة أصحاب األعمش عن األعمش 



بن البختري ثنا عباس بن حممد ثن -  ٢٤٠٥ ا حيىي بن أخربنا علي بن حممد بن بشران ببغداد أنبأ حممد بن عمرو 
ال جتزىء صالة : أيب بكري ثنا إسرائيل عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ال يقيم الرجل فيها صلبه يف الركوع والسجود تفرد به حيىي بن أيب بكري 

نا عثمان بن سعيد أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس الطرائفي ث -  ٢٤٠٦
الدارمي ثنا صفوان بن صاحل الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم ثنا شيبه بن األحنف األوزاعي ثنا أبو سالم األسود 

صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأصحابه مث جلس : ثنا أبو صاحل األشعري عن أيب عبد اهللا األشعري قال 
سلم ينظر يف طائفة منهم فدخل رجل فقام يصلي فجعل  ال يركع وينقر يف سجوده ورسول اهللا صلى اهللا عليه و 

إليه فقال أترون هذا لو مات مات على غري ملة حممد ينقر صالته كما ينقر الغراب الدم إمنا مثل الذي يصلي 
عقاب وال يركع وينقر يف سجوده كاجلائع ال يأكل إال مترة أو مترتني فماذا تغنيان عنه فأسبغوا الوضوء ويل لأل

من النار وأمتوا الركوع والسجود قال أبو صاحل فقلت أليب عبد اهللا األشعري من حدثك هبذا احلديث قال 
أمراء األجناد خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنه ويزيد بن أيب سفيان كل هؤالء مسعه من 

   ٢١٥رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  عباب إدراك اإلمام يف الركو

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ على بن حممد املصري ثنا حيىي بن أيوب العالف ثنا  -  ٢٤٠٧
ح وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ثنا الفضل بن حممد  بن أيب مرمي 

يمان عن زيد بن أيب عتاب وسعيد املقربي الشعراين ثنا سعيد بن أيب مرمي أنبأ نافع بن يزيد حدثين حيىي  بن أيب سل
إذا جئتم وحنن سجود فاسجدوا وال تعدوا شيئا ومن : عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

سليمان املديين وقد روي بإسناد آخر أضعف من ذلك عن  أدرك الركعة فقد أدرك الصالة تفرد به حيىي بن أيب 
  أيب هريرة 

بن نصر الرملي والقاسم  -  ٢٤٠٨ أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا عبد اهللا بن حممد 
بن عبد اهللا بن مهدي والعباس بن حممد بن العباس قالوا ثنا عمرو بن سواد ثنا بن وهب أخربين حيىي بن محيد 

عبد الرمحن عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى  عن قرة بن عبد الرمحن عن بن شهاب قال أخربين أبو سلمة بن
سلم قال  من أدرك ركعة من الصالة فقد أدركها قبل أن يقيم اإلمام صلبه قال أبو أمحد هذه : اهللا عليه و 

الزيادة قبل أن يقيم اإلمام صلبه يقوهلا حيىي بن محيد عن قرة وهو مصري قال أبو أمحد مسعت بن محاد يقول قال 
ن محيد عن قرة عن بن شهاب مسع منه بن وهب مصري ال يتابع يف حديثه قال أبو أمحد وثنا البخاري حيىي ب

يمان املدين عن املقربي وابن أيب عتاب منكر احلديث قال الشيخ وقد  اجلنيدي ثنا البخاري قال حيىي بن أيب سل
  روي بإسناد مرسل 



بالويه ثنا حممد بن غالب حدثين عمرو بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن أمحد بن  -  ٢٤٠٩
سلم قال  إذا جئتم واإلمام : مرزوق أنبأ شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل عن النيب صلى اهللا عليه و 
  راكع فاركعوا وإن كان ساجدا فاسجدوا وال تعتدوا بالسجود إذا مل يكن معه الركوع 

الفراء ثنا حيىي بن حممد ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة  أخربنا أبو عبد اهللا أنبأ حممد بن جعفر -  ٢٤١٠
من مل يدرك الركعة مل يدرك : ثنا عبد العزيز بن حممد املكي عن رجل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  الصالة وروي فيه عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

زكي أنبأ أمحد بن سلمان الفقيه أنبأ احلسن بن مكرم ثنا علي بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق امل -  ٢٤١١
من مل يدرك : عاصم ثنا خالد احلذاء عن علي بن األقمر عن أيب األحوص عن عبد اهللا يعين بن مسعود قال 

  اإلمام راكعا مل يدرك تلك الركعة 

ثنا العباس بن حممد ثنا عبيد اهللا بن وأخربنا أبو علي بن شاذان ببغداد أنبأ محزة بن حممد بن العباس  -  ٢٤١٢
من مل يدرك الركعة فال يعتد : موسى أنبأ إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب األحوص وهبرية عن عبد اهللا قال 

  بالسجود 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا أبو عامر  -  ٢٤١٣
أنه كان يقول من : مر ثنا الوليد يعين بن مسلم أخربين مالك وابن جريج عن نافع عن بن عمر موسى بن عا

  أدرك اإلمام راكعا فركع قبل أن يرفع اإلمام رأسه فقد أدرك تلك الركعة 

وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك  -  ٢٤١٤
أن عبد اهللا بن عمر كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة قال وحدثنا مالك أنه بلغه أن : عن نافع 

عبد اهللا بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقوالن من أدرك الركعة قبل أن يرفع اإلمام رأسه فقد أدرك السجدة قال 
فقد أدرك السجدة ومن فاتته قراءة أم القرآن فقد وثنا مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة 

   ٢١٦فاته خري كثري 

  باب من ركع دون الصف ويف ذلك دليل على إدراك الركعة ولوال ذلك ملا تكلفوه

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن غالب ثنا أبو عمر  -  ٢٤١٥
دخل املسجد والنيب صلى اهللا عليه و سلم راكع فركع : علم عن احلسن عن أيب بكره أنه ثنا مهام ثنا زياد األ

قبل أن يصل إىل الصف فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم زادك اهللا حرصا وال تعد رواه البخاري يف الصحيح 
ون يعين واهللا أعلم عن موسى بن إمساعيل عن مهام قال الشافعي قوله ال تعد يشبه قوله ال تأتوا للصالة تسع

  ليس عليك أن تركع حىت تصل إىل موقفك ملا يف ذلك من التعب كما ليس عليك أن تسعى إذا مسعت اإلقامة 



وأخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ أبو حممد بن حيان أنبأ إبراهيم بن حممد بن احلسن أنبأ أبو عامر ثنا  -  ٢٤١٦
أن أبا : ن مكحول عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام الوليد بن مسلم أخربين بن ثوبان عن أبيه ع

  بكر الصديق وزيد بن ثابت دخال املسجد واإلمام راكع فركعا مث دبا ومها راكعان حىت حلقا بالصف 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ  -  ٢٤١٧
: أخربك يونس بن يزيد وابن أيب ذئب عن بن شهاب قال أخربين أبو أمامة بن سهل بن حنيف  على بن وهب

أنه رأى زيد بن ثابت دخل املسجد واإلمام راكع فمشى حىت أمكنه أن يصل الصف وهو راكع كرب فركع مث 
  دب وهو راكع حىت وصل الصف 

ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو  أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن مخريويه -  ٢٤١٨
خرجت مع عبد اهللا يعين بن مسعود من داره إىل املسجد فلما : األحوص ثنا منصور عن زيد بن وهب قال 

توسطنا املسجد ركع اإلمام فكرب عبد اهللا وركع وركعت معه مث مشينا راكعني حىت إنتهينا إىل الصف حني رفع 
اإلمام الصالة قمت وأنا أرى أين مل أدرك فأخذ عبد اهللا بيدي وأجلسين مث قال إنك  القوم رؤوسهم فلما قضى

   ٢١٧قد أدركت وروينا فيه عن عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما 

  باب من كرب تكبرية واحدة لالفتتاح وركع ومن استحب أن يكرب أخرى للركوع

أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن أخربنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة  -  ٢٤١٩
كان بن عمر وزيد بن ثابت إذا أتيا اإلمام وهو : منصور ثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن بن شهاب قال 

  راكع كربا تكبرية ويركعان هبا 

د بن خالد بن خلي ثنا بشر أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حمم -  ٢٤٢٠
كان زيد بن ثابت إذا دخل املسجد والناس ركوع استقبل : بن شعيب بن أيب محزة عن أبيه عن الزهري قال 

القبلة فكرب مث ركع مث دب وهو راكع حىت يصل إىل الصف قال حممد أخربين ذاك أبو أمامة بن سهل بن حنيف 
م بن عروة بن الزبري كان عروة يفعل ذلك قال الشيخ رمحه األنصاري عن زيد بن ثابت قال شعيب وقال هشا
  اهللا ورويناه يف الباب قبله عن عبد اهللا بن مسعود 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه ثنا أبو حممد بن حيان األصبهاين ثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن  -  ٢٤٢١
أنس أن بعضهم أخربين عن محاد عن أيب وائل عن بن ثنا أبو عامر ثنا الوليد يعين بن مسلم قال قلت ملالك بن 

إن أدركهم ركوعا أو سجودا أو جلوسا يكرب تكبريتني فقال مالك أما يف الركوع والسجود : مسعود قال 
فذلك األمر الذي نعرفه وأما تكبريتني للجلوس فإين ال أعرف هذا قلت يكرب واحدة يستفتح هبا وجيلس هبا قال 

ح هذا عن بن مسعود فيحتمل أن يكون أراد به يف السجود فكرب لالفتتاح فلما فرغ من نعم قال الشيخ إن ص
االفتتاح رفع اإلمام بتكبرية وقعد فيوافقه يف أذكاره وأفعاله وكذلك يف السجود أراد أن يكون تكبري اإلمام 

  للسجود بعد افتتاحه للصالة واقتدائه به واهللا أعلم 



ارث أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا إبراهيم ثنا أبو عامر ثنا الوليد قال وأخربين وأخربنا أبو بكر بن احل -  ٢٤٢٢
إذا أدركهم ركوعا كرب تكبريتني تكبرية الفتتاح : إمساعيل عن عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز قال 

   ٢١٨الصالة وتكبرية للركوع وقد أدرك الركعة 

  قه وكذلك يف السجود وغريهباب يركع بركوع اإلمام ويرفع برفعه وال يسب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة  -  ٢٤٢٣
صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات : ثنا علي بن مسهر عن املختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال 

ا بوجهه فقال أيها الناس إين إمامكم فال تسبقوين بالركوع وال بالسجود وال يوم فلما قضى الصالة أقبل علين
بالقيام وال باالنصراف فإين أراكم أمامي ومن خلفي مث قال والذي نفس حممد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم 

  بكر بن أيب شيبة  قليال ولبكيتم كثريا قالوا وما رأيت يا رسول اهللا قال رأيت اجلنة والنار رواه مسلم عن أيب

بن  -  ٢٤٢٤ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد 
كان رسول اهللا : يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنبأ حممد بن عبيد ثنا األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال 

ا أ سلم يعلمن ن ال تبادروا اإلمام بالركوع فإذا كرب فكربوا وإذا قال غري املغضوب عليهم وال صلى اهللا عليه و 
الضالني فقولوا آمني فإنه إذا وافق كالم املالئكة غفر ملن يف املسجد وإذا ركع فاركعوا وإذا قال مسع اهللا ملن 

ى بن يونس عن محده فقولوا ربنا ولك احلمد وإذا سجد فاسجدوا أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث عيس
  األعمش وحديث حممد بن عبيد أمت 

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب طاهر عطاء بن البياض ببغداد أنبأ أمحد بن سلمان قال قرئ  -  ٢٤٢٥
على احلارث بن حممد وأنا أمسع ثنا علي بن عاصم يف سنة مائتني أنبأ سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة 

إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا كرب فكربوا وإذا ركع فاركعوا وإذا : سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قال ر
رفع رأسه فارفعوا رؤوسكم وإذا قال مسع اهللا ملن محده فقولوا مجيعا اللهم ربنا ولك احلمد وإذا سجد فاسجدوا 

وا رؤوسكم قبل أن يرفع أخرجه مسلم وال تسجدوا قبل أن يسجد وإذا رفع رأسه فارفعوا رؤوسكم وال ترفع
بن عاصم أمت    من حديث الدراوردي عن سهيل وحديث علي 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أخربنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن علي اخلزاز ثنا  -  ٢٤٢٦
بن سلمان ثنا حممد بن اهليثم بن حممد بن عبد الرمحن بن سهم األنطاكي ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد 

بن سهم األنطاكي أبو عبد اهللا ثنا أبو إسحاق الفزاري أن أبا إسحاق الشيباين  محاد ثنا حممد بن عبد الرمحن 
أهنم كانوا يصلون : حدثه عن حمارب بن دثار قال مسعت عبد اهللا بن يزيد يقول على املنرب ثنا الرباء بن عازب 

عليه و سلم فإذا ركع ركعوا وإذا رفع رأسه من الركوع فقال مسع اهللا ملن محده مل نزل مع رسول اهللا صلى اهللا 
قياما حىت نراه قد وضع وجهه على األرض مث نتبعه ويف حديث بن عبدان جبهته باألرض مث نسجد رواه مسلم 

  يف الصحيح عن حممد بن عبد الرمحن بن سهم 



بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي ثنا أبو خيثمة  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو -  ٢٤٢٧
أهنم كانوا يصلون خلف : عن أيب إسحاق قال حدثين عبد اهللا بن يزيد قال حدثين الرباء وهو غري كذوب 

 رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا رفع رأسه من الركوع مل أر أحدا حيين ظهره حىت يضع رسول اهللا صلى
سلم جبهته على األرض مث خير من ورائه سجدا رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأخرجه  اهللا عليه و 

  البخاري من أوجه أخر عن أيب إسحاق السبيعي 

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا عمر بن حفص  -  ٢٤٢٨
يث بن سعد عن حممد بن عجالن عن حممد بن حيىي بن حيان عن بن حمرييز أنه السدوسي ثنا عاصم بن علي ثنا ل

ال تسبقوين بالركوع والسجود فإين قد : مسع معاوية على املنرب يقول إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ع بدنت فمهما أسبقكم به حني أركع تدركوين حني أرفع ومهما أسبقكم به حني أسجد تدركوين حني أرف

  وكذلك رواه حيىي القطان عن بن عجالن 

بن داود العلوي إمالء أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو األزهر  -  ٢٤٢٩ حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني 
السليطي ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثين أيب عن بن إسحاق قال حدثين عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن 

سلم  عمرو بن حزم عن أيب الزناد عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
يا أيها الناس إين قد بدنت فال تسبقوين بالركوع والسجود ولكن أسبقكم إنكم تدركون ما فاتكم مل : يقول 

ل بدنت يضبط عن شيوخنا بدنت أو بدنت واختار أبو عبيد بدنت بالتشديد ونصب الدال يعين كربت ومن قا
   ٢١٩برفع الدال فإنه أراد كثرة اللحم 

  باب إمث من رفع رأسه قبل اإلمام

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ثنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ثنا  -  ٢٤٣٠
رسول اهللا صلى اهللا عليه اهليثم بن سهل التستري ثنا محاد بن زيد ثنا حممد بن زياد عن أيب هريرة قال قال حممد 

  أما خيشى الذي يرفع رأسه قبل اإلمام أن حيول اهللا رأسه رأس محار : و سلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو أمحد املهرجاين قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا علي  -  ٢٤٣١
بن زيد وشعبة وإبراهيم بن طهمان  بن احلسن اهلاليل ثنا عبد امللك بن إبراهيم اجلدي ثنا محاد بن سلمة ومحاد 

أما خيشى اهللا الذي : عن حممد بن زياد قال مسعت أبا هريرة قال مسعت أبا القاسم صلى اهللا عليه و سلم يقول 
يرفع رأسه واإلمام ساجد أن جيعل اهللا رأسه رأس محار قال شعبة يف حديثه أو صورته صورة محار أخرجه 

  الصحيح من حديث شعبة وأخرجه مسلم من حديث احلمادين  البخاري ومسلم يف

وحدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي إمالء أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا حممد بن  -  ٢٤٣٢
عقيل من كتابه ومن حفظه أنبأ حفص بن عبد اهللا حدثين إبراهيم بن طهمان عن أيوب عن حممد يعين بن سريين 



أما خياف أحدكم إذا رفع رأسه من السجود قبل : أنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  عن أيب هريرة
  اإلمام أن حيول اهللا رأسه رأس محار 

أخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا أبو عامر ثنا  -  ٢٤٣٣
عبد اهللا بن األشج عن احلارث بن خملد عن أبيه أنه مسع عمر بن اخلطاب الوليد أخربين بن هليعة عن بكري بن 

ا ترك : يقول  إذا رفع أحدكم رأسه فظن أن اإلمام قد رفع فليعد رأسه فإذا رفع اإلمام رأسه فليمكث قدر م
   ٢٢٠وروينا عن الشعيب وإبراهيم النخعي أنه يعود فيسجد 

  ستوى قائماباب القول عند رفع الرأس من الركوع وإذا ا

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن إبراهيم بن ملحان  -  ٢٤٣٤
ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب قال أخربين أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام أنه 

ام إىل الصالة يكرب حني يقوم مث يكرب حني كان رسول اهللا صلى اهللا ع: مسع أبا هريرة يقول  ليه و سلم إذا ق
يركع مث يقول مسع اهللا ملن محده حني يرفع صلبه من الركعة مث يقول وهو قائم ربنا ولك احلمد وذكر احلديث 

  رواه البخاري يف الصحيح عن بن بكري وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الليث 

نبأ أبو النضر الفقيه وأبو احلسن أمحد بن حممد العنزي قاال ثنا عثمان بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أ -  ٢٤٣٥
سعيد الدارمي ثنا عبد اهللا بن مسلمة فيما قرئ على مالك عن بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن 

سلم كان إذا افتتح الصالة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رف: عمر  ع من الركوع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
رفعهما كذلك وقال مسع اهللا ملن محده ربنا ولك احلمد وكان ال يفعل ذلك يف السجود رواه البخاري يف 

  الصحيح عن عبد اهللا بن مسلمة القعنيب 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو جعفر حممد بن عبيد اهللا العلوي ثنا احلسني بن احلكم  -  ٢٤٣٦
غسان ثنا عبد العزيز بن أيب سلمة ثنا املاجشون عن عبد الرمحن األعرج عن عبيد اهللا بن أيب رافع احلريي ثنا أبو 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا رفع رأسه قال مسع اهللا ملن : عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 
ت من شيء بعد أخرجه مسلم يف محده ربنا لك احلمد مأل السماوات واألرض ومأل ما بينهما ومأل ما شئ

  الصحيح من حديث عبد العزيز بن أيب سلمة 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عباس بن حممد الدوري ثنا  -  ٢٤٣٧
سلم إذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حممد بن عبيد ثنا األعمش عن عبيد بن احلسن عن بن أيب أوىف قال 

رفع رأسه من الركوع قال مسع اهللا ملن محده اللهم ربنا لك احلمد مأل السماوات ومأل األرض ومأل ما شئت 
  من شيء بعد رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن أيب معاوية ووكيع عن األعمش 



بو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أ -  ٢٤٣٨
إسحاق الصغاين ثنا سعيد بن عامر ح وأخربنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب طاهر الدقاق ببغداد أنبأ علي بن 

أن : حممد اخلرقي ثنا أبو قالبه ثنا سعيد بن عامر ثنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن بن عباس 
 عليه و سلم كان إذا قال مسع اهللا ملن محده قال ربنا لك احلمد مأل السماوات ومأل األرض رسول اهللا صلى اهللا

  ومأل ما شئت من شيء بعد 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب أبو عبد اهللا ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن  -  ٢٤٣٩
أن النيب صلى اهللا عليه و : بن سعد عن عطاء عن بن عباس  أيب شيبة ثنا هشيم أنبأ هشام بن حسان عن قيس

سلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك احلمد مأل السماوات ومأل األرض ومأل ما بينهما ومأل 
ما شئت من شيء بعد أهل الثناء واجملد ال مانع ملا أعطيت وال معطى ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد رواه 

  مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

وأخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد بن أمحد  -  ٢٤٤٠
املصري ثنا مقدام بن داود ثنا عبد اهللا بن يوسف ثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة بن حيىي 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقول إذا قال مسع اهللا ملن محده اللهم : ري رضي اهللا عنه عن أيب سعيد اخلد
ربنا ولك احلمد مأل السماوات ومأل األرض ومأل ما شئت من شيء بعد أهل الثناء واجملد أحق ما قال العبد 

لصحيح عن عبد اهللا بن عبد وكلنا لك عبد ال مانع ملا أعطيت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد رواه مسلم يف ا
بن حممد الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز إال أنه قال كان إذا رفع رأسه من  الرمحن الدارمي عن مروان 

  الركوع قال ربنا لك احلمد وزاد وال معطى ملا منعت 

اهللا بن عبد الرمحن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا عبد  -  ٢٤٤١
  فذكره : الدارمي 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن  -  ٢٤٤٢
سفيان ثنا عبد اهللا بن مسلمة وابن بكري عن مالك ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو 

مالك عن نعيم بن عبد اهللا اجملمر عن علي بن حيىي الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع داود ثنا القعنيب عن 
كنا يوما نصلي وراء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما رفع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : الزرقي أنه قال 

يه و سلم ربنا ولك احلمد سلم رأسه من الركوع وقال مسع اهللا ملن محده قال رجل وراء رسول اهللا صلى اهللا عل
محدا كثريا طيبا مباركا فيه فلما انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من املتكلم آنفا قال الرجل أنا يا 
سلم لقد رأيت بضعة وثالثني ملكا يبتدروهنا أيهم يكتبها أول رواه  رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

اهللا بن مسلمة القعنيب ورواه معاذ بن رفاعة عن أبيه فذكره عقيب عطاس عطسه  البخاري يف الصحيح عن عبد
  رفاعة ومل يذكر موضعه وزاد فيه كما حيب ربنا ويرضى 



أخربناه أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل  -  ٢٤٤٣
تابه أخربين رفاعة بن حيىي بن عبد اهللا بن رفاعة بن رافع الزرقي أبو يزيد ثنا سعيد بن عبد اجلبار البصري من ك

اعه بن رافع األنصاري حيدث عن أبيه رفاعة أنه  صلى مع رسول اهللا صلى : إمام املسجد قال مسعت معاذ بن رف
سلم املغرب فعطس رفاعة فقال احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه كما حيب ربن ا ويرضى فلما اهللا عليه و 

انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أين املتكلم يف الصالة قال رفاعة وددت أين عدمت عدة من مايل 
سلم أين  ومل أشهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تلك الصالة حني قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ت قال قلت احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه كما املتكلم يف الصالة فقلت أنا يا رسول اهللا قال كيف قل
حيب ربنا ويرضى فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثالثون ملكا 
أيهم يصعد هبا وروي عن عامر بن ربيعة قال عطس شاب من األنصار وهو يف الصالة فقال كذا فذكر بعض 

   ٢٢١معناه 

  مام جيمع بني قوله مسع اهللا ملن محده ربنا لك احلمد وكذا املأمومباب اإل

بن أمحد بن قرقوب التمار هبمدان أنبأ إبراهيم بن  -  ٢٤٤٤ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن علي 
ان رسول ك: احلسني ثنا آدم بن أيب إياس ثنا بن أيب ذئب عن سعيد املقربي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قال مسع اهللا ملن محده قال اللهم ربنا لك احلمد وكان إذا ركع يكرب وإذا رفع 
رأسه يكرب وإذا قام من السجدتني قال اهللا أكرب رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن أيب إياس وقوله كان 

دوام فعله وكذلك ذكره بن عمر وابن عباس وغ ريمها فأما قوله وإذا رفع رأسه يكرب فإمنا أراد واهللا عبارة عن 
أعلم بعد ما رفع رأسه وأراد أن يسجد وذلك بني يف حديث أيب بكر بن عبد الرمحن عن أيب هريرة وروينا عن 

حذيفة بن اليمان أنه صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر صالته قال مث رفع رأسه فقال مسع اهللا ملن 
  اللهم ربنا لك احلمد محده 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد عبد الرمحن بن محدان هبمدان يف سنة إحدى وأربعني ثنا  -  ٢٤٤٥
طلحة بن يزيد  هالل بن العالء ثنا أيب ثنا بقية بن الوليد عن شعبة عن العالء بن املسيب عن عمرو بن مرة عن 

ع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف شهر رمضان فلما رفع رأسه من صليت م: عن حذيفة رضي اهللا عنه قال 
  الركوع قال مسع اهللا ملن محده اللهم ربنا ولك احلمد 

أخربنا أبو القاسم عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد الرمحن األصبهاين التاجر بالري أنبأ أبو حامت حممد  -  ٢٤٤٦
أنه كان : رزاق عن الثوري عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي بن عيسى أنبأ إسحاق بن إبراهيم عن عبد ال

  إذا قال مسع اهللا ملن محده قال اللهم ربنا ولك احلمد اللهم حبولك وقوتك أقوم وأقعد 

أخربنا أبو القاسم التاجر بالري أنبأ أبو حامت حممد بن عيسى أنبأ إسحاق عن عبد الرزاق عن بن  -  ٢٤٤٧
أنه مسع أبا هريرة وهو إمام الناس يف الصالة يقول مسع اهللا : عن سعيد بن أيب سعيد جريج عن إمساعيل بن أمية 

  ملن محده اللهم ربنا لك احلمد اهللا أكرب يرفع بذلك صوته ونتابعه معا 



أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا احلسني بن حيىي بن عياش ثنا احلسن  -  ٢٤٤٨
إذا قال اإلمام مسع اهللا ملن محده قال : إمساعيل بن عليه عن بن عون قال قال حممد يعين بن سريين  بن حممد ثنا

من خلفه مسع اهللا ملن محده اللهم ربنا احلمد وروي عن أيب بردة بن أيب موسى أنه كان يقول خلف اإلمام مسع 
   ٢٢٢ان ضعيفان قد خرجتهما يف اخلالف اهللا ملن محده وقال عطاء جيمعهما مع اإلمام أحب إيل وروي فيه حديث

  باب ما استدل به من قال باقتصار املأموم على احلمد دون قوله مسع اهللا ملن

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي  - ٢٤٤٩محده 
بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن قال قرأت على مالك ح وأخربنا أبو احلسن علي 

إسحاق القاضي ثنا عبد اهللا يعين القعنيب عن مالك عن مسي عن أيب صاحل السمان عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 
فإنه من إذا قال اإلمام مسع اهللا ملن محده فقولوا اللهم ربنا ولك احلمد : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

وافق قوله قول املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك 
  ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي ورواه سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة 

ل بن حممد الصفار ثنا أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعي -  ٢٤٥٠
أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة عن يونس بن جبري عن حطان بن عبد اهللا الرقاشي 

أن أبا موسى األشعري رضي اهللا عنه صلى بالناس فذكر احلديث وفيه فقال أبو موسى أن رسول اهللا صلى اهللا : 
ا صالتنا وبني  لنا سنتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم فإذا كرب فكربوا وإذا قال عليه و سلم خطبنا فعلمن

بلكم  غري املغضوب عليهم وال الضالني فقولوا آمني جيبكم اهللا وإذا كرب فركع فكربوا واركعوا فإن اإلمام يكرب ق
وا ربنا لك احلمد ويرفع قبلكم فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتلك بتلك وإذا قال مسع اهللا ملن محده فقول

جيبكم اهللا رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغرية عن عبد الرزاق ورواه علي بن احلسني بن 
واقد عن أبيه عن مطر عن زهدم اجلرمي قال صليت خلف أيب موسى األشعري فقال لنا إذا قال اإلمام اهللا 

اهللا ملن محده فقل مثلها فتلك بتلك والرواية الصحيحة  أكرب فقل اهللا أكرب فتلك بتلك وإذا رفع رأسه وقال مسع
  هي الرواية األوىل 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد  -  ٢٤٥١
ونس بن بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على عبد اهللا بن وهب أخربك مالك بن أنس والليث بن سعد وي

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : يزيد أن بن شهاب أخربهم قال أخربين أنس بن مالك رضي اهللا عنه 
ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه األمين فصلى لنا صالة من الصلوات وهو جالس فصلينا معه جلوسا فلما 

ا وإذا كرب فكربوا وإذا قال انصرف قال إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه فإذا صلى قائم ا فصلوا قيام
مسع اهللا ملن محده فقولوا ربنا ولك احلمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أمجعني خمرج يف 
الصحيحني من حديث مالك وغرية ورواه مسلم عن حرملة عن بن وهب وكذلك رواه أبو هريرة عن النيب 

سلم وكذلك روي    عن عبد اهللا بن مسعود صلى اهللا عليه و 



أخربناه أبو القاسم عبد العزيز بن عبد اهللا التاجر بالري أنبأ أبو حامت حممد بن عيسى أنبأ إسحاق بن  -  ٢٤٥٢
إذا قال اإلمام مسع : إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال 

   ٢٢٣ولك احلمد  اهللا ملن محده فليقل من خلفه ربنا

  باب كيف القيام من الركوع

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو يعلى ثنا عباس بن الوليد وعبيد اهللا  -  ٢٤٥٣
أن : اجلشمي قاال ثنا حيىي بن سعيد ثنا عبيد اهللا حدثين سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

صلى اهللا عليه و سلم دخل املسجد فذكر احلديث يف قصة الداخل وفيه مث ارفع حىت تعتدل قائما رسول اهللا 
  خمرج يف الصحيحني 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  -  ٢٤٥٤
ا وذلك يف غري سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن مالك  بن احلويرث قال قال يوم

أال أريكم كيف كان صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقام فأمكن القيام مث ركع فأمكن : وقت الصالة 
الركوع مث رفع رأسه فانتصب قائما هنيئة قال أبو قالبه وصلى بنا صالة شيخنا هذا أيب بريد وكان أبو بريد إذا 

ألخرية من الركعة األوىل استوى قاعدا مث هنض رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان رفع رأسه من السجدة ا
  بن حرب وأيب بريد بالباء والراء وهو عمرو بن سلمة اجلرمي كناه مسلم بن احلجاج بذلك 

بكري  أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ أمحد بن إبراهيم ثنا بن -  ٢٤٥٥
حلحلة عن حممد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع  حدثين الليث عن بن أيب حبيب عن حممد بن عمرو بن 

فذكر احلديث عن أيب محيد الساعدي يف صفة صالة رسول : نفر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ار مكانه رواه البخاري يف الصحيح عن اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فإذا رفع رأسه استوى حىت يعود كل فق

بن بكري ورواه عبد احلميد بن جعفر عن حممد بن عمرو بن عطاء فقال يف احلديث حىت يعود كل عظم منه إىل 
  موضعه معتدال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه ثنا حممد بن أيوب أخربين أبو  -  ٢٤٥٦
كان أنس رضي اهللا عنه ينعت لنا صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان : بة أنبأ ثابت قال الوليد ثنا شع

  يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام حىت نقول قد نسي رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد 

قاضي ثنا أبو الفضل حدثنا أبو سعد عبد امللك بن أيب عثمان الزاهد أنبأ أبو حممد حيىي بن منصور ال -  ٢٤٥٧
أين ال : أمحد بن سلمة البزاز ثنا أمحد بن عبده الضيب أنبأ محاد بن زيد ثنا ثابت البناين قال قال لنا أنس بن مالك 

آلو أن أصلى بكم كما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي بنا قال محاد قال ثابت وكان أنس يصنع 
ذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حىت يقول القائل قد نسي وإذا رفع بنا شيئا ال أراكم تصنعونه كان إ



رأسه من السجدة استوى جالسا حىت يقول القائل قد نسي رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب 
  ورواه مسلم عن خلف بن هشام كالمها عن محاد 

يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا عبيد اهللا بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن -  ٢٤٥٨
معاذ قال ح وأخربين أبو عمرو بن جعفر العدل ثنا حيىي بن حممد بن البختري عن عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا 

قال غلب على الكوفة رجل قد مساه زمن بن األشعث فأمر أبا عبيده يعين بن عبد اهللا بن : شعبة عن احلكم 
يصلي بالناس فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول اللهم ربنا لك احلمد مأل  مسعود أن

ا منعت  السماوات ومأل األرض ومأل ما شئت من شيء بعد أهل الثناء واجملد ال مانع ملا أعطيت وال معطي مل
ال مسعت الرباء يقول كانت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد قال احلكم فذكرت ذلك لعبد الرمحن بن أيب ليلى فق

صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بني السجدتني قريبا 
من السواء قال شعبة فذكرته لعمرو بن مرة فقال قد رأيت بن أيب ليلى فلم تكن صالته كذا قال أبو عبد اهللا 

   ٢٢٤لصحيح عن عبيد اهللا بن معاذ هذا لفظ حديث أيب عمرو رواه مسلم يف ا

  باب التكبري عند اهلوى للسجود

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار أنبأ بن ملحان ثنا حيىي ثنا الليث  -  ٢٤٥٩
ضي عن عقيل عن بن شهاب أنه قال حدثين أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام أنه مسع أبا هريرة ر

يه مث يكرب حني يهوى ساجدا رواه : اهللا عنه يقول  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث قال ف
   ٢٢٥البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري وأخرجه مسلم من حديث الليث 

  باب وضع الركبتني قبل اليدين

بن احلسني القاضي مبرو ثنا احلارث بن أيب أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس عبد اهللا  -  ٢٤٦٠
كان النيب صلى اهللا : أسامة ثنا يزيد بن هارون أنبأ شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال 

  عليه و سلم إذا سجد تقع ركبتاه قبل يديه وإذا رفع رفع يديه قبل ركبتيه 

عدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا وأخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن بشران ال -  ٢٤٦١
حنبل بن إسحاق ثنا حجاج بن منهال ثنا مهام ثنا حممد بن جحادة عن عبد اجلبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن 

كان إذا دخل يف الصالة رفع يديه وكرب مث إلتحف بثوبه ووضع اليمين على : النيب صلى اهللا عليه و سلم 
راد أن يركع قال هكذا بثوبه وأخرج يديه مث رفعهما وكرب فلما أراد أن يسجد وقعت ركبتاه اليسرى فإذا أ

على األرض قبل أن تقعا كفاه فلما سجد وضع جبهته بني كفيه وجايف عن أبطيه وقال مهام وثنا شفيق ثنا 
سلم قال مثل هذا قال ويف حديث أحدمها قال مه ام وأكرب علمي أنه عاصم عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و 

يف حديث حممد بن جحادة فإذا هنض هنض على ركبتيه واعتمد على فخذيه وكذلك رواه أبو داود يف السنن 
  عن حممد بن معمر عن حجاج بن منهال 



وأخربنا أبو احلسني بن بشران من أصل كتابه أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا جعفر بن حممد بن شاكر ثنا  -  ٢٤٦٢
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان : ثنا شقيق أبو الليث قال حدثين عاصم بن كليب عن أبيه  عفان ثنا مهام

إذا سجد وقعت ركبتاه إىل األرض قبل أن تقع كفاه قال عفان وهذا احلديث غريب ورواه يزيد بن هارون عن 
وجه مرسال هكذا ذكره شريك قال الشيخ هذا حديث يعد يف إفراد شريك القاضي وإمنا تابعه مهام من هذا ال

  البخاري وغريه من احلفاظ املتقدمني رمحهم اهللا تعاىل 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا حممد بن حيىي ثنا أبو كريب ثنا حممد بن  -  ٢٤٦٣
ت خلف رسول اهللا صلي: حجر ثنا سعيد بن عبد اجلبار عن عبد اجلبار بن وائل عن أمه عن وائل بن حجر قال 

سلم مث سجد وكان أول ما وصل إىل األرض ركبتاه    صلى اهللا عليه و 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا العالء بن  -  ٢٤٦٤
ى اهللا عليه و سلم رأيت رسول اهللا صل: إمساعيل العطار ثنا حفص بن غياث عن عاصم األحول عن أنس قال 

كرب فحاذى بإهباميه أذنيه مث ركع حىت استقر كل مفصل منه يف موضعه ورفع رأسه حىت استقر كل مفصل منه 
يف موضعه مث احنط بالتكبري حىت سبقت ركبتاه يديه تفرد به العالء بن إمساعيل واهللا تعاىل أعلم وروينا عن عمر 

   ٢٢٦كبتني قبل اليدين من فعلهما بن اخلطاب وعبد اهللا بن مسعود يف وضع الر

  باب من قال يضع يديه قبل ركبتيه

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا سعيد بن منصور ح وأخربنا أبو  -  ٢٤٦٥
ز بن احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا خلف بن عمرو العكربي ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزي

حممد عن حممد بن عبد اهللا بن احلسن عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
إذا سجد أحدكم فال يربك كما يربك البعري وليضع يديه مث ركبتيه ويف رواية أيب داود قال حدثين : عليه و سلم 

قبل ركبتيه ومبعناه رواه غريمها عن سعيد عن عبد  حممد بن عبد اهللا بن احلسن وقال يف احلديث وليضع يديه
  العزيز 

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ احلسن بن علي بن زياد ثنا سعيد  -  ٢٤٦٦
ال بن منصور ثنا عبد العزيز عن حممد بن عبد اهللا عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال ق

إذا سجد أحدكم فال يربك كما يربك اجلمل وليضع يديه على ركبتيه كذا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  قال على ركبتيه فإن كان حمفوظا كان دليال على أنه يضع يديه على ركبتيه عند األهواء إىل السجود ح وقد 

قيه أنبأ احلسن بن علي بن زياد ثنا إبراهيم بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الف -  ٢٤٦٧
إذا : موسى ثنا بن فضيل عن عبد اهللا بن سعيد عن جده عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه وال يربك بروك اجلمل وكذلك رواه أبو بكر بن أيب شيبة عن حممد بن 



 بن سعيد املقربي ضعيف والذي يعارضه يتفرد به حممد بن عبد اهللا بن احلسن وعنه فضيل إال أن عبد اهللا
  الدراوردي وقد رواه عبد اهللا بن نافع خمتصرا 

كما أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا قتيبة ثنا عبد اهللا بن نافع عن  -  ٢٤٦٨
الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  حممد بن عبد اهللا بن احلسن عن أيب

يعمد أحدكم يف صالته فيربك كما يربك اجلمل وقد روي أن ذلك كان مث نسخ وصار األمر إىل ما روينا عن : 
  وائل بن حجر إال أن إسناده ضعيف 

يه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا بن الظهراين ح أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث األصبهاين الفق -  ٢٤٦٩
وأخربنا حممد بن أمحد بن زكريا أنبأ حممد بن الفضل بن إسحاق بن خزمية أنبأ جدي قاال ثنا إبراهيم بن إمساعيل 

كنا نضع : بن حيىي بن سلمة بن كهيل ثنا أيب عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد عن سعد قال 
ني فأمرنا بالركبتني قبل اليدين كذا قال واملشهور عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق اليدين قبل الركبت

  واهللا أعلم ولعبد العزيز الدراوردي فيه إسناد آخر وال أراه إال ومها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن بطة األصبهاين ثنا عبد اهللا بن حممد بن  -  ٢٤٧٠
أنه كان : يا ثنا حمرز بن سلمه العدين ثنا عبد العزيز بن حممد عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر زكر

يضع يديه قبل ركبتيه قال وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم يفعل ذلك وكذلك رواه بن وهب واصبغ بن 
ا    الفرج عن عبد العزيز واملشهور عن عبد اهللا بن عمر يف هذا م

خربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب أ -  ٢٤٧١
إذا سجد أحدكم فليضع : القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال 

  يديه فإذا رفع فلريفعهما فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه 

هللا احلافظ أنبأ حممد بن يزيد العدل ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا املؤمل بن هشام ثنا وأخربنا أبو عبد ا -  ٢٤٧٢
أن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا : إمساعيل يعين بن علية ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر رفعه قال 

يل واملقصود من وضع أحدكم وجهه فليضع يديه فإذا رفعه فلريفعهما وكذلك رواه أمحد بن سنان عن إمساع
   ٢٢٧وضع اليدين يف السجود ال التقدمي فيهما واهللا تعاىل أعلم 

  باب السجود على الكفني والركبتني والقدمني واجلبهة

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا  -  ٢٤٧٣
محاد بن زيد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه  سليمان بن حرب وعارم بن الفضل قاال ثنا

ثنا حممد بن نصر اإلمام ثنا حيىي بن حيىي أنبأ محاد بن زيد ح وأخربنا أبو عبد اهللا قال وأخربين أبو النضر ثنا أبو 
س عن بن عباس رضي اهللا بكر بن رجاء وأمحد بن النضر قاال ثنا أبو الربيع ثنا محاد عن عمرو بن دينار عن طاو



أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يسجد على سبعة أعظم وهنى أن يكف شعره وثيابه الكفني : عنهما قال 
والركبتني والقدمني واجلبهة لفظ حديث أيب الربيع ويف حديث العباس أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم أن 

قال ثيابه رواه البخاري يف الصحيح عن أيب النعمان عارم بن يسجد على سبعة وهنى أن يكف شعرا وال ثوبا أو 
الفضل ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي وأيب الربيع الزهراين وأخرجه البخاري عن قبيصة عن سفيان الثوري عن 

  عمرو بن دينار مبعىن رواية أيب الربيع 

راءة قاال أنبأ أبو حممد حيىي بن منصور حدثنا أبو سعد الزاهد إمالء وأبو صاحل بن أيب طاهر العنربي ق -  ٢٤٧٤
القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ثنا بكر بن مضر عن بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم عن عامر 

إذا سجد : بن سعد عن العباس بن عبد املطلب رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة  العبد سجد معه سبعة

أخربنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر احلفار ببغداد أنبأ أبو عبد اهللا احلسني بن حيىي بن عياش أنبأ  -  ٢٤٧٥
عبد اهللا  علي بن أشكاب ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد حدثين أبو خيثمة حدثين احلسن بن احلر حدثين عيسى بن

بن مالك عن حممد بن عمرو بن عطاء أخربين مالك عن عياش أو عباس بن سهل الساعدي أنه كان يف جملس 
سلم ويف اجمللس أبو هريرة وأبو أسيد وأبو محيد الساعدي  فيه أبوه وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و 

بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالوا  أهنم تذاكروا الصالة فقال أبو محيد أنا أعلمكم: من األنصار 
سلم قالوا فأرنا قال فقام يصلي وهم ينظرون إليه فبدأ  كيف قال اتبعت ذلك من رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

فكرب فرفع يديه حنو املنكبني مث كرب للركوع فرفع يديه أيضا حىت أمكن يديه من ركبتيه غري مقنع رأسه وال 
ه فقال مسع اهللا ملن محده اللهم ربنا لك احلمد فرفع يديه مث قال اهللا أكرب فسجد فانتصب مصوبه مث رفع رأس

على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد مث كرب فجلس فتورك إحدى قدميه ونصب قدميه األخرى مث كرب 
ني حىت إذا هو أراد وسجد مث كرب يعين فقام ومل يتورك مث عاد فركع الركعة األخرى كذلك مث جلس بعد الركعت

وسلم عن مشاله  Cأن ينهض للقيام قام بتكبري مث ركع الركعتني األخريني مث سلم عن ميينه السالم عليكم و
قال وحدثين عيسى أن مما حدثه أيضا يف اجللوس يف التشهد ان يضع اليسرى على  Cأيضا السالم عليكم و

بالدعاء بإصبع واحدة هكذا رواه غري واحد عن أيب بدر فخذه اليسرى ويضع اليمين على فخذه اليمين مث يشري 
ورواه بعضهم عن أيب بدر فقال عن حممد بن عمرو بن عطاء أخربين مالك عن عباس بن سهل الساعدي وروى 
عتبة بن أيب حكيم عن عبد اهللا بن عيسى عن العباس بن سهل عن أيب محيد ومل يذكر حممدا يف إسناده والصحيح 

  بن عطاء قد شهده من أيب محيد الساعدي  أن حممد بن عمرو

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد ثنا أبو احلسن علي بن حممد املصري  -  ٢٤٧٦
ثنا مقدام بن داود ثنا وهب بن املبارك ثنا بن هليعة قال مقدام وثنا أبو األسود ثنا الليث بن سعد وابن هليعة عن 

كنت يف جملس من : بيب عن حممد بن عمرو بن حلحلة عن حممد بن عمرو بن عطاء قال يزيد بن أيب ح
سلم فتذاكروا صالته فقال أبو محيد الساعدي أنا أعلمكم بصالة رسول  أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

لصالة كرب مث قرأ اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكانت من مهىت رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قام إىل ا



فإذا ركع كرب ووضع كفيه على ركبتيه وفرج بني أصابعه مث هصر ظهره غري مقنع رأسه وال صافحا خبده فإذا 
ام حىت يعود كل عضو إىل مكانه فإذا سجد أمكن األرض بكفيه وركبتيه وصدور قدميه مث اطمأن  رفع قائما ق

عتني قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمىن فإذا ساجدا فإذا رفع رأسه اطمأن جالسا فإذا قعد يف الرك
كانت الرابعه أفضى بوركه اليسرى إىل األرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة قال الشيخ رمحه اهللا ويف رواية 

  عباس بن سهل عن أيب محيد يف هذا احلديث فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه يف السجود 

احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن أخربنا أبو عبد اهللا  -  ٢٤٧٧
إذا سجد أحدكم : إبراهيم ثنا وهيب ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

عن  فليضع يديه فإذا رفع فلريفعهما فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه كذا قال ورواه إمساعيل بن عليه
ا على بن عمر ورواه بن أيب ليلى عن نافع مرفوعا     ٢٢٨أيوب فقال رفعه ورواه محاد بن زيد عن أيوب موقوف

  باب إمكان اجلبهة من األرض يف السجود

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا علي بن عبد العزيز ثنا احلجاج بن املنهال ثنا  -  ٢٤٧٨
اعة بن رافع  مهام ثنا إسحاق بن خالد عن أبيه عن عمه رف أنه كان : بن عبد اهللا بن أيب طلحة ثنا علي بن حيىي 

سلم إذ جاء رجل فدخل املسجد فصلى فلما قضى صالته جاء فسلم  جالسا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
و سلم وعليك السالم  على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعلى القوم فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه

ارجع فصل فإنك مل تصل وذكر احلديث يف تعليم النيب صلى اهللا عليه و سلم إياه قال فيه مث يكرب فيسجد 
   ٢٢٩فيمكن جبهته من األرض حىت تطمئن مفاصله وتستوي 

  باب ما جاء يف السجود على األنف

كر بن إسحاق إمالء سنة ثالث وثالثني وثالمثائة أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو ب -  ٢٤٧٩
أنبأ موسى بن احلسن بن عباد ثنا معلي بن أسد ثنا وهيب ح وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ 

أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا إبراهيم بن احلجاج ثنا وهيب بن خالد عن عبد اهللا بن طاوس 
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على اجلبهة : عباس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  عن أبيه عن بن

وأشار بيده إىل أنفه واليدين والركبتني وأطراف القدمني وال نكف الثياب وال الشعر ويف حديث معلي وال 
بن أسد إال أنه قال وال نكف ت وأخرجه مسلم من أكف الثوب وال الشعر رواه البخاري يف الصحيح عن معلي 

  وجه آخر عن وهيب كذلك 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد  -  ٢٤٨٠
بن وهب أخربك بن جريج عن عبد اهللا بن طاوس عن أبيه عن بن  بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على 

أمرت أن أسجد على سبعة وال أكف الشعر وال الثياب اجلبهه : عليه و سلم قال عباس أن رسول اهللا صلى اهللا 
  واألنف واليدين والركبتني والقدمني رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر عن بن وهب إال أنه قال ال أكفت 



ن سليمان أنبأ أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكى ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع ب -  ٢٤٨١
أمر النيب صلى اهللا : الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

عليه و سلم أن يسجد منه على سبعة يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته وهنى أن يكفت منه الشعر والثياب 
ر هبا على أنفه حىت بلغ هبا طرف أنفه قال وكان أيب يعد قال سفيان وزاد بن طاوس فوضع يده على جبهته مث أم

  هذا واحدا 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل القاضي ثنا علي  -  ٢٤٨٢
بن عباس وعمرو عن طاوس عن بن عباس قال  يكم أمر نب: يعين بن املديين ثنا سفيان ثنا بن طاوس عن أبيه عن 

سلم أن يسجد على سبعة وهنى قال بن طاوس أن يكف الشعر والثياب وقال عمرو يكف  صلى اهللا عليه و 
شعره وثيابه قال سفيان يف حديث عمرو أن يسجد على سبعة جبهته ويديه وركبتيه وأطراف أصابعه قال 

ن طاوس يده على أنفه سفيان إال أن بن طاوس أخربنا أن طاوسا كان يقول بيده على جبهته وأنفه وأمر ب
وجبهته قال بن طاوس كان أيب يقول هو واحد واليدين والركبتني والرجلني قال الشيخ رمحه اهللا ويف رواية 

سفيان ما دل على أن ذكر األنف يف احلديث من تفسري طاوس وقد أخرج مسلم حديث سفيان عن بن طاوس 
  يف الصحيح خمتصرا دون التفسري 

سن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا إبراهيم بن بشار أخربنا أبو احل -  ٢٤٨٣
أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم أن : ثنا سفيان ثنا إبراهيم بن ميسرة قال مسعت طاوسا خيرب عن بن عباس قال 

  ريه يسجد منه على سبعة قال يعين بن ميسرة قلت يا أبا عبد الرمحن أرأيت األنف قال هو خ

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد ثنا القعنيب فيما قرئ على  -  ٢٤٨٤
مالك عن يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب 

م يعتكف فذكر احلديث وفيه عن النيب صلى اهللا عليه و كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: سعيد أنه قال 
سلم قال قد رأيت هذه الليلة مث أنسيتها وقد رأيتين أسجد صبيحتها يف ماء وطني قال أبو سعيد فأبصرت عيناي 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعلى أنفه وجبهته أثر املاء والطني صبيحة إحدى وعشرين رواه البخاري يف 
  ن إمساعيل عن بن أيب أويس عن مالك وأخرجه مسلم من وجهني آخرين عن بن اهلاد الصحيح ع

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب اللخمي حدثين  -  ٢٤٨٥
شعبة والثوري عن حممد بن احلسن بن مكرم ثنا سليمان بن عبيد اهللا الغيالين ثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة ثنا 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى رجال يصلي : عاصم األحول عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما 
فإذا سجد مل ميس أنفه األرض فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال صالة ملن ال ميس أنفه األرض ما ميس اجلبني 

يمان بن األشعث ثنا اجلراح بن وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن ع مر احلافظ ثنا عبد اهللا بن سل
خملد ثنا أبو قتيبة فذكر حديث شعبة والثوري كل واحد منهما على االنفراد مبعناه مث قال أبو بكر عبد اهللا بن 

  سليمان بن األشعث مل يسنده عن سفيان وشعبة إال أبو قتيبة والصواب عن عاصم عن عكرمة مرسال 



ربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن أخ -  ٢٤٨٦
مر رسول اهللا صلى اهللا : عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان قال حدثين عاصم األحول عن عكرمة قال 
ألنف من األرض ما يصيب عليه و سلم برجل أو امرأة ال يضع أنفه إذا سجد فقال ال تقبل صالة ال يصيب ا

سليمان عن عاصم األحول عن عكرمة مرسال وروي عن مساك  اجلبني وكذلك رواه سفيان بن عيينة وعبدة بن 
ه من قوله    عن عكرمة عن بن عباس بعض معنا

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ح  -  ٢٤٨٧
أبو احلسني بن بشران ببغداد وأبو علي الروذباري قاال ثنا حممد بن إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان وأخربنا 

إذا : بن نصر ثنا أبو معاوية عن إبراهيم بن طهمان عن مساك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس أنه قال 
  سجدت فضع أنفك على األرض مع جبهتك ويف حديث الصفار مث جبهتك 

نا أبو سعيد بن أيب عمرو أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن حممد الربيت أخرب -  ٢٤٨٨
إذا سجد : القاضي ثنا أبو نعيم أنبأ أبو األحوص عن مساك عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

رواه حرب بن ميمون أحدكم فليضع أنفه على األرض فإنكم قد أمرمت بذلك وكذلك رواه شريك عن مساك و
عن خالد عن عكرمة عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ضع أنفك ليسجد معك قال أبو عيسى 

   ٢٣٠الترمذي حديث عكرمة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال أصح 

  باب الكشف عن اجلبهة يف السجود

ث أيب سعيد اخلدري يف سجوده يف قد مضى حديث بن عباس ورفاعة يف السجود على اجلبهه وكذلك حدي
  الطني على جبهته 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر هو بن إسحاق الفقيه أنبأ احلسن بن علي بن زياد ثنا إبراهيم  -  ٢٤٨٩
بن موسى ثنا عيسى بن يونس عن زكريا بن أيب زائدة عن أيب إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب بن األرت 

   رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شده الرمضاء يف جباهنا وأكفنا فلم يشكنا شكونا إىل: قال 

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق اإلسفرائيين ثنا يوسف بن  -  ٢٤٩٠
نصاري عن يعقوب القاضي ثنا حممد بن أيب بكر ثنا عباد بن عباد ثنا حممد بن عمرو عن سعيد بن احلارث األ

كنت أصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة الظهر فأخذ : جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال 
قبضة من احلصى يف كفي حىت تربد وأضعها جببهيت إذا سجدت من شدة احلر قال الشيخ رمحه اهللا ولو جاز 

  ف ووضعها للسجود عليها وباهللا التوفيق السجود على ثوب متصل به لكان ذلك أسهل من تربيد احلصا يف الك

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ  -  ٢٤٩١
على بن وهب أخربك بن هليعة وعمرو بن احلارث عن بكر بن سوادة اجلذامي عن صاحل بن حيوان السبائي 



ه و سلم رأى رجال يسجد جبنبه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا علي: حدثه 
سلم عن جبهته وفيما روى معاوية بن صاحل عن عياض بن عبد اهللا القرشي قال رأى رسول  صلى اهللا عليه و 

 اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال يسجد على كور عمامته فأوما بيده ارفع عمامتك وأومأ إىل جبهته وهذا املرسل
  شاهد ملرسل صاحل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ عبد اهللا بن حممد ثنا هناد ثنا وكيع عن  -  ٢٤٩٢
  إذا كان أحدكم يصلي فليحسر العمامة عن جبهته : إسرائيل عن عبد األعلى عن بن أيب ليلى عن علي قال 

عبد اهللا ثنا هناد ثنا عبدة عن عبيد اهللا بن عمرو عن نافع أن بن أخربنا أبو عبد اهللا أنبأ أبو بكر أنبأ  -  ٢٤٩٣
  كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حىت يضع جبهته باألرض : عمر 

وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ أبو بكر أنبأ عبد اهللا ثنا هناد ثنا وكيع عن سكن بن أيب كرمية عن حممد بن  -  ٢٤٩٤
   ٢٣١أنه كان إذا قام إىل الصالة حسر العمامة عن جبهته : بادة بن الصامت عبادة عن حممود بن الربيع عن ع

  باب من بسط ثوبا فسجد عليه

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا األسفاطي ثنا أبو الوليد ثنا  -  ٢٤٩٥
كنا إذا صلينا مع النيب صلى اهللا : أنس قال  بشر بن املفضل ثنا غالب القطان عن بكر بن عبد اهللا املزين عن

  عليه و سلم فلم يستطع أحدنا أن ميكن جبهته من األرض من شدة احلر طرح ثوبه مث سجد عليه 

وأخربنا أبو عمرو البسطامي أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا أبو خليفه ثنا أبو الوليد ثنا بشر بن املفضل  -  ٢٤٩٦
كنا إذا صلينا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم : بن عبد اهللا عن أنس بن مالك قال حدثين غالب القطان عن بكر 

فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة احلر مكان السجود رواه البخاري يف الصحيح بقريب من هذا اللفظ عن 
  أيب الوليد 

ن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إمساعيل ب -  ٢٤٩٧
بشر بن املفضل ح وأخربنا أبو القاسم زيد بن أيب اهلاشم العلوي بالكوفة أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم 
ثنا حممد بن احلسني بن أيب احلسني ثنا أبو غسان حدثين بشر بن املفضل حدثين غالب القطان عن بكر بن عبد 

سلم يف شدة احلر فإذا مل يستطع أحدنا أن : اهللا عن أنس بن مالك قال  كنا نصلي مع النيب صلى اهللا عليه و 
ميكن جبهته من األرض بسط ثوبه فسجد عليه رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي هبذا اللفظ وقد أخربنا 

ضل فذكر إسناده إال أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ أبو يعلى ثنا شريح بن يونس ثنا بشر بن املف
أنه قال يف متنه كنا نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف شده احلر فيأخذ أحدنا احلصباء يف يده فإذا 
برد وضعه وسجد عليه قال الشيخ أبو بكر هذان حديثان روامها بشر بن املفضل أحدمها يف الثوب واألخر يف 

بكري السلمي عن بكر يعين بقريب من اللفظ األول يف الثياب قال احلصباء وقد رواه خالد بن عبد الرمحن بن 



الشيخ وأما ما روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من السجود على كور العمامة فال يثبت شيء من ذلك 
  وأصح ما روي يف ذلك قول احلسن البصري حكاية عن أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 

 احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ حممد بن أمحد بن النضر ثنا معاوية بن أخربناه أبو عبد اهللا -  ٢٤٩٨
كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسجدون وأيديهم : عمرو ثنا زائدة عن هشام عن احلسن قال 

صال عنه وهذا يف ثياهبم ويسجد الرجل منهم على عمامته واحلديث األول حيتمل أن يكون املراد به ثوبا منف
حيتمل أن يكون أراد يسجد الرجل منهم على عمامته وجبهته واالحتياط لغرض السجود أوىل وباهللا التوفيق 

٢٣٢   

  باب السجود على الكفني ومن كشف عنهما يف السجود

  قد مضى يف السجود على الكفني حديث بن عباس وحديث العباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر املقرئ بن احلمامي ببغداد ثنا إمساعيل بن علي بن إمساعيل وأخربن -  ٢٤٩٩
اخلطيب ثنا معاذ بن املثىن ثنا عبد الرمحن يعين بن املبارك ثنا وهيب عن حممد بن عجالن أخربين حممد بن إبراهيم 

و سلم بوضع الكفني ونصب القدمني يف أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه : التيمي عن عامر بن سعد عن أبيه قال 
  الصالة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب ثنا الفضل بن عبد اجلبار ثنا علي بن  -  ٢٥٠٠
احلسن بن شقيق ثنا احلسن بن واقد حدثين أبو إسحاق عمرو بن عبد اهللا السبيعي قال مسعت الرباء بن عازب 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم يسجد على إلييت الكف  كان: يقول 

وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن غالب ثنا عفان بن مسلم ومسلم بن  -  ٢٥٠١
إذا سجد : إبراهيم وأبو عمر احلوضي وعمرو بن مرزوق قالوا ثنا شعبة قال أنبأين أبو إسحاق عن الرباء قال 

  ى ألية الكف واللفظ للحوضي أحدكم فليسجد عل

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا حنبل بن إسحاق ثنا معلي بن أسد ثنا وهيب  -  ٢٥٠٢
يمان بن أيب هند عن خباب بن األرت قال  شكونا إىل رسول اهللا صلى : بن خالد عن حممد بن جحادة عن سل

سلم شدة احلر يف جباهنا وأك   فنا فلم يشكنا اهللا عليه و 

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا أبو عبد اهللا  -  ٢٥٠٣
أن عبد اهللا بن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على الذي : حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن نافع 
شديد الربد وإنه ليخرج كفيه من حتت برنس له حىت يضعهما على  يضع عليه وجهه قال نافع ولقد رأيته يف يوم

  احلصباء 



من وضع جبهته باألرض فليضع : وبإسناده قال ثنا مالك عن نافع أن عبد اهللا بن عمر كان يقول  -  ٢٥٠٤
   ٢٣٣كفيه على الذي يضع عليه جبهته مث إذا رفع فلريفعهما فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه 

  جد عليهما يف ثوبهباب من س

  قد مضى حديث حسن البصري كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسجدون وأيديهم يف ثياهبم 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا  -  ٢٥٠٥
مستقة يداه فيها قال أبو عبيد واملستقة الفرو  صلى بالناس يف: حفص بن غياث عن ليث عن احلكم أن سعدا 

الطويل الكمني وهذا مرسل وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال كان كانوا يصلون يف مساتقهم وبرانسهم 
  وطيالسهم ما خيرجون أيديهم وقد روي فيه حديث مسند ويف إسناده بعض الضعف 

نبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أ -  ٢٥٠٦
ثنا إمساعيل بن أيب أويس حدثين إبراهيم بن إمساعيل عن عبد الرمحن بن عبد الرمحن بن ثابت بن صامت عن أبيه 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام يصلي يف مسجد بين عبد األشهل وعليه كساء ملتف به : عن جده 
  ه يقيه برد احلصا وروي بإسناد آخر ضعيف يضع يده علي

أخربناه علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا الواقدي ثنا خارجة بن  -  ٢٥٠٧
: عبد اهللا بن سليمان بن زيد بن ثابت عن داود بن احلصني عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

 عليه و سلم يصلي يف كساء أبيض يف غداه بارده يتقى بالكساء برد األرض بيده رأيت رسول اهللا صلى اهللا
   ٢٣٤ورجله 

  باب ال يكف ثوبا وال شعرا وال يصلي عاقصا شعرا

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق إمالء أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا مسلم  -  ٢٥٠٨
أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن : مرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال بن إبراهيم ثنا شعبة عن ع

يسجد على سبعة أعظم وال يكف ثوبا وال شعرا رواه البخاري يف الصحيح عن مسلم بن إبراهيم وأخرجه 
  مسلم بن احلجاج من وجه آخر عن شعبة 

امد أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ ثنا أمحد وحدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو ح -  ٢٥٠٩
بن يوسف الفريايب ثنا سفيان عن عمرو بن دينار  فذكره بنحوه إال أنه قال على : بن يوسف السلمي ثنا حممد 

  سبع وأن ال يكف ثوبا وال شعرا رواه البخاري عن قبيصه عن سفيان 

الفقيه أنبأ عبيد بن عبد الواحد ثنا بن أيب مرمي أنبأ  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق -  ٢٥١٠
ح وأخربنا أبو علي الروذباري واللفظ له أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن سلمة ثنا بن  بن وهب 



رأى عبد اهللا : وهب عن عمرو بن احلارث ان بكريا حدثه أن كريبا موىل بن عباس حدثه ان عبد اهللا بن عباس 
احلارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام ورائه فجعل حيله فلما انصرف أقبل إىل بن عباس فقال مالك  بن

ورأسى قال أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إمنا مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف رواه 
  مسلم يف الصحيح عن عمرو بن سواد عن بن وهب 

د اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أخربنا أبو حممد عب -  ٢٥١١
أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج ح وأخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب 

ل يل بن جريج أخربين عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حجاج قال قا
أنه رأى أبا رافع موىل النيب صلى اهللا عليه و سلم مر : عمران بن موسى أنبأ سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أبيه 

ه فحلهما أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضبا فقال أبو  حبسن بن علي وحسن يصلي قائما قد غرز ضفرتيه يف قفا
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ذلك كفل الشيطان رافع أقبل علي صالتك وال تغضب فإين 

يقول مقعد الشيطان يعين مغرز ضفرتيه لفظ حديث حجاج بن حممد ويف حديث عبد الرزاق عن سعيد وقال 
هي كفل الشيطان يعين مقعد الشيطان وروينا يف كراهية ذلك عن عمر وعلي وحذيفة وعبد اهللا بن مسعود 

   ٢٣٥رضي اهللا عنهم 

  باب الذكر يف السجود

  وقد مضى فيه حديث حذيفة بن اليمان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم املخرج يف كتاب مسلم بن احلجاج 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  -  ٢٥١٢
ء بن املسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن نصر بن علي ثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة عن العال

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول يف ركوعه سبحان ريب العظيم يرددها فإذا رفع رأسه : حذيفة 
من الركوع قال مسع اهللا ملن محده ربنا ولك احلمد فإذا سجد قال سبحان ريب األعلى يرددها وكان يقول إذا 

  سجود رب اغفر يل رفع رأسه من ال

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة  -  ٢٥١٣
بن سعيد الثقفي ثنا جرير قال وثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا جرير عن منصور عن أيب الضحى عن مسروق عن 

هللا عليه و سلم يكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده كان رسول اهللا صلى ا: عائشة رضي اهللا عنها قالت 
سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل يتأول القرآن رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم ورواه 

  البخاري عن عثمان عن جرير 

حلسن بن أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار ثنا ا -  ٢٥١٤
أن رسول اهللا : مكرم ثنا سعيد بن عامر ثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي اهللا عنها 



سلم كان يقول يف سجوده سبوح قدوس رب املالئكة والروح أخرجه مسلم يف الصحيح من  صلى اهللا عليه و 
  حديث بن أيب عروبة 

أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ يوسف بن يعقوب القاضي ثنا حممد  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ -  ٢٥١٥
بن أيب بكر املقدمي ثنا يوسف بن املاجشون قال أخربين أيب عن عبد الرمحن األعرج عن عبيد اهللا بن أيب رافع 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا قام يف الصالة فذكر : عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 
حلديث وفيه فإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت سجد وجهي للذي ا

خلقه وصوره وشق مسعه وبصره فتبارك اهللا أحسن اخلالقني رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن أيب بكر 
   ٢٣٦املقدمي 

  باب االجتهاد يف الدعاء يف السجود رجاء اإلجابة

علي بن حممد بن علي املقرئ املهرجاين هبا أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا  أخربنا أبو احلسن -  ٢٥١٦
يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع ثنا إمساعيل بن جعفر ثنا سليمان بن سحيم موىل العباس عن إبراهيم بن 

كشف رسول : قال عبد اهللا بن معبد بن عباس بن عبد املطلب عن أبيه عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم الستر ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معصوب يف مرضه الذي مات فيه فقال 

اللهم هل بلغت ثالث مرات أنه مل يبق من مبشرات النبوة إال الرؤيا الصاحله يراها العبد الصاحل أو ترى له أال 
إذا ركعتم فعظموا اهللا وإذا سجدمت فاجتهدوا يف الدعاء فإنه فإين قد هنيت عن القراءة يف الركوع والسجود ف

  قمن أن يستجاب لكم رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن أيوب عن إمساعيل بن جعفر 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب إمالء ثنا علي بن إبراهيم التستري ثنا  -  ٢٥١٧
ا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن عمارة بن غزيه عن مسي موىل أيب بكر أنه عمرو بن سواد السرحي ثن

أقرب ما يكون العبد من : مسع أبا صاحل ذكوان حيدث عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء فيه رواه مسلم يف الصحيح عن عمرو بن سواد وغريه 

نا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل قال وثنا بن السرح أخرب -  ٢٥١٨
أنبأ بن وهب أخربين حيىي بن أيوب عن عمارة بن غزيه عن مسي موىل أيب بكر عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي 

يل ذنيب كله دقه وجله وأوله وآخره  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقول يف سجوده اللهم اغفر: اهللا عنه 
   ٢٣٧زاد بن السرح عالنيته وسره رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر بن السرح 

  باب قدر كمال الركوع والسجود يف االختيار

أخربنا احلسني بن حممد الفقيه أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل وابن رافع قاال ثنا  -  ٢٥١٩
 بن إبراهيم بن عمر بن كيسان حدثين أيب عن وهب بن مانوس قال مسعت سعيد بن جبري يقول مسعت عبد اهللا



ما صليت وراء أحد بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أشبه صالة بصالة رسول اهللا : أنس بن مالك يقول 
سلم من هذا الفىت يعين عمر بن عبد العزيز قال فحرزنا يف رك وعه عشر تسبيحات ويف صلى اهللا عليه و 

سجوده عشر تسبيحات قال أبو داود وقال أمحد بن صاحل قلت له مانوس أو مابوس قال أما عبد الرزاق فيقول 
   ٢٣٨مابوس وأما حفظي فمانوس وهذا لفظ بن رافع قال أمحد عن سعيد بن جبري عن أنس بن مالك 

  باب أدين الكمال

أبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي و -  ٢٥٢٠
نصر قال قرئ على بن وهب أخربك بن أيب ذئب عن إسحاق بن يزيد اهلذيل عن عون بن عبد اهللا عن عبد اهللا 

إذا ركع أحدكم فقال سبحان ريب العظيم ثالث مرات : بن مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  ركوعه وذلك أدناه وإذا سجد فقال سبحان ريب األعلى ثالث مرات فقد مت سجوده وذلك أدناه فقد مت 

بن املديين  -  ٢٥٢١ أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن أمحد بن هارون ثنا علي 
قال : ن الثناء عليه عن أبيه ثنا حممد بن عبد الرمحن الطفاوي ثنا سعيد اجلريري عن رجل من بين متيم أحس

صليت خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فسألته عن قدر ركوعه وسجوده فقال قدر ما يقول الرجل 
   ٢٣٩سبحان اهللا وحبمده ثالث مرات 

  باب أين يضع يديه يف السجود

بن وائل عن أبيه أنه رأى النيب صلى اهللا علي ه و سلم وذكر احلديث قد مضى يف احلديث الثابت عن علقمة 
  وفيه فلما سجد سجد بني كفيه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو نصر حممد بن حامد الترمذي ثنا حممد بن حممد بن حبان ثنا  -  ٢٥٢٢
صاحل بن عبد اهللا الترمذي ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر احلضرمي 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت ألنظرن كيف يصلي قال فقام فاستقبل القبلة وكرب ورفع أتيت رسو: قال 
يديه حىت كانتا حذو منكبيه فلما ركع وضع يديه على ركبتيه فلما رفع رأسه من الركوع رفع يديه حىت كانتا 

واحد بن زياد عن حذو منكبيه فلما سجد وضع وجهه بني يديه بذلك املكان وذكر احلديث كذا قال عبد ال
عاصم حذو منكبيه ووافقه على ذلك يف رفع اليدين سفيان بن عيينة وقال بشر بن املفضل وغريه عن عاصم 

  حذو أذنيه وقال فلما سجد وضع رأسه بذلك املنزل من يديه 

ا أسيد بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثن -  ٢٥٢٣
كان رسول اهللا : عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال 

سلم إذا سجد يكون يداه حذاء أذنيه كذا رواه مجاعه عن الثوري وقال وكيع عن الثوري  صلى اهللا عليه و 
  ديه قريبتني من أذنيه بإسناده هذا قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني سجد وي



: أخربناه أبو بكر بن احلسن القاضي أنبأ حاجب بن أمحد ثنا عبد اهللا بن هاشم ثنا وكيع ثنا سفيان  -  ٢٥٢٤
  فذكره وهذا أوىل ملوافقته رواية أيب محيد الساعدي وأصحابه 

حنبل ثنا عبد امللك بن  أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن -  ٢٥٢٥
عمرو أخربين فليح حدثين عباس بن سهل قال اجتمع أبو محيد وأبو أسيد وسهل بن سعد وحممد بن مسلمة 

سلم قال أبو محيد  أنا أعلمكم بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و : فذكروا صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
   ٢٤٠هته وحنى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه سلم فذكر احلديث وقال مث سجد فأمكن أنفه وجب

  باب يضم أصابع يديه يف السجود ويستقبل هبا القبلة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا احلسن بن سفيان بن عامر عن احلارث  -  ٢٥٢٦
ليب عن علقمه بن وائل بن حجر عن أبيه بن عبد اهللا بن إمساعيل بن عقبة اخلازن ثنا هشيم عن عاصم بن ك

  كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه : قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أنبأ عياش بن متيم السكري ثنا خملد بن مالك بن جابر ثنا  -  ٢٥٢٧
سلمة عن الفزاري عن أيب إسحاق عن الرب كان رسول اهللا صلى اهللا : اء بن عازب رضي اهللا عنه قال حممد بن 

  عليه و سلم إذا سجد فوضع يديه باألرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة 

وأخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو أمحد احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن إسحاق الثقفي ثنا احلسني بن  -  ٢٥٢٨
كان النيب صلى : ن زكريا بن أيب زائدة عن أيب إسحاق عن الرباء قال علي الصدائي حدثين أيب علي بن يزيد ع

سلم إذا ركع بسط ظهره وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة فتفلج    اهللا عليه و 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا عبد الباقي بن قانع احلافظ ثنا احلسني بن أمحد بن منصور سجادة ثنا  -  ٢٥٢٩
امة عن مسعر عن عثمان بن املغرية عن سامل بن أيب اجلعد عن نافع عن بن عمر رضي اهللا أبو معمر ثنا أبو أس

   ٢٤١يكرة أن ال مييل بكفيه إىل القبلة إذا سجد : عنهما قال 

  باب يضع كفيه ويرفع مرفقيه وال يفترش ذراعيه

اال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وأبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن ق -  ٢٥٣٠
يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب وجعفر بن حممد قاال ثنا حيىي بن حيىي أنبأ عبيد اهللا بن إياد بن لقيط عن إياد 

إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك رواه مسلم يف : عن الرباء قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  الصحيح عن حيىي بن حيىي 



أنبأ أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  -  ٢٥٣١
اعتدلوا يف السجود وال يبسطن أحدكم : شعبة عن قتادة عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ذراعيه انبساط الكلب خمرج يف الصحيحني من حديث شعبة بن احلجاج 

خربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا أ -  ٢٥٣٢
: إسحاق بن إبراهيم أنبأ عيسى بن يونس ثنا حسني املعلم عن بديل بن ميسره عن أيب اجلوزاء عن عائشة قالت 

سلم يستفتح الصالة بالتكبري والقراءة باحلم د هللا رب العاملني وكان إذا ركع مل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
يشخص رأسه ومل يصوبه وكان إذا رفع رأسه من الركوع استوى قائما وكان إذا سجد فرفع رأسه من السجدة 
مل يسجد حىت يستوي جالسا وكان ينهى عن عقب الشيطان وكان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمىن 

وكان خيتم الصالة بالتسليم وكان يقول يف كل ركعتني التحية وكان يكرة أن يفترش ذراعيه افتراش الكلب 
  رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم 

بن  -  ٢٥٣٣ وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد 
املعلم عن بديل بن ميسرة عن أيب اجلوزاء عن  يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنبأ يزيد بن هارون أنبأ حسني

وكان ينهانا أن يفترش أحدنا ذراعيه افتراش السبع : عائشة يف صفة صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت 
   ٢٤٢وروينا فيه عن جابر بن عبد اهللا وأيب هريرة وعبد الرمحن بن شبل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  جنبيهباب جيايف مرفقيه عن 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري  -  ٢٥٣٤
ثنا حيىي بن عثمان بن صاحل ثنا أيب وإسحاق بن بكر وأبو صاحل اجلهين والنضر بن عبد اجلبار قالوا ثنا بكر بن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان : لك بن حبينه مضر عن جعفر بن ربيعة عن األعرج عن عبد اهللا بن ما
إذا صلى فرج بني يديه حىت يبدو إبطاه وقال أبو صاحل اجلهين يف حديثه كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إذا سجد جاىف عضديه عن جنبيه حىت يرى بياض إبطيه 

ر ثنا أمحد بن سلمه ثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصو -  ٢٥٣٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا صلى فرج بني يديه حىت : ثنا بكر بن مضر فذكره بإسناد مثله 

  يرى بياض إبطيه رواه البخاري ومسلم مجيعا عن قتيبة 

د بن نصر اإلمام ثنا حيىي بن حيىي أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا حمم -  ٢٥٣٦
: سفيان بن عيينة عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن األصم عن عمه يزيد بن األصم عن ميمونة رضي اهللا عنها قالت 
سلم إذا سجد لو شاءت هبيمة أن متر بني يديه مرت رواه مسلم يف الصحيح  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  عن حيىي بن حيىي 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا حممد بن نصر وأبو إسحاق إبراهيم بن  -  ٢٥٣٧
إمساعيل العبدي قاال ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ مروان بن معاوية الفزاري ثنا عبيد اهللا بن عبد اهللا بن األصم عن 

سلم إذا : لت يزيد بن األصم عن ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سجد خوى بيديه يعين جنح حىت يروا وضح إبطيه من وراءه وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى رواه مسلم 

  يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم ورواه أيضا جعفر بن برقان عن يزيد بن األصم 

نبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أ -  ٢٥٣٨
أنه كان مع أبيه : ثنا عبد اهللا بن مسلمة ثنا داود بن قيس عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن أقرم اخلزاعي عن أبيه 

بالقاع من منرة فمر عليهم ركب فأناخوا بناحية الطريق فقال يل أيب كن يف هبمك حىت أدنوا من هؤالء الركب 
سائله قال فدنا ودنوت حىت أقيمت الصالة فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيهم فكنت أنظر إىل عفريت أ

إبطي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كلما سجد قال يعقوب هكذا قال من مثرة والصحيح مثرة أخطأ فيه كما 
  أخطأ فيه بن املبارك أيضا 

نبأ أبو بكر حممد بن املؤمل ثنا الفضل بن حممد الشعراين ثنا النفيلي ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أ -  ٢٥٣٩
أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم : زهري ثنا أبو إسحاق عن التميمي الذي حدث بالتفسري عن بن عباس قال 

  من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو جمنح قد فرج بني يديه 

بو زكريا حيىي بن حممد العنربي ثنا حممد بن عمرو بن النضر احلرشي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أ -  ٢٥٤٠
ثنا إبراهيم بن نصر السوريين ثنا النضر بن مشيل ثنا يونس بن أيب إسحاق عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب 

  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صلى جخ : قال 

جخ الرجل يف صالته إذا مد ضبعيه : أبا زكريا العنربي يقول  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت -  ٢٥٤١
  وجتاىف يف الركوع والسجود 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر احملمدابادي ثنا أمحد بن يوسف ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن  -  ٢٥٤٢
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ر: منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال 

  إذا سجد جتاىف حىت يرى بياض إبطيه 

أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي أنبأ حاجب بن أمحد ثنا عبد اهللا بن هاشم ثنا وكيع ثنا عباد بن  -  ٢٥٤٣
 إن كنا لنأوى لرسول اهللا صلى اهللا: راشد عن احلسن ثنا أمحر صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٢٤٣عليه و سلم مما جيايف بيديه عن جنبيه إذا سجد 

  باب يفرج بني رجليه ويقل بطنه عن فخذيه



أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عمرو بن عثمان أنبأ بقية حدثين  -  ٢٥٤٤
يف صفة صالة : دي عن أيب محيد عتبة يعين بن أيب حكيم حدثين عبد اهللا بن عيسى عن العباس بن سهل الساع

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وإذا سجد فرج بني فخذيه غري حامل بطنه على شيء من فخذيه وكذلك 
  رواه إمساعيل بن عياش عن عتبة إال أنه قال يف إسناده عيسى بن عبد اهللا وهو الصحيح 

بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا أبو صاحل حدثين  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد -  ٢٥٤٥
إذا سجد أحدكم فال : الليث عن دراج عن بن حجرية عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه وكذلك رواه بن وهب عن الليث بن سعد ولعل التفريج أشبه هبيأت 
   السجود واهللا تعاىل أعلم

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ احلسن بن علي بن زياد ثنا سعيد  -  ٢٥٤٦
أنه وصف السجود فبسط يديه ورفع عجيزته وخوى وقال : بن سليمان ثنا شريك عن أيب إسحاق عن الرباء 

فع أبو توبة عن شريك عن أيب إسحاق هكذا كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسجد وقال الربيع بن نا
قال وصف لنا الرباء بن عازب فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال هكذا كأن رسول اهللا صلى 

سلم يسجد    اهللا عليه و 

  فذكره : أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا الربيع بن نافع  -  ٢٥٤٧

ا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن أخربن -  ٢٥٤٨
بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما  فذكر : حيىي بن سعيد ثنا حممد بن حيىي 

كهم قال قلت ال أدري واهللا قال يعين احلديث يف القعود للحاجه وفيه مث قال لعلك من الذين يصلون على أورا
  الذي يسجد وال يرتفع عن األرض يسجد وهو الصق باألرض 

أخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا حممد بن عبد  -  ٢٥٤٩
بن  ال يسجدن أحدكم موركا : مسعود الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن شقيق قال قال عبد اهللا يعين 

   ٢٤٤وال مضطجعا فإنه إذا أحسن السجود سجدت عظامه كلها 

  باب ينصب قدميه ويستقبل بأطراف أصابعهما القبلة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ أمحد بن إبراهيم ثنا بن بكري  -  ٢٥٥٠
حلحلة عن حممد بن عمرو بن عطاء حدثين الليث عن بن أيب حبيب  أنه كان جالسا : عن حممد بن عمرو بن 

مع نفر من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكرنا صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أبو محيد 
 الساعدي رضي اهللا عنه أنا كنت أحفظكم لصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث وفيه وإذا



سجد وضع يديه غري مفترش وال قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة رواه البخاري يف الصحيح عن 
  بن بكري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ثنا يعقوب بن يوسف األخرم ثنا  -  ٢٥٥١
احلميد بن جعفر حدثين حممد بن عمرو بن عطاء قال  إسحاق بن إبراهيم وأبو كريب قاال ثنا أبو أسامة ثنا عبد

ام إىل الصالة احلديث وقال فيه مث : مسعت أبا محيد الساعدي يقول  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا ق
   ٢٤٥هوى إىل األرض ساجدا مث جايف عضديه عن أبطيه وفتح أصابع رجليه 

  باب ما جاء يف ضم العقبني يف السجود

خربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا أبو بكر حممد بن عيسى أ -  ٢٥٥٢
بن أيوب حدثين عمارة بن غزية قال مسعت أبا النضر يقول مسعت  الطرسوسي ثنا سعيد بن أيب مرمي أنبأ حيىي 

سلم  دت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فق: عروة بن الزبري يقول قالت عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و 
وكان معي على فراشي فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبال بأطراف أصابعه القبلة فسمعته يقول أعوذ برضاك 
من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك أثين عليك ال أبلغ كل ما فيك فلما انصرف قال يا عائشة أخذك 

مي إال له شيطان فقلت وأنت يا رسول اهللا قال وأنا لكين دعوت شيطانك فقلت أما لك شيطان فقال ما من آد
   ٢٤٦اهللا عليه فأسلم 

  باب يعتمد مبرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  -  ٢٥٥٣
بن سعد حدثنا أيب ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة الربيع بن سليمان ثنا شعيب بن الليث 

ثنا أبو داود ثنا قتيبة ثنا الليث عن حممد بن عجالن عن مسي موىل أيب بكر عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي 
جود اهللا عنه قال شكا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم مشقة الس

استعينوا بالركب زاد شعيب يف روايته قال بن عجالن وذلك أن يضع مرفقيه على : عليهم إذا انفرجوا فقال 
  ركبتيه إذا أطال السجود وأعيا 

وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا  -  ٢٥٥٤
سلم : ن النعمان بن أيب عياش قال سفيان يعين بن عيينة عن مسي ع شكونا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

االعتماد واألدعام يف الصالة فرخص هلم أن يستعني الرجل مبرفقيه على ركبتيه أو فخذيه وكذلك رواه سفيان 
هذا الثوري عن مسي عن النعمان قال شكا أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكره مرسال قال البخاري و

   ٢٤٧أصح بإرساله 

  باب الطمأنينة يف السجود



أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو يعلى ثنا عباس بن الوليد وعبيد اهللا  -  ٢٥٥٥
اجلشمي قاال ثنا حيىي بن سعيد ثنا عبيد اهللا حدثين سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن 

يف قصة الداخل الذي أساء الصالة حىت علمه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ى اهللا عليه و سلم النيب صل
   ٢٤٨قال فيه مث اسجد حىت تطمئن ساجدا خمرج يف الصحيحني 

  باب التغليظ على من ال يتم الركوع والسجود

د بن فارس ثنا يونس بن أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن أمح -  ٢٥٥٦
أمتوا الركوع : حبيب ثنا أبو داود ثنا هشام عن قتادة عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

والسجود فوالذي نفسي بيده أين ألراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وسجدمت أخرجه مسلم من حديث هشام 
سلم الدستوائي وأخرجاه من حديث شعبة عن قتادة وقد مض ى حديث أيب مسعود أن النيب صلى اهللا عليه و 

  قال ال جتزىء صالة ال يقيم الرجل فيها صلبه يف الركوع والسجود 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء ثنا أبو حممد احلسن بن عمران القاضي هبراه ثنا  -  ٢٥٥٧
بن موسى أنبأ األعمش ح وأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد أبو حامت عبد اجلليل بن عبد الرمحن أنبأ عبيد اهللا 

اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن األعمش قال مسعت عمارة بن عمري حيدث عن أيب 
ال جتزىء صالة لرجل ال يقيم صلبه : معمر األزدي عن أيب مسعود البدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

ل ظهره يف الركوع والسجود لفظ حديث شعبة ويف حديث عبيد اهللا صلبه بال شك وقال عن عمارة بن أو قا
  عمري عن أيب معمر عن أيب مسعود قال قال 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا حيىي بن  -  ٢٥٥٨
ال جتزىء صالة ال : ن أيب سفيان عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال بكري ثنا إسرائيل عن األعمش ع

  يقيم الرجل فيها صلبه يف الركوع والسجود 

أخربنا أبو الفتح حممد بن أمحد بن أيب الفوارس احلافظ ببغداد أنبأ أبو علي بن الصواف ثنا أبو علي  -  ٢٥٥٩
مهدي بن ميمون عن واصل األحدب عن أيب وائل عن حذيفة  بشر بن موسى ثنا أبو زكريا حيىي بن إسحاق ثنا

أنه مر على رجل يصلي ال يتم ركوعا وال سجودا فقال له مذ كم تصلي هذه الصالة فقال منذ أربعني سنة أو : 
قال منذ كذا وكذا قال ما صليت هللا صالة منذ كذا وكذا قال مهدي وأحسبه قال له لو مت ملت على غري 

   عليه و سلم رواه البخاري يف الصحيح عن الصلت بن حممد عن مهدي بن ميمون سنة حممد صلى اهللا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو عاصم  -  ٢٥٦٠
ا عبد اهللا بن هاشم ثنا عبد احلميد بن جعفر ح وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنبأ حاجب بن أمحد ثن
بن شبل قال  هنى رسول اهللا : ثنا وكيع ثنا عبد احلميد بن جعفر عن أبيه عن متيم بن حممود عن عبد الرمحن 



سلم عن ثالث عن نقرة الغراب وافتراش السبع وال يوطن الرجل املكان الذي يصلي فيه كما  صلى اهللا عليه و 
  يوطن البعري 

عبدان أنبأ أمحد بن عبيد أنبأ بن ملحان ثنا حيىي بن بكري حدثين الليث عن أخربنا علي بن أمحد بن  -  ٢٥٦١
هنى : يزيد بن أيب حبيب عن جعفر بن عبد اهللا بن احلكم عن متيم بن حممود عن عبد الرمحن بن شبل قال 

ملقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الصالة عن افتراش السبع وأن ينقر نقر الغراب وأن يوطن الرجل ا
   ٢٤٩كما يوطن البعري 

  باب التكبري عند رفع الرأس من السجود

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا حيىي ثنا الليث  -  ٢٥٦٢
 عن عقيل عن بن شهاب حدثين أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث أنه مسع أبا هريرة يقول كأن رسول اهللا

سلم  فذكر احلديث إىل أن قال مث يكرب حني يهوى ساجدا مث يكرب حني يرفع رأسه مث يكرب : صلى اهللا عليه و 
حني يسجد مث يكرب حني يرفع رأسه وذكر احلديث رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري وأخرجه مسلم 

   ٢٥٠من وجه آخر عن الليث 

  دتنيباب القعود على الرجل اليسرى بني السج

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن سنان القزاز ثنا أبو عاصم عن  -  ٢٥٦٣
عبد احلميد بن جعفر حدثين حممد بن عمرو بن عطاء قال مسعت أبا محيد الساعدي يف عشرة من أصحاب النيب 

سلم فيهم أبو قتادة  فة صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فيه مث فذكر احلديث يف ص: صلى اهللا عليه و 
  يهوى ساجدا إىل األرض فيجايف يديه عن جنبيه مث يرفع رأسه فيثين رجله اليسرى فيقعد عليها 

وأخربنا أبو حازم احلافظ قال أنبأ أبو أمحد احلافظ أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا أمحد بن عباد الفرغاين  -  ٢٥٦٤
أبو خيثمة ثنا احلسن بن احلر ثنا عيسى بن عبد اهللا بن مالك عن حممد بن عمرو بن عطاء أحد ثنا أبو بدر ثنا 

أنه كان يف جملس فيه أبوه وكان من أصحاب النيب صلى اهللا : بين مالك عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي 
أهنم تذاكروا الصالة فقال عليه و سلم وكان يف اجمللس أبو هريرة وأبو أسيد وأبو محيد الساعدي من األنصار و

أبو محيد أنا أعلمكم بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث قال فيه مث قال اهللا أكرب فسجد 
وانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد مث كرب فجلس فتورك إحدى رجليه ونصب قدمه 

عن عيسى بن عبد اهللا مسعه من عباس بن سهل أنه األخرى مث كرب وسجد وذكر احلديث وقد قيل يف إسناده 
   ٢٥١حضر أبا محيد وأبا أسيد ورجاال منهم يف الصالة 

  باب القعود على العقبني بني السجدتني



أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمه ثنا  -  ٢٥٦٥
يف : ر أنبأ بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع طاوسا يقول قلنا البن عباس إسحاق بن إبراهيم أنبأ حممد بن بك

اإلقعاء على القدمني فقال هو سنة فقلنا فإنا نرى ذلك من اجلفاء إذا فعله الرجل فقال بل هي سنة نبيك حممد 
سلم رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم    صلى اهللا عليه و 

اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن أخربنا أبو عبد  -  ٢٥٦٦
من سنة الصالة أن متس اليتاك : عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان عن ليث عن طاوس عن بن عباس قال 

  عقبيك زاد فيه عبد اهللا بن الوليد العدين عن سفيان بني السجدتني 

ر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا أبو األزهر ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أيب عن بن أخربنا أبو طاه -  ٢٥٦٧
قال حدثين عن انتصاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على عقبيه وصدور قدميه بني السجدتني : إسحاق 

عباس يذكره قال  إذا صلى عبد اهللا بن أيب جنيح املكي عن جماهد بن جرب أيب احلجاج قال مسعت عبد اهللا بن
  فقلت له يا أبا العباس واهللا إن كنا لنعد هذا جفاء ممن صنعه قال فقال إهنا لسنة 
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لكربى: كتاب  لبيهقي ا   سنن ا
البيهقي : املؤلف  بكر  و  أب بن موسى  بن علي  بن احلسني   أمحد 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا حممد بن اهليثم ثنا حيىي بن بكري ثنا  - ٢٥٦٨
أنه رآى عبد اهللا بن عمر : الزبري أخربه الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن حممد بن عجالن أن أبا 

  إذا سجد حني يرفع رأسه من السجدة األوىل يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنه من السنة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن أيوب ثنا مسلم ثنا هشام ثنا أبو الزبري  - ٢٥٦٩
  كانا يقعيان قال أبو الزبري وكان طاوس يقعى : ابن عباس عن جماهد أن عبد اهللا بن عمر و

أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا احلميدي ثنا  - ٢٥٧٠
 رأيت طاوسا يقعى فقلت رأيتك تقعى فقال ما رأيتين أقعى ولكنها: سفيان ثنا أبو زهري معاوية بن حديج قال 

الصالة رأيت العبادلة الثالثة يفعلون ذلك عبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن الزبري يفعلونه قال أبو 
  زهري وقد رأيته يقعى 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو حممد أمحد بن إسحاق بن شيبان البغدادي اهلروي هبا أنبأ معاذ بن جندة  - ٢٥٧١
رأيت بن عمر : ن صفوان الكويف ثنا إبراهيم بن طهمان عن احلسن بن مسلم عن طاوس قال ثنا خالد بن حيىي ب

وابن عباس ومها يقعيان بني السجدتني على أطراف أصابعهما قال إبراهيم فسألت عطاء عن ذلك فقال أي ذلك 
سنون على ما فعلت أجزأك إن شئت على أطراف أصابعك وإن شئت على عجزك فهذا اإلقعاء املرخص فيه أو امل

روينا عن بن عباس وابن عمر وهو أن يضع أطراف أصابع رجليه على األرض ويضع إليتيه على عقبيه ويضع 
   ٢٥٢ركبتيه باألرض 

  باب اإلقعاء املكروه يف الصالة

ء أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسن بن يعقوب العدل ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا عبد الوهاب بن عطا - ٢٥٧٢
أنبأ سعيد ح وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن سليمان بن احلارث ثنا حممد بن عبد اهللا 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : األنصاري ثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن جندب قال 
  سلم عن اإلقعاء يف الصالة خالفه محاد بن سلمة 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو  - ٢٥٧٣
أن النيب صلى : بكر حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حيىي بن معني ثنا السيلحيين ثنا محاد بن سلمة عن قتادة عن أنس 

ة تفرد به حيىي بن إسحاق السيلحيين عن محاد بن سلمة وقد قيل اهللا عليه و سلم هنى عن اإلقعاء والتورك يف الصال
  عنه عن محاد وحبر بن كثري عن قتادة عن أنس والروايه األوىل أصح 



أخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو احلسن علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري أنبأ أمحد بن عبد اجلبار  - ٢٥٧٤
أمرين رسول اهللا صلى اهللا : عن جماهد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  العطاردي ثنا حفص بن غياث عن ليث

عليه و سلم بثالث وهناين عن ثالث أمرين بصيام ثالثة أيام من كل شهر وأن ال أنام إال على وتر وركعيت الضحى 
  وهناين عن االلتفات يف الصالة التفات الثعلب وأقعي إقعاء القرد وأنقر نقر الديك 

ربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو احلسني أمحد بن عثمان بن جعفر املقرئ ثنا حممد بن أخ - ٢٥٧٥
علي الوزان ثنا معاوية بن عمرو ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

حلارث األعور ال حيتج به وكذلك ليث بن أيب يا علي وذكر احلديث قال فيه وال تقع بني السجدتني ا: و سلم 
  سليم وحديث بن عباس وابن عمر صحيح 

وقد أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد أنه  - ٢٥٧٦
ضع يديه باألرض وقال يف اإلقعاء هو أن يلصق إليتيه باألرض وينتصب على ساقيه وي: حكى عن أيب عبيده أنه قال 

موضع آخر اإلقعاء جلوس اإلنسان على إليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع قال الشيخ وهذا النوع من 
اإلقعاء غري ما روينا عن بن عباس وابن عمر وهذا منهي عنه وما روينا عن بن عباس وابن عمر مسنون وأما حديث 

ى اهللا عليه و سلم أنه كان ينهى عن عقب الشيطان وكان يفرش رجله اليسرى أيب اجلوزاء عن عائشة عن النيب صل
وينصب رجله اليمين فيحتمل أن يكون واردا يف اجللوس للتشهد األخري فال يكون منافيا ملا روينا عن بن عباس 

   ٢٥٣وابن عمر يف اجللوس بني السجدتني واهللا أعلم 

  باب املكث بني السجدتني

عبد اهللا احلافظ أخربين أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن هارون ثنا عبد اهللا بن  أخربنا أبو - ٢٥٧٧
حممد بن أمساء وخلف بن هشام وأبو الربيع قالوا ثنا محاد بن زيد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ 

ال آلو أن أصلي بكم كما رأيت : أنس  ثنا أبو مسلم أن سليمان بن حرب حدثهم ثنا محاد عن ثابت قال قال
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي بنا قال ثابت وكان أنس يصنع شيئا ال أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه 

من الركوع قام حىت يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه بني السجدتني قعد حىت يقول القائل قد نسي لفظ حديث 
  لبخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب ورواه مسلم عن خلف بن هشام سليمان بن حرب رواه ا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا  - ٢٥٧٨
اء عن عائشة رضي اهللا إبراهيم بن عبد اهللا أنبأ يزيد بن هارون أنبأ حسني املعلم عن بديل بن ميسرة عن أيب اجلوز

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث يف صفة صالته وقالت كان إذا رفع رأسه من : عنها قالت 
الركوع مل يسجد حىت يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجود مل يسجد حىت يستوي قاعدا أخرجه مسلم يف 

  الصحيح من حديث حسني املعلم 

أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا عارم ثنا  أخربنا - ٢٥٧٩
أال أريكم كيف صالة رسول اهللا صلى : محاد بن زيد ثنا أيوب عن أيب قالبة أن مالك بن احلويرث قال ألصحابه 



فقام هنيئة مث سجد مث رفع رأسه مث انتظر  اهللا عليه و سلم وذلك يف غري حني صالة فقام مث ركع فكرب مث رفع رأسه
هنيئة مث سجد قال أبو قالبه صلى صالة شيخنا هذا يعين عمرو بن سلمة قال أيوب وكان عمرو يصنع شيئا ال أرى 

الناس يصنعونه كان إذا رفع رأسه من آخر السجدتني يف األوىل والثالثة استوى قاعدا مث يقوم رواه البخاري يف 
   الصحيح عن عارم

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا عبد امللك بن عمرو  - ٢٥٨٠
أخربين فليح حدثين عباس بن سهل قال اجتمع أبو محيد وأبو أسيد وسهل بن سعد وحممد بن مسلمة فذكروا صالة 

لمكم بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكرها وذكر أنا أع: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أبو محيد 
  السجود قال مث رفع رأسه حىت رجع كل عظم يف موضعه 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن داود الرزاز من أصل كتابه ثنا جعفر بن حممد بن نصري ثنا  - ٢٥٨١
ائدة بن قدامه ثنا عطاء بن السائب عن سامل بن عبد اهللا قال احلارث بن حممد بن أيب أسامة ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا ز

أال أصلي كما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي فقلنا بلى قال فقام يصلي فلما : قال عقبة بن عمرو 
ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه من وراء ركبتيه وجايف إبطيه حىت استقر كل شيء منه مث رفع رأسه 

فقام حىت استقر كل شيء منه مث سجد فجاىف إبطيه حىت استقر كل شيء منه مث رفع رأسه فقعد حىت استقر كل 
شيء منه مث صنع ذلك أربع ركعات مث قال هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي وهكذا كان يصلي 

   ٢٥٤بنا 

  باب ما يقول بني السجدتني

أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة أخربين عمرو  أخربنا أبو بكر بن فورك - ٢٥٨٢
بن مرة مسع أبا محزة حيدث عن رجل من عبس شعبة يرى أنه صلة بن زفر عن حذيفة أنه صلى مع النيب صلى اهللا 

  سجوده فذكر احلديث قال وكان يقول بني السجدتني رب اغفر يل رب اغفر يل وجلس بقدر : عليه و سلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو عبد الرمحن السلمي وأبو سعيد بن أيب  - ٢٥٨٣
عمرو قالوا أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا خالد بن يزيد الطبيب ثنا كامل بن 

بت عند خاليت ميمونة فقام النيب صلى اهللا : عن بن عباس قال  العالء عن حبيب بن أيب ثابت عن سعيد بن جبري
عليه و سلم من نومه فذكر احلديث يف صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم وفيه وكان إذا رفع رأسه من السجدة قال 

 رب اغفر يل وارمحين واجربين وارفعين وارزقين واهدين مث سجد تابعه زيد بن احلباب عن كامل وقيل عن زيد
  وعافين دون قوله واجربين وارفعين 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب  - ٢٥٨٤
بلغين أن عليا رضي اهللا عنه كان يقول بني السجدتني رب اغفر يل وارمحين وارفعين : أنبأ سليمان التيمي قال 

   ٢٥٥ارث األعور عن علي إال أنه قال واهدين بدل وارفعين واجربين ورواه احل



  باب فرض الطمأنينة يف الركوع والقيام منه والسجود واجللوس منه والسجود

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق أنبأ أبو املثىن ثنا مسدد ثنا حيىي عن عبيد  - ٢٥٨٥الثاين 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل املسجد فدخل رجل : قربي عن أبيه عن أيب هريرة اهللا قال حدثين سعيد امل

فصلى مث جاء فسلم على النيب صلى اهللا عليه و سلم فرد عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال ارجع فصل فإنك مل 
كرب مث اقرأ ما تيسر معك من تصل ثالثا قال والذي بعثك باحلق ما أحسن غرية فعلمين قال إذا قمت إىل الصالة ف

القرآن مث اركع حىت تطمئن راكعا مث ارفع رأسك حىت تعتدل قائما مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث ارفع حىت 
تطمئن جالسا مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث افعل ذلك يف صالتك كلها رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد 

٢٥٦   

  يف هذه األركان قريبا من السواءباب ما يستحب من أن يكون مكث املصلي 

: أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة أخربين احلكم  - ٢٥٨٦
أن مطر بن ناجيه ملا ظهر على الكوفة أمر أبا عبيده بن عبد اهللا أن يصلي بالناس فصلى بالناس فكان إذا رفع رأسه 

ل القيام فحدثت به بن أيب ليلى فحدث عن الرباء بن عازب قال كانت صالة رسول اهللا صلى اهللا من الركوع أطا
عليه و سلم إذا صلى فركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود بني السجدتني 

  قريبا من السواء أخرجاه مجيعا يف الصحيح من حديث شعبة بن احلجاج 

ا أبو احلسن املقرئ املهرجاين هبا أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا نصر بن وأخربن - ٢٥٨٧
كان سجود رسول اهللا : علي ثنا أبو أمحد ثنا مسعر عن احلكم عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء بن عازب قال 

رواه البخاري عن حممد بن عبد الرحيم عن  صلى اهللا عليه و سلم وركوعه وقعوده بني السجدتني قريبا من السواء
  أيب أمحد الزبريي 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضيب ثنا أبو  - ٢٥٨٨
أبو عوانة  كامل ومسدد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو النضر الفقيه ثنا حممد بن أيوب أنبأ مسدد قاال ثنا

رمقت حممدا صلى اهللا : عن هالل بن أيب محيد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال 
عليه و سلم يف الصالة فوجدت قيامه وركعته واعتداله بعد الركوع فسجدته فجلسته بني السجدتني فسجدته 

حديث مسدد رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كامل وحامد  فجلسته بني التسليم واالنصراف قريبا من السواء لفظ
بن عمر إال أنه قال يف متنه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بني السجدتني فسجدته وجلسته ما بني 
التسليم واالنصراف قريبا من السواء أخربناه أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو أمحد اجللودي أنبأ إبراهيم بن حممد بن 

فيان ثنا مسلم بن احلجاج ثنا حامد بن عمر البكراوي وأبو كامل فضيل بن حسني اجلحدري كالمها عن أيب س
   ٢٥٧عوانة قال حامد ثنا أبو عوانة فذكره وكان ذكر إحدى اجللستني سقط من روايتنا وإمنا ذكرمها حامد 

  باب يف جلسة االستراحة



أبو عمرو يعين بن جنيد وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن حدثنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ جدي  - ٢٥٨٩
علي املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق قاال ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع ثنا هشيم أنبأ خالد 

لم وهو أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و س: احلذاء عن أيب قالبه أنبأ مالك بن احلويرث الليثي رضي اهللا عنه 
يصلي فإذا كان يف وتر من صالته مل ينهض حىت يستوي قاعدا رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن الصباح عن 

  هشيم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن سنان ثنا أبو عاصم عن عبد  - ٢٥٩٠
قال مسعت أبا محيد الساعدي يف عشرة من أصحاب النيب  احلميد بن جعفر قال حدثين حممد بن عمرو بن عطاء

فذكر احلديث يف صفة صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم وفيه مث يعود يعين : صلى اهللا عليه و سلم فيهم أبو قتادة 
 إىل السجود مث يرفع فيقول اهللا أكرب مث يثين رجله فيقعد عليها معتدال حىت يرجع أو يقر كل عظم موضعه معتدال

٢٥٨   

  باب كيف القيام من اجللوس

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو أمحد بكر بن حممد بن محدان ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي وأخربنا  - ٢٥٩١
أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا إبراهيم بن احلجاج ثنا وهيب 

كان مالك بن احلويرث يأتينا يف مسجدنا هذا ليصلي بنا فيقول إين ألصلي بكم وما : يب قالبه قال عن أيوب عن أ
أريد الصالة ولكين أريد أن أريكم كيف رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي قال أيوب فقلت أليب قالبه كيف 

وكان ذلك الشيخ يتم التكبري وكان  كانت يعين صالته قال مثل صالة شيخنا هذا يعين عمرو بن سلمه قال أيوب
إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس مث اعتمد على األرض رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل 

  وغرية عن وهيب 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا اهلسنجاين يعين إبراهيم بن يوسف وعمران يعين بن  - ٢٥٩٢
 ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد احلذاء عن أيب قالبة أنه حدث عن مالك بن موسى قاال

إين ألصلي وما أريد الصالة ولكين أريد أن أعلمكم كما رأيت رسول اهللا : احلويرث ودخل علينا مسجدنا فقال 
 يف الركعة األوىل استوى قاعدا مث قام صلى اهللا عليه و سلم يصلي قال فذكر أنه حيث رفع رأسه من السجدة يعين

  واعتمد على األرض 

أخربناه أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٢٥٩٣
لسجدة بنحوه غري أنه قال وكان مالك إذا رفع رأسه من ا: الشافعي أنبأ عبد الوهاب عن خالد احلذاء عن أيب قالبة 

  األخرية يف الركعة األوىل فاستوى قاعدا قام واعتمد على األرض 

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم  - ٢٥٩٤
رجع من سجدتني من أنه رأى عبد اهللا بن عمر ي: ثنا بن بكري ثنا مالك عن صدقة بن يسار عن املغرية بن حكيم 



الصالة على صدور قدميه فلما انصرف ذكرت ذلك له فقال إهنا ليست بسنة الصالة وإمنا أفعل ذلك من أجل أين 
   ٢٥٩أشتكي 

  باب من قال يرجع على صدور قدميه

روى خالد بن إلياس ويقال إياس وهو ضعيف عن صاحل موىل التوأمه عن أيب هريرة قال كأن رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه و سلم ينهض يف الصالة على صدور قدميه وحديث مالك بن احلويرث أصح 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن إمساعيل  - ٢٥٩٥
رأيت عمارة بن عمري  :بن حممد السيوطي ثنا عفان بن مسلم ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا سليمان األعمش قال 

يصلي من قبل أبواب كندة قال فرأيته ركع مث سجد فلما قام من السجدة األخرية قام كما هو فلما انصرف ذكرت 
ذلك له فقال حدثين عبد الرمحن بن يزيد أنه رأى عبد اهللا بن مسعود يقوم على صدور قدميه يف الصالة قال 

فقال إبراهيم حدثين عبد الرمحن بن يزيد أنه رأى عبد اهللا بن مسعود األعمش فحدثت هبذا احلديث إبراهيم النخعي 
يفعل ذلك فحدثت به خيثمة بن عبد الرمحن فقال رأيت عبد اهللا بن عمر يقوم على صدور قدميه فحدثت به حممد 

قال رأيت بن عبد اهللا الثقفي فقال رأيت عبد الرمحن بن أيب ليلى يقوم على صدور قدميه فحدثت به عطية العويف ف
  بن عمر وابن عباس وابن الزبري وأبا سعيد اخلدري رضي اهللا عنهم يقومون على صدور أقدامهم يف الصالة 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو حيىي زكريا بن حيىي بن  - ٢٥٩٦
رمقت بن مسعود فرأيته ينهض على صدور قدميه وال : أسد ثنا سفيان عن عبدة عن عبد الرمحن بن يزيد قال 

جيلس إذا صلى يف أول ركعة حني يقضي السجود قال الشيخ رمحه اهللا هو عن بن مسعود صحيح ومتابعة السنة 
أوىل وابن عمر قد بني يف رواية املغرية بن حكيم عنه أنه ليس من سنة الصالة وإمنا فعل ذلك من أجل أنه يشتكي 

   ٢٦٠ال حيتج به وعطية العويف 

  باب ما يفعل يف كل ركعة وسجدة من الصالة ما وصفنا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو نصر اخلفاف ثنا أمحد بن سلمه ثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت أليب  - ٢٥٩٧
هللا صلى اهللا دخل رجل املسجد ورسول ا: أسامة آحدثكم عبيد اهللا بن عمر عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال 

عليه و سلم جالس يف ناحية املسجد فصلى مث جاء فسلم عليه فقال وعليك السالم ارجع فصل فإنك مل تصل فرجع 
فصلى مث جاء فسلم عليه فقال له مثل ذلك فقال له يف الثالثة فعلمين يا رسول اهللا قال إذا قمت إىل الصالة فأسبغ 

يسر من القرآن مث اركع حىت تطمئن راكعا مث ارفع رأسك حىت تعتدل الوضوء واستقبل القبلة وكرب مث اقرأ ما ت
قائما مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث ارفع حىت تطمئن قاعدا مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث أقعد حىت تطمئن 

قاعدا مث افعل كذلك يف كل ركعة وسجدة فأقر به أبو أسامة وقال نعم كذا قال إسحاق بن إبراهيم احلنظلي عن 
أيب أسامة وروايته كذلك من وجه آخر عن أيب أسامة ومن وجه آخر عن بن منري والصحيح رواية عبيد اهللا بن سعيد 
أيب قدامة ويوسف بن موسى عن أيب أسامة مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث ارفع رأسك حىت تستوى وتطمئن جالسا 



فعل ذلك يف صالتك كلها أخربناه أبو عبد اهللا مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث ارفع رأسك حىت تستوى قائما مث ا
  احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا احلسن بن حممد بن زياد ثنا عبيد اهللا بن سعيد ثنا أبو أسامة 

وأخربنا أبو عبد اهللا قال وأخربين أبو أمحد احلافظ ثنا حممد بن إسحاق الثقفي ثنا يوسف بن موسى ثنا  - ٢٥٩٨
فذكره بنحوه وقال يف آخره مث ارفع رأسك حىت تستوى قائما رواه : ن أسامة ثنا عبيد اهللا بن عمر أبو أسامة محاد ب

البخاري يف الصحيح عن إسحاق بن منصور عن أيب أسامة على لفظ حديث يوسف بن موسى ورواه مسلم عن 
ن ومل يسق املنت ومل يذكر يف رواية أيب بكر بن أيب شيبه عن أيب أسامة وابن منري إال أنه أحاله على رواية حيىي القطا

حيىي السجود الثاين وال ما بعده من القعود والقيام والقيام أشبه مبا سبق اخلرب ألجله من عدا األركان دون السنن 
  واهللا أعلم 

يث أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي ثنا الل - ٢٥٩٩
عن عقيل عن بن شهاب أنه قال حدثين أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قام إىل الصالة يكرب حني يقوم مث يكرب حني يركع مث يقول : عنه يقول 
وهو قائم ربنا ولك احلمد مث يكرب حني يهوى ساجدا مث يكرب مسع اهللا ملن محده حني يرفع صلبه من الركعة مث يقول 

حني يرفع رأسه مث يكرب حني يسجد مث يكرب حني يرفع رأسه مث يفعل ذلك يف الصالة كلها حىت يقضيها ويكرب حني 
يقوم من الثنتني بعد اجللوس رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري وأخرجه مسلم من حديث بن جريج 

  عن الزهري وعقيل 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا زهري بن حرب ثنا جرير عن عطاء بن  - ٢٦٠٠
السائب عن سامل الرباد قال أتينا عقبة بن عمرو األنصاري أبا مسعود فقلنا له حدثنا عن صالة رسول اهللا صلى اهللا 

فكرب فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك فقام بني أيدينا يف مسجد : عليه و سلم 
وجايف بني مرفقيه حىت استقر كل شيء منه مث قال مسع اهللا ملن محده فقام حىت استقر كل شيء منه مث كرب وسجد 
فوضع كفيه على األرض مث جايف مبرفقيه عن جنبيه حىت استقر كل شيء منه مث رفع رأسه فجلس حىت استقر كل 

يء منه ففعل مثل ذلك أيضا مث صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة يصلي صالته مث قال هكذا رأينا رسول اهللا ش
   ٢٦١صلى اهللا عليه و سلم يصلي 

  باب كيفية اجللوس يف التشهد األول والثاين

لبزار ثنا حيىي بن أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ا - ٢٦٠١
بكري ثنا الليث عن يزيد بن أيب حبيب عن حممد بن عمرو بن حلحلة عن حممد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا 
مع نفر من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فذكرنا صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أبو محيد 

 صلى اهللا عليه و سلم رأيته إذا كرب جعل يديه حذو منكبيه وإذا أنا كنت أحفظكم لصالة رسول اهللا: الساعدي 
ركع أمكن يديه من ركبتيه مث هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حىت يعود كل فقار مكانه وإذا سجد وضع يديه 
غري مفترش وال قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه وإذا جلس يف الركعتني قدم رجليه مث جلس على رجله 

ليسرى وإذا جلس يف الركعة اآلخرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته رواه البخاري يف الصحيح كما ا



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو سعيد أمحد بن حممد النسوي ثنا محاد بن شاكر وحممد بن يوسف قاال ثنا حممد 
خالد عن سعيد عن حممد بن عمرو بن حلحلة عن  بن إمساعيل هو البخاري قال حدثين حيىي بن بكري ثنا الليث عن

حممد بن عمرو بن عطاء قال وحدثنا الليث عن يزيد بن أيب حبيب ويزيد بن حممد عن حممد بن عمرو بن حلحلة 
عن حممد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فذكر احلديث قال 

ال أن البخاري يقول يف روايته واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس يف الركعتني جلس الشيخ رمحه اهللا أ
على رجله اليسرى ونصب اليمين وإذا جلس يف الركعة اآلخرة قدم رجله اليسرى ونصب األخرى وقعد على 

يف األوليني جلس على قدمه مقعدته رواه شبابه بن سوار عن الليث عن يزيد بن أيب حبيب فقال يف متنه فإذا جلس 
اليسرى ونصب قدمه اليمين وإذا جلس يف اآلخرة جلس على أليتيه وجعل بطن قدميه اليسرى عند مأبض فخذه 
اليمين ونصب قدمه اليمين أخربناه أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ القاسم بن زكريا ثنا احلسن بن 

  ذكره إال أنه أسقط من إسناده بن حلحلة حممد ثنا شبابة ثنا ليث بن سعد ف

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ٢٦٠٢
يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب وعبد الكرمي بن احلارث عن 

رأيت رسول اهللا صلى : حلحلة الدويل عن حممد بن عمرو بن عطاء عن أيب محيد الساعدي قال حممد بن عمرو بن 
اهللا عليه و سلم إذا قعد يف الركعتني قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمىن فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه 

  اليسرى إىل األرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة 

باري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا عبد امللك بن عمرو وأخربنا أبو علي الروذ - ٢٦٠٣
وأخربين فليح أخربين عباس بن سهل قال اجتمع أبو محيد وأبو أسيد وسهل بن سعد وحممد بن مسلمة فذكروا 

 عليه و سلم فذكر أنا أعلمكم بصالة رسول اهللا صلى اهللا: صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أبو محيد 
احلديث قال فيه مث جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمىن على قبلته ووضع كفه اليمىن على ركبته اليمىن 

  وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه وهذا يف التشهد األول وليس يف حديثه ذكر التشهد األخري 

أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن سنان القزاز ثنا أبو عاصم عن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا  - ٢٦٠٤
عبد احلميد بن جعفر قال حدثين حممد بن عمرو قال مسعت أبا محيد الساعدي يف عشرة من أصحاب النيب صلى اهللا 

ر احلديث وفيه فذك: عليه و سلم فيهم أبو قتادة قال أبو محيد أنا أعلمكم بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
حىت إذا كان يف السجدة اليت فيها التسليم أخر رجله اليسرى فقعد متوركا على شقه األيسر فقالوا مجيعا صدق 

هكذا كان يصلي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهذا يف التشهد األخري نصا وليس يف هذة الروايه كيفية 
لة عن حممد بن عمرو على ما مضى وباهللا التوفيق وأما حديث اجللوس يف التشهد األول وقد حفظهما مجيعا بن حلح

أيب اجلوزاء عن عائشة يف صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان يقول يف الركعتني التحيه وكان يفرش رجله 
اليسرى وينصب رجله اليمىن وكان ينهى عن عقب الشيطان وحديث وائل بن حجر يف صالة النيب صلى اهللا عليه 

سلم مث جلس فافترش رجله اليسرى فأحدمها وارد يف التشهد اآلخر والثاين وارد يف التشهد األول باالستدالل و 
  حبديث أيب محيد الساعدي وأصحابه 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو زكريا حيىي بن حممد العنربي وأبو بكر حممد بن جعفر املزكي قاال ثنا  - ٢٦٠٥
اهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر أنه حممد يعنيان بن إبر

أنه كان يرى عبد اهللا بن عمر يتربع يف الصالة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاين عبد اهللا بن : أخربه 
ى فقلت إنك تفعل ذلك فقال إن رجلي ال حتمالين عمر وقال إمنا سنة الصالة أن تنصب رجلك اليمىن وتثين اليسر

  رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب عن مالك 

أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ٢٦٠٦
مد ثنا عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر العباس بن حممد الدوري ثنا جعفر بن عون أنبأ حيىي بن سعيد عن القاسم بن حم

  إن من السنة يف الصالة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمىن : عن أبيه قال 

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا  - ٢٦٠٧
كان إذا جلس يف التشهد نصب رجله اليمىن وثين رجله : بن حممد بن بكري ثنا مالك ثنا حيىي بن سعيد أن القاسم 

اليسرى وجلس على وركه اليسرى ومل جيلس على قدميه مث قال أراين عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمرو حدثين أن أباه 
   ٢٦٢كان يفعل ذلك 

  باب كيف يضع يديه على فخذيه واإلشارة باملسبحة

سحاق املزكي وأبو القاسم عبد الرمحن بن حممد السراج قاال ثنا أبو العباس أخربنا أبو زكريا بن أيب إ - ٢٦٠٨
حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر 

س عن مسلم بن أيب مرمي عن الفقيه أنبأ أبو موسى يعين هارون بن حممد ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك بن أن
اصنع كما كان رسول : علي بن عبد الرمحن املعاوي قال رآين بن عمر وأنا أعبث باحلصا فلما انصرف هناين وقال 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصنع قلت وكيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصنع قال كان إذا جلس يف 
يمىن وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه اليت تلي اإلهبام ووضع كفه اليسرى الصالة وضع كفه اليمىن على فخذه ال

  على فخذه اليسرى لفظ حديث الشافعي رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي هبذا اللفظ 

أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن داود العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا حممد بن حيىي وعبد  - ٢٦٠٩
أن رسول اهللا صلى : بن بشر وأبو األزهر قالوا ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر  الرمحن

اهللا عليه و سلم كان إذا جلس يف الصالة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمىن اليت تلي اإلهبام فدعا هبا ويده 
  ح عن حممد بن رافع وعبد بن محيد عن عبد الرزاق اليسرى على ركبته باسطها عليها رواه مسلم يف الصحي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا صاحل بن حممد الرازي ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة  - ٢٦١٠
 قال وحدثنا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا علي بن عثمان الالحقي ثنا محاد بن سلمه عن أيوب عن

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قعد يتشهد وضع يده اليمىن على : نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال 
فخذه اليمىن ويده اليسرى على فخذه اليسرى وعقد ثالثا ومخسني يدعو رواه مسلم يف الصحيح عن عبد بن محيد 

  وأشار بالسبابة عن يونس بن حممد عن محاد إال أنه قال وعقد ثالثا ومخسني 



أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن غالب ثنا موسى هو بن  - ٢٦١١
إمساعيل ثنا عبد الواحد هو بن زياد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا عبد اهللا بن 

بن ربعي ثنا أبو هشام املخزومي ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عثمان بن حكيم ثنا حممد بن يونس ثنا حممد بن معمر 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قعد يف الصالة جعل قدمه : عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه قال 

ه اليمىن على ركبته اليسرى بني فخذه وساقه وفرش قدمه اليمىن ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يد
اليمىن وأشار بأصبعه لفظ حديث أيب عبد اهللا ويف حديث بن عبدان ووضع يده اليمىن على ركبته اليمىن وأشار 

  بأصبع واحدة رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن معمر بن ربعي 

بن سلمة ثنا قتيبة بن  أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد - ٢٦١٢
سعيد ثنا الليث عن بن عجالن ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن عبد اهللا بن قريش وحممد بن أمحد بن 

علي قاال ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا أبو خالد األمحر ثنا بن عجالن عن عامر بن عبد اهللا بن 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمىن على فخذه اليمىن ويده  قال: الزبري عن أبيه 

اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إهبامه على أصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته 
ه على ركبته وأشار بإصبعه لفظ حديث أيب خالد األمحر ويف رواية الليث بن سعد كان إذا قعد يف الصالة وضع يد

رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة وعن أيب بكر بن أيب شيبة وروينا يف كتاب الدعوات عن أيب صاحل أن النيب صلى 
اهللا عليه و سلم رأى سعدا يدعو بإصبعيه يف الصالة فقال أحد أحد وروي ذلك من وجه آخر موصوال يف الدعاء 

٢٦٣   

  باإلهبامباب ما روي يف حتليق الوسطى 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ قال وأخربين أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي قاال أنبأنا  - ٢٦١٣
أن النيب صلى : حممد بن أيوب أنبأنا مسدد أنبأ خالد بن عبد اهللا ثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر 

يديه حىت حاذي هبما أذنيه وأخذ مشاله بيمينه فلما أراد أن يركع رفع  اهللا عليه و سلم قام إىل الصالة فكرب ورفع
يديه فلما رفع رأسه من الركوع رفع يديه فلما سجد وضع يديه فسجد بينهما مث جلس فوضع يده اليسرى على 

لسبابه فخذه اليسرى ومرفقه اليمىن على فخذه اليمىن مث عقد اخلنصر والبنصر مث حلق الوسطى باإلهبام وأشار با
ومبعناه رواه مجاعه عن عاصم بن كليب وحنن جنيزه وخنتار ما روينا يف حديث بن عمر مث ما روينا يف حديث بن 

   ٢٦٤الزبري لثبوت خربمها وقوة إسناده ومزية رجاله ورجاحتهم يف الفضل على عاصم بن كليب وباهللا التوفيق 

  باب كيفية اإلشارة باملسبحة

حممد بن موسى بن الفضل أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار األصبهاين أنبأ أمحد أخربنا أبو سعيد  - ٢٦١٤
بن حممد الربيت القاضي حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكني حدثنا عصام بن قدامة البجلي ثنا مالك بن منري اخلزاعي من 

عدا يف الصالة واضعا ذراعه اليمىن على أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قا: أهل البصرة أن أباه حدثه 
   ٢٦٥فخذه اليمىن رافعا إصبعه السبابة قد أحناها شيئا وهو يدعو 



  باب من روى أنه أشار هبا ومل حيركها

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا الفضل بن  - ٢٦١٥
د قال قال بن جريج أخربين زياد عن حممد بن عجالن عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن يعقوب ثنا حجاج بن حمم

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يشري بأصبعه إذا دعا ال حيركها قال بن جريج ورأيت عمرو : عبد اهللا أنه ذكر 
كذلك يتحامل النيب صلى اهللا عليه و  بن دينار قال أخربين عامر عن أبيه أنه رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم يدعو

سلم بيده اليسرى على رجله اليسرى على فخذه وكذلك رواه مبشر بن مكسر عن بن عجالن وروي عن وائل 
بن حجر كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن أمحد بن النضر ثنا معاوية بن عمرو ثنا 

ب قال أخربين أيب أن وائل بن حجر أخربه قال قلت ألنظرن إىل صالة رسول اهللا صلى اهللا زائدة ثنا عاصم بن كلي
عليه و سلم فذكر احلديث وقال فيه مث قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى 

صبعه فرأيته حيركها يدعو وجعل حد مرفقه األمين على فخذه اليمىن مث قبض ثالثة من أصابعه وحلق حلقة مث رفع إ
  هبا فيحتمل أن يكون املراد بالتحريك اإلشارة هبا ال تكرير حتريكها فيكون موافقا لرواية بن الزبري واهللا تعاىل أعلم 

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن إبراهيم الشافعي ببغداد ثنا حممد بن الفرج ثنا  - ٢٦١٦
حتريك األصبع يف الصالة : بن زيد عن نافع عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  الواقدي ثنا كثري

مذعرة للشيطان تفرد به حممد بن عمر الواقدي وليس بالقوي وروينا عن جماهد أنه قال حتريك الرجل أصبعه يف 
   ٢٦٦اجللوس يف الصالة مقمعة للشيطان 

  باب اإلشارة باملسبحة إىل القبلة

أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق أنبأ يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا إمساعيل  - ٢٦١٧
أنه رأى رجال حيرك احلصا بيده وهو يف : بن جعفر ثنا مسلم بن أيب مرمي عن علي بن عبد الرمحن عن بن عمر 

صالة فإن ذلك من الشيطان ولكن إصنع كما كأن الصالة فلما انصرف قال له عبد اهللا ال حترك احلصا وأنت يف ال
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصنع قال وكيف قال فوضع يده اليمىن على فخذه وأشار بأصبعه اليت تلي اإلهبام 

   ٢٦٧يف القبلة ورمى ببصره إليها أو حنوها مث قال هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصنع 

  جياوز بصره إشارته باب السنة يف أن ال

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق أنبأ يوسف بن يعقوب  - ٢٦١٨
أن النيب صلى اهللا : ثنا حممد بن أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد عن بن عجالن عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه 

وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وكفه اليمىن على فخذه اليمىن وأشار عليه و سلم كان إذا جلس يف الصالة 
   ٢٦٨بأصبعه السبابة ال جياوز بصره إشارته 

  باب الدليل على أن هذا سنة اليدين يف التشهدين مجيعا



ن محاد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا نعيم ب - ٢٦١٩
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ثنا بن املبارك أنبأ خمرمة بن بكري ثنا عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه قال 

   ٢٦٩إذا جلس يف ثنتني أو يف أربع وضع يديه على ركبتيه مث أشار بأصبعه 

  باب ما ينوي املشري بإشارته يف التشهد

مد بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا الفريايب حدثين أبو األصبغ عبد أخربنا أبو بكر أمحد بن حم - ٢٦٢٠
العزيز بن حيىي حدثين حممد بن سلمه عن حممد بن إسحاق عن عمران بن أيب أنس عن مقسم أيب القاسم قال حدثين 

 الصالة فقال بن أخي صليت إىل جنب خفاف بن أمياء بن رحضة فرآين أشري بأصبعي يف: رجل من أهل املدينة قال 
مل تفعل هذا قلت إين رأيت خيار الناس وفقهاءهم يفعلونه قال قد أصبت رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

كان يشري بأصبعه إذا جلس يتشهد يف صالته وكان املشركون يقولون إمنا يسحرنا وإمنا يريد النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم التوحيد 

طاهر الفقيه قال أنبأ أبو جعفر حامد بن بالل ثنا أبو األزهر ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا  أخربنا أبو - ٢٦٢١
أيب عن بن إسحاق حدثين عمران بن أيب أنس أحد بين عامر بن لؤي وكان ثقة عن أيب القاسم مقسم موىل عبد اهللا 

د بين غفار فذكر جلوسه قال ووضعت صليت يف مسج: بن احلارث بن نوفل قال حدثين رجل من أهل املدينة قال 
يدي اليسرى على فخذي اليسرى ووضعت يدي اليمىن على فخذي اليمىن ونصبت أصبعي السبابة قال فرآين 

خفاف بن أمياء بن رحضة الغفاري وكانت له صحبة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا أصنع ذلك قال فلما 
عك هكذا قال فقلت له رأيت الناس يصنعون ذلك قال فإنك قد أصبت انصرفت من صاليت قال يل مل نصبت أصب

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا صلى يصنع ذلك وكان املشركون يقولون إمنا يصنع هذا حممد بأصبعه 
  ليسحر وكذبوا إمنا كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصنع ذلك ملا يوحد هبا ربه تبارك وتعاىل 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا بن فضيل عن  - ٢٦٢٢
سئل بن عباس عن الرجل يدعو يشري بأصبعه فقال بن عباس هو : األعمش عن أيب إسحاق عن العيزار قال 

عن بن عباس قاال هو اإلخالص وعن أبان اإلخالص رواه الثوري يف اجلامع عن أيب إسحاق عن التميمي وهو أربدة 
بن أيب عياش عن أنس بن مالك قال ذلك التضرع وعن عثمان عن جماهد قال مقمعة للشيطان أخربنا أبو بكر بن 

  إبراهيم ثنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد عن سفيان فذكرهن 

و عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ احلسن بن علي بن زياد ثنا عبد العزيز بن وقد أخربنا أب - ٢٦٢٣
عبد اهللا حدثين سليمان بن بالل عن عباس بن عبد اهللا بن معبد بن عباس عن أخيه إبراهيم بن عبد اهللا بن معبد عن 

صبعه اليت تلي اإلهبام وهذا الدعاء هكذا اإلخالص يشري بأ: بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
   ٢٧٠فرفع يديه حذو منكبيه وهذا االبتهال فرفع يديه مدا 

  باب سنة التشهد يف الركعتني األوليني



أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد  - ٢٦٢٤
كان : أ حسني املعلم عن بديل بن ميسرة عن أيب اجلوزاء عن عائشة رضي اهللا عنها قالت اهللا أنبأ يزيد بن هارون أنب

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث يف صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت فكان يقول بني كل 
  ول يف كل ركعتني التحية ركعتني حتية خمرج يف كتاب مسلم من حديث حسني بن ذكوان املعلم إال أنه قال وكان يق

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مؤمل بن هشام ثنا إمساعيل عن حممد بن  - ٢٦٢٥
إسحاق قال حدثين علي بن حيىي بن خالد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

فيه فإذا أنت قمت يف صالتك فكرب اهللا مث اقرأ ما تيسر عليك من القرآن وقال فيه فذكر حديث الصالة وقال : 
فإذا جلست يف وسط الصالة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى مث تشهد مث إذا قمت فمثل ذلك حىت تفرغ من 

   ٢٧١صالتك 

  باب قدر اجللوس يف الركعتني األوليني

وأبو زكريا حيىي بن إبراهيم املزكي قاال ثنا أبو العباس حممد بن أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي  - ٢٦٢٦
يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف عن 

كعتني كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان يف الر: أبيه عن أيب عبيدة عن أبيه عبد اهللا بن مسعود قال 
األوليني كأمنا يكون على الرضف قال قلت حىت يقوم قال حىت يقوم أخربنا أبو زكريا وأبو بكر قاال ثنا أبو العباس 
أنبا الربيع أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم فذكرة مبعناه وكذلك رواه شعبة بن احلجاج عن سعد بن 

   ٢٧٢إبراهيم 

  لتشهد األول ليس بواجبباب الدليل على أن القعود ل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين ثنا علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو  - ٢٦٢٧
اليمان أخربين شعيب عن الزهري حدثين عبد الرمحن بن هرمز موىل بين عبد املطلب أن عبد اهللا بن حبينة بن أزد 

أن : طلب بن عبد مناف وكان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخربه شنوءة وهو حليف لبين عبد امل
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى هبم صالة الظهر فقام يف الركعتني األوليني فلم جيلس وقام الناس مع رسول 

سجدتني قبل أن  اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت إذا قضى الصالة وانتظر الناس تسليمه كرب وهو جالس فسجد
  يسلم مث سلم رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان وأخرجه مسلم من وجه آخر 

وحدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي ثنا أبو حممد احلسن بن احلسني بن منصور السمسار ثنا  - ٢٦٢٨
حيىي بن سعيد عن األعرج عن عبد حامد بن أيب حامد املقرئ ثنا إسحاق بن سليمان الرازي ثنا سفيان بن سعيد عن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام يف الركعتني فلم جيلس مث سجد سجديت السهو أخرجاه من : اهللا بن حبينة 
   ٢٧٣حديث حيىي بن سعيد األنصاري 

  باب التكبري عند القيام من الثنتني بعد اجللوس



نبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا حيىي ثنا بن بكري ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أ - ٢٦٢٩
الليث عن عقيل عن بن شهاب أنه قال حدثين أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام أنه مسع أبا هريرة رضي 

حني يقوم من كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قام إىل الصالة فذكر احلديث قال مث يكرب : اهللا عنه يقول 
  الثنتني بعد اجللوس رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الليث بن سعد 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود السجستاين ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد  - ٢٦٣٠
نضر الفقيه ثنا حممد بن نصر ثنا حيىي بن حيىي عن محاد بن زيد عن غيالن ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو ال

صليت أنا وعمران بن حصني خلف علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وكان إذا سجد : بن جرير عن مطرف قال 
مثل  كرب وإذا رفع رأسه كرب وإذا هنض من الركعتني كرب فلما قضى الصالة أخذ عمران بيدي فقال لقد ذكرين هذا

صالة حممد صلى اهللا عليه و سلم أو لقد صلى بنا هذا مثل صالة حممد صلى اهللا عليه و سلم لفظ حديث حيىي بن 
حيىي ويف حديث سليمان فلما إنصرفنا أخذ عمران بيدي رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب ورواه 

   ٢٧٤مسلم عن حيىي بن حيىي 

  ذا هنض قياسا على ما روينا يف النهوض يفباب االعتماد بيديه على األرض إ

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ موسى بن إسحاق ثنا عبد اهللا بن أيب  - ٢٦٣١الركعة األوىل 
كان مالك بن احلويرث يأتينا فيقول إال أحدثكم عن : شيبة ثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أيب قالبه قال 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيصلي يف غري وقت الصالة فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية يف أول ركعة صالة رسو
  استوى قاعدا واعتمد على األرض 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو حممد أمحد بن إسحاق بن شيبان بن البغدادي هبراة أنبأ معاذ بن جنده ثنا  - ٢٦٣٢
رأيت بن عمر إذا قام من الركعتني اعتمد على : و بن سلمة عن األزرق بن قيس قال كامل بن طلحة ثنا محاد ه

األرض بيديه فقلت لولده وجللسائه لعله يفعل هذا من الكرب قالوا ال ولكن هذا يكون وروينا عن نافع عن بن عمر 
  أنه كان يعتمد على يديه إذا هنض وكذلك كان يفعل احلسن وغري واحد من التابعني 

وأما ما أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو طاهر حممد بن احلسن احملمد آبادي إمالء ثنا أمحد بن يوسف  - ٢٦٣٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : السلمي أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن إمساعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر 

  هنى أن يعتمد الرجل على يده يف الصالة 

ا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حممد بن شبويه وحممد بن وأخربن - ٢٦٣٤
فذكره بإسناده حنوه وقال يف لفظ حديث بن : رافع وحممد بن عبد امللك الغزال قالوا ثنا عبد الرزاق عن معمر 

ي الرجل وهو معتمد على يده وقال بن شبويه هنى أن يعتمد الرجل على يده يف الصالة وقال بن رافع هني أن يصل
عبد امللك هني أن يعتمد الرجل على يديه إذا هنض يف الصالة فهذا حديث قد اختلف يف متنه على عبد الرزاق وقد 
رواه أمحد بن حنبل عن عبد الرزاق كما أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن 

  حنبل 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا عبد  - ٢٦٣٥
فذكره بإسناده وقال يف منت احلديث هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا جلس الرجل يف الصالة أن : الرزاق 

ويف رواية أيب داود هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعتمد على يده اليسرى هذا لفظ حديث عبد اهللا بن أمحد 
أن جيلس الرجل يف الصالة وهو معتمد على يده وهذا أبني الروايات ورواية غري بن عبد امللك ال ختالفه وأن كان 

أبني منها ورواية بن عبد امللك وهم والذي يدل على أن رواية أمحد بن حنبل هي املراد باحلديث أن هشام بن 
  وسف رواه عن معمر كذلك ي

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ حممد بن أيوب أنبأ إبراهيم بن موسى ثنا  - ٢٦٣٦
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى رجال وهو جالس : هشام عن معمر عن إمساعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر 

الة وقال إهنا صالة اليهود والذي يدل على هذا أيضا ما أخربنا أبو القاسم عبد معتمدا على يده اليسرى يف الص
الرمحن بن عبيد اهللا بن عبد اهللا احلريف ببغداد ثنا علي بن حممد بن الزبري ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا جعفر بن عون 

ه متكئا على يده اليسرى فقال عن هشام بن سعد قال مسعت نافعا يقول رأى عبد اهللا رجال يصلي ساقطا على ركبتي
  ال تصل هكذا إمنا جيلس هكذا الذين يعذبون 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ٢٦٣٧
السنة يف الصالة املكتوبة إن من : اجلبار ثنا أبو معاوية عن أيب شيبة عن زياد بن زيد عن أيب جحيفة عن علي قال 

إذا هنض الرجل يف الركعتني األوليني أن ال يعتمد بيديه على األرض إال أن يكون شيخا كبريا ال يستطيع أبو شيبة 
هذا هو عبد الرمحن بن إسحاق الواسطي القرشي أخرجه أمحد بن حنبل وحيىي بن معني وغريمها يروية تارة هكذا 

  علي وتارة عن النعمان بن سعد عن 

أخربناه أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي أنبأ احلسن بن سفيان ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا بن فضيل  - ٢٦٣٨
من السنة أن ال تعتمد على يديك حني تريد أن : عن عبد الرمحن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال 

   ٢٧٥تقوم بعد القعود يف الركعتني 

  عند القيام من الركعتنيباب رفع اليدين 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا إبراهيم بن يوسف بن خالد ثنا حسني بن معاذ ثنا  - ٢٦٣٩
عبد األعلى ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو احلسن علي بن عيسى بن إبراهيم احلريي ثنا إبراهيم بن أيب 

كان إذا : بن منصور ثنا عبد األعلى بن عبد األعلى عن عبيد اهللا عن نافع أن بن عمر طالب ثنا إمساعيل بن بشر 
دخل يف الصالة كرب ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال مسع اهللا ملن محده رفع يديه وإذا قام من الركعتني رفع 

حيح عن عياش عن عبد األعلى وعبد يديه ورفع ذلك بن عمر إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري يف الص
  األعلى ينفرد برفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو ثقة وقد روي ذلك يف حديث أيب محيد الساعدي 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عبد اهللا بن  - ٢٦٤٠
كان : مة ثنا عبد احلميد بن جعفر ثنا حممد بن عمرو بن عطاء قال مسعت أبا محيد يقول حممد بن شاكر ثنا أبو أسا



رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قام إىل الصالة استقبل القبلة مث رفع يديه حىت حياذي هبما منكبيه مث يقول اهللا 
نعه مث رفع رأسه فقال مسع اهللا ملن محده مث أكرب وإذا ركع كرب حني يركع ويرفع يديه مث عدل صلبه فلم يصوبه ومل يق

رفع يديه حىت حياذي هبما منكبيه مث اعتدل حىت جاء كل عضو إىل موضعه معتدال مث يفعل يف الركعة األخرى مثل 
ذلك حىت إذا قام من الركعتني كرب ورفع يديه كما صنع يف ابتداء الصالة حىت إذا كانت السجدة اليت تكون حلة 

  أسه فيها وقعد متوركا الصالة رفع ر

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن سنان القزاز ثنا أبو عاصم عن  - ٢٦٤١
عبد احلميد بن جعفر قال حدثين حممد بن عمرو بن عطاء قال مسعت أبا محيد الساعدي يف عشرة من أصحاب النيب 

أنا أعلمكم بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه : ادة احلارث بن ربعي فقال أبو محيد صلى اهللا عليه و سلم فيهم أبو قت
و سلم فذكر احلديث وذكر فيه رفع يديه حىت حياذي هبما منكبيه إذا قام إىل الصالة وعند الركوع وعند رفع 

ذا كرب عند افتتاح الصالة الرأس منه قال مث إذا قام من الركعتني كرب ورفع يديه حىت حياذي هبما منكبيه كما فعل إ
  مث صنع مثل ذلك يف بقية صالته وروي ذلك عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخربناه أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا حممد بن عبد الوهاب ثنا سليمان  - ٢٦٤٢
محن بن أيب الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد اهللا بن الفضل اهلامشي عن عبد الرمحن بن داود اهلامشي ثنا عبد الر

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : األعرج عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال 
وأراد أن يركع وإذا رفع رأسه من إذا قام إىل الصالة املكتوبة كرب ورفع يديه حذو منكبيه ويصنعه إذا قضى قراءته 

الركوع فعل مثل ذلك وال يرفع يديه يف شيء من صالته وهو قاعد وإذا قام من السجدتني كرب ورفع يديه كذلك 
٢٧٦   

  باب مبتدء فرض التشهد

نا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حيىي بن منصور القاضي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ح وأخرب - ٢٦٤٣
سعيد اخلليل بن أمحد بن حممد بن يوسف البسيت القاضي قدم علينا بنيسابور حاجا ثنا أبو العباس أمحد بن املظفر 

كنا إذا : البكري أنبأ بن أيب خيثمة ثنا أبو نعيم ثنا األعمش ثنا شقيق قال قال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 
م قلنا السالم على اهللا دون عباده السالم على جربائيل وميكائيل صلينا خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

والسالم على فالن وفالن فالتفت إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إن اهللا هو السالم إذا صلى أحدكم 
اهللا الصاحلني  وبركاته السالم علينا وعلى عباد Cفليقل التحيات هللا والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب و

فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صاحل هللا يف السماء واألرض أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده 
  ورسوله رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم وأخرجه مسلم من حديث أيب معاوية عن األعمش 

علي بن عمر احلافظ ثنا أبو حممد حيىي بن حممد بن  أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنبأ - ٢٦٤٤
صاعد إمالء ثنا أبو عبيد اهللا املخزومي سعيد بن عبد الرمحن ثنا سفيان بن عيينة عن األعمش ومنصور عن شقيق بن 

سلمة عن بن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض التشهد السالم على اهللا السالم على جربائيل وميكائيل فقال 
ال تقولوا هكذا فإن اهللا هو السالم ولكن قولوا التحيات هللا والصلوات : هللا صلى اهللا عليه و سلم رسول ا



وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا  Cوالطيبات السالم عليك أيها النيب و
  وأشهد أن حممدا عبده ورسوله قال علي هذا إسناد صحيح 

ثنا أبو منصور الظفر بن حممد العلوي إمالء وحممد بن عبد اهللا احلافظ بنيسابور وأبو حممد جناح بن حد - ٢٦٤٥
نذير بن جناح القاضي بالكوفة قراءة عليهما قالوا أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين ثنا أمحد بن حازم 

ت جماهدا قال حدثين عبد اهللا بن سخربه أبو معمر بن أيب غرزة أنبأ الفضل بن دكني ثنا سيف بن سليمان قال مسع
علمين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم التشهد كفي بني كفيه كما يعلمين : قال مسعت عبد اهللا بن مسعود يقول 

وبركاته السالم علينا وعلى عباد  Cالسورة من القرآن التحيات هللا والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب و
الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا واشهد أن حممدا عبده ورسوله وهو بني ظهرانيهم فلما قبض قلنا السالم على اهللا 

النيب رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم الفضل بن دكني ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة عن أيب نعيم 
  لم يف التشهد وقد روي عن جماهد عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و س

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ح وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن  - ٢٦٤٦
علي املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي قاال ثنا نصر بن علي حدثين أيب ثنا شعبة 

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف التشهد : اهللا بن عمر  عن أيب بشر قال مسعت جماهدا حيدث عن عبد
قال قال بن عمر زدت فيها وبركاته السالم علينا  Cالتحيات هللا والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب و

ا عبده وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا قال بن عمر زدت فيها وحده ال شريك له وأشهد أن حممد
ورسوله لفظ حديث أيب داود ورواه بن أيب عدي عن شعبة فوقفه إال أنه رده إىل حياة النيب صلى اهللا عليه و سلم 
فقال كنا نقوهلا يف حياته فلما مات قلنا السالم على النيب ورمحة اهللا وكان حممد بن إمساعيل البخاري يرى رواية 

مسعود هي احملفوظة دون رواية أيب بشر واهللا تعاىل أعلم وروي عن سيف عن جماهد عن أيب معمر عن عبد اهللا بن 
عبد اهللا بن بايب عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم عنه كذا إال أنه أخر قوله هللا وزاد يف األصل وبركاته 

  وروي عن زيد العمي عن أيب الصديق الناجي عن بن عمر عن أيب بكر الصديق خمتصرا 

شيخ رمحه اهللا تعاىل وأما ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أمحد بن سلمان الفقيه ثنا حممد بن غالب قال ال - ٢٦٤٧
وموسى بن احلسن قاال ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن عبد الرمحن بن زياد عن بكر بن سوادة عن عبد اهللا بن عمرو 

إذا قعد اإلمام يف آخر ركعه من صالته مث : لم بن العاص رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
أحدث قبل أن يتشهد فقد متت صالته فهو حديث ضعيف ورواه القعنيب عن األفريقى كما أخربنا أبو احلسن بن 

عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا متتام ثنا عبد اهللا يعين بن مسلمة القعنيب ثنا عبد الرمحن بن زياد بن أنعم عن عبد الرمحن 
رافع وبكر بن سوادة عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا رفع الرجل رأسه من  بن

السجود يف آخر صالته مث أحدث قبل أن يسلم فقد جازت صالته وهكذا رواه العدين عن الثوري عن عبد الرمحن 
ته ورواه معاذ بن احلكم عن عبد الرمحن بن بن زياد عنهما إذا جلس اإلمام مث أحدث قبل أن يسلم فقد متت صال

زياد وزاد فيه وقضى فيه تشهده وعبد الرمحن بن زياد هو اإلفريقي ضعفة حيىي القطان وعبد الرمحن بن مهدي 
  وأمحد بن حنبل وحيىي بن معني وغريهم من أئمة احلديث وقد أختلف عليه فيه وهو بعلله مذكور يف كتاب اخلالف 



و عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ عبد اهللا بن حممد ثنا حممد بن بشار ثنا حممد أخربنا أب - ٢٦٤٨
بن جعفر وعبد الرمحن بن مهدي قاال ثنا شعبة قال مسعت مسلما أبا النضر قال مسعت محلة بن عبد الرمحن قال 

وروينا عن بن مسعود ال صالة إال بتشهد ال جتوز صالة إال بتشهد : مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول 
فالذي روي عن عاصم بن ضمرة عن علي من قوله إذا جلس مقدار التشهد مث أحدث فقد متت صالته ال يصح 

  وعاصم بن ضمرة غري حمتج به 

حدثين وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال قال أبو عبد اهللا يعين حممد بن نصر  - ٢٦٤٩
سألت أمحد بن حنبل عن من ترك التشهد فقال يعيد قلت فحديث على من قعد مقدار التشهد : علي بن سعيد قال 

باب التشهد الذي علمه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بن عمه عبد اهللا بن عباس رضي اهللا  ٢٧٧فقال ال يصح 
أخربنا حممد بن  - ٢٦٥٠عود رضي اهللا عنه وإضرابه عنه وأقرانه وال شك يف كونه بعد التشهد الذي علمه بن مس

عبد اهللا احلافظ أخربين أبو على احلسن بن علي احلافظ أنبأ أبو عبد الرمحن النسائي مبصر وحدثنا أبو حممد عبد اهللا 
ال ثنا بن يوسف إمالء أنبأ إبراهيم بن أمحد بن فراس املالكي ثنا موسى بن هارون بن عبد اهللا أبو عمران البزار قا

كان رسول اهللا : قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن أيب الزبري عن سعيد بن جبري وطاؤس عن بن عباس أنه قال 
صلى اهللا عليه و سلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن وكان يقول التحيات املباركات الصلوات الطيبات هللا سالم 

عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول  وبركاتة سالم علينا وعلى Cعليك أيها النيب و
اهللا لفظ حديثهما سواء رواه مسلم بن احلجاج يف الصحيح عن قتيبة وغريه وقال يف لفظ حديث قتيبة كما يعلمنا 

   ٢٧٨السورة من القرآن وأخرجه من حديث عبد الرمحن بن محيد عن أيب الزبري عن طاوس عن بن عباس خمتصرا 

  باب الدليل على أنه ال يبدأ بشيء قبل كلمة التحية

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن  - ٢٦٥١
أن أبا موسى : منصور هو الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة عن يونس بن جبري عن حطان بن عبد اهللا 

بالناس فلما قعد قال رجل أقرت الصالة بالرب والزكاة قال فلما انصرف أبو موسى قال أيكم القائل كلمه  صلى
كذا وكذا فارم القوم مث قال أيكم القائل كلمه كذا وكذا فارم القوم فقال أبو موسى يا حطان لعلك قائلها قلت 

ائلها وما أردت هبا إال اخلري فقال أبو موسى أما واهللا ما قلتها ولقد خشيت أن تبكعين هبا فقام رجل فقال أنا ق
تدرون كيف تصلون إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطبنا فعلمنا صالتنا وبني لنا سنتنا فقال إذا صليتم 
فأقيموا صفوفكم فإذا كرب فكربوا وإذا قال غري املغضوب عليهم وال الضالني فقولوا آمني جيبكم اهللا وإذا كرب 

وا واركعوا فإن اإلمام يكرب قبلكم ويرفع قبلكم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم فتلك بتلك وإذا قال وركع فكرب
مسع اهللا ملن محده فقولوا ربنا لك احلمد فإذا كان عند القعود فليقل أول ما يتكلم به التحيات الطيبات الزاكيات هللا 

ى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا وبركاته السالم علينا وعل Cالسالم عليك أيها النيب و
  عبده ورسوله رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن راهويه وغريه عن عبد الرزاق 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ٢٦٥٢
أن األشعري صلى بأصحابه صالة فلما جلس : جبري عن حطان بن عبد اهللا الرقاشي  هشام عن قتادة عن يونس بن

يف صالته قال رجل خلفه أقرت الصالة بالرب والزكاة فلما قضى األشعري صالته قال أيكم القائل كلمه كذا وكذا 



شعري أما تعلمون ما فارم القوم فقال يل يا حطان لعلك قلتها قلت ما قلتها ولقد رهبت أن تبكعين هبا فقال األ
تقولون يف صالتكم إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطبنا فعلمنا سنتنا وبني لنا صالتنا فقال أقيموا صفوفكم مث 

فقولوا آمني جيبكم اهللا وإذا } غري املغضوب عليهم وال الضالني { ليؤمكم أحدكم فإذا كرب اإلمام فكربوا وإذا قرأ 
يركع قبلكم ويرفع قبلكم قال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتلك بتلك وإذا قال مسع اهللا  ركع فاركعوا فإن اإلمام

ملن محده فقولوا اللهم ربنا لك احلمد يسمع اهللا لكم فإن اهللا عز و جل قال على لسان نبيه صلى اهللا عليه و سلم 
كم ويرفع قبلكم قال نيب اهللا صلى اهللا مسع اهللا ملن محده فإذا كرب وسجد فكربوا واسجدوا فإن اإلمام يسجد قبل

عليه و سلم فتلك بتلك فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات هللا السالم 
عليك أيها النيب ورمحة اهللا والسالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله 

م من حديث هشام الدستوائي وسعيد بن أيب عروبة وأيب عوانة عن قتادة هبذا اللفظ إال أنه مل يذكر أخرجه مسل
قوله فإن اهللا قال على لسان نبيه صلى اهللا عليه و سلم مسع اهللا ملن محده إال يف رواية أيب عوانة وذكره أيضا يف 

   ٢٧٩رواية عبد الرزاق وليس فيما روينا من حديث عبد الرزاق 

  اب من استحب أو أباح التسمية قبل التحيةب

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود عن أمين بن نابل عن أيب  - ٢٦٥٣
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعلمنا التشهد بسم اهللا وباهللا التحيات هللا والصلوات : الزبري عن جابر قال 

ات السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا والطيب
  وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أسأل اهللا اجلنة وأعوذ به من النار 

م ثنا أمين بن نابل ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أبو مسلم ثنا أبو عاص - ٢٦٥٤
مبثله وزاد كما يعلمنا السورة من القرآن وقال التحيات هللا الصلوات الطيبات هللا وقال يف آخره : أبو الزبري فذكره 

نسأل اهللا اجلنة ونعوذ به من النار تفرد به أمين بن نابل عن أيب الزبري عن جابر قال أبو عيسى سألت البخاري عن 
خطأ والصواب ما رواه الليث بن سعد عن أيب الزبري عن سعيد بن جبري وطاؤس عن بن هذا احلديث فقال هو 

عباس وهكذا رواه عبد الرمحن بن محيد الرواسي عن أيب الزبري مثل ما روي الليث بن سعد وروي يف إحدى 
  الروايتني عن عمر وابن عمر وعائشة رضي اهللا عنهم 

بو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد اهللا بن حممد بن إسحاق اخلزاعي مبكة أما الرواية فيه عن عمر فأخربنا أ - ٢٦٥٥
من أصل كتابه ثنا علي بن عبد العزيز ثنا عبد اهللا بن مسلمة القعنيب ثنا عبد العزيز بن حممد عن هشام بن عروة عن 

على منرب رسول اهللا أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان يعلم الناس التشهد يف الصالة وهو خيطب الناس : أبيه 
صلى اهللا عليه و سلم فيقول إذا تشهد أحدكم فليقل بسم اهللا خري األمساء التحيات الزاكيات الصلوات الطيبات هللا 

السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 
ه ورسوله قال عمر رضي اهللا عنه ابدؤوا بأنفسكم بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شريك له وأن حممدا عبد

وسلموا على عباد اهللا الصاحلني رواه حممد بن إسحاق بن يسار عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عبد 
  تعاىل  الرمحن بن عبد القارىء عن عمر وذكر فيه التسمية وزاد وقدم وأخر وذلك يرد إن شاء اهللا



وأما الرواية عن بن عمر فأخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر  - ٢٦٥٦
أن عبد اهللا بن عمر كان يتشهد فيقول بسم اهللا : املزكي أنبأ حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن نافع 

وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني  Cعليك أيها النيب و التحيات هللا والصلوات الزاكيات هللا السالم
شهدت أن ال إله إال اهللا وشهدت أن حممدا رسول اهللا يقول هذا يف الركعتني األوليني ويدعو إذا قضى تشهده مبا 

قضى تشهده وأراد بدا له فإذا جلس يف آخر صالته تشهد كذلك أيضا إال أنه يقدم التشهد مث يدعو مبا بدا له فإذا 
وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني السالم عليكم على ميينه مث يرد  Cأن يسلم قال السالم على النيب و

  على اإلمام فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه 

بالل ثنا أبو األزهر  وأما الرواية فيه عن عائشة رضي اهللا عنها فأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن - ٢٦٥٧
ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أيب عن بن إسحاق قال وحدثين عبد الرمحن بن القاسم بن حممد بن أيب بكر عن أبيه عن 

بسم اهللا التحيات هللا الصلوات هللا : عائشة قالت كان يقول يف التشهد يف الصالة يف وسطها ويف آخرها قوال واحدا 
وبركاته السالم  Cإال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله السالم عليك أيها النيب و الزاكيات هللا أشهد أن ال إله

  علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني ويعد لنا بيده عدد العرب وروي عن احلارث األعور عن علي رضي اهللا عنه 

ران العدل ببغداد قاال أخربناه أبو علي احلسني بن حممد الروذباري الفقيه بنيسابور وأبو احلسني بن بش - ٢٦٥٨
أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي رضي 

أنه كان إذا تشهد قال بسم اهللا وروي عن وكيع عن األعمش عن أيب إسحاق عن احلارث أن عليا رضي : اهللا عنه 
باهللا واحلارث ال حيتج مبثله والرواية املوصولة املشهورة عن الزهري عن عروة اهللا عنه كان إذا تشهد قال بسم اهللا و

عن عبد الرمحن القارىء عن عمر ليس فيها ذكر التسمية وكذلك الرواية الصحيحة عن عبد الرمحن بن القاسم 
يسار وأما الرواية وحيىي بن سعيد عن القاسم عن عائشة ليس فيها ذكر التسمية إال ما تفرد هبا حممد بن إسحاق بن 

فيها عن بن عمر فهي وإن كانت صحيحة فيحتمل أن تكون زيادة من جهة بن عمر فقد روينا عنه عن النيب صلى 
اهللا عليه و سلم حديث التشهد ليس فيه ذكر التسمية واهللا أعلم وقد روى ثابت بن زهري عن نافع عن بن عمر 

يب صلى اهللا عليه و سلم يف التسمية قبل التحية وثابت بن زهري وهشام بن عروه عن أبيه عن عائشة كالمها عن الن
منكر احلديث ضعيف والصحيح عن بن عمر موقوف كما روينا وروينا عن بن عباس أنه مسع رجال يقول بسم اهللا 

  التحيات هللا فانتهره 

هد ثنا حممد بن إسحاق وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حامت الزا - ٢٦٥٩
الصغاين ثنا بن جعشم عن سفيان هو الثوري عن داود عن أيب العالية قال مسع بن عباس رضي اهللا عنهما رجال حني 

  ابدأ بالتشهد : جلس يف الصالة يقول احلمد هللا قبل التشهد فانتهره وقال 

إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر وأخربنا أبو علي الروذباري وأبو احلسني بن بشران قاال أنبأ  - ٢٦٦٠
قلت إلبراهيم أقول يف التشهد بسم اهللا قال قل التحيات هللا قال : ثنا وكيع عن مسعر عن محاد عن إبراهيم قال 

قلت أقول احلمد هللا قال قل التحيات هللا قال وكان سعيد بن جبري يقول إذا تشهد احلمد هللا بسم اهللا لفظ حديث 
   ٢٨٠الروذباري 



  باب من قدم كلميت الشهادة على كلميت التسليم

أخربنا أبو طاهر الفقيه من أصله أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا أبو األزهر ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أيب عن  - ٢٦٦١
بن إسحاق قال حدثين بن شهاب الزهري وهشام بن عروة بن الزبري كالمها حدثين عن عروة بن الزبري عن عبد 

مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : بن عبد القارىء وكان عامال لعمر بن اخلطاب على بيت املال قال الرمحن 
يعلم الناس التشهد يف الصالة وهو على منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أيها الناس إذا جلس أحدكم 

تحيات الصلوات الطيبات املباركات هللا أربع ليسلم من صالته أو يتشهد يف وسطها فليقل بسم اهللا خري األمساء ال
أيها الناس أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله التشهد أيها الناس قبل السالم السالم عليك أيها 

وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني وال يقول أحدكم السالم على جربائيل السالم على  Cالنيب و
السالم على مالئكة اهللا إذا قال السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني فقد سلم على كل عبد هللا صاحل يف ميكائيل 

السماوات أو يف األرض مث ليسلم ومل خيتلف حديث بن شهاب وال حديث هشام بن عروة إال أن بن شهاب قال 
كان أحفظهما للزومه قال الشيخ كذا رواه الزاكيات وقال هشام املباركات قال بن إسحاق وال أرى إال أن هشاما 

حممد بن إسحاق بن يسار ورواه مالك ومعمر ويونس بن يزيد وعمرو بن احلارث عن بن شهاب مل يذكروا فيه 
  التسمية وقدموا كلميت التسليم على كلميت الشهادة واهللا تعاىل أعلم 

ملزكى وأبو بكر بن احلسن القاضي قالوا ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق ا - ٢٦٦٢
العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا وأبو زكريا وأبو بكر 

قالوا أنبأ أبو العباس ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك مالك بن أنس ويونس بن يزيد وعمرو بن 
أنه مسع عمر بن اخلطاب رضي : ث أن بن شهاب حدثهم عن عروة بن الزبري عن عبد الرمحن بن عبد القارىء احلار

اهللا عنه يعلم الناس التشهد على املنرب فيقول قولوا التحيات هللا الزاكيات هللا الطيبات هللا الصلوات هللا السالم عليك 
لصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا ا Cأيها النيب و

لفظ حديث بن وهب ويف حديث الشافعي رمحه اهللا مسع عمر بن اخلطاب يقول على املنرب وهو يعلم الناس التشهد 
  وقال الطيبات الصلوات هللا والباقي سواء 

ري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السك - ٢٦٦٣
بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عروة بن الزبري عن عبد الرمحن بن عبد القارىء قال 

التحيات هللا الزاكيات هللا الصلوات الطيبات هللا : شهدت عمر بن اخلطاب على املنرب يعلم الناس التشهد فقال 
وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا  Cعليك أيها النيب و السالم

عبده ورسوله قال معمر كان الزهري يأخذ به ويقول علمه الناس على املنرب وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
شيخ رمحه اهللا وقد روي يف إحدى الروايتني عن عائشة سلم متوافرون ال ينكرونه قال معمر وأنا أخذ به قال ال

  رضي اهللا عنها تقدمي كلميت الشهادة 

أخربناه أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم  - ٢٦٦٤
عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه العبدي ثنا بن بكري ثنا مالك ثنا عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن 

إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات هللا أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال : و سلم أهنا كانت تقول 



شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا 
  ني السالم عليكم الصاحل

وأخربنا أبو أمحد أنبأ أبو بكر ثنا حممد ثنا بن بكري ثنا مالك عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد عن  - ٢٦٦٥
مبثله إال أنه مل يذكر قوله وحده ال شريك له وروينا عن عائشة رضي اهللا عنها تقدمي كلميت : عائشة رضي اهللا عنها 

  التسليم 

علي احلسني بن أمحد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد أنبأ محزة بن حممد بن العباس ثنا العباس أخربنا أبو  - ٢٦٦٦
كانت عائشة : الدوري حدثنا حجاج قال قال بن جريج أخربين حيىي بن سعيد قال مسعت القاسم بن حممد يقول 

على النيب ورمحة اهللا وبركاته تعلمنا التشهد وتشري بيدها تقول التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات هللا السالم 
السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله مث يدعو اإلنسان لنفسه 

  بعد وروي عن حممد بن صاحل بن دينار عن القاسم بن حممد مرفوعا والصحيح موقوف 

و بن مطر ثنا احلسن بن سفيان النسوي ثنا حممد بن خالد حدثين أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمر - ٢٦٦٧
تشهد النيب صلى : صاحل بن حممد بن صاحل التمار عن أبيه عن القاسم قال علمتين عائشة رضي اهللا عنها قالت هذا 

علينا وعلى اهللا عليه و سلم التحيات هللا والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم 
عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله قال حممد قلت بسم اهللا فقال القاسم بسم 

   ٢٨١اهللا كل ساعة 

  باب التوسع يف األخذ جبميع ما روينا يف التشهد مسندا وموقوفا واختيار

افظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أخربنا أبو عبد اهللا احل - ٢٦٦٨املسند الزائد على غريه 
فذكر حديث عمر يف التشهد كما مضى مث قال فكان هذا الذي علمنا من سبقنا بالعلم من : أنبأ الشافعي أنبأ مالك 

رب بني ظهراين فقهائنا صغارا مث مسعناه بإسناده ومسعنا ما خالفه فكان الذي نذهب إليه أن عمر ال يعلم الناس على املن
أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال على ما علمهم النيب صلى اهللا عليه و سلم فلما انتهى إلينا من حديث 

أصحابنا حديث نثبته عن النيب صلى اهللا عليه و سلم صرنا إليه وكان أوىل بنا فذكر حديث بن عباس فقال يعين 
واية قد اختلفت فيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فروى بن مسعود بعض من كلم الشافعي يف ذلك فإنا نرى الر

خالف هذا وروى أبو موسى وجابر وقد خيالف بعضها بعضا يف شيء من لفظه مث علمه عمر خالف هذا كله يف 
بعض لفظه وكذلك تشهد عائشة رضي اهللا عنها وابن عمر وقد يزيد بعضهم الشيء على بعض قال الشافعي فقلت 

يف هذا بني كل كالم أريد به تعظيم اهللا عز و جل فعلمهموه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيحفظه أحدهم األمر 
على لفظه وحيفظه اآلخر على لفظ خيالفه ال خيتلفان يف معىن فلعل النيب صلى اهللا عليه و سلم أجاز لكل امرئ منهم 

على ذلك حبديث حروف القرآن قال الشافعي رمحه كما حفظ إذ كان ال معىن فيه حييل شيئا عن حكمه واستدل 
اهللا أنبأ مالك عن بن شهاب عن عروه بن الزبري عن عبد الرمحن بن عبد القارىء قال مسعت عمر بن اخلطاب رضي 

اهللا عنه يقول مسعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غري ما أقرؤها وكأن النيب صلى اهللا عليه و 
ها فكدت أن أعجل عليه مث أمهلته حىت انصرف مث لببته بردائه فجئت به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقرأني



سلم فقلت يا رسول اهللا إين مسعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غري ما أقرأتنيها فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
صلى اهللا عليه و سلم هكذا أنزلت مث قال يل اقرأ فقرات سلم اقرأ فقرأ القراءة اليت مسعته يقرأ فقال رسول اهللا 

فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه قال الشافعي رمحه اهللا فإذا كان اهللا 
يه برأفته خبلقه أنزل كتابه على سبعه أحرف معرفه منه بأن احلفظ قد نزل ليجعل هلم قراءته وإن اختلف لفظهم ف

كان ما سوى كتاب اهللا أوىل أن جيوز فيه اختالف اللفظ ما مل خيل معناه قال الشيخ رمحه اهللا ليس ألحد أن يعمد أن 
يكف عن قراءة حرف من القرآن إال بنسيان وهذا يف التشهد ويف مجيع الذكر أخف وقال من كلم الشافعي كيف 

الشافعي رمحه اهللا ملا رأيته واسعا ومسعته عن بن عباس  صرت إىل اختيار حديث بن عباس يف التشهد دون غريه قال
صحيحا كان عندي أمجع وأكثر لفظا من غريه فأخذت به غري معنف ملن أخذ بغريه ما ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم قال الشيخ والثابت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك حديث عبد اهللا بن مسعود وعبد اهللا 

   ٢٨٢ن عباس وأبو موسى األشعري ب

  باب السنة يف إخفاء التشهد

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا عبد الرمحن بن عمرو الدمشقي ثنا أمحد بن  - ٢٦٦٩
في التشهد من السنة أن خي: خالد الوهيب ثنا حممد بن إسحاق عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه عن عبد اهللا قال 

  وكذلك روي عن احلسن بن عبيد اهللا عن عبد الرمحن بن األسود 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو نصر أمحد بن سهل الفقيه ببخارى ثنا سهل بن املتوكل البخاري ثنا  - ٢٦٧٠
محن بن األسود عن أبيه عن العالء بن عبد اجلبار العطار ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا احلسن بن عبيد اهللا عن عبد الر

باب الصالة على النيب صلى اهللا عليه و سلم  ٢٨٣من سنة الصالة أن خيفي التشهد : عبد اهللا هو بن مسعود قال 
أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين من أصل كتابه ثنا أبو سعيد بن األعرايب ثنا  - ٢٦٧١يف التشهد 

عبد اهللا بن نافع ثنا مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حيىي بن منصور القاضي احلسن بن حممد الزعفراين ثنا 
ثنا حممد بن عبد السالم الوراق ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد اهللا اجملمر أن حممد بن عبد 

أتانا رسول : أخربه عن أيب مسعود قال  اهللا بن زيد األنصاري وعبد اهللا بن زيد هو الذي كان أرى النداء بالصالة
اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن يف جملس سعد بن عبادة فقال له بشري بن سعد أمرنا اهللا أن نصلى عليك يا رسول 

اهللا فكيف نصلى عليك قال فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت متنينا أنه مل يسأله مث قال رسول اهللا صلى 
سلم قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وبارك على حممد وعلى آل اهللا عليه و 

حممد كما باركت على إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد والسالم كما قد علمتم لفظ حديث حيىي رواه مسلم يف 
  الصحيح عن حيىي بن حيىي إال أنه قال كما باركت على إبراهيم 

ا أبو طاهر الفقيه من أصله أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل البزاز ثنا أبو األزهر أمحد أخربن - ٢٦٧٢
بن األزهر ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا اإلمام أبو بكر حممد بن 

يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثين أيب عن بن إسحاق إسحاق ثنا أبو األزهر أمحد بن األزهر وكتبته من أصله ثنا 
قال وحدثين يف الصالة على النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا املرء املسلم صلى عليه يف صالته حممد بن إبراهيم عن 
حممد بن عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه عن أيب مسعود عقبة بن عمر وقال أقبل رجل حىت جلس بني يدي رسول اهللا 



هللا عليه و سلم وحنن عنده فقال يا رسول اهللا أما السالم عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا حنن صلى ا
صلينا عليك يف صالتنا صلى اهللا عليك قال فصمت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت أحببنا أن الرجل مل يسأله 

ألمى وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم إذا أنتم صليتم علي فقولوا اللهم صل على حممد النيب ا: مث قال 
وعلى آل إبراهيم وبارك على حممد النيب األمي وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 

محيد جميد لفظهما سواء قال أبو عبد اهللا هذا حديث صحيح بذكر الصالة على النيب صلى اهللا عليه و سلم يف 
كر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر هو بن زياد النيسابوري ثنا أبو الصلوات وأخربنا أبو ب

األزهر أمحد بن األزهر فذكره بنحوه مث قال على هذا إسناد حسن متصل قال الشيخ وقد روي عن زهري بن حرب 
  عن يعقوب بن إبراهيم بنحوه 

رمحن بن احلارث بن احلسن بن أمحد األسدي أنبأ إبراهيم بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد ال - ٢٦٧٣
احلسن ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة ثنا احلكم قال مسعت عبد الرمحن بن أيب ليلى يقول لقيين كعب بن عجره فقال 

كيف نسلم إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج علينا فقلنا له يا رسول اهللا قد علمنا : يل أال أهدى لك هدية 
عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم إنك محيد 

جميد اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم إنك محيد جميد رواه البخاري يف الصحيح عن 
ن شعبة كذلك وقوله يف احلديث قد علمنا آدم وقال كما باركت على إبراهيم وأخرجه مسلم من وجه آخر ع

كيف نسلم إشارة إىل السالم على النيب صلى اهللا عليه و سلم يف التشهد فقوله فكيف نصلي عليك أيضا يكون 
  املراد به يف القعود للتشهد 

يمان أنبأ وقد أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سل - ٢٦٧٤
الشافعي أنبأ إبراهيم بن حممد حدثين سعد بن إسحاق عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة عن النيب 

أنه كان يقول يف الصالة اللهم صل على حممد وآل حممد كما صليت على إبراهيم وآل : صلى اهللا عليه و سلم 
  يم وآل إبراهيم إنك محيد جميد إبراهيم وبارك على حممد وآل حممد كما باركت على إبراه

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا بن بكري ثنا الليث  - ٢٦٧٥
يا رسول اهللا هذا السالم فكيف نصلي عليك قال قولوا : عن بن اهلاد عن عبد اهللا بن خباب عن أيب سعيد قال قلنا 

عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على حممد كما باركت على إبراهيم ويف هذا  اللهم صل على حممد
أيضا إشارة إىل ما أشار إليه حديث كعب بن عجرة وقد رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن 

  الليث 

و ثنا عبد الصمد بن الفضل ثنا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو أمحد بكر بن حممد الصرييف مبر - ٢٦٧٦
أن : عبد اهللا بن يزيد املقرئ ثنا حيوة عن أيب هانئ عن أيب علي عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد األنصاري 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأى رجال صلى ومل حيمد اهللا ومل ميجده ومل يصل على النيب صلى اهللا عليه و سلم 
صلى اهللا عليه و سلم عجل هذا فدعاه فقال له ولغريه إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد وإنصرف فقال رسول اهللا 

  ربه عز و جل والثناء عليه وليصل على النيب صلى اهللا عليه و سلم مث يدعو مبا شاء 



علي وأخربنا أبو منصور الظفر بن حممد بن أمحد العلوي وأبو عبد اهللا احلافظ قاال ثنا أبو جعفر حممد بن  - ٢٦٧٧
بن دحيم الشيباين بالكوفة ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزه الغفاري ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق 

كنا إذا جلسنا بني الركعتني يف الصالة ال ندري ما نقول إال أن نسبح ونكرب : عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال 
سلم علم جوامع اخلري وفواحته فأقبل علينا بوجهه فقال إذا جلستم بني  ونذكر اهللا وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و

الركعتني فقولوا التحيات هللا والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى 
إذا قال السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله قال عبد اهللا و

عباد اهللا الصاحلني فقد أصابت كل عبد صاحل أو نيب مرسل مث يبتدأ بالثناء على اهللا عز و جل واملدحة له مبا هو 
باب الصالة على أهل بيت رسول اهللا صلى اهللا  ٢٨٤أهله وبالصالة على النيب صلى اهللا عليه و سلم مث يسأل بعد 

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ غري مرة أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان  - ٢٦٧٨عليه و سلم وهم آله 
الفقيه ببغداد أنبأ أبو بكر أمحد بن زهري بن حرب ثنا أبو سلمة موسى بن إمساعيل ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا أبو 

لرمحن بن أيب ليلى يقول لقيين كعب بن فروة حدثين عبد اهللا بن عيسى بن عبد الرمحن بن أيب ليلى أنه مسع عبد ا
أال أهدى لك هدية مسعتها من النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت بلى فأهدها يل قال سألنا رسول اهللا : عجره فقال 

صلى اهللا عليه و سلم فقلنا يا رسول اهللا كيف الصالة عليكم أهل البيت قال قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت حممد كما صليت 

   ٢٨٥على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل وغريه 

  باب بيان أهل بيته الذين هم آله

و الفضل احلسن بن يعقوب العدل ثنا حممد بن عبد الوهاب الفراء أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أب - ٢٦٧٩
أنبأ جعفر بن عون أنبأ أبو حيان حيىي بن سعيد بن حيان عن عمه يزيد بن حيان قال انطلقت إىل زيد بن أرقم فقال 

وعظ وذكر مث قال قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مباء يدعى مخا بني مكة واملدينة محد اهللا وأثىن عليه و: 
أما بعد أال أيها الناس فإمنا أنا بشر يوشك أن يأتيين رسول ريب فأجيب وإين تارك فيكم ثقلني أوهلما كتاب اهللا فيه 

اهلدى والنور فتمسكوا بكتاب اهللا وخذوا به فحث عليه ورغب فيه مث قال وأهل بييت أذكركم اهللا يف أهل بييت قال 
ست نساؤه من أهل بيته قال بلى إن نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته الذين ذكرهم حصني يا زيد من أهل بيته ألي

من حرموا الصدقة بعده قال ومن هم قال آل على وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس قال وكل هؤالء حرموا 
  يان الصدقة قال نعم أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث إمساعيل بن علية وحممد بن فضيل وجرير عن أيب ح

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب طاهر الدقاق ببغداد أنبأ أمحد بن عثمان اآلدمي ثنا حممد بن  - ٢٦٨٠
عثمان بن أيب شيبة ثنا أيب ثنا حممد بن بشر العبدي ثنا زكريا بن أيب زائدة ثنا مصعب بن شيبة عن صفيه بنت شيبة 

لى اهللا عليه و سلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود خرج النيب ص: عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
فجاء احلسن فأدخله معه مث جاء احلسني فأدخله معه مث جاءت فاطمة فأدخلها معه مث جاء علي فأدخله معه مث قال 
 إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة

   ٢٨٦وغريه عن حممد بن بشر 

  باب الدليل على أن كل من حرم الصدقة من آله إذا كان من صلبية بين هاشم



أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف  - ٢٦٨١وإن مل يكن من أوالد من مساهم زيد بن أرقم رضي اهللا عنه 
إبراهيم بن سعد ثنا أيب عن صاحل بن كيسان األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا العباس الدوري ثنا يعقوب بن 

عن بن شهاب عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب أنه أخربه أن بن ربيعه بن 
لو بعثنا هذين الغالمني يل وللفضل إىل رسول : احلارث أخربه أنه مسع ربيعه بن احلارث وعباس بن عبد املطلب قاال 

اهللا عليه و سلم فأمرمها على هذه الصدقة فأديا ما يؤدى الناس وأصابا ما يصيب الناس من املنفعة فذكر  اهللا صلى
احلديث يف خروجهما إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل أن قال فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أال أن الصدقه ال 

ديث يف تزوجيهما واإلصداق عنهما من اخلمس أخرجه تنبغي حملمد وال آلل حممد إمنا هي أوساخ الناس وذكر احل
مسلم يف الصحيح من حديث مالك ويونس بن يزيد عن بن شهاب عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن احلارث قال 

   ٢٨٧البخاري عبد اهللا أصح وابن ربيعة هو عبد املطلب بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب بن هاشم 

  لب بن عبد مناف من مجله آله صلى اهللا عليهباب الدليل على أن بين املط

أخربنا أبو  - ٢٦٨٢و سلم لكوهنم مع بين هاشم شيئا واحدا يف حرمان الصدقة واإلعطاء من سهم ذي القريب 
احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن يونس 

جاء هو وعثمان بن عفان إىل رسول اهللا صلى : عيد بن املسيب أن جبري بن مطعم أخربه أنه عن بن شهاب عن س
اهللا عليه و سلم يكلمانه ملا قسم يفء خيرب بني بين هاشم وبين املطلب فقاال يا رسول اهللا قسمت إلخواننا بين 

هللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا بنو هاشم املطلب بن عبد مناف ومل تعطنا شيئا وقرابتنا مثل قرابتهم فقال هلما رسول ا
واملطلب شيء واحد وقال جبري بن مطعم مل يقسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لبين عبد مشس وال لبين نوفل 

من ذلك اخلمس شيئا كما قسم لبين هاشم وبين املطلب أخرجه البخاري يف الصحيح عن بن بكري مبعناه وشواهده 
باب الدليل على أن أزواجه صلى اهللا عليه و سلم من أهل بيته  ٢٨٨يء مبشيئة اهللا تعاىل تذكر يف كتاب قسم الف

يف الصالة عليهن وذلك ألن اهللا تعاىل خاطبهن بقوله تعاىل يا نساء النيب لسنت كأحد من النساء إن اتقينت فال 
هل البيت ويطهركم تطهريا وإمنا قال ختضعن بالقول مث ساق الكالم إىل أن قال إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أ

عنكم بلفظ الذكور ألنه أراد دخول غريهن معهن يف ذلك مث أضاف البيوت إليهن فقال واذكرن ما يتلى يف 
  بيوتكن من آيات اهللا واحلكمة 

د أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ غري مرة وأبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي من أصله وأبو بكر أمح - ٢٦٨٣
بن احلسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر ثنا عبد الرمحن بن 

إمنا يريد اهللا { يف بييت أنزلت : عبد اهللا بن دينار عن شريك بن أيب منر عن عطاء بن يسار عن أم سلمة قالت 
ت فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل فاطمة قال} ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا 

وعلي واحلسن واحلسني فقال هؤالء أهل بييت ويف حديث القاضي والسمي هؤالء أهلي قالت فقلت يا رسول اهللا 
أما أنا من أهل البيت قال بلى إن شاء اهللا تعاىل قال أبو عبد اهللا هذا حديث صحيح سنده ثقات رواته قال الشيخ 

يف شواهده مث يف معارضته أحاديث ال يثبت مثلها ويف كتاب اهللا البيان ملا قصدناه يف إطالق النيب صلى  وقد روي
  اهللا عليه و سلم اآلل ومراده من ذلك أزواجه أو هن داخالت فيه 



عفان أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا بن عفان يعين احلسن بن علي بن  - ٢٦٨٤
ثنا أبو أسامة عن األعمش عن عمارة بن القعقاع عن أيب زرعة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 

اللهم اجعل رزق آل حممد قوتا رواه مسلم يف الصحيح عن أيب سعيد األشج عن أيب أسامة : صلى اهللا عليه و سلم 
صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إمنا يأكل آل حممد من  وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عمارة وروينا عن النيب

هذا املال ليس هلم أن يزيدوا على املأكل وإمنا أراد من يف نفقته وروينا عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قال ما شبع 
ا شبع آل حممد صلى اهللا عليه و سلم من طعام ثالثة أيام حىت قبض وروينا عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت م

آل حممد صلى اهللا عليه و سلم منذ قدم املدينة من طعام بر ثالث ليال تباعا حىت قبض وعن عائشة رضي اهللا عنها 
أهنا قالت انا كنا آل حممد صلى اهللا عليه و سلم لنمكث شهرا ما نستوقد بنار إمنا هو التمر واملاء وأشار أبو عبد 

ج حتقيق واسم اآلل هلن تشبيه بالنسب وخصوصا أزواج النيب صلى اهللا اهللا احلليمي إىل أن اسم أهل البيت لألزوا
عليه و سلم ألن اتصاهلن به غري مرتفع وهن حمرمات على غريه يف حياته وبعد وفاته فالسبب الذي هلن به قائم مقام 

  ريه النسب قال الشيخ ويف نص النيب صلى اهللا عليه و سلم على األمر بالصالة على أزواجه يغنيه عن غ

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا  - ٢٦٨٥
عبد اهللا بن مسلمة عن مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم 

ول اهللا كيف نصلي عليك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و يا رس: الزرقي قال أخربين أبو محيد الساعدي أهنم قالوا 
سلم قولوا اللهم صل على حممد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على حممد وأزواجه وذريته 
كما باركت على آل إبراهيم إنك محيد جميد وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ عبد اهللا بن عمر بن شوذب املقرئ 

ثنا أمحد بن سنان ثنا روح بن عباده أنبأ مالك فذكره بنحوه وأخربنا أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن بواسط 
األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا عبد اهللا بن نافع وحممد بن إدريس هو الشافعي قاال ثنا مالك فذكره بنحو 

لمة القعنيب ورواه مسلم عن بن راهويه وغريه عن روح بن من معناه رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن مس
  عبادة عن بن منري عن عبد اهللا بن نافع 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا حبان بن يسار  - ٢٦٨٦
ثين حممد بن علي اهلامشي عن اجملمر عن أيب الكاليب حدثين أبو مطرف عبيد اهللا بن طلحة بن عبد اهللا بن كريز حد

من سره أن يكتال باملكيال األوىف إذا صلى علينا أهل البيت فليقل : هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
اللهم صل على حممد النيب وأزواجه أمهات املؤمنني وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك محيد جميد 

 عليه و سلم أفرد أزواجه وذريته بالذكر على وجه التأكيد مث رجع إىل التعميم ليدخل فيها غري فكأنه صلى اهللا
باب من زعم أن موايل النيب صلى اهللا  ٢٨٩األزواج والذرية من أهل بيته صلى اهللا عليه و سلم وعليهم أمجعني 

مد بن علي الروذباري بطوس ثنا أبو أخربنا احلسني بن حممد بن حم - ٢٦٨٧عليه و سلم يدخلون يف هذه اجلملة 
بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري بالبصرة ثنا جعفر القالنسي ثنا آدم ثنا شعبة ثنا قتادة ومعاوية بن قرة عن 

موىل القوم من أنفسهم رواه البخاري يف بعض النسخ عن آدم بن : أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  أيب إياس 



وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن كثري ثنا شعبة عن احلكم عن  - ٢٦٨٨
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بعث رجال على الصدقة من بين خمزوم فقال أليب رافع : بن أيب رافع عن أيب رافع 

و سلم فأسأله فأتاه فسأله فقال موىل القوم من أنفسهم اصحبين فإنك تصيب منها قال حىت آيت النيب صلى اهللا عليه 
وإنا ال حتل لنا الصدقة فلما جعلهم صلى اهللا عليه و سلم يف هذا احلديث كآله من بين هاشم وبين املطلب يف حترمي 

باب من زعم أن آل النيب صلى اهللا عليه و سلم هم  ٢٩٠الصدقة فكذلك هم يف الصالة عليهم واهللا تعاىل أعلم 
أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد  - ٢٦٨٩أهل دينه عامة 

من آل حممد قال اختلف الناس فمنهم : الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق قال مسعت رجال قال للثوري 
ال أبو بكر أحسبه عبد الرزاق قال من أطاعه قال من يقول أهل البيت ومنهم من يقول من أطاعه وعمل بسنته ق

امحل فيها من كل { الشيخ ومن ذهب هذا املذهب الثاين أشبه أن يقول قال اهللا عز و جل لنوح عليه السالم 
إنه ليس { قال يا نوح } إن ابين من أهلي وإن وعدك احلق وأنت أحكم احلاكمني { وقال } زوجني اثنني وأهلك 
فأخرجه بالشرك عن أن يكون من أهل نوح وقد أجاب عنه الشافعي رمحه اهللا تعاىل } غري صاحل  من أهلك إنه عمل

يعين الذين أمرنا حبملهم } إنه ليس من أهلك { فقال الذي نذهب إليه يف معىن هذه اآلية أن قول اهللا تبارك وتعاىل 
أن حيمل من أهله من مل يسبق عليه القول معك ألنه قال وأهلك إال من سبق عليه القول منهم فأعلمهم أنه أمره ب

  من أهل معصية مث بني له فقال إنه عمل غري صاحل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي وأبو عبد اهللا السوسي قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ٢٦٩٠
 أبو عمار رجل منا قال حدثين واثلة بن ثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخربين أيب قال مسعت األوزاعي قال حدثين

جئت أريد عليا رضي اهللا عنه فلم أجده فقالت فاطمة رضي اهللا عنها انطلق إىل رسول اهللا : األسقع الليثي قال 
صلى اهللا عليه و سلم يدعوه فاجلس قال فجاء مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدخال فدخلت معهما قال 

هللا عليه و سلم حسنا وحسينا فأجلس كل واحد منهما على فخذه وأدىن فاطمة من حجرة فدعا رسول اهللا صلى ا
وزوجها مث لف عليهم ثوبه وأنا منتبذ فقال إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا اللهم 

أهلي قال واثلة رضي اهللا  هؤالء أهلي اللهم أهلي أحق قال واثلة قلت يا رسول اهللا وأنا من أهلك قال وأنت من
  عنه إهنا ملن أرجى ما أرجو 

وأخربنا أبو عبد اهللا السوسي ثنا أبو العباس أنبأ الربيع بن سليمان وسعيد بن عثمان قاال ثنا بشر بن بكر  - ٢٦٩١
كر أتيت عليا رضي اهللا عنه فلم أجده فذ: عن األوزاعي قال حدثين أبو عمار قال حدثين واثلة بن األسقع قال 

احلديث بنحوه هذا إسناد صحيح وهو إىل ختصيص واثلة بذلك أقرب من تعميم األمة به وكأنه جعل واثلة يف حكم 
  األهل تشبيها مبن يستحق هذا االسم ال حتقيقا واهللا أعلم 

ثنا أبو أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا حممد بن إبراهيم العقيلي ثنا أمحد بن الفرات  - ٢٦٩٢
آل : داود ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن احلسن بن صاحل عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن جابر بن عبد اهللا قال 

  حممد صلى اهللا عليه و سلم أمته 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن مهرويه بن عباس الرازي ثنا علي بن احلسن بن زياد ثنا  - ٢٦٩٣
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : اهللا بن يونس ثنا نافع أبو هرمز قال مسعت أنس بن مالك يقول  أمحد بن عبد



سلم عن آل حممد قال كل تقى وهذا ال حيل االحتجاج مبثله نافع السلمي أبو هرمز بصرى كذبه حيىي بن معني 
لى غري النيب صلى اهللا عليه و سلم باب هل يصلي ع ٢٩١وضعفه أمحد بن حنبل وغريمها من احلفاظ وباهللا التوفيق 
أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد  - ٢٦٩٤وقول اهللا عز و جل وصل عليهم إن صالتك سكن هلم 

الصفار ثنا أبو مسلم ثنا أبو الوليد وسليمان بن حرب واللفظ أليب الوليد قاال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أتاه قوم : وكان من أصحاب الشجرة قال  مسعت عبد اهللا بن أيب أوىف

بصدقاهتم قال اللهم صل عليهم فأتاه أيب بصدقة فقال اللهم صل على آل أيب أوىف رواه البخاري يف الصحيح عن 
  سليمان بن حرب وغريه وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة 

ري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن عيسى ثنا أبو عوانة عن أخربنا أبو علي الروذبا - ٢٦٩٥
صل علي وعلى : األسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد اهللا أن امرأة قالت للنيب صلى اهللا عليه و سلم 

  زوجي فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى اهللا عليك وعلى زوجك 

اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو وأبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان قالوا  أخربنا أبو عبد - ٢٦٩٦
ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار العطاردي ثنا حفص بن غياث عن عثمان بن حكيم عن 

عليه و سلم قال الشيخ يريد ما ينبغي الصالة من أحد على أحد إال على النيب صلى اهللا : عكرمة عن بن عباس قال 
به الصالة اليت هي حتية لذكره على وجه التعظيم فأما صالته على غريه فإهنا كانت مبعىن الدعاء والتربيك وتلك 

   ٢٩٢جائزة على غريه 

  باب الدعاء يف الصالة

بن نصر ح وأخربنا أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان  - ٢٦٩٧
أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان ثنا أبو معاوية عن األعمش عن شقيق قال قال 

كنا إذا جلسنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الصالة قلنا السالم على اهللا قبل عباده : عبد اهللا رضي اهللا عنه 
على ميكائيل السالم على فالن السالم على فالن قال فسمعنا رسول اهللا صلى اهللا  السالم على جربائيل السالم

عليه و سلم فقال إن اهللا هو السالم فإذا جلس أحدكم يف الصالة فليقل التحيات هللا والصالة والطيبات السالم 
ا أصابت كل عبد صاحل يف عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني فإذا قاهل

السماء واألرض أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله مث يتخري بعد من الدعاء ما شاء رواه مسلم 
  يف الصحيح عن حيىي بن حيىي عن أيب معاوية 

بن أيب بكر ثنا  وأخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد - ٢٦٩٨
ببعض معناه ويف آخره مث ليتخري أحدكم من الدعاء : حيىي بن سعيد عن األعمش ثنا شقيق عن عبد اهللا فذكره 

أعجبه إليه فيدعو به رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد عن حيىي القطان وكذلك رواه منصور عن شقيق وقال يف 
ا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف صالته ألقوام وعلى أقوام آخره مث ليتخري بعد من املسألة ما شاء وقد دع

  بأمسائهم وذلك يرد إن شاء اهللا تعاىل ورويناه عن علي رضي اهللا عنه 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن أيب دارم احلافظ بالكوفة ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد  - ٢٦٩٩
ون بن سالم ثنا سالم بن سليم أبو األحوص عن أيب إسحاق عن أيب األحوص وأيب الرمحن بن حممد الكندي ثنا ع

  يتشهد الرجل مث يصلي على النيب صلى اهللا عليه و سلم مث يدعو لنفسه : عبيدة قاال قال عبد اهللا 

بد امللك أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو شعيب احلراين حدثين أمحد بن ع - ٢٧٠٠
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : ثنا زهري ثنا أبو إسحاق أنه مسع أبا عبيدة عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 

خرج هو وأبو بكر وعمر وكان أبو بكر دعاهم وخرجوا من منزله إىل املسجد مسجد املدينة وعبد اهللا قائم يصلي 
هله أحسن ما يثين رجل مث صلى على النيب صلى اهللا عليه و سلم مث ويقرأ مث جلس فتشهد فأثين على اهللا ما هو أ

ابتهل يف الدعاء والنيب صلى اهللا عليه و سلم قائم يستمع فجعل يقول سل تعطه فقال أبو بكر من هذا يا رسول اهللا 
بتدره أبو بكر قال هذا عبد اهللا بن أم عبد من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه كما قرأ بن أم عبد فا

وعمر رضي اهللا عنهما فسبقه أبو بكر فزعم عمر أن أبا بكر سبقه قال عمر وكان سباقا باخلري رضي اهللا عنهم 
   ٢٩٣أمجعني 

  باب ما يستحب له أن ال يقصر عنه من الدعاء قبل السالم

نبأ علي بن حممد اجلكاين ثنا أبو أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين أ - ٢٧٠١
أن : اليمان أخربين شعيب عن الزهري أخربين عروة بن الزبري أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربته 

النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يدعو يف الصالة اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب وأعوذ بك من فتنة املسيح 
أمث واملغرم قالت فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من املغرم يا رسول اهللا قال إن الرجل إذا الدجال وأعوذ بك من امل

غرم حدث فكذب ووعد فأخلف رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان ورواه مسلم عن أيب بكر بن إسحاق 
  عن أيب اليمان 

عقوب ثنا إبراهيم بن حممد الصيدالين وحيىي بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن ي - ٢٧٠٢
منصور يعين اهلروي قاال ثنا أبو كريب ثنا وكيع عن األوزاعي عن حسان بن عطية عن حممد بن أيب عائشة عن أيب 

إذا تشهد : هريرة وعن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
تعذ باهللا من أربع يقول اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القرب ومن فتنة احمليا واملمات أحدكم فليس

  ومن فتنة املسيح الدجال رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب وغريه 

م بن أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن بشران أنبأ أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار ثنا إبراهي - ٢٧٠٣
هانئ النيسابوري ثنا أبو املغرية وحممد بن كثري مجيعا عن األوزاعي عن حسان يعين بن عطية عن حممد بن أيب عائشة 

إذا فرغ أحدكم من صالته فليدع بأربع مث ليدع بعد مبا : عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  القرب وفتنة احمليا واملمات وفتنة املسيح الدجال شاء اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن إبراهيم بن ملحان ثنا  - ٢٧٠٤
 حيىي هو بن بكري أنبأ الليث ح وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان واحلسن



بن الطيب قاال ثنا قتيبة ثنا الليث عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص عن أيب بكر 
قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علمين دعاء أدعو به يف صاليت قال قل اللهم : الصديق رضي اهللا عنه أنه قال 

ال أنت فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم إين ظلمت نفسي ظلما كثريا وال يغفر الذنوب إ
   ٢٩٤لفظهما سواء رواه البخاري ومسلم مجيعا يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد وغريه 

  باب من قال يترك املأموم القراءة فيما جهر فيه اإلمام بالقراءة

قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل يف القدمي فهذا عندنا } وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا { قال اهللا تبارك وتعاىل 
  على القراءة اليت تسمع خاصة 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا مسكني  - ٢٧٠٥
سعة من االستماع إليه إال يف  املؤمن يف: بن بكري احلراين عن ثابت بن عجالن عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال 

صالة مفروضة أو مكتوبة أو يوم مجعة أو يوم فطر أو يوم أضحى يعين إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وروينا 
من وجه آخر ليس بالقوي عن عطاء أنه سأل بن عباس عن هذه اآلية قال هذا لكل قارئ قال ال ولكن هذا يف 

  الصالة 

د اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن احلسني القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أيب إياس أخربنا أبو عب - ٢٧٠٦
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف الصالة فسمع قراءة فىت : ثنا ورقاء عن بن أيب جنيح عن جماهد قال 

من وجه آخر عن جماهد أنه قال يف اخلطبة  وروينا} وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا { من األنصار فنزلت 
  يوم اجلمعة ومن وجه آخر يف الصالة واخلطبة 

وقد أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا شيبان بن فروخ  - ٢٧٠٧
وإذا قرئ القرآن { يف هذه اآلية : ال ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا إبراهيم اهلجري عن أيب عياض عن أيب هريرة أنه ق

وقال كان الناس يتكلمون يف الصالة فنزلت هذه اآلية ويف رواية بن عبدان قال كانوا } فاستمعوا له وأنصتوا 
  يتكلمون يف الصالة حىت نزلت هذه اآلية قال الشيخ وهكذا قال معاوية بن قرة 

س حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا عفان ثنا عون بن أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العبا - ٢٧٠٨
قال كان } وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا { قال أنزل اهللا هذه اآلية : موسى قال مسعت معاوية بن قرة 

  الناس يتكلمون يف الصالة ورواه سعيد بن منصور عن عون وزاد فيه فأنزهلا القصاص يف القصص 

مد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو علي احلسني بن علي احلافظ ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا أخربنا حم - ٢٧٠٩
إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن أيب غالب عن حطان بن عبد اهللا الرقاشي قال صلينا 

ه فإذا كرب اإلمام فكربوا وإذا قرأ فذكر احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وفي: مع أيب موسى األشعري 
فأنصتوا وروى مسلم بن احلجاج يف الصحيح حديث أيب عوانة عن قتادة بسياق املنت دون هذه اللفظة مث أتبعه 



رواية سعيد بن أيب عروبه وهشام الدستوائي قال وثنا إسحاق بن إبراهيم فذكر هذه الرواية مث قال ويف حديث 
  ن الزياده فإذا قرأ فأنصتوا جرير عن سليمان عن قتادة م

قوله وأنصتوا ليس : أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود السجستاين  - ٢٧١٠
  مبحفوظ وليس بشيء 

خالف جرير عن التيمي أصحاب قتادة : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا علي احلافظ يقول  - ٢٧١١
ديث واحملفوظ عن قتادة رواية هشام الدستوائي ومهام وسعيد بن أيب عروبة ومعمر بن راشد وأيب كلهم يف هذا احل

عوانة واحلجاج بن احلجاج ومن تابعهم على روايتهم يعين دون هذه اللفظة ورواه سامل بن نوح عن بن أيب عروبة 
  مسعت أبا علي احلافظ يذكره  وعمر بن عامر عن قتادة فأخطأ فيه أخربنا بذلك أبو عبد اهللا احلافظ قال

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو حامد حممد بن هارون احلضرمي ثنا  - ٢٧١٢
حممد بن حيىي القطيعي ثنا سامل بن نوح ثنا عمر بن عامر وسعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن يونس بن جبري يعين أبا 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : اهللا الرقاشي قال صلى بنا أبو موسى فقال أبو موسى غالب عن حطان بن عبد 
سلم كان يعلمنا إذا صلى بنا فقال إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا كرب فكربوا وإذا قرأ فأنصتوا قال علي بن عمر سامل 

  بن نوح ليس بالقوي قال الشيخ وقد رواه حممد بن عجالن من وجه آخر 

أخربنا أبو عبد الرمحن حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن حمبوب الدهان ثنا أبو حامد أمحد بن حممد بن  - ٢٧١٣
حيىي بن بالل البزار ثنا أبو األزهر ثنا إمساعيل بن أبان عن حممد بن عجالن عن زيد بن أسلم ومصعب بن شرحبيل 

إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه فإذا كرب : ل عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قا
فكربوا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال غري املغضوب عليهم وال الضالني فقولوا آمني وإذا ركع فاركعوا وإذا قال مسع 

لك اهللا ملن محده فقولوا اللهم ربنا ولك احلمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أمجعون وكذ
  رواه أبو خالد األمحر عن بن عجالن وهو وهم من بن عجالن 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري قال مسعت حيىي  - ٢٧١٤
  إذا قرأ فأنصتوا قال ليس بشيء : بن معني يقول يف حديث بن عجالن 

: بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان أنبأ بن أيب حامت قال مسعت أيب  أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد - ٢٧١٥
وذكر هذا احلديث فقال أيب ليست هذه الكلمة حمفوظة هي من ختاليط بن عجالن قال وقد رواه خارجة بن مصعب 

عالء الرازي كما أيضا يعين عن زيد بن أسلم وخارجة أيضا ليس بالقوي قال الشيخ رمحه اهللا وقد رواه حيىي بن ال
  روياه وحيىي بن العالء الرازي متروك واعتماد الشافعي يف القدمي بعد اآلية على احلديث الذي 

أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي  - ٢٧١٦
أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا القعنيب عن مالك عن  ثنا القعنيب ح وأخربنا أبو علي الروذباري واللفظ له

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم انصرف من صالة جهر فيها بالقراءة : بن شهاب عن بن أكيمة الليثي عن أيب هريرة 



فانتهى الناس  فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا فقال رجل نعم يا رسول اهللا قال إين أقول ما يل أنازع القرآن قال
عن القراءة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيما جهر فيه النيب صلى اهللا عليه و سلم بالقراءة من الصلوات 
حني مسعوا ذلك من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أبو داود روى حديث بن أكيمة هذا معمر ويونس بن 

  يزيد وأسامة بن زيد على معىن مالك 

ربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد وأمحد بن حممد املروزي وحممد أخ - ٢٧١٧
بن أمحد بن أيب خلف وعبد اهللا بن حممد الزهري وابن السرح قالوا ثنا سفيان عن الزهري ح وأخربنا أبو احلسن بن 

سحاق ثنا علي بن املديين ثنا سفيان ثنا الزهري حفظته الفضل القطان أنبأ أبو سهل بن زياد القطان أنبأ إمساعيل بن إ
صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه : من فيه قال مسعت بن أكيمه حيدث سعيد بن املسيب قال مسعت أبا هريرة يقول 

و سلم صالة نظن أهنا الصبح فلما قضاها قال هل قرأ منكم أحد فقال رجل نعم أنا يا رسول اهللا فقال رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم إين أقول ما يل أنازع القرآن قال علي بن املديين قال سفيان مث قال الزهري شيئا مل احفظه 
انتهى حفظي إىل هذا وقال معمر عن الزهري فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

إذا هو صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة سلم قال علي قال يل سفيان يوما فنظرت يف شيء عندي ف
الصبح بال شك وقال مسدد يف حديثه قال معمر فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم وقال بن السرح يف حديثه قال معمر عن الزهري قال أبو هريرة فانتهى الناس وقال عبد اهللا بن حممد الزهري 

ال سفيان وتكلم الزهري بكلمة مل أمسعها فقال معمر أنه قال فانتهى الناس وقال أبو داود وروي عبد الرمحن بن ق
إسحاق عن الزهري وانتهى حديثه إىل قوله ما يل أنازع القرآن ورواه األوزاعي عن الزهري قال فيه قال الزهري 

ه قال أبو داود مسعت حممد بن حيىي بن فارس يقول قوله فاتعظ املسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون معه فيما جيهر ب
فانتهى الناس من كالم الزهري قال الشيخ وكذا قاله حممد بن إمساعيل البخاري يف التاريخ قال هذا الكالم من قول 

  الزهري 

بن فارس قال أخربنا إبراهيم بن حممد الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا حممد بن سليمان  - ٢٧١٨
فذكره وقال يف بن أكيمه هو عمارة بن أكيمة الليثي ويقال عمار قال الشيخ والذي يدل على : حممد بن إمساعيل 

  أنه من قول الزهري 

ما أخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس  - ٢٧١٩
قرأ ناس : يب حدثين األوزاعي حدثين الزهري عن سعيد بن املسيب أنه مسع أبا هريرة يقول بن الوليد بن مزيد أنبأ أ

مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف صالة جيهر فيها بالقراءة فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقبل 
صلى اهللا عليه و سلم إين أقول مايل عليهم فقال هل قرأ معي منكم أحد فقالوا نعم يا رسول اهللا فقال رسول اهللا 

أنازع القرآن قال الزهري فاتعظ املسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون حفظ األوزاعي كون هذا الكالم من قول 
الزهري ففصله عن احلديث إال أنه مل حيفظ إسناده الصواب ما رواه بن عيينة عن الزهري قال مسعت بن أكيمة 

اله يونس بن يزيد األيلي ورواه بن أخي الزهري عن عمه عن األعرج عن عبد حيدث سعيد بن املسيب وكذلك ق
  اهللا بن حبينة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 



أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد اهللا بن سعد ثنا  - ٢٧٢٠
عبد الرمحن بن هرمز عن عبد اهللا بن حبينة وكان من أصحاب رسول  عمى ثنا بن أخي الزهري عن عمه قال أخربين

هل قرأ أحد منكم آنفا يف الصالة قالوا نعم : اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
خطاء ال شك قال إين أقول ما يل أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة حني قال ذلك قال يعقوب بن سفيان هذا 

فيه وال ارتياب ورواه مالك ومعمر وابن عيينة والليث بن سعد ويونس بن يزيد والزبيدي كلهم عن الزهري عن 
بن أكيمة عن أيب هريرة قال الشيخ يف صحة هذا احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم نظر وذلك ألن رواية بن 

ديث وحده ومل حيدث عنه غري الزهري ومل يكن عند الزهري من أكيمة الليثي وهو رجل جمهول مل حيدث إال هبذا احل
  معرفته أكثر من أن رآه حيدث سعيد بن املسيب 

وفيما أخربنا أبو سعيد حيىي بن حممد بن حيىي أن أبا حبر الربهباري أخربهم ثنا بشر بن موسى قال قال  - ٢٧٢١
قال الشيخ يف احلديث الثابت : عنه غريه قط  احلميدي يف حديث بن أكيمه هذا حديث رواه رجل جمهول مل يرو

عن العالء بن عبد الرمحن عن أيب السائب عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من صلى صالة مل يقرأ فيها 
بأم القرآن فهي خداج فقلت يا أبا هريرة إين أكون أحيانا وراء اإلمام قال فغمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأ هبا يف 

سك وأبو هريرة راوي احلديثني دليل على ضعف رواية بن أكيمة أو أراد مبا يف حديث بن أكيمة املنع عن اجلهر نف
بالقراءة خلف اإلمام أو املنع عن قراءة السورة فيما جيهر فيه بالقراءة وهو مثل حديث عمران بن حصني الوارد يف 

   ٢٩٥هذا الباب وهو املذكور يف الباب الذي يليه 

  ن قال ال يقرأ خلف اإلمام على اإلطالقباب م

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو أمحد بكر بن حممد بن محدان الصرييف ثنا عبد الصمد بن الفضل  - ٢٧٢٢
البلخي ثنا مكي بن إبراهيم عن أيب حنيفة عن موسى بن أيب عائشة عن عبد اهللا بن شداد بن اهلاد عن جابر بن عبد 

أنه صلى وكان من خلفه يقرأ فجعل رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و : لى اهللا عليه و سلم اهللا عن النيب ص
سلم ينهاه عن القراءة يف الصالة فلما انصرف أقبل عليه الرجل فقال أتنهاين عن القراءة خلف رسول اهللا صلى اهللا 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم من صلى خلف عليه و سلم فتنازعا حىت ذكرا ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ا
اإلمام فإن قراءة اإلمام له قراءة هكذا رواه مجاعة عن أيب حنيفة موصوال ورواه عبد اهللا بن املبارك عنه مرسال دون 

  ذكر جابر وهو احملفوظ 

تابه كتاب أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد احلسن بن حليم الصائغ الثقة مبرو من أصل ك - ٢٧٢٣
الصالة لعبد اهللا بن املبارك أنبأ أبو املوجه أنبأ عبدان بن عثمان أنبأ عبد اهللا بن املبارك أنبأ سفيان وشعبة وأبو حنيفة 

من كان له إمام فإن قراءة : عن موسى بن أيب عائشة عن عبد اهللا بن شداد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
علي بن احلسن بن شقيق عن بن املبارك وكذلك رواه غريه عن سفيان بن سعيد اإلمام له قراءة وكذلك رواه 

الثوري وشعبة بن احلجاج وكذلك رواه منصور بن املعتمر وسفيان بن عيينة وإسرائيل بن يونس وأبو عوانة وأبو 
واحلسن األحوص وجرير بن عبد احلميد وغريهم من الثقات األثبات ورواه احلسن بن عمارة عن موسى موصوال 

  بن عمارة متروك 



أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا حيىي بن  - ٢٧٢٤
أيب بكري وإسحاق بن منصور السلويل قاال ثنا احلسن بن صاحل بن حي عن جابر وليث بن أيب سليم عن أيب الزبري 

من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة جابر اجلعفي وليث بن : لى اهللا عليه و سلم عن جابر قال قال رسول اهللا ص
  أيب سليم ال حيتج هبما وكل من تابعهما على ذلك أضعف منهما أو من أحدمها واحملفوظ عن جابر يف هذا الباب 

براهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا ما أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إ - ٢٧٢٥
من صلى ركعة مل يقرأ فيها بأم القرآن فلم : مالك عن أيب نعيم وهب بن كيسان أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول 

يصل إال وراء اإلمام هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غري مرفوع وقد رفعه حيىي بن سالم وغريه من الضعفاء 
وايته على طريق االحتجاج به وقد يشبه أن يكون مذهب جابر يف ذلك ترك القراءة عن مالك وذاك مما ال حيل ر

خلف اإلمام فيما جيهر فيه بالقراءة دون ماال جيهر وقد روى يزيد الفقري عن جابر قال كنا نقرأ يف الظهر والعصر 
وكذلك يشبه أن يكون مذهب  خلف اإلمام يف الركعتني األوليني بفاحتة الكتاب وسورة ويف األخريني بفاحتة الكتاب

  بن مسعود 

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ هارون  - ٢٧٢٦
أن رجال سأل بن مسعود عن : بن سليمان ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان وشعبة عن منصور عن أيب وائل 

ال أنصت للقرآن فإن يف الصالة شغال وسيكفيك ذاك اإلمام وإمنا يقال أنصت للقرآن ملا القراءة خلف اإلمام فق
يسمع ال ملا ال يسمع وقد قال علقمة صليت إىل جنب عبد اهللا فلم أعلم أنه يقرأ حىت جهر هبذه اآلية وقل رب 

مسعود خلف اإلمام فسمعته  زدين علما وروينا عن عبد اهللا بن زياد األسدي أنه قال صليت إىل جنب عبد اهللا بن
  يقرأ يف الظهر والعصر 

وأما عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن  - ٢٧٢٧
من : حممد الصفار ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا بن منري عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول 

ى وراء اإلمام كفاه قراءة اإلمام هذا هو الصحيح عن بن عمر من قوله ومبعناه رواه مالك يف املوطأ عن نافع عن صل
بن عمر موقوفا وقد روي عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن عبيد اهللا مرفوعا وهو خطأ وسويد تغري بآخره 

  نافع مرفوعا وخارجة ال حيتج به فكثر اخلطأ يف رواياته وروي عن خارجة بن مصعب عن أيوب عن 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا بكر بن أيب نصر الداربردى قال مسعت عبدان بن حممد احلافظ  - ٢٧٢٨
من كان له إمام : هو املروزي يقول حديث خارجة عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

عمر من قوله على أنه قد روي عن بن عمر خالفه قال عبدان ثنا إسحاق بن أيب عمران غلط منكر وإمنا هو عن بن 
ثنا خالد بن عبد اهللا عن اجلريري عن أيب األزهر قال سئل بن عمر عن القراءة خلف اإلمام فقال إين ألستحي من 

  رب هذه البينة أن أصلي صالة ال أقرا فيها بأم القرآن كذا قال 

احلسن بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن عثمان أنبأ عبد  وأخربنا أبو - ٢٧٢٩
اهللا يعين بن املبارك أنبأ كهمس بن احلسن عن أيب األزهر الضبعي عن أيب العالية الرباء فذكر قصه وفيها أن عبد اهللا 

ال إين ألستحي من رب هذه البنية أن أركع يا أبا عبد الرمحن أيف كل صالة تقرأ ق: بن صفوان قال البن عمر 



ركعتني ال أقرأ فيهما بأم القرآن فزائدا أو قال فصاعدا قال يعقوب وحدثنا عمرو بن عاصم ثنا سليمان بن املغرية 
ثنا سعيد اجلريري ثنا أبو األزهر عن أيب العالية الرباء حنوه فكأنه كان يرى القراءة خلف اإلمام فيما يسر اإلمام فيه 

  بالقراءة وعلى ذلك وضعه مالك بن أنس وقد روي عنه خبالفه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن  - ٢٧٣٠
 كان بن عمر ال يقرأ خلف اإلمام جهر: عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان ثنا أسامة عن القاسم بن حممد قال 

  أو مل جيهر وكان رجال أئمة يقرؤون وراء اإلمام كذا رواه واملثبت أوىل من النايف 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن  - ٢٧٣١
ن قرأت فقد قرأ قوم كان فيهم اإلمام فقال ا: عون أنبأ أسامة بن زيد قال سألت القاسم بن حممد عن القراءة خلف 

  أسوة واآلخذ بأمرهم وإن تركت فقد ترك قوم كان فيهم أسوة قال وكان بن عمر ال يقرأ 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد عبد اهللا بن عدي احلافظ ثنا عبد اهللا بن احلسني الصفار وابن صاعد  - ٢٧٣٢
نا احلجاج بن أرطأة عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن عمران بن قاال ثنا يوسف بن موسى ثنا سلمة بن الفضل ث

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي بالناس ورجل يقرأ خلفه فلما فرغ قال من ذا الذي : حصني قال 
خياجلين سوريت فنهى عن القراءه خلف اإلمام قال بن صاعد قوله فنهى عن القراءة خلف اإلمام تفرد بروايته حجاج 

وقد رواه عن قتادة شعبة وابن أيب عروبة ومعمر وإمساعيل بن مسلم وحجاج وأيوب بن أيب مسكني ومهام وأبان 
  وسعيد بن بشر فلم يقل أحد منهم ما تفرد به حجاج قال شعبة سألت قتادة كأنه كرهه قال لو كرهه لنهى عنه 

بيد الصفار ثنا عباس بن الفضل ثنا أبو الوليد أخربناه أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن ع - ٢٧٣٣
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى يوما الظهر : ثنا شعبة عن قتادة عن زرارة بن أيب أوىف عن عمران بن حصني 

فجاء رجل فقرأ خلفه سبح اسم ربك األعلى فلما فرغ قال أيكم القارىء قال أنا قال قد ظننت أن بعضكم 
  لم يف الصحيح هبذا املعىن من حديث شعبة وأيب عوانة وسعيد بن أيب عروبه عن قتادة خاجلنيها أخرجه مس

حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود هو  - ٢٧٣٤
السجستاين ثنا حممد بن كثري الطيالسي ثنا شعبة ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود 

فذكر احلديث مبعىن حديث أيب الوليد ويف آخره قال شعبة فقلت لقتادة كأنه كرهه فقال لو : العبدي ثنا شعبة 
كرهه لنهى عنه وروينا عن عمران بن حصني أنه قال ال جتوز صالة إال بفاحته الكتاب وكأن النيب صلى اهللا عليه و 

  ه شيئا كره اجلهر بالقراءة دون القراءة نفسها وهو مثل سلم أن كره من القارىء خلف

ما أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا حيىي بن جعفر ثنا  - ٢٧٣٥
ريرة وهب بن جرير أنبأ أيب عن النعمان بن راشد أنه مسعه حيدث عن الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب ه

أن عبد اهللا بن حذافه صلى فجهر بالقراءة فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا بن حذافة ال تسمعين وأمسع : 
  اهللا عز و جل 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس ثنا حممد بن إسحاق ثنا أبو صاحل حدثين معاوية بن صاحل  - ٢٧٣٦
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بن مرة احلضرمي قال مسعت أبا الدرداء يقول  حدثين أبو الزاهرية حدثين كثري

سلم أيف كل صالة قراءة قال نعم فقال رجل من األنصار وجبت هذه فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
لليث وغلط فيه وكنت أقرب القوم إليه ما أرى اإلمام إذا أم القوم أال قد كفاهم كذا رواه أبو صاحل كاتب ا

  وكذلك رواه زيد بن احلباب يف إحدى الروايتني عنه وأخطأ فيه والصواب أن أبا الدرداء قال ذلك لكثري بن مرة 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا عبد اهللا بن حممد  - ٢٧٣٧
قاال ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب حدثين معاوية بن صاحل عن أيب بن زياد وعبد امللك بن أمحد الدقاق 

يا رسول اهللا أيف كل صالة قرآن قال نعم فقال : الزاهرية عن كثري بن مرة عن أيب الدرداء قال قام رجل فقال 
إال قد كفاهم قال على رجل من القوم وجب هذا فقال أبو الدرداء يا كثري وأنا إىل جنبه ال أرى اإلمام إذا أم القوم 

الصواب إنه من قول أيب الدرداء كما قال بن وهب وهم فيه زيد بن احلباب قال الشيخ وقد روى زيد كما رواه 
بن وهب ورواه عبد الرمحن بن مهدي وهو إمام حافظ عن معاوية بن صاحل فجعله من قول أيب الدرداء وروينا عن 

  مام وزيد بن ثابت كان ال يراها مع اإلمام أيب الدرداء أنه كان يرى القراءة خلف اإل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد بن احلسني ثنا حيىي بن حيىي  - ٢٧٣٨
أنه سأل زيد بن ثابت عن : أنبأ إمساعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن بن قسيط عن عطاء بن يسار أنه أخربه 

ءة مع اإلمام فقال ال أقرأ مع اإلمام يف شيء أخرجه مسلم عن حيىي بن حيىي وهو حممول على اجلهر بالقراءة مع القرا
  اإلمام واهللا أعلم 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وحممد بن موسى بن الفضل قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ٢٧٣٩
فيان عن عمر بن حممد عن موسى بن سعد عن بن زيد بن ثابت عن أبيه أسيد بن عاصم ثنا احلسني بن حفص عن س

من قرأ وراء اإلمام فال صالة له وهذا إن صح هبذا اللفظ وفيه نظر فمحمول على اجلهر : زيد بن ثابت قال 
ى بن سعد بالقراءة واهللا تعاىل أعلم وقد خالفه عبد اهللا بن الوليد العدين فرواه عن سفيان عن عمر بن حممد عن موس
   ٢٩٦عن زيد مل يذكر أباه يف إسناده قال البخاري ال يعرف هبذا اإلسناد مساع بعضهم من بعض وال يصح مثله 

  باب من قال يقرأ خلف اإلمام فيما جيهر فيه بالقراءة بفاحتة الكتاب وفيما

  يسر فيه بفاحتة الكتاب فصاعدا وهو أصح األقوال على السنة وأحوطها وباهللا التوفيق 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر حممد بن حممد الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا علي  - ٢٧٤٠
بن املديين ثنا سفيان ثنا الزهري عن حممود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

بخاري يف الصحيح عن علي بن املديين ورواه مسلم عن مجاعة عن ال صالة ملن مل يقرأ بفاحته الكتاب رواه ال: قال 
  سفيان 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو القاسم عبد الرمحن بن حممد السراج  - ٢٧٤١
أخربك يونس بن حدثنا إمالء قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على عبد اهللا بن وهب 

يزيد عن بن شهاب قال أخربين حممود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
  ال صالة ملن مل يقرأ بأم القرآن رواه مسلم يف الصحيح عن حرملة عن بن وهب : عليه و سلم 

القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن - ٢٧٤٢
زرعة الدمشقي ثنا أمحد بن خالد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا سعيد بن عثمان 

التنوخي ثنا أمحد بن خالد الوهيب ثنا حممد بن إسحاق عن مكحول عن حممود بن الربيع عن عبادة بن الصامت 
صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة الغداة فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال : ي اهللا عنه قال رض

إين أراكم تقرؤون وراء إمامكم قال قلنا آجل واهللا يا رسول اهللا انا لنفعل هذا قال فال تفعلوا إال بأم القرآن فإنه ال 
ك رواه إمساعيل بن علية ويزيد بن هارون ومجاعة عن حممد بن صالة ملن مل يقرأ هبا لفظ حديث التنوخي وكذل

  إسحاق بن يسار ورواه إبراهيم بن سعد عن حممد بن إسحاق وذكر فيه مساع بن إسحاق من مكحول 

أخربناه أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا بن صاعد ثنا عبيد اهللا بن  - ٢٧٤٣
إين ألراكم تقرؤون خلف إمامكم : ى ثنا أيب عن بن إسحاق قال حدثين مكحول هبذا وقال فيه فقال سعد ثنا عم

إذا جهر قلنا أجل واهللا يا رسول اهللا هذا قال فال تفعلوا إال بأم القرآن فإنه ال صالة ملن مل يقرأ هبا قال علي بن عمر 
  هذا إسناد حسن 

بو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا الربيع بن سليمان األزدي ثنا عبد اهللا وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أ - ٢٧٤٤
بن يوسف أنبأ اهليثم بن محيد أخربين زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن حممود بن الربيع األنصاري قال نافع 

وأنا معه حىت صففنا  أبطأ عبادة عن صالة الصبح فأقام أبو نعيم املؤذن الصالة فصلى أبو نعيم بالناس فأقبل عبادة
خلف أيب نعيم وأبو نعيم جيهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن فلما انصرف قلت لعبادة مسعتك تقرأ بأم 

صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعض الصلوات اليت جيهر فيها بالقراءة : القرآن وأبو نعيم جيهر قال أجل 
رف أقبل علينا بوجهه فقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة فقال بعضنا إنا نصنع فالتبست عليه القراءة فلما انص

  ذلك قال فال وأنا أقول ما يل أنازع القرآن فال تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت إال بأم القرآن 

عن بن جابر  وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد - ٢٧٤٥
حنو حديث الربيع بن سليمان قال الشيخ ورواه : وسعيد بن عبد العزيز وعبد اهللا بن العالء عن مكحول عن عبادة 

غريه عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز وغريه عن مكحول عن حممود عن أيب نعيم أنه مسع عبادة بن 
هل تقرؤون يف الصالة معي قلنا نعم قال فال تفعلوا إال بفاحتة الصامت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال 

  الكتاب 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو زرعه عبد الرمحن بن عمرو الدمشقي  - ٢٧٤٦
وخي فذكره وهذا خطأ ثنا الوليد بن عتبة ثنا الوليد بن مسلم قال حدثين غري واحد منهم سعيد بن عبد العزيز التن



إمنا املؤذن واإلمام كان أبو نعيم واحلديث عن مكحول عن حممود بن الربيع عن عبادة وعن مكحول عن نافع بن 
  : حممود عن عبادة فكأنه مسعه منهما مجيعا 

نه قال أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ قال قال بن صاعد قوله عن أيب نعيم أظ - ٢٧٤٧
ورواه أيضا حرام : خطأ قال إمنا كان أبو نعيم املؤذن وليس هو كما قال الوليد عن أيب نعيم عن عبادة قال الشيخ 

بن حكيم عن نافع بن حممود أخربناه أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو حممد بن 
واللفظ له قاال ثنا حممد بن املبارك الصوري ثنا صدقه بن خالد ثنا صاعد ثنا حممد بن زجنويه وأبو زرعه الدمشقي 

زيد بن واقد عن حرام بن حكيم ومكحول عن نافع بن حممود بن ربيعة كذا قال أنه مسع عبادة بن الصامت يقرأ 
القرآن  بأم القرآن وأبو نعيم جيهر بالقراءة فقلت رأيتك صنعت يف صالتك شيئا قال وما ذاك قال مسعتك تقرأ بأم

وأبو نعيم جيهر بالقراءة قال نعم صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعض الصلوات اليت جيهر فيها بالقراءة 
فلما انصرف قال منكم من أحد يقرأ شيئا من القرآن إذا جهرت القراءة قلنا نعم يا رسول اهللا فقال رسول اهللا 

القرآن ال يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إال بأم صلى اهللا عليه و سلم وأنا أقول مايل أنازع 
القرآن قال أبو احلسن الدارقطين رمحه اهللا هذا إسناد حسن ورجاله ثقات قال الشيخ رمحه اهللا وكذلك رواه هشام 

  بن عمار عن صدقة 

ن اجلوين ثنا هشام يعين بن عمار ثنا أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو عمرا - ٢٧٤٨
صدقة ثنا زيد بن واقد عن حرام بن حكيم ومكحول عن نافع بن حممود األنصاري عن عبادة قال وكان على إيلياء 

فأبطأ عبادة عن الصبح فأقام أبو نعيم الصالة وكان أول من أذن ببيت املقدس فجئت مع عبادة حىت صف مع 
ن فقرأ عبادة بأم القرآن حىت فهمتها منه فلما انصرف قلت مسعتك تقرأ بأم القرآن قال الناس وأبو نعيم جيهر بالقرآ

صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعض الصالة اليت جيهر فيها بالقراءة فقال ال يقرأن أحد منكم إذا : نعم 
  صلى اهللا عليه و سلم وله شواهد جهرت بالقراءة إال بأم القرآن واحلديث صحيح عن عبادة بن الصامت عن النيب 

منها ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه لفظا ثنا يزيد بن اهليثم ثنا  - ٢٧٤٩
إبراهيم بن أيب الليث ثنا األشجعي ثنا سفيان الثوري عن خالد احلذاء عن أيب قالبه عن حممد بن أيب عائشة عن 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعلكم تقرؤون واإلمام : نيب صلى اهللا عليه و سلم قال رجل من أصحاب ال
يقرأ قالوا إنا لنفعل قال فال تفعلوا إال أن يقرأ أحدكم بفاحتة الكتاب هذا إسناد جيد وقد قيل عن أيب قالبه عن أنس 

  بن مالك وليس مبحفوظ 

عمر املقرئ بن احلمامي ببغداد أنبأ أمحد بن سلمان الفقيه ثنا أبو أخربناه أبو احلسن علي بن أمحد بن  - ٢٧٥٠
األحوص حممد بن اهليثم قراءة عليه ثنا أبو توبه الربيع بن نافع عن عبيد اهللا بن عمرو عن أيوب عن أيب قالبة عن 

يف صالتكم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا قضى صالته أقبل عليهم بوجهه فقال أتقرؤون : أنس بن مالك 
واإلمام يقرأ فسكتوا فقال هلم ثالث مرات فقال قائل أو قائلون إنا لنفعل قال ال تفعلوا ليقرأ أحدكم بفاحتة الكتاب 

  يف نفسه 



أخربنا أبو احلسن أنبأ أمحد ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا أبو سلمة ثنا محاد هو بن سلمة عن أيوب عن أيب  - ٢٧٥١
مثله تفرد بروايته عن أنس عبيد اهللا بن عمرو الرقي وهو ثقة إال أن هذا إمنا : ليه و سلم قالبه عن النيب صلى اهللا ع

  يعرف عن أيب قالبة عن حممد بن أيب عائشة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو أمحد احلافظ أنبأ حممد بن سليمان بن فارس ثنا حممد بن إمساعيل  - ٢٧٥٢
عليه عن أيوب عن أيب قالبه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف القراءة قال إمساعيل  أنبأ مؤمل ثنا إمساعيل هو بن

  : عن خالد قلت أليب قالبة من حدثك هذا قال حممد بن أيب عائشة موىل لبين أمية 

 ومنها ما أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد ثنا علي بن حممد املصري ثنا مالك بن حيىي - ٢٧٥٣
ثنا يزيد بن هارون أنبأ سليمان التيمي قال حدثت عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

أتقرؤون خلفي قالوا نعم قال فال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب وكذلك رواه حممد بن أيب بكر املقدمي عن : سلم قال 
ن حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه فيما يزيد بن هارون وهو مرسل وقد روي من وجه آخر ع

  ذكرنا عنه 

أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد احلميد  - ٢٧٥٤
سائب عن أيب هريرة احلارثي ثنا أبو أسامة عن الوليد هو بن كثري حدثين العالء بن عبد الرمحن موىل احلرقة عن أيب ال

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ح وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر املقرئ ببغداد أنبأ أمحد بن 
سلمان الفقيه قال قرئ على عبد امللك بن حممد وأنا أمسع ثنا بشر بن عمر ثنا مالك بن أنس عن العالء بن عبد 

شام بن زهرة يقول مسعت أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و الرمحن قال مسعت أبا السائب موىل ه
من صلى صالة مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهي خداج غري متام قال فقلت يا أبا هريرة أين أكون أحيانا خلف : سلم 

صلى اهللا عليه و سلم اإلمام فأقرأ خلفه قال فأخذ ذراعى فقال اقرأ يا فارسي هبا يف نفسك فإين مسعت رسول اهللا 
يقول قال اهللا عز و جل قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني نصفها يل ونصفها لعبدي ولعبدي ما سئل قال 

الرمحن { يقول اهللا محدين عبدي يقول العبد } احلمد هللا رب العاملني { رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول العبد 
{ يقول اهللا جمدين عبدي يقول العبد } ملك يوم الدين { لي عبدي يقول العبد يقول اهللا عز و جل أثين ع} الرحيم 

{ قال اهللا هذا بيين وبني عبدي ولعبدي ما سئل ويف حديث الوليد بن كثري وإذا قال } إياك نعبد وإياك نستعني 
وال { مث قرأ حىت بلغ } إياك نعبد وإياك نستعني { قال جمدين عبدي فهذا يل وما بقى له يقول } مالك يوم الدين 

أخرجه مسلم عن قتيبة عن مالك ورواه احلميدي يف كتاب الرد عن سفيان عن العالء بن عبد الرمحن } الضالني 
عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال كل صالة ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهي خداج 

  اإلمام فقال يا فارسي أو يا بن الفارسي اقرأ هبا يف نفسك  قال قلت يا أبا هريرة إين أمسع قراءة

فذكره وقد روينا : أخربناه أبو سعيد اإلسفرائيين أنبأ أبو حبر الربهباري ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي  - ٢٧٥٥
  عنه  القراءة خلف اإلمام عن مجاعه من الصحابة رضي اهللا عنهم منهم أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا حفص بن غياث ح  - ٢٧٥٦
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال وأنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ إبراهيم بن أيب طالب ثنا أبو كريب ثنا حفص عن أيب 



أنه : م بن حممد بن املنتشر عن احلارث بن سويد عن يزيد بن شريك إسحاق الشيباين عن جواب التيمي وإبراهي
سأل عمر عن القراءة خلف اإلمام فقال اقرأ بفاحتة الكتاب قلت وإن كنت أنت قال وإن كنت أنا قلت وإن 

  جهرت قال وإن جهرت 

ى احلسن بن أمحد من أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ أنبأ أبو سعيد األصطخر - ٢٧٥٧
فذكره مبثله قال على رواته كلهم ثقات قال الشيخ : كتابه ثنا حممد بن عبد اهللا بن نوفل ثنا أيب ثنا حفص بن غياث 

والذي يدل عليه سائر الروايات أن جوابا أخذه عن يزيد بن شريك وإبراهيم أخذه عن احلارث بن سويد عن يزيد 
   بن شريك وإلبراهيم فيه إسناد آخر

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس احملبويب ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن مشيل أنبأ شعبة عن  - ٢٧٥٨
إبراهيم بن حممد يعين بن املنتشر قال مسعت أيب يقول مسعت عباية رجال من بين متيم قال مسعت عمر بن اخلطاب 

  ب ومعها قال قلت أرأيت إذا كنت خلف اإلمام قال اقرأ يف نفسك ال صالة إال بفاحتة الكتا: رضي اهللا عنه يقول 

ومنهم أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن الفضل  - ٢٧٥٩
بن  القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان الفارسي ثنا آدم ثنا شعبة ثنا سفيان

حسني قال مسعت الزهري حيدث عن بن أيب رافع عن أبيه ح وأخربنا يعقوب ثنا املعلي عن يزيد بن زريع عن معمر 
أنه كان يأمر أو حيث أن يقرأ خلف اإلمام يف الظهر والعصر يف : عن الزهري عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن علي 

األخريني بفاحتة الكتاب وكذلك رواه عبد األعلى الشامي  الركعتني األوليني بفاحتة الكتاب وسورة ويف الركعتني
  عن معمر وهو أصح من رواية شعبة حيث قال عن أبيه عن على ورواه غريه عن سفيان بن حسني حنو رواية معمر 

م وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ عبد اهللا بن حممد أنبأ إسحاق بن إبراهي - ٢٧٦٠
أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سفيان بن حسني عن الزهري عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن علي وعن موىل هلم عن جابر 

يقرأ اإلمام ومن خلفه يف األوليني بفاحتة الكتاب وسورة ويف األخريني بفاحتة الكتاب ومساع عبيد اهللا بن أيب : قاال 
وروينا عن احلكم ومحاد أن عليا كان يأمر بالقراءة خلف اإلمام  رافع عن علي رضي اهللا عنه ثابت وكان كاتبا له

وهو مرسل شاهد ملا تقدم من املوصول ويف كل ذلك دالله على ضعف ما روي عن علي رضي اهللا عنه خبالفه 
  بأسانيد ال يسوى ذكرها لضعفها 

د أنبأ أمحد بن سلمان ثنا ومنهم عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه أخربنا علي بن أمحد املقرئ ببغدا - ٢٧٦١
إبراهيم بن إسحاق ثنا أبو سلمة ثنا محاد أنبأ عبد اهللا بن عون عن رجاء بن حيوة عن حممود بن الربيع قال مسعت 

  يقرأ خلف اإلمام فقلت له تقرأ خلف االمام فقال عبادة ال صالة إال بقراءة : عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه 

 احلافظ أخربين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا الفضل بن حممد البيهقي ثنا علي بن اجلعد أخربنا أبو عبد اهللا - ٢٧٦٢
أنه رأى رجال ال يتم : أنبأ شعبة عن مسلم أيب النضر قال مسعت محله بن عبد الرمحن حيدث عن عبادة بن الصامت 

ة إال بأم الكتاب فإن كنت خلف ركوعه وال سجوده فأتاه فأخذ بيده فقال ال تشبهوا هبذا وال بأمثاله إنه ال صال



إمام فاقرأ يف نفسك وإن كنت وحدك فأمسع أذنيك وال تؤذي من عن ميينك ومن عن يسارك هو مسلم بن عبد اهللا 
  العكي الشامي ومذهب عبادة يف ذلك مشهور 

ه قاال أنبأ ومنهم أيب بن كعب رضي اهللا عنه أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقي - ٢٧٦٣
علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن خملد ثنا إبراهيم بن حممد العتيق ثنا إسحاق الرازي عن أيب جعفر الرازي عن أيب 

  قال سألت أيب بن كعب أقرأ خلف اإلمام قال نعم : سنان عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل 

 احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أبو ومنهم عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أخربنا أبو عبد اهللا - ٢٧٦٤
عمرو أمحد بن املبارك املستملي ثنا علي بن حجر ثنا شريك عن أشعث بن سليم عن عبد اهللا بن زياد األسدي قال 

  صليت إىل جنب عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه خلف اإلمام فسمعته يقرأ يف الظهر والعصر : 

جبل رضي اهللا عنه أخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا أمحد بن حممود ومنهم معاذ بن  - ٢٧٦٥
سأل رجل معاذ بن جبل : ثنا علي بن يونس ثنا أبو داود ثنا شعبة عن أيب الفيض قال مسعت أبا شبة املهري يقول 

ذا مل تسمع فاقرأ يف نفسك وال تؤذي عن القراءة خلف اإلمام قال إذا قرأ فاقرأ بفاحتة الكتاب وقل هو اهللا أحد وإ
  من عن ميينك وال من عن مشالك 

ومنهم عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه أخربنا أبو سعيد حيىي بن حممد بن حيىي أنبأ أبو حبر الربهباري ثنا  - ٢٧٦٦
اقرأ خلف : قال  بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا وكيع ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن العيزار بن حريث عن بن عباس

  اإلمام بفاحتة الكتاب 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان أبو الشيخ ثنا حممد بن العباس ثنا بن عرفة ثنا  - ٢٧٦٧
ال تدع أن تقرأ بفاحتة الكتاب يف كل ركعة خلف اإلمام جهر أو مل : بن علية عن ليث عن عطاء عن بن عباس قال 

  جيهر 

ومنهم عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب وعبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهم قد مضت رواية أيب  - ٢٧٦٨
األزهر الضبعي عن أيب العالية عن بن عمر وأخربنا علي بن أمحد املقرئ ببغداد أنبأ أمحد بن سلمان أنبأ عبد امللك بن 

مسعت عبد اهللا بن عمر وابن عتبة يقرءان خلف اإلمام كذا : حممد ثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن منصور عن جماهد قال 
  قال وروي عن ليث بن أيب سليم عن جماهد عن بن عمر مبعناه وعندي أنه أراد عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

وقد أخربنا أبو نصر بن قتادة ثنا أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم  - ٢٧٦٩
صليت إىل جنب عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبه فسمعته يقرأ خلف اإلمام فلقيت جماهدا فذكرت : أ حصني قال أنب

ذلك له فقال جماهد مسعت عبد اهللا بن عمرو بن العاص يقرأ خلف اإلمام يف صالة الظهر من سورة مرمي وأخربنا أبو 
سعود ثنا النضر بن مشيل أنبأ شعبة عن حصني قال مسعت عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس احملبويب ثنا سعيد بن م

جماهدا قال مسعت عبد اهللا بن عمرو يقرأ يف الظهر والعصر خلف اإلمام هذا إسناد صحيح وكذلك ما قبله ومنهم 



أبو هريرة رضي اهللا عنه وقد مضت رواية العالء بن عبد الرمحن عن أبيه وعن أيب السائب عن أيب هريرة ومنهم أبو 
  درداء رضي اهللا عنه ال

أخربنا أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا أبو بكر بن أيب داود ثنا أمحد بن أيب  - ٢٧٧٠
اجلواري وعمرو بن عثمان وحممود بن خالد وكثري بن عبيد وعلي بن سهل قالوا أنبأ الوليد هو بن مسلم عن 

ال يترك قراءة فاحتة الكتاب خلف اإلمام جهر أو مل جيهر هذا : درداء قال األوزاعي عن حسان بن عطية أن أبا ال
لفظ كثري وزاد على وابن أيب اجلويري ولو أن تقرأ وأنت راكع زاد عمرو وحده وإن كان راكعا فاقرأها إذا علمت 

  أنك تدرك أخرها 

د اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق ومنهم جابر بن عبد اهللا األنصاري رضي اهللا عنه أخربنا حممد بن عب - ٢٧٧١
أنبأ عبد اهللا بن حممد ثنا حممد بن حيىي ثنا سعيد بن عامر ثنا شعبة عن مسعر عن يزيد الفقري عن جابر بن عبد اهللا 

كنا نقرأ يف الظهر والعصر خلف اإلمام يف الركعتني األوليني بفاحتة الكتاب وسورة ويف األخريني بفاحتة : قال 
  الكتاب 

ومنهم أبو سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو بكر  - ٢٧٧٢
سألت : حممد بن حيىي بن سهل ثنا حممد بن حيىي ثنا حممد بن عبد اهللا بن املثىن ثنا العوام بن محزة عن أيب نضرة قال 

  اإلمام فقال بفاحتة الكتاب أبا سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن القراءة خلف 

ومنهم هشام بن عامر رضي اهللا عنه أخربنا أبو سعيد احلاكم اإلسفرائيين أنبأ أبو حبر الربهباري ثنا بشر  - ٢٧٧٣
أن هشام بن عامر قرأ فقيل له أتقرأ : بن موسى ثنا احلميدي ثنا وكيع ثنا سليمان بن املغرية عن محيد بن هالل 

  فعل خلف اإلمام قال إنا لن

ومنهم أنس بن مالك رضي اهللا عنه أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف التاريخ أخربين حممد بن عبد اهللا  - ٢٧٧٤
اجلوهري ثنا حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا حممد بن الوجيه يعين النيسابوري ثنا النضر بن مشيل أنبأ العوام بن 

ف اإلمام قال وكنت أقوم إىل جنب أنس فيقرأ بفاحتة كان يأمرنا بالقراءة خل: حوشب عن ثابت عن أنس قال 
الكتاب وسورة من املفصل ويسمعنا قراءته لنأخذ عنه كذا قال ورواه بن خزمية يف كتاب القراءة خلف اإلمام عن 
أمحد بن سعيد الدارمي عن النضر عن العوام قال وهو بن محزة أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين حممد بن يعقوب 

  حممد بن إسحاق ثنا أمحد بن سعيد الدارمي ثنا النضر بن مشيل ثنا العوام وهو بن محزة فذكره مبثله وهذا أصح  أنبأ

ومنهم عبد اهللا بن مغفل املزين رضي اهللا عنه أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا  - ٢٧٧٥
شعبة عن حيىي بن أيب إسحاق ومحاد بن سلمة ويزيد بن زريع عن  أمحد بن حممد ثنا علي بن يونس ثنا أبو داود ثنا
كان عبد اهللا بن مغفل املزين صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حيىي بن أيب إسحاق عن عمر بن أيب سحيم قال 

يني بفاحتة سلم يعلمنا أن نقرأ خلف اإلمام يف الظهر والعصر يف الركعتني األوليني بفاحتة الكتاب وسورة ويف األخر
  الكتاب تابعه سعيد بن عامر عن شعبة 



ومنهم عائشة الصديقه بنت الصديق رضي اهللا عنها وعن أبيها أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو حيىي  - ٢٧٧٦
السمرقندي مشافهة أن حممد بن نصر حدثهم ثنا حممد بن حيىي ثنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن عاصم عن ذكوان 

  كانا يأمران بالقراءة وراء اإلمام إذا مل جيهر : ة وعن أيب هريرة رضي اهللا عنهما أهنما عن عائش

وأخربنا أمحد بن حممد بن احلارث أنبأ أبو حممد بن حيان أنبأ حممد بن عبد اهللا بن رستة ثنا شيبان بن  - ٢٧٧٧
أهنما كانا يأمران بالقراءة خلف : ائشة فروخ ثنا عكرمة بن زهري ثنا عاصم بن هبدلة عن أيب صاحل عن أيب هريرة وع

اإلمام يف الظهر والعصر ويف الركعتني األوليني بفاحتة الكتاب وشيء من القرآن وكانت عائشة رضي اهللا عنها تقرأ 
  يف األخريني بفاحتة الكتاب وروينا عن عمران بن حصني وروينا عن مجاعه من التابعني 

بأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد هو بن أخربنا أبو علي الروذباري أن - ٢٧٧٨
اقرأ يف املغرب والعشاء : مسلم عن بن جابر وسعيد بن عبد العزيز وعبد اهللا بن العالء قالوا كان مكحول يقول 

بفاحتة الكتاب وسكت والصبح بفاحتة الكتاب يف كل ركعة سرا قال مكحول اقرأ هبا فيما جهر هبا اإلمام إذا قرأ 
سرا وإن مل يسكت قرأهتا قبله ومعه وبعده ال تتركنها على حال وروينا عن أيب سلمه بن عبد الرمحن أنه قال لإلمام 

  سكتتان فاغتنمومها 

أخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا حممد بن العباس حدثين أمحد بن سويد عن عبد  - ٢٧٧٩
لكن من مضى كانوا إذا : عمر وابن جريج عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري قال الرزاق أنبأ م

كربوا مكث اإلمام ساعة ال يقرأ قدر ما يقرؤون بأم الكتاب قال عبد الرزاق قال بن جريج يف حديثه عن بن خثيم 
  ن خلفه قد قرأ بفاحتة الكتاب عن سعيد بن جبري قال كانوا إذا كربوا ال يفتتحون القراءة حىت يعلم أن م

قال وثنا حممد بن العباس ثنا أمحد بن سويد عن احلجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة عن هشام بن عروة  - ٢٧٨٠
  يا بين اقرؤوا يف سكتة اإلمام فإنه ال تتم صالة إال بفاحتة الكتاب : عن أبيه أنه قال 

أنه كان يقول اقرأ : امت ثنا هشيم أنبأ يونس ومنصور عن احلسن قال وثنا حممد بن العباس ثنا حممد بن ح - ٢٧٨١
  خلف اإلمام يف كل صالة بفاحتة الكتاب يف نفسك 

أنه كان يقول اقرأ خلف : قال وحدثنا حممد ثنا حممد ثنا هشيم ثنا أبو إسحاق الشيباين عن الشعيب  - ٢٧٨٢
  تاب وسورة ويف األخريني بفاحتة الكتاب اإلمام يف الظهر والعصر يف الركعتني األوليني بفاحتة الك

أخربنا أبو سعيد اإلسفرائيين أنبأ أبو حبر الربهباري ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا وكيع ثنا مالك بن  - ٢٧٨٣
  مسعت الشعيب حيسن القراءة خلف اإلمام : مغول قال 

   ٢٩٧يف مخسهن يقول الصلوات كلها  اقرأ: قال وحدثنا وكيع قال قال بن أيب خالد عن الشعيب قال  - ٢٧٨٤

  باب ختم الصالة بالتسليم



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن  - ٢٧٨٥
ر الفقيه من أصله ثنا يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا السعدي ثنا يزيد بن هارون أنبأ حسني املعلم ح وأخربنا أبو طاه

أبو بكر حممد بن عمر بن حفص الزاهد ثنا إبراهيم بن عبد اهللا السعدي ثنا عبد األعلى هو بن احلسني املعلم ثنا أيب 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفتتح الصاله : ثنا بديل عن أيب اجلوزاء عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

 رب العاملني وكان إذا ركع مل يشخص رأسه ومل يصوبه ولكن بني ذلك وكان إذا رفع بالتكبري والقراءة باحلمد هللا
رأسه من الركوع مل يسجد حىت يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجود مل يسجد حىت يستوي قاعدا وكان 

الشيطان وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمىن وكان يقول بني كل ركعتني حتية وكان ينهانا عن عقب 
ينهانا أن يفرش أحدنا ذراعيه افتراش السبع وكان خيتم الصالة بالتسليم لفظهما سواء إال أن يف رواية يزيد وكان 
ينهى عن عقب الشيطان قال عبد األعلى عقب الشيطان أن يقعد على ظهر قدميه مجيعا أخرجه مسلم يف الصحيح 

   ٢٩٨من حديث عيسى بن يونس وغريه عن حسني املعلم 

  باب حتليل الصالة بالتسليم

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي من أصل كتابه ثنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين  - ٢٧٨٦
بالكوفة ثنا إبراهيم بن إسحاق القاضي ثنا جعفر بن عون ويعلى بن عبيد عن مسعر عن عبيد اهللا بن القبطية عن 

صلينا خلف النيب صلى اهللا عليه و سلم قلنا يعين اإلشارة بإصبعه السبابة السالم  كنا إذا: جابر بن مسرة قال 
عليكم السالم عليكم فقال لنا يعين النيب صلى اهللا عليه و سلم ما بال أقوام يرمون بأيديهم يف الصالة كأهنا أذناب 

  ه من عن ميينه وعن مشاله اخليل الشمس أال يكفي أحدكم أو أحدهم أن يضع يده على فخذه مث يسلم على أخي

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا حيىي بن زكريا  - ٢٧٨٧
كنا إذا صلينا خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ووكيع عن مسعر عن عبيد اهللا بن القبطية عن جابر بن مسرة قال 

من عن ميينه ومن عن مشاله فلما صلى قال ما بال أحدكم يرمي بيده كأهنا أذناب خيل سلم فسلم أحدنا أشار بيده 
مشس إمنا يكفي أو ال يكفي أحدكم أن يقول هكذا وأشار بأصبعه ويسلم على أخيه من عن ميينه ومن عن مشاله 

ن أيب زائدة مبعىن رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبه عن وكيع وعن أيب كريب عن حيىي بن زكريا ب
  هذا احلديث إال أنه قال اما يكفي مل يشك فيه وجعل اللفظ البن أيب زائدة 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو القاسم الطرباين ثنا معاذ بن املثىن ثنا حممد بن كثري عن  - ٢٧٨٨
اهللا عنه يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم  الثوري عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن بن احلنفية عن علي رضي

مفتاح الصالة الطهور وإحرامها التكبري وإحالهلا التسليم وروينا ذلك يف حديث أيب سعيد اخلدري وغريه عن : قال 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم ويف ذلك دالله على ضعف 

ة من أصل كتابه أنبأ أبو عمرو بن جنيد أنبأ أبو ما أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتاد - ٢٧٨٩
إذا جلس مقدار : مسلم ثنا أبو عاصم أنبأ أبو عوانة عن احلكم عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي اهللا عنه قال 

التشهد مث أحدث فقد متت صالته عاصم بن ضمرة ليس بالقوي وأمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ال 



ه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وإن صح ذلك عنه فهو حمجوج مبا رواه هو وغريه عن سيدنا خيالف ما روا
  املصطفى صلى اهللا عليه و سلم الذي ال حجة يف قول أحد من أمته معه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ٢٧٩٠
مفتاح الصالة : لصغاين ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن أيب إسحاق عن أيب األحوص قال قال عبد اهللا إسحاق ا

التكبري وانقضاؤها التسليم إذا سلم اإلمام فقم إن شئت وهذا األثر الصحيح عن عبد اهللا بن مسعود يدل على 
  صحة ما نقول 

د اخلالق املؤذن أنبأ أبو حممد علي بن محويه ببخارى أنبأ فيما أخربنا أبو القاسم عبد اخلالق بن علي بن عب - ٢٧٩١
قال أخذ علقمة : حممد بن نصر املروزي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ أبو خيثمة عن احلسن بن احلر عن القاسم بن خميمرة 

مه بيدي وحدثين أن عبد اهللا بن مسعود أخذ بيده وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخذ بيد عبد اهللا فعل
وبركاته السالم علينا  Cالتشهد يف الصالة وقال قل التحيات هللا والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب و

وعلى عباد اهللا الصاحلني قال أبو خيثمة وزادين يف هذا احلديث بعض أصحابنا عن احلسن أشهد أن ال إله إال اهللا 
ظي عن احلسن يف بقية هذا احلديث إذا فعلت هذا أو قضيت وأشهد أن حممدا عبده ورسوله قال أبو خيثمة بلغ حف

هذا فقد قضيت صالتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد هذا حديث قد رواه مجاعة عن أيب خيثمة 
زهري بن معاوية وأدرجوا آخر احلديث يف أوله وقد أشار حيىي بن حيىي إىل ذهاب بعض احلديث عن زهري يف حفظه 

بن احلر ورواه أمحد بن يونس عن زهري وزعم أن بعض احلديث أمنحى من كتابه أو خرق ورواه شبابه  عن احلسن
بن سوار عن زهري وفصل آخر احلديث من أوله وجعله من قول عبد اهللا بن مسعود وكأنه أخذه عنه قبل ذهابه من 

  حفظه أو من كتابه 

ن عمر احلافظ ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن أخربناه أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي ب - ٢٧٩٢
فذكر احلديث مبعىن حديث حيىي بن حيىي : مكرم ثنا شبابه بن سوار ثنا أبو خيثمة زهري بن معاوية ثنا احلسن بن احلر 

لت ذلك فقد إىل قوله الصاحلني مث قال أشهد أن ال إله إال اهللا واشهد أن حممدا عبده ورسوله قال عبد اهللا فإذا ق
قضيت ما عليك من الصالة فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد قال علي رمحه اهللا شبابه ثقة وقد 

فصل آخر احلديث وجعله من قول بن مسعود وهو أصح من رواية من أدرج أخره يف كالم النيب صلى اهللا عليه و 
عن بن ثوبان عن احلسن بن احلر كذلك آخر احلديث من  سلم واهللا أعلم وقد تابعه غسان بن الربيع وغريه فرواه

  كالم بن مسعود مل يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو علي احلسني بن على احلافظ قال وهم زهري يف روايته عن احلسن بن احلر  - ٢٧٩٣
من كالمه وهو قوله إذا فعلت هذا فقد قضيت صالتك وهذا وأدرج يف كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم ما ليس : 

  إمنا هو عن عبد اهللا بن مسعود كذلك رواه عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان عن احلسن بن احلر 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ عبد اهللا بن حممد بن عزيز ثنا غسان بن  - ٢٧٩٤
فذكر احلديث حنو رواية شبابة وحيىي بن حيىي : ثنا عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان عن احلسن بن احلر  الربيع املوصلي

  وقال يف آخره قال عبد اهللا بن مسعود إذا فرغت من هذا فقد قضيت صالتك فإن شئت فقم وإن شئت فاقعد 



ة احلراين ثنا حممد بن مصفي ثنا بقية ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو علي احلافظ أنبأ أبو عروب - ٢٧٩٥
علمين النيب : بن ثوبان عن احلسن بن احلر عن القاسم بن خميمرة عن علقمة بن قيس عن عبد اهللا بن مسعود قال 

صلى اهللا عليه و سلم التشهد فذكره إىل عبده ورسوله قال عبد اهللا بن مسعود فإذا فرغت من صالتك فإن شئت 
صرف قال الشيخ رمحه اهللا وهذه اللفظه فإذا فرغت من صالتك إن كانت حمفوظة أشبه مبا فاثبت وإن شئت فان

روينا عن بن مسعود يف انقضاء الصالة بالتسليم ومبا سنرويه عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف التسليم وكأنه 
انصراف اإلمام وإن كانت اللفظة أراد خالف من زعم أنه ال جيوز للمأموم أن ينصرف بعد الفراغ من الصالة قبل 

األوىل ثابته عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فمعلوم أن تعليم النيب صلى اهللا عليه و سلم عبد اهللا بن مسعود تشهد 
الصالة كان يف ابتداء ما شرع التشهد مث كان بعده شرع الصالة على النيب صلى اهللا عليه و سلم بدليل قوهلم قد 

  ك فكيف الصالة عليك مث شرع التسليم من الصالة معه أو بعده فصار األمر إليه واهللا أعلم عرفنا السالم علي

والذي يؤكد هذا ما أخربنا أبو نصر بن قتادة من أصله أنبأ أبو حممد أمحد بن إسحاق بن شيبان  - ٢٧٩٦
أن رسول اهللا صلى اهللا : يب رباح البغدادي هبراة أنبأ معاذ بن جندة ثنا خالد بن حيىي ثنا عمر بن ذر أنبأ عطاء بن أ

عليه و سلم كان إذا قضى التشهد يف الصالة أقبل على الناس بوجهه قبل أن ينزل التسليم وكذلك رواه يونس بن 
بكري عن عمر بن ذر عن عطاء قال وذلك قبل أن ينزل التسليم وهذا وإن كان مرسال فهو موافق لألحاديث 

  املوصولة املسندة يف التسليم 

وأما احلديث الذي أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن يونس ثنا  - ٢٧٩٧
زهري ثنا عبد الرمحن بن زياد بن أنعم عن عبد الرمحن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا 

قعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد متت صالته ومن كان خلفه إذا قضى اإلمام الصالة و: صلى اهللا عليه و سلم قال 
ممن أمت الصالة فإنه ال يصح وعبد الرمحن بن زياد ينفرد به وهو خمتلف عليه يف لفظه وعبد الرمحن ال حيتج به كان 
اظ حيىي القطان وعبد الرمحن بن مهدي ال حيدثان عنه لضعفه وجرحه أمحد بن حنبل وحيىي بن معني وغريمها من احلف

   ٢٩٩مث اجلواب عنه كاجلواب عما روينا عن بن مسعود وباهللا التوفيق 

  باب االختيار يف أن يسلم تسليمتني

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا حيىي ثنا شعبة عن  - ٢٧٩٨
رجل مبكة فسلم تسليمتني فذكرت ذلك لعبد اهللا فقال صليت خلف : احلكم ومنصور عن جماهد عن أيب معمر قال 

إين عقلها وقال احلكم كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفعل ذلك رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب 
  عن حيىي بن سعيد القطان إال أنه قال إين علقها 

ر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعف - ٢٧٩٩
أن إماما ألهل مكة سلم تسليمتني فذكرت ذلك لعبد اهللا فقال عبد اهللا إين : عن احلكم عن جماهد عن أيب معمر 

علقها رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن حنبل عن حيىي بن سعيد عن شعبة وزاد فيه قال شعبة رفعه مرة أخربنا 
حلافظ أنبأ أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد فذكره أبو عبد اهللا ا

وقال إن أمريا أو رجال وهلذا احلديث شواهد عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم منها ما أخربنا 



عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس القاسم بن القاسم بن السياري مبرو ثنا حممد بن موسى بن حامت ثنا علي بن  أبو
احلسن بن شقيق أنبأ احلسني بن واقد ثنا أبو إسحاق اهلمداين حدثين علقمة بن قيس واألسود بن يزيد وأبو 

عليه و سلم كان يسلم عن ميينه السالم عليكم ورمحة األحوص قالوا ثنا عبد اهللا بن مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا 
اهللا حىت يرى بياض خده األمين وعن يساره السالم عليكم ورمحة اهللا حىت يرى بياض خده األيسر هذا حديث رواه 

سفيان الثوري وزائده بن قدامة وأبو األحوص وعمر بن عبيد الطنافسي وإسرائيل بن يونس وشريك بن عبد اهللا 
أيب إسحاق عن أيب األحوص واألسود ويف رواية ثالثه عنه عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن األسود  النخعي عن

  عن أبيه وعلقمة عن عبد اهللا وكذلك رواه زهري بن معاوية عن أيب إسحاق 

ح  أخربناه أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار - ٢٨٠٠
وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب قاال ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد 

أنا رأيت رسول : عن زهري بن معاوية عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه وعلقمة عن عبد اهللا قال 
ضع وقيام وقعود ويسلم عن ميينه وعن مشاله حىت أرى بياض خديه يف اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكرب يف كل رفع وو

  كليهما ورأيت أبا بكر وعمر يفعالن ذلك 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا أبو  - ٢٨٠١
أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا أمحد بن حازم ثنا إسحاق بن  خيثمة ثنا أبو إسحاق ح وأخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي

السالم عليكم ورمحة اهللا  Cمبثله وزاد السالم عليكم و: منصور السلويل ثنا إسرائيل وزهري عن أيب إسحاق 
ورأيت أبا بكر وعمر يفعالنه وكذلك رواه أبو الوليد الطيالسي عن أيب خيثمة زهري وكان أبو احلسن الدارقطين 

اهللا يستحسن هذه الرواية ويقول هي أحسنها إسنادا أخربنا بذلك عنه أبو بكر بن احلارث الفقيه وروي من  رمحه
  وجه آخر عن عبد اهللا 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن الفضل ثنا منصور بن أيب مزاحم ثنا  - ٢٨٠٢
ما نسيت من األشياء فإين مل أنسى تسليم : يب عن مسروق عن عبد اهللا قال أبو سعيد املؤدب عن زكريا عن الشع

السالم عليكم ورمحة اهللا مث قال  Cرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الصالة عن ميينه وعن مشاله السالم عليكم و
  ن الرباء كأين أنظر إىل بياض خديه وكذلك رواه غريه عن منصور ورواه حريث بن أيب مطر عن الشعيب ع

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا عبيد اهللا  - ٢٨٠٣
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسلم عن : هو بن موسى أنبأ حريث عن الشعيب عن الرباء بن عازب قال 

ة اهللا وهو ثابت عن سعد بن أيب وقاص وجابر بن مسرة عن النيب ميينه وعن مشاله حىت يبدو خده السالم عليكم ورمح
  صلى اهللا عليه و سلم أما حديث سعد 

فأخربناه أبو صاحل بن أيب طاهر من أصل كتابه أخربين جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة  - ٢٨٠٤
ن بشار ثنا عبد الرمحن بن مهدي قاال ثنا عبد ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ أبو عامر العقدي قال بن سلمة وثنا حممد ب

كنت أرى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : اهللا بن جعفر عن إمساعيل بن حممد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال 
  سلم يسلم عن ميينه وعن يساره حىت أرى بياض خده رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم 



بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا نعيم بن محاد ثنا بن  أخربنا علي بن أمحد - ٢٨٠٥
رأيت : املبارك ثنا مصعب بن ثابت بن عبد اهللا بن الزبري عن إمساعيل بن حممد عن عامر بن سعد عن أبيه سعد قال 

وتسليمة عن  Cعليكم و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسلم يف الصالة تسليمتني تسليمة عن ميينه السالم
حىت يرى بياض خديه من ها هنا وها هنا قال فذكرت هذا احلديث عند الزهري فقال  Cيساره السالم عليكم و

هذا حديث مل أمسعه من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له إمساعيل بن حممد أكل حديث رسول اهللا 
ل فثلثيه قال ال قال فنصفه فوقف الزهري عند النصف أو عند الثلث صلى اهللا عليه و سلم مسعت قال الزهري ال قا

  فقال له إمساعيل اجعل هذا احلديث فيما مل تسمع 

وأما حديث جابر بن مسرة فأخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين  - ٢٨٠٦
ا جعفر بن عون ويعلى بن عبيد وأبو نعيم عن مسعر عن عبيد اهللا بالكوفة ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة الغفاري ثن

كنا إذا صلينا خلف النيب صلى اهللا عليه و سلم قلنا يعين اإلشارة بأصبعه : بن القبطيه عن جابر بن مسرة قال 
يديهم يف السبابة السالم عليكم السالم عليكم فقال لنا يعين النيب صلى اهللا عليه و سلم ما بال أقوام يرمون بأ

الصالة كأهنا أذناب اخليل الشمس أما يكفي أحدهم أو أحدكم أن يضع يده على فخذه مث يسلم عن ميينه وعن 
  مشاله أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث مسعر بن كدام إال أنه قال مث يسلم على أخيه من على ميينه ومشاله 

شران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو بن أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن ب - ٢٨٠٧
البختري ثنا أمحد بن الوليد الفحام ثنا حجاج قال قال بن جريج أخربين عمرو بن حيىي عن حممد بن حيىي بن حبان 

أنه سأل عبد اهللا بن عمر عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال اهللا أكرب كلما : عن عمه واسع بن حبان 
ضع اهللا أكرب كلما رفع مث يقول السالم عليكم ورمحة اهللا عن ميينه السالم عليكم ورمحة اهللا عن يساره أقام إسناده و

حجاج بن حممد ومجاعة وقصر به بعضهم عن بن جريج واختلف فيه عبد العزيز بن حممد الدراوردي على عمرو بن 
  م حيىي ومن أقامه حجة فال يضره خالف من خالفه واهللا أعل

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة  - ٢٨٠٨
أخربين سلمة بن كهيل قال مسعت حجرا أبا العنبس قال مسعت علقمة بن وائل حيدث عن وائل وقد مسعته من وائل 

حلديث وفيه وسلم عن ميينه وعن يساره وكذلك رواه عبد أنه صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر ا: 
  الرمحن اليحصيب عن وائل بن حجر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أمحد بن اخلضر الشافعي ثنا إبراهيم بن علي ثنا علي بن اجلعد ثنا شعبة  - ٢٨٠٩
أنه سلم عن ميينه وعن يساره مث قام ورواه مغريه عن أيب رزين : ه عن األعمش عن أيب رزين عن على رضي اهللا عن

   ٣٠٠وزاد فيه سالم عليكم سالم عليكم 

  باب جواز االقتصار على تسليمة واحدة

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عيسى التنيسي ثنا عمرو بن  - ٢٨١٠
أن النيب صلى اهللا عليه و : ن حممد املكي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أيب سلمة ثنا زهري ب



سلم كان يسلم يف الصالة تسليمة واحدة تلقاء وجهه مييل إىل الشق األمين شيئا أو قليال تفرد به زهري بن حممد 
  وروي من وجه آخر عن عائشة موقوفا 

حدثين أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا محزة بن حممد بن عيسى ثنا نعيم  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ - ٢٨١١
كانت تسلم : بن محاد ثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد ثنا عبيد اهللا بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا 

ىي بن سعيد عن عبيد اهللا عن يف الصالة تسليمة واحدة قبل وجهها السالم عليكم قال أبو عبد اهللا تابعه وهيب وحي
القاسم وقال الدراوردي عن عبيد اهللا عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه قال الشيخ والعدد أوىل باحلفظ من 

  الواحد وروي عن أنس بن مالك ومسرة بن جندب وسلمة بن األكوع عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

حلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو املثىن ثنا عبد اهللا بن عبد أما حديث أنس فأخربناه أبو عبد اهللا ا - ٢٨١٢
أن النيب صلى اهللا عليه و : الوهاب احلجيب ثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي عن محيد عن أنس رضي اهللا عنه 

  سلم كان يسلم تسليمة واحده 

أبو عمرو بن مطر أنبأ محزة بن حممد بن وأما حديث مسرة بن جندب فأخربناه أبو نصر بن قتادة أنبأ  - ٢٨١٣
كان : عيسى الكاتب ثنا نعيم بن محاد ثنا روح بن عطاء بن أيب ميمونة عن أبيه عن احلسن عن مسرة بن جندب قال 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسلم يف الصالة تسليمة قبالة وجهه فإذا سلم عن ميينه سلم عن يساره 

بن األكوع فأخربناه أبو احلسن بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب وأما حديث سلمة  - ٢٨١٤
بن سفيان ثنا حممد بن احلارث القرشي مؤذن مسجد مصر ثنا حيىي بن راشد بصري عن يزيد موىل سلمة بن 

ح رأسه مرة رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ فمس: األكوع عن سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه قال 
وصلى فسلم مرة وروي عن مجاعه من الصحابة رضي اهللا عنهم أهنم سلموا تسليمه واحده وهو من االختالف 

   ٣٠١املباح واالقتصار على اجلائز وباهللا التوفيق 

  باب حذف السالم

مالعب ثنا حممد أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن  - ٢٨١٥
بن عقبة الشيباين ثنا بن املبارك عن األوزاعي عن قرة عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

حذف السالم سنة هكذا رواه الفريايب ومبشر بن إمساعيل احلليب عن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
عن األوزاعي فوقفه وكأنه تقصري من بعض الرواة أخربناه حممد بن  األوزاعي مرفوعا ورواه عبدان عن بن املبارك

عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس القاسم بن القاسم السياري أنبأ أبو املوجه أنبأ عبدان أنبأ عبد اهللا عن األوزاعي 
  فذكره بإسناده موقوفا على أيب هريرة رضي اهللا عنه 

ل سألت أبا زكريا العنربي وحدثنا به عن أيب عبد اهللا البوشنجي عن حذف أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قا - ٢٨١٦
   ٣٠٢أنه ال ميد السالم وحيذفه : السالم فقال 

  باب من قال ينوي بالسالم التحليل من الصالة



على لقوله صلى اهللا عليه و سلم حتليلها التسليم ولقوله صلى اهللا عليه و سلم إمنا األعمال بالنيات وينوى السالم 
  احلاضرين وعلى احلفظة وينوى املأموم مع ذلك الرد على اإلمام 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف ثنا عبيد اهللا بن حممد أنبأ مسعر عن عبيد  - ٢٨١٧
اهللا عليه و سلم قلنا كنا إذا صلينا خلف النيب صلى : اهللا بن القبطية قال حدثين جابر بن مسرة رضي اهللا عنه قال 

بأيدينا السالم عليكم السالم عليكم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما بال هؤالء الذين يرمون بأيديهم كأهنا 
أذناب اخليل الشمس أما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه مث يسلم على أخيه عن ميينه ومشاله أخرجه مسلم 

   يف الصحيح من حديث مسعر بن كدام

أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثين حممد بن عثمان  - ٢٨١٨
التنوخي ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي 

أمرنا النيب صلى اهللا : بن بشري عن قتادة عن احلسن عن مسرة قال ثنا أبو اجلماهر حممد بن عثمان التنوخي ثنا سعيد 
  عليه و سلم أن نرد على اإلمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا عبد اهللا بن أيب داود ثنا عمرو بن علي  - ٢٨١٩
سفاطي قالوا أنبأ عبد األعلى بن القاسم أبو بشر ثنا مهام عن قتادة عن احلسن عن وعمر بن شبة وحممد بن يزيد األ

  أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض : مسرة قال 

ثنا حيىي بن وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن داود بن سفيان  - ٢٨٢٠
حسان ثنا سليمان بن موسى أبو داود ثنا جعفر بن سعد بن مسرة بن جندب حدثين خبيب بن سليمان عن أبيه 

أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان يف وسط الصالة أو : سليمان بن مسرة عن مسرة بن جندب أما بعد 
والطيبات والصلوات وامللك هللا مث سلموا على اليمني مث سلموا حني انقضائها فابدئوا قبل التسليم فقولوا التحيات 

على قارئكم وعلى أنفسكم ويف هذا دالله على أن املراد بالرد على اإلمام أن ينوي يف تسليمة عن الصالة لرد عليه 
مام فإن سلم ال أنه يفرده وروينا عن بن عمر رضي اهللا عنهما أنه كان يقول السالم عليكم عن ميينه مث يرد على اإل

عليه أحد عن يساره رد عليه وروينا عن الزهري أنه قال الرد على اإلمام سالمه سنة وكان حيىي بن سعيد 
   ٣٠٣األنصاري يقول إذا سلمت عن ميينك أجزأك من الرد عليه 

  باب كراهية اإلمياء باليد عند التسليم من الصالة

بد اهللا حممد بن يعقوب حدثين حممد بن شاذان ثنا أمحد بن سعيد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثنا أبو ع - ٢٨٢١
الدارمي ثنا عبيد اهللا بن موسى ح قال وأخربين أبو الوليد ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا القاسم بن زكريا ثنا عبيد اهللا بن 

يت مع رسول اهللا صل: موسى عن إسرائيل عن فرات القزاز عن عبيد اهللا يعين بن القبطية عن جابر بن مسره قال 
صلى اهللا عليه و سلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السالم عليكم السالم عليكم فنظر إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه 

و سلم فقال ما شأنكم تشريون بأيديكم كأهنا أذناب خيل مشس إذا سلم أحدكم فليلتفت إىل صاحبه وال يرمي بيده 
   ٣٠٤بن زكريا رواه مسلم يف الصحيح عن القاسم 



  باب ال يسلم املأموم حىت يسلم اإلمام

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه أنبأ احلسن بن سفيان ثنا حبان بن موسى أنبأ  - ٢٨٢٢
فذكر احلديث يف : عبد اهللا عن معمر عن الزهري حدثه أخربين حممود بن الربيع مسعت عتبان بن مالك األنصاري 

الة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هبم قال مث سلم وسلمنا حني سلم رواه البخاري يف الصحيح عن حبان ص
   ٣٠٥وأخرجه مسلم من وجه آخر عن معمر 

  باب اإلمام ينحرف بعد السالم

لى بن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا حيىي عن سفيان حدثين يع - ٢٨٢٣
صليت خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكان إذا انصرف : عطاء عن جابر بن يزيد بن األسود عن أبيه قال 

  احنرف 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي ثنا إسحاق بن احلسن ح وأخربنا  - ٢٨٢٤
ل قاال ثنا أبو نعيم ثنا مسعر وأخربين أبو الوليد الفقيه ثنا عبد اهللا بن بكر بن حممد املروزي ثنا عبد الصمد بن الفض

كنا إذا صلينا خلف : حممد ثنا أبو كريب ثنا بن أيب زائدة عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن بن الرباء عن الرباء قال 
عته يقول رب قين عذابك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحببنا أن نكون عن ميينه ليقبل علينا بوجهه قال فسم

  يوم تبعث عبادك رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر حممد بن حممد البغدادي ثنا حيىي بن أيوب املصري ثنا  - ٢٨٢٥
كان رسول : نه قال سعيد بن أيب مرمي ثنا عبد اهللا بن فروخ أنبأ بن جريج عن عطاء عن أنس بن مالك رضي اهللا ع

اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخف الناس صالة يف متام قال وصليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكان ساعه 
يسلم يقوم مث صليت مع أيب بكر رضي اهللا عنه فكان إذا سلم وثب مكانه كأنه يقوم عن رضف تفرد به عبد اهللا بن 

ملشهور عن أيب الضحى عن مسروق قال كان أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه فروخ املصري وله أفراد واهللا أعلم وا
  إذا سلم قام كأنه جالس على الرضف وروينا عن علي أنه سلم مث قام 

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حممد بن اجلهم السمري ثنا حجاج عن بن  - ٢٨٢٦
مسعت خارجة بن زيد وقد يعيب على األئمة جلوسهم يف صالهتم بعد أن : ال جريج أخربين زياد عن أيب الزناد ق

يسلموا ويقول السنة يف ذلك أن يقوم اإلمام ساعة يسلم وروينا عن الشعيب وإبراهيم النخعي أهنما كرهاه ويذكر 
   ٣٠٦عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه واهللا تعاىل أعلم 

  ه نساء كي ينصرفن قبل الرجالباب مكث اإلمام يف مكانه إذا كانت مع

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٢٨٢٧
الشافعي أنبأ إبراهيم بن سعد عن بن شهاب قال أخربتين هند بنت احلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة عن أم سلمة 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا سلم من صالته قام النساء حني : سلم قالت زوج النيب صلى اهللا عليه و 



يقضي تسليمه ومكث النيب صلى اهللا عليه و سلم يف مكانه يسريا قال بن شهاب رمحه اهللا فنرى مكثه ذلك واهللا 
يح عن أيب الوليد وغريه تعاىل أعلم لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم رواه البخاري يف الصح

  عن إبراهيم بن سعد وقال هند بنت احلارث وقال بعضهم عن الزهري الفراسية وقال بعضهم القرشية 

أخربنا أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو بكر حممد بن احلسن القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد  - ٢٨٢٨
كان النيب صلى اهللا عليه و سلم : ارث عن أم سلمة قالت الرزاق بن مهام أنبأ معمر عن الزهري عن هند بنت احل

   ٣٠٧إذا سلم مكث قليال كانوا يرون أن ذلك كيما تنفذ النساء قبل الرجال 

  باب من استحب له أن يذكر اهللا يف مكثه ذلك

ثنا إبراهيم بن أخربنا أبو طاهر حممد بن حممد بن حممش الفقيه أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي البزار  - ٢٨٢٩
كان : عبد اهللا أنبأ يزيد بن هارون أنبأ عاصم عن أيب الوليد هو عبد اهللا بن احلارث عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال جيلس بعد الصالة إال بقدر ما يقول اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا 
  م يف الصحيح عن عاصم األحول وخالد احلذاء عن عبد اهللا بن احلارث ذا اجلالل واإلكرام أخرجه مسل

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي وأبو سعيد بن أيب عمرو  - ٢٨٣٠
زاعي ثنا شداد أبو الصرييف قالوا أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب أنبا العباس بن الوليد بن مزيد أخربين أيب ثنا األو

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : عمار ثنا أبو أمساء الرحيب حدثين ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
و سلم إذا أراد أن ينصرف من صالته استغفر ثالث مرات مث قال اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا 

  اجلالل واإلكرام 

أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنبأ احلسن بن سفيان ثنا داود بن رشيد ثنا وأخربنا  - ٢٨٣١
فذكر احلديث بنحوه إال أنه زاد وإليك السالم : الوليد بن مسلم ثنا األوزاعي عن أيب عمار عن أيب أمساء عن ثوبان 
ستغفار قال يقول أستغفر اهللا أستغفر اهللا رواه تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام قال الوليد قلت لألوزاعي وكيف اال

مسلم يف الصحيح عن داود بن رشيد إال أنه مل يذكر قوله وإليك السالم وقال تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام مث 
   ٣٠٨ذكر قول األوزاعي رمحه اهللا 

  باب االختيار لإلمام واملأموم يف أن خيفيا الذكر

يعين الدعاء واهللا أعلم ال جتهر } وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا { عز ذكره يقول  قال الشافعي رمحه اهللا فإن اهللا
  ترفع وال ختافت حىت ال تسمع نفسك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا بن فضيل عن هشام  - ٢٨٣٢
  قالت هو الدعاء } وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا { يف قوله :  بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ علي بن عيسى بن إبراهيم احلريي ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا عبيد  - ٢٨٣٣
وال { ية نزلت يعين هذه اآل: اهلباري ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

يف الدعاء رواه البخاري يف الصحيح عن عبيد بن إمساعيل ورواه مسلم عن أيب بكر } جتهر بصالتك وال ختافت هبا 
  بن أيب شيبة عن أيب أسامة وكذلك قال جماهد يف الدعاء واملسئلة 

بار ثنا بن فضيل عن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجل - ٢٨٣٤
قال كان الرجل } وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا { يف قوله : أشعث عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

  إذا دعا يف الصالة رفع صوته كذا يف هذه الرواية وليست بقوية 

مساعيل بن إسحاق القاضي وقد أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إ - ٢٨٣٥
قال نزلت } وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا { : ثنا مسدد ثنا هشيم عن أيب بشر عن سعيد بن جبري عن بن عباس 

ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متوار مبكة وكان إذا رفع صوته مسع املشركون ذلك فيسبوا القرآن ومن أنزله 
عن أصحابك فال } وال ختافت هبا { حىت يسمع املشركون } جتهر بصالتك  وال{ ومن جاء به قال اهللا تعاىل 

حىت يأخذوا عنك القرآن رواه البخاري يف الصحيح عن } وال جتهر { أمسعهم } وابتغ بني ذلك سبيال { تسمعهم 
   أعلم مسدد وغريه ورواه مسلم عن حممد بن الصباح وغريه عن هشيم وحيتمل أن يكون اجلميع مرادا باآلية واهللا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا موسى بن  - ٢٨٣٦
ملا غزا رسول اهللا : إمساعيل ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عاصم األحول عن أيب عثمان عن أيب موسى األشعري قال 

ه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل حنني أشرف الناس على واد صلى اهللا عليه و سلم حنينا أو قال ملا توج
فرفعوا أصواهتم بالتكبري اهللا أكرب ال إله إال اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أيها الناس أربعوا على 

رسول اهللا صلى اهللا أنفسكم إنكم ال تدعون أصما وال غائبا إمنا تدعون مسيعا قريبا وهو معكم قال وأنا خلف رأية 
عليه و سلم فسمعين وأنا أقول ال حول وال قوة إال باهللا فقال يا عبد اهللا بن قيس فقلت لبيك يا رسول اهللا فقال أال 
أدلك على كلمة من كنز اجلنة قلت بلى يا رسول اهللا فداك أيب وأمي قال ال حول وال قوة إال باهللا رواه البخاري يف 

   ٣٠٩اعيل وأخرجه مسلم من أوجه عن عاصم الصحيح عن موسى بن إمس

  باب جهر اإلمام بالذكر إذا أحب أن يتعلم منه

قال الشافعي وأحسب ما روي بن الزبري من هتليل النيب صلى اهللا عليه و سلم وما روى بن عباس من تكبريه كما 
  روينا وأحسبه إمنا جهر قليال ليتعلم الناس منه 

افظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احل - ٢٨٣٧
كنت : يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن عمرو عن أيب معبد عن بن عباس قال 

ه أليب معبد بعد فقال مل أعرف انقضاء صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالتكبري قال عمرو بن دينار مث ذكرت
  أحدثكم به قال عمرو وقد حدثنيه وكان من أصدق موايل بن عباس قال الشافعي كأنه نسيه بعد ما حدثه إياه 



أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا  - ٢٨٣٨
كنت أعرف انقضاء صالة رسول اهللا صلى : خربين أبو معبد عن بن عباس قال علي ثنا سفيان ثنا عمرو بن دينار أ

اهللا عليه و سلم بالتكبري قال عمرو مث أنكره أبو معبد قال عمرو وقد أخربنيه رواه البخاري يف الصحيح عن علي 
  بن عبد اهللا ورواه مسلم عن بن أيب عمرو وغريه عن سفيان ورواه بن جريج عن عمرو 

ربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن سليمان األنباري ثنا عبدة ح وأخ - ٢٨٣٩
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ علي بن عيسى بن إبراهيم ثنا أمحد بن النضر بن عبد الوهاب ثنا أبو بكر بن أيب 

بن الزبري كان يهلل يف دبر كل صالة يقول ال إله إال  أن عبد اهللا: شيبة ثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أيب الزبري 
اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ال حول وال قوة إال باهللا ال إله إال اهللا ال نعبد 

 يقول بن الزبري إال إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء احلسن ال إله إال اهللا خملصني له الدين ولو كره الكافرون مث
كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يهلل هبن دبر كل صالة رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبه 

  وكذلك رواه موسى بن عقبة وحجاج الصواف عن أيب الزبري مسع بن الزبري يذكره 

سلمة ثنا قتيبة بن سعيد الثقفي  أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن - ٢٨٤٠
وإسحاق بن إبراهيم احلنظلي قال قتيبة حدثنا وقال إسحاق أخربنا جرير عن منصور عن املسيب بن رافع عن وراد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : موىل املغرية قال كتب املغرية بن شعبة إىل معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنهما 
ر صالته إذا سلم ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء سلم كان يقول يف دب

قدير اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة 
  ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم 

أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا عبد الرمحن بن بشر بن احلكم ثنا مالك بن  وحدثنا أبو طاهر الفقيه من أصله - ٢٨٤١
سعري أبو حممد ثنا األعمش عن عبد امللك بن عمري واملسيب بن رافع عن وراد قال أملى املغرية بن شعبة كتابا إىل 

ا أخرجه مسلم من أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا قضى صالته قال فذكره مبثله لفظا واحد: معاوية 
حديث األعمش عن املسيب بن رافع ومن حديث بن عيينة عن عبد امللك بن عمري وعبدة بن أيب لبابة وأخرجه 

  البخاري من حديث الثوري عن عبد امللك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق ثنا علي بن عبد العزيز ثنا احلجاج بن منهال ثنا عبد  - ٢٨٤٢
عزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة عن عمه املاجشون بن أيب سلمة عن األعرج عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن علي ال

وإذا فرغ من صالته فسلم قال اللهم اغفر يل ما : رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف صالته قال 
به مين أنت املقدم وأنت املؤخر ال إله إال  قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم

أنت ورواه يوسف بن يعقوب عن أبيه املاجشون بإسناده وذكر هذا الدعاء بني التشهد والتسليم وكالمها خمرج يف 
   ٣١٠كتاب مسلم 

  باب الترغيب يف مكث املصلي يف مصاله إلطالة ذكر اهللا تعاىل يف نفسه وكذلك



نا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا القعنيب عن مالك عن أخرب - ٢٨٤٣اإلمام إذا احنرف 
إن املالئكة تصلي : أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

هم ارمحه رواه البخاري يف على أحدكم ما دام يف مصاله الذي صلى فيه ما مل حيدث أو يقم اللهم اغفر له الل
الصحيح عن القعنيب وحدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي إمالء أنبأ أبو القاسم عبيد اهللا بن إبراهيم 
بن بالويه املزكي ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة 

ال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املالئكة تصلى على أحدكم ما دام يف مصاله الذي صلى رضي اهللا عنه ق
  فيه تقول اللهم اغفر له اللهم ارمحه ما مل حيدث رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق 

بن عمر بن علي بن حرب  أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن حيىي - ٢٨٤٤
الطائي قال ثنا أبو جدي علي بن حرب ثنا أبو داود هو احلفري عن سفيان عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة 

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا صلى يعين الصبح جلس يف مصاله حىت تطلع الشمس رواه مسلم يف : قال 
سفيان وزاد فيه حىت تطلع الشمس حسنا ورواه أبو خيثمة عن الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن وكيع عن 

  مساك وزاد فيه فإذا طلعت قام ومل يقل حسنا 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو بن البختري الرزاز  - ٢٨٤٥
ن أنبأ ورقاء عن مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي قراءة عليه ثنا حممد بن عبد امللك الدقيقي ثنا يزيد بن هارو

يا رسول اهللا ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم املقيم قال كيف ذلك قال صلوا كما صلينا : اهللا عنه قال قالوا 
وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أمواهلم وليس لنا مال فقال أال أخربكم بأمر تدركون من كان قبلكم 

ن من جاء بعدكم وال يأيت أحد مبثل ما جئتم به إال من جاء مبثله تسبحون يف دبر كل صالة عشرا وحتمدون وتسبقو
  عشرا وتكربون عشرا رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق عن يزيد بن هارون 

د بن قال الشيخ ورواه عبيد اهللا بن عمر عن مسي كما أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حمم - ٢٨٤٦
إسحاق هو اإلسفرائيين ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا معتمر عن عبيد اهللا عن مسي 

قال جاء الفقراء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا ذهب أهل : عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 
ملقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وهلم فضول من أموال الدثور من األموال بالدرجات العلى والنعيم ا

حيجون هبا ويعتمرون وجياهدون ويتصدقون فقال أال أخربكم بأمر إن أخذمت به أدركتم من سبقكم ومل يدرككم أحد 
بعدكم وكنتم خري من أنتم بني ظهرانيه إال أحد عمل مبثل ما عملتم تسبحون وحتمدون وتكربون خلف كل صالة 

الثا وثالثني قال فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح ثالثا وثالثني وحنمد ثالثا وثالثني ونكرب أربعا وثالثني فرجعت إليه ث
فقال تقول سبحان اهللا واحلمد هللا واهللا أكرب حىت يكون منهن كلهن ثالثا وثالثني رواه البخاري يف الصحيح عن 

  ضر عن املعتمر بن سليمان حممد بن أيب بكر ورواه مسلم عن عاصم بن الن

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا  - ٢٨٤٧
سعيد بن أيب مرمي املصري ثنا الليث بن سعد حدثين بن عجالن عن مسي موىل أيب بكر عن أيب صاحل عن أيب هريرة 

ملهاجرين أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا ذهب أهل الدثور واألموال أن فقراء ا: رضي اهللا عنه 
بالدرجات العلى والنعيم املقيم فقال وما ذاك قال يصلون كما نصلى ويصومون كما نصوم ويتصدقون وال نتصدق 



ون أحد أفضل ويعتقون وال نعتق قال أفال أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم وال يك
منكم إال من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول اهللا قال تسبحون اهللا وتكربون وحتمدون دبر كل صالة ثالثا 

وثالثني قال مسى فحدثت بعض أهلي هذا احلديث فقال ومهت إمنا قال تسبح اهللا ثالثا وثالثني وحتمد اهللا ثالثا 
ىل أيب صاحل فقلت له ذلك فأخذ بيدي وقال تقول اهللا أكرب وسبحان اهللا وثالثني وتكرب اهللا ثالثا وثالثني فرجعت إ

واحلمد هللا حىت يبلغ من مجيعهن ثالثا وثالثني قال أبو صاحل مث رجع فقراء املهاجرين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
عليه و سلم فذلك فضل اهللا  سلم فقالوا قد مسع إخواننا أهل األموال ما قلت ففعلوا مثله فقال رسول اهللا صلى اهللا

يؤتيه من يشاء قال بن عجالن فحدثت هبذا احلديث رجاء بن حيوة فحدثين مبثله عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي 
اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة عن الليث سوى قول مسي مث قال 

كره ورواه سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه وأدرج قول وزاد غري قتيبة يف هذا احلديث فذ
أيب صاحل يف رجوع فقراء املهاجرين يف احلديث وزاد يقول سهيل إحدى عشرة إحدى عشرة إحدى عشرة فجميع 

  ذلك كله ثالث وثالثون ولسهيل فيه إسناد آخر بزيادة منت وزيادة عدد 

ي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أخربنا أبو احلسن عل - ٢٨٤٨
مسدد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن املؤمل بن احلسن ثنا حممد بن أيوب أنبأ مسدد ثنا خالد بن عبد 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اهللا ثنا سهيل عن أيب عبيد عن عطاء بن يزيد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال ر
من سبح اهللا يف دبر كل صالة ثالثا وثالثني وكرب اهللا ثالثا وثالثني ومحد اهللا ثالثا وثالثني فتلك تسعه وتسعون مث : 

قال متام املائة ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن 
  بد البحر رواه مسلم يف الصحيح عن عبد احلميد بن بيان عن خالد بن عبد اهللا كانت مثل ز

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب ثنا حيىي بن أيب بكري  - ٢٨٤٩
مد بن حليم املروزي ثنا أبو املوجه ثنا شعبة ومالك بن مغول ومحزة الزيات ح وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ احلسن بن حم

أنبأ عبدان أنبأ عبد اهللا أنبأ مالك بن مغول قال مسعت احلكم بن عتيبة حيدث عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب 
معقبات ال خييب قائلهن أو فاعلهن دبر كل : بن عجرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وثالثني تسبيحة وثالثا وثالثني حتميدة وأربعا وثالثني تكبرية هذا لفظ حديث بن املبارك رواه  صالة مكتوبه ثالثا
  مسلم يف الصحيح عن احلسن بن عيسى عن عبد اهللا بن املبارك ومن وجه آخر عن محزة الزيات 

اعيلي ثنا أبو حفص حدثنا أبو احلسن علي بن عبد اهللا اخلسروجردي أنبأ أبو بكر أمحد بن إبراهيم اإلمس - ٢٨٥٠
عمر بن احلسن احلليب ثنا حممد بن قدامة بن أعني ثنا عثام عن األعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد اهللا 

   ٣١١رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعقد التسبيح بيمينه : بن عمر وقال 

  ا يكونباب اإلمام يقبل على الناس بوجهه إذا سلم فيحدثهم يف العلم وفيم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه ثنا حممد بن أيوب أنبأ  - ٢٨٥١خريا 
كان رسول اهللا صلى اهللا : موسى بن إمساعيل ثنا جرير بن حازم ثنا أبو رجاء عن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال 

  ا بوجهه فقال هل رأى أحد منكم رؤيا احلديث عليه و سلم إذا صلى صالة الصبح أقبل علين



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو احلسن أمحد بن عثمان بن حيىي اآلدمي ثنا أبو قالبة ثنا  - ٢٨٥٢
كان رسول اهللا صلى اهللا : وهب بن جرير ثنا أيب قال مسعت أبا رجاء حيدث عن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال 

سلم إذا صلى الصبح أقبل بوجهه فقال من رأى منكم رؤيا فليقصها أعربها له وذكر احلديث كذا قاله رواه عليه و 
  البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل عن جرير ورواه مسلم عن حممد بن بشار عن وهب بن جرير بن حازم 

ثنا السري بن خزمية ثنا عبد اهللا بن مسلمة أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب  - ٢٨٥٣
صلى لنا رسول اهللا : عن مالك عن صاحل بن كيسان عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن زيد بن خالد اجلهين قال 

صلى اهللا عليه و سلم صالة الصبح باحلديبية يف أثر مساء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس بوجهه فقال 
ن ماذا قال ربكم قالوا اهللا ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر فأما من قال مطرنا هل تدرو

بفضل اهللا ورمحته فذلك مؤمن يب وكافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر يب ومؤمن 
  حيىي بن حيىي عن مالك بالكواكب رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن مسلمة ورواه مسلم عن 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو الفضل عبدوس بن احلسني بن منصور ثنا أبو حامت الرازي ثنا األنصاري  - ٢٨٥٤
سئل أنس إختذ النيب صلى اهللا عليه و سلم خامتا فقال نعم أخر ليلة صالة العشاء اآلخرة : حدثين محيد الطويل قال 

ا صلى أقبل إلينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا وناموا ومل تزالوا يف صالة ما إىل قريب من شطر الليل فلم
انتظرمتوها قال أنس فكأين أنظر إيل وبيص خامته أخرجه البخاري يف الصحيح عن حديث يزيد بن هارون عن محيد 

  كما مضى ذكره 

لقطان ثنا إسحاق بن احلسن ثنا عفان أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد ا - ٢٨٥٥
كانوا يستحبون للرجل إذا صلى الصبح أن ال يطعم طعاما حىت تطلع الشمس : ثنا بن املبارك عن احلسن قال 

ويصلى هللا عز و جل ركعتني وروينا عن مالك بن أنس أنه قال أدركت الناس وما يتكلمون حىت تطلع الشمس 
  التوفيق وأما بعد طلوع الفجر  وإمنا أراد فيما ال يعنيهم وباهللا

فأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون بن  - ٢٨٥٦
أنه كان : سليمان ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن حممد بن أيب الوضاح عن عبد الكرمي اجلزري عن جماهد بن عمر 

و قال بعد ركعيت الفجر وكان يستحب أن يسبح ويكرب قال وثنا عبد الرمحن بن مهدي يكره احلديث بعد الفجر أ
عن املسعودي عن عمرو بن مرة عن أيب عبيدة قال كان يعز على عبد اهللا يعين بن مسعود أن ال يذكر اهللا والقرءان 

م بعد ركعيت الفجر وكأهنم حىت يصلي الفجر وروينا عن سعيد بن جبري وإبراهيم بن يزيد النخعي أهنما كرها الكال
كرهوا ماال يعين من الكالم فقد ثبت عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة رضي اهللا عنها قالت كأن رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم يصلي ركعيت الفجر فإن كنت مستيقظة حدثين وإال اضطجع حىت يقوم إىل الصالة 

أ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ بشر بن موسى أنبأ احلميدي ثنا سفيان ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنب - ٢٨٥٧
   ٣١٢فذكره أخرجاه من حديث بن عيينة : أبو النضر عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة رضي اهللا عنها 

  باب السنة يف رد النافلة إىل البيت إن كانت صالة يتنفل بعدها



فظ أنبأ أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد حدثين أيب ثنا أبو معاوية عن األعمش أخربنا أبو عبد اهللا احلا - ٢٨٥٨
إذا قضى أحدكم الصالة يف مسجده فليجعل : عن أيب سفيان عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

حيح عن أيب بكر بن أيب لبيته نصيبا من صالته فإن اهللا عز و جل جاعل يف بيته من صالته خريا رواه مسلم يف الص
شيبة وغريه عن أيب معاوية وكذلك رواه عبد الواحد بن زياد عن األعمش ورواه سفيان الثوري عن األعمش عن 

  أيب سفيان عن جابر عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن  أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال - ٢٨٥٩
فذكره مبثله إال أنه قال يف املسجد وكذلك رواه زائدة عن : عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان ثنا األعمش 

األعمش أخربناه أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبا أبو سهل بن زياد القطان ثنا صاحل بن حممد الرازي ثنا 
  مرو ثنا زائدة عن األعمش فذكره مبثله بزيادة أيب سعيد يف إسناده معاوية بن ع

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل البزاز ثنا عبد الرمحن بن بشر ثنا حيىي بن سعيد القطان عن  - ٢٨٦٠
اجعلوا من صالتكم  :عبيد اهللا بن عمرو عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

يف بيوتكم وال تتخذوها قبورا رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن أيب موسى وزهري كلهم عن 
حيىي ويف احلديث الثابت عن زيد بن ثابت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم خري صالة املرء يف بيته إال الصالة 

  املكتوبة وذلك يرد إن شاء اهللا تعاىل 

أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا حممد بن أيب  - ٢٨٦١
أن النيب صلى : بكر ثنا بن أيب الوزير ثنا حممد بن موسى عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجره عن أبيه عن جده 

أى الناس يسبحون فقال يا أيها الناس إمنا هذه اهللا عليه و سلم صلى املغرب يف مسجد بين عبد األشهل فلما فرغ ر
   ٣١٣الصلوات يف البيوت 

  باب جواز فعلها يف املسجد

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن بشار ثنا حيىي ثنا  - ٢٨٦٢
مع النيب صلى اهللا عليه و سلم قبل الظهر سجدتني  صليت: عبيد اهللا أخربين نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال 

وبعدها سجدتني وبعد املغرب سجدتني وبعد العشاء سجدتني وبعد اجلمعة سجدتني فأما املغرب والعشاء واجلمعة 
ففي بيته وحدثتين حفصة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي سجدتني خفيفتني إذا طلع الفجر قبل أن 

وكانت ساعة ال أدخل فيها على النيب صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد  يصلي الفجر
ورواه مسلم عن زهري وغريه عن حيىي القطان وفيه إشارة إىل فعل السجدتني قبل الظهر والسجدتني بعدها يف 

  املسجد 

داود ثنا حسني بن عبد الرمحن اجلرجرائي أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو  - ٢٨٦٣
كان رسول : أنبأ طلق بن غنام ثنا يعقوب بن عبد اهللا عن جعفر بن أيب املغرية عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم يطيل القراءة يف الركعتني بعد املغرب حىت يتفرق أهل املسجد رواه نصر اجملدر عن 



أسنده مثله قال أبو داود وثنا سليمان بن داود العتكي وأمحد بن يونس قاال ثنا يعقوب عن جعفر يعقوب القمي و
عن سعيد بن جبري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مبعناه مرسل قال الشيخ رمحه اهللا وكأنه صلى اهللا عليه و سلم 

   ٣١٤باهللا التوفيق كان يفعل هذا زمانا وما روي بن عمر من ركعيت املغرب يف بيته زمانا و

  باب اإلمام يتحول عن مكانه إذا أراد أن يتطوع يف املسجد

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو توبة الربيع بن نافع ثنا عبد العزيز بن  - ٢٨٦٤
: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عبد امللك القرشي ثنا عطاء اخلرساين عن املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه قال قال 

  ال يصلي اإلمام يف املوضع الذي صلى فيه حىت يتحول قال أبو داود عطاء اخلرساين مل يدرك املغرية بن شعبة 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو  - ٢٨٦٥
الليث عن احلجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إمساعيل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال الربيع ثنا محاد بن زيد ثنا 

إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم أو ليتأخر أو عن ميينه أو عن : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  مشاله 

وسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا وأخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا ي - ٢٨٦٦
معتمر عن ليث عن احلجاج عن إمساعيل بن إبراهيم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أيعجز أحدكم إذا صلى فأراد أن يتطوع أن يتقدم أو يتأخر أو يتحول عن ميينه أو عن يساره ورواه جرير عن : قال 
مساعيل بن إبراهيم أو إبراهيم بن إمساعيل قال البخاري رمحه اهللا إمساعيل بن إبراهيم أصح ليث عن حجاج عن إ

  والليث يضطرب فيه قال الشيخ رمحه اهللا وهو ليث بن أيب سليم يتفرد به واهللا تعاىل أعلم 

لي اخلزاز ثنا عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ جعفر بن حممد بن نصري اخللدي ببغداد ثنا أمحد بن ع - ٢٨٦٧
صلى بنا إمام لنا يكين أبا رمثة : الوهاب بن جندة ثنا أشعث بن شعبة ثنا املنهال بن خليفة عن األزرق بن قيس قال 

فقال وصليت هذه الصالة أو مثل هذه الصالة مع النيب صلى اهللا عليه و سلم قال وكان أبو بكر وعمر رضي اهللا 
ميينه وكان رجل قد شهد التكبرية األوىل من الصالة فصلى نيب اهللا صلى اهللا عنهما يقومان يف الصف املقدم عن 

عليه و سلم مث سلم عن ميينه وعن يساره حىت رأينا بياض خديه مث انفتل كانفتال أيب رمثة يعين نفسه فقام الرجل 
ال اجلس فإنه مل يهلك أهل الذي أدرك معه التكبرية األوىل من الصالة يشفع فوثب إليه عمر فأخذ مبنكبيه فهزه مث ق

  الكتاب إال أنه مل يكن بني صالهتم فصل فرفع النيب صلى اهللا عليه و سلم بصره فقال أصاب اهللا بك يا بن اخلطاب 

فذكره بنحوه : وأخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد الوهاب بن جندة  - ٢٨٦٨
ان أيب رمثة أبو أمية قال الشيخ رمحه اهللا وهذا إن ثبت جيمع اإلمام واملأموم وكذلك قال أبو داود وقد قيل مك

  حديث أيب هريرة رضي اهللا عنهما ويف هذا الباب حديث هو أصح من مجيع ما ذكرناه 

يبة ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب ش - ٢٨٦٩
أن نافع بن جبري أرسله إىل السائب بن أخت منر يسأله : غندر عن بن جريج أخربين عمر بن عطاء بن أيب اخلوار 



عن شيء رآه منه معاوية يف الصالة فقال نعم صليت معه اجلمعة يف املقصورة فلما سلم اإلمام قمت يف مقامي 
صليت اجلمعة فال تصلها بصالة حىت تتكلم أو خترج فإن فصليت فلما دخل أرسل إيل فقال ال تعد ملا فعلت إذا 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرنا بذلك أن ال توصل صالة حىت نتكلم أو خنرج رواه مسلم يف الصحيح عن 
أيب بكر بن أيب شيبة هبذا اللفظ ورواه عبد الرزاق عن بن جريج مبعناه وقال يف آخره فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  سلم أمر بذلك وقال ال توصل صالة بصالة حىت خترج أو تتكلم  و

أخربناه أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا عبد الرمحن بن  - ٢٨٧٠
ر فذكره بنحوه إال أنه قال فلما سلمت قمت ومل يذك: بشر وحممد بن رافع قاال ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج 

اإلمام وهذه الرواية جتمع اجلمعة وغريها حيث قال ال توصل صالة بصالة وجيمع اإلمام واملأموم وقد ذكر الشافعي 
رمحه اهللا يف رواية املزين عن عبد اجمليد بن عبد العزيز عن بن جريج هذه الرواية وقد نقلتها مع أثر بن عباس وقول 

  ة من املبسوط الشافعي رمحه اهللا يف اإلمالء يف كتاب اجلمع

أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو عمرو عثمان بن أمحد السماك ثنا حيىي بن أيب طالب  - ٢٨٧١
أنبأ عمرو بن عبد الغفار أنبأ األعمش عن املنهال بن عمرو عن عباد بن عبد اهللا قال مسعت عليا رضي اهللا عنه يقول 

ال يقوم من موضعه الذي صلى فيه يصلي تطوعا حىت ينحرف أو يتحول أو إن من السنة إذا سلم اإلمام أن : 
يفصل بكالم ورواه الثوري عن ميسرة بن حبيب عن املنهال بن عمرو إال أنه قال ال يصلح لإلمام ويف رواية ال 

  ينبغي لإلمام وروينا عن بن عباس يف ذلك وقال فليتقدم أو ليكلم أحدا 

ن أمحد بن عبدان أنبأ القاضي أبو بكر أمحد بن حممود بن خرزاذ ثنا موسى بن أنبأ أبو احلسن علي ب - ٢٨٧٢
من صلى : إسحاق القاضي ثنا إبراهيم بن حممد يعين الشافعي ثنا داود عن عمرو قال قال بن عباس رضي اهللا عنه 

  الفريضة مث أراد أن يصلي بعدها فليتقدم أو ليكلم أحدا 

نبأ أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف ثنا يعلى بن عبيد ثنا عبد امللك عن عطاء أخربنا أبو طاهر الفقيه أ - ٢٨٧٣
رأيت بن عمر رضي اهللا عنه دفع رجال عن مقامه الذي صلى فيه املكتوبة وقال إمنا دفعتك لتقدم أو تأخر : قال 

  وروي عنه مبعناه يف اجلمعة 

رو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عم - ٢٨٧٤
كان : طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ هشام الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن حفص بن غياث أن بن عمر 

  إذا صلى حتول من مقامه الذي صلى فيه 

ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال  - ٢٨٧٥
أن عبد اهللا بن عمر كان يصلي : حبر بن نصر قال قرئ على عبد اهللا بن وهب أخربك عبد اهللا بن عمر عن نافع 

سبحته يف مقامه الذي صلى فيه وكذلك رواه شعبة عن أيوب عن نافع بن عمرو كأنه كان يفصل بينهما بكالم أو 
   احنراف أو فعل ما جيوز فعله



كذلك ما أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق حدثين أبو  - ٢٨٧٦
عبد اهللا يعين أمحد بن حنبل ثنا علي بن ثابت ثنا فرات بن أحنف عن أبيه عن عبد اهللا بن بشر اهلاليل عن بن مسعود 

كانه أو رآه فعله شك على وروينا عن عبد اهللا بن عمر أنه كان ال يرى بأسا أن يتطوع الرجل م: رضي اهللا عنه 
   ٣١٥فرق يف ذلك بني اإلمام واملأموم فكرهه لإلمام دون املأموم وإسناده غري قوي 

  باب من استحب أن يكون انصراف املأموم بانصراف اإلمام

بو العباس حممد بن يعقوب ثنا عباس أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ يف زيادات الفوائد ثنا أ - ٢٨٧٧
بن حممد الدوري ثنا عثمان بن عمر بن فارس ثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن هند بنت احلارث القرشية عن أم 

كن النساء يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا سلم من املكتوبة قمن وثبت رسول اهللا صلى : سلمة قالت 
فه من الرجال فإذا قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام الرجال رواه البخاري يف اهللا عليه و سلم ومن خل

  الصحيح عن عبد اهللا بن حممد عن عثمان بن عمر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا حممد بن أمحد بن النضر األزدي ثنا  - ٢٨٧٨
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم حضهم على الصالة : املختار بن فلفل عن أنس  معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن

وهناهم أن ينصرفوا قبل إنصرافه من الصالة وهذا خمتصر من احلديث الثابت عن علي بن مسهر عن املختار بن 
كون أراد فلفل عن أنس يف النهي عن سبق املأموم اإلمام بالركوع والسجود والقيام واالنصراف وحيتمل أن ي

باالنصراف اخلروج من الصالة بالسالم وحيتمل غريه واهللا أعلم وروينا عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أنه 
   ٣١٦قال مفتاح الصالة التكبري وانقضاؤها التسليم إذا سلم اإلمام فقم إن شئت 

  باب من قال يقرأ بني كل سورتني بسم اهللا الرمحن الرحيم

خبار يف هذا وأخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة من أصل كتابه أنبأ أبو قد مضت األ - ٢٨٧٩
احلسن علي بن الفضل بن حممد بن عقيل اخلزاعي ثنا إبراهيم بن هاشم البغوي ثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء ثنا 

لقراءة يف الصالة قال بسم اهللا الرمحن الرحيم أن عبد اهللا يعين بن عمر كان إذا إبتدأ يف ا: جويريه بن أمساء عن نافع 
  فإذا فرغ من فاحته الكتاب قال ذلك حني يستفتح السورة 

وأخربنا أبو نصر أنبأ أبو الفضل حممد بن عبد اهللا بن مخريويه اهلروي هبا ثنا أمحد بن جندة ثنا حممد بن  - ٢٨٨٠
أنه كان جيهر إذا قرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم : عن بن عمر  عبد اهللا بن منري ثنا حممد بن بشر ثنا عبيد اهللا عن نافع

  وإذا قرأ السورة جهر هبا أيضا 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا أبو النضر ثنا شعبة  - ٢٨٨١
قرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم فإذا قال وال صليت وراء بن الزبري رضي اهللا عنهما فكان ي: عن األزرق بن قيس قال 

   ٣١٧الضالني قال بسم اهللا الرمحن الرحيم ورويناه عن أيب هريرة وغري واحد من الصحابة رضي اهللا عنهم 

  باب اإلسرار بالقراءة يف الظهر والعصر ووجوب القراءة فيهما



احلسن بن حممد املخزومي الغضائري ببغداد قد مضى فيه حديث أيب قتادة أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن  - ٢٨٨٢
ثنا عثمان بن أمحد بن عبد اهللا بن السماك ثنا احلسن بن سالم السواق ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا األعمش ح 

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضيب ثنا مسدد ثنا عبد الواحد ثنا 
هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن عمارة بن عمري عن أيب معمر قال قلنا خلباب بن األرت سليمان األعمش 

و سلم يقرأ يف الظهر والعصر قال نعم قلنا مب كنتم تعرفون ذلك قال باضطراب حليته لفظ حديث بن عبدان رواه 
  البخاري يف الصحيح عن موسى عن عبد الواحد بن زياد من أوجه أخر عن األعمش 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ إمالء أنبأ حممد بن عمر اجلرجاين ثنا  - ٢٨٨٣
حممد بن عبد اهللا بن منري ثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد قال مسعت عطاء حيدث عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

قال أبو هريرة فما أعلن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعلناه ال صالة إال بقراءة : صلى اهللا عليه و سلم قال 
  لكم وما أخفاه أخفيناه لكم رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن منري 

أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن عبد اهللا احلريف ببغداد ثنا محزة بن حممد بن العباس ثنا أمحد  - ٢٨٨٤
: ثنا أبو أمحد حممد بن عبد اهللا بن الزبري الزبريي ثنا كثري بن زيد عن املطلب بن عبد اهللا بن حنطب قال بن الوليد 

متاروا يف القراءة يف الظهر والعصر فأتوا خارجه بن زيد بن ثابت فقال قال يل أيب قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  إال بقراءة فنحن نفعله  سلم فصلى بنا الظهر والعصر حيرك شفتيه وال أعلم ذلك

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق إمالء أنبأ أبو مسلم ثنا حجاج بن منهال ثنا مهام  - ٢٨٨٥
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ يف صالة : بن حيىي ثنا حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه 

ني األوليني بفاحتة الكتاب وسورة وكان يسمعنا األحيان اآلية قال وكان يقرأ يف الركعتني األخريني الظهر يف الركعت
بفاحتة الكتاب وكان يطيل يف الركعة األوىل ماال يطيل يف الثانية قال وهكذا يف صالة العصر قال وهكذا يف صالة 

   ٣١٨الصبح أخرجاه يف الصحيح من حديث مهام بن حيىي وغريه 

  اجلهر بالقراءة يف الركعتني األوليني من املغرب والعشاءباب 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ثنا  - ٢٨٨٦
: ال احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه ق

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف املغرب بالطور رواه البخاري يف الصحيح عن احلميدي عن سفيان 
  وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن الزهري 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ الفريايب ثنا عباس العنربي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر  - ٢٨٨٧
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : هري عن حممد بن جبري عن أبيه وكان قد جاء يف أسارى بدر قال عن الز

يقرأ يف املغرب بالطور وذلك أول ما وقر اإلميان يف قليب وهو يومئذ مشرك رواه البخاري عن إسحاق بن منصور 
  عن عبد الرزاق 



و بكر حممد بن أمحد بن بالويه اجلالب ثنا بشر بن موسى ثنا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أب - ٢٨٨٨
مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف العشاء : خالد بن حيىي ثنا مسعر حدثين عدي بن ثابت أنه مسع الرباء قال 

رجه بالتني والزيتون فما مسعت أحدا أحسن صوتا منه وقراءة رواه البخاري يف الصحيح عن خالد بن حيىي وأخ
   ٣١٩مسلم من وجه آخر عن مسعر وغريه 

  باب اجلهر بالقراءة يف صالة الصبح

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبيد اهللا بن  - ٢٨٨٩
ه و سلم يقرأ يف الفجر مسعت النيب صلى اهللا علي: موسى أنبأ مسعر عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال 
  والليل إذا عسعس رواه مسلم يف الصحيح من أوجه عن مسعر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا أبو  - ٢٨٩٠
 عليه و سلم على اجلن وال ما قرأ رسول اهللا صلى اهللا: عوانة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال 

رآهم انطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف طائفة من أصحابه عامدين إىل سوق عكاظ وقد حيل بني الشياطني 
وبني خرب السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطني إىل قومهم فقالوا ما لكم قالوا قد حيل بيننا وبني خرب 

الوا ما حال بينكم وبني خرب السماء إال شيء حدث فاضربوا مشارق األرض السماء وأرسلت علينا الشهب ق
ومغارهبا وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبني خرب السماء فانصرف أولئك الذين توجهوا حنو هتامة إىل النيب صلى 

القرآن استمعوا اهللا عليه و سلم وهو بنخلة عامدين إىل سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صالة الفجر فلما مسعوا 
يا قومنا إنا مسعنا قرآنا { له وقالوا واهللا هذا الذي حال بينكم وبني خرب السماء فهنالك رجعوا إىل قومهم قالوا 

قل { عجبا يهدي إىل الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنزل اهللا عز و جل على نبيه صلى اهللا عليه و سلم 
جلن رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن وإمنا أوحي إليه قول ا} أوحي إيل 
  أيب عوانة 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا  - ٢٨٩١
ن بن حصني رضي اهللا عنه كنا عند عمرا: عبد الرزاق أنبا معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن أيب نضرة قال 

فكنا نتذاكر العلم فقال رجل ال تتحدثوا إال مبا يف القرآن فقال له عمران إنك ألمحق أوجدت يف القرآن صلوا 
الظهر أربع ركعات والعصر أربعا ال جتهر بالقراءة يف شيء منها واملغرب ثالثا جتهر بالقراءة يف الركعتني منها وال 

لعشاء أربع ركعات جتهر بالقراءة يف ركعتني منها وال جتهر بالقراءة يف ركعتني والفجر جتهر بالقراءة يف ركعة وا
   ٣٢٠ركعتني جتهر فيهما بالقراءة 

  باب كيفية اجلهر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أبو مسلم ثنا حجاج بن منهال ثنا هشيم  - ٢٨٩٢
نزلت هذه اآلية والنيب صلى اهللا عليه و سلم متوار مبكة فكان : بري عن بن عباس قال عن أيب بشر عن سعيد بن ج

إذا صلى رفع صوته فإذا مسع ذلك املشركون سبوا القرآن ومن نزل به ومن جاء به فقال اهللا عز و جل لنبيه صلى 



سبيال أمسعهم القرآن حىت امسع أصحابك وابتغ بني ذلك } وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا { اهللا عليه و سلم 
يأخذوا عنك رواه البخاري يف الصحيح عن حجاج بن منهال ورواه مسلم عن حممد بن الصباح وعمرو الناقد عن 
هشيم إال أنه قال يف احلديث فقال اهللا لنبيه صلى اهللا عليه و سلم وال جتهر بصالتك فيسمع املشركون قراءتك وال 

  آن وال جتهر ذلك اجلهر وابتغ بني ذلك سبيال قال يقول بني اجلهر واملخافتة ختافت هبا عن أصحابك أمسعهم القر

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن سهل البخاري ثنا صاحل بن حممد احلافظ ثنا حممد بن الصباح  - ٢٨٩٣
  فذكره : ثنا هشيم 

ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكري ثنا أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي  - ٢٨٩٤
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان جيهر بالقراءة يف الصالة وإن قراءته : مالك عن عمه أيب سهيل عن أبيه 

كانت تسمع عند دار أيب جهم بالبالط قال أبو عبد اهللا هو البوشنجي رمحه اهللا البالط موضع باملدينة قريب من 
الشيخ رمحه اهللا ومل يكن يف الوقت الذي جهر فيه عمر هذا اجلهر ما كان يف وقت نزول اآلية من  السوق قال

   ٣٢١خوف املشركني أن ينالوا منه 

  باب يف سكتىت اإلمام

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا  - ٢٨٩٥
:  ثنا جرير بن عبد احلميد عن عمارة بن القعقاع عن أيب زرعة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال علي بن عبد اهللا

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كرب يف الصالة سكت هنية قبل أن يقرأ قلت يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي 
يين وبني خطاياي كما باعدت بني املشرق أرأيت سكوتك بني التكبري والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد ب

  واملغرب اللهم نقين من خطاياي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس اللهم اغسلين من خطاياي بالثلج واملاء والربد 

أخربنا أبو احلسن أنبأ أمحد بن عثمان بن عمر الضيب ثنا أبو كامل ثنا عبد الواحد ثنا عمارة بن القعقاع  - ٢٨٩٦
نحوه رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل عن عبد الواحد بن زياد ورواه مسلم عن أيب ب: فذكره 

  كامل وعن زهري بن حرب عن جرير 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي أنبأ يوسف بن يعقوب ح وأخربنا أبو  - ٢٨٩٧
حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا حيىي بن  احلسن على بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن

ثالث كان رسول اهللا : سعيد عن بن أيب ذئب عن سعيد بن مسعان قال أتانا أبو هريرة يف مسجد بين زريق فقال 
ة يسأل اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفعلهن تركهن الناس يرفع يديه إذا دخل يف الصالة مدا ويسكت بعد القراءة هني

عز و جل من فضله ويكرب إذا ركع وإذا خفض كذا يف هذه الرواية بعد القراءة ورواه عاصم بن على عن بن أيب 
ذئب فقال يف احلديث وكان يسكت قبل القراءة هنية أخربناه علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا 

  عىن رواه عبيد اهللا بن عبد اجمليد احلنفي وغريه عن بن أيب ذئب بن أيب قماش ثنا عاصم بن علي فذكره وهبذا امل



أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا يزيد ثنا سعيد ثنا قتادة عن  - ٢٨٩٨
أنه حفظ عن : احلسن أن مسرة بن جندب وعمران بن حصني رضي اهللا عنهما تذاكرا فحدث مسرة بن جندب 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سكتتني سكتة إذا كرب وسكتة إذا فرغ من قراءة غري املغضوب عليهم وال الضالني رس
فحفظ ذاك مسرة وأنكر عليه عمران بن حصني فكتبا يف ذلك إىل أيب بن كعب رضي اهللا عنهم وكان يف كتابه 

عن يزيد بن زريع فقال يف احلديث وسكتة إذا  إليهما أو يف رده عليهما أن مسرة قد حفظ ورواه حممد بن املنهال
  فرغ من قراءة السورة ومل يذكر الفاحتة ومبعناه رواه يونس بن عبيد عن احلسن 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا إمساعيل عن  - ٢٨٩٩
 يف الصالة سكتة إذا كرب اإلمام حىت يقرأ وسكته إذا فرغ من حفظت سكتتني: يونس عن احلسن قال قال مسرة 

فاحتة الكتاب وسورة عند الركوع قال فأنكر ذلك عمران بن حصني قال فكتبوا يف ذلك إىل أيب باملدينة فصدق 
مسرة وقيل عن هشيم عن يونس وإذا قرأ وال الضالني سكت سكته ومل يذكر السورة وقال محيد الطويل عن احلسن 

كته إذا فرغ من القراءة وقال أشعث عن احلسن إذا فرغ من القراءة كلها وحيتمل أن يكون هذا التفسري وقع وس
  من رواية عن احلسن فلذلك اختلفوا ويدل عليه 

ما أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو يعقوب إمساعيل بن حممد بن أيب كثري أنبأ  - ٢٩٠٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : براهيم ثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن جندب مكي بن إ

سلم كانت له سكتتان فقال عمران بن حصني ما أحفظهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكتبوا فيه إىل أيب 
ته حني يكرب واألخرى حني يفرغ من القراءة بن كعب فكتب أيب أن مسرة قد حفظ قلنا لقتادة ما السكتتان قال سك

  عند الركوع مث قال األخرى يعين املرة األخرى سكته حني يكرب وسكتة إذا قال غري املغضوب عليهم وال الضالني 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا بن املثىن ثنا عبد األعلى ثنا سعيد عن قتادة  - ٢٩٠١
سكتتان حفظتهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فيه قال سعيد : حلسن عن مسرة رضي اهللا عنه قال عن ا

قلنا لقتادة ما هاتان السكتتان فقال إذا دخل يف صالتة وإذا فرغ من القراءة مث قال بعد وإذا قال غري املغضوب 
  عليهم وال الضالني 

بأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا عبد اهللا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أن - ٢٩٠٢
بن عبد الوهاب احلجيب ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عمارة بن القعقاع ثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير ثنا أبو هريرة 

  هللا رب العاملني ومل يسكت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا هنض يف الثانية استفتح باحلمد : قال 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا والدي أنبأ أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا احلسني  - ٢٩٠٣
  مبثله : بن نصر بن معارك املصري ثنا حيىي بن حسان ثنا عبد الواحد بن زياد فذكره 

بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة حدثين حممد بن وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي  - ٢٩٠٤
: أسلم ثنا يونس بن حممد ثنا عبد الواحد بن زياد عن عمارة بن القعقاع عن أيب زرعة قال مسعت أبا هريرة يقول 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا هنض من الركعة الثانية استفتح القراءة ومل يسكت أخرجه مسلم يف 



قال حدثت عن حيىي بن حسان ويونس املؤدب وغريمها قالوا ثنا عبد الواحد فذكره وفيه دالله على أنه الصحيح ف
ال سكتة يف الركعة الثانية قبل القراءة وهو حديث صحيح وحيتمل أنه أراد به أنه ال يسكت يف الثانية كسكوته يف 

   ٣٢٢األوىل لالستفتاح واهللا أعلم 

  زول نازلةباب القنوت يف الصلوات عند ن

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين إمساعيل بن حممد بن الفضل بن حممد الشعراين ثنا جدي ثنا أبو ثابت  - ٢٩٠٥
ثنا إبراهيم ح وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا أبو بكر جعفر بن حممد الفريايب ثنا حممد بن 

ن بن شهاب الزهري عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب عثمان بن خالد ثنا إبراهيم بن سعد ع
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو ألحد يقنت بعد الركوع : هريرة قال 

م واملستضعفني من فرمبا قال إذا قال مسع اهللا ملن محده ربنا ولك احلمد اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشا
املؤمنني اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنني كسين يوسف جيهر بذلك قال وكان يقول يف بعض 
صلواته يف صالة الفجر اللهم العن فالنا وفالنا ألحياء من العرب حىت أنزل اهللا تعاىل ليس لك من األمر شيء أو 

  بخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل وغريه عن إبراهيم بن سعد يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم ظاملون رواه ال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا حيىي بن إبراهيم املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قالوا ثنا  - ٢٩٠٦
قال  أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك يونس بن يزيد عن بن شهاب

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أخربين سعيد بن املسيب وأبو سلمة بن عبد الرمحن أهنما مسعا أبا هريرة يقول 
سلم يقول حني يفرغ من صالة الفجر من القراءة ويكرب ويرفع رأسه مسع اهللا ملن محده ربنا ولك احلمد مث يقول 

م وعياش بن أيب ربيعة واملستضعفني من املؤمنني اللهم أشدد وهو قائم اللهم أنج وليد بن الوليد وسلمة بن هشا
وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنني كسين يوسف اللهم العن حليان ورعال وذكوان وعصيه عصت اهللا ورسوله 

} ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم ظاملون { مث بلغنا أنه ترك ذلك ملا أنزل اهللا عز و جل 
  واه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر وحرملة عن بن وهب ر

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٢٩٠٧
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا رفع رأسه من : الشافعي أنبأ سفيان عن الزهري عن بن املسيب عن أيب هريرة 

كعة الثانية من الصبح قال اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أيب ربيعة واملستضعفني مبكة الر
اللهم أشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنني كسين يوسف رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم 

  ورواه مسلم عن عمرو الناقد وغريه عن سفيان 

عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن علي بن حممد بن عقبة الشيباين بالكوفة ثنا اهليثم بن خالد ثنا أخربنا أبو  - ٢٩٠٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أبو نعيم ثنا شيبان بن عبد الرمحن ثنا حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة 

ال قبل أن يسجد اللهم انج عياش بن أيب ربيعه اللهم أنج سلم بينما هو يصلي العشاء إذا قال مسع اهللا ملن محده مث ق
سلمة بن هشام اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج املستضعفني من املؤمنني اللهم أشدد وطأتك على مضر اللهم 
اجعلها عليهم سنني كسين يوسف رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شيبان 



ك قاله األوزاعي عن حيىي صالة العتمة وكذلك قاله هشام الدستوائي عن حيىي ويف إحدى الروايتني عنه وكذل
  العشاء اآلخرة 

أخربنا أبو بكر القاضي أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا حممد بن عبيد اهللا املنادى ثنا عبد اهللا بن بكر  - ٢٩٠٩
أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا حممد بن سليمان  السهمي ثنا هشام بن أيب عبد اهللا ح وأخربنا

بن احلارث ثنا معاذ بن فضالة ثنا هشام بن أيب عبد اهللا عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا 
األخرية من صالة العشاء كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قال مسع اهللا ملن محده يف الركعة : عنه قال 

اآلخرة قنت فقال اللهم انج الوليد بن الوليد اللهم أنج عياش بن أيب ربيعه اللهم أنج سلمة بن هشام اللهم أنج 
املستضعفني من املؤمنني اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنني كسين يوسف رواه البخاري يف الصحيح 

  عن معاذ بن فضالة 

نا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق أنبأ حممد بن أيوب أنبأ أبو عمر احلوضي ثنا وأخرب - ٢٩١٠
واهللا ألنا أقربكم صالة برسول اهللا صلى اهللا عليه و : هشام عن حيىي عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
عشاء اآلخرة وصالة الصبح بعد ما يقول مسع اهللا سلم فكان أبو هريرة يقنت يف الركعة األخرية من صالة الظهر 

  ملن محده فيدعو للمؤمنني ويلعن الكفار 
و

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا داود بن أمية ثنا معاذ يعين بن هشام  - ٢٩١١
ن بكم صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه فذكره مبثل معناه إال أنه قال واهللا ألقرب: صاحب الدستوائي قال حدثين أيب 

و سلم رواه البخاري يف الصحيح عن معاذ بن فضالة عن هشام ورواه مسلم عن حممد بن املثىن عن معاذ بن هشام 
  فهذه الرواية أثبتت القنوت يف الصلوات الثالث 

ن حبيب ثنا أبو داود ثنا وأخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس ب - ٢٩١٢
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقنت يف الصبح : شعبة أخربين عمرو بن مرة مسع بن أيب ليلى حيدث عن الرباء 

  واملغرب أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث غندر عن شعبة وأخرجه من وجه آخر عن الثوري عن عمرو بن مرة 

أنبأ احلسني بن احلسن بن أيوب ثنا أبو حامت الرازي ثنا إبراهيم بن موسى ثنا  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ - ٢٩١٣
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ال : حممد يعين عن مطرف عن أيب اجلهم عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه 

  هو بن طريف  يصلي صالة مكتوبة إال قنت فيها وحممد هذا هو بن أنس أبو أنس موىل عمر بن اخلطاب ومطرف

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق بن أيوب الفقيه أنبأ احلسن بن سفيان ثنا حبان ثنا  - ٢٩١٤
مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا رفع رأسه من الركوع : عبد اهللا أنبأ معمر عن الزهري أخربين سامل عن أبيه أنه 

اآلية } ليس لك من األمر شيء { ال اللهم العن فالنا وفالنا فأنزل اهللا عز و جل من الركعة اآلخرة من الفجر ق
  رواه البخاري يف الصحيح عن حبان 



أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل  - ٢٩١٥
أن رعال وذكوان : زريع ثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك  حدثين عبد األعلى بن محاد النرسي ثنا يزيد بن

وعصيه وبين حليان استمدوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عدوا فأمدهم بسبعني من األنصار كنا نسميهم القراء 
النيب صلى  يف زماهنم كانوا حيتطبون بالنهار ويصلون بالليل حىت إذا كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا هبم فبلغ ذلك

اهللا عليه و سلم فقنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شهرا يدعو يف صالة الصبح على أحياء من أحياء العرب 
على رعل وذكوان وعصية وبين حليان قال أنس فقرأنا هبم قرآنا مث إن ذلك رفع بلغوا قومنا إنا قد لقينا ربنا فرضي 

  بد األعلى بن محاد النرسي عنا وأرضانا رواه البخاري يف الصحيح عن ع

وحدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف إمالء أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان أنبأ أمحد بن يوسف  - ٢٩١٦
ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن عاصم عن أنس بن مالك قال 

بئر معونة وأصحاب سرية املنذر بن عمرو فمكث شهرا يدعو على وجد على شيء قط ما وجد على أصحاب 
الذين أصابوهم يف قنوت صالة الغداة يدعو على رعل وذكوان وعصية وحليان ورواه قتادة وعبد العزيز بن صهيب 

وأبو جملز الحق بن محيد وأنس بن سريين وموسى بن أنس وعاصم بن سليمان األحول كلهم عن أنس بن مالك 
 احلديث شهرا ورواه مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس كذلك ثالثني صباحا وقالوا يف

ورواه مهام بن حيىي عن إسحاق فقال أربعني صباحا والصحيح ثالثني وقد روي ذلك أيضا عن مهام وروي عن محيد 
يف صالته مخسة وعشرين يوما وتلك الطويل عن أنس يف قصة العرنيني قال فأرسل يف آثارهم بعد أن دعا عليهم 

  القصة غري هذه 

واحملفوظ عن محيد يف قصة القراء ما أخربنا أبو القاسم علي بن حممد بن علي بن يعقوب اإليادي املالكي  - ٢٩١٧
ببغداد أنبأ أبو بكر أمحد بن يوسف بن خالد النصييب ثنا عبيد بن عبد الواحد ثنا بن أيب مرمي أنبأ حممد بن جعفر 

كان شباب من األنصار يستمعون القرآن مث : خربين محيد الطويل أنه مسع أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول أ
يتنحون يف ناحية املدينة حيسب أهلوهم أهنم يف املسجد وحيسب أهل املسجد أهنم يف أهليهم فيصلون من الليل حىت 

 يقبلون حىت يضعوا حزمهم وقرهبم على إذا تقارب الصبح احتطب بعضهم واستقى بعضهم من املاء العذب مث
أبواب حجر النيب صلى اهللا عليه و سلم فبعثهم النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل بئر معونه فاستشهدوا كلهم فدعا 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على من قتلهم مخس عشرة ليلة وكذلك رواه علقمة بن أيب علقمة عن أنس بن 

قتلهم مخسة عشر يوما وكذلك رواه جعفر بن حممد عن أبيه مرسال مخسة عشر يوما  مالك قال فدعا على من
والروايات يف الشهر أشهر وأكثر وأصح واهللا تعاىل أعلم وأكثر الروايات عن أنس يف إثبات القنوت يف صالة 

  الصبح وقد ثبت عنه يف املغرب أيضا 

اعيلي أخربين عمران بن موسى ثنا وهب هو بن بقية أنبأ أخربناه أبو عمرو البسطامي أنبأ أبو بكر اإلمس - ٢٩١٨
أنه كان يقول القنوت يف املغرب والغداة رواه : خالد هو بن عبد اهللا عن خالد هو احلذاء عن أيب قالبة عن أنس 

البخاري يف الصحيح عن مسدد وغريه عن إمساعيل بن علية عن خالد احلذاء وقال كان القنوت يف املغرب والفجر 
  ي عن بن عباس يف القصة اليت رواها أنس يف مجيع الصلوات ورو



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا عارم بن الفضل  - ٢٩١٩
قنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شهرا : ثنا ثابت بن يزيد ثنا هالل بن خباب عن عكرمة عن بن عباس قال 

متتابعا يف الظهر والعصر واملغرب والعشاء والصبح يف دبر كل صالة إذا قال مسع اهللا ملن محده يف الركعة األخرية 
يدعو على حي من بين سليم وعلى رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه وكان أرسل إليهم يدعوهم إىل اإلسالم 

  فقتلوهم قال عكرمة هذا مفتاح القنوت 

لي الروذباري وأبو عبد اهللا احلافظ قاال أنبأ احلسني بن احلسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو حيىي أخربنا أبو ع - ٢٩٢٠
بن أيب مسرة ثنا أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن يزيد ثنا الليث حدثين عمران بن أيب أنس عن حنظلة بن علي عن 

اللهم العن بين حليان ورعال وذكوان : ح خفاف بن أمياء الغفاري قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يف صالة الصب
وعصية عصوا اهللا ورسوله وغفار غفر اهللا هلا وأسلم ساملها اهللا أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث بن وهب عن 

   ٣٢٣الليث 

  باب ترك القنوت يف سائر الصلوات غري الصبح عند ارتفاع النازلة ويف صالة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد  - ٢٩٢١هم الصبح لقوم أو على قوم بأمسائهم أو قبائل
بن يوسف السوسي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أنبأ 

ليه و سلم قنت يف صالة أن رسول اهللا صلى اهللا ع: أيب ثنا األوزاعي حدثين حيىي حدثين أبو سلمة حدثين أبو هريرة 
العتمة يف الركعة األخرية بعد ما قال مسع اهللا ملن محده شهرا يقول يف قنوته اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج 
سلمة بن هشام اللهم أنج عياش بن أيب ربيعة اللهم أنج املستضعفني من املؤمنني اللهم اشدد وطأتك على مضر 

  سين يوسف اللهم اجعلها عليهم سنني ك

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن أيب بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الرمحن بن إبراهيم ثنا الوليد هو  - ٢٩٢٢
قنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف صالة العتمة شهرا يقول يف : بن مسلم ثنا األوزاعي فذكره بإسناده قال 

اش بن أيب ربيعة وزاد يف آخره قال أبو هريرة وأصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه قنوته فذكره مبثله إال أنه مل يذكر عي
و سلم ذات يوم فلم يدع هلم فذكرت ذلك فقال وما تراهم قد قدموا رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن مهران 

هللا عليه و سلم الرازي عن الوليد بن مسلم وذكر عياشا وقال يف آخره قال أبو هريرة مث رأيت رسول اهللا صلى ا
  ترك الدعاء بعد فقلت أرى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد ترك الدعاء هلم قال فقيل وما تراهم قد قدموا 

أخربنا أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو أمحد بن عيسى وأبو عبد اهللا بن يزيد قاال أنبأ إبراهيم بن حممد بن  - ٢٩٢٣
إال أنه مل يذكر العتمة وقال يف : مهران الرازي ثنا الوليد بن مسلم فذكره  سفيان ثنا مسلم بن احلجاج ثنا حممد بن

صالته شهرا إذا قال مسع اهللا ملن محده يقول يف قنوته ورواه حرب بن شداد عن حيىي بن أيب كثري مبعىن رواية 
ب يف هذا احلديث قال األوزاعي ويف آخرة مل يزل يدعو حىت جناهم اهللا مث ترك الدعاء هلم ويف رواية أخرى عن حر

  فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يا رسول اهللا مالك مل تدع للنفر قال أو ما علمت أهنم قد قدموا 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنبأ وهب بن جرير ثنا  - ٢٩٢٤
ظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنبأ احلسن بن سفيان ثنا حممد بن املثىن ثنا عبد هشام ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلاف

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قنت شهرا يدعو على أحياء : الرمحن بن مهدي ثنا هشام عن قتادة عن أنس 
  من أحياء العرب مث تركه رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن 

بد اهللا احلافظ أخربين حممد بن موسى الصيدالين ثنا إبراهيم بن أيب طالب قال مسعت أبا أخربنا أبو ع - ٢٩٢٥
قنت شهرا مث تركه قال عبد الرمحن رمحه اهللا إمنا ترك اللعن : قدامة حيكى عن عبد الرمحن بن مهدي يف حديث أنس 

٣٢٤   

  اءباب الدليل على أنه مل يترك أصل القنوت يف صالة الصبح إمنا ترك الدع

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا  - ٢٩٢٦لقوم أو على قوم آخرين بأمسائهم أو قبائلهم 
حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن مهران األصبهاين ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأ أبو جعفر الرازي عن الربيع بن 

ه و سلم قنت شهرا يدعو عليهم مث تركه فأما يف الصبح فلم يزل يقنت حىت أن النيب صلى اهللا علي: أنس عن أنس 
  فارق الدنيا 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ بكر بن حممد الصرييف مبرو ثنا أمحد بن حممد بن عيسى ثنا أبو نعيم ثنا  - ٢٩٢٧
قنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و  كنت جالسا عند أنس فقيل له إمنا: أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال 

سلم شهرا فقال ما زال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقنت يف صالة الغداة حىت فارق الدنيا قال أبو عبد اهللا 
هذا إسناد صحيح سنده ثقة رواته والربيع بن أنس تابعي معروف من أهل البصرة مسع أنس بن مالك روى عنه 

املبارك وغريمها وقال أبو حممد بن أيب حامت سألت أيب وأبا زرعة عن الربيع بن أنس  سليمان التيمي وعبد اهللا بن
فقاال صدوق ثقة قال الشيخ وقد رواه إمساعيل بن مسلم املكي وعمرو بن عبيد عن احلسن عن أنس إال إنا ال حنتج 

  بإمساعيل املكي وال بعمرو بن عبيد 

ن املخزومي الغضائري ببغداد ثنا عثمان بن أمحد بن السماك ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن احلس - ٢٩٢٨
قالبه عبد امللك بن حممد الرقاشي ثنا قريش بن أنس ثنا إمساعيل املكي وعمرو بن عبيد عن احلسن عن أنس بن 

ع حىت قنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم وأحسبه قال راب: مالك قال 
فارقهم ورواه عبد الوارث بن سعيد عن عمرو بن عبيد وقال يف صالة الغداة وحلديثهما هذا شواهد عن النيب صلى 

  اهللا عليه و سلم مث عن خلفائه رضي اهللا عنهم 

ثنا فمنها ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل وحيىي بن حممد بن عبد اهللا العنربي قاال  - ٢٩٢٩
أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا عبد اهللا بن حممد النفيلي ثنا خليد بن دعلج عن قتادة عن أنس بن مالك 

  صليت خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقنت وخلف عمر فقنت وخلف عثمان فقنت : رضي اهللا عنه قال 



د بن عدي احلافظ ثنا الشافعي ثنا بندار ثنا حيىي بن سعيد ثنا ومنها ما أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمح - ٢٩٣٠
سألت أبا عثمان عن القنوت يف الصبح قال بعد الركوع قلت عمن قال عن أيب بكر وعمر : العوام بن محزة قال 

  وعثمان رضي اهللا عنهم هذا إسناد حسن وحيىي بن سعيد ال حيدث إال عن الثقات عنده 

د حيىي بن حممد بن حيىي اخلطيب أنبأ أبو حبر حممد بن احلسن الربهباري ثنا بشر بن موسى وأخربنا أبو سعي - ٢٩٣١
صليت خلف عمر الصبح فقنت وبإسناده ثنا احلميدي ثنا : ثنا احلميدي ثنا سفيان حدثين خمارق عن طارق قال 

هنا يف الفجر مبكة  حيىي بن سليم عن إمساعيل بن أمية عن عطاء عن عبيد بن عمري قال مسعت عمر يقنت ها
وبإسناده ثنا احلميدي ثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمري عن عمر مثله وهذه روايات صحيحة 

  موصولة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا أمحد بن بشر املرثدي ثنا علي بن  - ٢٩٣٢
احلسني بن علي الدارمي ثنا حممد بن إسحاق هو بن خزمية ثنا حممد بن بشار ثنا حممد  اجلعد أنبأ شعبة قال وأخربين

صليت خلف عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف السفر : بن جعفر ثنا شعبة عن محاد عن إبراهيم عن األسود قال 
فكان يقنت يف الركعة  واحلضر فما كان يقنت إال يف صالة الفجر ورواه آدم بن أيب إياس عن شعبة بإسناده وقال

  الثانية من صالة الفجر وال يقنت يف سائر صلواته 

فذكره ويف هذا : أخربناه أبو عبد اهللا ثنا عبد الرمحن بن احلسن ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا شعبة  - ٢٩٣٣
  دليل على اختصار وقع يف احلديث الذي 

محد ثنا عبد الرحيم بن منيب ثنا الفضيل عن منصور عن أخربنا أبو بكر بن احلسن أنبأ حاجب بن أ - ٢٩٣٤
صلينا خلف عمر الفجر فلم يقنت منصور وإن كان أحفظ وأوثق من : إبراهيم أن األسود وعمرو بن ميمون قاال 

  محاد بن أيب سليمان فرواية محاد يف هذا توافق املذهب املشهور عن عمر يف القنوت 

حلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن وقد أخربنا أبو عبد اهللا ا - ٢٩٣٥
صليت خلف عمر رضي اهللا عنه ست سنني فكان : عاصم ثنا سعيد بن عامر ثنا عوف عن أيب عثمان النهدي قال 

مر على ما يقنت ورواه سليمان التيمي عن أيب عثمان أن عمر قنت يف صالة الصبح ورواه أيضا أبو رافع عن ع
  نذكره إن شاء اهللا تعاىل والقول يف مثل هذا قول من شاهد وحفظ ال قول من مل يشاهد ومل حيفظ وباهللا التوفيق 

أخربنا أبو احلسن حممد بن علي بن خشيش التميمي املقرئ بالكوفة أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا  - ٢٩٣٦
: عبيد اهللا بن موسى عن سفيان عن أيب حصني عن عبد اهللا بن معقل قال األزدي ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة أنبأ 

  قنت علي رضي اهللا عنه يف الفجر وهذا عن علي صحيح مشهور 

وأخربنا أبو نصر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو احلسن حممد بن احلسن بن إمساعيل السراج ثنا عبد اهللا  - ٢٩٣٧
يك عن مطر بن خليفة عن حبيب بن أيب ثابت عن عبد الرمحن بن سويد الكاهلي بن غنام ثنا علي بن حكيم أنبأ شر

  كأين أمسع عليا رضي اهللا عنه يف الفجر حني قنت وهو يقول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك : قال 



د أنبأ أخربنا اإلمام أبو الفتح العمري أنبأ عبد الرمحن الشرحيي ثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن اجلع - ٢٩٣٨
صليت مع بن مسعود رضي اهللا عنه صالة الفجر فلم يقنت : شريك عن عثمان بن أيب زرعة عن عرفجة قال 

  وصليت مع علي فقنت 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ٢٩٣٩
صلى بن عباس صالة الصبح يف هذا املسجد فقنت : أيب رجاء قال إسحاق أنبأ سعيد هو بن عامر عن عوف عن 

  وقرأ هذه اآلية وقوموا هللا قانتني 

أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو أمحد احلافظ أنبأ أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي  - ٢٩٤٠
عت بن أيب ليلى حيدث عن الرباء عن النيب صلى ببغداد ثنا علي يعين بن اجلعد أنبأ شعبة عن عمرو بن مرة قال مس

أنه كان يقنت يف الصبح قال عمرو فذكرت ذلك إلبراهيم فقال مل يكن كأصحاب عبد اهللا كان : اهللا عليه و سلم 
صاحب أمرء قال فرجعت فتركت القنوت فقال أهل املسجد تاهللا ما رأينا كاليوم قط شيئا مل يزل يف مسجدنا قال 

نوت فبلغ ذلك إبراهيم فلقيين فقال هذا مغلوب على صالته قال الشيخ وهذا من إبراهيم النخعي فرجعت إىل الق
رمحنا اهللا وإياه غري مرضي ليس كل علم ال يوجد عند أصحاب عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه ووجد عند غريه 

عبد الرمحن بن أيب ليلى ثقة وقد ال يؤخذ به بل يؤخذ به إذا كان أعلى من أصحاب عبد اهللا وكان الراوي ثقة و
أخرب عمرو بن مرة عن أهل املسجد إنه مل يزل يف مسجدهم وروينا عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه من وجه 

  آخر أنه قنت يف صالة الفجر 

فيان أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عباس بن حممد ثنا قبيصة بن عقبة ثنا س - ٢٩٤١
   ٣٢٥أنه قنت يف الفجر : عن حمارب بن دثار عن عبيد بن الرباء عن الرباء 

  باب الدليل على أنه يقنت بعد الركوع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا أمحد بن حممد بن عيسى القاضي ثنا أبو نعيم  - ٢٩٤٢
واهللا : ري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال ثنا شيبان بن عبد الرمحن عن حيىي بن أيب كث

ألنا أقربكم صالة برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكان أبو هريرة رضي اهللا عنه يقنت يف الركعة األخرية من 
  صالة الصبح بعد ما يقول مسع اهللا ملن محده فيدعو للمؤمنني ويلعن الكافرين 

بو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه العدل أنبأ أبو مسلم أن مسلم بن أخربنا أ - ٢٩٤٣
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على : إبراهيم حدثهم ثنا هشام عن قتادة عن أنس 

  أحياء من أحياء العرب رواه البخاري يف الصحيح عن مسلم بن إبراهيم 

أخربنا أبو اخلري جامع بن أمحد بن حممد بن مهدي الوكيل أنبأ أبو طاهر احملمد آبادي ثنا عثمان بن سعيد  - ٢٩٤٤
الدارمي ثنا سليمان بن حرب ح وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ يوسف القاضي ثنا مسدد 

سئل هل قنت رسول اهللا : مالك رضي اهللا عنه أنه قاال ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن حممد بن سريين عن أنس بن 



صلى اهللا عليه و سلم يف صالة الصبح قال نعم فقيل له قبل الركوع أو بعده قال بعد الركوع يسريا قال فال أدري 
اليسري القيام أو القنوت لفظ حديث سليمان ويف حديث مسدد سئل أنس بن مالك قنت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  الة الصبح قبل الركوع أو بعده قال بعد الركوع يسريا رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد و سلم يف ص

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر أنبأ أبو يعلى ثنا زهري بن حرب ثنا إمساعيل  - ٢٩٤٥
 صالة الصبح قال نعم بعد قلت ألنس هل قنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف: عن أيوب عن حممد قال 

الركوع مث سئل بعد ذلك هل قنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف صالة الصبح قال نعم بعد الركوع يسريا 
  رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب وغريه 

أيب  أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق وأخربنا أبو احلسن بن - ٢٩٤٦
: املعروف أنبأ خملد بن جعفر قاال ثنا يوسف بن يعقوب ثنا مسدد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عاصم األحول قال 

سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت قلت قبل الركوع أو بعده قال قبله قلت إن فالنا أخربين 
صلى اهللا عليه و سلم بعد الركوع شهرا أنه كان بعث عنك أنك قلت بعد الركوع قال كذب إمنا قنت رسول اهللا 

قوما يقال هلم القراء زهاء سبعني رجال إىل قوم من املشركني فقتلهم قوم من املشركني دون أولئك وكان بينهم وبني 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عهد فقنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شهرا يدعو عليهم رواه البخاري يف 

لصحيح عن مسدد كذا يف هذه الرواية عن عاصم األحول أن القنوت بعد الركوع إمنا كان شهرا حني كان يدعو ا
على الذين قتلوا القراء وأوهم أن القنوت قبل ذلك وبعده إمنا هو قبل الركوع وروي عبد العزيز بن صهيب عن 

عليهم يف صالة الغداة وذلك بدء القنوت وما  أنس يف قصة القراء قال فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شهرا
كنا نقنت مث روى عبد العزيز أن رجال سأل أنسا عن القنوت أبعد الركوع أو عند الفراغ من القراءة قال ال بل 
عند الفراغ من القراءة وقد روينا عن أيب هريرة يف غري قصة القراء أن قنوت النيب صلى اهللا عليه و سلم فيه كان 

  وع وكذلك عن بن عمر بعد الرك

أخربنا أبو علي الروذباري بطوس أنبأ أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه وأخربنا أبو عبد اهللا  - ٢٩٤٧
احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس قاال ثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال قرأنا على أيب اليمان أن 

أخربين أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد  شعيب بن أيب محزة أخربه عن الزهري
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني يرفع صلبه فيقول مسع اهللا ملن : الرمحن بن عوف قاال قال أبو هريرة 

هشام وعياش بن  محده ربنا ولك احلمد يدعو لرجال فيسميهم بأمسائهم فيقول اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن
أيب ربيعة واملستضعفني من املؤمنني اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنني كسين يوسف وأهل املشرق 

  من مضر يومئذ خيالفون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان 

ه ثنا عثمان بن سعيد ثنا نعيم بن محاد ثنا بن املبارك أنبأ أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو النضر الفقي - ٢٩٤٨
مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا رفع رأسه من : معمر عن الزهري عن سامل بن عبد اهللا حدثه عن أبيه أنه 

بنا لك الركوع يف الركعة اآلخرة من الفجر قال اللهم العن فالنا وفالنا وفالنا بعد ما يقول مسع اهللا ملن محده ر
اآلية رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن عبد اهللا } ليس لك من األمر شيء { احلمد فأنزل اهللا عز و جل 

السلمي عن عبد اهللا بن املبارك بإسناده وزاد فقال وعن حنظلة بن أيب سفيان قال مسعت سامل بن عبد اهللا يقول كأن 



ليس { بن أمية وسهيل بن عمرو واحلارث بن هشام فنزلت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدعو على صفوان 
  إىل قوله ظاملون } لك من األمر شيء 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن حممد النسوي ثنا محاد بن شاكر ثنا حممد ثنا حيىي بن عبد اهللا  - ٢٩٤٩
  ه موصوال إال أنه ذكر أبا سفيان بدل سهيل فذكره وقد روي هذا عن عمر بن محزة عن سامل عن أبي: ثنا عبد اهللا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا حممد بن سليمان ثنا علي بن حجر ثنا إمساعيل عن حممد  - ٢٩٥٠
ركع رسول اهللا : بن عمرو عن خالد بن عبد اهللا بن حرملة عن احلارث بن خفاف أنه قال قال خفاف بن أمياء 

ه و سلم مث رفع رأسه فقال غفار غفر اهللا هلا وأسلم ساملها اهللا وعصية عصت اهللا ورسوله اللهم العن صلى اهللا علي
بين حليان والعن رعال وذكوان مث خر ساجدا قال خالد فجعلت لعنة اهللا للكفرة ألجل ذلك رواه مسلم يف الصحيح 

ينا عن عاصم األحول عن أنس أنه أفىت عن حيىي بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر إال أنه قال خفاف فجعلت ورو
  بالقنوت بعد الركوع 

أخربنا أبو صادق بن أيب الفوارس العطار ثنا أبو العباس األصم ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا قبيصة بن  - ٢٩٥١
بعد إمنا قنت النيب صلى اهللا عليه و سلم شهرا فقلت كيف القنوت قال : عقبة ثنا سفيان عن عاصم عن أنس قال 

الركوع فهو ذا قد أخربنا القنوت املطلق املعتاد بعد الركوع وقوله إمنا قنت شهرا يريد به اللعن واهللا تعاىل أعلم 
ورواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ فهو أوىل وعلى هذا درج اخللفاء الراشدون رضي اهللا عنهم يف أشهر 

  الروايات عنهم وأكثرها 

احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا سعيد بن حممد بن أمحد احلناط ثنا إسحاق أخربنا أبو بكر بن  - ٢٩٥٢
أن أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما قنتا : بن أيب إسرائيل ثنا محاد بن زيد ثنا العوام رجل من بين مازن عن أيب عثمان 
محزة بزيادة عثمان بن عفان رضي اهللا  يف صالة الصبح بعد الركوع ورويناه عن حيىي بن سعيد القطان عن العوام بن

  عنه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس األموي ثنا الصغاين ثنا عفان بن مسلم ثنا شعبة عن عاصم  - ٢٩٥٣
كل هؤالء أنه مسع أبا عثمان حيدث عن عمر أنه كان يقنت بعد : األحول وسليمن التيمي وعلي بن زيد أخربين 

  الركوع 

وأخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن  - ٢٩٥٤
  أن عمر قنت يف صالة الصبح بعد الركوع : مالعب ثنا أمحد بن إسحاق ثنا وهيب عن احلسن عن أيب رافع 

أ حممد بن يونس ثنا روح ثنا شعبة عن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن أمحد بن بالويه أنب - ٢٩٥٥
قنت عمر قلت بعد الركوع قال نعم وبإسناده عن يزيد بن أيب زياد قال : يزيد بن أيب زياد عن زيد بن وهب قال 

مسعت أشياخنا حيدثون أن عليا كان يقنت يف صالة الصبح بعد الركوع قال الشيخ رمحه اهللا وقد روي عن عمر 
  ما قبل الركوع والصحيح عن عمر بعده وعلي رضي اهللا تعاىل عنه



وأخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو أمحد احلافظ أنبأ أبو عروبة احلسني بن أيب معشر السلمي حبران حدثين  - ٢٩٥٦
أمحد بن بكار بن أيب ميمونة احلراين ثنا خملد بن يزيد عن خليد بن دعلج عن قتادة عن أنس رضي اهللا تعاىل عنه قال 

يب صلى اهللا عليه و سلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي اهللا تعاىل عنهم بعد الركوع مث تباعدت الديار قنت الن: 
فطلب الناس إىل عثمان رضي اهللا تعاىل عنه أن جيعل القنوت يف الصالة قبل الركوع لكي يدركوا الصالة فقنت قبل 

   ٣٢٦الركوع خليد بن دعلج ال حيتج به وفيما مضى كفاية 

  القنوتباب دعاء 

أخربنا أبو منصور حممد بن حممد بن عبد اهللا بن نوح من أوالد إبراهيم النخعي بالكوفة أنبأ أبو جعفر  - ٢٩٥٧
حممد بن علي بن دحيم الشيباين ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة أنبأ عبيد اهللا بن موسى أنبأ إسرائيل عن أيب إسحاق 

علمين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ن أو احلسني بن علي قال عن بريد بن أيب مرمي عن أيب احلوراء عن حس
كلمات أقوهلن يف القنوت اللهم اهدين فيمن هديت وعافين فيمن عافيت وتولين فيمن توليت وبارك يل فيما أعطيت 

يت وقين شر ما قضيت إنك تقضي وال يقضى عليك وإنه ال يذل من واليت وال يعز من عاديت تباركت ربنا وتعال
كذا كان يف أصل كتابه عن احلسن أو احلسني بن علي فكأن الشك مل يقع يف احلسن وإمنا وقع يف اإلطالق أو 

  النسبة وكان يف أصل كتابه هذه الزيادة وال يعز من عاديت 

نس وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا العباس بن الفضل األسفاطي ثنا أمحد بن يو - ٢٩٥٨
ثنا حممد بن بشر العبدي ثنا العالء بن صاحل حدثين بريد بن أيب مرمي ثنا أبو احلوراء قال سألت احلسن بن علي ما 

علمين دعوات أقوهلن اللهم اهدين فيمن هديت وعافين فيمن : عقلت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
شر ما قضيت إنك تقضي وال يقضى عليك أراه قال إنه ال عافيت وتولين فيمن توليت وبارك يل فيما أعطيت وقين 

يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت قال فذكرت ذلك حملمد بن احلنفية فقال إنه الدعاء الذي كان أيب يدعو به يف 
  صالة الفجر يف قنوته قال الشيخ بريد يقول ذكرت ذلك حملمد بن احلنفية 

أمحد بن احلسن بن إسحاق البزار ببغداد من أصل مساعه خبط أيب احلسن  فقد أخربنا أبو احلسن حممد بن - ٢٩٥٩
الدارقطين أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن إسحاق الفاكهي مبكة ثنا أبو حيىي عبد اهللا بن أمحد بن زكريا بن 

يج أخربين عبد الرمحن احلارث بن أيب ميسرة أخربين أيب أنبأ عبد اجمليد يعين بن عبد العزيز بن أيب رواد عن بن جر
أن بريد بن أيب مرمي أخربه قال مسعت بن عباس وحممد بن علي هو بن احلنفية باخليف يقوالن كان النيب : بن هرمز 

صلى اهللا عليه و سلم يقنت يف صالة الصبح ويف وتر الليل هبؤالء الكلمات اللهم اهدين فيمن هديت وعافين فيمن 
يل فيما أعطيت وقين شر ما قضيت إنك تقضي وال يقضى عليك أنه ال يذل من  عافيت وتولين فيمن توليت وبارك

  واليت تباركت ربنا وتعاليت وروينا عن الوليد بن مسلم 

كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الوليد حسان بن حممد الفقيه ثنا أبو بكر حممد بن حممد بن  - ٢٩٦٠
الوليد بن مسلم ثنا بن جريج عن بن هرمز عن بريد بن أيب مرمي عن عبد اهللا سليمان ثنا هشام بن خالد األزرق ثنا 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعلمنا دعاء ندعو به يف القنوت من صالة الصبح اللهم اهدنا : بن عباس قال 
إنك تقضي وال  فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت



يقضى عليك إنه ال يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت رواه خملد بن يزيد احلراين عن بن جريج فذكر رواية بريد 
مرسلة يف تعليم النيب صلى اهللا عليه و سلم أحد ابين ابنته هذا الدعاء يف وتره مث قال بريد مسعت بن احلنفية وابن 

هللا عليه و سلم يقوهلا يف قنوت الليل وكذلك رواه أبو صفوان األموي عن بن عباس يقوالن كان رسول اهللا صلى ا
جريج إال أنه قال عن عبد اهللا بن هرمز وقال يف حديث بن عباس وابن احلنفيه يف قنوت صالة الصبح فصح هبذا 

ني اللذين كله أن تعليمه هذا الدعاء وقع لقنوت صالة الصبح وقنوت الوتر وأن بريدا أخذ احلديث من الوجه
  ذكرنامها وباهللا التوفيق 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر اخلوالين قال قرئ على  - ٢٩٦١
بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بن وهب أخربك معاوية بن صاحل عن عبد القاهر عن خالد بن أيب عمران قال 

ذ جاءه جربائيل فأومأ إليه أن اسكت فسكت فقال يا حممد إن اهللا مل يبعثك سبابا وال لعانا سلم يدعو على مضر إ
وإمنا بعثك رمحة ومل يبعثك عذابا ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم ظاملون مث علمه هذا 

رك اللهم إياك نعبد ولك نصلى القنوت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك وخنضع لك وخنلع ونترك من يكف
ونسجد وإليك نسعى وحنفد ونرجو رمحتك وخنشى عذابك وخناف عذابك اجلد إن عذابك بالكافرين ملحق هذا 

  مرسل وقد روي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه صحيحا موصوال 

د بن يعقوب ثنا أسيد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حمم - ٢٩٦٢
أن عمر رضي اهللا عنه : عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان قال حدثين بن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمري 

قنت بعد الركوع فقال اللهم اغفر لنا وللمؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات وألف بني قلوهبم وأصلح ذات 
العن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم 

ويقاتلون أوليائك اللهم خالف بني كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل هبم بأسك الذي ال ترده عن القوم اجملرمني بسم 
لرمحن اهللا الرمحن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثين عليك وال نكفرك وخنلع ونترك من يفجرك بسم اهللا ا

الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى وحنفد وخنشى عذابك اجلد ونرجو رمحتك إن عذابك 
  بالكافرين ملحق رواه سعيد بن عبد الرمحن بن أبزي عن أبيه عن عمر فخالف هذا يف بعضه 

الوليد أخربين أيب ثنا األوزاعي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن  - ٢٩٦٣
صليت خلف عمر بن اخلطاب رضي اهللا : حدثين عبدة بن أيب لبابة عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزي عن أبيه قال 

عنه صالة الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى وحنفد 
ذابك بالكافرين ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثين عليك اخلري وال نرجو رمحتك وخنشى عذابك إن ع

نكفرك ونؤمن بك وخنضع لك وخنلع من يكفرك كذا قال قبل الركوع وهو وإن كان إسنادا صحيحا فمن روي 
أوىل  عن عمر قنوته بعد الركوع أكثر فقد رواه أبو رافع وعبيد بن عمري وأبو عثمان النهدي وزيد بن وهب والعدد

باحلفظ من الواحد ويف حسن سياق عبيد بن عمري للحديث داللة على حفظه وحفظ من حفظ عنه وروينا عن علي 
رضي اهللا عنه أنه قنت يف الفجر فقال اللهم إنا نستعينك ونستغفرك وروينا عن أيب عمرو بن العالء أنه كان يقرأ يف 

   ٣٢٧ء دعاء القنوت إن عذابك بالكفار ملحق يعين خبفض احلا

  باب رفع اليدين يف القنوت



أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو نصر بن قتادة قاال أنبأ أبو حممد حيىي بن منصور القاضي أنبأ أبو  - ٢٩٦٤
القاسم علي بن صقر بن نصر بن موسى السكري ببغداد يف سويقة غالب من كتابه ثنا عفان بن مسلم ثنا سليمان 

لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا : نس بن مالك يف قصة القراء وقتلهم قال فقال يل أنس بن املغرية عن ثابت عن أ
  عليه و سلم كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم يعين على الذين قتلوهم 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا  - ٢٩٦٥
بن عبد امللك ثنا يزيد بن هارون أنبأ شيخ يف جملس عمرو بن عبيد زعموا أنه جعفر بن ميمون ح وأخربنا أبو حممد 

عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ثنا أيب ثنا بن أيب عدي عن جعفر بن ميمون 
أن اهللا : رسي رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال بياع األمناط عن أيب عثمان النهدي عن سلمان الفا

حيي كرمي يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردمها صفرا خائبتني رفعه جعفر بن ميمون هكذا ووقفه سليمان 
تعاىل  التيمي عن أيب عثمان يف إحدى الروايتني عنه واحلديث يف الدعاء مجله إال أن عددا من الصحابة رضي اهللا

  عنهم رفعوا أيديهم يف القنوت مع ما رويناه عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا حنبل بن إسحاق ثنا سفيان عن  - ٢٩٦٦
  اهللا عنه ميد يديه يف القنوت رأيت عمر رضي : جعفر أيب علي بياع األمناط قال مسعت أبا عثمان قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أبو املثىن ثنا مسدد ثنا حيىي بن سعيد عن  - ٢٩٦٧
كنا جنىء وعمر يؤم الناس مث يقنت بنا بعد الركوع ويرفع : جعفر بن ميمون قال حدثين أبو عثمان النهدي قال 

  خيرج ضبعيه يديه حىت يبدو كفاه و

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عبد الوهاب  - ٢٩٦٨
صليت خلف عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقرأ مثانني آية من : بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أيب عثمان قال 
ت بياض إبطيه ورفع صوته بالدعاء حىت مسع من وراء احلائط وهبذا البقرة وقنت بعد الركوع ورفع يديه حىت رأي

اإلسناد عن قتادة عن احلسن وبكر بن عبد اهللا مجيعا عن أيب رافع قال صليت خلف عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
نه فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء قال قتادة وكان احلسن يفعل مثل ذلك وهذا عن عمر رضي اهللا ع

صحيح وروي عن علي رضي اهللا عنه بإسناد فيه ضعف وروي عن عبد اهللا بن مسعود وأيب هريرة رضي اهللا عنهما 
يف قنوت الوتر قال الشيخ رمحه اهللا فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من 

الصالة وقد روي فيه عن النيب صلى اهللا عليه  السلف يف دعاء القنوت وإن كان يروي عن بعضهم يف الدعاء خارج
و سلم حديث فيه ضعف وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصالة وأما يف الصالة فهو عمل مل يثبت خبرب صحيح 

وال أثر ثابت وال قياس فاألوىل أن ال يفعله ويقتصر على ما فعله السلف رضي اهللا عنهم من رفع اليدين دون 
  ة وباهللا التوفيق مسحهما بالوجه يف الصال

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود وهو السجستاين ثنا عبد اهللا بن مسلمة ثنا عبد  - ٢٩٦٩
امللك بن حممد بن أمين عن عبد اهللا بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن حممد بن كعب القرظي قال حدثين عبد 

سلوا اهللا عز و جل ببطون أكفكم وال تسألوه بظهورها : عليه و سلم قال  اهللا بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا



فإذا فرغتم فامسحوا هبا وجوهكم قال أبو داود روي هذا احلديث من غري وجه عن حممد بن كعب كلها واهية 
  وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا 

ىي بن شاسوية ثنا عبد الكرمي السكري ثنا وهب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر اجلراحي ثنا حي - ٢٩٧٠
سألت عبد اهللا يعين بن املبارك عن الذي إذا دعا مسح وجهه قال مل أجد له ثبتا : بن زمعة أخربين علي الباشاين قال 

   ٣٢٨قال علي ومل أره يفعل ذلك قال وكان عبد اهللا يقنت بعد الركوع يف الوتر وكان يرفع يديه 

  على دعاء القنوت باب املأموم يؤمن

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن معاوية اجلمحي ثنا ثابت بن  - ٢٩٧١
قنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : يزيد عن هالل بن خباب عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

لعشاء والصبح يف دبر كل صالة إذا قال مسع اهللا ملن محده يف الركعة شهرا متتابعا يف الظهر والعصر واملغرب وا
   ٣٢٩اآلخرة يدعو على أحياء من بين سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه 

  باب من مل ير القنوت يف صالة الصبح

معلي بن منصور ثنا حممد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا عبد اهللا بن حممد بن موسى ثنا حممد بن غالب ثنا  - ٢٩٧٢
ما قنت رسول اهللا : بن جابر عن محاد عن إبراهيم عن علقمة واألسود عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال 

صلى اهللا عليه و سلم يف شيء من صالته كذا رواه حممد بن جابر السحيمي وهو متروك وقد روى أبو محزة األعور 
قال قنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شهرا يدعو على عصية وذكوان فلما عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا 

  ظهر عليهم ترك القنوت 

أخربناه حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا حيىي بن منصور القاضي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو غسان ثنا  - ٢٩٧٣
  إمنا ترك اللعن :  أنه قال شريك عن أيب محزة فذكرة وقد روينا عن عبد الرمحن بن مهدي رمحه اهللا

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا أبو  - ٢٩٧٤
قلت أليب يا أبت أليس قد صليت خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عوانة عن أيب مالك األشجعي قال 
ى قلت فكانوا يقنتون يف الفجر قال يا بين حمدثة طارق بن أشيم األشجعي مل وخلف أيب بكر وخلف عمر قال بل

  حيفظه عمن صلى خلفه فرآه حمدثا وقد حفظه غريه فاحلكم له دونه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن العنزي ثنا عثمان بن سعيد ثنا موسى بن إمساعيل ثنا مهام  - ٢٩٧٥
صليت مع بن عمر صالة الصبح فلم يقنت فقلت البن عمر ال أراك تقنت قال ال : قال عن قتادة عن أيب جملز 

أحفظه عن أحد من أصحابنا قال الشيخ نسيان بعض الصحابة أو غفلته عن بعض السنن ال يقدح يف رواية من 
  حفظه وأثبته 



يوسف بن يعقوب ثنا أبو  أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا - ٢٩٧٦
أرأيت قيامهم عند فراغ القارىء من السورة : الربيع ثنا محاد بن زيد ثنا بشر بن حرب قال مسعت بن عمر يقول 

هذا القنوت إهنا لبدعة ما فعله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال شهرا مث تركه بشر بن حرب النديب ضعيف وإن 
  الله على أنه إمنا أنكر القنوت قبل الركوع دواما وأمام الذي صحت روايته عن بن عمر ففيها د

أخربين أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ علي بن عمر ثنا احلسني بن إمساعيل ثنا حممد بن منصور الطوسي ثنا  - ٢٩٧٧
نوت يف أن الق: شبابه ثنا عبد اهللا بن ميسرة أبو ليلى عن إبراهيم بن أيب حرة عن سعيد بن جبري عن بن عباس 

  صالة الصبح بدعة فإنه ال يصح وأبو ليلى الكويف متروك وقد روينا عن بن عباس أنه قنت يف صالة الصبح 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا أبو مسلم ثنا الرمادي يعين  - ٢٩٧٨
أن النيب : الرمحن عن عبد اهللا بن نافع عن أبيه عن أم سلمة إبراهيم بن بشار ثنا حممد بن يعلى ثنا عنبسة بن عبد 

  صلى اهللا عليه و سلم هنى عن القنوت يف صالة الصبح 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه قال قال أبو احلسن الدارقطين حممد بن يعلي وعنبسة وعبد اهللا بن نافع  - ٢٩٧٩
ل هياج عن عنبسة عن بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أيب عبيد وال يصح لنافع مساع من أم سلمة قال وقا: ضعفاء 

باب الترغيب يف  ٣٣٠عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وصفية بنت أيب عبيد مل تدرك النيب صلى اهللا عليه و سلم 
حفظ وقت الصالة والتشديد على من أضاعه قال اهللا عز و جل فويل للمصلني الذين هم عن صالهتم ساهون 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن  - ٢٩٨٠
أيب طالب ثنا أبو بدر ثنا عبد اهللا بن زبيد األيامي عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن سعد بن أيب وقاص 

ل السهو عنها ترك وقتها ومبعناه رواه خلف بن الذين هم عن صالهتم ساهون ويف قراءة عبد اهللا الهون قا: قال 
  حوشب عن طلحة بن مصرف 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا حممد بن غالب ثنا موسى بن  - ٢٩٨١
 الذين قلت أليب أرأيت قول اهللا: إمساعيل ثنا أبان بن يزيد ثنا عاصم هو بن أيب النجود عن مصعب بن سعد قال 

هم عن صالهتم ساهون هو الذي حيدث أحدنا نفسه يف الصالة قال ال وأينا ال حيدث نفسه يف الصالة ولكن السهو 
  ترك الصالة عن وقتها وقد أسنده عكرمة بن إبراهيم األزدي 

نبأ حممد بن أخربنا أبو سهل أمحد بن حممد بن إبراهيم املهراين أنبأ أبو احلسن حممد بن احلسن السراج أ - ٢٩٨٢
عبد اهللا بن سليمان احلضرمي ثنا شيبان بن فروخ ثنا عكرمة بن إبراهيم األزدي عن عبد امللك بن عمري عن 

سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم عن قوله الذين هم عن صالهتم ساهون قال هم : مصعب بن سعد عن سعد قال 
  الذين يؤخرون الصالة عن وقتها 

د بن أيب عمرو أنبأ أبو عبد اهللا الصفار ثنا حممد بن غالب حدثين حرمي بن حفص أخربنا أبو سعي - ٢٩٨٣
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الذين هم عن صالهتم : القسملي ثنا عكرمة بن إبراهيم فذكره بإسناده 



بن معني وغريه من ساهون قال إضاعة الوقت وهذا احلديث إمنا يصح موقوفا وعكرمة بن إبراهيم قد ضعفه حيىي 
  أئمة احلديث 

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود احلسيين رمحه اهللا إمالء أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن دلويه  - ٢٩٨٤
الدقاق ثنا حممد بن إمساعيل البخاري ثنا أبو الوليد هشام بن عبد امللك ثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخربين قال 

: رو الشيباين يقول أخربين صاحب هذه الدار وأومأ بيده إىل دار عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال مسعت أبا عم
سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم أي العمل أحب إىل اهللا قال الصالة لوقتها قلت مث أي قال بر الوالدين قلت مث 

دين هكذا أخرجه البخاري يف الصحيح وأخرجه مسلم أي قال اجلهاد يف سبيل اهللا قال وحدثين هبن ولو استزدته لزا
  من وجه آخر عن شعبة 

أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد ثنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا إبراهيم بن اهليثم البلدي ثنا  - ٢٩٨٥
له ثنا أبو العباس حممد آدم بن أيب إياس ثنا أبو غسان يعين حممد بن مطرف ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ واللفظ 

بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا يزيد بن هارون أنبأ حممد هو بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن عبد اهللا الصناحبي قال زعم أبو حممد أن الوتر واجب فقال عبادة كذب أبو حممد أشهد اين مسعت رسول اهللا 

وات افترضهن اهللا من أحسن وضوئهن وصالهتن لوقتهن وأمت ركوعهن مخس صل: صلى اهللا عليه و سلم يقول 
وخشوعهن كان له عند اهللا عهد أن يغفر له ومن مل يفعل فليس له عند اهللا عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ليس 

  يف حديث آدم ذكر الوتر وقال عن أيب عبد اهللا الصناحبي 

و بكر بن إسحاق الفقيه ثنا حممد بن عبد اهللا بن سليمان ح وأخربنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أب - ٢٩٨٦
حامد أمحد بن أيب خلف الصويف ثنا حممد بن يزداد بن مسعود اجلوسقاين ثنا حممد بن عبد اهللا بن سليمان ثنا سعيد 

نس بن مالك بن عمرو األشعثى ثنا حفص بن غياث عن عبد الرمحن جليس ملسعر بن كدام عن يزيد الفقري عن أ
إن أخوف ما أخاف على أميت تأخريهم الصالة عن وقتها : رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  وتعجيلهم الصالة عن وقتها 

أخربناه أبو بكر بن إبراهيم الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا حممد بن سليمان بن فارس ثنا  - ٢٩٨٧
فذكر هذا احلديث مث قال البخاري ال أدري إيش هذا احلديث : مساعيل البخاري ثنا أمحد قال ثنا األشعثي حممد بن إ

قال الشيخ وهذا ألنه ال يعرف حال عبد الرمحن هذا واهللا أعلم وقد مضت األخبار يف املواقيت وفيها كفاية وقد 
  رواه غري األشعثي فذكر هذا احلديث عن حفص فأسنده 

ناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أمحد بن حممد بن سعيد بن عصام ثنا أبو الشعثاء أخرب - ٢٩٨٨
علي بن احلسن ثنا حفص بن غياث عن عبد الرمحن بن زياد عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن 

  حنوه : النيب صلى اهللا عليه و سلم 

اري ثنا أبو بكر بن حممويه العسكري ثنا جعفر القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا أخربنا أبو علي الروذب - ٢٩٨٩
سألت عائشة رضي اهللا عنها ما كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : شعبة عن احلكم عن إبراهيم عن األسود قال 



ة خرج إىل الصالة سلم يصنع يف أهله فقالت كان يكون يف مهنة أهله قال تعين يف خدمه أهله فإذا حضرت الصال
   ٣٣١رواه البخاري يف الصحيح عن آدم 

  باب ال تفريط على من نام عن صالة أو نسيها حىت ذهب وقتها وعليه قضاؤها

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين منيعي ثنا أبو  - ٢٩٩٠إذا ذكرها ال كفارة هلا إال ذلك 
يبة وشجاع بن خملد قاال ثنا هشيم بن بشري أنبأ حصني ثنا عبد اهللا بن أيب قتادة عن بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب ش

سرينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن يف سفر ذات ليلة فقلنا يا رسول اهللا لو عرست : أبيه أيب قتادة قال 
إن اهللا قبض أرواحكم حني شاء  بنا فذكر احلديث يف نومهم عن الصالة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

وردها عليكم حني شاء مث أمرهم فانتشروا حلاجتهم وتوضؤوا وارتفعت الشمس فصلى هبم رواه البخاري يف 
  الصحيح عن حممد بن سالم عن هشيم 

أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو حممد عبد اهللا بن يوسف قاال أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا  - ٢٩٩١
براهيم بن احلارث البغدادي ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا سليمان بن املغرية حدثين ثابت البناين عن عبد اهللا بن رباح عن إ

فذكر احلديث يف مسريهم قال فمال النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الطريق فوضع رأسه مث قال احفظوا : أيب قتادة 
اهللا عليه و سلم والشمس يف ظهره فقمنا فزعني فقال اركبوا فسرنا علينا صالتنا فكان أول من استيقظ النيب صلى 

حىت ارتفعت الشمس مث دعا مبيضاة كانت معي فيها شيء من املاء فتوضأنا منها وذكر احلديث قال مث نادى بالل 
 بالصالة فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركعتني مث صلى صالة الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم مث

ركب النيب صلى اهللا عليه و سلم وركبنا فجعل بعضنا يهمس إىل بعض ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا يف صالتنا فقال 
النيب صلى اهللا عليه و سلم ما هذا الذي هتمسون دوين فقلنا يا نيب اهللا تفريطنا يف صالتنا فقال أما لكم يف أسوة مث 

لى من مل يصل الصالة حىت جييء وقت األخرى فإذا كان ذلك فليصلها قال إنه ليس يف النوم تفريط إمنا التفريط ع
حني يستيقظ فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها وذكر باقي احلديث مث قال عبد اهللا بن رباح إين ألحدث هبذا 

الليلة احلديث يف املسجد اجلامع فقال يل عمران بن احلصني أنظر أيها الفىت كيف حتدث فإين ألحد الركب تلك 
فقلت يا أبا جنيد حدث أنت أعلم باحلديث قال ممن أنت قلت من األنصار قال فأنتم اعلم باحلديث فحدثت القوم 
فقال عمران لقد شهدت تلك الليلة فما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته رواه مسلم يف الصحيح عن شيبان بن 

ينتبه هلا فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها وإمنا أراد  فروخ عن سليمان بن املغرية وقال فمن فعل ذلك فليصلها حني
اهللا أعلم ليبني أن وقتها مل يتحول إىل ما بعد طلوع الشمس فإذا كان الغد صالها عند وقتها يعين صالة الغد وقد 

  محله بعضهم عن عبد اهللا بن رباح على الوهم 

بأ أبو خليفه ثنا سليمان بن حرب ثنا األسود بن أخربناه أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر أن - ٢٩٩٢
شيبان عن خالد بن مشري قال قدم علينا عبد اهللا بن رباح األنصاري وكانت األنصار تفقهه فحدثنا قال ثنا أبو قتادة 

فذكر قصة نومهم عن الصالة إىل أن قال فما استيقظنا إال : األنصاري فارس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
س طالعة علينا فقمنا وهلني لصالتنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رويدا رويدا حىت تعالت الشمس بالشم

مث قال من كان يصلي هاتني الركعتني قبل صالة الغداة فليصلهما قال فصالمها من كان يصليهما ومن كان ال 
حبمد اهللا مل نكن يف شيء من أمر الدنيا شغلنا  يصليهما مث أمر فنودي بالصالة مث تقدم فصلى بنا فلما سلم قال إنا



عن صالتنا ولكن أرواحنا كانت بيد اهللا أرسلها إذا شاء فمن أدركته هذه الصالة من غد صاحلا فليصل معها مثلها 
  قال حممد بن إمساعيل البخاري ال يتابع يف قوله من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها ولوقتها من الغد 

فذكره قال : بو بكر الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا أنبأ أبو أمحد بن فارس قال قال حممد أخربناه أ - ٢٩٩٣
الشيخ رمحه اهللا والذي يدل على ضعف هذه الكلمة وإن الصحيح ما مضى من رواية سليمان بن املغرية أن عمران 

ديث بأن ال جيب مع القضاء بن حصني أحد الركب كما حدث عبد اهللا بن رباح عنه وقد صرح يف رواية هذا احل
  غريه 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن حممد بن أيب كثري ثنا مكي بن  - ٢٩٩٤
سرينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : إبراهيم ثنا هشام عن احلسن عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال 

ما كان يف آخر السحر عرسنا فما استيقظنا حىت أيقظنا حر الشمس فجعل القوم منا ينتبه يف غزاة أو قال سرية فل
فزعا دهشا فلما استيقظ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرنا فارحتلنا مث سرنا حىت إرتفعت الشمس مث نزلنا 

داه فقلنا يا نيب اهللا أال نقضيها من فقضى القوم حوائجهم مث أمر بالال فأذن فصلينا ركعتني مث أمره فأقام مث صلى الغ
الغد لوقتها فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينهاكم اهللا عن الربا ويقبله منكم وكذلك رواه روح بن 

عبادة عن هشام ورواه زائدة بن قدامة عن هشام عن احلسن أن عمران بن حصني حدثه فذكر معناه أخربناه علي 
أمحد بن عبيد ثنا علي بن احلسن بن بيان املقرئ ثنا معاوية بن عمرو بن املهلب ثنا زائدة بن  بن أمحد بن عبدان أنبأ

  قدامة فذكره 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا بن وهب ح وأخربنا أبو  - ٢٩٩٥
 أنبأ احلسن بن سفيان ثنا حرملة بن حيىي أنبأ بن وهب أخربين عبد اهللا احلافظ واللفظ له أخربين أبو بكر بن عبد اهللا

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني : يونس عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 
ام قفل من غزوة خيرب سار ليلة حىت إذا أدركه الكرى عرس وقال لبالل اكأل لنا الليل فصلى بالل ما قدر له ون

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بالل إىل راحلته مواجه الفجر فغلبت بالال 
عيناه وهو مستند إىل راحلته فلم يستيقظ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال بالل وال أحد من أصحابه حىت 

استيقاظا ففزع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  ضربتهم الشمس فكأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أوهلم
فقال أي بالل فقال بالل أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا قال اقتادوا فاقتادوا رواحلهم 
شيئا مث توضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأمر بالال فأقام الصالة فصلى هبم الصبح فلما قضى الصالة قال من 

ي الصالة فليصلها إذا ذكرها فإن اهللا عز و جل قال أقم الصالة لذكري قال يونس وكان بن شهاب يقرؤها نس
لذكرى ويف حديث أمحد للذكرى قال يونس وكان بن شهاب يقرؤها كذلك قال أمحد قال عنبسة يعين عن يونس 

  ة يف هذا احلديث لذكرى قال أمحد الكرى النعاس رواه مسلم يف الصحيح عن حرمل

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا أبان ثنا معمر عن  - ٢٩٩٦
حتولوا عن : الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة يف هذا اخلرب قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أذن وأقام وصلى وهذا اخلرب رواه مالك بن أنس ومجاعة عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة قال فأمر بالال ف



الزهري عن بن املسيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال ورواه مالك عن زيد بن أسلم عن النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم منقطعا ومن وصلة ثقة وقد ثبت من وجه آخر عن أيب هريرة خمتصرا 

مد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن حم - ٢٩٩٧
عرسنا مع النيب صلى اهللا : حممد بن أيب بكر ثنا حيىي عن يزيد بن كيسان قال حدثين أبو حازم عن أيب هريرة قال 

برأس راحلته عليه و سلم فلم نستيقظ حىت طلعت الشمس فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليأخذ كل رجل 
فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ففعلنا مث دعا باملاء فتوضأ مث سجد سجدتني مث أقيمت الصالة فصلى الغداة رواه 

  مسلم يف الصحيح عن حممد بن حامت وغريه عن حيىي بن سعيد القطان 

اق الصغاين ثنا أبو نعيم وأبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسح - ٢٩٩٨
من نسي صالة : الوليد ومسلم قالوا ثنا مهام بن حيىي عن قتادة عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

فليصلها إذا ذكرها وال كفارة هلا إال ذلك مث قرأ قتادة أقم الصالة لذكري رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم 
ئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا هدبة ثنا مهام ثنا قتادة فذكره وأخربنا أبو احلسن املقر

  بنحوه رواه مسلم يف الصحيح عن هداب بن خالد وهو هدبة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ أبو عوانة عن قتادة  - ٢٩٩٩
من نسي صالة أو نام عنها فكفارهتا أن : مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  عن أنس بن

يصليها إذا ذكرها رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وغريه وكذلك رواه بن أيب عروبة واملثىن بن سعيد 
اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود وغريمها عن قتادة حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد 

الطيالسي ثنا شعبة واملسعودي عن جامع بن شداد عن عبد الرمحن بن أيب علقمة القارىء من بين قارة عن عبد اهللا 
بن مسعود وحديث املسعودي أحسن قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مرجعه من احلديبية فعرسنا فقال 

لصالتنا وقال شعبة من يكألنا فقال بالل أنا قال املسعودي يف حديثه أنك تنام مث قال من حيرسنا لصالتنا من حيرسنا 
فقال بن مسعود قلت أنا يا رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنك تنام فحرستهم حىت إذا كان يف 

مت فما استيقظنا إال بالشمس قال فقام رسول اهللا وجه الصبح أدركين ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فن
صلى اهللا عليه و سلم فصنع ما كان يصنع مث قال إن اهللا لو أراد أن ال تناموا عنها مل تناموا ولكن أراد أن تكون ملن 

  بعدكم فهكذا فافعلوا من نام منكم أو نسي 

بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي وأبو سعيد  - ٣٠٠٠
يعقوب ثنا إبراهيم بن سليمان الربلسي ثنا أبو ثابت ثنا حفص بن أيب العطاف عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب 

من نسي صالة فوقتها إذا ذكرها كذا رواه حفص بن : هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
طاف وقد قيل عنه عن أيب الزناد عن القعقاع بن حكيم أو عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عمر بن أيب الع

وهو منكر احلديث قال البخاري وغريه والصحيح عن أيب هريرة وغريه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ما ذكرنا 
على أن وقت القضاء ال يتضيق ولو كان ليس فيه فوقتها إذا ذكرها ويف حديث أيب قتادة وأيب هريرة وغريمها داللة 

يتضيق ألشبه أن ال يؤخرها عن حال اإلنتباه ملكان الشيطان فقد صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو خينق 
  الشيطان قال الشافعي رمحه اهللا وخنقه الشيطان يف الصالة أكرب من واد فيه شيطان 



د بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا حممد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمح - ٣٠٠١
إن عفريتا : بن جعفر ثنا شعبة عن حممد بن زياد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

نب ساريه من من اجلن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصالة فأمكنين اهللا منه فذرعته وأردت أن أربطه إىل ج
سوارى املسجد حىت تصبحوا فتنظروا إليه كلكم أمجعون قال فذكرت دعوة أخي سليمان رب هب يل ملكا ال 

  ينبغي ألحد من بعدي قال فرده اهللا خاسئا رواه البخاري ومسلم مجيعا عن حممد بن بشار عن حممد بن جعفر 

لكوفة أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا أمحد أخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح احملاريب با - ٣٠٠٢
بن حازم أنبأ عبيد اهللا هو بن موسى أنبأ إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد اهللا هو بن مسعود رضي اهللا 

مر علي الشيطان فتناولته فأخذته فخنقته حىت وجدت برد لسانه : عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
على يدي وقال أوجعتين أوجعتين ولوال ما دعا سليمان عليه السالم ألصبح مناطا إىل إسطوانة من أساطني املسجد 

   ٣٣٢ينظر إليه ولدان أهل املدينة تابعه جابر بن مسرة فرواه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مبعناه 

  باب قضاء الصلوات األوىل فاألوىل

ن احلسن القاضي أنبأ حاجب بن أمحد الطوسي ثنا عبد اهللا بن هاشم ثنا وكيع ثنا أخربنا أبو بكر أمحد ب - ٣٠٠٣
جاء عمر رضي اهللا عنه إىل النيب : علي بن املبارك عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن جابر بن عبد اهللا قال 

الة العصر حىت كادت صلى اهللا عليه و سلم يوم اخلندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول اهللا ما صليت ص
أن تغيب الشمس قال النيب صلى اهللا عليه و سلم وأنا واهللا ما صليتها بعد قال فنزل إىل بطحان فتوضأ وصلى 

  العصر بعد ما غابت الشمس مث صلى املغرب بعدها 

أيب شيبة ثنا  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن - ٣٠٠٤
  بنحوه رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي عن وكيع ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة : وكيع 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي قاال ثنا أبو العباس حممد  - ٣٠٠٥
بن بكر حدثين األوزاعي حدثين أبو الزبري عن نافع بن بن يعقوب ثنا سعيد بن عثمان أبو عثمان التنوخي ثنا بشر 

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : جبري بن مطعم عن أيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال 
موازى العدو فشغلوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن صالة الظهر والعصر واملغرب والعشاء حىت كان نصف 

فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبدأ بالظهر فصالها مث العصر مث املغرب مث العشاء يتبع بعضها بعضا زاد  الليل
فيه الوليد بن مسلم عن أيب عمرو األوزاعي يتابع بعضها بعضا بإقامة إقامة وقد مضى ذكره ورويناه عن أيب سعيد 

   ٣٣٣ان اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف مسألة األذ

  باب من قال بترك الترتيب يف قضائهن وهو قول طاوس واحلسن

حدثنا أبو احلسن العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا عبد اهللا بن حممد الفراء ثنا حفص بن عبد اهللا  - ٣٠٠٦
:  حدثين إبراهيم بن طهمان عن األعمش عن أيب الضحى عن شتري بن شكل عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه



أنه قال شغل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم األحزاب عن صالة العصر حىت صلى ما بني املغرب والعشاء 
  فقال شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العصر مأل اهللا قبورهم وبيوهتم نارا 

أبو بكر بن أيب شيبة ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا حممد بن أيوب أنبأ  - ٣٠٠٧
معاوية عن األعمش عن مسلم بن صبيح عن شتري بن شكل عن علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العصر مأل اهللا بيوهتم وقبورهم نارا مث صالها بني : عليه و سلم يوم األحزاب 
ه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وقد روي بإسناد ضعيف أنه نقض العشائني بني املغرب والعشاء روا

  األوىل فصلى العصر مث صلى املغرب 

أخربناه حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا بن أيب  - ٣٠٠٨
يزيد عن عبد اهللا بن عوف عن أيب مجعه حبيب بن سباع مرمي أنبأ بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن حممد بن 

عام األحزاب صلى : وكان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
املغرب ونسي العصر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألصحابه هل رأيتموين صليت العصر قالوا ال يا رسول 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املؤذن فأذن مث أقام الصالة فصلى العصر ونقض األوىل مث صلى املغرب اهللا فأمر ر
وروينا يف احلديث الثابت عن جابر بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه صلى العصر مث صلى املغرب 

عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف يوم بعدها فيحتمل أن يكون فعل ذلك يف يوم وما روينا عن علي رضي اهللا 
آخر وما روينا يف حديث بن مسعود وأيب سعيد يف يوم آخر وحيتمل أن يكون املراد بقول علي رضي اهللا عنه بني 

   ٣٣٤املغرب والعشاء بني غروب الشمس ووقت العشاء فيكون موافقا لرواية جابر واهللا أعلم 

  تج بعض أصحابنا يف ذلك بعموم قوله صلىباب من ذكر صالة وهو يف أخرى قد اح

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن  - ٣٠٠٩اهللا عليه و سلم صلوا ما أدركتم مث اقضوا ما فاتكم 
منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ سفيان عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة 

إذا أتيتم الصالة فال تأتوها تسعون وأتوها متشون وعليكم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  رضي اهللا عنه أن
  السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما فاتكم رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن سفيان 

ا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثن - ٣٠١٠
إسحاق الصغاين أنبأ إمساعيل بن بسأم أبو إبراهيم الترمجاين ثنا سعيد بن عبد الرمحن عن عبيد اهللا عن نافع عن بن 

من نسي صالة فلم يذكرها إال وهو مع اإلمام : عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
مام فإذا فرغ من صالته فليعد الصالة اليت نسي مث ليعد الصالة اليت صلى مع اإلمام تفرد أبو إبراهيم فليصل مع اإل

  الترمجاين برواية هذا احلديث مرفوعا والصحيح أنه من قول بن عمر موقوفا وهكذا رواه غري أيب إبراهيم عن سعيد 

ضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القا - ٣٠١١
مثله ومل يرفعه وكذلك رواه مالك بن أنس : إسحاق أنبأ حيىي بن أيوب ثنا سعيد عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر 

ا    وعبد اهللا بن عمر العمري عن نافع عن بن عمر موقوف



ن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر أخربناه أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد ب - ٣٠١٢
من : بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك عبد اهللا بن عمر ومالك بن أنس عن نافع أن عبد اهللا بن عمر قال 

نسي صالة من صلواته فلم يذكرها إال وهو وراء اإلمام فإذا سلم اإلمام فليصل الصالة اليت نسيها مث ليصل بعد 
األخرى قال بن وهب وقال مالك والليث بن سعد وحيىي بن عبد اهللا بن سامل مثله قال الشيخ رمحه اهللا الصالة 

  وإعادة الصالة اليت صالها مع اإلمام عند الشافعي رمحه اهللا استحباب ال إجياب واهللا أعلم 

بن عبد الرحيم ثنا علي بن أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا علي بن احلسني  - ٣٠١٣
إذا نسي : حجر ثنا بقية ثنا عمر بن أيب عمر عن مكحول عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

أحدكم صالة فذكرها وهو يف صالة مكتوبة فليبدأ باليت هو فيها فإذا فرغ صلى اليت نسي قال أبو أمحد رمحه اهللا 
يروي عنه غري بقية قال الشيخ رمحه اهللا ومجاع ما يفارق املرأة فيه الرجل من عمر بن أيب عمر جمهول ال أعلم 

أحكأم الصالة راجع إىل الستر وهو أهنا مأمورة بكل ما كان أستر هلا واألبواب اليت تلي هذه تكشف عن معناه 
   ٣٣٥وتفصيله وباهللا التوفيق 

  ل إبراهيمباب ما يستحب للمرأة من ترك التجايف يف الركوع والسجود قا

النخعي كانت املرأة تؤمر إذا سجدت أن تلزق بطنها بفخذيها كيال ترتفع عجيزهتا وال جتايف كما جيايف الرجل 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ احلسن بن علي بن زياد قال ثنا سعيد بن  - ٣٠١٤

إذا سجدت املرأة فلتضم فخذيها : رث قال قال علي رضي اهللا عنه منصور ثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن احلا
وقد روي فيه حديثان ضعيفان ال حيتج بأمثاهلما أحدمها حديث عطاء بن العجالن عن أيب نضرة العبدي عن أيب 

سعيد اخلدري صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال خري صفوف 
رجال األول وخري صفوف النساء الصف األخر وكان يأمر الرجال أن يتجافوا يف سجودهم ويأمر النساء ال

ينخفضن يف سجودهن وكان يأمر الرجال أن يفرشوا اليسرى وينصبوا اليمين يف التشهد ويأمر النساء أن يتربعن 
ال أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو وقال يا معشر النساء ال ترفعن أبصاركن يف صالتكن تنظرن إىل عورات الرج

العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن الوليد بن مزيد البريويت أنبأ حممد بن شعيب أخربين عبد الرمحن بن سليم عن 
عطاء بن عجالن أنه حدثهم فذكره واللفظ األول واللفظ اآلخر من هذا احلديث مشهوران عن النيب صلى اهللا عليه 

بينهما منكر واهللا أعلم واآلخر حديث أيب مطيع احلكم بن عبد اهللا البلخي عن عمر بن ذر عن جماهد و سلم وما 
عن عبد اهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا جلست املرأة يف الصالة وضعت فخذها على 

اهللا تعاىل ينظر إليها ويقول يا فخذها األخرى وإذا سجدت الصقت بطنها يف فخذيها كأستر ما يكون هلا وإن 
  مالئكيت أشهدكم أين قد غفرت هلا 

أخربنا أبو سعد الصويف أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا عبيد بن حممد السرخسي ثنا حممد بن القاسم البلخي  - ٣٠١٥
ال يتابع عليه  فذكره قال أبو أمحد أبو مطيع بني الضعف يف أحاديثه وعامة ما يرويه: ثنا أبو مطيع ثنا عمر بن ذر 

قال الشيخ رمحه اهللا وقد ضعفه حيىي بن معني وغريه وكذلك عطاء بن عجالن ضعيف وروي فيه حديث منقطع 
  وهو أحسن من املوصولني قبله 



أخربناه أبو بكر حممد بن حممد أنبأ أبو احلسني الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود ثنا سليمان بن  - ٣٠١٦
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : هب أنبأ حيوة بن شريح عن سامل بن غيالن عن يزيد بن أيب حبيب داود أنبأ بن و

سلم مر على امرأتني تصليان فقال إذا سجدمتا فضما بعض اللحم إىل األرض فإن املرأة ليست يف ذلك كالرجل 
٣٣٦   

  مجاع أبواب لبس املصلى

 )٣٣٧   

  باب وجوب ستر العورة للصالة وغريها

قال الشافعي فقيل واهللا أعلم الثياب وهو يشبه ما قيل قال } خذوا زينتكم عند كل مسجد { ل اهللا جل ثناؤه قا
  الشيخ رمحه اهللا وهذا قول طاوس وقال جماهد ما وارى عورتك ولو عباءة 

بن يعقوب ثنا  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو صادق بن أيب الفوارس العطار قاال ثنا أبو العباس حممد - ٣٠١٧
أبو جعفر حممد بن عبيد اهللا بن املنادي ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطني عن سعيد 

قال كانت املرأة إذا طافت بالبيت خترج } خذوا زينتكم عند كل مسجد { يف قوله تعاىل : بن جبري عن بن عباس 
  } ينتكم عند كل مسجد خذوا ز{ صدرها وما هناك فأنزل اهللا تعاىل 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو داود الطيالسي  - ٣٠١٨
كانت املرأه : ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال مسعت مسلم البطني حيدث عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال 

نة وعلى فرجها خرقه وهي تقول اليوم يبدو بعضه وكله فما بدا منه فال أحله تطوف بالبيت يف اجلاهليه وهي عريا
اآلية رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن نافع وابن بشار عن غندر } قل من حرم زينة اهللا { فنزلت هذه اآلية 

ليس على عاتقه منه  عن شعبة قال الشافعي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يصلي أحدكم يف الثوب الواحد
  شيء فدل أن ليس ألحد أن يصلي إال البسا إذا قدر على ما يلبس 

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان  - ٣٠١٩
ال يصلني : ى اهللا عليه و سلم قال أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صل

  أحدكم يف الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء رواه البخاري يف الصحيح عن أيب عاصم عن مالك 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسن بن يعقوب العدل ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء  - ٣٠٢٠
ال يصلي الرجل يف الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء رواه البخاري : ه قال أنبأ مالك فذكره بإسناده غري أن

  يف الصحيح عن أيب عاصم عن مالك 

أخربنا أبو بكر القاضي وأبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ٣٠٢١
أن بن شهاب أخربه عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن أيب سعيد ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين الليث بن سعد 



هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن اشتمال الصماء وأن حيتيب الرجل يف الثوب الواحد ليس : اخلدري قال 
  على فرجه منه شيء رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة عن الليث وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن أيب سعيد 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا حممد بن يزيد ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد اهللا عن خبيب بن  - ٣٠٢٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن لبستني عن اشتمال : عبد الرمحن عن حفص بن عاصم عن أيب هريرة 

  رجاه يف الصحيحني من حديث عبيد اهللا بن عمر الصماء وعن االحتباء يف ثوب واحد يفضي بفرجه إىل السماء أخ

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نعيم ثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن  - ٣٠٢٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يأكل الرجل بشماله أو ميشي يف نعل واحدة وأن : أيب الزبري عن جابر 

تمل الصماء وأن حيتيب يف ثوب واحد كاشفا عن فرجه رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة واشتمال الصماء عند يش
  الفقهاء أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غريه مث يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه 

أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا  - ٣٠٢٤
هنى عن اشتمال الصماء واالحتباء يف ثوب : أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على األخرى وهو مستلق على ظهره رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة 
ي عن أن يرفع الرجل إحدى رجليه على األخرى مع ضيق مستلقيا من أجل انكشاف العورة ويشبه أن يكون النه

ألن املستلقي إذا رفع إحدى رجليه على األخرى مع ضيق اإلزار مل يسلم من أن ينكشف شيء من فخذيه والفخذ 
ليمان اخلطايب فيما بلغين عورة فأما إذا كان اإلزار سابغا أو كان البسه عن التكشف متوقيا فال بأس به قاله أبو س

  عنه استدالال مبا 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة أنبأ  - ٣٠٢٥
رأيت رسول : احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عباد بن متيم عن عمه قال 

هللا عليه و سلم يف املسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على األخرى قال سفيان بن عيينة وعمه عبد اهللا اهللا صلى ا
  بن زيد رواه البخاري يف الصحيح عن علي ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي ومجاعة كلهم عن بن عيينة 

ار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصف - ٣٠٢٦
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مستلقيا يف : الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عباد بن متيم عن عمه قال 

املسجد رافعا إحدى رجليه على األخرى قال الزهري وأخربين سعيد بن املسيب يعين عن عمر وعثمان بذلك وكان 
ي وجاء الناس بأمر عظيم رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن ال حيصي ذلك منهما قال الزهر

  محيد عن عبد الرزاق 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن نعيم وحممد بن شاذان وحسني  - ٣٠٢٧
دثين عثمان بن حكيم أخربين أبو أمامة بن سهل بن حممد قالوا ثنا سعيد بن حيىي بن سعيد األموي حدثين أيب قال ح

أقبلت حبجر أمحله وعلي إزار خفيف فاحنل إزاري ومعي احلجر مل أستطع أن : بن حنيف عن املسور بن خمرمة قال 



أضعه حىت بلغت به إىل موضعه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ارجع إىل ثوبك فخذه وال متشوا عراة رواه 
  يح عن سعيد بن حيىي األموي مسلم يف الصح

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ثنا أبو  - ٣٠٢٨
علي احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين ثنا معاذ بن معاذ وإمساعيل بن علية عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده 

عوراتنا ما نأيت منها وما نذر قال احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت ميينك قلت أرأيت يا نيب اهللا : أنه قال 
إن كان القوم بعضهم من بعض قال إن استطعت أن ال يراها أحد فال يراها قلت أرأيت إذا كان أحدنا خاليا قال 

   ٣٣٨اهللا أحق أن يستحي منه من الناس أشار البخاري إىل هذا احلديث يف الترمجة 

  باب عورة املرأة احلرة

  } وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها { قال اهللا تعاىل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ٣٠٢٩
وال يبدين زينتهن : عباس قال  اجلبار ثنا حفص بن غياث عن عبد اهللا بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبري عن بن

  إال ما ظهر منها قال ما يف الكف والوجه 

أخربنا أبو عبد اهللا وأبو سعيد قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق أنبأ جعفر بن  - ٣٠٣٠
  : كحل واخلامت عون أنبأ مسلم املالئي عن سعيد بن جبري عن بن عباس يف قوله وال يبدين زينتهن اآلية قال ال

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو األزهر ثنا روح ثنا حامت هو بن أيب صغرية أنبأ  - ٣٠٣٢
قال الكحل واخلامت وروينا عن } وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها { يف قوله : خصيف عن عكرمة عن بن عباس 

  أنس بن مالك مثل هذا 

بو عبد اهللا أنبأ عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أيب إياس ثنا وأخربنا أ - ٣٠٣٣
ما ظهر منها الوجه والكفان وروينا عن بن : عقبة بن األصم عن عطاء بن أيب رباح عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

  ن أيب رباح وسعيد بن جبري وهو قول األوزاعي عمر أنه قال الزينه الظاهرة الوجه والكفان وروينا معناه عن عطاء ب

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا يعقوب بن كعب األنطاكي ومؤمل  - ٣٠٣٤
 بن الفضل احلراين قاال ثنا الوليد هو بن مسلم ح وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا حممد بن أمحد بن
عبد الواحد بن عبدوس ثنا موسى بن أيوب النصييب ثنا الوليد عن سعيد بن بشري عن قتادة عن خالد بن دريك عن 

أن أمساء بنت أيب بكر دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعليها ثياب شامية رقاق فأعرض عنها : عائشة 
صلح أن يرى منها إال هذا وهذا وأشار إىل وجهه وكفيه لفظ مث قال ما هذا يا أمساء إن املرأه إذا بلغت احمليض مل ي

حديث املاليين قال أبو داود هذا مرسل خالد بن دريك مل يدرك عائشة قال الشيخ مع هذا املرسل قول من مضى 
ق من الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم يف بيان ما أباح اهللا من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قويا وباهللا التوفي

٣٣٩   



  باب عورة األمة

أخربنا أبو علي الروذباري انا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن عبد اهللا بن ميمون ثنا الوليد ثنا  - ٣٠٣٥
إذا زوج أحدكم عبده أمته : األوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  كذا قال أيب عورهتا  أو أجريه فال ينظرن إىل عورهتا

وأخربنا أبو علي أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا زهري بن حرب ثنا وكيع ثنا داود بن سوار املزين عن  - ٣٠٣٦
إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجريه فال : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

لركبة قال أبو داود صوابه سوار بن داود قال الشيخ وهذة الرواية إذا قرنت ينظرن إىل ما دون السرة وفوق ا
برواية األوزاعي دلنا على أن املراد باحلديث هني السيد عن النظر إىل عورهتا إذا زوجها وأن عورة األمة ما بني 

لنظر إىل عورة السيد السرة والركبة وسائر طرق هذا احلديث يدل وبعضها ينص على أن املراد به هني األمة عن ا
بعد ما زوجت أو هني اخلادم من العبد أو األجري عن النظر إىل عورة السيد بعد ما بلغا النكاح فيكون اخلرب واردا 
يف بيان مقدار العورة من الرجل ال يف بيان مقدارها من األمة وسنأيت على ذكرها يف الباب الذي يليه إن شاء اهللا 

  تعاىل 

سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد احلميد ثنا أبو أسامة عن  أخربنا أبو - ٣٠٣٧
خرجت أمرأة خمتمرة متجلببة فقال عمر رضي : الوليد يعين بن كثري عن نافع أن صفية بنت أيب عبيد حدثته قالت 

حفصة رضي اهللا عنها فقال ما محلك على  اهللا عنه من هذه املرأه فقيل له هذه جارية لفالن رجل من بنيه فأرسل إىل
أن ختمري هذه األمة وجتلببيها وتشبهيها باحملصنات حىت مهمت ان أقع هبا ال أحسبها إال من احملصنات ال تشبهوا 

  اإلماء باحملصنات 

ثنا احلسن  وأخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا احلريف ببغداد أنبأ علي بن حممد بن الزبري الكويف - ٣٠٣٨
بن علي بن عفان ثنا زيد بن احلباب عن محاد بن سلمة قال حدثين مثامة بن عبد اهللا بن أنس عن جده أنس بن مالك 

كن إماء عمر رضي اهللا عنه خيدمننا كاشفات عن شعورهن تضرب ثديهن قال الشيخ واآلثار عن عمر بن : قال 
أن رأسها ورقبتها وما يظهر منها يف حال احملنة ليس بعورة اخلطاب رضي اهللا عنه يف ذلك صحيحة وإهنا تدل على 

فأما حديث عمرو بن شعيب فقد اختلف يف متنه فال ينبغي أن يعتمد عليه يف عورة األمة وإن كان يصلح 
االستدالل به وبسائر ما يأيت عليه معه يف عورة الرجل وباهللا التوفيق وقد احتج بعض أصحابنا يف ذلك حبديث رواه 

  اده بإسن

عن عيسى بن ميمون عن حممد بن كعب عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا  - ٣٠٣٩
من أراد شراء جارية أو اشتراها فلينظر إىل جسدها كله إال عورهتا وعورهتا ما بني معقد إزارها إىل : عليه و سلم 

  ركبتها 

بن عدي احلافظ ثنا أمحد بن صاحل الفارسي بصور ثنا احلسني بن  أخربناه أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد - ٣٠٤٠
فذكره قال أبو أمحد رمحه اهللا هو حممد : عيسى ثنا حممد بن إمساعيل املديين عن حممد التميمي عن عيسى بن ميمون 



بن نوح قال الشيخ فهذا إسناد ال تقوم مبثله حجة وعيسى بن ميمون ضعيف وقد روي عن حفص بن عمر عن 
  احل بن حسان عن حممد بن كعب وهو أيضا ضعيف ص

أخربناه أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي أنبأ عمر بن سنان ثنا عباس اخلالل ثنا حيىي بن صاحل ثنا  - ٣٠٤١
حفص بن عمر ثنا صاحل بن حسان عن حممد بن كعب عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

ال بأس أن يقلب الرجل اجلارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ما خال عورهتا وعورهتا ما بني ركبتها : عليه و سلم 
   ٣٤٠إىل معقد إزارها 

  باب عورة الرجل

أخربنا أبو نصر حممد بن علي بن حممد الفقيه الشريازي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا  - ٣٠٤٢
نا روح بن عبادة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس إبراهيم بن عبد اهللا ث

حممد بن يعقوب ثنا عبد امللك بن عبد احلميد امليموين ثنا روح ثنا زكريا بن إسحاق حدثين عمرو بن دينار قال 
عليه و سلم كان ينقل معهم احلجارة حيدث أن رسول اهللا صلى اهللا : مسعت جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما 

للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه رضي اهللا عنه يا بن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون 
احلجارة قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه قال فما رئي بعد ذلك اليوم عريانا لفظ حديثهم سواء 

  طر بن الفضل ورواه مسلم عن زهري بن حرب مجيعا عن روح بن عبادة رواه البخاري يف الصحيح عن م

ورواه بن جريج عن عمرو فقال يف احلديث فخر إىل األرض وطمحت عيناه إىل السماء مث قام فقال  - ٣٠٤٣
إسحاق إزاري إزاري فشد عليه إزاره أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا 

معناه ورواه مسلم عن إسحاق وأخرجه البخاري من وجه : بن إبراهيم أنبأ حممد بن بكر قال ثنا بن جريج فذكر 
  آخر عن بن جريج 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد عن عبد اهللا بن  - ٣٠٤٤
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هني عن دخول احلمامات مث : اهللا عنها  شداد عن أيب عذرة عن عائشة رضي
  رخص للرجال أن يدخلوها يف امليازر 

أخربنا أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي أنبأ حممد بن املؤمل ثنا الفضل بن حممد بن املسيب ثنا  - ٣٠٤٥
اهللا عن زرعة بن عبد الرمحن بن جرهد عن أبيه أن جرهد  بن أيب أويس عن مالك عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد

جلس عندنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وفخذي منكشف فقال مخر عليك أما : كان من أهل الصفة قال 
  علمت أن الفخذ عورة ومبعناه رواه القعنيب عن مالك 

و حممد دعلج بن أمحد بن دعلج ثنا موسى بن وأخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أب - ٣٠٤٦
هارون ثنا حممد بن ثعلبة بن سواء ثنا عمي ثنا سعيد بن أيب عروبة عن معمر عن الزهري عن عبد الرمحن بن جرهد 

  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مر عليه وهو كاشف عن فخذه فقال غطها فإهنا من العورة : عن أبيه 



ن حممد بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثين بن وأخربنا أبو احلس - ٣٠٤٧
أيب مرمي ثنا حممد بن جعفر بن أيب كثري قال أخربين العالء بن عبد الرمحن أخربين أبو كثري موىل حممد بن عبد اهللا بن 

فمر على معمر وهو جالس عند دارة كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : جحش عن مواله حممد أنه قال 
بالسوق وفخذاه مكشوفتان فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة وكذلك 

  رواه إمساعيل بن جعفر عن العالء 

ر أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن بك - ٣٠٤٨
املروزي ببيت املقدس وهو يسكن الرملة ثنا حممد بن سابق الكويف ثنا إسرائيل عن أيب حيىي عن جماهد عن بن عباس 

الفخذ عورة وقد ذكر البخاري يف الترمجة حديث بن : رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  أسانيد صحيحة حيتج هبا عباس وجرهد وحممد بن جحش بال إسناد قال الشيخ وهذه 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو بكر أمحد بن كامل القاضي ثنا حممد بن سعد العويف ثنا روح  - ٣٠٤٩
يعين بن عبادة ثنا بن جريج عن حبيب بن أيب ثابت ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا 

اج عن بن جريج قال أخربت عن حبيب بن أيب ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي علي بن سهل الرملي ثنا حج
ال تكشف فخذك وال تنظر إىل فخذ حي وال ميت لفظ : رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

 حديث حجاج ويف رواية روح قال دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا كاشف عن فخذي فقال يا
  علي غط فخذك فإهنا من العورة 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا يوسف بن يعقوب بن  - ٣٠٥٠
إسحاق بن هبلول ثنا حممد بن حبيب الشيلماين ثنا عبد اهللا بن بكر ثنا سوار أبو محزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه 

مروا صبيانكم بالصالة يف سبع سنني واضربوهم عليها يف : لى اهللا عليه و سلم عن جده قال قال رسول اهللا ص
عشر وفرقوا بينهم يف املضاجع وإذا زوج الرجل منكم عبده أو أجريه فال يرين ما بني سرته وركبته فإن ما بني 

  سرته وركبته من عورته 

لد ثنا أمحد بن منصور زاج ثنا النضر بن مشيل أخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ علي بن عمر ثنا حممد بن خم - ٣٠٥١
أنبأ أبو محزة الصرييف وهو سوار بن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

مروا صبيانكم بالصالة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم يف املضاجع وإذا زوج أحدكم عبده أو : و سلم 
جريه فال تنظر األمة إىل شيء من عورته فإن ما حتت السرة إىل ركبته من العورة وقد قيل عن سوار عن أمته أو أ

  حممد بن جحاده عن عمرو وليس بشيء 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن علي اإلسفرائيين ببخارى ثنا أمحد بن حممد بن سعيد احلافظ  - ٣٠٥٢
ملروزي ثنا يعقوب بن اجلراح اخلوارزمي ثنا مغرية بن موسى ثنا سوار بن داود عن ثنا عيسى بن حممد بن عيسى ا

مروا صبيانكم : حممد بن جحادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
دمه من عبده أو بالصالة يف سبع سنني واضربوهم عليها يف عشر وفرقوا بينهم يف املضاجع وإذا زوج أحدكم خا

  أجريه فال ينظرن إىل شيء من عورته فإن كل شيء أسفل من سرته إىل ركبته من عورته 



أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا إمساعيل بن داود بن وردان القزاز مبصر ثنا زكريا بن  - ٣٠٥٣
يل بن مرة عن الليث بن أيب سليم عن عمرو بن حيىي كاتب العمري ثنا مفضل بن فضالة عن حيىي بن أيوب عن اخلل
علموا صبيانكم الصالة يف سبع سنني وأدبوهم : شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

عليها يف عشر سنني وفرقوا بينهم يف املضاجع وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجريه فال تنظر إىل عورته والعورة 
  سرة والركبة فيما بني ال

وقد روي سعيد بن أيب راشد البصري وهو ضعيف عن عباد بن كثري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن  - ٣٠٥٤
ما فوق الركبتني من العورة وما : يسار عن أيب أيوب رضي اهللا عنه قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 

ارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا يوسف بن يعقوب أسفل من السرة من العورة أخربناه أمحد بن حممد بن احل
   ٣٤١بن إسحاق بن هبلول ثنا جدي ثنا أيب عن سعيد بن أيب راشد فذكره وفيما مضى كفاية وباهللا التوفيق 

  باب من زعم أن الفخذ ليست بعورة وما قيل يف السرة والركبة

لي بن عمر بن أمحد بن مهدي احلافظ ببغداد أخربنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن ع - ٣٠٥٥
القاضي احلسني بن إمساعيل وعبد امللك بن أمحد بن نصر قاال ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا بن علية ثنا عبد العزيز بن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غزا خيرب قال فصلينا عندها صالة : صهيب عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه 
داة بغلس فركب نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أيب طلحة فأجرى نيب اهللا صلى اهللا الغ

عليه و سلم يف زقاق خيرب وإن ركبيت لتمس فخذ نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث حسر اإلزار عن فخذه حىت إين 
خل القرية قال اهللا أكرب خربت خيرب إنا إذا نزلنا بساحة ألنظر إىل بياض فخذ نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما د

قوم فساء صباح املنذرين وذكر احلديث بطوله رواه البخاري يف الصحيح عن يعقوب بن إبراهيم هبذا اللفظ 
وأخرجه مسلم عن زهري بن حرب عن إمساعيل بن علية إال أنه قال واحنسر اإلزار عن فخذ نيب اهللا صلى اهللا عليه و 

  ورواه أمحد بن حنبل عن إمساعيل فقال يف احلديث فانكشف فخذه  سلم

: أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال حدثين أيب ثنا إمساعيل  - ٣٠٥٦
ف عورة فذكره ويف قوله احنسر أو انكشف دليل على أن ذلك مل يكن بقصده صلى اهللا عليه و سلم وقد ينكش

اإلنسان بريح أو سقطة أو غريمها فال يكون منسوبا إىل الكشف وقوله يف الرواية األوىل مث حسر اإلزار عن فخذه 
حيتمل أن يكون أراد حسر ضيق الزقاق الذي أجرى فيه مركوبه إزاره عن فخذه فيكون الفعل جلدار الزقاق ال 

ه عن إمساعيل موافقا ملا مضى من األحاديث يف كون الفخذ للنيب صلى اهللا عليه و سلم ويكون موافقا لرواية غري
عورة غري خمالف هلا وباهللا التوفيق ورواه محيد الطويل عن أنس وقال يف إحدى الروايتني عنه وإن ركبيت لتمس ركبة 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل يذكر انكشاف الفخذ 

بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر  - ٣٠٥٧
: حممد بن يعقوب ثنا حممد بن هشام بن مالس النمريي الدمشقي ثنا مروان يعين بن معاوية ثنا محيد عن أنس قال 
 انتهى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل خيرب ليال فلما أصبح ركب وركب املسلمون معه فخرج أهل خيرب

مبساحيهم ومكاتلهم كما كانوا يصنعون كل يوم فلما بصروا بالنيب صلى اهللا عليه و سلم قالوا حممد واهللا حممد 



واخلميس مث رجعوا هرابا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خربت خيرب إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
لتمس ركبة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال يف  املنذرين قال أنس وأنا رديف أيب طلحة يومئذ وإن ركبيت

  الرواية األخرى وإن قدمي لتمس قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربناه أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو الفضل عبدوس بن احلسني بن منصور ثنا أبو حامت الرازي ثنا األنصاري  - ٣٠٥٨
قلت لألنصاري ما معين اخلميس قال اجلند اجليش : ال أبو حامت حدثين محيد عن أنس بن مالك فذكره بنحوه ق

واحتج من زعم أن الفخذ ليست بعورة بشيء يرويه يف ذلك يف قصة عثمان رضي اهللا عنه والثابت من قصة عثمان 
  يف ذلك 

ىي بن حيىي أنبأ ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حي - ٣٠٥٩
إمساعيل بن جعفر ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نعيم ثنا قتيبة بن سعيد ثنا 
إمساعيل بن حفص عن حممد بن أيب حرملة عن عطاء وسليم ابين يسار وأيب سلمة بن عبد الرمحن أن عائشة رضي 

صلى اهللا عليه و سلم مضطجعا يف بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو  كان رسول اهللا: اهللا عنها قالت 
بكر فأذن له وهو على تلك احلال فتحدث مث استأذن عمر فأذن له عمر وهو كذلك فتحدث مث استأذن عثمان 

خرج  فجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وسوى ثيابه وقال حممد وال أقول ذلك يف يوم واحد فتحدث فلما
قالت عائشة يا رسول اهللا دخل أبو بكر فلم هتتش له ومل تباله مث دخل عمر فلم هتتش له ومل تباله مث دخل عثمان 

فجلست وسويت ثيابك فقال أال أستحيي من رجل تستحيي منه املالئكة لفظ حديث قتيبة رواه مسلم يف الصحيح 
فخذيه أو ساقيه بالشك وال يعارض مبثل ذلك الصحيح عن حيىي بن حيىي وقتيبة وغريمها هبذا اللفظ كاشفا عن 

الصريح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف األمر بتخمري الفخذ والنص على أن الفخذ عورة وقد رواه بن شهاب 
  الزهري وهو أحفظهم فلم يذكر يف القصة شيئا من ذلك 

حممد بن موسى بن الفضل قاال ثنا أبو العباس  أخربناه أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد - ٣٠٦٠
حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أيب عن صاحل بن كيسان قال قال 
بن شهاب أخربين حيىي بن سعيد بن العاص ان سعيد بن العاص أخربه ان عثمان وعائشة رضي اهللا عنهما حتدثا إن 

ذن على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو مضطجع على فراشه البس مرط عائشة فأذن أليب بكر أبا بكر استأ
على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو كذلك فقضى إليه حاجته مث انصرف مث استأذن عمر رضي اهللا عنه فأذن 

ه مث استأذنت عليه فجلس رسول له وهو على ذلك احلال فقضى إليه حاجته مث انصرف مث قال عثمان رضي اهللا عن
اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال لعائشة امجعي عليك ثيابك قال فقضيت إليه حاجيت مث انصرفت قال فقالت عائشة 

رضي اهللا عنها يا رسول اهللا مل أرك فزعت أليب بكر وعمر كما فزعت لعثمان فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
خشيت إن أذنت له وأنا على تلك احلال ان ال يبلغ إيل حاجته رواه مسلم يف الصحيح  إن عثمان رجل حيي وإين: 

عن عمرو الناقد وغريه عن يعقوب وأخرجه من حديث عقيل بن خالد عن بن شهاب وليس فيه ذكر الفخذ وال 
  الساق 
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لكربى: كتاب  لبيهقي ا   سنن ا
البيهقي : املؤلف  بكر  و  أب بن موسى  بن علي  بن احلسني   أمحد 

وقد أخربنا أبو علي الروذباري وأبو عبد اهللا احلسني بن عمر بن برهان وغريمها قالوا أنبأ إمساعيل بن  - ٣٠٦١
و خالد عن عبد اهللا بن أيب سعيد حممد الصفار ثنا احلسن بن عرفة ثنا روح بن عبادة عن بن جريج قال أخربين أب

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم جالسا وقد وضع ثوبه : املديين قال حدثتين حفصة بنت عمر قالت 
بني فخذيه فجاء أبو بكر فاستأذن فأذن له والنيب صلى اهللا عليه و سلم على هيئته مث عمر مبثل هذه القصة مث علي 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم على هيئته مث جاء عثمان يستأذن فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه مث أناس من اصحابه وا
و سلم ثوبه فتجلله قالت فتحدثوا مث خرجوا قالت فقلت يا رسول اهللا جاء أبو بكر وعمر وعلي وسائر أصحابك 

منه املالئكة قال الشيخ وأنت على هيئتك فلما جاء عثمان جتللت بثوبك قالت فقال أال استحيي ممن تستحيي 
  وكذلك رواه أبو يعفور عن عبد اهللا 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو صادق بن أيب الفوارس العطار قاال ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا احلسن  - ٣٠٦٢
حفصة بنت بن علي بن عفان ثنا عبيد اهللا بن موسى عن شيبان عن أيب يعفور عن عبد اهللا بن أيب سعيد املدين عن 

دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم فوضع ثوبه بني فخذيه فذكر معناه والذي هو : عمر قالت 
أشبه أن يكون صلى اهللا عليه و سلم أخذ بطرف ثوبه فوضعه بني فخذيه إذ ال يظن به غري ذلك وإمنا ينكشف 

  ي قد صرحت بذلك أظنه يف قصة أخرى بذلك يف الغالب ركبتاه دون فخذيه ورواية أيب موسى األشعر

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٣٠٦٣
سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد يف حديث ذكره عن أيوب عن أيب عثمان عن أيب موسى قال محاد فحدثين علي 

أن رسول : مسعا أبا عثمان حيدثه عن أيب موسى حنوا من هذا غري أن عاصما زاد فيه  بن احلكم وعاصم األحول أهنما
اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يف مكان فيه ماء قد كشف عن ركبتيه فلما أقبل عثمان غطامها رواه البخاري يف 

ا قبل دخول الصحيح عن سليمان بن حرب وهذا ال حجة فيه ملن ذهب إىل أن الفخذ ليست بعورة وكشفهم
عثمان رضي اهللا عنه إمنا يدل على أن الركبتني ليستا بعورة وعلى ذلك دال أيضا حديث عمرو بن شعيب وعلى ان 

  السرة ليست بعورة وإمنا العورة من الرجل ما بينهما 

لدارمي ثنا أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الفقيه الروذباري أنبأ أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد ا - ٣٠٦٤
قال للحسن أرفع : أبو سلمة ثنا محاد بن سلمة أنبأ بن عون عن حممد هو بن سريين أن أبا هريرة رضي اهللا عنه 

قميصك عن بطنك حىت أقبل حيث رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقبل فرفع قميصه فقبل سرته كذا قال 
  وهو عمري بن إسحاق  عن محاد وقال غريه عن محاد وعن بن عون عن أيب حممد

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا إبراهيم بن علي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ أزهر السمان عن  - ٣٠٦٥
أرين أقبل منك حيث رأيت رسول اهللا : بن عون عن عمري بن إسحاق قال كنت مع احلسن فلقيه أبو هريرة قال 

  قميه فوضع فاه على سرته صلى اهللا عليه و سلم يقبل فقال بف



أخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر  - ٣٠٦٦
رأيت عليا : ثنا بن وهب ثنا أنس بن عياض عن حممد بن أيب حيىي األسلمي عن أيب العالء موىل األسلميني قال 

وهذا ال خيالف قول من زعم أن السرة ليست بعورة ألن من زعم ذلك عقد اإلزار رضي اهللا عنه يتزر فوق السرة 
   ٣٤٢فوق السرة ليستوعب مجيع العورة بالستر وباهللا التوفيق 

  باب ما تصلي فيه املرأه من الثياب

ثنا حبر بن أخربنا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي وأمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ٣٠٦٧
نصر قال قرئ على بن وهب أخربك مالك وابن أيب ذئب وهشام بن سعد وغريهم أن حممد بن زيد القرشي حدثهم 

أهنا سألت أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم ماذا تصلي فيه املرأة من الثياب فقالت يف اخلمار : عن أمه 
بكر بن مضر وحفص بن غياث وإمساعيل بن جعفر وحممد  والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها وكذلك رواه

بن إسحاق عن حممد بن زيد عن أمه عن أم سلمة موقوفا ورواه عثمان بن عمر عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن 
  دينار عن حممد بن زيد مرفوعا 

العطار قالوا أنبأ أبو  أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو صادق حممد بن أمحد - ٣٠٦٨
العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا عثمان بن عمر أنبأ عبد الرمحن بن عبد اهللا عن حممد بن زيد 

سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم أتصلي املرأة يف درع ومخار ليس عليها إزار : بن املهاجر عن أمه عن أم سلمه أهنا 
  سابغا يغطي ظهور قدميها  فقال إذا كان الدرع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا  - ٣٠٦٩
سليمان ح وأخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا سليمان بن 

: أيوب عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  حرب ثنا محاد بن زيد عن
أن الذي جير ثوبه من اخليالء ال ينظر اهللا إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة يا رسول اهللا فكيف بالنساء قال شرب قالت 

  إذا خترج سوقهن أو قالت أقدامهن قال فذراع وال يزدن عليه 

ربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا يزيد بن وأخ - ٣٠٧٠
ذيل : هارون أنبأ حممد بن إسحاق عن نافع عن صفيه بنت أيب عبيد عن أم سلمة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ل على وجوب ستر قدميها املرأة شرب قلت إذا خترج قدماها قال فذراع ال يزدن عليه ويف هذا دلي

أخربنا أبو احلسن على بن حممد بن عمر احلمامي ببغداد أنبأ أمحد بن سلمان الفقيه ثنا عبد امللك بن  - ٣٠٧١
حممد ثنا أبو الوليد ثنا محاد بن سلمة ح وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا علي بن عبد 

ل ثنا محاد عن قتادة عن حممد بن سريين عن صفيه بنت احلارث عن عائشة رضي اهللا عنها العزيز ثنا حجاج بن منها
ال تقبل صالة حائض إال خبمار لفظ حديث حجاج ورواه سعيد بن أيب : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

  عروبة عن قتادة عن احلسن عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 



هللا احلافظ ثنا احلسن بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ أخربناه أبو عبد ا - ٣٠٧٢
  ال تقبل صالة حائض إال خبمار : سعيد عن قتادة عن احلسن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

قوب بن سفيان ثنا أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يع - ٣٠٧٣
: بن بكري حدثين عبد اهللا بن هليعة حدثين بكري عن بشر بن سعيد عن عبيد اهللا اخلوالين وكان يتيما يف حجر ميمونة 

  قالت رأيت ميمونة تصلي يف درع سابغ ومخار ليس عليها إزار 

ا بن بكري ثنا مالك عن الثقة عن أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثن - ٣٠٧٤
بكري بن عبد اهللا بن األشج فذكره بنحوه قال وكانت تصلي يف الدرع واخلمار ليس عليها إزار قال وحدثنا مالك 

   ٣٤٣أهنا كانت تصلي يف الدرع واخلمار : انه بلغ عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  حتت درعها ثوبا إن خشيت إن يصفهاباب الترغيب يف أن تكثف ثياهبا أو جتعل 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل وسليمان بن  - ٣٠٧٥درعها 
داود املهري وابن السرح وأمحد بن سعيد اهلمداين قالوا ثنا بن وهب أخربين قرة بن عبد الرمحن املعافري عن بن 

يرحم اهللا نساء املهاجرات األول ملا أنزل اهللا تعاىل : لزبري عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت شهاب عن عروة بن ا
وليضربن خبمرهن على جيوهبن شققن قال بن صاحل أكثف مروطهن فاختمرن هبا أخرجه البخاري من حديث يونس 

  بن يزيد عن بن شهاب 

مان بن أمحد الزاهد ببغداد ثنا حيىي بن جعفر بن الزبرقان ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمر وعث - ٣٠٧٦
زيد بن احلباب ثنا إبراهيم بن نافع قال مسعت احلسن بن مسلم حيدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة أم املؤمنني 

نه أخذ نساء األنصار أزرهن فشقق} وليضربن خبمرهن على جيوهبن { ملا نزلت هذه اآلية : رضي اهللا عنها قالت 
  من حنو احلواشي فاختمرن به رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم عن إبراهيم بن نافع 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ومتيم بن حممد واحلسن  - ٣٠٧٧
عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  بن سفيان قالوا ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا جرير بن عبد احلميد عن سهيل

صنفان من أهل النار مل أرمها قط قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون هبا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
الناس ونساء كاسيات عاريات مائالت مميالت رؤوسهن كأمثال أسنمة البخت املائلة ال يدخلن اجلنة وال جيدن 

  ا لتوجد من كذا وكذا رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن جرير رحيها وأن رحيه

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ٣٠٧٨
عباس بن عبد اهللا بن أبو بكر حممد بن إسحاق الصغاين ثنا بن أيب مرمي أنبأ حيىي بن أيوب حدثين موسى بن جبري أن 

قال بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عباس بن عبد املطلب حدثه عن خالد بن يزيد بن معاوية عن دحية بن خليفة 
سلم إىل هرقل فلما رجع أعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبطية فقال اجعل صديعها قميصا واعط صاحبتك 

مرها جتعل حتته شيئا لئال يصف وقال بعضهم عباس بن عبيد اهللا قال البخاري صديعا ختتمر به فلما ويل دعاه قال 



من قال بن عبيد اهللا أكثر وذكر فيمن قال بن عبيد اهللا حيىي بن أيوب وابن جريج قال الشيخ ورواه عبد اهللا بن 
  هليعة عن موسى بن جبري أن عبيد اهللا بن عباس حدثه 

حممد ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا زكريا  وأخربنا حممد بن عبد اهللا بن - ٣٠٧٩
كساين : بن عدي أنبأ عبيد اهللا بن عمرو عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن حممد بن أسامة بن زيد عن أبيه قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبطية كثيفة أهداها له دحية الكليب فكسوهتا امرأيت فقال
  و سلم ما لك ال تلبس القبطيه قلت كسوهتا امرأيت فقال مرها فلتجعل حتتها غاللة فإين أخاف أن تصف عظامها 

أخربنا أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ٣٠٨٠
: حيىي بن أيوب عن مسلم بن أيب مرمي وحممد بن عجالن عن عبد اهللا بن أيب سلمة  حبر بن نصر ثنا بن وهب حدثين

أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كسا الناس القباطي مث قال ال تذرعها نساؤكم فقال رجل يا أمري املؤمنني قد 
ف وقد رواه أيضا ألبستها امرأيت فأقبلت يف البيت وأدبرت فلم أره يشف فقال عمر إن مل يكن يشف فإنه يص

  مسلم البطني عن أيب صاحل عن عمر وملعىن هذا املرسل شاهد بإسناد موصول 

أخربناه الفقيه أبو منصور عبد القاهر بن طاهر من أصل كتابه وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن  - ٣٠٨١
بد الرمحن بن أمحد بن جعفر الصفار قتادة وأبو القاسم عبد الرمحن بن علي بن محدان الفارسي وأبو نصر أمحد بن ع

قالوا أنبأ أبو عمرو إمساعيل بن جنيد السلمي أنبأ أبو مسلم ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري ثنا سليمان يعين التيمي 
تصلي املرأة يف ثالثة أثواب درع ومخار : عن حممد بن سريين عن أيب هريرة عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال 

نا عن أم سلمة أهنا صلت يف درع ومخار مث قالت ناوليين امللحفة وعن عائشة حنو ذلك وعن عائشة أهنا وأزار وروي
  سئلت عن اخلمار فقالت إمنا اخلمار ما وارى البشرة والشعر 

 وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن علقمة بن - ٣٠٨٢
دخلت حفصة بنت عبد الرمحن على عائشة أم املؤمنني وعلى حفصة مخار رقيق : أيب علقمة عن أمه أهنا قالت 

  فشققته عائشة وكستها مخارا كثيفا 

وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد يف حديث  - ٣٠٨٣
حتت الدرع يف الصالة قال أبو عبيد أنبأه حجاج عن محاد بن سلمة عن أم شبيب عن  أهنا كانت حتتبك: عائشة 

وهبذا اإلسناد عن أيب عبيد * عائشة قال أبو عبيد االحتباك شد اإلزار واحكامه يعين أهنا كانت ال تصلي إال مؤتزرة 
أبو عبيد حدثنيه الفزاري عن  يف حديث عائشة أهنا كرهت أن تصلي املرأه عطال ولو أن تعلق يف عنقها خيطا قال

عبد اهللا بن يسار عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ذلك قال أبو عبيد قوله عطال يعين اليت ال حلي عليها وثابت 
  عن عائشة يف نساء من املؤمنات كن يشهدن الصالة متلفعات مبروطهن 

 املزين فيما قرأت عليه أنبأ علي بن حممد بن أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد أمحد بن عبد اهللا - ٣٠٨٥
عيسى ثنا أبو اليمان أخربين شعيب عن الزهري قال أخربين عروة بن الزبري أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و 



لقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي صالة الفجر فيشهدها معه النساء من املؤمنات : سلم قالت 
   ٣٤٤هن مث يرجعن إىل بيوهتن وما يعرفهن أحد من الناس رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان متلفعات مبروط

  باب ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا حممد بن جبلة أبو عبد اهللا السمناين ح وأخربنا أبو احلسن  - ٣٠٨٦
بغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا إبراهيم بن أمحد بن عمر قاال ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب بن الفضل القطان ب

إذا صلى : ثنا شعبة عن توبة العنربي مسع نافعا عن بن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  أحدكم فليأتزر ولريتد 

نبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن أيب قماش ثنا مثىن بن معاذ ثنا أيب عن وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أ - ٣٠٨٧
  مبعناه بإسناده : شعبة فذكره 

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أمحد بن منصور املديين ثنا حممد بن إسحاق املسييب ثنا  - ٣٠٨٨
يرى نافع إال أنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد اهللا وال

إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن اهللا عز و جل أحق أن يزين له فإن مل يكن له ثوبان فليأتزر إذا صلى وال : قال 
  يشتمل أحدكم يف صالته اشتمال اليهود 

أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قال ثنا - ٣٠٨٩
رآين بن عمر وأنا أصلى يف ثوب واحد : الدوري ثنا سعيد بن عامر الضبعي عن سعيد عن أيوب عن نافع قال 

فقال أمل أكسك قلت بلى قال فلو بعثتك كنت تذهب هكذا قلت ال قال فاهللا أحق أن تزين له مث قال قال رسول 
  ذا صلى أحدكم يف ثوب فليشده على حقوة وال تشتملوا كاشتمال اليهود اهللا صلى اهللا عليه و سلم إ

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - ٣٠٩٠
ر ختلفت يوما يف علف الركاب فدخل على بن عم: ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن نافع قال 

وأنا أصلى يف ثوب واحد فقال يل أمل تكس ثوبني قلت بلى قال أرأيت لو بعثتك إىل بعض أهل املدينة أكنت تذهب 
يف ثوب واحد قلت ال قال فاهللا أحق أن يتجمل له أم الناس مث قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو قال 

  وب واحد فليتزر به وال يشتمل كاشتمال اليهود عمر من كان له ثوبان فليصل فيهما ومن مل يكن له إال ث

وأخربنا أبو احلسن أنبأ احلسن ثنا يوسف ثنا أبو الربيع ثنا محاد بن زيد ثنا أيوب عن نافع قال احتبست  - ٣٠٩١
له يف علف الركاب وذكر احلديث فقال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو قال قال عمر وأكثر ظين أنه قال 

ليصل أحدكم يف ثوبني فإن مل جيد إال ثوبا واحدا فليتزر به وال يشتمل : ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رسو
  اشتمال اليهود ورواه الليث بن سعد عن نافع هكذا بالشك 

أخربنا على بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا سليمان بن  - ٣٠٩٢
قام رجل إىل النيب صلى : محاد بن زيد عن أيوب عن حممد هو بن سريين عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال حرب ثنا 



اهللا عليه و سلم فسأله عن الصالة يف الثوب الواحد فقال أو كلكم جيد ثوبني مث قام رجل إىل عمر فسأله عن 
يابه صلى رجل يف أزار ورداء يف أزار وقميص الصالة يف الثوب الواحد فقال إذا وسع اهللا فأوسعوا مجع رجل عليه ث

يف أزار وقباء يف سراويل ورداء يف سراويل وقميص يف سراويل وقباء يف تبان وقباء يف تبان وقميص وأحسبه قال يف 
  تبان ورداء رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب 

احلافظ أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا املخرمي ثنا سعيد  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو علي احلسن بن علي - ٣٠٩٣
هنى رسول اهللا صلى : بن حممد اجلرمي ثنا أبو متيلة حيىي بن واضح ثنا أبو املنيب عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال 

   ٣٤٥اهللا عليه و سلم أن يصلي الرجل يف حلاف ال يتوشح به وهنى أن يصلي الرجل يف سراويل وليس عليه رداء 

  باب الصالة يف ثوب واحد

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا إمساعيل بن  - ٣٠٩٤
إسحاق القاضي ثنا عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب عن مالك بن أنس ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو علي 

ني الصفار ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب عن احلافظ ثنا على بن احلس
سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الصالة يف الثوب الواحد فقال أولكلكم ثوبان رواه : أيب هريرة أن سائال 

  البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو بكر حممد بن حممويه العسكري باألهواز ثنا جعفر بن  - ٣٠٩٥
حممد القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا الليث بن سعد عن عقيل عن بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن وسعيد 

أيصلي أحدنا يف : سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رجال ي
الثوب الواحد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أولكلكم ثوبان فكان أبو هريرة رضي اهللا عنه يقول إين ألترك 

ردائى على املشجب وأصلى ملتحفا أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث الليث بن سعد دون فعل أيب هريرة 
  نه ورواه أيضا حممد بن سريين عن أيب هريرة رضي اهللا عنه رضي اهللا ع

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل القاضي ثنا إمساعيل بن أيب أويس ثنا  - ٣٠٩٦
وب واحد دخلنا على جابر بن عبد اهللا وهو قائم يصلي يف ث: عبد الرمحن بن أيب املوال عن بن املنكدر أنه قال 

ملتحفا به فلما انصرف قلنا يا أبا عبد اهللا أتصلي يف ثوب واحد ملتحفا به وهذا رادؤك موضوع فقال نعم أحببت 
أن يراين اجلاهل أمثالكم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي هكذا رواه البخاري يف الصحيح عن عبد 

  العزيز بن عبد اهللا عن بن أيب املوال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قالوا ثنا أبو و - ٣٠٩٧
العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك أسامة بن زيد الليثي وعمرو بن احلارث عن 

عليه و سلم يصلي يف ثوب واحد خمالفا بني طرفيه  رأى رسول اهللا صلى اهللا: أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا أنه 
  على عاتقه وثوبه على املشجب أخرجه مسلم عن حرملة عن بن وهب عن عمرو مبعناه 



أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو البختري ثنا  - ٣٠٩٨
دخلت على : األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال حدثين أبو سعيد قال  عباس بن حممد ثنا يعلى بن عبيد ثنا

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يصلي يف ثوب واحد متوشحا به أخرجه مسلم من حديث األعمش 

أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر حممد بن مهروية بن عباس بن سنان الرازي ثنا أبو حامت الرازي  - ٣٠٩٩
أن النيب صلى اهللا : عبيد اهللا بن موسى أنبأ هشام بن عروة بن الزبري بن العوام عن أبيه عن عمر بن أيب سلمة  ثنا

  عليه و سلم صلى يف ثوب واحد قد خالف بني طرفيه على عاتقيه 

لشيباين أخربنا أبو منصور املظفر بن حممد بن أمحد العلوي ببيهق أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ا - ٣١٠٠
ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة ثنا جعفر بن عون وعبيد اهللا بن موسى قاال ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف بيت أم سلمة يف ثوب واحد واضعا طرفيه على : أيب سلمة قال 
  موسى وأخرجه مسلم من أوجه عن هشام بن عروة منكبيه رواه البخاري يف الصحيح عن عبيد اهللا بن 

وأخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة  - ٣١٠١
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف بيت أم : عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أيب سلمة قال 

  واحد متوشحا به أخرجاه من حديث أيب أسامة  سلمة يف ثوب

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا علي بن إبراهيم الواسطي ثنا يزيد بن  - ٣١٠٢
اختلف أيب بن كعب وابن مسعود يف الصالة يف ثوب واحد : هارون أنبأ داود عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال 

ب وقال بن مسعود ثوبني فجاز عليهم عمر فالمهما وقال أنه ليسوءين أن خيتلف اثنان من أصحاب فقال أيب ثو
حممد صلى اهللا عليه و سلم يف شيء واحد فعن أي فتيا كما يصدر الناس أما بن مسعود فلم يأل والقول ما قال أيب 

أمنا كان ذلك إذا كان يف الثياب ورواه أبو مسعود اجلريري عن أيب نضرة دون ذكر عمر وقال فقال بن مسعود 
قله فأما إذا وسع اهللا فالصالة يف ثوبني أزكى وهذا والذي قبله يدالن على أن الذي آمر به عمر وابن مسعود يف 

   ٣٤٦الصالة يف ثوبني استحباب ال إجياب 

  باب النهي عن الصالة يف الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء

 احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا - ٣١٠٣
الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة ح وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة 

ضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ سفيان عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة ر
ال يصلني أحدكم يف الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء رواه مسلم يف الصحيح عن أيب : عليه و سلم قال 

  بكر بن أيب شيبة وغريه عن سفيان 

ود ثنا عبيد اهللا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن أمحد بن حمبوب مبرو ثنا سعيد بن مسع - ٣١٠٤
بن موسى ح وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أبو بكر حممد بن حممويه العسكري ثنا جعفر بن حممد ثنا آدم قاال ثنا 



شيبان عن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة قال مسعت أبا هريرة رضي اهللا عنه يشهد أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه 
احد فليخالف بني طرفيه زاد عبيد اهللا يف روايته على عاتقيه رواه البخاري يف من صلى يف ثوب و: و سلم يقول 

   ٣٤٧الصحيح عن أيب نعيم عن شيبان على لفظ حديث آدم بن أيب إياس 

  باب الدليل على أنه إمنا يلتحف به إذا كان واسعا وإذا كان ضيقا اتزر به

كر حممد بن احلسني القطان ثنا أبو األزهر ثنا يونس بن أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو ب - ٣١٠٥وجازت صالتة 
حممد ثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن احلارث أنه أتى جابر بن عبد اهللا ونفر قد مساهم قال فلما دخلنا عليه 

وجدناه يصلي يف ثوب ملتحفا به ورداؤة قريبا منه لو تناوله بلغه قال فلما سلم سألناه عن صالته يف ثوب واحد 
إين : قال أفعل هذا لرياين احلمقى أمثالكم فيفشون عن جابر رخصة رخصها له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ف

خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بعض أسفاره فجئته ليلة لبعض أمرى فوجدته يصلي وعلى ثوب 
فأخربته حباجيت قال يا جابر ما هذا  واحد فاشتملت به وصليت إىل جنبه فلما انصرف قال ما السرى يا جابر

االشتمال الذي رأيت فقلت يا رسول اهللا كان ثوبا واحدا ضيقا فقال إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان 
واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به قال الشيخ يف كتايب سعيد بن سليمان بن احلارث خبط الشريازي 

  اري يف الصحيح عن حيىي بن صاحل عن فليح عن سعيد بن احلارث والصواب سعيد بن احلارث رواه البخ

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسني أمحد بن عثمان بن حيىي اآلدمي ببغداد ثنا أمحد بن زياد بن  - ٣١٠٦
الوليد بن مهران السمسار ثنا هارون بن معروف ثنا حامت بن إمساعيل عن يعقوب بن جماهد أيب حرزة عن عبادة بن 

أتينا جابر بن عبد اهللا يف مسجده وهو يصلي يف ثوب واحد مشتمال به فتخطيت القوم : عبادة بن الصامت قال 
حىت جلست بينه وبني القبلة فقلت يرمحك اهللا أتصلي يف ثوب واحد وهذا أزارك إىل جنبك فقال أردت أن يدخل 

يثا طويال وفيه قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعين على األمحق مثلك فرياين كيف أصنع فيصنع مثله وذكر حد
يصلي وكانت علي بردة ذهبت أخالف بني طرفيها فلم تبلغ يل وكانت هلا ذباب فنكستها مث خالفت بني طرفيها مث 

تواقصت عليها فجئت حىت قمت عن يسار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخذ بيدي فأدارين حىت أقامين عن 
فجاء بن صخر حىت قام عن يساره فأخذنا بيديه مجيعا فدفعنا حىت أقامنا خلفه فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه ميينه 

و سلم يرمقين وأنا ال أشعر مث فطنت به فقال هكذا يعين شد وسطك فلما فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
بني طرفيه وإذا كان ضيقا فاشدده على حقويك  قال يا جابر قلت لبيك يا رسول اهللا قال إذا كان واسعا فخالف

  رواه مسلم يف الصحيح عن هارون بن معروف وغريه 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان أنبأ  - ٣١٠٧
كان :  صلى اهللا عليه و سلم قالت الشافعي أنبأ سفيان عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن شداد عن ميمونة زوج النيب

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف مرط بعضه على وبعضه عليه وأنا حائض وكذلك ثبت عن عائشة رضي 
   ٣٤٨اهللا عنها وفيه دليل على جواز الصالة يف الثوب الواحد وإن مل يكن على عاتقه منه شيء 

  باب الصالة يف القميص



الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن حامت بن بزيع ثنا حيىي بن أيب بكري  أخربنا أبو علي - ٣١٠٨
أمنا جابر بن عبد اهللا رضي : عن إسرائيل عن أيب حومل العامري عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر عن أبيه قال 

   صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف قميص اهللا عنهما يف قميص ليس عليه رداء فلما انصرف قال إين رأيت رسول اهللا

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا عبد  - ٣١٠٩
اهللا بن حممد بن شاكر ثنا زيد بن احلباب ثنا عبد املؤمن بن خالد ثنا عبد اهللا بن بريدة قال مسعت أم سلمة زوج 

  ما كان شيء من الثياب أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من القميص : اهللا عليه و سلم تقول  النيب صلى

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو احلسن حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن عبدة ثنا أبو عبد اهللا حممد بن  - ٣١١٠
املؤمن بن خالد السدوسي عن عبد اهللا بن بريدة عن أم  إبراهيم العبدي ثنا أمحد بن حنبل حدثين أبو متيلة ثنا عبد

مل يكن ثوب أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من القميص رواه أبو داود عن زياد بن أيوب : سلمة قالت 
عن أيب متيلة وقيل عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه عن أم سلمة وروينا عن جماهد أنه قال قلت البن عمر أي ثوب 

   ٣٤٩حد أحب إليك أن أصلى فيه قال القميص وا

  باب الدليل على أنه يزرة إن كان جيبه واسعا ويدعه إن كان ضيقا

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٣١١١
يا : ى بن إبراهيم عن سلمة بن األكوع قال قلت حممد بن أيب بكر ثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي ثنا موس

رسول اهللا إين رجل أصيد أفأصلى يف القميص الواحد قال نعم وزره ولو بشوكه رواه أبو أويس عن موسى بن 
  إبراهيم بن عبد الرمحن بن أيب ربيعة املخزومي عن أبيه عن سلمة 

يب ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن مشيل أنبأ شعبة عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس احملبو - ٣١١٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى : يزيد بن مخري قال مسعت موىل لقريش يقول مسعت أبا هريرة حيدث معاوية 

ى أن يصلي الرجل حىت حيتزم وروى عبد اهللا بن املبارك عن بن جريج قال حدثت عن حيىي بن أيب كثري أن النيب صل
اهللا عليه و سلم هنى أن يصلي الرجل يف قميص حملولة أزراره خمافة أن يرى فرجة إذا ركع حىت يزرة قال حيىي إذ مل 

  يكن عليه إزار وهذا إن كان منقطعا فهو موافق للموصول قبله 

جاء ثنا صفوان أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حيىي بن منصور القاضي ثنا أبو بكر حممد بن حممد بن ر - ٣١١٣
قال رأيت بن عمر يصلي : بن صاحل الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم ثنا زهري بن حممد التميمي ثنا زيد بن أسلم 

حملول أزراره فسألته عن ذلك فقال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفعله تفرد به زهري بن حممد وبلغين عن 
 البخاري عن حديث زهري هذا فقال أنا أتقى هذا الشيخ كأن حديثه أيب عيسى الترمذي أنه قال سألت حممدا يعين

موضوع وليس هذا عندي بزهري بن حممد وكان أمحد بن حنبل يضعف هذا الشيخ ويقول هذا شيخ ينبغي أن 
  يكونوا قلبوا امسه وأشار البخاري إىل بعض هذا يف التاريخ وروي ذلك عن بن عمر من أوجه دون السند 



ا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر أخربن - ٣١١٤
ما رأيت عبد اهللا بن عمر قط إال حملول : بن نصر ثنا بن وهب أخربين سعيد بن أيب أيوب قال حدثين أيب قال 

با حازم وحممد بن املنكدر يصلون وأزرار األزرار قال سعيد وحدثين زهرة بن معبد القرشي قال رأيت بن املسيب وأ
قمصهم مطلقة وروينا عن بن عباس مثل ما روينا عن بن عمر نفسه وهو إذا كان يف الصالة حممول عندنا على ما 

   ٣٥٠لو كان اجليب ضيقا واهللا أعلم 

  باب الصالة يف الرداء

وسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا ي - ٣١١٥
خرجنا إىل نيب اهللا صلى اهللا عليه : مالزم بن عمرو ثنا عبد اهللا بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال 

و سلم وفدا حىت قدمنا عليه فبايعناه وصلينا معه فجاء رجل فقال يا نيب اهللا ما ترى يف الصالة يف الثوب الواحد 
 اهللا صلى اهللا عليه و سلم إزاره وطارق به رداءه واشتمل هبا وقام فصلى بنا فلما قضى الصالة قال أو فأطلق نيب

كلكم جيد ثوبني واألحاديث اليت رويناها يف صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ثوب واحد متوشحا به املراد به 
   ٣٥١الرداء أو ما يشبه الرداء واهللا أعلم 

  إلزار وعقده على القفاءباب الصالة يف ا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا السري بن  - ٣١١٦
صلى جابر يف أزار قد : حيىي ثنا أمحد بن يونس ثنا عاصم بن حممد حدثين واقد بن حممد عن حممد بن املنكدر قال 

وعة على املشجب فقال له قائل أتصلي يف ثوب واحد قال أما أين إمنا صنعت ذلك عقده من قبل قفاه وثيابه موض
لرياين أمحق مثلك وأينا كان له ثوبان يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد 

   ٣٥٢بن يونس 

  باب ظهور العورة من أسفل اإلزار عند السجود

لي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أمحد اللخمي ثنا معاذ بن املثىن أخربنا أبو احلسن ع - ٣١١٧
كانوا يصلون مع النيب صلى اهللا : ويوسف القاضي قاال ثنا بن كثري ثنا سفيان عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال 

ىت تستوى الرجال عليه و سلم وهم عاقدون أزرهم من الصغر على رقاهبم فقيل للنساء ال ترفعن رؤوسكن ح
  جلوسا 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا الشيباين إمالء ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أيب شيبة  - ٣١١٨
ثنا وكيع عن سفيان عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال لقد رأيت الرجال عاقدين أزرهم يف أعناقهم مثل الصبيان 

يا معشر النساء ال ترفعن رؤوسكن حىت يرفع الرجال :  صلى اهللا عليه و سلم فقال قائل من ضيق األزر خلف النيب
  رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن كثري ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة 



لرزاق أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن املتوكل العسقالين ثنا عبد ا - ٣١١٩
أنبأ معمر عن عبد اهللا بن مسلم أخي الزهري عن موىل ألمساء بنت أيب بكر عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنها 

من كان منكن تؤمن باهللا واليوم اآلخر فال ترفع رأسها حىت : قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
   ٣٥٣رجال يرفع الرجال رؤوسهم كراهية أن يرين من عورات ال

  باب من مجع ثوبه بيده كراهية أن تبدو عورته

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري مبرو أنبأ أبو املوجه حممد بن  - ٣١٢٠
: ل عمرو الفزاري أنبأ يوسف بن عيسى أنبأ حممد بن فضيل عن أبيه عن أيب حازم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قا

رأيت سبعني من أهل الصفة ما منهم من رجل عليه رداء اما بردة وأما كساء قد ربطوها يف أعناقهم فمنها ما يبلغ 
نصف الساق ومنها ما يبلغ الكعبني فيجمعه بيده كراهية أن تبدو عورته رواه البخاري يف الصحيح عن يوسف بن 

   ٣٥٤عيسى 

  باب كراهية إسبال اإلزار يف الصالة

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو إمساعيل الترمذي ثنا موسى  - ٣١٢١
بن إمساعيل ثنا أبان بن يزيد العطار ثنا حيىي بن أيب كثري عن أيب جعفر عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة رضي اهللا 

اهللا عليه و سلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ مث جاء  بينما رجل يصلي مسبل أزاره فقال له رسول اهللا صلى: عنه 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ مث جاء فقال له رجل يا نيب اهللا ما لك أمرته 
يتوضأ مث سكت عنه فقال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن اهللا عز و جل ال يقبل صالة رجل مسبل إزاره 

  العطار عن حيىي وخالفه حرب بن شداد يف إسناده فرواه هكذا رواه أبان 

كما أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا هشام بن علي ثنا بن رجاء ثنا حرب عن حيىي  - ٣١٢٢
قال حدثين إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة أن أبا جعفر املدين حدثه أن عطاء بن يسار حدثه أن رجال من أصحاب 

بينما حنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجعل رجل يصلي فقال له : نيب صلى اهللا عليه و سلم حدثه قال ال
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذهب فتوضأ فتوضأ مث عاد يصلي فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذهب 

سكت عنه فقال إين إمنا أمرته أن يتوضأ أنه كان مسبال فتوضأ فقال رجل يا رسول اهللا ما شأنك أمرته أن يتوضأ مث 
إزاره وال يقبل اهللا صالة رجل مسبل إزاره رواه هشام بن أيب عبد اهللا الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن عطاء بن 

  يسار أن رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حدثه فأسقط من بني حيىي وعطاء 

بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  حدثنا أبو - ٣١٢٣
الطيالسي ثنا أبو عوانة وثابت أبو زيد عن عاصم األحول عن أيب عثمان عن بن مسعود رفعه أبو عوانة ومل يرفعه 

اخليالء يف الصالة ليس من اهللا يف  أنه رأى أعرابيا عليه مشلة قد ذيلها وهو يصلي فقال إن الذي جير ثوبه من: ثابت 
  حل وال حرام 



أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود السجستاين قال روى هذا مجاعه عن عاصم  - ٣١٢٤
قال الشيخ ويف األحاديث : موقوفا على بن مسعود منهم محاد بن سلمه ومحاد بن زيد وأبو األحوص وأبو معاوية 

   ٣٥٥طلقة يف النهي عن جر اإلزار دليل على كراهيته يف الصالة وغريها الثابتة امل

  باب كراهية السدل يف الصالة وتغطية الفم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد احلسن بن حليم املروزي أنبأ أبو املوجه أنبأ عبدان أنبأ عبد اهللا  - ٣١٢٥
ن عبيد الصفار أنبأ حممد بن علي بن املتوكل أبو احلسن البزار ثنا سريج وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد ب

بن النعمان اجلوهري ثنا عبد اهللا بن املبارك عن احلسن بن ذكوان عن سليمان األحول عن عطاء عن أيب هريرة 
   أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن السدل يف الصالة وأن يغطى الرجل فاه: رضي اهللا عنه 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد قال أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان بن احلسن الفقيه إمالء ثنا  - ٣١٢٦
عبد امللك بن حممد الرقاشي ثنا سعيد بن عامر ثنا شعبة وسعيد بن أيب عروبة عن عسل بن سفيان عن عطاء عن أيب 

   عليه و سلم أنه كره السدل ورفع ذلك إىل النيب صلى اهللا: هريرة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ٣١٢٧
أن رسول اهللا : طالب ثنا عبد الوهاب هو بن عطاء أنبأ سعيد يعين بن أيب عروبة عن عسل عن عطاء عن أيب هريرة 

يف الصالة وصله احلسن بن ذكوان عن سليمان عن عطاء وعسل عن عطاء صلى اهللا عليه و سلم هنى عن السدل 
  وأرسله عامر األحول عن عطاء 

أخربناه أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكازري أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا هشيم  - ٣١٢٨
نعم وهذا : لى اهللا عليه و سلم فقال أنبأ عامر األحول قال سألت عطاء عن السدل فكرهه فقلت أعن النيب ص

اإلسناد وإن كان منقطعا ففيه قوة للموصولني قبله وروينا عن عطاء بن أيب رباح أنه صلى سادال وكأنه نسي 
احلديث أو محله على أن ذلك إمنا ال جيوز للخيالء وكان ال يفعله خيالء واهللا أعلم وقد روي من أوجه آخر عن 

  سلم النيب صلى اهللا عليه و 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن علي الصغاين مبكة ثنا احلسن بن عبد األعلى بن  - ٣١٢٩
إبراهيم البوسي بصنعاء قال ثنا عبد الرزاق أنبأ بشر بن رافع عن حيىي بن أيب كثري عن أيب عبيدة عن بن مسعود أنه 

لى اهللا عليه و سلم كان يكرهه تفرد به بشر بن رافع وليس أن رسول اهللا ص: كره السدل يف الصالة وذكر 
بالقوي وروى سفيان الثوري عن رجل مل يسمعه عن أيب عطية الوادعي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مر برجل قد 
 سدل ثوبه يف الصالة فأخذ النيب صلى اهللا عليه و سلم ثوبه فعطفه عليه وهذا منقطع وقد رواه حفص بن أيب داود

وهو حفص بن سليمان القارىء الكويف عن اهليثم بن حبيب عن عون بن أيب جحيفة عن أبيه قال مر النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم برجل يصلي قد سدل ثوبه فعطفه عليه 



أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن بن أيب عمرو السماك ثنا أبو القاسم البغوي ثنا أبو الربيع  - ٣١٣٠
إال أن حفصا ضعيف يف احلديث وقد كتبناه من حديث إبراهيم بن طهمان : لزهراين ثنا حفص بن أيب داود فذكره ا

  عن اهليثم فإن كان حمفوظا فهو أحسن من رواية حفص القارىء وقد كرهه علي رضي اهللا عنه 

عبد العزيز عن أيب عبيد ثنا فيما أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن  - ٣١٣١
خرج فرأى قوما : هشيم عن خالد احلذاء عن عبد الرمحن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن علي رضي اهللا عنه أنه 

يصلون قد سدلوا ثياهبم فقال كأهنم اليهود خرجوا من فهرهم قال أبو عبيد هو موضع مدارسهم الذي جيتمعون فيه 
غري أن يضم جانبيه بني يديه فإن ضمه فليس بسدل وروي عن بن عمر يف قال والسدل إسبال الرجل ثوبه من 

إحدى الروايتني عنه أنه كرهه وكرهه أيضا جماهد وإبراهيم النخعي ويذكر عن جابر بن عبد اهللا مث عن احلسن وابن 
فهو منهي عنه وقد أشار سريين أهنم مل يروا به بأسا وكأهنم إمنا رخصوا فيه ملن يفعله لغري خميله فأما من يفعله بطرا 

  الشافعي رمحه اهللا إىل معىن هذا يف كتاب البويطي واحتج مبنت احلديث الذي 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن على بن حممد بن سختويه ثنا حممد بن أيوب ثنا أمحد بن يونس  - ٣١٣٢
من جر ثوبه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثنا زهري ثنا موسى بن عقبة عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه قال 

خيالء مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة فقال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه أي رسول اهللا إن أحد شقي إزاري يسترخي 
إال أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لست أو إنك لست ممن يصنعه خيالء رواه البخاري 

  الصحيح عن أمحد بن يونس  يف

وأخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا إبراهيم بن بشار ثنا  - ٣١٣٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا : سفيان ثنا عمرو عن طاوس وموسى بن عقبة عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه 

أبو بكر يا رسول اهللا إزاري يسقط عن أحد شقي قال إنك لست منهم رواه البخاري يف ذكر يف اإلزار ما ذكر قال 
الصحيح عن علي بن املديين عن سفيان عن موسى بن عقبة وروينا عن بن عمر مث عن سامل بن عبد اهللا وسعيد بن 

ذكوان تصرح بالنهي  املسيب والشعيب وعكرمة وإبراهيم النخعي إهنم كرهوا التلثم يف الصالة ورواية احلسن بن
   ٣٥٦عنه 

  باب موضع اإلزار من الرجل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا حيىي بن إبراهيم قالوا ثنا أبو العباس  - ٣١٣٤
 حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين عمرو بن حممد عن عبد اهللا بن واقد عن عبد اهللا بن عمر

مررت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف إزاري استرخاء فقال يا عبد اهللا أرفع : رضي اهللا عنهما قال 
إزارك فرفعته فقال زد فزدت فما زلت أحترى بعد فقال بعض القوم أين فقال أنصاف الساقني رواه مسلم يف 

  الصحيح عن أيب طاهر عن بن وهب 

أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا حيىي بن الربيع ثنا سفيان عن العالء بن عبد الرمحن بن أخربنا أبو طاهر الفقيه  - ٣١٣٥
يعقوب ح وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب 



ت أبا سعيد اخلدري عن اإلزار أخربين مالك بن أنس وعبد اهللا بن عمر عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه قال سأل
أزرة املؤمن إىل نصف الساقني وال جناح فيما بينه : فقال أخربك بعلم مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  وبني الكعبني فما أسفل من ذلك ففي النار ال ينظر اهللا إىل من جير إزاره بطرا لفظ حديث مالك وعبد اهللا 

لفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا حممد بن حيىي ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ح أخربنا أبو طاهر ا - ٣١٣٦
وأخربنا أبو علي احلسني بن حممد الفقيه الروذباري ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري ثنا جعفر بن 

ن أيب هريرة قال قال رسول اهللا حممد القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس قاال ثنا شعبة ثنا سعيد بن أيب سعيد املقربي ع
ما كان أسفل من الكعبني من اإلزار ففي النار لفظ حديث آدم ويف رواية عبد الصمد عن : صلى اهللا عليه و سلم 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما حتت الكعبني من اإلزار يف النار رواه البخاري يف الصحيح عن آدم 

ري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا هناد ثنا بن املبارك عن أيب الصباح عن وأخربنا أبو علي الروذبا - ٣١٣٧
يف اإلزار فهو يف القميص : يزيد بن أيب مسية قال مسعت بن عمر يقول ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

٣٥٧   

  باب تستر العاري بورق الشجرة وغريه مما يكون طاهرا إذا مل جيد ثوبا

نا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو صادق بن أيب الفوارس العطار قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أخرب - ٣١٣٨
احلسن بن علي بن عفان ثنا معاوية بن هشام عن سفيان أظنه عن عمرو بن قيس املالئي عن املنهال بن عمرو عن 

لظفر فلما أكال الشجرة مل يبق منه شيء كان لباس آدم وحواء عليهما السالم ا: سعيد بن جبري عن بن عباس قال 
   ٣٥٨إال مثل الظفر فطفقا خيصفان عليهما من ورق اجلنة قال ورق التني 

  مجاع أبواب الكالم يف الصالة

 )٣٥٩   

  باب ما جيوز من الدعاء يف الصالة

سفيان ثنا الزهري  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا - ٣١٣٩
ملا رفع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأسة من الركعة األخرية من : أخربين سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال 

صالة الصبح قال اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أيب ربيعة واملستضعفني مبكة اللهم اشدد 
ني كسين يوسف أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث سفيان بن وطأتك على مضر واجعلها عليهم سن

  عيينة وغريه 

وأخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن عبد  - ٣١٤٠
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن رسو: امللك الدقيقي ثنا يزيد بن هارون أنبأ سليمان عن أيب جملز عن أنس بن مالك 



قنت يف الفجر شهرا يدعو على رعل وذكوان وقال عصية عصت اهللا ورسوله أخرجاه يف الصحيح من حديث 
  سليمان التيمي 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ احلسني بن احلسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو حيىي بن أيب مسرة ثنا أبو عبد  - ٣١٤١
زيد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أمحد بن إبراهيم بن ملحان ثنا الرمحن عبد اهللا بن ي

حيىي بن عبد اهللا بن بكري قاال ثنا الليث عن عمران بن أيب إنس عن حنظلة بن علي عن خفاف بن إمياء الغفاري قال 
ين حليان ورعال وذكوان وعصية عصت اهللا يف صالة الصبح اللهم العن ب: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ورسوله وغفار غفر اهللا هلا وأسلم ساملها اهللا أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث الليث بن سعد 

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم احلافظ أنبأ أبو نصر أمحد بن عمرو العراقي ثنا سفيان بن حممد اجلوهري  - ٣١٤٢
أن : ثنا عبد اهللا بن الوليد عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن عبد الرمحن بن معقل  ثنا علي بن احلسن الدارجبردي

  علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قنت يف املغرب فدعا على ناس وعلى أشياعهم وقنت بعد الركعة 

ثنا أيب ثنا شعبة  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا حيىي بن حممد ثنا عبيد اهللا بن معاذ - ٣١٤٣
شهدت علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يقنت يف صالة : عن عبيد بن احلسن مسع عبد الرمحن بن معقل يقول 

  العتمة أو قال املغرب بعد الركوع ويدعو يف قنوته على مخسة ومساهم 

وفة ثنا بن أيب غرزة أنبأ حدثنا أبو منصور املظفر بن حممد العلوي أنبأ علي بن عبد الرمحن بن ماين بالك - ٣١٤٤
إين ألدعو لثالثني من إخواين وأنا : قبيصة ثنا سفيان عن شعبة عن أيب إياس عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال 

   ٣٦٠ساجد أمسيهم بأمسائهم وأمساء آبائهم 

  باب ما جيوز من قراءة القرآن والذكر يف الصالة يريد به جوابا أو تنبيها

بد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة ثنا حيىي بن عبد أخربنا أبو ع - ٣١٤٥
نادى رجل من الغالني عليا رضي اهللا : احلميد ثنا شريك عن عمران بن ظبيان عن أيب حيىي يعين حكيم بن سعد قال 
ئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن عنه وهو يف الصالة صالة الفجر فقال ولقد أوحى إليك وإىل الذين من قبلك ل

  من اخلاسرين فأجابه علي رضي اهللا عنه وهو يف الصالة فاصرب أن وعد اهللا حق وال يستخفنك الذين ال يوقنون 

حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة  - ٣١٤٦
احلافظ أخربين حممد بن أمحد بن بالويه ثنا حممد بن يونس ثنا أبو عامر ثنا شعبة عن حصني بن ح وأخربنا أبو عبد اهللا 

دخلنا مع عبد اهللا يف املسجد واإلمام راكع : عبد الرمحن عن عبد األعلى بن احلكم عن خارجة بن الصلت قال 
ه فقال صدق اهللا ورسوله فلما فركع عبد اهللا فركعنا معه وجعل ميشى إىل الصف وحنن ركوع فمر رجل فسلم علي

قضى الصالة قال كان يقال من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل باملعرفة وأن تتخذ املساجد طرقا وأن 
يتجر الرجل وامرأته وأن تغلو اخليل والنساء مث يرخصن مث ال تغلوا إىل يوم القيامة هذا لفظ حديث أيب عبد اهللا 



عن طارق بن شهاب عن عبد اهللا بن مسعود بنحوه ورفع آخره إىل النيب صلى اهللا  وحديث أيب بكر خمتصر وروي
   ٣٦١عليه و سلم يزيد وينقص 

  باب ما يقول إذا نابه شيء يف صالته

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٣١٤٧
مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وانبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن الشافعي أنبأ 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذهب : حيىي قال قرأت على مالك عن أيب حازم عن سهل بن سعد الساعدي 
أيب بكر الصديق فقال أتصلي للناس فأقيم قال إىل بين عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصالة فجاء املؤذن إىل 

نعم قال فصلى أبو بكر قال فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والناس يف الصالة فتخلص حىت وقف يف الصف 
فصفق الناس وكان أبو بكر ال يلتفت يف الصالة فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر رضي اهللا عنه يديه فحمد اهللا على سلم فأشار إ
ما أمره به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ذلك مث استأخر أبو بكر رضي اهللا عنه حىت استوى يف الصف وتقدم 

نعك أن تثبت إذ أمرتك قال أبو بكر ما كان البن النيب صلى اهللا عليه و سلم فصلى مث انصرف فقال يا أبا بكر ما م
أيب قحافة أن يصلي بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما يل رأيتكم 
أكثرمت التصفيق من نابه شيء يف صالته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإمنا التصفيق للنساء لفظ حديث حيىي بن 

  ىي رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي ورواه البخاري عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك حي

وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا جعفر الفريايب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا يعقوب بن عبد  - ٣١٤٨
م بلغه أن بين عمرو بن عوف كان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: الرمحن عن أيب حازم عن سهل بن سعد 

بينهم شيء فخرج يصلح بينهم وذكر احلديث إىل أن قال فقال يا أيها الناس ما لكم إذا نابكم شيء يف الصالة 
أخذمت يف التصفيق إمنا التصفيق للنساء من نابه شيء يف صالته فليقل سبحان اهللا فأنه ال يسمعه أحد حني يقول 

البخاري ومسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد وأخرجاه أيضا عن قتيبة عن عبد العزيز  سبحان اهللا إال التفت رواه
بن أيب حازم عن أبيه إال أنه قال التصفيح بدل التصفيق وقال سهل التصفيح هو التصفيق أخربناه أبو عبد اهللا 

بد العزيز بن أيب حازم عن أيب حازم احلافظ ثنا أبو أمحد بن أيب احلسن ثنا حممد بن إسحاق بن إبراهيم ثنا قتيبة ثنا ع
  عن سهل بن سعد فذكره ومل يذكر قوله فإنه ال يسمعه أحد إىل آخر ما نقلنا 

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الفقيه بنيسابور وأبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل  - ٣١٤٩
نصر ثنا سفيان عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن 

التسبيح يف الصالة للرجال والتصفيق للنساء أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من : صلى اهللا عليه و سلم قال 
  حديث سفيان بن عيينة دون قوله يف الصالة وقد رواه احلميدي ومجاعة عن بن عيينة فذكروا هذه اللفظة 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن  - ٣١٥٠
منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول 

  لنساء يف الصالة التسبيح للرجال والتصفيق ل: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا علي بن إبراهيم النسوي ثنا حرملة بن  - ٣١٥١
حيىي أنبأ بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب أخربين سعيد بن املسيب وأبو سلمة بن عبد الرمحن أهنما مسعا أبا 

التسبيح للرجال والتصفيق للنساء قال بن شهاب وقد رأيت : عليه و سلم هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا 
رجاال من أهل العلم يسبحون ويشريون رواه مسلم يف الصحيح عن حرملة ورواه هشيم عن بن شهاب عنهما 

  وقال يف الصالة 

نا عبد الرزاق أنبأ وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف ث - ٣١٥٢
: معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي اهللا عنه قال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  التسبيح للقوم والتصفيق للنساء يف الصالة رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق 

بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو عمرو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد  - ٣١٥٣
أمحد بن عبد اجلبار العطاردي ثنا أبو معاوية حممد بن خازم ثنا األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

ن أيب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء رواه مسلم يف الصحيح ع: قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  كريب عن أيب معاوية 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو نصر حممد بن عمر ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ  - ٣١٥٤
فذكره مبثله قال األعمش فذكرته إلبراهيم فقال قد كانت أمى تفعله رواه مسلم : عيسى بن يونس ثنا األعمش 

  عن إسحاق 

حلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي إمالء أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا أمحد بن حفص وحدثنا أبو ا - ٣١٥٥
بن عبد اهللا وعبد اهللا بن حممد الفراء وقطن بن إبراهيم قالوا ثنا حفص بن عبد اهللا حدثين إبراهيم بن طهمان عن 

إذا استؤذن : اهللا عليه و سلم  سليمان األعمش عن ذكوان عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى
على الرجل وهو يصلي فأذنه التسبيح وإذا استؤذن على املرأة وهي تصلي فإذهنا التصفيق وأما احلديث الذي روي 

عن علي رضي اهللا عنه قال كانت يل ساعة من السحر أدخل فيها على النيب صلى اهللا عليه و سلم فإذا كان يف 
هو حديث خمتلف يف إسناده ومتنه فقيل سبح وقيل تنحنح ومداره على عبد اهللا بن صالة سبح وكان ذلك إذنه يل ف

  جنى احلضرمي قال البخاري فيه نظر وضعفه غريه وفيما مضى كفاية عن روايته وباهللا التوفيق 

قاال ثنا  أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو زكريا احلنائي وأبو عمران التستري - ٣١٥٦
حممد يعين بن عبيد ثنا عبد الواحد ثنا عمارة بن القعقاع عن احلارث العكلي عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير عن 

كانت يل ساعة من السحر أدخل فيها على النيب صلى اهللا عليه و : عبد اهللا بن جني قال قال يل علي رضي اهللا عنه 
يف الصالة وإن مل يكن يف صالة أذن يل وذكر باقي احلديث تابعه سلم فإن كان يف صالة سبح فكان ذلك أذن يل 

  مسدد عن عبد الواحد يف التسبيح دون ذكر احلارث يف إسناده 

وأخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا مسدد ثنا عبد  - ٣١٥٧
كانت يل : ة عن عبد اهللا بن جني قال قال علي رضي اهللا عنه الواحد بن زياد ثنا عمارة بن القعقاع عن أيب زرع



ساعه من السحر أدخل فيها على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإن كان يف صالة سبح وكان يف ذلك أذنه وإن 
  كان يف غري صالة أذن يل مل يذكر مسدد بن مسرهد يف إسناده احلارث العكلي ووافق األول يف التسبيح 

قد أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان أبو الشيخ أنبأ بن أيب عاصم ثنا أبو كامل و - ٣١٥٨
فذكره وذكر يف إسناده احلارث العكلي إال أنه قال يف متنه فإن كان يف صالة تنحنح : ثنا عبد الواحد بن زياد 

عبد اهللا بن جني يف التنحنح دون ذكر أيب زرعة  وكان ذلك إذنه ورواه أبو بكر بن عياش عن مغرية عن احلارث عن
يف إسناده أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر حممد بن عبيد اهللا العلوي بالكوفة ثنا احلسني بن احلكم اجليزي 
ثنا أبو غسان حدثين أبو بكر بن عياش ورواه شرحبيل بن مدرك عن عبد اهللا بن جني عن أبيه عن علي رضي اهللا 

   ٣٦٢نه يف التسبيح وزاد فيه عن أبيه وكيف ما كان فعبد اهللا بن جني غري حمتج به ع

  باب ماال جيوز من الكالم يف الصالة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا حممد بن نصر ثنا حيىي بن حيىي أنبأ هشيم ح  - ٣١٥٩
الفقيه أنبأ أبو املثىن ثنا مسدد ثنا حيىي بن سعيد مجيعا عن إمساعيل بن  وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ أبو بكر بن إسحاق

كان أحدنا يكلم يعين : أيب خالد عن احلارث بن شبيل عن أيب عمرو الشيباين عن زيد بن أرقم رضي اهللا عنه قال 
ذا لفظ حديث هشيم صاحبه إىل جنبه يف الصالة حىت نزلت قوموا هللا قانتني فأمرنا بالسكوت وهنينا عن الكالم ه

وقال أنبأ إمساعيل بن أيب خالد عن احلارث بن شبيل ويف حديث حيىي القطان عن إمساعيل ثنا احلارث بن شبيل وقال 
حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى { يف متنه كنا نتكلم يف الصالة يكلم أحدنا أخاه يف حاجته حىت نزلت 

  اه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي فأمرنا بالسكوت رو} وقوموا هللا قانتني 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو بدر  - ٣١٦٠
 عن األعمش ح وأخربنا أبو علي الروذباري بطوس أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن عمر بن أمحد بن علي بن شوذب

املقرئ بواسط ثنا أمحد بن رشد بن خثيم الكويف بواسط ثنا حممد بن فضيل عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن 
كنا نسلم على النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الصالة فريد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا : عبد اهللا قال 

ليك يف الصالة فترد علينا قال إن يف الصالة شغال لفظ حديث عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول اهللا كنا نسلم ع
بن فضيل ويف حديث أيب بدر شجاع بن الوليد فقلنا يا رسول اهللا كنت ترد علينا ما لك اليوم مل ترد علينا فقال إن 

شيبة  يف الصالة شغال رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن منري ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب
  وغريه عن حممد بن فضيل 

حدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن عاصم عن  - ٣١٦١
أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذين ما قدم وما : أيب وائل عن عبد اهللا قال 
حدث شيء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا عز و جل حيدث لنبيه من حدث فقلت يا رسول اهللا أ

  أمره ما شاء وإن مما أحدث أن ال تكلموا يف الصالة 



أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ  - ٣١٦٢
كنا نتكلم يف الصالة ويسلم بعضنا على بعض ويومىء أحدنا باحلاجه : قال زائدة عن عاصم عن شقيق عن عبد اهللا 

قال فجئت ذات يوم والنيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي فسلمت عليه فلم يرد فأخذين ما قدم وما حدث فلما فرغ 
  قال إن اهللا عز و جل حيدث من أمره ما يشاء وإنه قد أحدث أن ال تكلموا يف الصالة 

ا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا إبراهيم بن احلجاج ثنا عبد أخربن - ٣١٦٣
أرسلين النيب صلى اهللا عليه : الوارث بن سعيد عن كثري بن شنظري عن عطاء بن أيب رباح عن جابر بن عبد اهللا قال 

  د علي و سلم يف حاجة له فجئت وقد قضيتها فسلمت عليه وهو يصلي فلم ير

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه ثنا بن رجاء يعين أبا بكر حممد  - ٣١٦٤
بن حممد بن رجاء السندي ثنا هارون بن عبد اهللا ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثين أيب حدثين كثري بن شنظري 

ين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حاجه فانطلقت مث رجعت وقد أرسل: ثنا عطاء عن جابر بن عبد اهللا قال 
قضيتها فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع يف قليب ما اهللا أعلم به فقلت يف نفسي 

نفسي أشد لعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجد علي أنين أبطأت عليه مث سلمت عليه فلم يرد علي فوقع يف 
من املرة األوىل مث سلمت عليه فرد علي فقال أما إنه مل مينعين أن أرد عليك إال أين كنت أصلي وكان على راحلته 

متوجها لغري القبلة رواه البخاري يف الصحيح عن أيب معمر عن عبد الوارث وأخرجه مسلم من وجه آخر عن عبد 
  الوارث 

أبو بكر القاضي وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي قالوا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ و - ٣١٦٥
ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو عتبة أمحد بن الفرج احلجازي ثنا حممد بن محري ثنا األوزاعي عن حيىي بن أيب 

ع رسول اهللا صلى اهللا بينا أنا م: كثري عن بن أيب ميمونة عن عطاء بن يسار حدثين معاوية بن احلكم السلمي قال 
عليه و سلم يف الصالة إذ عطس رجل من القوم فقلت يرمحك اهللا فحدقين القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما 
لكم تنظرون إيل قال فضربوا بأيديهم على أفخاذهم قال فلما رأيتهم يسكتوين لكين سكت قال فلما فرغ رسول 

 فبأيب وأمى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما رأيت معلما قبلة وال اهللا صلى اهللا عليه و سلم من الصالة دعاين
بعده أحسن تعليما منه واهللا ما كهرين وال ضربين وال سبين قال إن صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من كالم الناس 

  إمنا هو التكبري والتسبيح وتالوة القرآن أخرجه مسلم من حديث األوزاعي 

علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن يونس النسائي ثنا عبد أخربنا أبو  - ٣١٦٦
ملا قدمت على : امللك بن عمرو ثنا فليح عن هالل بن علي عن عطاء بن يسار عن معاوية بن احلكم السلمي قال 

أن قيل يل إذا عطست فامحد اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علمت أمورا من أمور اإلسالم فكان فيما علمت 
وإذا عطس العاطس فحمد اهللا فقل يرمحك اهللا قال فبينا أنا قائم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الصالة إذ 
عطس رجل فحمد اهللا فقلت يرمحك اهللا رافعا هبا صوتى فرماين الناس بأبصارهم حىت احتملين ذلك فقلت ما لكم 

قال فسبحوا فلما قضى النيب صلى اهللا عليه و سلم الصالة قال من املتكلم قيل هذا األعرايب تنظرون إيل بأعني شزر 
فدعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إمنا الصالة لقراءة القرآن وذكر اهللا فإذا كنت فيها فليكن ذلك 

   ٣٦٣شأنك فما رأيت معلما قط أرفق من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



  من تكلم جاهال بتحرمي الكالم باب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي وأبو سعيد بن أيب عمرو  - ٣١٦٧
قالوا أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أخربين أيب ثنا األوزاعي حدثين حيىي بن أيب كثري 

ميمونه قال حدثين عطاء بن يسار حدثين معاوية بن احلكم السلمي قال قلت لرسول اهللا صلى اهللا عن هالل بن أيب 
إنا كنا حديث عهد جباهلية فجاء اهللا باإلسالم وإن رجاال منا يتطريون قال ذلك شيء جيدونه يف : عليه و سلم 

توهم قال يا رسول اهللا ورجال منا صدورهم فال يصدهنم قال يا رسول اهللا ورجال منا يأتون الكهنة قال فال يأ
خيطون قال كان نيب من األنبياء خيط فمن وافق خطه فذاك قال وبينا أنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف 

الصالة إذ عطس رجل من القوم فقلت يرمحك اهللا فحدقين القوم بأبصارهم قال فقلت واثكل أمياه ما لكم تنظرون 
على أفخاذهم فلما رأيتهم يسكتوين لكين سكت فلما انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه  إيل فضرب القوم بأيديهم

و سلم دعاين فبأيب هو وأمى ما رأيت معلما قبلة وال بعده أحسن تعليما منه واهللا ما ضربين وال كهرين وال سبين 
وتالوة القرآن وذكر باقي  فقال إن صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من كالم الناس وإمنا هي التسبيح والتكبري

  احلديث 

وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر ثنا جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن  - ٣١٦٨
بنحوه إال أنه مل يذكر قوله إنا كنا حديث عهد جباهلية : إبراهيم أنبأ عيسى بن يونس ثنا األوزاعي عن حيىي فذكره 

منا قال أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت إن رجاال منا رواه مسلم يف الصحيح عن فجاء اهللا باإلسالم وإ
  إسحاق بن إبراهيم 

أخربنا أبو بكر بن فورك ثنا عبد اهللا ثنا يونس ثنا أبو داود ثنا حرب بن شداد وأبان بن يزيد عن حيىي  - ٣١٦٩
صليت مع النيب صلى : اوية بن احلكم السلمي قال بن أيب كثري عن هالل بن أيب ميمونة عن عطاء بن يسار عن مع

اهللا عليه و سلم فعطس رجل إىل جنيب فقلت يرمحك اهللا فرماين القوم بأبصارهم فقلت وأثكل أمياه ما يل أراكم 
تنظرون إيل وأنا أصلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يصمتوين فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

بأيب وأمى ما رأيت قبلة وال بعده أحسن تعليما منه واهللا ما كهرين وال سبين وال ضربين ولكنه قال يل إن الصالة ف
صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من كالم الناس إمنا هو الصالة والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن أو كالذي قال 

التطري وغريه قال الشافعي رمحه اهللا ومل حيك أن النيب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث ذكر ما ذكر األوزاعي من 
   ٣٦٤صلى اهللا عليه و سلم أمره بإعادة وحكي أنه تكلم وهو جاهل بذلك 

  باب من سلم أو تكلم خمطئا أو ناسئا

 أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو القاسم عبد الرمحن بن احلسن اهلمداين ثنا إبراهيم بن احلسني - ٣١٧٠
صلى رسول اهللا صلى اهللا : ثنا آدم ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال 

عليه و سلم الظهر أو العصر ركعتني فقال له ذو اليدين أقصرت الصالة يا رسول اهللا أو نسيت فقال رسول اهللا 
الوا نعم فصلى ركعتني أخراوين مث سجد سجديت السهو صلى اهللا عليه و سلم ألصحابه أحق ما يقول ذو اليدين ق

قال سعد ورأيت عروة بن الزبري صلى من املغرب ركعتني وسلم فتكلم مث صلى ما بقى فقال هكذا فعل رسول اهللا 



صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن أيب إياس وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أيب سلمة 
   ٣٦٥سألة يرد يف باب السجود إن شاء اهللا تعاىل ومتام هذه امل

  باب من بكى يف صالته فلم يظهر من صوته ما يكون كالما له هجاء

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حيىي بن حممد العنربي وأبو بكر حممد بن جعفر املزكي ح وأخربنا  - ٣١٧١
ر قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن هشام أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعف

مروا أبا : بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ء فمر عمر فليصل بكر فليصل بالناس قلت يا رسول اهللا إن أبا بكر إذا قام يف مقامك مل يسمع الناس من البكا

بالناس قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت عائشة فقلت حلفصة قويل له إن أبا بكر إذا قام يف مقامك مل يسمع 
الناس من البكاء فمر عمر فليصل بالناس ففعلت حفصة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنكن ألننت صواحب 

حفصة لعائشة ما كنت ألصيب منك خريا رواه البخاري يف الصحيح  يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس فقالت
  عن عبد اهللا بن يوسف وغريه عن مالك وأخرجه مسلم من وجه أخر عن هشام 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان حدثين أبو  - ٣١٧٢
ملا اشتد : ا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب عن محزة بن عبد اهللا عن أبيه قال سعيد حيىي بن سليمان اجلعفي ثن

برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجعه قال مروا أبا بكر فليصل بالناس فقالت عائشة رضي اهللا عنها يا رسول اهللا 
كر فليصل بالناس فعاودته مثل إن أبا بكر رجل رقيق إذا قام يف مقامك مل يسمع الناس من البكاء فقال مروا أبا ب

مقالتها فقال أننت صواحبات يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن سليمان 
اجلعفي وأخرجه مسلم من حديث معمر عن الزهري عن محزة عن عائشة رضي اهللا عنها وقال يف احلديث إن أبا 

  دمعه  بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن ال ميلك

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا احلسن بن مكرم البزار ثنا يزيد  - ٣١٧٣
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي ويف : بن هارون أنبأ محاد بن سلمة عن ثابت عن مطرف عن أبيه قال 

  صدره أزيز كأزيز الرحا من البكاء 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا علي بن احلسن الدارجبردي ثنا عبد اهللا  - ٣١٧٤
  فذكره بإسناده إال أنه قال وجلوفه أزيز كأزيز املرجل : بن عثمان أنبأ عبد اهللا هو بن املبارك أنبأ محاد بن سلمة 

و سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأب - ٣١٧٥
كان عمر : حممد بن إسحاق ثنا حجاج قال قال بن جريج مسعت بن أيب مليكة يقول أخربين علقمة بن وقاص قال 

بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقرأ يف العتمة بسورة يوسف وأنا يف مؤخر الصفوف حىت إذا جاء ذكر يوسف مسعت 
   ٣٦٦ مؤخر الصف نشيجه يف

  باب من تبسم يف صالته أو ضحك فيها



أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا أمحد بن الوليد الفحام ثنا أبو  - ٣١٧٦
فوظ التبسم ال يقطع الصالة ولكن القرقرة هذا هو احمل: أمحد الزبريي ثنا سفيان عن أيب الزبري عن جابر قال 

  موقوف وقد رفعه ثابت بن حممد الزاهد وهو وهم منه 

أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن مهدي  - ٣١٧٧
ه و سلم ثنا ثابت بن حممد يعين الزاهد ثنا سفيان الثوري عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا علي

  ال يقطع الصالة الكشر ولكن يقطعها القرقرة وقد روي يف التبسم يف الصالة حديث آخر ال حيتج بأمثاله : قال 

أخربناه أبو سعد أمحد بن حممد الصويف أنبأ أبو أمحد عبد اهللا بن عدي احلافظ أنبأ أبو يعلى أنبأ عمرو  - ٣١٧٨
كنا : نافع عن أيب سلمة عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال  الناقد ثنا على بن ثابت اجلزري ثنا الوازع بن

نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة إذ تبسم يف صالته فلما قضى صالته قلنا يا رسول اهللا رأيناك 
ازع بن تبسمت قال مر يب ميكائيل وعلى جناحه أثر غبار وهو راجع من طلب القوم فضحك إيل فتبسمت إليه الو

نافع العقيلي اجلزري تكلموا فيه وقد حكاه الواقدي يف املغازي وقد روينا يف كتاب الطهارة عن أيب سفيان عن 
جابر يف من ضحك يف الصالة يعيد الصالة وال يعيد الوضوء وروينا عن أيب موسى األشعري أنه قال يف قصة حمكية 

   ٣٦٧عن بن مسعود عنه من كان ضحك منكم فليعد الصالة ويذكر مثل ذلك 

  باب ما جاء يف النفخ يف موضع السجود

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد عن عطاء بن  - ٣١٧٩
انكسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر : السائب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو قال 

النيب صلى اهللا عليه و سلم قال مث نفخ يف آخر سجوده فقال أف أف مث قال رب أمل تعدين أال تعذهبم وأنا صالة 
فيهم أمل تعدين أن ال تعذهبم وهم يستغفرون ففرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صالته وقد أحمصت الشمس 

ط وذلك ملا عرض عليه من تعذيب بعض من وجب قال الشيخ رمحه اهللا والذي يشبه أن يكون هذا نفخا يشبه الغطي
عليه العذاب فليس غريه يف التأفيف يف الصالة كهو بأيب هو وأمى صلى اهللا عليه و سلم كما مل يكن كهو يف رؤية 
ما رأى من تعذيبهم وقد رواه عبد العزيز بن عبد الصمد عن عطاء فقال وجعل ينفخ يف آخر سجوده من الركعة 

 يذكر التأفيف ورواه أبو إسحاق عن السائب بن مالك عن عبد اهللا بن عمرو فذكر النفخ دون الثانية ويبكى ومل
التأفيف وزعم أبو سليمان اخلطايب رمحه اهللا أن قوله أف ال يكون كالما حىت يشدد الفاء فتكون ثالثة أحرف من 

  دقه من خمرجها التأفيف قال والنافخ ال خيرج الفاء يف نفخه مشددة وال يكاد خيرجها فاء صا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا حممد بن أمحد بن النضر األزدي ثنا  - ٣١٨٠
كنت عند أم سلمة فدخل عليها ذو قرابة هلا شاب ذو : معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن أيب محزة عن أيب صاحل قال 

ال تنفخ فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لعبد لنا أسود أي مجة فقام يصلي وينفخ فقالت يا بين 
رباح ترب وجهك هكذا رواه مجاعة من األئمة حنو محاد بن زيد وغريه عن ميمون أيب محزة ومل أكتبه من حديث 

  غريه وهو ضعيف واهللا تعاىل أعلم وروي فيه حديث آخر عن زيد بن ثابت مرفوعا وهو ضعيف مبرة 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أمحد بن اخلضر الشافعي ثنا إبراهيم بن علي ثنا علي بن اجلعد ثنا شعبة  - ٣١٨١
أنه كان خيشى أن يكون كالما يعين النفخ يف الصالة قال الشيخ : عن األعمش عن أيب الضحى عن بن عباس 

  مل يفهم منه كالم له هجاء فال يكون كالما  والنفخ ال يكون كالما إال إذا بان منه كالم له هجاء وأما إذا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد ثنا حيىي بن معني ثنا سلمة  - ٣١٨٢
األبرش قال حدثين أمين بن نابل قال قلت لقدامة بن عبد اهللا بن عمار الكاليب صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

   ٣٦٨إنا نتأذي بريش احلمام يف مسجد احلرام إذا سجدنا فقال انفخوا : م سل

  باب من تصفح يف صالته كتابا ففهمه أو قرأه

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ٣١٨٣
خربك جرير بن حازم واحلارث بن نبهان عن أيوب السختياين عن ثنا حبر بن نصر قال قرئ على عبد اهللا بن وهب أ

أهنا كان يؤمها غالمها ذكوان يف املصحف يف رمضان : بن أيب مليكة عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 
   ٣٦٩إال أن احلارث قال يف احلديث عن أيوب عن القاسم عن عائشة 

  لفظ مبا يكون كالماباب من عد اآلي يف صالته أو عقدها ومل يت

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أيب إياس  - ٣١٨٤
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعقد : ثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو قال 

  التسبيح 

ي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبيد اهللا بن عمرو بن ميسرة وحممد بن أخربنا أبو عل - ٣١٨٥
رأيت رسول : قدامة يف آخرين قالوا ثنا عثام عن األعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو قال 

ه بن الباغندي عن أيب األشعث أمحد اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعقد التسبيح قال بن قدامه بيمينه قال الشيخ وروا
بن املقدام العجلي عن عثام وقال يف احلديث يعقد التسبيح يف الصالة ذكره شيخ لنا خبسرو جرد يعرف بأيب احلسن 
  علي بن عبد اهللا بن علي صحيح السماع عن الشيخ أيب بكر اإلمساعيلي يف أماليه حلديث األعمش عن بن الباغندي 

احلسن علي بن عبد اهللا اخلسروجردي ثنا أبو بكر اإلمساعيلي ثنا أبو جعفر احلضرمي مطني  وأخربنا أبو - ٣١٨٦
أنه كان يعد اآلي يف الصالة ويعقد من : ثنا مالك بن فديك ثنا األعمش عن عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن 

  قول أيب عبد الرمحن 

بن احلسن بن أمحد بن إمساعيل السراج ثنا أبو جعفر  وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو احلسن حممد - ٣١٨٧
أنه كان يعد اآلي يف الصالة ويعقد وبإسناده : احلضرمي مطني ثنا مالك بن الفديك حدثين األعمش عن إبراهيم 

  قال حدثين األعمش عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يعد اآلي يف الصالة ويعقد 



أ أبو جعفر بن دحيم ثنا إبراهيم بن عبد اهللا ثنا وكيع عن األعمش أو سفيان أخربنا أبو بكر القاضي أنب - ٣١٨٨
   ٣٧٠رأيت حيىي يعين بن وثاب يعد اآلي يف الصالة : عن األعمش قال 

  باب من أحدث يف صالته قبل اإلحالل منها بالتسليم

ن عبد الرزاق عن الثوري عن أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد بن أيوب ثنا الدبري ع - ٣١٨٩
مفتاح : عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن بن احلنفيه عن علي رضي اهللا عنه رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  الصالة الطهور وإحرامها التكبري وإحالهلا التسليم 

حممد بن أيوب أنبأ أبو الوليد ثنا بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حيىي بن منصور القاضي ثنا أبو عبد اهللا - ٣١٩٠
عيينة عن الزهري عن عباد بن متيم عن عمه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يعين شكا إليه رجل جيد يف صالته شيئا 

ال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد وأخرجه مسلم من حديث : قال 
  بن عيينة 

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب طاهر الدقاق ببغداد أنبأ أمحد بن سلمان الفقيه ثنا احلسن بن  - ٣١٩١
: مكرم ثنا علي بن عاصم أنبأ سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ينفتل حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا  إذا أشكل على أحدكم يف صالته خرج منه شيء أو مل خيرج فال

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد أنبأ سهيل بن  - ٣١٩٢
إذا كان أحدكم يف : أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

 دبره أحدث أو مل حيدث فأشكل عليه فال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا ويف هذا الصالة فوجد حركه يف
  دليل على أنه ينصرف إذا مسع صوتا أو وجد رحيا ال فرق فيه بني عمده وسهوه وسبقه واهللا أعلم 

مد بن إسحاق أخربنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن احلسن بن إسحاق ببغداد أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حم - ٣١٩٣
الفاكهي مبكة ثنا أبو حيىي بن أيب مسرة ثنا حيىي بن حممد اجلاري أنبأ عبد العزيز بن حممد عن ثور عن عكرمة عن بن 

إن الشيطان يأيت أحدكم فينقر عند عجازه فال خيرجن حىت يسمع صوتا أو : عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  جيد رحيا أو يفعل ذلك متعمدا م 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس القاسم بن القاسم السياري مبرو ثنا عبد اهللا بن علي الغزال ثنا  - ٣١٩٤
علي بن احلسن بن شقيق ثنا الفضل بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا 

صالة فليضع يده على أنفه مث لينصرف تابعه على وصله إذا أحدث أحدكم وهو يف ال: صلى اهللا عليه و سلم قال 
حجاج بن حممد عن بن جريج عن هشام وعمر بن علي املقدمي عن هشام وجبارة بن املغلس عن عبد اهللا بن املبارك 
عن هشام ورواه الثوري وشعبة وزائده وابن املبارك وشعيب بن إسحاق وعبيدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال قال أبو عيسى الترمذي وهذا أصح من حديث الفضل بن موسى قال أبيه عن ا



الشيخ ورواه نعيم بن محاد عن الفضل بن موسى هكذا موصوال إال أنه قال يف متنه إذا أحدث أحدكم يف الصالة 
  فليأخذ عل أنفه ولينصرف فليتوضأ 

بأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا نعيم ثنا الفضل بن أخربناه علي بن أمحد بن عبدان أن - ٣١٩٥
موسى فذكره وقد روينا يف كتاب الطهارة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

  ال تقبل صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ : 

بن أمحد بن دلويه ثنا أمحد بن حفص قال حدثين أيب حدثين أخربنا أبو احلسن العلوي أنبأ أبو بكر حممد  - ٣١٩٦
إبراهيم بن طهمان عن مساك بن حرب عن مصهب بن سعد عن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال 

ال صالة بغري طهور وال تقبل صدقة من غلول أخرجه مسلم من حديث : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ذه األخبار وجوب االنصراف عن الصالة عن احلديث ووجوب الوضوء وقد قال فيما روينا عنه مساك فثبت هب

  إحرامها التكبري فال يعود إليها إال باستيناف تكبري ويف ذلك كالداللة على استيناف الصالة 

ثنا جرير بن عبد  وقد أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة - ٣١٩٧
احلميد عن عاصم األحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سالم عن على بن طلق قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

إذا فسا أحدكم يف الصالة فلينصرف فليتوضأ وليعد صالته وهذا يصرح بإعادة الصالة وبه قال : عليه و سلم 
   ٣٧١املسور بن خمرمة من الصحابة 

  من سبقه احلدث على ما مضى من صالته باب من قال يبين

أخربنا أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي وأبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه قاال أنبأ علي  - ٣١٩٨
بن عمر احلافظ ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز قراءة عليه وأنا أمسع أن داود بن رشيد حدثهم ثنا إمساعيل بن 

عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج عن أبيه وعن عبد اهللا بن أيب مليكة عن عائشة رضي اهللا عنها أن  عياش حدثين
إذا قاء أحدكم يف صالته أو قلس فلينصرف فليتوضأ مث لينب على ما مضى : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ن إمساعيل بن عياش عن بن جريج عن أبيه من صالته ما مل يتكلم قال بن جريج فإن تكلم استأنف ورواه مجاعه ع
  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال وعنه عن بن جريج عن بن أيب مليكة عن عائشة موصوال 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه ثنا أبو حممد بن حيان ثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا أبو عامر  - ٣١٩٩
أخربين إمساعيل عن بن جريج عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا موسى بن عامر ثنا الوليد بن مسلم 

من رعف يف صالته فلينصرف فليتوضأ مث لينب على ما صلى وهذا احلديث أحد ما : صلى اهللا عليه و سلم قال 
ه و سلم مرسال أنكر على إمساعيل بن عياش واحملفوظ ما رواه اجلماعه عن بن جريج عن أبيه عن النيب صلى اهللا علي

كذلك رواه حممد بن عبد اهللا األنصاري وأبو عاصم النبيل وعبد الرزاق وعبد الوهاب بن عطاء وغريهم عن بن 
جريج وأما حديث بن أيب مليكة عن عائشة رضي اهللا عنها فإمنا يرويه إمساعيل بن عياش وسليمان بن أرقم عن بن 

ل بن عياش عن غري أهل الشام ضعيف ال يوثق به وروي عن جريج وسليمان بن أرقم متروك وما يرويه إمساعي



إمساعيل عن عباد بن كثري وعطاء بن عجالن عن بن أيب مليكة عن عائشة رضي اهللا عنها وعباد وعطاء هذان 
  ضعيفان واهللا تعاىل أعلم 

د بن يعقوب ثنا حممد أخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو العباس حمم - ٣٢٠٠
بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب وحدثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك عبد اهللا بن عمر 

أن عبد اهللا بن : وحنظلة بن أيب سفيان اجلمحي ومالك بن أنس والليث بن سعد وأسامة بن زيد أن نافعا حدثهم 
على ما صلى ومل يتكلم هذا عن بن عمر صحيح وقد روي عن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ مث رجع فبين 

  علي رضي اهللا عنه 

أخربنا أبو عبد اهللا بن البياع احلافظ أخربين حممد بن أمحد بن بالويه فيما قرأت عليه ثنا حممد بن يونس  - ٣٢٠١
يف بطنه رزا أو قيئا من وجد : ثنا روح ثنا شعبة ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة أن عليا رضي اهللا عنه قال 

فلينصرف فليتوضأ فإن مل يتكلم احتسب مبا صلى وإن تكلم استأنف الصالة وقيل عن أيب إسحاق عن احلارث عن 
  علي رضي اهللا عنه 

أخربنا احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد أنبأ محزة بن حممد بن العباس ثنا عباس بن حممد  - ٣٢٠٢
قال أميا رجل : بن موسى أنبأ إسرائيل عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي رضي اهللا عنه أنه الدوري ثنا عبيد اهللا 

دخل يف الصالة فأصابه رز يف بطنه أو قىء أو رعاف فخشي أن حيدث قبل أن يسلم اإلمام فليجعل يده على أنفه 
فليستقبل وإن كان قد تشهد  فإن كان يريد أن يعتد مبا قد مضى فال يتكلم حىت يتوضأ مث يتم ما بقي فإن تكلم

وخاف أن حيدث قبل أن يسلم اإلمام فليسلم فقد متت صالته ورواه الثوري عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي 
ببعض معناه واحلارث األعور ضعيف وعاصم بن ضمرة غري قوي وروي من وجه ثالث عن علي رضي اهللا عنه وفيه 

  أيضا ضعف واهللا أعلم 

عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن علي أخربنا أبو  - ٣٢٠٣
من وجد يف بطنه رزا أو : ثنا عبد اهللا بن رجاء ثنا إسرائيل ثنا يزيد بن سعيد عن أبيه عن علي رضي اهللا عنه قال 

م أحدا فإن تكلم استأنف ويف كل هذا إن صح كان يف بطنه بول فليجعل ثوبه على أنفه مث لينفتل وليتوضأ وال يكل
دالله على جواز االنصراف بالرز قبل خروج احلدث مث البناء على ما مضى من الصالة وروي مثل ذلك أيضا عن 

  سلمان الفارسي رضي اهللا عنه 

مالك أنه بلغه أن وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا  - ٣٢٠٤
كان يرعف فيخرج فيغسل الدم مث يرجع فيبين على ما قد صلى قال وحدثنا مالك عن يزيد بن : عبد اهللا بن عباس 

عبد اهللا بن قسيط أنه رأى سعيد بن املسيب يرعف وهو يصلي فيأيت حجرة أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و 
  قد صلى سلم فأتى بوضوء فتوضأ مث رجع فبىن على ما 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا أبو عامر ثنا  - ٣٢٠٥
يرجع فيبين على ما قد صلى يعين : الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن أيب إدريس اخلوالين قال 



مة بن عبد الرمحن إىل أمية بن خالد بن أسيد فقرأ علينا كتاهبما يف الرعاف وقال عطية وكتب بن عمر وأبو سل
  بذلك 

ينصرف فيتوضأ وال يكلم أحدا مث : قال وحدثنا الوليد قال وأخربين أبو عمرو أنه مسع عطاء يقول  - ٣٢٠٦
  يرجع فيبين على ما قد صلى ورويناه عن طاوس وسليمان بن يسار وغريمها 

حلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حبان ثنا إبراهيم بن حممد ثنا أبو عامر ثنا الوليد قال وأخربنا أبو بكر بن ا - ٣٢٠٧
  إذا صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصالة : قال أبو عمرو أخربين واصل عن جماهد قال 

قال وقال أبو عمرو هو األوزاعي أخربين يزيد بن أيب مالك أنه مسع عمر بن عبد العزيز يقول إذا  - ٣٢٠٨
صرفت وجهك عن القبلة فأعد وهبذا اإلسناد ثنا الوليد أخربين سعيد بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز 

مثل ذلك قال الوليد وأخربين الليث بن سعد وعبد الرمحن بن منر عن بن شهاب أنه حدثهم عن املسور : واحلسن 
ويل إيل فيه أنه قاطع للصالة وهذا قول املسور بن بن خمرمة أنه كان يقول يستأنف قال الشافعي رمحه اهللا أحب األقا

خمرمه قال وقول املسور أشبه بقول العامه فيمن وىل ظهرة القبلة عامدا أنه يبتدأ قال وال جيوز أن يكون يف حال ال 
ال مذهب حيل له فيها الصالة ما كان هبا مث يبين على صالته واهللا أعلم وكان يف القدمي يقول يبين وقال يف اإلمالء لو

الفقهاء لرأيت أن من حترف عن القبلة لرعاف أو غريه فعليه االستئناف ولكن ليس يف اآلثار إال التسليم قال ذلك 
   ٣٧٢هبذه املسألة ومسائل أخر وقد رجع يف اجلديد إىل قول املسور بن خمرمة وباهللا التوفيق 

  مجاع أبواب ما جيوز من العمل يف الصالة

 )٣٧٣   

  رد السالمباب اإلشارة ب

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن  - ٣٢٠٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعثين حلاجة مث أدركته : سعيد الثقفي ثنا الليث عن أيب الزبري عن جابر أنه قال 

فرغ دعاين فقال إنك سلمت أنفا وأنا أصلي وهو موجه حينئذ قبل املشرق  وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إيل فلما
  رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن أيوب واحلسن بن علي بن زياد  - ٣٢١٠
أرسلين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو : ابر قال قاال ثنا أمحد بن يونس ثنا زهري حدثين أبو الزبري عن ج

منطلق إىل بين املصطلق فأتيته وهو يصلي على بعريه فكلمته فقال يل بيده هكذا وأومأ زهري بيده مث كلمته فقال يل 
له  هكذا وأومأ زهري أيضا بيده حنو األرض وأنا أمسعه يقرأ يومىء برأسه فلما فرغ قال ما فعلت يف الذي أرسلتك

فإنه مل مينعين أن أكلمك إال أين كنت أصلي قال زهري وأبو الزبري جالس معه مستقبل الكعبة فقال بيده أبو الزبري إىل 
  بين املصطلق فقال بيده إىل غري الكعبة رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن يونس 



بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد  - ٣٢١١
بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف : وكيع ثنا سفيان عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال 

حاجة فأتيته وهو يصلي فسلمت عليه فرد على إشارة ورواه غريه عن سفيان فقال يف احلديث مل يرد علي وإمنا أراد 
  كالما ورد على إشارة وباهللا التوفيق وقد مجعهما يزيد بن إبراهيم يف الرواية  مل يرد علي

أخربناه أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا سليمان بن  - ٣٢١٢
إىل حاجة له فجاء والنيب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بعثه : حرب ثنا يزيد بن إبراهيم عن أيب الزبري عن جابر 

صلى اهللا عليه و سلم يصلي فسلم عليه فلم يرد عليه وأومأ بيده فلما سلم قال إنه مل مينعين أن أرد عليك إال أين 
  كنت أصلي 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا األسفاطي يعين عباس بن الفضل ثنا أبو  - ٣٢١٣
مررت على : ن سعد حدثين بكري بن عبد اهللا عن نابل صاحب العباء عن بن عمر عن صهيب قال الوليد ثنا ليث ب

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إيل إشارة قال ليث حسبته قال بأصبعه وقد روي يف 
  هذه القصة بإسناد فيه إرسال أنه أشار بيده بال شك 

ن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إبراهيم بن صاحل ثنا احلميدي ثنا سفيان عن زيد بن أخربنا أبو احلسن ب - ٣٢١٤
ذهب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل مسجد بين عمرو بن عوف بقباء : أسلم مبين قال عبد اهللا بن عمر 

هللا صلى اهللا ليصلي فيه فدخلت عليه رجال األنصار يسلمون عليه فسألت صهيبا وكان معه كيف كأن رسول ا
عليه و سلم يرد عليهم حني كانوا يسلمون عليه وهو يصلي فقال صهيب كان يشري إليهم بيده فقال سفيان فقلت 

لرجل سله أنت مسعته من بن عمر فقال يا أبا أسامة أمسعته من بن عمر قال أما أنا قد كلمته وكلمين ومل يقل زيد 
  مسعته وقد روي من وجه آخر عن بن عمر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن بكر  - ٣٢١٥
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل : املروزي أنبأ أبو نعيم ثنا هشام وهو بن سعد عن نافع عن بن عمر قال 

مون عليه فقال بن عمر يا بالل كيف رأيت رسول قباء فجاءت األنصار يسلمون عليه فإذا هو يصلي فجعلوا يسل
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يرد عليهم وهو يصلي قال هكذا بيده كلها يعين يشري وهكذا رواه وكيع بن اجلراح 

  وجعفر بن عون عن هشام بن سعد ورواه عبد اهللا بن وهب عن هشام فقال بالل أو صهيب 

لقاضي وأبو زكريا حيىي بن إبراهيم املزكي قاال ثنا أبو العباس حممد بن أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن ا - ٣٢١٦
: يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك هشام بن سعد عن نافع قال مسعت عبد اهللا بن عمر قال 

اهللا عليه  خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل قباء فسمعت به األنصار فجاؤوا يسلمون على رسول اهللا صلى
و سلم قال فقلت لبالل أو صهيب كيف رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يرد عليهم وهم يسلمون عليه 

وهو يصلي قال يشري بيده قال وبلغين يف غري هذا احلديث أن صهيبا الذي سأله بن عمر بن وهب بقوله قال الشيخ 
  دي صحيح وقد رواه بن عمر عن بالل وصهيب مجيعا رمحه اهللا وقد قال أبو عيسى الترمذي كال احلديثني عن



وأخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن علي بن  - ٣٢١٧
أنه سلم على رجل وهو يصلي فرد عليه الرجل كالما : عفان ثنا بن منري عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر 

  ذا سلم على أحدكم وهو يصلي فال يتكلم ولكن يشري بيده فقال إ

وأخربنا أبو سعيد اإلسفرائيين أنبأ أبو حبر الربهباري ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا عمرو  - ٣٢١٨
   ٣٧٤أن موسى بن عبد اهللا بن مجيل اجلمحي سلم على بن عباس وهو يصلي فأخذه بيده : عن عطاء 

  شاره باليدباب كيفية اإل

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حسني بن عيسى اخلرساين الدامغاين ثنا  - ٣٢١٩
خرج رسول اهللا صلى : جعفر بن عون ثنا هشام بن سعد ثنا نافع قال مسعت عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه يقول 

فجاءته األنصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لبالل كيف رأيت اهللا عليه و سلم إىل قباء يصلي فيه قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يرد عليهم حني كانوا يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه 

   ٣٧٥وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وظهره إىل فوق 

  باب من أشار بالرأس

السلمي إمالء وأبو سعيد بن أيب عمرو قراءة قاال ثنا أبو العباس األصم ثنا أمحد  أخربنا أبو عبد الرمحن - ٣٢٢٠
أن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه سلم : بن عبد احلميد ثنا حممد بن بشر حدثين مسعر عن عاصم عن بن سريين 

  على النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يصلي فقال برأسه يعين الرد 

و احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن أيب كثري ثنا مكي ثنا هشام عن حممد قال وأخربنا أب - ٣٢٢١
أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم حني قدمت عليه من احلبشة أسلم عليه فوجدته قائما : أنبئت أن بن مسعود قال 

  يصلي فسلمت عليه فأومأ برأسه وكان حممد يأخذ به هذا هو احملفوظ مرسل 

وقد أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا متتام ثنا أبو يعلي التوزي ثنا عبد اهللا بن رجاء عن  - ٣٢٢٢
ملا قدمت من احلبشة أتيت : هشام عن حممد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال 

   ٣٧٦يه فأومأ برأسه تفرد به أبو يعلي حممد بن الصلت التوزي النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يصلي فسلمت عل

  باب من رأى أن يرد بعد الفراغ من الصالة

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا أبان عن عاصم  - ٣٢٢٣
اجتنا فقدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كنا نسلم يف الصالة ونأمر حب: عن أيب وائل عن عبد اهللا قال 

وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السالم فأخذين ما قدم وما حدث فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
   ٣٧٧سلم الصالة قال إن اهللا حيدث من أمره ما يشاء وإن اهللا قد أحدث أن ال تكلموا يف الصالة فرد علي السالم 



  ير التسليم على املصلى باب من مل

  قال أبو سفيان قال جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه لو دخلت على قوم وهم يصلون ما سلمت عليهم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه وأبو بكر أمحد بن جعفر القطيعي قاال ثنا  - ٣٢٢٤
ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان عن أيب مالك األشجعي عن أيب حازم عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب 

ال غرار يف صالة وال تسليم قال أمحد بن حنبل فيما : أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  كتايب  أرى أنه أراد أن ال تسلم ويسلم عليك وتغرير الرجل بصالته أن يسلم وهو فيها شاك كذا يف

فذكره بإسناده إال أنه : وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل  - ٣٢٢٥
قال ال غرار يف صاله وال تسليم قال أمحد بن حنبل يعين فيما أرى أن ال تسلم ويسلم عليك ويغرر الرجل بصالته 

 تفسري أمحد بن حنبل قال أبو داود رواه بن فضيل يعين عن أيب فينصرف وهو فيها شاك وهذا اللفظ أقرب إىل
مالك على لفظ بن مهدي ومل يرفعه ورواه معاوية بن هشام عن سفيان بإسناده قال أراه رفعه قال ال غرار يف تسليم 

الب ثنا أبو وال صالة أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن موسى بن عمران الفقيه ثنا إبراهيم بن أيب ط
كريب ثنا معاوية بن هشام عن سفيان فذكره وهذا اللفظ يقتضى نفي الغرار عن الصالة والتسليم مجيعا واألخبار 

   ٣٧٨اليت مضت تبيح التسليم على املصلي والرد باإلشارة وهي أوىل باالتباع وباهللا التوفيق 

  باب اإلشارة فيما ينوبه يف صالته يريد هبا إفهاما

ربنا أبو طاهر الفقيه أخربنا أبو حامد بن بالل ثنا أبو األزهر قال ثنا عبد اهللا بن منري ثنا هشام بن عروة أخ - ٣٢٢٦
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى يف مرضه وهو جالس وخلفه قيام : عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها 

ليؤمت به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا  فأشار إليهم أن اجلسوا فلما قضى صالته قال إمنا جعل اإلمام
صلى جالسا فصلوا جلوسا رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن منري عن أبيه قال محاد عن هشام بن 

  عروة عن أبيه يف هذا احلديث فأومأ إليهم بيده أن اجلسوا 

: يد ثنا حممد بن أيوب أنبأ سليمان بن داود ثنا محاد أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين إمساعيل بن جن - ٣٢٢٧
فذكره رواه مسلم عن سليمان بن داود وروياه يف حديث جابر بن عبد اهللا يف هذه القصة قال فالتفت إلينا فرآنا 

  قياما فأشار إلينا 

يبة بن سعيد ثنا الليث عن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو نصر حممد بن عمر ثنا أمحد بن سلمة ثنا قت - ٣٢٢٨
اشتكى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر رضي اهللا : أيب الزبري عن جابر أنه قال 

  عنه يكرب يسمع الناس تكبريه قال فالتفت إلينا فرأنا قياما فأشار إلينا وذكر باقي احلديث 

بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا عبد اهللا بن وهب  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو - ٣٢٢٩
أخربين عمرو بن احلارث عن بكري بن األشج عن كريب موىل بن عباس أن عبد اهللا بن عباس وعبد الرمحن بن أزهر 

ه إىل أم فذكر احلديث يف الركعتني بعد العصر وأهنم ردو: واملسور بن خمرمة أرسلوه إىل عائشة رضي اهللا عنها 



سلمة فقالت أم سلمة رضي اهللا عنها مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينهى عنهما مث رأيته يصليهما أما حني 
صالمها فإنه صلى العصر مث دخل وعندي نسوة من بين حرام من األنصار فصالمها فأرسلت إليه اجلارية فقلت 

مسعك تنهى عن هاتني الركعتني وأراك تصليهما فإن أشار بيده قومي جلنبه فقوىل له تقول أم سلمة يا رسول اهللا أ
فاستأخري عنه قالت ففعلت اجلارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أيب أمية سألت عن 

 الركعتني بعد العصر أنه أتانا أناس من عبد القيس باإلسالم من قومهم فشغلوين عن الركعتني بعد الظهر فهما هاتان
  رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن سليمان ورواه مسلم عن حرملة كالمها عن بن وهب 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنبأ أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ ثنا أبو األزهر  - ٣٢٣٠
اهللا عليه و سلم كان يشري يف  أن رسول اهللا صلى: ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر 

  الصالة بيده 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر بن أيب داود ثنا سلمة بن شبيب  - ٣٢٣١
أن رسول اهللا صلى : وحممد بن مسعود وخشيش بن أصرم قالوا أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أنس 

  م كان يشري يف الصالة اهللا عليه و سل

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن هشام عن  - ٣٢٣٢
أتيت عائشة رضي اهللا عنها زوج : عروة عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنها أهنا قالت 

 خسفت الشمس فإذا الناس قياما يصلون وإذا هي قائمة قلت ما للناس فأشارت النيب صلى اهللا عليه و سلم حني
بيدها إىل السماء وقالت سبحان اهللا فقلت أيه فأشارت أن نعم وذكر احلديث رواه البخاري يف الصحيح عن عبد 

  اهللا بن يوسف عن مالك وأخرجه من وجه آخر عن هشام 

أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا بن أيب داود وهو أبو بكر بن أيب داود أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه  - ٣٢٣٣
السجستاين ثنا عبد اهللا بن سعيد ثنا يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن املغرية بن األخنس 

تصفيق للنسوان التسبيح للرجال وال: عن أيب غطفان املري عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ومن أشار يف صالته أشارة تفهم عنه فليعدها قال علي قال لنا بن أيب داود أبو غطفان هذا رجل جمهول وآخر 

احلديث زيادة يف احلديث فلعله من قول بن إسحاق والصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يشري يف 
 عليه و سلم قال علي ورواه بن عمر وعائشة رضي اهللا عنهم الصالة رواه أنس وجابر وغريمها عن النيب صلى اهللا

٣٧٩   

  باب محل الصيب ووضعه يف الصالة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا السري بن خزمية ثنا عبد اهللا بن مسلمة  - ٣٢٣٤
أن رسول اهللا صلى : ي عن أيب قتادة األنصاري عن مالك عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن عمرو بن سليم الزرق

اهللا عليه و سلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأليب العاص بن 



ربيعه بن عبد مشس فإذا سجد وضعها وإذا قام محلها رواه مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن مسلمة ورواه 
  ن يوسف عن مالك البخاري عن عبد اهللا ب

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ٣٢٣٥
الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن عثمان بن أيب سليمان ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو 

بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا عثمان بن أيب سليمان وحممد بن عجالن أهنما مسعا  بكر بن إسحاق أنبأ بشر
رأيت : عامر بن عبد اهللا بن الزبري خيرب عن عمرو بن سليم الزرقي عن أيب قتادة األنصاري رضي اهللا عنه قال 

بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يؤم الناس وأمامه بنت أبا العاص وهي ابنة زينب
سلم على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا فرغ من السجود أعادها لفظ حديث احلميدي رواه مسلم يف الصحيح عن 

   ٣٨٠بن أيب عمر عن سفيان عنهما 

  باب الصيب يتوثب على املصلي ويتعلق بثوبه فال مينعه

ثنا حممد بن يعقوب ثنا أبو جعفر حممد بن عبيد اهللا بن  حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ - ٣٢٣٦
املنادى ثنا وهب بن جرير بن حازم ثنا أيب ثنا حممد بن عبد اهللا بن أيب يعقوب عن عبد اهللا بن شداد بن اهلاد عن أبيه 

اهللا صلى خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو حامل أحد ابنيه احلسن أو احلسني فتقدم رسول : قال 
اهللا عليه و سلم مث وضعه عند قدمه اليمين فسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سجدة أطاهلا قال أيب فرفعت 
رأسي من بني الناس فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ساجدا وإذا الغالم راكب على ظهره فعدت فسجدت 

يا رسول اهللا لقد سجدت يف صالتك هذه سجدة ما كنت  فلما انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الناس
تسجدها أفشيء أمرت به أو كان يوحى إليك قال كل ذلك مل يكن إن ابين ارحتلين فكرهت أن أعجله حىت يقضي 

  حاجته 

 وأخربنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر احلفار ببغداد ثنا احلسني بن حيىي بن عياش القطان ثنا إبراهيم - ٣٢٣٧
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم : بن جمشر ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر بن حبيش قال 

يصلي بالناس فأقبل احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما ومها غالمان فجعال يتوثبان على ظهره إذا سجد فأقبل الناس 
يحب هذين وهذا املرسل شاهد ملا تقدم قال الشيخ عليهما ينحياهنما عن ذلك قال دعهما بأيب وأمي من أحبين فل

رضي اهللا عنه وقد قال أنس بن مالك رضي اهللا عنه ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم أخربناه حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا 

مساعيل عن أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك وهو خمرج يف كتاب مسلم مع سائر ما ثبت عنه صلى اهللا إ
عليه و سلم من أخالقه احلسنة وأوصافه اجلميله اليت من عرفها مل يستبعد ما روينا يف هذين البابني من رأفته ورمحته 

   ٣٨١مع قول اهللا تعاىل باملؤمنني رؤوف رحيم 

  ناول يف صالته شيئا بيده أو غمز غريهباب من ت



أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إمساعيل يعين بن مهران ثنا  - ٣٢٣٨
حممد بن سلمة املرادي ثنا عبد اهللا بن وهب عن معاوية بن صاحل حدثين ربيعه بن يزيد عن أيب إدريس اخلوالين عن 

قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي فسمعناه يقول أعوذ باهللا منك ثالث مرات مث قال : داء قال أيب الدر
ألعنك بلعنة اهللا ثالثا وبسط يده كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصالة قلنا يا رسول اهللا مسعناك تقول يف الصالة 

دو اهللا إبليس لعنه اهللا جاء بشهاب من نار ليجعله شيئا مل نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك فقال إن ع
يف وجهي فقلت أعوذ باهللا منك ثالث مرات مث قلت ألعنك بلعنة اهللا التامة فلم يستأخر ثالث مرات مث أردت أن 
أخذه واهللا لوال دعوة أخينا سليمان ألصبح موثقا يلعب به ولدان أهل املدينة رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن 

  املرادي وقد مضى بعض معناه من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه يف مسألة قضاء الفائتة  سلمة

وأخربنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب طاهر الدقاق ببغداد أنبأ علي بن حممد بن سليمان اخلرقي ثنا  - ٣٢٣٩
سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  أبو قالبة ثنا عمرو بن خليفة وسعيد بن عامر قاال ثنا حممد بن عمرو عن أيب

بينما أنا أصلي إذ اعترض يل شيطان فأخذته فخنقته فلوال دعوة أخي : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
سليمان ألوثقته يف بعض هذه السواري حىت يراه الناس أو ترونه وروينا يف حديث بن عباس عن النيب صلى اهللا 

  وف قال إين رأيت اجلنة أو رأيت اجلنة فتناولت منها عنقودا عليه و سلم يف صالة الكس

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا السري بن خزمية ثنا عبد اهللا يعين بن  - ٣٢٤٠
صلى اهللا  مسلمة عن مالك عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهللا عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة زوج النيب

كنت أنام بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورجالي يف قبلته فإذا سجد غمزين : عليه و سلم أهنا قالت 
فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن 

  مسلمة ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي عن مالك 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا مالك  - ٣٢٤١
أنه بات : عن خمرمة بن سليمان عن كريب موىل عبد اهللا بن عباس عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما أخربه 

يف قيام النيب صلى اهللا عليه و سلم ووضوءه وصالته قال ليله عند ميمونه أم املؤمنني رضي اهللا عنها فذكر احلديث 
عبد اهللا بن عباس فقمت فصنعت مثل الذي صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقمت إىل جنبه فوضع رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يده اليمين على رأسي مث أخذ بأذين اليمين يفتلها أخرجاه يف الصحيح من حديث مالك 

٣٨٢   

  ب من مس حليته يف الصالة من غري عبثبا

أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ أبو حممد دعلج بن أمحد ثنا إبراهيم بن علي ثنا حيىي بن  - ٣٢٤٢
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يضع : حيىي أنبأ هشيم عن حصني عن عبد امللك عن عمرو بن حريث قال 

  الصالة ورمبا مس حليته وهو يصلي هكذا رواه هشيم بن بشر ورواه شعبة  اليمين على اليسرى يف



كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا الصفار ثنا أبو املثىن ثنا أيب ثنا شعبة قال وثنا أبو املثىن ثنا  - ٣٢٤٣
أن النيب صلى اهللا عليه : عمرو بن مرزوق عن شعبة عن حصني عن عبد امللك بن أخي عمرو بن حريث عن رجل 

و سلم كان يصلي فرمبا تناول حليته يف صالته وروي عن مؤمل بن إمساعيل عن شعبة وذكر الرجل الذي مل يسمه 
وهو عمرو بن حريث ورواه سليمان بن كثري عن حصني عن عمرو بن عبد امللك بن حريث املخزومي بن أخي 

سلم وقد روي من وجه آخر ضعيف وقيل يف أحدمها من غري  عمرو بن احلريث قال كان النيب صلى اهللا عليه و
عبث ويذكر عن النخعي أنه قال كان يقال مس اللحية يف الصالة واحدة أودع قال الشيخ رضي اهللا عنه وهذا 

  نظري ما يروى يف مس احلصى واحدة 

ثنا إسحاق بن موسى اخلطمي  أخربناه أبو بكر بن احلارث أنبأ أبو الشيخ ثنا إمساعيل بن عبد اهللا الضيب - ٣٢٤٤
قال مسعت الوليد بن مسلم قال مسعت عيسى بن عبد اهللا بن احلكم بن النعمان بن بشري خيرب عن نافع ومل يسمعه 

  : منه 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا حممد بن احلسني بن شهريار أنبأ إمساعيل بن حفص  - ٣٢٤٥
أن : بن مسلم عن عيسى بن عبد اهللا بن احلكم بن النعمان بن بشري عن نافع عن بن عمر األيلي ثنا الوليد هو 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان رمبا يضع يده على حليته يف الصالة من غري عبث وروي من وجه آخر ضعيف 
ة واحدة أو دع وهذا وهو من حديث أيب ذر ويذكر عن إبراهيم النخعي أنه قال كان يقال مس اللحيه يف الصال

   ٣٨٣نظري ما يروى يف مس احلصى واحدة قال أبو أمحد رمحه اهللا عامة ما يرويه عيسى القداح هذا ال يتابع عليه 

  باب من تقدم أو تأخر يف صالته من موضع إىل موضع

جعفر بن حممد  أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر املقرئ ببغداد أنبأ أمحد بن سليمان الفقيه أنبأ - ٣٢٤٦
: قراءة عليه ثنا أمحد بن حنبل ثنا بن املبارك ثنا يونس عن الزهري عن عروة قال قالت عائشة رضي اهللا عنها 

خسفت الشمس فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقرأ سورة طويله مث ركع فأطال مث رفع رأسه مث استفتح 
 الثانية مث قال إهنما آيتان من أيات اهللا فإذا رأيتم ذلك سورة أخرى مث ركع حني قضاها وسجد مث فعل ذلك يف

فصلوا حىت تفرج عنكم لقد رأيت يف مقامي هذا كل شيء وعدمت حىت لقد رأيتين أريد أن آخد قطفا من اجلنة حني 
رأيتموين جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم حيطم بعضها بعضا حني رأيتموين تأخرت ورأيت فيها عمرو بن حلي وهو 

ذي سيب السوائب رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن مقاتل عن عبد اهللا بن املبارك وأخرجه مسلم من ال
  حديث بن وهب عن يونس 

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن بشار  - ٣٢٤٧
انكسفت : ثنا عطاء عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال  العبدي ثنا حيىي ثنا عبد امللك بن أيب سليمان

الشمس يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث يف صالة اخلسوف قال فيه مث تأخر يف صالته 
فتأخرت الصفوف معه مث تقدم فتقدمت الصفوف معه واحلديث بتمامه خمرج يف كتاب صالة اخلسوف وباهللا 

  التوفيق 



أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو احلسن علي بن حممد بن أمحد املصري ثنا أمحد بن عبيد بن ناصح  - ٣٢٤٨
ثنا علي بن عاصم عن برد بن سنان ح وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا 

ضل ثنا برد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي يوسف بن يعقوب القاضي ثنا حممد بن أيب بكر ثنا بشر بن املف
جئت ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف البيت والباب مغلق عليه فمشى حىت فتح يل مث : اهللا عنها قالت 

رجع إىل مكانه قالت والباب يف القبلة لفظ حديث بشر ويف حديث علي بن عاصم قالت كان الباب يف قبلة 
الباب فمشى النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يصلي حىت فتح الباب مث رجع راجعا يعين  مسجدنا هذا فاستفتحت

  أبلى مكانه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو القسم عبد الرمحن بن احلسن األسدي هبمذان ثنا إبراهيم بن  - ٣٢٤٩
ل احلرورية فبينا أنا على جرف هنر إذا رجل كنا باألهواز نقات: احلسني ثنا آدم ثنا شعبة ثنا األزرق بن قيس قال 

يصلي وإذا جلام دابته بيده فجعلت الدابه تنازعه وجعل يتبعها قال شعبة هو أبو برزة األسلمى قال وجعل رجل من 
اخلوارج يقول اللهم افعل هبذا الشيخ فلما انصرف الشيخ قال إين مسعت قولكم وإين قد غزوت مع رسول اهللا 

سلم ست غزوات أو سبع غزوات أو مثان غزوات وشهدت تيسري النيب صلى اهللا عليه و سلم  صلى اهللا عليه و
وألن كنت أرجع مع دابيت أحب إيل من أن أدعها تذهب إىل مألفها فيشق علي رواه البخاري يف الصحيح عن آدم 

  بن أيب إياس 

يوسف بن يعقوب ثنا عمرو بن مرزوق وأخربنا علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا  - ٣٢٥٠
كنا نقاتل األزارقة باألهواز مع املهلب بن أيب صفرة قال فجاء أبو برزة فأخذ : أنبأ شعبة عن األزرق بن قيس قال 

مبقود برذونه أو دابته قال فبينما هو يصلي إذا فلت من يده فمضت الدابه يف قبلته فانطلق أبو برزة حىت أخذها مث 
فقال رجل وكان يرى رأي اخلوارج انظروا إىل هذا الشيخ ونال منه أنه ترك صالته وانطلق إىل رجع القهقري 

دابته فأقبل أبو برزة ملا قضى صالته فقال إين غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سبع غزوات أو قال 
م قال فقلنا للرجل ما أرى اهللا مرات وأنا شيخ كبري ولو ان دابيت ذهبت إىل مألفها شق ذلك علي فصنعت ما رأيت

   ٣٨٤إال جيزيك سببت رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  باب قتل احليه والعقرب يف الصالة

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا علي بن  - ٣٢٥١
خربنا علي بن حممد بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا املبارك عن حيىي بن أيب كثري ح وأ

أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عبد الرزاق أنبأ معمر عن حيىي بن أيب كثري عن ضمضم عن أيب هريرة قال 
  بقتل األسودين يف الصالة احليه والعقرب 

فظ وإسحاق بن حممد بن يوسف السوسي قاال ثنا أبو العباس حممد بن وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلا - ٣٢٥٢
يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أخربين أيب ثنا األوزاعي عن أم كلثوم بنت أمساء بنت أيب بكر الصديق عن 

فجاء علي كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف البيت : عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت 
بن أيب طالب كرم اهللا تعاىل وجهه فدخل فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي قام إىل جانبه يصلي قال 



فجاءت عقرب حىت انتهت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث تركته وأقبلت إىل علي فلما رأى ذلك علي 
  م بقتله إياها بأسا ضرهبا بنعله فلم ير رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان املرادي ثنا إمساعيل بن  - ٣٢٥٣
مسلمة بن قعنب ثنا محيد بن األسود عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول 

اك احلية ضربة بالسوط أصبتها أم أخطئتها وهذا إن صح فإمنا أراد واهللا أعلم وقوع كف: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
الكفاية هبا يف اإلتيان باملأمور فقد أمر صلى اهللا عليه و سلم بقتلها وأراد واهللا أعلم إذا إمتنعت بنفسها عن اخلطاء 

  ومل يرد به املنع من الزيادة على ضربة واحدة 

بد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ فقد أخربنا أبو ع - ٣٢٥٤
خالد بن عبد اهللا عن سهيل ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن الصباح 

: قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  ثنا إمساعيل بن زكريا عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
من قتل وزغة يف أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها يف الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنه أدىن من األوىل 

ومن قتلها يف الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدىن من الثانية ويف حديث خالد دون األوىل وقال لدون الثانية 
  سواء  والباقي

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر أنبأ أبو داود ثنا حممد بن الصباح ثنا إمساعيل بن زكريا عن  - ٣٢٥٥
يف أول ضربة سبعني حسنة : سهيل قال حدثين أخي أو أخيت عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

  الصباح  رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وحممد بن

أخربنا أبو سعيد حيىي بن حممد بن حيىي اخلطيب اإلسفرائيين أنبأ أبو حبر الربهباري ثنا بشر بن موسى ثنا  - ٣٢٥٦
رأيت عبد اهللا بن عمر رأى ريشة وهو يف الصالة فضرهبا برجله : احلميدي ثنا سفيان ثنا عبد اهللا بن دينار قال 

   ٣٨٥وقال حسبت أهنا عقرب 

  فع املار بني يديهباب املصلي يد

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين دعلج بن أمحد السجزي ثنا جعفر بن حممد الترك وموسى بن حممد  - ٣٢٥٧
يعين الذهلي قاال ثنا حيىي بن حيىي ح وحدثنا أبو جعفر كامل بن أمحد املستملي أنبأ أبو سهل بشر بن أمحد 

ا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرمحن بن اإلسفرائيين ثنا داود بن احلسني البيهقي ثن
إذا كان أحدكم يصلي فال يدع أحد مير : أيب سعيد عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  حيىي  بني يديه وليدرأه ما استطاع فإن أىب فليقاتله فإمنا هو شيطان رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن العالء ثنا أبو خالد عن بن  - ٣٢٥٨
: عجالن عن زيد بن أسلم عن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  معناه  إذا صلى أحدكم فليصل إىل ستره وليدن منها مث ساق



أخربناه حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو علي احلسني بن علي احلافظ أنبأ عمران بن موسى وأمحد بن  - ٣٢٥٩
بينا أنا وصاحب يل نتذاكر : حممد بن احلسني قاال ثنا شيبان بن فروخ ثنا سليمان بن املغرية عن محيد بن هالل قال 

مسعت من أيب سعيد اخلدري ورأيت منه قال بينما أنا مع أيب سعيد  حديثا إذ قال أبو صاحل السمان أنا أحدثك ما
نصلي يوم اجلمعة إىل شيء يستره من الناس إذ دخل شاب من بين أيب معيط أراد أن جيتاز بني يديه فدفع حنره فنظر 

ن أيب سعيد مث فلم ير مساغا إال بني يدي أيب سعيد فأعاد فدفع يف حنرة أشد من الدفعة األوىل فمثل قائما ونال م
زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان مالك 
والبن أخيك جاء يشتكيك فقال أبو سعيد رضي اهللا عنه مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا صلى 

 يديه فليدفع يف حنره فإن أىب فليقاتله فإمنا هو شيطان رواه أحدكم إىل شيء يستره من الناس فأراد أحد أن جيتاز بني
  مسلم يف الصحيح عن شيبان بن فروخ ورواه البخاري عن آدم بن أيب إياس عن سليمان 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا مقدام بن داود ثنا  - ٣٢٦٠
ا عبد الوارث بن سعيد ثنا يونس بن عبيد عن محيد بن هالل العدوي عن أيب صاحل أن أبا سعيد العباس بن طالب ثن

اخلدري رضي اهللا عنه كان يصلي فمر رجل من آل أيب معيط فمنعه فأيب أن ينتهي فنبذه فأيب فدفع يف صدرة 
بو سعيد قال رسول اهللا صلى ومروان يومئذ أمري على املدينة فشكا ذلك إليه فذكر ذلك مروان أليب سعيد فقال أ

إذا مر بني يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه فإن أيب فليقاتله فإمنا هو شيطان وإين قد : اهللا عليه و سلم إذا 
كنت هنيته فأىب أن ينتهي رواه البخاري يف الصحيح عن أيب معمر عن عبد الوارث على لفظ حديث سليمان بن 

  وذلك منه جتوز إال أنه رمحه اهللا أفرده بالذكر على لفظه يف كتاب بدء اخللق  املغرية مضموما إىل ذلك اإلسناد

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو بكر  - ٣٢٦١
قال رسول اهللا صلى احلنفي ثنا الضحاك بن عثمان حدثين صدقة بن يسار قال مسعت بن عمر رضي اهللا عنه يقول 

ال تصلوا إال إىل سترة وال تدع أحدا مير بني يديك فإن أيب فقاتله فإن معه القرين أخرجه مسلم : اهللا عليه و سلم 
  يف الصحيح من حديث أيب بكر احلنفي دون ما يف أوله من السترة 

اهيم بن احلارث البغدادي ثنا حيىي حدثنا أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا إبر - ٣٢٦٢
أن رسول اهللا صلى : بن أيب بكري ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن حيىي بن اجلزار عن صهيب البصري عن بن عباس 

  اهللا عليه و سلم كان يصلي فأراد جدي أن مير بني يديه فجعل يتقيه 

بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا مسدد  أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد - ٣٢٦٣
هبطنا مع رسول اهللا صلى اهللا : ثنا عيسى بن يونس ثنا هشام بن الغاز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 

عليه و سلم من ثنية إذا خر فحضرت الصالة فصلى إىل جدار فاختذه قبلة وحنن خلفه فجاءت هبمة لتمر بني يديه 
   ٣٨٦لصق بطنه باجلدار ومرت من ورائه  فما زال يداريها حىت

  باب إمث املار بني يدي املصلي



أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا القعنيب عن مالك ح وأخربنا أبو عبد  - ٣٢٦٤
قرأت على مالك عن  اهللا حدثين أبو علي احلسني بن علي احلافظ أنبأ علي بن احلسني الصفار ثنا حيىي بن حيىي قال

أيب النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إىل أيب جهيم يسأله ماذا مسع من رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
لو يعلم املار بني يدي املصلي : سلم يف املار بني يدي املصلي قال أبو جهيم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو 

ني خري له من أن مير بني يديه قال أبو النضر ال أدري قال أربعني يوما أو شهرا أو سنة ماذا عليه لكان أن يقف أربع
   ٣٨٧رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

  باب ما يكون سترة املصلي

و العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أب - ٣٢٦٥
حممد ثنا عبد اهللا بن يزيد أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا حيوة بن شريح عن أيب األسود حممد بن عبد الرمحن األسدي 

سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة تبوك عن سترة املصلي فقال : عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت 
  حل رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن منري عن املقرئ مثل مؤخرة الر

وأخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا علي بن احلسن بن أيب  - ٣٢٦٦
اه مسلم يف الصحيح بنحوه رو: عيسى ثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ ثنا سعيد بن أيب أيوب حدثين أبو األسود فذكره 

  عن زهري بن حرب عن عبد اهللا بن يزيد خمتصرا 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ أبو  - ٣٢٦٧
أمحد بن سلمة األحوص ح وحدثنا أبو سعد الزاهد إمالء أبو صاحل قاال أنبأ أبو حممد حيىي بن منصور القاضي ثنا 

قال ثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ثنا أبو األحوص عن مساك عن موسى بن طلحة عن أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
إذا وضع أحدكم بني يديه مثل مؤخرة الرحل فال يضره من مر وراء ذلك ويف حديث أيب عبد اهللا : و سلم قال 

   الصحيح عن حيىي بن حيىي وقتيبة فليصل وال يبايل من مير وراء ذلك رواه مسلم يف

وأخربنا أبو صاحل أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عمر  - ٣٢٦٨
كنا نصلي والدواب متر بني أيدينا : بن عبيد ثنا مساك بن حرب عن موسى بن طلحة بن عبيد اهللا عن أبيه قال 

لى اهللا عليه و سلم فقال مثل مؤخرة الرحل يكون بني يدي أحدكم مث ال يضره ما مر فذكرنا ذلك لرسول اهللا ص
  بني يديه رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغريه 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا احلسن بن علي ثنا عبد الرزاق عن بن  - ٣٢٦٩
  الرحل ذراع فما فوقه  مؤخرة: جريج عن عطاء قال 

وأخربنا أبو صاحل أنبأ جدي ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق أنبأ بن جريج عن  - ٣٢٧٠
  : عطاء قال مؤخرة الرحل ذراع وقال معمر عن قتادة ذراع وشرب 



قوب القاضي ثنا حممد بن أيب أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يع - ٣٢٧١
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يعرض راحلته فيصلي إليها : بكر ثنا معتمر عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر 

قلت أفرأيت إذا ذهبت الركاب قال كان يأخذ الرحل فيعد له فيصلي إىل آخرته أو قال مؤخرته رواه البخاري يف 
  املقدمي وزاد فيه وكان بن عمر يفعله  الصحيح عن حممد بن أيب بكر

أخربناه علي بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا بن منري عن عبيد اهللا عن نافع  - ٣٢٧٢
  أنه كان يصلي إىل بعريه وهو معترض بينه وبني القبلة وقوله أفرأيت من قول عبيد اهللا لنافع : عن بن عمر 

فذكر احلديث حنو : أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ يوسف بن يعقوب احلمادي أخربنا  - ٣٢٧٣
حديث املقرئ قال الشيخ أبو بكر يشبه أن يكون قوله أفرأيت من كالم عبيد اهللا لنافع ال من كالم نافع لعبد اهللا 

أسلم ثنا عبيدة بن محيد عن عبيد اهللا عن وذلك أن إبراهيم بن موسى والقاسم بن زكريا أخرباين قاال ثنا خالد بن 
نافع عن بن عمر قال كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي فيعرض البعري بينه وبني القبلة قال القاسم يف 

  حديثه قال عبيد اهللا سألت نافعا إذا ذهبت اإلبل كيف يصنع قال كان يعرض مؤخرة الرحل بينه وبني القبلة 

علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا احلسن بن علي ثنا بن منري عن عبيد اهللا عن  أخربنا أبو - ٣٢٧٤
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا خرج يوم العيد أمر باحلربة فتوضع : نافع عن بن عمر رضي اهللا عنه 

اختذها األمراء رواه البخاري يف الصحيح  بني يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك يف الصفر فمن مث
  عن إسحاق ورواه مسلم عن حممد بن عبد اهللا بن منري وغريه عن عبد اهللا بن منري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون  - ٣٢٧٥
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باألبطح قال فجاءه : أبيه قال  ثنا أبو العميس عن عون بن أيب جحيفه عن

بالل فآذنه بالصالة قال فدعا بوضوء فتوضأ قال فجعل للناس يأتون وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ها بني فيتمسحون به مث أخذ بالل العنزة فمشى هبا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مث أقام الصالة وركز

يديه وصلى ركعتني قال والظعن ميرون بني يديه املرأة واحلمار والبعري رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق ورواه 
مسلم عن إسحاق بن منصور وعبد بن محيد مجيعا عن جعفر بن عون ورواه شعبة عن عون عن أبيه فقال مير خلف 

  العنزة املرأة واحلمار 

احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو سعيد بن أيب عمرو  أخربنا أبو عبد اهللا - ٣٢٧٦
قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا حرملة يعين بن عبد العزيز بن الربيع بن 

  ليستر أحدكم صالته ولو بسهم :  سربة قال حدثين عمى عن أبيه عن جده قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم

أخربنا أبو عبد اهللا وأبو سعيد قاال ثنا أبو العباس ثنا حممد بن هشام بن مالس النمريي الدمشقي ثنا  - ٣٢٧٧
: حرملة بن عبد العزيز اجلهين حدثين عمي عبد امللك عن أبيه عن جده عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٣٨٨بسهم استتروا يف صالتكم ولو 



  باب اخلط إذا مل جيد عصا

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ح وأخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ  - ٣٢٧٨
احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا مسدد ثنا بشر بن املفضل ثنا إمساعيل بن أمية حدثين 

ن حريث أنه مسع جده حريثا حيدث عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و أبو عمرو بن حممد ب
إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن مل جيد فلينصب عصا فإن مل تكن معه عصا فليخطط خطا : سلم قال 

إحدى الروايتني عنه عن إمساعيل  مث ال يضره ما مر أمامه وكذلك رواه روح بن القاسم عن إمساعيل وابن عيينة يف
  رواه سفيان الثوري عن إمساعيل 

كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أبو عمرو وأبو نصر أمحد بن علي بن أمحد الفامي قالوا ثنا  - ٣٢٧٩
ة حدثين أبو أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان حدثين إمساعيل بن أمي

إذا صلى أحدكم : عمرو بن حريث عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فليجعل بني يديه شيئا فإن مل جيد فليخط خطا مث ال يضر ما مر أمامه رواه محيد بن األسود عن إمساعيل بن أمية عن 

بيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم عن أيب عمرو بن حممد بن حريث بن سليم عن أ
  لفظ حديث بشر 

أخربناه أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا محيد بن  - ٣٢٨٠
وقال عبد الرزاق األسود فذكره ورواه وهيب وعبد الوارث عن إمساعيل عن أيب عمرو بن حريث عن جده حريث 

خمتصرا ورواه بن عيينة يف رواية الشافعي رمحه اهللا : عن بن جريج مسع إمساعيل عن حريث بن عمار عن أيب هريرة 
واحلميدي ومجاعة عنه عن إمساعيل بن أمية عن أيب حممد بن عمرو بن حريث عن جده حريث العذري عن أيب 

  هريرة رضي اهللا عنه مث روي عنه أنه شك فيه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس قراءة عليه قال مسعت عثمان بن  - ٣٢٨١
سعيد الدارمي يقول مسعت عليا يعين بن عبد اهللا بن املديين يقول قال سفيان يف حديث إمساعيل بن أمية عن أيب 

إذا صلى أحدكم بأرض فاله : اهللا عليه و سلم حممد بن عمرو بن حريث عن جده عن أيب هريرة عن النيب صلى 
فلينصب عصا قال علي قلت لسفيان أهنم خيتلفون فيه بعضهم يقول أبو عمرو بن حممد وبعضهم يقول أبو حممد بن 

عمرو فتفكر ساعة مث قال ما أحفظه إال أبا حممد بن عمرو قلت لسفيان فابن جريج يقول أبو عمرو بن حممد 
قال أبو حممد بن عمرو أو أبو عمرو بن حممد مث قال سفيان كنت أراه أخا لعمرو بن فسكت سفيان ساعه مث 

حريث وقال مرة العذري قال علي قال سفيان كان جاءنا إنسان بصري لكم عتبة ذاك أبو معاذ فقال إين لقيت هذا 
حىت وجده قال عتبة  الرجل الذي روي عنه إمساعيل قال على ذلك بعد ما مات إمساعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ

فسألته عنه فخلطه علي قال سفيان ومل جند شيئا يشد هذا احلديث ومل جييء إال من هذا الوجه قال سفيان وكان 
إمساعيل إذا حدث هبذا احلديث يقول عندكم شيء تشدونه به قال الشيخ واحتج الشافعي رمحه اهللا هبذا احلديث يف 

 كتاب البويطى وال خيط املصلي بني يديه خطأ اال أن يكون يف ذلك حديث القدمي مث توقف فيه يف اجلديد فقال يف
ثابت فليتبع وكأنه عثر على ما نقلناه من االختالف يف إسناده وال بأس به يف مثل هذا احلكم إن شاء اهللا تعاىل وبه 

  التوفيق 



وصف اخلط : عت أمحد بن حنبل أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود مس - ٣٢٨٢
  فقال هكذا يعين عرضا مثل اهلالل قال أبو داود ومسعت مسددا يقول قال بن داود اخلط بالطول 

سألت احلميدي عن اخلط : وأخربنا أبو سعيد اخلطيب أنبأ أبو حبر الربهباري ثنا بشر بن موسى قال  - ٣٢٨٣
   ٣٨٩فأومأ يل مثل اهلالل العظيم 

  األسطوانة اليت تكون يف املسجد باب الصالة إىل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا مكي  - ٣٢٨٤
كنت آيت مع سلمة املسجد فيصلي عند األسطوانة اليت تكون عند املصحف قلت يا أبا : ثنا يزيد بن أيب عبيد قال 

الصالة عند هذه األسطوانة قال فإين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتحرى الصالة مسلم أراك تتحرى 
   ٣٩٠عندها رواه البخاري يف الصحيح عن مكي بن إبراهيم ورواه مسلم عن حممد بن مثىن عن مكي 

  باب السنة يف وقوف املصلي إذا صلى إىل إسطوانة أو سارية حنوها

حلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد أخربنا أبو عبد اهللا ا - ٣٢٨٥
بن إسحاق الصغاين أنبأ علي بن عياش األهلاين ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا 

ن املهلب بن حجر البهراين عن ضباعة حممود بن خالد الدمشقي ثنا علي بن عياش ثنا أبو عبيدة الوليد بن كامل ع
ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي إىل عود وال عمود وال : بنت املقداد بن األسود عن أبيها قال 

شجرة إال جعله على حاجبه األمين أو األيسر وال يصمد له صمدا لفظ حديث الدمشقي ويف رواية الصغاين قال 
  ثين املهلب بن حجر البهراين قال حدثتين ضباعة ومل يقل بن األسود الوليد بن كامل البجلي حد

أخربنا أبو احلسن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثين حيىي بن صاحل  - ٣٢٨٦
ل اهللا صلى اهللا رأيت رسو: ثنا الوليد بن كامل عن املهلب بن حجر البهراين عن ضباعة بنت املقدام عن أبيها قال 

عليه و سلم إذا صلى إىل سترة جعلها على حاجبه األمين أو حاجبه األيسر مل يتوسطها ورواه حممد بن محري وبقيه بن 
الوليد عن الوليد بن كامل فقال املقداد وقيل عن بقية يف رواية أخري عنه املقدام واملقداد أصح فاهللا تعاىل أعلم 

   ٣٩١امل البجلي الشامي قال البخاري عنده عجائب واهللا تعاىل أعلم واحلديث تفرد به الوليد بن ك

  باب الدنو من السترة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن شاذان وأمحد بن سلمة قاال ثنا  - ٣٢٨٧
كان بني مصلى : ن سهل بن سعد قال يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا عبد العزيز بن أيب حازم قال حدثين أيب ع

النيب صلى اهللا عليه و سلم وبني اجلدار ممر الشاة رواه البخاري يف الصحيح عن عمرو بن زرارة عن عبد العزيز 
  ورواه مسلم عن يعقوب الدورقي 



عبد اهللا حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين قاال ثنا أبو  - ٣٢٨٨
مل يكن بني : يعقوب الشيباين ثنا إبراهيم بن عبد اهللا ثنا أبو عاصم عن يزيد بن أيب عبيد عن سلمة بن األكوع قال 

  املنرب وبني احلائط إال قدر ممر الشاة رواه البخاري يف الصحيح عن مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أيب عبيد 

نبأ حممد بن بكرثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبه وحامد بن حيىي وابن أخربنا أبو علي الروذباري أ - ٣٢٨٩
السرح قالوا ثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبري عن سهل بن أيب حثمة يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و 

داود ورواه واقد بن إذا صلى أحدكم إىل سترة فليدن منها ال يقطع الشيطان عليه صالته قال أبو : سلم أنه قال 
حممد عن صفوان عن حممد بن سهل عن أبيه أو عن حممد بن سهل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال بعضهم عن 

  نافع بن جبري عن سهل بن سعد واختلف يف إسناده 

أنبأ حممد أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن احلسن الغضائري ببغداد ثنا حممد بن عمرو بن البختري الرزاز  - ٣٢٩٠
بن عبد امللك الدقيقي ثنا يزيد بن هارون أخربنا شعبة عن واقد بن حممد بن زيد أنه مسع صفوان حيدث عن حممد بن 

إذا صلى أحدكم إىل شيء فليدن منه ال : سهل عن أبيه أو عن حممد بن سهل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  قيس عن نافع بن جبري مرسال  يقطع الشيطان صالته قال الشيخ ورواه داود بن

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر  - ٣٢٩١
قال قرئ على بن وهب أخربك داود بن قيس املدين أن نافع بن جبري بن مطعم حدثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

م فليصل إىل سترة وليدن من سترته فإن الشيطان مير بينه وبينها قال الشيخ قد أقام إذا صلى أحدك: سلم قال 
   ٣٩٢إسناده سفيان بن عيينة وهو حافظ حجة 

  باب من صلى إىل غري سترة

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر بن املزكي ثنا أبو عبد اهللا  - ٣٢٩٢
ن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبه بن مسعود عن عبد اهللا بن حممد ب

صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبىن إىل غري جدار فجئت راكبا على محار يل وأنا يومئذ قد : عباس أنه قال 
مار يرتع ودخلت مع الناس فلم ينكر ذلك راهقت االحتالم فمررت بني يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت احل

  علي أحد رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس عن مالك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس أنبأ الربيع عن الشافعي قال قول بن عباس إىل غري جدار يعين  - ٣٢٩٣
ه اللفظة ذكرها مالك بن أنس رمحه اهللا يف هذا احلديث يف قال الشيخ رمحه اهللا وهذ: واهللا أعلم إىل غري سترة 

كتاب املناسك ورواه يف كتاب الصالة دون هذه اللفظة ورواه الشافعي رمحه اهللا عنه يف القدمي كما رواه يف 
  املناسك ويف اجلديد كما رواه يف الصالة 

بن حممد بن زياد البصري مبكة ح وأخربنا حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف إمالء أنبأ أبو سعيد أمحد  - ٣٢٩٤
أبو علي الروذباري أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار قاال ثنا سعدان بن نصر املخرمي ثنا أبو معاوية عن احلجاج بن 



أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أرطأة عن احلكم بن عتبة عن حيىي بن اجلزار عن بن عباس رضي اهللا عنه قال 
ء ليس بني يديه شيء وله شاهد بإسناد أصح من هذا عن الفضل بن عباس وسريد بعد هذا إن شاء اهللا صلى يف فضا

  تعاىل 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا  - ٣٢٩٥
بن أيب وداعة السهمي عن بعض أهله أنه مسع جده  سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن كثري بن كثري بن املطلب

رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي مما يلي باب بين سهم والناس ميرون بني يديه : املطلب بن أيب وداعة يقول 
  ليس بينه وبني الطواف سترة 

عيد يقول مسعت عليا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن بن عبدوس قال مسعت عثمان بن س - ٣٢٩٦
يعين بن املديين يقول يف هذا احلديث قال سفيان مسعت بن جريج يقول أخربين كثري بن كثري عن أبيه عن جده قال 

رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي والناس ميرون قال سفيان فذهبت إىل كثري فسألته قلت حديث حتدثه عن : 
أهلي عن جدي املطلب قال على قوله مل أمسعه من أيب شديد علي بن جريج  أبيك قال مل أمسعه من أيب حدثين بعض

قال أبو سعيد عثمان يعين بن جريج مل يضبطه قال الشيخ وقد قيل عن بن جريج عن كثري عن أبيه قال حدثين أعيان 
   ٣٩٣بين املطلب عن املطلب ورواية بن عيينة أحفظ 

  ه سترة املرأة واحلمار والكلبباب من قال يقطع الصالة إذا مل يكن بني يدي

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو عمرو وعثمان بن  - ٣٢٩٧األسود 
أمحد بن السماك ثنا أبو جعفر بن عبيد اهللا املنادي ثنا شبابة بن سوار ثنا شعبة عن محيد بن هالل العدوي قال مسعت 

يقطع صالة الرجل : يقول مسعت أبا ذر يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  عبد اهللا بن الصامت
إذا مل يكن بني يديه مثل مؤخرة الرحل املرأة واحلمار والكلب األسود قال قلت يا أبا ذر فما بال األسود من 

قال الكلب األسود شيطان األبيض من األمحر قال يا بن أخي سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم كما سألتين ف
أخرجه مسلم بن احلجاج يف الصحيح من حديث شعبة ويونس بن عبيد وسليمان بن املغرية وجرير بن حازم وسلم 
بن أيب الذيال وعاصم األحول عن محيد بن هالل فساق حديث يونس مث أحال عليه حديث الباقني وهذا منه رمحنا 

  اهللا وإياه جتوز فحديث بعضهم 

ا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا أمحد بن النضر بن عبد الوهاب ثنا كم - ٣٢٩٨
: شيبان بن فروخ ثنا سليمان بن املغرية ثنا محيد بن هالل عن عبد اهللا بن الصامت عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال 

حلمار والكلب األسود فقلت يا أبا ذر رأيت يقطع صالة الرجل إذا مل يكن بني يديه مثل آخرة الرحل املرأة وا
الكلب األسود من الكلب األمحر من الكلب األبيض قال قال يا بن أخي إين سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم كما سألتين فقال الكلب األسود شيطان رواه مسلم يف الصحيح عن شيبان بن فروخ إال أنه مل يسقه وهكذا 
محيد جعل أول احلديث من قول أيب ذر مث جعله مرفوعا بالسؤال يف آخره وأعرض حممد بن قاله عاصم األحول عن 

إمساعيل البخاري عن االحتجاج برواية عبد اهللا بن الصامت واحتج هبا غريه من احلفاظ وقد أشار الشافعي رمحه اهللا 
فوظ أو يكون املراد به أن يلهو إىل تضعيف احلديث يف هذا الباب وخالفه ما هو أثبت منه فأما أن يكون غري حم



ببعض ما مير بني يديه فيقطعه عن االشتغال هبا إال أنه يفسد الصالة وهذا الذي محل احلديث عليه أوىل به فنحن 
  حنتج مبثل إسناد هذا احلديث وله شواهد بعضها صحيح اإلسناد مثله 

اضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور الق - ٣٢٩٩
أنبأ املخزومي ثنا عبد الواحد بن زياد بن عبيد اهللا بن األصم ثنا يزيد بن األصم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن 

يقطع الصالة املرأة والكلب واحلمار ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل رواة مسلم يف : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
يح عن إسحاق بن إبراهيم ويروى عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال وقيل عنه الصح

عن زرارة عن سعد بن هشام عن أيب هريرة رضي اهللا عنه وقيل عنه عن احلسن عن عبد اهللا بن مغفل كالمها عن 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم خمتصرا 

عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ علي بن الفضل بن حممد بن عقيل اخلزاعي وأخربنا أبو نصر عمر بن  - ٣٣٠٠
أنبأ أبو شعيب احلراين ثنا علي بن عبد اهللا املديين ثنا حيىي بن سعيد ثنا شعبة عن قتادة قال مسعت جابر بن زيد 

لب قال حيىي وهو يقطع الصالة املرأة احلائض والك: حيدث عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
القطان مل يرفع هذا احلديث أحد عن قتادة غري شعبة قال حيىي وأنا أفرقه قال ورواه بن أيب عروبه وهشام عن قتادة 
يعين موقوفا قال حيىي وبلغين أن مهاما يدخل بني قتادة وجابر بن زيد أبا اخلليل قال علي ومل يرفع مهام احلديث قال 

ن بن عباس أن شيئا من ذلك ال يفسد الصالة ولكن يكره وذلك يدل من قوله مع قوله الشيخ رمحه اهللا والثابت ع
  يقطع على أن املراد بالقطع غري اإلفساد ويروى من وجه آخر عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

بن حممد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا العباس هو  - ٣٣٠١
الدوري ثنا علي بن حبر القطان ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة موىل بن عباس عن 

يقطع الصالة : عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال أحسبه أسند ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
واجملوسي واخلنزير قال ويكفيك إذا كانوا منك على قدر رمية الكلب واحلمار واملرأة احلائض واليهودي والنصراين 

  حبجر مل يقطعوا صالتك 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن إمساعيل البصري موىل بين هاشم  - ٣٣٠٢
إذا صلى أحدكم إىل غري : ل ثنا معاذ فذكره بنحوه إال أنه قال أحسبه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قا

السترة فإنه يقطع صالته ومل يذكر النصراين قال واملرأة ومل يذكر احلائض قال وجيزى عنه إذا مروا بني يديه على 
  قدر رمية حبجر 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن سليمان األنباري ثنا وكيع  - ٣٣٠٣
مررت بني : د بن عبد العزيز عن موىل ليزيد بن منران عن يزيد بن منران قال رأيت رجال بتبوك مقعدا فقال عن سعي

  يدي النيب صلى اهللا عليه و سلم وأنا على محار وهو يصلي فقال اللهم اقطع أثره فما مشيت عليه بعد 

بإسناده ومعناه زاد : ثنا أبو حيوة عن سعيد أخربنا أبو علي أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا كثري بن عبيد  - ٣٣٠٤
  فقال قطع صالتنا قطع اهللا أثره قال أبو داود ورواه أبو مسهر عن سعيد قطع صالتنا 



وأخربنا أبو علي أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن سعيد اهلمداين وسليمان بن داود قاال ثنا بن وهب  - ٣٣٠٥
أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا رجل مقعد فسألته عن أمره فقال : ن عن أبيه أخربين معاوية عن سعيد بن غزوا

سأحدثك حديثا فال حتدث به ما مسعت أين حي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نزل بتبوك إىل خنلة فقال هذه 
اهللا أثره فما قمت قبلتنا مث صلى إليها قال فأقبلت وأنا غالم اسعى حىت مررت بينه وبينها فقال قطع صالتنا قطع 

   ٣٩٤عليها إىل يومي هذا 

  باب الدليل على أن مرور املرأة بني يديه ال يفسد الصالة

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف ثنا أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا سفيان ثنا  - ٣٣٠٦
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي صالته  :عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

من الليل وأنا معترضة بينه وبني القبلة كاعتراض اجلنازة رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن 
  بن عيينة وأخرجه البخاري من حديث عقيل وابن أخي الزهري عن الزهري 

بو العباس حممد بن أمحد احملبويب ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن مشيل أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أ - ٣٣٠٧
ما تقولون فيما يقطع : أنبأ شعبة عن أيب بكر بن حفص قال مسعت عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
صلى اهللا عليه و سلم  الصالة قال املرأة واحلمار قالت إن املرأة لدابة سوء لقد رأيتين معترضة بني يدي رسول اهللا

  كاعتراض اجلنازة وهو يصلي أخرجه مسلم من حديث شعبة 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن سعد بن  - ٣٣٠٨
اهللا عليه و سلم  كان رسول اهللا صلى: إبراهيم قال مسعت عروة بن الزبري حيدث عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

  يصلي وأنا معترضة بني يديه قال شعبة قال سعد وأحسبها قالت وأنا حائض 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ أبو املثىن وأبو مسلم قاال ثنا القعنيب ثنا  - ٣٣٠٩
د الرمحن عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و مالك عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهللا عن أيب سلمة بن عب

كنت أنام بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورجالي يف قبلته فإذا سجد غمزين فقبضت : سلم أهنا قالت 
رجلي فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب ورواه 

  حيىي عن مالك  مسلم عن حيىي بن

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا القعنيب ثنا عبد العزيز بن حممد عن  - ٣٣١٠
كنت معترضة يف قبلة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيصلي : حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن عائشة أهنا قالت 

أمامه فإذا أراد أن يوتر قال تنحى وقال عروة عن عائشة فإذا أراد أن يوتر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا 
  أيقظين وأوترت وذلك أصح 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا السري بن خزمية ثنا عمر بن حفص بن  - ٣٣١١
رضي اهللا عنها قال وحدثين مسلم عن مسروق  غياث ثنا أيب ثنا األعمش قال حدثين إبراهيم عن األسود عن عائشة



وذكر احلديث عندها ما يقطع الصالة الكلب واحلمار واملرأه فقالت عائشة رضي اهللا : عن عائشة رضي اهللا عنها 
عنها قد شبهتمونا باحلمري والكالب واهللا لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي وأنا على السرير بينه 

مضطجعة فتبدو يل احلاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأنسل من عند  وبني القبلة
  رجليه رواه البخاري يف الصحيح عن عمر بن حفص ورواه مسلم عن عمر وغريه 

 أخربنا أبو حممد بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية بن - ٣٣١٢
إن ناسا يقولون أن الصالة يقطعها الكلب واحلمار واملرأه : األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قال قيل هلا 

قالت أال أراهم قد عدلونا بالكالب واحلمري ورمبا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي بالليل وأنا على 
  قبل رجلي السرير كراهية أن أستقبله بوجهي السرير بينه وبني القبلة فيكون يل حاجة فأنسل من 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا عمران بن موسى ثنا عثمان بن  - ٣٣١٣
أيب شيبة ثنا جرير ح وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق 

: راهيم وقتيبة بن سعيد الثقفي عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها قالت بن إب
أعدلتمونا بالكالب واحلمر لقد رأيتين مضجعة على السرير فيجيء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيتوسط 

حلايف قال قتيبة يف حديثه ثنا جرير عن  السرير فيصلي فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حىت أنسل من
منصور عن إبراهيم قال قال األسود عن عائشة رواه البخاري يف الصحيح عن عثمان بن أيب شيبة ورواه مسلم عن 

   ٣٩٥إسحاق بن إبراهيم 

  باب الدليل على أن مرور احلمار بني يديه ال يفسد الصالة

بهاين إمالء أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األص - ٣٣١٤
جئت أنا والفضل بن العباس يوم : سفيان بن عيينة عن الزهري حدثه عبيد اهللا بن عبد اهللا مسع بن عباس يقول 

ركناها عرفة ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي بالناس وحنن على أتان لنا فمررنا ببعض الصف فنزلنا عنها وت
  ترتع ومل يقل لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيئا رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وغريه عن بن عيينة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف أخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان أنبأ  - ٣٣١٥
 احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا السري بن خزمية ثنا عبد اهللا الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا

أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ : بن مسلمة عن مالك عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عباس قال 
عض الصف فنزلت قد ناهزت االحتالم ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي بالناس مبين فمررت بني يدي ب

وأرسلت األتان ترتع ودخلت يف الصف فلم ينكر ذلك علي أحد ويف حديث الشافعي فأرسلت محاري ترتع 
  ودخلت الصف فلم ينكر ذلك علي أحد 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على  - ٣٣١٦
مثل حديث القعنيب إال أنه قال بني يدي الصف وقال فلم ينكر ذلك علي أحد رواه البخاري يف  فذكره: مالك 

الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف وعبد اهللا بن مسلمة القعنيب ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي ورواه يونس بن يزيد 



أو قال يوم الفتح وحجة عن بن شهاب فقال يف حجة الوداع ورواه معمر عن بن شهاب فقال يف حجة الوداع 
الوداع أصح وروينا يف رواية مالك يف كتاب املناسك من املوطأ أنه قال قال يف هذا احلديث إىل غري جدار قال 

الشافعي رمحه اهللا يعين واهللا أعلم إىل غري سترة وذلك يدل على خطاء من زعم أنه صلى إىل سترة وإن سترة اإلمام 
رور احلمار بني أيديهم صالهتم ففي رواية مالك دليل على أنه صلى إىل غري سترة سترة املأموم فلذلك مل يقطع م

  واهللا تعاىل أعلم 

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو احلسن علي بن الفضل بن حممد بن عقيل  - ٣٣١٧
ا جرير بن عبد احلميد عن منصور عن احلكم بن اخلزاعي أنبأ أبو شعيب احلراين أنبأ علي بن عبد اهللا بن املديين ثن
فذكروا عنده ما يقطع الصالة فقال الكلب : عتيبه عن حيىي بن اجلزار عن أيب الصهباء قال كنا عند بن عباس 

واملرأة واحلمار فقال بن عباس جئت أنا وغالم من بين هاشم أو بين عبد املطلب مرتدفني على محار ورسول اهللا 
و سلم يصلي بالناس يف خالء فنزلنا عن احلمار وتركناه بني أيديهم فما بااله قال وجاءت جاريتان صلى اهللا عليه 

من بين هاشم تشتدان ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي بالناس فاقتتلتا فأخذمها فنزع إحدامها من األخرى 
  فما بااله 

نا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن احلكم عن أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ث - ٣٣١٨
أنه كان على محار هو وغالم : حيىي بن اجلزار عن صهيب قلت من صهيب قال رجل من أهل البصرة عن بن عباس 

من بين هاشم فمر بني يدي النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يصلي فلم ينصرف لذلك وجاءت جاريتان من بين عبد 
  تا بركبيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ففرع بينهما يعين بذلك فرق بينهما ومل ينصرف لذلك املطلب فأخذ

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا أسيد بن عاصم ثنا  - ٣٣١٩
جئت أنا وغالم من بين : عباس قال  احلسني بن حفص عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن احلسن العرين عن بن

عبد املطلب على محار ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الصالة فأرسلنا احلمار ودخلنا يف الصالة وجاءت 
جاريتان من بين عبد املطلب تستبقان ففرج النيب صلى اهللا عليه و سلم بينهما ومل يقطع عليه شيئا وسقط جدي بني 

  عليه صالته  يديه من كوة فلم يقطع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أبو عمرو وأبو عبد الرمحن السلمي قراءة ثنا عبيد بن حممد بن  - ٣٣٢٠
حممد بن مهدي الصيدالين لفظا قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن منقذ املصري حدثين إدريس 

عبد اهللا بن حرملة أنه مسع عمر بن عبد العزيز يقول عن أنس بن مالك  يعين بن حيىي عن بكر بن مضر عن صخر بن
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى بالناس فمر بني أيديهم محار فقال عياش بن أيب ربيعة سبحان اهللا سبحان : 

فقال أنا يا رسول اهللا إين اهللا فلما سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من املسبح آنفا سبحان اهللا وحبمده قال 
  مسعت أن احلمار يقطع الصالة قال ال يقطع الصالة شيء 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن شيبان ثنا سفيان عن الزهري عن  - ٣٣٢١
الكلب واحلمار فقال بن عمر ال يقطع الصالة : سامل قال قيل البن عمر أن عبد اهللا بن عياش بن أيب ربيعة يقول 

   ٣٩٦يقطع صالة املسلم شيء 



  باب الدليل على أن مرور الكلب وغريه بني يديه ال يفسد الصالة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو صادق بن أيب الفوارس العطار قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ٣٣٢٢
قال قال بن جريج أخربين حممد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد  حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حجاج بن حممد

زار النيب صلى اهللا عليه و سلم عباسا يف بادية لنا ولنا كليبة ومحارة ترعى : اهللا بن عباس عن الفضل بن عباس قال 
  فصلى الرسول صلى اهللا عليه و سلم العصر ومها بني يديه مل تؤخرا ومل تزجرا 

علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد امللك بن شعيب بن الليث قال  أخربنا أبو - ٣٣٢٣
حدثين أيب عن جدي عن حيىي بن أيوب عن حممد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد اهللا بن عباس عن الفضل بن 

يف صحراء ليس بني يديه سترة أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن يف بادية ومعه عباس فصلى : عباس قال 
  ومحارة لنا وكليبة تعبثان بني يديه فما باىل ذلك 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد بن إمساعيل الصفار ثنا  - ٣٣٢٤
: النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  عبد اهللا بن حممد بن شاكر ثنا أبو أسامة ثنا جمالد عن أيب الودك عن أيب سعيد عن

  ال يقطع الصالة شيء وادرأ ما استطعت فإنه شيطان 

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا مسدد  - ٣٣٢٥
أيب سعيد وهو يصلي فدفعه مث مر شاب من قريش بني يدي : ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا جمالد ثنا أبو الوداك قال 

عاد فدفعه مث عاد فدفعه ثالث مرات فلما انصرف قال إن الصالة ال يقطعها شيء ولكن قال رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه و سلم ادرؤا ما استطعتم فإنه شيطان 

ب الرازي ثنا حممد أخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف الفقيه أنبأ أبو سعيد عبد اهللا بن حممد بن عبد الوها - ٣٣٢٦
ال : بن أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم ثنا هشام وشعبة قال ثنا قتادة عن سعيد أن عثمان وعليا رضي اهللا عنهما قاال 

  يقطع صالة املسلم شيء وادرؤهم ما استطعتم 

ري ثنا مالك عن بن أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا أبا بك - ٣٣٢٧
أنه كان يقول ال يقطع الصالة شيء مما مير بني يدي املصلي ورواه أبو عقيل حيىي بن : شهاب عن سامل عن أبيه 

  املتوكل الباهلي عن إبراهيم بن يزيد املكي عن سامل بن عبد اهللا فرفعه والصحيح موقوف 

قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو - ٣٣٢٨
سئل بن عباس فقيل له أيقطع الكلب : عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان الثوري عن مساك عن عكرمة قال 

  واحلمار واملرأة الصالة فقال بن عباس إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه فما يقطع هذا ولكن يكره 

أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان البصري ثنا حممد بن عبد الوهاب ثنا يعلى بن عبيد ثنا سفيان  أخربنا - ٣٣٢٩
   ٣٩٧بنحوه : فذكره 



  باب من كره الصالة إىل نائم أو متحدث

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن مسلمة القعنيب ثنا عبد امللك بن  - ٣٣٣٠
د بن أمين عن عبد اهللا بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن حممد بن كعب القرظي قال قلت لعمر بن عبد حمم

ال تصلوا خلف النائم وال : العزيز حدثين عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
د أبو املقدام عن حممد بن كعب وهو املتحدث وهذا أحسن ما روي يف هذا الباب وهو مرسل رواه هشام بن زيا

  متروك وأصح أثر روي يف هذا الباب 

ما أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن  - ٣٣٣١
: عين بن مسعود عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان عن أيب إسحاق عن معد يكرب اهلمداين قال قال عبد اهللا ي

ال تصفوا بني األساطني وال تصل وبني يديك قوم ميترون أو يلعبون وهذا املوقوف يف قوم ميترون بني يديه فيلهيه 
مساع أصواهتم وكالمهم عن اخلشوع يف الصالة فيتقي ذلك ما استطاع فأما الصالة وبني يديه نائم فال حيتشم منه 

  فعلها وذلك فقد كان النيب صلى اهللا عليه و سلم ي

فيما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ حماضر بن  - ٣٣٣٢
املورع ثنا هشام بن عروة ح قال وأخربنا أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا وكيع عن 

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي صالة من الليل : اهللا عنها قالت  هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي
وأنا معترضة بينه وبني القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظين فأوترت لفظ حديث وكيع رواه مسلم يف الصحيح عن أيب 

   ٣٩٨بكر بن أيب شيبه ورواه البخاري عن مسدد عن حيىي عن هشام 

  واإلقبال عليهامجاع أبواب اخلشوع يف الصالة 

  } قد أفلح املؤمنون الذين هم يف صالهتم خاشعون { قال اهللا جل ثناؤه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسن بن حليم املروزي ثنا أبو املوجه أنبأ عبدان أنبأ عبد اهللا أنبأ عبد  - ٣٣٣٣
سئل عن قول : أيب طالب رضي اهللا عنه أنه  الرمحن املسعودي أخربين أبو سنان عن عبد اهللا بن أيب رافع عن علي بن

اهللا عز و جل الذين هم يف صالهتم خاشعون قال اخلشوع يف القلب وإن تلني كتفك للمرأ املسلم وأن ال تلتفت يف 
  صالتك 

 أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه وأبو بكر بن جعفر قاال ثنا عبد اهللا - ٣٣٣٤
بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا معاوية يعين بن أيب صاحل عن ربيعة يعين بن يزيد عن أيب 

كانت علينا رعاية اإلبل فحانت : إدريس اخلوالين قال وحدثنيه أبو عثمان عن جبري بن نفري عن عقبة بن عامر قال 
عليه و سلم قائما حيدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم  نوبيت فروحتها بعشي فأدركت رسول اهللا صلى اهللا

يتوضأ فيحسن الوضوء مث يقوم فيصلي ركعتني يقبل عليهما بقلبه ووجهه إال وجبت له اجلنة فقلت ما أجود هذه 
 فإذا قائل بني يدي يقول اليت قبلها أجود فنظرت فإذا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال إين قد رأيتك جئت آنفا



قال ما منكم من أحد يتوضأ مث يقول أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممد عبده ورسوله إال فتحت له أبواب 
اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن حامت عن عبد الرمحن وقال عن أيب إدريس 

ة بن صاحل وقد مضى يف كتاب الطهارة عن عثمان بن عن عقبة بن عامر قال وحدثين أبو عثمان وإمنا يقوله معاوي
عفان رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني توضأ من توضأ حنو وضوئي هذا مث قام فركع ركعتني 

  ال حيدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه 

ضي قاال ثنا أبو جعفر بن دحيم ثنا أخربنا أبو القاسم بن أيب هاشم العلوي وأبو بكر بن احلسن القا - ٣٣٣٥
إبراهيم بن عبد اهللا أنبأ وكيع عن األعمش عن املسيب بن رافع عن متيم بن طرفة عن جابر بن مسرة قال رآنا 

  اسكنوا يف الصالة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن رافعي أيدينا يف الصالة فقال 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا وكيع فذكره  - ٣٣٣٦
دخل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن رافعي أيدينا يف الصالة فقال مايل أراكم رافعي : بإسناده فقال 

  واه مسلم يف الصحيح عن األشج عن وكيع أيديكم كأهنا أذناب خيل مشس اسكنوا يف الصالة ر

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا أمحد بن  - ٣٣٣٧
كان بن الزبري رضي اهللا عنه إذا قام يف الصالة كأنه عود : يونس ثنا فضيل بن عياض عن منصور عن جماهد قال 

ر كان كذلك قال وكان يقال ذاك اخلشوع يف الصالة وروينا عن عبد اهللا بن مسعود أنه قال وحدث أن أبا بك
  قاروا يف الصالة يعين اسكنوا فيها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن  - ٣٣٣٨
ثين األعمش عن أيب الضحى عن مسروق قال قال عبد اهللا بن عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان قال حد

  قاروا يف الصالة : مسعود 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان  - ٣٣٣٩
  شعون قال السكون فيها الذين هم يف صالهتم خا: ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن جماهد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن  - ٣٣٤٠
  الذين هم يف صالهتم خاشعون قال خائفون : قتادة عن احلسن قال 

ع يف القلب وإلباد البصر يف الذين هم يف صالهتم خاشعون قال اخلشو: وبإسناده عن قتادة يف قوله  - ٣٣٤١
  الصالة 

أخربنا أبو احلسن حممد بن حممد بن أيب املعروف الفقيه املهرجاين هبا أنبأ أبو عمرو إمساعيل بن جنيد  - ٣٣٤٢
أن عمار : السلمي أنبأ أبو مسلم ثنا أبو عاصم عن بن عجالن عن املقربي عن عمر بن احلكم عن عبد اهللا بن غنمة 

سجد فصلى صالة فأخفها فقلت يا أبا اليقظان إنك خففت فقال هل رأيتين انتقصت من حدودها بن ياسر دخل امل
شيئا إين بادرت هبا سهوة الشيطان إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن الرجل ليصلي الصالة ما له 



اه بن عجالن عن سعيد املقربي ورواه منها إال عشرها تسعها مثنها سبعها سدسها مخسها ربعها ثلثها نصفها هكذا رو
عبيد اهللا بن عمر عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن عمر بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن أبيه 

أن عمار بن ياسر صلى ركعتني فقال له عبد الرمحن بن احلارث يا أبا اليقظان أراك قد خففتها ورواه حممد بن 
راهيم بن احلارث عن عمر بن احلكم بن ثوبان عن أيب الس اخلزاعي قال دخل عمار بن إسحاق عن حممد بن إب

ياسر فذكره ورواه عمرو بن احلارث عن سعيد بن أيب هالل عن عمر بن احلكم عن أيب اليسر أن رسول اهللا صلى 
خلمس حىت بلغ اهللا عليه و سلم قال منكم من يصلي الصالة كاملة ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع وا

العشر رواه خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه 
  و سلم قال إن العبد ليصلي فما يكتب له إال عشر صالته والتسع والثمن والسبع حىت يكتب له صالته تامة 

عبد الرمحن حممد بن عبد اهللا التاجر ثنا أبو حامت حممد بن إدريس أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو  - ٣٣٤٣
احلنظلي قال وثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن سليمان بن احلارث قاال ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري ثنا سعيد 

أن يستوفز  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: بن أيب عروبه عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن جندب قال 
   ٣٩٩الرجل يف صالته 

  باب كراهية االلتفات يف الصالة

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضيب وزياد بن اخلليل قاال ثنا  - ٣٣٤٤
اهللا عليه سألت رسول اهللا صلى : مسدد ثنا أبو األحوص ثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت 

و سلم عن االلتفات يف الصالة فقال هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد رواه البخاري يف الصحيح عن 
مسدد وكذلك رواه شيبان بن عبد الرمحن وزائدة بن قدامة عن أشعث عن أبيه ورواه مسعر عن أشعث بن أيب 

  الشعثاء عن أيب وائل عن مسروق 

بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا زكريا الساجي وابن ناجية قاال ثنا حممد بن خالد أخربنا أبو احلسن  - ٣٣٤٥
  فذكره إال أن الساجي قال عن عائشة رفعته : الباهلي ثنا حيىي بن سعيد القطان ثنا مسعر 

ن سابق أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف كتاب املستدرك ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ب - ٣٣٤٦
اخلوالين ثنا عبد اهللا بن وهب ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا 
بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب قال مسعت أبا األحوص حيدثنا يف جملس سعيد بن املسيب قال قال أبو ذر قال 

ل اهللا جل ثناؤه مقبال على العبد وهو يف صالته ما مل يلتفت فإذا التفت ال يزا: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  انصرف عنه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو صاحل ثنا  - ٣٣٤٧
أن أبا ذر قال قال رسول اهللا الليث حدثين يونس عن بن شهاب قال مسعت أبا األحوص حيدث يف جملس بن املسيب 

ال يزال اهللا عز و جل مقبال على العبد ما مل يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه ورواه : صلى اهللا عليه و سلم 
  احلارث األشعري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مبعناه 



دلويه الدقاق ثنا أمحد بن  أخربناه أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن - ٣٣٤٨
األزهر بن منيع ثنا مروان بن حممد ثنا معاوية بن سالم حدثين أخي زيد بن سالم أنه مسع جده أبا سالم يقول حدثين 

إن اهللا عز و جل أوحى إىل حيىي بن زكريا فقام فحمد : احلارث األشعري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ال إن اهللا أمركم بالصالة وإن العبد إذا قام يصلي استقبله اهللا بوجهه فال يصرف وجهه عنه حىت اهللا وأثىن عليه مث ق

يكون العبد هو الذي يصرف وجهه عنه ورواه أبو توبة عن معاوية وقال يف احلديث فإذا نصبتم وجوهكم فال 
   ٤٠٠فال تلتفتوا تلتفتوا ورواه حيىي بن أيب كثري عن زيد بن سالم وقال فإذا قمتم إىل الصالة 

  باب كراهية النظر يف الصالة إىل ما يلهيه عنها

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن شاذان ثنا قتيبة بن سعيد  - ٣٣٤٩
صلي يف مخيصة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها 

هلا اعالم فقال شغلتين أعالم هذه اخلميصة إذهبوا هبا إىل أيب جهم وأتوين بإنبجانيته رواه البخاري يف الصحيح عن 
  قتيبة ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن بن عيينة 

نا سعدان بن نصر ثنا أبو أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ث - ٣٣٥٠
كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مخيصة : معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

فأعطاها أبا جهم فأخذ منه انبجانيته فقالوا يا رسول اهللا إن اخلميصة خري من االنبجانية قال إين كنت أنظر إىل 
   ٤٠١م يف الصحيح من حديث وكيع عن هشام علمها يف الصالة أخرجه مسل

  باب كراهية رفع البصر إىل السماء يف الصالة

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٣٣٥١
تادة عن أنس أن النيب صلى اهللا حممد بن أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد وخالد بن احلارث كالمها عن بن أيب عروبة عن ق

ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف صالهتم فاشتد قوله يف ذلك حىت قال لينتهني عن : عليه و سلم قال 
  ذلك أو لتخطفن أبصارهم رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا عن حيىي القطان 

بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قالوا ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر  - ٣٣٥٢
العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعه عن عبد 

فعهم لينتهني أقوام عن ر: الرمحن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
أبصارهم عند الدعاء يف الصالة إىل السماء أو لتخطفن أبصارهم رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر وغريه عن 

  بن وهب وأخرجه أيضا من حديث جابر بن مسرة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ بكر بن حممد بن محدان الصرييف مبرو ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا  - ٣٣٥٣
بكر بن أيب شيبة ثنا أبو معاوية عن األعمش عن املسيب بن رافع عن متيم بن طرفه عن جابر بن مسرة رضي اهللا أبو 



لينتهني أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف الصالة أو ال ترجع : عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ٤٠٢إليهم رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

  باب ال جياوز بصره موضع سجوده

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا  - ٣٣٥٤
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صلى رفع رأسه إىل : يونس بن بكري عن عبد اهللا بن عون عن حممد قال 

} قد أفلح املؤمنون الذين هم يف صالهتم خاشعون { ه ينظر ها هنا وها هنا فأنزل اهللا عز و جل السماء تدور عينا
فطأطأ بن عون رأسه ونكس يف األرض وروي ذلك عن أيب زيد سعيد بن أوس عن بن عون عن بن سريين عن أيب 

  هريرة موصوال والصحيح هو املرسل 

يم املهراين وأبو نصر بن قتادة قاال ثنا أبو علي حامد بن الرفاء أخربنا أبو سهل أمحد بن حممد بن إبراه - ٣٣٥٥
كان يلتفت يف الصالة حىت نزلت هذه : اهلروي ثنا حممد بن يونس ثنا سعيد أبو زيد األنصاري فذكره إال أنه قال 

  فنكس رأسه ووصف لنا أبو زيد } قد أفلح املؤمنون الذين هم يف صالهتم خاشعون { األيه 

نا عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو املنصور العباس بن الفضل الضيب أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد أخرب - ٣٣٥٦
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا : بن منصور ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن حممد قال نبئت 

هتم خاشعون فال أدري أي آية هي فكان حممد صلى رفع بصره إىل السماء فنزلت آية إن مل تكن الذين هم يف صال
بن سريين حيب أن ال جياوز بصره مصاله هذا هو احملفوظ مرسل وقد روي عن إمساعيل بن إبراهيم هو بن عليه 

  موصوال 

كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال حدثين أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا أبو شعيب احلراين أخربين  - ٣٣٥٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : نبأ إمساعيل بن علية عن أيوب عن حممد بن سريين عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أيب أ

و سلم كان إذا صلى رفع بصره إىل السماء فنزلت الذين هم يف صالهتم خاشعون فطأطأ رأسه ورواه محاد بن زيد 
  عن أيوب مرسال وهذا هو احملفوظ 

ليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ أنبأ بن سليم ثنا دحيم ثنا الوليد بن مسلم عن أخربنا أبو سعد املا - ٣٣٥٨
حدثين عشرة من أصحاب : صدقة بن عبد اهللا عن سليمان بن داود اخلوالين قال مسعت أبا قالبة اجلرمي يقول 

ه وسجوده بنحو من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف قيامة وركوع
صالة أمري املؤمنني يعين عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه قال سليمان فرمقت عمر يف صالته فكان بصره إىل 

  موضع سجوده وذكر باقي احلديث وليس بالقوي 

ا ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ وأبو صادق بن أيب الفوارس العطار قالو - ٣٣٥٩
أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عيسى يعين بن جعفر العطار البغدادي ثنا نصر بن محاد حدثين الربيع بن 

قلت يا رسول اهللا أين أضع : بدر عن عنبوانة ويف رواية أيب صادق عن عنطوانة عن احلسن عن أنس بن مالك قال 



ت يا رسول اهللا هذا شديد ال أستطيع هذا قال ففي بصري يف الصالة قال عند موضع سجودك يا أنس قال قل
املكتوبة إذا قال أبو عبد اهللا قال أبو العباس بلغين أنه حيتاج أن يكون عنطوانة ولكن كذا يف كتايب قال الشيخ رواه 

  مجاعة عن الربيع بن بدر عن عنطوانة والربيع بن بدر ضعيف وفيما مضى كفاية 

بأ أمحد بن عبيد ثنا حيىي بن حممد احلنائي ثنا الفضيل بن احلسني ثنا عليله بن بدر أخربنا علي بن عبدان أن - ٣٣٦٠
يا أنس اجعل بصرك حيث تسجد : ثنا عنطوانة عن احلسن عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٤٠٣وليس بشيء وروينا عن جماهد وقتادة أهنما كان يكرهان تغميض العينني يف الصالة وروي فيه حديث مسند 

  باب كراهية مسح احلصا وتسويته يف الصالة فإن كان ال بد فاعال فمرة واحدة

أخربنا أبو طاهر أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا حيىي بن الربيع املكي ثنا سفيان عن الزهري عن أيب األحوص  - ٣٣٦١
الفضيل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن عن أيب ذر يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم ح وأخربنا أبو احلسن بن 

جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو بكر احلميدي ثنا سفيان ثنا الزهري قال مسعت أبا األحوص عن أيب 
إذا قام أحدكم إىل الصالة فإن الرمحة تواجهه فال ميسح احلصا قال : ذر يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ل سعد بن إبراهيم الزهري من أبو األحوص فقال الزهري أما رأيت الشيخ الذي يصلي يف الروضة سفيان فقا
فجعل الزهري ينعته وسعد ال يعرفه لفظ حديث احلميدي ويف رواية حيىي إذا قام أحدكم إىل الصالة فإن الرمحة 

  تواجهه فال ميسح احلصا مل يذكر قصة سعد 

ظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا علي بن احلسن بن أيب عيسى ثنا أبو نعيم أخربنا أبو عبد اهللا احلاف - ٣٣٦٢
يف الرجل يسوي التراب : ثنا شيبان عن حيىي عن أيب سلمة قال حدثين معيقيب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

من وجه آخر عن  حيث يسجد قال إن كنت فاعال فواحدة رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم ورواه مسلم
  شيبان ومن أوجه عن هشام الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري 

وأخربنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب طاهر الدقاق ببغداد أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن إبراهيم بن أيوب  - ٣٣٦٣
أيب سلمة عن معيقيب أن النيب  البزاز ثنا إبراهيم بن عبد اهللا البصري ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا حيىي عن

  ال متسح وأنت تصلي فإن كنت ال بد فاعال فواحدة تسوية احلصا : صلى اهللا عليه و سلم قال 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن أمحد ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محاد بن  - ٣٣٦٤
مسح احلصا واحدة وأن ال أفعلها أحب إيل من : عن أيب ذر قال  سلمة عن عمرو بن دينار عن أيب بصرة الغفاري

مائة ناقة سود احلدق ورواه جماهد عن أيب ذر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف مسح احلصا واحدة وقيل عن 
جماهد عن أيب وائل عن أيب ذر وروينا عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أنه سوى احلصى بنعليه قبل الدخول يف 

  الصالة 

وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن أيب جعفر  - ٣٣٦٥
رأيت عبد اهللا بن عمر إذا هوى يسجد ميسح احلصا لوضع جبهته مسحا خفيفا قال الشيخ وهذا : القارىء أنه قال 



عبث به ولو سواه قبل الدخول يف الصالة كما فعل عثمان رضي اهللا عنه القدر هو املرخص فيه وإمنا الكراهية يف ال
كان أوىل وباهللا التوفيق وروينا عن سعيد بن املسيب أنه رأى رجال يعبث باحلصا فقال لو خشع قلب هذا خشعت 

   ٤٠٤جوارحه 

  باب ال ميسح وجهه من التراب يف الصالة حىت يسلم

بأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا مالك أخربنا أبو أمحد املهرجاين أن - ٣٣٦٦
عن يزيد بن عبد اهللا بن اهلادي عن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب سعيد 

واعتكف عاما حىت إذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعتكف العشر الوسط من رمضان : اخلدري أنه قال 
كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة اليت خيرج من صبيحتها من اعتكافه فقال من كان اعتكف معي فليعتكف 

العشر األواخر وقد رأيت هذه الليلة مث أنسيتها وقد رأيتين يف صبيحتها أسجد يف ماء وطني فالتمسوها يف العشر 
د فأمطرت السماء تلك الليلة وكان املسجد على عريش فوكف األواخر والتمسوها يف كل وتر قال أبو سعي

املسجد قال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر املاء 
والطني من صبيحة إحدى وعشرين رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس عن مالك قال البخاري 

ميدي حيتج هبذا احلديث يف أن ال ميسح اجلبهة يف الصالة ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم رئي املاء والطني كان احل
  يف أرنبته وجبهته بعد ما صلى 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ  - ٣٣٦٧
أنه كان يقول أربع من اجلفاء أن يبول الرجل : ن قتادة عن بن بريدة عن بن مسعود جعفر بن عون أنبأ سعيد ع

قائما وصالة الرجل والناس ميرون بني يديه وليس بني يديه شيء يستره ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو يف 
ورواه سعيد بن عبيد صالته وأن يسمع املؤذن فال جييبه يف قوله وكذلك رواه اجلريري عن بن بريدة عن بن مسعود 

اهللا بن زياد بن جبري بن حية عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مبعناه إال أنه قال والنفخ 
يف الصالة بدل املرور ومل يقل أربع قال البخاري هذا حديث منكر يضطربون فيه قال الشيخ وقد رواه هارون بن 

رج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أربع من اجلفاء يبول الرجل هارون التيمي مدين عن األع
قائما أو يكثر مسح جبهته قبل أن يفرغ من صالته أو يسمع املؤذن يؤذن فال يقول مثل ما يقول أو يصلي بسبيل 

  من يقطع صالته 

لصمد بن عبد اهللا الدمشقي ثنا دحيم حدثين بن أخربناه أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا عبد ا - ٣٣٦٨
فذكره قال أبو أمحد أحاديثه عن األعرج وغريه : أيب فديك حدثين هارون بن هارون بن عبد اهللا بن اهلدير التيمي 

مما ال يتابعه الثقات عليه قال أبو أمحد ثنا اجلنيدي ثنا البخاري قال هارون بن هارون ال يتابع يف حديثه يروي عن 
ألعرج يقال هو أخو حمرز التيمي املدين قال الشيخ وقد روي من أوجه أخر كلها ضعيفة وروي عن بن عباس أنه ا

  قال ال ميسح وجهه من التراب يف الصالة حىت يتشهد ويسلم 

وأخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد ثنا حماضر ثنا  - ٣٣٦٩
ال تزال املالئكة تصلي على اإلنسان ما دام أثر السجود يف وجهه : ة عن ثابت البناين عن عبيد بن عمري قال شعب



قال العباس مل حيدث به غريه قال الشيخ وروينا عن سعيد بن جبري أنه عده من اجلفاء وعن احلسن أنه مل ير به بأسا 
٤٠٥   

  باب سيماهم يف وجوههم من أثر السجود

نا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد أخرب - ٣٣٧٠
سيماهم يف وجوههم من أثر { يف قوله : اهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس 

  قال السمت احلسن } السجود 

ناح احملاريب بالكوفة أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا أمحد بن حازم أنبأ أخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن ج - ٣٣٧١
جاء رجل إىل بن عمر فسلم عليه قال من أنت قال أنا حاضنك فالن : أبو نعيم ثنا العمري عن سامل أيب النضر قال 

سلم وأبا بكر  ورأى بني عينيه سجدة سوداء فقال ما هذا األثر بني عينيك فقد صحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم فهل ترى ها هنا من شيء 

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنبأ أبو عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن حممد الربيت ثنا أبو نعيم ثنا إسرائيل  - ٣٣٧٢
رجل وجهه فال تشن أنه رأى أثرا فقال يا عبد اهللا إن صورة ال: عن أشعث بن أيب الشعثاء عن أبيه عن بن عمر 

  صورتك 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين علي بن محشاذ ثنا يزيد بن اهليثم ثنا إبراهيم بن أيب الليث األشجعي  - ٣٣٧٣
رأى أبو الدرداء امرأة بوجهها أثر مثل ثفنة العنز فقال لو مل يكن : عن سفيان عن ثور بن يزيد عن أيب عون قال 

  وروينا عن السائب بن يزيد أنه أنكره وقال واهللا ما هي سيماء هذا بوجهك كان خريا لك 

أخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف الفقيه أنبأ أبو سهل بشر بن أمحد بن بشر املهرجاين أنبأ أبو حممد  - ٣٣٧٤
د الرمحن احلسن بن علي القطان البغدادي ثنا حممد بن عبد العزيز اخلرساين ثنا الفضل بن موسى عن محيد هو بن عب

كنا عند السائب بن يزيد إذ جاءه الزبري بن سهيل بن عبد الرمحن بن عوف فقال قد أفسد وجهه واهللا ما هي : قال 
  سيماء واهللا لقد صليت على وجهي مذ كذا وكذا ما أثر السجود يف وجهي شيئا 

نا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن فضل الضيب اهلروي ث - ٣٣٧٥
قلت جملاهد سيماهم يف وجوههم من أثر السجود أهو أثر السجود يف وجه : منصور ثنا جرير عن منصور قال 

اإلنسان فقال ال إن أحدهم يكون بني عينيه مثل ركبة العنز وهو كما شاء اهللا يعين من الشر لكنه اخلشوع قال 
   ٤٠٦يب مغرية عن سعيد بن جبري قال ندى الطهور وثرى األرض وحدثنا جرير عن ثعلبة عن جعفر بن أ

  باب كراهية التخصر يف الصالة



أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا إبراهيم بن علي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ محاد بن زيد عن  - ٣٣٧٦
خصر يف الصالة رواه البخاري يف الصحيح هني عن الت: أيوب عن حممد بن سريين عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

  عن أيب النعمان عن محاد وقال هني عن اخلصر يف الصالة 

وقد أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا محاد  - ٣٣٧٧
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن هنى : بن زيد عن أيوب عن بن سريين عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

  التخصر يف الصالة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنبأ احلسن بن سفيان ثنا حبان ثنا بن املبارك أنبأ  - ٣٣٧٨
جل هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يصلي الر: هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال 

خمتصرا رواه مسلم يف الصحيح عن احلكم بن موسى عن بن املبارك وأخرجه أيضا من حديث أيب خالد وأيب أسامة 
  عن هشام هكذا وأشار إليه البخاري لكنه أخرجه من حديث حيىي القطان عن هشام هني 

الك بن حيىي ثنا يزيد بن وقد أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن بشران أنبأ علي بن حممد املصري ثنا م - ٣٣٧٩
هني عن االختصار يف الصالة : هارون أنبأ هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

  فقلت هلشام ذكره عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال برأسه أي نعم 

يعين بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا يزيد أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا  - ٣٣٨٠
فذكره مبثله زاد فقال قلنا هلشام ما االختصار قال يضع يده على خصره وهو يصلي وروى سلمة بن : بن هارون 

علقمة عن حممد بن سريين عن أيب هريرة رضي اهللا عنه معىن هذا التفسري وروي عن عيسى بن يونس عن هشام 
ة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال االختصار يف الصالة راحة أهل عن بن سريين عن أيب هرير

  النار 

أخربنا اإلمام أبو عثمان أنبأ حممد بن الفضل بن حممد بن إسحاق بن خزمية أنبأ جدي أنبأ علي بن عبد  - ٣٣٨١
  ره فذك: الرمحن بن املغرية املصري ثنا أبو صاحل احلراين ثنا عيسى بن يونس 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر املقرئ ببغداد أنبأ أبو حممد إمساعيل بن علي اخلطيب ثنا موسى  - ٣٣٨٢
أن النيب صلى : بن احلسن النسائي ثنا معلي بن أسد ثنا وهيب عن بن عون عن حممد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

  اه أبو هالل الراسيب عن حممد بن سريين اهللا عليه و سلم هنى عن التخصر يف الصالة وكذلك رو

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ املهرجاين هبا أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف  - ٣٣٨٣
: بن يعقوب القاضي ثنا حممد بن أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد عن سعيد بن زياد قال حدثين زياد بن صبيح قال 

رضي اهللا عنه وأنا ال أعرفه فوضعت يدي على خاصريت فنحى يدي فلما قضيت الصالة  صليت إىل جنب بن عمر
قلت ما أردت إيل قال أنت هو أنت هو قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ينهى عن الصلب يف الصالة 



ما كرها ذلك ورواه مكي بن إبراهيم عن سعيد وقال عن التخصر يف الصالة وروينا عن عائشة وابن عباس أهن
٤٠٧   

  باب كراهية تقدمي إحدى الرجلني عند النهوض يف الصالة

  وروينا عن بن عباس أنه كره ذلك 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو عتبة أمحد بن الفرج ثنا بقية بن الوليد  - ٣٣٨٤
خطوتان إحدامها : بل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ثنا حيىي بن سعيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن ج

أحب اخلطا إىل اهللا عز و جل واألخرى أبغض اخلطا إىل اهللا فأما اخلطوة اليت حيبها اهللا عز و جل فرجل نظر إىل خلل 
يسرى مث يف الصف فسده وأما اليت يبغض اهللا فإذا أراد الرجل أن يقوم مد رجله اليمين ووضع يده عليها وأثبت ال

   ٤٠٨قام 

  باب من كره أن يصف بني قدميه وهو قائم يف الصالة

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن سعيد بن محويه النسوي ثنا أبو بكر  - ٣٣٨٥
أنه رأى رجال :  حممد بن الفرج األزرق ثنا أبو النضر ثنا شعبة عن ميسرة عن املنهال عن أيب عبيدة عن عبد اهللا

صف بني قدميه يعين يف الصالة فقال أخطأ السنة أما أنه لو راوح كان أحب إيل وروينا عن عبد اهللا بن الزبري أنه 
صف قدميه وضمهما يف الصالة وروينا عنه فيما مضى أنه قال صف القدمني ووضع اليد على اليد من السنة 

   ٤٠٩أبيه مرسل واهللا تعاىل أعلم وحديث بن الزبري موصول وحديث أيب عبيدة عن 

  باب الرخصة يف االعتماد على العصا إذا شق عليه طول القيام

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن علي بن حممد بن عقبة الشيباين بالكوفة ثنا إبراهيم بن  - ٣٣٨٦
حصني بن عبد الرمحن عن هالل بن يساف إسحاق الزهري ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأ شيبان بن عبد الرمحن عن 

قلت غنيمة : قال قدمت الرقة فقال يل بعض أصحايب هل لك يف رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
فدفعنا إىل وابصة بن معبد فقلت لصاحيب نبدأ فننظر إىل دله فإذا عليه قلنسوة الطية ذات أذنني وبرنس خز اغرب 

ا يف صالته فقلنا له بعد أن سلمنا فقال حدثتين أم قيس بنت حمصن رضي اهللا عنها أن وإذا هو معتمد على عص
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا أسن ومحل اللحم اختذ عمودا يف مصاله يعتمد عليه 

معاوية أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار أنبأ سعدان بن نصر ثنا  - ٣٣٨٧
   ٤١٠كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوكئون على العصي يف الصالة : عن احلجاج عن عطاء قال 

  باب كراهية تشبيك اليد يف الصالة



أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا بشر بن هالل ثنا عبد الوارث عن  - ٣٣٨٨
سألت نافعا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه قال قال بن عمر تلك صالة املغضوب عليهم : إمساعيل بن أمية قال 

وحديث كعب بن عجرة يف النهي عن التشبيك بني األصابع بعد ما يتوضأ أو بعد ما يدخل الصالة موضعه كتاب 
   ٤١١اجلمعة وهو إن ثبت عام يف مجيع الصلوات 

  باب كراهية تفقيع األصابع يف الصالة

  نا عن بن عباس أنه كان ينهى عنه ويكرهه روي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن إسحاق أنبأ عبيد اهللا بن عبد الواحد أنبأ بن أيب مرمي أنبأ  - ٣٣٨٩
الليث بن سعد عن زبان بن فائد أن سهل بن معاذ حدثه عن أبيه معاذ صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن 

الضاحك يف الصالة وامللتفت واملتفقع أصابعه مبنزلة واحدة معاذ هو بن أنس : لى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا ص
   ٤١٢اجلهين وزبان بن فائد غري قوي واهللا أعلم 

  باب كراهية التثاؤب يف الصالة وغريها وما يؤمر به عند ذلك

مود التميمي ح وأخربنا حممد بن عبد اهللا أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو سهل بشر بن أمحد بن حم - ٣٣٩٠
احلافظ أنبأ خملد بن جعفر الباقرحي قاال ثنا حممد بن حيىي بن سليمان املروزي ثنا عاصم بن علي ثنا حممد بن عبد 

إن اهللا تعاىل حيب : الرمحن بن أيب ذئب عن املقربي عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
يكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم ومحد اهللا كان حقا على كل مسلم يسمعه أن يقول يرمحك اهللا وأما العطاس و

  التثاؤب فإمنا هو من الشيطان فإذا تثاوب أحدكم فلريد ما استطاع فإن أحدكم إذا قال هاه ضحك الشيطان منه 

بن يعقوب ثنا أبو الربيع ح وأخربنا أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف  - ٣٣٩١
أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر أنبأ أبو يعلى ثنا حيىي بن أيوب قاال ثنا إمساعيل بن جعفر عن 

التثاؤب من : العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  ذا تثاوب أحدكم فليكظم ما استطاع رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن أيوب وغريه الشيطان فإ

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا بن العالء عن وكيع ح وأخربنا حممد بن  - ٣٣٩٢
ة ثنا وكيع عن سفيان عن سهيل بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيب

إذا تثاوب أحدكم يف : أيب صاحل عن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  الصالة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

عيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمسا - ٣٣٩٣
فذكره بنحوه إال أنه قال فليضع يده على فيه ومل يذكر الصالة وأخرجه مسلم : أنبأ معمر عن سهيل بن أيب صاحل 

   ٤١٣من حديث بشر بن املفضل وعبد العزيز الدراوردي عن سهيل مبعىن هذا اللفظ 



  الشديد بالعطاسباب كراهية رفع الصوت 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو صادق حممد بن أمحد العطار قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد  - ٣٣٩٤
بن عيسى العطار ثنا إسحاق بن منصور ثنا إسرائيل عن حممد بن عجالن عن مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي 

   عليه و سلم إذا عطس غض صوته ومخر وجهه كان رسول اهللا صلى اهللا: اهللا عنه قال 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد  - ٣٣٩٥
كان رسول اهللا : بن أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد عن بن عجالن قال حدثين مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال 

م إذا عطس أمسك يده وثوبه على فيه مث خفض هبا صوته وروى حيىي بن يزيد بن عبد امللك صلى اهللا عليه و سل
النوفلي عن أبيه عن داود بن فراهيج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يكره العطسة الشديدة 

  يف املسجد 

بن سنان املنبجي ثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري  أخربناه أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي أنبأ عمر - ٣٣٩٦
حيىي بن يزيد ضعيف ووالده يزيد ضعيف قال الشيخ ويف احلديث : ثنا حيىي بن يزيد بن عبد امللك قال أبو أمحد 

   ٤١٤األول كفاية 

  باب الترغيب يف حتسني الصالة

 حممد بن يعقوب أنبأ حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا - ٣٣٩٧
أبو الوليد ثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثين أيب عن أبيه قال كنت عند عثمان فدعا 

ما من امرئ مسلم حتضره صالة مكتوبة فيحسن : بطهوره فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
ركوعها إال كانت كفارة ملا قبلها من الذنوب ما مل يؤت كبرية وذلك الدهر كله رواه مسلم وضوءها وخشوعها و

  يف الصحيح عن حجاج بن الشاعر وغريه عن أيب الوليد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ٣٣٩٨
أبو أسامة عن الوليد يعين بن كثري قال حدثين سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة  احلميد احلارثي ثنا
صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما مث انصرف فقال يا فالن أال حتسن صالتك أال ينظر : رضي اهللا عنه قال 

ائي كما أبصر من بني يدي رواه مسلم يف املصلي إذا صلى كيف يصلي فإمنا يصلي لنفسه إين واهللا ألبصر من ور
  الصحيح عن أيب كريب عن أيب أسامة 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن هو بن علي بن عفان ثنا  - ٣٣٩٩
نيب صلى اهللا حسني بن علي يعين اجلعفي عن زائدة عن إبراهيم يعين اهلجري عن أيب األحوص عن عبد اهللا عن ال

  من أحسن الصالة حيث يراه الناس وأساءها حيث خيلوا فتلك استهانة يستهني هبا ربه : عليه و سلم قال 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا بشر بن موسى ثنا حممد بن سعيد  - ٣٤٠٠
إسحاق بن كعب بن عجرة عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود بن األصبهاين ثنا أبو خالد األمحر عن سعد بن 



خرج النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أيها الناس إياكم وشرك : لبيد عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال 
ناس إليه السرائر قالوا يا رسول اهللا ما شرك السرائر قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صالته جاهدا ملا يرى من نظر ال

  فذاك شرك السرائر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس ثنا أسيد بن عاصم ثنا احلسني بن  - ٣٤٠١
الصالة مكيال فمن ويف أوىف له : حفص عن سفيان ثنا أبو نصر عن سامل بن أيب اجلعد عن سلمان الفارسي أنه قال 

  قيل للمطففني  ومن نقص فقد علمتم ما

وأخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا سفيان  - ٣٤٠٢
   ٤١٥مبعناه : عن أيب نصر وهو عبد اهللا بن عبد الرمحن 

  باب البزاق يف املسجد خطيئة وكفارهتا دفنها

بو القاسم عبد الرمحن بن احلسن األسدي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أ - ٣٤٠٣
البزاق : آدم ثنا شعبة ثنا قتادة قال مسعت أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وجه آخر عن يف املسجد خطيئة وكفارهتا دفنها رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن أيب إياس وأخرجه مسلم من 
  شعبة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي ثنا أبو عوانة  - ٣٤٠٤
البزاق يف املسجد خطيئة وكفارهتا دفنها : عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  بن حيىي  رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٣٤٠٥
عبد اهللا بن حممد بن أمساء بن عبيد ثنا مهدي بن ميمون ثنا واصل موىل أيب عيينة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ 

ثنا شيبان بن فروخ ثنا مهدي بن ميمون ثنا واصل عن حيىي بن عقيل عن  أخربين أبو النضر الفقيه ثنا متيم بن حممد
عرضت علي أعمال أميت : حيىي بن يعمر عن أيب األسود عن أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يف حسنها وسيئها فوجدت يف حماسن أعماهلا األذى مياط عن الطريق ووجدت يف مساوىء أعماهلا النخاعة تكون 
  املسجد ال تدفن رواه مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد بن أمساء وشيبان بن فروخ 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود قال أنبأ القعنيب ثنا أبو مودود عن عبد الرمحن  - ٣٤٠٦
من دخل : اهللا صلى اهللا عليه و سلم بن أيب حدرد األسلمي قال مسعت أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول قال رسول 

   ٤١٦املسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر فليدفنه فإن مل يفعل فليبزق يف ثوبه مث ليخرج به 

  باب من بزق وهو يصلي



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنبأ شبابه بن سوار ثنا  - ٣٤٠٧
وحدثنا أبو سعد عبد امللك بن أيب عثمان الزاهد إمالء وأبو صاحل بن أيب طاهر قراءة أنبأ أبو حممد حيىي بن شعبة ح 

منصور القاضي ثنا أبو الفضل أمحد بن سلمة ثنا حممد بن بشار العبدي ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت 
صلى اهللا عليه و سلم أنه رأى خنامة أو بزاقا يف  عن النيب: القاسم بن مهران حيدث عن أيب رافع عن أيب هريرة 

القبلة فقمت فنحيتها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحيب أحدكم أن يأتيه رجل وهو يصلي فيبزق أو يتنخع 
يف وجهه إذا صلى أحدكم فال يبزق بني يديه وال عن ميينه ولكن عن يساره أو حتت قدمه وإال بزق يف ثوبه فدلكه 

  حديث غندر ورواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن عن حممد بن جعفر  لفظة

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ هشيم عن  - ٣٤٠٨
إذا كان : عليه و سلم  القاسم بن مهران عن أيب رافع عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا

أحدكم يف صالته فال يبزقن أمامه فإنه مستقبل ربه وال عن ميينه ولكن عن يساره أو حتت قدمه اليسرى فإن مل يقدر 
فليبزق يف ناحية ثوبه مث يرد ثوبه بعضه ببعض قال أبو هريرة رضي اهللا عنه كأين أنظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  بعض رواه مسلم عن حيىي بن حيىي و سلم يرد ثوبه بعضه ب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عبد اهللا بن  - ٣٤٠٩
رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خنامة يف القبلة فكرهه حىت عرف ذلك يف وجهه : بكر ثنا محيد عن أنس قال 

كم أو إن املرأ إذا قام يف صالته فإمنا يناجي ربه أو قال ربه بينه وبني القبلة فليبزق عن يساره فحكه مث قال إن أحد
  أو حتت قدمه مث أخذ بطرف ثوبه فبزق فيه ورد بعضه على بعض مث قال أو ليفعل هكذا 

ربيع ثنا إمساعيل أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو ال - ٣٤١٠
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى خنامة يف القبلة فشق ذلك عليه : بن جعفر ثنا محيد الطويل عن أنس بن مالك 

حىت رئي يف وجهه فقام فحكها بيده مث قال إن أحدكم إذا قام يف صالته فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبني القبلة فال 
ن يساره أو حتت قدمه مث أخذ بطرف ردائه فبصق فيه مث رد بعضه إىل بعض فقال يبصقن أحدكم يف قبلته ولكن ع

  أو يفعل كذا رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة عن إمساعيل بن جعفر 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا  - ٣٤١١
إن املؤمن إذا كان يف صالته : قال مسعت أنس بن مالك يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  شعبة ثنا قتادة

فإمنا يناجي ربه فال يبزقن بني يديه وال عن ميينه ولكن عن يساره حتت قدمه قال أبو عمر احلوضي عن شعبة ولكن 
  عن يساره أو حتت رجله 

أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أبو عمر احلوضي عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين  - ٣٤١٢
ال يتفلن أحدكم بني يديه وال عن ميينه : شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

رجه ولكن عن يساره أو حتت رجله رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن أيب إياس وعن أيب عمر احلوضي وأخ
   ٤١٧مسلم من حديث غندر عن شعبة حنو حديث آدم 



  باب الدليل على أنه إمنا يبزق عن يسارة إذا كان فارغا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن  - ٣٤١٣
اش عن طارق بن عبد اهللا احملاريب قال قال يل عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حر

إذا صليت فال تبصقن بني يديك وال عن ميينك وابصق تلقاء مشالك إن كان : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فارغا أو حتت قدمك وقال برجله كان حيكه بقدمه ورواه أبو األحوص عن منصور فقال أو حتت قدمه اليسرى 

٤١٨   

  نه إن بزق عن يساره أو حتت قدمه دفنها أو دلكها بنعلهباب الدليل على أ

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن مهام  - ٣٤١٤اليسرى 
حدكم إذا قام أ: بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

للصالة فال يبصق أمامه إنه يناجي اهللا ما دام يف مصاله وال عن ميينه فإن عن ميينه ملكا ولكن ليبصق عن مشاله أو 
  حتت رجله فيدفنها رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق 

قوب ثنا مسدد ثنا يزيد بن أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يع - ٣٤١٥
صلى مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فتنخع فدلكها بنعله : زريع قال حدثين اجلريري عن أيب العالء عن أبيه أنه 

اليسرى رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي عن يزيد بن زريع وأبو العالء هو يزيد بن عبد اهللا بن الشخري 
٤١٩   

  عة عن القبلةباب ما جاء يف حك النخا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قالوا ثنا أبو  - ٣٤١٦
العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخربين 

رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عيد اخلدري رضي اهللا عنهما يقوالن محيد بن عبد الرمحن أنه مسع أبا هريرة وأبا س
سلم خنامة يف القبلة فتناول حصاه فحكها مث قال ال يتنخم أحدكم يف القبلة وال عن ميينه وليبصق عن يساره أو حتت 

ن بن رجله اليسرى رواه مسلم يف الصحيح عن حرملة وغريه عن بن وهب وأخرجه البخاري من وجوه أخر ع
  شهاب 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عبد اهللا  - ٣٤١٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأى بصاقا يف جدار القبلة : بن يوسف ثنا مالك عن نافع عن عبد اهللا بن عمر 

  أحدكم يصلي فال يبصق قبل وجهه فإن اهللا تعاىل قبل وجهه إذا صلى  فحكه مث أقبل على الناس فقال إذا كان

وأخربنا أبو عبد اهللا أخربين أبو النضر الفقيه ثنا حممد بن نصر اإلمام وأبو إسحاق إبراهيم بن إمساعيل  - ٣٤١٨
عبد اهللا بن يوسف مبثله رواه البخاري يف الصحيح عن : العنربي قاال ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك فذكره 

  ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 



وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - ٣٤١٩
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بينما هو : ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر 

امة يف قبلة املسجد فتغيظ على أهل املسجد مث قال إن اهللا تعاىل قبل أحدكم إذا صلى فال يبزقن أو خيطب إذ رأى خن
ال يتنخمن مث نزل فحته بيده مث لطخه فيما أظنه بزعفران وقال بن عمر إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره رواه 

زعفران وأخرجه مسلم من حديث بن البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب دون كلمه اللطخ فيما أظن بال
  علية عن أيوب دوهنا مبعىن حديث مالك 

وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا جعفر بن حممد الفريايب ثنا قتيبة عن مالك عن  - ٣٤٢٠
صاقا يف جدار إنه رأى ب: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

القبلة أو خماطا أو خناعة فحكه رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن قتيبة 
  وأخرجاه أيضا من حديث بن عمر 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسني أمحد بن عثمان بن حيىي اآلدمي ببغداد أنبأ أمحد بن زياد  - ٣٤٢١
ران السمسار ثنا هارون بن معروف ثنا حامت بن إمساعيل عن يعقوب بن جماهد أيب حزرة عن عبادة بن الوليد بن مه

أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف : بن عبادة بن الصامت قال أتينا جابر بن عبد اهللا يف مسجده فقال 
فحكها بالعرجون مث أقبل علينا فقال أيكم حيب مسجدنا هذا ويف يده عرجون بن طاب فرأى يف قبله املسجد خنامة 

أن يعرض اهللا عنه قال فخشعنا مث قال أيكم حيب أن يعرض اهللا عنه قال فخشعنا مث قال أيكم حيب أن يعرض اهللا 
عنه قال قلنا ال أينا يا رسول اهللا قال فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن اهللا قبل وجهه فال يبصقن قبل وجهه وال عن 

ليبصق حتت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة فليقل هكذا بثوبه مث طوى ثوبه بعضه على بعض أروين عبريا ميينه و
فقام فىت من احلي يشتد إىل أهله فجاء خبلوق يف راحته فأخذه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجعله يف رأس 

وق يف مساجدكم رواه مسلم يف الصحيح عن العرجون مث لطخ به على أثر النخامة قال جابر فمن هناك جعلتم اخلل
   ٤٢٠هارون بن معروف وقال ليبصق عن يساره حتت رجله اليسرى 

  باب من وجد يف صالته قملة فصرها مث أخرجها من املسجد أو دفنها فيه أو

م يعين بن أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم ثنا مسل - ٣٤٢٢قتلها 
إبراهيم ثنا هشام يعين الدستوائي ثنا حيىي يعين بن أيب كثري عن احلضرمي عن رجل من األنصار أن النيب صلى اهللا 

إذا وجد أحدكم القملة وهو يصلي فال يقتلها ولكن يصرها حىت يصلي وقال علي بن مبارك عن : عليه و سلم قال 
  حيىي فليصرها حىت خيرجها يعين من املسجد 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ أبو حممد بن حيىي بن حبان ثنا أبو حيىي الرازي ثنا هناد ثنا وكيع عن  - ٣٤٢٣
علي بن مبارك عن حيىي بن أيب كثري عن حضرمي بن الحق عن رجل من األنصار قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  جها وهذا مرسل حسن يف مثل هذا إذا وجد أحدكم القملة يف املسجد فليصرها حىت خير: و سلم 



وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن  - ٣٤٢٤
رأى عبد اهللا يعين بن مسعود رضي اهللا عنه قملة على : عون أنبأ مسلم املالئي عن زاذان عن الربيع بن خثيم قال 

خذها فدفنها يف احلصباء مث قال أمل جنعل األرض كفاتا أحياء وأمواتا ويذكر حنو هذا عن ثوب رجل يف املسجد فأ
جماهد وعن بن املسيب يدفنها كالنخامة وروينا عن مالك بن خيامر أنه قال رأيت معاذ بن جبل يقتل القملة 

   ٤٢١والرباغيث يف الصالة وعن احلسن قال ال بأس بقتل القمل يف الصالة ولكن ال يعبث 

  باب انصراف املصلي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة عن  - ٣٤٢٥
األعمش ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن غالب ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا 

ال جيعل أحدكم للشيطان نصيبا من صالته : ة بن عمري عن األسود قال قال عبد اهللا شعبة عن األعمش عن عمار
يرى أن حقا عليه أن ال ينصرف إال عن ميينه لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكثر ما ينصرف عن 

الصحيح عن أيب  يساره لفظ حديث شعبة ويف حديث أيب أسامة جزاء بدل نصيبا وقال عن مشاله رواه البخاري يف
  الوليد وأخرجه مسلم من أوجه عن األعمش 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن سليمان عن  - ٣٤٢٦
ميينه ال جيعل أحدكم نصيبا للشيطان من صالته أن ال ينصرف إال عن : عمارة عن األسود بن يزيد عن عبد اهللا قال 

وقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكثر ما ينصرف عن مشاله قال عمارة أتيت املدينة بعد فرأيت منازل 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم عن يساره 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن عبد  - ٣٤٢٧
رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي حافيا وناعال وقائما : عن أيب األوبر عن أيب هريرة قال  امللك بن عمري

  وقاعدا وينفتل عن ميينه وعن مشاله 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن  - ٣٤٢٨
كان النيب : سفيان وحدثنا مساك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال  عاصم ثنا احلسني بن حفص قال قال

صلى اهللا عليه و سلم ينصرف مرة عن ميينه ومرة عن يساره ويضع إحدى يديه على األخرى قال الشافعي فإن مل 
ليه و سلم يكن له حاجه يف ناحية وكان يتوجه ما شاء أحببت أن يكون توجهه عن ميينه ملا كان النيب صلى اهللا ع

حيب من التيامن غري مضيق عليه يف شيء من ذلك قال الشيخ وقد مضى خرب عائشة يف استحباب النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم التيامن يف شأنه كله 

وأخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنبأ عبد اهللا بن حممد بن احلسن بن الشرقي أخو  - ٣٤٢٩
كان النيب : الرمحن بن بشر بن احلكم ثنا أبو قتيبة ثنا سفيان عن السدي عن أنس بن مالك قال أيب حامد ثنا عبد 

  صلى اهللا عليه و سلم ينصرف عن ميينه أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث وكيع عن سفيان 



ة بن سعيد ثنا أبو وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن إبراهيم بن الفضل ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيب - ٣٤٣٠
سألت أنس بن مالك كيف أنصرف إذا صليت عن مييين أو عن يسارى فقال أما أنا فأكثر : عوانة عن السدي قال 

   ٤٢٢ما رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم ينصرف عن ميينه رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد 

  م اإلمام قام فأمتباب املسبوق ببعض صالته يصنع ما يصنع اإلمام فإذا سل

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي إمالء أنبأ أبو القاسم عبد اهللا بن إبراهيم  - ٣٤٣١باقي صالته 
بن بالويه املزكي ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة 

إذا نودي بالصالة فأتوها وأنتم متشون وعليكم السكينة فما أدركتم : هللا عليه و سلم قال قال رسول اهللا صلى ا
  فصلوا وما سبقتم فأمتوا رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق 

ن بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو نصر حممد بن عمر ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن حيىي وعبد الرمح - ٣٤٣٢
بشر وحممد بن رافع قالوا ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج حدثين بن شهاب عن حديث عباد بن زياد أن عروة بن 

أنه غزا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث يف قصة : املغرية بن شعبة حدثه أن املغرية بن شعبة أخربه 
ني قال مث أقبل قال املغرية فأقبلت معه حىت جيد الناس قد قدموا وضوء النيب صلى اهللا عليه و سلم ومسحه على اخلف

عبد الرمحن بن عوف فصلى هبم فأدرك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إحدى الركعتني فصلى مع الناس الركعة 
اآلخرة فلما سلم عبد الرمحن بن عوف قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتم صالته فأفزع ذلك املسلمني 

فأكثروا التسبيح فلما قضى النيب صلى اهللا عليه و سلم صالته أقبل عليهم مث قال أحسنتم أو قد أصبتم يغبطهم أن 
صلوا الصالة لوقتها قال بن جريج قال بن شهاب عن إمساعيل بن حممد بن سعد عن محزة بن املغرية حنو حديث 

يب صلى اهللا عليه و سلم دعه رواه مسلم يف الصحيح عباد قال املغرية فأردت تأخري عبد الرمحن بن عوف فقال الن
  عن حممد بن رافع واحلسن احللواين 

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا عمر بن حفص السدوسي ثنا عاصم  - ٣٤٣٣
أحيلت الصالة ثالثة : ال بن علي ثنا املسعودي ثنا عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن معاذ بن جبل ق

أحوال فذكر حال القبلة وحال األذان فهذان حاالن قال وكانوا يأتون الصالة وقد سبقهم النيب صلى اهللا عليه و 
سلم ببعض الصالة فيشري إليهم كم صلى باألصابع واحدة ثنتني فجاء معاذ وقد سبقه النيب صلى اهللا عليه و سلم 

حال إال كنت عليها مث قضيت فدخل يف الصالة فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا ببعض الصالة فقال ال أجده على 
عليه و سلم قام معاذ يقضي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد سن لكم معاذ فهكذا فافعلوا ورواه شعبة عن 

ن عبد الرمحن بن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن حدثنا أصحابنا قال كان الرجل إذا جاء فذكر معناه وذلك أصح أل
  أيب ليلى مل يدرك معاذا 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب أنبأ  - ٣٤٣٤
جاء رجل والنيب صلى اهللا عليه و سلم : يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن شيخ من األنصار قال 

فسمع خفق نعليه فلما انصرف قال أيكم دخل قال الرجل أنا يا رسول اهللا قال وكيف وجدتنا قال سجودا يصلي 



فسجدت قال هكذا فافعلوا إذا وجدمتوه قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا فافعلوا كما جتدونه وال تعتدوا 
  بالسجدة إذا مل تدركوا الركعة 

 بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عبد الكرمي بن اهليثم أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا - ٣٤٣٥
إذا وجد اإلمام قد صلى بعض الصالة : ثنا أبو اليمان أخربين شعيب يعين بن أيب محزة قال قال نافع وكان بن عمر 

يء قال وكان بن عمر صلى مع اإلمام ما أدرك إن قام قام وإن قعد قعد حىت يقضي اإلمام صالته ال خيالفه يف ش
  رضي اهللا عنه يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن  - ٣٤٣٦
ت اإلمام على حال إذا وجد: عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان ثنا جعفر بن برقان عن نافع عن بن عمر قال 

  فاصنع كما يصنع وقد روي معىن هذا مرفوعا من حديث معاذ بن جبل 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حبر بن  - ٣٤٣٧
إذا فاتته ركعة أو شيء من أن عبد اهللا بن عمر كان : نصر قال قرئ على بن وهب أخربك بن جريج أن نافعا أخربه 

الصالة مع اإلمام فسلم اإلمام قام ساعة يسلم ومل ينتظر قيام اإلمام قال وحدثنا حبر قال قرئ على بن وهب أخربك 
   ٤٢٣احلارث بن نبهان عن أيب هارون العبدي أن أبا سعيد اخلدري قال هي السنة وعن بن املسيب أيضا 

  صالته باب ما أدرك من صالة اإلمام فهو أول

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين أنبأ علي بن حممد بن  - ٣٤٣٨
عيسى ثنا أبو اليمان أخربين شعيب عن الزهري قال أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن أن أبا هريرة قال مسعت رسول 

أقيمت الصالة فال تأتوها تسعون إيتوها متشون عليكم السكينة فما أدركتم  إذا: اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
فصلوا وما فاتكم فأمتوا رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان وأخرجه مسلم من حديث يونس بن يزيد عن بن 

  شهاب هكذا 

 حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال أنبأ أبو عبد اهللا - ٣٤٣٩
أمحد بن حممد بن عيسى الربيت القاضي ثنا حممد بن جعفر الوركاين ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد وأيب 
سلمة عن أيب هريرة زاد أبو سعيد يف حديثه وأبوه عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

مت الصالة فال تأتوها تسعون وأتوها متشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم إذا أقي: سلم قال 
فأمتوا رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن جعفر دون رواية إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم وأخرجه 

براهيم عن أيب سلمة عن البخاري من حديث بن أيب ذئب عن الزهري عنهما هبذا اللفظ ورواه شعبة عن سعد بن إ
أيب هريرة فقال واقضوا ما سبقكم ورواية ابنه عنه مع متابعة الزهري إياه أصح وكذلك رواه حممد بن عمرو عن 

  أيب سلمة 



أخربناه أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن منصور املروزي ثنا النضر بن  - ٣٤٤٠
إذا ثوب بالصالة : مرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مشيل أنبأ حممد بن ع

  فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا 

أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن الفضل القطان أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا إمساعيل بن  - ٣٤٤١
ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أيب هريرة يرويه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  إسحاق القاضي ثنا مسدد

إذا أتيتم الصالة فال تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم متشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم : 
مدرجا فيما قبله على لفظ  فاقضوا رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن سفيان بن عيينة

  حديث يونس بن يزيد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو نصر بن عمر قال مسعت أمحد بن سلمة يقول مسعت مسلم بن احلجاج  - ٣٤٤٢
يقول ال أعلم هذه اللفظة رواها عن الزهري غري بن عيينة واقضوا ما فاتكم قال مسلم أخطأ بن عيينة يف هذه 

  اللفظة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن عتاب ثنا عبد الرمحن بن مرزوق ثنا عثمان بن عمر ثنا مالك  - ٣٤٤٣
ح وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب 

عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و  بكر ثنا بن مهدي عن مالك بن أنس عن العالء بن عبد الرمحن
ال تأتوا الصالة وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا لفظ حديث : سلم قال 

  املقرئ رواه مسلم يف الصحيح يف بعض النسخ عن حممد بن حامت عن عبد الرمحن بن مهدى 

قيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف ثنا عبد الرزاق أنبأ وأخربنا أبو طاهر الف - ٣٤٤٤
إذا نودي للصالة : معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

لم يف الصحيح عن حممد بن فأتوها وأنتم متشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقتم فأمتوا رواه مس
  رافع عن عبد الرزاق ومبعىن هذا اللفظ رواه جعفر بن ربيعة عن األعرج عن أيب هريرة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حامد بن أيب حامد املقرئ ثنا مكي بن  - ٣٤٤٥
أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن حممد ثنا مكي ثنا  إبراهيم ح وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان

إذا : هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ثوب بالصالة فال يسعني إليها أحدكم ولكن ليمش عليه السكينة والوقار صل ما أدركت واقض ما سبقت أخرجه 

لم يف الصحيح من حديث فضيل بن عياض وابن عليه عن هشام ورواه أبو رافع عن أيب هريرة رضي اهللا عنه مس
  مبعىن هذا والذين قالوا فأمتوا أكثر وأحفظ وألزم أليب هريرة رضي اهللا عنه فهو أوىل واهللا تعاىل أعلم 

أمالء ثنا علي بن احلسن ثنا أبو نعيم ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب  - ٣٤٤٦
بينما حنن نصلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : شيبان عن حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه قال 

سلم إذ مسع جلبة رجال فلما صلى دعاهم فقال ما شأنكم قالوا استعجلنا إىل الصالة قال فال تفعلوا إذا أتيتم 



فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقتم فأمتوا رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم وأخرجه مسلم  الصالة
  من حديث معاوية بن سالم وشيبان عن حيىي بن أيب كثري كذلك 

أخربنا حممد بن موسى بن الفضل النيسابوري أنبأ احلسن بن يعقوب العدل ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ  - ٣٤٤٧
ما أدركت فهو أول : الوهاب بن عطاء ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي رضي اهللا عنه أنه قال عبد 

  صالتك قال وأخربنا عبد الوهاب أنبأ سعيد يعين بن أيب عروبة عن أيوب عن نافع عن بن عمر مثله 

هيم بن حممد بن احلسن ثنا موسى بن وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا إبرا - ٣٤٤٨
ما : عامر ثنا الوليد هو بن مسلم أخربين إمساعيل عن ربيعه أن عمر بن اخلطاب وأبا الدرداء رضي اهللا عنهما قاال 

أدركت من آخر صالة اإلمام فأجعله أول صالتك قال الوليد فذكرت ذلك أليب عمرو يعين األوزاعي وسعيد بن 
دركت من صالة اإلمام أول صالتك قال الشيخ وقد روينا عن سعيد بن املسيب وعطاء بن أيب عبد العزيز فقاال ما أ

رباح واحلسن البصري وحممد بن سريين وأيب قالبة وعن قتادة أن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال ما أدركت 
  مع اإلمام فهو أول صالتك واقض ما سبقك به من القرآن 

لرمحن السلمي أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا حممد بن حيىي ثنا أخربناه أبو عبد ا - ٣٤٤٩
مثل قول علي بن أيب طالب : عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة فذكره قال وثنا معمر عن قتادة عن سعيد بن املسيب 
  عن علي رضي اهللا عنه  رضي اهللا عنه هذا وإن كان مرسال عن علي رضي اهللا عنه فهو شاهد لرواية احلارث

أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل ثنا أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين ثنا علي بن حممد بن  - ٣٤٥٠
أن السنة إذا أدرك الرجل ركعة : عيسى ثنا أبو اليمان أخربين شعيب بن أيب محزة عن الزهري ثنا سعيد بن املسيب 

لس مع اإلمام فإذا سلم اإلمام قام فركع الثانية فجلس فيها وتشهد مث قام فركع من صالة املغرب مع اإلمام أن جي
الركعة الثالثة فتشهد فيها مث سلم والصلوات على هذه السنة فيما جيلس فيه منهن قال الزهري قال سعيد بن 

بق الرجل منها املسيب حدثوين بثالث ركعات يتشهد فيهن ثالث مرات فإذا سئل عنها قال تلك صالة املغرب يس
  بركعة مث يدرك ركعتني فيتشهد فيهما 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا موسى بن  - ٣٤٥١
أنه فاتته ركعة من املغرب فلما سلم : عامر ثنا الوليد قال وأخربين بن جريج عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمري 

   ٤٢٤اإلمام قام حىت رفع صوته بالقراءة فكأين أمسع قراءته فأنذرتكم نارا تلظى 

  باب الرجل يصلي وحده مث يدركها مع اإلمام

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو على إمساعيل بن حممد  - ٣٤٥٢
بن عقبة ثنا سفيان الثوري عن أيوب عن أيب العالية عن عبد اهللا بن الصفار ثنا عباس بن حممد الدوري ثنا قبيصة 

سألت خليلي يعين النيب : الصامت قال كان أمري من األمراء يؤخر الصالة فسألت أبا ذر فضرب فخذي فقال 



صلى اهللا عليه و سلم فضرب فخذي فقال صل الصالة مليقاهتا فإن أدركت فصل معهم وال تقل إين قد صليت فلن 
  صلي معهم أ

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم أنبأ أسيد بن عاصم ثنا  - ٣٤٥٣
احلسني بن حفص عن سفيان حدثين أيوب السختياين عن أيب العالية قال أخر عبيد اهللا بن زياد الصالة فلقيت عبد 

سألت خليلي يعين النيب : سألت خليلي أبا ذر فضرب فخذي وقال اهللا بن الصامت فسألته فضرب فخذي وقال 
صلى اهللا عليه و سلم فضرب فخذي فقال صل الصالة مليقاهتا فإن أدركت فصل معهم وال تقل أين قد صليت فال 

  أصلي أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث إمساعيل بن علية عن أيوب 

أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكى قالوا ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر  - ٣٤٥٤
أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن 

أنه كان جالسا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : رجل من بين الديل يقال له بسر بن حمجن عن أبيه حمجن 
فأذن بالصالة فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى مث رجع وحمجن يف جملسه كما هو فقال له رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم قال بلى يا رسول اهللا ولكين يا رسول اهللا 
  صليت  قد كنت صليت يف أهلي قال فإذا جئت فصل مع الناس وأن كنت قد

  مبثله : أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك فذكره  - ٣٤٥٥

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر بن حفص املقرئ بن احلمامي ببغداد أنبأ أمحد بن سلمان الفقيه  - ٣٤٥٦
: عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن األسود عن أبيه قال  ثنا عبد امللك بن حممد ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة

صلينا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم الفجر مبين فجاء رجالن حىت وقفا على رواحلهما فأمر هبما النيب صلى اهللا 
يا رسول  عليه و سلم فجيء هبما ترعد فرائصهما فقال هلما ما منعكما أن تصليا مع الناس ألستما مسلمني قاال بلى
  اهللا إنا كنا صلينا يف رحالنا فقال هلما إذا صليتما يف رحالكما مث أتيتما اإلمام فصليا معه فإهنما لكما نافلة 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل قال قرأت على بن وهب  - ٣٤٥٧
مر بن املسيب يقول حدثين رجل من أسد بن خزمية أنه سأل أبا أيوب أخربين عمرو عن بكري أنه مسع عفيف بن ع

يصلي أحدنا يف منزله الصالة مث يأتى املسجد وتقام الصالة فأصلي معهم فأجد يف نفسي من ذلك : األنصاري قال 
  شيئا فقال أبو أيوب سألنا عن ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ذلك له سهم مجع 

بو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن حفص ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن عفيف بن أخربنا أ - ٣٤٥٨
أنه سأل أبا أيوب األنصاري فقال أين أصلي يف بييت مث آيت املسجد فأجد : عمر السهمي عن رجل من بين أسد 

   ٤٢٥مثل سهم مجع  اإلمام يصلي فأصلي معه فقال أبو أيوب نعم من صنع ذلك فإن له سهم مجع أو

  باب ما يكون منهما نافلة



أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة أخربين أبو  - ٣٤٥٩
إنه : عمران قال مسعت عبد اهللا بن الصامت حيدث عن أيب ذر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

يؤخرون الصالة عن مواقيتها أال فضل الصالة لوقتها مث إيتهم فإن كانوا قد صلوا كنت قد أحرزت  سيكون أمراء
  صالتك وإال صليت معهم فكانت نافلة أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث عبد اهللا بن إدريس عن شعبة 

ف بن يعقوب القاضي ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوس - ٣٤٦٠
شهدت مع النيب صلى اهللا عليه و : أبو الربيع ثنا هشيم ثنا يعلى بن عطاء ثنا جابر بن يزيد بن األسود عن أبيه قال 

سلم حجته فصليت معه صالة الفجر يف مسجد اخليف قال فلما قضى صالته واحنرف فإذا هو برجلني يف أخريات 
فأيت هبما ترعد فرائصهما قال ما منعكما أن تصليا معنا قاال يا رسول اهللا كنا قد  القوم مل يصليا معه قال علي هبما

  صلينا يف رحالنا قال فال تفعال إذا صليتما يف رحالكما مث أتيتما مسجد مجاعة فصليا معهم فإهنما لكما نافلة 

س حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العبا - ٣٤٦١
عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان قال أخربين يعلى بن عطاء ثنا جابر بن يزيد بن األسود اخلزاعي عن أبيه قال 

صلينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الفجر مبين فاحنرف فأبصر رجلني من وراء الناس فدعا هبما فجيء هبما : 
ا منعكما أن تصليا مع الناس قاال يا رسول اهللا صلينا يف الرحل قال ال تفعلوا إذا صلى ترعد فرائصهما فقال م

أحدكم يف رحله مث أدرك الصالة مع اإلمام فليصلها مع اإلمام فإهنا له نافلة هكذا رواه عبد الرمحن بن مهدى 
  سفيان ووكيع بن اجلراح وغريمها عن سفيان الثوري وخالفهم أبو عاصم النبيل فرواه عن 

كما أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا  - ٣٤٦٢
صليت مع : حممد بن أمحد بن اجلنيد ثنا أبو عاصم عن سفيان عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبيه قال 

ني يف مؤخر القوم قال فدعا هبما فجاءا ترعد فرائصهما فقال ما النيب صلى اهللا عليه و سلم فلما انصرف رأى رجل
لكما مل تصليا معنا قاال يا رسول اهللا صلينا يف الرحال قال فال تفعال إذا صلى أحدكم يف رحله مث جاء إىل اإلمام 

ء منهم فليصل معه وليجعل اليت صلى يف بيته نافلة قال على خالفه أصحاب الثوري ومعهم أصحاب يعلى بن عطا
شعبة وهشام بن حسان وشريك وغيالن بن جامع وأبو خالد الداالين ومبارك بن فضالة وأبو عوانة وهشيم وغريهم 
ورووه عن يعلى بن عطاء مثل قول وكيع يعين عن سفيان قال علي ورواه حجاج بن أرطأة عن يعلى بن عطاء عن 

حنوه قال فتكون لكما نافلة واليت يف رحالكما فريضة قال أبيه عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
علي حدثناه أبو بكر النيسابوري وغريه قالوا ثنا علي بن حرب ثنا بن منري عن حجاج بذلك قال الشيخ رمحه اهللا 
أخطأ حجاج بن أرطأة يف إسناده وإن أصاب يف متنه والصحيح رواية اجلماعة وذكر الشافعي رمحه اهللا يف القدمي 

احتجاج من احتج حبديث يعلى بن عطاء مث قال وهذا إسناد جمهول وأمنا قال ذلك واهللا أعلم ألن يزيد بن األسود 
ليس له راو غري ابنه جابر بن يزيد وال جلابر بن يزيد راو غري يعلى بن عطاء وكان حيىي بن معني ومجاعة من األئمة 

   ٤٢٦م ذكرها فاالحتجاج به وبشواهده صحيح واهللا أعلم يوثقون يعلى بن عطاء وهذا احلديث له شواهد قد تقد

  باب من قال الثانية فريضة وفيه نظر



أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيبة ثنا معن بن عيسى عن سعيد بن  - ٣٤٦٣
سلم يف الصالة فجلست ومل جئت والنيب صلى اهللا عليه و : السائب عن نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر قال 

أدخل معهم يف الصالة قال فانصرف علينا بوجهه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرأى يزيد جالسا فقال أمل تسلم 
يا يزيد قال بلى يا رسول اهللا قد أسلمت قال وما منعك أن تدخل مع الناس يف صالهتم قال إين كنت قد صليت يف 

فقال إذا جئت إىل الصالة فوجدت الناس فصل معهم وإن كنت قد صليت فلتكن منزيل وأنا أحسب أن قد صليتم 
لك نافلة وهذه مكتوبة فهذا موافق ملا مضى يف إعادة الصالة يف اجلماعة خمالف له يف املكتوبة منهما وما مضى أكثر 

  وأشهر فهو أوىل واهللا أعلم 

ن حممد الصفار قراءة عليه أنبأ احلسن بن مكرم ثنا أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل ب - ٣٤٦٤
سألت سعيد بن املسيب عن الرجل يصلي يف بيته مث يدرك اجلماعة قال : يزيد بن هارون أنبأ داود بن أيب هند قال 

يصليها معهم قال قلت فبأيهما حيتسب قال بالذي صلى مع اإلمام فإن أبا هريرة رضي اهللا عنه حدثنا أن رسول اهللا 
باب من قال  ٤٢٧لى اهللا عليه و سلم قال صالة الرجل يف اجلمع تزيد على صالته وحده مخسا وعشرين صالة ص

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر  - ٣٤٦٥ذلك إىل اهللا عز و جل حيتسب له بأيتهما شاء عن فرضه 
أن رجال سأل عبد اهللا بن عمر فقال أين أصلى : نافع  املزكي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا مالك عن

يف بييت مث أدرك الصالة مع اإلمام أفأصلي معه فقال عبد اهللا بن عمر نعم فصل معه فقال الرجل فأيتهما أجعل 
بن  صاليت فقال له عبد اهللا بن عمر وذلك إليك إمنا ذلك إىل اهللا تعاىل جيعل أيتهما شاء وبإسناده ثنا مالك عن حيىي

سعيد أن رجال سأل سعيد بن املسيب فقال إين أصلي يف بييت مث آيت املسجد فأجد اإلمام يصلي أفأصلي معه فقال 
سعيد نعم قال الرجل فأيتهما أجعل صاليت فقال سعيد وأنت جتعلها إمنا ذلك إىل اهللا جيعل أيتهما شاء والقول األول 

مان بن عبيد اهللا بن أيب رافع أنه قال سألت بن عمر عن إعادة أصح حلديث أيب ذر ويزيد بن األسود ويذكر عن عث
   ٤٢٨الصالة فقال املكتوبة األوىل فكأنه بلغه يف ذلك ما مل يبلغه حني مل يقطع فيها بشيء واهللا تعاىل أعلم 

  باب من أعادها وإن صالها يف مجاعة

سجد وقد صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه روينا يف حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه يف الرجل الذي دخل امل
و سلم فقال أال رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل فصلى معه وعن احلسن عن النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم مرسال يف هذا اخلرب فقام أبو بكر رضي اهللا عنه فصلى معه وقد كان صلى مع النيب صلى اهللا عليه و سلم 

الفقيه ثنا أبو الفضل عبدوس بن احلسني السمسار ثنا أبو حامت الرازي ثنا األنصاري  وأخربنا أبو طاهر - ٣٤٦٦
قدمنا مع أيب موسى األشعري فصلى بنا الغداة : يعين حممد بن عبد اهللا بن املثىن حدثين محيد الطويل قال قال أنس 

هبذا اإلسناد قال حدثين محيد الطويل قال باملربد مث انتهينا إىل املسجد فأقيمت الصالة فصلينا مع املغرية بن شعبة و
قال أنس كان أبو موسى على جند أهل البصرة والنعمان بن مقرن على جند أهل الكوفة وكنت بينهما فتواعدا أن 

   ٤٢٩يلتقيا عندي غدوة فصلى أحدمها بأصحابه مث جاء فصلى معنا 

  باب من مل ير إعادهتا إذا كان قد صالها يف مجاعة



  األخبار كالداللة على ذلك لورود األمر باإلعادة على من صالها وحده  وفيما مضى من

وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن مكرم البزار  - ٣٤٦٧
زيد ثنا زاد بن مكرم وعبد الوهاب بن عطاء وهذا حديث ي: وحممد بن عيسى العطار قاال ثنا يزيد بن هارون 

حسني املعلم عن عمرو بن شعيب حدثين سليمان موىل ميمونة أنه مسع بن عمر يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه و سلم يقول ال تصلوا صالة يف يوم مرتني 

وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه قاال أنبأ علي بن عمر احلافظ  - ٣٤٦٨
أمحد بن إسحاق بن هبلول ثنا أيب ثنا أبو أسامة أخربين حسني بن ذكوان أخربين عمرو بن شعيب أخربين سليمان  ثنا

أتيت على بن عمر ذات يوم وهو جالس بالبالط والناس يف صالة العصر فقلت أبا عبد الرمحن : موىل ميمونة قال 
اهللا عليه و سلم يقول ال صالة مكتوبة يف يوم مرتني الناس يف الصالة قال أىن قد صليت إين مسعت رسول اهللا صلى 

قال علي تفرد به احلسني املعلم عن عمرو بن شعيب واهللا تعاىل أعلم قال الشيخ وهذا إن صح فمحمول على أنه 
قد كان صالها يف مجاعه فلم يعدها وقوله ال صالة مكتوبة يف يوم مرتني أي كلتامها على وجه الفرض ويرجع ذلك 

   ٤٣٠األمر بإعادهتا أختيار وليس حبتم واهللا تعاىل أعلم على أن 

  باب صالة املريض

أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو حيىي زكريا بن حيىي املروزي ثنا  - ٣٤٦٩
من فرس فجحش شقه سقط رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك قال 

األمين فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصالة فصلى قاعدا فصلينا قعودا فلما قضى الصالة قال إمنا جعل اإلمام ليؤمت 
به فإذا كرب فكربوا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال مسع اهللا ملن محده فقولوا ربنا ولك احلمد وإذا 

لوا قعودا أمجعني رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم عن سفيان ورواه سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدا فص
  مسلم عن حيىي بن حيىي وغريه عن سفيان وأخرجا هذه القصة أيضا من حديث عائشة رضي اهللا عنها 

ثنا عبدة  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة - ٣٤٧٠
اشتكى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدخل عليه : عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

ناس من أصحابه يعودونه فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالسا فصلوا بصالته قياما فأشار إليهم أن 
 به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا اجلسوا فجلسوا فلما انصرف قال إمنا جعل اإلمام ليؤمت

  فصلوا جلوسا رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وأخرجه البخاري من حديث مالك عن هشام 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي  - ٣٤٧١
ملا ثقل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جاء : أ أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت أنب

بالل يؤذنه بالصالة فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس قالت فقلت يا رسول اهللا إن أبا بكر رجل أسيف وإنه مىت 
كر فليصل بالناس قالت فقلت حلفصة قويل له إن أبا بكر يقوم مقامك ال يسمع الناس فلو أمرت عمر قال مروا أبا ب

رجل أسيف وإنه مىت يقوم مقامك ال يسمع الناس فلو أمرت عمر فقالت له فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



إنكن ألننت صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس قالت فأمروا أبا بكر فصلى بالناس قالت فلما دخل يف 
جد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من نفسه خفة قالت فقام يهادى بني رجلني ورجاله ختطان يف األرض الصالة و

قالت فلما دخل املسجد مسع أبو بكر حسه ذهب ليتأخر فأومأ إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قم مكانك 
كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت جلس عن يسار أيب بكر قالت ف

يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصالة النيب صلى اهللا عليه و سلم ويقتدي الناس بصالة أيب 
  بكر رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي ورواه البخاري عن قتيبة عن أيب معاوية 

د بن عبيد ثنا علي بن احلسن بن بيان ثنا عبيد اهللا بن حممد ح وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمح - ٣٤٧٢
وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا عبيد اهللا بن حممد 

 صلى اهللا عليه و أن رسول اهللا: العيشي ثنا محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها 
سلم كان وجعا فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس قالت فوجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من نفسه خفة فجاء 
فقعد إىل جنب أيب بكر فأم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا بكر وهو قاعد وأم أبو بكر الناس وهو قائم لفظ 

و سلم جالسا يف مرضه داللة على ما قصدناه هبذا الباب ويف صالته بأيب حديثهما سواء ويف صالته صلى اهللا عليه 
بكر وهو قاعد وأبو بكر قائم داللة على أن األمر األول صار منسوخا وأن الصحيح يصلي قائما وإن صلى إمامه 

  قاعدا بالعذر وباهللا التوفيق 

ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا  أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل القطان - ٣٤٧٣
عباس بن حممد ثنا أبو إسحاق الطالقاين ثنا بن املبارك عن إبراهيم بن طهمان قال أبو إسحاق ومسعت بن املبارك 

: يقول كان إبراهيم بن طهمان ثبتا يف احلديث عن حسني املكتب عن عبد اهللا بن بريدة عن عمران بن حصني قال 
 فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال صل قائما فإن مل تستطع فقاعدا فإن مل تستطع فعلى كانت يب بواسري

  جنب 

وأخربنا أبو احلسن أنبأ إمساعيل ثنا عباس بن حممد ثنا علي بن احلسن بن شقيق ثنا إبراهيم بن طهمان  - ٣٤٧٤
حنوه رواه البخاري يف :  عليه و سلم عن حسني املعلم عن بن بريدة عن عمران بن حصني عن النيب صلى اهللا

   ٤٣١الصحيح عن عبدان عن بن املبارك 

  باب ما روي يف كيفية هذا القعود

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن هارون بن عبد اهللا ثنا أيب  - ٣٤٧٥
رأيت : عبد اهللا بن شقيق عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت ثنا أبو داود احلفري ثنا حفص بن غياث عن محيد عن 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي متربعا 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا بن زهري التستري وحممد بن حيىي وحممد بن  - ٣٤٧٦
  ثله إال أنه قال عن محيد الطويل فذكره مب: العباس قالوا ثنا يوسف القطان ثنا أبو داود احلفري 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا السري بن خزمية ثنا حممد بن سعيد بن  - ٣٤٧٧
رأيت النيب صلى اهللا : األصبهاين ثنا حفص بن غياث عن محيد بن قيس عن عبد اهللا بن شقيق عن عائشة أهنا قالت 

بعا وقد روينا يف احلديث الثابت عن عثمان بن حكيم عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه عليه و سلم يصلي متر
قال كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قعد يف الصالة جعل قدمه اليسرى بني فخذه وساقه وفرش قدمه 

  اليمىن إال أن ذلك يف القعود للتشهد ولعل ذلك كان من شكوى واهللا أعلم 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا عبدان ثنا عبد اهللا بن حممد الزهري ثنا سفيان عن  - ٣٤٧٨
رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يدعو هكذا ووضع يديه : بن عجالن عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه قال 

و سعيد بن عبيد الطائي أنه رأى أنس بن مالك يصلي على ركبتيه وهو متربع جالس قال الشيخ وقد روى عقبة أخ
  متربعا ورواه أيضا عنه عمر شيخ من األنصار 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا أبو عبد اهللا يعين أمحد  - ٣٤٧٩
أنس بن مالك يصلي متربعا على فراشه قال رأيت : بن حنبل ثنا عمر بن علي املقدمي قال مسعت محيد الطويل قال 

  أبو عبد اهللا ال أعلم أىن مسعته إال منه قال وكان عباد يرويه ال يقول فيه متربعا 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن بالويه ثنا حممد بن يونس ثنا روح ثنا شعبة عن قتادة عن  - ٣٤٨٠
سألت قتادة عن التربع يف الصالة فقال قال حممد بن : اده قال ثنا شعبة قال أنس أنه كان يتربع يف الصالة وبإسن

سريين كان عبد اهللا بن عمر يفعله قال الشيخ روينا عن بن عمر أنه إمنا قعد كذلك يف التشهد واعتذر يف ذلك بأن 
  رجليه ال حتمالنه وذلك يرد إن شاء اهللا تعاىل 

قال : بأ إمساعيل الصفار ثنا سعدان ثنا معاذ بن معاذ ثنا محيد الطويل أخربنا أبو احلسني بن بشران أن - ٣٤٨١
رأيت بكر بن عبد اهللا يصلي متربعا ومتكئا وروينا عن جماهد وإبراهيم النخعي يف املريض يصلي متربعا وروينا عن 

  عمر بن عبد العزيز أنه فعله ويذكر عن بن عباس أنه كرهه 

العمري أنبأ عبد الرمحن الشرحيي ثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن اجلعد أنبأ أخربنا اإلمام أبو الفتح  - ٣٤٨٢
  سألت احلكم عن التربع يف الصالة فكرهه وقال أحسب بن عباس كرهه : شعبة قال 

بة وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا حيىي بن حممد ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا شع - ٣٤٨٣
ألن أقعد على مجرة أو مجرتني أحب إيل من أن أقعد متربعا : عن حصني عن اهليثم عن عبد اهللا هو بن مسعود قال 

يف الصالة وهذا قد محله الشافعي يف كتاب علي وعبد اهللا على اإلطالق وقال يكره ما يكره بن مسعود من تربع 
ويقولون قيام صالة اجلالس التربع مث يف كتاب البويطي  الرجل يف الصالة وهم يعين العراقيني خيالفون بن مسعود

قال يقعد يف موضع القيام متربعا وكيف أمكنه وكأنه محله على اخلصوص أو ذهب إليه ببعض ما مضى واهللا أعلم 
٤٣٢   

  باب اإلمياء بالركوع والسجود إذا عجز عنهما



ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو بن البختري أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران  - ٣٤٨٤
الرزاز ثنا حيىي بن جعفر ح وأخربنا أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن إبراهيم اهلامشي ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك 

ي اهللا عنه ثنا أبو بكر حيىي بن أيب طالب ثنا أبو بكر احلنفي ثنا سفيان الثوري عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا رض
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى هبا فأخذ عودا ليصلي عليه : 

فأخذه فرمى به وقال صل على األرض إن استطعت وإال فأوم إمياء واجعل سجودك أخفض من ركوعك وكذلك 
  ديث يعد يف إفراد أيب بكر احلنفي عن الثوري رواه حممد بن معمر البحراين عن أيب بكر احلنفي وهذا احل

وقد أخربنا أبو سهل املروزي ثنا أبو بكر بن خبيب ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا  - ٣٤٨٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عاد : سفيان الثوري عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما 

  يصلي على وساده فأخذها فرمى هبا مث ذكر مبثله إال أنه قال صل باألرض إن استطعت  مريضا فرآه

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا مالك  - ٣٤٨٦
برأسه إمياء ومل يرفع إىل جبهته شيئا  إذا مل يستطع املريض السجود أومأ: عن نافع أن عبد اهللا بن عمر كان يقول 

وكذلك رواه مجاعه عن نافع عن بن عمر موقوفا ورواه عبد اهللا بن عامر األسلمي عن نافع مرفوعا وليس بشيء 
  وقد روي من وجه أخر عن بن عمر موقوفا 

 بن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا حيىي بن حممد ثنا عبيد اهللا - ٣٤٨٧
سئل بن عمر وأنا أمسع عن الصالة على املروحة فقال ال تتخذ مع اهللا إهلا آخر وقال ال تتخذ هللا : عن جبلة قال 

  أندادا صل قاعدا واسجد على األرض فإن مل تستطع فأوم إمياء وإجعل السجود أخفض من الركوع 

أبو عمرو حممد بن جعفر العدل ثنا حيىي بن حممد ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ  - ٣٤٨٨
دخلت مع عبد اهللا على أخيه عتبة نعوده وهو : أيب ثنا شعبة عن أيب إسحاق عن زيد بن معاوية عن علقمة قال 

تطع فأوم إمياء مريض فرأى مع أخيه مروحة يسجد عليها فانتزعها منه عبد اهللا وقال إسجد على األرض فإن مل تس
   ٤٣٣واجعل السجود أخفض من الركوع 

  باب من وضع وسادة على األرض فسجد عليها

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وغريه قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٣٤٨٩
ج النيب صلى اهللا عليه و سلم تسجد رأيت أم سلمة زو: الشافعي أنبأ الثقة عن يونس عن احلسن عن أمه قالت 

  على وسادة من آدم من رمد هبا 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أمحد بن إسحاق بن شيبان اهلروي أنبأ معاذ بن جندة ثنا كامل بن طلحة ثنا  - ٣٤٩٠
م سلمه تصلي أهنا رأت أ: محاد بن سلمة عن ثابت البناين وعلي بن زيد ويونس بن عبيد عن احلسن عن أم احلسن 

على وسادة من رمد كان بعينها قال وثنا كامل ثنا مبارك بن فضالة عن احلسن عن أمه مبثله وروي عن بن عباس أنه 
  رخص يف السجود على الوسادة واملخدة 



وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ بكر بن بكار أبو  - ٣٤٩١
  رأيت عدي بن حامت يسجد على جدار يف املسجد ارتفاعه قدر ذراع : ثنا إسرائيل ثنا أبو إسحاق قال  عمرو

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا احلسن بن سفيان ثنا حبان هو بن موسى  - ٣٤٩٢
: منهم من أصحاب الشجرة امسه أهبان بن أوس  أنبأ عبد اهللا هو بن املبارك عن إسرائيل ثنا جمزأة بن زاهر عن رجل

وكان يشتكى ركبته أو ركبتيه فكان إذا سجد جعل حتت ركبتيه وساده أخرجه البخاري يف الصحيح من حديث 
   ٤٣٤أيب عامر العقدي عن إسرائيل 

  باب ما روي يف كيفية الصالة على اجلنب أو االستلقاء وفيه نظر

ث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا إبراهيم بن حممد بن علي بن بطحاء ثنا أخربنا أبو بكر بن احلار - ٣٤٩٣
احلسني بن احلكم احلريي ثنا حسن بن حسني العرين ثنا حسني بن زيد عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي بن 

ملريض قائما إن يصلي ا: حسني عن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
استطاع فإن مل يستطع صلى قاعدا فإن مل يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه فإن مل يستطع 

أن يصلي قاعدا صلى على جنبه األمين مستقبل القبلة فإن مل يستطع أن يصلي على جنبه األمين صلى مستلقيا رجله 
  مما يلي القبلة 

رث الفقيه أنبأ علي بن عمر أنبأ إبراهيم بن محاد ثنا عباس بن يزيد ثنا عبد الرزاق أخربنا أبو بكر بن احلا - ٣٤٩٤
يصلي املريض مستلقيا على قفاه تلي : أنبأ أبو بكر بن عبيد اهللا بن عمر عن أبيه عن نافع عن بن عمر قال قال 

   ٤٣٥لتوفيق قدماه القبلة وهذا موقوف وهو حممول على ما لو عجز عن الصالة على جنبه وباهللا ا

  باب من أطاق أن يصلي منفردا قائما ومل يطقه مع اإلمام فصلى قائما منفردا

أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز أنبأ أمحد  - ٣٤٩٥
سئل رسول اهللا : ده عن عمران بن حصني بن الوليد الفحام ثنا يزيد بن هارون أنبأ حسني املعلم عن عبد اهللا بن بري

صلى اهللا عليه و سلم عن صالة القاعد فقال صلى اهللا عليه و سلم من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله 
  نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد أخرجه البخاري يف الصحيح من أوجه عن حسني املعلم 

 احلافظ أخربين أبو القاسم عبد الرمحن بن احلسن األسدي هبمذان ثنا إبراهيم بن أخربنا أبو عبد اهللا - ٣٤٩٦
احلسني ثنا آدم ثنا شعبة ثنا أنس بن سريين قال مسعت أنس بن مالك يقول قال رجل من األنصار للنيب صلى اهللا 

ليه و سلم طعاما فدعاه إين ال أستطيع الصالة معك قال وكأن رجال ضخما فصنع للنيب صلى اهللا ع: عليه و سلم 
إىل منزله وبسط له حصريا ونضح طرف احلصري فصلى عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركعتني فقال رجل 
من آل اجلارود وألنس بن مالك أكأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي الضحى فقال ما رأيته صالها إال 

   ٤٣٦يب إياس يومئذ رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن أ

  باب من قام فيما أطاق وقعد فيما عجز عنه



استدالال مبا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا حيىي بن منصور القاضي ثنا حممد بن عبد السالم الوراق  - ٣٤٩٧
أن : شة ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن عبد اهللا بن يزيد وأيب النضر عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائ

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقى من قراءته قدر ما يكون ثالثني أو 
أربعني آية قام فقرأ وهو قائم مث ركع مث سجد مث يفعل يف الركعة الثانية مثل ذلك رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي 

   ٤٣٧عن مالك  بن حيىي وأخرجه البخاري عن عبد اهللا بن يوسف

  باب من وقع يف عينيه املاء

ملا وقع : أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا حيىي بن الربيع املكي ثنا سفيان عن عمرو قال  - ٣٤٩٨
  يف عيين بن عباس املاء أراد أن يعاجل منه فقيل له متكث كذا وكذا يوما ال تصلي إال مضطجعا فكرهه 

أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا عبد اهللا بن أمحد ثنا هارون بن سليمان ثنا  وأخربنا - ٣٤٩٩
ملا سقط يف عينيه املاء أراد أن خيرجه من عينيه فقيل له إنك : أبو داود ثنا شريك عن مساك عن عكرمة أن بن عباس 

ه بلغين أنه من ترك الصالة وهو يستطيع أن يصلي تستلقي سبعة أيام ال تصلي إال مستلقيا قال فكره ذلك وقال أن
  لقى اهللا تعاىل وهو عليه غضبان 

وأخربنا أبو بكر بن إبراهيم احلافظ أنبأ أبو نصر أمحد بن عمرو أنبأ سفيان بن حممد اجلوهري ثنا علي بن  - ٣٥٠٠
أو غريه بعث إىل بن عباس أن عبد امللك : احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن جابر عن أيب الضحى 

باألطباء على الربد وقد وقع املاء يف عينيه فقالوا تصلي سبعه أيام مستلقيا على قفاك فسأل أم سلمة وعائشة عن 
   ٤٣٨ذلك فنهتاه وعن سفيان عن األعمش عن املسيب بن رافع أن بن عباس قال أرأيت إن كان األجل قبل ذلك 

  لعذاب وآية التسبيحباب الوقوف عند آية الرمحة وآية ا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين خملد بن جعفر الدقاق ثنا جعفر الفريايب ح قال وأخربين حممد بن أمحد  - ٣٥٠١
املقرئ أنبأ احلسن بن سفيان قاال ثنا أبو بكر بن أيب شيبه ثنا عبد اهللا بن منري وأبو معاوية عن األعمش عن سعد بن 

صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ألحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة قال عبيده عن املستورد بن ا
فافتتح البقرة فقلت يصلي هبا يف ركعة مث مضى فقلت يركع هبا مث افتتح النساء فقرأها مث افتتح آل عمران فقرأها 

ركع فقال سبحان ريب العظيم  يقرأ مترسال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سئل وإذا مر بتعوذ تعوذ مث
فكان ركوعه حنوا من قيامه مث قال مسع اهللا ملن محده مث قام قريبا مما ركع مث سجد فقال سبحان ريب األعلى فكان 

  سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

ود ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة قال قلت لسليمان أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو دا - ٣٥٠٢
يعين األعمش أدعو يف الصالة إذا مررت بآية ختوف فحدثين عن سعد بن عبيدة عن مستورد عن صلة بن زفر عن 

أنه صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكان يقول يف ركوعه سبحان ريب العظيم ويف سجوده : حذيفة 
  ر بآية رمحة إال وقف عندها فسأل وال بآية عذاب إال وقف عندها فتعوذ سبحان ريب األعلى وما م



وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ وهب بن جرير ثنا أيب  - ٣٥٠٣
بن خمراق قال  قال مسعت حيىي بن أيوب حيدث عن احلارث بن يزيد احلضرمي عن زياد بن نعيم احلضرمي عن مسلم

قلت لعائشة رضي اهللا عنها أن رجاال يقرأ أحدهم القرآن يف الليلة مرتني أو ثالثا فقالت أولئك قرؤوا ومل يقرءوا : 
كنت أقوم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الليل التام فيقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء فإذا مر بآية فيها 

  ية فيها ختويف دعا واستعاذ استبشار دعا ورغب وإذا مر بآ

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا بن وهب حدثين معاوية  - ٣٥٠٤
قمت مع رسول اهللا صلى اهللا : بن صاحل عن عمرو بن قيس عن عاصم بن محيد عن عوف بن مالك األشجعي قال 

لبقرة ال مير بآية رمحة إال وقف فسأل وال مير بآية عذاب إال وقف فتعوذ قال مث عليه و سلم ليلة فقام فقرأ سورة ا
ركع بقدر قيامه يقول يف ركوعه سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربياء والعظمة مث سجد بقدر قيامه مث قال يف 

  سجوده مثل ذلك مث قام فقرأ بآل عمران مث قرأ سورة سورة 

بن احلسن القاضي وأبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل قاال ثنا أبو العباس حممد  أخربنا أبو بكر أمحد - ٣٥٠٥
بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا عبيد اهللا بن موسى عن بن أيب ليلى عن ثابت البناين عن عبد الرمحن بن أيب ليلى 

إين أعوذ بك من النار ويل  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي تطوعا فسمعته يقول اللهم: عن أبيه قال 
  ألهل النار 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا زهري بن حرب ثنا وكيع عن إسرائيل عن  - ٣٥٠٦
سبح { أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا قرأ : أيب إسحاق عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن بن عباس 

قال سبحان ريب األعلى قال أبو داود خولف وكيع يف هذا احلديث رواه أبو وكيع وشعبة عن  }اسم ربك األعلى 
  أيب إسحاق عن سعيد بن جبري عن بن عباس موقوفا 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن املثىن حدثين حممد بن جعفر ثنا  - ٣٥٠٧
أليس ذلك بقادر على أن حييي { كان رجل يصلي فوق بيته فكان إذا قرأ : ة قال شعبة عن موسى بن أيب عائش

  قال سبحانك فبلى فسألوه عن ذلك فقال مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم } املوتى 

أمية قال أخربنا أبو علي أنبأ حممد ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن حممد الزهري ثنا سفيان حدثين إمساعيل بن  - ٣٥٠٨
من قرأ منكم بالتني والزيتون : مسعت أعرابيا يقول مسعت أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

} ال أقسم بيوم القيامة { فانتهى إىل أخرها أليس اهللا بأحكم احلاكمني فليقل وأنا على ذلك من الشاهدين ومن قرأ 
فبأي حديث بعده { فليقل بلى ومن قرأ واملرسالت فبلغ } املوتى  أليس ذلك بقادر على أن حييي{ فانتهى إىل 

فليقل آمنا باهللا قال إمساعيل ذهبت أعيد على الرجل األعرايب وأنظر لعله قال يا بن أخي أتظن أين مل } يؤمنون 
  أحفظه لقد حججت ستني حجة ما منها حجة إال وأنا أعرف البعري الذي حججت عليه 

بد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد أخربنا أبو ع - ٣٥٠٩
فقال } سبح اسم ربك األعلى { مسعت عليا يقرأ : اجلبار ثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن عبد خري قال 



رأ يف اجلمعة بسبح اسم سبحان ريب األعلى قال وثنا وكيع عن مسعر عن عمري بن سعيد قال مسعت أبا موسى يق
  ربك األعلى فقال سبحان ريب األعلى وهل أتاك حديث الغاشية 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا األستاذ أبو الوليد ثنا أبو عبد اهللا البوشنجي ثنا أمحد بن حنبل ثنا عبد  - ٣٥١٠
عند أمري املؤمنني علي بن أيب  بت: الرزاق أنبأ معمر عن بشر بن جابان الصغاين عن حجر بن قيس املدري قال 

أفرأيتم ما متنون أأنتم ختلقونه أم حنن { طالب رضي اهللا عنه فسمعته وهو يصلي من الليل يقرأ فمر هبذه اآلية 
قال بل أنت يا } أفرأيتم ما حترثون أأنتم تزرعونه أم حنن الزارعون { قال بل أنت يا رب ثالثا مث قرأ } اخلالقون 

قال بل أنت يا رب ثالثا مث } أفرأيتم املاء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من املزن أم حنن املنزلون { رب ثالثا مث قرأ 
   ٤٣٩قال بل أنت يا رب ثالثا } أفرأيتم النار اليت تورون أأنتم أنشأمت شجرهتا أم حنن املنشئون { قرأ 

  باب الدليل على أن وقوف املرأة جبنب الرجل ال يفسد عليه صالته

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا  - ٣٥١١
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

اض اجلنازة رواه مسلم يف الصحيح عن مجاعة عن بن يصلي صالته من الليل وأنا معترضة بينه وبني القبلة كاعتر
  عيينة وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الزهري 

وأخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب اخلوارزمي ببغداد ثنا أبو العباس حممد بن أمحد النيسابوري ثنا  - ٣٥١٢
عمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة احلسن بن علي بن زياد ثنا منجاب بن احلارث ثنا علي بن مسهر عن األ

ذكر عندها ما يقطع الصالة فقالوا يقطعها الكلب واحلمار واملرأة فقالت عائشة رضي اهللا عنها : رضي اهللا عنها أنه 
قد جعلتمونا كالبا لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي وإين لبينه وبني القبلة وأنا مضطجعة على 

اجة فأكره أن أستقبله فأنسل انسالال رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن اخلليل عن السرير فيكون يل احل
  علي بن مسهر وأخرجه مسلم من وجه آخر عن األعمش 

حدثنا أبو جعفر كامل بن أمحد املستملي أنبأ بشر بن أمحد اإلسفرائيين ثنا داود بن احلسني البيهقي ثنا  - ٣٥١٣
لى مالك بن أنس عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن عمرو بن سليم الزرقي عن أيب قتادة حيىي بن حيىي قال قرأت ع

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : 
 الصحيح عن حيىي بن حيىي سلم وأليب العاص بن ربيعة بن عبد مشس فإذا سجد وضعها وإذا قام محلها رواه مسلم يف

  وغريه وأخرجه البخاري كما تقدم ذكره وإحتج حمتج مبا روي يف ذلك عن عمر والرواية عندنا عن عمر 

كما أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم احلافظ أنبأ أبو نصر العراقي أنبأ سفيان بن حممد اجلوهري ثنا علي  - ٣٥١٤
سفيان عن أيب العالء برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف بن احلارث  بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا

سألت عمر بن اخلطاب قال قلت إنا نبدو فنكون يف األبنية فإن خرجت قررت وإن خرجت امرأيت : الكندي قال 
   ٤٤٠قرت فقال عمر اقطع بينك وبينها ثوبا مث ليصل كل واحد منكما 



  مجاع أبواب سجود التالوة

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر  - ٣٥١٥اب سجود النيب صلى اهللا عليه و سلم مىت ما مر بآية سجد ب ٤٤١( 
العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن بشار وحممد بن املثىن قاال ثنا حيىي بن سعيد 

بو القاسم هو املنيعي ثنا أبو خيثمة ثنا حيىي بن سعيد ثنا ح وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربنا أ
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يقرأ القرآن فيقرأ السورة فيها : عبيد اهللا قال أخربين نافع عن عبد اهللا 

قرأ سجدة فيسجد ونسجد معه حىت ما جيد بعضنا موضعا ملكان جبهته لفظ حديث أيب خيثمة ويف حديث األخرين ي
علينا القرآن وقاال حىت ال جيد أحدنا موضعا جلبينه رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد وغريه عن حيىي ورواه 

   ٤٤٢مسلم عن أيب خيثمة وحممد بن املثىن وغريمها 

  باب فضل سجود التالوة

يعقوب ثنا أمحد بن عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ٣٥١٦
: اجلبار العطاردي ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
إذا قرأ بن آدم السجدة فسجد إعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر بن آدم بالسجود فسجد فله اجلنة وأمرت 

   ٤٤٣مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن أيب معاوية بالسجود فأبيت فلي النار رواه 

  باب من قال يف القرآن إحدى عشرة سجدة

ليس يف املفصل منها شيء حكاه الشافعي رمحه اهللا عن مالك ورواه عن أيب بن كعب وزيد بن ثابت وابن عباس 
  ورواه غريه أيضا عن بن عمر وأيب الدرداء 

احلافظ وأبو بكر بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس هو األصم  أخربنا أبو عبد اهللا - ٣٥١٧
ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا أبو داود أنبأ أبو قدامة عن مطر الوراق عن عكرمة عن بن عباس ح وأخربنا أبو بكر بن 

امة عن مطر الوراق أو رجل عن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا احلارث أبو قد
مل يسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف شيء من املفصل بعد ما حتول إىل املدينة : عكرمة عن بن عباس قال 

ومبعناه رواه حممد بن رافع عن أزهر بن القاسم عن احلارث عن مطر ورواه بكر بن خلف خنت املقرئ عن أزهر 
   عليه و سلم سجد يف النجم وهو مبكة فلما هاجر إىل املدينة تركها وقال يف متنه أن النيب صلى اهللا

فذكرة : أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أمحد بن علي ثنا بكر بن خلف خنت املقرئ  - ٣٥١٨
ىي بن معني ومل يشك يف إسناده وهذا احلديث يدور على احلارث بن عبيد أيب قدامة األيادي البصري وقد ضعفه حي

وحدث عنه عبد الرمحن بن مهدي وقال كان من شيوخنا وما رأيت إال خريا واهللا أعلم واحملفوظ عن عكرمة عن بن 
  عباس 

ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو سعيد أمحد بن يعقوب ثنا حممد بن أيوب أنبأ مسدد ثنا عبد  - ٣٥١٩
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قرأ بالنجم فسجد معه املسلمون  :الوارث عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس 



واملشركون واجلن واإلنس رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد وليس فيه الزيادة اليت أتى هبا أزهر بن القاسم عن 
عليه و احلارث بن عبيد وفيما روي الشافعي يف القدمي بإسناده عن جماهد وعن احلسن البصري عن النيب صلى اهللا 

  سلم مرسال مبعىن هذة الزيادة 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا بن  - ٣٥٢٠
قرأت عند رسول اهللا صلى اهللا : أيب ذئب عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال 

جم فلم يسجد فيها رواه البخاري يف الصحيح عن آدم عن بن أيب ذئب وأخرجه مسلم من وجه عليه و سلم والن
آخر عن بن قسيط وحيتمل أن يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا مل يسجد ألن زيدا مل يسجد وكان هو 

  القارىء واهللا أعلم 

فقيه أنبأ أبو بكر حممد بن حيىي بن سهل املطرز ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق ال - ٣٥٢١
حممد بن حيىي ثنا سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي ثنا عثمان بن فائد عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن املهدي بن 

سجدت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم إحدى : عبد الرمحن بن عبيد حدثتين عميت أم الدرداء عن أيب الدرداء قال 
سجدة ليس فيها من املفصل شيء األعراف والرعد والنحل وبين إسرائيل ومرمي واحلج سجدة والفرقان  عشرة

  وسليمان بسورة النمل والسجدة وص وسجدة احلواميم كذا روي هبذا اإلسناد 

ا ثنا وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قالو - ٣٥٢٢
أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على عبد اهللا بن وهب أخربك عمرو بن احلارث عن سعيد بن 

أنه سجد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إحدى عشرة سجدة منهن : أيب هالل عن من أخربه عن أيب الدرداء 
عن عمرو الدمشقي عن أم الدرداء عن أيب  النجم ورواه سفيان بن وكيع عن بن وهب عن عمرو عن سعيد

الدرداء ورواه الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن عمرو وهو بن حيان الدمشقي قال 
  مسعت خمربا خيرب عن أم الدرداء عن أيب الدرداء 

روي عن أيب الدرداء : قال وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود السجستاين  - ٣٥٢٣
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إحدى عشرة سجدة وإسناده واه قال الشيخ وروينا عن أيب الدرداء أنه سجد يف 

  احلج سجدتني 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ثنا حممد بن احلسن  - ٣٥٢٤
بن عبد امللك احلراين ثنا زهري ثنا عاصم األحول عن العريان أو أيب العريان قال قال بن عباس ليس  الرفاء ثنا أمحد

سجد : يف املفصل سجدة قال فلقيت أبا عبيدة فذكرت له ما قال بن عباس قال قال عبد اهللا يعين بن مسعود 
   ٤٤٤نسجد بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واملؤمنون واملشركون يف النجم فلم نزل 

  باب من قال يف القرآن مخس عشرة سجدة منها ثالث يف املفصل



أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه  - ٣٥٢٥
عتقي عن عبد اهللا بن ثنا يعقوب بن سفيان حدثين سعيد بن أيب مرمي أنبأ نافع بن يزيد أخربين احلارث بن سعيد ال

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقرأه مخس عشرة سجدة يف : منني من بين عبد كالل عن عمرو بن العاص 
   ٤٤٥القرآن منها ثالث يف املفصل وسورة احلج سجدتني 

  باب سجدة النجم

ه ببغداد أنبأ أمحد بن حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان بن احلسن الفقي - ٣٥٢٦
عن النيب صلى اهللا : عيسى ثنا مسلم بن إبراهيم وأبو عمر قاال ثنا شعبة عن أيب إسحاق عن األسود عن عبد اهللا 

عليه و سلم أنه قرأ سورة النجم فسجد وما بقي أحد من القوم إال سجد إال رجل رفع كفا من حصباء فوضعه على 
ل عبد اهللا لقد رأيته بعد ذلك قتل كافرا رواه البخاري يف الصحيح عن أيب عمر حفص جبهته وقال يكفيين هذا قا

  بن عمر وأخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن إسحاق البغوي ببغداد ثنا عبد امللك بن حممد  - ٣٥٢٧
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم :  أيب ثنا أيوب عن عكرمة عن بن عباس ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثين

سجد فيها يعين والنجم وسجد فيها املسلمون واملشركون واجلن واألنس رواه البخاري يف الصحيح عن أيب معمر 
  وغريه عن عبد الوارث 

أ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنب - ٣٥٢٨
رأيت : منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن بن طاوس عن عكرمة بن خالد عن املطلب بن أيب وداعة قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سجد يف النجم وسجد الناس معه قال املطلب ومل أسجد هو يومئذ كافر قال 
  فيها أبدا املطلب فال أدع السجود 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين  - ٣٥٢٩
أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رباح عن معمر عن بن طاوس عن عكرمة بن خالد عن جعفر بن املطلب بن أيب وداعة 

ى اهللا عليه و سلم مبكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده فرفعت قرأ رسول اهللا صل: السهمي عن أبيه قال 
  رأسي وأبيت أن أسجد ومل يكن أسلم يومئذ املطلب فكان بعد ال يسمع أحدا قرأها إال سجد 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن جنيد ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن بن شهاب  - ٣٥٣٠
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما قرأ هلم والنجم إذا هوى فسجد : ن بن األعرج عن أيب هريرة عن عبد الرمح

  فيها مث قام فقرأ سورة أخرى 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ هارون بن سليمان ثنا عبد الرمحن بن  - ٣٥٣١
يه أنبأ أبو عثمان البصري ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا مهدي عن سفيان ح وأخربنا أبو طاهر الفق



عزائم السجود يف القرآن أربع أمل تنزيل وحم السجدة والنجم واقرأ باسم : سفيان عن عاصم عن زر عن علي قال 
  ربك قال يعلي وثنا سفيان عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي مثل ذلك 

اهللا احلافظ أخربين حممد بن أمحد بن بالويه أنبأ حممد بن غالب ثنا عمرو بن مرزوق وأخربنا أبو عبد  - ٣٥٣٢
ومسلم بن إبراهيم قاال ثنا شعبة قال وأخربين أبو العباس احملبويب مبرو ثنا نصر بن أمحد بن أيب سورة ثنا عمرو بن 

عزائم السجود أربع أمل : أنه قال  حكام ثنا شعبة عن عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش عن عبد اهللا يعين بن مسعود
تنزيل وحم السجدة واقرأ باسم ربك الذي خلق والنجم هكذا رواه اجلماعه عن شعبة ويذكر عن هشيم عن شعبة 

  حنو رواية سفيان 

أخربناه عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا  - ٣٥٣٣
عزائم السجود أربع أمل تنزيل وحم : منصور ثنا هشيم أنبأ شعبة عن عاصم بن هبدلة عن زر عن علي قال سعيد بن 

   ٤٤٦السجدة والنجم واقرأ باسم ربك 

  باب سجدة إذا السماء انشقت

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ٣٥٣٤
عقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا أخربين أبو علي احلافظ ثنا علي بن ي

احلسني الصفار ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن عبد اهللا بن يزيد موىل األسود بن سفيان عن أيب سلمة بن 
أن رسول اهللا صلى اهللا : شقت فسجد فيها فلما انصرف أخربهم عبد الرمحن أن أبا هريرة قرأ هلم إذا السماء ان

  عليه و سلم سجد فيها رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا احلسني بن الفضل ثنا عبد اهللا بن بكر ح  - ٣٥٣٥
دان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا احلارث هو بن أيب أسامة ثنا عبد اهللا بن وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عب

رأيت أبا هريرة رضي اهللا عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد : بكر السهمي ثنا هشام ثنا حيىي عن أيب سلمة قال 
د ما سجدت أخرجه فيها فقلت يا أبا هريرة إين أراك سجدت فقال لو مل أر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سج

  البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث هشام الدستوائي 

أخربنا أبو اخلري جامع بن أمحد الوكيل أنبأ أبو طاهر احملمد آباذي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا مسدد  - ٣٥٣٦
 بن سليمان التيمي قال ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا املعتمر يعين

صليت مع أيب هريرة رضي اهللا عنه العتمة فقرأ إذا : مسعت أيب قال ثنا بكر يعين بن عبد اهللا املزين عن أيب رافع قال 
السماء انشقت فسجد قلت ما هذه السجدة قال سجدت هبا خلف أيب القاسم صلى اهللا عليه و سلم فال أزال 

  ي يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن عبيد اهللا بن معاذ وغريه عن معتمر أسجد هبا حىت ألقاه رواه البخار



أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن  - ٣٥٣٧
السماء انشقت وقال سجد يف إذا : عطاء بن أيب ميمونة قال مسعت أبا رافع حيدث عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه 
  رأيت خليلي صلى اهللا عليه و سلم يسجد فيها فال أزال أسجد فيها حىت ألقاه 

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن بشار العبدي ثنا  - ٣٥٣٨
رأيت أبا هريرة رضي اهللا عنه يسجد يف إذا : حممد بن جعفر ثنا شعبة فذكره بنحوه إال أنه قال عن أيب رافع قال 

السماء انشقت قلت تسجد فيها فذكره ويف آخره وقال شعبة قلت النيب صلى اهللا عليه و سلم قال نعم رواه مسلم 
  يف الصحيح عن حممد بن بشار وغريه عن غندر عن شعبة 

نا حيىي بن أيب طالب ثنا يزيد أنبأ سفيان أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ث - ٣٥٣٩
رأيت عمار بن ياسر قرأ إذا السماء انشقت على املنرب فنزل : وشعبة وشريك عن عاصم عن زر بن حبيش قال 

   ٤٤٧فسجدها 

  باب سجدة اقرأ باسم ربك

عدان بن نصر ح حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا س - ٣٥٤٠
وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا سعدان ثنا سفيان بن عيينة عن أيوب 

سجدنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف إذا السماء : بن موسى عن عطاء بن مينا عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
  لم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن سفيان انشقت ويف اقرأ باسم ربك رواه مس

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ أمحد بن إبراهيم ثنا حيىي بن بكري حدثين الليث  - ٣٥٤١
بن سعد عن قال وحدثنا إمساعيل بن أمحد ثنا أبو العباس أمحد بن حممد بن احلسن احلراين ثنا حممد بن رمح ثنا الليث 

سجد رسول : يزيد بن أيب حبيب عن صفوان بن سليم عن عبد الرمحن األعرج موىل بين خمزوم عن أيب هريرة قال 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك رواه مسلم عن حممد بن رمح ورواه عبيد اهللا بن 

قال سجدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف إذا السماء  أيب جعفر عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
  انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق سجدتني 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ إمساعيل بن أمحد ثنا حممد بن احلسن بن قتيبة ثنا حرملة بن حيىي أنبأ بن  - ٣٥٤٢
  ه مسلم يف الصحيح عن حرملة بن حيىي فذكره روا: وهب أخربين عمرو عن عبيد اهللا بن أيب جعفر 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا قرة ثنا حممد بن  - ٣٥٤٣
باسم { سجد أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما يف إذا السماء انشقت واقرأ : سريين ثنا أبو هريرة رضي اهللا عنه قال 

ومن هو خري منهما وروينا السجود يف اقرأ باسم ربك عن علي وعبد اهللا بن مسعود رضي اهللا } ربك الذي خلق 
   ٤٤٨عنهما 

  باب سجديت سورة احلج



أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن علي اجلوهري ثنا حممد بن إمساعيل السلمي ثنا  - ٣٥٤٤
: ن احلارث بن سعيد عن عبد اهللا بن منني عن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه سعيد بن أيب مرمي أنبأ نافع بن يزيد ع

  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أقرأه مخس عشرة سجدة يف القرآن منها ثالث يف املفصل ويف سورة احلج سجدتني 

ن عبد احلكم أنبأ بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا ب - ٣٥٤٥
وهب أخربين بن هليعة ح وأخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي وغريه قاال ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر قال 

يا : قرئ على بن وهب أخربك بن هليعة عن مشرح بن هاعان أيب املصعب حدثه عن عقبة بن عامر حدثه قال قلت 
نعم ومن مل يسجدمها فال يقرأمها رواه عمرو بن احلارث ومجاعه من الكبار رسول اهللا يف سورة احلج سجدتان قال 

عن بن هليعة وأخرجه أبو داود مع احلديث األول يف كتاب السنن وروى أبو داود يف املراسيل عن أمحد بن عمرو 
اهللا عليه و  بن السرح أنبأ بن وهب أخربين معاوية بن صاحل عن عامر بن جشيب عن خالد بن معدان أن النيب صلى

  سلم قال فضلت سورة احلج على القرآن بسجدتني 

فذكره : أخربناه أبو بكر حممد بن حممد أنبأ أبو احلسني الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود  - ٣٥٤٦
بإسناده هذا قال أبو داود وقد أسند هذا وال يصح قال الشيخ رمحه اهللا وقد روى ذلك عن مجاعه من الصحابة 

  ي اهللا عنهم رض

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا يزيد بن  - ٣٥٤٧
صلى مع عمر رضي اهللا عنه : هارون وسعيد بن عامر قاال ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبد اهللا بن ثعلبة أنه 

  الصبح فسجد يف احلج سجدتني 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا و - ٣٥٤٨
صلى مع عمر بن اخلطاب رضي اهللا : بن منري عن عبد اهللا يعين بن عمر عن نافع قال أخربين رجل من أهل مصر أنه 

يها سجدتني قال نافع فلما انصرف قال إن هذه عنه الفجر باجلابية فقرأ السورة اليت يذكر فيها احلج فسجد ف
السورة فضلت بأن فيها سجدتني وكان بن عمر يسجد فيها سجدتني وهذه الرواية عن عمر وإن كانت عن نافع 

يف معىن املرسل لترك نافع تسمية املصري الذي حدثه فالرواية األوىل عن عبد اهللا بن ثعلبة بن صعري عن عمر رواية 
  كذلك رواية نافع عن بن عمر موصولة صحيحه موصوله و

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أخربين بن  - ٣٥٤٩
سجد يف احلج سجدتني وروينا عن : وهب أخربين خمرمة بن بكري عن أبيه عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما أنه 

  عنه أنه كان يسجد يف احلج سجدتني علي رضي اهللا 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال قال الشافعي حكاية عن هشيم عن أيب عبد  - ٣٥٥٠
  أنه كان يسجد يف احلج سجدتني : اهللا اجلعفي عن أيب عبد الرمحن السلمي عن علي رضي اهللا عنه قال 



حلافظ ثنا أبو النضر الفقيه ثنا معاذ بن جندة ثنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان عن عاصم أخربنا أبو عبد اهللا ا - ٣٥٥١
  أهنما كانا يسجدان يف احلج سجدتني : عن زر عن عبد اهللا بن مسعود وعمار بن ياسر 

ىن ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن يزيد العدل ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا حممد بن املث - ٣٥٥٢
أن أبا موسى سجد يف سورة : إمساعيل بن علية ثنا يونس بن عبيد عن بكر بن عبد اهللا املزين عن صفوان بن حمرز 
  احلج سجدتني وأنه قرأ آية السجدة اليت يف آخر سورة احلج فسجد وسجدنا معه 

خزمية ثنا عمر بن حفص بن أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا السري بن  - ٣٥٥٣
  يف سورة احلج سجدتان : غياث ثنا أيب عن عاصم األحول عن أيب العالية عن بن عباس قال 

وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن  - ٣٥٥٤
فضلت سورة احلج بسجدتني وكذلك رواه سفيان :  حجاج عن عاصم األحول عن أيب العالية عن بن عباس قال

  الثوري عن عاصم األحول 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس احملبويب ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن مشيل أنبأ شعبة عن  - ٣٥٥٥
  سجدتني  أنه كان يسجد يف احلج: يزيد بن مخري عن خالد بن معدان عن جبري بن نفري عن أيب الدرداء 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو احلسن حممد بن احلسن بن احلسني بن منصور ثنا حممد بن حيىي بن  - ٣٥٥٦
أن أبا : سليمان ثنا عاصم بن علي ثنا شعبة عن يزيد بن مخري قال مسعت عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه 

   ٤٤٩الدرداء كان يسجد يف احلج سجدتني 

  باب سجدة ص

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل القاضي ثنا سليمان ح  - ٣٥٥٧
وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان بن حرب 

ليس من عزائم السجود وقد : سجود يف ص فقال ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أن بن عباس سئل عن ال
  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسجد فيها رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف كتاب املستدرك ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب إمالء ثنا حبر بن نصر  - ٣٥٥٨
بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن سعيد بن أيب هالل عن عياض بن عبد اهللا بن سعد اخلوالين مبصر ثنا عبد اهللا 

قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ص وهو على املنرب فلما بلغ : عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أنه قال 
ناس للسجود فقال رسول السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوما آخر قرأها فلما بلغ السجدة هتيأ ال

اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا هي توبة نيب ولكن رأيتكم هتيأمت للسجود فنزل فسجد وسجدوا هذا حديث حسن 
اإلسناد صحيح أخرجه أبو داود يف السنن وفيما روى الشافعي يف القدمي عن سفيان بن عيينة عن عمر بن ذر عن 

  سلم سجدها داود عليه السالم لتوبة ونسجدها حنن شكرا يعين ص  أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و



أخربناه اإلمام الشريف أبو الفتح العمري أنبأ أبو احلسن بن فراس ثنا أبو حممد بن املقرئ ثنا جدي ثنا  - ٣٥٥٩
 فذكره هذا هو احملفوظ مرسال وقد روي من أوجه عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبري عن بن: سفيان 

  عباس موصوال وليس بقوي 

أخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل بن احلسن بن عيسى ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري  - ٣٥٦٠
ثنا أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب ثنا يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد اهللا يعين بن 

  ل وقال بن عباس أليس قد قال اهللا تعاىل أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده يف ص توبة نيب ذكرت قا: مسعود 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل الضيب النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد  - ٣٥٦١
جد يف ص ويقول إمنا أنه كان ال يس: بن منصور ثنا محاد بن زيد عن عاصم عن زر عن عبد اهللا يعين بن مسعود 

هي توبه نيب قال وحدثنا سعيد ثنا سفيان عن عبدة بن أيب لبابة عن زر هو بن حبيش أن عبد اهللا كان ال يسجد يف 
  ص وروينا عن مجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم أهنم كانوا يسجدون يف ص 

بو بكر النيسابوري ثنا يوسف بن سعيد أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أ - ٣٥٦٢
بن مسلم ثنا حجاج عن بن جريج قال أخربين عكرمة بن خالد أن سعيد بن جبري أخربه أنه مسع بن عباس رضي اهللا 

  رأيت عمر رضي اهللا عنه قرأ على املنرب ص فنزل فسجد مث رقى على املنرب : عنه يقول 

النيسابوري ثنا يوسف بن سعيد بن مسلم ثنا إسحاق بن عيسى ثنا  أخربنا أبو بكر أنبأ علي ثنا أبو بكر - ٣٥٦٣
  أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قرأ ص على املنرب فنزل فسجد : بن هليعة عن األعرج عن السائب بن يزيد 

عن عمرو  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أبو مسلم ثنا أبو الوليد ثنا شعبة - ٣٥٦٤
  سئل بن عباس عن السجود يف ص فقال أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده : بن مرة قال مسعت جماهدا يقول 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد بن أيب احلسن أنبأ حممد بن إسحاق ثنا بندار ثنا حممد ثنا شعبة  - ٣٥٦٥
سئل بن عباس رضي اهللا عنه فقال أولئك الذين هدى اهللا : ص فقال عن العوام قال سألت جماهدا عن السجدة يف 

فبهداهم اقتده وكان بن عباس يسجد فيها رواه البخاري يف الصحيح عن بندار وزاد فيه يزيد بن هارون وحممد بن 
  ى به عبيد الطنافسي عن العوام عن جماهد عن بن عباس فكان داود ممن أمر نبيكم صلى اهللا عليه و سلم أن يقتد

أخربناه حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس احملبويب أنبأ سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن هارون أنبأ  - ٣٥٦٦
العوام بن حوشب قال وحدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا حممد بن عبيد الطنافسي 

  فعل بن عباس أخرجه البخاري بزيادهتما فذكره بزيادهتما دون : ثنا العوام بن حوشب 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن البختري احلنائي ثنا عباس بن الوليد ثنا عبد  - ٣٥٦٧
أتسجد يف ص قلت ال قال فقال يل اسجد فيها : الواحد بن زياد ثنا خصيف عن سعيد بن جبري قال قال يل بن عمر 

ىل يقول أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده كذا قال بن عمر ويذكر من وجه آخر عن بن عمر أنه فإن اهللا تعا
  كان يقول يف ص سجدة 



وقد أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  - ٣٥٦٨
رأيت يف املنام كأين أقرأ : قال أخربين خمرب عن أيب سعيد قال مسدد ثنا هشيم أنبأ محيد الطويل عن بكر بن عبد اهللا 

سورة ص فلما أتيت على السجدة سجد كل شيء رأيت الدواة والقلم واللوح فغدوت على رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه و سلم فأخربته فأمر بالسجود فيها 

بأ حممد بن سليمان بن احلارث ح وأخربنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أن - ٣٥٦٩
علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا الباغندي ثنا حممد بن يزيد بن خنيس عن احلسن بن حممد بن 

جاء : عبيد اهللا بن أيب يزيد قال قال يل بن جريج يا حسن حدثين جدك عبيد اهللا بن أيب يزيد عن بن عباس قال 
صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا رأيت البارحة فيما يرى النائم أىن أصلي خلف شجرة  رجل إيل النيب

فقرأت ص فلما أتيت علي السجدة سجدت فسجدت الشجرة بسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم أكتب يل هبا 
عليه و سلم قرأ ص عندك ذكرا وإجعل يل هبا عندك ذخرا وأعظم يل هبا عندك أجرا قال فسمعت النيب صلى اهللا 

فلما أتى علي السجدة سجد فسمعته يقول يف سجوده ما أخرب الرجل عن قول الشجرة لفظ حديث أيب بكر إال أنه 
  مل يقل بسجودي 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الصمد بن علي بن مكرم البزار ببغداد ثنا جعفر بن حممد بن شاكر  - ٣٥٧٠
يف الدعاء اللهم اكتب يل هبا : يس قال حدثين حسن بن حممد فذكره بنحوه إال أنه قال ثنا حممد بن يزيد بن خن

عندك أجرا واجعلها يل عندك ذخرا وضع عىن هبا وزرا واقبلها مين كما قبلت من عبدك داود ومل يقل ص إمنا قال 
ن حممد بن عبيد اهللا فرأيت كأين قرأت سجدة فسجدت وزاد يف آخره قال حممد بن يزيد بن خنيس كان احلسن ب

بن أيب يزيد يصلي بنا يف املسجد احلرام يف شهر رمضان وكان يقرأ السجدة فيسجد فيطيل السجود فقيل له يف 
   ٤٥٠ذلك فيقول قال يل بن جريج أخربين جدك عبيد اهللا بن أيب يزيد هبذا 

  باب من مل ير وجوب سجدة التالوة

بو عبد اهللا حممد بن يعقوب أنبأ جعفر بن حممد بن احلسني ثنا حيىي بن حيىي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أ - ٣٥٧١
قرأ : أنبأ إمساعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن بن قسيط عن عطاء بن يسار أنه أخربه عن زيد بن ثابت أنه 

بن حيىي  علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والنجم إذا هوى فلم يسجد رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي
  وأخرجه البخاري عن أيب الربيع عن إمساعيل 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن عمر املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب  - ٣٥٧٢
القاضي ثنا حممد بن أيب بكر ثنا خالد بن احلارث عن بن أيب ذئب عن احلارث بن عبد الرمحن عن حممد بن عبد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سجد يف النجم وسجد الناس معه إال : وبان عن أيب هريرة رضي اهللا عنه الرمحن بن ث
رجلني أرادا أن يشهرا قال الشافعي والرجالن ال يدعان إن شاء اهللا الفرض ولو تركاه أمرمها رسول اهللا صلى اهللا 

 يسجد وهو القارىء فلم يسجد النيب صلى اهللا عليه عليه و سلم بإعادته وأما حديث زيد فهو واهللا أعلم أن زيدا مل
و سلم ومل يكن فرضا فيأمره النيب صلى اهللا عليه و سلم به واحتج مبا مضى من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم يف فرض مخس صلوات فقال الرجل هل علي غريها قال ال إال أن تطوع 



كر اإلمساعيلي ثنا عبد اهللا بن صاحل ثنا أبو عبد الرمحن األذرمي ثنا أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو ب - ٣٥٧٣
حجاج بن حممد عن بن جريج قال أخربين بن أيب مليكة أن عبد الرمحن بن عثمان التيمي أخربه عن ربيعه بن عبد 

جد وسجد قال قرأ عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يوم اجلمعة سورة النحل حىت إذا جاءت السجدة نزل فس: اهللا 
الناس حىت إذا كانت اجلمعة الثانية قرأ هبا حىت إذا جاءت السجدة قال يا أيها الناس إنا مل نؤمر بالسجود فمن 

سجد فقد أصاب وأحسن ومن مل يسجد فال أمث عليه قال ومل يسجد عمر قال وزاد نافع إن ربك مل يفرض علينا 
اهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن بن جريج مبعناه إال السجود إال أن نشاء رواه البخاري يف الصحيح عن إبر

  أنه قال قال بن جريج وزاد نافع عن بن عمر إن اهللا عز و جل مل يفرض السجود إال أن نشاء 

وشاهده املرسل الذي أخربناه أبو عبد الرمحن السلمي وأبو نصر بن قتادة قاال أنبأ أبو عمرو بن جنيد ثنا  - ٣٥٧٤
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قرأ : العبدي ثنا بن بكري ثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه حممد بن إبراهيم 

السجدة وهو علي املنرب يوم اجلمعة فنزل فسجد وسجدوا معه مث قرأ يوم اجلمعة األخرى فتهيئوا للسجود فقال 
إال أن نشاء فقرأها ومل يسجد ومنعهم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه على رسلكم إن اهللا عز و جل مل يكتبها علينا 

أن يسجدوا قال البخاري وقيل لعمران بن حصني الرجل يسمع السجدة ومل جيلس هلا قال أرأيت لو قعد هلا كأنه ال 
يوجبه عليه ويف رواية سفيان الثوري عن عاصم عن أيب سريين قال سئلت عائشة رضي اهللا عنها عن سجود القرآن 

أو تطوع تطوعه وما من مسلم يسجد هللا سجدة إال رفعه اهللا هبا درجة أو حط عنه هبا خطيئة فقالت حق اهللا تؤديه 
  أو مجعهما له كلتيهما 

أخربناه أبو بكر بن إبراهيم أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان اجلوهري ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن  - ٣٥٧٥
   ٤٥١فذكره : الوليد عن سفيان 

  ود يف الصالة مىت ما قرأ فيها أيه السجدةباب استحباب السج

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن الطيب البلخي ثنا عبيد اهللا بن معاذ  - ٣٥٧٦
العنربي ثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه قال أبو بكر أخربين أبو يعلى ثنا عمرو الناقد ثنا عيسى بن يونس بن 

صليت مع أيب هريرة رضي اهللا : إسحاق السبيعي ثنا سليمان التيمي عن بكر بن عبد اهللا املزين عن أيب رافع قال أيب 
عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له ما هذه السجدة فقال سجدت هبا مع أيب القاسم صلى اهللا عليه 

العشاء وقال فلما انصرف قال يا أبا هريرة أو قلت ما و سلم فال أزال أسجد هبا حىت ألقاه قال عيسى بن يونس 
هذه قال كذا سجد به فذكره رواه مسلم يف الصحيح عن عبيد اهللا بن معاذ عن عمرو الناقد وأخرجه البخاري 

  كما تقدم 

يزيد  أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن عبد امللك ثنا - ٣٥٧٧
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : بن هارون أنبأ سليمان التيمي عن أيب جملز قال ومل أمسعه من أيب جملز عن بن عمر 

  سجد يف الركعة األوىل من صالة الظهر فرآه أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة 



طيالسي أبو الفضل حدثين حيىي أخربناه أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا جعفر بن حممد ال - ٣٥٧٨
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سجد يف : بن معني ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن مية عن أيب جملز عن بن عمر 

  صالة الظهر مث قام فريون أنه قرأ سورة فيها سجدة كذا قال مية وقال غريه أمية 

عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حممد بن إسحاق  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب - ٣٥٧٩
   ٤٥٢مبثله : الصغاين أخربين حيىي بن معني ثنا معتمر عن أبيه عن رجل يقال له أمية فذكره 

  باب السجدة إذا كان يف آخر السورة وكان يف الصالة

اضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن الق - ٣٥٨٠
يعقوب هو األصم ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخربين األعرج 

  رأيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه سجد يف النجم يف صالة الفجر مث استفتح بسورة أخرى : عن أيب هريرة قال 

احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس ثنا أسيد بن عاصم ثنا احلسني بن أخربنا أبو عبد اهللا  - ٣٥٨١
إذا كانت السجدة يف آخر السورة : حفص عن سفيان عن أيب إسحاق عن األسود عن عبد اهللا بن مسعود أنه قال 

  فإن شاء ركع وإن شاء سجد 

ق أنبأ العباس بن الفضل ثنا يوسف بن موسى ثنا وهب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحا - ٣٥٨٢
يف الرجل يقرأ السورة آخرها السجدة قال إن شاء : بن جرير ثنا شعبة عن أيب إسحاق عن األسود عن عبد اهللا 

  ركع وإن شاء سجد مث قام فقرأ وركع وسجد 

حممد الربيت القاضي ثنا مسلم ح  أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن - ٣٥٨٣
وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو علي حامد بن حممد الرفاء أنبأ علي بن عبد العزيز أنبأ مسلم بن إبراهيم ثنا عبد 

اهللا بن بكر املزين ثنا حممد بن سريين عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال حدثين رجالن كالمها خري مين إن مل يكن أظنه 
} إذا السماء انشقت { أن أحدمها سجد يف : و بكر أو عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما فال أدري من هو قال أب
قال وكان عبد اهللا بن مسعود إذا قرأ النجم مع القوم سجد وإذا قرأها يف } اقرأ باسم ربك الذي خلق { ويف 

نا ركع وكان عثمان بن عفان رضي اهللا عنه الصالة وكان بن عمر إذا وصل إليها قرآنا سجد وإذا مل يصل إليها قرآ
أو سورة تشبهها قال وسجد هبا النيب صلى اهللا عليه و سلم ويف } بالتني والزيتون { إذا قرأها سجد مث يقوم فيقرأ 

   ٤٥٣حديث الربيت إن مل يكن النيب صلى اهللا عليه و سلم أو عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

  باب سجود القوم بسجود القارىء

  قد مضى حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه يف سجوده خلف النيب صلى اهللا عليه و سلم يف إذا السماء انشقت 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن أيب  - ٣٥٨٤
ى اهللا عليه و سلم قرأ سورة النجم فسجد فيها أن رسول اهللا صل: إسحاق عن األسود عن عبد اهللا رضي اهللا عنه 



وما بقى أحد من القوم إال سجد فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إىل وجهه وقال يكفيىن هذا 
قال عبد اهللا ولقد رأيته بعد ذلك قتل كافرا رواه البخاري يف الصحيح عن حفص بن عمر وأخرجه مسلم من وجه 

  آخر عن شعبة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عيسى بن حامد القاضي ثنا جعفر بن حممد الفريايب ثنا منجاب ثنا علي  - ٣٥٨٥
بن مسهر عن عبيد اهللا ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال أخربين أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر 

قال رمبا قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : نافع عن بن عمر بن أيب شيبة ثنا حممد بن بشر ثنا عبيد اهللا عن 
القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حىت إزدمحنا عنده حىت ما جيد أحدنا مكانا يسجد فيه يف غري الصالة لفظ حديث 
جد حممد بن بشر ويف حديث بن مسهر كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ السجدة وحنن عنده فيسجد ونس

معه فنزدحم حىت ما جيد بعضنا جلبهته موضعا يف غري الصالة رواه البخاري يف الصحيح عن بشر بن آدم عن علي 
   ٤٥٤بن مسهر ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبه 

  باب من قال إمنا السجدة على من استمعها

  وروي ذلك عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه 

ن إبراهيم احلافظ أنبأ أبو نصر أمحد بن عمرو ثنا سفيان بن حممد اجلوهري ثنا وأخربنا أبو بكر حممد ب - ٣٥٨٦
مر سلمان بقوم : علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد عن سفيان عن عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن قال 

  يقرؤون السجدة قالوا نسجد قال ليس هلا غدونا 

  إمنا السجدة على من جلس هلا : ن بن عباس قال وعن سفيان ثنا بن جريج عن عطاء ع - ٣٥٨٧

وعن سفيان عن طارق بن عبد الرمحن عن سعيد بن املسيب قال إمنا السجدة على من مسعها وروي من  - ٣٥٨٨
إمنا السجدة على من جلس هلا وأنصت ويذكر عن بن عمر حنوا من : وجه آخر عن بن املسيب عن عثمان قال 

   ٤٥٥قول بن املسيب نفسه 

  اب من قال ال يسجد املستمع إذا مل يسجد القارىءب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عبيد اهللا بن  - ٣٥٨٩
قال قرأت على رسول : موسى ثنا بن أيب ذئب عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت 

صلى اهللا عليه و سلم النجم فلم يسجد فيها رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن أيب إياس عن بن أيب ذئب اهللا 
  وأخرجه مسلم كما تقدم 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب  - ٣٥٩٠
بلغين أن رجال قرأ بآية من : بن أسلم عن عطاء بن يسار قال أخربك هشام بن سعد وحفص بن ميسرة عن زيد 

القرآن فيها سجدة عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فسجد الرجل وسجد النيب صلى اهللا عليه و سلم معه مث قرأ 



لم آخر آية فيها سجدة وهو عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فانتظر الرجل أن يسجد النيب صلى اهللا عليه و سلم ف
يسجد فقال الرجل يا رسول اهللا قرأت السجدة فلم تسجد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كنت إماما فلو 

سجدت سجدت معك وقد رواه الشافعي رمحه اهللا وقال أين ألحسبه زيد بن ثابت ألنه حيكى أنه قرأ عند النيب 
بن يسار قال الشيخ رمحه اهللا هذا الذي ذكره صلى اهللا عليه و سلم فلم يسجد وإمنا روى احلديثني معا عطاء 

الشافعي رمحه اهللا حمتمل وقد رواه إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب 
هريرة موصوال وإسحاق ضعيف وروي عن األوزاعي عن قرة عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة وهو أيضا 

  ث عطاء بن يسار مرسل وحديثه عن زيد بن ثابت موصول خمتصر واهللا تعاىل أعلم ضعيف واحملفوظ من حدي

أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا حممد بن عبد اهللا ثنا إسحاق  - ٣٥٩١
ود فنظر إيل فقال أنت قال قرأت السجدة عند بن مسع: األزرق أنبأ سفيان عن أيب إسحاق عن سليمان بن حنظلة 

   ٤٥٦إمامنا فاسجد نسجد معك 

  باب من قال يكرب إذا سجد ويكرب إذا رفع ومن قال يسلم ومن قال ال يسلم

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن الفرات أبو مسعود الرازي أنبأ  - ٣٥٩٢
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ علينا : نافع عن بن عمر قال  عبد الرزاق أنبأ عبد اهللا بن عمر عن

القرآن فإذا مر بالسجدة كرب وسجد وسجدنا قال عبد الرزاق وكان الثوري يعجبه هذا احلديث قال أبو داود 
  يعجبه ألنه كرب 

ر ثنا معاذ بن معاذ ثنا بن أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نص - ٣٥٩٣
إذا قرأ الرجل السجدة فال يسجد حىت يأيت على اآلية كلها : عون عن عبد اهللا بن مسلم يعين بن يسار عن أبيه قال 

فإذا أتى عليها رفع يديه وكرب وسجد قال ومسعت حممدا يعين بن سريين يقول مثل هذا ويذكر عن الربيع بن صبيح 
إذا قرأت سجدة فكرب واسجد وإذا رفعت فكرب ويذكر عن أيب عبد الرمحن السلمي عن احلسن البصري أنه قال 

وأيب األحوص أهنما سلما يف السجدة تسليمة عن اليمني ورفعه بعضهم عن أيب عبد الرمحن إىل عبد اهللا بن مسعود 
   ٤٥٧يم ويذكر عن إبراهيم النخعي أنه سجد ومل يسلم وعن احلسن البصري أنه قال ليس يف السجدة تسل

  باب ما يقول يف سجود التالوة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا احلسني بن حممد بن زياد ثنا حممد بن املثىن ثنا عبد  - ٣٥٩٤
الوهاب بن عبد اجمليد ثنا خالد عن أيب العالية عن عائشة رضي اهللا عنها ح وأخربنا أبو على الروذباري أنبأ أبو بكر 

مد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا إمساعيل يعين بن علية ثنا خالد احلذاء عن رجل عن أيب العالية عن عائشة حم
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يف سجود القرآن بالليل يقول يف السجدة مرارا : رضي اهللا عنها قالت 

أبو عبد اهللا يف روايته فتبارك اهللا أحسن اخلالقني وقد  سجد وجهي للذي خلقه وشق مسعه وبصره حبوله وقوته زاد
   ٤٥٨مضى ما روي يف ذلك عن بن عباس مرفوعا 



  باب ال يسجد إال طاهرا

أخربنا أبو سعيد شريك بن عبد امللك بن احلسن املهرجاين هبا ثنا أبو سهل بشر بن أمحد ثنا داود بن  - ٣٥٩٥
   ٤٥٩ال يسجد الرجل إال وهو طاهر : ليث عن نافع عن بن عمر أنه قال احلسني البيهقي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ال

  باب الراكب يسجد مؤميا واملاشي يسجد على األرض

أخربنا أبو احلسن على بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا أبو اجلماهر  - ٣٥٩٦
ن عبد اهللا بن الزبري عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا صلى عن عبد العزيز يعين بن حممد عن مصعب بن ثابت ب

قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد يف األرض حىت أن الراكب : اهللا عليه و سلم 
يسجد على يده ويذكر عن علي وابن الزبري رضي اهللا عنهما أهنما سجدا ومها راكبان باإلمياء وعن بن عمر أنه 

عن السجود على الدابة فقال إسجد وأوم وقال الزهري ال تسجد إال أن تكون طاهرا فإذا سجدت وأنت يف سئل 
  حضر فاستقبل القبلة وإن كنت راكبا فال عليك حيث كان وجهك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا احلسن بن علي بن  - ٣٥٩٧
رأيت عائشة رضي اهللا عنها تقرأ يف املصحف : ن ثنا أبو أسامة عن شعبة بن احلجاج عن أم سلمة األزدية قالت عفا

   ٤٦٠فإذا مرت بسجدة قامت فسجدت 

  باب من قال ال يسجد بعد الصبح حىت تطلع الشمس

باح العطار ثنا أبو حبر ثنا أخربنا أبو على الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن الص - ٣٥٩٨
كنت أقص بعد صالة الصبح فأسجد فنهاين بن عمر فلم أنته ثالث : ثابت بن عمارة ثنا أبو متيمة اهلجيمي قال 

مرات مث عاد فقال إين صليت خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومع أيب بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم 
ن ثبت مرفوعا فيختار له تأخري السجدة حىت يذهب وقت الكراهة وإن مل فلم يسجدوا حىت تطلع الشمس وهذا إ

يثبت رفعه فكأنه قاسها على صالة التطوع وسندل إن شاء اهللا على ختصيص ما له سبب عن النهي املطلق ويذكر 
ه عن عطاء وسامل والقاسم وعكرمة أهنم رخصوا يف السجود بعد الصبح وبعد العصر وثابت عن كعب بن مالك أن

   ٤٦١سجد للشكر بعد صالة الفجر حني مسع البشرى بالتوبة وكان ذلك يف زمان النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  باب

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ موسى بن إسحاق اخلطمي ثنا أبو بكر بن أيب  - ٣٥٩٩
أنه كان يسجد بآخر اآليتني من حم : ري عن بن عباس شيبة ثنا بن فضيل ثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جب

   ٤٦٢السجدة وكان أبو عبد الرمحن يعين بن مسعود يسجد باألوىل منهما 

  باب الصالة يف الكعبة



أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ٣٦٠٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل الكعبة ومعه بالل : أنبأ مالك عن نافع عن بن عمر سليمان أنبأ الشافعي 

وأسامة وعثمان بن طلحة قال بن عمر فسألت بالال ما صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال جعل عمودا عن 
ستة أعمدة رواه البخاري يف يساره وعمودا عن ميينه وثالثه أعمدة وراءه مث صلى قال وكان البيت يومئذ على 

الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي عن مالك وقال عمودين عن يساره 
وكذلك قاله الشافعي يف أحد املوضعني قال البخاري وقال لنا إمساعيل حدثين مالك وقال عمودين عن ميينه قال 

  صحيح الشيخ وكذلك قاله بن بكري عن مالك وهو ال

أخربناه أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا حيىي بن بكري ثنا مالك  - ٣٦٠١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن : عن نافع عن عبد اهللا بن عمر 

ث فيها قال عبد اهللا بن عمر فسألت بالال حني خرج ماذا صنع طلحة احلجيب وبالل بن رباح فأغلقها عليه ومك
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن ميينه وثالثة أعمدة وراءه وكان البيت 
ك يومئذ على ستة أعمدة مث صلى وكذلك قاله القعنيب يف إحدى الروايتني عنه ورواه عبد الرمحن بن مهدي عن مال

وقال ترك عمودين عن ميينه وعمودا عن يساره وثالثة اعمدة خلفه مث صلى وبينه وبني القبلة ثالثة أذرع أخربنا أبو 
عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ القاسم بن زكريا ثنا أمحد بن سنان ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن مالك 

  فذكره 

ربين أبو بكر بن إسحاق الفقيه فيما قرأت عليه من أصل كتابه ثنا إسحاق أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخ - ٣٦٠٢
أقبل النيب صلى اهللا عليه و سلم عام : بن احلسن احلريب ثنا سريج بن النعمان ثنا فليح عن نافع عن بن عمر قال 

 قال لعثمان الفتح وهو مردف أسامة على القصواء ومعه بالل وعثمان بن طلحة احلجيب حىت أناخ عند البيت مث
أيتنا مبفتاح فجاءه باملفتاح ففتح له الباب فدخل النيب صلى اهللا عليه و سلم وأسامة وبالل وعثمان مث أغلقوا عليهم 

الباب فمكث هنارا طويال مث خرج وابتدر الناس الدخول فسبقتهم فوجدت بالال قائما وراء الباب فقلت له أين 
لى بني العمودين املقدمني وكان البيت على ستة أعمدة شطرين صلى بني صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ص

العمودين من الشطر املقدم وجعل باب البيت خلف ظهره فاستقبل بوجهه الذي يستقبلك حني تلج والبيت بينه 
ح وبني اجلدار قال ونسيت أن أسأله كم صلى وعند املكان الذي صلى فيه مرمرة محراء رواه البخاري يف الصحي

  عن حممد عن سريج 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن أمحد بن عبدوس السجستاين ثنا حممد بن إمساعيل بن  - ٣٦٠٣
مهران ثنا أبو مسعود إمساعيل بن مسعود اجلحدري ثنا الفضيل بن سليمان النمري ثنا موسى بن عقبة قال أخربين 

ة مشى قبل وجهه حني يدخل وجيعل الباب قبل ظهره فيمشي حىت يكون بينه كان إذا دخل الكعب: نافع أن بن عمر 
وبني اجلدار الذي قبل وجهه قريب من ثالثة أذرع يصلي يتوخى املكان الذي أخربه بالل أن رسول اهللا صلى اهللا 

ن عليه و سلم صلى فيه وليس على أحد بأس أن يصلي من أي نواحي البيت شاء رواه البخاري يف الصحيح ع
  إبراهيم بن املنذر عن أيب ضمرة عن موسى 



أخربنا أبو عثمان سعيد بن حممد بن عبدان النيسابوري ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد  - ٣٦٠٤
ثنا أمحد بن يونس ثنا الليث ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال حدثين علي بن محشاذ ثنا أمحد بن سلمة وحممد بن 

دخل رسول اهللا صلى : وحممد بن شاذان قالوا ثنا قتيبة ثنا الليث بن سعد عن بن شهاب عن سامل عن أبيه قال  نعيم
اهللا عليه و سلم البيت هو وأسامة بن زيد وبالل وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من وجل 

سلم قال نعم صلى بني العمودين اليمانيني رواه فلقيت بالال فسألته هل صلى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  البخاري ومسلم مجيعا عن قتيبة بن سعيد 

أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا حممد بن غالب ثنا أبو نعيم  - ٣٦٠٥
هللا صلى اهللا عليه و سلم قد دخل هذا رسول ا: ثنا سيف قال مسعت جماهدا يقول أتى بن عمر يف منزله فقيل له 

الكعبة قال فأقبلت فأجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد خرج وأجد بالال على الباب قائما فقلت يا بالل هل 
صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الكعبة فقال نعم فقلت أين قال بني األسطوانتني ركعتني مث خرج فصلى 

رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد عن حيىي عن سيف بن سليمان ويقال قد رواه أيضا ركعتني يف وجه الكعبة 
عن أيب نعيم وفيه أنه صلى يف الكعبة ركعتني وقد اتفقت رواية أيوب السختياين وعبيد اهللا بن عمر وفليح بن 

نه صلى فيها سليمان وابن عون وغريهم عن نافع عن بن عمر أنه نسي أن يسأله كم صلى ويف هذا احلديث أ
  ركعتني فيحتمل أن يكون أخرب عن أقل ما يكون صالة وسكت عما زاد عليهما ألنه مل يسأله بالال 

وقد أخربنا أبو على الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا زهري بن حرب ثنا جرير عن  - ٣٦٠٦
قلت لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كيف صنع  :يزيد بن أيب زياد عن جماهد عن عبد الرمحن بن صفوان قال 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني دخل الكعبة قال صلى ركعتني 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن أمحد ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا  - ٣٦٠٧
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الكعبة وسيأيت من  صلى رسول: شعبة عن مساك احلنفي قال مسعت بن عمر يقول 

  ينهاك عن ذلك فال تطعه يعين بن عباس 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم أنبأ أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ حممد  - ٣٦٠٨
د بن معمر بن ربعي ثنا حممد بن بكر أنبأ بن بكر ح قال وأخربين حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن سهل بن حبر ثنا حمم

قلت لعطاء أمسعت بن عباس يقول إمنا أمرمت بالطواف ومل تؤمروا بدخوله فقال مل يكن ينهى عن : بن جريج قال 
دخوله ولكين مسعته يقول أخربين أسامة بن زيد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا دخل البيت دعا يف نواحيه كلها 

حىت خرج فلما خرج ركع يف قبل البيت ركعتني وقال هذه القبلة قلت ما نواحيها يف زواياها قال يف ومل يصل فيه 
كل قبلة من البيت رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وأخرجه البخاري من حديث عبد الرزاق عن 

س بشاهد فأخذنا بقول بالل بن جريج كما تقدم قال الشافعي رمحه اهللا من قال صلي شاهد ومن قال مل يصل لي
وكانت هذه احلجة الثابتة عندنا قال الشيخ وقد روينا أيضا عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وروي ذلك عن 

  شيبة بن عثمان بن طلحة احلجيب وروي عن عثمان بن طلحة احلجيب 



و داود ثنا محاد بن سلمة عن أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أب - ٣٦٠٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلي يف الكعبة تفرد به محاد بن : هشام بن عروة عن أبيه عن عثمان بن طلحة 

  سلمة وفيه إرسال بني عروة وعثمان 

بن حممد بن وقد أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد الفقيه األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ أنبأ عبد اهللا  - ٣٦١٠
عبد العزيز ثنا وهب بن بقية ثنا خالد عن بن أيب ليلي عن عكرمة بن خالد عن حيىي بن جعدة عن عبد اهللا بن عمر 

دخل النيب صلى اهللا عليه و سلم البيت مث خرج وبالل خلفه فقلت لبالل هل صلى قال ال قال فلما كان : قال 
  ني استقبل اجلذعة وجعل السارية الثانية عن ميينه الغد دخل فسألت بالال هل صلى قال نعم صلى ركعت

وأخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ علي بن عمر ثنا احلسني بن إمساعيل ثنا عيسى بن أيب حرب الصفار ثنا  - ٣٦١١
حيىي بن أيب بكري عن عبد الغفار بن القاسم قال حدثين حبيب بن أيب ثابت قال حدثين سعيد بن جبري عن بن عباس 

دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم البيت فصلى بني الساريتني ركعتني مث خرج فصلى بني الباب واحلجر : قال 
ركعتني مث قال هذه القبلة مث دخل مرة أخرى فقام فيه يدعو مث خرج ومل يصل وهاتان الروايتان إن صحتا ففيهما 

ك مرة إال أن يف ثبوت احلديثني نظرا وما ثبت عن داللة على أنه صلى اهللا عليه و سلم دخله مرتني فصلى مرة وتر
  بالل وهو مثبت أوىل مما ثبت عن أسامة وهو ناف ومع بالل غريه 

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد بن احلسني ح وأخربنا أبو احلسن  - ٣٦١٢
و سهل بن بشر بن أمحد بن بشر ثنا إبراهيم بن على الذهلي قاال ثنا العالء بن حممد بن أيب سعيد املهرجاين هبا أنبأ أب

: حيىي بن حيىي أنبأ هشيم عن سيار عن يزيد الفقري عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ت يل الغنائم أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي كان كل نيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إيل كل أمحر وأسود وأحل

ومل حتل ألحد قبلي وجعلت يل األرض طيبة وطهورا ومسجدا وأميا رجل أدركته الصالة صلى حيث كان ونصرت 
بالرعب بني يدي مسرية شهر وأعطيت الشفاعة رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وغريه ورواه البخاري 

   ٤٦٣عن حممد بن سنان وغريه عن هشيم 

  ة على ظهر الكعبةباب النهي عن الصال

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ٣٦١٣
يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك حيىي بن أيوب عن زيد بن جبرية األنصاري عن داود بن 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الصالة يف سبعة : هللا عنه قال احلصني عن نافع عن عبد اهللا بن عمر رضي ا
مواطن املقربة واجملزرة واملزبله واحلمام وحمجة الطريق وظهر بيت اهللا تعاىل ومواطن اإلبل وحدثنا أبو حممد بن 

 بن يزيد املقرئ ثنا حيىي يوسف األصبهاين أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا علي بن احلسن اهلاليل ثنا عبد اهللا
  بن أيوب فذكره مبثله تفرد به زيد بن جبرية 

وقد أخربنا أبو سهل املهراين ثنا أبو احلسني حممد بن أمحد بن حامد أخربين أبو عبد اهللا الراوساين قال  - ٣٦١٤
ديث عن عبد اهللا مسعت البخاري يقول زيد بن جبرية أبو جبرية عن داود بن احلصني منكر احلديث وروي هذا احل



العمري عن نافع عن بن عمر عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وحديث داود أشبه واهللا أعلم قال أبو عيسى 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى يف قبل البيت ركعتني وقال هذه : وقد روينا عن بن عباس عن أسامة بن زيد 

   ٤٦٤القبلة 

  يقضي ما ترك من الصالةباب الدليل على أن املرتد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ثنا هدبة بن  - ٣٦١٥
من نسي صالة فليصلها إذا : خالد ثنا مهام ثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ذلك قال قتادة أقم الصالة لذكرى رواه مسلم يف الصحيح عن هدبة وأخرجه البخاري عن  ذكرها ال كفارة هلا إال
   ٤٦٥أيب نعيم عن مهام 

  مجاع أبواب سجود السهو وسجود الشكر

 )٤٦٦   

  باب ال تبطل صالة املرء بالسهو فيها

عيل بن حممد الصفار وأبو أخربنا أبو احلسني على بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمسا - ٣٦١٦
جعفر حممد بن عمرو الرزاز قاال ثنا سعدان بن نصر ثنا حممد بن عبيد عن مسعر عن منصور عن إبراهيم عن علقمة 

إمنا أنا بشر أنسى كما تنسون فأيكم شك يف صالته : عن بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
عليه ويسجد سجدتني أخرجه مسلم من حديث مسعر بن كدام وأخرجه فلينظر أحرى ذلك إىل الصواب فليتم 

  البخاري من وجه آخر عن منصور بن املعتمر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا حممد بن نصر اإلمام ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت  - ٣٦١٧
إن : هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  على مالك عن بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب

أحدكم إذا قام يصلي جاءة الشيطان فلبس عليه حىت ال يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتني 
  وهو جالس رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي ورواه البخاري عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك 

د بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا أخربنا أبو بكر حمم - ٣٦١٨
إذا نودي بالصالة أدبر : هشام عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

فإذا قضي التثويب أقبل حىت خيطر الشيطان له ضراط حىت ال يسمع النداء فإذا قضي النداء أقبل فإذا ثوب هبا أدبر 
بني املرء وبني نفسه حىت يقول أذكر كذا أذكر كذا ملا مل يكن يذكر فإذا مل يدر أحدكم صلى ثالثا أو أربعا فليسجد 

سجدتني وهو جالس رواه البخاري يف الصحيح عن معاذ بن فضالة عن هشام وأخرجه مسلم من وجه آخر عن 
   ٤٦٧هشام 

  فلم يدر صلى ثالثا أو أربعا باب من شك يف صالته



أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي أنبأ محزة بن العباس بن الفضل بن احلارث  - ٣٦١٩
العقيب ببغداد ثنا عباس بن حممد بن حامت الدوري ثنا موسى بن داود ثنا سليمان بن بالل عن زيد بن أسلم عن 

إذا شك أحدكم يف صالته فلم : خلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عطاء بن يسار عن أيب سعيد ا
يدر كم صلى ثالثا أم أربعا فليطرح الشك ولينب على ما استيقن وليسجد سجدتني وهو جالس قبل أن يسلم فإن 

حممد بن أمحد بن كان هي مخسا كانتا شفعا وإن صلى متام األربع كانتا ترغيما للشيطان رواه مسلم يف الصحيح عن 
  أيب خلف عن موسى بن داود 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ٣٦٢٠
يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك مالك بن أنس وداود بن قيس وهشام بن سعد أن زيد بن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا شك أحدكم يف الصالة فال يدري : ن يسار أسلم حدثهم عن عطاء ب
كم صلى ثالثا أو أربعا فليقم فليصل ركعة مث ليسجد سجدتني وهو جالس قبل السالم فإن كانت الركعة اليت صلى 

ا بلغ به أبا سعيد اخلدري خامسة شفعها هباتني السجدتني وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان إال أن هشام
هكذا رواه حبر بن نصر اخلوالين وغريه عن بن وهب ورواه أمحد بن عبد الرمحن بن وهب عن عمه بن وهب فجعل 

  الوصل لداود بن قيس 

أخربناه حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب حدثين أبو بكر بن إسحاق ثنا أمحد بن  - ٣٦٢١
: ن بن وهب ثنا عمى قال ثنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري عبد الرمح

رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن عبد الرمحن بن وهب ورواية حبر بن نصر كأهنا أصح وقد وصل احلديث مجاعة 
  عن زيد بن أسلم مع سليمان بن بالل وهشام بن سعد 

عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء ثنا الشيخ أبو بكر أمحد بن إسحاق أنبأ احلسن بن حدثنا أبو حممد  - ٣٦٢٢
علي بن زياد ثنا سعيد بن سليمان ثنا عبد العزيز بن أيب سلمة ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد 

م أربعا فليتم ويصلي ركعة مث إذا مل يدر أحدكم ثالثا صلى أ: اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
يسجد بعد ذلك سجديت السهو وهو جالس فإن كانت صالته مخسا شفعت صالته وإن كانت أربعا كانت ترغيما 

  للشيطان ومبعناه رواه حممد بن عجالن وفليح بن سليمان وحممد بن مطرف عن زيد بن أسلم موصوال 

حممد بن يعقوب ثنا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو الدمشقي  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس - ٣٦٢٣
وسعيد بن عثمان التنوخي فرقهما يف موضعني قاال ثنا أمحد بن خالد الوهيب ثنا حممد بن إسحاق عن مكحول عن 

جلست إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال يا بن عباس هل مسعت : كريب موىل بن عباس عن بن عباس قال 
 صلى اهللا عليه و سلم يف الرجل إذا نسي صالته فلم يدر أزاد أم نقص ما أمر به فيه قلت وما مسعت أنت من النيب

يا أمري املؤمنني من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيئا يف ذلك قال ال واهللا ما مسعت منه فيه شيئا وال سألت عنه 
فقال سألت هذا الفىت عن كذا وكذا فلم أجد عنده علما  إذ جاء عبد الرمحن بن عوف فقال فيما أنتما فأخربه عمر

قال عبد الرمحن لكن عندي لقد مسعت ذلك من النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال عمر فأنت عندنا العدل الرضا 
فماذا مسعت قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا شك أحدكم يف صالته فشك يف الواحدة والثنتني 

واحدة وإذا شك يف االثنتني والثالث فليجعلها اثنتني وإذا شك يف الثالث واألربع فليجعلها ثالثا حىت فليجعلهما 



يكون الوهم يف الزيادة يسجد سجدتني قبل أن يسلم مث يسلم ومبعناه رواه اجلماعة عن حممد بن إسحاق بن يسار 
أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن ورواه إمساعيل بن إبراهيم بن علية عن حممد بن إسحاق كما أخربنا 

عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا الفضل بن الفضل أبو عبيدة السقطي ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا حممد بن إسحاق 
عن مكحول عن بن عباس قال كنا عند عمر فتذاكرنا الرجل يسهو يف صالته فلم يدر كم صلى قال فقلت ما 

ا قال فبينا حنن كذلك إذ جاء عبد الرمحن بن عوف فقال فيم أنتم قلنا الرجل يسهو يف صالته مسعت يف ذلك شيئ
فال يدري كم صلى قال عبد الرمحن مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا سها الرجل فلم يدر ثنتني أو 

ق فلقيت حسني بن عبد اهللا فذاكرته ثالثا أو أربعا فليجعل السهو يف الزيادة وليسجد سجدتني قال حممد بن إسحا
يف هذا احلديث فقال يل هل أسنده لك قلت ال قال لكن حدثين مكحول عن كريب عن بن عباس عن عبد الرمحن 
بن عوف عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مبثله هبذا احلديث ورواه احملاريب عن حممد بن إسحاق مبعىن رواية بن علية 

  ن عبد اهللا وهو ضعيف إال أن له شاهدا من حديث مكحول فصار وصل احلديث حلسني ب

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر املعروف بأيب الشيخ األصبهاين  - ٣٦٢٤
ثابت بن  ثنا أمحد بن عمرو يعين بن أيب عاصم ثنا سليمان بن سيف ثنا عبد اهللا بن واقد احلراين ثنا عبد الرمحن بن

حنو رواية بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن بن إسحاق عن عبد الرمحن : ثوبان عن أبيه عن مكحول فذكره 
بن عوف عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وروي أيضا عن ثور بن يزيد عن مكحول كذلك موصوال وروي من وجه 

  آخر عن بن عباس 

عيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي وأبو س - ٣٦٢٥
العباس بن حممد الدوري ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري ثنا إمساعيل املكي عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن 

أحدثكم كنت أذاكر عمر شيئا من الصالة فأتى علينا عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه فقال أال : بن عباس قال 
حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قلنا بلى قال أشهد شهادة اهللا لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم يقول إذا كان أحدكم يف شك من النقصان يف صالته فليصل حىت يكون يف شك من الزيادة وكذلك رواه 
أيضا بقية بن الوليد عن حبر بن كثري السقاء عن الزهري عبد اهللا بن املبارك عن إمساعيل بن مسلم املكي ورواه 

  وكذلك روي عن سفيان بن حسني عن الزهري 

ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  



لكربى: كتاب  لبيهقي ا   سنن ا
البيهقي : املؤلف  بكر  و  أب بن موسى  بن علي  بن احلسني   أمحد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف الفوائد الكبري أليب العباس ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن حازم  - ٣٦٢٦
إذا : س عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال بن أيب غرزة أنبأ جعفر أنبأ سعيد يعين بن أيب عروبة عن قتادة عن أن

شك أحدكم يف صالته فلم يدر اثنتني صلى أو ثالثا فليلق الشك ولينب على اليقني جعفر هذا هو بن عوف وكذا 
  كان يف األصل سعيد يعين بن أيب عروبة واهللا أعلم 

اعيل بن إسحاق ثنا إمساعيل بن أيب أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد أنبأ إمس - ٣٦٢٧
أويس حدثين أخى عن سليمان عن عمر بن حممد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ مكرم بن أمحد القاضي وغريه 
قاال ثنا أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل ثنا أيوب بن سليمان بن بالل ثنا أبو بكر بن أيب أويس عن سليمان بن بالل 

بن زيد بن عبد اهللا بن عمر عن سامل بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى عن عمر بن حممد 
إذا صلى أحدكم فال يدري كم صلى ثالثا أم أربعا فلريكع ركعة حيسن ركوعها وسجودها مث : اهللا عليه و سلم 

  يسجد سجدتني رواته ثقات وقد وقفه مالك بن أنس يف املوطأ 

د اهللا بن حممد بن احلسن العدل أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا أخربنا عب - ٣٦٢٨
إذا شك : حيىي بن بكري ثنا مالك عن عمر بن حممد بن زيد عن سامل بن عبد اهللا أن عبد اهللا بن عمر كان يقول 

تني وهو جالس وبإسناده قال ثنا أحدكم يف صالته فليتوخ الذي يظن أنه نسي من صالته فليصله مث يسجد سجد
مالك عن نافع أن عبد اهللا بن عمر كان إذا سئل عن النسيان يف الصالة يقول ليتوخ أحدكم الذي يظن أنه نسي 

من صالته فليصله وبإسناده قال ثنا مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار إنه قال سألت عبد اهللا 
ر عن الذي يشك يف صالته فال يدري أثالثا صلى أم أربعا فكالمها قاال فليقم بن عمرو بن العاص وكعب األحبا

   ٤٦٨فليصل ركعة أخرى وليسجد سجدتني إذا صلى 

  باب سجود السهو يف النقص من الصالة قبل التسليم

نبأ أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أ - ٣٦٢٩
الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي قال 

صلى بنا : قرأت على مالك بن أنس عن بن شهاب عن عبد الرمحن األعرج عن عبد اهللا بن مالك بن حبينة قال 
الصلوات مث قام ومل جيلس فقام الناس معه فلما قضى صالته  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركعتني من بعض

ونظرنا تسليمه كرب فسجد سجدتني وهو جالس قبل التسليم مث سلم رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن 
  يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

ن ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد أخربنا أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطا - ٣٦٣٠
صلى رسول اهللا صلى : الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عبد الرمحن بن هرمز األعرج عن عبد اهللا بن حبينة قال 



اهللا عليه و سلم إحدى صاليت العشاء فقام يف الركعتني فلم جيلس فلما كان يف آخر صالته انتظرنا تسليمه أي أن 
  بل أن يسلم مث سلم يسلم فسجد سجدتني ق

أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا حيىي بن  - ٣٦٣١
عثمان بن صاحل ثنا أبو صاحل اجلهين ثنا بكر بن مضر عن عمرو بن احلارث عن بكري عن العجالن موىل فاطمة 

أن معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه صلى هبم فنسي فقام : أبيه حدثه أن حممد بن يوسف موىل عثمان حدثه عن 
وعليه جلوس فلم جيلس فلما كان يف آخر صالته سجد سجدتني قبل السالم مث قال هكذا رأيت رسول اهللا صلى 
 اهللا عليه و سلم صنع قال أيب وهو رأيي قال الشيخ وكذلك فعله عقبة بن عامر اجلهين قال أبو داود السجستاين

وكذلك سجدمها بن الزبري وقام من ثنتني قبل التسليم وهو قول الزهري قال الشيخ قد أختلف فيه عن عبد اهللا بن 
   ٤٦٩الزبري 

  باب سجود السهو يف الزيادة يف الصالة بعد التسليم

ن أنبأ أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليما - ٣٦٣٢
الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا ثنا احلسن بن سفيان ثنا قتيبة بن سعيد 

صلى لنا رسول اهللا : عن مالك عن داود بن احلصني عن أيب سفيان موىل بن أيب أمحد قال مسعت أبا هريرة يقول 
 ركعتني فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصالة أم نسيت فقال رسول صلى اهللا عليه و سلم صالة العصر فسلم يف

اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل ذلك مل يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول اهللا فأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ما بقى من سلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين قالوا نعم يا رسول اهللا فأمت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

الصالة مث سجد سجدتني بعد السالم وهو جالس لفظ حديث قتيبة ومل يذكر الشافعي قوله كل ذلك مل يكن وقال 
مث سجد سجدتني وهو جالس بعد التسليم رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد وأخرجه البخاري من حديث 

  أيب سلمة وابن سريين عن أيب هريرة مبعناه 

ا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد وأخربن - ٣٦٣٣
بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد الوهاب الثقفي عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب املهلب 

 ثالث ركعات من العصر مث قام فدخل احلجرة فقام سلم النيب صلى اهللا عليه و سلم يف: عن عمران بن حصني قال 
اخلرباق رجل بسيط اليدين فنادى يا رسول اهللا أقصرت الصالة فخرج مغضبا جير رداءه فسأل فأخرب فصلى تلك 
  الركعة اليت كان ترك مث سلم مث سجد سجدتني مث سلم رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن الثقفي 

أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا عبيد اهللا بن عمر وأبو بكر أخربنا  - ٣٦٣٤
وعثمان أنبأ بن أيب شيبة قالوا ثنا جرير بن عبد احلميد ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو 

صلى رسول اهللا صلى : م عن علقمة قال قال عبد اهللا داود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا جرير عن منصور عن إبراهي
اهللا عليه و سلم قال إبراهيم فال أدري أزاد أم نقص فلما سلم قيل له يا رسول اهللا أحدث يف الصالة شيء قال وما 

ذاك قالوا صليت كذا وكذا قال فثىن رجله وأستقبل القبلة فسجد هبم سجدتني مث سلم فلما أنفتل أقبل علينا 
فقال إنه لو حدث يف الصالة شيء أنبأتكم به ولكن إمنا أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروين وإذا  بوجهه



شك أحدكم يف صالته فليتحر الصواب فليتم عليه مث ليسلم مث ليسجد سجدتني رواه البخاري يف الصحيح عن 
إسحاق بن إبراهيم إال أنه مل يثبت لفظ  عثمان بن أيب شيبة ورواه مسلم عن أيب بكر وعثمان ابين أيب شيبة وعن

  التسليم وقد أثبته البخاري وغريه من األئمة عن هؤالء 

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ  - ٣٦٣٥
م أقبل على القوم بوجهه ومل يذكر قوله فذكر احلديث بنحوه إال أنه قال صلى صالة فزاد أو نقص فلما سل: جرير 

وأستقبل القبلة وقال يف آخره فإذا سلم سجد سجديت السهو وحفظه أيضا سفيان الثوري وشعبة بن احلجاج 
ووهيب بن خالد عن منصور بن املعتمر ورواه مسعر بن كدام وفضيل بن عياض وعبد العزيز بن عبد الصمد عن 

لمة التحري ورواه مجاعة عن إبراهيم منهم احلكم بن عتيبة وسليمان بن مهران منصور فلم يذكروا لفظ التسليم وك
األعمش فلم يذكروا هذه اللفظة وال كلمة التحري ورواه إبراهيم بن سويد النخعي عن علقمة فلم يذكرمها وهو 

عنه من الزيادة أو غري إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه وحفظ ما مل حيفظه إبراهيم بن يزيد يف غري رواية احلكم 
النقصان فقال صلى مخسا ورواه األسود بن يزيد عن بن مسعود فوافق إبراهيم بن سويد عن علقمة يف أنه صلى 
  مخسا ومل يذكر اللفظتني واهللا تعاىل أعلم وقد روي عن بن مسعود خبالف ذلك يف السالم إال أن يف صحته نظر 

بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا النفيلي ثنا حممد بن سلمة عن خصيف  أخربناه أبو على الروذباري أنبأ أبو - ٣٦٣٦
إذا كنت يف صالة فشككت يف ثالث أو : عن أيب عبيدة بن عبد اهللا عن أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

 أربع وأكثر ظنك على أربع تشهدت مث سجدت سجدتني وأنت جالس قبل أن تسلم مث تشهدت أيضا مث تسلم قال
أبو داود وكذا رواه عبد الواحد عن خصيف ومل يرفعه ووافق عبد الواحد أيضا سفيان وشريك وإسرائيل وأختلفوا 

  يف الكالم يف منت احلديث ومل يسندوه باب من قال يسجدمها بعد التسليم على اإلطالق 

مد بن الفرج األزرق ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حم - ٣٦٣٧
حجاج يعين بن حممد قال قال بن جريج ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد 

بن إبراهيم ثنا حجاج عن بن جريج قال أخربين عبد اهللا بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخربه عن عتبة بن حممد بن 
من شك يف صالته فليسجد سجدتني بعد : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال احلارث عن عبد اهللا بن جعفر 

أن يسلم هذا اإلسناد ال بأس به إال أن حديث أيب سعيد اخلدري أصح إسنادا منه ومعه حديث عبد الرمحن بن 
  عوف وأيب هريرة على ما نذكره واهللا أعلم 

بأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا علي بن احلسن السكري ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أن - ٣٦٣٨
عمرو بن عثمان احلمصي ثنا إمساعيل بن عياش ثنا عبد اهللا بن عبيد يعين الكالعي عن زهري يعين العنسي عن عبد 

لكل سهو سجدتان بعد ما : الرمحن بن جبري يعين بن نفري عن أبيه عن ثوبان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  سلم ي

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عمرو بن عثمان والربيع بن نافع عن  - ٣٦٣٩
بنحوه إال أنه مل يذكر عن أبيه غري عمرو بن : عثمان بن أيب شيبة وشجاع بن خملد أن بن عياش حدثهم فذكره 



يه ضعف وحديث أيب هريرة وعمران وغريمها يف اجتماع عدد عثمان وقال زهري يعين بن سامل العنسي وهذا إسناد ف
  من السهو على النيب صلى اهللا عليه و سلم مت اقتصاره على السجدتني خيالف هذا واهللا أعلم 

أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبيد اهللا بن عمر اجلشمي ثنا يزيد بن  - ٣٦٤٠
صلى بنا املغرية فنهض يف الركعتني قلنا سبحان اهللا قال سبحان اهللا : ودي عن زياد بن عالقة قال هارون أنبأ املسع

ومضى فلما أمت صالته وسلم سجد سجديت السهو فلما أنصرف قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصنع 
عه قال الشيخ وحديث بن حبينة أصح كما صنعت قال أبو داود وكذلك رواه بن أيب ليلى عن الشعيب عن املغرية يرف

   ٤٧٠من هذا ومعه رواية معاوية ويف حديثهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سجدمها قبل السالم واهللا أعلم 

  باب من قال يسجدمها قبل السالم يف الزيادة والنقصان ومن زعم أن السجود

بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا القعنيب عن مالك  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو - ٣٦٤١بعده صار منسوخا 
إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر : عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

كم صلى ثالثا أو أربعا فليصل ركعة وليسجد سجدتني وهو جالس قبل التسليم فإن كانت الركعة اليت صلى 
 وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان وقد رويناه من حديث سليمان بن بالل وهشام خامسة شفعها هباتني

  بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد موصوال وقد روي من حديث مالك أيضا موصوال 

بن عمري بن يوسف أخربناه أبو حازم عمر بن أمحد احلافظ أنبأ أبو أمحد احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد  - ٣٦٤٢
الدمشقي بدمشق ثنا حممد بن وزير يعين بن احلكم السلمي ثنا الوليد بن مسلم قال وتأول مالك بن أنس ما أخربنا 

إذا شك : هو عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أربعا فليلق الشك ولينب على اليقني مث ليسجد سجدتني قبل أن يسلم  أحدكم يف صالته فال يدري أثالثا صلى أم

  فأن كانت وتر أشفعها هباتني السجدتني وأن كانت شفعا فالسجدتان ترغيم للشيطان 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس هو األصم ثنا أبو زرعة الدمشقي ثنا أمحد بن خالد  - ٣٦٤٣
جلست إىل عمر بن : مد بن إسحاق عن مكحول عن كريب موىل بن عباس عن بن عباس قال الوهيب ثنا حم

اخلطاب رضي اهللا عنه فذكر احلديث كما مضى عن أيب عبد اهللا وفيه عن عبد الرمحن بن عوف قال مسعت النيب 
ة وإذا شك يف صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا شك أحدكم يف صالته فشك يف الواحدة والثنتني فليجعلها واحد

االثنتني والثالث فليجعلها اثنتني وإذا شك يف الثالث واألربع فليجعلها ثالثا حىت يكون الوهم يف الزيادة ويسجد 
  سجدتني قبل أن يسلم مث يسلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن سلمان ثنا عبيد بن عبد الواحد ح وأخربنا علي بن أمحد بن  - ٣٦٤٤
بأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك وابن ملحان قاال ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن بن شهاب عن عبدان أن

يأيت الشيطان أحدكم يف صالته فيلبس عليه : أيب سلمة عن أيب هريرة إنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
و جالس رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة حىت ال يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتني وه



وغريه عن الليث بن سعد وكذلك رواه مالك بن أنس وسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد ورواه بن أخى الزهري 
  وحممد بن إسحاق بن يسار عن الزهري فزاد فيه 

يعقوب ثنا يعقوب يعين أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حجاج بن أيب  - ٣٦٤٥
  هبذا احلديث بإسناده زاد وهو جالس قبل التسليم : بن إبراهيم بن سعد ثنا بن أخى الزهري عن حممد بن مسلم 

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - ٣٦٤٦
نا يزيد بن هارون أنبأ حممد بن إسحاق عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب ثنا حممد بن أيب بكر ونصر بن علي قاال ث

إذا صلى أحدكم فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد : هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  سجدتني وهو جالس مث ليسلم 

ثنا حجاج ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود  - ٣٦٤٧
بإسناده وقال فليسجد سجدتني قبل أن يسلم مث يسلم والبن إسحاق : إسحاق قال حدثين حممد بن مسلم الزهري 

  فيه إسناد آخر 

أخربناه أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا عبد اهللا بن سليمان بن  - ٣٦٤٨
حلسني بن إمساعيل وحممد بن خملد وأمحد بن حممد بن أيب بكر قالوا ثنا عبيد اهللا بن سعد ثنا عمي يعقوب األشعث وا

بن إبراهيم قال وثنا احلسني بن إمساعيل ثنا حممد بن منصور الطوسي ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أيب عن بن إسحاق 
ة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى ثنا سلمة بن صفوان بن سلمة األنصاري مث الزرقي عن أيب سلم

إذا أذن املؤذن خرج الشيطان من املسجد له حصاص فإذا سكت املؤذن رجع فإذا أقام : اهللا عليه و سلم قال 
املؤذن خرج من املسجد وله ضراط فإذا سكت رجع حىت يأيت املرء املسلم يف صالته فيدخل بينه وبني نفسه ال 

ته أو نقص فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتني وهو جالس قبل أن يسلم مث يسلم ورواه يدري أزاد يف صال
هشام الدستوائي واألوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة دون هذه الزيادة ورواه عكرمة بن عمار عن حيىي 

  فذكرها 

سن بن سفيان ثنا عبد اهللا بن الرومي ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنبأ احل - ٣٦٤٩
عمر بن يونس ثنا عكرمة بن عمار ثنا حيىي بن أيب كثري قال حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن قال حدثين أبو هريرة 

إذا سها أحدكم فلم يدر أزاد أو نقص فليسجد سجدتني : رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
يسلم وكذلك رواه حممد بن مرزوق عن عمر بن يونس وكل ذلك موافق للرواية الثانية عن عطاء وهو جالس مث 

  بن يسار عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أمحد بن سلمان النجاد قال قرئ على احلسن بن مكرم وأنا  - ٣٦٥٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ن هارون أنبأ حيىي بن سعيد عن عبد الرمحن بن هرمز عن بن حبينة أمسع ثنا يزيد ب

سلم قام يف اثنتني من الظهر أو العصر فلما أعتدل قائما مل يرجع حىت قضى صالته مث سجد سجديت السهو قبل أن 
  يسلم مث يسلم 



سن علي بن أمحد بن قرقوب التمار هبمذان ثنا إبراهيم بن وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احل - ٣٦٥١
صلى بنا رسول اهللا : احلسني ثنا آدم بن أيب إياس ثنا بن أيب ذئب عن الزهري عن األعرج عن عبد اهللا بن حبينة قال 

لناس صلى اهللا عليه و سلم فقام يف الركعتني األوليني قبل أن جيلس فمضى يف صالته فلما قضى صالته وأنتظر ا
تسليمه كرب فسجد قبل أن يسلم مث رفع رأسه مث كرب فسجد مث رفع رأسه وسلم رواه البخاري يف الصحيح عن 
آدم بن أيب إياس وأخرجه مسلم من أوجه آخر عن الزهري وأخرجاه من حديث حيىي بن سعيد األنصاري عن 

ز األعرج من ثقات املدينيني وعبد اهللا األعرج فهو حديث ثابت ال يشك يف ثبوته واألعرج هو عبد الرمحن بن هرم
بن حبينة هو عبد اهللا بن مالك بن القشب من أزد شنوءة وأمه حبينة بنت احلارث بن املطلب ذكره البخاري عن علي 

  بن عبد اهللا بن املديين قال البخاري روي عنه ابنه علي بن عبد اهللا 

اهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا أبو أمحد بن فارس ثنا أخربنا بذلك حممد بن إبراهيم الفارسي أنبأ إبر - ٣٦٥٢
فذكره عن علي قال الشافعي رمحه اهللا يف القدمي بن حبينة معروف بصحبة رسول اهللا صلى اهللا عليه و : البخاري 

 سلم وقد روي هذا غريه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم موافقا لرواية بن حبينة قال الشيخ قد رواه الشافعي
ورويناه فيما مضى عن معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مبعناه وروى الشافعي يف 

القدمي عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال سجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل السالم وبعده 
أن قول الزهري منقطع مل يسنده إىل أحد من الصحابة وآخر األمرين قبل السالم وذكره أيضا يف رواية حرملة إال 

  ومطرف بن مازن غري قوى 

وقد أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن  - ٣٦٥٣
: ريرة رضي اهللا عنه منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أيب سلمة وأيب بكر بن سليمان عن أيب ه

فذكر صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم وسهوه مث قال الزهري وكان ذلك قبل بدر مث استحكمت األمور بعد وهذا 
الذي بلغنا عن الزهري يف هذا املعىن إال أن الذي حدث الزهري هبذه القصة مل يذكر له سجود السهو وكان يزعم 

د سجديت السهو يوم ذي اليدين أو ذي الشمالني على ما نذكره إن شاء اهللا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يسج
تعاىل وقد أثبت غريه سجدتيه عن أيب سلمة وابن سريين وأيب سفيان عن أيب هريرة يوم ذي اليدين ومشهور عن 

  الزهري فتواه بسجود السهو قبل السالم 

ن عبد اهللا الشافعي ببغداد ثنا مساك بن عبد الصمد ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد ب - ٣٦٥٤
مسهر عبد األعلى بن مسهر الدمشقي ثنا حممد بن مهاجر عن أخيه عمرو بن مهاجر الدمشقي أن الزهري قال 

   ٤٧١السجدتان قبل السالم : لعمر بن عبد العزيز رمحه اهللا 

  باب من سها فصلى مخسا

ن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عباس بن الفضل ثنا أبو الوليد ثنا أخربنا أبو احلسن علي ب - ٣٦٥٥
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى الظهر مخسا فقيل له : شعبة عن احلكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا 

ا فرغ رواه البخاري أزيد يف الصالة قال ما ذاك فقالوا صليت مخسا فسجد سجدتني وهو جالس وقال مرة بعد م
  يف الصحيح عن أيب الوليد وقال سجد سجدتني بعد ما سلم وهذا ألنه مل يذكره إال بعد التسليم 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا حيىي بن حممد بن البختري ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا  - ٣٦٥٦
صلى اهللا عليه و سلم الظهر مخسا فلما سلم قيل أزيد يف الصالة قال  صلى النيب: أيب ثنا شعبة بإسناده حنوه قال 

  وما ذاك قالوا صليت مخسا فسجد سجدتني رواه مسلم يف الصحيح عن عبيد اهللا بن معاذ 

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق  - ٣٦٥٧
م احلنظلي أنبأ عبد اهللا بن إدريس قال مسعت احلسن بن عبيد اهللا حيدث عن إبراهيم بن سويد النخعي يعين بن إبراهي

األعور ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنبأ احلسن بن سفيان ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا 
ى بنا علقمة الظهر مخسا فلما سلم قال القوم يا أبا صل: جرير عن احلسن بن عبيد اهللا عن إبراهيم بن سويد قال 

شبل قد صليت مخسا قال كال ما فعلت قالوا بلى قال وكنت يف ناحية القوم وأنا غالم فقلت بلى قد صليت مخسا 
فقال وأنت أيضا يا أعور تقول قال قلت نعم فأنفتل فسجد سجدتني مث سلم مث قال قال عبد اهللا صلى بنا رسول اهللا 

اهللا عليه و سلم مخسا فلما أنفتل توشوش القوم بينهم فقيل يا رسول اهللا هل زيد يف الصالة قال ال قالوا فقد صلى 
صليت مخسا فأنفتل مث سجد سجدتني مث سلم مث قال إمنا أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم 

ن عبد اهللا بن إدريس وعن عثمان بن أيب فليسجد سجدتني لفظ حديث جرير رواه مسلم يف الصحيح عن بن منري ع
شيبة على لفظ حديث عثمان إال أنه جعل قوله فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتني يف رواية بن منري عن عبد اهللا بن 

  إدريس وقد رواه شيخنا أبو عبد اهللا كما كتبته 

مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد اهللا بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب  - ٣٦٥٨
صلى رسول اهللا صلى : موسى ثنا أبو بكر النهشلي عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه عن عبد اهللا بن مسعود قال 

اهللا عليه و سلم إحدى صاليت العشاء فلما أنفتل قالوا أصليت مخسا قال إمنا أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون 
  ون مث أقبل فسجد سجديت السهو رواه مسلم يف الصحيح عن عون بن سالم عن أيب بكر النهشلي وأنسى كما تنس

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن عبد اهللا ثنا احلسن بن سفيان ثنا حممد بن عبد اهللا بن منري  - ٣٦٥٩
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سجد : اهللا ثنا حفص وأبو معاوية قاال ثنا األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد 

سجديت السهو بعد السالم والكالم رواه مسلم يف الصحيح عن بن منري قال الشافعي وذلك أنه إمنا ذكر السهو بعد 
الكالم فسأل فلما أستيقن أنه قد سها سجد سجديت السهو قال الشيخ وذلك بني يف حديث احلكم بن عتيبة عن 

  نخعي مث يف رواية إبراهيم بن سويد النخعي عن علقمة مث يف رواية األسود عن عبد اهللا إبراهيم بن يزيد ال

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا منجاب بن  - ٣٦٦٠
صلى رسول اهللا صلى : اهللا قال  احلارث التميمي ثنا علي بن مسهر عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد

اهللا عليه و سلم فزاد أو نقص قال إبراهيم والوهم مين فقيل يا رسول اهللا أزيد يف الصالة شيء فقال إمنا أنا بشر 
أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتني وهو جالس مث حتول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسجد 

يح عن منجاب بن احلارث ويف هذا احلديث ويف حديث األسود عن عبد اهللا أن سجدتني رواه مسلم يف الصح
وقد مضى يف رواية منصور عن إبراهيم ما دل على أنه صلى اهللا عليه و } إمنا أنا بشر { سجوده كان بعد قوله 

د عن علقمة سلم سجد أوال مث سلم مث أقبل على القوم وقال ما قال وقد مضى يف هذا الباب عن إبراهيم بن سوي
   ٤٧٢مثل ذلك وهو أوىل أن يكون صحيحا من رواية من ترك الترتيب يف حكايته 



  باب من سها فقام من اثنتني مث ذكر قبل أن يستتم قائما عاد فجلس وسجد

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد  - ٣٦٦١للسهو 
اصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان ثنا جابر ثنا املغرية بن شبيل األمحسي عن قيس بن أيب حازم عن املغرية بن بن ع

إذا قام اإلمام يف الركعتني فإن ذكر قبل أن يستتم قائما فليجلس : شعبة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز وأن أستتم قائما فال جيلس ويسجد سجديت السهو وأخربن

ثنا أمحد بن الوليد الفحام ثنا عبد الوهاب أنبأ بن عون عن عامر قال صليت خلف النعمان بن بشري فنهض يف 
الركعتني فسبح القوم فجلس فلما فرغ سجد سجديت السهو وسجدنا معه وهذا عندنا على أنه مل ينتصب قائما 

عن حيىي بن سعيد عن أنس بن مالك أنه حترك للقيام يف الركعتني من العصر فسبحوا به فجلس مث سجد وروينا 
   ٤٧٣سجديت السهو وهو جالس 

  باب من سها فلم يذكر حىت أستتم قائما مل جيلس وسجد للسهو

أويس حدثين خايل أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ احلسن بن علي ثنا بن أيب  - ٣٦٦٢
مالك بن أنس ح وأخربنا أبو جعفر كامل بن أمحد املستملي أنبأ بشر بن أمحد اإلسفرائيين ثنا داود بن احلسني ثنا 

صلى بنا : حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عبد الرمحن األعرج عن عبد اهللا بن حبينة قال 
من بعض الصلوات مث قام فلم جيلس فقام الناس معه فلما قضى صالته رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركعتني 

ونظرنا تسليمه كرب فسجد سجدتني وهو جالس قبل التسليم مث سلم رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 
  ورواه البخاري عن بن يوسف عن مالك 

د املقرئ ببغداد قاال أنبأ أمحد بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق بنيسابور وأبو احلسن علي بن حمم - ٣٦٦٣
أن رسول : سلمان الفقيه ثنا إسحاق بن احلسن ثنا القعنيب عن مالك عن حيىي بن سعيد عن األعرج عن بن حبينة 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام يف اثنتني من الظهر فلم جيلس فيها فلما قضى صالته سجد سجدتني مث سلم بعد ذلك 
  حيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك رواه البخاري يف الص

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ موسى بن إسحاق األنصاري ثنا أبو الربيع  - ٣٦٦٤
أن رسول اهللا صلى اهللا : الزهراين ثنا محاد بن زيد عن حيىي عن عبد الرمحن األعرج عن عبد اهللا بن مالك بن حبينة 

الشفع الذي يريد أن جيلس يف صالته فمضى يف صالته فلما كان يف آخر الصالة سجد قبل أن عليه و سلم قام يف 
يسلم مث سلم رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الربيع الزهراين وقد روينا من حديث معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا 

  عنه مبعناه 

طان ثنا أبو األزهر ثنا أبو أسامة عن بن أيب ليلى أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني الق - ٣٦٦٥
صلى بنا املغرية بن شعبة فقام يف الركعتني فسبحوا به فلم جيلس فلما سلم سجد سجديت السهو مث : عن عامر قال 

قال رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يصنع ذلك وقد روينا من حديث املسعودي عن زياد بن عالقة عن املغرية بن 
  مثله وحديث بن حبينة يف السجود قبل السالم أصح من ذلك واهللا أعلم  شعبة



أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا  - ٣٦٦٦
فنهض يف الركعتني صلى بنا سعد بن أيب وقاص : أبو معاوية عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال 

فسبح به الناس فمضى يف صالته مث قال حني أنصرف صنعت كما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صنع 
  ورواه حيىي بن حيىي عن أيب معاوية وزاد فيه مث سجد سجديت السهو حني أنصرف 

ا أيب ثنا حيىي بن حيىي أنبأ أبو معاوية أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم العدل ثن - ٣٦٦٧
  مبعناه ورواه بيان عن قيس فوقفه على سعد : فذكره 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن منقذ اخلوالين ثنا إدريس  - ٣٦٦٨
صلى بنا عقبة بن : ن مشاسة املهري يقول بن حيىي ثنا بكر بن مضر عن يزيد بن أيب حبيب أنه مسع عبد الرمحن ب

عامر اجلهين فقام وعليه جلوس فقال الناس سبحان اهللا سبحان اهللا فلم جيلس ومضى على قيامه فلما كان يف آخر 
صالته سجد سجديت السهو وهو جالس فلما سلم قال إين مسعتكم آنفا تقولون سبحان اهللا لكيما أجلس لكن السنة 

   ٤٧٤لك عن مجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم وفيما ذكرنا كفاية وباهللا التوفيق الذي صنعت وروينا ذ

  باب من سها فجلس يف األوىل

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو نصر حممد بن محدويه بن سهل املطوعي ثنا عبد اهللا بن  - ٣٦٦٩
 احلافظ أخربين أبو احلسن أمحد بن حممد العنزي ثنا عثمان بن محاد األيلي ثنا حيىي بن صاحل ح وأخربنا أبو عبد اهللا

سعيد الدارمي ثنا حيىي بن صاحل الوحاظي ثنا أبو بكر العنسي عن يزيد بن أيب حبيب عن سامل بن عبد اهللا بن عمر 
قيام لفظ ال سهو يف وثبة الصالة إال قيام عن جلوس أو جلوس عن : عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  حديث الدارمي ويف حديث األيلي ثنا يزيد بن أيب حبيب وهذا حديث ينفرد به أبو بكر العنسي وهو جمهول 

وأخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم احلافظ أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد اجلوهري ثنا علي بن  - ٣٦٧٠
خصيف عن أيب عبيدة عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه إنه  احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان قال حدثين

السهو إذا قام فيما جيلس فيه أو قعد فيما يقام فيه أو سلم يف ركعتني فأنه يفرغ من صالته ويسجد سجدتني : قال 
  وهو جالس يتشهد فيهما ويسلم 

ي ثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن مسلم أخربنا اإلمام الفقيه أبو الفتح العمري أنبأ عبد الرمحن الشرحي - ٣٦٧١
صلى بنا أنس فقام فيما ينبغي له أن يقعد أو قعد فيما ينبغي له أن يقوم فسجد : ثنا أبو داود ثنا شعبة أنبأ ثابت قال 

   ٤٧٥سجدتني وحدث عن أصحابه أهنم كانوا يفعلون ذلك 

  الترتيب باب من سها فترك ركنا عاد إىل ما ترك حىت يأيت بالصالة على

فقد صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصالة مرتبة وقال يف حديث مالك بن احلويرث صلوا كما رأيتموين 
  أصلي 



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان املرادي أنبأ  - ٣٦٧٢
قال : يوب عن أيب قالبة ثنا أبو سليمان مالك بن احلويرث رضي اهللا عنه قال الشافعي أنبأ عبد الوهاب الثقفي عن أ

لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلوا كما رأيتموين أصلي فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم 
  أكربكم رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن املثىن عن عبد الوهاب 

هللا احلافظ أنبأ علي بن محشاذ العدل ثنا علي بن عبد العزيز ثنا احلجاج بن منهال ثنا أخربنا أبو عبد ا - ٣٦٧٣
أنه كان : مهام ثنا إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة ثنا علي بن حيىي بن خالد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع 

قضى صالته جاء فسلم على جالسا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ جاء رجل فدخل املسجد فصلى فلما 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعلى القوم فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعليك أرجع فصل فإنك مل 

تصل قال فرجع فصلى فجعلنا نرمق صالته ال ندري ما يعيب منها فلما قضى صالته جاء فسلم على رسول اهللا 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أرجع فصل فإنك مل تصل وذكر ذلك أما صلى اهللا عليه و سلم وعلى القوم فقال 

مرتني أو أما ثالثا فقال الرجل ما أدري ما عبت علي من صاليت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إهنا ال تتم 
ورجليه إىل  صالة أحدكم حىت يسبغ الوضوء كما أمره اهللا تعاىل يغسل وجهه ويديه إىل املرفقني وميسح برأسه

الكعبني مث يكرب وحيمد اهللا وميجده ويقرأ من القرآن ما أذن اهللا له فيه مث يكرب فريكع ويضع كفيه على ركبتيه حىت 
تطمئن مفاصله فيستوي مث يقول مسع اهللا ملن محده ويستوي قائما حىت يأخذ كل عضو مأخذه مث يقيم صلبه مث يكرب 

ئن مفاصله ويستوي مث يكرب فريفع رأسه ويستوي قاعدا على مقعدته فيسجد فيمكن جبهته من األرض حىت تطم
   ٤٧٦ويقيم صلبه فوصف الصالة هكذا حىت فرغ مث قال ال تتم صالة أحدكم حىت يفعل ذلك 

  باب من شك يف فعل ما أمر به

د بن يوسف أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني بن احلسن القطان ثنا أمح - ٣٦٧٤
السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ بن املبارك أخربين إمساعيل بن مسلم عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن 

إذا كان أحدكم على شك : بن عباس عن عبد الرمحن بن عوف قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
شك من الزيادة وقد مضى معناه يف حديث أيب سعيد اخلدري وابن من صالته يف النقصان فليصل حىت يكون على ال

   ٤٧٧عمر وأنس بن مالك رضي اهللا عنهم 

  باب من كثر عليه السهو يف صالته فسجدتا السهو جتزيان عن ذلك كله

ليمان أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ببغداد أنبأ إمساعيل بن إسحاق ثنا س - ٣٦٧٥
أن النيب صلى اهللا عليه : بن حرب وحجاج قاال ثنا يزيد بن إبراهيم ثنا حممد بن سريين عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

و سلم صلى أحدي صاليت العشاء الظهر أو العصر وأكرب ظىن أنه قال الظهر فسلم يف ركعتني وقام إىل خشبة يف 
ن فوضع يده عليها ويف القوم أبو بكر وعمر رضي اهللا مقدم املسجد وهو غضبان ومل يذكر حجاج وهو غضبا

عنهما فهاباه أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصالة ويف الناس رجل كان يدعوه رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم بذي اليدين فقال يا رسول اهللا أنسيت أم قصرت الصالة فقال مل أنس ومل تقصر الصالة فقال بلى 

ا رسول اهللا فقال صدق ذو اليدين فصلى ركعتني مث كرب فسجد مثل سجوده أو أطول مث رفع رأسه وكرب نسيت ي



مث وضع رأسه فكرب مث سجد مثل سجوده أو أطول مث رفع رأسه وكرب واللفظ لسليمان رواه البخاري يف الصحيح 
  سلم مث كرب عن حفص بن عمر عن يزيد بن إبراهيم إال أنه قال وأكثر ظىن العصر وقال مث 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار حدثنا أمحد بن علي اخلزاز ثنا حممد  - ٣٦٧٦
بن بكار ثنا حكيم بن نافع الرقي عن هشام بن عروة ح وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا أمحد بن 

فع الرقي ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول حفص ثنا الترمجاين ثنا حكيم بن نا
سجدتا السهو جتزيان من كل زيادة ونقصان لفظ حديث املاليين ويف حديث بن عبدان : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ن معني يوثقه واهللا سجدتا السهو لكل زيادة ونقصان وهذا احلديث يعد من أفراد حكيم بن نافع الرقي وكان حيىي ب
   ٤٧٨أعلم 

  باب من ترك شيئا من تكبريات االنتقاالت مل يسجد سجديت السهو

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن احلسن بن  - ٣٦٧٧
 عليه و سلم فكان ال يتم التكبري صليت خلف النيب صلى اهللا: عمران عن بن عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه قال 

   ٤٧٩وهذا عندنا حممول على أنه صلى اهللا عليه و سلم سها عنه فلم يسجد له 

  باب من سهى عن القراءة

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن جنيد ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن  - ٣٦٧٨
أن عمر بن اخلطاب : سعيد عن حممد بن إبراهيم التيمي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بكري ثنا مالك عن حيىي بن 

رضي اهللا عنه كان يصلي بالناس املغرب فلم يقرأ فيها فلما أنصرف قيل له ما قرأت قال فكيف كان الركوع 
الواجبة قال الشافعي والسجود قالوا حسنا قال فال بأس إذا وهذا على قول الشافعي يف القدمي حممول على القراءة 

ومل يذكر أنه سجد للسهو ومل يعد الصالة فأمنا فعل ذلك بني ظهري املهاجرين واألنصار قال الشيخ رمحه اهللا وهو 
حممول عندنا على قراءة السورة أو على األسرار بالقراءة فيما كان ينبغي له أن جيهر هبا مث قد روي عن عمر إنه 

   ٤٨٠ا جيزئ إن شاء اهللا تعاىل أعادها وذلك يرد يف باب أقل م

  باب من جهر بالقراءة فيما حقه اإلسرار مل يسجد سجديت السهو

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشام عن حيىي بن أيب  - ٣٦٧٩
عليه و سلم يقرأ يف الركعتني األوليني من الظهر كان النيب صلى اهللا : كثري عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه قال 

  والعصر ويسمعنا اآلية أحيانا ويطيل يف الركعة األوىل ويقصر يف الثانية ويقرأ يف الركعتني من املغرب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي قاال ثنا أبو العباس حممد  - ٣٦٨٠
ا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخربين أيب ثنا األوزاعي حدثين حيىي بن أيب كثري حدثين عبد اهللا بن بن يعقوب ثن

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ بأم القرآن وسورتني معها يف الركعتني : أيب قتادة قال حدثين أيب 
وكان يطيل يف الركعة األوىل رواه البخاري يف اآلوليني من صالة الظهر وصالة العصر ويسمعنا اآلية أحيانا 



الصحيح عن حممد بن يوسف عن األوزاعي وأخرجه مسلم من وجه آخر عن حيىي وروينا عن أيب عبد اهللا الصناحبي 
أنه مسع أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه قرأ يف الثالثة من املغرب بأم القرآن وهبذه اآلية ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ 

  ا وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب هديتن

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا  - ٣٦٨١
مسعت عبد اهللا يقرأ يف : حكاية عن عبد الرمحن بن مهدي عن الثوري عن أشعث بن سليم عن عبد اهللا بن زياد قال 

  قال الشافعي رمحه اهللا وهذا عندنا ال يوجب سهوا  الظهر والعصر

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن الوليد الفحام ثنا عبد الوهاب بن  - ٣٦٨٢
أنه جهر بالقراءة يف الظهر أو العصر شك داود فسبح : عطاء ثنا داود بن أيب هند عن عامر عن سعيد بن العاص 

س فمضى فلما قضى الصالة قال إن يف كل صالة قراءة وما محلين على ذلك خالف السنة ولكين قرأت ناسيا النا
فكرهت أن أقطع القراءة ويذكر عن قتادة أن أنس بن مالك جهر يف الظهر والعصر فلم يسجد وعن خباب بن 

   ٤٨١األرت بنحو من ذلك وروي فيه عن عمر وعبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنهما 

  باب من التفت يف صالته مل يسجد سجديت السهو

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا السري بن خزمية ثنا عبد اهللا يعين بن  - ٣٦٨٣
مسلمة عن مالك عن أيب حازم عن سهل بن سعد يف ذهاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل بين عمرو بن 

وكان أبو بكر ال يلتفت يف :  بكر وجميء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وتصفيق الناس قال عوف وصالة أيب
الصالة فلما أكثر الناس التصفيق إلتفت فذكر احلديث ويف آخره فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما يل 

يه وإمنا التصفيح للنساء وروينا فيما رأيتكم أكثرمت التصفيح من نابه شيء يف صالته فليسبح فإنه إذا سبح إلتفت إل
  مضى عن جابر قال إشتكى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قياما 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا الربيع بن نافع ثنا معاوية بن سالم عن  - ٣٦٨٤
ثوب بالصالة يعين صالة الصبح فجعل : أبا سالم قال حدثين السلويل عن سهل بن احلنظلية قال زيد أنه مسع 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي وهو يلتفت إىل الشعب قال أبو داود يعين وكان أرسل فارسا إىل الشعب 
   ٤٨٢من الليل حيرس 

  سهوباب من فكر يف صالته أو حدث نفسه بشيء مل يسجد سجديت ال

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد الصفار املصري ثنا مالك بن  - ٣٦٨٥
حيىي بن مالك ثنا يزيد بن هارون ثنا مسعر بن كدام عن قتادة عن زرارة بن أويف عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن 

وست به أنفسها أو حدثت به أنفسها ما مل تكلم به أو تعمل به جتوز ألميت عما وس: النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث مسعر بن كدام وغريه 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن جعفر القطيعي ثنا أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن أمحد بن  - ٣٦٨٦
: سعيد بن أيب حسني حدثين عبد اهللا بن أيب مليكة عن عقبة بن احلارث قال حنبل حدثين أيب ثنا روح ثنا عمر بن 

صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العصر فلما سلم قام سريعا فدخل على بعض نسائه مث خرج ورأى ما 
دنا فأمرت يف وجوه القوم من تعجبهم لسرعته قال ذكرت وأنا يف الصالة تربأ عندنا فكرهت أن ميسي أو يبيت عن

بقسمته رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق بن منصور عن روح وروينا عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه 
   ٤٨٣قال إين ألحسب جزية البحرين وأنا قائم يف الصالة 

  باب من نظر يف صالته إىل ما يلهيه مل يسجد سجديت السهو

ىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حي - ٣٦٨٧
صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مخيصة هلا : سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

بن  أعالم فقال شغلتىن هذه األعالم إذهبوا هبا ايل أيب جهم وإيتوين باألنبجاين أخرجه البخاري ومسلم من حديث
  عيينة وقال يونس عن الزهري فإهنا أهلتين يف صاليت 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسني اخلسروجردي خبسرو جرد ثنا داود  - ٣٦٨٨
بن احلسني البيهقي ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن علقمة بن أيب علقمة عن أمه عن عائشة رضي اهللا 

أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مخيصة شامية هلا علم فشهد فيها الصالة : ها قالت عن
فلما انصرف قال ردوا هذه اخلميصة إىل أيب جهم فإين نظرت إىل علمها يف الصالة فكاد يفتنين قال الشافعي فلم 

صلى اهللا عليه و سلم فلم نعلمه أمره أن يسجد نعلمه سجد للسهو ونظر أبو طلحة إىل حائط فذكر ذلك للنيب 
  للسهو 

أخربناه أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن عبد اهللا  - ٣٦٨٩
 أن أبا طلحة األنصاري كان يصلي يف حائط له فطارد بشيء فطفق يتردد يلتمس خمرجا فأعجبه ذلك: بن أيب بكر 

فجعل يتبعه بصره ساعه مث رجع إىل صالته فإذا هو ال يدرى كم صلى فقال لقد أصابين يف مايل هذا فتنه فجاء إىل 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر له الذي أصابه يف حائطه من الفتنة فقال يا رسول اهللا هو صدقة فضعه حيث 

   ٤٨٤شئت 

  روينا فيمن قام من اثنتني فلم باب من نسي القنوت سجد للسهو قياسا على ما

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو عاصم عن  - ٣٦٩٠جيلس 
  فيمن نسي القنوت يف صالة الصبح قال عليه سجدتا السهو : عمران القطان عن احلسن 

مد بن يعقوب ثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخربين أيب عن سعيد وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو العباس حم - ٣٦٩١
  فيمن نسي القنوت يف صالة الصبح قال عليه سجدتا السهو : بن عبد العزيز 



وأخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم احلافظ أنبأ أبو نصر أمحد بن عمرو ثنا سفيان بن حممد اجلوهري ثنا  - ٣٦٩٢
من نسي القنوت يف الوتر سجد : بن الوليد ثنا سفيان عن هشام عن احلسن قال علي بن احلسن ثنا عبد اهللا 

   ٤٨٥سجديت السهو قال سفيان رمحه اهللا وبه نأخذ 

  باب من مل ير السجود يف ترك القنوت

 أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد - ٣٦٩٣
صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن عبد اجلبار ثنا بن فضيل عن أيب مالك األشجعي عن أبيه قال 

  الفجر فلم يقنت 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن  - ٣٦٩٤
صليت خلف النيب صلى اهللا عليه و سلم وأيب : ألت أيب عن القنوت فقال هارون أنبأ أبو مالك األشجعي قال س

  بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم فلم أر أحدا منهم فعله قط 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن  - ٣٦٩٥
صلينا خلف : عن منصور عن إبراهيم عن األسود وعمرو بن ميمون قاال عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان 

عمر الفجر فلم يقنت وقد روينا يف باب القنوت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث عن اخللفاء بعده أهنم قنتوا 
ألحايني يف صالة الصبح ومشهور عن عمر من أوجه صحيحة أنه كان يقنت يف صالة الصبح فلئن تركوه يف بعض ا

سهوا أو عمدا دل ذلك على كونه غري واجب وحني مل ينقل عن أحد منهم أنه سجد سجديت السهو لذلك دل 
   ٤٨٦على أنه ال سجود يف السهو عنه واهللا أعلم 

  باب من سها عن سجديت السهو حىت انصرف

البختري ثنا أمحد بن الوليد  أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو بن - ٣٦٩٦
ثنا شاذان أنبأ شعبة ح وأخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى الظهر : بن حرب ثنا شعبة عن احلكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا 
الصالة قال ال قالوا صليت مخسا فسجد سجدتني لفظ حديث سليمان ومل يذكر شاذان مخسا فلما سلم قيل أزيد يف 

الظهر وقال فلما انصرف وقال فسجد سجديت السهو أخرجاه من حديث شعبة كما مضى وروينا من حديث 
  إبراهيم بن سويد عن علقمة أمت من ذلك وقد مضى ذكره 

بأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا حممد بن عبد أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أن - ٣٦٩٧
صليت يف بييت فسهوت مث أتيت الضحاك يعين بن مزاحم : الوهاب أنبأ جعفر بن عون عن سلمة بن نبيط قال 

  فقلت له إين صليت يف بييت فسهوت فقال أسجد اآلن 



ثنا أبو احلسني الغازي ثنا أبو حفص عمرو بن أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو إسحاق الشريازي  - ٣٦٩٨
إذا سها يف املسجد فلم يسجد حىت خيرج من املسجد فليس عليه شيء : علي ثنا أبو قتيبة ثنا الربيع عن احلسن قال 

٤٨٧   

  باب الدليل على أن سجديت السهو للسهو نافلة

و داود ثنا حممد بن العالء ثنا أبو خالد عن بن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أب - ٣٦٩٩
إذا : عجالن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

شك أحدكم يف صالته فليلق الشك ولينب على اليقني فإذا استيقن التمام سجد سجدتني فإن كانت صالته تامة 
لة والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة متاما لصالته وكانت السجدتان مرغمىت الشيطان كانت الركعة ناف

٤٨٨   

  باب من سها خلف اإلمام دونه مل يسجد للسهو

قد مضى حديث معاوية بن احلكم السلمي وكالمه خلف النيب صلى اهللا عليه و سلم جاهال بتحرميه مث مل يأمره النيب 
ود السهو وروي يف ذلك عن بن عباس وهو قول الشعيب والنخعي والزهري وغريهم صلى اهللا عليه و سلم بسج

  وقد روي فيه حديث ضعيف 

أخربناه أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان األصبهاين ثنا حممد بن عبد اهللا بن رستة ثنا بن  - ٣٧٠٠
:  عن احلكم بن عبد اهللا عن سامل بن عبد اهللا قال كاسب ثنا إمساعيل بن داود عن سليمان بن بالل عن أيب احلسني

جاء جبري بن مطعم إىل بن عمر فقال يا أبا عبد الرمحن كيف قال أمري املؤمنني عمر يف اإلمام يؤم القوم فقال بن 
 عمر قال عمر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن اإلمام يكفي من وراءه فإن سها اإلمام فعليه سجدتا السهو
وعلى من وراءه أن يسجدوا معه وإن سها أحد ممن خلفه فليس عليه أن يسجد واإلمام يكفيه وروي خارجه بن 
مصعب عن أيب احلسني املديين عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مبعناه وأبو 

  احلسني هذا جمهول واحلكم بن عبد اهللا ضعيف واهللا أعلم 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن يوسف البغدادي أنبأ عثمان بن حممد بن بشر ثنا إمساعيل القاضي ثنا  - ٣٧٠١
يقولون : بن أيب أويس وعيسى بن ميناء قاال ثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل املدينة كانوا 

   ٤٨٩أوهامهم  سترة اإلمام سترة ملن خلفه قلوا أو كثروا وهو حيمل

  باب اإلمام يسهو فيسجد ويسجد من خلفه

  لقوله صلى اهللا عليه و سلم إمنا اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ٣٧٠٢
ك مالك بن أنس والليث بن سعد وعمرو بن احلارث ويونس بن يزيد ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخرب



أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام : أن بن شهاب أخربهم عن عبد الرمحن األعرج أن عبد اهللا بن حبينة حدثه 
يف اثنتني من الظهر فلم جيلس فلما قضى صالته سجد سجدتني يكرب يف كل سجدة وهو جالس قبل السالم 

مها الناس معه مكان ما نسي من اجللوس أخرجه البخاري ومسلم عن قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد وسجد
   ٤٩٠وأخرجاه من حديث مالك كما مضى 

  باب املسبوق ببعض الصالة يتم باقي صالته وال يسجد سجديت السهو إذا مل يسه

  تكم فأمتوا هو وال اإلمام لقوله صلى اهللا عليه و سلم ما أدركتم فصلوا وما فا

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد اللخمي ثنا عمرو بن ثور اجلذامي وابن أيب مرمي قاال  - ٣٧٠٣
قال انتهيت : ثنا الفريايب ثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن حممد بن سريين عن عمرو بن وهب عن املغرية بن شعبة 

ىل عبد الرمحن بن عوف وقد صلى بالناس ركعة فذهب يستأخر فأشار إليه أن أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إ
  اثبت فصلينا ما أدركنا وقضينا ما سبقنا به 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا هدبة بن خالد ثنا مهام عن قتادة عن  - ٣٧٠٤
قال ختلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر قصة قال فأتينا :  احلسن وعن زرارة بن أويف أن املغرية بن شعبة

الناس وعبد الرمحن بن عوف يصلي هبم الصبح فلما رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم أراد أن يتأخر فأوما إليه أن 
سلم خلفه ميضي قال فصليت أنا والنيب صلى اهللا عليه و سلم خلفه ركعة فلما سلم قام النيب صلى اهللا عليه و 

فصلى الركعة اليت سبق هبا ومل يزد عليها شيئا قال أبو داود أبو سعيد اخلدري وابن عمر وابن الزبري يقولون من 
أدرك الفرد من الصالة عليه سجدتا السهو قال الشيخ وحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أوىل أن يتبع 

٤٩١   

  باب سجود السهو يف التطوع

  اس روي ذلك عن بن عب

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا عبد اهللا  - ٣٧٠٥
بن مسلمة عن مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا حممد بن نصر اإلمام ثنا حيىي بن حيىي 

لمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن أيب س
إن أحدكم إذا قام يصلي جاءة الشيطان فلبس عليه حىت ال يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك : سلم قال 

فليسجد سجدتني وهو جالس رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي 
   ٤٩٢بن حيىي 

  باب كيف يسجد للسهو إذا سجدمها قبل السالم



أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ثنا  - ٣٧٠٦
الليث ح وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا قتيبة وابن رمح قاال ثنا 

أن رسول اهللا صلى اهللا : ليث عن بن شهاب عن األعرج عن عبد اهللا بن حبينة األسدي حليف بين عبد املطلب ال
عليه و سلم قام يف صالة الظهر وعليه جلوس فلما أمت صالته سجد سجدتني يكرب يف كل سجدة وهو جالس قبل 

إال أن أبا عمرو مل يقل األسدي وال  أن يسلم وسجدمها الناس معه مكان ما نسي من اجللوس لفظ حديثهما سواء
  حليف بىن عبد املطلب رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة ورواه مسلم عن قتيبة وحممد بن رمح 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األصم أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أخربين أيب قال  - ٣٧٠٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قال حدثين بن هرمز عن عبد اهللا بن حبينة  مسعت األوزاعي قال حدثين بن شهاب

سلم سها عن قعود قام عنه قال فانتظرنا سالمه فكرب مث سجد مث كرب فرفع رأسه مث كرب فسجد مث كرب فرفع رأسه مث 
   ٤٩٣سلم 

  باب كيف يسجد للسهو إذا سجدمها بعد السالم

حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن  - ٣٧٠٨
أن رسول اهللا صلى اهللا : سليمان بن حرب ثنا يزيد بن إبراهيم ثنا حممد بن سريين عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

ني وقام إىل عليه و سلم صلى إحدى صاليت العشي الظهر أو العصر وأكرب ظين أنه قال الظهر فسلم يف الركعت
خشبة يف مقدم املسجد وهو غضبان فوضع يده عليها ويف الناس أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه وخرج سرعان 
الناس فقالوا أقصرت الصالة أقصرت الصالة ويف الناس رجل كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدعوه ذو 

ه مل أنس ومل تقصر الصالة قال بل نسيت يا رسول اهللا اليدين فقال يا رسول اهللا أنسيت أم قصرت الصالة فقال ل
قال صدق ذو اليدين فصلى ركعتني مث سلم مث كرب فسجد مثل سجوده أو أطول مث رفع رأسه فكرب مث وضع رأسه 
فكرب مث سجد مثل سجوده أو أطول مث رفع رأسه وكرب أخرجه البخاري يف الصحيح عن حفص بن عمر عن يزيد 

   ٤٩٤ه قال وأكثر ظين أهنا العصر بن إبراهيم إال أن

  باب من قال يكرب مث يكرب ويسجد

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا علي بن نصر بن علي ثنا سليمان بن  - ٣٧٠٩
ن النيب حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب وهشام وحيىي بن عتيق وابن عون عن حممد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ع

يف قصة ذي اليدين أنه كرب وسجد قال هشام يعين بن حسان كرب مث كرب وسجد تفرد به : صلى اهللا عليه و سلم 
محاد بن زيد عن هشام وسائر الرواة عن بن سريين مث سائر الرواة عن هشام بن حسان مل حيفظ التكبرية األوىل 

   ٤٩٥وحفظهما محاد بن زيد رمحه اهللا 

  عن سجديت السهو باب من قال يسلم



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ح وأخربنا أبو سعيد حيىي بن حممد  - ٣٧١٠
بن حيىي اخلطيب اإلسفرائيين أنبأ أبو حبر حممد بن احلسن بن كوثر ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا 

صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إحدى : يرة رضي اهللا عنه قال أيوب عن حممد بن سريين عن أيب هر
صاليت العشا إما الظهر وإما العصر ركعتني وأكرب ظين أهنا العصر مث انصرف إىل جذع يف املسجد فاستند إليه وهو 

نهما مغضب فخرج سرعان الناس يقولون قصرت الصالة قصرت الصالة ويف القوم أبو بكر وعمر رضي اهللا ع
فهاباه أن يكلماه فقام ذو اليدين فقال يا رسول اهللا أقصرت الصالة أم نسيت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم ما يقول ذو اليدين فقالوا صدق يا رسول اهللا فصلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركعتني مث سلم مث 

و أطول مث كرب فرفع قال حممد وأخربت عن عمران بن كرب فسجد مث كرب فرفع مث كرب فسجد كسجوده األول أ
  حصني أنه قال وسلم رواه مسلم يف الصحيح عن عمرو الناقد وزهري بن حرب عن سفيان 

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم  - ٣٧١١
ثنا خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال أنبأ عبد الوهاب بن عبد اجمليد 

سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ثالث ركعات من العصر مث قام فدخل احلجرة فقام رجل بسيط اليدين : 
السهو مث سلم رواه فقال أقصرت الصالة يا رسول اهللا فخرج مغضبا فصلى الركعة اليت كان ترك مث سجد سجديت 

مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم إال أنه قال فصلى الركعة اليت كان ترك مث سلم مث سجد سجديت السهو 
مث سلم وكذلك رواه الشافعي رمحه اهللا عن عبد الوهاب قال مث سلم مث سجد سجدتني مث سلم وكذلك رواه 

   ٤٩٦إمساعيل بن علية ومجاعة عن خالد 

  يتشهد بعد سجديت السهو مث يسلمباب من قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عبد الرمحن حممد بن عبد اهللا بن الوزير التاجر أنبأ أبو حامت حممد  - ٣٧١٢
بن إدريس احلنظلي ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري ثنا أشعث بن عبد امللك احلمراين عن حممد بن سريين عن خالد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم تشهد يف سجديت السهو : قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني احلذاء عن أيب 
  مث سلم 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن حيىي بن فارس ثنا حممد بن  - ٣٧١٣
ه و سلم صلى هبم فسها فسجد سجدتني مث تشهد بعد مث أن النيب صلى اهللا علي: عبد اهللا بن املثىن فذكره بإسناده 

سلم تفرد به أشعث احلمراين وقد رواه شعبة ووهيب وابن علية والثقفي وهشيم ومحاد بن زيد ويزيد بن زريع 
وغريهم عن خالد احلذاء مل يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث عن حممد عنه ورواه أيوب عن حممد قال أخربت عن 

م دون التشهد ويف رواية هشيم ذكر التشهد قبل السجدتني وذلك يدل على خطإ أشعث فيما عمران فذكر السال
  رواه 

أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا الربيع ثنا هشيم أنبأ  - ٣٧١٤
اهللا عليه و سلم صلى الظهر أو أن رسول اهللا صلى : خالد عن أيب قالبة ثنا أبو املهلب عن عمران بن حصني 



العصر ثالث ركعات فقال له رجل يقال له اخلرباق يا رسول اهللا إمنا صليت ثالث ركعات قال أكذلك قالوا نعم 
  قال فقام فصلى مث سجد مث تشهد وسلم وسجد سجديت السهو مث سلم هذا هو الصحيح هبذا اللفظ واهللا أعلم 

أخربين أبو أمحد احلافظ ثنا أمحد بن حممد بن احلسن أنبأ حممد بن حيىي ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ - ٣٧١٥
قلت حملمد بن سريين فيهما تشهد يعين يف سجديت : سليمان بن حرب قال قال محاد بن زيد قال سلمة بن علقمة 

صحيح عن سليمان السهو قال مل أمسعه يف حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه وأحب إيل أن يتشهد رواه البخاري يف ال
بن حرب خمتصرا وقال البخاري رمحه اهللا وسلم أنس واحلسن ومل يتشهدا وقال قتادة ال يتشهد قال الشيخ رمحه اهللا 

  واألخبار الصحيحه يف ذلك تدل على أنه وإن سجدمها بعد السالم ومل يتشهد هلما وباهللا التوفيق 

أ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن حيىي احللواين ثنا حممد بن أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنب - ٣٧١٦
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : عمران بن أيب ليلى ثنا أيب ثنا بن أيب ليلى قال حدثين الشعيب عن املغرية بن شعبة 

عيب وال يفرح مبا تشهد بعد أن رفع رأسه من سجديت السهو وهذا يتفرد به حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الش
  يتفرد به واهللا أعلم 

أخربنا أبو الفضل بن أيب سعيد اهلروي قدم علينا حاجا أنبأ أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن عمر بن أمحد بن  - ٣٧١٧
علي اجلوهري مبرو ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا النفيلي ثنا حممد بن سلمة عن خصيف عن أيب عبيدة عن عبد 

إذا كنت يف الصالة فشككت يف ثالث أو : عود رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا بن مس
أربع وأكثر ظنك على أربع تشهدت مث سجدت سجدتني وأنت جالس قبل أن تسلم مث تشهدت أيضا مث سلمت 

   ٤٩٧وهذا غري قوي وخمتلف يف رفعه ومتنه 

  باب الكالم يف الصالة

و زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو احلسني أمحد بن عثمان بن حيىي ثنا أبو قالبة يعين الرقاشي ح أخربنا أب - ٣٧١٨
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ببغداد قال قرئ على عبد امللك بن حممد الرقاشي 

عن علقمة عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه  وأنا أمسع ثنا حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة عن األعمش عن إبراهيم
كنا نسلم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يصلى فريد علينا فلما قدمنا من احلبشة سلمت عليه : قال 

فلم يرد علي فقلت يا رسول اهللا إنك كنت ترد علينا قال كفي بالصالة شغال لفظ حديث أيب عبد اهللا رواه 
  ح عن حيىي بن محاد ورواه مسلم كما مضى البخاري يف الصحي

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ٣٧١٩
كنا نسلم على النيب صلى : سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن عاصم بن أيب النجود عن أيب وائل عن عبد اهللا قال 

و سلم وهو يف الصالة قبل أن نأيت أرض احلبشة فريد علينا وهو يف الصالة فلما رجعنا من أرض احلبشة  اهللا عليه
آتيته ألسلم عليه فوجدته يصلى فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذىن ما قرب وما بعد فجلست حىت إذا قضى صالته 

 أن ال تكلموا يف الصالة وقد مضى يف ذلك آتيته فقال إن اهللا جل ثناؤه حيدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث اهللا
   ٤٩٨حديث جابر بن عبد اهللا وزيد بن أرقم وذلك كله حممول عندنا على العمد 



  باب الكالم يف الصالة على وجه السهو

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ٣٧٢٠
يع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الرب

الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا القعنيب فيما قرأ على مالك ح قال وثنا بن بكري ثنا مالك عن أيوب بن أيب 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انصرف من اثنتني فقال له : متيمة السختياين عن حممد بن سريين عن أيب هريرة 

ذو اليدين أقصرت الصالة أم نسيت يا رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أصدق ذو اليدين فقال 
ول الناس نعم فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى اثنتني أخريني مث سلم مث كرب فسجد مثل سجوده أو أط

مث رفع مث كرب فسجد مثل سجوده أو أطول مث رفع لفظ حديثهم سواء إال أن الشافعي رمحه اهللا مل يقل بن أيب متيمة 
  رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب وغريه وأخرجه مسلم من حديث بن عيينة ومحاد بن زيد عن أيوب 

ثنا أبو داود ثنا حممد بن عبيد ثنا محاد بن زيد عن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر  - ٣٧٢١
صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إحدى صاليت العشي : أيوب عن حممد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

الظهر أو العصر فصلى بنا ركعتني مث سلم مث قام إىل خشبة يف مقدم املسجد فوضع يديه عليها إحدامها على األخرى 
ف يف وجهه الغضب مث خرج سرعان الناس وهم يقولون قصرت الصالة قصرت الصالة ويف الناس أبو بكر يعر

وعمر رضي اهللا عنهما فهاباه أن يكلماه فقام رجل كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسميه ذا اليدين فقال يا 
ل نسيت يا رسول اهللا فأقبل رسول اهللا رسول اهللا أنسيت أم قصرت الصالة فقال مل أنس ومل تقصر الصالة قال ب

صلى اهللا عليه و سلم على القوم فقال أصدق ذو اليدين فأومئوا أي نعم فرجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل 
مقامه فصلى الركعتني الباقيتني مث سلم مث كرب وسجد مثل سجوده أو أطول مث رفع وكرب مث كرب وسجد مثل 

وكرب قال فقيل حملمد سلم يف السهو فقال مل أحفظه من أيب هريرة رضي اهللا عنه ولكن سجوده أو أطول مث رفع 
نبئت أن عمران بن حصني قال مث سلم قال أبو داود مل يذكر فأومئوا إال محاد بن زيد قال الشيخ ومل يبلغنا إال من 

  جهة أيب داود عن حممد بن عبيد عن محاد بن زيد وهم ثقات أئمة 

أبو احلسن علي بن أمحد املقرئ بن احلمامي أنبأ أمحد بن سلمان الفقيه ثنا عبد امللك بن حممد ثنا  أخربنا - ٣٧٢٢
بشر بن عمر ثنا شعبة ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا علي بن داود ثنا آدم ثنا 

صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عنه قال شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا 
سلم الظهر أو العصر ركعتني وسلم فقال ذو اليدين أقصرت الصالة يا رسول اهللا أم نسيت فقال رسول اهللا صلى 

اهللا عليه و سلم ألصحابه أحق ما يقول قالوا نعم فصلى ركعتني آخراوين مث سجد سجديت السهو قال شعبة قال 
بن الزبري صلى من املغرب ركعتني وسلم وتكلم مث صلى ما بقى وقال هكذا فعل رسول اهللا سعد ورأيت عروة 

  صلى اهللا عليه و سلم لفظ حديث آدم وليس يف حديث بشر قصة عروة رواه البخاري يف الصحيح عن آدم 

بن يعقوب ثنا جعفر وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد  - ٣٧٢٣
بن حممد بن شاكر ثنا حممد بن سابق ثنا شيبان ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا 

عبد اهللا بن حممد ثنا إسحاق بن منصور ثنا عبيد اهللا بن موسى عن شيبان عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب 
ينما أنا أصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة الظهر فسلم رسول اهللا صلى ب: هريرة رضي اهللا عنه قال 



اهللا عليه و سلم من الركعتني فقام رجل من بىن سليم فقال يا رسول اهللا أقصرت الصالة أم نسيت قال مل تقصر ومل 
ا ما يقول ذو اليدين قالوا نعم أنس فقال يا رسول اهللا إمنا صليت ركعتني قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حق

فصلى هبم ركعتني أخريني قال وحدثين ضمضم أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول مث سجد رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم سجدتني لفظ حديث بن سابق رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن منصور إال أنه ساق بعض 

ىي بن أيب كثري مل حيفظ سجديت السهو عن أيب سلمة وإمنا حفظهما عن احلديث دون مجيعه قال واقتص احلديث وحي
ضمضم بن جوش وقد حفظهما سعد بن إبراهيم من أيب سلمة ومل حيفظهما الزهري ال عن أيب سلمة وال عن مجاعة 

  حدثوه هبذه القصة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

مد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا يعقوب بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حم - ٣٧٢٤
إبراهيم بن سعد قال حدثين أيب عن صاحل بن كيسان عن بن شهاب الزهري أن أبا بكر بن سليمان بن أيب حثمة 

أنه بلغه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى الركعتني مث سلم فقال ذو الشمالني بن عبد يا رسول اهللا : أخربه 
قصرت الصالة أم نسيت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل تقصر الصالة ومل أنس فقال ذو الشمالني قد أ

كان بعض ذلك يا رسول اهللا فأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على القوم فقال أصدق ذو الشمالني فقالوا 
ة ومل يسجد السجدتني اللتني تسجدان إذا شك نعم فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمت ما بقى من الصال

الرجل يف صالته حني لقاه الناس قال بن شهاب أخربين هذا اخلرب سعيد بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
بن شهاب وأخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن وأبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث وعبيد اهللا بن عبد اهللا عن أيب 

ي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثله وهذا حديث خمتلف فيه على الزهري فرواه صاحل هريرة رض
بن كيسان هكذا وهو أصح الروايات فيما نرى حديثه عن بن أيب حثمة مرسل وحديثه عن الباقيني موصول وأرسله 

يزيد عنه عن مجاعتهم دون روايته  مالك بن أنس عنه عن بن أيب حثمة وابن املسيب وأيب سلمة وأسنده يونس بن
  عن بن أيب حثمة وأسنده معمر عنه عن أيب سلمة وأيب بكر بن سليمان بن أيب حثمة 

أخربناه أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور  - ٣٧٢٥
 سلمة وأيب بكر بن سليمان عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أيب

صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم الظهر أو العصر فسها يف ركعتني فانصرف فقال له ذو الشمالني بن عبد عمرو : 
يدين وكان حليفا لبين زهرة يا رسول اهللا أخففت الصالة أم نسيت فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ما يقول ذو ال

قالوا صدق يا نيب اهللا قال فأمت هبم الركعتني اللتني نقص قال الزهري مث سجد سجدتني بعد ما تفرغ وهذا يدل على 
أنه مل يسمعهم ذكروا له سجدتيه وقد سجدمها حىت أخرب به عن نفسه وأختلف على بن أيب ذئب عن سعيد املقربي 

عن حممد بن سريين عن أيب هريرة رضي اهللا عنه مث عن سعد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه يف هذه القصة وقد ثبت 
  بن إبراهيم عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سجدمها 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ٣٧٢٦
ر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك مالك بن أنس عن داود بن احلصني أن أبا سفيان موىل بن يعقوب ثنا حب

صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة العصر فسلم يف : أيب أمحد أخربه أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول 
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل ذلك مل ركعتني فقال ذو اليدين أقصرت الصالة يا رسول اهللا أم نسيت فقال رسو



يكن فقال يا رسول اهللا قد كان قبل ذلك فأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين 
فقالوا نعم يا رسول اهللا فأمت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما بقى عليه من الصالة مث سلم وسجد سجدتني وهو 

الم رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة عن مالك بإسناده عن أيب هريرة قال صلى لنا رسول اهللا صلى جالس بعد الس
  اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن العالء أبو  - ٣٧٢٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مر عن نافع عن بن عمر كريب اهلمداين ثنا أبو أسامة عن عبيد اهللا بن ع

صلى فسها فسلم يف الركعتني فقال له رجل يقال له ذو اليدين يا رسول اهللا أقصرت الصالة أم نسيت قال ما 
قصرت الصالة وما نسيت قال فإنك صليت ركعتني فقال أكما قال ذو اليدين قالوا نعم قال فتقدم فصلى ركعتني 

  م مث سجد سجديت السهو تفرد به أبو أسامة محاد بن أسامة وهو من الثقات مث سل

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا  - ٣٧٢٨
بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف إمساعيل بن علية عن خالد احلذاء ح وأخربنا أبو احلسن املقرئ واللفظ له أنبأ احلسن 

: بن يعقوب ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع عن خالد احلذاء أنبأ أبو قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني قال 
سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ثالث ركعات من العصر مث دخل فقام إليه رجل يقال له اخلرباق وكان 

يا رسول اهللا فخرج مغضبا جير رداءه فقال أصدق قالوا نعم فقام فصلى تلك  طويل اليدين فقال أقصرت الصالة
الركعة مث سلم مث سجد سجدتيهما مث سلم وقال بن علية مث دخل منزله والباقي مبعناه رواه مسلم يف الصحيح عن 

  أيب بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب عن بن علية 

دان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك وأمحد بن إبراهيم أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عب - ٣٧٢٩
بن ملحان قاال ثنا حيىي هو بن بكري ثنا الليث عن يزيد بن أيب حبيب أن سويد بن قيس أخربه عن معاوية بن حديج 

نسيت من أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى يوما فانصرف وقد بقى من الصالة ركعة فأدركه رجل فقال : 
الصالة ركعة فرجع فدخل املسجد وأمر بالال فأقام الصالة فصلى بالناس ركعة فأخربت بذلك الناس فقالوا وتعرف 

  الرجل قلت ال إال أن أراه فمر يب فقلت هو هذا فقالوا هذا طلحة بن عبيد اهللا 

غداد ثنا علي بن إبراهيم الواسطي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو عثمان بن أمحد الدقاق بب - ٣٧٣٠
ثنا وهب بن جرير بن حازم ثنا أيب قال مسعت حيىي بن أيوب حيدث عن يزيد بن أيب حبيب عن سويد بن قيس عن 

صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املغرب فسها فسلم يف ركعتني مث انصرف فقال : معاوية بن حديج قال 
ت فسلمت يف ركعتني فأمر بالال فأقام الصالة مث أمت تلك الركعة فسألت الناس عن له رجل يا رسول اهللا إنك سهو

الرجل الذي قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنك سهوت فقيل يل تعرفه قلت ال إال إن آراه فمر يب رجل 
  فقلت هو هذا قالوا هذا طلحة بن عبيد اهللا 

سن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا الربيع ثنا محاد ثنا أخربنا علي بن حممد املقرئ أنبأ احل - ٣٧٣١
أن بن الزبري صلى املغرب بالناس فسلم يف الركعتني مث قام إىل احلجر : عسل بن سفيان عن عطاء بن أيب رباح 

قال األسود ليستلمه فنظر فرأى القوم جلوسا قال فجاء حىت صلى لنا الركعة الباقية مث سلم مث سجد سجدتني 



فانطلقت يف فوريت إىل بن عباس فسألته فقال أيها هللا أبوك كيف صنع فأعدت عليه فقال ما أماط عن سنة نبيه صلى 
  اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن إسحاق البغوي ثنا عبد اهللا بن احلسن اهلامشي ثنا  - ٣٧٣٢
فذكر معناه وزاد فسبحنا فالتفت إلينا : نا هشام وهو بن حسان عن عسل عن عطاء عبد اهللا بن بكر السهمي ث

فقال ما أمتمنا الصالة فقلنا برؤسنا سبحان اهللا أي ال ومل يذكر من قول بن عباس أكثر من أن قال ما أماط من سنة 
  نبيه صلى اهللا عليه و سلم 

 الصفار ثنا أمحد بن حممد الربيت القاضي ثنا مسلم بن وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنبأ أبو عبد اهللا - ٣٧٣٣
قال صلى بن الزبري املغرب فسلم يف ركعتني مث : إبراهيم ثنا احلارث بن عبيد أبو قدامة األيادي ثنا عامر عن عطاء 

ري هنض فسبح الناس فقال ما هلم مث جاء فركع ركعة مث سجد سجدتني قال فأتيت بن عباس فأخربته بفعل بن الزب
  فقال ما أماط عن سنة نبيه صلى اهللا عليه و سلم قال الشيخ وابن الزبري هذا عبد اهللا بن الزبري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد قال حدثين أيب ثنا إمساعيل قال وثنا  - ٣٧٣٤
شيبة ثنا إمساعيل بن إبراهيم قال حدثين احلجاج بن أيب حممد بن يعقوب ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أيب 

: عثمان قال حدثين حيىي بن أيب كثري عن هالل بن أيب ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن احلكم السلمي قال 
بينما حنن نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرمحك اهللا فرماين القوم 

ارهم فقلت وأثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إيل فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتوين بأبص
لكين سكت فلما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبأيب هو وأمي ما رأيت معلما قبله وال بعده أحسن تعليما 

 يصلح فيها شيء من كالم الناس هذا إمنا هو منه واهللا ما كهرين وال شتمين وال ضربين قال إن هذه الصالة ال
التسبيح والتكبري وقراءة القرآن أو كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر 

   ٤٩٩بن أيب شيبة وغريه 

  باب ما يستدل به على أنه ال جيوز أن يكون حديث بن مسعود يف حترمي الكالم

 (  
  هريرة وغريه يف كالم الناسي  ناسخا حلديث أيب

وذلك لتقدم حديث عبد اهللا وتأخر حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه وغريه قال بن مسعود فيما روينا عنه يف حترمي 
الكالم فلما رجعنا من أرض احلبشة ورجوعه من أرض احلبشة كان قبل هجرة النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل 

  شهد مع النيب صلى اهللا عليه و سلم بدرا فقصة التسليم كانت قبل اهلجرة املدينة مث هاجر إىل املدينة و

حدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا حديج بن معاوية عن  - ٣٧٣٥
صلى اهللا عليه و سلم  بعثنا رسول اهللا: أيب إسحاق عن عبد اهللا بن عتبة عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال 



إىل النجاشي وحنن مثانون رجال ومعنا جعفر بن أيب طالب فذكر احلديث يف دخوهلم على النجاشي ويف آخره قال 
  فجاء بن مسعود فبادر فشهد بدرا 

 أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد ثنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن عتاب ثنا القاسم بن عبد اهللا - ٣٧٣٦
: بن املغرية اجلوهري ثنا إمساعيل بن أيب أويس حدثين إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال 

وممن يذكر أنه قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبكة من مهاجرة أرض احلبشة األوىل مث هاجر إىل املدينة 
شهد بدرا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهكذا  فذكرهم وذكر فيهم عبد اهللا بن مسعود قال وكان ممن

ذكره سائر أهل املغازي بال اختالف بينهم فيه وأما أبو هريرة رضي اهللا عنه فقد روينا عن سفيان بن عيينة ومحاد بن 
زيد عن أيوب عن حممد بن سريين عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

دى صاليت العشي وروينا عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة أنه قال بينما أنا أصلي مع رسول اهللا إح
صلى اهللا عليه و سلم صالة الظهر فذكر قصة ذي اليدين وروينا يف حديث أيب سفيان موىل بن أيب أمحد عن أيب 

و سلم ويف حديث الزهري عن سعيد بن املسيب وأيب  هريرة رضي اهللا عنه قال صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه
سلمة بن عبد الرمحن وأيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام وعبيد اهللا بن عبد اهللا أن أبا هريرة رضي اهللا 

  عنه قال صلى لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الظهر أو العصر فسلم يف ركعتني فذكره 

اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنبأ احلسن بن سفيان ثنا حرملة بن حيىي أنبأ بن  أخربناه أبو عبد - ٣٧٣٧
شهد هذه القصة وقدوم أيب : وهب أخربين بن يونس عن بن شهاب فذكره أخربنا أبو هريرة رضي اهللا عنه أنه 

  هريرة رضي اهللا عنه على النيب صلى اهللا عليه و سلم كان وهو خبيرب 

نا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا الزهري أخرب - ٣٧٣٨
قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربين عنبسة بن سعيد بن العاص عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
  حيح عن احلميدي وأصحابه خبيرب بعد ما فتحوها وذكر احلديث رواه البخاري يف الص

وأخربنا أبو احلسن بن القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو بكر احلميدي ثنا سفيان  - ٣٧٣٩
قدمت املدينة : ثنا عثمان بن أيب سليمان قال مسعت عراك بن مالك يقول مسعت أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول 

جل من بىن غفار يؤم الناس قال الشيخ رمحه اهللا مث إنه تبع النيب صلى اهللا عليه والنيب صلى اهللا عليه و سلم خبيرب ور
  و سلم فقدم عليه وهو خبيرب 

وأخربنا أبو احلسن بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو بكر احلميدي ثنا سفيان  - ٣٧٤٠
: بن أيب حازم يقول مسعت أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول ثنا إمساعيل يعين بن أيب خالد قال مسعت قيسا يعين 

  صحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث سنني 

قال احلميدي وهو يذكر هذه : أخربنا أبو سعيد اإلسفرائيين أنبأ أبو حبر الربهباري ثنا بشر بن موسى قال  - ٣٧٤١
ل فإن قال قائل فما دل على ذلك فظاهره العمد املسألة وحيمل حديث بن مسعود رضي اهللا عنه على العمد قا

والنسيان واجلهالة قلنا صدقت هذا ظاهر ولكن كان إتيان بن مسعود من أرض احلبشة قبل بدر مث شهد بدرا بعد 



هذا القول فلما وجدنا إسالم أيب هريرة رضي اهللا عنه والنيب صلى اهللا عليه و سلم خبيرب قبل وفاة النيب صلى اهللا 
سلم بثالث سنني وقد حضر صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقول ذي اليدين ووجدنا عمران بن عليه و 

حصني حضر صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مرة أخرى وقول اخلرباق وكان إسالم عمران بعد بدر 
يد اهللا وكان إسالم ووجدنا معاوية بن حديج حضر صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقول طلحة بن عب

معاوية قبل وفاة النيب صلى اهللا عليه و سلم بشهرين ووجدنا بن عباس رضي اهللا عنه يصوب بن الزبري رضي اهللا 
عنه يف ذلك ويذكر أهنا سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان بن عباس بن عشر سنني حني قبض رسول اهللا 

ذلك وكان إجازة النيب صلى اهللا عليه و سلم بن عمر يوم اخلندق بعد  صلى اهللا عليه و سلم ووجدنا بن عمر روى
بدر فعلمنا أن حديث بن مسعود رضي اهللا عنه خص به العمد دون النسيان ولو كان ذلك احلديث يف النسيان 

  والعمد يومئذ لكانت صلوات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذه ناسخة له ألهنا بعده 

و عبد اهللا احلافظ أنبأ دعلج بن أمحد ثنا أمحد بن علي اآلبار ثنا أبو أمحد عبد اهللا بن حبر وأخربنا أب - ٣٧٤٢
كان إسالم معاوية بن احلكم يف آخر األمر فلم يأمره النيب صلى : اخلشاب ثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي قال 

ت صالته ومن تكلم متعمدا استأنف اهللا عليه و سلم بإعادة الصالة فمن تكلم يف صالته ساهيا أو جاهال مض
الصالة وقد أشار الشافعي رمحه اهللا إىل أكثر ما حكيناه عن غريه يف كتاب اختالف األحاديث وفيما روينا عن غريه 

تأكيد لقوله قال الشافعي رمحه اهللا قال قائل أف ذو اليدين الذي رويتم عن املقتول ببدر قلت ال عمران يسميه 
اليدين أو مديد اليدين واملقتول ببدر ذو الشمالني قال الشيخ رمحه اهللا الذي قتل ببدر هو ذو  اخلرباق ويقول قصري

  الشمالني بن عبد عمرو بن نضلة حليف لبين زهرة من خزاعة هكذا ذكره عروة بن الزبري 

الد ثنا أيب ثنا بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة حممد بن عمرو بن خ - ٣٧٤٣
وممن شهد بدرا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذو الشمالني عبد عمرو : هليعة عن أيب األسود عن عروة قال 

بن نضلة بن غبشان من خزاعة قال واستشهد من املسلمني يوم بدر من بين زهرة بن كالب رجالن عمري بن أيب 
ليف هلم من خزاعة من بين غبشان وكذلك قاله موسى بن عقبة يف وقاص وذو الشمالني بن عبد عمرو بن نضلة ح

مغازية وحممد بن إسحاق بن يسار قال حممد ال عقب له قال الشيخ رمحه اهللا أما ذو اليدين الذي أخرب النيب صلى 
  افظ اهللا عليه و سلم بسهوه فإنه بقى بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هكذا ذكره شيخنا أبو عبد اهللا احل

وإحتج مبا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار الزاهد ثنا احلسن بن علي  - ٣٧٤٤
حاضر فصدقه مطري قال : بن حبر بن بري ثنا أيب ثنا معدي بن سليمان حدثين شعيب بن مطري عن أبيه ومطري 

شب فأخربك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى هبم إحدى شعيب يا أبتاه أخربتين أن ذا اليدين لقيك بذي خ
صاليت العشي وهى العصر فصلى ركعتني فسلم مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأتبعه أبو بكر وعمر رضي 
 اهللا عنهما وخرج سرعان الناس فلحقه ذو اليدين وأبو بكر وعمر فقال يا رسول اهللا أقصرت الصالة أو نسيت قال
ما قصرت الصالة وال نسيت مث أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما فقال ما 

  يقول ذو اليدين فقاال صدق يا رسول اهللا فرجع وثار الناس فصلى ركعتني مث سجد سجديت السهو 

أنبأ أبو املثىن ثنا أيب ونصر بن علي وبندار  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه - ٣٧٤٥
قالوا ثنا معدى بن سليمان ثنا شعيب بن مطري عن أبيه قال وأبوه مطري حاضر حني حدثين هبذا احلديث قال قال له 



أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى هبم إحدى : يا أبت حدثين إن ذا اليدين لقيك بذي خشب فحدثك 
العصر ركعتني مث سلم فذكر احلديث وقال فيه فصلى هبم ركعتني مث سلم مث سجد وقد قال صاليت العشي وهى 

بعض الرواة يف حديث أيب هريرة فقال ذو الشمالني يا رسول اهللا أقصرت الصالة أم نسيت وشيخا الصحيحني 
ا أبو عبد اهللا احلافظ البخاري ومسلم مل يصححا شيئا من تلك الروايات ملا فيها من هذا الوهم الظاهر وكان شيخن
  رمحه اهللا يقول كل من قال ذلك فقد أخطأ فإن ذا الشمالني تقدم موته ومل يعقب وليس له راو 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن أمحد ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  - ٣٧٤٦
أن رسول اهللا صلى : بن عاصم حيدث عن أيب سعيد بن املعلي ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرمحن قال مسعت حفص 

اهللا عليه و سلم كان يف املسجد وأنا أصلى فدعاىن قال فصليت مث جئت فقال ما منعك أن جتيبىن حني دعوتك أما 
 ألعلمنك أعظم سورة يف} يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم { مسعت اهللا يقول 

القرآن قبل أن أخرج من املسجد قال فمشيت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت كدنا أن نبلغ باب املسجد 
فقلت نسي فذكرته فقلت يا رسول اهللا إنك قلت كذا وكذا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلمد هللا رب 

ا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو نصر أمحد بن سهل الفقيه العاملني السبع املثاين والقرءان العظيم الذي أوتيته أخربن
ببخارى أنبأ صاحل بن حممد احلافظ ثنا عبيد اهللا بن عمر اجلشمي ثنا حيىي بن سعيد القطان ثنا شعبة فذكر احلديث 

يف  بنحوه إال أنه قال يف إسناده عن عن وقال دعوتك فلم جتبىن قال كنت أصلي قال فذكر معناه رواه البخاري
الصحيح عن مسدد عن حيىي القطان ويف هذا داللة على أن جواب أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم حني سأهلم 

   ٥٠٠عما يقول ذو اليدين مل يبطل صالهتم مع ما روينا عن محاد بن زيد يف تلك القصة أهنم أومئوا 

  باب سجود الشكر

إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي أنبأ أبو عبد اهللا أمحد بن على أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو إسحاق  - ٣٧٤٧
اجلوزجاين ثنا أبو عبيدة بن أيب السفر ح وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين عبد اهللا بن 

السفر قال مسعت  زيدان وحممد بن إبراهيم بن حممد بن خالد أبو جعفر القماط الكوفيان قاال ثنا أبو عبيدة بن أيب
قال بعث النيب صلى اهللا عليه و سلم خالد : إبراهيم بن يوسف بن أيب إسحاق عن أبيه عن أيب إسحاق عن الرباء 

بن الوليد إىل أهل اليمن يدعوهم إىل اإلسالم فلم جييبوه مث أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بعث علي بن أيب طالب 
ال رجال ممن كان مع خالد أحب أن يعقب مع علي رضي اهللا عنه فليعقب معه وأمره أن يقفل خالدا ومن كان معه إ

قال الرباء فكنت ممن عقب معه فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا علي رضي اهللا عنه وصفنا صفا واحدا مث 
ب علي رضي اهللا عنه تقدم بني أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأسلمت مهدان مجيعا فكت

إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بإسالمهم فلما قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الكتاب خر ساجدا مث رفع 
رأسه فقال السالم على مهدان السالم على مهدان أخرج البخاري صدر هذا احلديث عن أمحد بن عثمان عن شريح 

  ه بتمامه وسجود الشكر يف متام احلديث صحيح على شرطه بن مسلمة عن إبراهيم بن يوسف فلم يسق

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ عبيد بن عبد الواحد ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث  - ٣٧٤٨
عن عقيل عن بن شهاب عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك أن عبد اهللا بن كعب قائد كعب حني عمى 

: بيته قال مسعت كعب بن مالك حيدث حديثه حني ختلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة تبوك  من



فذكر احلديث بطوله إىل أن قال حىت كملت لنا مخسون ليلة من حني هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن 
يوتنا فبينما أنا جالس على احلال اليت كالمنا فلما صليت صالة الفجر صبح مخسني ليلة وأنا على ظهر بيت من ب

ذكر اهللا منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي األرض مبا رحبت مسعت صوت صارخ أويف على جبل سلع يا 
كعب بن مالك أبشر قال فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء الفرج وآذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بتوبة 

ب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحيب مبشرون وركض رجل إىل فرسا وسعى اهللا علينا حني صلى صالة الفجر فذه
ساع من أسلم فأويف على اجلبل فكان الصوت أسرع إىل من الفرس فلما جاءين الذي مسعت صوته يبشرين نزعت 

لى اهللا ثويب فكسوهتما إياه ببشراه واهللا ما أملك غريمها يومئذ واستعرت ثوبني فلبستهما فانطلقت إىل رسول اهللا ص
  عليه و سلم وذكر احلديث رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الليث 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسني حممد بن أمحد بن متيم القنطري ببغداد ثنا أبو قالبة  - ٣٧٤٩
انئ ثنا السري بن خزمية ثنا أبو سلمة موسى بن إمساعيل ح الرقاشي ثنا أبو عاصم قال وحدثين حممد بن صاحل بن ه

قال وحدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا أمحد بن علي اخلزاز ثنا خالد بن خداش قالوا كلهم حدثنا بكار بن 
آتاه أمر  كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا: عبد العزيز بن أيب بكرة عن أبيه عن أيب بكرة رضي اهللا عنه قال 

  يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا هللا عز و جل رواه أبو داود يف السنن عن حممد بن خالد عن أيب عاصم 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا بن أيب فديك حدثين  - ٣٧٥٠
بن احلسن بن عثمان عن أشعث بن إسحاق بن سعد عن  موسى بن يعقوب عن بن عثمان قال أبو داود وهو حيىي

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مكة نريد املدينة فلما كان قريبا من : عامر بن سعد عن أبيه قال 
عزور نزل مث رفع يديه فدعا اهللا ساعة مث خر ساجدا فمكث طويال مث قام فرفع يديه ساعة مث خر ساجدا ذكره أمحد 

ا قال إين سألت ريب وشفعت ألميت فأعطاين ثلث أميت فخررت لريب ساجدا شكرا مث رفعت رأسي فسألت ريب ثالث
ألميت فأعطاين ثلث أميت فخررت ساجدا لريب شكرا مث قمت فسألت ريب ألميت فأعطاين الثلث اآلخر فخررت 

  ساجدا لريب عز و جل 

أمحد بن صاحل حني حدثنا به فحدثين به عنه موسى بن  قال أبو داود رمحه اهللا أشعث بن إسحاق أسقطه - ٣٧٥١
  : سهل الرملي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو سعيد بن أيب عمرو  - ٣٧٥٢
لليث قاال أنبأ الليث قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ أيب وشعيب بن ا

عن بن اهلاد عن عمرو يعين بن أيب عمرو عن عبد الرمحن بن احلويرث عن حممد بن جبري عن عبد الرمحن بن عوف 
دخلت املسجد فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خارجا من املسجد فاتبعته أمشي وراءه وال يشعر يب : قال 

طال السجود وأنا وراءه حىت ظننت أن اهللا تعاىل توفاه فأقبلت أمشي حىت حىت دخل خنال فاستقبل القبلة فسجد فأ
جئته فطأطأت رأسي أنظر يف وجهه فرفع رأسه فقال ما لك يا عبد الرمحن فقلت ملا أطلت السجود يا رسول اهللا 

السالم فقال خشيت أن يكون اهللا قد تويف نفسك فجئت أنظر فقال أين ملا رأيتين دخلت النخل لقيت جربائيل عليه 
  أبشرك أن اهللا تعاىل يقول من سلم عليك سلمت عليه ومن صلى عليك صليت عليه 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين إمساعيل بن حممد بن الفضل الشعراين ثنا جدي ثنا إمساعيل بن أيب  - ٣٧٥٣
عن عبد الواحد بن حممد بن عبد  أويس ثنا سليمان بن بالل حدثين عمرو بن أيب عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة

إين لقيت جربائيل عليه : الرمحن بن عوف عن عبد الرمحن بن عوف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
السالم فبشرين وقال أن ربك يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت هللا 

بن عبد اهللا بن عمر وأنس بن مالك وأيب جحيفة عن النيب صلى اهللا شكرا ويف الباب عن جابر بن عبد اهللا وجرير 
  عليه و سلم وفيما ذكرنا كفاية عن رواية الضعفاء 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن  - ٣٧٥٤
رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ر عن حممد بن علي قال عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان قال حدثين جاب

سلم رجال نغاشيا يقال له زنيم قصري فخر النيب صلى اهللا عليه و سلم ساجدا مث قال أسأل اهللا العافية وهذا منقطع 
  ورواية جابر اجلعفي ولكن له شاهد من وجه آخر 

د بن عبيد الصفار ثنا حممد بن العباس ثنا داود بن أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمح - ٣٧٥٥
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أبصر رجال : رشيد ثنا حفص بن غياث عن مسعر عن حممد بن عبيد اهللا عن عرفجة 

به زمانة فسجد قال حممد بن عبيد اهللا وأن أبا بكر رضي اهللا عنه آتاه فتح فسجد وأن عمر رضي اهللا عنه آتاه فتح 
أبصر رجال به زمانة فسجد ويقال هذا عرفجة السلمي وال يرون له صحبة فيكون مرسال شاهدا ملا تقدم وقيل أو 

عن مسعر عن أيب عون حممد بن عبيد اهللا عن حيىي بن اجلزار عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال مث عنه عن أيب 
  بكر وعمر رضي اهللا عنهما 

كي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أخربنا أبو زكريا بن املز - ٣٧٥٦
  أن أبا بكر رضي اهللا عنه ملا آتاه فتح اليمامة سجد : أنبأ مسعر عن أيب عون عن رجل 

يد أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة أنبأ عب - ٣٧٥٧
كنت : اهللا بن موسى عن سفيان الثوري عن حممد بن قيس عن رجل يقال له أبو موسى يعين مالك بن احلارث قال 

مع علي فقال أطلبوه يعين املخدج فلم جيدوه فجعل يعرق جبينه ويقول واهللا ما كذبت وال كذبت فاستخرجوه من 
   ٥٠١ساقيه فسجد 

  ثرهمجاع أبواب أقل ما جيزى من عمل الصالة وأك

  وقد بينه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث الذي 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا عبد اهللا بن حممد بن ناجية ثنا  - ٣٧٥٨
الثقفي قاال ثنا حممد بن بشار ثنا حيىي بن سعيد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق وأبو سعيد 

يوسف بن يعقوب القاضي ثنا حممد بن أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا بن عمر حدثين سعيد بن أيب سعيد 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل املسجد فدخل رجل فصلى مث جاء : عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 



نيب صلى اهللا عليه و سلم وعليك السالم أرجع فصل فأنك مل تصل وسلم على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ال
حىت فعل ذلك ثالث مرات فقال الرجل والذي بعثك باحلق ما أحسن غري هذا فأرين وعلمين قال إذا قمت إىل 

الصالة كرب مث أقرأ ما تيسر معك من القرآن مث أركع حىت تطمئن راكعا مث أرفع حىت تعتدل قائما مث أسجد حىت 
مئن ساجدا مث أرفع حىت تطمئن جالسا مث أفعل ذلك يف صالتك كلها لفظ حديث القاضي رواه البخاري عن تط

  حممد بن بشار ورواه مسلم عن حممد بن املثىن عن حيىي 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن عبدان اجلواليقي ثنا أبو بكر بن  - ٣٧٥٩
شيبة ثنا أبو أسامة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ واللفظ له قال أخربين أبو أمحد احلافظ أنبأ حممد بن إسحاق أيب 

الثقفي ثنا يوسف بن موسى ثنا أبو أسامة محاد بن أسامة ثنا عبيد اهللا بن عمر عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ناحية املسجد فجاء فسلم عليه أن رجال دخل املسجد فصلى ورسول : رضي اهللا عنه 

فقال وعليك السالم أرجع فصل فأنك مل تصل قال فرجع فصلى مث سلم عليه فقال له وعليك أرجع فصل فأنك مل 
 تصل فقال له الرجل يف الثالثة فعلمين يا رسول اهللا قال له إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء مث أستقبل القبلة

فكرب مث أقرأ ما تيسر معك من القرآن مث اركع حىت تطمئن راكعا مث ارفع رأسك حىت تطمئن قائما مث اسجد حىت 
تطمئن ساجدا مث ارفع حىت تستوى وتطمئن جالسا مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث ارفع حىت تستوى قائما مث أفعل 

ور عن أيب أسامة هبذا اللفظ ورواه مسلم عن ذلك يف صالتك كلها رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق بن منص
أيب بكر بن أيب شيبة إال أنه مل يثبت عنه ما أثبته إسحاق بن منصور وغريه عن أيب أسامة من قوله ثانيا مث اسجد حىت 
تطمئن ساجدا مث ارفع حىت تستوي قائما ومل حيفظه أيضا أبو بكر اإلمساعيلي عن عبدان وتلك زيادة حمفوظة يف هذا 

ديث من أوجه عن أيب أسامة ورواه أنس بن عياض عن عبيد اهللا بن عمر فزاد يف آخره فإذا فعلت هذا فقد متت احل
صالتك وأن أنتقصت من هذا فأمنا أنقصته من صالتك وقال فيه إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء ومل يثبت ما 

  أثبته أبو أسامة يف آخر احلديث 

  فذكره : ذباري أنبا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا القعنيب ثنا أنس بن عياض أخربناه أبو علي الرو - ٣٧٦٠

وأخربنا أبو حازم احلافظ أخربنا أبو أمحد احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن إسحاق الثقفي ثنا قتيبة بن  - ٣٧٦١
افع عن أبيه عن عم له سعيد ثنا الليث يعين بن سعد عن حممد بن عجالن عن علي بن حيىي من آل رفاعة بن ر

أن رجال دخل املسجد فصلى ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يرمقه وحنن ال نشعر فلما فرغ : بدري أنه حدثه 
أقبل فسلم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له أرجع فصل فأنك مل تصل فرجع فصل مث أقبل على رسول 

فصل فأنك مل تصل مرتني أو ثالثا فقال له الرجل والذي أكرمك يا رسول  اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له أرجع
اهللا لقد جهدت فعلمين فقال له إذا قمت تريد الصالة فتوضأ وأحسن وضوءك مث أستقبل القبلة فكرب مث أقرأ مث 

اسجد حىت اركع فاطمئن راكعا مث ارفع حىت تعتدل قائما مث اسجد فاطمئن ساجدا مث ارفع حىت تطمئن قاعدا مث 
  تطمئن ساجدا مث ارفع مث أفعل ذلك حىت تفرغ من صالتك 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو احلسن على بن حممد املصري ثنا مقدام بن داود ثنا  - ٣٧٦٢
ريا أنه عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا بكر بن مضر عن بن عجالن عن علي بن حيىي الزرقي عن أبيه عن عمه وكان بد

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ دخل رجل املسجد فقام يف ناحية منه يصلي وذكر احلديث وفيه : قال 



من الزيادة مث قم فأستقبل القبلة وقال يف السجود الثاين مث اسجد حىت تطمئن ساجدا فإذا صنعت ذلك فقد قضيت 
اه حممد بن إسحاق بن يسار عن على بن حيىي بن خالد صالتك وما أنتقصت من ذلك فأمنا تنقص من صالتك رو

بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع وكذلك قاله داود بن قيس عن علي بن حيىي بن خالد وكذلك رواه 
إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن علي بن حيىي من رواية مهام بن حيىي عنه وقصر به محاد بن سلمة فقال عن 

ن حيىي بن خالد عن عمه وقال حممد بن عمرو عن علي بن حيىي بن خالد عن رفاعة بن رافع إسحاق عن علي ب
والصحيح رواية من تقدم وأفقهم إمساعيل بن جعفر عن حيىي بن على بن حيىي بن خالد بن رافع الزرقي عن أبيه عن 

القول قول من حفظ جده عن رفاعة بن رافع وقصر بعض الرواة عن إمساعيل بنسب حيىي وبعضهم بإسناده ف
والرواية اليت ذكرناها بسياقها موافقة للحديث الثابت عن أيب هريرة رضي اهللا عنه يف ذلك وإن كان بعض هؤالء 

   ٥٠٢يزيد يف ألفاظها وينقص وليس يف هذا الباب حديث أصح من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه واهللا أعلم 

  احتةباب تعيني القراءة املطلقة فيما روينا بالف

أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ٣٧٦٣
أن : ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك عبد اهللا بن عمر عن سعيد املقربي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

وما وهو يف املسجد فلما فرغ الرجل جاء فسلم على رسول اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأى رجال يصلي ي
صلى اهللا عليه و سلم فقال وعليك السالم أرجع فصل فأنك مل تصل فرجع فصلى مث جاء فسلم على النيب صلى اهللا 
 عليه و سلم فقال له مثل ذلك قال فرجع فصلى مرتني أو ثالثا مث قال يا رسول اهللا ما أحسن غري ما ترى فعلمين
كيف أصلى فقال له إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء مث كرب فإذا استويت قائما قرأت بأم القرآن مث قرأت مبا 
معك من القرآن مث ركعت حىت تطمئن راكعا مث ترفع رأسك حىت تعتدل قائما وتقول مسع اهللا ملن محده مث تسجد 

ذلك يف صالتك كلها وأخربنا أبو زكريا وأبو بكر حىت تطمئن ساجدا مث ترفع رأسك حىت تطمئن قاعدا مث تفعل 
قاال ثنا أبو العباس ثنا حبر قال قرئ على بن وهب أخربك داود بن قيس املدين عن علي بن حيىي بن خالد الزرقي 

قال حدثين أيب عن عم له بدري أنه كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالسا يف املسجد قال مث ذكر احلديث 
ه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا أمتمت صالتك على حنو هذا فقد متت صالتك وما نقصت من هذا وقال ل

فأمنا تنقصه من صالتك أحال بن وهب هبذه الرواية على ما مضى ورواه غري بن وهب عن داود بن قيس فلم يثبت 
ق احلديث وذكر فيه قراءة أم تعيني القراءة ورواه يونس بن عبد األعلى عن بن وهب عن داود بن قيس فسا

  القرآن 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا وهب بن بقية عن خالد عن حممد يعين  - ٣٧٦٤
إذا قمت فتوجهت إىل القبلة فكرب مث أقرأ : بن عمرو عن علي بن حيىي بن خالد عن رفاعة بن رافع هبذه القصة قال 

ا شاء اهللا أن تقرأ وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وقال إذا سجدت فمكن بأم القرآن ومب
  لسجودك فإذا رفعت فأقعد على فخذك اليسرى 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان أنبأ أمحد بن يوسف  - ٣٧٦٥
عن الزهري عن حممود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال قال  السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر



ال صالة ملن ال يقرأ بأم القرآن فصاعدا رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  راهويه وعبد بن محيد عن عبد الرزاق 

يد الفقيه ثنا إبراهيم بن جبلة قال ثنا احللواين يعين احلسن بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الول - ٣٧٦٦
أن حممود بن الربيع الذي مج رسول اهللا صلى اهللا : علي ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أيب عن صاحل عن بن شهاب 

ال  عليه و سلم يف وجهه من بئرهم أخربه أن عبادة بن الصامت أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال
صالة ملن مل يقرأ بأم القرآن رواه مسلم يف الصحيح عن احلسن بن علي احللواين ورواه البخاري من حديث بن 

  عيينة عن الزهري 

وأخربنا أبو نصر أمحد بن علي بن أمحد القاضي من أصله ثنا أبو بكر حممد بن املؤمل بن احلسن بن  - ٣٧٦٧
 ثنا إمساعيل بن أيب أويس حدثين أيب عن العالء أنه قال مسعت من عيسى املاسرجسي ثنا الفضل بن حممد الشعراين

أيب ومن أيب السائب مجيعا وكانا جليسي أيب هريرة رضي اهللا عنه قاال قال أبو هريرة رضي اهللا عنه قال رسول اهللا 
قال قلت يا أبا من صلى صالة مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهي خداج فهي خداج غري متام : صلى اهللا عليه و سلم 

هريرة أىن أكون أحيانا وراء األمام فغمز ذراعي وقال يا فارسي أقرأ هبا يف نفسك فأين مسعت رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم يقول يعين يقول اهللا قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني فنصفها يل ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل 

ل اهللا محدين عبدي فيقول الرمحن الرحيم فيقول اهللا أثىن علي عبدي يقول يقول عبدي احلمد هللا رب العاملني يقو
عبدي مالك يوم الدين يقول اهللا جمدين عبدي وهذه اآلية بيين وبني عبدي يقول عبدي إياك نعبد وإياك نستعني 

 آخر السورة فهذه اآلية بيين وبينه وآخر السورة لعبدي ولعبدي ما سأل يقول عبدي اهدنا الصراط املستقيم إىل
  أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث أيب أويس عن العالء عنهما 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب أنبأ أبو أمحد بن عبد الوهاب أنبأ  - ٣٧٦٨
أمرين : ه قال سليمان بن حرب ثنا وهيب بن خالد ثنا جعفر بن ميمون عن أيب عثمان عن أيب هريرة رضي اهللا عن

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أنادي يف املدينة أن ال صالة إال بقراءة فاحتة الكتاب 

وأخربنا أبو طاهر حممد بن حممد بن حممش الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا أبو أمحد  - ٣٧٦٩
ر يعين بن أيب كثري املدين قال حدثين العالء بن عبد الرمحن حممد بن عبد الوهاب أنبأ خالد بن خملد ثنا حممد بن جعف

مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أيب بن كعب وهو قائم يصلي : عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
يا أيب أن فصرخ به فقال تعال يا أيب فجعل أيب يف صالته مث جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ما منعك 

اآلية قال أيب جرم } يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم { جتيبين إذ دعوتك أليس اهللا تعاىل يقول 
يا رسول اهللا ال تدعوين إال أجبتك وإن كنت مصليا قال حتب أن أعلمك سورة مل ينزل يف التوراة وال يف اإلجنيل 

ا فقال أيب نعم يا رسول اهللا قال ال خترج من باب املسجد حىت تعلمها والنيب صلى وال يف الزبور وال يف الفرقان مثله
اهللا عليه و سلم ميشي يريد أن خيرج من املسجد فلما بلغ الباب ليخرج قال له أي السورة يا رسول اهللا فوقف 

والذي نفسي بيده ما  فقال نعم كيف تقرأ يف صالتك فقرأ أيب أم القرآن فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
أنزل يف التوراة وال يف اإلجنيل وال يف الزبور وال يف الفرقان مثلها وأهنا هلي السبع املثاين اليت أتاين اهللا عز و جل 

ورواه عبد احلميد بن جعفر عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن أيب بن كعب مبعناه يف قصة الفاحتة 



رواه جهضم بن عبد اهللا عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة وخالفهم مالك بن أنس فرواه عن دون قصة األجابة و
العالء عن أيب سعيد موىل عامر بن كريز أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أليب بن كعب فذكره مرسال 

   ٥٠٣ن أيب هريرة ورواه حممد بن إسحاق بن يسار عن عبد اهللا بن أيب بكر عن أيب الزناد عن األعرج ع

  باب الدليل على أهنا سبع آيات ببسم اهللا الرمحن الرحيم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر أمحد بن عبيد احلافظ هبمذان أنبأ إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن  - ٣٧٧٠
احلمد : ى اهللا عليه و سلم قال أيب إياس ثنا بن أيب ذئب عن سعيد املقربي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صل

هللا أم القرآن والسبع املثاين والقرءان العظيم رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن أيب إياس ورواه نوح بن أيب 
  بالل عن املقربي أمت من ذلك 

وصلي ثنا أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام ثنا إسحاق بن عبد الواحد امل - ٣٧٧١
املعايف بن عمران عن عبد احلميد بن جعفر عن نوح بن أيب بالل عن سعيد املقربي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن 

احلمد هللا رب العاملني سبع آيات ببسم اهللا الرمحن الرحيم وهي السبع املثاين : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
رواه أبو بكر احلنفي عن عبد احلميد بن جعفر قال مث لقيت نوحا فحدثين وهي آم القرآن وفاحتة الكتاب وكذلك 

   ٥٠٤به عن سعيد عن أيب هريرة موقوفا غري مرفوع وروينا عن علي وابن عباس وغريمها ما دل على ذلك 

  باب وجوب التشهد اآلخر

حممد بن رمح ح وأخربنا أبو أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا موسى بن سهل ثنا  - ٣٧٧٢
عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ وأبو صاحل بن أيب طاهر العنربي بن بنت حيىي بن منصور القاضي قاال ثنا أبو بكر 
حممد بن إمساعيل اإلمساعيلي أنبأ عيسى بن محاد قاال ثنا الليث بن سعد حدثين أبو الزبري عن سعيد بن جبري وعن 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن وكان يقول : ه قال طاوس عن بن عباس أن
التحيات املباركات الصلوات الطيبات هللا سالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته سالم علينا وعلى عباد اهللا 

يسى رواه مسلم يف الصحيح عن حممد الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا لفظ حديث ع
  بن رمح وغريه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا  - ٣٧٧٣
هللا حيىي بن آدم ثنا عبد الرمحن بن محيد قال حدثين أبو الزبري عن طاوس عن بن عباس قال كان رسول اهللا صلى ا

  يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة : عليه و سلم 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري وغريه ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا  - ٣٧٧٤
عن يونس بن جبري عن حطان بن عبد اهللا الرقاشي أن أبا موسى  أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة

فذكر احلديث وفيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فإذا كان عند القعود فليقل أول ما يتكلم به : صلى بالناس 
الصاحلني  التحيات الطيبات الزاكيات هللا السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا



أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغريه عن عبد 
  الرزاق 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور  - ٣٧٧٥
 محاد ومنصور واألعمش وأبو هاشم وحصني بن عبد الرمحن كلهم عن أيب وائل ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري أخربين

كنا إذا صلينا ال ندري ما نقول نقول : عن عبد اهللا وأبو إسحاق عن األسود وأيب األحوص عن عبد اهللا قال 
صلى اهللا عليه و  السالم على اهللا السالم على جربائيل السالم على ميكائيل السالم على النبيني فعلمنا رسول اهللا

سلم فقال أن اهللا هو السالم فإذا صليتم فقولوا التحيات هللا والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا 
وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني قال أبو وائل يف حديثه عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ك مقرب ونيب مرسل وعبد صاحل أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله فإذا قلتها أصابت كل مل

وأخربنا أبو حممد أنبأ إمساعيل ثنا أمحد بن منصور ثنا يزيد ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن أيب األحوص  - ٣٧٧٦
من حديث منصور واألعمش حنوه أخرجاه يف الصحيح : وأيب عبيدة عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  عن أيب وائل عن عبد اهللا كما مضى 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان أبو الشيخ األصبهاين ثنا حممود بن علي البزار  - ٣٧٧٧
: قال  أنبأ سعيد بن عبد الرمحن املخزومي ثنا سفيان هو بن عيينة عن األعمش ومنصور عن أيب وائل عن عبد اهللا

كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السالم على اهللا قبل خلقه السالم على جربائيل وميكائيل فعلمنا رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم التشهد وكذلك رواه بن صاعد عن املخزومي 

ا إسحاق بن أيب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد التميمي ثنا حممد بن هارون احلضرمي ثن - ٣٧٧٨
كان رسول اهللا : إسرائيل ثنا أبو معشر الرباء يوسف بن يزيد عن أيب محزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال 

صلى اهللا عليه و سلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ويقول ال صالة إال بتشهد ومبعناه رواه صفدي 
  الصحيحة يقوي بعض القوة بن سنان عن أيب محزة وهو بشواهده 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ عبد اهللا بن حممد ثنا حممد بن حيىي ثنا أبو  - ٣٧٧٩
التشهد متام الصالة وروينا عن عمر بن : الوليد ثنا أبو وكيع عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال 

باب وجوب الصالة على النيب صلى اهللا عليه و سلم  ٥٠٥أنه قال ال جتوز صالة إال بتشهد اخلطاب رضي اهللا عنه 
  وقد مضى يف هذا الباب حديث أيب مسعود األنصاري وكعب بن عجرة وأيب سعيد وفضالة بن عبيد وغريهم 

ثنا أبو األزهر أمحد بن  أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري - ٣٧٨٠
يف الصالة على رسول اهللا صلى اهللا : األزهر ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أيب عن بن إسحاق قال وحدثين 

عليه و سلم إذا املرأ املسلم صلى عليه يف صالته حممد بن إبراهيم بن احلارث التميمي عن حممد بن عبد اهللا بن زيد 
بلحارث بن اخلزرج عن أيب مسعود األنصاري عن عقبة بن عمرو قال أقبل رجل حىت بن عبد ربه األنصاري أخى 

جلس بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن عنده فقال يا رسول اهللا أما السالم عليك فقد عرفناه فكيف 



ا أن الرجل مل يسأله نصلي عليك إذا حنن صلينا يف صالتنا قال فصمت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت أحببن
مث قال إذا صليتم على فقولوا اللهم صل على حممد النيب األمي وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 

إبراهيم وبارك على حممد النيب األمي وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك محيد جميد 
  قال علي هذا إسناد حسن متصل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ أمحد بن إبراهيم بن ملحان ثنا حيىي بن بكري ثنا و - ٣٧٨١
الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن حيىي بن السباق عن رجل من بىن احلارث عن بن مسعود عن 

صالة فليقل اللهم صل على حممد وعلى آل حممد إذا تشهد أحدكم يف ال: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
وبارك على حممد وعلى آل حممد وأرحم حممدا وآل حممد كما صليت وباركت وترمحت على إبراهيم وعلى آل 

إبراهيم أنك محيد جميد كذا قاله عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه واهللا أعلم وروي عبد املهيمن بن عباس بن سهل 
أيب عن جدي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقول ال صالة ملن ال وضوء له وال وضوء الساعدي قال مسعت 

ملن يذكر أسم اهللا عليه وال صالة ملن مل يصل على نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو 
ر الربي ثنا أيب قال حدثين عبد املهيمن فذكره عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن أمحد الصفار ثنا احلسن بن علي بن حب

  وعبد املهيمن ضعيف ال حيتج برواياته وروي فيه عن عائشة مرفوعا وإسناده ضعيف 

وأخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  - ٣٧٨٢
لو صليت صالة ال أصلي فيها : ابر عن حممد بن علي عن أيب مسعود قال عبيد اهللا بن موسى ثنا إسرائيل عن ج

  على آل حممد صلى اهللا عليه و سلم لرأيت أن صاليت ال تتم 

وأخربنا حممد بن علي بن خشيش التميمي بالكوفة ثنا أبو بكر عبد اهللا بن حيىي بن معاوية الطلحي ثنا  - ٣٧٨٣
إبراهيم بن حممد بن ميمون ثنا أبو مالك اجلنيب عن شريك قال وثنا أبو حصني حممد بن احلسني بن حبيب ثنا 

لو : إبراهيم بن حممد ثنا عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل مجيعا عن جابر عن أيب جعفر عن أيب مسعود البدري قال 
وفيما  صليت صالة ال أصلي فيها على حممد وعلى آل حممد ما رأيت أهنا تتم تفرد به جابر اجلعفي وهو ضعيف

مضى ها هنا ويف باب صفة الصالة كفاية وباهللا التوفيق وروينا عن الشعيب أنه قال من مل يصل على النيب صلى اهللا 
عليه و سلم يف التشهد فليعد صالته أو قال ال جتزىء صالته وروينا معناه عن احلجاج بن أرطأة عن أيب جعفر حممد 

   ٥٠٦بن علي بن احلسني 

  الصالة بالتسليم باب وجوب التحلل من

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ حممد بن غالب ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن  - ٣٧٨٤
عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن حممد بن احلنفية عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

  ر وإحرامها التكبري وإحالهلا التسليم مفتاح الصالة الطهو: عليه و سلم 

أنبأ أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم ثنا أبو عمر أنبأ حسان بن  - ٣٧٨٥
إبراهيم عن سعيد بن مسروق الثوري عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا 



مفتاح الصالة الوضوء وحترميها التكبري وحتليلها التسليم تفرد به أبو عمر الضرير هكذا فيما : عليه و سلم قال 
  زعم بن صاعد وكثري من احلفاظ وقد تابعه عليه حيان بن هالل عن حسان فحسان هو الذي تفرد به 

بن أيب الدميك ثنا عبد اهللا وقد أنبأ أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو عمرو ثنا أبو العباس  - ٣٧٨٦
: العيشي ثنا حسان بن إبراهيم عن أيب سفيان عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مفتاح الصالة الوضوء والتكبري حترميها والتسليم حتليلها هذا هو احملفوظ عن أيب سفيان طريف السعدي وحديث أيب 
  سعيد يدور عليه 

أنبأ علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا بشر بن موسى ثنا أبو عبد الرمحن يعين املقرئ  - ٣٧٨٧
: عن أيب حنيفة عن أيب سفيان عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري أنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

 كل ركعتني تسليم وال جتزىء صالة إال بفاحتة الكتاب الوضوء مفتاح الصالة والتكبري حترميها والتسليم حتليلها ويف
ومعها غريها قال أبو عبد الرمحن فقلت أليب حنيفة ما يعين يف كل ركعتني تسليم قال يعين التشهد وكذلك رواه 

  على بن مسهر وغريه عن أيب سفيان 

د بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمح - ٣٧٨٨
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قعد يف آخر صالته قبل : عن عمر بن ذر عن عطاء بن أيب رباح قال 

   ٥٠٧التشهد أقبل على الناس بوجهه وذلك قبل أن ينزل التسليم 

  باب الذكر يقوم مقام القراءة إذا مل حيسن من القرآن شيئا

أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عباد بن موسى اخلتلي ثنا إمساعيل يعين أنبأ  - ٣٧٨٩
أن رسول اهللا صلى : بن جعفر أخربين حيىي بن علي بن خالد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع 

ه النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا قمت إىل اهللا عليه و سلم فقص يعين حديث الرجل الذي صلى وقال فيما علم
الصالة فتوضأ كما أمرك اهللا مث تشهد فأقم مث كرب فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإال فامحد اهللا وكربه وهلله وقال يف 

آخره وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صالتك وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس احملبويب ثنا أبو عيسى 
د بن عيسى الترمذي ثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وعلي بن حجر السعدي قاال ثنا إمساعيل بن جعفر عن حيىي بن حمم

  علي بن حيىي بن خالد بن رافع الزرقي فذكره بنحوه 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا أمحد بن اخلليل  - ٣٧٩٠
نا أبو النضر ثنا املسعودي عن إبراهيم السكسكي عن عبد اهللا بن أيب أوىف قال جاء رجل إىل رسول اهللا الربجالين ث

إين ال أحسن القرآن فعلمين شيئا جيزيىن من القرآن قال احلمد هللا وسبحان اهللا وال إله : صلى اهللا عليه و سلم فقال 
قد عليهن قال يا رسول اهللا هذه لريب فماذا أقول لنفسي قال قل إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا فلما ع

اللهم أغفر يل وارمحين واهدين وارزقين وعافين قال فقبض عليهن مث ويل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد 
  مأل هذا يديه من اخلري 



وب بن يوسف الشيباين ثنا علي بن أنبأ أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعق - ٣٧٩١
أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم : حسن اهلاليل ثنا أبو نعيم ثنا مسعر عن إبراهيم السكسكي عن بن أيب أويف قال 

رجال فقال أين ال أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمين ما جيزيين من القرآن قال سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله 
أكرب وال حول وال قوة إال باهللا قال فقام أو ذهب أو حنو هذا فقال هذا هللا فما يل قال قل اللهم اغفر يل  إال اهللا واهللا

وارمحين وعافين وارزقين قال مسعر ورمبا استفهمت بعضه من أيب خالد ورواه سفيان الثوري عن أيب خالد يزيد 
  الداالين عن إبراهيم 

لعباس بن حممد بن قوهيار ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ ا - ٣٧٩٢
يا : سفيان عن يزيد الواسطي عن إبراهيم عن بن أيب أوىف قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

وال إله إال اهللا واهللا  رسول اهللا أىن ال أحسن شيئا من القرآن فعلمين ما جيزيين منه فقال قل سبحان اهللا واحلمد هللا
أكرب وال حول وال قوة إال باهللا فذهب مث رجع فقال هؤالء لريب فمايل قال قل اللهم اغفر يل وارمحين واهدين 

وارزقين وعافين واعف عين فلما وىل الرجل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما هذا فقد مأل يده من اخلري 
٥٠٨   

  عمن نسي ومن قال ال تسقطباب من قال تسقط القراءة 

أنبأ أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وغريه قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان  - ٣٧٩٣
أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأنبأ أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا 

عبدي ثنا بن بكري ثنا مالك عن حيىي بن سعيد عن حممد بن إبراهيم التيمي عن أيب سلمة بن عبد حممد بن إبراهيم ال
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان يصلى بالناس املغرب فلم يقرأ فيها فلما أنصرف قيل له ما قرأت : الرمحن 

يذهب الشافعي يف القدمي ويرويه  قال فكيف كان الركوع والسجود قالوا حسنا قال فال بأس إذا وإىل هذا كان
أيضا عن رجل عن جعفر بن حممد عن أبيه عن عمر مبعىن رواية أيب سلمة ويضعف ما روي يف هذه القصة عن 

الشعيب وإبراهيم النخعي أن عمر أعاد الصالة بأهنما مرسلتان قال أبو سلمة حيدثه باملدينة وعند آل عمر ال ينكره 
  أحد 

يث إبراهيم والشعيب أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو حممد بن إسحاق بن وقد أخربنا حبد - ٣٧٩٤
شيبان البغدادي اهلروي هبا أنبأ معاذ بن جندة ثنا كامل بن طلحة ثنا محاد بن سلمة عن محاد بن أيب سليمان عن 

يقرأ شيئا حىت سلم فلما فرغ  أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه صلى بالناس صالة املغرب فلم: إبراهيم النخعي 
قيل له أنك مل تقرأ شيئا فقال أىن جهزت عريا إىل الشام فجعلت أنزهلا منقلة منقلة حىت قدمت الشام فبعتها وأقتاهبا 

  وأحالسها وأمحاهلا قال فأعاد عمر وأعادوا 

ل ثنا محاد عن أيب محزة عن وأنبأ أبو نصر أنبأ أبو حممد بن إسحاق البغدادي أنبأ معاذ بن جندة ثنا كام - ٣٧٩٥
  يا أمري املؤمنني أقرأت يف نفسك قال ال قال فأنك مل تقرأ فأعاد الصالة : إبراهيم أن أبا موسى األشعري قال 



وأنبأ أبو نصر أنبأ أبو حممد أنبأ معاذ ثنا كامل ثنا محاد عن بن عون عن الشعيب أن أبا موسى األشعري  - ٣٧٩٦
يا أمري املؤمنني أقرأت يف نفسك قال ال فأمر املؤذنني فأذنوا وأقأموا وأعاد : هللا عنه قال لعمر بن اخلطاب رضي ا

الصالة هبم وهذه الروايات عن إبراهيم والشعيب مرسلة كما قال الشافعي ورواية أيب سلمة وأن كانت مرسلة فهو 
إال أن حديث الشعيب قد أسند من أصح مراسيل وحديثه باملدينة يف موضع الواقعة كما قال الشافعي ال ينكره أحد 

  وجه آخر واإلعادة أشبه بالسنة يف وجوب القراءة وأهنا ال تسقط بالنسيان كسائر األركان 

أنبأ أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا حممد بن سليمان  - ٣٧٩٧
ثنا قبيصة أنبأ يونس عن عامر يعين الشعيب عن زيادة يعين بن عياض خنت أيب  بن فارس ثنا حممد بن إمساعيل البخاري

  صلى عمر فلم يقرأ فأعاد وقد روي عن عمر رضي اهللا عنه فيه رواية ثالثة تفرد هبا عكرمة بن عمار : موسى قال 

لسدوسي ثنا عاصم بن أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا عمر بن حفص ا - ٣٧٩٨
علي ثنا عكرمة بن عمار ح وأنبأ أبو احلسن علي بن أمحد املقرئ بن احلمامي ببغداد أنبأ أمحد بن سلمان الفقيه ثنا 

عبد امللك بن حممد ثنا أبو عتاب ثنا شعبة ثنا عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس عن عبد اهللا بن حنظلة بن 
ب رضي اهللا عنه املغرب فلم يقرأ يف الركعة األوىل شيئا فلما قام يف الركعة صلى بنا عمر بن اخلطا: الراهب قال 

الثانية قرأ بفاحتة الكتاب وسورة مث عاد فقرأ بفاحتة الكتاب وسورة فلما فرغ من صالته سجد سجدتني بعد ما سلم 
وزاد عند قوله لفظ حديث شعبة ويف رواية عاصم بن علي مث مضى فصلى صالته مث سجد سجديت السهو مث سلم 

شيئا نسيها وهذه الرواية على هذا الوجه تفرد هبا عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس وسائر الروايات أكثر 
وأشهر وأن كان بعضها مرسال واهللا أعلم ويف رواية احلارث عن علي رضي اهللا عنه أن رجال قال أين صليت ومل 

التك وهذا أن صح فمحمول على ترك اجلهر أو قراءة أقرأ قال أمتمت الركوع والسجود قال نعم قال متت ص
   ٥٠٩السورة بدليل ما مضى من األخبار املسندة يف إجياد القراءة واحلارث األعور ال حيتج به 

  باب وجوب القراءة على ما نزل من األحرف السبعة دون غريهن من اللغات

نبأ إمساعيل بن حممد الصفار أنبأ أمحد بن منصور أنبأ أبو احلسني علي بن حممد بن بشران العدل ببغداد أ - ٣٧٩٩
الرمادي أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عروة بن الزبري عن املسور بن خمرمة وعبد الرمحن بن عبد 

مررت هبشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان يف : القارىء أهنما مسعا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاستمعت قراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثرية مل يقرئنيها رسول اهللا صلى  حياة رسول

اهللا عليه و سلم فكدت أن أساوره يف الصالة فانتظرت حىت سلم فلما سلم لببته بردائه فقلت من أقرأك هذه 
سلم قال قلت له كذبت واهللا أن رسول اهللا السورة اليت أمسعك تقرأها قال أقرأنيها رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

صلى اهللا عليه و سلم هلو أقرأىن هذه السورة اليت تقرأها فانطلقت أقوده إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت 
يا رسول اهللا إين مسعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف مل تقرئنيها وأنت أقرأتين سورة الفرقان فقال النيب صلى 

عليه و سلم أرسله يا عمر أقرأها يا هشام فقرأ عليه القراءة اليت مسعت فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم هكذا  اهللا
أنزلت مث قال النيب صلى اهللا عليه و سلم أقرأ يا عمر فقرأت القراءة اليت أقرأين النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن القرآن أنزل على سبعة أحرف النيب صلى اهللا عليه و سلم هكذا أنزلت مث قال 



فاقرءوا منه ما تيسر رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد عن عبد الرزاق وأخرجه 
  البخاري من حديث عقيل ويونس عن الزهري 

 حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد الوهاب أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا - ٣٨٠٠
الفراء وعلي بن احلسن الدارجبردي قاال ثنا يعلى بن عبيد ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن عبد اهللا بن عيسى بن عبد 

كنت جالسا يف املسجد فدخل رجل : الرمحن بن أيب ليلى عن جده عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أيب بن كعب قال 
كرهتا عليه مث جاء آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فلما انصرفا دخلنا على رسول اهللا صلى اهللا فقرأ قراءة أن

عليه و سلم فقلت يا رسول اهللا أن هذا الرجل قرأ قراءة أنكرهتا عليه مث قرأ هذا سوى قراءة صاحبه فقال رسول 
فقال أحسنتما أو أصبتما فلما رأيت رسول اهللا اهللا صلى اهللا عليه و سلم للرجل اقرأ فقرأ مث قال لآلخر اقرأ فقرأ 

صلى اهللا عليه و سلم حسن شأهنما سقط يف نفسي ووددت أىن كنت يف اجلاهلية قال فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم ما غشيين ضرب بيده يف صدري ففضت عرقا وكأىن أنظر إىل اهللا فرقا مث قال يا أيب بن كعب ان ريب 

أقرأ القرآن على حرف قال فرددت عليه يا رب هون على أميت فرد على الثانية أن اقرأ القرآن على أرسل إىل أن 
حرف قال قلت يا رب هون على أميت فرد على الثالثة أن اقرأ على سبعة أحرف ولك بكل ردة رددهتا مسألة 

ب ايل فيه اخللق حىت إبراهيم عليه تسألنيها فقلت اللهم أغفر ألميت اللهم اغفر ألميت وأخرت الثالثة إىل يوم يرغ
السالم رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن منري عن أبيه عن إمساعيل إال أنه قال فسقط يف نفسي من 

  التكذيب وال إذ كنت يف اجلاهلية وقال غريه سقط يف نفسي وكرب علي وال إذ كنت يف اجلاهلية ما كرب علي 

اهللا بن يوسف األصبهاين قراءة عليه من أصله أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن  أنبأ أبو حممد عبد - ٣٨٠١
حممد بن الصباح الزعفراين ثنا حيىي بن عباد ثنا شعبة قال أخربين احلكم عن جماهد عن بن أيب ليلى عن أيب بن كعب 

قال أن اهللا عز و جل يأمرك أنت وأمتك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم آتاه جربيل وهو عند أضاة بين غفار : 
أن تقرأ القرآن على حرف فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أسئل اهللا معافاته ومغفرته أن أميت ال تطيق هذا مث 
عاد فقال أن اهللا عز و جل يأمرك أنت وأمتك أن تقرأ القرآن على حرفني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن 

طيق هذا مث عاد فقال اهللا عز و جل يأمرك أنت وأمتك أن تقرأ القرآن على ثالثة أحرف قال أسئل اهللا أميت ال ت
معافاته ومغفرته أن أميت ال تطيق ذلك مث آتاه فقال أن اهللا عز و جل يأمرك أنت وأمتك أن تقرأ القرآن على سبعة 

  حديث غندر ومعاذ بن معاذ عن شعبة أحرف أي حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا أخرجه مسلم يف الصحيح من 

وأنبأ أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين قال ثنا عفان ثنا مهام  - ٣٨٠٢
قرأت آية وقرأ بن مسعود قراءة خالفها : ثنا قتادة حدثين حيىي بن يعمر عن سليمان بن صرد عن أيب بن كعب قال 

ى اهللا عليه و سلم فقلت أمل تقرئين آية كذا وكذا قال بلى قال بن مسعود أمل تقرئنيها كذا وكذا قال فأتينا النيب صل
بلى قال كالكما حمسن جممل قلت ما كالنا أحسن وال أمجل قال فضرب يف صدري وقال يا أيب أقرئت القرآن فقيل 

حرفني فقيل يل على حرفني أم ثالثة يل على حرف أم على حرفني فقال امللك الذي معي على حرفني فقلت على 
فقال يل امللك الذي معي على ثالثة فقلت ثالثة حىت بلغ سبعة أحرف قال ليس فيها إال شاف كاف قلت غفور 

رحيم عليم حليم مسيع عليم عزيز حكيم حنو هذا ما مل ختتم آية عذاب برمحة أو رمحة بعذاب ورواه معمر عن قتادة 
  فأرسله 



احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار أنبأ أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ أنبأ أبو  - ٣٨٠٣
أقرأين : معمر عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

نتهي إىل سبعة أحرف قال الزهري وأمنا جربائيل عليه السالم على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدين حىت أ
هذه األحرف يف األمر الواحد ليس خيتلف يف حالل وال حرام رواه مسلم يف الصحيح عن عبد بن محيد عن عبد 

  الرزاق وأخرجه البخاري من حديث يونس وعقيل عن الزهري 

بن عفان ثنا بن منري عن األعمش  أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األصم ثنا احلسن بن علي - ٣٨٠٤
عن شقيق ح وأنبأ أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا يوسف القاضي وأبو مسلم قاال ثنا عمرو وهو 

مسعت القراءة : بن مرزوق أنبأ شعبة عن األعمش قال مسعت أبا وائل حيدث عن عبد اهللا يعين بن مسعود قال 
ما علمتم وإياكم والتنطع واالختالف فإمنا هو كقول أحدهم هلم وتعال وأقبل لفظ  فوجدناهم متقاربني اقرأوا

  حديث شعبة ويف حديث بن منري قال قال عبد اهللا أين قد مسعت وقال فاقرءوا كما علمتم ومل يذكر قوله وأقبل 

بأ علي بن عبد العزيز أنبأ أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن حممد بن حممد بن احلسن الكارزي أن - ٣٨٠٥
سبعة أحرف يعين سبع لغات من لغات العرب وليس معناه أن يكون يف احلرف الواحد : قال قال أبو عبيد قوله 

سبعة أوجه هذا ما مل يسمع به قط ولكن يقول هذه اللغات السبع متفرقة يف القرآن فبعضه نزل بلغة قريش وبعضه 
أهل اليمن وكذلك سائر اللغات ومعانيها يف هذا كله واحد ومما يبني  بلغة هوازن وبعضة بلغة هذيل وبعضه بلغة

لك ذلك قول بن مسعود فذكره قال وكذلك قال بن سريين وأمنا هو كقولك هلم وتعال وأقبل مث فسره بن سريين 
ا سائر فقال يف قراءة بن مسعود إن كانت إال زقية واحدة ويف قرائتنا صيحة واحدة واملعىن فيهما واحد وعلى هذ

  اللغات 

أنبأ أبو سهل حممد بن نصرويه بن أمحد املروزي ثنا أبو بكر بن حبيب ثنا أبو إسحاق إمساعيل بن إسحاق  - ٣٨٠٦
يف قصة مجع القرآن حني دعا عثمان بن : ثنا إبراهيم بن محزة ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أنس بن مالك 

بد اهللا بن الزبري وسعيد بن العاص وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام أن عفان رضي اهللا عنه زيد بن ثابت فأمره وع
ينسخوا الصحف يف املصاحف وقال ما اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فيه فاكتبوه بلسان قريش فأمنا نزل بلساهنم 

ل زيد فكتبوا الصحف يف املصاحف فأختلفوا هم وزيد بن ثابت يف التابوت فقال الرهط القرشيون التابوت وقا
التابوه فرفعوا اختالفهم إىل عثمان رضي اهللا عنه فقال أكتبوه التابوت فأنه بلسان قريش قال إمساعيل هكذا حدثنا 

  إبراهيم بن محزة بقصة التابوت موصوال يف آخر حديثه وفصله أبو الوليد من احلديث فجعله من قول الزهري 

اعيل بن إسحاق ثنا أبو الوليد عن إبراهيم بن سعد قال قال أنبأ أبو سهل ثنا أبو بكر بن حبيب ثنا إمس - ٣٨٠٧
  واختلفوا يومئذ يف التابوت فرفعوا اختالفهم إىل عثمان رضي اهللا عنه فقال أكتبوه التابوت فأنه بلساهنم : بن شهاب 

ن أيب الزناد أنبأ أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا ب - ٣٨٠٨
القراءة سنة وأمنا أراد واهللا أعلم أن أتباع من قبلنا يف احلروف : عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال 

ويف القراءات سنة متبعة ال جيوز خمالفة املصحف الذي هو أمام وال خمالفة القراءات اليت هي مشهورة وأن كان غري 
وباهللا التوفيق وأما األخبار اليت وردت يف إجازة قراءة غفور رحيم بدل عليم  ذلك سائغا يف اللغة أو أظهر منها



حكيم فالن مجيع ذلك مما نزل به الوحي فإذا قرأ ذلك يف غري موضعه ما مل خيتم به آية عذاب بآية رمحة أو رمحة 
ستقرت عليه القراءة يف بعذاب فكأنه قرأ آية من سورة وآية من سورة أخرى فال يأمث بقرائتها كذلك واألصل ما ا

السنة اليت توىف فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد ما عارضه به جربائيل عليه السالم يف تلك السنة مرتني مث 
   ٥١٠اجتمعت الصحابة على إثباته بني الدفتني 

  باب ما روي فيمن يسرق من صالته فال يتمها

بو زكريا حيىي بن حممد العنربي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم العبدي أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أ - ٣٨٠٩
ثنا أبو صاحل احلكم بن موسى القنطري ثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب 

الته قالوا يا رسول اهللا أسوء الناس سرقة الذي يسرق ص: قتادة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  كيف يسرق صالته قال ال يتم ركوعها وال سجودها 

وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ عبيد بن عبد الواحد ثنا هشام بن عمارة ثنا عبد  - ٣٨١٠
ريرة رضي اهللا عنه قال قال احلميد بن أيب العشرين حدثين األوزاعي ثنا حيىي بن أيب كثري حدثين أبو سلمة ثنا أبو ه

أن أسوء الناس سرقة الذي يسرق صالته قالوا يا رسول اهللا وكيف يسرق : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  صالته قال ال يتم ركوعها وال سجودها وروي ذلك يف حديث أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أ أبو بكر أمحد بن إسحاق أنبأ حممد بن أيوب أنبأ حفص بن عمر ثنا شعبة وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنب - ٣٨١١
رأى حذيفة رجال ال يتم الركوع والسجود قال مذ كم صليت قال منذ : عن األعمش عن زيد بن وهب قال 

  أربعني سنة قال ما صليت ولو مت مت على غري الفطرة رواه البخاري يف الصحيح عن حفص بن عمر 

أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سليمان بن عبد وأنبأ  - ٣٨١٢
الرمحن وأبو سعيد وصفوان قالوا ثنا الوليد بن مسلم ثنا عبد الرمحن بن منر عن الزهري حدثين حرملة موىل أسامة 

أمين بن أم أمين وهو رجل من األنصار وكان أنه بينما هو جالس مع عبد اهللا بن عمر دخل احلجاج بن : بن زيد 
أمين أخا ألسامة بن زيد كان أكرب من أسامة قال حرملة فصلى احلجاج صالة مل يتم ركوعه وال سجوده فدعاه بن 
عمر حني سلم فقال أي بن أخي أحتسب أنك قد صليت أنك مل تصل فعد لصالتك فلما ويل احلجاج قال يل عبد 

احلجاج بن أمين بن أم أمين قال بن عمر لو رأى هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  اهللا بن عمر من هذا قلت
   ٥١١ألحبه فذكر حبه ما ولدت أم أمين وكانت حاضنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  باب ما روي يف إمتام الفريضة من التطوع يف اآلخرة

بكر ثنا أبو داود ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا إمساعيل ح وأنبأ أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن  - ٣٨١٣
أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن يزيد العدل ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا إمساعيل 

ن زياد أو بن بن علية ثنا يونس عن احلسن عن أنس بن حكيم الضيب أنه خاف من زياد قال أبو داود يف روايته م
زياد فأتى املدينة فلقى أبا هريرة قال فنسبين فانتسبت له فقال يا فىت إال أحدثك حديثا قال فقلت بلى يرمحك اهللا 



أن أول ما حياسب الناس به يوم القيامة من : قال يونس وأحسبه ذكره عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ملالئكته وهو أعلم أنظروا يف صالة عبدي أمتها أم نقصها فأن كانت تامة  أعماهلم الصالة قال يقول ربنا عز و جل

كتبت له تامة وأن كانت أنتقص منها شيئا قال أنظروا هل لعبدي من تطوع فأن كان له تطوع قال أمتوا لعبدي 
  فريضته من تطوعه مث تؤخذ األعمال على ذلكم 

اسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد عن محيد عن وأنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن د - ٣٨١٤
حنوه هذا حديث قد : احلسن عن رجل من بين سليط عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ي أختلف فيه احلسن من أوجه كثرية وما ذكرنا أصحها إن شاء اهللا تعاىل وروي عن حيىي بن يعمر عن أيب هريرة رض
  اهللا عنه مرفوعا 

وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب وحممد بن  - ٣٨١٥
غالب قاال ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد بن سلمة عن داود بن أيب هند عن زرارة بن أويف عن متيم الداري أن 

أن أول ما حياسب به العبد يوم القيامة صالته فأن كان أكملها كتبت له : م قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
كاملة وأن مل يكملها قال اهللا تعاىل ملالئكته هل جتدون لعبدي تطوعا تكملوا به ما ضيع من فريضته مث الزكاة مثل 

  ذلك مث سائر األعمال على حسب ذلك رفعه محاد بن سلمة ووقفه غريه 

و احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا علي بن إبراهيم الواسطي ثنا يزيد بن هارون أنبأ أب - ٣٨١٦
أن أول ما حياسب به العبد يوم القيامة الصالة : أنبأ داود بن أيب هند عن زرارة بن أوىف عن متيم الداري قال 

ا هل له من تطوع فأن كان له تطوع أكملت املكتوبة فمن أمتها حوسب مبا سواها وأن كان قد أنتقصها قيل أنظرو
الفريضة من التطوع وأن مل يكن له تطوع مل تكمل الفريضة وأخذ بطرفيه فقذف يف النار ووقفه كذلك سفيان 

الثوري وحفص بن غياث عن داود بن أيب هند ورواه يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و 
ري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الصالة والزكاة وأمت منه وروي موسى بن عبيدة سلم مبعىن حديث متيم الدا

  وهو ضعيف يف هذا املعىن ما يشبه خالف هذا 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي  - ٣٨١٧
بن أمحد بن أيب طاهر الدقاق املعروف بابن البياض ببغداد أنبأ علي بن حممد بن بن عفان وأنبأ أبو عبد اهللا حممد 

الزبري القرشي ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا زيد بن احلباب حدثين موسى بن عبيدة حدثين إبراهيم بن عبد اهللا بن 
بد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد حنني عن أبيه عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ح وأنبأ أبو حممد ع

بن األعرايب أنبأ احلسن بن حممد الزعفراين ثنا أسباط بن حممد القرشي ثنا موسى بن عبيدة الربذي عن بن حنني عن 
يا علي مثل الذي ال يتم صالته : أبيه عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

دنا نفاسها أسقطت فال هي ذات ولد وال هي ذات محل ومثل املصلي كمثل التاجر ال كمثل حبلى محلت فلما 
خيلص له رحبه حىت خيلص له رأس ماله كذلك املصلي ال تقبل نافلته حىت يودي الفريضة موسى بن عبيدة ال حيتج به 

ن بالل عن موسى بن وقد أختلف عليه يف إسناده فرواه زيد بن احلباب وأسباط بن حممد هكذا ورواه سليمان ب
عبيدة عن صاحل بن سويد عن علي كذلك مرفوعا وهو أن صح كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب 
عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب ثنا سليمان بن بالل حدثين 



طالب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مثل الذي  موسى عن صاحل بن سويد عن علي بن أيب
ال يتم صالته كمثل احلبلى محلت حىت إذا دنا نفاسها أسقطت فال محل وال هي ذات ولد ومثل املصلى كمثل التاجر 

حتها بصحة ال خيلص له ربح حىت خيلص له رأس ماله كذلك املصلى ال تقبل له نافلة حىت يؤدي الفريضة فتكون ص
الفريضة واألخبار املتقدمة حممولة على نافلة تكون خارجة الفريضة فال يكون صحتها بصحة الفريضة واهللا أعلم 

٥١٢   

  مجاع أبواب القراءة

 )٥١٣   

  باب طول القراءة وقصرها

كر احلنفي ثنا أنبأ أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنبأ حاجب بن أمحد الطوسي ثنا عبد الرحيم بن منيب ثنا أبو ب
الضحاك بن عثمان حدثين بكري بن األشج عن سليمان بن يسار قال مسعت أبا هريرة يقول ما رأيت أحدا أشبه 
صالة بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من فالن لرجل كأن أمريا على املدينة قال سليمان وصليت خلفه 

العصر ويقرأ يف الركعتني األوليني من املغرب بقصار املفصل  فكان يطيل األوليني من الظهر وخيفف اآلخريني وخيفف
ويقرأ يف الركعتني األوليني من العشاء بوسط املفصل ويقرأ يف الصبح بطوال املفصل قال الضحاك وحدثين من مسع 

بد أنس بن مالك يقول ما رأيت صالة أشبه بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من هذا الفىت يعين عمر بن ع
  العزيز قال الضحاك فصليت خلفه فكان يصلي مثل ما وصف سليمان بن يسار 

وأنبأ أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٣٨١٨
  فذكر احلديث بنحوه باإلسنادين مجيعا : حممد بن أيب بكر ثنا عبد الكبري احلنفي يعين أبا بكر 

أنبأ أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا أبو األزهر ثنا وهب بن جرير ثنا أيب قال مسعت حممد بن  - ٣٨١٩
ما من املفصل سورة صغرية وال كبرية اال ومسعت : إسحاق حيدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال 

   ٥١٤املكتوبة  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يؤم هبا الناس يف الصالة

  باب قدر القراءة يف صالة الصبح

أنبأ أبو منصور الظفر بن حممد بن أمحد العلوي أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة ثنا  - ٣٨٢٠
جعفر بن عون ويعلى بن عبيد وعبيد اهللا بن موسى والفضل بن دكني وعلي بن قادم عن مسعر بن كدام عن الوليد 

مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف الفجر والليل إذا عسعس رواه : ع عن عمرو بن حريث قال بن سري
  مسلم يف الصحيح من أوجه عن مسعر بن كدام 

أنبأ أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ٣٨٢١
افعي أنبأ سفيان ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا إمساعيل بن الربيع بن سليمان أنبأ الش



قتيبة ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا شريك وابن عيينة عن زياد بن عالقة عن قطبة بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة يف الفجر والنخل باسقات لفظ حديث بن أيب شيبة رواه م: سلم قرأ 

أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا عمران بن موسى وأمحد بن النضر قاال  - ٣٨٢٢
صليت وصلى بنا رسول اهللا : حدثنا أبو كامل اجلحدري ثنا أبو عوانة عن زياد بن عالقة عن قطبة بن مالك قال 

فجعلت أرددها } والنخل باسقات هلا طلع نضيد { و سلم الصبح فقرأ ق والقرءان اجمليد حىت قرأ  صلى اهللا عليه
  وال أدري ما قال رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كامل 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أبو الوليد ثنا زائدة عن مساك  - ٣٨٢٣
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قرأ يف صالة الفجر ق والقرءان اجمليد وكانت صالته بعد : مسرة عن جابر بن 

التخفيف أخرجه مسلم من حديث حسني اجلعفي عن زائدة وأخرجه من حديث زهري بن معاوية عن مساك وزاد 
   وحنوها ورواه الثوري وإسرائيل عن مساك وقاال يف احلديث بالواقعة وحنوها من السور

أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ وحممد بن موسى بن الفضل قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا عبد  - ٣٨٢٤
امللك بن عبد احلميد امليموين ثنا روح بن عبادة ثنا بن جريج قال مسعت حممد بن عباد بن جعفر أخربين أبو سلمة 

صلى بنا : املسيب العابدي عن عبد اهللا بن السائب قال بن سفيان وعبد اهللا بن عمرو بن العاص وعبد اهللا بن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصبح مبكة فاستفتح سورة املؤمنني حىت جاء ذكر موسى وهارون أو جاء ذكر 
عيسى حممد بن عباد يشك أو اختلفوا عليه أخذت النيب صلى اهللا عليه و سلم سعلة فحذف فركع وابن السائب 

  رجه مسلم يف الصحيح من حديث حجاج بن حممد وغريه عن بن جريج كما مضى حاضر ذلك أخ

أنبأ أبو احلسني علي بن حممد بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن عبد  - ٣٨٢٥
رسول اهللا صلى اهللا أن : امللك ثنا يزيد يعين بن هارون أنبأ سليمان عن سيار عن أيب املنهال عن أيب برزة األسلمي 

عليه و سلم كان يقرأ يف صالة الغداة من الستني إىل املائة رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن يزيد 
  بن هارون وأخرجه البخاري من أوجه آخر عن أيب املنهال 

ليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن أنبأ أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن س - ٣٨٢٦
أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه صلى بالناس الصبح فقرأ بسورة البقرة فقال له : عيينة عن بن شهاب عن أنس 

  عمر قربت الشمس أن تطلع فقال لو طلعت مل جتدنا غافلني ومبعناه رواه قتادة عن أنس وقال كادت الشمس 

املزكي وغريه قالوا ثنا أبو العباس هو األصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  أنبأ أبو زكريا بن أيب إسحاق - ٣٨٢٧
الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي أنبأ 

أن أبا بكر الصديق رضي اهللا  :حممد بن إبراهيم العبدي أنبأ بن بكري أنبأ مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه 
عنه صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة يف الركعتني كلتيهما وبإسنادمها عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه 
مسع عبد اهللا بن عامر يقول صلينا وراء عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه الصبح فقرأ فيها سورة يوسف وسورة احلج 

ت واهللا إذا لقد كان يقوم حني يطلع الفجر قال أجل وبإسنادمها عن مالك عن حيىي بن قراءة بطيئة قال هشام فقل



سعيد وربيعة بن أيب عبد الرمحن عن القاسم بن حممد أن الفرافصة بن عمري احلنفي قال ما أخذت سورة يوسف اال 
ع عن عبد اهللا بن عمر أنه من قراءة عثمان أياها يف الصبح من كثره ما كان يرددها وبإسنادمها عن مالك عن ناف

كان يقرأ يف الصبح يف السفر بعشر السور األول من املفصل يف كل ركعة بسورة مل يذكر الشافعي السور وقال 
  بالعشر األول 

وأنبا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثين سعيد بن  - ٣٨٢٨
خرج : اوردي قال حدثين خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال أيب مرمي أنبأ الدر

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأستخلف سباع بن عرفطة على املدينة قال أبو هريرة رضي اهللا عنه وقدمت 
ى ويل للمطففني قال أبو املدينة مهاجرا فصليت الصبح وراء سباع فقرأ يف السجدة األوىل سورة مرمي ويف األخر

هريرة قلت ويل أليب فل أو قال أليب فالن لرجل كان بأرض األزد كان له مكياالن مكيال يكتال به لنفسه ومكيال 
   ٥١٥يبخس به الناس 

  باب التجوز يف القراءة يف صالة الصبح

صاحل أنبأ بن وهب أخربين عمرو  أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة أنبأ أبو داود ثنا أمحد بن - ٣٨٢٩
مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف : عن بن أيب هالل عن معاذ بن عبد اهللا اجلهين أن رجال من جهينة أخربه أنه 

صالة الصبح إذا زلزلت األرض يف الركعتني كلتيهما فال أدري أنسى النيب صلى اهللا عليه و سلم أم قرأ ذلك عمدا 
   صلى اهللا عليه و سلم أنه صلى باملعوذتني صالة الصبح للناس وذلك يرد وروينا عن النيب

أنبأ أبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي بالكوفة أنبأ أبو جعفر بن دحيم الشيباين أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا  - ٣٨٣٠
نه حجاجا فصلى بنا خرجنا مع عمر بن اخلطاب رضي اهللا ع: أنبأ وكيع عن األعمش عن املعرور بن سويد قال 

  الفجر فقرأ أمل تر وإليالف قريش 

أنبأ أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا حيىي بن جعفر ثنا زيد بن احلباب أنبأ سفيان  - ٣٨٣١
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ملا طعن قدموا عبد الرمحن بن : عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون األودي 

   ٥١٦صلى هبم الفجر فقرأ إذا جاء نصر اهللا وإنا أعطيناك الكوثر  عوف

  باب قدر القراءة يف الظهر والعصر

أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب حدثين  - ٣٨٣٢
أتيت أبا سعيد وهو مكثور عليه : حدثين قزعة قال عبد الرمحن بن مهدى ثنا معاوية بن صاحل عن ربيعة بن يزيد 

فلما تفرق الناس عنه قلت أين ال أسألك عما يسئلك هؤالء قلت اسئلك عن صالة رسول اهللا فقال مالك يف ذلك 
من خري فأعادها عليه فقال كانت صالة الظهر تقام فينطلق أحدنا إىل البقيع فيقضى حاجته مث يأتى أهله فيتوضأ مث 

 املسجد ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الركعة األوىل ورواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن حامت يرجع إىل
  عن عبد الرمحن بن مهدى 



أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ هشيم ح  - ٣٨٣٣
ن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم عن قال وأخربين أبو الوليد ثنا احلس

كنا حنرز قيام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الظهر والعصر فحرزنا : أيب الصديق عن أيب سعيد اخلدري قال 
األخريني قدر النصف من ذلك قيامة يف الركعتني األوليني من الظهر قدر قراءة آمل تنزيل السجدة وحرزنا قيامه يف 

وحرزنا قيامة يف الركعتني األوليني من العصر على قدر قيامه يف الركعتني األخريني من الظهر ويف األخريني من 
العصر على النصف من ذلك لفظ حديث حيىي بن حيىي رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأيب بكر بن أيب 

  شيبة 

د بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة حدثنا أبو بكر حمم - ٣٨٣٤
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف الظهر والعصر : عن مساك بن حرب قال مسعت جابر بن مسرة يقول 

بكر بن أيب شيبة عن أيب  بالليل إذا يغشى وحنوها ويقرأ يف الصبح بأطول من ذلك رواه مسلم يف الصحيح عن أيب
داود اال أنه مل يذكر العصر وقال بسبح أسم ربك األعلى وأخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب 

جعفر أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة فذكره ورواه عبد الرمحن بن مهدي عن شعبة حنو رواية يونس 
  بن حبيب عن أيب داود 

وحدثنا أبو بكر بن فورك ثنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محاد ح وأنبأ أبو  - ٣٨٣٥
احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بشر بن موسى ثنا أبو زكريا يعين الساحليين ثنا محاد بن سلمة عن 

قرأ يف الظهر والعصر والسماء والطارق والسماء ذات أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كأن ي: مساك عن جابر 
الربوج لفظ حديث أيب داود ويف رواية الساحليين كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف الظهر والعصر بالسماء 

   ٥١٧ذات الربوج والسماء والطارق وحنوها من السور 

  باب قدر القراءة يف املغرب

بأ أبو أمحد احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا بندار يعين حممد بن أنبأ أبو حازم احلافظ أن - ٣٨٣٦
بشار ثنا أبو بكر يعين احلنفي ثنا الضحاك وهو بن عثمان حدثين بكري بن عبد اهللا بن األشج ثنا سليمان بن يسار أنه 

ى اهللا عليه و سلم من فالن ألمري كان ما رأيت أحدا أشبه صالة برسول اهللا صل: مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول 
باملدينة قال سليمان فصليت أنا وراءه فكان يطيل يف األوليني من الظهر وخيفف األخريني وخيفف العصر ويقرأ يف 
األوليني من املغرب بقصار املفصل ويف األوليني من العشاء بوسط املفصل ويف الصبح بطوال املفصل وروينا عن 

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف صالة املغرب ليلة اجلمعة قل يا أيها الكافرون وقل هو جابر بن مسرة قال 
اهللا أحد أنبأه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أمحد بن سلمان الفقيه ثنا أبو قالبة الرقاشي ثنا أيب ثنا سعيد بن مساك بن حرب 

  عن أبيه عن جابر بن مسرة بذلك 

محن السلمي وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة قاال ثنا أبو عمرو بن جنيد ثنا مالك أنبأ أبو عبد الر - ٣٨٣٧
عن أيب عبيد موىل سليمان بن عبد امللك أن عبادة بن نسي أخربه أنه مسع قيس بن احلارث يقول أخربين أبو عبد اهللا 

وراء أيب بكر الصديق املغرب فقرأ أبو  أنه قدم املدينة يف خالفة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه فصلى: الصناحبي 



بكر يف املغرب يف الركعتني األوليني بأم القرآن وسورة من قصار املفصل مث قام يف الركعة الثالثة قال فدنوت منه 
ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من { حىت أن ثيايب تكاد أن متس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه اآلية 

  } ك رمحة إنك أنت الوهاب لدن

وأنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا قرة عن  - ٣٨٣٨
  أنه صلى خلف بن مسعود املغرب فقرأ قل هو اهللا أحد : النزال بن عمار عن أيب عثمان النهدي 

: بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد أنبأ هشام بن عروة  وأنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو - ٣٨٣٩
   ٥١٨أن أباه كان يقرأ يف صالة املغرب بنحو مما يقرؤون والعاديات وحنوها من السور 

  باب من مل يضيق القراءة فيها بأكثر مما ذكرنا

د بن حممد بن زياد البصري مبكة ثنا عبد حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد أمح - ٣٨٤٠
الرمحن بن حممد بن منصور احلارثي ثنا حيىي بن سعيد القطان عن مالك بن أنس عن الزهري ح وأنبأ أبو عبد اهللا ثنا 
حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك بن أنس عن بن شهاب عن حممد بن جبري 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ بالطور يف املغرب لفظ حديث حيىي بن حيىي : بيه قال بن مطعم عن أ
  رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

بيع بن سليمان حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف وغريه قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الر - ٣٨٤١
املرادي أنبأ الشافعي أنبأ مالك بن أنس ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن 

إسحاق الصغاين ثنا عبد اهللا بن يوسف ثنا مالك ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حيىي بن منصور القاضي ثنا حممد بن 
أن : ىي قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عباس قال عبد السالم ثنا حيىي بن حي

أم الفضل بنت احلارث مسعته وهو يقرأ واملرسالت عرفا فقالت يا بين لقد ذكرتين بقراءتك هذه السورة إهنا آلخر 
عن حيىي بن حيىي ورواه  ما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ هبا يف املغرب رواه مسلم يف الصحيح

  البخاري عن عبد اهللا بن يوسف 

أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا  - ٣٨٤٢
يف  تقرأ: أبو عاصم النبيل أنبأ بن جريج عن بن أيب مليكة عن عروة عن مروان قال قال يل زيد بن ثابت مالك 

املغرب بقصار املفصل لقد كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف املغرب بطوىل الطوليني قال فقلت لعروة ما 
طوىل الطوليني قال األعراف قال فقلت البن أيب مليكة ما طوىل الطوليني قال األنعام واالعراف رواه البخاري يف 

أيب محزة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النيب صلى الصحيح عن أيب عاصم النبيل وروي عن شعيب بن 
  اهللا عليه و سلم قرأ سورة األعراف يف صالة املغرب فرقها يف ركعتني 

أخربناه علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا شاذان بن زكريا ثنا أبو عبد اهللا ثنا عمرو بن  - ٣٨٤٣
فذكره وكذلك رواه : أبو حيوة وبقية بن الوليد قاال ثنا شعيب بن أيب محزة  عثمان بن سعيد بن كثري بن دينار ثنا



أبو تقي عن بقية ورواه حماضر بن املورع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن ثابت عن النيب صلى اهللا عليه و 
   ٥١٩سلم هبذا املعىن والصحيح هي الرواية األوىل 

  باب قدر القراءة يف العشاء اآلخرة

أنبأ أبو صاحل العنربي الطيب بن حممد العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا  - ٣٨٤٤
صلى معاذ بن جبل األنصاري ألصحابه العشاء فطول : قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن أيب الزبري عن جابر أنه قال 

فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول اهللا صلى عليهم فانصرف رجل منا فصلى فأخرب معاذ عنه فقال أنه منافق 
اهللا عليه و سلم فأخربه مبا قال له معاذ فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا أممت 

الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك األعلى والليل إذا يغشى واقرأ باسم ربك رواه مسلم يف الصحيح 
  بن سعيد  عن قتيبة

أنبا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا إبراهيم بن  - ٣٨٤٥
صلى مع النيب صلى : عبد اهللا أنبأ يزيد بن هارون أنبأ حيىي أن عدى بن ثابت أخربه أن الرباء بن عازب أخربه أنه 

  والزيتون أخرجه مسلم من حديث الليث بن سعد عن حيىي بن سعيد األنصاري  اهللا عليه و سلم العشاء فقرأ بالتني

وأنبأ أبو علي الروذباري بطوس أنبا حممد بن شوذب املقرئ بواسط ثنا أمحد بن سنان ثنا وهب بن جرير  - ٣٨٤٦
ة العشاء يف صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صال: ثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن الرباء بن عازب قال 

   ٥٢٠سفر فقرأ يف إحدى الركعتني بالتني والزيتون أخرجاه يف الصحيح من حديث شعبة 

  باب األمام خيفف القراءة لألمر حيدث

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق وعلي بن محشاذ قال علي ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا  - ٣٨٤٧
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسمع : سليمان عن ثابت البناين عن أنس قال  حيىي بن حيىي أنبأ جعفر بن

بكاء الصيب مع أمه وهو يف الصالة فيقرأ بالسورة اخلفيفة أو بالسورة القصرية رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن 
  حيىي 

ل ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا عبد أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل احلسن بن يعقوب العد - ٣٨٤٨
: الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد بن أيب عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدث أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  أين ألدخل يف الصالة وأنا أريد أن أطيلها فأمسع بكاء الصيب فأجتوز يف صاليت مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه 

بد اهللا أنبأ خملد بن جعفر الدقاق ثنا حممد بن طاهر بن أيب الدميك ثنا علي بن املديين ثنا يزيد أنبأ أبو ع - ٣٨٤٩
بن زريع ح وأنبأ أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن 

أىن : س قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أن
ألدخل الصالة أريد أطالتها فأمسع بكاء الصيب فأخفف مما أعلم من شدة وجد أمه به رواه البخاري عن علي بن 



املديين ورواه مسلم عن حممد بن املنهال وأخرجه البخاري أيضا من حديث شريك بن أيب منر عن أنس ومن حديث 
   ٥٢١نصاري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أيب قتادة األ

  باب يف املعوذتني

قال الشافعي رمحه اهللا مها مكتوبتان يف املصحف الذي مجع على عهد أيب بكر رضي اهللا عنه مث كان عند عمر رضي 
ب أن أقرأ اهللا عنه مث عند حفصة رضي اهللا عنها مث مجع عثمان رضي اهللا عنه عليه الناس ومها من كتاب اهللا وأنا أح

  هبما يف صاليت 

أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ح وأنبأ أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد  - ٣٨٥٠
أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار قاال ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن عبدة بن أيب لبابة عن زر بن حبيش قال سألت 

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املعوذتني فقال قيل يل فقلت فنحن :  فقال أيب بن كعب عن املعوذتني
  نقول كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا عبدة بن  - ٣٨٥١
سألت أيب بن كعب عن املعوذتني فقلت يا أبا املنذر أن : ما مسعا زر بن حبيش يقول أيب لبابة وعاصم بن هبدلة أهن

أخاك بن مسعود حيكهما من املصحف قال إين سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فقيل يل فقلت فنحن 
  عبد اهللا عن سفيان  نقول كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة وعلي بن

أنبأ علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا عباس بن حممد قال  - ٣٨٥٢
حدثنا يعلى بن عبيد وأنبأ أبو ذر بن أيب احلسني بن أيب القاسم املذكر ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا 

ثنا حممد بن عبيد قاال ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن عقبة بن عامر إبراهيم بن عبد اهللا السعدي 
لقد أنزلت علي آيات مل ير مثلهن يعين املعوذتني لفظ حديث : اجلهين قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مثلهن املعوذتني أخرجه مسلم من أوجه عن إمساعيل بن يعلى ويف رواية حممد بن عبيد أنزلت على الليلة آيات مل أر 
  أيب خالد 

أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا أبو احلسني  - ٣٨٥٣
عاوية عن زيد بن احلباب عن معاوية بن صاحل حدثين العالء بن كثري احلضرمي عن القاسم بن عبد الرمحن موىل م

كنت أقود برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ناقته فقال يل يا عقبة أال أعلمك خري : عقبة بن عامر اجلهين قال 
سورتني قرأت قلت بلى يا رسول اهللا فأقرأين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فلم يرين أعجب هبما 

رأيت كذا قال العالء بن كثري وقال بن وهب عن معاوية عن  فصلى بالناس الغداة فقرأ هبما فقال يل يا عقبة كيف
  العالء بن احلارث وهو أصح 

أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن عمرو بن السرح أنبأ بن وهب  - ٣٨٥٤
كنت أقود لرسول اهللا صلى : ل أخربين معاوية عن العالء بن احلارث عن القاسم موىل معاوية عن عقبة بن عامر قا



اهللا عليه و سلم ناقته يف السفر فقال يل يا عقبة أال أعلمك خري سورتني قرئتا فعلمين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ 
برب الناس فلم يرىن سررت هبما جدا فلما نزل لصالة الصبح صلى هبما صالة الصبح للناس فلما فرغ رسول اهللا 

  ن الصالة ألتفت إيل فقال يل يا عقبة كيف رأيت ورواه الثوري عن معاوية بن صاحل صلى اهللا عليه و سلم م

كما أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو جعفر أمحد بن عبد احلميد احلارثي ثنا  - ٣٨٥٥
: ري عن أبيه عن عقبة بن عامر أنه أبو أسامة عن سفيان الثوري عن معاوية بن صاحل عن عبد الرمحن بن جبري بن نف

  سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املعوذتني فأمنا هبما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف صالة الفجر 

أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن حممد النفيلي ثنا حممد بن سلمة  - ٣٨٥٦
بينما أنا أسري مع رسول اهللا : إسحاق عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال  عن حممد بن

صلى اهللا عليه و سلم بني اجلحفة واألبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فما تعوذ متعوذ مبثلهما قال ومسعته يؤمنا هبما يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس ويقول يا عقبة تعوذ هبما 

   ٥٢٢يف الصالة 

  باب املعاهدة على قراءة القرآن

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد اهللا بن مسلمة  - ٣٨٥٧
بن حيىي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد اهللا عن مالك قال وأنبأ إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم ثنا أيب ثنا حيىي 

إمنا مثل صاحب القرآن كمثل اإلبل املعقلة أن عاهد عليها : بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
أمسكها وأن أطلقها ذهبت رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف رواه مسلم عن حيىي بن حيىي كالمها 

  عن مالك 

أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا بن منري عن  - ٣٨٥٨
تعاهدوا هذه املصاحف فلهي أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من : األعمش عن شقيق قال قال عبد اهللا 

 صلى اهللا عليه و سلم بل هو نسي رواه مسلم عقلها وال يقولن أحدكم أىن نسيت آية كيت وكيت قال رسول اهللا
  يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن منري عن أبيه 

وأنبأ أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع  - ٣٨٥٩
بن موسى ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا جرير عن  ثنا جرير ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب ثنا عمران

بئسما ألحدهم أن يقول نسيت آية : منصور عن أيب وائل عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
كيت وكيت بل هو نسي استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقلها رواه البخاري 

  ن عثمان بن أيب شيبة ومسلم يف الصحيح ع

أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن حممويه العسكري ثنا جعفر بن حممد القالنسي ثنا آدم بن  - ٣٨٦٠
أيب إياس ثنا شعبة ثنا قتادة قال مسعت زرارة بن أوىف حيدث عن سعد بن هشام عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال 



مثل الذي يقرأ القرآن وهو له حافظ مثل السفرة الكرام الربرة ومثل الذي :  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
  يقرؤه وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران رواه البخاري يف الصحيح عن آدم 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا عمران بن موسى وحسن بن سفيان وأمحد بن  - ٣٨٦١
عبد الوهاب قالوا ثنا حممد بن عبيد بن حساب ثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن سعد بن  النضر بن

املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام : هشام عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عبيد وغريه الربرة والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران روا

  وأخرجه البخاري من حديث شعبة عن قتادة 

أنبأ أبو علي احلسني بن حممد بن حممد بن علي الروذباري أنبأ احلسني بن احلسن بن أيوب الطوسي أنبأ  - ٣٨٦٢
بن سالم أنه مسع أبا سالم قال  أبو حامت الرازي ثنا أبو توبة ثنا معاوية بن سالم بن أيب سالم احلبشي عن أبيه زيد
اقرؤوا القرآن فأنه جييء يوم : مسعت أبا أمامة الباهلي رضي اهللا عنه يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

القيامة شفيعا ألصحابه أقرؤا البقرة وآل عمران فإهنما الزهراوان يأتيان يوم القيامة كأهنما غمامتان أو كأهنما 
ما فرقان من طري صواف حتاجان عن صاحبهما أقرءوا سورة البقره فإن أخذها بركة وتركها حسرة غيايتان أو كأهن

   ٥٢٣وال يستطيعها البطلة قال معاوية البطلة السحرة رواه مسلم يف الصحيح عن حسن احللواين عن أيب توبة 

  باب مقدار ما يستحب له أن خيتم فيه القرآن من األيام

 احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأ أبو عبد اهللا - ٣٨٦٣
ثنا شيبان عن حيىي بن حيىي عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن أيب سلمة قال وأحسبين أنا قد مسعته من أيب سلمة 

اقرء القرآن يف شهر قلت أين أجد قوة قال : عن عبد اهللا بن عمرو قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فاقرءة يف عشرين ليلة قلت أين أجد قوة قال فاقرءة يف مخسة عشر ليلة قلت أىن أجد قوة قال فاقرء يف عشرة قلت 

  أين أجد قوة قال فاقرءة يف سبع وال تزد على ذلك 

ثنا عباس بن حممد ثنا سعد بن حفص  وأنبأ أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار - ٣٨٦٤
الضخم ثنا شيبان بن عبد الرمحن عن حيىي بن أيب كثري عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان موىل بين زهرة فذكر 

مبثله سواء رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق عن عبيد اهللا بن موسى وعن سعد بن حفص ورواه : احلديث 
  يد اهللا مسلم عن القاسم بن زكريا عن عب

أنبأ أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل بن زكريا الضيب ثنا أمحد بن  - ٣٨٦٥
جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية عن األعمش عن عمارة بن عمري عن أيب األحوص قال قال عبد اهللا يعين بن 

ه يف أقل من ثالث وليحافظ الرجل يف يومه وليلته على جزئه وروينا عن اقرؤوا القرآن يف سبع وال تقرءو: مسعود 
بن مسعود أنه كان خيتم القرآن يف رمضان يف ثالث ويف غري رمضان من اجلمعة إىل اجلمعة وعن أيب بن كعب أنه 

 عنه أنه كان خيتم القرآن يف كل مثان وعن متيم الداري أنه كان خيتمه يف كل سبع وعن عثمان بن عفان رضي اهللا
  كان حيىي الليل كله فيقرأ القرآن يف كل ركعة 



وأنبأ أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين ثنا  - ٣٨٦٦
ث قال ألن قلت البن عباس أين سريع القراءة أين أقرأ القرآن يف ثال: إمساعيل بن علية عن أيوب عن أيب محزة قال 

  اقرأ البقرة يف ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إىل أن أقرأها كما تقرأ 

قلت : وأنبأ أبو حممد بن يوسف ثنا أبو سعيد بن األعرايب ثنا الزعفراين ثنا شبابة ثنا شعبة ثنا أبو محزة  - ٣٨٦٧
ل بن عباس ألن أقرأ سورة واحدة البن عباس أين رجل سريع القراءة ورمبا قرأت القرآن يف ليلة مرة أو مرتني فقا

   ٥٢٤أعجب إىل من أن أفعل مثل الذي تفعل فإن كنت فاعال ال بد فاقرأه قراءة تسمع أذنيك ويعيه قلبك 

  مجاع أبواب الصالة بالنجاسة وموضع الصالة من مسجد وغريه

 )٥٢٥   

  باب أمامة اجلنب

فر ثنا عبد اهللا بن أمحد حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ح أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن جع - ٣٨٦٨
وأنبأ أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا احلسن بن موسى ثنا عبد الرمحن 

ول اهللا بن عبد اهللا بن دينار املدين عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رس
يصلون لكم فأن أصابوا فلكم وهلم وأن أخطأوا فلكم وعليهم لفظ حديثهما سواء إال أن : صلى اهللا عليه و سلم 

أبا خيثمة مل يذكر بن دينار وقال عبد الرمحن بن عبد اهللا املدين رواه البخاري يف الصحيح عن الفضل بن سهل عن 
  احلسن بن موسى األشيب 

لروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد عن زياد األعلم وأنبأ أبو علي ا - ٣٨٦٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل يف صالة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم مث جاء : عن احلسن عن أيب بكرة 

اد بن سلمة بإسناده ومعناه قال يف ورأسه يقطر فصلى هبم قال وثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا يزيد بن هارون أنبأ مح
  أوله فكرب وقال يف آخره فلما قضى الصالة قال أمنا أنا بشر وأين كنت جنبا 

أنبأ أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وغريه قالوا أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان  - ٣٨٧٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كرب يف : عن عطاء بن يسار  أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن إمساعيل بن أيب حكيم

صالة من الصلوات مث أشار بيده أن أمكثوا مث رجع وعلى جلده أثر املاء وأنبأ أبو زكريا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع 
ان عن أيب هريرة رضي أنبأ الشافعي أنبأ الثقة عن أسامة بن زيد عن عبد اهللا بن يزيد عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوب

  اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مبثل معناه 

أنبأ أبو حازم احلافظ أنبأ أبو أمحد احلافظ أنبأ أبو علي حممد بن احلسني الكاليب حبلب ثنا حممد يعين بن  - ٣٨٧١
: أيب هريرة رضي اهللا عنه  سليمان بن أيب مذعور ثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد اهللا بن يزيد عن بن ثوبان عن

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جاء إىل الصالة فلما كرب أنصرف وأومأ إليهم أن كما أنتم مث خرج ورأسه 
  يقطر فصلى هبم فلما أنصرف قال أين كنت جنبا فنسيت أن أغتسل 



ان املعروف بأيب شيخ ثنا عبدان ثنا وأنبأ أمحد بن حممد بن احلارث األصبهاين الفقيه أنبأ أبو حممد بن حي - ٣٨٧٢
أن رسول اهللا : أبو الربيع احلارثي ثنا احلسن بن عبد الرمحن احلارثي عن بن عون عن حممد بن سريين عن أيب هريرة 

صلى اهللا عليه و سلم كرب هبم يف صالة الصبح مث أومأ إليهم مث أنطلق وخرج ورأسه يقطر فصلى هبم مث قال أمنا أنا 
نت جنبا فنسيت تفرد به احلسن بن عبد الرمحن احلارثي ورواه إمساعيل بن علية وغريه عن بن عون عن بشر وأىن ك

  حممد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال وهو احملفوظ وكل ذلك شاهد حلديث أيب بكرة 

عثمان بن عمر أنبأ وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا  - ٣٨٧٣
أقيمت الصالة وعدلت الصفوف فخرج إلينا : يونس عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما قام يف مصاله ذكر أنه جنب فأومأ إلينا ودخل فأغتسل مث خرج ورأسه يقطر 
ا احلسن يعين بن مكرم فذكره مبثله رواه البخاري يف الصحيح عن عبد فصلى بنا وأنبأ أبو زكريا بن أيب إسحاق ثن

  اهللا بن حممد املسندي عن عثمان بن عمر ورواه بن وهب عن يونس فقال يف احلديث قبل أن يكرب 

أنبأه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا متيم بن حممد ثنا حرملة بن حيىي أنبأ بن  - ٣٨٧٤
وهب أخربين يونس عن بن شهاب قال أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول 

أقيمت الصالة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن خيرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتى رسول اهللا صلى اهللا : 
وقال لنا مكانكم فلم نزل قياما ننتظره حىت خرج عليه و سلم حىت إذا قام يف مصاله قبل أن يكرب ذكر فانصرف 

إلينا وقد أغتسل ينطف رأسه ماء فكرب فصلى بنا رواه مسلم يف الصحيح عن حرملة ومبعناه رواه صاحل بن كيسان 
عن الزهري ورواه األوزاعي عن الزهري حنو رواية عثمان بن عمر ورواية أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

ة بن ثوبان عنه إال أن مع رواية بن ثوبان عنه رواية أيب بكرة مسندة ورواية عطاء بن يسار وابن أصح من رواي
  سريين مرسلة وروي أيضا عن أنس بن مالك 

أنبأ أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس الطرائفي ثنا  - ٣٨٧٥
: ا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال عثمان بن سعيد الدارمي ثن

دخل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف صالته فكرب فكربنا معه مث أشار إىل الناس أن كما أنتم فلم نزل قياما حىت آتانا 
بن عطاء فرواه عن سعيد عن قتادة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أغتسل ورأسه يقطر خالفه عبد الوهاب 

  بكر بن عبد اهللا املزين عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال 

أنبأ أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد  - ٣٨٧٦
لى بن وهب أخربك إسحاق بن حيىي بن طلحة بن اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب قال وثنا حبر بن نصر قال قرئ ع

صلى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بالناس : عبيد اهللا التيمي عن عمه عيسى بن طلحة عن مطيع بن األسود قال 
الصبح مث ركبت أنا وهو إىل أرضنا فلما جلس على ربيع منها يتوضأ منها فإذا على فخذه إحتالم فقال هذا 

أشعر به فحكه مث قال صرت واهللا حني أكلت الدسم ودخلت يف السن خيرج مىن ماال أشعر  االحتالم على فخذي مل
  به وقال حممد فما أشعر به وأغتسل مث أعاد صالة الصبح ومل يأمر أحدا بإعادة الصالة 



بيد أنبأ أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو ع - ٣٨٧٧
القاسم بن إمساعيل ثنا حممد بن حسان األزرق ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة عن 

أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه صلى بالناس وهو جنب فأعاد ومل يأمرهم أن : بن املنكدر عن الشريد الثقفي 
  يعيدوا 

اال أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو عبيد القاسم بن إمساعيل ثنا حممد بن وأنبأ أبو بكر وأبو عبد الرمحن ق - ٣٨٧٨
حسان األزرق ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال وثنا علي بن عبد اهللا بن مبشر ثنا أمحد بن سنان ثنا عبد الرمحن ثنا 

اهللا عنه صلى أن عثمان بن عفان رضي : هشيم عن خالد بن سلمة عن حممد بن عمرو بن احلارث بن أيب ضرار 
بالناس وهو جنب فلما أصبح نظر يف ثوبه احتالما فقال كربت واهللا إين ألراين جنب مث ال أعلم مث أعاد ومل يأمرهم 

أن يعيدوا قال عبد الرمحن سألت سفيان عنه فقال قد مسعته من خالد بن سلمة وال أجيء به كما أريد قال عبد 
ال يعيدون ما أعلم فيه اختالفا قال على وقال أبو عبيد يعين يف رواية قد الرمحن وهذا اجملمع عليه اجلنب يعيدوا و

  مسعته من خالد بن سلمة وال أحفظه ومل يزد على هذا 

وأنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن  - ٣٨٧٩
أنه صلى هبم وهو على غري وضوء فأعاد ومل : عن الزهري عن سامل عن بن عمر منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر 

  يأمرهم باألعادة وقد روي فيه حديث مسند 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو عتبة أمحد بن  - ٣٨٨٠
سى بن عبد اهللا األنصاري عن جويرب بن سعيد عن الضحاك بن مزاحم عن الفرج احلجازي ثنا بقية بن الوليد ثنا عي

صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وليس هو على وضوء فتمت القوم وأعاد النيب صلى : الرباء بن عازب قال 
بن اهللا عليه و سلم وهذا غري قوي وفيما مضى كفاية والذي روي يف معارضته عن أيب جابر البياضي عن سعيد 

املسيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى بالناس وهو جنب فأعاد وأعادوا وذلك فيما أنبأ أبو بكر بن 
احلارث أنبأ علي بن عمر ثنا يعقوب بن إبراهيم البزار ثنا أمحد بن حيىي عن عطاء اجلالب ثنا أبو معاوية ثنا بن أيب 

لبياضي متروك احلديث كان مالك بن أنس ال يرتضيه وكان ذئب عن أيب جابر البياضي وهذا مرسل وأبو جابر ا
  حيىي بن معني يقول أبو جابر البياضي كذاب والذي 

أنبأه أمحد بن حممد بن احلارث أنبأ علي بن عمر ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا داود بن رشيد ثنا  - ٣٨٨١
صلى : عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي اهللا عنه أنه  أبو حفص األبار عن عمرو بن خالد عن حبيب بن أيب ثابت

بالقوم وهو جنب فأعاد مث أمرهم فأعادوا فهذا إمنا يرويه عمرو بن خالد أبو خملد الواسطي وهو متروك رماه احلفاظ 
  بالكذب 

بن عبد  وأنبأ أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا حممد - ٣٨٨٢
اهللا بن عمار املوصلي ثنا القاسم عن إسرائيل عن عمرو بن خالد موىل عقيل بن أيب طالب قال حممد بن عمار 

كان كذابا فلما عرفناه بالكذب حتول إىل مكان آخر حدث عن حبيب بن أيب ثابت عن : فسألت عنه وكيعا فقال 
  غري طهارة فأعاد وأمرهم باألعادة عاصم بن ضمرة عن علي رضي اهللا عنه أنه صلى هبم وهو على 



وأنبأ أبو احلسن بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب ثنا حممد ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن  - ٣٨٨٣
  أن حبيب بن أيب ثابت مل يرو عن عاصم بن ضمرة شيئا قط : سفيان الثوري مسعته يقول 

حممد بن عبد اهللا اجلراحي مبرو ثنا حيىي بن شاسوية ثنا عبد  وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو بكر - ٣٨٨٤
الكرمي السكري ثنا وهب بن زمعة أنبأ سفيان بن عبد امللك قال قال عبد اهللا يعين بن املبارك ليس يف احلديث قوة 

ملن أراد إذا صلى األمام بغري وضوء أن أصحابه يعيدون واحلديث اآلخر أثبت أن ال يعيد القوم هذا : ملن يقول 
  األنصاف باحلديث 

أنبأ أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو احلسني حممد بن عبد اهللا بن حممد القهستاين ثنا حممد بن أيوب أنبأ علي بن  - ٣٨٨٥
يف الرجل يصلي بقوم وهو على غري : املديين ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان وشعبة عن مغرية عن إبراهيم 

   ٥٢٦ون قال عبد الرمحن قلت لسفيان تعلم أحدنا قال يعيد ويعيدون غري محاد فقال ال وضوء قال يعيد وال يعيد

  باب طهارة البدن والثوب للصالة

 (  
قال اهللا تبارك وتعاىل وثيابك فطهر قال الشافعي رمحه اهللا قيل صل يف ثياب طاهرة وقيل غري ذلك واألول أشبه ألن 

  غسل دم احمليض من الثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر أن ي

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا وكيع  - ٣٨٨٦
إحدانا : عن هشام بن عروة قال حدثتين فاطمة عن أمساء قالت جاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت 

يضة فكيف تصنع به قال حتته مث تقرصه باملاء مث تنضحه مث تصلي فيه رواه مسلم يف الصحيح يصيب ثوهبا من دم احل
  عن أيب بكر بن أيب شيبة 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو نصر حممد بن علي بن حممد الفقيه الشريازي قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن  - ٣٨٨٧
حماضر بن املورع ثنا هشام يعين بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب الفراء أنبأ 

جاءت فاطمة بنت أيب حبيش إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت إين مستحاضة فال أطهر : عنها قالت 
ك أفادع الصالة قال ال إمنا ذلك عرق وليس باحليض فإذا أقبلت احليضة فدعى الصالة وإذا أدبرت فاغسلي عن

  الدم وصلي أخرجاه من حديث هشام بن عروة يف الصحيح 

أنبأ أبو علي احلسني بن حممد بن حممد بن علي الروذباري بطوس وأبو عبد اهللا احلافظ بنيسابور قاال ثنا  - ٣٨٨٨
:  أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد ثنا سعيد بن أيب مرمي ثنا أبو غسان حدثين أبو حازم عن سهل بن سعد قال

هشمت البيضة على رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكسرت رباعيته وجرح وجهه قال أبو حازم وكانت 
فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تغسل عنه الدم وعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يأتيها باملاء يف جمنة 

طعة حصري وأحرقته حىت صار رمادا مث جعلته على فلما أصاب اجلرح املاء كثر دمه فلم يرقأ الدم حىت أخذت ق



اجلرح فرقأ الدم رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن سهل بن عسكر عن سعيد بن أيب مرمي وأخرجه البخاري من 
   ٥٢٧أوجه عن أيب حازم 

  باب من صلى ويف ثوبه أو نعله أذى أو خبث مل يعلم به مث علم به

بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محاد بن  أنبأ أبو بكر حممد بن احلسن - ٣٨٨٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى يف نعليه فصلى : سلمة ثنا أبو نعامة السعدي عن أيب نضرة عن أيب سعيد 

ل ما محلكم على إلقاء نعالكم الناس يف نعاهلم مث ألقى نعليه فألقى الناس نعاهلم وهم يف الصالة فلما قضى صالته قا
يف الصالة قالوا يا رسول اهللا رأيناك فعلت ففعلنا فقال إن جربائيل عليه السالم أخربين أن فيها أذى فإذا أتى 

  أحدكم املسجد فلينظر فإن رأى يف نعليه أذى فليخلعهما وإال فليصل فيهما 

ن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد ب - ٣٨٩٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : هارون أنبأ محاد بن سلمة عن أيب نعامة عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري 

صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعاهلم فلما انصرف قال مل خلعتم نعالكم قالوا يا رسول اهللا رأيناك خلعت فخلعنا 
قال إن جربائيل أتاين فأخربين أن هبما خبثا فإذا جاء أحدكم املسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما خبثا فإن وجد فيهما 
خبثا فليمسحهما باألرض مث ليصل فيهما هذا احلديث يعرف حبماد بن سلمة عن أيب نعامة عبد ربه السعدي عن أيب 

خلزاز عن أيب نعامة وليس بالقوي وروي من وجه آخر غري نضرة وقد روي عن احلجاج بن احلجاج عن أيب عامر ا
  حمفوظ عن أيوب السختياين عن أيب نضرة 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الفضل حممد بن إبراهيم اهلامشي ثنا أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن عباس بن  - ٣٨٩١
العطار عن أيب عروة معمر بن راشد عن أيوب عن عثمان بن شافع الشافعي مبكة ثنا عمي ثنا داود بن عبد الرمحن 

صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف نعليه مث خلعهما فقيل له فقال إن : أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال 
جربائيل جاءين فأخربين أن فيهما خبثا فإذا جئتم املسجد فانظروا يف نعالكم فمن وجد شيئا فليحكه ورواه إسحاق 

  عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن رجل حدثه عن أيب سعيد اخلدري وقال قذرا ومل يقل خبثا  احلنظلي

أنبأ أبو سهل حممد بن نصرويه بن أمحد املروزي أنبأ أبو بكر بن خنب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ يزيد بن  - ٣٨٩٢
ردائه وفيه دم فأتاه نافع فنزع عنه رأيت بن عمر يصلي يف : هارون أنبأ حممد بن مطرف عن زيد بن أسلم قال 

  ردائه وألقى عليه رداءه ومضى يف صالته 

وأنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن  - ٣٨٩٣
ى يف ثوبه دما فانصرف بينما هو يصلي رأ: منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن سامل أن بن عمر 

فأشار إليهم فجاءوه مباء فغسله مث أمت ما بقى على ما مضى من صالته ومل يعد قال الشيخ وإىل هذا ذهب الشافعي 
يف القدمي رمحه اهللا وإحتج حبديث أيب سعيد وابن عمر يف معىن ما روينا مث رجع عنه يف اجلديد وقال أعاد الصالة 

أو مل يكن عاملا كهيئته يف الوضوء قال الشيخ رمحه اهللا وهذا قول احلسن البصري وأيب وكان عاملا مبا كان يف ثوبه 
قالبه وكان الشافعي رمحه اهللا رغب عن حديث أيب سعيد الشتهاره حبماد بن سلمة عن أيب نعامة السعدي عن أيب 



م ومل خيرجه مسلم يف نضرة وكل واحد منهم خمتلف يف عدالته وكذلك مل حيتج البخاري يف الصحيح بواحد منه
كتابه مع احتجاجه هبم يف غري هذه الرواية وحيتمل أن يكون رغب عنه ألنه جعل إعالم جربائيل عليه السالم إياه 

بذلك ابتداء شرع أو محل األذى املذكور عنه على ما يستقذر من الطاهرات واهللا أعلم وقد روي هذا احلديث عن 
لى اهللا عليه و سلم مرسال ومن حديث بن مسعود وابن عباس وأيب هريرة بكر بن عبد اهللا املزين عن النيب ص

موصوال إال أن حديث بن مسعود إمنا رواه أبو محزة الراعي عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا وأبو محزة غري حمتج 
بن  به وروي من وجه آخر أضعف منه وحديث بن عباس إمنا رواه فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن

عباس وفرات بن السائب تركوه وحديث أيب هريرة إمنا رواه عباد بن كثري وعباد ال حيتج به إال أنه قد روي عن 
  أنس بن مالك بإسناد ال بأس به 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ وإبراهيم بن عصمة قاال ثنا السري بن خزمية ثنا  - ٣٨٩٤
أنبأ أبو عبد الرمحن السلمي وأبو نصر بن قتادة قاال أنبأ حيىي بن منصور القاضي ثنا مطني ثنا موسى بن إمساعيل ح و

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل : إبراهيم بن احلجاج قاال ثنا عبد اهللا بن املثىن عن مثامة عن أنس بن مالك 
لعت فخلعنا فقال إن جربائيل عليه السالم أخربين أن خيلع نعليه يف الصالة إال مرة فخلع الناس فقال ما لكم قالوا خ

فيهما قذرا لفظ إبراهيم بن احلجاج تفرد به عبد اهللا بن املثىن واهللا أعلم وأما الذي كان بن عمر يفعله من البناء 
 على الصالة يف هذا ويف الرعاف فقد روينا عن املسور بن خمرمة أنه كان يقول يستأنف وهو القياس على الوضوء

   ٥٢٨يف هذه املسألة وباهللا التوفيق 

  باب ما جيب غسله من الدم

أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن حيىي بن فارس ثنا أبو معمر ثنا  - ٣٨٩٥
ي اهللا عنها سألت عائشة رض: عبد الوارث حدثتنا أم يونس بنت شداد قالت حدثتين محايت أم جحدر العامرية أهنا 

عن دم احليضة تصيب الثوب فقالت كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء 
فلما أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخذ الكساء فلبسه مث خرج فصلى الغداة مث جلس فقال رجل يا 

 عليه و سلم على ما يليها فبعث هبا إىل مصرورة يف يد الغالم رسول اهللا هذه ملعة من دم فقبض رسول اهللا صلى اهللا
فقال اغسلي هذه وأجفيها مث أرسلي هبا إيل فدعوت بقصعيت فغسلتها مث أجففتها فأحرهتا إليه فجاء رسول اهللا صلى 

  اهللا عليه و سلم بنصف النهار وهو عليه قوهلا فأحرهتا إليه يعين رددهتا إليه 

اهللا حممد بن الفضل بن نظيف املصري مبكة ثنا أبو العباس أمحد بن احلسن بن إسحاق  أنبأ أبو عبد - ٣٨٩٦
الرازي إمالء ثنا روح بن الفرج ثنا يوسف بن عدي ثنا القاسم بن مالك عن روح بن غطيف عن الزهري عن أيب 

  تعاد الصالة من قدر الدرهم من الدم : سلمة عن أيب هريرة يرفعه قال 

عبد اهللا احلافظ حدثين أبو بكر حممد بن عبد اهللا اجلراحي مبرو ثنا حيىي بن شاسويه ثنا عبد أنبأ أبو  - ٣٨٩٧
قال رأيت روح بن : الكرمي السكري ثنا وهب بن زمعة أنبأ سفيان بن عبد امللك قال قال عبد اهللا بن املبارك 

سا فجعلت أستحيي من أصحايب غطيف صاحب الدم قدر الدرهم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فجلست إليه جمل
  أن يروين جالسا معه لكثرة ما يف حديثه يعين املناكري 



أنبأ أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ أنبأ حممد بن منري ثنا أمحد بن العباس قال قلت ليحىي  - ٣٨٩٨
تعاد : صلى اهللا عليه و سلم قال بن معني حتفظ عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب 

الصالة يف مقدار الدرهم من الدم فقال ال واهللا مث قال عمن قلت حدثنا حمرز بن عون قال ثقة عمن قلت عن 
القاسم بن مالك املزين قال ثقة عمن قلت عن روح بن غطيف قال ها قلت يا أبا زكريا ما أرى أتينا إال من روح 

د هذا ال يرويه عن الزهري فيما أعلمه غري روح بن غطيف وهو منكر هبذا اإلسناد بن غطيف قال أجل قال أبو أمح
  وفيما بلغين عن حممد بن حيىي الذهلي قال أخاف أن يكون هذا موضوعا وروح هذا جمهول 

ف أنبأ أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حيان املعرو - ٣٨٩٩
بأيب شيخ األصبهاين ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا أبو عامر موسى بن عامر ثنا الوليد بن مسلم 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رخص يف دم احلبون يعين : أخربين بقية عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس 
وليد بن مسلم هذا تفرد به بقيه بن الوليد عن بن جريج الدماميل وكان عطاء يصلي وهو يف ثوبه رواه مجاعه عن ال

أنبأ أبو سعد املاليين قال قال أبو أمحد بن عدي احلافظ هذا احلديث ال يعرف إال ببقية عن بن جريج قال ويشبه أن 
  يكون بني بقية وبني بن جريج بعض اجملهولني أو بعض الضعفاء ألن بقية كثريا ما يفعل ذلك 

علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن كثري العبدي ثنا إبراهيم بن  أنبأ أبو - ٣٩٠٠
ما كان ألحدانا إال ثوب : نافع قال مسعت احلسن يعين بن مسلم يذكره عن جماهد قال قالت عائشة رضي اهللا عنها 

رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم عن واحد فيه حتيض فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها مث قصعته بريقها 
  إبراهيم بن نافع عن بن أيب جنيح عن جماهد عن عائشة رضي اهللا عنها وقال قالت بريقها فمصعته بظفرها 

فذكره : أنبأه أبو بكر بن احلارث أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا احلسن بن حممد ثنا أبو زرعه ثنا أبو نعيم  - ٣٩٠١
نه إال أنه قال فقصعته واملشهور عن إبراهيم عن احلسن بن مسلم بن يناق عن جماهد وعن بن بإسناد البخاري ومت

أيب جنيح عن عطاء عن عائشة رضي اهللا عنها وقد رواه خالد بن حيىي عن إبراهيم كما رواه أبو نعيم فهو صحيح 
  من الوجهني مجيعا 

ق البغدادي هبراة ثنا معاذ بن جنده ثنا خالد ثنا إبراهيم أنبأ أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو حممد أمحد بن إسحا - ٣٩٠٢
ما كان إلحدانا إال ثوب واحد حتيض فيه وإن أصابه : عن بن أيب جنيح عن جماهد قال قالت عائشة رضي اهللا عنها 

شيء من دمه بلته بريقها مث قصعته بظفرها ويف حديث عطاء عن عائشة رضي اهللا عنها قطرة من دم وقد مضى يف 
  تاب الطهارة ك

أنبأ أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار أنبأ إمساعيل بن إسحاق ثنا علي بن عبد  - ٣٩٠٣
إذا كان الدم : اهللا ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ثنا سليمان التيمي عن عمار بن أيب عمار عن بن عباس أنه قال 

فليس عليه إعادة وروينا عن بن مسعود وابن عمر يف الرخصة يف الدم اليسري فاحشا فعليه اإلعادة وإن كان قليال 
  وقد مضت الرواية عنهما يف كتاب الطهارة وروي عن أيب موسى األشعري 



وأنبأ أبو أمحد العدل أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا مالك عن هشام  - ٣٩٠٤
رآين أيب انصرفت من صالة فقال مل انصرفت فقلت له دم ذبابه رأيت يف ثويب قال فعاب ذلك : بن عروة أنه قال 

علي وقال مل انصرفت حىت تتم صالتك يف رواية الثوري عن هشام دم مثل الذباب وكان احلسن البصري يقول 
 دم الرباغيث عطاء قليله وكثرية سواء ومذهب سائر الفقهاء خبالفه يف الفرق بني كثري الدم ويسريه ورخص يف

   ٥٢٩واحلسن البصري والشعيب وطاوس 

  باب ما وطي من األجناس يابسا

أنبأ أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم  - ٣٩٠٥
مالك بن أنس عن حممد بن حيىي أنبأ بن وهب قال وثنا أبو العباس ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب حدثك 

بن عماره عن حممد بن إبراهيم عن أم ولد إلبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف أهنا سألت أم سلمة زوج النيب صلى 
إين امرأة أطيل ذيلي وأمشي يف املكان القذر فقالت أم سلمة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : اهللا عليه و سلم فقالت 
  وروي ذلك أيضا عن أيب هريرة مرفوعا وليس بالقوي و سلم يطهره ما بعده 

أنبأ أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا اهليثم بن خلف الدوري ثنا أبو كريب ثنا إبراهيم  - ٣٩٠٦
قال قلنا يا : بن إمساعيل اليشكري عن إبراهيم بن أيب حبيبة عن داود بن احلصني عن أيب سفيان عن أيب هريرة 

سول اهللا إنا نريد املسجد فنطأ الطريق النجسة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم الطرق تطهر بعضها بعضا وهذا ر
   ٥٣٠إسناد ليس بالقوي 

  باب النجاسة إذا خفي موضعها من الثوب

يع بن أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الرب - ٣٩٠٧
استفىت أبا هريرة : سليمان املرادي ثنا أيوب بن سويد عن يونس عن الزهري عن طلحة بن عبد اهللا بن عوف أنه 

رضي اهللا عنه يف الثوب جيامع فيه الرجل قال أبو هريرة رضي اهللا عنه إن أصابه شيء رأيته مث التبس عليك فإغسل 
وب مث صل فيه وروينا عن نافع قال كان بن عمر يقول إن الثوب كله وإن شككت يف شيء مل تستيقنه فانضح الث

   ٥٣١عرفت مكانه فاغسله وإال فإغسل الثوب كله 

  باب غسل الثوب من دم احليض

أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٣٩٠٨
شام بن عروة قال حدثتين فاطمة بنت املنذر عن أمساء أن امرأة جاءت إىل حممد بن أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد عن ه
إحدانا حتيض يف الثوب كيف تصنع فقال حتته مث تقرصه باملاء مث تنضحه : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت 

  مث تصلي فيه رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن حامت عن حيىي بن سعيد 

بد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا أنبأ حممد بن ع - ٣٩٠٩
سألت رسول اهللا صلى اهللا : هشام بن عروة أنه مسع فاطمة بنت املنذر حتدث عن أمساء بنت أيب بكر تقول أن امرأة 



لم حتيه مث أقرصيه باملاء مث رشيه مث عليه و سلم عن دم احليض يصيب الثوب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
   ٥٣٢صلى فيه 

  باب ذكر البيان أن النضح املأمور به هو يف املوضع الذي مل يصبه الدم

أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ احلسن بن علي بن زياد ثنا إبراهيم  - ٣٩١٠
مسعت امرأة تسأل : عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء بنت أيب بكر قالت  بن موسى ثنا عبده عن حممد بن إسحاق

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف تصنع بثوهبا إذا طهرت من حيضتها فقال إن رأت فيه دما حتته مث قرصته 
  باملاء مث تنضح يف سائر ثوهبا مث تصلي فيه 

محد اجلرجاين ثنا حممد بن احلسن العسقالين ثنا حرملة أنبأ أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ حدثين إمساعيل بن أ - ٣٩١١
: عبد اهللا بن وهب حدثين عمرو بن احلارث أن عبد الرمحن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا 

قالت كانت إحدانا حتيض مث تقرص الدم من ثوهبا عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره مث تصلي فيه رواه 
   ٥٣٣بخاري يف الصحيح عن إصبغ عن بن وهب ال

  باب ذكر البيان أن النضح اختيار غري واجب وأن الواجب غسل الدم فقط

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون بن  - ٣٩١٢
دخلت على أم سلمة فسألتها امرأة من قريش : ته قالت سليمان ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا بكار بن حيىي عن جد

فقالت أم سلمة قد كان يصيبنا احليض على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتلبث إحدانا أيام حيضتها مث 
تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تبيت فيه فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه وإن مل يكن أصابه شيء تركناه ومل مينعنا 

لك أن نصلى فيه وأما املمتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطة فإذا إغتسلت مل تنقض ذلك ولكنها حتفن على رأسها ذ
   ٥٣٤ثالث حفنات فإذا رأت البلل على أصول الشعر دلكته مث أفاضت على سائر جسدها 

  باب ما يستحب من استعمال ما يزيل األثر مع املاء يف غسل الدم

لروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا حيىي عن سفيان حدثين ثابت أنبأ أبو علي ا - ٣٩١٣
سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم عن دم : احلداد حدثين عدي بن دينار قال مسعت أم قيس بنت حمصن تقول 

  احليض يكون يف الثوب قال حكيه بضلع واغسليه مباء وسدر 

اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري  أنبأ حممد بن عبد - ٣٩١٤
عن بن إسحاق قال حدثين سليمان بن سحيم عن أمية بنت أيب الصلت قال الشيخ كذا يف كتايب وقال غريه آمنة 

ليه و سلم يف نسوة من جئت رسول اهللا صلى اهللا ع: بنت أيب الصلت وهو الصواب عن أمرأة من بىن غفار قالت 
بىن غفار فقلنا يا رسول اهللا قد أردنا أن خنرج معك يف وجهك هذا إىل خيرب فنداوى اجلرحى ونعني املسلمني مبا 

استطعنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على بركة اهللا فخرجنا معه وكنت جارية حدثه فأردفين رسول اهللا 
فنزل إيل الصبح ونزلت فإذا على احلقيبة دم مىن وذلك أول حيضة حضتها  صلى اهللا عليه و سلم حقيبة رحله



فتقبضت إىل الناقه واستحييت فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما يب ورأى يب الدم قال لعلك نفست 
مث  فقلت نعم قال فأصلحي من نفسك وخذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا فاغسلي ما أصاب احلقيبة وإغتسلي

  عودي ملركبك فكانت ال تطهر من حيضتها إال جعلت يف طهورها ملحا وأوصت به أن جيعل يف غسلها حني ماتت 

أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن عمرو الرازي ثنا سلمة بن الفضل  - ٣٩١٥
بنت أيب الصلت عن امرأة من بين غفار قد مساها يل  حدثين حممد يعين بن إسحاق عن سليمان بن سحيم عن أمية

  معناه إال أنه مل يذكر قوله وإغتسلي : قالت أردفين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر 

أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن إبراهيم ثنا عبد الصمد بن عبد  - ٣٩١٦
سألت عائشة رضي اهللا عنها عن :  أم احلسن يعين جدة أيب بكر العدوي عن معاذة قالت الوارث حدثين أيب حدثتين

احلائض يصيب ثوهبا الدم قالت تغسله فإن مل يذهب أثره فلتغريه بشيء من صفرة وقالت لقد كنت أحيض عند 
   ٥٣٥رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث حيض مجيعا ال أغسل يل ثوبا 

  ن الدم إذا بقى أثره يف الثوب بعد الغسل مل يضرباب ذكر البيان أ

أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير وبشر  - ٣٩١٧
سألت عائشة رضي اهللا عنها عن الدم يكون يف الثوب : بن عمر قاال ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة قالت 

   حديثه قلت أرأيت الثوب يصيبه الدم فاغسله فال يذهب أثره فقالت املاء طهور وقال بشر يف

وأنبأ أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن املنهال ثنا يزيد  - ٣٩١٨
ي اهللا عنها عن دم احليض أن امرأة سألت عائشة رض: بن زريع ثنا سعيد يعين بن أيب عروبة عن قتادة عن معاذة 

  يكون يف الثوب فيغسل فيبقى أثره فقالت ليس بشيء وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بإسنادين ضعيفني 

أنبأ أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد  - ٣٩١٩
ح قال وحدثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك بن هليعة عن بن أيب  اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب

حبيب عن عيسى بن طلحة عن أيب هريرة أن خولة بنت يسار قالت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفرأيت إن مل 
  يكفيك املاء وال يضرك أثره تفرد به بن هليعة : خيرج الدم من الثوب قال 

بد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر حممد بن حممد بن عبد اهللا البغدادي ثنا حيىي بن عثمان بن صاحل وأنبأ أبو ع - ٣٩٢٠
ثنا أيب ثنا بن هليعة حدثين يزيد بن أيب حبيب أن عيسى بن طلحة حدثهم عن أيب هريرة أن خولة بنت يسار أتت 

فيه فكيف أصنع فقال إذا طهرت  ليس يل إال ثوب واحد وأنا أحيض: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت 
فاغسلي ثوبك مث صلي فيه قالت أرأيت إن مل خيرج الدم من الثوب قال يكفيك املاء وال يضرك أثره تفرد به بن 

  هليعة 

أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مهدي بن  - ٣٩٢١
يا رسول : ثابت عن الوازع بن نافع عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن خوله بنت منار قالت قلت  حفص ثنا علي بن



اهللا إين أحيض وليس يل إال ثوب واحد فيصيبه الدم قال اغسليه وصلى فيه قلت يا رسول اهللا يبقى أثره قال ال 
سمع خوله بنت منار أو يسار إال يف هذين يضر قال أبو بكر قال إبراهيم احلريب الوازع بن نافع غريه أوثق منه ومل ي

   ٥٣٦احلديثني 

  باب صالة الرجل يف ثوب احلائض

أنبأ أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن  - ٣٩٢٢
عبيد اهللا بن عبد اهللا عن عائشة  إبراهيم وعبد اهللا بن هاشم عن وكيع وقال إسحاق أنبأ وكيع ثنا طلحة بن حيىي عن

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي بالليل وأنا إىل جنبه وأنا حائض وعلي مرط : رضي اهللا عنها قالت 
  وبعضه على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن وكيع 

اري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن الصباح ثنا سفيان عن أيب إسحاق أنبأ أبو علي الروذب - ٣٩٢٣
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى وعليه مرط وعلى بعض : الشيباين مسعه من عبد اهللا بن شداد حيدثه عن ميمونة 

  أزواجه منه وهى حائض وهو يصلي وهو عليه 

بن عبيد اهللا بن عبد اهللا احلريف وأبو القاسم علي بن حممد بن علي بن يعقوب  أنبأ أبو القاسم عبد الرمحن - ٣٩٢٤
األيادي ببغداد قاال ثنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي ثنا إسحاق بن احلسن ثنا أبو نعيم ثنا بن أيب غنية عبد 

أمرين رسول : اهللا عنها قالت امللك بن محيد بن أيب غنية عن ثابت بن عبيد األنصاري عن القاسم عن عائشة رضي 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أناوله اخلمرة فقلت يا رسول اهللا إين حائض قال إن حيضتك ليست يف يدك أخرجه 

  مسلم يف الصحيح من حديث بن أيب غنية 

هارون بن  وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا - ٣٩٢٥
سليمان ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن عبد اهللا بن عمر عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها 

  كانت ال ترى بأسا بعرق احلائض يف الثوب : أهنا 

أنبأ عبد وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس ثنا حيىي بن أيب طالب  - ٣٩٢٦
سئل عن املرآة حتيض يف درعها فيكون عليها : الوهاب بن عطاء أنبأ هشام هو بن حسان عن عكرمة أن بن عباس 

   ٥٣٧أيام حيضتها فتعرق فيه أتصلي فيه قال نعم ما مل يكن فيه دم وكذلك اجلنب يعرق يف ثوبه فيصلي فيه 

  باب ما روي يف التحرز من ذلك احتياطا

عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا أمحد بن محيد جار أنبأ أبو  - ٣٩٢٧
أيب سلمة ثنا حممد بن جعفر غندر عن أشعث ح وأنبأ أبو عبد اهللا حدثين أبو احلسن حممد بن احلسن املنصوري ثنا 

شعث عن حممد بن سريين عن عبد اهللا بن شقيق عن حيىي بن حممد بن البختري ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا األ
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يصلي يف شعرنا أو حلفنا قال عبيد اهللا شك : عائشة رضي اهللا عنها قالت 



أيب ويف حديث غندر يف حلفنا من غري شك ورواه سلمة بن علقمة عن حممد بن سريين عن عائشة رضي اهللا عنها مل 
  شقيق قالت كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يصلي يف شعرنا يذكر بن 

أنبأه حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن بالويه ثنا موسى بن احلسن بن عباد ثنا معلي بن أسد ثنا  - ٣٩٢٨
ه إال بذلك وكذلك رواه هشام بن حسان عن بن سريين مل يذكر بن شقيق يف إسناد: وهيب عن سلمة بن علقمة 

  أنه قال يف مالحفنا 

أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا احلسن بن علي ثنا سليمان بن حرب ثنا  - ٣٩٢٩
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ال يصلي يف مالحفنا : محاد عن هشام عن بن سريين عن عائشة رضي اهللا عنها 

 صدقة قال سألت حممدا عنه فلم حيدثين وقال مسعته منذ زمان وال أدري ممن مسعته قال محاد ومسعت سعيد بن أيب
   ٥٣٨وال أدري مسعته من ثبت أو ال فاسئلوا عنه 

  باب الصالة يف الثوب الذي جيامع الرجل فيه أهله

لعباس حممد بن أنبأ أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا حيىي بن إبراهيم املزكي قاال ثنا أبو ا - ٣٩٣٠
يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب قال وحدثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك 

الليث بن سعد وعبد اهللا بن هليعة وعمرو بن احلارث عن يزيد بن أيب حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن 
وقال حبر عن معاوية بن أيب سفيان يقول سألت أم حبيبه زوج  خديج قال مسعت معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه

قلت هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف الثوب الذي جيامعها فيه : النيب صلى اهللا عليه و سلم 
   ٥٣٩قالت نعم إذا مل ير فيه أذى وقد مضت األخبار يف طهارة عرقه يف كتاب الطهارة 

  و البدنباب املذي يصيب الثوب أ

أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا إمساعيل أنبأ حممد بن إسحاق ثنا  - ٣٩٣١
سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من املذي شدة وكنت أكثر منه االغتسال 

إمنا جيزئك من ذلك الوضوء قلت يا رسول اهللا فكيف مبا : ال فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك فق
يصيب ثويب منه قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح هبا من ثوبك حيث ترى أنه أصابه قال الشيخ واملراد 
  دن بالنضح املذكور يف هذا اخلرب غسله واهللا أعلم وثابت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه أمر بغسلة من الب

أنبأ أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عباس بن الفضل ثنا أبو الوليد ثنا  - ٣٩٣٢
كنت رجال مذاء وكانت عندي ابنة رسول : زائدة عن أيب حصني عن أيب عبد الرمحن عن علي رضي اهللا عنه قال 

جال فسأله فقال إذا وجدت ذلك فاغسل ذكرك وتوضأ اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاستحييت أن أسأله فأمرت ر
  رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد 

أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن  - ٣٩٣٣
املقداد أن يسأل النيب صلى اهللا  أن عليا رضي اهللا عنه أمر: أيب بكر ثنا محاد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه 



عليه و سلم عن املذى فإين أستحيي أن أسأله فسأله فقال يغسل فرجه وأنثييه ويتوضأ وضوءه للصالة ورواه الثوري 
وابن عيينة ومجاعه عن هشام عن أبيه عن علي رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وروينا يف ذلك عن 

  س من قوهلم عمر وابن عمر وابن عبا

وأنبأ أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن عبد اهللا احلريف يف جامع احلربيه مبدينة السالم أنبأ حممد بن  - ٣٩٣٤
عبد اهللا الشافعي ثنا حممد بن إمساعيل ثنا أبو صاحل عبد اهللا بن صاحل حدثين معاوية بن صاحل عن العالء بن احلارث 

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عما يوجب الغسل : اهللا بن سعد قال  عن حزام بن حكيم عن عمه عبد
وعن املاء يكون بعد املاء وعن الصالة يف بييت وعن الصالة يف املسجد وعن مواكله احلائض فقال رسول اهللا صلى 

ئت فتوضأت مث اهللا عليه و سلم إن اهللا ال يستحيي من احلق وعائشة إىل جنبه فأما أنا فإذا كان مين وطى ج
إغتسلت وأما املاء يكون بعد املاء فذلك املذي وكل فحل ميذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك 
للصالة وأما الصالة يف املسجد والصالة يف بييت فقد ترى ما أقرب بييت من املسجد فالن أصلي يف بييت أحب إيل 

   ٥٤٠أما مواكلة احلائض فواكلها من أن أصلي يف املسجد إال أن يكون صالة مكتوبة و

  باب يف رطوبة فرج املرأة

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا حممد بن صاحل بن ذريح قاضى عكربا ثنا أبو كريب ثنا أبو  - ٣٩٣٥
عن أيب أيوب عن  معاوية قال وأنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا هناد ثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الرجل يصيب من املرأة مث يكسل قال يغسل ما : أيب بن كعب قال 
أصابه من املرأة مث يتوضأ ويصلي رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب وأخرجه البخاري من وجه آخر عن هشام 

أ فإمنا نسخ منه ترك الغسل فأما غسل ما أصابه من املرأة بن عروة ورواه شعبة عن هشام فقال يغسل ذكره ويتوض
  فال نعلم شيئا نسخه 

أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن رافع ثنا حيىي بن آدم ثنا  - ٣٩٣٦
يفيض من الرجل فيما : شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بىن سواءة بن عامر عن عائشة رضي اهللا عنها 

  واملرأة من املاء قالت كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأخذ كفا من ماء مث يصبه عليه 

أنبأ أبو علي احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد أنبأ محزة بن حممد بن العباس ثنا العباس بن  - ٣٩٣٧
: محن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت حممد الدوري ثنا حممد بن مصعب ثنا األوزاعي ثنا عبد الر

ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه مث متسح عنها فيصليان يف ثوهبما 
  ذلك ما مل تصبه جنابة 

براهيم ثنا بن بكري ثنا الليث عن وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أمحد بن إ - ٣٩٣٨
سئلت عن الثوب جيامع الرجل فيه أهله هل يصلي فيه : حيىي بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا 

قالت إن املرأة تعد لزوجها خرقة فامتسح هبا األذى حىت ال يصيب الثوب فإذا فعل ذلك فليصل فيه ومن قال 
   ٥٤١ذر يف تيمم اجلنب وقد مضى ذكره يف كتاب الطهارة  بالقول األخر احتج حبديث أيب



  باب الصالة يف ثياب الصبيان واملشركني وأن الثياب على الطهارة حىت يعلم

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وغريمها قالوا حدثنا أبو العباس حممد بن  - ٣٩٣٩فيها جناسة 
نبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أ

إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي قال قلت ملالك بن أنس حدثك عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن عمرو بن سليم 
امل أمامة بنت زينب بنت رسول اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي وهو ح: الزرقي عن أيب قتادة 

صلى اهللا عليه و سلم وأليب العاص بن ربيعة بن عبد مشس فإذا قام محلها وإذا سجد وضعها قال حيىي قال نعم لفظ 
  حديث حيىي بن حيىي رواه البخاري عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

فظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إمساعيل بن قتيبة وحسن بن سفيان قاال أنبا حممد بن عبد اهللا احلا - ٣٩٤٠
كنت مع النيب : ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا أبو معاوية عن األعمش عن مسلم عن مسروق عن املغرية بن شعبة قال 

ق رسول اهللا صلى اهللا عليه و صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فقال يا مغرية خذ اإلداوة فأخذهتا مث خرجت معه فانطل
سلم حىت توارى عىن فقضى حاجته وعليه جبة شامية ضيقة الكمني فذهب ليخرج يده من حتت كمها فضاقت 

فأخرج يده من أسفلها فصببت عليها فتوضأ وضوءه للصالة مث مسح على خفيه مث صلى رواه البخاري يف الصحيح 
كر بن أيب شيبة واجلبة الشامية يف عصر النيب صلى اهللا عليه و سلم عن حيىي عن أيب معاوية ورواه مسلم عن أيب ب

  من نسج املشركني وقد توضأ وهي عليه وصلى 

أنبأ أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر احلفار ببغداد أنبأ احلسني بن حيىي بن عياش القطان ثنا إبراهيم بن  - ٣٩٤١
   ٥٤٢بالصالة يف رداء اليهود والنصارى  ال بأس: جمشر ثنا وكيع ثنا الربيع عن احلسن قال 

  باب جناسة األبوال واألرواث وما خرج من خمرج حي

أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد بن أيب طاهر الدقاق ببغداد ثنا أبو احلسني أمحد بن عثمان اآلدمي  - ٣٩٤٢
أن : عمش عن جماهد عن طاوس عن بن عباس إمالء ثنا أبو قالبه ثنا معلي بن أسد ثنا عبد الواحد بن زياد عن األ

النيب صلى اهللا عليه و سلم مر بقربين فقال أهنما ليعذبان بالنميمة والبول وأخذ جريدة رطبة فشقها باثنني وجعل 
على كل قرب واحدة فقال لعله أن خيفف عنهما ما دامتا رطبتني رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن يوسف عن 

  ه البخاري كما مضى يف كتاب الطهارة معلي بن أسد وأخرج

وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ٣٩٤٣
مر رسول اهللا صلى اهللا عليه : اجلبار العطاردي ثنا أبو معاوية عن األعمش عن جماهد عن طاوس عن بن عباس قال 

قال إهنما ليعذبان وما يعذبان يف كبري أما أحدمها فكان ميشى بالنميمة وأما األخر فكان ال يستتر من و سلم بقربين ف
البول مث أخذ جريدة رطبة فشقها نصفني مث جعل يف كل قرب واحدة قال قالوا يا رسول اهللا مل فعلت هذا قال لعلهما 

  بن املثىن عن أيب معاوية  أن خيفف عنهما ما مل ييبسا رواه البخاري يف الصحيح عن حممد



أنبأ أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر حممد بن احلسن احملمد آباذي ثنا أبو قالبه ثنا حيىي بن محاد ثنا أبو  - ٣٩٤٤
أكثر : عوانة عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

اه أبو حيىي عن جماهد عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فزاد فيه فتنزهوا من عذاب القرب من البول ورو
  البول 

أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا حممد بن أيوب أنبأ حممود بن غيالن ثنا  - ٣٩٤٥
بينما حنن يف املسجد : حدثين أنس بن مالك قال عمر بن يونس ثنا عكرمة ثنا إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة قال 

مع نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ جاء أعرايب فقام يبول يف املسجد فقال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم مه مه فقال دعوه فتركوه حىت بال مث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعاه فقال له إن هذه املساجد ال 

يء من هذا البول وال القذر إمنا هي لذكر اهللا تعاىل والصالة وقراءة القرآن أو كما قال رسول اهللا صلى تصلح لش
اهللا عليه و سلم فأمر رجال من القوم فجاء بدلو من ماء فرشه عليه رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن 

  عمر بن يونس 

علي احلسيين بالكوفة من أصل مساعه أنبأ أبو جعفر حممد بن  وأنبأ أبو القاسم زيد بن جعفر بن حممد بن - ٣٩٤٦
علي بن دحيم ثنا حممد بن احلسني بن أيب احلسني ثنا أبو حذيفة ثنا عكرمة يعين بن عمار عن إسحاق بن عبد اهللا بن 

ليه و قال جاء أعرايب إىل املسجد فبال يف املسجد فقال أصحاب النيب صلى اهللا ع: أيب طلحة عن أنس بن مالك 
سلم مه مه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تزرموه فلما فرغ دعا به النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إن هذه 

املساجد مل تتخذ هلذا اخلالء والبول والقذر إمنا تتخذ لقراءة القرآن ولذكر اهللا تعاىل مث أمر بعض أصحابه بذنوب أو 
  بدلو من ماء فصبه عليه 

أبو حازم احلافظ أنبأ اإلمام أبو بكر أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي أخربين أبو إسحاق إبراهيم بن أنبأ  - ٣٩٤٧
شريك األسدي أنبأ أمحد بن يونس ثنا زهري بن معاوية ثنا أبو إسحاق قال ليس أبو عبيده ذكره ولكن عبد الرمحن 

ى اهللا عليه و سلم الغائط فأمرين أن آتيه بثالثة يقول أتى النيب صل: بن األسود عن أبيه أنه مسع عبد اهللا بن مسعود 
أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده فأخذت روثة فأتيت هبن النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخذ 

  احلجرين وألقى الروثة وقال هذة ركس رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم عن زهري 

أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا عمرو بن زرارة ثنا إمساعيل أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا  - ٣٩٤٨
قلت البن عمر الرجل منا يبعث ناقته فيصيبه نضح من بوهلا قال اغسل : ثنا عمارة بن أيب حفصة عن أيب جملز قال 

  ما أصابك منه 

ا حممد بن حيىي ثنا آدم بن أيب إياس عن شعبة وأنبأ أبو عبد اهللا ثنا أبو بكر ثنا حممد بن حيىي بن سهل ثن - ٣٩٤٩
كل شيء من الدواب فإن بوله يغسل وأما حديث أنس يف قصة العرنيني فإن النيب : عن يونس عن احلسن قال 

صلى اهللا عليه و سلم أمرهم أن يكونوا يف اإلبل ويشربوا من ألباهنا وأبواهلا فقد قال الشافعي رمحه اهللا هذا على 
أجيز على الضرورة أكل امليته وحكم الضرورات خمالف لغريه وحنن نذكره إن شاء اهللا تعاىل يف الضرورة كما 

  موضعه من الكتاب 



وأما احلديث الذي أخربناه أبو بكر بن احلارث الفقيه األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان األصبهاين أنبأ بن  - ٣٩٥٠
ن مطرف بن طريف عن أيب اجلهم عن الرباء قال رسول اهللا منيع ثنا حممد بن عبد الوهاب ثنا سوار بن مصعب ع

ما أكل حلمه فال بأس ببوله فهكذا رواه سوار من هذا الوجه عنه وخالفه حيىي بن العالء : صلى اهللا عليه و سلم 
  الرازي فرواه 

ي ثنا عمرو بن كما أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا سعيد بن عثمان األهواز - ٣٩٥١
احلصني ثنا حيىي بن العالء عن مطرف بن طريف عن حمارب بن دثار عن جابر بن عبد اهللا قال قال النيب صلى اهللا 

ما أكل حلمه فال بأس ببوله وعمرو بن احلصني العقيلي وحيىي بن العالء الرازي ضعيفان وسوار بن : عليه و سلم 
بسورة وقد مضى يف كتاب الطهارة فال يصح يف هذا عن النيب  مصعب ضعيف وقيل عنه ما أكل حلمه فال بأس

  صلى اهللا عليه و سلم شيء 

أنبأ أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل الصفار ثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق عن  - ٣٩٥٢
   ٥٤٣ب يف احلمام أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه كان يأمر بغسل الكال: معمر عن يونس عن احلسن 

  باب الرش على بول الصيب الذي مل يأكل الطعام

أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة أنبأ احلسن  - ٣٩٥٣
س بنت حمصن بن حممد بن الصباح الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن أم قي

دخلت بابن يل على النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يأكل الطعام فبال عليه فدعا مباء فرشة عليه ورواه مسلم : قالت 
  يف الصحيح عن حيىي بن حيىي ومجاعه عن سفيان 

بن أيب وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامد املقرئ وأبو صادق حممد بن أمحد  - ٣٩٥٤
الفوارس العطار قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان املرادي ثنا بن وهب قال حدثين مالك 

بن أنس والليث بن سعد وعمرو بن احلارث ويونس بن يزيد أن بن شهاب حدثهم عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة 
 عليه و سلم بابن صغري مل يأكل الطعام فأجلسه رسول اهللا صلى جاءت النيب صلى اهللا: عن أم قيس بنت حمصن أهنا 

اهللا عليه و سلم يف حجره فبال عليه فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مباء فنضحه عليه ومل يغسله رواه 
البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حرملة عن بن وهب عن يونس وعن حممد 

  رمح عن الليث بن 

أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن سليمان الفقيه ببغداد ثنا إسحاق بن احلسن ثنا القعنيب  - ٣٩٥٥
أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم بصيب : عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت 

  رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك  فبال عليه فدعا مباء فأتبعه إياه

وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا عبد اهللا بن  - ٣٩٥٦
صبيان فيربك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يؤتى بال: منري ثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها 



عليهم وحينكهم فأيت بصيب فبال عليه فدعا مباء فأتبعه ومل يغسله رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 
   ٥٤٤وقال جرير عن هشام فصبه عليه 

  باب ما روي يف الفرق بني بول الصيب والصبية

الربيع بن سليمان ثنا أسد بن موسى ثنا أبو أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ٣٩٥٧
بال احلسني عليه السالم يف : األحوص عن مساك بن حرب عن قابوس بن أيب املخارق عن لبابه بنت احلارث قالت 

حجر النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت هات ثوبك حىت أغسله فقال إمنا يغسل بول األنثى وينضح بول الذكر 
ب السنن عن مسدد وغريه عن أيب األحوص وكذلك رواه إسرائيل وشريك عن مساك ولبابة رواه أبو داود يف كتا

هي أم الفضل وروي عن علي بن صاحل عن مساك بن حرب عن قابوس عن أبيه قال جاءت أم الفضل إىل النيب 
وينضح بول الغالم صلى اهللا عليه و سلم فذكر قصة وفيها فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا يغسل بول اجلارية 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسني القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حسنون البناء 
الكويف ثنا عثمان بن سعيد املري عن علي بن صاحل فذكره إال أنه قاال قابوس بن املخارق وقال محيد كان عطاء 

  بابه أم الفضل اخلرساين يرويه عن أيب عياض عن ل

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عفان بن مسلم ثنا محاد بن  - ٣٩٥٨
  فذكره : سلمة قال قال محيد 

أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا جماهد بن موسى وعباس بن عبد العظيم  - ٣٩٥٩
قاال ثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثين حيىي بن الوليد وقال العباس ثنا حيىي بن الوليد حدثين حمل بن خليفة قال املعين 

كنت أخدم النيب صلى اهللا عليه و سلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولين قفاك فأوليه : حدثين أبو السمح قال 
سله فقال يغسل من بول اجلارية ويرش من بول قفائي فأستره فأتى حبسن أو حسني فبال على صدره فجئت أغ

الغالم قال أبو داود وهو أبو الزعراء يعين حيىي بن الوليد ورواه أمحد بن حنبل عن عبد الرمحن بن مهدي وقال يف 
  احلديث فقال رشوه رشا فإنه يغسل بول اجلارية ويرش من بول الغالم 

مان بن أمحد السماك ببغداد ثنا عبد الرمحن بن حممد بن منصور أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عمرو عث - ٣٩٦٠
احلارثي ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن أيب حرب بن أيب األسود عن أبيه عن علي بن أيب طالب كرم اهللا 

  يف بول الرضيع ينضح بول الغالم ويغسل بول اجلارية : وجهه أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

وثنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن إسحاق اخلرساين العدل ثنا أمحد بن اهليثم  - ٣٩٦١
فذكره بنحوه وزاد قال قتادة هذا ما مل يطعما فإذا طعما غسال ورواه بن أيب : البزار ثنا عفان ثنا معاذ بن هشام 

  عروبة عن قتادة موقوفا 

لي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا حيىي عن بن أيب عروبة عن أخربناه أبو ع - ٣٩٦٢
يغسل بول اجلارية وينضح : قتادة عن أيب حرب بن أيب األسود عن أبيه عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال 



ا احلديث فقال سعيد بن أيب عروبة بول الغالم ما مل يطعم وفيما بلغين عن أيب عيسى أنه قال سألت البخاري عن هذ
  ال يرفعه وهشام الدستوائي يرفعه وهو حافظ قلت إال أن غري معاذ بن هشام رواه عن هشام مرسال 

أخربناه حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ احلسن بن سهل بن عبد العزيز ثنا مسلم بن  - ٣٩٦٣
بول الغالم ينضح : أيب األسود عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  إبراهيم ثنا هشام عن قتادة عن بن

  وبول اجلارية يغسل 

أنبأ أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان حدثين حممد بن نصر بن صهيب  - ٣٩٦٤
بكر بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو اآلدمي العدل ثنا عبد الرمحن بن عبد العزيز بن صادرا ح وأنبأ أبو 

قاال ثنا أبو العباس األصم ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا عبد الرمحن بن عبد العزيز املدائين ويعرف بابن صادرا ثنا 
 الفضيل بن سليمان النمريي ثنا كثري بن قاروند أنبأ عبد اهللا بن حزم عن معاذة بنت حبيش عن أم سلمة زوج النيب

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان جالسا ويف حجره حسن وحسني أو أحدمها فبال : صلى اهللا عليه و سلم 
الصيب قالت فقمت فقلت أغسل الثوب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بول الغالم ينضح وبول اجلارية 

  يغسل وهذا احلديث صحيح عن أم سلمة من فعلها 

لي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن عمرو بن أيب احلجاج أبو معمر أنبأ أبو ع - ٣٩٦٥
أبصرت أم سلمة رضي اهللا عنها تصب على بول الغالم ما مل : ثنا عبد الوارث عن يونس عن احلسن عن أمه أهنا 

فرق بني بول الغالم واجلارية يف هذا يطعم فإذا طعم غسلته وكانت تغسل بول اجلارية واألحاديث املسندة يف ال
الباب إذا ضم بعضها إىل بعض قويت وكأهنا مل تثبت عند الشافعي رمحه اهللا حني قال وال يتبني يل يف بول الصيب 

واجلارية فرق من السنة الثابتة وإىل مثل ذلك ذهب البخاري ومسلم حيث مل يودعا شيئا منها كتابيهما إال أن 
ث أيب السمح وصوب هشاما يف رفع حديث علي ومع ذلك فعل أم سلمة رضي اهللا عنها البخاري استحسن حدي

   ٥٤٥صحيح عنها مع ما سبق من األحاديث الثابتة يف الرش على بول الصيب 

  باب املين يصيب الثوب

فضل أنبأ أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران وأبو عبد اهللا بن برهان وأبو احلسن بن ال - ٣٩٦٦
القطان وأبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد قالوا ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن 

عن عائشة رضي اهللا عنها قالت إن كنت ألجده يعين : عرفة ثنا هشيم بن بشري عن مغريه عن إبراهيم عن األسود 
  عنه رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن هشيم  املين يف ثوب النيب صلى اهللا عليه و سلم فأحته

أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ خالد  - ٣٩٦٧
 عنها فأصبح بن عبد اهللا عن خالد عن أيب معشر عن إبراهيم عن علقمة واألسود أن رجال نزل بعائشة رضي اهللا

إمنا كان جيزئك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن مل تره نضحت حوله ولقد : يغسل ثوبه فقالت عائشة رضي اهللا عنها 
  رأيتين أفركه من ثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فركا فيصلي فيه رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 



بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد عن محاد عن أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو  - ٣٩٦٨
كنت أفرك املين من ثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : إبراهيم عن األسود أن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

  فيصلي فيه 

يعقوب القاضي ثنا  أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن - ٣٩٦٩
رأتين : عبد اهللا بن حممد بن أمساء ثنا مهدي بن ميمون عن واصل األحدب عن إبراهيم النخعي عن األسود قال 

عائشة رضي اهللا عنها أغسل أثر جنابه أصابت ثويب فقالت ما هذا فقلت أثر جنابه أصابت ثويب فقالت لقد رأيتين 
ه و سلم فما نزيد على أن نفعل به هكذا تعين تفركه رواه مسلم يف وأنه ليصيب ثوب رسول اهللا صلى اهللا علي

  الصحيح عن حممد بن حامت عن عبد الرمحن بن مهدي عن مهدي بن ميمون 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا منصور عن  - ٣٩٧٠
عائشة رضي اهللا عنها ضيف فأرسلت إليه تدعوه فقالوا هلا إنه أصابته جنابة فذهب ضاف : إبراهيم عن مهام قال 

يغسل ثوبه فقالت عائشة رضي اهللا عنها ومل أغسله إن كنت ألفرك املين من ثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن حامت عن سفيان 

ظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا بن األصبهاين وأخربنا أبو عبد اهللا احلاف - ٣٩٧١
إن كنت ألفرك املين من ثوب رسول : ثنا شريك عن منصور عن إبراهيم عن مهام عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث يصلي فيه 

إسحاق أنبأ عمر بن حفص ثنا عاصم بن علي قال ثنا املسعودي  أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن - ٣٩٧٢
ضاف عائشة رضي اهللا عنها فذكر احلديث وقالت قد : عن احلكم ومحاد عن إبراهيم عن مهام عن احلارث أنه 

  رأيتين أمسحه من ثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإذا جف حته 

و الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا أمحد بن جواس أبو عاصم ثنا وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أب - ٣٩٧٣
كنت نازال على عائشة رضي اهللا عنها : أبو األحوص عن شبيب بن غرقدة عن عبد اهللا بن شهاب اخلوالين قال 

ضي اهللا عنها فاحتلمت يف ثويب فغمستهما يف املاء فرأتين جارية لعائشة رضي اهللا عنها فأخربهتا فبعثت إيل عائشة ر
فقالت ما محلك على ما صنعت بثوبك قال قلت رأيت ما يرى النائم يف منامه قالت فهل رأيت فيها شيئا قلت ال 

قالت فلو رأيت شيئا غسلته ولقد رأيتين وأين ألحكه من ثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يابسا بظفرى رواه 
  مسلم يف الصحيح عن أيب عاصم أمحد بن جواس 

أنبأ أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو عبد اهللا حممد بن يوسف السوسي  - ٣٩٧٤
قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان ثنا الشافعي أنبأ عمرو بن أيب سلمة عن األوزاعي عن 

كنت أفرك املين من ثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه و :  حيىي بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
  سلم وقيل عن بشر بن بكر عن األوزاعي عن حيىي عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها 



وأنبأ أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي  - ٣٩٧٥
لقد رأيتين أفرك اجلنابة من صدر ثوب رسول اهللا : م عن عائشة رضي اهللا عنها قالت ثنا عباد بن منصور عن القاس

  صلى اهللا عليه و سلم وال يغسل مكانه 

أنبأ حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا موسى بن هارون ثنا يزيد  - ٣٩٧٦
مبكة إمالء من كتابه ثنا عكرمة بن عمار ثنا عبد اهللا بن عبيد قال قالت بن عبد اهللا بن يزيد بن ميمون بن مهران 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسلت املين من ثوبه بعود األذخر مث يصلي فيه قال : عائشة رضي اهللا عنها 
ثوبه مث حيته فيصلي وقال القاسم قالت عائشة رضي اهللا عنها كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يبصر املين يف 

  فيه تابعه إمساعيل بن سنان عن عكرمة بن عمار 

أنبأ حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٣٩٧٧
ل يف املىن يصيب أنه قا: الشافعي أنبأ سفيان عن عمرو بن دينار وابن جريج كالمها خيربه عن عطاء عن بن عباس 

الثوب قال أمطه عنك قال إحدمها بعود أذخر فإمنا هو مبنزلة البصاق واملخاط هذا صحيح عن بن عباس من قوله 
  وقد روي مرفوعا وال يصح رفعه 

أنبأ أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا عبد اهللا بن قحطبة ثنا سريع اخلادم ثنا إسحاق  - ٣٩٧٨
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املين : ق ثنا شريك عن بن أيب ليلى عن عطاء عن بن عباس قال األزر

يصيب الثوب فقال إمنا هو مبنزلة البصاق أو املخاط إمنا كان يكفيك أن متسحه خبرقة أو أذخر ورواه وكيع عن بن 
  أيب ليلى موقوفا على بن عباس وهو الصحيح 

اهللا احلافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا حيىي بن حممد ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة عن  أنبأ أبو عبد - ٣٩٧٩
  أنه كان يفرك اجلنابة من ثوبه : منصور قال مسعت جماهدا حيدث عن مصعب بن سعد عن أبيه 

أنبأ الشافعي أنبأ الثقة عن  وأنبأ أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس هو األصم أنبأ الربيع بن سليمان - ٣٩٨٠
أنه كان إذا أصاب : جرير بن عبد احلميد عن منصور عن جماهد أخربين املصعب بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه 

   ٥٤٦ثوبه املين إن كان رطبا مسحه وإن كان يابسا حته مث صلى فيه 

  باب االختيار يف غسل املين تنظفا

حممد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو  - ٣٩٨١
يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنبأ يزيد بن هارون أنبأ عمرو بن ميمون بن مهران أخربين سليمان بن يسار أخربتين 

أصاب منه ثوبه مث خرج أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا أصاب ثوبه املين غسل ما : عائشة رضي اهللا عنها 
إىل الصالة وأنا أنظر إىل أثر البقع يف ثوبه ذلك يف موضع الغسل رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة عن يزيد بن 

  هارون على لفظ حديث مسدد 



بن  وأنبأ بذلك أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أبو املثىن ثنا مسدد ثنا عبد الواحد - ٣٩٨٢
سألت عائشة رضي اهللا عنها عن املين يصيب الثوب فقالت قد : زياد ثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال 

كنت أغسله من ثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيخرج إىل الصالة وأثر الغسل يف ثوبه بقع املاء رواه 
حد ورواه عبد اهللا بن املبارك وزهري بن معاوية عن البخاري عن مسدد ورواه عن أيب كامل اجلحدري عن عبد الوا

عمرو بن ميمون حنو رواية عبد الواحد يف إضافة الغسل إىل عائشة رضي اهللا عنها وكذلك رواه أمحد بن حنبل عن 
  يزيد بن هارون ورواه حممد بن بشر عن عمرو بن ميمون فأضاف الغسل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

د بن عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب ثنا حسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا حممد بن أنبأ حمم - ٣٩٨٣
بشر أخربين عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن املين يصيب الثوب أيغسله أم يغسل الثوب فقال 

ملين مث خيرج إىل الصالة يف ذلك الثوب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يغسل ا: أخربتين عائشة رضي اهللا عنها 
وأنا أنظر إىل أثر الغسل فيه ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة وكذلك رواه حيىي بن زكريا بن أيب زائدة وبشر 

بن املفضل عن عمرو بن ميمون يف إضافة الغسل إليه وحديث حممد بن بشر يدل على أن سياق احلديث ألجل 
ليس عليه غسل الثوب الذي أجنب فيه وقد يغسل املين تنظيفا كما يغسل املخاط وغريه طهارة عرق اجلنب وأنه 

   ٥٤٧من الثوب تنظيفا ال تنجيسا واهللا تعاىل أعلم 

  باب ما يصلى عليه وفيه من صوف أو شعر

عيم ثنا زكريا أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا بشر بن موسى ثنا أبو ن - ٣٩٨٤
يف قصه املسح قال وعليه جبة من صوف : عن عامر عن عروة بن املغرية عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

فلم يستطع أن خيرج ذراعيه منها حىت أخرجها من أسفل اجلبة رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم وأخرجه 
غرية بن شعبة فقال وعليه جبة شامية ضيقة الكمني مث ذكر مسلم من وجه آخر عن زكريا وقد رواه مسروق عن امل

مسحه وصالته ورواه يونس بن أيب إسحاق عن عامر الشعيب عن عروة بن املغرية عن أبيه فقال وعليه جبة من 
  صوف من جباب الروم ضيقه الكمني 

 بن حممد بن حيىي ثنا أمحد بن حنبل أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي - ٣٩٨٥
ثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة قال أخربين أيب عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي اهللا عنها 

خرج النيب صلى اهللا عليه و سلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود رواه مسلم يف الصحيح عن : قالت 
  أمحد بن حنبل وغريه 

أنبأ أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا مهام عن قتادة عن  - ٣٩٨٦
صنعت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بردة سوداء من صوف فلبسها فأعجبته : مطرف عن عائشة أهنا قالت 

  فلما عرق فيها فوجد ريح النمرة قذفها 

حلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب أنبأ أبو عبد اهللا ا - ٣٩٨٧
طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة عن أيب بردة بن عبد اهللا بن قيس األشعري عن أبيه عبد اهللا بن 



ابتنا السماء حلسبت رحينا ريح الضأن يا بين لو شهدتنا وحنن مع نبينا صلى اهللا عليه و سلم إذا أص: قيس أنه قال 
  من لباسنا الصوف 

أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة  - ٣٩٨٨
خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن األحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت قال 

ذات يوم متوشحا بشملة له صغرية قد عقد طرفيها بني كتفيه فصلى بنا ليس عليه شيء غريها وبإسناده عن سلم 
عبادة بن الصامت قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم وعليه جبة صوف رومية ضيقة 

  الكمني فصلى بنا فيها ليس عليه شيء غريها 

افظ ثنا أبو بكر إمساعيل بن حممد بن إمساعيل الفقيه بالري ثنا أبو بكر حممد بن الفرج أنبأ أبو عبد اهللا احل - ٣٩٨٩
كان : األزرق ثنا هاشم بن القاسم ثنا شيبان أبو معاوية عن أشعث بن أيب الشعثاء عن أيب بردة عن أيب موسى قال 

يت مراعاة الضيف كذا أخربناه هو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يركب احلمار ويلبس الصوف ويعتقل الشاة ويأ
  هبذا اإلسناد غري حمفوظ 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا  - ٣٩٩٠
د مىن أنه مسع جماهدا يقول صلى يف هذا املسجد مسجد اخليف يعين مسج: عبد الوهاب أنبأ سعيد بن أيب عروبة 

   ٥٤٨سبعون نبيا لباسهم الصوف ونعاهلم اخلوص 

  باب الصالة يف جلد ما يؤكل حلمه إذا ذكي

أنبأ أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا علي بن سعيد ثنا حممد بن سنان القزاز ثنا أبو  - ٣٩٩١
رأيت النيب صلى اهللا عليه و : ن أيب ذر قال غسان العنربي ثنا شعبة عن محيد بن هالل عن عبد اهللا بن الصامت ع

   ٥٤٩سلم يصلي يف نعلني خمصوفتني من جلود البقر تفرد به أبو غسان حيىي بن كثري العنربي كما أعلم 

  باب الصالة يف اجللد املدبوغ

بن الربيع بن  أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسني بن احلسن بن أيوب ثنا أبو حامت الرازي ثنا عمرو - ٣٩٩٢
طارق أنبأ حيىي بن أيوب عن يزيد بن أيب حبيب أن أبا اخلري حدثه قال رأيت على بن وعلة السبائي فروا فمسسته 

فقال مالك متسه قد سألت عنه بن عباس فقلت إنا نكون يف املغرب ومعنا الرببر واجملوس نؤيت بالكبش فيذحبونه 
دباغه : الودك فقال بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وحنن ال نأكل ذبائحهم ونؤيت بالسقاء فيه 

  طهوره رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن منصور وغريه عن عمرو بن الربيع 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا مكرم بن أمحد القاضي ببغداد ثنا حيىي بن جعفر بن الزبرقان ثنا أبو أمحد  - ٣٩٩٣
أن النيب صلى اهللا : ن احلارث عن أيب عون حممد بن عبيد اهللا الثقفي عن أبيه عن املغرية بن شعبة الزبريي ثنا يونس ب

عليه و سلم كان يصلى على احلصري والفروة املدبوغة أخرجه أبو داود يف كتاب السنن من حديث أيب أمحد أنبأ أبو 



ا خالد بن عبد الرمحن ثنا يونس بن احلارث احلسني بن بشران أنبأ علي بن حممد املصري ثنا سليمان بن شعيب ثن
  فذكره إال أنه مل يقل عن أبيه وقال كان يستحب 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق  - ٣٩٩٤
كنت جالسا مع عبد الرمحن بن أيب ليلى يف أنبأ عبيد اهللا يعين بن موسى أنبأ بن أيب ليلي عن ثابت البناين قال 

كنا : املسجد فأتاه شيخ ذو ضفريتني فقال يا أبا عيسى حدثين ما مسعت من أبيك يف الفراء قال حدثين أيب قال 
جلوسا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فأتاه رجل فقال يا رسول اهللا أصلى يف الفراء قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

   ٥٥٠ن الدباغ فلما وىل الرجل قلت من هذا قالوا سويد بن غفلة و سلم فأي

  باب الصالة على اخلمرة

أنبأ أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا أبو الوليد وعمرو  - ٣٩٩٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : ونة خالته بن مرزوق قاال ثنا شعبة عن الشيباين عن عبد اهللا بن شداد بن اهلاد عن ميم

و سلم كان يصلى على اخلمرة رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أيب 
  إسحاق الشيباين 

أنبأ أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل القاضي ثنا إبراهيم بن احلجاج ثنا وهيب  - ٣٩٩٦
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يأتى أم سليم فيقيل عندها : خالد عن أيوب عن أيب قالبه عن أنس بن مالك  بن

وكان يصلي على نطع وكان كثري العرق فتتبع العرق من النطع فتجعله يف القوارير مع الطيب وكان يصلي على 
  اخلمرة 

ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن أيب قالبة عن أنس عن أم  وأنبأ أبو احلسن أنبأ أمحد بن عبيد ثنا متام - ٣٩٩٧
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي على اخلمرة ورواه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أنس بن : سليم 

  سريين عن أنس بن مالك 

مد بن أيب بكر ثنا أنبأه أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حم - ٣٩٩٨
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقيل : عبد الوهاب عن أيوب عن أنس بن سريين عن أنس بن مالك قال 

  عند أم سليم فتبسط له نطعا فتأخذ من عرقه فتجعله يف طيبها وتبسط له اخلمرة ويصلي عليها 

بن حممد بن احلسن بن الشرقي ثنا حممد بن حيىي  حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ عبد اهللا - ٣٩٩٩
أن رسول اهللا : الذهلي ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا زائدة بن قدامه عن مساك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس 

   ٥٥١صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي على اخلمرة 

  باب الصالة على احلصري



نا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا حممد بن عبد أنبأ أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل ث - ٤٠٠٠
الوهاب أنا يعلى ح وأنبأ أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا عباس بن حممد 

ى اهللا دخلت على رسول اهللا صل: ثنا يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال حدثين أبو سعيد قال 
عليه و سلم وهو يصلي على حصري أخرجه مسلم يف الصحيح من أوجه عن األعمش واتفقا على حديث أنس بن 

   ٥٥٢مالك يف هذا الباب وذلك يرد يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل 

  باب هني الرجال عن ثياب احلرير

دوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا القعنيب فيما أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عب - ٤٠٠١
قرأ على مالك ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد وحممد بن عبد السالم 

أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه رأى حلة : قاال ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر 
باب املسجد فقال يا رسول اهللا لو إشتريت هذه فلبستها يوم اجلمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال سرياء عند 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا يلبس هذه من ال خالق له يف اآلخرة مث جاءت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
د قلت يف حلة عطارد ما قلت فقال سلم منها حلل فأعطى عمر منها حلة فقال عمر يا رسول اهللا كسوتنيها وق

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين مل أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخا له مشركا مبكة رواه البخاري يف 
  الصحيح عن القعنيب ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

س بن يعقوب ثنا احلسن بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ قاال ثنا أبو العبا - ٤٠٠٢
أن عمر رأى حلة سرياء تباع عند باب املسجد : علي بن عفان ثنا حممد بن عبيد عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر 

فذكر احلديث بنحوه إىل أن قال وقد قلت فيها ما قلت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين مل أكسكها 
لتكسوها فكساها عمر أخا له من أمه مشركا مبكة أخرجه مسلم يف الصحيح من  لتلبسها إمنا كسوتكها لتبيعها أو

  حديث عبيد اهللا بن عمر 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي وصاحل جزرة قاال ثنا علي  - ٤٠٠٣
ن الزبري قال مسعت عمر وأنبأ أبو علي الروذباري ثنا بن اجلعد أنبأ شعبة عن أيب ذبيان خليفة بن كعب عن عبد اهللا ب

أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري بالبصرة ثنا جعفر بن حممد القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة ثنا 
 أبو ذبيان خليفه بن كعب قال مسعت عبد اهللا بن الزبري يقول ال تلبسوا احلرير فإين مسعت عمر بن اخلطاب رضي

من لبس احلرير يف الدنيا مل يلبسة يف اآلخرة قال عبد اهللا بن : اهللا عنه يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
الزبري من قبل نفسه ومن مل يلبسة يف اآلخرة مل يدخل اجلنة ألن اهللا تعاىل قال ولباسهم فيها حرير ويف رواية علي 

  اسهم فيها حرير أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث شعبة وقال بن الزبري وذلك لقول اهللا تعاىل ولب

أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن حممويه ثنا جعفر بن حممد ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة عن عبد  - ٤٠٠٤
ن النيب العزيز بن صهيب قال مسعت أنس بن مالك قال شعبة فقلت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال شديدا ع

من لبس احلرير يف الدنيا مل يلبسة يف اآلخرة رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن : صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
  أيب إياس وأخرجه مسلم من حديث بن عليه عن عبد العزيز 



بن سعيد بن أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو احلسن علي بن عمر احلافظ ثنا أبو مسلم عبد الرمحن  - ٤٠٠٥
هارون األصبهاين ثنا احلسن بن أيب الربيع اجلرجاين ثنا وهب بن جرير بن حازم ثنا أيب قال مسعت بن أيب جنيح عن 

إن رسول اهللا صلى اهللا : جماهد عن بن أيب ليلى أن حذيفة استسقى فأتاه دهقان بإناء من فضة فأخذه فرما به وقال 
ذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس احلرير والديباج وأن جنلس عليه رواه عليه و سلم هنانا أن نشرب يف آنية ال

   ٥٥٣البخاري يف الصحيح عن علي بن املديين عن وهب بن جرير 

  باب من صلى فيها أو فيما يكره من األعالم مل يعد

ضي قالوا ثنا أبو أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر بن احلسن القا - ٤٠٠٦
العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين رجل والليث بن سعد ح وأنبأ أبو عبد اهللا أنبأ أبو عبد 

اهللا حممد بن يعقوب أنبأ أمحد بن سلمة وحممد بن إسحاق قاال ثنا قتيبة ثنا الليث عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب 
أهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فروج حرير فلبسه مث صلى فيه مث :  اخلري عن عقبه بن عامر أنه قال

انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له مث قال ال ينبغي هذا للمتقني لفظ حديث قتيبة ويف حديث بن وهب مسع 
مث انصرف  عقبه بن عامر يقول خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم وعليه فروج حرير فصلى فيه

  فنزعه وقال ال ينبغي لباس هذا للمتقني رواه البخاري ومسلم مجيعا يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد 

أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا إبراهيم بن سعد ثنا  - ٤٠٠٧
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى يف مخيصه هلا أ: بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها 

أعالم فنظر إىل أعالمها فلما سلم قال إذهبوا خبميصيت هذه إىل أيب جهم فإهنا أهلتين يف صاليت وإيتوين بأنبجانية قال 
ه أبو داود أبو جهم بن حذيفة من بين عدي بن كعب رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل وغريه وروا

   ٥٥٤مسلم من حديث الزهري 

  باب العلم يف احلرير

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الرمحن بن احلسن ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة  - ٤٠٠٨
قد أتانا كتاب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وحنن مع عقبه بن فر: ثنا قتادة قال مسعت أبا عثمان النهدي يقول 

بأذربيجان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن احلرير إال هكذا وأشار بإصبعيه اللتني يليان اإلهبام قال فما 
  عتمنا أنه يعين األعالم رواه البخاري يف الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة 

ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال  - ٤٠٠٩
طالب ثنا عبد الوهاب يعين بن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة عن الشعيب عن سويد بن غفلة أن عمر بن اخلطاب رضي 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هني عن لبس احلرير إال موضع إصبع أو : اهللا عنه خطب الناس باجلابية فقال 
ثالث أو أربع وأشار بكفه وعقد مخسني رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا الرازي عن عبد  إصبعني أو
  الوهاب 



أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد ثنا حيىي بن حيىي أنبأ خالد بن  - ٤٠١٠
أرسلتين : موىل أمساء بنت أيب بكر وكان خال ولد عطاء قال عبد اهللا عن عبد امللك بن أيب سليمان عن عبد اهللا 

أمساء إىل عبد اهللا بن عمر فقالت بلغين أنك حترم ثالثة أشياء العلم يف الثوب وميثرة األرجوان وصوم رجب كله 
مر فقال يل عبد اهللا أما ما ذكرت من رجب فكيف مبن يصوم األبد وأما ما ذكرت من العلم يف الثوب فإين مسعت ع
بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إمنا يلبس احلرير من ال خالق له يف 

اآلخرة فخفت أن يكون العلم منه وأما ميثرة األرجوان فهذه ميثرة عبد اهللا فإذا هي أرجوان فرجعت إىل أمساء 
م فأخرجت إيل جبة طيالسة هلا لبنة ديباج وفرجيها مكفوفني فخربهتا فقالت هذه جبة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

بالديباج فقالت هذه كانت عند عائشة رضي اهللا عنها حىت قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي هبا رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

روذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا بن نفيل ثنا زهري ثنا خصيف عن عكرمة أنبأ أبو علي ال - ٤٠١١
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الثوب املصمت من احلرير فأما العلم من احلرير : عن بن عباس قال إمنا 

ه منقولة يف آخر كتاب صالة وسداء الثوب فال بأس به وسائر األخبار اليت وردت يف هذا الباب أو يف كراهيت
   ٥٥٥اخلوف حيث ذكرها الشافعي رمحه اهللا 

  باب هني الرجال عن لبس الذهب

أنبأ أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد  - ٤٠١٢
راهيم بن عبد اهللا بن حنني عن أبيه عن علي بن أيب بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن إب

هنانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن : طالب رضي اهللا عنه قال 
القراءة يف الركوع والسجود وعن لباس املعصفر رواه مسلم يف الصحيح عن عبد بن محيد عن عبد الرزاق ورواه 

  عن إبراهيم حنو رواية الزهري  الوليد بن كثري

أنبأه أبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل الصرييف ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ٤٠١٣
احلميد احلارثي ثنا أبو أسامة عن الوليد حدثين إبراهيم بن عبد اهللا بن حنني عن أبيه أنه مسع علي بن أيب طالب 

 رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ختتم الذهب وعن لبس القسي واملعصفر وعن قراءة هناين: رضي اهللا عنه يقول 
القرآن وأنا ساجد قال فكساين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلة سرياء فخرجت فيها فقال يا علي مل أكسكها 

واه زيد بن أسلم عن لتلبسها قال فرجعت فشققتها مث طرحتها إىل فاطمه فقلت البسي واكسي نساءك وكذلك ر
  إبراهيم 

أنبأ أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا بن أيب مرمي ثنا  - ٤٠١٤
أن : حممد بن جعفر بن أيب كثري قال حدثين إبراهيم بن عقبة عن كريب موىل بن عباس عن عبد اهللا بن عباس 

سلم رأى خامتا من ذهب يف يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إىل مجرة من نار رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
فيجعلها يف يده فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خذ خامتك انتفع به فقال ال واهللا ال 

  عن بن أيب مرمي  آخذه أبدا وقد طرحه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه مسلم يف الصحيح عن بن عسكر



أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ موسى بن إسحاق القاضي ثنا عبد اهللا بن أيب شيبة ثنا  - ٤٠١٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إختذ خامتا من ذهب : حممد بن بشر ثنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر 

فإختذ الناس اخلواتيم فألقاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد ذلك واختذ خامتا من وكان جيعل فصه مما يلي كفه 
ورق فكان يف يده مث يف يد أيب بكر مث يف يد عمر مث يف يد عثمان رضي اهللا عنهم حىت هلك يف بئر أريس رواه 

   ٥٥٦بن عمر مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن أيب شيبة وأخرجه البخاري من أوجه عن عبيد اهللا 

  باب الرخصة يف احلرير والذهب للنساء

أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا سليمان  - ٤٠١٦
بن حرب وعمرو بن مرزوق مجيعا عن شعبة عن عبد امللك بن أيب ميسرة عن زيد بن وهب عن علي رضي اهللا عنه 

أهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلة سرياء قال فبعث إيل هبا فلبستها فرأيت الغضب يف وجهه :  قال
  فشققتها مخرا بني نسائي رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة 

عرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األ - ٤٠١٧
عفان وشبابه قاال ثنا شعبة ح وأنبأ أبو علي الروذباري واللفظ له ثنا أبو بكر بن حممويه العسكري ثنا جعفر بن 

حممد القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة ثنا أبو عون حممد بن عبيد اهللا عن أيب صاحل احلنفي عن علي رضي اهللا 
أهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلة سرياء فبعث هبا إيل فلبستها وخرجت فيها فنظر إيل فكأنه : ال عنه ق

كرهه فقال يل ما أعطيتكها لتلبسها فأمرين فأطرهتا بني نسائي ويف حديث عفان عن شعبة عن أيب عون الثقفي قال 
ا بني نسائه والباقي مبعناه أخرجه مسلم يف مسعت أبا صاحل احلنفي وقال فعرفت الغضب يف وجهه وقال فأطرهت

  الصحيح من أوجه عن شعبة 

أنبأ أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو اليمان أخربين  - ٤٠١٨
ة ثنا حممد بن الوليد شعيب قال وثنا حجاج حدثين مجيعا عن الزهري قال وثنا عبد اهللا بن يوسف ثنا حيىي بن محز

رأى على أم كلثوم بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثوب سرياء : الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك أنه 
من حرير رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان ورواه معمر عن الزهري فقال زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم 

يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا يزيد بن هارون ح أنبأ أبو حممد بن  - ٤٠١٩
وأنبأ أبو علي الروذباري ثنا عبد اهللا بن عمر بن أمحد بن شوذب بواسط ثنا شعيب بن أيوب ثنا يزيد بن هارون أنبأ 

لح اهلمداين عن عبد اهللا بن رزين حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن عبد العزيز بن أيب الصعبه عن أيب أف
أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذهبا يف ميينه وحريرا يف مشاله مث : الغافقي قال مسعت عليا رضي اهللا عنه قال 

رفع هبما يديه مث قال إن هذين حرام على ذكور أميت ويف حديث الزعفراين عن علي رضي اهللا عنه قال خرج علينا 
  هللا عليه و سلم ويف إحدى يديه ذهب ويف األخرى حرير فقال هذان حرام على ذكور أميت رسول اهللا صلى ا



وأنبأ أبو طاهر الفقيه أنبأ حاجب بن أمحد ثنا أبو عبد الرمحن املروزي ثنا بن املبارك ثنا عبيد اهللا بن عمر  - ٤٠٢٠
أحل الذهب :  عليه و سلم قال عن نافع عن سعيد بن أيب هند عن أيب موسى األشعري أن رسول اهللا صلى اهللا

واحلرير إلناث أميت وحرم على ذكورها وروي ذلك عن عقبه بن عامر اجلهين وعبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى 
   ٥٥٧اهللا عليه و سلم 

  باب الرخصة يف اختاذ األنف من الذهب وربط األسنان به

ن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي أنبأ أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا ب - ٤٠٢١
أصيب أنفه يوم الكالب يف اجلاهلية فإختذ : ثنا أبو األشهب عن عبد الرمحن بن طرفه عن جده عرفجة بن أسعد أنه 

أنفا من ورق فأننت عليه فسأل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب ورواه يزيد بن هارون عن 
  األشهب مث قال يزيد قلت أليب األشهب أدرك عبد الرمحن بن طرفة جده عرفجة فقال نعم أيب 

أنبأه أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود السجستاين ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا  - ٤٠٢٢
  فذكره : يزيد بن هارون 

عبد اهللا البصري ثنا أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب ثنا  أنبأ أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن - ٤٠٢٣
احلسني بن الوليد أنبأ جعفر بن حيان العطاردي يعين أبا األشهب عن عبد الرمحن بن طرفة بن عرفجة بن أسعد 

أن أنفه أصيب يوم الكالب يف اجلاهلية فاختذ أنفا من ورق فأننت عليه فسأل النيب : العطاردي عن أبيه عن جده 
ى اهللا عليه و سلم فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب ورواه إمساعيل بن عليه عن أيب األشهب عن عبد الرمحن عن صل

أبيه أن عرفجة مبعناه أنبأه أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مؤمل بن هشام ثنا إمساعيل 
  فذكره 

ثنا إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا أبو أمحد حممد بن سليمان  وأنبأ أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي - ٤٠٢٤
بن فارس ثنا حممد بن إمساعيل حدثين إبراهيم بن املنذر ثنا معن بن عيسى ثنا حممد بن سعدان موىل قريش عن أبيه 

ن رأيت أنس بن مالك يطوف به بنوه على سواعدهم وقد شدت أسنانه بذهب وروينا يف ذلك عن احلس: قال 
   ٥٥٨البصري والنخعي وغريمها من التابعني 

  باب ال تصل املرأة شعرها بشعر غريها

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو  - ٤٠٢٥
ض عن هشام بن عروة أن فاطمة بنت العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ أنس بن عيا

إن يل بنتا عروسا : املنذر حدثته عن أمساء بنت أيب بكر أن امرأة جاءت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت 
وإن احلصبة أخذهتا فسقط شعر رأسها أفأصل يف شعر رأسها قالت أمساء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعن 

  ستوصلة أخرجاه يف الصحيح من أوجه عن هشام بن عروة اهللا الواصلة وامل



حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة  - ٤٠٢٦
أن امرأة من األنصار : عن عمرو بن مرة قال مسعت احلسن بن مسلم حيدث عن صفيه عن عائشة رضي اهللا عنها 

عرها فأرادوا أن يصلوا فيها فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فلعن الواصلة واملوصولة رواه مسلم يف مترط ش
  الصحيح عن أيب موسى وبندار عن أيب داود ورواه البخاري عن آدم عن شعبة 

نس ح وأنبأ أبو عبد أنبأ حممد بن حممد بن حممش الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل البزار ثنا أبو األزهر ثنا يو - ٤٠٢٧
اهللا احلافظ واللفظ له ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا يونس بن حممد املؤدب ثنا 
لعن : فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ة واملستومشة أخرجه البخاري يف الصحيح فقال وقال بن أيب شيبة ثنا يونس فذكره اهللا الواصلة واملستوصلة والوامش

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي إمالء وأبو علي الروذباري قراءة عليه قاال أنبأ أبو طاهر حممد  - ٤٠٢٨
ال حدثين أبو الزبري أنه مسع جابر بن احلسني احملمدآباذي ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج ق

زجر النيب صلى اهللا عليه و سلم أن تصل املرأة برأسها شيئا رواه مسلم يف الصحيح عن احللواين : بن عبد اهللا يقول 
  وحممد بن رافع عن عبد الرزاق 

ثنا حيىي بن حيىي قال أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد السالم  - ٤٠٢٩
أنه مسع معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه : قرأت على مالك عن بن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف 

عام حج وهو على املنرب وتناول قصة من شعر كانت يف يد حرسي يقول يا أهل املدينة أين علماؤكم مسعت رسول 
ويقول إمنا هلك بنو إسرائيل حني اختذ هذه نساؤهم رواه البخاري يف  اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينهى عن مثل هذا

  الصحيح عن القعنيب عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن  - ٤٠٣٠
ال بأس : ن أيب حنيفه عن اهليثم عن أم ثور عن بن عباس رضي اهللا عنه قال علي بن عفان ثنا أبو حيىي احلماين ع

   ٥٥٩بالوصال يف الشعر إذا كان من صوف ورواه سفيان الثوري عن جابر عن آم ثور 

  باب من قال بطهارة شعر اآلدمي وإن النهي عن الوصل به ملعىن آخر ال

اري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن أنبأ أبو علي احلسني بن حممد الروذب - ٤٠٣١لنجاسته 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رمى مجرة : العالء ثنا حفص عن هشام عن أنس بن سريين عن أنس بن مالك 

 العقبه يوم النحر مث رجع إيل منزله مبىن فدعا بذبح فذبح مث دعا باحلالق فأخذ شق رأسه األمين فحلقه فجعل يقسم
بني من يليه الشعرة والشعرتني مث أخذ شق رأسه األيسر فحلقه مث قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إىل أيب طلحة رواه 

  مسلم يف الصحيح عن حممد بن العالء أيب كريب وأخرجه البخاري من وجه عن بن سريين 

العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو  أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو - ٤٠٣٢
فلما : احلسن محيد بن عياش الرملي ثنا مؤمل ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن حممد بن سريين عن أنس بن مالك قال 



حلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم النحر قبض شعره بيده اليمىن فلما حلق احلالق شق رأسه األمين قال 
و سلم يا أنس انطلق هبذا إىل أيب طلحة وأم سليم قال فلما رأى الناس ما خصه به من رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ذلك تنافسوا يف بقيه شعره فهذا يأخذ اخلصلة وهذا يأخذ الشعرات وهذا يأخذ الشيء قال حممد فحدثت احلديث 
وجه األرض ويف  عبيد اهللا السلماين فقال ألن تكون عندي منه شعرة أحب إيل من كل أصفر وأبيض أصبح على

   ٥٦٠بطنها 

  باب طهارة األرض من البول

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد  - ٤٠٣٣
اهللا جاء أعرايب إىل رسول : بن عبد الوهاب الفراء أنبأ جعفر بن عون أنبأ حيىي بن سعيد عن أنس بن مالك قال 

صلى اهللا عليه و سلم فلما قضى حاجته قام إىل ناحية املسجد فبال فصاح به أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 
قال فكفهم عنه مث أمر بدلو من ماء فصبه على بوله أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من أوجه عن حيىي بن 

  سعيد 

عباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن أنبأ أبو زكريا بن إسحاق املزكي ثنا أبو ال - ٤٠٣٤
بال أعرايب يف املسجد فجعل الناس إليه فنهاهم النيب صلى اهللا عليه : حيىي بن سعيد قال مسعت أنس بن مالك يقول 

  و سلم وقال صبوا عليه دلوا من ماء 

  بنحوه : بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان فذكره  وأخربنا أبو سعيد اخلطيب ثنا أبو حبر الربهباري ثنا - ٤٠٣٥

أخربنا علي بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا بن أيب أويس ثنا سليمان بن حرب وعمرو بن عون عن محاد  - ٤٠٣٦
محد بن زيد ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا محاد بن عمرو البكراوي وأ

بن عبده الضيب قاال ثنا محاد بن زيد ثنا ثابت عن أنس أن أعرابيا بال يف املسجد فوثب إليه بعض القوم فقال رسول 
ال تزرموه مث دعا بدلو من ماء فصب عليه رواه البخاري يف الصحيح عن احلجيب ورواه : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مسلم عن قتيبة كالمها عن محاد بن زيد 

أنبأ علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا هشام بن علي ثنا بن رجاء ثنا مهام عن إسحاق بن عبد  - ٤٠٣٧
أنه رأى أعرابيا يبول يف املسجد فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم دعوه حىت : اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك 

موسى عن مهام ورواه مسلم من حديث عكرمة بن  إذا فرغ دعا مباء فصبه عليه رواه البخاري يف الصحيح عن
  عمار عن إسحاق وقال فأمر رجال من القوم فجاء بدلو من ماء فصبه عليه وقد مضى معناه 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن علي بن أمحد بن قرقوب التمار هبمذان ثنا إبراهيم بن احلسني  - ٤٠٣٨
أنا شعيب عن الزهري أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة  ثنا أبو اليمان احلكم بن نافع

قام أعرايب فبال يف املسجد فتناوله الناس فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم دعوة وأهريقوا على : رضي اهللا عنه قال 
رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان  بوله سجال من ماء أو ذنوبا من ماء فإمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين



كذا رواه شعيب بن أيب محزة عن الزهري عن عبيد اهللا عن أيب هريرة رضي اهللا عنه يف قصة البول وعن الزهري عن 
  أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة يف قصة الدعاء 

ن ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان وقد أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل القطا - ٤٠٣٩
ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا علي بن عبد اهللا ثنا سفيان قال أحفظ ذلك من كالم الزهري عن سعيد عن أيب 

دخل أعرايب املسجد ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالس فصلى ركعتني مث قال اللهم ارمحين : هريرة قال 
أحدا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقد حتجرت واسعا فلم يلبث أن بال يف املسجد  وحممدا وال ترحم معنا

فعجل الناس إليه فنهاهم عنه وقال صبوا عليه سجال من ماء أو ذنوبا من ماء فإمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين 
ن أيب هريرة رضي اهللا عنه وأنبأ أبو قال وثنا به سفيان مرة أخرى فقال قال الزهري أخربين سعيد بن املسيب ع

سعيد حيىي بن حممد بن حيىي أنبأ أبو حبر الربهباري ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا الزهري كما أقول 
  لك وال حيتاج فيه إىل أحد قال أخربين سعيد بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه فذكره بنحوه 

ذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا جرير يعين بن حازم أنبأ أبو علي الرو - ٤٠٤٠
صلى أعرايب مع النيب صلى اهللا عليه و : قال مسعت عبد امللك بن عمري حيدث عن عبد اهللا بن معقل بن مقرن قال 

ليه من التراب وألقوه وأهريقوا على سلم هبذه القصه قال فيه وقال يعين النيب صلى اهللا عليه و سلم خذوا ما بال ع
مكانه ماء قال أبو داود هو مرسل بن معقل مل يدرك النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الشيخ وقد روي ذلك يف 

   ٥٦١حديث بن مسعود رضي اهللا عنه وليس بصحيح وقد تكلمنا عليه يف اخلالفيات 

  باب من قال بطهور األرض إذا يبست

  وهو من التابعني أنه قال ذكاة األرض يبسها وروينا عن أيب قالبه 

وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ العباس بن الفضل األسفاطي ثنا أمحد بن  - ٤٠٤١
كانت الكالب تبول وتقبل باملسجد أيام : شبيب ثنا أيب عن يونس عن بن شهاب عن محزة بن عبد اهللا عن أبيه قال 

  ى اهللا عليه و سلم فلم يكونوا يغريوا من ذلك شيئا النيب صل

وأنبأ أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو يعلى ثنا هارون بن معروف ثنا بن وهب قال  - ٤٠٤٢
كان عمر بن اخلطاب رضي : وأخربين يونس عن بن شهاب قال حدثين محزة بن عبد اهللا بن عمر عن بن عمر قال 

يقول وهو يف املسجد بأعلى صوته اجتنبوا اللغو يف املسجد قال بن عمر وكنت أبيت يف املسجد يف عهد  اهللا عنه
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكنت فىت شابا عزبا وكانت الكالب تبول وتقبل وتدبر يف املسجد فلم يكونوا 

حدثين أيب فذكر احلديث املسند خمتصرا  يرشون من ذلك شيئا رواه البخاري يف الصحيح فقال وقال أمحد بن شبيب
  وقال يف لفظ احلديث ومل يكونوا يرشون شيئا من ذلك وليس يف بعض النسخ عن أيب عبد اهللا البخاري كلمة البول 

أن املسجد مل يكن يغلق عليها وكانت : أنبأ أبو عمرو األديب قال قال أبو بكر اإلمساعيلي يف معىن اخلرب  - ٤٠٤٣
كالب وعساها كانت تبول إال أن علم بوهلا فيه مل يكن عند النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه وال تتردد فيه ال



عند الراوي أي موضع هو ومن حيث أمر يف بول األعرايب مبا أمر دل ذلك على أن بول ما سواه يف حكم النجاسة 
قصة جرو الكلب فأمر به النيب صلى واحد وإن أختلف غلظ جناستها قال الشيخ وقد روينا يف حديث ميمونه يف 

اهللا عليه و سلم فأخرج مث أخذ بيده ماء فنضح به مكانه وروينا عن أيب هريرة رضي اهللا عنه يف غسل اإلناء من 
  ولوغه بعدد وإراقة املاء الذي ولغ فيه الكلب ويف كل ذلك داللة على جناسته 

مد بن يعقوب ثنا حممد بن خالد بن خلي ثنا بشر بن شعيب وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حم - ٤٠٤٤
عن أبيه عن الزهري أخربين بن السباق أن بن عباس رضي اهللا عنه قال حدثتين ميمونه زوج النيب صلى اهللا عليه و 

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أصبح يوما وامجا فقالت له ميمونه أي رسول اهللا لقد استنكرت هيئتك: سلم 
منذ اليوم فقال إن جربائيل كان وعدين أن يلقاين الليلة فلم يلقين أما واهللا ما أخلفين قالت فظل يومه كذلك مث وقع 

يف نفسه جرو كلب حتت نضد لنا فأمر به فأخرج مث أخذ بيده ماء فنضح به مكانه فلما أمسى لقيه جربائيل عليه 
د كنت وعدتين أن تلقاين البارحة قال أجل ولكنا ال ندخل بيتا السالم فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ق

فيه كلب وال صورة قال فأصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمر من ذلك اليوم بقتل الكالب حىت أنه ليأمر 
بقتل كلب احلائط الصغري ويترك كلب احلائط الكبري قد أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث يونس بن يزيد عن 

شهاب وفيه إثبات نضح مكان الكلب باملاء وفيه وفيما مضى من كتاب الطهارة يف غسل اإلناء من ولوغه  بن
وإراقة املاء الذي ولغ فيه دليل على جناسته وعلى نسخ حديث عبد اهللا بن عمر يف الكلب إن كان خيالفه مع أنه 

   ٥٦٢حيتمل ما ذكره اإلمساعيلي وغريه فال يكون خمالفا له واهللا أعلم 

  باب طهارة اخلف والنعل

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وإسحاق بن حممد بن يوسف السوسي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو  - ٤٠٤٥
العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أخربين أيب قال مسعت األوزاعي قال أنبئت أن سعيد بن أيب 

إذا وطىء : ن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال سعيد املقربي حدث عن أبيه ع
  أحدكم بنعليه من األذى فإن التراب هلما طهور ويف حديث السوسي بنعله 

وأنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسني أمحد بن عثمان بن حيىي البزار وأبو عبد اهللا حممد بن علي  - ٤٠٤٦
جلوهري قاال ثنا إبراهيم بن اهليثم البلدي ثنا حممد بن كثري ثنا األوزاعي عن بن عجالن عن سعيد املقربي بن خملد ا

إذا وطىء أحدكم بنعليه يف األذى فإن : عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  بن إبراهيم عن حممد بن كثري إال أنه قال خبفيه التراب هلما طهور رواه أبو داود يف كتاب السنن عن حممد 

وأنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممود بن خالد ثنا حممد يعين بن عائذ ثنا  - ٤٠٤٧
حيىي يعين بن محزة عن األوزاعي عن حممد بن الوليد أخربين أيضا سعيد بن أيب سعيد عن القعقاع بن حكيم عن 

  مبعناه : ئشة رضي اهللا عنها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عا

وأنبأ أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان  - ٤٠٤٨
هللا أن رسول اهللا صلى ا: بن حرب ثنا محاد بن سلمة ثنا أبو نعامة السعدي عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري 



عليه و سلم بينما هو يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك أصحابه خلعوا نعاهلم فلما 
انصرف قال ما لكم خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا قال إن جربائيل عليه السالم أخربين أن هبما قذرا 

  ن كان فيهما أذى أو قال قذرا فليمطه وليصل فيهما فقال إذا جاء أحدكم إىل الصالة فلينظر إىل نعليه فإ

وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ حممد بن أيوب أنبأ موسى بن إمساعيل ثنا  - ٤٠٤٩
ليه فذكره بإسناده ومعناه وقال فيه إذا جاء أحدكم إىل املسجد فلينظر فإن رأى يف نع: محاد بن سلمة عن أيب نعامة 

  قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما 

وأنبأ أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد بن سلمه  - ٤٠٥٠
  يف املوضعني قذرا أو قال أذى وقال فليمسحه وليصل فيهما : فذكره بإسناده ومعناه وقال 

أبان ثنا قتادة أخربين بكر بن عبد اهللا املزين عن النيب صلى اهللا عليه و قال وثنا موسى بن إمساعيل ثنا  - ٤٠٥١
   ٥٦٣يف املوضعني خبثا : سلم هبذا وقال 

  باب سنة الصالة يف النعلني

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي أنبأ إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا شعبة  - ٤٠٥٢
سألت أنس بن مالك أكأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف نعليه : سعيد بن يزيد قال  أخربين أبو مسلمة

  قال نعم رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن أيب إياس 

وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أبو الربيع ثنا عباد بن العوام  - ٤٠٥٣
  مبثله رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الربيع : سلمة سعيد بن يزيد فذكره ثنا أبو م

أنبأ أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو بدر عن  - ٤٠٥٤
رأيت رسول اهللا : زياد بن خيثمة عن عبد اهللا بن عيسى عن عبد اهللا بن عطاء عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

صلى اهللا عليه و سلم يصلي حافيا ومنتعال ويشرب قائما وقاعدا وينصرف عن ميينه وعن مشاله وال يبايل أي ذلك 
  كان 

أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا علي بن املبارك ثنا  - ٤٠٥٥
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي حافيا : عيب عن أبيه عن جده قال احلسن بن املعلم عن عمرو بن ش

  ومنتعال وروينا فيما مضى يف حديث أيب األوبر عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

نا قتيبة ثنا مروان بن أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ أنبأ أبو سعيد حممد بن شاذان ث - ٤٠٥٦
معاوية الفزاري عن هالل بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

   ٥٦٤خالفوا اليهود فإهنم ال يصلون يف خفافهم وال نعاهلم رواه أبو داود عن قتيبة : و سلم 



  باب املصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما

أ حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا احلسن بن مكرم البزار ثنا أنب - ٤٠٥٧
: عثمان بن عمر ثنا بن جريج عن حممد بن عباد بن جعفر عن أيب سلمة بن سفيان عن عبد اهللا بن السائب قال 

  ليه فوضعهما عن يساره حضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام الفتح فصلى الصبح فخلع نع

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أمحد بن سلمان الفقيه ثنا احلسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر ح وأنبأ أبو علي  - ٤٠٥٨
الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا احلسن بن علي ثنا عثمان بن عمر ثنا صاحل بن رستم أبو عامر عن 

: ن يوسف بن ماهك عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عبد الرمحن بن قيس ع
إذا صلى أحدكم فال يضع نعليه عن ميينه وال عن يساره فيكون عن ميني غريه إال أن ال يكون عن يساره أحد 

  وليضعهما بني رجليه لفظ حديث أيب داود يف اإلسناد واملنت 

بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املقرئ ثنا سليمان بن شعيب الكيساين ثنا أنبأ أبو احلسني  - ٤٠٥٩
بشر بن بكر ثنا األوزاعي ثنا حممد بن الوليد عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

ؤذ هبما أحدا وجيعلهما ما بني رجليه إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فال ي: عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
   ٥٦٥أو ليصل فيهما 

  باب السنة يف لبس النعلني وخلعهما

أنبأ علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد اهللا هو  - ٤٠٦٠
إذا انتعل : لى اهللا عليه و سلم قال القعنيب عن مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا ص

أحدكم فليبدأ باليمىن وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمىن أوهلما تنعال وآخرمها تنزعا وهبذا اإلسناد أن رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال ميشني أحدكم يف نعل واحدة لينعلهما أو ليخلعهما مجيعا رواه البخاري يف 

نيب وأخرج مسلم احلديث الثاين عن حيىي بن حيىي عن مالك واحلديث األول من رواية حممد بن الصحيح عن القع
   ٥٦٦زياد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

  باب أينما أدركتك الصالة فصل فهو مسجد

  ويف ذلك داللة على أن أصل األرض على الطهارة ما مل تعلم جناسة 

علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران قاال ثنا إمساعيل بن حممد الصفار أنبأ احلسني بن حممد الروذباري و - ٤٠٦١
يا رسول اهللا أي : ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أيب ذر قال قلت 

بينهما قال مسجد وضع يف األرض أول قال املسجد احلرام قال قلت مث أي قال مث املسجد األقصى قال قلت كم 
أربعون سنه فأينما أدركتك الصالة فصل فهو مسجد رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب وغريه عن أيب معاوية 

  وأخرجه البخاري من حديث األعمش 



أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع  - ٤٠٦٢
أعطيت مخسا مل : يار أنبأ يزيد الفقري ثنا جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ثنا هشيم أنبأ س

يعطهن أحد قبل نصرت بالرعب مسرية شهر وأحلت يل الغنائم ومل حتل ألحد قبلي وجعلت يل األرض مسجدا 
بعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل وطهورا فأميا رجل من أمىت أدركته الصالة فليصل وأعطيت الشفاعه وكل نيب ي

  الناس عامة أخرجاه يف الصحيح من حديث هشيم 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن سهل البخاري ثنا صاحل بن حممد احلافظ ثنا حيىي بن أيوب وحممد  - ٤٠٦٣
سن املقرئ أنبأ احلسن بن بن الصباح وسريج بن يونس وداود بن رشيد قالوا أنبأ إمساعيل بن جعفر ح وأنبأ أبو احل

حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا إمساعيل بن جعفر ثنا العالء عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا 
فضلت على األنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب : عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
طهورا ومسجدا وأرسلت إىل اخللق كافة وختم يب النبيون رواه مسلم يف وأحلت يل الغنائم وجعلت يل األرض 

  الصحيح عن حيىي بن أيوب وغريه 

أنبأ أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا عبيد  - ٤٠٦٤
: س قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اهللا بن موسى ثنا سامل أبو محاد عن السدي عن عكرمة عن بن عبا

أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي من األنبياء جعلت يل األرض طهورا ومسجدا ومل يكن نيب من األنبياء يصلي حىت 
يبلغ حمرابه وأعطيت الرعب مسرية شهر يكون بيين وبني املشركني مسرية شهر فيقذف اهللا الرعب يف قلوهبم وكأن 

ىل خاصة قومه وبعثت أنا إىل اجلن واإلنس وكانت األنبياء يعزلون اخلمس فتجيء النار فتأكله وأمرت النيب يبعث إ
  أنا أن أقسمها يف فقراء أميت ومل يبق نيب إال أعطى سؤله وأخرت شفاعيت ألميت 

روزي ثنا أبو أنبأ أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنبأ أبو نصر حممد بن محدويه بن سهل امل - ٤٠٦٥
داود سليمان بن معبد السنجي ثنا يزيد بن هارون ثنا سليمان التيمي عن سيار عن أيب أمامة أن النيب صلى اهللا عليه 

فضلت بأربع جعلت يل األرض مسجدا وطهورا فأميا رجل من أميت أتى الصالة فلم جيد ما يصلي : و سلم قال 
ناس كافة ونصرت بالرعب من مسرية شهرين يسري بني يدي عليه وجد األرض مسجدا وطهورا وأرسلت إىل ال

وأحلت يل الغنائم ورويناه يف حديث جابر بن عبد اهللا وأيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
٥٦٧   

  باب ما جاء يف طني املطر يف الطريق

فار ثنا عباس األسفاطي ثنا أبو الوليد وأنبأ أنبأ أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الص - ٤٠٦٦
أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان أنبأ أبو خليفة ثنا أبو الوليد ثنا زهري عن عبد اهللا بن عيسى 

ق يا رسول اهللا إن بيين وبني املسجد طري: عن موسى بن عبد اهللا بن يزيد عن امرأة من بىن عبد األشهل قالت قلت 
منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أليس بعدها طريق هي أطيب منها قلت بلى 

  فقال هذه هبذه لفظ حديث أيب خليفة 



أنبأ علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا قيس بن حفص بن القعقاع  - ٤٠٦٧
أقبلت مع : معاذ بن العالء قال هشام وهو أخو أيب عمرو بن العالء عن أبيه عن جده قال  ثنا عمرو بن النعمان عن

علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه إىل اجلمعة وهو ماش قال فحال بينه وبني املسجد حوض من ماء وطني فخلع نعليه 
سراويله ونعليه مث صلى بالناس  وسراويله قال قلت هات يا أمري املؤمنني أمحله عنك قال ال فخاض فلما جاوز لبس

ومل يغسل رجليه معاذ بن العالء هو بن عمار أبو غسان وروي من وجه آخر عن علي وروينا عن األسود وعلقمه 
  وسعيد بن املسيب وجماهد ومجاعه من التابعني يف معناه 

ا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا وأنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا حيىي بن حممد ثن - ٤٠٦٨
  قلت البن عباس أتوضأ مث أمشي إىل املسجد حافيا فقال ال بأس به : شعبة عن أيب إسحاق عن حيىي بن وثاب قال 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن غالب ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن  - ٤٠٦٩
أن أبا عبد الرمحن السلمي كان إذا كان يوم اجلمعة وكان ردغ محل معه كوزا من ماء : مة منصور عن متيم بن سل

   ٥٦٨فإذا بلغ املسجد غسل قدميه مث دخل املسجد وروينا عن عطاء ومكحول ومجاعه يف معناه وباهللا التوفيق 

  باب ما جاء يف النهي عن الصالة يف املقربة واحلمام

بن احلسني بن داود العلوي إمالء أنبأ أبو حامد حممد بن احلسن احلافظ ثنا حممد  حدثنا أبو احلسن حممد - ٤٠٧٠
بن حيىي الذهلي ثنا يزيد بن هارون أنبأ سفيان الثوري عن عمرو بن حيىي عن أبيه ومحاد بن سلمة عن عمرو بن حيىي 

إال املقربة واحلمام حديث  األرض كلها مسجد: عن أبيه عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
الثوري مرسل وقد روي موصوال وليس بشيء وحديث محاد بن سلمة موصول وقد تابعه على وصله عبد الواحد 

  بن زياد والدراوردي 

أما حديث عبد الواحد فأخربناه أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب  - ٤٠٧١
بن عبد الوهاب قاال ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عمرو بن حيىي األنصاري عن أبيه عن أيب سعيد ثنا مسدد وعبد اهللا 

  األرض كلها مسجد إال احلمام واملقربة : اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ين ثنا حممد بن أيوب وأما حديث الدراوردي فأخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد اهللا بن حممد الصيدال - ٤٠٧٢
ثنا إبراهيم بن موسى ثنا عبد العزيز بن حممد ثنا عمرو بن حيىي بن عمارة عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري قال قال 

األرض كلها مسجد إال احلمام واملقربة وقد روي عن حيىي بن عمارة من وجه : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  آخر موصوال 

ن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو املثىن ثنا مسدد ثنا بشر بن املفضل ثنا أنبأه حممد ب - ٤٠٧٣
: عمارة بن غزية عن حيىي بن عمارة األنصاري عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ة يف املقابر باحلديث الثابت عن بن األرض كلها مسجد إال احلمام واملقربة وإحتج بعض أهل العلم يف كراهية الصال
عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجعلوا من صالتكم يف بيوتكم وال تتخذوها قبورا وباحلديث الثابت 



عن عائشة وابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم لعنة اهللا على اليهود والنصارى إختذوا قبور أنبيائهم مساجد 
عوه واحلديثان خمرجان يف موضعهما وروينا عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أنه كان يكره أن يصلى حيذر مثل ما صن

   ٥٦٩الرجل يف احلمام 

  باب النهي عن الصالة إىل القبور

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون بن  - ٤٠٧٤
ين ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا عبد اهللا بن املبارك عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر قال حدثين سليمان األصفها

بسر بن عبيد اهللا ثنا أبو إدريس اخلوالين قال مسعت واثلة بن األسقع يقول ثنا أبو مرثد الغنوي قال مسعت رسول 
إليها رواه مسلم يف الصحيح عن احلسن بن  ال جتلسوا على القبور وال تصلوا: اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  الربيع عن بن املبارك 

أنبأ حممد بن موسى بن الفضل ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن هشام ثنا مروان بن معاوية ثنا  - ٤٠٧٥
عين القمر فقال قمت يوما أصلى وبني يدي قرب ال أشعر به فناداىن عمر القرب القرب فظننت أنه ي: محيد عن أنس قال 

يل بعض من يليين إمنا يعين القرب فتنحيت عنه وروينا عن أيب ظبيان عن بن عباس أنه كره أن يصلى إىل حش أو محام 
أو قرب وكل ذلك على وجه الكراهية إذا مل يعلم يف املوضع الذي تصيبه ببدنه وثيابه جناسة ملا روينا يف هذا احلديث 

ه و سلم جعلت يل األرض طيبه طهورا ومسجدا وأميا رجل أدركته الصالة صلى الثابت عن النيب صلى اهللا علي
  حيث كان 

وأنبأ أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثين عبد العزيز  - ٤٠٧٦
سط القبور قال لقد صلينا قلت لنافع أكان بن عمر يكره أن يصلي و: بن عمران ثنا بن وهب أنبأ بن جريج قال 

على عائشة وأم سلمة رضي اهللا عنهما وسط البقيع واإلمام يوم صلينا على عائشة رضي اهللا عنها أبو هريرة رضي 
   ٥٧٠اهللا عنه وحضر ذلك عبد اهللا بن عمر 

  باب من بسط شيئا فصلى عليه

حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا عبد  أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا - ٤٠٧٧
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحسن الناس خلقا فرمبا : الوارث عن أيب التياح عن أنس بن مالك قال 

حتضره الصالة وهو يف بيتنا فيأمر بالبساط الذي حتته فيكنس مث ينضح مث يقوم فنقوم خلفه فيصلي بنا قال وكان 
  نخل رواه مسلم يف الصحيح عن شيبان وغريه عن عبد الوارث بساطهم من جريد ال

أنبأ أبو صادق حممد بن أمحد بن أيب الفوارس العطار ثنا أبو العباس األصم ثنا حممد بن علي الوراق ثنا  - ٤٠٧٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسدد ثنا محاد بن زيد عن بن عون عن أنس بن سريين عن أنس بن مالك 

  خل بيتا فيه فحل فكسح ناحية منه ورش وصلى عليه د



أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عبيد اهللا بن  - ٤٠٧٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل على أم حرام فأيت بسمن : عائشة ثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس 

ال ردوا هذا يف وعائه وهذا يف سقائه فإين صائم مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى ركعتني ومتر فق
تطوعا فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا قال ثابت وال أعلمه إال قال فأقامين عن ميينه فصلى بنا على بساطه تطوعا 

  وعلى احلصري وعلى الفروة املدبوغة  تشكرا وذكر باقي احلديث وقد مضت األخبار يف صالته على اخلمرة

أنبأ علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ  - ٤٠٨٠
سألت عائشة رضي اهللا عنها عن صالة : مالك بن مغول قال مسعت مقاتل بن بشري عن أبيه عن شريح بن هانئ قال 

سلم فذكر احلديث إىل أن قال وقالت أذكر أين رأيته صلى يف يوم مطري ألقينا حتته بتا فيه النيب صلى اهللا عليه و 
خرق فجعل املاء ينبع منه رواه بن املبارك عن مالك بن مغول فقال يف احلديث فبسطنا حتته بتا يعين نطعا ومل يقل عن 

  أبيه 

نا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد يف حديث أنبأ أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي ث - ٤٠٨١
أنه كان يسجد على عبقري قال أبو عبيد حدثنيه حيىي بن سعيد عن سفيان عن توبه العنربي : عمر رضي اهللا عنه 

عن عكرمة بن خالد عن عبد اهللا بن عمار أنه رأى عمر فعل ذلك قال حيىي هو عبد اهللا بن أيب عمار ولكن سفيان 
د اهللا بن عمارة قال أبو عبيد قوله عبقري هو هذه البسط اليت فيها األصباغ والنقوش وأحدها عبقرية قال عن عب

  وإمنا مسى عبقريا فيما يقال أنه نسبه إىل بالد يقال له عبقر يعمل هبا الوشي 

دحيم ثنا أنبأ أبو القاسم زيد بن جعفر بن حممد بن علي العلوي بالكوفة أنبأ أبو جعفر بن علي بن  - ٤٠٨٢
صلى بنا بن عباس على طنفسه قد : إبراهيم بن عبد اهللا العبسي أنبأ وكيع عن األعمش ثنا سعيد بن جبري قال 

  طبقت البيت 

وأنبأ أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار ثنا جعفر بن حممد الوراق ثنا  - ٤٠٨٣
صلى بنا بن عباس على درنوك قد : ازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة قال عامر بن أيب احلسني ثنا جرير بن ح

طبق البيت يركع ويسجد عليه فقلت أتصلي على هذا قال نعم رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي عليه 
  ويسجد 

احلارث الواسطي  وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عمرو بن حممد بن منصور العدل ثنا حممد بن سليمان بن - ٤٠٨٤
: ثنا أبو عاصم النبيل ثنا زمعة بن صاحل عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن بن عباس أنه صلى على بساط مث قال 

  صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على بساط ولزمعة فيه إسناد آخر 

قاضي الزهري مبكة ثنا حممد بن أخربناه أبو حممد عبد اهللا بن يوسف ثنا أبو حممد عبد الرمحن بن حيىي ال - ٤٠٨٥
عبيد ثنا أبو نعيم الفضل بن دكني ثنا زمعه بن صاحل عن عمرو بن دينار عن كريب عن بن عباس أنه صلى بالبصرة 

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى على بساط : على بساط وزعم 



اهللا األصبهاين ثنا حممد بن سليمان بن فارس  أنبأ أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد - ٤٠٨٦
ثنا حممد بن إمساعيل هو البخاري ثنا أبو عاصم عن األوزاعي عن عثمان بن أيب سودة عن خليد عن أم الدرداء عن 

   ٥٧١ما أبايل لو صليت على مخس طنافس : أيب الدرداء قال 

  باب يف فضل بناء املساجد

نا أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن أيوب أنبأ أمحد بن عيسى املصري ثنا عبد اهللا أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ث - ٤٠٨٧
بن وهب أخربين عمرو أن بكريا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه مسع عبيد اهللا اخلوالين يذكر أنه مسع 

قد أكثرمت وإين مسعت عثمان بن عفان عند قول الناس حني بىن مسجدا لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنكم 
من بىن مسجدا قال بكري حسبت أنه قال يبتغي به وجه اهللا بىن اهللا له بيتا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  مثلة يف اجلنة رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن سليمان عن بن وهب ورواه مسلم عن أمحد بن عيسى 

بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب  أنبأ أبو احلسن حممد بن احلسني - ٤٠٨٨
بن سفيان ثنا أبو عاصم الضحاك بن خملد عن عبد احلميد بن جعفر عن أبيه عن حممود بن لبيد عن عثمان بن عفان 

ا له مثله يف اجلنة من بىن هللا مسجدا بىن اهللا بيت: رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن وغريه عن أيب عاصم 

أنبأ أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا حممد بن عبد  - ٤٠٨٩
ىن هللا عز و جل مسجدا من ب: الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أيب ذر قال 

  ولو مفحص قطاة بىن اهللا له بيتا يف اجلنة 

وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد  - ٤٠٩٠
اهللا عنه قال قال الدوري ثنا أمحد بن يونس ثنا أبو بكر بن عياش عن األعمش عن إبراهيم التيمي عن أيب ذر رضي 

من بىن هللا مسجدا ولو مثل مفحص قطاة بىن اهللا له بيتا يف اجلنة قال العباس قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أمحد بن يونس قيل أليب بكر بن عياش أن الناس خيالفونك يف هذا احلديث ال يرفعونه فقال أبو بكر بن عياش مسعنا 

  هذا من األعمش واألعمش شاب 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال ثنا  - ٤٠٩١
علي بن املديين ح وأنبأ أبو نصر بن قتادة أنبأ علي بن الفضل بن حممد بن عقيل اخلزاعي أنبأ أبو شعيب احلراين ثنا 

فذكره مرفوعا من بىن مسجدا وإن كان مثل مفحص قطاة : عمش علي بن املديين ثنا حيىي بن آدم ثنا قطبة عن األ
بىن اهللا له بيتا يف اجلنة وكذلك روي عن شريك وجرير بن عبد احلميد عن األعمش مرفوعا وروي عن احلكم عن 

   ٥٧٢يزيد بن شريك عن أيب ذر مرفوعا 

  باب يف كيفية بناء املساجد



كر أمحد بن جعفر بن محدان القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد حدثين أيب ثنا أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو ب - ٤٠٩٢
أن املسجد كان : يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أيب عن صاحل ثنا نافع أن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه أخربه 

فلم يزد فيه أبو على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبنيا باللنب وسقفه اجلريد وعمده خشب عسيب النخل 
بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنائة يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باللنب واجلريد وأعاد عمده خشبا 
مث غريه عثمان فزاد فيه زيادة كثرية وبىن جدارة باحلجارة املنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه 

  ن علي بن املديين عن يعقوب بالساج رواه البخاري يف الصحيح ع

أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد الوارث عن أيب التياح  - ٤٠٩٣
قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة فنزل يف علو املدينة يف حي يقال : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال 

عوف فأقام فيهم أربع عشرة ليلة مث أرسل إىل بين النجار فجاؤوا متقلدين بسيوفهم قال أنس هلم بنو عمرو بن 
فكأين أنظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على راحلته وأبو بكر ردفه ومأل بين النجار حوله حىت ألقى بفناء 

ويصلي يف مرابض الغنم وأنه أمر ببناء  أيب أيوب وكأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي حيث أدركته الصالة
املسجد فأرسل إىل بين النجار ثامنوين حبائطكم هذا فقالوا واهللا ال نطلب مثنه إال إىل اهللا قال أنس فكان فيه ما أقول 

لكم كانت فيه قبور املشركني وكانت فيه خرب وكان فيه خنل فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقبور 
شت وباخلرب فسويت وبالنخل فقطع وصفوا النخل قبله املسجد وجعلوا عضادتيه حجارة وجعلوا املشركني فنب

  ينقلون الصخر وهم يرجتزون والنيب صلى اهللا عليه و سلم معهم ويقولون 
وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر  - ٤٠٩٤فانصر األنصار واملهاجرة ... اللهم ال خري إال خري اآلخرة ( 

فذكره بنحوه : الفقيه حدثنا حممد بن نصر اإلمام وإبراهيم بن علي قاال ثنا حيىي بن حيىي أنبأ عبد الوارث بن سعيد 
  رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

عن منصور بن صفية أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن شيبان ثنا سفيان  - ٤٠٩٥
عن خاله مسافع بن شيبة عن صفية بنت شيبة أم منصور قالت أخربتين إمرآة من بين سليم ولدت عامه أهل دارنا 

أرسل النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل عثمان بن طلحة فقال إين رأيت قرن الكبش حني دخلت البيت : قالت 
  البيت ما يشغل مصليا فنسيت أن آمرك جبزها فإنه ال ينبغي أن يكون يف 

أنبأ أبو سعيد بن أيب عمرو أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أبو جعفر أمحد بن مهران بن  - ٤٠٩٦
خالد األصبهاين ثنا علي بن قادم ثنا سفيان الثوري ح وأنبأ أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا 

ن أنبأ سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أيب فزارة عن يزيد األصم عن بن عباس قال حممد بن الصباح بن سفيا
ما أمرت بتشييد املسجد قال بن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  والنصارى لفظ حديث الروذباري ويف رواية أيب سعيد املساجد ومل يذكر النصارى 

وأنبأ أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر احملمد آباذي ثنا أبو قالبة ثنا عفان ثنا محاد ثنا أيوب عن أيب قالبة  - ٤٠٩٧
  ال تقوم الساعة حىت يتباهى الناس باملساجد : عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



سن بن سالم الصواف ثنا أبو غسان ثنا أخربنا أبو احلسني بن بشران ثنا أبو عمرو بن السماك ثنا احل - ٤٠٩٨
  ابنوا املساجد واختذوها مجا : هرمي عن ليث عن أيوب عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس القاسم بن القاسم السياري مبرو ثنا حممد بن موسى الباشاين ثنا  - ٤٠٩٩
سن بن شقيق ثنا أبو محزة السكري عن ليث عن أيوب السختياين عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و علي بن احل
أمرت باملساجد مجا وعن ليث عن سامل بن عطية قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عرش الناس : سلم قال 

  كعرش موسى يعين أنه كان يكره الطاق يف حوايل املسجد 

بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا حممد بن حيىي ثنا القاسم بن زكريا بن دينار ثنا  وأنبأ أبو - ٤١٠٠
هنانا أو هنينا أن نصلي يف مسجد : إسحاق بن منصور ثنا هرمي بن سفيان عن ليث عن جماهد عن بن عمر قال 

  مشرف 

أ علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد يف حديث أنبأ أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي أنب - ٤١٠١
أمرنا أن نبين املساجد مجا واملدائن شرفا قوله مجا اجلم اليت ال شرف هلا وكذلك البناء إذا مل يكن له : بن عباس 

  شرف فهو أجم ومجعه جم 

بن زجنلة الرازي ثنا أبو أنبأ أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو احلسن حممد بن احلسن السراج ثنا مطني ثنا سهل  - ٤١٠٢
زهري عبد الرمحن بن معراء عن بن أجبر عن نعيم بن أيب هند عن سامل بن أيب اجلعد عن عبد اهللا بن عمرو قال قال 

  اتقوا هذه املذابح يعين احملاريب : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو وأنبأ أبو علي بن شاذان البغدادي هبا أنبأ عبد اهللا بن جعف - ٤١٠٣
أن رسول : حممد حجاج بن املنهال ثنا حممد بن درهم عن كعب بن عبد الرمحن األنصاري عن أبيه عن أيب قتادة 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر بقوم قد أسسوا مسجدا ليبنوه فقال أوسعوه متألوه قال فأوسعوه 

رو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا أبو داود الطيالسي أنبأ أبو سعيد بن أيب عم - ٤١٠٤
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتى على : أنبأ حممد بن درهم عن كعب بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب قتادة 

  اده قوم من األنصار وهم يبنون مسجدا هلم فقال أوسعوه متألوه هذا حديث قد أختلف يف إسن

أنبأ أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا حممد بن حمبب أبو مهام الدالل  - ٤١٠٥
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمره : ثنا سعيد بن السائب عن حممد بن عبد اهللا بن عياض عن عثمان بن أيب العاص 

   ٥٧٣أن جيعل مسجد الطائف حيث كانت طاغيتهم 

  باب يف تنظيف املساجد وتطييبها باخللوق وغريه

أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبيد اهللا بن املنادي ثنا أمحد بن  - ٤١٠٦
 أن رسول اهللا صلى اهللا: حنبل ثنا عامر بن صاحل الزبريي ثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها 



عليه و سلم أمر ببنيان املساجد يف الدور وأمر هبا أن تطيب وتنظف وكذلك رواه زائدة بن قدامة عن هشام واملراد 
  بالدور قبائلهم وعشائرهم واهللا أعلم 

أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن داود ثنا سفيان ثنا حيىي يعين بن  - ٤١٠٧
ا سليمان بن موسى ثنا جعفر بن سعد بن مسرة حدثين حبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن مسرة عن أبيه حسان ثن
كتب إىل بنيه أما بعد فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يأمر باملساجد أن نصنعها يف ديارنا : مسره أنه 

  ونصلح صنعتها ونطهرها 

أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار أنبأ أمحد بن حممد الربيت ثنا أبو  أنبأ أبو سعيد بن أيب عمرو أنبأ - ٤١٠٨
معمر ثنا عبد الوارث ثنا عمر بن سليم حدثين أبو الوليد قال قلت البن عمر ما كان بدؤ هذا الزعفران يف املسجد 

سن من هذا فسمع بذلك خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرأى خنامة يف قبلة املسجد فقال غري هذا أح: قال 
رجل فجاء بزعفران فحكها مث طلي بالزعفران مكاهنا فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذلك قال هذا 

  أحسن من األول قال وصنعه الناس وحديث جابر يف هذا قد مضى يف باب البزاق 

نا أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب أنبأ أنبأ أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ث - ٤١٠٩
خالد بن خملد حدثين حممد بن جعفر بن أيب كثري أخربين العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

فقد النيب صلى اهللا عليه و سلم امرأة سوداء كانت تلتقط اخلرق والعيدان من املسجد فقال أين فالنه قالوا : قال 
   ٥٧٤احلديث  ماتت وذكر

  باب يف كنس يف املسجد

أنبأ احلسني بن حممد الفقيه أنبأ حممد بن بكر أنبأ أبو داود ثنا عبد الوهاب بن عبد احلكم ثنا عبد اجمليد  - ٤١١٠
بن عبد العزيز بن أيب رواد عن بن جريج عن املطلب بن عبد اهللا بن حنطب عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا 

عرضت على أجور أميت حىت القذاة خيرجها الرجل من املسجد وعرضت علي ذنوب أميت : و سلم صلى اهللا عليه 
فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن وآية أوتيها رجل مث نسيها ورواه حممد بن إسحاق بن خزمية عن عبد 

   ٥٧٥الوهاب بن احلكم الوراق 

  باب يف حصى املسجد

أنبأ أبو عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن حممد الربيت القاضي ثنا أبو معمر ثنا عبد أنبأ أبو سعيد بن أيب عمرو  - ٤١١١
سألت بن عمر عما كان بدء هذه احلصباء اليت يف املسجد قال نعم : الوارث ثنا عمر بن سليم قال قال أبو الوليد 

من احلصباء فيصلي عليه قال مطرنا من الليل فخرجنا لصالة الغداة فجعل الرجل مير على البطحاء فيجعل يف ثوبه 
  فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذاك قال ما أحسن هذا البساط فكان ذلك أول بدئه 

وثنا أبو حممد بن يوسف األصبهاين أنبأ حممد بن نافع بن إسحاق اخلزاعي مبكة أنبأ املفضل بن حممد  - ٤١١٢
أول من بطح املسجد مسجد رسول اهللا : روة عن أبيه قال اجلندي حدثين بن أيب عمر ثنا سفيان عن هشام بن ع



صلى اهللا عليه و سلم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وقال ابطحوه من الوادي املبارك يعين العقيق كذا قال عروة 
  وحديث بن عمر متصل وإسناده ال بأس به 

اد ثنا عباس الدوري ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو طاهر حممد بن احلسن احملمدأب - ٤١١٣
إن حصى املسجد لتناشد : أنبأ إسرائيل عن أيب حصني عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أو عن كعب قال 

   ٥٧٦صاحبها إذا خرج هبا من املسجد 

  باب يف سراج املسجد

داود ثنا النفيلي ثنا مسكني عن سعيد بن عبد أنبأ احلسني بن حممد الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو  - ٤١١٤
يا رسول اهللا أفتنا يف بيت : العزيز عن بن أيب سودة عن ميمونة مواله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهنا قالت 

املقدس قال إيتوه فصلوا فيه وكانت البالد إذ ذاك حربا فإن مل تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج يف قناديله 
٥٧٧   

  باب ما يقول إذا دخل املسجد

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد اهللا بن حممد بن النعمان اإلسفرائيين ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا  - ٤١١٥
ثنا مسدد ثنا بشر بن املفضل عن عمارة بن غزيه عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن قال حدثين عبد امللك بن سعيد بن 

إذا دخل أحدكم : عن أيب محيد أو أيب أسيد الساعدي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  سويد األنصاري
  املسجد فليسلم وليقل اللهم افتح يل أبواب رمحتك وإذا خرج فليقل اللهم إين أسألك من فضلك 

سن بن عبد الصمد وثنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو منصور حممد بن القاسم يعين العتكي ثنا احل - ٤١١٦
فذكره بنحوه إال أنه مل يقل فليسلم : القهندزي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ سليمان بن بالل ثنا ربيعة بن أيب عبد الرمحن 

رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وعن حامد بن عمر عن بشر بن املفضل على لفظ حديث حيىي بن حيىي 
  ولفظ التسليم فيه حمفوظ 

أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد ثنا أبو بكر حممد بن عثمان بن ثابت الصيدالين ثنا عبيد فقد  - ٤١١٧
بن شريك ثنا أبو اجلماهر ثنا عبد العزيز يعين الدراوردي عن ربيعه بن أيب عبد الرمحن عن عبد امللك بن سعيد بن 

إذا دخل أحدكم : اهللا صلى اهللا عليه و سلم سويد قال مسعت أبا محيد أو أبا أسيد األنصاري يقول قال رسول 
املسجد فليسلم على النيب صلى اهللا عليه و سلم مث ليقل اللهم افتح يل أبواب رمحتك وإذا خرج فليقل اللهم إين 

  أسألك من فضلك 

العزيز  أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن عثمان الدمشقي ثنا عبد - ٤١١٨
فذكره بنحوه فزاد فليسلم أو ليصل على النيب صلى اهللا عليه و : يعين الدراوردي عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن 

  سلم 



أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن سنان القزاز ثنا أبو بكر عبد  - ٤١١٩
اك بن عثمان حدثين سعيد املقربي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا الكبري بن عبد اجمليد احلنفي ثنا الضح

إذا دخل أحدكم املسجد فليسلم على النيب صلى اهللا عليه و سلم وليقل اللهم افتح يل : صلى اهللا عليه و سلم قال 
  يطان الرجيم أبواب رمحتك وإذا خرج فليسلم على النيب صلى اهللا عليه و سلم وليقل اللهم أجرين من الش

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو حفص عمرو بن جعفر البصري املفيد ببغداد ثنا أبو خليفه القاضي ثنا أبو  - ٤١٢٠
من السنة : الوليد الطيالسي ثنا شداد أبو طلحة قال مسعت معاوية بن قرة حيدث عن أنس بن مالك أنه كان يقول 

 وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى تفرد به شداد بن سعيد أبو طلحة إذا دخلت املسجد أن تبدأ برجلك اليمىن
   ٥٧٨الراسيب وليس بالقوي 

  باب اجلنب مير يف املسجد مارا وال يقيم فيه

أنبأ أبو علي احلسني بن حممد الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد الواحد بن  - ٤١٢١
جاء رسول اهللا صلى : يفة حدثتين جسرة بنت دجاجة قالت مسعت عائشة رضي اهللا عنها تقول زياد ثنا أفلت بن خل

اهللا عليه و سلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة يف املسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن املسجد مث دخل النيب صلى 
ل وجهوا هذه البيوت عن اهللا عليه و سلم ومل يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل هلم رخصة فخرج إليهم بعد فقا

املسجد فإين ال أحل املسجد حلائض وال جنب قال أبو داود وهو فليت العامري قال الشيخ زاد فيه موسى بن 
إمساعيل عن عبد الواحد إال حملمد صلى اهللا عليه و سلم وآل حممد أخربناه أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي ثنا 

حممد بن سليمان بن فارس ثنا حممد بن إمساعيل البخاري ثنا موسى فذكره بزيادته  إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا
قال البخاري وعند جسره عجائب قال البخاري وقال عروة وعباد بن عبد اهللا عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب 

ح فمحمول يف صلى اهللا عليه و سلم سدوا هذه األبواب إال باب أيب بكر وهذا أصح قال الشيخ وهذا إن ص
  اجلنب على املكث فيه دون العبور بدليل الكتاب 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا أبو  - ٤١٢٢
سبيل حىت وال جنبا إال عابري { يف قوله : جعفر يعين الرازي ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس 

قال ال تدخل املسجد وأنت جنب إال أن يكون طريقك فيه وال جتلس ورواه أبو نعيم عن أيب جعفر وقال } تغتسلوا 
  إال وأنت مار متر فيه 

أنبأ أبو حازم احلافظ أنبأ أبو أمحد احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن إسحاق الثقفي يف التفسري ثنا زياد بن  - ٤١٢٣
  كان أحدنا مير يف املسجد وهو جنب جمتازا : نبأ أبو الزبري عن جابر قال أيوب ثنا هشيم أ

وأنبأ أبو حازم أنبأ أبو أمحد احلافظ أنبأ أبو العباس الثقفي ثنا حممد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن  - ٤١٢٤
يف املسجد جمتازا قال وال أنه كان يرخص للجنب أن مير : عبد الكرمي عن أيب عبيدة بن عبد اهللا عن بن مسعود 

  أعلمه إال قال وال جنبا إال عابري سبيل 



أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األصم ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا مسلم بن إبراهيم عن احلسن  - ٤١٢٥
قال جيتاز وال } وال جنبا إال عابري سبيل { يف قوله : بن أيب جعفر األزدي عن سلم العلوي عن أنس بن مالك 

  جيلس 

أنبأ أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا أمحد بن عبد  - ٤١٢٦
احلائض واجلنب ال ينقضان عقاصا وال ضفرية وال : العزيز ثنا الوليد بن مسلم ثنا أبو عمرو قال مسعت عطاء يقول 

   ٥٧٩ متر حائض يف املسجد إال مضطرة

  باب املشرك يدخل املسجد غري املسجد احلرام

  وهو قول سعيد بن املسيب } فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا { لقول اهللا تعاىل 

أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا  - ٤١٢٧
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيال : أيب سعيد أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول الليث عن سعيد بن 

قبل جند فجاءت برجل من بين حنيفة يقال له مثامة بن آثال فربطوه بسارية من سواري املسجد وذكر احلديث يف 
  إسالمه أخرجاه يف الصحيح عن قتيبة 

مد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عيسى بن محاد أنبأ الليث عن سعيد املقربي أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ حم - ٤١٢٨
يقول دخل رجل على مجل فأناخه يف املسجد مث عقله مث : عن شريك بن عبد اهللا بن أيب منر أنه مسع أنس بن مالك 

تكىء فقال له الرجل قال أيكم حممد ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متكىء بني ظهرانيهم فقلنا له هذا األبيض امل
يا بن عبد املطلب فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أجبتك فقال الرجل يا حممد إين سائلك قال وساق 

احلديث أخرجه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف وروي عن كريب عن بن عباس فذكره ومسى الرجل 
  املسجد مث عقله مث دخل املسجد  ضمام بن ثعلبة وقال عن الليث فأناخ بعريه على باب

وأنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن حيىي بن فارس ثنا عبد الرزاق  - ٤١٢٩
اليهود أتوا : أنبأ معمر عن الزهري ثنا رجل من مزينة وحنن عند سعيد بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

  عليه و سلم وهو جالس يف املسجد يف أصحابه فقالوا يا أبا القاسم يف رجل وامرأة منهم زنيا النيب صلى اهللا 

أنبأ أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي  - ٤١٣٠
قال أتيت املدينة يف فداء بدر : طعم ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال حدثين بعض إخواىن عن أيب عن جبري بن م

قال وهو يومئذ مشرك قال فدخلت املسجد ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي صالة املغرب يقرأ فيها بالطور 
  فكأمنا صدع قليب لقراءة القرآن 

أبو الوليد  أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا - ٤١٣١
أن وفد ثقيف قدموا على النيب صلى : الطيالسي ثنا محاد بن سلمة عن محيد عن احلسن عن عثمان بن أيب العاص 

اهللا عليه و سلم فأنزهلم املسجد ليكون أرق لقلوهبم فاشترطوا على النيب صلى اهللا عليه و سلم أن ال حيشروا وال 



هم فقال ال حتشروا وال تعشروا وال جتبوا وال يستعمل عليكم من يعشروا وال جيبوا وال يستعمل عليهم من غري
  غريكم وال خري يف دين ليس فيه ركوع 

أنبأ أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محاد بن سلمة عن محيد  - ٤١٣٢
ه و سلم أنزهلم يف قبة يف املسجد ليكون أرق أن رسول اهللا صلى اهللا علي: عن احلسن عن عثمان بن أيب العاص 

لقلوهبم مث ذكر احلديث يف اشتراطهم حني أسلموا ورواه أشعث عن احلسن مرسال ببعض معناه زاد فقيل يا رسول 
   ٥٨٠اهللا أنزلتهم يف املسجد وهم مشركون فقال إن األرض ال تنجس إمنا ينجس بن آدم 

  باب املسلم يبيت يف املسجد

أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ أبو املثىن ثنا مسدد ثنا حيىي عن عبيد  أنبأ - ٤١٣٣
كان ينام وهو شاب أعزب يف مسجد النيب صلى اهللا عليه و سلم رواه : اهللا قال حدثين نافع عن عبد اهللا أنه 

  البخاري يف الصحيح عن مسدد 

القطان ببغداد قال حدثين عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن  حدثنا أبو احلسن بن الفضل - ٤١٣٤
سفيان ثنا آدم بن أيب إياس ثنا سليمان بن حيان ثنا داود بن أيب هند عن أيب حرب بن أيب األسود الديلي عن طلحة 

وإن مل يكن له عريف قدمت املدينة مهاجرا وكان الرجل إذا قدم املدينة فإن كان له عريف نزل عليه : النضري قال 
نزل الصفة فقدمتها وليس يل هبا عريف فنزلت الصفه وكأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يرافق بني الرجلني 

ويقسم بينهما مدا من متر فبينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف صالته إذ ناداه رجل فقال يا رسول اهللا أحرق 
ل وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم محد اهللا وأثىن عليه وذكر ما لقى من بطوننا التمر وخترقت عنا اخلنف قا

قومه مث قال لقد رأيتين وصاحىب مكثنا بضع عشرة ليلة ما لنا طعام غري الربير والربير مثر األراك حىت أتينا إخواننا 
ت لكم على اخلبز واللحم من األنصار فآسونا من طعامهم وكان جل طعامهم التمر والذي ال إله إال هو لو قدر

ألطعمتكموه وسيأتى عليكم زمان أو من أدركه منكم تلبسون أمثال أستار الكعبة ويغدى ويراح عليكم باجلفان 
قالوا يا رسول اهللا حنن يومئذ خري أو اليوم قال ال بل أنتم اليوم خري أنتم اليوم إخوان وأنتم يومئذ يضرب بعضكم 

  رقاب بعض 

د الرمحن السلمي ثنا أمحد بن سعيد املعداين مبرو ثنا عبيد اهللا بن حممد البزناين ثنا أمحد بن سيار أنبأ أبو عب - ٤١٣٥
ملا كثر املهاجرون باملدينة ومل يكن هلم دار وال مأوى أنزهلم : ثنا أبو حامد الروادي أخربين عثمان بن اليمان قال 

صفة فكان جيالسهم ويأنس هبم وروينا عن سعيد بن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املسجد ومساهم أصحاب ال
  املسيب أنه سئل عن النوم يف املسجد فقال فأين كان أهل الصفة يعين ينامون فيه 

أنبأ أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف بن يعقوب السوسي أنبأ أبو جعفر حممد بن حممد بن عبد اهللا  - ٤١٣٦
واهللا : ا أبو نعيم ثنا عمر بن ذر ثنا جماهد أن أبا هريرة رضي اهللا عنه كان يقول البغدادي أنبأ علي بن عبد العزيز ثن

الذي ال إله إال هو إن كنت ألعتمد بكبدي على األرض من اجلوع وإن كنت ألشد احلجر على بطين من اجلوع 
تعاىل ما سألته إال ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي خيرجون فيه فمر يب أبو بكر فسألت عن آية من كتاب اهللا 



ليستتبعىن فمر ومل يفعل مث مر يب عمر فسألته عن آيه من كتاب اهللا ما سألته إال ليستتبعىن فمر ومل يفعل مث مر يب أبو 
القاسم صلى اهللا عليه و سلم فتبسم حني رآين وعرف ما يف نفسي وما يف وجهي مث قال يا أبا هريرة قلت لبيك يا 

فاتبعته فدخل واستأذنت فأذن يل فدخلت فوجد لبنا يف قدح فقال من أين هذا اللنب  رسول اهللا قال أحلق ومضى
قالوا أهداه لك فالن أو فالنة قال يا أبا هريرة قلت لبيك يا رسول اهللا قال أحلق أهل الصفة فادعهم يل قال وأهل 

ومل يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية الصفة أضياف اإلسالم ال يأوون إىل أهل وال مال إذا أتته صدقة يبعث هبا إليهم 
أرسل إليهم فأصاب منها وأشركهم فيها فساءين ذلك قلت وما هذا اللنب يف أهل الصفة كنت أرجو أن أصيب من 

هذا اللنب شربة أتقوى هبا وأنا الرسول فإذا جاء أمرين أن أعطيهم فما عسى أن يبلغىن من هذا اللنب ومل يكن من 
له بد فأتيتهم فدعوهتم فأقبلوا حىت استأذنوا فأذن هلم وأخذوا جمالسهم من البيت فقال يا أبا طاعة اهللا وطاعة رسو

هر قلت لبيك يا رسول اهللا قال خذ فاعطهم فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حىت يروي مث يرد علي 
 صلى اهللا عليه و سلم وقد القدح فأعطيه اآلخر فيشرب حىت يروي مث يرد علي القدح حىت انتهيت إىل رسول اهللا

روي القوم كلهم فأخذ القدح ووضعه على يده ونظر إيل وتبسم وقال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول اهللا قال بقيت 
أنا وأنت قلت صدقت يا رسول اهللا قال اقعد فاشرب فقعدت وشربت فقال إشرب فشربت فقال إشرب فشربت 

لذي بعثك باحلق نبيا ما أجد له مسلكا قال فأرين فأعطيته القدح فما زال يقول فاشرب فاشرب حىت قلت ال وا
  فحمد اهللا ومسى وشرب الفضل رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم أنبأ أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز بن  - ٤١٣٧
استعمل على املدينة رجل من آل مروان فدعا سهل بن سعد فأمره : ن سهل بن سعد قال أيب حازم عن أيب حازم ع

أن يشتم عليا رضي اهللا عنه قال فأيب سهل فقال له أما إذا أبيت فقل لعن اهللا أبا تراب فقال سهل ما كان لعلي 
ا عن قصته مل مسى أبا تراب رضي اهللا عنه اسم أحب إليه من أيب تراب وإن كان ليفرح إذا دعى هبا فقال له أخربن

قال جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيت فاطمة فلم جيد عليا رضي اهللا عنه يف البيت فقال هلا أين بن عمك 
فقالت كان بيين وبينه شيء فغاضبين فخرج ومل يقل عندي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إلنسان انظر أين 

هو يف املسجد راقد فجاءه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو مضطجع قد سقط  هو فجاء فقال يا رسول اهللا
رداؤه عن شقه فأصابه تراب فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب 

  رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد 

ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا العباس بن حممد ثنا أبو بكر بن  أنبأ أبو احلسني بن بشران العدل - ٤١٣٨
رأيت عثمان بن عفان : أيب األسود أنبأ عبد اهللا بن عيسى ثنا يونس أن احلسن سئل عن القائلة يف املسجد فقال 

ؤمنني هذا أمري املؤمنني رضي اهللا عنه وهو يومئذ خليفة يقيل يف املسجد ويقوم وأثر احلصى جبنبه فيقول هذا أمري امل
قال يونس بإصبعه وحرك أبو بكر أصبعه السبابة وحنن يومئذ غلمان قلت ليونس بن كم كان احلسن يوم قتل 

عثمان قال بن أربع عشرة ولد احلسن لسنتني بقيتا من خالفه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وروينا عن بن مسعود 
ما يدل على كراهيتهم النوم يف املسجد فكأهنم استحبوا ملن وجد مسكنا وابن عباس مث عن جماهد وسعيد بن جبري 

  أن ال يقصد املسجد للنوم فيه 



أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا هشام بن عمار ثنا صدقة بن خالد ثنا  - ٤١٣٩
يرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عثمان بن أيب العاتكة األزدي عن عمري بن هانئ العنسي عن أيب هر

   ٥٨١من أتى املسجد لشيء فهو حظه : عليه و سلم 

  باب كراهية إنشاد الضالة يف املسجد وغري ذلك مما ال يليق باملسجد

 أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن - ٤١٤٠
وهب أنبأ حيوة بن شريح عن حممد بن عبد الرمحن عن أيب عبد اهللا موىل شداد بن اهلاد أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا 

عنه يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ح وأنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد 
اهللا الترقفي ثنا أبو عبد الرمحن ثنا حيوة قال مسعت أبا األسود حممد  وأنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عباس بن عبد

بن عبد الرمحن بن نوفل يقول أخربين أبو عبد اهللا أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا 
اجد مل تنب هلذا لفظ من مسع رجال ينشد ضالة يف املسجد فليقل ال أداها اهللا إليك إن املس: عليه و سلم يقول 

حديث أيب عبد الرمحن املقرئ ويف حديث بن وهب ال ردها اهللا عليك فإن املساجد مل تنب هلذا رواه مسلم يف 
  الصحيح عن أيب الطاهر عن بن وهب وعن زهري بن حرب عن املقرئ 

ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا علي بن احلسن  - ٤١٤١
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مسع رجال يقول يف : سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه 

املسجد من دعا إىل اجلمل األمحر فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال وجدت إمنا بنيت املساجد ملا بنيت له أخرجه 
  ن الثوري مسلم من حديث عبد الرزاق ع
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لكربى: كتاب  لبيهقي ا   سنن ا
البيهقي : املؤلف  بكر  و  أب بن موسى  بن علي  بن احلسني   أمحد 

أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٤١٤٢
عبد الرمحن بن ثوبان عن أيب  حممد بن أيب بكر ثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن حممد بن

إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يف املسجد فقولوا ال أربح اهللا جتارتك وإذا : هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا ال ردها اهللا عليك 

هللا بن حممد بن جعفر بن حيان املعروف أنبأ أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد عبد ا - ٤١٤٣
بأيب الشيخ األصبهاين أنبأ أبو خليفة ثنا علي بن املديين ثنا حيىي بن سعيد ثنا اجلعيد بن عبد الرمحن حدثين يزيد بن 

كنت نائما يف املسجد فحصبين رجل فنظرت إليه فإذا عمر بن اخلطاب رضي : خصيفة عن السائب بن يزيد قال 
اذهب فأتين هبذين فجئته هبما فقال ممن أنتما قاال من أهل الطائف فقال لو كنتما من أهل البلد اهللا عنه فقال 

ألوجعتكما ترفعان أصواتكما يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن 
  املديين 

الصفار ثنا عبيد بن شريك حدثين حيىي بن بكري أنبأ أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد  - ٤١٤٤
أنه هنى عن : ثنا الليث عن بن عجالن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

تناشد األشعار يف املسجد وأنبأ أبو احلسن أنبأ أمحد بن عبيد ثنا حيىي بن احلنائي ثنا حممد بن عبيد ثنا بشر ثنا حممد 
  عجالن ثنا عمرو بن شعيب فذكره مبثله زاد هنيه عن تعريف الضالة يف املسجد وعن الشراء والبيع يف املسجد  بن

وقد أنبأ أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار أنبأ أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد  - ٤١٤٥
حسان بن ثابت يف املسجد فمر به عمر بن اخلطاب رضي أنشد : الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن بن املسيب قال 

اهللا عنه فلحظه فقال أيف املسجد فقال واهللا لقد أنشدت من هو خري منك قال فخشى أن يرميه برسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم فأجاز وتركه وعن بن املسيب أن حسان بن ثابت قال يعين لقوم فيهم أبو هريرة رضي اهللا عنه أنشدك 

 أمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أجب عىن أيدك اهللا بروح القدس فقال اللهم نعم أخرج مسلم اهللا
احلديث املسند عن حممد بن رافع وغريه عن عبد الرزاق وأخرج قصة عمر من حديث بن عيينة عن الزهري وحنن 

ا ال يف املسجد وال يف غريه واحلديث ال نرى بإنشاد مثل ما كان يقول حسان يف الذب عن اإلسالم وأهله بأس
   ٥٨٢األول ورد يف تناشد أشعار اجلاهلية وغريها مما ال يليق باملسجد وباهللا التوفيق 

  باب كراهية الصالة يف أعطان اإلبل دون مراح الغنم

لويه قاال أنبأ حممد أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه وأبو بكر بن با - ٤١٤٦
أتى رجل : بن أمحد بن النضر ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن مساك عن جعفر بن أيب ثور عن جابر بن مسرة قال 

النيب صلى اهللا عليه و سلم وأنا عنده فقال يا رسول اهللا أنتطهر من حلوم الغنم قال إن شئت وإن شئت فدع قال 



ال أفأتطهر من حلوم اإلبل قال نعم قال أفأصلى يف مبارك اإلبل قال ال رواه أفأصلى يف مرابض الغنم قال نعم ق
  مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن معاوية بن عمرو 

أنبأ أبو منصور العلوي رمحه اهللا أنبأ أبو جعفر بن دحيم ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو جعفر  - ٤١٤٧
لكويف ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة ثنا عبيد اهللا بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد حممد بن علي بن دحيم ا

أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه : اهللا بن موهب وأشعث بن أيب الشعثاء عن جعفر بن أيب ثور عن جابر بن مسرة قال 
حيح عن القاسم بن زكريا بن دينار و سلم أن نصلي يف مرابض الغنم وال نصلي يف أعطان اإلبل رواه مسلم يف الص

  عن عبيد اهللا بن موسى 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا  - ٤١٤٨
 حممد بن بشر عن سعيد هو بن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن عن عبد اهللا بن مغفل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه

  إذا أتيتم على أعطان اإلبل فال تصلوا فيها وإذا أتيتم على أعطان الغنم فصلوا فيها إن شئتم : و سلم قال 

وأنبأ أبو زكريا أنبأ أبو جعفر بن دحيم الشيباين بالكوفة ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا جعفر يعين بن عون  - ٤١٤٩
عطان اإلبل فال تصلوا وإذا كنتم يف مرابض الغنم فصلوا فيها إذا كنتم يف أ: أنبأ سعيد فذكره بإسناده إال أنه قال 

  إن شئتم 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو  - ٤١٥٠
زيز بن الربيع بن سربة العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا حرملة يعين بن عبد الع

صلوا : حدثين عمى يعين عبد امللك بن الربيع بن سربة عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  يف مراحات الغنم وال تصلوا يف مراحات اإلبل 

لقاضي ثنا أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ا - ٤١٥١
حممد بن املنهال وحممد بن أيب بكر قاال ثنا يزيد بن زريع ثنا هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن أيب هريرة 

إذا حضرت الصالة فلم جتدوا إال مرابض الغنم وأعطان : رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ٥٨٣طان اإلبل اإلبل فصلوا يف مرابض الغنم وال تصلوا يف أع

  باب ذكر املعىن يف كراهية الصالة يف أحد هذين املوضعني دون اآلخر

أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة ح وأنبأ أبو احلسن  - ٤١٥٢
أبو معاوية ثنا األعمش عن عبيد  املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو موسى قاال ثنا

سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن : اهللا بن عبد اهللا عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء بن عازب قال 
الصالة يف مبارك اإلبل فقال ال تصلوا فيها فإهنا من الشياطني وسئل عن الصالة يف مرابض الغنم فقال صلوا فيها 

  ا سواء فإهنا بركة حديثهم



أنبأ أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا هشيم أنبأ  - ٤١٥٣
صلوا يف مرابض الغنم وال : يونس عن احلسني عن عبد اهللا بن مغفل قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ذا رواه مجاعة عن يونس بن عبيد وقال يزيد بن زريع عن يونس تصلوا يف أعطان اإلبل فإهنا خلقت من الشياطني ك
  بن عبيد كنا نؤمر مل يذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وأنبأ أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو القاسم السراج وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ٤١٥٤
اهيم بن حممد عن عبيد اهللا بن طلحة بن كريز عن احلسن عن عبد اهللا بن أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ إبر
إذا أدركتكم الصالة وأنتم يف مراح الغنم فصلوا فيها فإهنا سكينة : مغفل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

 ترى أهنا إذا وبركة وإذا أدركتكم الصالة وأنتم يف أعطان اإلبل فأخرجوا منها فصلوا فإهنا جن من جن خلقت أال
نفرت كيف تشمخ بأنفها قال الشافعي رمحه اهللا يف رواية أيب سعيد ويف قول النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تصلوا 
يف أعطان اإلبل فإهنا جن من جن خلقت دليل على أنه إمنا هنى عنها كما قال حني نام عن الصالة أخرجوا بنا من 

ن يصلي قرب شيطان وكذا كره أن يصلي قرب اإلبل ألهنا خلقت من جن هذا الوادي فإنه واد به شيطان فكره أ
ال لنجاسة موضعها وقال يف الغنم هي من دواب اجلنة قال الشيخ أما احلديث يف النوم عن الصالة فقد مضى وأما 

بن كاسب ثنا بن  حديثه يف الغنم فأخربناه أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا عمر بن سنان ثنا يعقوب
أيب حازم عن كثري بن زيد عن الوليد بن رباح عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

صلوا يف مراح الغنم وامسحوا رغامها فإهنا من دواب اجلنة ورواه مسلم بن إبراهيم عن سعيد بن حممد الزهري عن 
ضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ورواه محيد بن مالك عن أيب الزهري عن بن املسيب عن أيب هريرة ر

  هريرة رضي اهللا عنه موقوفا عليه وقيل مرفوعا واملوقوف أصح ورويناه من وجه آخر مرفوعا 

وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا احلسني بن داود العلوي ثنا أبو سعيد أمحد بن إبراهيم بن  - ٤١٥٥
اجب ثنا سختويه بن مازيار ثنا إبراهيم بن عيينة قال مسعت أبا حيان يذكر عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير عن ح

إن الغنم من دواب اجلنة فامسحوا رغامها : أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
مراحها يعين واهللا أعلم يف املوضع الذي يقع عليه اسم وصلوا يف مرابضها قال الشافعي رمحه اهللا فأمر أن يصلي يف 

مراحها الذي ال بعر وال بول فيه قال وأكره له الصالة يف أعطان اإلبل وإن مل يكن فيها قذر لنهي النيب صلى اهللا 
 عليه و سلم فإن صلى أجزأه ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى فمر به شيطان فخنقه حىت وجد برد لسانه على

  يده ومل يفسد ذلك صالته 

أنبأ أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ثنا أمحد بن بديل ثنا  - ٤١٥٦
صلينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة : مفضل بن صاحل ثنا مساك بن حرب عن جابر بن مسرة قال 

ما صلى قلنا يا رسول اهللا أحدث يف الصالة شيء قال ال إال أن الشيطان أراد أن مير مكتوبه فضم يده يف الصالة فل
بني يدي فخنقته حىت وجدت برد لسانه على يدي وأمي اهللا لوال ما سبقىن إليه أخى سليمان الرتبط إىل سارية من 

ة رضي اهللا عنه ويف سواري املسجد حىت يطيف به ولدان أهل املدينة وقد مضى معىن هذا يف حديث أيب هرير
  حديث بن مسعود ويف حديث أيب الدرداء 



وأنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف ثنا متيم بن حممد ثنا عثمان بن  - ٤١٥٧
ىل بعري رواه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى إ: أيب شيبة ثنا أبو خالد األمحر عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر 

البخاري يف الصحيح عن صدقة بن الفضل عن أيب خالد وأنبأ أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين 
احلسن بن سفيان ثنا بن منري وأخربين املنيعي ثنا أبو بكر بن أيب شيبة قاال ثنا أبو خالد فذكره مبثله إال أن املنيعي قال 

يح عن أيب بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبد اهللا بن منري وهذا وإن مل يكن صالة يف إىل بعريه رواه مسلم يف الصح
موضع اإلبل فهي صالة قرب اإلبل مث كانت جائزة لطهارة املكان كما كره الصالة قرب الشيطان يف خرب آخر مث 

   ٥٨٤مر به الشيطان يف صالتة فخنقه ومل يفسد عليه صالته واهللا أعلم 

  ة يف موضع اخلسف والعذابباب من كره الصال

أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا سليمان بن داود أنبأ بن وهب حدثين بن  - ٤١٥٨
إن عليا رضي اهللا عنه مر ببابل وهو يسري : هليعة وحيىي بن أزهر عن عمار بن سعد املرادي عن أيب صاحل الغفاري 

العصر فلما برز منها أمر املؤذن فأقام الصالة فلما فرغ قال إن حبيىب صلى اهللا عليه و  فجاءه املؤذن يؤذنه بصالة
  سلم هناىن أن أصلى يف املقربة وهناىن أن أصلى يف أرض بابل فإهنا ملعونة 

 وأنبأ أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا بن وهب أخربين حيىي بن ازهر - ٤١٥٩
مبعىن حديث سليمان بن داود قال : وابن هليعة عن احلجاج بن شداد عن أيب صاحل الغفاري عن علي رضي اهللا عنه 

فلما خرج منها مكان ملا برز وروينا عن عبد اهللا بن أيب حمل العامري قال كنا مع علي بن أيب طالب فمر بنا على 
عن علي رضي اهللا عنه قال ما كنت ألصلى يف  اخلسف الذي ببابل فلم يصل حىت أجازه وعن حجر احلضرمي

أرض خسف اهللا هبا ثالث مرات وهذا النهي عن الصالة فيها إن ثبت مرفوعا ليس ملعىن يرجع إىل الصالة فلو صلى 
فيها مل يعد وإمنا هو واهللا أعلم كما حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري 

ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و  مبكة
سلم قال ال تدخلوا على هؤالء القوم يعين أصحاب مثود إال أن تكونوا باكني فإن مل تكونوا باكني فإين أخاف أن 

  يصيبكم مثل الذي أصاهبم 

ي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا األسفاطي يعين عباس بن الفضل وأنبأ أبو احلسن عل - ٤١٦٠
ال تدخلوا : ثنا إمساعيل ثنا مالك عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ألصحابه 

دخلوا عليهم ال يصيبكم ما أصاهبم على هؤالء القوم يعين املعذبني إال أن تكونوا باكني فإن مل تكونوا باكني فال ت
  رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس وأخرجه مسلم من وجه آخر عن عبد اهللا بن دينار 

أنبأ أبو حامد أمحد بن الوليد بن أمحد الزوزين أنبأ أبو القاسم سليمان بن أمحد اللخمي ثنا إسحاق بن  - ٤١٦١
ملا مر رسول اهللا صلى اهللا عليه : ن معمر عن الزهري عن سامل عن بن عمر قال إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق ع

و سلم باحلجر قال ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إال أن تكونوا باكني أن يصيبكم مثل الذي أصاهبم مث 
الصحيح عن عبد اهللا قنع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأسة وأسرع السري حىت أجاز الوادي رواه البخاري يف 



بن حممد املسندي عن عبد الرزاق وأخرجه مسلم من حديث يونس عن الزهري فأحب اخلروج من تلك املساكن 
   ٥٨٥وكره املقام هبا إال باكيا فدخل يف ذلك املقام للصالة وغريها وباهللا التوفيق 

  مجاع أبواب الساعات اليت تكره فيها صالة التطوع

 )٥٨٦   

  الصالة بعد الفجر حىت تطلع الشمس وبعد العصر حىت تغرب الشمسباب النهي عن 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق إمالء أنبأ حممد بن أيوب ثنا أبو عمر احلوضي ثنا  - ٤١٦٢
ضاهم هشام بن أيب عبد اهللا عن قتادة عن أيب العالية عن بن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر وأر

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الصالة أو قال ال صالة بعد الصبح حىت تشرق الشمس : عندي عمر 
أو تطلع وبعد العصر حىت تغرب الشمس رواه البخاري يف الصحيح عن أيب عمر وأخرجه مسلم من وجه آخر عن 

  هشام 

إسحاق أنبأ حممد بن أيوب أنبأ مسدد ثنا حيىي عن شعبة عن وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن  - ٤١٦٣
أن : قتادة قال مسعت أبا العالية حيدث عن بن عباس قال حدثين أناس أعجبهم إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الصالة بعد الفجر حىت تطلع الشمس وعن الصالة بعد العصر حىت تغرب 
  شمس رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن زهري بن حرب عن حيىي ال

أنبأ أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ  - ٤١٦٤
هيم بن علي ثنا حيىي بن حيىي قال الشافعي أنبأ مالك ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه ثنا إبرا

أن رسول اهللا صلى اهللا : قرأت على مالك عن حممد بن حيىي بن حبان عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 
عليه و سلم هنى عن الصالة بعد العصر حىت تغرب الشمس وعن الصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس رواه 

  مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن  - ٤١٦٥
بن علي بن عفان ثنا حممد بن عبيد الطنافسي عن عبيد اهللا بن عمر عن خبيب بن عبد الرمحن عن حفص بن عاصم 

و سلم هنى عن صالتني عن الصالة بعد الفجر حىت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 
  تطلع الشمس وعن الصالة بعد العصر حىت تغرب الشمس أخرجاه يف الصحيح من حديث عبيد اهللا بن عمر 

أنبأ أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر حممد بن احلسن احملمد آباذي ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا روح بن  - ٤١٦٦
ن أيب عروبة وهشام بن أيب عبد اهللا عن قتادة عن قزعة عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا عبادة ثنا سعيد ب

إمنا تشد الرحال إىل ثالثة مساجد مسجد إبراهيم ومسجد حممد وبيت املقدس وهنى رسول : صلى اهللا عليه و سلم 
وبعد الغداة حىت تشرق الشمس اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن صالة يف ساعتني بعد العصر حىت تغرب الشمس 

وعن صوم يومني يوم الفطر ويوم األضحى وهنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن تسافر املرأة فوق ثالثة أيام إال 



مع ذي حمرم أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث بن أيب عروبة وهشام وأخرجه البخاري من حديث شعبة عن 
  د الليثي وحيىي بن عمارة املازين عن أيب سعيد يف النهى عن هاتني الصالتني قتادة وأخرجاه من حديث عطاء بن يزي

أنبأ أبو احلسن بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو صاحل وابن بكري قاال  - ٤١٦٧
ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن ثنا الليث ح وأنبأ أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي 

سعيد الثقفي ثنا الليث يعين بن سعد عن خري بن نعيم احلضرمي عن بن هبرية يعين عبد اهللا عن أيب متيم اجليشاين عن 
صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العصر باملخمص وقال إن هذه الصالة عرضت : أيب بصرة الغفاري قال 
عوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتني وال صالة بعدها حىت يطلع الشاهد والشاهد على من كان قبلكم فضي

  النجم لفظ حديث قتيبة رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر بن محدان ثنا عبد اهللا بن أمحد قال حدثين أيب ثنا حممد  - ٤١٦٨
إنكم لتصلون صالة لقد صحبنا : أيب التياح قال مسعت محران بن أبان حيدث عن معاوية قال  بن جعفر ثنا شعبة عن

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فما رأيناه يصليها ولقد هنى عنها يعين الركعتني بعد العصر رواه البخاري يف 
  مد بن بكري عن شعبة الصحيح عن حممد بن أبان عن حممد بن جعفر غندر وكذلك رواه معاذ بن معاذ وحم

وأنبأ أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة أخربنا  - ٤١٦٩
خطب معاوية رضي اهللا عنه فقال أال ما بال أقوام يصلون صالة لقد صحبت : أبو التياح عن معبد اجلهين قال 

ا رأيناه يصليها وقد مسعناه ينهى عنها يعين الركعتني بعد العصر وكذلك رواه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فم
  عثمان بن عمر عن شعبة وكان أبا التياح مسعه منهما واهللا أعلم 

أنبأ أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا سعدان ثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجري  - ٤١٧٠
إمنا هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : كعتني بعد العصر فقال له بن عباس اتركهما فقال قال كان طاوس يصلي ر

سلم عنهما إن تتخذ سلما قال بن عباس إنه قد هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن صالة بعد العصر فال ندري 
ورسوله أمرا أن تكون هلم اخلرية  أتعذب عليهما أم توجر ألن اهللا تعاىل قال ما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا

   ٥٨٧من أمرهم 

  باب النهى عن الصالة عند طلوع الشمس وعند غروهبا

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٤١٧١
ي احلسني بن علي احلافظ أنبأ علي بن احلسني الصفار الشافعي أنبأ مالك ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عل

ال يتحرى : ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس وال عند غروهبا رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي ورواه البخاري عن 

  يوسف عن مالك  عبد اهللا بن



أنبأ أبو طاهر الفقيه وأبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو  - ٤١٧٢
العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد 

ال تتحروا بصالتكم طلوع الشمس وال غروهبا فإهنا تطلع بقرين : عليه و سلم قال  اهللا بن عمر أن النيب صلى اهللا
  الشيطان أخرجاه يف الصحيح من حديث هشام بن عروة 

وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا حيىي عن  - ٤١٧٣
إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصالة : ال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هشام عن أبيه عن بن عمر ق

حىت ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصالة حىت تغيب رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد وأخرجه 
  مسلم من حديث بن منري وحممد بن بشر عن هشام بن عروة 

بد اهللا الشيباين ثنا علي بن احلسن اهلاليل ثنا موسى بن إمساعيل ثنا وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو ع - ٤١٧٤
قالت وهم عمر إمنا هنى رسول اهللا صلى اهللا : وهيب قال حدثين بن طاوس عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا 

واهللا عليه و سلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروهبا أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث وهيب وإمنا قالت ذلك 
أعلم ألهنا رأت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى الركعتني بعد العصر وكانتا مما ثبت عنها وعن أم سلمة 

قضاء وكان صلى اهللا عليه و سلم إذا عمل عمال أثبته فأما النهي فهو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ثابت من جهة 
   ٥٨٨عمر وغريه كما تقدم 

   هاتني الساعتني وحني تقوم الظهرية حىت متيلباب النهى عن الصالة يف

أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ وحممد بن موسى بن الفضل قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون  - ٤١٧٥
بن سليمان األصبهاين ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن موسى بن علي بن رباح اللخمي مسعت أيب يقول مسعت عقبة 

ثالث ساعات كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينهى أن نصلي فيهن أو نقرب فيهن موتانا حني :  بن عامر يقول
تطلع الشمس بازغة حىت ترتفع وحني يقوم قائم الظهرية حىت متيل الشمس وحني تضيف الشمس إىل الغروب حىت 

  تغرب 

نا جعفر بن حممد بن احلسني وحممد بن عمرو أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ث - ٤١٧٦
مبثله إال أنه قال : احلرشي قاال ثنا حيىي بن حيىي أنبأ عبد اهللا بن وهب عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه فذكره 

  ينهانا وقال الغروب ومل يقل قائم وقال حىت متيل رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

يب إسحاق املزكي وغريه قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ أبو زكريا بن أ - ٤١٧٧
أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأنبأ أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن 

عن عبد اهللا الصناحبي أن رسول اهللا سفيان ثنا بن قعنب وابن بكري عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها مث إذا استوت قارهنا فإذا : صلى اهللا عليه و سلم قال 

زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارهنا فإذا غربت فارقها وهنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الصالة يف تلك 



ه مالك بن أنس ورواه معمر بن راشد عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أيب عبد اهللا الصناحبي الساعات كذلك روا
   ٥٨٩قال أبو عيسى الترمذي الصحيح رواية معمر وهو أبو عبد اهللا الصناحبي وامسه عبد الرمحن بن عسيلة 

  باب ذكر اخلرب الذي جيمع النهي عن الصالة يف مجيع هذه الساعات

 بن أيب طاهر العنربي ثنا جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا أمحد بن أنبأ أبو صاحل - ٤١٧٨
يوسف األزدي ثنا النضر بن حممد ثنا عكرمة ثنا شداد بن عبد اهللا أبو عمار وحيىي بن أيب كثري عن أيب أمامة قال 

وخريا عن أيب أمامة قال قال عمرو  عكرمة وقد لقى شداد أبا أمامة وواثلة وصحب أنسا إىل الشام وأثىن عليه فضال
كنت وأنا يف اجلاهلية أظن أن الناس على ضاللة وأهنم ليسوا على شيء وهم يعبدون األوثان : بن عبسة السلمي 

قال فسمعت برجل مبكة خيرب أخبارا فقعدت على راحلىت فقدمت إليه فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ت حىت دخلت عليه مبكة فقلت له ما أنت قال أنا نيب فقلت وما نيب قال أرسلين مستخفيا جراء عليه قومه فتلطف

اهللا فقلت بأي شيء أرسلك قال أرسلين بصلة األرحام وكسر األوثان وأن يوحد اهللا ال يشرك به شيئا فقلت له من 
إنك ال تستطيع  معك على هذا قال حر وعبد قال ومعه يومئذ أبو بكر وبالل ممن آمن به فقلت إين متبعك قال

ذلك يومك هذا أال ترى حايل وحال الناس ولكن ارجع إىل أهلك فإذا مسعت يب قد ظهرت فأتين فذهبت إىل أهلي 
فقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة وكنت يف أهلي فجعلت أخترب األخبار وأسأل كل من قدم من الناس 

فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم املدينة فقالوا الناس إليه سراع  حىت قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل املدينة
وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك قال فقدمت املدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول اهللا أتعرفين قال نعم ألست 

صالة الصبح مث  الذي أتيتين مبكة قال فقلت يا نيب اهللا أخربين عما علمك اهللا وأجهله أخربين عن الصالة قال صل
أقصر عن الصالة حىت تطلع الشمس حىت ترتفع فإهنا تطلع حني تطلع بني قرىن شيطان وحينئذ يسجد هلا الكفار مث 

صل فالصالة مشهوده حمضوره حىت يستقل الظل بالرمح مث أقصر عن الصالة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل 
أقصر عن الصالة حىت تغرب الشمس فإهنا تغرب بني قرين  الفيء فصل فإن الصالة مشهودة حىت تصلي العصر مث

شيطان وحينئذ تسجد هلا الكفار قال قلت يا نيب اهللا فالوضوء حدثين عنه قال ما منكم رجل يقرب وضوءه 
فيمضمض ويستنشق فينتثر إال خرت خطايا وجهه من أطراف حليته وخياشيمه مع املاء مث يغسل يديه إىل املرفقني إال 

يا يديه من أنامله مع املاء مث ميسح رأسه إال خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع املاء مث يغسل قدميه خرت خطا
إىل الكعبني إال خرت خطايا رجليه من أنامله مع املاء فإن هو قام فصلى فحمد اهللا وأثىن عليه وجمده بالذي هو له 

أمه فحدث عمرو بن عبسة هبذا احلديث أبا أمامة  أهل وفرغ قلبة هللا إال انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته
صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له أبو أمامة يا عمرو أنظر ماذا تقول يف مقام واحد يعطى هذا الرجل 

فقال عمرو يا أبا أمامة لقد كربت سين ورق عظمى واقترب أجلى وما يل حاجة أن أكذب على اهللا وال على 
مسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال مرة أو مرتني أو ثالثا حىت عد سبع مرات ما حدثت به رسوله لو مل أ

أبدا ولكين قد مسعته أكثر من ذلك رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن جعفر املعقري عن النضر بن حممد إال أنه 
مه مع املاء مث إذا غسل وجهه كما أمره زاد يف ذكر الوضوء عند قوله فينتثر إال خرت خطايا وجهه وفيه وخياشي

اهللا إال خرت خطايا وجهه من أطراف حليته مع املاء وكأنه سقط من كتابنا وله شاهد من حديث أيب سالم عن أيب 
  أمامة 



أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا الربيع بن نافع ثنا حممد بن مهاجر عن  - ٤١٧٩
يا رسول اهللا أي الليل أمسع : بن سامل عن أيب سالم عن أيب أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي أنه قال قلت العباس 

قال جوف الليل اآلخر فصل ما شئت فإن الصالة مشهودة مكتوبة حىت تصل الصبح مث أقصر حىت تطلع الشمس 
مث صل ما شئت فإن الصالة مشهودة  وترتفع قيس رمح أو رحمني فإهنا تطلع بني قرين شيطان ويصلي هلا الكفار

مكتوبه حىت يعدل الرمح ظله مث أقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبواهبا فإذا زاغت الشمس فصل ما شئت فإن 
الصالة مشهوده حىت تصلي العصر مث أقصر حىت تغرب الشمس فإهنا تغرب بني قرين شيطان فتصلي هلا الكفار قال 

  وقص حديثا طويال 

عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو عتبة أمحد  أنبأ أبو - ٤١٨٠
بن الفرج ثنا بن أيب فديك حدثين الضحاك بن عثمان عن املقربي عن أيب هريرة قال سأل صفوان بن املعطل رسول 

نت به عامل وأنا به جاهل هل من ساعات الليل يا رسول اهللا إين سائلك عن أمر أ: اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
والنهار ساعة يكره الصالة فيها قال نعم إذا صليت الصبح فدع الصالة حىت تطلع الشمس فإهنا تطلع بني قرين 

شيطان مث الصالة حمضوره متقبلة حىت تستوي الشمس على رأسك كالرمح فإذا استوت على رأسك كالرمح فدع 
تسجر فيها جهنم وتفتح فيها أبواهبا حىت ترتفع الشمس عن جانبك األمين فإذا زالت الصالة فإن تلك الساعة 

الشمس فالصالة حمضورة متقبلة حىت تصلي العصر مث دع الصالة حىت تغرب الشمس ورواه عياض بن عبد اهللا 
ة متقبلة حىت تصلي القرشي عن سعيد املقربي بنحوه إال أنه مل يسم السائل وزاد يف آخره مث الصالة مشهودة حمضور

   ٥٩٠الصبح 

  باب ذكر البيان أن هذا النهي خمصوص ببعض الصلوات دون بعض وأنه جيوز يف

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق أنبأ حممد بن  - ٤١٨١هذه الساعات كل صالة هلا سبب 
من نسي صالة فليصلها إذا : هللا عليه و سلم قال أيوب أنبأ أبو سلمة أنبأ مهام عن قتادة عن أنس أن النيب صلى ا

ذكرها ال كفارة هلا غري ذلك وحدثنا بعد ذلك فزاد فيه أقم الصالة لذكري رواه البخاري يف الصحيح عن أيب 
  سلمة موسى بن إمساعيل ورواه مسلم عن هدبة بن خالد عن مهام 

ر ثنا حممد بن علي الوراق ثنا عمرو بن حكام ثنا أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ إمساعيل بن حممد الصفا - ٤١٨٢
املثىن القصري ثنا قتادة ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا 
: سعيد بن عامر ثنا سعيد هو بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
إذا رقد أحدكم عن الصالة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن اهللا عز و جل يقول أقم الصالة لذكري لفظ 

حديث املثىن ويف حديث سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها فإن اهللا 
  يث بن أيب عروبة واملثىن بن سعيد تعاىل يقول أقم الصالة لذكري أخرجه مسلم يف الصحيح من حد

أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا بن وهب أخربين يونس  - ٤١٨٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني قفل من غزوة خيرب فذكر : عن بن شهاب عن بن املسيب عن أيب هريرة 



ن نسي صالة فليصلها إذا ذكرها فإن اهللا تعاىل قال أقم الصالة للذكرى قال يونس وكان احلديث ويف آخره قال م
  بن شهاب يقرؤها كذلك رواه مسلم يف الصحيح عن حرملة عن بن وهب 

أنبأ أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أو غريه قالوا حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ٤١٨٤
شافعي أنبأ سفيان عن بن قيس ح وأنبأ أبو سعيد حيىي بن حممد بن حيىي اإلسفرائيين واللفظ له أنبأ أبو سليمان أنبأ ال

حبر حممد بن احلسن بن كوثر الربهباري ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا سعد بن سعيد بن قيس 
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا أصلي رآين رسو: األنصاري عن حممد بن إبراهيم التيمي عن قيس جد سعد قال 

ركعيت الفجر بعد صالة الصبح فقال ما هاتان الركعتان يا قيس فقلت يا رسول اهللا إين مل أكن صليت ركعيت الفجر 
فهما هاتان الركعتان فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زاد احلميدي يف حديثه قال سفيان وكان عطاء بن 

  احلديث عن سعد  أيب رباح يروي هذا

وأنبأ أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام حدثين إبراهيم بن بشار  - ٤١٨٥
الرمادي ثنا سفيان بن عيينة ثنا سعد بن سعيد أخو حيىي بن سعيد عن حممد بن إبراهيم التيمي عن قيس بن قهد قال 

وأنا أصلي الركعتني بعد الصبح فذكر معناه وذكر قول سفيان كذا قال قيس أبصرين النيب صلى اهللا عليه و سلم : 
  بن قهد وكذلك قاله عبد اهللا بن منري عن سعد يف إحدى الروايتني عنه وقال يف رواية أخرى عنه قيس بن عمرو 

ثنا حرملة بن حيىي أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا علي بن إبراهيم النسوي  - ٤١٨٦
أنبأ عبد اهللا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن بكر عن كريب موىل بن عباس ان عبد اهللا بن عباس وعبد 

اقرأ عليها السالم : الرمحن بن األزهر واملسور بن خمرمة أرسلوه إىل عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا 
عصر إنا أخربنا أنك تصليها وقد بلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى منا مجيعا وسلها عن الركعتني بعد ال

عنها قال بن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عليها قال كريب فدخلت عليها 
دوين إىل أم وبلغتها ما أرسلوين به إىل عائشة رضي اهللا عنها فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخربهتم بقوهلا فر

سلمة مبثل ما أرسلوين به إىل عائشة فقالت أم سلمة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينهي عنها مث رأيته 
يصليها أما حني صالمها فإنه صلى العصر مث دخل وعندي نسوة من بين حرام من األنصار فصالمها فأرسلت إليه 

ة يا رسول اهللا إين امسعك تنهى عن هاتني الركعتني وأراك تصليهما اجلارية فقلت قومي جبنبه وقويل له تقول أم سلم
فإن أشار بيده فاستأخرى عنه قالت ففعلت اجلارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أيب أمية 

اللتني بعد سألت عن الركعتني بعد العصر إنه أتاين أناس من عبد القيس باإلسالم من قومهم فشغلوين عن الركعتني 
  الظهر فهما هاتان رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن سليمان عن بن وهب ورواه مسلم عن حرملة 

وأنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد ثنا أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار ثنا  - ٤١٨٧
ما : أيب كثري عن أيب سلمة عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن حيىي بن 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى بعد العصر قط إال مرة جاءه قوم فشغلوه فلم يصل بعد الظهر شيئا 
  فلما صلى العصر دخل بييت فصلى ركعتني 



ثنا علي بن احلسن الدارجبردي ثنا عبد امللك وأنبأ أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان  - ٤١٨٨
أن النيب صلى اهللا : بن إبراهيم اجلدي ثنا محاد بن سلمة عن األزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة رضي اهللا عنها 

عليه و سلم كان يصلي على اخلمرة قالت عائشة رضي اهللا عنها وحدثتين أم سلمة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
فصلى ركعتني بعد العصر قلت هاتان الصالتان مل تكن تصليها قال أتاين ما أشغلين عن ركعتني بعد دخل عليها 

الظهر فهما هاتان اتفقت هذه األخبار على أن أول ما صالمها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالمها قضاءا 
م أثبتها لنفسه بعد العصر وكان إذا صلى لصالة كان يصليها فأغفلها وأن مل تكن فرضا مث النيب صلى اهللا عليه و سل

  صالة أثبتها 

أنبأ بذلك أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ أبو احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب  - ٤١٨٩
 سأل عائشة رضي اهللا عنها: القاضي ثنا أبو الربيع ثنا إمساعيل بن جعفر ثنا حممد بن أيب حرملة أخربين أبو سلمة أنه 

عن السجدتني اللتني كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصليهما بعد العصر فقالت كان يصليهما قبل العصر مث 
أنه شغل عنهما أو نسيهما فصالمها بعد العصر مث أثبتهما وكان إذا صلى صالة أثبتها رواه مسلم يف الصحيح عن 

  حيىي بن أيوب وغريه عن إمساعيل بن جعفر 

بو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم الطوسي الفقيه وأبو أنبأ أ - ٤١٩٠
زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو وأبو العباس أمحد بن حممد الشاذياخي وأبو صادق بن أيب الفوارس 

د احلكم ثنا أنس بن عياض الليثي املدين عن هشام قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عب
واهللا ما ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركعتني عندي : بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت 

  بعد العصر قط أخرجاه يف الصحيحني من حديث هشام بن عروة 

مالء سنة أربع مائة أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أ - ٤١٩١
رأيت : البصري مبكة ثنا احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين ثنا عبيدة بن محيد حدثين عبد العزيز بن رفيع قال 
عليه و  عبد اهللا بن الزبري يصلي ركعتني بعد العصر وخيرب أن عائشة رضي اهللا عنها أخربته أن رسول اهللا صلى اهللا

  سلم مل يدخل بيتها إال صالمها رواه البخاري يف الصحيح عن احلسن بن حممد بن الصباح 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا علي بن احلسن بن أيب عيسى ثنا  - ٤١٩٢
هدا على عائشة رضي اهللا عنها قالت ما رأيت األسود ومسروقا ش: حممد بن عرعرة ثنا شعبة عن أيب إسحاق قال 

كأن النيب صلى اهللا عليه و سلم يأتيين يف يوم بعد العصر إال صلى ركعتني رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن 
  عرعرة وأخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة 

ق ثنا جعفر بن عون عن أنبأ أبو بكر بن احلسن القاضي أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا إبراهيم بن إسحا - ٤١٩٣
مسعر عن حبيب بن أيب ثابت عن أيب الضحى عن مسروق قال حدثتين الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب اهللا 

  كان يصليهما الركعتني بعد العصر : املربأة رضي اهللا تعاىل عنها أنه عليه الصالة و السالم 



بن سختويه ثنا إسحاق بن احلسن ثنا أبو نعيم ثنا  أنبأ أبو علي الروذباري ثنا أبو احلسن علي بن حممد - ٤١٩٤
دخل عليها يسئلها عن ركعتني بعد العصر : عبد الواحد بن أمين قال حدثين أيب عن عائشة رضي اهللا عنها أنه 

فقالت والذي هو ذهب بنفسه تعين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما تركهما حىت لقي اهللا عز و جل وما لقي اهللا 
ل عن الصالة وكان يصلي كثريا من صالته وهو قاعد أو جالس فقال هلا أن عمر رضي اهللا عنه كان ينهي حىت ثق

عنهما ويضرب عليهما فقالت صدقت ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصليهما وال يصليهما يف 
  يح عن أيب نعيم املسجد خمافة أن يثقل على أمته وكان حيب ما خيفف عنهم رواه البخاري يف الصح

أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبيد اهللا بن سعد ثنا عمي ثنا أيب عن بن  - ٤١٩٥
أن رسول اهللا صلى اهللا : إسحاق عن حممد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان موىل عائشة رضي اهللا عنها أهنا حدثته 

ي عنها ويواصل وينهي عن الوصال ففي هذا ويف بعض ما مضى أشارة إىل عليه و سلم كان يصلي بعد العصر وينه
اختصاصه صلى اهللا عليه و سلم باستدامة هاتني الركعتني بعد وقوع القضاء مبا فعل يف بيت أم سلمة وقد مضى يف 

طلوع  رواية طاوس عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت أمنا هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يتحرى
الشمس وغروهبا وكأهنا ملا رأته صلى اهللا عليه و سلم أثبتهما محلت النهي على هاتني الساعتني والنهي ثابت فيهما 

وقبلهما كما مضى فحمل ذلك على اختصاصه بذلك أوىل واهللا اعلم وقد روى عن علي عن النيب صلى اهللا عليه و 
  قت سلم ما دل على جوازها إذا صليت العصر يف أول الو

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون بن  - ٤١٩٦
سليمان ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان عن منصور عن هالل يعين بن يساف عن وهب بن األجدع عن علي 

صلوا بعد العصر إال أن تصلوا والشمس نقية وقال ال ت: رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  شعبة عن منصور يف هذا احلديث والشمس مرتفعة 

أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة ح وأنبأ أبو بكر بن  - ٤١٩٧
ي ثنا شعبة عن منصور قال مسعت هالل بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالس

ال تصلوا بعد : يساف حيدث عن وهب بن األجدع عن علي رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
العصر إال أن تصلوا والشمس مرتفعة لفظ حديث الطيالسي وهذا وأن كان أبو داود السجستاين أخرجه يف كتاب 

بخاري ومسلم ووهب بن األجدع ليس من شرطهما وهذا حديث واحد وما مضى السنن فليس مبخرج يف كتاب ال
يف النهي عنها ممتد إىل غروب الشمس حديث عدد فهو أوىل أن يكون حمفوظا وقد روي عن علي رضي اهللا عنه ما 

  خيالف هذا وروي ما يوافقه 

سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو  أما الذي خيالفه يف الظاهر ففيما أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو - ٤١٩٨
األصم ثنا أسيد بن عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان قال أخربين أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي ركعتني يف دبر كل صالة مكتوبة إال الفجر : رضي اهللا عنه قال 
  والعصر 



يوافقه ففيما أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب  وأما الذي - ٤١٩٩
كنا مع علي رضي اهللا عنه يف سفر فصلى بنا : ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال 

 هذه األحاديث الثالثة عن العصر ركعتني مث دخل فسطاطه وأنا أنظر فصلى ركعتني وقد حكى الشافعي رمحه اهللا
علي رضي اهللا عنه مث قال هذه أحاديث خيالف بعضها بعضا قال الشيخ فالواجب علينا اتباع ما مل يقع فيه اخلالف 

مث يكون خمصوصا مبا ال سبب هلا من الصلوات ويكون ما هلا سبب مستثناه من النهي خبرب أم سلمة وغريها واهللا 
  اعلم 

: املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن نافع  أنبأ أبو أمحد - ٤٢٠٠
  أن عبد اهللا بن عمر كان يصلي على اجلنائز بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما 

العزيز وحرملة قاال أنبأ أبو احلسن بن الفضل القطان ثنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد  - ٤٢٠١
صلى مع أيب هريرة رضي اهللا عنه على عائشة رضي اهللا عنها زوج : ثنا بن وهب أخربين خمرمة عن أبيه عن نافع أنه 

النيب صلى اهللا عليه و سلم حني صلوا الصبح وروي عن أيب لبابة مروان عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه صلى على 
  وكره الصالة على اجلنازة مجاعة منهم عند طلوع الشمس وعند غروهبا  جنازة والشمس على أطراف احليطان

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس احملبويب ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن مشيل أنبأ شعبة عن أيب  - ٤٢٠٢
الشمس فال تصلوا مسعت بن عمر يف جنازة رافع بن خديج يقول أن مل تصلوا عليه حىت تطفل : بكر بن حفص قال 

  عليه حىت تغيب 

وأنبأ أبو احلسن بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن قعنب وابن بكري  - ٤٢٠٣
عن مالك عن حممد بن أيب حرملة موىل عبد الرمحن بن أيب سفيان بن حويطب أن زينب بنت أم سلمة توفيت 

ا بعد صالة الصبح فوضعت بالبقيع قال وكان طارق يغلس بالصبح قال بن أيب وطارق أمري املدينة فأتى جبنازهت
إما أن تصلوا على جنازتكم اآلن وإما أن تتركوها حىت ترتفع : حرملة فسمعت عبد اهللا بن عمر يقول ألهلها 

ل الشمس وروي يف ذلك عن أيب برزة األسلمي وأنس بن مالك األنصاري واحتج بعض من ذهب إىل هذا القو
حبديث عقبة بن عامر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف النهي عن الصالة وعن القرب يف الساعات الثالث وذلك 

  حديث صحيح وباهللا التوفيق 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب  - ٤٢٠٤
و الفقيه وأبو بكر بن عبد اهللا واللفظ هلما قاال أنبأ احلسن بن سفيان ثنا حرملة بن حيىي ثنا ح قال وأخربين أبو عمر

عبد اهللا بن وهب أخربين يونس بن يزيد قال قال بن شهاب أخربين عبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك أن 
حيدث حديثه حني ختلف عن  مسعت كعب بن مالك: عبد اهللا بن كعب كان قائد كعب من بيته حني عمي قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة تبوك فذكر احلديث بطوله يف توبته قال مث صليت صالة الفجر صباح 
مخسني ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فبينا أنا جالس على احلال اليت ذكر اهللا عز و جل منا قد ضاقت علي نفسي 

صارخ أوىف على جبل سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك  وضاقت على األرض مبا رحبت مسعت صوت
أبشر قال فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج وآذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بتوبة اهللا علينا حني 



صلى صالة الفجر فذهب الناس يبشروننا وذكر احلديث رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر عن بن وهب 
عن أمحد بن صاحل عن بن وهب مث ظاهر هذا أنه سجد سجود الشكر بعد صالة الفجر وقبل طلوع  ورواه البخاري

الشمس وسجود التالوة مقيس عليه وقد كرهه عبد اهللا بن عمر فيما روي عنه وهذا أوىل لثبوته وكونه يف معىن ما 
د بعد العصر وكل صالة وسجود له ثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قضاء الركعتني اللتني شغله عنهما لوف

   ٥٩١سبب يكون مقيسا عليهما واهللا تعاىل اعلم 

  باب ذكر البيان أن هذا النهي خمصوص ببعض األمكنة دون بعض

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان ح  - ٤٢٠٥
مد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان وأنبأ أبو احلسن حم

ثنا احلميدي وابن قعنب قاال ثنا سفيان ثنا أبو الزبري أنه مسع عبد اهللا بن باباه حيدث عن جبري بن مطعم أن رسول 
د مناف أن وليتم من هذا األمر شيئا فال متنعوا أحدا يا بين عبد املطلب أو يا بين عب: اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  طاف هبذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو هنار لفظ حديث احلميدي 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وغريمها قالوا أنبأ أبو العباس حممد بن إسحاق  - ٤٢٠٦
فيان بن عيينة عن أيب الزبري عن عبد اهللا بن باباه عن جبري بن مطعم أن رسول الصغاين ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا س

يا بين عبد مناف من وىل منكم من أمر الناس شيئا فال متنعوا أحدا طاف هبذا البيت : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
يقاومه فرواية بن عيينة أوىل أن  وصلى أي ساعة شاء من ليل أو هنار أقام بن عيينة إسناده ومن خالفه يف إسناده ال

تكون حمفوظة واهللا اعلم وقد روي من أوجه عن نافع بن جبري بن مطعم عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
وعن عطاء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال فأن كان املراد بالصالة املذكورة مع الطواف ركعتا الطواف كان 

صالة هلا سبب فرجع إىل الباب األول يف التخصيص وأن كان املراد هبا سائر النوافل عاد  املعىن من جوازها أهنا
  التخصيص إىل املكان واألول أشبههما باآلثار وقد روي يف تقوية الوجه الثاين خرب منقطع يف ثبوته نظر واهللا اعلم 

سف بن عبد اهللا اخلوارزمي ببيت املقدس ثنا أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا يو - ٤٢٠٧
بن مقالص يعين عبد العزيز بن عمران بن مقالص ثنا حممد بن إدريس الشافعي ثنا عبد اهللا بن املؤمل عن محيد موىل 
عفراء عن قيس بن سعد عن جماهد عن أيب ذر رضي اهللا عنه أنه قام فأخذ حبلقة باب الكعبة مث قال من عرفين فقد 

ن مل يعرفين فأنا جندب صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عرفين وم
ال صالة بعد العصر حىت تغرب الشمس وال صالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس إال مبكة إال مبكة إال مبكة : يقول 

ن سختويه ثنا سعيد بن سليمان ثنا عبد اهللا بن وأنبأ أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو علي ب
املؤمل فذكره بإسناده قال قدم علينا أبو ذر رضي اهللا عنه فأخذ حبلقة باب الكعبة مث نادى بصوته األعلى مسعت 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر مبعناه ورواه سعيد بن سامل القداح عن عبد اهللا بن املؤمل عن محيد موىل 

عن جماهد مل يذكر قيس بن سعد وكذلك رواه عبد اهللا بن حممد الشافعي عن عبد اهللا بن املؤمل عن محيد عفراء 
األعرج عن جماهد وهذا احلديث يعد يف افراد عبد اهللا بن املؤمل وعبد اهللا بن املؤمل ضعيف إال أن إبراهيم بن 

  طهمان قد تابعه يف ذلك عن محيد وأقام إسناده 



و نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو حممد أمحد بن إسحاق بن شيبان البغدادي اهلروي هبا أنبأه أب - ٤٢٠٨
أنبأ معاذ بن جندة ثنا خالد بن حيىي ثنا إبراهيم هو بن طهمان ثنا محيد موىل عفراء عن قيس بن سعد عن جماهد قال 

ال صالة بعد : عليه و سلم يقول بأذين هاتني  جاءنا أبو ذر فأخذ حبلقة الباب مث قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا
العصر حىت تغرب الشمس وال بعد الفجر حىت تطلع الشمس إال مبكة إال مبكة إال مبكة محيد األعرج ليس بالقوي 

  وجماهد ال يثبت له مساع من أيب ذر وقوله جاءنا يعين جاء بلدنا واهللا اعلم وقد روي من وجه آخر عن جماهد 

بو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا حممد بن يونس العصفري ثنا حممد بن موسى احلرشي أنبأ أ - ٤٢٠٩
رأيت رسول اهللا صلى : حدثين اليسع بن طلحة القرشي من أهل مكة قال مسعت جماهدا يقول بلغنا أن أبا ذر قال 

ة اليسع بن طلحة قد ضعفوه واحلديث اهللا عليه و سلم أخذ حبلقيت الكعبة يقول ثالثا ال صالة بعد العصر إال مبك
  منقطع جماهد مل يدرك أبا ذر واهللا اعلم وروي يف تقوية الوجه األول خرب ضعيف 

أنبأ أبو سعد أمحد بن حممد بن املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا جعفر بن أمحد بن عاصم ثنا هشام  - ٤٢١٠
 راشد عن عطاء بن أيب رباح عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال بن عمار ثنا مروان بن معاوية ثنا سعيد بن أيب

ال صالة بعد الفجر حىت تطلع الشمس وال بعد العصر حىت تغرب الشمس من : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
طاف فليصل أي حني طاف قال أبو أمحد وهذا يرويه عن عطاء سعيد وزاد يف متنه من طاف فليصل أي حني قال 

  حيدث عن عطاء وغريه مبا ال يتابع عليه قال الشيخ وذكره البخاري يف التاريخ وقال ال يتابع عليه  وهو

أنبأ أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين عبد اهللا بن صاحل صاحب البخاري وعبد اهللا  - ٤٢١١
: عبيدة بن محيد ثنا عبد العزيز بن رفيع قال  البغوي قاال ثنا احلسن بن حممد بن الصباح قال أحدمها الزعفراين ثنا

رأيت عبد اهللا بن الزبري يطوف بعد الفجر فيصلي ركعتني قال عبيدة وقال عبد العزيز ورأيت وقال بن صاحل رأيت 
عبد اهللا بن الزبري يصلي ركعتني بعد العصر وخيرب أن عائشة رضي اهللا عنها حدثته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

   يدخل بيتها إال صالها وقال بن صاحل إال صالمها رواه البخاري يف الصحيح عن احلسن بن حممد سلم مل

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن حممد بن احلسن بن منصور أنبأ أمحد بن احلسني بن نصر وأخربنا  - ٤٢١٢
عفر أمحد بن احلسني بن نصر احلذاء ثنا علي بن أبو احلسن بن أيب املعروف أنبأ بشر بن أمحد اإلسفرائيين ثنا أبو ج

أن أناسا طافوا بالبيت : املديين ثنا يزيد بن زريع عن حبيب املعلم عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها 
بعد صالة الصبح مث جلسوا إىل املذكر فقالت عائشة رضي اهللا عنها قعدوا حىت إذا حانت ساعة يكره فيها الصالة 

صلون رواه البخاري يف الصحيح عن احلسن بن عمر بن شقيق عن يزيد بن زريع وزاد يف متنه مث قعدوا إىل قاموا ي
املذكر حىت إذا طلعت الشمس قاموا يصلون وكانت عائشة رضي اهللا عنها أباحت ركعيت الطواف بعد صالة 

  الفجر وكرهتهما عند طلوع الشمس واهللا اعلم 

رأيت أنا : احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وغريمها عن عمرو بن دينار قال وأخربنا أبو عبد اهللا  - ٤٢١٣
  وعطاء بن أيب رباح بن عمر طاف بعد الصبح وصلى قبل أن تطلع الشمس 



وأنبأ أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق  - ٤٢١٤
رأيت عبد اهللا بن : احم ثنا حيىي بن محزة عن موسى بن يسار أنه مسع عطاء بن أيب رباح قال ثنا منصور بن أيب مز

عمر طاف بعد صالة الصبح قبل طلوع الشمس مث ركع فذكرت ذلك لنافع فقال نافع كذب أهل مكة على بن 
ن نافع وكأنه مل عمر قال الشيخ ورواه أيضا عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عمر وهذا التكذيب غري مقبول م

يعلم عدالة من رواه عن بن عمر من أهل مكة ولو علمها ألشبه أن يصدق وال يكذب وكان بن عمر جييز الصالة 
على اجلنازة بعد العصر وبعد الصبح فكذلك ركعتا الطواف وأمنا النهي عنده عن حترى طلوع الشمس وغروهبا 

  ئق مبذهبه واهللا تعاىل اعلم بالصالة فما رواه أهل مكة عنه يف ركعيت الطواف ال

وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن عمار الذهيب عن أيب  - ٤٢١٥
سعيد أن احلسن واحلسني طافا بعد العصر وصليا وبإسناده أنبأ الشافعي أنبأ مسلم وعبد اجمليد عن بن جريج عن بن 

  أيت بن عباس رضي اهللا عنه طاف بعد العصر وصلى ر: أيب مليكة قال 

أنبأ أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال أنبأ أبو العباس هو األصم أنبأ حممد بن إسحاق أنبأ  - ٤٢١٦
د أنه طاف بعد العصر عن: حممد بن سابق أنبأ إبراهيم بن طهمان عن أيب الزبري عن عبد اهللا بن باباه عن أيب الدرداء 

مغارب الشمس فصلى ركعتني قبل غروب الشمس فقيل له يا أبا الدرداء أنتم أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم تقولون ال صالة بعد العصر حىت تغرب الشمس فقال أن هذه البلدة بلدة ليست كغريها وهذا القول من أيب 

بعد الطواف يف هذا الوقت عن طاوس والقاسم الدرداء يوجب ختصيص املكان بذلك واهللا اعلم وروي يف فعلهما 
بن حممد وقال سعيد بن جبري إذا طفت فصل وروي عن مجاعة من الصحابة والتابعني أهنم كانوا يؤخروهنا حىت تطلع 

  الشمس وترتفع 

أنبأ حممد  أنبأ أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن عبد اهللا احلريف ببغداد أنبأ محزة بن حممد بن العباس - ٤٢١٧
صلى عمر : بن عيسى املدائين أنبأ سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عبد الرمحن بن عبد القارىء قال 

رضي اهللا عنه الصبح مبكة مث طاف سبعا مث خرج وهو يريد املدينة فلما كان بذي طوى وطلعت الشمس صلى 
  ن محيد بن عبد الرمحن ركعتني وكذلك رواه احلميدي عن سفيان والصحيح عن الزهري ع

وأنبأ أبو النصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن جبيد ثنا حممد بن إبراهيم العبدي أنبأ بن بكري أنبأ مالك عن  - ٤٢١٨
طاف مع عمر بن اخلطاب : بن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف أن عبد الرمحن بن عبد القارىء أخربه أنه 

بالكعبة فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس فركب حىت أناخ بذي طوى رضي اهللا عنه بعد صالة الصبح 
  فسبح ركعتني وهكذا رواه معمر وغريه عن الزهري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين احلسني بن حممد الرافقى ثنا عبد الرمحن بن حممد ثنا يونس بن عبد  - ٤٢١٩
فذكر احلديث مبثل رواية املدائين : ن عبد الرمحن بن عبد القارىء األعلى قراءة ثنا سفيان عن الزهري عن عروة ع

قال يونس بن عبد األعلى قال يل الشافعي رمحه اهللا يف هذا احلديث اتبع سفيان بن عيينة يف قوله للزهري عن عروة 
رووا احلديث عن عبد الرمحن اجملرة يريد لزوم الطريق قال عبد الرمحن بن حممد وذلك أن مالكا ويونس وغريمها 

  عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن القارىء عن عمر فأراد الشافعي ان سفيان وهم وأن الصحيح ما رواه مالك 



أنبأ أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن بن أيب جنيح عن أبيه  - ٤٢٢٠
بعد الصبح فقلنا انظروا اآلن كيف يصنع أيصلي أم ال قال فجلس  قدم علينا أبو سعيد اخلدري فطاف: قال أنه 

  حىت طلعت الشمس مث صلى 

أنبأ أبو احلسن علي بن أمحد املقرئ ببغداد أنبأ أمحد بن سلمان الفقيه ثنا عبد امللك بن حممد ثنا احلوضي  - ٤٢٢١
أنه كان يطوف : جده معاذ بن عفراء  وأبو الوليد قاال ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نصر بن عبد الرمحن عن

بالبيت بعد العصر فال يصلي فقال له معاذ رجل من قريش ما لك ال تصلي قال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
هنى عن الصالة بعد الصالتني بعد العصر حىت تغرب الشمس وبعد الصبح حىت تطلع ورواه أبو داود عن شعبة 

اذ بن عفراء وهكذا يكون حمموال على أنه مل يبلغه التخصيص ولو بلغه لصار إليه فقال عن جده أنه طاف مع مع
   ٥٩٢وباهللا التوفيق 

  باب ذكر البيان أن هذا النهي خمصوص ببعض األيام دون بعض فيجوز ملن حضر

عقوب ثنا احلسن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن ي - ٤٢٢٢اجلمعة أن يتنفل إىل أن خيرج األمأم 
بن مكرم ثنا عثمان بن عمر وأبو النضر قاال ثنا بن أيب ذئب عن سعيد املقربي عن أبيه عن بن وديعة األنصاري عن 

من اغتسل يوم اجلمعة وتطهر ما استطاع من طهره ومس من : سلمان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ا بدا له فإذا خرج األمأم استمع وأنصت غفر له ما بينه وبني اجلمعة دهن بيته أو طيبه مث راح إىل اجلمعة فصلى م

  األخرى رواه البخاري يف الصحيح عن آدم عن بن أيب ذئب 

أنبأ أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن إبراهيم اهلامشي ببغداد ثنا عثمان بن أمحد الدقاق ثنا عبد الكرمي بن  - ٤٢٢٣
ان الكرماين ثنا ليث عن جماهد عن أيب اخلليل عن أيب قتادة عن النيب صلى اهللا اهليثم ثنا إبراهيم بن مهدي ثنا حس

أنه كره أن يصلي نصف النهار إال يوم اجلمعة ألن جهنم تسجر كل يوم إال يوم اجلمعة وأنبأ أبو علي : عليه و سلم 
هيم فذكره بإسناده ومعناه قال الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن عيسى ثنا حسان بن إبرا

  أبو داود هذا مرسل أبو اخلليل مل يلق أبا قتادة قال الشيخ وله شواهد وأن كانت أسانيدها ضعيفة 

منها ما أنبأ أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٤٢٢٤
أن رسول اهللا : ن إسحاق بن عبد اهللا عن سعيد املقربي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه الشافعي أنبأ إبراهيم بن حممد ع

  صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الصالة نصف النهار حىت تزول الشمس إال يوم اجلمعة 

و وأنبأ أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان أبو الشيخ األصبهاين ثنا حممد بن حيىي ثنا أب - ٤٢٢٥
كريب ثنا أبو خالد األمحر عن شيخ من أهل املدينة يقال له عبد اهللا عن سعيد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال 

حترم يعين الصالة إذا انتصف النهار كل يوم إال يوم اجلمعة وروي يف ذلك عن أيب : النيب صلى اهللا عليه و سلم 
عتماد على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم استحب التبكري سعيد اخلدري وعمرو بن عبسة وابن عمر مرفوعا واال

إىل اجلمعة مث رغب يف الصالة إىل خروج األمأم من غري ختصيص وال استثناء نذكرها إن شاء اهللا تعاىل يف كتاب 
  اجلمعة 



اخلضر بن أبان أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ٤٢٢٦
أن جهنم ال تسجر يوم اجلمعة وروينا : ثنا سيار ثنا بشر بن غالب قال مسعت احلسن يقول يوم اجلمعة صالة كله 

   ٥٩٣الرخصة يف ذلك عن طاوس ومكحول 

  باب من مل يصل بعد الفجر إال ركعيت الفجر مث بادر بالفرض

مد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حيىي بن أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حم - ٤٢٢٧
قالت : معني ثنا غندر ثنا شعبة عن زيد بن حممد قال مسعت نافعا حيدث عن بن عمر عن حفصة رضي اهللا عنها أهنا 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا طلع الفجر ال يصلي إال ركعتني خفيفتني رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد 
  بن عبد اهللا بن احلكم عن غندر 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن  - ٤٢٢٨
سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين سليمان بن بالل عن قدامة بن موسى عن أيوب بن احلصني عن أيب علقمة 

قمت أصلي بعد الفجر فصليت صالة كثرية : ار موىل لعبد اهللا بن عمر قال موىل البن عباس قال حدثين يس
فحصبين عبد اهللا بن عمرو قال يا يسار كم صليت قال قلت ال أدري فقال عبد اهللا ال دريت أن رسول اهللا صلى 

غائبكم ال  اهللا عليه و سلم خرج علينا وحنن نصلى هذه الصالة فتغيظ علينا تغيظا شديدا مث قال ليبلغ شاهدكم
صالة بعد طلوع الفجر إال ركعيت الفجر أقام إسناده عبد اهللا بن وهب عن سليمان بن بالل ورواه أبو بكر بن أيب 

أويس عن سليمان بن بالل فخلط يف إسناده والصحيح رواية بن وهب فقد رواه وهيب بن خالد عن قدامة عن 
  ر موىل بن عمر حنوه أيوب بن حصني التميمي عن علقمة موىل بن عباس عن يسا

أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ احلسني بن احلسن بن أيوب الطوسي أنبأ أبو حيىي بن أيب مسرة ثنا العالء بن  - ٤٢٢٩
معناه وكذلك رواه محيد بن األسود عن قدامة ورواه عبد العزيز بن حممد الدراوردي : عبد اجلبار ثنا وهيب فذكر 

احلصني عن أيب علقمة عن يسار موىل بن عمر عن بن عمر أن رسول اهللا صلى  عن قدامة بن موسى عن حممد بن
  اهللا عليه و سلم قال ال صالة بعد الفجر إال ركعتني 

أنبأ أبو حممد جناح بن نذير بن جناح بالكوفة أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا أمحد بن حازم أنبأ قتيبة بن  - ٤٢٣٠
مان بن عمر أنبأ قدامة بن موسى أخربين رجل من بين حنظلة عن أيب علقمة فذكره ورواه عث: سعيد ثنا الدراوردي 

موىل بن عباس فذكر مبعىن حديث بن وهب أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس هو األصم ثنا احلسن بن مكرم 
  ن ال حيتج به ثنا عثمان بن عمر بنحوه وله شاهد من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص وأن كان يف إسناده م

أخربناه أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حبر بن  - ٤٢٣١
نصر قال قرئ على بن وهب أخربك عبد الرمحن بن زياد بن أنعم عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد اهللا بن عمرو 

  ال صالة بعد طلوع الفجر إال ركعيت الفجر : سلم كان يقول بن العاص أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا اسيد بن عاصم  - ٤٢٣٢
هللا عنه ثنا احلسني بن حفص ثنا سفيان عن عبد الرمحن بن زياد عن عبد اهللا بن يزيد عن عبد اهللا بن عمرو رضي ا

ال صالة بعد طلوع الفجر إال ركعيت الفجر عبد اهللا بن يزيد هو أبو : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
عبد الرمحن احلبلي ورواه جعفر بن عون عن عبد الرمحن بن زياد عن عبد اهللا بن يزيد عن عبد اهللا بن عمرو قال ال 

بو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب أنبأ صالة بعد أن يصلي الفجر إال ركعتني أنبأ أ
حممد بن عبد الوهاب الفراء أنبأ جعفر بن عون أنبأ عبد الرمحن بن زياد فذكره موقوفا وهو خبالف رواية الثوري 

ه شاهد من حديث وابن وهب يف املنت والوقف والثوري احفظ من غريه إال أن عبد الرمحن األفريقي غري حمتج به ول
  بن املسيب مرسال 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا اسيد بن عاصم ثنا  - ٤٢٣٣
احلسني بن حفص ثنا سفيان ثنا عبد الرمحن بن حرملة عن سعيد بن املسيب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  نداء إال سجدتني يعين الفجر وروي موصوال بذكر أيب هريرة فيه وال يصح وصله ال صالة بعد ال: سلم 

أنبأ أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا احلسن بن حممد الداركي ثنا أبو زرعة ثنا أبو  - ٤٢٣٤
ر أكثر من ركعتني يكثر أنه رأى رجال يصلي بعد طلوع الفج: نعيم ثنا سفيان عن أيب رباح عن سعيد بن املسيب 

فيها الركوع والسجود فنهاه فقال يا أبا حممد يعذبين اهللا على الصالة قال ال ولكن يعذبك على خالف السنة 
٥٩٤   

  مجاع أبواب صالة التطوع وقيام شهر رمضان

 )٥٩٥   

  باب ذكر البيان أن ال فرض يف اليوم والليلة من الصلوات أكثر من مخس وأن

أنبأ أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو على إمساعيل بن حممد  - ٤٢٣٥الوتر تطوع 
الصفار قراءة عليه يف احملرم سنة سبع وثالثني وثلث مائة ثنا حممد بن عبيد اهللا املنادي ثنا داود بن رشيد ثنا إمساعيل 

عرابيا جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثائر أن أ: بن جعفر عن أيب سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد اهللا 
الرأس فقال يا رسول اهللا أخربين ما افترض اهللا على من الصالة قال الصلوات اخلمس إال أن تطوع شيئا فقال 
أخربين ما افترض اهللا على من الصيام قال صيام رمضان إال أن تطوع شيئا فقال أخربين ما افترض اهللا على من 

قال فأخربه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشرائع اإلسالم فقال والذي أكرمك ال أتطوع شيئا وال أنقص الزكاة 
مما فرض اهللا على شيئا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم افلح وأبيه أن صدق دخل اجلنة واهللا أن صدق 

  اجلنة وأبيه أن صدق أخرجاه يف الصحيح عن قتيبة عن إمساعيل بن جعفر إال أنه قال ودخل 



أنبأه حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسن بن يعقوب بن يوسف العدل ثنا احلسني بن حممد بن زياد ثنا  - ٤٢٣٦
نصر بن علي اجلهضمي ثنا عبد األعلى ثنا هشام عن حممد بن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  اجلمعة كفارات ملا بينهن رواه مسلم يف الصحيح عن نصر بن علي الصلوات اخلمس واجلمعة إىل : قال 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا السري بن خزمية ثنا عبد اهللا بن مسلمة عن  - ٤٢٣٧
عن مالك بن أنس عن  مالك ح وأنبأ أبو عبد اهللا أخربين أبو بكر بن عبد اهللا ثنا احلسن بن سفيان ثنا قتيبة بن سعيد

جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أهل جند : أيب سهيل عن أبيه أنه مسع طلحة بن عبيد اهللا يقول 
ثائر الرأس تسمع دوي صوته وال نفقه ما يقول حىت دنا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا هو يسأل عن 

ه و سلم مخس صلوات يف اليوم والليلة فقال هل على غريهن قال ال إال أن اإلسالم فقال رسول اهللا صلى اهللا علي
تطوع وصيام شهر رمضان فقال هل على غريه قال ال إال أن تطوع وذكر له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ص منه فقال الزكاة فقال هل على غريها قال ال إال أن تطوع فادبر الرجل وهو يقول واهللا ال ازيد على هذا وال أنق
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم افلح أن صدق لفظ حديث قتيبة رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب 

  أويس عن مالك ورواه مسلم عن قتيبة 

أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٤٢٣٨
إمساعيل بن جعفر أنبأ العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا أبو الربيع ثنا 

الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة كفارات ملا بينهن ما مل تغش الكبائر رواه مسلم يف : عليه و سلم قال 
  الصحيح عن قتيبة وغريه عن إمساعيل 

بن احلسن املهرجاين العدل أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم  وأنبأ أبو أمحد عبد اهللا - ٤٢٣٩
ثنا بن بكري ثنا مالك عن حيىي بن سعيد بن قيس األنصاري عن حممد بن حيىي بن حبان عن بن حمرييز أن رجال من 

املخدجي فرحت إىل عبادة بن بين كنانة يدعى املخدجي مسع رجال بالشام يدعى أبا حممد يقول أن الوتر واجب قال 
الصامت فاعترضت له وهو رائح إىل املسجد فأخربته بالذي قال أبو حممد فقال عبادة كذب أبو حممد مسعت رسول 

مخس صلوات كتبهن اهللا على العباد فمن جاء هبن مل يضيع منهن شيئا استخفافا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
يدخله اجلنة ومن مل يأت هبن فليس له عند اهللا عهد إن شاء عذبه وأن شاء أدخله  حبقهن كان له عند اهللا عهد أن

  اجلنة 

وأنبأ أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن إبراهيم بن ملحان ثنا حيىي  - ٤٢٤٠
رجال من بين كنانة مث من بين مدجل لقي  أن: ثنا الليث عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان عن بن حمرييز 

رجال من األنصار يقال له أبو حممد فسأله عن الوتر فقال أنه واجب قال الكناين فلقيت عبادة بن الصامت رضي 
اهللا عنه فذكرت له ذلك فقال كذب أبو حممد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول مخس صلوات فرضهن 

هبن مل يضيع شيئا منهن كان له عهد على اهللا أن يدخله اجلنة ومن مل يأت هبن فليس له عند  اهللا على العباد من اتى
  اهللا عهد إن شاء عذبه وإن شاء رمحه 



أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أمالء ثنا حممد بن سنان القزاز ثنا عبد اهللا بن  - ٤٢٤١
بن عبد اهللا بن احلكم قال حدثين أيب جعفر بن عبد اهللا بن احلكم عن عبد الرمحن بن محران ثنا عبد احلميد بن جعفر 

سأل عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه عن الوتر فقال أمر حسن مجيل عمل به النيب صلى : أيب عمرة البخاري أنه 
  اهللا عليه و سلم واملسلمون من بعده وليس بواجب 

اق أنبأ أمحد بن سليمان الفقيه قال قرئ على حيىي بن جعفر وأنا امسع أنبأ أبو أنبأ أبو زكريا بن أيب إسح - ٤٢٤٢
أمحد الزبريي ثنا سفيان ح وأنبأ أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن 

رضي اهللا عنه  يعقوب القاضي ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ زهري مجيعا عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي
أن هذا الوتر ليس حبتم ولكنه سنة حسنة من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن اهللا وتر حيب الوتر لفظ : قال 

  حديث زهري ويف رواية الثوري الوتر ليس حبتم ولكنه سنة سنها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

الصفار ثنا حممد بن عيسى ثنا عمرو بن عون عن أيب وأنبأ علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد  - ٤٢٤٣
الوتر ليس حبتم كالصالة املكتوبة ولكنه : عوانة عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي اهللا عنه قال 

  سنة سنها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أوتروا يا أهل القرآن فأن اهللا تعاىل وتر حيب الوتر 

حممد جناح بن نذير بن جناح بالكوفة أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا أمحد بن حازم أنبأ عثمان ثنا  أنبأ أبو - ٤٢٤٤
عمر بن عبد الرمحن ح وأنبأ أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا أبو حفص 

 عبيدة عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و األبار وهو عمر بن عبد الرمحن عن األعمش عن عمرو بن مرة عن أيب
إن اهللا وتر حيب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن وزاد أبو داود يف روايته فقال أعرأيب ما تقول قال ليس لك : سلم قال 

  وال ألصحابك 

دعلج ثنا عبد وأنبأ علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو حممد دعلج بن أمحد بن  - ٤٢٤٥
اهللا بن أمحد بن حنبل ثنا حيىي بن معني ثنا مهران يعين الرازي عن أيب سنان عن عمرو بن مرة عن أيب عبيدة عن عبد 

اوتروا يا أهل القرآن قال أعرايب ما يقول : اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ل لست من أهله ورواه سفيان الثوري عن عمرو بن مرة فأرسله النيب صلى اهللا عليه و سلم فقا

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن عاصم  - ٤٢٤٦
: تروا ثنا احلسني بن حفص عن سفيان عن عمرو بن مرة عن أيب عبيدة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو

يا أصحاب القرآن أن اهللا تعاىل وتر حيب الوتر فقال أعرأيب ما يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ليس لك 
وال ألصحابك هكذا رواه مجاعة عن الثوري ويقال مل يسمعه الثوري من عمرو أمنا مسعه عن رجل عن عمرو وروي 

ثوري فذكر فيه عبد اهللا وليس مبحفوظ واحلديث مع ذكر عبد اهللا عن عبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب رواد عن ال
  بن مسعود فيه منقطع ألن أبا عبيدة مل يدرك أباه 

أنبأ الشيخ أبو الفتح العمري أنبأ عبد الرمحن الشرحيي أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا علي بن اجلعد أنبأ شعبة  - ٤٢٤٧
وتر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وليس عليك وضحى رسول أ: عن قتادة قال مسعت سعيد بن املسيب يقول 



اهللا صلى اهللا عليه و سلم وليس عليك وصلى الضحى وليس عليك وصلى قبل الظهر وليس عليك وقال قتادة 
  فقلت هذا ما نعرف غري الوتر قال أمنا قال يا أهل القرآن اوتروا فأن اهللا تعاىل وتر حيب الوتر 

سني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران وأبو احلسني علي بن عبد اهللا بن إبراهيم اهلامشي أنبأ أبو احل - ٤٢٤٨
وأبو عبد اهللا احلسني بن احلسن الغضائري قالوا ثنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو بدر 

ثالث هن على فرائض : ه و سلم قال ثنا أبو جناب الكليب عن عكرمة عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا علي
وهن لكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى أبو جناب الكليب امسه حيىي بن أيب حية ضعيف وكان يزيد بن هارون 

   ٥٩٦يصدقه ويرميه بالتدليس 

  باب تأكيد صالة الوتر

اس حممد بن يعقوب ثنا الربيع أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ وحممد بن موسى بن الفضل قاال ثنا أبو العب - ٤٢٤٩
بن سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب أنبأ بن هليعة والليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن عبد اهللا بن راشد عن عبد 

إن اهللا عز و : اهللا بن أيب مرة عن خارجة بن حذافة العدوي أنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
ي خري لكم من محر النعم وهي لكم ما بني صالة العشاء إىل طلوع الفجر الوتر الوتر مرتني جل قد أمركم بصالة ه

ورواه حممد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن أيب حبيب فقال عبد اهللا بن مرة أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس 
  بن إسحاق فذكر معناه  حممد بن يعقوب ثنا سعد بن عثمان التنوخي ثنا أمحد بن خالد ثنا حممد

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا سهيل بن عمار ثنا يزيد بن هارون أنبأ حممد بن إسحاق  - ٤٢٥٠
خرج : عن يزيد بن أيب حبيب عن عبد اهللا بن راشد الزويف عن عبد اهللا بن مرة عن خارجة بن حذافة العدوي قال 

ه و سلم ذات يوم إىل صالة الصبح فقال لقد أمركم اهللا بصالة هي خري لكم من محر علينا رسول اهللا صلى اهللا علي
النعم قلنا ما هي يا رسول اهللا قال الوتر فيما بني العشاء إىل طلوع الفجر لفظ حديث يزيد بن هارون إال أنه مل يقل 

نبأ إبراهيم األصبهاين ثنا أبو أمحد بن الزويف قال حممد بن إسحاق بن يسار عبد اهللا بن مرة وأنبأ أبو بكر الفارسي أ
فارس عن حممد بن إمساعيل البخاري قال ال يعرف إلسناده يعين إلسناد هذا احلديث مساع بعضهم من بعض قال 
الشيخ رمحه اهللا تعاىل وقد روي مثل هذا يف ركعيت الفجر بإسناد أصح من هذا أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو 

ناح الكشاين ببخارى من أصل كتابه ثنا عمر بن حممد بن جبري ثنا العباس بن الوليد اخلالل بدمشق احلسن أمحد بن ج
ثنا مروان بن حممد الدمشقي ثنا معاوية بن سالم عن حيىي بن أيب كثري عن أيب نضرة العبدي عن أيب سعيد اخلدري 

ة إىل صالتكم هي خري لكم من محر النعم أال قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا عز و جل زادكم صال
وهي الركعتان قبل صالة الفجر قال العباس بن الوليد قال يل حيىي بن معني هذا حديث غريب من حديث معاوية بن 

سالم ومعاوية بن سالم حمدث أهل الشام وهو صدوق احلديث ومن مل يكتب حديثه مسنده ومنقطعه فليس 
بن إسحاق بن خزمية أنه قال لو أمكنين أن أرحل إىل بن جبري لرحلت إليه يف هذا  بصاحب حديث وبلغين عن حممد

احلديث أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا سعيد بن أيب بكر بن أيب عثمان يقول مسعت أيب يقول مسعت بن خزمية 
  يقول فذكره يف حكايته له هذا احلديث عن بن جبري 



حلافظ وأبو صادق حممد بن أيب الفوارس بن الصيدالين قاال ثنا أبو العباس حممد بن وأنبأ أبو عبد اهللا ا - ٤٢٥١
يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا زيد بن احلباب ثنا أبو املنيب عبيد اهللا بن عبد اهللا العتكي عن بن بريدة عن أبيه 

أنبأ أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن الوتر حق فمن مل يوتر فليس منا : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
عدي قال مسعت بن محاد يقول قال البخاري عبيد اهللا بن عبد اهللا أبو املنيب عن بن بريدة مسع منه زيد بن احلباب 

  عنده مناكري قال أبو أمحد وهو عندي ال بأس به وكان حيىي بن معني أيضا يوثقه واهللا أعلم 

افظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا احل - ٤٢٥٢
قال الوتر تطوع وهو من أشرف : الصغاين ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عبد اهللا بن أيب السفر عن الشعيب 

  التطوع 

أمحد الصيدالين قاال ثنا أبو العباس باب تأكيد ركعيت الفجر أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو صادق حممد بن  - ٤٢٥٣
قلت لعطاء أواجبة ركعتا : حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا أبو عاصم النبيل عن بن جريج قال 

الفجر أو شيء من التطوع فقال أوما علمت مث حدثين عن عبيد بن عمري عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا 
  كان على شيء أدوم منه على ركعيت الصبح أو الفجر من النوافل  صلى اهللا عليه و سلم ما

وأنبأ أبو علي الروذباري ثنا حممد بن بكر أنبأ أبو داود ثنا مسدد ثنا حيىي عن بن جريج حدثين عطاء  - ٤٢٥٤
 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يكن على شيء من: عن عبيد بن عمري عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

النوافل أشد معاهدة منه على ركعتني قبل الصبح رواه البخاري يف الصحيح عن بيان بن عمرو ورواه مسلم عن 
زهري بن حرب كالمها عن حيىي القطان أنبأ أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا زياد بن 

قال وحدثنا أبو زكريا احلنائي ثنا حممد بن عبيد ثنا أبو  اخلليل وعثمان بن عمرو قاال ثنا مسدد ثنا أبو عوانة ح
عوانة عن قتادة عن زرارة يعين بن أيب أويف عن سعد بن هشام عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و 

مثله سلم قال ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها ويف رواية مسدد قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عبيد بن حساب 

أنبأ أبو احلسن العلوي أنبأ حممد بن أمحد بن دلويه الدقاق ثنا أبو األزهر ثنا أسباط بن حممد عن سليمان  - ٤٢٥٥
و التيمي عن قتادة عن زرارة بن أيب أويف عن سعد عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها : سلم 

وأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر أنبأ يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا أبو عوانة  - ٤٢٥٦
ر يف ركعيت الفجر هلما أحب إيل من محر النعم قال رواه املعتم: عن قتادة وقال أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

بن سليمان عن أبيه وقال يف ركعيت الفجر هلما أحب إيل من الدنيا وما فيها أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل 
بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا حيىي بن خلف الباهلي ثنا املعتمر قال قال أيب ثنا قتادة فذكره رواه مسلم يف 

  الصحيح عن حيىي بن حبيب عن املعتمر 



أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ عن سعيد  - ٤٢٥٧
صلى : بن أيب أيوب قال حدثين جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أيب سلمة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

ئما وركعتني جالسا وركعتني بني الندائني ومل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العشاء مث صلى مثان ركعات قا
يدعهما أبدا رواه البخاري يف الصحيح عن املقرئ أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا 

ل أنه حدثه أمحد بن حنبل ثنا أبو املغرية حدثين عبد اهللا بن العالء حدثين أبو زياد عبد اهللا بن زياد الكندي عن بال
أنه أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يؤذنه بصالة الغداة فشغلت عائشة بالال بأمر سألته عنه حىت فضحه الصبح 
فأصبح جدا قال فأقام بالل فآذنه بالصالة وتابع آذانه فلم خيرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما خرج صلى 

ته عنه حىت أصبح جدا وأنه أبطأ عليه باخلروج فقال إين كنت ركعت بالناس فأخربه أن عائشة شغلته بأمر سأل
ركعيت الفجر فقال يا رسول اهللا إنك أصبحت جدا قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما 

وأمجلتهما وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تدعومها وإن طردتكم 
   ٥٩٧يل وهو يف بعض النسخ بكتاب أيب داود اخل

  باب ذكر اخلرب الوارد يف النوافل اليت هي اتباع الفرائض إهنا عشر ركعات

أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حيىي  - ٤٢٥٨
قاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد عن أيوب عن نافع عن بن عمر بن منصور القاضي قاال ثنا يوسف بن يعقوب ال

حفظت من النيب صلى اهللا عليه و سلم عشر ركعات ركعتني قبل الظهر وركعتني بعدها وركعتني بعد املغرب : قال 
يه و يف بيته وركعتني بعد العشاء يف بيته وركعتني قبل صالة الصبح وكانت ساعة ال يدخل علي النيب صلى اهللا عل

سلم فيها أحدا وحدثتين حفصة أنه كان إذا أذن املؤذن وطلع الفجر صلى ركعتني رواه البخاري يف الصحيح عن 
  سليمان بن حرب 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو املثىن وحممد بن أيوب قاال ثنا مسدد ثنا حيىي ح  - ٤٢٥٩
أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو القاسم البغوي ثنا أبو خيثمة ثنا حيىي بن سعيد ح وأنبأ وأنبأ أبو عمرو األديب أخربين 

أبو عبد اهللا احلافظ واللفظ له أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن بشار ثنا حيىي ثنا عبيد اهللا 
هللا عليه و سلم قبل الظهر سجدتني وبعدها صليت مع النيب صلى ا: أخربين نافع عن بن عمر رضي اهللا عنه قال 

سجدتني وبعد املغرب سجدتني وبعد العشاء سجدتني وبعد اجلمعة سجدتني فأما املغرب والعشاء واجلمعة ففي بيته 
وحدثتين حفصة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي سجدتني خفيفتني إذا طلع الفجر قبل أن يصلي 

أدخل فيها على النيب صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه الفجر وكانت ساعة ال 
   ٥٩٨مسلم عن أيب خيثمة زهري بن حرب وغريه 

  باب من قال هي ثنتا عشرة ركعة فجعل قبل الظهر أربعا

ىي أنبأ هشيم ح وأنبأ أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حي - ٤٢٦٠
أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا هشيم أنبأ خالد قال وثنا مسدد ثنا يزيد 

سألت عائشة رضي اهللا عنها عن صالة رسول اهللا صلى اهللا : بن زريع ثنا خالد املعين عن عبد اهللا بن شقيق قال 



قالت كان يصلي قبل الظهر أربعا يف بييت مث خيرج فيصلي بالناس مث يرجع إىل بييت فيصلي عليه و سلم من التطوع ف
ركعتني وكان يصلي بالناس املغرب مث يرجع إىل بييت فيصلي ركعتني وكان يصلي هبم العشاء مث يدخل بييت فيصلي 

وليال طويال جالسا فإذا قرأ  ركعتني وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليال طويال قائما
وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتني مث 

  خيرج فيصلي بالناس صالة الفجر لفظ حديث أيب داود ورواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة أنبأ أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ  - ٤٢٦١
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربين إبراهيم بن حممد بن املنتشر عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

الكعيب ثنا حممد ال يدع أربعا قبل الظهر وركعتني قبل صالة الفجر وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد اهللا بن حممد 
بن أيوب ثنا مسدد ثنا حيىي عن شعبة فذكره بنحوه إال أنه قال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال قبل صالة 

  الغداة رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد 

جاج عن حدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة بن احل - ٤٢٦٢
النعمان بن سامل ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ بنيسابور وأبو القاسم طلحة بن علي بن الصقر ببغداد قاال أنبأ أبو 

احلسني أمحد بن عثمان بن حيىي اآلدمي ثنا حممد بن ماهان السمسار ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا شعبة عن النعمان 
عنبسة بن أيب سفيان عن أم حبيبه قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه بن سامل قال مسعت عمرو بن أوس حيدث عن 

من صلى اثنيت عشرة ركعة كل يوم تطوعا غري فريضة بىن اهللا له بيتا يف اجلنة لفظ حديث عبد الرمحن ويف : و سلم 
صلى اهللا عليه حديث أيب داود الطيالسي مسع عمرو بن أوس مسع عنبسة بن أيب سفيان حيدث عن أم حبيبة أن النيب 

و سلم قال من صلى ثنيت عشرة ركعه يف يوم وليلة سوى املكتوبة بىن اهللا له بيتا يف اجلنة قالت أم حبيبة رضي اهللا 
عنها ما تركتهن بعد قال عنبسة ما تركتهن بعد قال عمرو ما تركتهن بعد قال النعمان وأنا ما أكاد أن أدعهن بعد 

  در وغريه عن شعبة أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث غن

أنبأ أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنبأ حممد بن محدويه بن سهل ثنا عبد اهللا بن محاد  - ٤٢٦٣
اآلملي ثنا حيىي بن صاحل ثنا فليح بن سليمان ح وأنبأ أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل اخلشاب ثنا أبو األزهر 

ن سهيل بن أيب صاحل عن أيب إسحاق عن املسيب بن رافع عن عنبسة بن أيب سفيان ثنا يونس بن حممد ثنا فليح ع
من صلى ثنيت عشرة : عن أم حبيبة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ني بعد املغرب واثنتني قبل الصبح ركعة بىن اهللا له بيتا يف اجلنة أربعا قبل الظهر واثنتني بعدها واثنتني قبل العصر واثنت
٥٩٩   

  باب من جعل قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو بكر  - ٤٢٦٤
ال أخربين النعمان عن مكحول عن حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عبد اهللا بن يوسف التنيسي ثنا اهليثم بن محيد ق

من حافظ على أربع ركعات قبل صالة : عنبسة عن أم حبيبة أهنا أخربته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
الظهر وأربع بعدها حرم على جهنم ورواه سليمان بن موسى عن مكحول مثله وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ يف الفوائد 



يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا روح بن عبادة ثنا األوزاعي عن حسان بن عطية قال ملا  ثنا أبو العباس حممد بن
حضر عنبسة بن أيب سفيان إشتد جزعه فقيل ما هذا اجلزع قال أما إين مسعت أم حبيبة يعين أخته تقول مسعت النيب 

  على النار فما تركتهن منذ مسعتها  صلى اهللا عليه و سلم يقول من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم اهللا حلمه

وأنبأ به أبو عبد اهللا يف الزيادات وأبو عبد اهللا السوسي يف حديث األوزاعي قاال ثنا أبو العباس ثنا حممد  - ٤٢٦٥
   ٦٠٠مبثله : بن عبيد اهللا املنادي ثنا روح بن عبادة فذكره 

  باب من جعل قبل العصر ركعتني

فظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا شعيب بن الليث بن أنبأ أبو عبد اهللا احلا - ٤٢٦٦
سعد ثنا الليث ح قال وأنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ عبيد بن عبد الواحد ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن حممد 

ن عن أخته أم حبيبة زوج بن عجالن عن أيب إسحاق اهلمداين عن عمرو بن أوس الثقفي عن عنبسة بن أيب سفيا
من صلى ثنيت عشرة ركعة يف يوم بىن اهللا له : النيب صلى اهللا عليه و سلم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

بيتا يف اجلنة أربع ركعات قبل الظهر وركعتني بعد الظهر وركعتني قبل العصر وركعتني بعد املغرب وركعتني قبل 
   ٦٠١الصبح 

  العصر أربع ركعات باب من جعل قبل

أنبأ أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي  - ٤٢٦٧
رحم اهللا : ثنا أبو إبراهيم حممد بن املثىن عن أبيه عن جده عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

جدته يف كتايب وأنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود هو إمرأ صلى قبل العصر أربعا كذا و
السجستاين ثنا أمحد بن إبراهيم ثنا أبو داود ثنا حممد بن مهران القرشي حدثين جدي أبو املثىن عن بن عمر فذكره 

مسع جده مسلم بن مهران مبثله هذا هو الصحيح وهو أبو إبراهيم حممد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران القرشي 
القرشي ويقال حممد بن املثىن وهو بن أيب املثىن ألن كنية مسلم أبو املثىن ذكره البخاري يف التاريخ أنبأ بذلك حممد 

بن إبراهيم الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا أبو أمحد بن فارس عن حممد بن إمساعيل قال الشيخ وقول 
اد األول عن أبيه أراه خطأ واهللا أعلم رواه مجاعة عن أيب داود دون ذكر أبيه منهم سلمة بن شبيب القائل يف اإلسن

  وغريه 

أنبأ أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا زهري ثنا أبو إسحاق قال  - ٤٢٦٨
صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر من  سألنا عليا رضي اهللا عنه عن: مسعت عاصم بن ضمرة يقول 

   ٦٠٢صالته قبل الظهر أربعا وركعتني بعد الظهر وأربع ركعات قبل العصر 

  باب من جعل قبل صالة املغرب ركعتني

أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبيد اهللا بن عمر ثنا عبد  - ٤٢٦٩
وارث بن سعيد عن حسني املعلم عن عبد اهللا بن بريدة عن عبد اهللا املزين قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و ال



صلوا قبل املغرب ركعتني مث قال صلوا قبل املغرب ركعتني ملن شاء خشية أن يتخذها الناس سنه رواه : سلم 
  ال يف الثالثة ملن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة البخاري يف الصحيح عن أيب معمر عن عبد الوارث إال أنه قال ق

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا احلسني بن احلسن بن أيوب ثنا أبو حيىي بن أيب مسرة ثنا عبد اهللا  - ٤٢٧٠
ى ثنا عبد اهللا بن بن يزيد املقرئ ح وأنبأ أبو عبد اهللا ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا علي بن احلسن بن أيب عيس

يزيد املقرئ ثنا كهمس بن احلسن عن عبد اهللا بن بريدة عن عبد اهللا بن مغفل قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
بني كل آذانني صالة ثالث مرات مث قال يف الثالثة ملن شاء رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يزيد : سلم 

   أسامة ووكيع عن كهمس املقرئ وأخرجه مسلم من حديث أيب

وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن  - ٤٢٧١
يعقوب الشيباين احلافظ ثنا إبراهيم بن عبد اهللا السعدي أنبأ يزيد بن هارون أنبأ اجلريري عن عبد اهللا بن بريدة عن 

بني كل أذانني صالة بني كل أذانني صالة بني كل : ل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عبد اهللا بن مغفل قا
أذانني صالة ملن شاء أخرجاه يف الصحيح من حديث سعيد اجلريري ورواه حيان بن عبيد اهللا عن عبد اهللا بن بريدة 

  طلها ويشهد خبطئه فيها وأخطأ يف إسناده وأيت بزيادة مل يتابع عليها ويف رواية حسني املعلم ما يب

أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي  - ٤٢٧٢
ثنا عبد اهللا بن صاحل ثنا حيان بن عبيد اهللا حدثين عبد اهللا بن بريده عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

نني ركعتني ما خال املغرب وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن إمساعيل ثنا أبو بكر حممد إن عند كل آذا: سلم 
بن إسحاق يعين بن خزمية على أثر هذا احلديث قال حيان بن عبيد اهللا هذا قد أخطأ يف اإلسناد ألن كهمس بن 

يدة عن عبد اهللا بن مغفل ال عن أبيه هذا احلسن وسعيد بن إياس اجلريري وعبد املؤمن العتكي رووا اخلرب عن بن بر
علمي من اجلنس الذي كان الشافعي رمحه اهللا يقول أخذ طريق اجملرة فهذا الشيخ ملا رأى أخبار بن بريدة عن أبيه 
توهم أن هذا اخلرب هو أيضا عن أبيه ولعله ملا رأى العامة ال تصلي قبل املغرب توهم أنه ال يصلي قبل املغرب فزاد 

كلمه يف اخلرب وزاد علما بأن هذه الرواية خطأ إن بن املبارك قال يف حديثه عن كهمس فكان بن بريدة يصلي هذه ال
قبل املغرب ركعتني فلو كان بن بريدة قد مسع من أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم هذا االستثناء الذي زاد حيان 

  لف خرب النيب صلى اهللا عليه و سلم بن عبيد اهللا يف اخلرب ما خال صالة املغرب مل يكن خيا

أخربنا حبديث بن املبارك أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا  - ٤٢٧٣
حممد بن العالء أبو كريب اهلمداين ثنا بن املبارك عن كهمس بن احلسن عن عبد اهللا بن بريدة عن عبد اهللا بن املغفل 

بني كل آذانني صالة بني كل آذانني صالة مث قال يف الثالثه ملن شاء قال فكان : ى اهللا عليه و سلم قال عن النيب صل
  بن بريدة يصلي قبل املغرب ركعتني 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ القاسم بن زكريا أنبأ أبو كريب أنبأ بن املبارك وأبو  - ٤٢٧٤
بني كل أذانني صالة قال يف الثالثة ملن شاء قال وكان بن بريدة يصلي قبل : كر احلديث وقال أسامة عن كهمس فذ

  املغرب ركعتني كذا يف روايتنا 



أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو أمحد بكر بن حممد بن محدان الصرييف مبرو ثنا عبد الصمد بن الفضل  - ٤٢٧٥
: ا سعيد بن أيب أيوب حدثين يزيد بن أيب حبيب قال مسعت أبا اخلري يقول البلخي ثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ ثن

رأيت أبا متيم اجليشاين عبد اهللا بن مالك يركع ركعتني حني يسمع آذان املغرب فأتيت عقبة بن عامر اجلهين فقلت 
ل اهللا صلى اهللا عليه و أال أعجبك من أيب متيم يركع ركعتني قبل املغرب فقال عقبة أما إنا كنا نفعله على عهد رسو

  سلم قلت فما مينعك األن قال الشغل رواه البخاري يف الصحيح عن املقرئ 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ٤٢٧٦
اهللا عنه عن الصالة بعد العصر فقال كان  سألت أنس بن مالك رضي: اجلبار ثنا بن فضيل عن خمتار بن فلفل قال 

عمر رضي اهللا عنه يضرب على الصالة بعد العصر قال وكنا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نصلي 
ركعتني بعد غروب الشمس قبل صالة املغرب فقلت هل كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالمها قال قد كان 

  ومل ينهنا رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن حممد بن فضيل  يرانا نصليهما فلم يأمرنا

أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنبأ احلسن بن سفيان ثنا شيبان بن فروخ ثنا  - ٤٢٧٧
دينة فإذا أذن املؤذن لصالة كنا بامل: عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال 

املغرب إبتدروا السواري وركعوا ركعتني حىت أن الرجل الغريب ليدخل املسجد فيحسب أن الصالة قد صليت من 
  كثرة من يصليها رواه مسلم يف الصحيح عن شيبان بن فروخ 

بن حممد الصفار ثنا أمحد بن  أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل - ٤٢٧٨
كان املهاجرون ال يركعون ركعتني قبل : منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب قال 

املغرب وكانت األنصار يركعوهنا قال وكان أنس يركعهما كذا قال سعيد بن املسيب وقد روينا عن عبد الرمحن بن 
  ا نركعهما وكان من املهاجرين وكأنه أراد غريه أو األكثرين منهم عوف رضي اهللا عنه أنه قال كن

أنبأه أبو احلسني بن الفضل القطان وأبو حممد السكري ببغداد قاال أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا  - ٤٢٧٩
عن حممد بن عباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا سعيد يعين بن أيب أيوب حدثين أبو مرحوم 

كنا نركعهما إذا قمنا بني األذان واإلقامة من : يوسف الدمشقي عن قبيصة بن ذويب عن عبد الرمحن بن عوف قال 
  املغرب ويف رواية السكري إذا قمنا يعين بني األذان واإلقامة من املغرب 

حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن عاصم وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس  - ٤٢٨٠
كان عبد الرمحن بن عوف وأيب بن كعب رضي اهللا عنهما : ثنا احلسني بن حفص عن سفيان عن عاصم عن زر قال 

يصليان قبل املغرب ركعتني قال سفيان نأخذ بقول إبراهيم قال سفيان وحدثين عمرو بن عامر قال مسعت أنسا 
ى اهللا عليه و سلم يبتدرون السواري يصلون ركعتني قبل املغرب يريد يقول كان كبار أصحاب رسول اهللا صل

سفيان بقول إبراهيم ما رواه عن منصور عن إبراهيم قال مل يصل أبو بكر وال عمر وال عثمان رضي اهللا عنهم قبل 
  املغرب ركعتني وقد أخرج البخاري عن قبيصة عن سفيان حديث عمرو بن عامر 



 احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن أمحد بن حمبوب التاجر مبرو ثنا حممد بن صاحل بن سهل أنبأ أبو عبد اهللا - ٤٢٨١
: الترمذي ثنا هشام بن عمار ثنا حيىي بن محزة عن العالء بن احلارث عن مكحول عن أيب أمامه رضي اهللا عنه قال 

  كنا ال ندع الركعتني قبل املغرب يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وأنبأ أبو عبد اهللا أنبأ أبو العباس احملبويب ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن مشيل أنبأ شعبة عن يزيد بن  - ٤٢٨٢
رأيت أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و : مخري قال مسعت خالد بن معدان عن زغبان موىل حبيب بن مسلمة قال 

  تني قبل املغرب سلم يهبون إليها كما يهبون إىل املكتوبة يعين الركع

وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ٤٢٨٣
أشهد على مخسة : طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء ثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرمحن عن راشد بن يسار قال 

  بن مرداس أهنم كانوا يصلون ركعتني قبل املغرب  نفر ممن بايع حتت الشجرة منهم مرداس أو

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد الرمحن السلمي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ٤٢٨٤
أن أبا أيوب األنصاري الذي نزل : إسحاق الصغاين ثنا بن أيب مرمي أنبأ حيىي بن أيوب حدثين بن طاوس عن أبيه 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى مع أيب بكر بعد غروب الشمس قبل الصالة مث مل يكن يصلي مع عمر عليه رس
رضي اهللا عنه مث صلى مع عثمان رضي اهللا عنه فذكر ذلك له فقال إين صليت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم مث 

عنه أنه لني وكان عمر رضي اهللا صليت مع أيب بكر وفرقت من عمر فلم أصل معه وصليت مع عثمان رضي اهللا 
عنه ال يرامها فلم يصلهما أبو أيوب معه وصالمها مع عثمان رضي اهللا عنه وهذا معىن ما روي عن سويد بن غفلة 

  أنه قال ابتدعناها يف خالفة عثمان يعين بعد ما تركوها يف عهد عمر واهللا أعلم 

ثنا أبو داود ثنا بن بشار ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن  أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة - ٤٢٨٥
سئل بن عمر رضي اهللا عنه عن الركعتني قبل املغرب فقال ما رأيت أحدا على عهد : أيب شعيب عن طاوس قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصليهما ورخص يف الركعتني بعد العصر قال أبو داود مسعت حيىي بن معني يقول 
   ٦٠٣عيب وهم شعبة يف امسه قال الشيخ القول يف مثل هذا قول من شاهد دون من مل يشاهد وباهللا التوفيق هو ش

  باب من جعل بعد املغرب ركعتني وبعد العشاء ركعتني

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو وأبو صادق بن أيب الفوارس قالوا ثنا أبو العباس حممد  - ٤٢٨٦
ب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين عبد اهللا بن عمر ومالك بن أنس والليث بن سعد بن يعقو

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي قبل الظهر ركعتني : وأسامة بن زيد عن نافع عن عبد اهللا بن عمر 
ء ركعتني وكان ال يصلي بعد اجلمعة يف املسجد وبعدها ركعتني وبعد صالة املغرب ركعتني يف بيته وبعد صالة العشا

   ٦٠٤شيئا حىت ينصرف فيسجد سجدتني أخرجاه يف الصحيحني من حديث مالك 

  باب من جعل بعد العشاء أربع ركعات أو أكثر



 أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أيب إياس - ٤٢٨٧
بت يف بيت خاليت ميمونه بنت : ثنا شعبة ثنا احلكم قال مسعت سعيد بن جبري عن بن عباس رضي اهللا عنه قال 

احلارث زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العشاء مث جاء إىل منزله فصلى 
مث قام وقمت عن يساره فجعلين عن ميينه فصلى مخس أربع ركعات مث نام مث قام فقال نام الغليم أو كلمة تشبهها 

ركعات مث صلى ركعتني مث نام حىت مسعت غطيطه أو خطيطه مث خرج إىل الصالة رواه البخاري يف الصحيح عن 
  آدم بن أيب إياس 

د بن أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن رافع ثنا أبو احلسني زي - ٤٢٨٨
احلباب العكلي حدثين مالك بن مغول قال حدثين مقاتل بن بشري العجلي عن شريح بن هانئ عن عائشة رضي اهللا 

سألتها عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت ما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عنها قال 
مطرنا مرة بالليل فطرحنا له نطعا فكأنين أنظر  العشاء قط فدخل علي إال صلى أربع ركعات أو ست ركعات ولقد
  إىل ثقب فيه ينبع املاء منه وما رأيته متقيا األرض بشيء من ثيابه قط 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر حممد بن حممد بن عبد اهللا البغدادي ثنا حيىي بن عثمان بن صاحل ثنا  - ٤٢٨٩
بو فروة عن سامل األفطس عن سعيد بن جبري عن بن عباس يرفعه إىل رسول بن أيب مرمي أخربين بن فروخ حدثين أ

قل يا أيها { من صلى أربع ركعات خلف العشاء اآلخرة قرأ يف الركعتني األوليني : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
} على كل شيء قدير تبارك الذي بيده امللك وهو { وقرأ يف الركعتني األخريني } قل هو اهللا أحد { و } الكافرون 

  السجدة كتب له كأربع ركعات من ليله القدر تفرد به بن فروخ املصري } وأمل تنزيل { 

واملشهور ما أخربنا أبو حممد بن يوسف ثنا أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق بن  - ٤٢٩٠
من توضأ فأحسن : يع عن كعب قال يوسف األزرق عن عبد امللك عن عطاء عن أمين موىل بن الزبري عن تب

الوضوء مث صلى العشاء اآلخرة وصلى بعدها أربع ركعات فأمت ركوعهن وسجودهن يعلم ما يقترئ فيهن كان له 
   ٦٠٥أو قال كن له مبنزلة ليله القدر 

  باب وقت الوتر

الرمحن السلمي قالوا ثنا  أنبأ أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو عبد - ٤٢٩١
أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك بن هليعة والليث بن سعد عن يزيد بن 
أيب حبيب عن عبد اهللا بن شداد عن عبد اهللا بن أيب مرة عن خارجة بن حذافة العدوي أنه قال مسعت رسول اهللا 

 أمدكم بصالة هي خري لكم من محر النعم وهي لكم ما بني صالة العشاء إىل إن اهللا: صلى اهللا عليه و سلم يقول 
طلوع الفجر الوتر الوتر قال البخاري ال يعرف إلسناده مساع بعضهم من بعض أنبأ أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن 

  عدي قال مسعت بن محشاذ يذكره عن البخاري 

عيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو س - ٤٢٩٢
أن أبا سعيد اخلدري رضي اهللا عنه : بن شاكر ثنا حممد يعين بن سابق ثنا شيبان عن حيىي بن أيب كثري عن أيب نضرة 



مسلم يف الصحيح من أخربه أهنم سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الوتر فقال الوتر قبل الصبح أخرجه 
  حديث شيبان 

وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا  - ٤٢٩٣
: عبد األعلى عن معمر عن حيىي بن أيب كثري عن أيب نضرة عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

تصبحوا رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة ومبعنامها رواه مجاعة عن حيىي بن أيب كثري  أوتروا قبل أن
ورواه قتادة عن أيب نضرة عن أيب سعيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من أدرك الصبح ومل يوتر فال وتر 

  له 

د الدقاق هبمذان ثنا إبراهيم بن احلسني الكسائي ثنا أنبأه حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين عبدان بن يزي - ٤٢٩٤
أبو سلمة موسى بن إمساعيل ثنا هشام بن أيب عبد اهللا عن قتادة فذكره ورواية حيىي بن أيب كثري كأهنما أشبه فقد 

  يف قضاء الوتر وذلك يرد إن شاء اهللا تعاىل : روينا عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر حممد بن عبد الرمحن العدل ثنا احلسني بن حممد بن زياد القباين  - ٤٢٩٥
ثنا سريج بن يونس ثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة ثنا عاصم األحول عن عبد اهللا بن شقيق عن بن عمر أن رسول 

  تر رواه مسلم يف الصحيح عن سريج بن يونس وغريه بادروا الصبح بالو: اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

أنبأ أبو احلسني علي بن حممد بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا أمحد بن  - ٤٢٩٦
الوليد الفحام ثنا حجاج ح وأنبأ أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو احلسن بن الفضل القطان قاال ثنا أبو سهل 

د بن حممد بن عبد اهللا بن زياد القطان ثنا حممد بن الفرج األزرق ثنا حجاج بن حممد قال قال بن جريج أخربين أمح
من صلى من الليل فليجعل آخر صالته وترا فإن رسول اهللا : سليمان بن موسى ثنا نافع أن بن عمر كان يقول 

الليل والوتر ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  صلى اهللا عليه و سلم أمر بذلك فإذا كان الفجر فقد ذهب صالة
   ٦٠٦قال الوتر قبل الفجر ويف رواية الفحام قال أوتروا بالفجر 

  باب من أصبح ومل يوتر فليوتر ما بينه وبني أن يصلي الصبح

إبراهيم بن املنذر أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا عبد الباقي بن قانع احلافظ ثنا زياد بن اخلليل التستري ثنا  - ٤٢٩٧
احلزامي ثنا حممد بن فليح عن أبيه عن هالل بن علي عن عبد الرمحن بن أيب عمرة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

  إذا أصبح أحدكم ومل يوتر فليوتر : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

سني بن احلسن بن سفيان الفارسي ببخارى وأنبأ أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ أنبأ احل - ٤٢٩٨
أنبأ حممد بن حيىي قال مسعت أبا عاصم النبيل يقول عن بن جريج عن زياد أن أبا هنيك أخربه عن أيب الدرداء رضي 

من أدركه الصبح فال وتر له فذكر ذلك لعائشة رضي اهللا عنها فقالت كذب أبو الدرداء : اهللا عنه أنه خطب فقال 
صلى اهللا عليه و سلم يصبح فيوتر قيل أليب عاصم من دون زياد قال ثنا بن جريج قال أخربين زياد  كأن رسول اهللا
  يعين بن سعد 



وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ حممد بن غالب بن حرب ثنا حامت بن سامل  - ٤٢٩٩
:  قالبة عن أم الدرداء عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال البصري ثنا عبد الوارث بن سعيد عن خالد احلذاء عن أيب

رمبا رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يوتر وقد قام الناس لصالة الصبح تفرد به حامت بن سامل البصري ويقال له 
  األعرجي وحديث بن جريج أصح من ذلك واهللا أعلم 

رو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عم - ٤٣٠٠
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أصبح فأوتر : الصغاين ثنا عمرو بن عاصم ثنا مهام ثنا قتادة عن أيب جملز عن بن عمر 

  كذا وجدته يف الفوائد الكبري 

قاال ثنا أبو العباس ثنا حممد بن إسحاق ثنا وقد أنبأ أبو عبد اهللا وأبو سعيد بن أيب عمرو يف هذا اجلزء  - ٤٣٠١
أصبح بن عمر ومل يوتر أو كاد يصبح أو أصبح إن شاء : سعيد يعين بن عامر عن شعبة عن عاصم عن أيب جملز قال 

  اهللا تعاىل مث أوتر وهذا أشبه واهللا أعلم 

ن مؤمل بن احلسن بن عيسى أنبأ أبو عبيد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ثنا أبو بكر حممد ب - ٤٣٠٢
ثنا الفضل بن حممد البيهقي ثنا عبد اهللا بن حممد النفيلي ثنا زهري ح وثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو حممد 

دعلج بن أمحد السجزي ببغداد أنبأ أبو شعيب عبد اهللا بن احلسن احلراين قال حدثين أمحد بن واقد احلراين ثنا زهري 
يا :  كرمية قال حدثين معاوية بن قرة عن األغر املزين أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ثنا خالد بن أيب

  نيب اهللا إين أصبحت ومل أوتر قال إمنا الوتر بالليل ثالث مرات أو أربعا قم فأوتر 

د الوهاب أنبأ يعلى بن أنبأ أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا حممد بن عب - ٤٣٠٣
خرج علي رضي اهللا عنه إىل السوق وأنا باثرة فقام على الدرج : عبيد ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن أيب ظبيان قال 

فاستقبل الفجر فقال والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس أين السائل عن الوتر نعم ساعة الوتر هذه وهبذا اإلسناد 
عن أيب عبد الرمحن السلمي قال خرج علي رضي اهللا عنه من هذا الباب فقال نعم ساعة أنبأ إمساعيل بن أيب خالد 

  الوتر مث كانت اإلقامة عند ذلك 

وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا أسيد بن عاصم ثنا  - ٤٣٠٤
خرج علي رضي اهللا عنه حني : د عن أيب عبد الرمحن قال احلسني بن حفص عن سفيان عن عاصم بن أيب النجو

  ثوب بن النباح فقال والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس أين السائلون عن الوتر نعم ساعة الوتر هذه هذه 

أنبأ أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ  - ٤٣٠٥
أن قوما أتوا عليا رضي اهللا عنه فسألوه عن الوتر فقال سألتم عنه أحدا :  إسحاق عن عاصم بن ضمرة زهري عن أيب

فقالوا سألنا أبا موسى األشعري فقال ال وتر بعد اآلذان فقال لقد أغرق النزع فأفرط يف الفتوى كل شيء ما بينك 
  وبني صالة الغداة وتر مىت أوترت فحسن 



لفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأ إمساعيل أنبأ أبو طاهر ا - ٤٣٠٦
الوتر ما بني صالتني صالة العشاء اآلخرة إىل : هو بن أيب خالد عن أيب إسحاق قال قال عبد اهللا يعين بن مسعود 

  صالة الفجر 

أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي ببغداد وأنبأ أبو حازم احلافظ أنبأ أبو أمحد احلافظ أنبأ  - ٤٣٠٧
مسعت عبد اهللا بن مسعود ينادي به نداء الوتر ما : ثنا علي يعين بن اجلعد أنبأ زهري عن أيب إسحاق عن األسود قال 
  بني الصالتني صالة العشاء وصالة الفجر مىت ما أوترت فحسن 

سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن عاصم أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو  - ٤٣٠٨
سألت عائشة رضي اهللا عنها مىت توترين قالت : ثنا احلسني بن حفص عن سفيان ثنا أبو إسحاق عن األسود قال 

أيب إسحاق  بني األذان واإلقامة وما يؤذنون حىت يصبحوا قوله وما يؤذنون حىت يصبحوا أظنه من قول األسود أو
وفيه نظر فقد روينا أن اآلذان األول باحلجاز كان قبل الصبح وكانت عائشة رضي اهللا عنها تصلي قبل طلوع 

الفجر أو أراد به األذان الثاين وعلى ذلك تدل رواية إمساعيل بن أيب خالد عن أىب إسحاق قال كانت عائشة رضي 
  مذهبها يف ذلك إىل ما روينا عن علي وعبد اهللا رضي اهللا عنهما  اهللا عنها توتر فيما بني التثويب واإلقامة فريجع

أنبأ أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا مالك عن  - ٤٣٠٩
ستيقظ فقال خلادمه أن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه رقد مث ا: عبد الكرمي بن أيب املخارق عن سعيد بن جبري 

أنظر ما صنع الناس وهو يومئذ قد ذهب بصره فذهب اخلادم مث رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح فقام عبد 
اهللا بن عباس فأوتر مث صلى الصبح وبإسناده قال ثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ان عبد اهللا بن مسعود قال 

سناده قال ثنا مالك عن حيىي بن سعيد أنه قال كان عبادة بن الصامت يؤم ما أبايل لو أقيمت الصالة وأنا أوتر وبإ
قومنا فخرج يوما إىل الصبح فأقام املؤذن الصالة فأسكته عبادة حىت أوتر مث صلى هلم الصبح قال مالك وإمنا يوتر 

   ٦٠٧بعد الفجر من نام عن الوتر وال ينبغي ألحد أن يتعمد ذلك حىت يضع وتره بعد الفجر 

  ب من قال يصليه مىت ذكرهبا

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو النضر حممد بن يوسف الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عثمان بن  - ٤٣١٠
سعيد بن كثري بن دينار ثنا أبو غسان حممد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد قال قال 

  من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره : لم رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

أنبأ أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر  - ٤٣١١
ت ترك الوتر حىت تطلع الشمس أيصليها قال أرأيت لو ترك: بن عون أنبأ مسعر عن وبرة قال سألت بن عمر عمن 

  صالة الصبح حىت تطلع الشمس هل كنت تصليها قال قلت فمه قال فمه 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو علي احلافظ ثنا علي بن عياش ثنا حيىي بن حكيم ثنا بن أيب عدي ثنا شعبة  - ٤٣١٢
صالة فجعلوا أنه كان يف مسجد عمرو بن شرحبيل فأقيمت ال: عن إبراهيم يعين بن حممد بن املنتشر عن أبيه 



ينتظرونه فجاء فقال إين كنت أوتر وقال سئل عبد اهللا يعين بن مسعود هل بعد األذان وتر فقال نعم وبعد اإلقامة 
   ٦٠٨قال وحدث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه نام عن الصالة حىت طلعت الشمس مث قام فصلى 

  باب وقت ركعيت الفجر

افظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على أنبأ حممد بن عبد اهللا احل - ٤٣١٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان : مالك عن نافع عن بن عمر أن حفصة أم املؤمنني رضي اهللا عنها أخربته 

ام الصالة رواه مسلم يف إذا سكت املؤذن من اآلذان لصالة الصبح وبدأ الصبح ركع ركعتني خفيفتني قبل أن تق
  الصحيح عن حيىي بن حيىي 

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو نصر حممد بن محدويه بن سهل املروزي ثنا حممود بن  - ٤٣١٤
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : آدم املروزي ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن سامل عن أبيه 

   ٦٠٩إذا طلع الفجر صلى ركعتني  كان

  باب كراهيه االشتغال هبما بعد ما أقيمت الصالة

أنبأ أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن  - ٤٣١٥
أن النيب : مالك بن حبينة  قعنب وأبو صاحل قاال ثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد اهللا بن

صلى اهللا عليه و سلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صالة الصبح فكلمه بشيء ال ندري ما هو قال فلما انصرفنا 
أحطنا به ماذا قال لك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قال يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا رواه مسلم 

مث قال قال القعنيب عبد اهللا بن مالك بن حبينة عن أبيه وقوله عن أبيه يف هذا يف الصحيح عن القعنيب دون ذكر أبيه 
احلديث خطأ رواه البخاري عن عبد العزيز األويسي عن إبراهيم وقال عن عبد اهللا بن مالك بن حبينة قال مر النيب 

  صلى اهللا عليه و سلم برجل 

أنبأ جعفر الفريايب ثنا منصور بن أيب مزاحم وحممد بن أنبأ أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي  - ٤٣١٦
  فذكراه حنو رواية عبد العزيز األويسي مل يقوال فيه عن أبيه : عثمان بن خالد قاال ثنا إبراهيم بن سعد 

وأخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عمرو بن  - ٤٣١٧
أبصر رسول اهللا صلى اهللا عليه و : نبأ شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن بن حبينة قال مرزوق أ

سلم رجال يصلي ركعتني وقد أقيمت الصالة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصبح أربعا الصبح أربعا قال 
  يعقوب الصحيح هذا وإبراهيم قد أخطأ يف قوله عن أبيه 

بو احلسن علي بن أمحد املقرئ ببغداد أنبأ أمحد بن سلمان ثنا عبد امللك بن حممد ثنا بشر بن عمر أنبأ أ - ٤٣١٨
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل : أنبأ شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن مالك بن حبينة 

لبخاري من حديث شعبة املسجد وقد أقيمت الصالة ورجل يصلي ركعتني فقال تصلي الصبح أربعا أخرجه ا
وكذلك قال أبو عوانة ومحاد بن سلمة عن سعد قال البخاري وقال بن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد اهللا بن 



حبينة قال يعقوب بن سفيان ورواه األوزاعي وشيبان عن حيىي بن أيب كثري عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن 
اهللا عليه و سلم مر عليه قال الشيخ والصحيح قول من قال عبد اهللا بن عبد اهللا بن مالك بن حبينة أن النيب صلى 

مالك بن حبينه وهو عبد اهللا بن مالك بن القشب من أزد شنوءة وأمه حبينة بنت احلارث بن املطلب قاله علي بن 
  املديين 

د بن يعقوب ثنا أسيد بن وقد أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حمم - ٤٣١٩
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل حني : عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان عن جعفر بن حممد عن أبيه 

  أقيمت صالة الصبح فمر به بن القشب وهو يصلي فقال بن القشب أتصلي الصبح أربعا كذا قال سفيان 

 حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن عبد الوهاب ثنا خالد بن وحدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا - ٤٣٢٠
خرج رسول اهللا صلى اهللا : خملد ثنا سليمان بن بالل عن جعفر بن حممد عن أبيه عن عبد اهللا بن مالك بن حبينة قال 

  عليه و سلم إىل صالة الصبح ومعه بالل فأقام الصالة فمر يب وضرب منكيب وقال تصلي الصبح أربعا 

أنبا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل حممد بن إبراهيم املزكي ثنا أمحد بن سلمة ثنا حامد بن عمر  - ٤٣٢١
دخل رجل املسجد ورسول اهللا صلى : البكراوي ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عاصم عن عبد اهللا بن سرجس قال 

ىل الصف فلما انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و اهللا عليه و سلم يف صالة الصبح فصلى ركعتني قبل أن يصل إ
سلم قال له يا فالن بأي صالتيك اعتددت باليت صليت وحدك أو باليت صليت معنا رواه مسلم يف الصحيح عن 

  حامد بن عمر 

بن أنبأ أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا أبو عامر اخلزاز عن  - ٤٣٢٢
أتصلي : أيب مليكة عن بن عباس قال كنت أصلي وأخذ املؤذن يف اإلقامة فجذبين النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال 

  الصبح أربعا 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس الدوري  - ٤٣٢٣
سحاق ثنا عمرو بن دينار قال مسعت عطاء بن يسار يقول عن أيب هريرة عن النيب ثنا روح بن عبادة ثنا زكريا بن إ

إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة وقال مرة إذا قامت الصالة رواه مسلم يف : صلى اهللا عليه و سلم قال 
  الصحيح عن حيىي بن حبيب عن روح بن عبادة 

كر حممد بن بكر ثنا أبو داود قال ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا محاد بن وأنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو ب - ٤٣٢٤
سلمة ح قال وثنا أمحد بن حنبل ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن ورقاء ح قال وثنا احلسن بن علي ثنا أبو عاصم عن 

بن املتوكل ثنا  بن جريج ح قال وثنا احلسن بن علي ثنا يزيد بن هارون عن محاد بن زيد عن أيوب ح قال وثنا حممد
عبد الرزاق ثنا زكريا بن إسحاق كلهم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن حنبل وعن : صلى اهللا عليه و سلم 
بن محيد عن عبد الرزاق وزاد يف حديث يزيد بن هارون قال يزيد بن احلسن احللواين عن يزيد بن هارون وعن عبد 



هارون قال محاد بن زيد مث لقيت عمرا فحدثين به ومل يرفعه أنبأه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا 
  ه احلسني بن حممد بن زياد ثنا احلسن بن علي احللواين ثنا يزيد بن هارون فذكر احلديث بزيادت

وأنبأ أبو عبد اهللا احلسني بن احلسن بن حممد املخزومي الغضائري ببغداد ثنا أبو جعفر حممد بن عمرو  - ٤٣٢٥
الرزاز ثنا إبراهيم بن عبد الرحيم بن عمر وأنبأ السيد أبو احلسن احلسين أنبأ أبو األحرز حممد بن عمر بن مجيل 

يا بن عدي ثنا محاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار األزدي ثنا إبراهيم بن عبد الرحيم دنوقاء ثنا زكر
قال إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة قال زكريا قال محاد قال علي بن احلكم : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

يخ وقد رفعه حدث هبذا عمرو مرة فرفعه فقال له رجل إنك مل تكن ترفعه قال بلى قال ال واهللا قال فسكت قال الش
عن عمرو بن دينار سوى من ذكرنا زياد بن سعد وحممد بن جحادة وأبان بن يزيد العطار وحممد بن مسلم الطائفي 

  ومجاعة 

أنبأ أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا حممد بن علي بن إمساعيل املروزي ثنا أمحد بن سيار  - ٤٣٢٦
روزي ثنا مسلم بن خالد الزجني عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة ثنا حيىي بن نصر بن حاجب امل

إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة قيل يا رسول اهللا وال ركعيت : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
حيىي بن نصر عن مسلم بن خالد الفجر قال وال ركعيت الفجر قال أبو أمحد ال أعلم ذكر هذه الزيادة يف متنه غري 

عن عمرو قال الشيخ وقد قيل عن أمحد بن سيار عن نصر بن حاجب وهو وهم ونصر بن حاجب املروزي ليس 
بالقوي وابنه حيىي كذلك وفيما احتججنا به من األحاديث الصحيحة كفاية عن هذه الزياده وباهللا التوفيق وقد روي 

ليث عن عطاء عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  عن حجاج بن نصري عن عباد بن كثري عن
  و سلم قال إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة إال ركعيت الصبح 

أنبأ أبو بكر بن احلارث أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا حممد بن إبراهيم بن داود ثنا أبو عمرو احلليب  - ٤٣٢٧
فذكره وهذه الزيادة ال أصل هلا وحجاج بن نصري وعباد بن كثري ضعيفان وقد قيل : السوسي ثنا حجاج بن نصري 

عن حجاج بإسناده عن جماهد بدل عطاء وليس بشيء وروينا عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه كان إذا رأى 
  رجال يصلي وهو يسمع اإلقامة ضربه 

ن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا هدبة ثنا محاد بن وأخربنا أبو احلسن املقرئ ثنا احلسن بن حممد ب - ٤٣٢٨
أنه أبصر رجال يصلي الركعتني واملؤذن يقيم فحصبه وقال أتصلي الصبح : سلمة عن أيوب عن نافع عن بن عمر 

   ٦١٠أربعا موقوف 

  باب من أجاز قضاءمها بعد الفراغ من الفريضة

ا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا عبد اهللا بن منري عن أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثن - ٤٣٢٩
رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم رجال يصلي بعد : سعد بن سعيد حدثين حممد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو قال 

صالة الصبح ركعتني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة الصبح ركعتان فقال الرجل إين مل أكن صليت 
ركعتني اللتني قبلهما فصليتهما اآلن فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أبو داود ثنا حامد بن حيىي قال ال



قال سفيان كان عطاء بن أيب رباح حيدث هبذا احلديث عن سعد بن سعيد قال أبو داود روي عبد ربه وحيىي ابنا 
ليه و سلم قال الشيخ وقد روي من وجه آخر عن سعيد هذا احلديث مرسال أن جدهم صلى مع النيب صلى اهللا ع

حيىي عن أبيه عن جده أنه جاء والنيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي صالة الفجر فصلى معه فلما سلم قام فصلى 
ركعيت الفجر فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم ما هاتان الركعتان فقال مل أكن صليتهما قبل الفجر فسكت ومل 

  يقل شيئا 

أنبأه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا أسد بن موسى ثنا  - ٤٣٣٠
   ٦١١فذكره : الليث بن سعد عن حيىي بن سعيد 

  باب من أجاز قضاؤمها بعد طلوع الشمس إىل أن تقام الظهر

الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا مسدد ثنا أنبأ أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد  - ٤٣٣١
عرسنا مع رسول اهللا : حيىي بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثين أبو حازم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

صلى اهللا عليه و سلم فلم نستيقظ حىت طلعت الشمس فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليأخذ كل رجل 
هذا منزل حضرنا فيه الشيطان مث دعا باملاء فتوضأ مث سجد سجدتني مث أقيمت الصالة منكم برأس راحلته فإن 

فصلى الغداة رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن حامت وغريه عن حيىي القطان وروينا يف هذه القصة عن أيب قتادة 
  وعمران بن حصني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قضى هاتني الركعتني 

بأ أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عمرو بن عاصم ثنا مهام عن أن - ٤٣٣٢
من مل : قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  يصل ركعيت الغداه فليصل إذا طلعت الشمس 

اهللا ثنا أبو زكريا حيىي بن حممد العنربي ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا أبو بدر عباد بن الوليد  وأنبأ أبو عبد - ٤٣٣٣
مبثل إسناده إال أنه قال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من مل يصل ركعيت : الغربي ثنا عمرو بن عاصم فذكره 

  اىل أعلم وعمرو بن عاصم ثقة الفجر حىت تطلع الشمس فليصلهما تفرد به عمرو بن عاصم واهللا تع

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس  - ٤٣٣٤
حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك يونس بن يزيد عن بن شهاب أن السائب بن يزيد 

عتبه أخربنا عن عبد الرمحن بن عبد القارىء قال مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن
من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بني صاله الفجر وصالة : يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ه مالك يف املؤطا عن داود الظهر كتب له كأمنا قرأه من الليل رواه مسلم يف الصحيح عن حرملة عن بن وهب وروا
بن احلصني عن عبد الرمحن بن هرمز األعرج عن عبد الرمحن بن عبد القارىء ان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

قال من فاته حزبه من الليل فقرأه حني تزول الشمس إىل صالة الظهر فكأنه مل يفته أو كأنه أدركه أنبأه أبو احلسني 
  جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن قعنب وابن بكري عن مالك فذكره موقوفا بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن 



أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم بن أمحد الفارسي ثنا أبو احلسن أمحد بن جعفر بن أيب توبة الصويف أنبأ  - ٤٣٣٥
: عن نافع أن بن عمر  أبو بكر حممد بن الفضل بن حامت اإليلي ثنا عبد اهللا بن معاوية اجلمحي ثنا محاد عن أيوب

كان ال يصلي من أول النهار حىت تزول الشمس قال فصلى يوما فسئل عن ذلك وذلك حني طلعت الشمس فقال 
  اين مل أكن صليت ركعيت الغداة 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أخربنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري  - ٤٣٣٦
أنه بلغه أن عبد اهللا بن عمر فاتته ركعتا الفجر فصالمها أن طلعت الشمس قال مالك وبلغين عن القاسم : لك ثنا ما

   ٦١٢بن حممد مثل ذلك رواه سفيان عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر 

  باب من أجاز قضاء النوافل على اإلطالق

  العصر قد مضى يف هذا حديث عائشة وأم سلمة يف الركعتني بعد 

وأنبأ أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٤٣٣٧
سليمان بن حرب ثنا محاد بن سلمة عن األزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة رضي اهللا عنها عن أم سلمة رضي 

بعد العصر فصلى ركعتني فقلت يا رسول اهللا ما هاتان دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اهللا عنها قالت 
  الركعتان ما كنت تصليهما فقال كنت أصليهما بعد الظهر فجاءين مال فشغلين عنهما فصليت اآلن 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا احلسن بن علي بن حبر الربي ثنا  - ٤٣٣٨
أن : ر ثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن سعد بن هشام عن عائشة رضي اهللا عنها سعيد بن منصو

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا فاتته الصالة من الليل من وجع أو غريه صلى من النهار ثنيت عشرة ركعة 
كان إذا عمل عمال أثبته مث قال رواه مسلم يف الصحيح عن سعيد بن منصور ورواه شعبة عن قتادة وزاد فيه و

  وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثنيت عشرة ركعة 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ حدثين احلسني بن حممد الدارمي ثنا حممد بن إسحاق ثنا علي بن خشرم ثنا  - ٤٣٣٩
  فذكره رواه مسلم يف الصحيح عن علي بن خشرم : عيسى بن يونس عن شعبة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قالوا ثنا أبو  - ٤٣٤٠
العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك يونس بن يزيد عن بن شهاب أن السائب 

بن عبد القارىء قال مسعت عمر بن اخلطاب رضي  بن يزيد وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أخرباه عن عبد الرمحن
من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بني صالة الفجر : اهللا عنه يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وصالة الظهر كتب له كأمنا قرأه من الليل رواه مسلم يف الصحيح عن حرملة عن بن وهب وقد رواه مالك يف 
د بن احلصني عن عبد الرمحن بن هرمز األعرج عن عبد الرمحن بن عبد القارىء أن عمر بن اخلطاب املوطأ عن داو

  رضي اهللا عنه قال من فاته حزبه من الليل فقرأ به حني تزول الشمس إىل صالة الظهر فكأنه مل يفته أو كأنه أدركه 



: سفيان ثنا بن قعنب وابن بكري عن مالك أخربناه أبو أمحد العدل أنا أبو بكر بن جعفر ثنا يعقوب بن  - ٤٣٤١
  فذكره موقوفا 

وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن  - ٤٣٤٢
اهللا  سئل رسول اهللا صلى: مشيل ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال مسعت أبا سلمة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

   ٦١٣عليه و سلم أي األعمال أحب إىل اهللا قال أدومها وإن قل أخرجاه يف الصحيح من حديث شعبة 

  باب الترغيب يف اإلكثار من الصالة

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا  - ٤٣٤٣
وب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أخربين أيب حدثين األوزاعي ثنا الوليد بن هشام عن ثنا أبو العباس حممد بن يعق

دلين على عمل ينفعين اهللا به فسكت عين : معدان بن طلحة قال قلت لثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
يه و سلم يقول ما من عبد قلت دلين على عمل ينفعين اهللا به فسكت عين فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عل

يسجد هللا سجدة إال رفعه اهللا هبا درجه وحط عنه هبا خطيئة قال معدان مث لقيت أبا الدرداء فحدثين مثل ذلك ويف 
رواية السوسي وحده معدان بن أيب طلحة أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث الوليد بن مسلم عن األوزاعي 

  وزاد فيه عليك بالسجود هللا 

نبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي قاال ثنا أبو العباس حممد بن وأ - ٤٣٤٤
يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أخربين أيب ثنا األوزاعي ثنا حيىي بن أيب كثري ثنا أبو سلمة بن عبد الرمحن قال 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم وآتيه بوضوئه وحاجته فكان  كنت أبيت مع رسول: حدثين ربيعة بن كعب األسلمي قال 
يقوم من الليل ويقول سبحان ريب وحبمده سبحان ريب وحبمده اهلوى سبحان رب العاملني سبحان رب العاملني اهلوى 
قال فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل لك حاجة قال فقلت يا رسول اهللا مرافقتك يف اجلنة قال أو غري 
ذلك قال فقلت يا رسول اهللا مرافقتك يف اجلنة قال فأعين على نفسك بكثرة السجود أخرجه مسلم يف الصحيح 

  من حديث هقل بن زياد عن األوزاعي 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن عاصم  - ٤٣٤٥
إنك ما دمت يف الصالة فإنك : فيان عن زبيد عن مرة قال قال عبد اهللا بن مسعود ثنا احلسني بن حفص عن س

   ٦١٤تقرع باب امللك ومن يكثر قرع باب امللك يفتح له 

  باب صالة الليل مثىن مثىن

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب بن يوسف الشيباين  - ٤٣٤٦
افظ ثنا السري بن خزمية ثنا عبد اهللا بن مسلمة القعنيب عن مالك بن أنس ح وأنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا احل

حيىي بن منصور القاضي ثنا حممد بن عبد السالم ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن نافع وعبد اهللا بن دينار 
ه و سلم عن صالة الليل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سأل رسول اهللا صلى اهللا علي: عن بن عمر أن رجال 



سلم صالة الليل مثىن مثىن فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى رواه البخاري عن عبد اهللا بن 
  يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو عبد اهللا  أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي - ٤٣٤٧
إسحاق بن حممد السوسي وأبو عبد الرمحن السلمي قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ إبراهيم بن مرزوق 

البصري ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عقبة بن حريث عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا 
صالة الليل مثىن مثىن فإذا رأيت أن الصبح مدركك فأوتر بركعة فقال رجل البن عمر ما : عليه و سلم صلى اهللا 

  مثىن قال تسلم يف كل ركعتني أخرجه مسلم يف الصحيح عن حممد بن مثىن عن حممد بن جعفر عن شعبة 

مد بن يعقوب ثنا الربيع بن أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حم - ٤٣٤٨
سليمان أنبأ بن وهب أخربين بن أيب ذئب ويونس بن يزيد وعمرو بن احلارث أن بن شهاب أخربهم عن عروة بن 

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي فيما بني أن يفرغ : الزبري عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت 
ى عشرة ركعه يسلم من كل ركعتني ويوتر بواحدة ويسجد بسجدة قدر ما يقرأ من صالة العشاء إىل الفجر إحد

أحدكم مخسني آيه قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت املؤذن من صالة الفجر وتبني له الفجر قام فركع ركعتني خفيفتني 
ه مسلم يف مث اضطجع على شقه األمين حىت يأتيه املؤذن لإلقامة فيخرج معه قال وبعضهم يزيد على بعض أخرج

الصحيح عن حرملة عن بن وهب عن عمرو بن احلارث ويونس بن يزيد يف السالم من كل ركعتني بنحوه رواه أبو 
سليمان اخلطايب من حديث بن املبارك عن األوزاعي عن الزهري وقال فإذا سكب املؤذن باألول من صالة الفجر 

   ٦١٥قال سويد سكب يريد آذن وهو من الصب 

  ل والنهار مثىن مثىنباب صالة اللي

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا عمرو بن مرزوق وأنبأ أبو  - ٤٣٤٩
علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي بن عبد 

صالة الليل والنهار مثىن مثىن وكذلك رواه غندر عن : يب صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا البارقي عن بن عمر عن الن
  شعبة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد إمساعيل بن علي اخلطيب ببغداد قرأت عليه فأقر به ثنا حسني بن  - ٤٣٥٠
عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  فهم ثنا حيىي بن معني ثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء األزدي عن بن

صالة الليل والنهار مثىن مثىن وكذلك رواه معاذ بن معاذ عن شعبة وكذلك رواه عبد امللك بن حسني : و سلم 
  عن يعلى بن عطاء 

د أنبأ أبو بكر الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا حممد بن سليمان بن فارس قال سئل أبو عب - ٤٣٥١
كان بن عمر ال : اهللا يعين البخاري عن حديث يعلى أصحيح هو فقال نعم قال أبو عبد اهللا وقال سعيد بن جبري 

  يصلي أربعا ال يفصل بينهن إال املكتوبة 



أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن  - ٤٣٥٢
قرئ على بن وهب أخربك عمرو بن احلارث عن بكري بن عبد اهللا عن بن أيب سلمة عن حممد بن عبد نصر قال 

صالة الليل والنهار مثىن مثىن يريد به التطوع وكذلك رواه : الرمحن بن ثوبان حدثه أنه مسع عبد اهللا بن عمر يقول 
  الليث بن سعد عن عمرو بن أيب سلمة هو عبد اهللا بن أيب سلمة 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا حيىي بن عبد  - ٤٣٥٣
اهللا بن بكري ثنا الليث بن سعد عن عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أيب أنس عن عبد اهللا بن نافع بن العمياء عن 

الصالة مثىن مثىن تشهد يف كل : ى اهللا عليه و سلم قال ربيعة بن احلارث عن الفضل بن العباس أن رسول اهللا صل
ركعتني مث تضرع وختشع ومتسكن وترفع يديك تقول تستقبل هبما وجهك وتقول يا رب يا رب فمن مل يفعل فهي 

  خداج خالفه شعبة يف إسناده 

ن بن عمر وأبو النضر أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األصم ثنا احلسن بن مكرم ثنا عثما - ٤٣٥٤
وروح وفهد بن حيان ووهب بن جرير قالوا ثنا شعبة ح وأنبأ أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن 

حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أيب أنس عن عبد اهللا بن نافع بن العمياء عن عبد اهللا 
الصالة مثىن مثىن وتشهد يف كل ركعتني وتبأس : ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بن احلارث عن املطلب قال ق

ومتسكن واقنع يديك وقل اللهم اللهم فمن مل يفعل ذلك فهي خداج فهي خداج لفظ حديث أيب داود ويف حديثهم 
ى الترمذي قال وتقنع بيديك وتقول اللهم فإن مل تفعل ذلك فهي خداج وفيما قرأت يف كتاب العلل أليب عيس

مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول يف هذا احلديث رواية الليث بن سعد عن عبد ربه بن سعيد أصح من حديث 
شعبة وشعبة أخطأ يف هذا احلديث يف مواضع قال عن أنس بن أيب أنس وامنا هو عمران بن أيب أنس وقال عن عبد 

ن ربيعه بن احلارث وربيعة بن احلارث هو بن املطلب فقال هو وعن اهللا بن احلارث وأمنا هو عن عبد اهللا بن نافع ع
   ٦١٦املطلب ومل يذكر فيه عن الفضل بن عباس 

  باب من أجاز أن يصلي أربعا ال يسلم إال يف آخرهن

أنبأ أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا أبو أمحد حممد بن  - ٤٣٥٥
الوهاب الفراء أنبأ يعلى بن عبيد ثنا عبيدة عن إبراهيم عن بن منجاب عن القرثع عن أيب أيوب األنصاري قال عبد 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي حني تزول الشمس أربع ركعات فقال أبو أيوب يا رسول اهللا ما هذه : 
حىت يصلي الظهر فأحب أن يصعد يل فيهن خري  الصالة قال إن أبواب السماء تفتح حني تزول الشمس فال ترتج

قبل أن ترتج أبواب السماوات قال يا رسول اهللا تقرأ فيهن أو يقرأ فيهن كلهن قال نعم قال فيهن سالم فاصل قال 
  ال إال يف آخرهن ومبعناه رواه حممد بن فضيل عن عبيدة بن معتب 

بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  وأنبأ أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن - ٤٣٥٦
أبو الربيع ثنا هشيم أنبأ عبيدة ح قال وثنا أبو الربيع أيضا أنبأ إمساعيل بن زكريا ثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن 

قال أدمن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أربع ركعات : منجاب عن قزعة عن القرثع عن أيب أيوب األنصاري 
صليهن حني تزول الشمس يف منزل أيب أيوب األنصاري قال فقلت يا رسول اهللا ما هذه الصالة اليت تصليها فذكر ي



احلديث مبعناه قال وهذا حديث إمساعيل بن زكريا وهو أمت وكذلك رواه أبو داود الطيالسي وغريه عن شعبة عن 
قزعه عن قرثع عن أيب أيوب وقيل عن قرثع  عبيدة وقيل عن شعبة عن عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن

عن قزعة وهو خطأ وعبيدة بن معتب ضعيف ال حيتج خبربه أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة قال قال 
أبو داود بلغين عن حيىي بن سعيد القطان لو حدثت عن عبيدة بشيء حلدثت عنه هبذا احلديث قال أبو داود عبيدة 

  وقد روي من وجه آخر غري قوي عن أيب أيوب  ضعيف قال الشيخ

أنبأه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو قالبة حدثين عبيد اهللا بن عبد اجمليد  - ٤٣٥٧
احلنفي ثنا شريك عن األعمش عن املسيب بن رافع عن علي بن الصلت عن أيب أيوب عن النيب صلى اهللا عليه و 

  : سلم 

ح وأنبأ أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد  - ٤٣٥٨
أن النيب صلى اهللا عليه : بن أيب بكر ثنا مؤمل عن سفيان عن األعمش عن املسيب بن رافع عن رجل عن أيب أيوب 

ال إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء و سلم كان يصلي أربعا قبل الظهر فقيل له إنك تدمي هذه الصالة فق
وأحب أن أقدم قبل أن ترتج لفظ حديث سفيان وقد ورد احلديث الثابت بإجازة مخس ال يتشهد وال يسلم فيهن 
إال يف آخرهن يف الوتر وبإجازة تسع ال يقعد إال يف الثامنة وال يسلم إال يف التاسعة وذلك أيضا يف الوتر مذكور 

٦١٧   

  ن يصلي بال عقد عددباب من أجاز أ

أنبأ أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عوف  - ٤٣٥٩
دخل األحنف بن قيس مسجد دمشق فإذا برجل : ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي قال حدثين هارون بن رئاب قال 

 أنظر على شفع ينصرف أم على وتر قال فلما انصرف الرجل قال يكثر الركوع والسجود فقال واهللا ال أبرح حىت
له يا عبد اهللا هل تدري أعلى شفع انصرفت أم على وتر قال ال أكون أدري فإن اهللا يدري إين مسعت خليلي أبا 
ما  القاسم صلوات اهللا عليه وسالمه يقول مث بكى مث قال إين مسعت خليلي أبا القاسم صلى اهللا عليه و سلم يقول

من عبد يسجد هللا سجدة إال رفعه اهللا هبا درجة وحط عنه هبا خطيئة قال فقال األحنف بن قيس من أنت يرمحك اهللا 
   ٦١٨قال قال أبو ذر فتقاصرت إىل نفسي مما وقع يف نفسي عليه 

  باب صالة التطوع قائما وقاعدا

بالويه أنبأ موسى بن احلسن بن عباد ثنا عبد اهللا أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن  - ٤٣٦٠
بن بكر السهمي ثنا هشام بن حسان قال وأخربين أبو الوليد الفقيه ثنا جعفر بن حممد بن احلسني ثنا حيىي بن حيىي 

سألت عائشة رضي اهللا عنها عن : أنبأ أبو معاوية عن هشام بن حسان عن بن سريين عن عبد اهللا بن شقيق قال 
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكثر الصالة قائما وقاعدا فإذا صالة ر

  افتتح الصالة قائما ركع قائما وإذا افتتح الصالة قاعدا ركع قاعدا رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 



ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن هارون أنبأ اجلريري ح أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس احملبويب  - ٤٣٦١
وأخربين أبو النضر الفقيه ثنا حممد بن نصر اإلمام ثنا حيىي بن حيىي أنبأ يزيد بن زريع عن سعيد اجلريري عن عبد اهللا 

بعد ما  قلت لعائشة رضي اهللا عنها هل كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي وهو قاعد قالت نعم: بن شقيق قال 
  حطمه الناس رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس  - ٤٣٦٢
أبا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا حجاج بن حممد قال قال بن جريج أخربين عثمان بن أيب سليمان أن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل ميت حىت كان : سلمة بن عبد الرمحن أخربه أن عائشة رضي اهللا عنها أخربته 
  كثريا من صالته وهو جالس رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن حامت وغريه عن حجاج بن حممد 

بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد الرمحن السلمي وأبو سعيد - ٤٣٦٣
يعقوب ثنا أبو عتبه ثنا بن أيب فديك قال حدثين الضحاك يعين بن عثمان عن عبد اهللا بن عروة عن أبيه عن عائشة 

كان أكثر صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني ثقل وبدن وهو جالس أخرجه : رضي اهللا عنها أهنا قالت 
  ح من حديث الضحاك بن عثمان مسلم يف الصحي

أنبأ أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا القعنيب عن  - ٤٣٦٤
مالك ح وأنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ حدثين علي بن عيسى بن إبراهيم ثنا جعفر بن حممد بن احلسني وموسى بن 

ذهليان قالوا ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن السائب بن يزيد حممد وإبراهيم بن علي ال
قالت ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن املطلب بن أيب وداعة السهمي عن حفصة رضي اهللا عنها أهنا 

بالسورة فريتلها حىت تكون صلى يف سبحته قاعدا حىت كان قبل وفاته بعام فكان يصلي يف سبحته قاعدا وكان يقرأ 
  أطول من أطول منها رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

أنبأ أبو منصور الظفر بن حممد بن أمحد العلوي أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا أمحد بن أيب  - ٤٣٦٥
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم  :حازم غرزة ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا احلسن بن صاحل عن مساك عن جابر بن مسرة 

   ٦١٩مل ميت حىت صلى قاعدا رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن عبيد اهللا بن موسى 

  باب من افتتح صالة التطوع جالسا مث قام ومن عاد إىل القعود بعد القيام

قاال أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي  أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ وعبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل - ٤٣٦٦
ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا حيىي بن بكري ثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا 

إهنا مل تر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي صالة الليل قاعدا قط حىت أسن فكان يقرأ قاعدا حىت إذا : أخربته 
أن يركع قام فقرأ حنوا من ثالثني أو أربعني آيه مث ركع رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن أراد 

  مالك وأخرجه مسلم من أوجه عن هشام 



أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا القعنيب  - ٤٣٦٧
ك ح قال وأنبأ أبو نصر بن عمر ثنا جعفر بن حممد بن احلسني ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على فيما قرأ على مال

أن رسول اهللا صلى : مالك عن عبد اهللا بن يزيد وأيب النضر عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة رضي اهللا عنها 
در ما يكون ثالثني أو أربعني آيه قام فقرأ اهللا عليه و سلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته ق

وهو قائم مث ركع مث سجد مث يفعل يف الركعة الثانية مثل ذلك رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن 
  مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

ن يعقوب ثنا حممد بن أنبأ أبو احلسن على بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف ب - ٤٣٦٨
: أيب بكر ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن الوليد بن أيب هشام عن أيب بكر بن حممد عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان أربعني آية رواه مسلم 
   ٦٢٠أيب شيبة وغريه عن إمساعيل بن علية  يف الصحيح عن أيب بكر بن

  باب فضل صالة القائم على صالة القاعد

أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن اإلعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق بن األزرق ثنا  - ٤٣٦٩
ا أمحد بن الوليد الفحام ثنا يزيد حسني املكتب ح وأنبأ أبو احلسني علي بن حممد بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثن

بن هارون أنبأ حسني املعلم ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أبو املثىن ثنا مسدد ثنا عبد 
سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم عن : الوارث ثنا حسني املعلم عن عبد اهللا بن بريدة عن عمران بن حصني قال 

رجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله صالة ال
نصف أجر القاعد لفظ حديث عبد الوارث ويف حديث إسحاق أنه سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن صالة 

البخاري يف الصحيح عن أيب معمر القاعد والباقي مثله ويف حديث يزيد سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه 
  عن عبد الوارث بن سعيد 

أنبأ أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن  - ٤٣٧٠
منصور قال مسعت هالل بن يساف حيدث عن أيب حيىي األعرج عن عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

صالة القاعد على النصف من صالة القائم أخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة ويف حديث : لم قال و س
جرير عن منصور ختصيص النيب صلى اهللا عليه و سلم بالصالة جالسا وأن قوله صالة القاعد على النصف من صالة 

   ٦٢١لنكاح القائم يف غريه وذلك يرد إن شاء اهللا تعاىل يف باب اخلصائص يف أول كتاب ا

  باب التطوع على الراحلة غري املكتوبة قد مضت األحاديث فيه

أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا بن وهب ح وأنبأ أبو  - ٤٣٧١
بن وهب أخربين يونس بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنبأ احلسن بن سفيان ثنا حرملة بن حيىي أنا 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسبح على الراحلة : يزيد عن بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه قال 



قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غري أنه ال يصلي عليها املكتوبة ليس يف حديث أيب داود قبل رواه مسلم يف 
  ما مضى الصحيح عن حرملة وقد أخرجته عاليا يف 

وأنبأ أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا حممد بن حيىي الذهلي ثنا  - ٤٣٧٢
كان يصلي على بعريه حيث توجه به أخربهم أن رسول اهللا : محاد بن مسعدة عن عبيد اهللا عن نافع أن عبد اهللا 
   ٦٢٢ كان يوتر على بعريه صلى اهللا عليه و سلم كان يفعل ذلك وأن عبد اهللا

  باب قيام شهر رمضان

أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن صاحل أنبأ بن هانئ ثنا حممد بن عمرو احلرشي ثنا حيىي بن حيىي  - ٤٣٧٣
قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا 

من قام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي : ه و سلم قال علي
  ورواه البخاري عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن سليمان الفقيه ثنا عبيد بن عبد الواحد ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث  - ٤٣٧٤
عقيل عن بن شهاب قال أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا  عن

من قام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري يف الصحيح عن : صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  حيىي بن بكري 

بن أيب عمرو وأبو عبد الرمحن السلمي وأبو احلسن علي بن حممد  أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد - ٤٣٧٥
السبيعي وأبو سعيد أمحد بن حممد بن مزاحم الصفار األديب لفظا قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع 

عت رسول بن سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب قال أخربين أبو سلمة أن أبا هريرة قال مس
لرمضان من قامه إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وأنبأ أبو سعيد بن أيب : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

عمرو وأبو عبد الرمحن السلمي وأبو احلسن السبيعي وأبو سعيد األديب قالوا ثنا أبو العباس ثنا الربيع بن سليمان 
عن أيب سلمة ومحيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن  ثنا بن وهب أخربين مالك عن بن شهاب

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثله سواء ورواه بن عيينة عن الزهري عن أيب سلمة فقال من صام رمضان ومن 
  قام ليلة القدر 

سني بن احلسن القطان أنبأ وأنبأ أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنبأ أبو بكر حممد بن احل - ٤٣٧٦
أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق ح وأنبأ أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل 

أن رسول اهللا صلى اهللا : بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أيب هريرة 
 قيام رمضان من غري أن يأمرهم فيه بعزمية فيقول من قام رمضان إميانا واحتسابا غفر له عليه و سلم كان يرغب يف

ما تقدم من ذنبه فتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واألمر على ذلك زاد أمحد بن منصور الرمادي يف روايته يف 
عن عبد بن محيد عن عبد الرزاق خالفه أيب بكر وصدر من خالفة عمر رضي اهللا عنهما رواه مسلم يف الصحيح 

ورواه أيضا مالك عن الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة مبعناه وقال قال بن شهاب فتويف رسول 



اهللا صلى اهللا عليه و سلم واألمر على ذلك وكان األمر على ذلك يف صدر خالفة أيب بكر وصدر من خالفة عمر 
نا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي بن اخلطاب رضي اهللا عنهما أخرب

  ثنا بن بكري ثنا مالك فذكره 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس عبد اهللا بن احلسني القاضي مبرو أنبأ احلارث بن أيب أسامة ثنا  - ٤٣٧٧
و عبد اهللا حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حممد بن عمرو احلرشي ثنا إمساعيل بن أيب أويس ثنا مالك ح وأنبأ أب

أن رسول اهللا صلى اهللا : حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها 
الليلة عليه و سلم صلى يف املسجد ذات ليلة فصلى بصالته ناس مث صلى من القابلة فكثر الناس مث اجتمعوا من 

الثالثة أو الرابعة فلم خيرج إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم مينعين 
من اخلروج إليكم إال أين خشيت أن تفرض عليكم قال وذلك يف رمضان لفظ حديثهما سواء إال أن بن أيب أويس 

واه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل ورواه مسلم عن حيىي بن قال عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم ر
  حيىي 

وأنبأ أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو احلسني عبد الصمد بن علي  - ٤٣٧٨
هاب أخربين بن مكرم ثنا حممد بن عبيد بن عبد الواحد ثنا حيىي بن عبد اهللا بن بكري ثنا الليث عن عقيل عن بن ش

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج ليلة : عروة بن الزبري أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربته 
من جوف الليل يصلي يف املسجد فصلى رجال يصلون بصالته فأصبح الناس فتحدثوا بذلك فاجتمع أكثر منهم 

ية فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا بذلك فكثر أهل فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الليلة الثان
املسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلوا بصالته فلما كانت الليلة الرابعة عجز 
املسجد عن أهله فلم خيرج إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فطفق رجال منهم يقولون الصالة فلم خيرج 

م رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت خرج لصالة الصبح فلما قضى صالة الفجر أقبل على الناس فتشهد مث إليه
قال أما بعد فإنه مل خيف علي شأنكم الليلة ولكين خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها وكأن رسول اهللا صلى 

مر فيه فيقول من قام رمضان إميانا واحتسابا غفر اهللا عليه و سلم يرغبهم يف قيام رمضان من غري أن يأمرهم بعزمية أ
له ما تقدم من ذنبه فتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واألمر على ذلك مث كان األمر على ذلك خالفة أيب بكر 

وصدرا من خالفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما قال عروة وأخربين عبد الرمحن بن عبد القارىء وكان من 
ضي اهللا عنه وكان يعمل مع عبد اهللا بن األرقم على بيت مال املسلمني أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عمال عمر ر

عنه خرج ليلة يف رمضان فخرج معه عبد الرمحن فطاف يف املسجد وأهل املسجد أوزاع متفرقون يصلي الرجل 
لو مجعناهم على قارئ واحد لكان لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصالته الرهط قال عمر رضي اهللا عنه واهللا ال أظن 

أمثل فعزم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه على أن جيمعهم على قارئ واحد فأمر أيب بن كعب رضي اهللا عنه أن 
يقوم هبم يف رمضان فخرج عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه والناس يصلون بصالة قارئ هلم ومعه عبد الرمحن بن 

ضي اهللا عنه نعم البدعة هذه واليت ينامون عنها أفضل من اليت يقومون يريد عبد القارىء فقال عمر بن اخلطاب ر
آخر الليل وكان الناس يقومون يف أوله رواه البخاري يف الصحيح عن بن بكري دون حديث عبد الرمحن بن عبد 

  القارىء وأمنا أخرج حديث عبد الرمحن عن حديث مالك عن الزهري 



بن حممد بن احلسن العدل أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم أنبأ أبو أمحد عبد اهللا  - ٤٣٧٩
خرجت مع : العبدي ثنا بن بكري ثنا مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبري عن عبد الرمحن بن عبد القارىء قال 

فيصلي الرجل لنفسه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف ليلة يف رمضان إىل املسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون 
ويصلي الرجل فيصلي بصالته الرهط فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه واهللا إين ألرى لو مجعت هؤالء على 

قارئ واحد لكان أمثل مث عزم فجمعهم على أيب بن كعب قال مث خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصالة 
ة هذه واليت ينامون عنها أفضل من اليت يقومون يريد آخر قارئهم فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه نعم البدع

  الليلة وكان الناس يقومون أوله رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك 

أنبأ أبو عبد اهللا احلسني بن حممد بن فنجويه الدينوري ثنا عبيد اهللا بن حممد بن شنبة ثنا حممد بن عمران  - ٤٣٨٠
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مجع : هللا يعين املخزومي ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه ثنا أبو عبيد ا

  الناس على قيام شهر رمضان الرجال على أيب بن كعب والنساء على سليمان بن أيب حثمة 

رازي ببغداد ثنا أخربنا أبو احلسني ثنا موسى بن حممد بن علي بن عبد اهللا ثنا أمحد بن عيسى بن ماهان ال - ٤٣٨١
كان علي بن أيب طالب رضي : هشام بن عمار ثنا مروان بن معاوية عن أيب عبد اهللا الثقفي ثنا عرفجة الثقفي قال 

   ٦٢٣اهللا عنه يأمر الناس بقيام شهر رمضان وجيعل للرجال إماما وللنساء إماما قال عرفجة فكنت أنا إمام النساء 

  ها من صالة الليل باالنفراد أفضلباب من زعم أن صالة التراويح وغري

أنبأ أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن قادم املروزي وأمحد بن بشر  - ٤٣٨٢
املرثدي ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا عمران بن موسى قالوا ثنا عبد األعلى بن 

أن رسول اهللا صلى : وهيب ثنا موسى بن عقبة قال مسعت أبا النضر عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت محاد ثنا 
اهللا عليه و سلم إختذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصري يف رمضان فصلى فيها ليايل ويف رواية املرثدي ليلتني 

د عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلى بصالته ناس من أصحابه فلما علم هبم جعل يقعد فخرج إليهم فقال ق
فصلوا أيها الناس يف بيوتكم فإن أفضل الصالة صالة املرء يف بيته إال املكتوبة ويف رواية املروزي واملرثدي عن سامل 

  أيب النضر رواه البخاري يف الصحيح عن عبد األعلى بن محاد ورواه مسلم عن حممد بن حامت عن هبز عن وهيب 

مر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة األنصاري أنبأ أبو عمرو بن مطر أنبأ أبو خليفة ثنا أنبأ أبو نصر ع - ٤٣٨٣
أصلي خلف اإلمام يف : حممد بن كثري ثنا سفيان عن منصور عن جماهد عن عبد اهللا بن عمر قال قال له رجل 

   رمضان قال يعين بن عمر أليس تقرأ القرآن قال نعم قال أفتنصت كأنك محار صل يف بيتك

أنبأ أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا أبو  - ٤٣٨٤
أنه كان يقوم يف : عامر موسى بن عامر ثنا الوليد هو بن مسلم أخربين عمر بن حممد عن نافع عن عبد اهللا بن عمر 

أخذ أداوة من ماء مث خيرج إىل مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه  بيته يف شهر رمضان فإذا انصرف الناس من املسجد
   ٦٢٤و سلم مث ال خيرج منه حىت يصلي فيه الصبح 



  باب من زعم أهنا باجلماعة أفضل

أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن علي بن عبد احلميد الصنعاين مبكة ثنا احلسن بن  - ٤٣٨٥
عاين ثنا عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أيب هند عن الوليد بن عبد الرمحن احلرشي عن جبري عبد األعلى الصن

صمنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رمضان فلم يقم بنا من الشهر شيئا حىت كانت : بن نفري عن أيب ذر قال 
ن الليلة الرابعة وقام بنا يف الليلة اخلامسة ليلة ثالث وعشرين قام بنا حىت ذهب حنو من ثلث الليل مث مل يقم بنا م

حىت ذهب حنو من نصف الليل فقلنا يا رسول اهللا لو نفلتنا بقية الليل فقال إن اإلنسان إذا قام مع اإلمام حىت 
ينصرف كتب له بقية ليلته مث مل يقم بنا الليلة السادسة وقام السابعة وبعث إىل أهله واجتمع الناس حىت خشينا أن 

تنا الفالح قال قلت وما الفالح قال السحور ورواه وهيب عن داود قال ليلة أربع وعشرين السابع مما يبقى يفو
وقال ليلة ست وعشرين اخلامس مما يبقى وليلة مثان وعشرين الثالث مما يبقى ومبعناه رواه هشيم بن بشري ويزيد بن 

ثوري ورواه محاد بن سلمة عن داود حنو رواية عبد زريع وغريمها عن داود ومبعناه رواه غري عبد الرزاق عن ال
   ٦٢٥الرزاق عن الثوري وكذلك حممد بن موسى األنصاري عن داود ورواية وهيب ومن تابعه أصح فاهللا أعلم 

  باب من زعم أهنا باجلماعة أفضل ملن ال يكون حافظا للقرآن

قاضي وأبو عبد الرمحن السلمي قالوا ثنا أبو أنبأ أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن ال - ٤٣٨٦
العباس حممد بن يعقوب أنبأ حبر بن نصر قال قرئ على عبد اهللا بن وهب أخربك عبد الرمحن بن سلمان وبكر بن 

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات ليلة يف : مضر عن بن اهلاد أن ثعلبة بن أيب مالك القرظي حدثه قال 
ا يف ناحية املسجد يصلون فقال ما يصنع هؤالء قال قائل يا رسول اهللا هؤالء ناس ليس معهم رمضان فرأى ناس

  قرآن وأيب بن كعب يقرأ وهم معه يصلون بصالته قال قد أحسنوا أو قد أصابوا ومل يكره ذلك هلم 

عقوب أنبأ الربيع بن وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن ي - ٤٣٨٧
فذكره مبثله قال بن وهب وأحدمها : سليمان ثنا بن وهب أخربين بكر بن مضر وعبد الرمحن بن سلمان احلجري 

يزيد على صاحبه الكلمة وحنوها قال الشيخ هذا مرسل حسن ثعلبة بن أيب مالك القرظي من الطبقة األوىل من 
حابة وقيل له رواية وقيل سنه سن عطية القرظي أسرا يوم قريظة ومل تابعي أهل املدينة وقد أخرجه بن مندة يف الص

  يقتال وليست له صحبة وقد روى بإسناد موصول إال أنه ضعيف 

أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن سعيد اهلمذاين ثنا عبد اهللا بن  - ٤٣٨٨
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه : عالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال وهب أخربين مسلم بن خالد عن ال

و سلم فإذا أناس يف رمضان يصلون يف ناحية املسجد فقال ما هؤالء فقيل هؤالء أناس ليس معهم قرآن وأيب بن 
بو داود هذا كعب يصلي وهم يصلون بصالته فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أصابوا ونعم ما صنعوا قال أ

  احلديث ليس بالقوي مسلم بن خالد ضعيف 

أنبأ أبو عبد اهللا احلسني بن حممد بن فنجويه الدينوري ثنا الفضل بن الفضل الكندي ثنا محزة بن حسني  - ٤٣٨٩
بن عمر البغدادي ثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا حفص بن عمر العدين ثنا احلكم بن أبان عن عكرمة قال قالت 



كنا نأخذ الصبيان من الكتاب ليقوموا بنا يف شهر رمضان فنعمل هلم القلية واخلشكنانج : عائشة رضي اهللا عنها 
٦٢٦   

  باب ما روى يف عدد ركعات القيام يف شهر رمضان

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أخربين إمساعيل بن حممد بن الفضل البيهقي ثنا جدي ثنا بن أيب أويس حدثين  - ٤٣٩٠
ا حيىي بن حيىي قال قرأت على ك بن أنس ح وأنبأ أبو عبد اهللا ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنمال

سألت عائشة رضي اهللا عنها كيف كانت صالة رسول اهللا صلى : مالك عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب سلمة قال 
اهللا عليه و سلم يف رمضان فقالت ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يزيد يف رمضان وال يف غري رمضان على 

تسأل عن حسنهن وطوهلن مث يصلي أربعا فال تسأل عن حسنهن وطوهلن مث  إحدى عشرة ركعه يصلي أربعا فال
يصلي ثالثا قالت عائشة فقلت يا رسول اهللا أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة أن عيين تنامان وال ينام قليب لفظ 

البخاري يف  حديث حيىي بن حيىي ويف حديث بن أيب أويس أنه سأل عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم رواه
  الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

أنبأ أبو سعد املاليين ثنا أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا منصور بن أيب  - ٤٣٩١
سلم يصلي يف شهر  كان النيب صلى اهللا عليه و: مزاحم ثنا أبو شيبه عن احلكم عن مقسم عن بن عباس قال 

  رمضان يف غري مجاعة بعشرين ركعة والوتر تفرد به أبو شيبه إبراهيم بن عثمان العبسي الكويف وهو ضعيف 

أنبأ أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا مالك عن  - ٤٣٩٢
أمر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أيب بن كعب : ائب بن يزيد أنه قال حممد بن يوسف بن أخت السائب عن الس

ومتيما الداري أن يقوما للناس بإحدي عشرة ركعة وكان القارىء يقرأ باملئني حىت كنا نعتمد على العصي من طول 
  القيام وما كنا ننصرف إال يف بزوغ الفجر هكذا يف هذه الرواية 

احلسني بن حممد بن احلسني بن فنجويه الدينوري بالدامغان ثنا أمحد بن حممد بن  وقد أخربنا أبو عبد اهللا - ٤٣٩٣
إسحاق السين أنبأ عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي ثنا علي بن اجلعد أنبأ بن أيب ذئب عن يزيد بن خصيفة 

هر رمضان بعشرين ركعة كانوا يقومون على عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف ش: عن السائب بن يزيد قال 
  قال وكانوا يقرؤون باملئني وكانوا يتوكؤن على عصيهم يف عهد عثمان بن عفان رضي اهللا عنه من شده القيام 

أنبأ أبو أمحد العدل أنبأ حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن يزيد بن  - ٤٣٩٤
زمان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف رمضان بثالث وعشرين ركعة وميكن كان الناس يقومون يف : رومان قال 

  اجلمع بني الروايتني فإهنم كانوا يقومون بإحدى عشرة مث كانوا يقومون بعشرين ويوترون بثالث واهللا أعلم 

نبأ جعفر بن وأنبأ أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أ - ٤٣٩٥
كان يؤمنا سويد بن غفله يف رمضان فيصلي مخس تروحيات عشرين ركعة وروينا عن : عون أنبأ أبو اخلصيب قال 

  شتري بن شكل وكان من أصحاب علي رضي اهللا عنه أنه كان يؤمهم يف شهر رمضان بعشرين ركعة ويوتر بثالث 



طان ببغداد أنبأ حممد بن أمحد بن عيسى بن عبدك ويف ذلك قوة ملا أخربنا أبو احلسن بن الفضل الق - ٤٣٩٦
الرازي ثنا أبو عامر عمرو بن متيم ثنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس ثنا محاد بن شعيب عن عطاء بن السائب عن أيب 

دعا القراء يف رمضان فأمر منهم رجال يصلي بالناس عشرين : عبد الرمحن السلمي عن على رضي اهللا عنه قال 
  كان علي رضي اهللا عنه يوتر هبم وروى ذلك من وجه آخر عن علي ركعة قال و

وأما التراويح ففيما أنبأ أبو عبد اهللا بن فنجويه الدينوري ثنا أمحد بن حممد بن إسحاق بن عيسى السين  - ٤٣٩٧
بن صاحل عن أيب  أنبأ أمحد بن عبد اهللا البزاز ثنا سعدان بن يزيد ثنا احلكم بن مروان السلمي أنبأ أبو احلسن بن علي

أن علي بن أيب طالب أمر رجال أن يصلي بالناس مخس تروحيات عشرين ركعة ويف : سعد البقال عن أيب احلسناء 
  هذا اإلسناد ضعف واهللا أعلم 

وأنبأ بن فنجويه أنبأ أمحد بن حممد بن إسحاق بن عيسى السين ثنا حممد بن سعيد البزوري ثنا يعقوب بن  - ٤٣٩٨
كان عمر بن اخلطاب : رقي ثنا أبو بكر بن عياش عن الربيع بن سحيم الكاهلي عن زيد بن وهب قال إبراهيم الدو

رضي اهللا عنه يروحنا يف رمضان يعين بني التروحيتني قدر ما يذهب الرجل من املسجد إىل سلع كذا قال ولعله أراد 
  من يصلي هبم التراويح بأمر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه واهللا أعلم 

أنبأ أبو علي الروذباري بطوس أنبأ أبو طاهر احملمد أبادي ثنا السري بن خزمية ثنا احلسن بن بشر الكويف  - ٤٣٩٩
كان رسول اهللا صلى : ثنا املعايف بن عمران عن املغرية بن زياد املوصلي عن عطاء عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

روح فأطال حىت رمحته فقلت بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا قد غفر اهللا عليه و سلم يصلي أربع ركعات يف الليل مث يت
اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفال أكون عبدا شكورا تفرد به املغرية بن زياد وليس بالقوي وقوله مث 

   ٦٢٧يتروح إن ثبت فهو أصل يف تروح اإلمام يف صالة التراويح واهللا أعلم 

  هر رمضانباب قدر قراءهتم يف قيام ش

أنبأ أبو عبد اهللا احلسني بن حممد بن فنجويه الدينوري بالدامغان ثنا علي بن أمحد بن نصرويه ثنا أبو عبد  - ٤٤٠٠
اهللا إبراهيم بن عرفة ثنا حممد بن شاذان ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا عاصم األحول عن أيب عثمان النهدي قال 

بثالث قراء فاستقرئهم فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ للناس ثالثني أيه وأمر  دعا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه: 
  أوسطهم أن يقرأ مخسا وعشرين وأمر أبطأهم أن يقرا للناس عشرين آية وكذلك رواه الثوري عن عاصم 

الك عن داود أنبأ أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا م - ٤٤٠١
بن احلصني أنه مسع عبد الرمحن بن هرمز األعرج يقول ما أدركت الناس إال وهم يلعنون الكفرة يف رمضان قال 

فكان القارىء يقوم بسورة البقرة يف مثان ركعات فإذا قام هبا يف اثنيت عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف 
كنا ننصرف من القيام يف رمضان فنستعجل : ل مسعت أيب يقول وبإسناده ثنا مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر أنه قا

   ٦٢٨اخلادم بالطعام خمافة الفجر 

  باب القنوت يف الوتر



أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد وأمحد بن اجلواس  - ٤٤٠٢
بن أيب مرمي عن أيب احلوراء قال قال احلسن بن علي رضي اهللا  احلنفي قاال ثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن يزيد

علمين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كلمات أقوهلن يف الوتر قال بن جواس يف قنوت الوتر اللهم إهدين : عنه 
فيمن هديت وعافين فيمن عافيت وتولين فيمن توليت وبارك يل فيما أعطيت وقين شر ما قضيت إنك تقضي وال 

  قضى عليك وإنه ال يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت ي

وأنبأ علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضيب ثنا عمرو يعين بن  - ٤٤٠٣
علمين رسول اهللا : مرزوق ثنا زهري عن أيب إسحاق عن بريد بن أيب مرمي عن أيب احلوراء عن احلسن بن على قال 

   ٦٢٩ عليه و سلم اللهم إهدين فيمن هديت فذكر احلديث ويف آخره تقوهلا يف القنوت يف الوتر صلى اهللا

  باب من قال ال يقنت يف الوتر إال يف النصف األخري من رمضان

أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا حممد بن بكر أنبأ هشام  - ٤٤٠٤
أن أيب بن كعب أمهم يعين يف رمضان وكان يقنت يف النصف األخري : مد هو بن سريين عن بعض أصحابه عن حم

  من رمضان 

أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا شجاع بن خملد ثنا هشيم أنبأ يونس بن عبيد عن  - ٤٤٠٥
أيب بن كعب فكان يصلي هبم عشرين ليلة وال يقنت أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مجع الناس على : احلسن 

  هبم إال يف النصف الباقي فإذا كانت العشر األواخر ختلف فصلى يف بيته فكانوا يقولون أبق أيب 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان  - ٤٤٠٦
  كان يقنت يف النصف األخري من رمضان : احلارث عن علي رضي اهللا عنه أنه  عن أيب إسحاق عن

وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس  - ٤٤٠٧
يب طالب يف زمن أمنا علي بن أ: الدوري ثنا احلسن بن بشر ثنا احلكم بن عبد امللك عن قتادة عن احلسن قال 

عثمان بن عفان رضي اهللا عنه عشرين ليلة مث احتبس فقال بعضهم قد تفرغ لنفسه مث أمهم أبو حليمة معاذ القارىء 
  فكان يقنت 

أنبأ أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أنبأ أبو احلسن أمحد بن جعفر بن أيب توبه الصويف أنبأ أبو بكر  - ٤٤٠٨
: ألملي النجار ثنا عبد اهللا بن معاوية اجلمحي ثنا محاد عن أيوب عن نافع أن بن عمر حممد بن الفضل بن حامت ا

  كان ال يقنت يف الوتر إال يف النصف من رمضان 

أنبأ أبو حازم احلافظ أنبأ أبو أمحد احلافظ أنبأ أبو العباس أمحد بن حممد بن احلسني املاسرجسي ثنا شيبان  - ٤٤٠٩
كان بن سريين يكره القنوت يف الوتر إال يف النصف األواخر : سالم يعين بن مسكني قال يعين بن فروخ األبلي ثنا 

  من رمضان 



أنبأ أبو احلسن حممد بن أيب املعروف املهرجاين هبا أنبأ أبو سعيد عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب الرازي  - ٤٤١٠
  القنوت يف النصف األواخر من رمضان : ل ثنا حممد بن أيوب ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة قا

وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم أنبأ العباس بن الوليد بن  - ٤٤١١
سئل األوزاعي عن القنوت يف شهر رمضان قال أما مساجد اجلماعة فيقنتون من أول : مزيد قال أخربين أيب قال 

آخره وأما أهل املدينة فإهنم يقنتون يف النصف الباقي إىل انسالخه وقد روي فيه حديث مسند إال أنه الشهر إىل 
  ضعيف ال يصح إسناده 

أنبأ أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا احلسني بن عبد اهللا القطان ثنا أيوب الوزان ثنا غسان بن  - ٤٤١٢
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقنت يف النصف من رمضان إىل آخره قال  كان: عبيد ثنا أبو عاتكة عن أنس قال 

   ٦٣٠أبو أمحد أبو عاتكة طريف بن سلمان ويقال بن سليمان منكر احلديث مسعت بن محاد يذكره عن البخاري 

  باب يف قيام الليل

لي بن عفان العامري ثنا حممد بن أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن ع - ٤٤١٣
بشر العبدي ح قال وأخربين أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا حممد بن بشر ثنا سعيد بن 

أيب عروبة ثنا قتادة ثنا زرارة بن أويف عن سعد بن هشام قال انطلقت إىل بن عباس فسألته عن الوتر فقال أال أدلك 
األرض بوتر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قلت من قال عائشة رضي اهللا عنها فأهتا فسلها مث  على أعلم أهل

أعلمين ما ترد عليك قال فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستصحبته فانطلقنا إىل عائشة فاستأذنا فدخلنا 
شام قالت ومن هشام قلت بن عامر قالت فقالت من هذا قال حكيم بن أفلح فقالت من هذا معك قلت سعد بن ه

يا أم املؤمنني انبئيين عن خلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت : نعم املرء كان عامر أصيب يوم أحد قلت 
ألست تقرأ القرآن قال قلت بلى قالت فإن خلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان القرآن قال فهممت أن أقوم 

ئيين عن قيام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أم املؤمنني قالت ألست تقرأ يا أيها املزمل قال فبدا يل فقلت أنب
قلت بلى قالت فإن اهللا تعاىل افترض القيام يف أول هذه السورة فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه 

سماء مث انزل اهللا التخفيف يف أخر هذه حوال حىت إنتفخت أقدامهم وأمسك اهللا خامتتها اثين عشر شهرا يف ال
السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة قال فهممت أن أقوم فبدا يل وتر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت 

يا أم املؤمنني أنبئيين عن وتر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت كنا نعد لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
رة فيبعثه اهللا ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ مث يصلي تسع ركعات ال جيلس فيهن إال عند سواكه وطهو

الثامنه فيدعو ربه ويصلي على نبيه مث ينهض وال يسلم مث يصلي التاسعة فيقعد مث حيمد ربه ويصلي على نبيه ويدعوا 
فتلك إحدى عشرة ركعة يا بىن فلما أسن النيب  مث يسلم تسليمة يسمعنا مث يصلي ركعتني بعد ما يسلم وهو قاعد

صلى اهللا عليه و سلم وآخذ اللحم أوتر بسبع وصلى ركعتني بعد ما يسلم يا بين وكان نيب اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم إذا صلى صالة أحب أن يداوم عليها وكان نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا غلبه قيام الليل صلى من النهار 

رة ركعة وال أعلم نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قرأ القرآن كله يف ليلة وال قام ليلة حىت الصباح وال صام ثنيت عش
شهرا قط كامال غري رمضان فأتيت بن عباس فأخربته حبديثها فقال صدقت وكان أول أمر سعد قال بن بشر يعين 

هبا وجيعله يف السالح والكراع مث جياهد الروم حىت ميوت أول أمره أنه طلق امرأة مث إرحتل إىل املدينة يبيع عقارا له 



فبلغ رهطا من قومه فأخربوه أن رهطا منهم ستة أرادوا ذلك يف حياه النيب صلى اهللا عليه و سلم فنهاهم عن ذلك 
  لفظ حديث احلسن بن علي بن عفان رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

ري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حممد بن شنبويه املروزي حدثين أنبأ أبو علي الروذبا - ٤٤١٤
يف املزمل قم الليل إال قليال نصفه نسختها : علي بن حسني عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال 

الليل أوله كانت صالهتم ألول اآلية اليت فيها علم أن لن حتصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن وناشئة 
الليل يقول هو أجدر أن حتصوا ما فرض اهللا عليكم من قيام الليل وذلك إن اإلنسان إذا نام مل يدر مىت يستيقظ 

  وقوله أقوم قيال هو أجدر أن يفقه يف القرآن وقوله إن لك يف النهار سبحا طويال يقول فراغا طويال 

أبو حممد بن أيب حامد املقرئ قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا احلسن بن علي أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ و - ٤٤١٥
ملا نزل أول املزمل : بن عفان العامري ثنا حممد بن عبيد عن مسعر عن مساك يعين احلنفي قال مسعت بن عباس يقول 

   ٦٣١ريب من سنة كانوا يقومون حنوا من قيامهم يف شهر رمضان حىت نزل آخرها فكان بني أوهلا وآخرها ق

  باب الترغيب يف قيام الليل

أنبأ أبو احلسني علي بن حممد بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عبد  - ٤٤١٦
الكرمي بن اهليثم ثنا أبو اليمان احلكم بن نافع أخربين شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال أخربين علي بن حسني أن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طرقه وفاطمة بنت رسول : علي أخربه أن علي بن أيب طالب أخربه  حسني بن
اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليال فقال أال تصليان فقلت يا رسول اهللا إمنا أنفسنا بيد اهللا فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا 

يضرب فخذه ويقول وكان اإلنسان أكثر شيء فانصرف حني قلت ذلك ومل يرجع إىل شيئا مث مسعته وهو مول 
  جدال رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان وأخرجه مسلم من حديث عقيل عن الزهري 

أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن  - ٤٤١٧
كان الرجل على عهد النيب صلى اهللا عليه : الزهري عن سامل عن بن عمر قال منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن 

و سلم إذا رأى رؤيا قصها على النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على النيب صلى اهللا 
أحدمها لآلخر عليه و سلم وكنت غالما شابا أعزب فكنت أنام يف املسجد قال فرأيت كان ملكني أتياين فقال 

انطلق به إىل النار قال فجعلت أقول أعوذ باهللا من النار قال فلقينا ملك آخر فقال يل مل ترع قال فانطلقوا يب حىت 
وقفنا على النار فإذا هي مطوية وإذا هلا قرنان كقرين البري قال ورأيت فيها رجاال أعرفهم قال فلما أصبحت غدوت 

حفصة على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و على حفصة فقصصتها عليها فقصتها 
سلم نعم الرجل عبد اهللا لو كان يقوم من الليل قال سامل فكان ال ينام من الليل إال قليال رواه البخاري يف الصحيح 

  د عن عبد الرزاق عن حممود وإسحاق بن نصر عن عبد الرزاق ورواه مسلم عن إسحاق بن راهويه وعبد بن محي

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع  - ٤٤١٨
بن سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين بن أيب الزناد ومالك بن أنس عن أيب الزناد عن عبد الرمحن هو األعرج عن 

يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثالث عقد كل : اهللا عليه و سلم قال  أيب هريرة أن رسول اهللا صلى



عقدة يضرب مكاهنا عليك ليل طويل فارقد فإذا استيقظ فإن ذكر ربه احنلت عقدة فإن توضأ احنلت عقدة فإن 
يف الصحيح صلى احنلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإن مل يفعل أصبح خبيث النفس كسالن رواه البخاري 

  عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم من حديث بن عيينة عن أيب الزناد 

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد  - ٤٤١٩
أنبأ أبو املثىن ثنا مسدد ثنا حيىي بن  بن أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق

سعيد أنبأ حممد بن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
رحم اهللا رجال قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح يف وجهها املاء رحم اهللا امرأة قامت من : سلم 

  قظت زوجها فإن أيب نضحت يف وجهه املاء الليل فصلت وأي

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو احلسن علي بن حممد بن علي املهرجاين بن السقاء وأبو صادق بن أيب  - ٤٤٢٠
الفوارس العطار وأبو نصر أمحد بن علي بن أمحد القاضي قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن علي بن 

خو احلسن ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا شيبان عن األعمش عن علي بن األقمر عن األغر أيب مسلم عفان العامري أ
من استيقظ من الليل وأيقظ : عن أيب سعيد وأيب هريرة رضي اهللا عنهما قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  كرات امرأته فصليا ركعتني مجيعا كتبا ليلتئذ من الذاكرين اهللا كثريا والذا

وأنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن كثري أنبأ سفيان عن علي بن  - ٤٤٢١
فذكره ومل يرفعه وال ذكر أبا هريرة رضي اهللا عنه جعله يف كالم أيب سعيد قال أبو داود ورواه بن مهدي : األقمر 

اود حديث سفيان موقوف قال الشيخ ورواه عيسى بن جعفر الرازي عن سفيان قال فأراه ذكر أبا هريرة قال أبو د
  عن سفيان مرفوعا حنو حديث األعمش 

أنبأ أبو احلسن بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا معاذ بن  - ٤٤٢٢
ملا أن قدم رسول اهللا صلى اهللا : سالم قال  عوذ اهللا البصري ثنا عوف األعرايب عن زرارة بن أوىف عن عبد اهللا بن

عليه و سلم املدينة واجنفل الناس قبله فقالوا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فجئت يف الناس ألنظر إىل 
وجهه فلما أن رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء مسعت منه أن قال يا أيها الناس 

  أفشوا السالم وصلوا األرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالم أطعموا الطعام و

أنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الزاهد ثنا حممد بن إمساعيل السلمي ثنا  - ٤٤٢٣
 عن أيب أمامه الباهلي عن عبد اهللا بن صاحل حدثين معاوية بن صاحل عن ربيعه بن يزيد عن أيب إدريس اخلوالين

عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصاحلني قبلكم وهو قربه لكم إىل ربكم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  ومكفرة للسيئات منهاة عن اإلمث كذا يف هذه الرواية 

يف مبرو ثنا عبد الصمد بن وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو أمحد بكر بن حممد بن أمحد بن محدان الصري - ٤٤٢٤
الفضل البلخي ثنا مكي بن إبراهيم ثنا خالد أبو عبد اهللا ح وأنبأ أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد ثنا أبو بكر 

حممد بن عثمان بن ثابت الصيدالين ثنا إمساعيل بن حممد بن أيب كثري ثنا مكي ثنا أبو عبد اهللا خالد بن أيب خالد عن 



عليكم : عن أيب إدريس اخلوالين عن بالل بن رباح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال يزيد بن ربيعة 
بقيام الليل فإنه دأب الصاحلني قبلكم وقربه إىل اهللا وتكفري للسيئات ومنهاة عن اإلمث ومطردة للداء عن اجلسد لفظ 

   تعاىل حديث أيب عبد اهللا ويف رواية القطان وأن قيام الليل قربه إىل اهللا

وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األصم ثنا احلسن بن مكرم ثنا أبو النضر ح وأنبأ أبو احلسن  - ٤٤٢٥
بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا أبو النضر اهلاشم بن القاسم ثنا بكر بن خنيس عن حممد 

عليكم : ريس اخلوالين عن بالل قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم القرشي عن ربيعه بن يزيد عن أيب إد
بقيام الليل فإنه دأب الصاحلني قبلكم وأن قيام الليل قربة إىل اهللا تعاىل وتكفري للسيئات ومنهاة عن اإلمث ومطردة 

  للداء عن اجلسد 

ا حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ أنبأ أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب ثن - ٤٤٢٦
فضل صالة الليل على صالة النهار كفضل صدقة السر على : مسعر عن زبيد عن مرة اهلمداين قال قال عبد اهللا 

   ٦٣٢بسم اهللا الرمحن الرحيم اللهم صلي على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ]  ٢ص [ صدقة العالنية 

  آخر الليلباب الترغيب يف قيام 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا القعنيب عن مالك ح وأخربنا أبو  - ٤٤٢٧
احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا األسفاطي يعين العباس بن الفضل ثنا إمساعيل عن مالك 

و بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أب
عن بن شهاب عن أيب عبد اهللا األغر وعن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى 

ل اآلخر فيقول من يدعوين ينزل ربنا عز و جل كل ليلة إىل مساء الدنيا حني يبقى ثلث اللي: اهللا عليه و سلم قال 
فاستجيب له ومن يسئلين فأعطيه ومن يستغفرين فاغفر له لفظ حديث حيىي بن حيىي ويف رواية إمساعيل بن أيب أويس 

والقعنيب عن مل يذكرا الواو وقدما أبا سلمة على أيب عبد اهللا األغر رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب وبن أيب 
   بن حيىي أويس ورواه مسلم عن حيىي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ٤٤٢٨
إسحاق الصغاين أنبأ حماضر بن املورع ثنا سعد بن سعيد أخربين سعيد بن مرجانة قال مسعت أبا هريرة رضي اهللا عنه 

ينزل اهللا عز و جل إىل السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل اآلخر :  يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
فيقول من يدعوين فأستجيب له أو يسئلين فأعطيه مث يقول من يقرض غري عدمي وال ظلوم رواه مسلم يف الصحيح 

  عن حجاج بن الشاعر عن حماضر 

د بن بالويه ثنا حممد بن بشر بن مطر ثنا اهليثم أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن أمح - ٤٤٢٩
سئل األوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه األحاديث : بن خارجة ثنا الوليد بن مسلم قال 

  اليت جاءت يف التشبيه فقالوا أمروها كما جاءت بال كيفية 



أبو حممد بن حيان األصبهاين ثنا إسحاق بن أمحد  وأخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنبأ - ٤٤٣٠
كان سفيان الثوري وشعبة ومحاد بن زيد : الفارسي ثنا حفص بن عمر املهرقاين ثنا أبو داود وهو الطيالسي قال 

ومحاد بن سلمة وشريك وأبو عوانة ال حيدون وال يشبهون وال ميثلون يروون احلديث وال يقولون كيف وإذا سئلوا 
  األثر أجابوا ب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا حممد أمحد بن عبد اهللا املزين يقول حديث النزول قد ثبت عن  - ٤٤٣١
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من وجوه صحيحة وورد يف التنزيل ما يصدقه وهو قوله تعاىل وجاء ربك وامللك 

تعاىل من طريق احلركة واالنتقال من حال إىل حال بل مها صفتان صفا صفا والنزول واجمليء صفتان منفيتان عن اهللا 
قلت وكان أبو : من صفات اهللا تعاىل بال تشبيه جل اهللا تعاىل عما تقول املعطلة لصفاته واملشبهة هبا علوا كبريا 

شاهده من النزول سليمان اخلطايب رمحه اهللا يقول إمنا ينكر هذا وما أشبهه من احلديث من يقيس األمور يف ذلك مبا ي
الذي هو تديل من أعلى إىل أسفل وانتقال من فوق إىل حتت وهذه صفة األجسام واألشباح فأما نزول من ال تستويل 
عليه صفات األجسام فإن هذه املعاين غري متومهة فيه وإمنا هو خرب عن قدرته ورأفته بعباده وعطفه عليهم واستجابته 

ال يتوجه على صفاته كيفية وال على أفعاله كمية سبحانه ليس كمثله شيء وهو  دعاءهم ومغفرته هلم يفعل ما يشاء
   ٦٣٣السميع البصري 

  باب الترغيب يف قيام جوف الليل اآلخر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ح  - ٤٤٣٢
بأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ الفريايب ثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبه قال وأخربين وأخربنا أبو عمرو األديب أن

أبو يعلى ثنا أبو خيثمة قالوا ثنا سفيان ثنا عمرو بن دينار أنه مسع عمرو بن أوس الثقفي قال مسعت عبد اهللا بن 
أحب الصيام إىل اهللا صيام داود : و سلم  عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما يقول قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه

كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصالة إىل اهللا صالة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه لفظ 
حديث احلميدي وقال غريه عن عن رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة وغريه ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب 

  شيبه وأيب خيثمة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قال أبو عبد اهللا ثنا وقال أبو زكريا أنبأ أبو  - ٤٤٣٣
عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب الفراء أنبأ جعفر بن عون أنبأ مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أيب 

النيب صلى اهللا عليه و سلم عندي السحر اآلخر إال نائما رواه ما ألفى : سلمة قال قالت عائشة رضي اهللا عنها 
  مسلم يف الصحيح من حديث مسعر وأخرجه البخاري من حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حسني بن يزيد الكويف ثنا حفص عن  - ٤٤٣٤
إن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليوقظه اهللا عز : ن عائشة رضي اهللا عنها قالت هشام بن عروة عن أبيه ع

  و جل بالليل فما جييء السحر حىت يفرغ من جزئه 



أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن األشعث بن  - ٤٤٣٥
سألت عائشة رضي اهللا عنها عن عمل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وق قال أيب الشعثاء عن أبيه عن مسر

فقالت كان أحب العمل إليه الدائم قلت فأي حني كان يقوم قالت كان إذا مسع الصارخ قام قال أبو داود تعين 
  الديك 

ن حممد الصيدالين ثنا هناد بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم ب - ٤٤٣٦
سألت عائشة رضي اهللا عنها عن عمل : السري ثنا أبو األحوص ثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت كان حيب الدائم فقلت هلا فأي حني كان يصلي قالت كان إذا مسع الصارخ 
  من حديث شعبة وأخرجاه من حديث أيب األحوص عن أشعث قام فصلى أخرجه البخاري يف الصحيح 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وحممد بن موسى بن الفضل قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد  - ٤٤٣٧
بن عبد احلميد احلارثي ثنا حسني بن علي عن زائدة عن عبد امللك يعين بن عمري عن حممد بن املنتشر عن محيد 

سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي الصالة أفضل بعد : مريي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال احل
صالة املكتوبة قال الصالة يف جوف الليل قال فأي الصوم أفضل بعد رمضان قال شهر اهللا الذي تدعونه احملرم رواه 

رواه جرير بن عبد احلميد عن عبد امللك بن  مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن حسني اجلعفي وكذلك
  عمري وكذلك رواه أبو بشر عن محيد بن عبد الرمحن 

ورواه عبيد اهللا بن عمرو الرقي عن عبد امللك بن عمري عن جندب بن عبد اهللا البجلي رضي اهللا عنه  - ٤٤٣٨
يف جوف الليل وإن أفضل الصيام بعد من أفضل الصالة بعد املفروضة الصالة : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

شهر رمضان شهر اهللا الذي تدعونه احملرم أخربناه أمحد بن احلسن القاضي أنبأ حاجب بن أمحد أنبأ حممد بن معاذ 
  املروزي ثنا زكريا بن عدي ثنا عبيد اهللا بن عمرو فذكره 

ا حبر بن نصر بن سابق اخلوالين أنبأ بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثن - ٤٤٣٩
وهب أخربين معاوية بن صاحل حدثين سليم بن عامر وضمرة بن حبيب ونعيم بن زياد عن أيب أمامة الباهلي قال 

أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو نازل بعكاظ فقلت يا : حدثين عمرو بن عنبسة رضي اهللا عنه قال 
رب من أخرى أو ساعه نبغي أو نبتغي ذكرها قال نعم إن أقرب ما يكون الرب من العبد رسول اهللا هل من دعوة أق

جوف الليل اآلخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر اهللا يف تلك الساعة فكن وقد روينا فيما مضى عن أيب سالم 
  عن أيب أمامة عن عمرو بن عنبسة قلت يا رسول اهللا أي الليل أمسع قال جوف الليل اآلخر 

وأخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا  - ٤٤٤٠
قلت أليب ذر : إسحاق بن يوسف األزرق عن عوف األعرايب عن أيب اجللد عن أيب العالية قال حدثين أبو مسلم قال 

 صلى اهللا عليه و سلم فقال نصف الليل وقليل فاعله رضي اهللا عنه أي صالة الليل أفضل فقال سألت رسول اهللا
٦٣٤   

  باب ما يقول إذا قام من الليل يتهجد



أخربنا أبو حممد بن عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين  - ٤٤٤١
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال  ثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أيب مسلم عن طاوس عن بن عباس

إذا قام يتهجد من الليل ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ واللفظ له أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ بشر بن موسى 
ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا سليمان األحول خال بن أيب جنيح قال مسعت طاوسا يقول مسعت بن عباس يقول كان 

ى اهللا عليه و سلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك احلمد أنت نور للسموات واألرض ومن فيهن النيب صل
ولك احلمد أنت قيم السماوات واألرض ومن فيهن ولك احلمد أنت ملك السماوات واألرض ومن فيهن ولك 

ق وحممد صلى اهللا عليه و احلمد أنت احلق ووعدك احلق وقولك حق ولقاؤك حق واجلنة حق والنار حق والساعه ح
سلم حق والنبيون حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت 
فاغفر يل ما قدمت وما آخرت وما أسررت وما أعلنت أنت املقدم وأنت املؤخر ال إله إال أنت أو قال ال إله غريك 

لكرمي أبو أمية وال حول وال قوة إال باهللا مل يقلها سليمان رواه شك سفيان قال احلميدي قال سفيان وزاد عبد ا
  البخاري يف الصحيح عن على بن عبد اهللا وغريه ورواه مسلم عن عمرو الناقد وغريه كلهم عن بن عيينة 

وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ أبو علي إمساعيل بن حممد بن  - ٤٤٤٢
إمساعيل بن صاحل الصفار يف احملرم سنة إحدى وأربعني وثالث مائة أنبأ أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ 

إذا : بن جريج أخربين سليمان األحول عن طاوس أنه مسع بن عباس يقول كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
واألرض ولك احلمد أنت قيم السماوات واألرض ومن هتجد من الليل قال اللهم لك احلمد أنت نور السماوات 

فيهن أنت احلق ووعدك احلق وقولك احلق ولقاؤك احلق واجلنة حق والنار حق والنبيون حق اللهم لك أسلمت 
وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وإليك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر يل ما قدمت وما أخرت وما 

  ه إال أنت رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق أسررت وما أعلنت أنت إهلي ال إل

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أمحد بن احلسني بن نصر  - ٤٤٤٣
ثين عمري بن احلذاء العسكري وأمحد بن محدان القصري قاال ثنا علي بن املديين ثنا الوليد بن مسلم ثنا األوزاعي حد

من تعار من : هانئ حدثين جنادة بن أيب أمية حدثين عبادة بن الصامت قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
الليل فقال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير سبحان اهللا واحلمد هللا وال 

 قوة إال باهللا مث قال رب أغفر يل غفر له أو قال فدعا أستجيب له فإن هو عزم إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال
   ٦٣٥فقام فتوضأ وصلى قبلت صالته رواه البخاري يف الصحيح عن صدقه بن الفضل عن الوليد بن مسلم 

  باب ما يفتتح به صالة الليل

محد بن سلمة ثنا حممد بن بشار العبدي ثنا عمر أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أ - ٤٤٤٤
بن يونس ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا بن املثىن ثنا عمر بن يونس أنبأ عكرمة بن 

رضي اهللا عنها : عمار حدثين حيىي بن أيب كثري قال حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف قال سألت عائشة 
شيء كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يفتتح الصالة إذا قام من الليل قالت كان إذا قام من الليل يفتتح صالته  بأي

اللهم رب جربيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات واألرض عامل الغيب والشهادة أنت حتكم بني عبادك فيما 



نك هتدى من تشاء إىل صراط مستقيم رواه مسلم يف كانوا فيه خيتلفون اهدين ملا اختلفوا فيه من احلق بإذنك إ
   ٦٣٦الصحيح عن حممد بن املثىن ومجاعة 

  باب افتتاح صالة الليل بركعتني خفيفتني

أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق أنبأ يوسف القاضي ثنا أبو الربيع ثنا هشيم ح  - ٤٤٤٥
براهيم بن عصمة بن إبراهيم العدل ثنا أيب ثنا حيىي بن حيىي أنبأ هشيم أنبأ أبو حرة وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ إ

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قام من الليل ليصلي : عن احلسن عن سعد بن هشام عن عائشة قالت 
  افتتح صالته بركعتني خفيفتني رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي وغريه 

بو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر أنبأ احلسن بن سفيان أنبأ أبو بكر بن أيب شيبه وأخربنا أ - ٤٤٤٦
إذا قام أحدكم من الليل : ثنا أبو أسامة عن هشام عن حممد عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

ذلك رواه أبو خالد األمحر ومجاعة عن فليفتتح صالته بركعتني خفيفتني رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر وك
  هشام بن حسان 

أخربنا أبو احلسني جامع بن أمحد الوكيل أنا أبو طاهر احملمدأباذي ثنا عثمان الداري ثنا عبد اهللا بن أيب  - ٤٤٤٧
 أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان: شيبة ثنا أبو خالد األمحر عن هشام بن حسان عن بن سريين عن أيب هريرة 

يفتتح صالته من الليل بركعتني خفيفتني ورواه مجاعة عن هشام موقوفا على أيب هريرة منهم محاد بن سلمة ومحاد بن 
زيد وكذلك رواه أيوب وبن عون عن بن سريين وروي يف حديث أيوب عن بن سريين عن أيب هريرة مث ليطول 

  بعد ما شاء 

ن داسة ثنا أبو داود ثنا خملد بن خالد ثنا إبراهيم بن خالد عن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر ب - ٤٤٤٨
باب عدد ركعات قيام النيب صلى اهللا عليه  ٦٣٧من قوله : رباح عن معمر عن أيوب عن بن سريين عن أيب هريرة 

بد اهللا بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا الشيباين ثنا السري بن خزمية ثنا ع - ٤٤٤٩و سلم وصفتها 
مسلمة عن مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت 

على مالك عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال سألت عائشة يعين زوج النيب صلى اهللا 
اهللا عليه و سلم يف رمضان فقالت ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و كيف كانت صالة النيب صلى : عليه و سلم 

سلم يزيد يف رمضان وال يف غري رمضان على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فال تسأل عن حسنهن وطوهلن مث 
قبل يصلي أربعا فال تسأل عن حسنهن وطوهلن مث يصلي ثالثا قالت عائشة رضي اهللا عنها فقلت يا رسول اهللا أتنام 
أن توتر فقال يا عائشة أن عيين تنامان وال ينام قليب رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن مسلمة القعنيب 

  ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف إمالء أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة أنبأ احلسن  - ٤٤٥٠
: الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن بن أيب لبيد عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة قال بن حممد بن الصباح 



سألتها عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت كانت صالته بالليل يف شهر رمضان وغريه ثالث عشرة 
  ركعة منها ركعتا الفجر رواه مسلم يف الصحيح عن عمرو بن حممد الناقد عن سفيان 

أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو وأبو حممد بن عبيد بن حممد بن  - ٤٤٥١
مهدي قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن علي الوراق ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأ حنظلة عن القاسم 

عليه و سلم يصلي من الليل ثالث عشرة ركعة منها الوتر كان رسول اهللا صلى اهللا : بن حممد عن عائشة قالت 
  وركعتا الفجر رواه البخاري يف الصحيح عن عبيد اهللا بن موسى 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن مهران األصبهاين  - ٤٤٥٢
 سفيان ح وأخربنا أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد حدثين أيب ثنا عبد اهللا ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأ حنظلة بن أيب

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي من الليل عشر : بن منري ثنا حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت 
بن عبد ركعات ويوتر بسجدة ويسجد سجدتني للفجر فتلك ثالث عشرة ركعة رواه مسلم يف الصحيح عن حممد 

  اهللا بن منري عن أبيه 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار أنبأ أمحد بن إبراهيم بن ملحان ثنا حيىي بن بكري  - ٤٤٥٣
ثنا الليث ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان : ن أيب حبيب عن عراك بن مالك عن عروة أن عائشة أخربته عن يزيد ب
  يصلي ثالث عشرة ركعة بركعيت الفجر رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد 

نا أبو اليمان أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين ثنا علي بن حممد ث - ٤٤٥٤
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي : أخربين شعيب عن الزهري أخربين عروة بن الزبري حدثتين عائشة 

إحدى عشرة ركعة فكانت تلك صالتة يسجد السجدة من ذلك بقدر ما يقرأ أحدكم مخسني آية قبل أن يرفع 
األمين حىت ينادي املنادي بالصالة رواة البخاري يف رأسه ويركع ركعتني قبل صالة الفجر مث يضطجع على شقه 

  الصحيح عن أيب اليمان 

وأخربنا إسحاق بن حممد بن يوسف بن يعقوب السوسي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ٤٤٥٥
ليه و سلم كان رسول اهللا صلى اهللا ع: عوف ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت 

يصلي فيما بني صالة العشاء اآلخرة إىل أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم يف كل ركعتني ويوتر بواحده 
وميكث يف سجوده بقدر ما يقرأ أحدكم مخسني آية فإذا سكب املؤذن قام فركع ركعتني خفيفتني مث اضطجع على 

  شقه األمين حىت يأتيه املؤذن 

الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا القعنيب عن مالك عن خمرمة بن سليمان أخربنا أبو علي  - ٤٤٥٦
بات عند ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم وهي : عن كريب موىل بن عباس أن عبد اهللا بن عباس أخربه أنه 

أهله يف طوهلا فنام رسول اهللا خالته قال فاضطجعت يف عرض الوسادة واضطجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و
صلى اهللا عليه و سلم حىت إذا إنتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل مث استيقظ رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



سلم فجلس ميسح النوم عن وجهه بيده مث قرأ العشر اآليات اخلوامت من سورة آل عمران مث قام إىل شن معلقه 
قام يصلي قال عبد اهللا فقمت فصنعت مثل ما صنع مث ذهبت فقمت إىل جنبه فوضع  فتوضأ منها فأحسن وضوءه مث

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يده اليمىن على رأسي وأخذ بإذين يفتلها فصلى ركعتني مث ركعتني مث ركعتني مث 
قام فصلى ركعتني ركعتني مث ركعتني مث ركعتني قال القعنيب ست مرار مث أوتر مث اضطجع حىت جاءه املؤذن ف

  خفيفتني مث خرج فصلى الصبح رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي عن مالك 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن  - ٤٤٥٧
سألت بن عباس عن صالة : خمرمة بن سليمان أن كريبا أخربه قال خالد يعين بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالليل فذكر احلديث قال فيه مث قام وقمت إىل جنبه عن يساره فجعلين عن ميينه مث 
كل ركعه وضع يديه على رأسي فجعل ميس أذين كأنه يوقظين فصلى ركعتني خفيفتني قلت قرأ فيهما بأم القرآن يف 

مث سلم مث صلى ركعتني مث سلم حىت صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر مث نام حىت استقبل ورأيته ينفخ فأتاه بالل 
فقال الصالة يا رسول اهللا فقام فصلى ركعتني وصلى للناس ومل يتوضأ قالت عائشة ليس من نيب نام عينه إال استنبه 

  قلبه وإن نام قلبه استيقظت عيناه 

نا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا نوح بن حبيب وحيىي بن موسى قاال ثنا أخرب - ٤٤٥٨
بت عند خاليت ميمونة فقام النيب صلى : عبد الرزاق ثنا معمر عن بن طاوس عن عكرمة بن خالد عن بن عباس قال 
فجر حزرت قيامه يف كل ركعه بقدر يا أيها اهللا عليه و سلم يصلي من الليل فصلى ثالث عشرة ركعه منها ركعتا ال

  املزمل مل يقل نوح منها ركعتا الفجر 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد اهللا يعين  - ٤٤٥٩
: ه عن زيد بن خالد اجلهين القعنيب عن مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر عن أبيه أن عبد اهللا بن قيس بن خمرمة أخرب

أنه قال ألرمقن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الليلة قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه فصلى رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم ركعتني خفيفتني مث صلى ركعتني طويلتني طويلتني طويلتني مث صلى ركعتني ومها دون اللتني 

ون اللتني قبلهما مث صلى ركعتني ومها دون اللتني قبلهما مث صلى ركعتني ومها دون قبلهما مث صلى ركعتني ومها د
اللتني قبلهما مث أوتر فتلك ثالث عشرة ركعة رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد عن مالك زاد مث صلى 

  ركعتني دون اللتني قبلهما وكذلك قال القعنيب يف غري هذه الرواية 

عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه وعبد اهللا بن حممد بن موسى الصيدالين قاال أنبأ أخربنا أبو  - ٤٤٦٠
: حممد بن أيوب أنبأ سليمان بن حرب ثنا شعبة عن سليمان األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال 

مر سوء قلت ما مهمت قال مهمت أن أقعد صليت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم ليلة فلم يزل قائما حىت مهمت بأ
وأدع النيب صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب ورواه مسلم من وجه آخر عن 

   ٦٣٨األعمش 

  باب أفضل الصالة طول القنوت



و قالبة ثنا أبو عاصم أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسني حممد بن أمحد بن متيم القنطري ثنا أب - ٤٤٦١
أفضل الصالة طول القنوت رواه : بن جريج عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مسلم يف الصحيح عن عبد بن محيد عن أيب عاصم 

ب أنبأ يعلى بن أخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل أنبأ أبو عثمان البصري ثنا حممد بن عبد الوها - ٤٤٦٢
عبيد ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا يعلى بن 

سأل رجل النيب صلى اهللا عليه و سلم أي الصالة أفضل قال طول : عبيد ثنا األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال 
  القنوت 

: احلسن القاضي أنبأ حاجب بن أمحد ثنا حممد بن محاد ثنا أبو معاوية عن األعمش وأخربنا أبو بكر بن  - ٤٤٦٣
فذكره مبثله إال أنه قال سئل رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن أيب معاوية وقد مضى 

ة وآل عمران وسورة حديث حذيفة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف صالته بالليل وقراءته يف ركعة منها البقر
   ٦٣٩النساء 

  باب من استحب اإلكثار من الركوع والسجود

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد بن الصباح  - ٤٤٦٤
نا حاجب بن أمحد ثنا الزعفراين ثنا أبو معاوية الضرير ثنا األعمش ح وأخربنا أبو بكر حممد بن احلسن القاضي ث

جاء رجل يقال له هنيك بن سنان إىل عبد اهللا فقال يا أبا : حممد بن محاد ثنا أبو معاوية عن األعمش عن شقيق قال 
أياء تقرأها أو ألفا فقال كل القرآن قد أحصيت غري هذا } من ماء غري آسن { عبد الرمحن كيف تقرء هذه اآلية 
ة فقال عبد اهللا هذا كهذ الشعر ان من أحسن الصالة الركوع والسجود وليقرأن قال إين ال أقرأ املفصل يف ركع

القرآن أقوام ال جياوز تراقيهم ولكن إذا قرئ فرسخ يف القلب نفع إين ألعرف النظائر اليت كان رسول اهللا صلى اهللا 
النظائر اليت كان رسول عليه و سلم يقرئ سورتني يف كل ركعة مث قام فدخل فجاء علقمة فدخل فقلنا له سله عن 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ هبا يف كل ركعة فدخل فسأله مث خرج فقال عشرون سورة من أول املفصل يف تأليف 
عبد اهللا رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب عن أيب معاوية وقال وكيع عن األعمش إن أفضل الصالة الركوع 

  والسجود 

 احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر أنا احلسن بن سفيان أنا أبو بكر بن أيب شيبة وأخربنا أبو عبد اهللا - ٤٤٦٥
كل القرآن أحصيت غري هذا قال إين ألقرأ : نا وكيع عن األعمش عن أيب وائل فذكر احلديث وفيه فقال عبد اهللا 

اقيهم ولكن إذا وقع يف القلب املفصل يف ركعة فقال عبد اهللا هذ كهذ الشعر إن قوما يقرؤون القرآن ال جياوز تر
فرسخ فيه نفع إن أفضل الصالة الركوع والسجود وإين ألعلم النظائر اليت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يقرأ هبن سورتني يف كل ركعه مث قام عبد اهللا فدخل علقمة يف أثره مث خرج فقال قد أخربين هبا رواه مسلم يف 
  يبة الصحيح عن أيب بكر بن أيب ش



أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز أنا أمحد بن الوليد ثنا حجاج قال قال بن جريج حدثين  - ٤٤٦٦
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : عثمان بن أيب سليمان عن علي األزدي عن عبيد بن عمري عن عبد اهللا بن حبشي 

ال غلول فيه وحجة مربورة قيل أي الصالة أفضل قال طول  سئل أي األعمال أفضل قال إميان ال شك فيه وجهاد
  القيام وذكر احلديث 

أخربنا أبو حممد بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين  - ٤٤٦٧
فقال إين أقرأ املفصل يف أنه أتاه رجل : ثنا شبابة ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن علقمة واألسود عن بن مسعود 

ركعة فقال أهذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل لكن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ النظائر سورتني يف ركعة 
الرمحن والنجم يف ركعة واقتربت واحلاقه يف ركعة والطور والذاريات يف ركعة وإذا وقعت والنون يف ركعة وعم 

الدخان وإذا الشمس كورت يف ركعة وزاد غريه عن إسرائيل يف هذا احلديث يتساءلون واملرسالت يف ركعة و
  وسأل سائل والنازعات يف ركعة وويل للمطففني وعبس يف ركعة مث ذكر عم يتساءلون وما بعده 

أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر أنبأ أبو داود ثنا عباد بن موسى ثنا إمساعيل بن جعفر عن  - ٤٤٦٨
  : رائيل فذكره بزيادته إس

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا أمحد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا  - ٤٤٦٩
فذكر احلديث مبعىن حديث وكيع غري أنه قال ان أحسن : عيسى بن يونس ثنا األعمش عن شقيق عن عبد اهللا 

ظائر اليت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ هبن اثنتني يف كل الصالة الركوع والسجود إين ألعرف الن
  ركعة عشرين سورة يف عشر ركعات رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس الدوري ثنا روح بن حرب  - ٤٤٧٠
كان بن عمر يقرأ عشر سور يف كل : ان بن معاوية أنبأ عاصم األحول عن بن سريين قال السمسار أبو حامت ثنا مرو

ركعة قال عاصم فذكرت ذلك أليب العالية فقال وأنا كنت أقرأ عشرين سورة يف كل ركعة ولكن حدثين من مسع 
د بن زياد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لكل سورة حظها من الركوع والسجود تابعه عبد الواح

  عاصم يف حديث أيب العالية 

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر ثنا مسدد ثنا عبد الواحد ثنا  - ٤٤٧١
لكل سورة حظها من : عاصم األحول عن أيب العالية قال حدثين من مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  فقال له أنس من حدثك قال وإين ألذكر وأذكر املكان الذي حدثنا فيه الركوع والسجود 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس األصم ثنا الربيع بن سليمان ثنا أسد بن موسى ثنا أبو األحوص  - ٤٤٧٢
صلي خيفف القيام مررت بأيب ذر بالربذة وأنا حاج فدخلت عليه منزله فوجدته ي: عن أيب إسحاق عن املخارق قال 

قدر ما يقرأ إنا أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر اهللا ويكثر الركوع والسجود فلما قضى الصالة قلت له يا أبا ذر 
رأيتك ختفف القيام وتكثر الركوع والسجود قال فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من عبد 

  هللا عنه هبا خطيئة ورفعه هبا درجة يسجد هللا سجدة أو يركع هللا ركعة إال حط ا



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب حدثين معاوية وهو بن  - ٤٤٧٣
أن عبد اهللا بن عمر رأى فىت وهو يصلي وقد : صاحل عن العالء بن احلارث عن زيد بن أرطأة عن جبري بن نفري 

يها فقال من يعرف هذا فقال رجل أنا فقال عبد اهللا بن عمر لو كنت أعرفه ألمرته أن يطيل أطال صالته وأطنب ف
الركوع والسجود فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن العبد إذا قام يصلي ايت بذنوبه فجعلت 

   ٦٤٠على رأسه وعاتقيه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه 

  الليل يف الرفع واخلفضباب صفة القراءة يف صالة 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة أنبأ أبو داود ثنا حممد بن جعفر الوركاين ثنا بن أيب  - ٤٤٧٤
قال كانت قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه و : الزناد عن عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب عن عكرمة عن بن عباس 

جرة وهو يف البيت رواه سعيد بن منصور عن بن أيب الزناد وقال يف متنه يسمع سلم على قدر ما يسمعه من يف احل
  قراءته من وراء احلجرة وهو يف البيت 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار أنبأ بن ملحان ثنا حيىي ثنا الليث عن خالد عن  - ٤٤٧٥
سألت بن عباس فقلت كيف كانت صالة رسول : ا أخربه قال سعيد بن أيب هالل عن خمرمة بن سليمان أن كريب

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالليل فقال كان يقرأ يف بعض حجره فيسمع قراءته من كان خارجا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسني حممد بن أمحد بن متيم القنطري ببغداد ثنا جعفر بن حممد  - ٤٤٧٦
أن :  بن إسحاق الساحليين ثنا محاد بن سلمة عن ثابت البناين عن عبد اهللا بن رباح عن أيب قتادة بن شاكر ثنا حيىي

النيب صلى اهللا عليه و سلم مر بأيب بكر وهو يصلي خيفض من صوته ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته فلما اجتمعا 
أنت تصلي ختفض من صوتك قال لقد أمسعت عند النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أليب بكر يا أبا بكر مررت بك و

من ناجيت فقال مررت بك يا عمر وأنت ترفع صوتك قال يا رسول اهللا احتسب به أوقظ الوسنان فقال أليب بكر 
  ارفع من صوتك شيئا وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا 

مساعيل ثنا محاد عن ثابت البناين وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إ - ٤٤٧٧
  يا رسول اهللا أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكره مرسال إىل قوله قال فقال 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أبو حصني بن حيىي الرازي ثنا أسباط  - ٤٤٧٨
هبذه القصة مل يذكر فقال : ن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بن حممد عن حممد ب

أليب بكر ارفع شيئا وال لعمر اخفض شيئا قال وقد مسعتك يا بالل وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة 
   ٦٤١و سلم كلكم قد أصاب قال كالم طيب جيمعه اهللا عز و جل بعضه إىل بعض فقال النيب صلى اهللا عليه 

  باب من مل يرفع صوته بالقراءة شديدا إذا كان يتأذى به من حوله

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسن بن يعقوب العدل ثنا احلسني بن حممد بن زياد ثنا حممد بن رافع  - ٤٤٧٩
يب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب سعيد وحممد بن حيىي قاال أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن إمساعيل بن أمية عن أ



اعتكف النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املسجد فسمعهم جيهرون بالقراءة وهو يف قبة : اخلدري رضي اهللا عنه قال 
له فكشف املستورة وقال أال أن كلكم يناجي ربه فال يؤذين بعضكم بعضا وال يرفعن بعضكم على بعض يف القراءة 

  يف الصالة 

ربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل أنبأ أبو بكر أمحد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم أخ - ٤٤٨٠
: ثنا بن بكري ثنا مالك عن حيىي بن سعيد عن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي عن أيب حازم التمار عن البياضي 

صلون وقد علت أصواهتم بالقراءة فقال ان املصلي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج على الناس وهم ي
   ٦٤٢مناج ربه فلينظر ما يناجيه به وال جيهر بعضكم على بعض بالقراءة 

  باب من جهر هبا إذا كان من حوله ال يتأذى بقراءته

يم ثنا حيىي أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن سعيد الزهراين أبو إبراه - ٤٤٨١
مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم : بن سليمان اجلعفي ثنا على بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

لقد أذكرين كذا وكذا آية نسيتها من سورة كذا وكذا رواه البخاري يف  Cرجال يقرأ بالليل يف املسجد فقال ي
  حديث أيب أسامة عن هشام الصحيح عن بشر بن آدم عن علي بن مسهر وأخرجاه من 

وأخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا سليمان بن  - ٤٤٨٢
حرب ثنا محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجال قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن 

  يرحم اهللا فالنا كأين من آية ذكرنيها الليلة كنت أسقطتها : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن سلمة وأبو بكر بن إسحاق قاال  - ٤٤٨٣
ع رجال يقرأ مس: ثنا أبو كريب ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

من الليل فقال رمحه اهللا لقد أذكرين كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا رواه البخاري يف الصحيح 
  عن أمحد بن أيب رجاء عن أيب أسامة ورواه مسلم عن أيب كريب وغريه عن أيب أسامة 

قوب ثنا حسني بن حممد القباين وعمران بن وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يع - ٤٤٨٤
موسى قاال ثنا داود بن رشيد ثنا حيىي بن سعيد األموي ثنا طلحة بن حيىي عن أيب بردة عن أيب موسى قال قال يل 

لو رأيتين وأنا أمسع قرأتك البارحه لقد أوتيت مزمارا من مزامري آل داود فقال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
حلربته لك حتبريا رواه مسلم يف الصحيح عن داود بن رشيد إال أنه مل يذكر قول أيب موسى وأخرجه لو علمت 

  البخاري خمتصرا من حديث بريد بن عبد اهللا بن أيب بردة عن جده 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سليمان بن داود املهري أنبأ بن  - ٤٤٨٥
ب حدثين عمر بن مالك وحيوة عن بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم بن احلارث عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن وه

ما أذن اهللا لشيء ما أذن لنيب حسن الصوت يتغىن بالقرآن : أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  ن عمه جيهر به رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن عبد الرمحن بن وهب ع



أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر اخلوالين ثنا عبد اهللا بن  - ٤٤٨٦
كيف كانت قراءة رسول اهللا صلى : وهب أخربين معاوية بن صاحل أن عبد اهللا بن أيب قيس حدثه أنه سأل عائشة 

الت كل ذلك يفعل رمبا جهر ورمبا أسر قال قلت احلمد هللا الذي اهللا عليه و سلم من الليل أكان جيهر أم يسر ق
  جعل يف األمر سعة 

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - ٤٤٨٧
الواليب قال كان أبو  ثنا حممد بن أيب بكر ثنا عيسى بن يونس ثنا عمران بن زائدة بن نشيط عن أبيه عن أيب خالد

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم يفعل ذلك وكذلك : هريرة إذا قام من الليل رفع طورا وخفض طورا وكان يذكر 
  رواه بن املبارك وعبد اهللا بن منري عن عمران 

لفضل أخربنا أبو علي الروذباري بنيسابور وأبو عبد اهللا احلسني بن عمر بن برهان وأبو احلسن بن ا - ٤٤٨٨
القطان وغريهم ببغداد قالوا أنبأ إمساعيل الصفار ثنا احلسن بن عرفة ثنا إمساعيل بن عياش احلمصي عن حبري بن 

سعيد الكالعي عن خالد بن معدان عن كثري بن مرة احلضرمي عن عقبة بن عامر اجلهين قال مسعت رسول اهللا صلى 
صدقة واملسر بالقرآن كاملسر بالصدقة تابعه سليمان بن موسى اجلاهر بالقرآن كاجلاهر بال: اهللا عليه و سلم يقول 

   ٦٤٣عن كثري بن مرة 

  باب ترتيل القراءة

قد مضى يف هذا أحاديث يف أبواب القراءة يف باب كيف قراءة املصلي ومضى يف التطوع قاعدا حديث حفصة عن 
  نها النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ترتيله السورة حىت يكون أطول من أطول م

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا حيىي ح وأخربنا  - ٤٤٨٩
أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن عبد اهللا بن عبيد اهللا 

أم سلمة عن قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وصالته بالليل فقالت  بن أيب مليكة عن يعلى بن مالك أنه سأل
وما لكم وصالته كان يصلي مث ينام قدر ما صلى مث يصلي قدر ما نام مث ينام قدر ما صلى حىت يصبح ونعتت له : 

  قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا 

بهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد بن الصباح أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األص - ٤٤٩٠
قلت البن عباس إين سريع القراءة إين أهذ القرآن فقال بن : الزعفراين ثنا يزيد بن هارون أنبأ محاد عن أيب مجره قال 

  عباس ألن أقرأ سورة البقرة فأرتلها أحب إيل من أن أقرأ القرآن كله هذرمة 

قلت البن عباس إين : أبو حممد أنبأ بن األعرايب ثنا الزعفراين ثنا شبابة ثنا شعبة ثنا أبو مجرة قال وأخربنا  - ٤٤٩١
رجل سريع القراءة ورمبا قرأت القرآن يف ليلة مرة أو مرتني فقال بن عباس ألن أقرأ سورة واحدة أعجب إيل من 

  نيك ويعيه قلبك أفعل مثل الذي تفعل فإين كنت فاعال ال بد فاقرأه قرآة تسمع أذ



اقرأوا القرآن وحركوا به القلوب : وحدثنا شبابة عن املغرية عن أيب مجرة عن إبراهيم قال قال عبد اهللا  - ٤٤٩٢
  ال يكون هم أحدكم آخر السورة 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف إمالء ثنا عبد اهللا بن حيىي أبو بكر الطلحي بالكوفة ثنا عبد اهللا بن  - ٤٤٩٣
مسعت : ام ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا حممد بن فضيل عن كليب العامري عن خرشة بن احلر عن أيب ذر قال غن

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يصلي ذات ليلة وهو يردد آيه حىت أصبح هبا يركع وهبا يسجد ان تعذهبم 
قال إين سألت ريب الشفاعة ألميت وهي نائلة  فإهنم عبادك قلت يا رسول اهللا ما زلت تردد هذه اآلية حىت أصبحت

  ملن ال يشرك باهللا شيئا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أبو املثىن ثنا مسدد ثنا حيىي بن سعيد ثنا  - ٤٤٩٤
صلى اهللا عليه و سلم قام النيب : قدامة بن عبد اهللا العامري حدثتين جسرة بنت دجاجة قالت مسعت أبا ذر يقول 

بآية حىت أصبح يرددها واآلية ان تعذهبم فإهنم عبادك وان تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم تابعه فليت العامري 
   ٦٤٤عن جسرة وزاد هبا يركع وهبا يسجد 

  باب ما يكره من ترك قيام الليل ملن كان يقومه

ن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو احلسن على بن حممد بن أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا ب - ٤٤٩٥
أمحد املصري ثنا عبد اهللا بن حممد بن أيب مرمي ثنا عمرو بن أيب سلمة ثنا األوزاعي ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ 

و بن أيب وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عيسى التنيسي ثنا عمر
سلمة عن األوزاعي ثنا حيىي بن أيب كثري حدثين عمر بن احلكم بن ثوبان ثنا أبو سلمة بن عبد الرمحن عن عبد اهللا 

ال تكن مثل فالن كان يقوم الليل فترك قيام الليل : بن عمرو بن العاص قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
عمرو بن أيب سلمة وأخرجه البخاري من حديث بن أيب العشرين  رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن يوسف عن

عن األوزاعي مث قال وتابعه عمرو بن أيب سلمة ورواه بن املبارك ومبشر بن إمساعيل عن األوزاعي فلم يذكرا عمر 
   ٦٤٥بن احلكم يف إسناده وكذلك قاله الوليد بن مزيد عن األوزاعي 

  لي قاعداباب املريض يترك القيام بالليل أو يص

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب حدثين  - ٤٤٩٦
اشتكى النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم يقم ليلة : أبو نعيم ثنا سفيان عن األسود بن قيس قال مسعت جندبا يقول 

والضحى والليل إذا { أرى شيطانك إال قد تركك فأنزل اهللا عز و جل  أو ليلتني فأتت امرأة فقالت يا حممد ما
  رواه البخاري عن أيب نعيم ورواه مسلم عن إسحاق عن أيب نعيم } سجى ما ودعك ربك وما قلى 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب اخلوارزمي احلافظ ببغداد ثنا أبو العباس حممد بن أمحد  - ٤٤٩٧
اشتكى : حممد بن أيوب أنبأ أمحد بن عبد اهللا بن يونس ثنا زهري ثنا األسود قال مسعت جندبا يقول  النيسابوري ثنا

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم يقم ليلتني أو ثالثا فجاءته امرأة فقالت يا حممد إين أرجو أن يكون شيطانك قد 



} الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى و{ تركك مل أره قربك منذ ليلتني أو ثالث فأنزل اهللا تعاىل 
  رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن يونس ورواه مسلم من وجه آخر عن زهري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو صادق  - ٤٤٩٨
السبعي قالوا أنبأ أبو العباس األصم ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو  بن أيب الفوارس وأبو احلسن على بن حممد بن

داود الطيالسي ح وأخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك ثنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود 
ال تدع قيام : ا ثنا شعبة عن يزيد بن مخري عن عبد اهللا بن أيب موسى النصري قال قالت يل عائشة رضي اهللا عنه

الليل فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ال يدعه وكان إذا مرض أو قالت كسل صلى قاعدا كذا قال شعبة 
   ٦٤٦عن يزيد بن مخري وقال معاوية بن صاحل عبد اهللا بن أيب قيس وهو أصح 

  باب من نام على نية أن يقوم فلم يستيقظ

د بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل القاضي ثنا عبد اهللا عن مالك ح أخربنا أبو احلسن علي بن أمح - ٤٤٩٩
وأخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي 

جبري عن رجل عنده رضى أنه ثنا حيىي بن عبد اهللا بن بكري ثنا مالك بن أنس عن حممد بن املنكدر عن سعيد بن 
ما من امرء تكون له صالة بليل فيغلبه : أخربه أن عائشة أم املؤمنني أخربته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  عليها نوم إال كتب اهللا له أجر صالته وكان نومه صدقة عليه 

بو بكر حممد بن حممد بن رجاء بن السندي وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حيىي بن منصور القاضي ثنا أ - ٤٥٠٠
ثنا أبو كريب وموسى بن عبد الرمحن املسروقي قاال ثنا احلسني بن علي اجلعفي ثنا زائدة عن سليمان عن حبيب بن 

من أتى : أيب ثابت عن عبده بن أيب لبابة عن سويد بن غفلة عن أيب الدرداء يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  هو ينوي أن يقوم يصلي بالليل فغلبته عينه حىت يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه فراشه و

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا حممد بن أمحد بن النضر ثنا معاوية بن عمرو ثنا  - ٤٥٠١
األعمش عن حبيب عن عبدة بن أيب لبابة عن زائدة فذكره بإسناده من قول أيب الدرداء ورواه جرير عن سليمان 

موقوفا ورواه الثوري عن عبدة عن زر أو عن سويد عن أيب الدرداء أو عن أيب ذر : زر بن حبيش عن أيب الدرداء 
   ٦٤٧موقوفا 

  باب من نام على غري نية أن يقوم حىت أصبح

لصفار ثنا عثمان بن عمر الضيب ثنا مسدد أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ا - ٤٥٠٢
ذكر رجل عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ثنا أبو األحوص عن منصور بن املعتمر عن أيب وائل عن عبد اهللا قال 

سلم فقيل يا رسول اهللا ما زال نائما حىت أصبح ما قام إىل الصالة فقال ذاك رجل بال الشيطان يف أذنيه أو قال يف 
  البخاري يف الصحيح عن مسدد وأخرجه مسلم من حديث جرير عن منصور  أذنه رواه



أخربنا أبو القاسم عبد اخلالق بن علي بن عبد اخلالق املؤذن أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد البغدادي ثنا أبو  - ٤٥٠٣
يمان بن بالل عن إمساعيل حممد بن إمساعيل السلمي ثنا أيوب بن سليمان بن بالل ثنا أبو بكر بن أيب أويس عن سل
يعقد الشيطان : حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

على قافية رأس أحدكم ثالث عقد إذا نام كل عقدة يضرب مكاهنا عليك ليل طويل فارقد فإذا استيقظ فذكر اهللا 
احنلت الثالثة فأصبح نشيطا طيب النفس فإن مل يفعل أصبح خبيث  احنلت عقدة فإن توضأ احنلت الثانية فإن صلى

   ٦٤٨النفس كسالن رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس عن أخيه أيب بكر 

  باب من نعس يف صالته فلريقد حىت يذهب عنه النوم

اق املزكي وأبو سعيد بن أيب عمرو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أيب إسح - ٤٥٠٤
قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن 

إذا نعس أحدكم يف صالته فلريقد حىت يذهب عنه النوم فإن : أبيه عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  و ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه أحدكم إذا صلى وه

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو نصر أمحد بن علي القاضي وأبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل قالوا  - ٤٥٠٥
ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين حيىي بن عبد اهللا العمري وسعيد 

فذكروا احلديث مبثله رواه البخاري يف الصحيح عن : اجلمحي ومالك بن أنس عن هشام بن عروة  بن عبد الرمحن
  عبد اهللا بن يوسف ورواه مسلم عن قتيبة مجيعا عن مالك 

وأخربنا أبو احلسن العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا عبد الرمحن بن بشر ثنا عبد الرزاق ثنا الثوري  - ٤٥٠٦
إذا نعس أحدكم : عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  عن هشام بن عروة

  وهو يصلي فلينم على فراشه فإنه ال يدرى أيدعو على نفسه أم يدعو هلا 

م وأخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا إمالء أنبأ أبو القاسم عبد اهللا بن إبراهي - ٤٥٠٧
بن بالويه املزكي ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة 

إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما : قال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ٦٤٩رافع عن عبد الرزاق يقول فليضطجع رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن 

  باب من وثق بنفسه فشدد على نفسه يف العبادة

أخربنا أبو نصر حممد بن أمحد بن إمساعيل بن إبراهيم البزاز بالطابران ثنا عبد اهللا بن أمحد بن منصور  - ٤٥٠٨
يان بن عيينة الطوسي بطوس يف سنة ست وعشرين وثالث مائة أنبأ أبو بكر يوسف بن يعقوب النجاحي مبكة ثنا سف

قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت تورمت قدماه فقيل يا رسول : عن زياد بن عالقة عن املغرية بن شعبة قال 
اهللا أليس قد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفال أكون عبدا شكورا رواه البخاري يف الصحيح عن 

   ٦٥٠ن أيب شيبة وغريه كلهم عن بن عيينة صدقة بن الفضل ورواه مسلم عن أيب بكر ب



  باب القصد يف العبادة واجلهد يف املداومة

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنبأ أبو نصر حممد بن محدويه بن سهل املروزي ثنا  - ٤٥٠٩
سائب بن فروخ الشاعر مسع حممود بن آدم املروزي ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أيب العباس وهو ال

عبد اهللا بن عمرو يقول قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمل أخرب أنك تصوم النهار وتقوم الليل قلت بلى 
قال فال تفعل فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك ونفهت نفسك إن لعينك حقا ولنفسك حقا وألهلك عليك حقا 

صحيح عن علي بن املديين عن بن عيينة ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب صم وأفطر وقم ومن رواه البخاري يف ال
  شيبة عن بن عيينة 

أخربنا أبو طاهر الفقيه من أصله أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا أبو أمحد حممد بن عبد  - ٤٥١٠
كان رسول اهللا صلى اهللا : لك قال الوهاب أنبأ خالد بن خملد ثنا حممد بن جعفر حدثين محيد الطويل عن أنس بن ما

عليه و سلم ال تشاء أن تراه من الليل مصليا إال رأيته وال نائما إال رأيته رواه البخاري يف الصحيح عن عبد العزيز 
  األويسي عن حممد بن جعفر أمت من ذلك 

لنيسابوري ثنا أبو حامت أخربنا أبو طاهر الفقيه من أصله أنبأ أبو الفضل عبدوس بن احلسني بن منصور ا - ٤٥١١
الرازي ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري حدثين محيد قال سئل أنس عن صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم وصومه 

كان يصوم من الشهر حىت نقول ما يريد أن يفطر منه شيئا ويفطر من الشهر حىت نقول ما يريد أن : تطوعا قال 
  من الليل مصليا إال رأيناه وال نراه نائما إال رأيناه  يصوم منه شيئا وما كنا نشاء أن نراه

حدثنا أبو احلسن العلوي أنبأ عبد اهللا حممد بن احلسن الشرقي ثنا عبد اهللا بن هاشم ثنا حيىي بن سعيد ثنا  - ٤٥١٢
أنه كان حيب : سفيان حدثين أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

لدائم من العمل قلت أي الليل كان يقوم قالت إذا مسع الصارخ أخرجاه من حديث أيب األحوص وغريه عن ا
  أشعث يف الصحيح 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إمساعيل ثنا حممد بن سلمه  - ٤٥١٣
ين عروة بن الزبري أن عائشة رضي اهللا عنها أخربته أن بنت املرادي ثنا بن وهب عن يونس عن بن شهاب قال أخرب

هذه : احلوالء تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزي مرت هبا وعندها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت 
العمل احلوالء بنت تويت وزعموا أهنا ال تنام الليل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل ال تنام الليل خذوا من 

  ما تطيقون فواهللا ال يسأم اهللا حىت تسأموا رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن سلمه املرادي وغريه 

حدثنا اإلمام أبو الطيب سهل بن حممد بن سليمان إمالء وأبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر حممد بن حممد  - ٤٥١٤
موسى بن الفضل قراءة قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  بن حممش الفقيه وحيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي وحممد بن

أن عائشة كانت : يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه 
عندها امرأة من بين أسد فدخل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال من هذه قالت هذه فالنة ال تنام الليل قال 

صالهتا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم مه عليكم مبا تطيقون فواهللا ال ميل اهللا حىت متلوا قال فقالت فذكرت من 



كان أحب الدين إليه الذي يدوم عليه صاحبه أخرجه البخاري ومسلم من حديث حيىي القطان وغريه عن هشام 
  وقالوا عنه عن أبيه عن عائشة 

اهللا األديب أنبأ أبو بكر أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي أنبأ أبو بكر الفريايب أخربناه أبو عمرو حممد بن عبد  - ٤٥١٥
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل عليها : ثنا عمرو بن علي ثنا حيىي بن سعيد ثنا هشام حدثين أيب عن عائشة 

وم عليه وقال الشيخ أبو بكر فقالت هذه فالنة تذكر من صالهتا فقال مه فإن اهللا ال ميل حىت متلوا وأحب الدين ما د
اإلمساعيلي قوله عليه السالم فإن اهللا ال ميل حىت متلوا قال فيه بعضهم ال ميل من الثواب حىت متلوا من العمل واهللا 

عز و جل ال يوصف باملالل ولكن الكالم أخرج خمرج احملاذاة للفظ باللفظ وذلك شائع يف كالم العرب وعلى 
قوبلت السيئة األوىل اليت هي ذنب باجلزاء على لفظ } وجزاء سيئة سيئة مثلها { ل ذلك خرج قول اهللا عز و ج

واقتصاصه ليس } فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم { السيئة والقصاص عدل ليس بسيئة وكذلك قوله تعاىل 
إن اهللا ال ميل حىت بظلم وال عدوان فأخرج يف اللفظ للمحاذاة على اإلعتداء واملعىن ليس باعتداء فكذلك قوله ف

  متلوا أخرج حماذيا للفظ حىت متلوا واملعىن ال يقطع عنهم ثواب أعماهلم ما مل ميلوا فيتركوها واهللا أعلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا علي بن احلسن بن أيب عيسى ثنا أبو معمر  - ٤٥١٦
دخل نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم املسجد : يز بن صهيب عن أنس بن مالك قال حدثنا عبد الوارث ثنا عبد العز

فإذا حبل ممدود بني ساريتني فقال ما هذا فقالوا هذا احلبل لزينب تصلي فإذا فترت تعلقت به فقال النيب صلى اهللا 
 معمر ورواه مسلم عن عليه و سلم حلوه ليصل أحدكم بنشاطه فإذا فتر فليقعد رواه البخاري يف الصحيح عن أيب

  شيبان بن فروخ عن عبد الوارث 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن األصبهاين أنبأ عبد اهللا بن أمحد بن جعفر بن فارس ثنا يونس بن حبيب  - ٤٥١٧
ما : ثنا أبو داود ثنا بن أيب ذئب عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

نكم أحد ينجيه عمله قالوا وال أنت يا رسول اهللا قال وال أنا إال أن يتغمدين اهللا منه برمحة سددوا وقاربوا أو قربوا م
  وروحوا وأغدوا وخطا من الدجلة والقصد القصد تبلغوا رواه البخاري يف الصحيح عن آدم عن بن أيب ذئب 

يلي أخربين احلسن بن سفيان أنبأ موسى بن حبر ثنا عمر بن وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساع - ٤٥١٨
علي عن معن بن حممد الغفاري قال مسعت سعيد بن أيب سعيد املقربي حيدث عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه 

ة إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إال غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدو: و سلم قال 
  والروحة وشىء من الدجلة رواه البخاري يف الصحيح عن عبد السالم بن مطهر عن عمر بن علي 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد  - ٤٥١٩
طلقت فرأيت النيب صلى اهللا عليه و ان: الدوري ثنا أشهل بن حامت ثنا عيينة بن عبد الرمحن عن أبيه قال قال بريدة 

سلم فظننت أن له حاجة فجعلت أعارضه وأحبس عنه قال فدعاين فأخذ بيدي فرأى رجال يكثر الركوع والسجود 
فقال أتراه مرأى أتراه مرأى قال فترك يده من يدي وقال عليكم هديا قاصدا عليكم هديا قاصدا وضرب بإحدى 

  ا الدين يغلبه يديه على األخرى فإنه من يشاد هذ



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو احلسن حممد بن أمحد بن احلسن بن إسحاق البزاز ببغداد قاال ثنا أبو  - ٤٥٢٠
حممد عبد اهللا بن حممد بن إسحاق الفاكهي ثنا أبو حيىي بن أيب مسرة ثنا خالد بن حيىي ثنا أبو عقيل حيىي بن املتوكل 

إن هذا : ملنكدر عن جابر بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال عن حممد بن سوقة عن حممد بن ا
الدين متني فأوغل فيه برفق وال تبغض إىل نفسك عبادة اهللا فإن املنبت ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى هكذا رواه أبو 

املنكدر عن النيب صلى اهللا عقيل وقد قيل عن حممد بن سوقة عن حممد بن املنكدر عن عائشة وقيل عنه عن حممد بن 
  عليه و سلم مرسال وقيل عنه غري ذلك وروي عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن املؤمل بن احلسن بن عيسى ثنا الفضل بن حممد الشعراين ثنا أبو  - ٤٥٢١
عمر بن عبد العزيز عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص عن رسول اهللا صلى صاحل ثنا الليث عن بن عجالن عن موىل ل

إن هذا الدين متني فأوغل فيه برفق وال تبغض إىل نفسك عبادة ربك فإن املنبت ال سفرا : اهللا عليه و سلم أنه قال 
  قطع وال ظهرا أبقى فاعمل عمل أمرىء يظن أن لن ميوت أبدا واحذر حذرا خيشى أن ميوت غدا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا عبد اهللا بن منري  - ٤٥٢٢
االقتصاد يف السنة : عن األعمش عن عمارة بن عمري ومالك بن احلارث عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد اهللا قال 

  ن عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال بزيادة ألفاظ أحسن من االجتهاد يف البدعة هذا موقوف وروي عن احلس

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو طاهر حممد بن احلسن احملمد آباذي أنا إبراهيم بن عبد اهللا السعدي أنا  - ٤٥٢٣
 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل املسجد فرأى حبال: يزيد بن هارون أنا محيد الطويل عن أنس بن مالك 

ممدودا بني ساريتني فقال ما هذا احلبل قالوا لفالنة تصلي فإذا غلبت تعلقت به فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
   ٦٥١سلم لتصلي ما عقلت فإذا خشيت أن تغلب فلتنم 

  باب من فتر عن قيام الليل فصلى ما بني املغرب والعشاء

قطان ببغداد أنبأ أبو سهل أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن الفضل ال - ٤٥٢٤
{ يف هذه اآلية : زياد القطان ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب أنبأ سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال 

  قال كانوا يتيقظون ما بني املغرب والعشاء يصلون ما بينهما } كانوا قليال من الليل ما يهجعون 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن املثىن ثنا حيىي بن سعيد وبن  - ٤٥٢٥
قال كانوا يصلون فيما } كانوا قليال من الليل ما يهجعون { يف قوله تعاىل : أيب عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس 

  ذلك تتجاىف جنوهبم بينهما يعين بني املغرب والعشاء زاد يف حديث حيىي وك

وأخربنا أبو علي أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا أبو كامل ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن  - ٤٥٢٦
قالوا كانوا يتيقظون ما بني املغرب والعشاء } ينفقون { إىل } تتجاىف جنوهبم عن املضاجع { يف هذه اآلية : مالك 

  ل قيام الليل يصلون قال وكان احلسن يقو



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا األشيب ثنا بن هليعة  - ٤٥٢٧
تتجايف جنوهبم عن املضاجع هي ما بني : قال وقال أبو عقيل زهرة بن معبد مسعت بن املنكدر وأبا حازم يقوالن 

   املغرب وصالة العشاء صالة األوابني

وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو العباس ثنا حممد بن إسحاق ثنا عبد الوهاب عن هارون عن عيسى بن حممد  - ٤٥٢٨
  سأل بن الزبري عن ناشئة الليل فقال أول الليل بعد املغرب وسألت بن عباس فقال مثل ذلك : عن بن أيب مليكة 

بن إسحاق ثنا منصور بن شقري أنبأ عمارة بن زاذان عن وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو العباس ثنا حممد  - ٤٥٢٩
ما بني املغرب والعشاء وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلى ما : ثابت عن أنس يف قوله ناشئة الليل قال 

  بني املغرب والعشاء 

م بن نافع قال كان احلسن بن وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو العباس ثنا حممد ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا إبراهي - ٤٥٣٠
مسلم يصلي ما بني املغرب والعشاء قال وذكر احلسن أن طاوسا مل يكن يراه شيئا قال أمحد وقد روينا عن احلسن 

  : البصري أنه مل يكن يعده من صالة الليل 

م بن أيب إياس ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آد - ٤٥٣١
  كل صالة بعد العشاء اآلخرة فهي من ناشئة الليل : املبارك بن فضالة عن احلسن قال 

وروينا عن أيب جملز أنه قال الناشئة ما كان بعد العشاء إىل الصبح أخربناه أبو نصر بن قتادة ثنا أبو  - ٤٥٣٢
  فذكره : بن هارون عن سليمان التيمي عن أيب جملز  منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا يزيد

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا  - ٤٥٣٣
  ناشئة الليل قيام ما بني املغرب والعشاء : محاد بن سلمة عن سعيد اجلريري عن علي بن احلسني قال 

نا أبو عبد اهللا أنبأ عبد الرمحن ثنا إبراهيم ثنا آدم ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن سعيد بن جبري وأخرب - ٤٥٣٤
إن ناشئة الليل قال يعين قيام الليل والناشئة باحلبشية إذا قام الرجل قالوا نشأ وروينا فيما : عن بن عباس يف قوله 

  مضى عن عكرمة عن بن عباس أنه قال ناشئة الليل أوله 

وأخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عمرو بن مرزوق  - ٤٥٣٥
أنبأ شعبة عن التيمي قال كنا يف جملس أيب عثمان قال فطلع علينا رجل فحدثنا عن عبيد موىل رسول اهللا صلى اهللا 

ر صالة ما بني املغرب والعشاء وروي يف هذا انه سئل عن صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم فذك: عليه و سلم 
  الباب عن أم مبشر األنصارية مرفوعا واهللا أعلم 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا حممد بن إسحاق ثنا يعلى بن عبيد ثنا أبو سنان  - ٤٥٣٦
عليكم هبذه البهائم : قال فقال سلمان  عن العالء بن بدر عن أيب الشعثاء احملاريب قال كنت يف جيش فيهم سلمان



اليت تكفل اهللا بأرزاقها فارفقوا هبا يف السري وأعطوها قوهتا وعليكم بالصالة فيما بني املغرب والعشاء فإهنا ختفف 
   ٦٥٢عنكم من جزء ليلتكم وتكفيكم اهلذر 

  باب كم يكفي الرجل من قراءة القرآن يف ليلة

ن بن أمحد بن أيب الفوارس بانتخاب أخيه أيب الفتح احلافظ رمحه اهللا ثنا أبو علي أخربنا أبو الفوارس احلس - ٤٥٣٧
حممد بن أمحد بن احلسن بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد 

ني من آخر سورة البقرة يف من قرأ باآليت: الرمحن بن يزيد عن أيب مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ليلة كفتاه رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم ورواه مسلم من أوجه عن منصور 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن الطرايفي ثنا عثمان بن سعيد قال مسعت عليا يعين بن املديين  - ٤٥٣٨
ن القرآن فلم أجد سورة أقل من ثالث آيات فقلت ال نظرت كم يكفي الرجل م: يقول قال سفيان قال بن شربمة 

ينبغي أن يقرأ أقل من ثالث آيات قال سفيان فقلت أخربنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد عن أيب 
مسعود يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم من قرأ باآليتني من سورة البقرة يف ليلة كفتاه رواه البخاري يف الصحيح 

  علي بن املديين  عن

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا  - ٤٥٣٩
القعنيب فيما قرئ على مالك ح وحدثنا حيىي بن بكري ثنا مالك عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب صعصعة عن أبيه 

جال يقرأ قل هو اهللا أحد يرددها فلما أصبح جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا أن رجال مسع ر: عن أيب سعيد اخلدري 
عليه و سلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقاهلا وقال القعنيب يقاهلا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والذي 

قال أبو معمر وهو نفسي بيده إهنا لتعدل ثلث القرآن رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب وغريه قال البخاري و
  إمساعيل بن إبراهيم فذكر احلديث الذي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا األصبهاين إمالء ثنا أبو سعيد احلسن بن علي  - ٤٥٤٠
نس عن عبد بن حبر الربي حدثين أبو معمر البغدادي البزاز يف قطيعة الربيع ثنا إمساعيل بن جعفر عن مالك بن أ

الرمحن بن عبد اهللا بن عبد الرمحن وهو بن أيب صعصعة األنصاري عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري قال أخربين قتادة 
أن رجال قام يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقرأ قل هو اهللا أحد السورة كلها يرددها ال : بن النعمان 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا رسول اهللا أن رجال قام ليلة يقرأ يف يزيد عليها قال فلما أصبحنا قال رجل لرسو
يرددها ال يزيد عليها قال كان الرجل } قل هو اهللا أحد اهللا الصمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد { السحر 

   ٦٥٣رآن يقاهلا قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والذي نفس حممد بيده اهنا لتعدل ثلث الق

  باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ٤٥٤١
ثنا جعفر بن حممد وحممد  سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو نصر حممد بن عمر



سأل : بن عبد السالم قاال ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن نافع وعبد اهللا بن دينار عن بن عمر أن رجال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن صالة الليل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة الليل مثىن مثىن فإذا 

عة واحدة توتر له ما قد صلى رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي ورواه خشي أحدكم الصبح صلى رك
  البخاري عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك 

وأخربنا أبو سعيد حيىي بن حممد بن حيىي اخلطيب اإلسفرائيين أنبأ أبو حبر حممد بن احلسن ثنا بشر بن  - ٤٥٤٢
مسعت رجال يسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن بن عمر قال  موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا عبد اهللا بن دينار

سلم وهو على املنرب كيف يصلي أحدنا بالليل فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم مثىن مثىن فإذا خشيت الصبح فأوتر 
  بواحدة توتر لك ما مضى من صالتك 

قوب ثنا احلسني بن حممد بن زياد ثنا حممد بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يع - ٤٥٤٣
سأل النيب : عباد املكي ثنا سفيان ثنا الزهري عن سامل عن أبيه قال وحدثنا عمرو عن طاوس عن بن عمر أن رجال 

صلى اهللا عليه و سلم عن صالة الليل فقال مثىن مثىن فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة رواه مسلم يف الصحيح عن 
  د املكي حممد بن عبا

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين ثنا علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو  - ٤٥٤٤
اليمان أخربين شعيب عن الزهري أخربين سامل بن عبد اهللا أن عبد اهللا بن عمر قال سأل رجل من املسلمني رسول 

اهللا كيف صالة الليل فقال مثىن مثىن فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة  يا رسول: اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  وكان عبد اهللا بن عمر يسلم يف كل ركعتني مث يوتر بواحدة رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان 

أبو أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إسحاق بن احلسن احلريب ثنا  - ٤٥٤٥
الوتر ركعة : معمر ثنا عبد الوارث ثنا أبو التياح عن أيب جملز عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  من آخر الليل رواه مسلم يف الصحيح عن شيبان عن عبد الوارث 

أبو داود ثنا  وأخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا - ٤٥٤٦
سألت بن عباس عن الوتر فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : مهام عن قتادة عن أيب جملز قال 

  ركعة من آخر الليل 

سألت بن عمر عن الوتر فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : وبإسناده عن أيب جملز قال  - ٤٥٤٧
  مسلم يف الصحيح من حديث مهام بن حيىي ركعة من آخر الليل أخرجه 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد أمحد بن بالل ثنا حممد بن إمساعيل األمحسي ثنا بن فضيل عن عاصم  - ٤٥٤٨
جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فسأله عن الوتر : األحول عن عبد اهللا بن شقيق عن عبد اهللا بن عمر قال 

ما فقال صالة الليل مثىن فإذا كان من آخر الليل فأوتر بركعة مث صل ركعتني قبل الفجر يريد قبل صالة وأنا بينه
  الفجر قال عاصم األحول وقال الحق بن محيد مثل هذا احلديث إال أنه قال بادر الصبح بركعة 



حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس  - ٤٥٤٩
أن : احلميد احلارثي ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثري قال حدثين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر أن بن عمر حدثهم 

رجال نادى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يف املسجد فقال يا رسول اهللا كيف أوتر صالة الليل فقال رسول 
ه و سلم من صلى فليصل مثىن مثىن فإن خشي أن يصبح سجد سجدة فأوترت له ما صلى رواه اهللا صلى اهللا علي

  مسلم يف الصحيح عن أيب كريب وغريه عن أيب أسامة 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن  - ٤٥٥٠
خربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنبأ احلسن بن سفيان ثنا حممد بن أيب إياس ثنا شعبة ح قال وأ

بشار ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت عقبة بن حريث قال مسعت بن عمر حيدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
قلت البن عمر ما مثىن مثىن قال  صالة الليل مثىن مثىن فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة: و سلم قال 

تسلم يف كل ركعتني لفظ حديث بن بشار ويف رواية آدم فأوتر بركعة فقال رجل البن عمر ما مثىن مثىن فقال 
السالم بني كل ركعتني وقال يف إسناده عن شعبة ثنا عقبة بن حريث قال يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  مد بن مثىن عن حممد بن جعفر سلم رواه مسلم يف الصحيح عن حم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على  - ٤٥٥١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة : مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة 

فرغ منها اضطجع على شقه األمين حىت يأتيه املؤذن فيصلي ركعتني خفيفتني رواه ركعة يوتر منها بواحدة فإذا 
  مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن  - ٤٥٥٢
د أن بن شهاب أخربهم عن عروة بن الزبري عن عائشة وهب أخربك بن أيب ذيب وعمرو بن احلارث ويونس بن يزي

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي فيما بني أن يفرغ من صالة العشاء : زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت 
إىل الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتني ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم مخسني آية 

ع رأسه فإذا سكت املؤذن من صالة الفجر وتبني له الفجر قام فركع ركعتني خفيفتني مث إضطجع على قبل أن يرف
شقه األمين حىت يأتيه املؤذن لإلقامة فيخرج معه قال وبعضهم يزيد على بعض يف قصة احلديث رواه مسلم يف 

  الصحيح عن حرملة عن بن وهب عن عمرو بن احلارث ويونس بن يزيد 

نا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا عبد أخرب - ٤٥٥٣
الرمحن بن املبارك ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد الرمحن بن املبارك ثنا 

ء بن يزيد الليثي عن أيب أيوب األنصاري قال قال قريش بن حيان العجلي ثنا بكر بن وائل عن الزهري عن عطا
الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر خبمس فليفعل ومن أحب أن يوتر : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  بثالث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل 

قاال ثنا أبو العباس حممد بن وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وإسحاق بن حممد بن يوسف السوسي  - ٤٥٥٤
يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أخربين أيب ثنا األوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب أيوب 



ان الوتر حق فمن شاء أوتر خبمس ومن شاء أوتر بثالث ومن شاء : األنصاري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  أوتر بواحدة 

خربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن وأ - ٤٥٥٥
هارون أنبأ سفيان بن حسني عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أيب أيوب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مل تستطع فأوم إمياء  أوتر خبمس فإن مل تستطع فبثالث فإن مل تستطع فبواحدة فإن: 

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا جعفر بن أمحد بن عاصم الدمشقي ثنا هشام  - ٤٥٥٦
ثنا شعبة عن حممد بن أيب حفصة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أيب أيوب األنصاري قال قال رسول اهللا صلى 

أوتر بسبع ومن شاء أوتر بثالث ومن شاء أوتر بواحدة ومن غلب فليوم إمياء الوتر حق فمن شاء : اهللا عليه و سلم 
  اتفق هؤالء على رفع هذا احلديث عن الزهري وتابعهم على ذلك معمر بن راشد من رواية وهيب عنه 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا  - ٤٥٥٧
يعقوب بن سفيان ثنا املعلى بن أسد ثنا وهيب عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب أيوب 

الوتر حق فمن أحب أن يوتر خبمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثالث فليفعل ومن أحب أن يوتر : األنصاري قال 
رزاق عن معمر موقوفا على أيب أيوب وكذلك بواحدة فليفعل ومن مل يستطع فليوم إمياء ورواه محاد بن زيد وعبد ال

  رواه مجاعة عن الزهري موقوفا على أيب أيوب 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد اهللا بن حممد بن زياد ثنا حممد بن عمرويه قال مسعت حممد بن  - ٤٥٥٨
ق وعبد الرزاق عن معمر أشبه هذا احلديث برواية يونس والزبيدي وبن عيينة وشعيب وبن أيب إسحا: حيىي يقول 

أن يكون غري مرفوع وأنه ليتخاجل يف النفس من رواية الباقني مع رواية وهيب عن معمر واهللا أعلم وقد روينا عن 
مجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم التطوع أو الوتر بركعة واحدة مفصولة عما قبلها منهم عمر بن اخلطاب رضي 

  اهللا عنه 

نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو الفضل حممد بن عبد اهللا بن مخريويه ثنا أمحد بن  أخربنا أبو - ٤٥٥٩
مر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف : جندة ثنا أمحد بن يونس ثنا زهري ثنا قابوس بن أيب ظبيان أن أباه حدثه قال 
جل فقال يا أمري املؤمنني ما ركعت إال مسجد النيب صلى اهللا عليه و سلم فركع ركعة واحدة مث انطلق فلحقه ر

ركعة واحدة قال هو التطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص رواه الشافعي عن بعض أصحابه عن سفيان الثوري عن 
  قابوس ومنهم عثمان بن عفان رضي اهللا عنه 

ن بن حممد الزعفراين ثنا أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلس - ٤٥٦٠
قمت خلف املقام وأنا : يزيد بن هارون أنبأ حممد بن عمرو عن حممد بن إبراهيم عن عبد الرمحن بن عثمان قال 

أريد أن ال يغلبين عليه أحد تلك الليلة فإذا رجل يغمزين فلم ألتفت مث غمزين فالتفت فإذا عثمان بن عفان رضي اهللا 
  قرآن يف ركعة عنه فتنحيت فتقدم فقرأ ال



وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل البزاز ثنا أبو األزهر ثنا يونس بن  - ٤٥٦١
قلت ألغلنب على املقام الليلة فسبقت إليه : حممد ثنا فليح عن حممد بن املنكدر عن عبد الرمحن بن عثمان قال 

يده على ظهري قال فنظرت فإذا عثمان بن عفان رضي اهللا عنه وهو يومئذ  فبينما أنا قائم أصلى إذا رجل وضع
أمري فتنحيت عنه فقام فافتتح القرآن حىت فرغ منه مث ركع وجلس وتشهد وسلم يف ركعة واحدة مل يزد عليها فلما 

   انصرف قلت يا أمري املؤمنني إمنا صليت ركعة قال هي وتري ومنهم سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه

أخربنا أبو سعيد حيىي بن حممد بن حيىي اخلطيب أنبأ أبو حبر حممد بن احلسن بن كوثر ثنا بشر بن موسى  - ٤٥٦٢
إنك توتر بركعة : ثنا احلميدي ثنا سفيان حدثين إمساعيل بن حممد بن سعد عن عمه مصعب بن سعد قال قيل لسعد 

  ث أحب إيل من واحدة ولكن أخفف عن نفسي قال نعم سبع أحب إيل من مخس ومخس أحب إيل من ثالث وثال

: وأخربنا حيىي أنبأ حممد ثنا بشر ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا يزيد بن خصيفة عن حممد بن شرحبيل قال  - ٤٥٦٣
  رأيت سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه يصلي العشاء مث صلى بعدها ركعة 

نا عبد اهللا بن احلارث ثنا يونس بن يزيد األيلي عن بن وأخربنا حيىي أنبأ حممد ثنا بشر ثنا احلميدي ث - ٤٥٦٤
قد مسح على وجهه قال : شهاب عن عبد اهللا بن ثعلبة العذري وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 

رأيت سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه إذا صلى العشاء أوتر بركعة زاد فيه غريه عن يونس حىت يقوم من جوف 
البخاري يف الصحيح فقال وقال الليث عن يونس وأخرجه من حديث شعيب عن الزهري ومنهم متيم الليل أخرجه 

  الداري رضي اهللا عنه 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر  - ٤٥٦٥
أنه قرأ القرآن يف ركعة ومنهم أبو موسى : يم الداري ثنا أبو معاوية عن عاصم األحول عن بن سريين عن مت

  األشعري رضي اهللا عنه 

أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان بن حرب ثنا  - ٤٥٦٦
صلى العشاء ركعتني أن أبا موسى األشعري كان بني مكة واملدينه ف: محاد بن سلمة عن عاصم األحول عن أيب جملز 

مث قام فصلى ركعة أوتر هبا فقرأ مبائة آيه من النساء مث قال ما آلوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه و سلم قدميه وأن أقرأ مبا قرأ به ومنهم عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما 

حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس - ٤٥٦٧
ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو زكريا العنربي وأبو بكر حممد بن جعفر املزكي قاال ثنا حممد بن إبراهيم 

يأمر ببعض أن بن عمر كان يسلم من الركعة والركعتني يف الوتر حىت : العبدي ثنا بن بكري ثنا مالك عن نافع 
  حاجته ويف رواية الشافعي من الوتر رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد  - ٤٥٦٨
أيت عبد اهللا بن : املطلب بن عبد اهللا املخزومي قال  بن عيسى التنيسي ثنا عمرو بن أيب سلمة عن األوزاعي حدثين



عمر برجل فقال كيف أوتر قال أوتر بواحدة قال إين أخشى أن يقول الناس إهنا البترياء قال قال أسنة اهللا ورسوله 
  تريد هذه سنة اهللا ورسوله 

غاين يعين حممد بن إسحاق ثنا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الص - ٤٥٦٩
إسحاق بن إبراهيم الرازي ثنا سلمة بن الفضل األنصاري ثنا حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب 

سألت عبد اهللا بن عمر عن وتر الليل فقال يا بين هل تعرف وتر النهار قلت : منصور موىل سعد بن أيب وقاص قال 
واحدة بذلك أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا أبا عبد الرمحن أن نعم املغرب قال صدقت وتر الليل 

الناس يقولون أن تلك البترياء قال يا بين ليس تلك البترياء إمنا البترياء أن يصلي الرجل الركعة التامة يف ركوعها 
البترياء ومنهم عبد اهللا بن  وسجودها وقيامها مث يقوم يف األخرى فال يتم هلا ركوعا وال سجودا وال قياما فتلك

  عباس بن عبد املطلب رضي اهللا عنهما 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن إبراهيم بن الفضل ثنا أمحد بن سلمة قال مسعت إسحاق بن  - ٤٥٧٠
ء بن أيب إبراهيم وسئل عن الوتر فقال أخربين مرحوم بن عبد العزيز العطار قال حدثين عسل بن سفيان عن عطا

  قال أال أعلمك الوتر قلت بلى فقام فركع ركعة : رباح قال صليت إىل جنب بن عباس العشاء اآلخرة فلما فرغ 

وأخربنا أبو سعيد حيىي بن حممد بن حيىي األسفرائين ثنا أبو حبر الربهباري ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي  - ٤٥٧١
رأيت معاوية صلى العشاء مث أوتر بركعة فذكرت ذلك : ين كريب قال ثنا سفيان حدثين عبيد اهللا بن أيب يزيد أخرب

  البن عباس فقال أصاب 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٤٥٧٢
ارث أن كريبا موىل بن عباس أخربه الشافعي أنبأ عبد اجمليد بن عبد العزيز عن بن جريج أخربين عتبة بن حممد بن احل

أنه رأى معاوية صلى العشاء مث أوتر بركعة واحدة مل يزد عليها فأخرب بن عباس فقال أصاب أي بىن ليس أحد منا : 
أعلم من معاوية هي واحدة أو مخس أو سبع إىل أكثر من ذلك الوتر ما شاء ومنهم أبو أيوب خالد بن زيد 

  األنصاري رضي اهللا عنه 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا أبو حيىي عبد الكرمي بن اهليثم ثنا  - ٤٥٧٣
أبو اليمان أخربين شعيب بن أيب محزة عن الزهري ثنا عطاء بن يزيد الليثي مث اجلندعي أنه مسع أبا أيوب صاحب 

ن أحب أن يوتر خبمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثالث الوتر حق فم: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ومن مل يستطع إال أن يومي برأسه فليفعل ومنهم معاذ بن احلارث أبو 

حليمه القارىء رضي اهللا عنه شهد اجلسر مع أيب عبيد الثقفي يف خالفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وقد قيل له 
  صحبة 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عبد الكرمي بن اهليثم ثنا أبو اليمان أخربين  - ٤٥٧٤
كان بن عمر يصلي بالليل ما قدر له سجدتني سجدتني فإن خشي الصبح صلى : شعيب بن أيب محزة قال قال نافع 

ني يف أثرمها الوتر مث كرب فصلى الوتر وقال قال نافع واحدة فجعلها آخر صالته ونزل وسلم يف السجدتني اللت



مسعت معاذا القارىء يفعل ذلك تابعه إمساعيل بن أمية وأيوب بن موسى عن نافع عنهما مجيعا ومنهم معاوية بن أيب 
  سفيان رضي اهللا عنه 

مد بن غالب ثنا احلسن بن أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام حم - ٤٥٧٥
أوتر معاوية بعد العشاء : بشر بن سلم البجلي ثنا املعاىف بن عمران عن عثمان بن األسود عن بن أيب مليكة قال 

بركعة وعنده موىل البن عباس فأتى بن عباس فأخربه بذلك فقال دعه فإنه قد صحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  احلسن بن بشر  سلم رواه البخاري يف الصحيح عن

وأخربنا أبو عمرو حممد بن عبدان األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو منصور أمحد بن حممد بن  - ٤٥٧٦
عيسى احلليب وعبد اهللا بن حممد اإلمام قاال ثنا داود بن عمرو ثنا نافع بن عمر ح قال وأخربنا أبو بكر اإلمساعيلي 

نصر ثنا العالء بن عبد اجلبار ثنا نافع بن عمر عن بن أيب مليكة قال قيل البن عباس  ثنا أبو بكر الفريايب ثنا علي بن
هل لك يف معاوية ما أوتر إال بركعة قال أصاب إنه فقيه رواه البخاري يف الصحيح عن بن أيب مرمي عن نافع بن : 

   ٦٥٤عمر اجلمحي 

  نهنباب من أوتر خبمس أو ثالث ال جيلس وال يسلم إال يف اآلخرة م

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن  - ٤٥٧٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانت صالته : عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ هشام عن أبيه عن عائشة 

   شيء من اخلمس حىت جيلس يف اآلخرة مث يسلم من الليل ثالث عشرة ركعة يوتر خبمس وال يسلم يف

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا عبد اهللا بن  - ٤٥٧٨
ا عبدة منري وعبدة ح وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ احلسن بن على بن زياد ثنا إبراهيم بن موسى ثن

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي ثالث : بن سليمان قاال ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت 
عشرة ركعة يوتر منها خبمس وال جيلس يف شيء منها حىت جيلس يف آخرهن فيسلم لفظ حديث إبراهيم بن موسى 

سلم بالليل ثالث عشرة ركعة يوتر من ذلك خبمس ال ويف رواية أيب بكر كانت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  جيلس يف شيء منها إال يف آخرها رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

وأخربنا أبو احلسني على بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو  - ٤٥٧٩
أن رسول اهللا صلى : مهام ثنا هشام بن عروة قال حدثين أيب أن عائشة حدثته الرزاز ثنا جعفر بن حممد ثنا عفان ثنا 

اهللا عليه و سلم كان يرقد فإذا استيقظ تسوك مث توضأ مث صلى مثان ركعات جيلس يف كل ركعتني ويسلم مث يوتر 
بعه على هذه خبمس ركعات ال جيلس إال يف اخلامسة وال يسلم إال يف اخلامسة وهكذا رواه مجاعة عن هشام وتا

  الرواية عن عروة حممد بن جعفر بن الزبري إال أنه قال ست ركعات مثىن مثىن 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد العزيز بن حيىي احلراين حدثين حممد  - ٤٥٨٠
كان رسول اهللا : بري عن عائشة قالت بن سلمة عن حممد بن إسحاق عن حممد بن جعفر بن الزبري عن عروة بن الز



صلى اهللا عليه و سلم يصلي ثالث عشرة ركعة بركعتيه قبل الصبح يصلي ستا مثىن مثىن ويوتر خبمس ال يقعد 
  بينهن إال يف آخرهن 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو نصر أمحد بن سهل الفقيه ببخارى ثنا صاحل بن حممد بن حبيب احلافظ  - ٤٥٨١
كان رسول اهللا : نا شيبان بن أيب شيبة ثنا أبان عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن سعد بن هشام عن عائشة قالت ث

صلى اهللا عليه و سلم يوتر بثالث ال يقعد إال يف آخرهن كذا يف هذه الرواية وقد روينا يف حديث سعد بن هشام 
  وتر النيب صلى اهللا عليه و سلم بتسع مث بسبع واهللا أعلم 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل وحممد بن سلمة املرادي  - ٤٥٨٢
قلت لعائشة رضي اهللا عنها بكم كان رسول : قاال ثنا بن وهب عن معاوية بن صاحل عن عبد اهللا بن أيب قيس قال 

ع وثالث وست وثالث ومثان وثالث وعشر وثالث ومل يكن اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوتر قالت كان يوتر بأرب
يوتر بأنقص من سبع وال بأكثر من ثالث عشرة زاد أمحد ومل يكن يوتر بركعتني قبل الفجر قلت ما يوتر قالت مل 

يكن يدع ذلك ومل يذكر أمحد وست وثالث وهذا حيتمل أن يريد به ثالث ال يفصل بينهن جبلوس وال تسليم 
رواية هشام بن عروة واهللا أعلم وروينا عن عبد اهللا بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مبعىن  فيكون يف معىن

  رواية هشام بن عروة يف الوتر خبمس ركعات 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا  - ٤٥٨٣
بت يف بيت خاليت ميمونة : ة عن احلكم قال مسعت سعيد بن جبري عن بن عباس قال سليمان بن حرب ثنا شعب

فصلى النيب صلى اهللا عليه و سلم العشاء مث جاء فصلى أربع ركعات مث نام مث قام قال فجئت فقمت عن يساره 
ج إىل الصالة فحولين عن ميينه فصلى مخس ركعات مث صلى ركعتني مث نام حىت مسعت غطيطه أو قال خطيطه مث خر

  رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا إبراهيم بن  - ٤٥٨٤
اس أن محزة ثنا عبد العزيز يعين بن حممد حدثين عبد اجمليد بن سهيل عن حيىي بن عباد عن سعيد بن جبري عن بن عب

بعثه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حاجة وكانت ليلة ميمونة بنت احلارث خالة : العباس بن عبد املطلب 
بن عباس فدخل عليها فوجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املسجد قال بن عباس فاضطجعت يف حجرته 

و سلم فجاء وأنا مضطجع يف احلجرة بعد أن  فجعلت يف نفسي أن أحصي كم يصلي رسول اهللا صلى اهللا عليه
ذهب ثلث الليل مث قال أرقد أو بعد قال مث تناول ملحفة على ميمونة فارتدى ببعضها وعليها بعضها مث قام فصلى 
ركعتني حىت صلى مثان ركعات مث أوتر خبمس مل جيلس بينهن مث قعد فأثىن على اهللا مبا هو أهله فأكثر من الثناء مث 

كالمه أن قال اللهم اجعل يل نورا يف قليب واجعل يل نورا يف مسعي واجعل يل نورا يف بصري واجعل يل كان آخر 
  نورا عن مييين ونورا عن مشايل وإجعل يل نورا بني يدي ونورا خلفي وزدين نورا وزدين نورا 

أمحد بن فارس ثنا حممد بن  أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أنبأ أبو إسحاق األصبهاين ثنا أبو - ٤٥٨٥
إمساعيل البخاري ثنا موسى بن إمساعيل ثنا عبد الواحد ثنا عثمان بن حكيم مسع عثمان بن عروة عن إمساعيل بن 

  أن زيدا كان يوتر خبمس ال يسلم إال يف اخلامسة وكان أيب يفعله كذا وجدته يف الكتاب أبيا مقيدا : زيد بن ثابت 



هللا احلافظ أنبأ أمحد بن حممد بن صاحل السمرقندي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن نصر ثنا أبو أخربنا أبو عبد ا - ٤٥٨٦
أن بن عمر كان يسلم يف : جعفر الدارمي ثنا حبان بن هالل ثنا يزيد بن زريع ثنا حبيب املعلم قال قيل للحسن 

  الركعتني من الوتر فقال كان عمر أفقه منه كان ينهض يف الثالثة بالتكبري 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا احلسني بن الفضل البجلي ثنا مسلم بن  - ٤٥٨٧
أنه كان يوتر بثالث ال جيلس فيهن : إبراهيم وسليمان بن حرب قاال ثنا جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء 

   ٦٥٥وال يتشهد إال يف آخرهن 

  يف األخريني منهن ويسلم يف آخرهن باب من أوتر بتسع أو بسبع جيلس

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الفضل حممد بن إبراهيم املزكي ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن بشار  - ٤٥٨٨
العبدي ثنا بن أيب عدي عن سعيد وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ثنا أيب ثنا حيىي 

أنه طلق امرأته مث ارحتل إىل املدينة ليبيع : سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن سعد بن هشام ثنا 
عقارا له هبا وجيعله يف السالح والكراع مث جياهد الروم حىت ميوت فلقي رهطا من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه 

لم فقال أليس فيكم أسوة حسنة فنهاهم عن ذلك ستة أرادوا ذلك على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
وأشهدهم على رجعتها مث رجع إلينا فأخربنا أنه أتى بن عباس فسأله عن الوتر فقال أال أنبئك بأعلم أهل األرض 

بوتر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال نعم قال أيت عائشة فسلها مث أرجع إيل فأخربين بردها عليك قال فأتيت 
أفلح فاستلحقته إليها فقال ما أنا بقارهبا إين هنيتها أن تقول يف هاتني البيعتني شيئا فأبت فيهما إال مضيا حكيم بن 

فأقسمت فجاء معي فدخلنا عليها فقالت حكيم وعرفته قال نعم أو بلى قالت من هذا معك قال سعد بن هشام 
م املؤمنني أنبئيين عن خلق رسول اهللا صلى اهللا قالت بن عامر فترمحت عليه وقالت نعم املرء كان عامر فقلت يا أ

عليه و سلم قالت ألست تقرأ القرآن قلت بلى قالت فإن خلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يف القرآن 
فهممت أن أقوم فبدأ يل قيام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت ألست تقرأ هذه السورة يا أيها املزمل قلت 

إن اهللا عز و جل افترض قيام الليل يف أول هذه السورة فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه بلى قالت ف
حوال حىت إنتفخت أقدامهم وأمسك اهللا خامتتها يف السماء اثين عشر شهرا مث أنزل اهللا عز و جل التخفيف يف آخر 

مث بدا يل وتر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة فهممت أن أقوم
قلت يا أم املؤمنني أنبئيين عن وتر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه اهللا مبا 
شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك مث يتوضأ مث يصلي مثان ركعات ال جيلس فيهن إال عند الثامنة فيجلس ويذكر ربه 

عز و جل ويدعو ويستغفر مث ينهض وال يسلم مث يصلي التاسعة فيقعد فيحمد ربه ويذكره ويدعو مث يسلم تسليما 
يسمعنا مث يصلي ركعتني وهو جالس بعد ما يسلم فتلك إحدى عشرة ركعة يا بين فلما أسن رسول اهللا صلى اهللا 

ما يسلم فتلك تسع يا بين وكان رسول اهللا عليه و سلم وأخذ اللحم أوتر بسبع مث صلى ركعتني وهو جالس بعد 
صلى اهللا عليه و سلم إذا صلى صالة أحب أن يدوم عليها وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض 

صلى من النهار ثنيت عشرة ركعة وال أعلم نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قرأ القرآن كله يف ليلة وال قام ليلة حىت 
شهرا كامال غري رمضان فأتيت بن عباس فحدثته حبديثها فقال صدقت أما لو كنت أدخل عليها أصبح وما صام 

  ألتيتها حىت تشافهين مشافهة رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن عن بن أيب عدي عن سعيد 



أيب طالب ثنا أبو قدامة وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو زكريا حيىي بن حممد العنربي ثنا إبراهيم بن  - ٤٥٨٩
فذكر احلديث بنحو من معناه قالت : ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن سعد بن هشام 

عائشة فلما أسن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومحل اللحم صلى سبع ركعات ال جيلس إال يف السادسه فيحمد 
 جيلس يف السابعة فيحمد اهللا ويدعو ربه مث يسلم تسليمة يسمعنا مث يصلي اهللا ويدعو ربه مث يقوم وال يسلم مث

ركعتني وهو جالس فتلك تسع يا بين وذكر احلديث رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن عن معاذ بن هشام 
٦٥٦   

  باب من أوتر بثالث موصوالت بتشهدين وتسليم

بو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو حممد احلسن بن علي بن عفان أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أ - ٤٥٩٠
الوتر : العامري بالكوفة ثنا بن منري عن األعمش عن مالك بن احلارث عن عبد الرمحن بن يزيد قال قال عبد اهللا 

عليه و  ثالث كوتر النهار املغرب هذا صحيح من حديث عبد اهللا بن مسعود من قوله غري مرفوع إىل النيب صلى اهللا
سلم وقد رفعه حيىي بن زكريا بن أيب احلواجب الكويف عن األعمش وهو ضعيف وروايته ختالف رواية اجلماعة عن 

  األعمش 

وأخربنا أبو القاسم زيد بن جعفر بن حممد العلوي بالكوفة أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا  - ٤٥٩١
الوتر سبع أو مخس وال أقل من : بعض أصحابه قال قال عبد اهللا إبراهيم بن عبد اهللا ثنا وكيع عن األعمش عن 

  ثالث وقيل عن األعمش عن إبراهيم قال قال عبد اهللا بن مسعود وهو منقطع وموقوف 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ٤٥٩٢
هاب بن عطاء ثنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن سعد بن هشام عن عائشة رضي اهللا طالب أنبأ عبد الو

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يسلم يف ركعيت الوتر كذا رواه عبد الوهاب عن سعيد : عنها أهنا قالت 
اعة عن بن أيب عروبة عن قتادة بن أيب عروبة وقال أبان عن قتادة يوتر بثالث ال يقعد إال يف آخرهن ورواه اجلم

ومهام بن حيىي عن قتادة كما سبق ذكره يف وتره بتسع مث بسبع وكذلك رواه هبز بن حكيم عن زرارة بن أوىف ويف 
رواية عبد الوهاب يشبه أن يكون اختصارا من احلديث ورواية أبان خطأ واهللا أعلم وقد ورد اخلرب بالنهي عن الوتر 

  الة املغرب بثالث ركعات متشبهة بص

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد بن حممد بن علي الروذباري أنبأ احلسني بن احلسن بن أيوب الطوسي  - ٤٥٩٣
أنبأ أبو حامت حممد بن إدريس الرازي ثنا أمحد بن صاحل املصري ثنا عبد اهللا بن وهب عن سليمان بن بالل عن صاحل 

: أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بن كيسان عن عبد اهللا بن الفضل عن األعرج و
  ال توتروا بثالث تشبهوا بصالة املغرب أوتروا بسبع أو خبمس 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عثمان سعيد بن حممد بن عبدان وأبو عبد الرمحن السلمي قالوا أنبأ أبو  - ٤٥٩٤
سني طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق بن قرة بن هنيك بن جماهد اهلاليل مبصر العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو احل

ثنا أيب أخربين الليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن عراك بن مالك عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا 



بإحدى عشرة ركعة أو  ال توتروا بثالث تشبهوا باملغرب ولكن أوتروا خبمس أو بسبع أو بتسع أو: عليه و سلم 
  أكثر من ذلك ورواه بن بكري عن الليث 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الصمد بن علي بن مكرم البزار ببغداد ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي بن  - ٤٥٩٥
ذكر حنوه ال توتروا بثالث قال ف: بكري حدثين الليث حدثين جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أيب هريرة قال 

   ٦٥٧موقوفا 

  باب يف الركعتني بعد الوتر

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا حيىي بن بشر احلريري ثنا  - ٤٥٩٦
سأل عائشة رضي اهللا عنها عن صالة رسول اهللا صلى : معاوية بن سالم عن حيىي بن أيب كثري أخربين أبو سلمة أنه 

 عليه و سلم من الليل فقالت كان يصلي من الليل ثالث عشرة ركعة يصلي تسع ركعات قائما يوتر فيهن اهللا
ويصلي ركعتني جالسا فإذا أراد أن يسجد قام فركع وسجد يصنع ذلك بعد الوتر ويصلي ركعتني إذا مسع النداء 

  حديث هشام وشيبان عن حيىي بالصبح رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن بشر احلريري وأخرجه أيضا من 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركع ركعتني : ورواه األوزاعي عن حيىي عن أيب سلمة عن عائشة  - ٤٥٩٧
  بعد الوتر قرأ فيهما وهو جالس فلما أراد أن يركع قام فركع 

لعباس بن الوليد أخربين أيب ثنا أخربناه أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد السوسي ثنا أبو العباس األصم أنبأ ا - ٤٥٩٨
  فذكره : األوزاعي عن حيىي 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد يعين بن  - ٤٥٩٩
يصلي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان : سلمة عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة 

  من الليل ثالث عشرة ركعة يوتر بتسع أو كما قال ويصلي ركعتني وهو جالس وركعيت الفجر بني األذان واإلقامة 

وبإسناده ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد عن حممد بن عمرو عن حممد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص  - ٤٦٠٠
سلم كان يوتر بتسع ركعات مث أوتر بسبع ركعات  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و: عن عائشة رضي اهللا عنها 

وركع ركعتني وهو جالس بعد الوتر يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع مث سجد قال أبو داود روى احلديثني 
خالد بن عبد اهللا عن حممد بن عمرو مثله قال فيه قال علقمة بن وقاص يا أمه كيف كان يصلي الركعتني فذكر معنا 

اه وهب بن بقية عن خالد قال الشيخ وقد روينا هاتني الركعتني يف حديث سعد بن هشام عن عائشة عن ما حدثن
  النيب صلى اهللا عليه و سلم ويف رواية احلسن عن سعد يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وإذا زلزلت 

ب الشام ثنا أبو عمرو عثمان وأخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن احلسن بن حممد بن القاسم الغضائري ببا - ٤٦٠١
بن أمحد الدقاق إمالء ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا محاد بن مسعدة ثنا ميمون بن موسى املرائي عن احلسن عن أمه عن 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي بعد الوتر ركعتني وهو جالس ميمون هذا بصري وال : أم سلمة قالت 



اله أمحد بن حنبل وغريه واهللا أعلم وروي عن زكريا بن حكيم عن احلسن وخالفهما بأس به إال أنه كان يدلس ق
  هشام فرواه عن احلسن عن سعد بن هشام عن عائشة قال البخاري وهذا أصح 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو صادق حممد بن أمحد الصيدالين قالوا  - ٤٦٠٢
س حممد بن يعقوب ثنا أبو قالبة ثنا عبد الصمد يعين بن عبد الوارث ثنا أيب عن عبد العزيز بن صهيب ثنا أبو العبا

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي ركعتني بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما : عن أيب غالب عن أيب أمامة 
  إذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون 

بن احلسني بن داود العلوي إمالء ثنا أبو نصر حممد بن محدويه بن سهل وحدثنا أبو احلسن حممد  - ٤٦٠٣
املروزي ثنا عبد اهللا بن محاد اآلملي ثنا يزيد بن عبد ربه ثنا بقية بن الوليد عن عتبة بن أيب حكيم عن قتادة عن أنس 

يف الركعة األوىل بأم  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي بعد الوتر الركعتني وهو جالس يقرأ: بن مالك 
القرآن وإذا زلزلت ويف الثانية قل يا أيها الكافرون أبو غالب وعتبة بن أيب حكيم غري قويني ورواه عمارة بن زاذان 
عن ثابت عن أنس يف الوتر بتسع مث بسبع وصلى ركعتني وهو جالس غري أنه قال وقرأ فيهن بالرمحن والواقعة قال 

  ار إذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون وحنومها أنس وحنن نقرأ بالسور القص

وأخربنا أمحد بن احلسن القاضي أنا حاجب بن أمحد نا أمحد بن نصر املقرئ نا عبد اهللا بن صاحل حدثين  - ٤٦٠٤
معاوية بن صاحل عن شريح بن عبيد عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

نا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فقال يف هذا السفر جهد وثقل فإذا أوتر أحدكم ك: سلم قال 
فلريكع ركعتني فإن استيقظ وإال كانتا له قال اإلمام رمحه اهللا تعاىل حيتمل أن يكون املراد به ركعتان بعد الوتر 

  وحيتمل أن يكون أراد فإذا أراد أن يوتر فلريكع ركعتني قبل الوتر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف التاريخ أنبأ أبو الطيب حممد بن أمحد الكرابيسي ثنا أبو العباس حممد بن  - ٤٦٠٥
شاذان بن علي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن بزيع جارنا ثنا إسحاق بن يوسف عن عمارة بن زاذان ثنا ثابت البناين عن 

و سلم يوتر بتسع ركعات فلما أسن وثقل أوتر بسبع وصلى  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه: أنس بن مالك قال 
ركعتني وهو جالس فقرأ فيهما الرمحن والواقعة قال أنس وحنن نقرأ بالسور القصار إذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون 

ة ورواه وحنومها وقال مرة يقرأ فيهن خالف عمارة بن زاذان يف قراءة النيب صلى اهللا عليه و سلم فيهما سائر الروا
مرة أخرى عن أيب غالب عن أيب أمامة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يوتر بسبع حىت إذا بدن وكثر حلمه 
أوتر بثالث وصلى ركعتني وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون أخربناه أبو سعد املاليين أنبأ أبو 

ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا عمارة بن زاذان حدثين أبو غالب فذكره  أمحد بن عدي ثنا أمحد بن علي بن املثىن
   ٦٥٨وكان البخاري رمحه اهللا يقول عمارة بن زاذان رمبا يضطرب يف حديثه 

  باب من قال جيعل آخر صالته وترا وأن الركعتني بعدها تركتا

بن هاشم ثنا حيىي عن عبيد اهللا ح  أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي أنبأ حاجب بن أمحد ثنا عبد اهللا - ٤٦٠٦
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق أنبأ أبو املثىن ثنا مسدد ثنا حيىي عن عبيد اهللا عن نافع عن 



اجعلوا آخر صالتكم بالليل وترا رواه البخاري يف الصحيح عن : بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  لم عن حممد بن املثىن عن حيىي بن سعيد مسدد ورواه مس

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حجاج بن  - ٤٦٠٧
حممد ح قال وأخربين أبو الوليد ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا هارون بن عبد اهللا ثنا حجاج بن حممد قال قال بن جريج 

كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صالته وترا قبل الصبح كذلك كان رسول : أن بن عمر  أخربين نافع
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمرهم رواه مسلم يف الصحيح عن هارون بن عبد اهللا 

ا أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثن - ٤٦٠٨
أن رجال سأل النيب صلى : أبو الربيع ثنا محاد بن زيد ثنا أيوب وبديل بن ميسرة عن عبد اهللا بن شقيق عن بن عمر 

اهللا عليه و سلم وأنا بينه وبني السائل فقال يا رسول اهللا كيف صالة الليل قال مثىن مثىن فإذا خشيت الصبح فصل 
س احلول وأنا بذلك املكان من رسول اهللا صلى اهللا عليه و ركعة واجعل آخر صالتك وترا مث سأله رجل على رأ

  سلم فال أدري هو ذاك الرجل أو رجل آخر فقال له مثل ذلك رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الربيع الزهراين 

حيىي  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا - ٤٦٠٩
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن آدم ثنا عمار بن رزيق عن أىب إسحاق عن األسود عن عائشة قالت 

  يصلي من الليل حىت يكون آخر صالته الوتر رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

مؤمل بن هشام ثنا إمساعيل بن إبراهيم  وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا - ٤٦١٠
أنه دخل على عائشة رضي اهللا عنها : عن منصور بن عبد الرمحن عن أىب إسحاق اهلمداين عن األسود بن يزيد 

فسأهلا عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالليل فقالت كان يصلي ثالث عشرة ركعة من الليل مث أنه صلى 
ركعتني مث قبض حني قبض وهو يصلي من الليل تسع ركعات آخر صالته من الليل الوتر إحدى عشرة ركعة وترك 

خالفه حممد بن إسحاق بن خزمية عن مؤمل بن هشام فقال عن أيب إسحاق عن مسروق ورواية أيب داود أصح 
 - ٤٦١١م باب من كل الليل أوتر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل ٦٥٩بدليل ما تقدم من رواية عمار بن رزيق 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان ح وأخربنا 
أبو عبد اهللا ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ سفيان بن عيينة عن أيب يعفور عن 

من كل الليل قد أوتر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فانتهى : ائشة قالت مسلم بن صبيح عن مسروق عن ع
  وتره إىل السحر رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأخرجه البخاري من حديث األعمش عن مسلم 

بد اهللا وحدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي إمالء ثنا عبد اهللا بن حممد بن احلسن بن الشرقي ثنا ع - ٤٦١٢
بن هاشم ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن حيىي بن وثاب عن مسروق عن عائشة 

  من كل الليل أوتر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فانتهى وتره إىل آخر الليل : رضي اهللا عنها قالت 

احلسن بن سفيان أنبأ أبو بكر بن أيب شيبة ثنا وكيع وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد أنبأ  - ٤٦١٣
من كل الليل قد أوتر : عن سفيان عن أيب حصني عن حيىي بن وثاب عن مسروق عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 



رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إىل السحر رواه مسلم يف الصحيح عن 
  أيب شيبة  أيب بكر بن

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن  - ٤٦١٤
سألت عائشة رضي اهللا عنها عن وتر رسول اهللا صلى اهللا عليه و : معاوية بن صاحل عن عبد اهللا بن أيب قيس قال 

وتر من آخره قلت كيف كانت قراءته كان يسر بالقراءة أم جيهر قالت سلم قالت رمبا أوتر من أول الليل ورمبا أ
   ٦٦٠كل ذلك كان يفعل رمبا أسر ورمبا جهر ورمبا اغتسل ورمبا توضأ فنام 

  باب االختيار يف وقت الوتر وما ورد من االحتياط يف ذلك

بأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أن - ٤٦١٥
حممد بن إسحاق الصغاين ثنا يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

من خاف أن ال يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله مث لريقد ومن طمع أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر من : و سلم 
  الليل حمضورة وذلك أفضل أخرجه مسلم من حديث أيب معاوية وغريه عن األعمش  آخر الليل فإن قراءة آخر

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ثنا إبراهيم بن حممد الصيدالين ثنا  - ٤٦١٦
بر قال مسعت النيب صلى اهللا سلمة بن شبيب ثنا احلسن بن حممد بن أعني ثنا معقل بن عبيد اهللا عن أيب الزبري عن جا

أيكم خاف أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر مث لريقد ومن وثق بقيام الليل فليوتر من آخره فإن : عليه و سلم يقول 
  قراءة آخر الليل حمضورة وذلك أفضل رواه مسلم يف الصحيح عن سلمة بن شبيب 

إسحاق الفقيه أنبأ بشر بن موسى ثنا حيىي بن إسحاق أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن  - ٤٦١٧
السيلحيين ثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن عبد اهللا بن رباح عن أيب قتادة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ألىب 

أليب  أوتر قبل أن أنام وقال لعمر رضي اهللا عنه مىت توتر قال أنام مث أوتر فقال: بكر رضي اهللا عنه مىت توتر قال 
  بكر رضي اهللا عنه أخذت باحلزم أو بالوثيقة وقال لعمر رضي اهللا عنه أخذت بالقوة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا أبو أمية  - ٤٦١٨
  ك فذكره مبعناه إال أنه قال أخذ باحلزم ومل يش: الطرسوسي ثنا حيىي بن إسحاق 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ثنا احلسني بن حممد بن زياد ثنا  - ٤٦١٩
حممد بن عباد املكي ثنا حيىي بن سليم عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أليب 

قال باحلزم أخذت وسأل عمر فقال مىت توتر قال أنام مث أقوم من أوتر مث أنام : بكر رضي اهللا عنه مىت توتر قال 
  الليل فأوتر قال فعل القوي فعلت 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب إمالء ثنا علي بن احلسن ثنا أبو معمر ثنا عبد  - ٤٦٢٠
صاين خليلي صلى اهللا عليه و سلم بثالث بصيام ثالثة أو: الوارث ثنا أبو التياح عن أيب عثمان عن أيب هريرة قال 

  أيام من كل شهر وركعيت الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد 



وأخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا جعفر بن حممد الفريايب ثنا شيبان  - ٤٦٢١
حدثين أبو عثمان يعين النهدي رواه البخاري يف الصحيح عن فذكره مبثله إال أنه قال : بن فروخ ثنا عبد الوارث 

   ٦٦١أيب معمر ورواه مسلم عن شيبان بن فروخ 

  باب من قال ال ينقض القائم من الليل وتره

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا مالزم بن عمرو ثنا عبد  - ٤٦٢٢
زارنا طلق بن علي يف يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر مث قام بنا تلك الليلة : قيس بن طلق قال اهللا بن بدر عن 

وأوتر بنا مث احندر إىل مسجده فصلى بأصحابه حىت إذا بقي الوتر قدم رجال فقال أوتر بأصحابك فإين مسعت رسول 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال وتران يف ليلة 

و عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن أخربنا أب - ٤٦٢٣
أنه سأل سعيد بن املسيب عن الوتر فقال كان : إسحاق ثنا أبو بدر ثنا أبو سنان سعيد بن سنان عن عمرو بن مرة 

صالته أواخر الليل وكان عمر يوتر آخر عبد اهللا بن عمر يوتر أول الليل فإذا قام نقض وتره مث صلى مث أوتر آخر 
  الليل وكان خريا مىن ومنهما أبو بكر يوتر أول الليل ويشفع آخره يريد بذلك يصلي مثىن مثىن وال ينقض وتره 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا أمحد بن حممد بن عبد الكرمي ثنا  - ٤٦٢٤
سألت بن عباس رضي اهللا عنه عن نقض الوتر قال : ثنا حممد هو بن جعفر ثنا شعبة عن أيب محزة قال حممد بن بشار 

إذا أوترت أول الليل فال توتر آخره وإذا أوترت آخره فال توتر أوله وسألت عائذ بن عمرو وكان من أصحاب 
تر آخره وإذا أوترت آخره فال توتر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن نقض الوتر فقال إذا أوترت أوله فال تو

أوله أخرج البخاري حديث عائذ بن عمرو يف الصحيح قال وكان من أصحاب الشجرة من أصحاب النيب صلى 
  اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن  - ٤٦٢٥
سأل أبا هريرة : نا بن بكري ثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أيب مرة موىل عقيل بن أيب طالب أنه إبراهيم العبدي ث

كيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوتر قال فسكت أبو هريرة مث سأله فسكت مث سأله فسكت مث سأله 
يت بعدها مخس ركعات مث فقال إن شئت أخربتك كيف أصنع أنا قال فقلت فأخربين فقال إذا صليت العشاء صل

  أنام فإن قمت من الليل صليت مثىن مثىن فإن أصبحت أصبحت على وتر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن  - ٤٦٢٦
ئشة قالت ذلك الذي يلعب عن عا: عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان عن األعمش عن عمارة عن أيب عطية 
  بوتره يعين الذي يوتر مث ينام فإذا قام شفع بركعة مث صلى يعين مث أعاد وتره 

أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنا الشافعي رمحه  - ٤٦٢٧
ر حديث بن علية عن أيب هارون الغنوي عن حطان اهللا تعاىل يقول من أوتر أول الليل صلى مثىن حىت يصبح وذك



الوتر ثالثة أنواع فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر مث استيقظ فشاء أن : بن عبد اهللا قال قال علي رضي اهللا عنه 
يشفعها بركعة ويصلي ركعتني ركعتني حىت يصبح مث يوتر فعل وإن شاء صلى ركعتني ركعتني حىت يصبح وإن شاء 

  لليل أوتر آخر ا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا حيىي بن حممد ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة  - ٤٦٢٨
الوتر ثالثة أنواع فمن : عن أيب هارون الغنوي قال مسعت حطان بن عبد اهللا يقول مسعت عليا رضي اهللا عنه يقول 

تني ركعتني حىت يصبح ومن شاء أوتر مث إن صلى صلى ركعة شفعا لوتره شاء أوتر أول الليل مث إن صلى صلى ركع
   ٦٦٢مث صلى ركعتني ركعتني مث أوتر ومن شاء مل يوتر حىت يكون آخر صالته 

  باب ما يقرأ يف الوتر بعد الفاحتة

بن سهل  أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا أنبأ أبو نصر حممد بن محدويه - ٤٦٢٩
املطوعي ثنا عبد اهللا بن محاد اآلملي ثنا سعيد بن أيب مرمي ح وحدثنا أبو عبد اهللا احلافظ إمالء ثنا أبو جعفر حممد بن 
حممد البغدادي ثنا حيىي بن عثمان بن صاحل السهمي ثنا أيب وعمرو بن الربيع بن طارق وسعيد بن أيب مرمي قالوا ثنا 

كان النيب صلى اهللا عليه و : األنصاري عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  حيىي بن أيوب عن حيىي بن سعيد
سلم يقرأ يف الوتر يف الركعة األوىل بسبح اسم ربك األعلى ويف الثانية قل يا أيها الكافرون ويف الثالثة قل هو اهللا 

ة العلوي ثنا حيىي بن سعيد عن أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس لفظ حديث أيب عبد اهللا ويف رواي
  عمرة بنت عبد الرمحن والباقي مبعناه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الزاهد األصبهاين ثنا أبو إمساعيل حممد بن  - ٤٦٣٠
األنصاري عن عمرة عن  إمساعيل السلمي ثنا سعيد بن كثري بن عفري املصري ثنا حيىي بن أيوب أنبأ حيىي بن سعيد

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف الركعتني اللتني يوتر بعدمها بسبح اسم ربك األعلى : عائشة قالت 
  وقل يا أيها الكافرون ويقرأ يف الوتر بقل هو اهللا أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 

سني بن احلسن بن أيوب ثنا أبو حامت الرازي ثنا سعيد بن عفري ثنا حيىي وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا احل - ٤٦٣١
  بنحوه : بن أيوب عن حيىي بن سعيد فذكره 

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو زكريا العنربي ثنا حممد بن عبد السالم ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ  - ٤٦٣٢
سألنا عائشة بأي شيء كان يقرأ رسول اهللا : ن جريج قال حممد بن سلمة اجلزري ثنا خصيف عن عبد العزيز ب

صلى اهللا عليه و سلم يف الوتر فقالت كان يقرأ يف الركعة األوىل بسبح اسم ربك األعلى ويف الثانية بقل يا أيها 
  الكافرون ويف الثالثة بقل هو اهللا أحد واملعوذتني 

بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن كثري ثنا أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد  - ٤٦٣٣
أن رسول اهللا : سليمان بن كثري عن حصني عن ذر عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزي عن أبيه عن أيب بن كعب 
  صلى اهللا عليه و سلم كان يوتر بسبح اسم ربك األعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو اهللا أحد 



احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ أنبأ احلسني بن إمساعيل ثنا يوسف بن موسى أخربنا أبو بكر بن  - ٤٦٣٤
ثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا الدشتكي ثنا أبو جعفر الرازي عن األعمش عن زبيد وطلحة عن ذر عن سعيد بن عبد 

تر بسبح اسم ربك األعلى كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يو: الرمحن بن أبزي عن أبيه عن أيب بن كعب قال 
وقل يا أيها الكافرون وقل هو اهللا أحد قال علي وكذلك رواه أبو حفص األبار وحيىي بن أيب زائدة وحممد بن أنس 

  عن األعمش عن زبيد وطلحة ورواه أبو عبيدة بن معن عن األعمش عن طلحة وحده 

قوب ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا أمحد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يع - ٤٦٣٥
عبد اهللا بن يونس ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق ح وأخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا 

يوسف بن يعقوب ثنا نصر بن علي ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا يونس عن أيب إسحاق عن سعيد بن جبري عن بن عباس 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوتر بسبح اسم ربك األعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو اهللا أحد كان رس: قال 

  ويف رواية إسرائيل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يوتر وقد خالفهما زهري بن معاوية فرواه 

مساعيل القاضي ثنا عمرو بن مرزوق كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إ - ٤٦٣٦
أنه كان يوتر بثالث سور بسبح اسم ربك األعلى وقل : أنبأ زهري عن أيب إسحاق عن سعيد بن جبري عن أيب هريرة 

   ٦٦٣يا أيها الكافرون وقل هو اهللا أحد قال إمساعيل وقفه زهري ورفعه إسرائيل 

  باب من قال يقنت يف الوتر بعد الركوع

حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ وأبو منصور حممد بن القاسم  أخربنا - ٤٦٣٧
العتكي قاال ثنا الفضل بن حممد بن املسيب الشعراين ثنا أبو بكر بن عبد الرمحن بن عبد امللك بن شيبة احلزامي ثنا 

ام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا بن أيب فديك عن إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن هش
علمين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف وتري إذا رفعت رأسي : عنها عن احلسن بن علي رضي اهللا عنهما قال 

ومل يبق إال السجود اللهم إهدين فيمن هديت وعافين فيمن عافيت وتولين فيمن توليت وبارك يل فيما أعطيت وقين 
ضي وال يقضى عليك إنه ال يذل من واليت وال يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تفرد شر ما قضيت إنك تق

هبذا اللفظ أبو بكر بن شيبة احلزامي وقد روينا يف قنوت صالة الصبح بعد الركوع ما يوجب االعتماد عليه وقنوت 
  الوتر قياس عليه 

يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي  أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن - ٤٦٣٨
أن عليا رضي اهللا عنه كان يقنت يف الوتر : حكاية عن هشيم عن عطاء بن أيب السائب عن أيب عبد الرمحن السلمي 

   ٦٦٤بعد الركوع 

  باب من قال يقنت يف الوتر قبل الركوع

يه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا عبد اهللا بن سليمان أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن احلارث الفق - ٤٦٣٩
بن األشعث ثنا املسيب بن واضح ثنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة قال أبو بكر بن سليمان 



قال كان : رمبا قال املسيب عن عزرة ورمبا مل يقل عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزي عن أبيه عن أيب بن كعب 
صلى اهللا عليه و سلم يوتر بثالث يقرأ فيها بسبح اسم ربك األعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو اهللا رسول اهللا 

أحد وكان يقنت قبل الركوع وكان يقول إذا سلم سبحان امللك القدوس مرتني يسر هبما والثالثة جيهر هبا وميد هبا 
  صوته 

بن سليمان بن األشعث ثنا علي بن خشرم ثنا عيسى بن وأخربنا أبو بكر أنبأ علي بن عمر ثنا عبد اهللا  - ٤٦٤٠
كان رسول اهللا صلى : يونس عن فطر عن زبيد عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزي عن أبيه عن أيب بن كعب قال 

اهللا عليه و سلم يوتر بثالث بسبح اسم ربك األعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو اهللا أحد ويقنت قبل الركوع 
  ل سبحان امللك القدوس ثالث مرات ميد هبا صوته يف اآلخرة يقول رب املالئكة والروح فإذا سلم قا

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر قال قال أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين  - ٤٦٤١
الرمحن بن أبزي عن أبيه  حديث سعيد عن قتادة رواه يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد

مل يذكر القنوت وال ذكر أبيا قال وكذلك رواه عبد األعلى وحممد بن بشر : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
العبدي ومساعه بالكوفة مع عيسى بن يونس ومل يذكروا القنوت قال وقد رواه أيضا هشام الدستوائي وشعبة عن 

اه سليمان األعمش وشعبة وعبد امللك بن أيب سليمان وجرير بن حازم قتادة ومل يذكرا القنوت وحديث زبيد رو
كلهم عن زبيد مل يذكر أحد منهم القنوت إال ما روي عن حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد فإنه قال يف حديثه 

أنه قنت قبل الركوع وليس هو باملشهور من حديث حفص خياف أن يكون عن حفص عن غري مسعر هذا كله قول 
  اود وضعف أبو داود هذه الزيادة واهللا أعلم أيب د

أخربنا حبديث حفص بن غياث أبو احلسن علي بن حممد بن علي اإلسفرائيين بن السقا بنيسابور أنبأ أبو  - ٤٦٤٢
سهل بن زيادة القطان ثنا حممد بن يونس ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أيب عن مسعر حدثين زبيد عن سعيد بن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يوتر بثالث ركعات ال : زي عن أبيه عن أيب بن كعب عبد الرمحن بن أب
يسلم فيهن حىت ينصرف األوىل بسبح اسم ربك األعلى والثانية بقل يا أيها الكافرون والثالثة بقل هو اهللا أحد 

  لثالثة وقنت قبل الركوع فلما انصرف قال سبحان امللك القدوس مرتني ورفع صوته يف ا

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون  - ٤٦٤٣
بت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم ألنظر كيف : أنبأ أبان بن أيب عياش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال 

معبد فقلت بييت مع نسائه فانظري كيف يقنت يف وتره فأنبئيين  يقنت يف وتره فقنت قبل الركوع مث بعثت أمي أم
  فأخربتين أنه قنت قبل الركوع ورواه سفيان الثوري عن أبان بن أيب عياش ومدار احلديث عليه وأبان متروك 

أوتر النيب : وروى عطاء بن مسلم عن العالء بن املسيب عن حبيب بن أيب ثابت عن بن عباس قال  - ٤٦٤٤
   عليه و سلم بثالث قنت فيها قبل الركوع صلى اهللا

أخربناه أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو احلسن حممد بن احلسن السراج ثنا مطني ثنا عبد الرمحن بن يونس  - ٤٦٤٥
   ٦٦٥فذكره وهذا ينفرد به عطاء بن مسلم وهو ضعيف : الرقي ثنا عطاء بن مسلم احلليب 



  باب رفع اليدين يف القنوت

  ر يف هذا الباب يف قنوت صالة الصبح ومما مل نذكره هناك ما وقد مضت أخبا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا األسود بن  - ٤٦٤٦
 كان بن مسعود يرفع يديه يف: عامر ثنا شاذان أنبأ شريك عن الليث عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه قال 

  القنوت إىل ثدييه 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن احلسن هو  - ٤٦٤٧
أنه كان يرى أبا : األصبهاين ثنا أبو عامر موسى بن عامر ثنا الوليد بن مسلم أخربين بن هليعة عن موسى بن وردان 

 شهر رمضان قال الوليد وأخربين عامر بن شبل اجلرمي قال رأيت أبا قالبة يرفع يديه هريرة يرفع يديه يف قنوته يف
   ٦٦٦يف قنوته 

  باب ما يقول بعد الوتر

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر أنبأ يونس بن حبيب أنبأ أبو داود ثنا  - ٤٦٤٨
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان : عبد الرمحن بن أبزي عن أبيه شعبة عن سلمة بن كهيل وزبيد عن ذر عن بن 

يقرأ يف الوتر بسبح اسم ربك األعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو اهللا أحد فإذا سلم قال سبحان امللك القدوس 
  ثالث مرات يرفع بالثالثة صوته 

داود أنبأ عثمان بن أيب شيبة ثنا حممد بن أيب  وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو - ٤٦٤٩
عبيدة ثنا أيب عن األعمش عن طلحة األيامي عن ذر عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه عن أيب بن كعب 

  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا سلم يف الوتر قال سبحان امللك القدوس : قال 

نبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا سليمان بن أخربنا أبو احلسن املقرئ أ - ٤٦٥٠
حرب ثنا محاد بن سلمة عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن علي بن أيب طالب 

من  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يدعو يف آخر وتره يقول اللهم إين أعوذ برضاك: رضي اهللا عنه 
  سخطك ومبعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 

فذكره : وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد  - ٤٦٥١
ه قال مل يرو عنه غري محاد بن سلمة بنحوه قال أبو داود هشام أقدم شيخ حلماد قال وبلغين عن حيىي بن معني أن

٦٦٧   

  باب ما يستحب قراءته يف ركعيت الفجر بعد الفاحتة



أخربنا أبو عثمان سعيد بن العاص بن حممد بن علي القرشي وكان معنا حاجا يف مسجد الرسول صلى  - ٤٦٥٢
بن أيب بكر بن احلسن اجلوهري اهللا عليه و سلم ثنا حممد بن عبد اهللا بن حممد بن يوسف بن سيار وأبو عمرو حممد 

قاال ثنا حيىي بن أمحد بن زياد أبو منصور ثنا حيىي بن معني ثنا مروان بن معاوية ثنا يزيد بن كيسان عن أيب حازم عن 
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قرأ يف الركعتني قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو اهللا أحد : أيب هريرة 

أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه ثنا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار ثنا حممد بن عباد  وأخربنا - ٤٦٥٣
فذكره بنحوه رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عباد ورويناه أيضا عن عائشة وبن مسعود : املكي ثنا مروان 

  وأنس بن مالك رضي اهللا عنهم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا علي بن عبد اهللا ح وأخربنا  - ٤٦٥٤
أبو عبد اهللا احلافظ قال أخربين أبو الوليد الفقيه ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا أبو كريب قاال ثنا مروان بن معاوية ثنا 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ يف : خربه عثمان بن حكيم أخربين سعيد بن يسار أن بن عباس أ
اآلية كلها ويف اآلخرة } قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل { ركعيت الفجر يف األوىل منهما اآلية اليت يف البقرة 

  رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة عن مروان } آمنا باهللا واشهد بأنا مسلمون { 

بو عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن أمحد بن علي املقرئ أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب وأخربنا أ - ٤٦٥٥
كان النيب صلى اهللا عليه و : شيبة ثنا أبو خالد األمحر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن بن عباس قال 

} تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم { ية ويف الثانية اآل} قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا { سلم يقرأ يف ركعيت الفجر 
رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة ورواه زهري بن معاوية وعيسى بن يونس وعبد اهللا بن منري عن 

  عثمان بن حكيم مبعىن رواية مروان بن معاوية الفزاري 

د بن عبيد الصفار ثنا خلف بن عمرو العكربي ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمح - ٤٦٥٦
سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن حممد حدثين عثمان بن عمر بن موسى قال مسعت أبا الغيث يقول مسعت أبا 

قولوا آمنا { مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف السجدتني قبل الصبح يف السجدة األوىل : هريرة يقول 
{ ويف الثانية } وحنن له مسلمون { إىل قوله } أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب  باهللا وما

واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين هكذا أخربناه بال شك وقد رواه حممد بن الصباح عن } ربنا آمنا مبا أنزلت 
فلم يدر هذه اآلية أو إنا أرسلناك باحلق بشريا } نزلت ربنا آمنا مبا أ{ عبد العزيز الدراوردي بالشك يف قوله 

   ٦٦٨ونذيرا وال تسأل عن أصحاب اجلحيم وكذلك إبراهيم بن محزة عن الدراوردي 

  باب ما يستحب قراءته يف ركعيت املغرب بعد الفاحتة

سحاق الفاكهي ثنا أبو حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن إ - ٤٦٥٧
حيىي عبد اهللا بن أمحد بن زكريا بن أيب مسرة ثنا بدل بن احملرب ثنا عبد امللك بن الوليد بن معدان الضبعي ثنا عاصم 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ : بن هبدلة عن زر بن حبيش عن عبد اهللا بن مسعود قال ما أحصى ما 
  لغداة قل يا أيها الكافرون وقل هو اهللا أحد يف ركعيت املغرب وركعيت ا



أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا أبو األحوص سالم  - ٤٦٥٨
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكثر من عشرين مرة يقرأ يف : عن أيب إسحاق عن جماهد عن بن عمر قال 

املغرب والركعتني قبل الصبح بقل يا أيها الكافرون وقل هو اهللا أحد وهكذا رواه سفيان وإسرائيل  الركعتني بعد
  عن أيب إسحاق 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو اجلواب  - ٤٦٥٩
حنوه كذا : اهد عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ثنا عمار بن رزيق عن أيب إسحاق عن إبراهيم عن جم

   ٦٦٩وجدته يف العاشر من األمايل 

  باب السنة يف ختفيف ركعيت الفجر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب أنا يزيد بن هارون أنا حيىي بن سعيد ح قال  - ٤٦٦٠
أيب طالب نا حممد بن املثىن نا عبد الوهاب يعين الثقفي عن حيىي بن سعيد أخربين وأخربين أبو الوليد نا إبراهيم بن 

حممد بن عبد الرمحن أنه مسع عمرة حتدث عن عائشة أهنا قالت كانت تقول ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ 
األنصاري عن حممد بن إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عباس بن حممد الدوري ثنا جعفر بن عون أنبأ حيىي بن سعيد 

كان رسول : عبد الرمحن بن سعد بن زرارة وهو بن أخي عمرة عن عمرة قالت مسعت عائشة رضي اهللا عنها تقول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي الركعتني قبل صالة الفجر فيخففهما حىت أقول اقرأ فيهما بأم القرآن أخرجه 

  ىي البخاري ومسلم يف الصحيح من وجه آخر عن حي

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل البزار ثنا عبد الرمحن بن بشر ثنا وكيع عن بن عروة عن  - ٤٦٦١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان خيفف ركعيت الفجر قال وقال مسعر عن رجل من : أبيه عن عائشة 

سلم رمبا أطال ركعيت الفجر رواه مسلم يف الصحيح  األنصار عن سعيد بن جبري كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و
عن عمرو الناقد عن وكيع دون رواية مسعر وإمنا هي منقطعة ورواه إسحاق بن إبراهيم احلنظلي عن وكيع عن 

  سفيان عن هشام بن عروة 

لب ثنا إسحاق بن أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ثنا إبراهيم بن أيب طا - ٤٦٦٢
كان رسول اهللا صلى : إبراهيم ثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

اهللا عليه و سلم خيفف ركعيت الفجر وكذا رواه أمحد بن سلمة وأبو العباس السراج عن إسحاق ورواية غريه عن 
   ٦٧٠وكيع عن هشام أصح واهللا أعلم 

  يف االضطجاع بعد ركعيت الفجر باب ما ورد

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ الفريايب ثنا حممد بن املثىن ثنا عبد  - ٤٦٦٣
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا : األعلى أنبأ معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

ى ركعتني خفيفتني مث إضطجع على شقه األمين حىت يأتيه املؤذن أخرجه البخاري يف الصحيح من طلع الفجر صل



حديث هشام بن يوسف عن معمر وكذلك رواه األوزاعي وعمرو بن احلارث ويونس بن يزيد وبن أيب ذئب 
أنس فذكر وشعيب بن أيب محزة عن الزهري وكذلك قاله أبو األسود عن عروة عن عائشة وخالفهم مالك بن 

  اإلضطجاع بعد الوتر 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى ثنا موسى بن حممد الذهلي ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت  - ٤٦٦٤
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي بالليل إحدى : على مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة 

رغ منها إضطجع على شقه األمين حىت يأتيه املؤذن فيصلي ركعتني خفيفتني عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا ف
رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي كذا قاله مالك والعدد أوىل باحلفظ من الواحد وقد حيتمل أن يكونا 

  حمفوظني فنقل مالك أحدمها ونقل الباقون اآلخر واختلف فيه أيضا عن بن عباس 

احلسن بن الفضل القطان ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن عبد اهللا احلداد ثنا وأخربنا أبو  - ٤٦٦٥
أن النيب : مسلم بن إبراهيم الوراق ثنا شعبة عن موسى بن أيب عائشة عن رجل عن سعيد بن جبري عن بن عباس 

ن موسى عن سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا صلى ركعيت الفجر اضطجع ورواه غريه عن شعبة ع
صلى اهللا عليه و سلم منقطعا كذا يف هذه الروايات وقد مضى يف احلديث الثابت عن كريب عن بن عباس ما دل 

  على إن إضطجاعه كان بعد الوتر وقد حيتمل ذلك ما احتمل رواية مالك واهللا أعلم 

داود ثنا مسدد وأبو كامل وعبيد اهللا بن عمر بن  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو - ٤٦٦٦
إذا : ميسرة قالوا ثنا عبد الواحد ثنا األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

صلى أحدكم الركعتني قبل الصبح فليضطجع على ميينه فقال له مروان بن احلكم أما جيزئ أحدنا ممشاه إىل املسجد 
ىت يضطجع على ميينه قال عبيد اهللا يف حديثه قال ال قال فبلغ ذلك بن عمر فقال أكثر أبو هريرة على نفسه قال ح

فقيل البن عمر هل تنكر شيئا مما يقول قال ال ولكنه اجترأ وجبنا قال فبلغ ذلك أبا هريرة قال فما ذنيب إن كنت 
د رواه حممد بن إبراهيم التيمي عن أيب صاحل عن أيب هريرة حفظت ونسوا وهذا حيتمل أن يكون املراد به اإلباحة فق

  حكاية عن فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم ال خربا عن قوله 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أبو األزهر ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أيب  - ٤٦٦٧
يم عن أيب صاحل السمان قال مسعت أبا هريرة حيدث مروان بن احلكم عن أيب إسحاق قال حدثين حممد بن إبراه

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يفصل بني ركعتيه من الفجر وبني الصبح بضجعة على : وهو على املدينة 
  شقه األمين قال الشيخ وهذا أوىل أن يكون حمفوظا ملوافقته سائر الروايات عن عائشة وبن عباس 

وقد أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان  - ٤٦٦٨
: ثنا أبو بكر احلميدي ثنا سفيان ثنا سامل أبو النضر عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

كنت مستيقظة حدثين وإال إضطجع حىت يقوم إىل  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي ركعيت الفجر فإن
الصالة رواه البخاري يف الصحيح عن بشر بن احلكم عن سفيان ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن 

سفيان ورواه مالك بن أنس خارج املوطأ عن سامل أيب النضر فذكر احلديث عقيب صالة الليل وذكر اضطجاعه بعد 
  الفجر  ركعتني قبل ركعيت



وأخربناه أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حيىي بن حكيم ثنا بشر بن عمر ثنا  - ٤٦٦٩
كان رسول اهللا : مالك بن أنس عن سامل أيب النضر عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

يل نظر فإن كنت مستيقظة حدثين وإن كنت نائمة أيقظين وصلى صلى اهللا عليه و سلم إذا قضى صالته من آخر الل
الركعتني مث إضطجع حىت يأتيه املؤذن فيؤذنه بصالة الصبح فيصلي ركعتني خفيفتني مث خيرج إىل الصالة وهذا 

  خبالف رواية اجلماعة عن أيب سلمة 

محد بن سلمة ثنا عبد اجلبار بن العالء فقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أ - ٤٦٧٠
كان النيب صلى : املكي ثنا سفيان عن زياد بن سعد عن بن أيب عتاب عن أيب سلمة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

اهللا عليه و سلم إذا صلى من الليل مث أوتر صلى الركعتني فإن كنت مستيقظة حدثين وإال إضطجع حىت يأتيه 
  املنادي 

نا أبو احلسن بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا احلميدي ثنا سفيان أخرب - ٤٦٧١
ثنا زياد بن سعد اخلرساين عن بن أيب عتاب ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه ثنا إبراهيم بن 

د الرمحن بن أيب عتاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب طالب ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عب
مثل حديث بن عيينة عن أيب النضر رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر فقال عن بن أيب عتاب فإن : عائشة 

  غري بن عيينة يقول يف امسه زيد بن أيب عتاب 

عقوب بن سفيان ثنا احلميدي ثنا سفيان وأخربنا حممد بن احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا ي - ٤٦٧٢
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ثنا حممد بن عمرو بن علقمة عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة قالت 

يصلي صالته من الليل وأنا معترضة بينه وبني القبلة فإذا أراد أن يوتر حركين برجله وكان يصلي الركعتني فإن 
 وإال اضطجع حىت يقوم إىل الصالة قال وقال أبو بكر احلميدي كان سفيان يشك يف حديث كنت مستيقظة حدثين

أيب النضر ويضطرب فيه ورمبا يشك يف حديث زياد ويقول ختلط علي مث قال غري مرة حديث أيب النضر كذا 
  وحديث زياد كذا وحديث حممد بن عمرو كذا على ما ذكرت كل ذلك 

وذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عباس العنربي وزياد بن حيىي قاال ثنا أخربنا أبو علي الر - ٤٦٧٣
خرجت مع النيب : سهل بن محاد عن أيب مكني ثنا أبو الفضل رجل من األنصار عن مسلم بن أيب بكرة عن أبيه قال 

برجله قال زياد حدثنا أبو  صلى اهللا عليه و سلم لصالة الصبح فكان ال مير برجل إال ناداه بالصالة أو حركه
  الفضل 

أخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح احملاريب بالكوفة أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا أمحد  - ٤٦٧٤
رأى عبد اهللا بن : بن حازم بن أيب غرزة ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا مسعر عن زيد العمي عن أيب الصديق الناجي قال 

اضطجعوا بعد الركعتني قبل صالة الفجر فقال ارجع إليهم فسلهم ما محلهم على ما صنعوا فأتيتهم عمر قوما قد 
وسألتهم فقالوا نريد السنة قال ارجع إليهم فأخربهم أهنا بدعة وقد أشار الشافعي رمحه اهللا تعاىل إىل أن اإلضطجاع 

اء كان ذلك الفصل باإلضطجاع أو التحديث أو املنقول فيما مضى من األخبار للفصل بني النافلة والفريضة مث سو
   ٦٧١التحول من ذلك املكان أو غريه واالضطجاع غري متعني لذلك واهللا اعلم 



  باب الوصية بصالة الضحى

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل حممد بن إبراهيم بن الفضل املزكي ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد  - ٤٦٧٥
أيب فديك أنبأ الضحاك عن إبراهيم بن عبد اهللا بن حنني عن أيب مرة موىل أم هانئ عن أيب الدرداء بن رافع ثنا بن 

أوصاىن حبيىب صلى اهللا عليه و سلم بثالث لن أدعهن ما عشت بصيام ثالثة أيام من كل شهر : رضي اهللا عنه قال 
رافع وغريه ذكر األحاديث الثابتة عن  وصالة الضحى وبأن ال أنام حىت أوتر رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن

   ٦٧٢النيب صلى اهللا عليه و سلم يف عدد صالة الضحى وفضلها وما ورد فيها 

  باب ذكر من رواها ركعتني

أخربنا أبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي بالكوفة أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم أنبأ حممد بن  - ٤٦٧٦
بأ معلى بن أسد ثنا عبد العزيز بن خمتار عن عبد اهللا الداناج عن أيب رافع عن أيب هريرة احلسني بن موسى القزاز أن

أوصاين خليلي أبو القاسم صلى اهللا عليه و سلم بثالث الوتر قبل النوم وصيام ثالثة أيام من كل شهر : قال 
من حديث أيب عثمان  وركعيت الضحى رواه مسلم يف الصحيح عن سليمان بن معبد عن معلى بن أسد وأخرجاه

  عن أيب هريرة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن أيوب أنبأ عبد اهللا بن حممد بن أمساء ثنا  - ٤٦٧٧
مهدي بن ميمون ثنا واصل موىل أيب عيينة عن حيىي بن عقيل عن حيىي بن يعمر عن أيب األسود الديلي عن أيب ذر 

يصبح على كل سالمي من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل حتميدة : اهللا عليه و سلم قال عن النيب صلى 
صدقة وكل هتليلة صدقة وكل تكبرية صدقة وأمر باملعروف صدقة وهني عن املنكر صدقة وجيزىء عن ذلك ركعتان 

   ٦٧٣ة يركعهما من الضحى رواه مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد بن أمساء بن أخي جويري

  باب ذكر من رواها أربع ركعات

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم ثنا حيىي  - ٤٦٧٨
بن أيب طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد بن أيب عروبة ح وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار 

بغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر مجيعا عن قتادة السكري ب
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي صالة الضحى أربع ركعات ويزيد ما : عن معاذة عن عائشة قالت 

  توائي عن قتادة شاء اهللا أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث بن أيب عروبة وهشام الدس

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب أنبأ أبو داود ثنا  - ٤٦٧٩
سألت عائشة هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : شعبة عن يزيد الرشك قال مسعت معاذة العدوية قالت 
  ء اهللا أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث غندر عن شعبة يصلي الضحى قالت نعم أربع ركعات ويزيد ما شا

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة أنبأ  - ٤٦٨٠
احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين ثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي عن برد بن سنان عن سليمان بن موسى 



مكحول عن كثري بن مرة احلضرمي عن قيس اجلذامي عن نعيم بن مهار الغطفاين عن رسول اهللا صلى اهللا عليه  عن
  صل يل أربع ركعات أول النهار أكفك آخره : و سلم عن ربه عز و جل قال بن آدم 

ISLAM ICBOOK.WS جمي|  ٢٠١٠ احة ل مت ق  لحقو ع ا ينجمي م لمسل   ع ا

  



لكربى: كتاب  لبيهقي ا   سنن ا
البيهقي : املؤلف  بكر  و  أب بن موسى  بن علي  بن احلسني   أمحد 

٦٧٤   

  باب ذكر من رواها مثان ركعات

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عباس األسفاطي ثنا أبو الوليد ح وأخربنا أبو  - ٤٦٨١
خربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم قاال ثنا شعبة عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ أ

يقول ما حدثنا أحد أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ثنا عمرو بن مرة قال مسعت عبد الرمحن بن أيب ليلى 
تها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى يصلي الضحى غري أم هانئ فإهنا قالت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل بي

مثان ركعات قالت فلم أر صالة أخف منها غري أنه يتم الركوع والسجود لفظ حديث آدم رواه البخاري يف 
  الصحيح عن آدم بن أيب إياس وأيب الوليد وأخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة 

ن أمحد الفقيه بنيسابور ثنا احلسن بن سفيان ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو القاسم عبد اهللا ب - ٤٦٨٢
حرملة بن حيىي ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب حدثين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن احلارث أن أباه 

أن رسول اهللا صلى اهللا : عبد اهللا بن احلارث بن نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس خيربين 
م سبح سبحة الضحى فحدثتين أم هانئ بنت أيب طالب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتى بعد ما عليه و سل

ارتفع النهار يوم الفتح فأمر بثوب فستر عليه فاغتسل مث قام فصلى مثان ركعات ال أدري أقيامه فيها أطول أم 
قال عن بن شهاب قال حدثين بن  ركوعه أم سجوده كل ذلك متقارب رواه مسلم يف الصحيح عن حرملة إال أنه

عبد اهللا بن احلارث وذلك ألن الصحيح أنه عبد اهللا بن عبد اهللا بن احلارث كذا قاله الليث بن سعد وغريه عن بن 
  شهاب إال أن بن وهب يقول عبيد اهللا 

حممد الصفار ثنا وأخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن  - ٤٦٨٣
سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن أيب زياد قال مسعت عبد اهللا بن احلارث بن نوفل يقول عن أم هانئ 

أهنا رأت النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى الضحى مثان ركعات مل تره صلى قبلها وال بعدها يف ثوب قد خالف : 
  بني طرفيه 

روذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا بن وهب حدثين عياض وأخربنا أبو علي ال - ٤٦٨٤
أن رسول اهللا صلى اهللا : بن عبد اهللا عن خمرمة بن سليمان عن كريب موىل بن عباس عن أم هانئ بنت أيب طالب 

   ٦٧٥عليه و سلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى مثان ركعات يسلم من كل ركعتني 

  رب جامع ألعدادها ويف إسناده نظرباب ذكر خ



أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو بن البختري ثنا حيىي بن جعفر  - ٤٦٨٥
أنبأ الضحاك بن خملد ثنا إمساعيل بن رافع عن إمساعيل بن عبيد اهللا عن عبد اهللا بن عمر قال لقيت أبا ذر فقلت يا 

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما سألتين فقال إن صليت الضحى ركعتني مل : فقال عم اقبسين خريا 
تكتب من الغافلني وإن صليتها أربعا كتبت من احملسنني وإن صليتها ستا كتبت من القانتني وإن صليتها مثانيا كتبت 

عشرة ركعة بىن اهللا لك بيتا يف اجلنة  من الفائزين وإن صليتها عشرا مل يكتب لك ذلك اليوم ذنب وإن صليتها ثنيت
   ٦٧٦وقد روي من وجه آخر عن عبد اهللا بن عمرو عن أيب ذر وقد ذكرناه يف كتاب اجلامع 

  باب من استحب أن ال يقوم من مصاله حىت تطلع الشمس فيصلي صالة الضحى

سلمة املرادي ثنا بن وهب عن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن  - ٤٦٨٦
حيىي بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس اجلهين عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

من قعد يف مصاله حني ينصرف من صالة الصبح حىت يسبح ركعيت الضحى ال يقول إال خريا غفر له خطاياه وإن : 
   ٦٧٧كانت أكثر من زبد البحر 

  باب من استحب تأخريها حىت ترمض الفصال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا إمساعيل بن  - ٤٦٨٧
أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون يف مسجد قباء من الضحى فقال أما لقد : علية ثنا أيوب عن القاسم الشيباين 

ة يف غري هذه الساعة أفضل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن صالة األوابني حني ترمض علموا أن الصال
  الفصال وقال مرة وأناسا يصلون رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب وغريه عن إمساعيل 

هشام عن القاسم  أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا - ٤٦٨٨
أنه رأى ناسا جلوسا إىل قاص فلما طلعت الشمس إبتدروا السواري يصلون فقال زيد : الشيباين عن زيد بن أرقم 

بن أرقم إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال صالة األوابني إذا رمضت الفصال أخرجه مسلم من حديث هشام 
  ف الشيباين بن أيب عبد اهللا الدستوائي عن القاسم بن عو

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا حممد بن العباس ثنا احلكم بن موسى ثنا صدقة ثنا حيىي  - ٤٦٨٩
من مشى إىل صالة : بن احلارث عن القاسم بن عبد الرمحن عن أيب أمامة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

حملرم ومن مشى إىل سبحة الضحى ال ينهضه إال إياه فأجره كأجر املعتمر مكتوبة وهو متطهر فأجره كأجر احلاج ا
باب ذكر احلديث الذي روي يف ترك الرسول صلى اهللا  ٦٧٨وصالة على أثر صالة ال لغو بينهما كتاب يف عليني 

سن بن أخربنا أبو بكر حممد بن احل - ٤٦٩٠عليه و سلم صالة الضحى وأن املراد به أنه كان ال يداوم عليها 
فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود أنبأ بن أيب ذئب عن الزهري ح وأخربنا أبو حممد عبد 
اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر 

ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سبح سبحة الضحى وإين :  عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت
ألسبحها زاد معمر يف روايته وما أحدث الناس شيئا أحب إيل منها رواه البخاري يف الصحيح عن آدم عن بن أيب 



قوهلا ما  ذئب وعندي واهللا أعلم أن املراد به ما رأيته داوم على سبحة الضحى وإين ألسبحها أي أداوم عليها وكذا
  أحدث الناس شيئا تعين املداومة عليها فقد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة عن  - ٤٦٩١
ريري اجلريري قال وأخربين أبو عمرو بن مطر ثنا إبراهيم بن علي ثنا حيىي بن حيىي ثنا يزيد بن زريع عن سعيد اجل

قلت لعائشة رضي اهللا عنها هل كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي الضحى قالت : عن عبد اهللا بن شقيق قال 
ال إال أن جييء من مغيبه لفظ حديث بن مطر رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي ويف هذا إثبات فعلها إذا جاء 

ن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وروينا فيما مضى من مغيبه وروي يف ذلك عن جابر بن عبد اهللا وكعب ب
عن معاذة عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصليها أربعا ويزيد ما شاء ويف كل ذلك 

  داللة على صحة ما ذكرنا من التأويل وقد بينت العلة يف تركه املداومة عليها 

بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا عباس األسفاطي ثنا إمساعيل يعين بن أيب أويس فيما أخربنا أبو احلسن  - ٤٦٩٢
عن مالك وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى ثنا موسى بن حممد الذهلي ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على 

صلى اهللا عليه و سلم  قالت ما رأيت رسول اهللا: مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا 
يصلي سبحة الضحى قط وإين ألسبحها وإن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليدع العمل وهو حيب أن يعمله 

   ٦٧٩خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم لفظ حديث حيىي رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

  الباب اخلرب الذي جاء يف الصالة اليت تسمى صالة الزو

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمر قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن عاصم  - ٤٦٩٣
سألنا عليا رضي اهللا عنه عن تطوع : ثنا احلسني بن حفص عن سفيان عن أىب إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال 

يقه قلنا حدثناه نطيق منه ما أطقنا قال كان النيب صلى اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالنهار فقال لنا ومن يط
عليه و سلم ميهل إذا صلى الفجر حىت إذا ارتفعت الشمس فكان مقدارها من العصر قام فصلى ركعتني يفصل 
فكان  فيهما بالتسليم على املالئكة املقربني والنبيني ومن تبعهم من املؤمنني واملسلمني مث ميهل حىت إذا ارتفع الضحى
مقدارها من الظهر قام فصلى أربعا يفصل فيهن بالتسليم على املالئكة املقربني والنبيني ومن تبعهم من املؤمنني 
واملسلمني مث ميهل فإذا زالت الشمس قام فصلى أربعا يفصل فيهن بالتسليم على املالئكة املقربني والنبيني ومن 

بعد الظهر يفعل فيهما مثل ذلك مث يصلي أربعا قبل العصر يفعل فيهن تبعهم من املؤمنني واملسلمني مث يصلي ركعتني 
مثل ذلك وكذلك رواه حصني بن عبد الرمحن وشعبة بن احلجاج وإسرائيل بن يونس وأبو عوانة وأبو األحوص 

  وزهري بن معاوية عن أىب إسحاق وزاد إسرائيل يف روايته وقلما يداوم عليها 

باري أنبأ عبد اهللا بن عمر بن أمحد بن شوذب بواسط ثنا شعيب بن أيوب ثنا عبيد أخربناه أبو علي الروذ - ٤٦٩٤
سألنا عليا رضي اهللا تعاىل عنه عن تطوع : اهللا بن موسى عن إسرائيل عن أىب إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال 

ل كان ميهل حىت إذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالنهار فقال من يطيق ذلك منكم قلنا نأخذ منه ما أطقنا قا
كانت الشمس من قبل املشرق كهيئتها من قبل املغرب عند العصر قام فصلى ركعتني مث ميهل حىت إذا ارتفعت 

الشمس وحلقت وكانت من املشرق كهيئتها من املغرب عند الظهر قام فصلى أربع ركعات يفصل بني كل ركعتني 



عهم من املؤمنني واملسلمني مث ميهل حىت إذا زالت الشمس صلى أربع بالتسليم على املالئكة املقربني والنبيني ومن تب
ركعات قبل الظهر يفصل مبثل ذلك مث يصلي الظهر مث يصلي بعدها ركعتني مث يصلي قبل العصر أربع ركعات 

يفصل بني كل ركعتني مبثل ذلك مث ذكر احلديث بنحوه فهذه ست عشرة ركعة تطوع النيب صلى اهللا عليه و سلم 
نهار وقلما يداوم عليها تفرد به عاصم بن ضمرة عن علي رضي اهللا عنه وكان عبد اهللا بن املبارك يضعفه فيطعن بال

   ٦٨٠يف روايته هذا احلديث واهللا أعلم 

  باب ما جاء يف صالة التسبيح

د بن حممد بن حدثنا السيد أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا إمالء ثنا أبو حامد أمح - ٤٦٩٥
احلسن احلافظ إمالء علينا من حفظه سنة مخس وعشرين وثالث مائة ثنا عبد الرمحن بن بشر بن احلكم العبدي ثنا 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : موسى بن عبد العزيز القنباري ثنا احلكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس 
أال أعطيك أال أحبوك أال أجزيك أال أفعل لك عشر خصال إذا أنت قال للعباس بن عبد املطلب يا عباس يا عماه 

فعلت ذلك غفر اهللا لك ذنبك أوله وآخره قدميه وحديثه عمده وخطأه سره وعالنيته عشر خصال أن تصلى أربع 
هللا ركعات تبدأ فتكرب مث تقرأ بفاحتة الكتاب وسورة مث تقول عند فراغك من السورة وأنت قائم سبحان اهللا واحلمد 
وال إله إال اهللا واهللا أكرب مخس عشرة مرة مث تركع فتقول وأنت راكع عشرا مث ترفع فتقول وأنت قائم عشرا مث 

تسجد فتقول عشرا مث ترفع فتقول عشرا مث تسجد فتقول عشرا مث ترفع فتقول عشرا فذلك مخس وسبعون مرة يف 
ع ففي كل مجعة مرة وإن مل تستطع ففي كل شهر كل ركعة إن استطعت أن تصلي كل يوم مرة فافعل وإن مل تستط

  مرة فإن مل تستطع ففي كل سنة مرة فإن مل تستطع ففي عمرك مرة 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الرمحن بن بشر بن احلكم النيسابوري  - ٤٦٩٦
  يته وكأنه سقط علي أو على شيخى يف اإلمالء مبعناه وزاد صغريه وكبريه قبل قوله سره وعالن: فذكره 

وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنبأ حاجب بن أمحد أنبأ حممد بن رافع ثنا إبراهيم بن احلكم بن  - ٤٦٩٧
يا عباس يا عم رسول اهللا أال أهدي لك : أبان حدثين أيب عن عكرمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ه مرسال وكذلك رواه مجاعة من املشهورين عن حممد بن رافع فذكره مبعنا

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن سفيان األبلي حدثنا حبان بن  - ٤٦٩٨
هالل أبو حبيب حدثين مهدى بن ميمون ثنا عمرو بن مالك عن أىب اجلوزاء حدثين رجل كانت له صحبة يرون 

إئتين غدا أحبوك وأثيبك وأعطيك حىت ظننت أنه يعطيين عطية قال إذا زال النهار فقم : هللا بن عمرو قال عبد ا
فصل أربع ركعات فذكر حنوه قال مث ترفع رأسك يعين من السجدة الثانية فاستو جالسا وال تقم حىت تسبح عشرا 

قال فإنك لو كنت أعظم أهل األرض ذنبا وحتمد عشرا وتكرب عشرا وهتلل عشرا مث تصنع ذلك يف األربع ركعات 
غفر لك بذلك قلت فإن مل أستطع أن أصليها تلك الساعة قال صلها من الليل والنهار قال أبو داود ورواه املستمر 
بن الريان عن أىب اجلوزاء عن عبد اهللا بن عمرو موقوفا قال الشيخ ورواه أبو جناب عن أىب اجلوزاء عن عبد اهللا بن 

نيب صلى اهللا عليه و سلم مرفوعا غري أنه جعل التسبيح مخس عشرة مرة قبل القراءة وجعل ما بعد عمرو عن ال



السجدة الثانية بعد القراءة قال أبو داود ورواه روح بن املسيب وجعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري 
  هللا عليه و سلم عن أىب اجلوزاء عن بن عباس قوله وقال يف حديث روح فقال حديث النيب صلى ا

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا أبو توبة الربيع بن نافع ثنا حممد بن مهاجر عن  - ٤٦٩٩
هبذا احلديث فذكر حنوه مث : عروة بن رومي قال حدثين األنصاري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال جلعفر 

   ٦٨١ة األوىل كما يف حديث مهدى بن ميمون قال يف السجدة الثانية من الركع

  باب صالة االستخارة

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا القعنيب  - ٤٧٠٠
يعلمنا  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: عن عبد الرمحن بن أيب املوال عن حممد بن املنكدر عن جابر قال 

االستخارة يف األمر كما يعلمنا السورة من القرآن يقول لنا إذا هم أحدكم باألمر فلريكع ركعتني من غري الفريضة 
مث يقول اللهم أىن أستخريك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم وال أعلم وتقدر وال 

األمر يسميه ويعينه الذي يريد خريا يل يف ديين ومعاشي ومعادي  أقدر وأنت عالم الغيوب اللهم فإن كنت تعلم هذا
وعاقبة أمري فاقدره يل ويسره يل وبارك يل فيه اللهم وإن كنت تعلمه شرا يل مثل األول فاصرفه عين واصرفين عنه 

وغريه  واقدر يل اخلري حيث كان مث أرضين به أو قال يف عاجل أمري وآجله رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة
   ٦٨٢عن عبد الرمحن 

  باب حتية املسجد

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت  - ٤٧٠١
على مالك بن أنس عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن عمرو بن سليم الزرقي عن أيب قتادة أن رسول اهللا صلى اهللا 

إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتني قبل أن جيلس رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي : ليه و سلم قال 
  ورواه البخاري عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك 

ع

أخربنا أبو القاسم طلحة بن علي بن الصقر بن عبد اجمليب ببغداد أنبأ دعلج بن أمحد بن دعلج  - ٤٧٠٢
اق إبراهيم بن زهري بن أيب خالد احللواين حبلوان ثنا مكي بن إبراهيم ثنا عبد اهللا بن سعيد السجستاين ثنا أبو إسح

بن أيب هند عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن عمرو بن سليم وكان امرأ ذا هيبة أنه مسع أبا قتادة يقول قال رسول 
صلي ركعتني رواه البخاري يف الصحيح عن إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت ي: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٦٨٣مكي بن إبراهيم 

  باب صالة النافلة مجاعة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو أمحد بكر بن حممد بن مهدان مبرو ثنا أمحد بن حممد بن عيسى الربيت ثنا  - ٤٧٠٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بن مالك القعنيب ثنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن حممود بن الربيع عن عتبان 

سلم أتاه يف منزله فلم جيلس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت قال أين حتب أن أصلي يف بيتك قال فأشرت له 



إىل املكان قال فكرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وصففنا خلفه فصلى ركعتني رواه البخاري يف الصحيح عن 
مة القعنيب هكذا زاد فيه غريه عن إبراهيم قال فغدا علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأبو بكر عبد اهللا بن مسل

  بعد ما اشتد النهار 

وأخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ الفريايب ثنا حممد بن عثمان بن  - ٤٧٠٤
جئت رسول اهللا : حممود بن الربيع األنصاري عن عتبان بن مالك قال  خالد ثنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن

صلى اهللا عليه و سلم فقلت قد أنكرت من بصري وأن السيل يأيت فيحول بيين وبني مسجد قومي فإن رأيت صلى 
وأبو بكر  اهللا عليك أن تأيت فتصلي يف بييت مكانا أختذه مصلى فقال افعل فغدا علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

بعد ما إشتد النهار فاستأذن فأذنت له فلم جيلس حىت قال أين حتب أن أصلي لك من بيتك فأشرت له إىل املكان 
الذي أحب أن يصلي فيه فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكرب وصففنا خلفه وصلى لنا ركعتني أخرجه 

أطول من هذا وذكر فيه هذه األلفاظ وأخرجه مسلم البخاري يف الصحيح من حديث يعقوب بن إبراهيم عن أبيه 
  من وجه آخر عن الزهري 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو  - ٤٧٠٥
سف بن يعقوب ثنا النضر ثنا سليمان بن املغرية ح وأخربنا أبو احلسن املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يو

أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما هو إال أنا وأمي : هدبة أنبأ سليمان بن مغرية عن ثابت عن أنس قال 
وخاليت أم حرام فقال قوموا فألصل بكم وذاك يف غري وقت الصالة فقال رجل من القوم لثابت فأين جعل أنسا قال 

خري من خري الدنيا واآلخرة فقالت أمي يا رسول اهللا خويدمك أدع اهللا له عن ميينه قال فدعا لنا أهل البيت بكل 
فدعا يل بكل خري فكان آخر ما دعا يل اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن 

  حرب عن أيب النضر 

كريا ثنا أبو األشعث ويعقوب قاال ثنا أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا القاسم بن ز - ٤٧٠٦
بت عند خاليت ميمونة فقام النيب : بن عليه عن أيوب عن عبد اهللا بن سعيد بن جبري عن أبيه عن بن عباس قال 

صلى اهللا عليه و سلم يصلي من الليل يعين فقمت أصلي معه فقمت عن يسارة فأخذ برأسي فأقامين عن ميينه رواه 
مسدد عن إمساعيل بن علية وقد روينا يف قيام شهر رمضان عن عائشة وغريها ما دل على  البخاري يف الصحيح عن

جواز النافلة باجلماعة وعن أيب ذر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ما دل على استحباهبا وعن بن مسعود وحذيفة يف 
ب رضي اهللا عنه من فعله ما دل قيامها مع النيب صلى اهللا عليه و سلم ما دل على ذلك وروينا عن عمر بن اخلطا

   ٣على ذلك وباهللا التوفيق 

  مجاع أبواب فضل اجلماعة والعذر بتركها

 )١   

  باب فرض اجلماعة يف غري اجلمعة على الكفاية



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو املثىن ثنا مسدد ثنا إمساعيل ح وأخربنا أبو  - ٤٧٠٧
واللفظ له ثنا أمحد بن إبراهيم أخربين أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا إمساعيل بن إبراهيم يعين بن علية عن  عمرو األديب

أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن شببة متقاربون فأقمنا : أيوب عن أيب قالبة عن مالك بن احلويرث قال 
سلم رحيما رفيقا فظن أنا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن عنده عشرين ليلة قال وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

تركنا من أهلنا فأخربناه فقال أرجعوا إىل أهليكم فأقيموا عندهم وعلموهم ومروهم فإذا حضرت الصالة فليؤذن 
  لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن أيب خيثمة زهري بن حرب 

ا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حيىي بن أخربن - ٤٧٠٨
أيب بكري ثنا زائدة ثنا السائب بن حبيش الكالعي عن معدان بن أيب طلحة اليعمري قال قال يل أبو الدرداء أين 

صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من ثالثة يف مسعت رسول اهللا : مسكنك فقلت يف خربة دون محص فقال أبو الدرداء 
قرية وال بدو ال تقام فيهم الصالة إال قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك باجلماعة فإمنا يأكل الذئب القاصية قال 

   ٢السائب يعين باجلماعة اجلماعة يف الصالة 

  باب ما جاء من التشديد يف ترك اجلماعة من غري عذر

اهللا احلافظ يف آخرين وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن القاضي قالوا ثنا أبو  أخربنا أبو عبد - ٤٧٠٩
العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك وأنبأ علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد 

: ن مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد اهللا هو القعنيب ع
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال والذي نفسي بيده لقد مهمت أن آمر حبطب فيحتطب مث آمر بالصالة 

فيؤذن هلا مث آمر رجال فيؤم الناس مث أخالف إىل رجال فأحرق عليهم بيوهتم فوالذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه 
مسينا أو مرماتني حسنتني لشهد العشاء لفظ حديث الشافعي رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن جيد عظما 

  يوسف وبن أيب أويس عن مالك وأخرجه مسلم من حديث بن عيينة عن أيب الزناد 

ور أبو أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وحممد بن موسى بن الفضل وحممد بن عبد الرمحن بن حممد بن جمب - ٤٧١٠
عبد الرمحن الدهان قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران 

ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال 
أثقل الصالة على املنافقني صالة العشاء وصالة الفجر ولو يعلمون ما فيهما  إن: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ألتومها ولو حبوا ولقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام مث آمر رجال فيصلي بالناس مث أنطلق معي برجال معهم حزم 
ح عن أيب بكر بن احلطب مث أخالف إىل قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوهتم بالنار رواه مسلم يف الصحي

  أيب شيبة وغريه عن أيب معاوية وأخرجه البخاري من حديث حفص بن غياث عن األعمش 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف ثنا عبد الرزاق أنبأ  - ٤٧١١
والذي نفس حممد : هللا صلى اهللا عليه و سلم معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول ا

بيده لقد مهمت أن آمر فتياين أن يستعدوا يل حزما من حطب مث آمر رجال يصلي بالناس مث أحرق بيوتا على من 
  فيها رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق 



ثنا الباغندي ثنا أبو نعيم ثنا جعفر بن برقان عن أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار  - ٤٧١٢
لقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام مث آمر بفتيان : يزيد بن األصم عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

معهم حزم احلطب وأحرق على قوم دورهم يسمعون النداء مث ال يأتون الصالة أخرجه مسلم يف الصحيح من 
  ن جعفر بن برقان حديث وكيع ع

وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار أنبأ أمحد  - ٤٧١٣
بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد بن األصم عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

مهمت أن آمر فتياين أن جيمعوا حزما من حطب مث أنطلق فأحرق على قوم بيوهتم لقد : صلى اهللا عليه و سلم قال 
ال يشهدون اجلمعة كذا قال اجلمعة وكذلك روي عن أيب األحوص عن عبد اهللا بن مسعود والذي يدل عليه سائر 

  الروايات أنه عرب باجلمعة عن اجلماعة واهللا أعلم 

بو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ العباس بن الفضل األسفاطي ثنا أمحد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أ - ٤٧١٤
يونس ثنا زهري عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال لقوم يتخلفون 

رواه مسلم لقد مهمت أن آمر رجال يصلي بالناس أو للناس مث حيرق على رجال ختلفون عن اجلمعة : عن اجلمعة 
  يف الصحيح عن أمحد بن يونس 

فقد أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا النفيلي ثنا أبو املليح ثنا يزيد بن يزيد  - ٤٧١٥
لقد مهمت أن آمر فتييت : حدثين يزيد بن األصم قال مسعت أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

حزما من حطب مث آيت قوما يصلون يف بيوهتم ليست هبم علة فأحرقها عليهم قلت ليزيد بن األصم يا أبا  فيجمعوا
عوف اجلمعة عين أو غريها فقال صمتا أذناي إن مل أكن مسعت أبا هريرة يأثره عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ما ذكر مجعة وال غريها 

أبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ و - ٤٧١٦
كنا مع أيب هريرة باملسجد : عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان أنبأ إبراهيم بن املهاجر عن أيب الشعثاء قال 

  سلم  فنادى املنادي بالعصر فخرج رجل فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى اهللا عليه و

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق وأبو بكر بن سلمان الفقيهان قاال ثنا بشر بن موسى  - ٤٧١٧
كان أبو : ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا عمر بن سعيد بن مسروق الثوري عن أشعث بن سليم احملاريب عن أبيه قال 

تاز يف املسجد بعد األذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم هريرة رضي اهللا عنه جالسا يف املسجد فرأى رجال جي
  صلى اهللا عليه و سلم رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر عن سفيان 

وأخربنا أبو سعيد حيىي بن حممد بن حيىي اإلسفرائيين أنبأ أبو حبر الربهباري ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي  - ٤٧١٨
قال ال خيرج : ن حرملة األسلمي عن سعيد بن املسيب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ثنا سفيان ثنا عبد الرمحن ب

  أحد من املسجد بعد النداء إال منافق إال رجل خيرج حلاجته وهو يريد الرجعة إىل املسجد 



لعباس أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو ا - ٤٧١٩
حممد بن يعقوب ثنا العباس الدوري ثنا قراد أبو نوح ثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبري عن بن عباس 

قال من مسع النداء فلم جيب فال صالة له إال لعذر وكذلك رواه هشيم بن بشري : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ورواه مغراء العبدي عن عدي بن ثابت مرفوعا وروي  عن شعبة ورواه اجلماعة عن سعيد موقوفا على بن عباس

  عن أيب موسى األشعري مسندا وموقوفا واملوقوف أصح واهللا أعلم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا أمحد بن عبد اجلبار  - ٤٧٢٠
من مسع النداء فلم : نصاري قال قالت عائشة رضي اهللا عنها ثنا حفص بن غياث عن مسعر عن عدي بن ثابت األ

  جيب فلم يرد خريا أو مل يرد به 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن أمحد بن النضر ثنا معاوية بن عمرو  - ٤٧٢١
  ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد :  ثنا زائدة ثنا أبو حيان التيمي حدثين أيب قال قال علي رضي اهللا عنه

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن  - ٤٧٢٢
ال صالة جلار املسجد إال : عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان ثنا أبو حيان عن أبيه عن علي رضي اهللا عنه قال 

  يل له ومن جار املسجد قال من أمسعه املنادي يف املسجد فق

من مسع النداء من : وهبذا اإلسناد عن سفيان عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي رضي اهللا عنه قال  - ٤٧٢٣
  جريان املسجد وهو صحيح من غري عذر فلم جيب فال صالة له وقد روي من وجه آخر مرفوعا وهو ضعيف 

حلافظ أنبأ أبو بكر إمساعيل بن حممد الفقيه بالري ثنا حممد بن الفرج األزرق ثنا حيىي أخربنا أبو عبد اهللا ا - ٤٧٢٤
بن إسحاق ثنا سليمان بن داود اليمامي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا 

  : عليه و سلم قال ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد 

بد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل حممد بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ أخربنا أبو ع - ٤٧٢٥
مروان بن معاوية الفزاري ثنا عبيد اهللا بن عبد اهللا بن األصم عن عمه يزيد بن األصم عن أيب هريرة قال جاء أعمى 

ين إىل الصالة فسأله أن يرخص له يف بيته فأذن له أنه ليس يل قائد يقود: إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
فلما وىل دعاه فقال له هل تسمع النداء بالصالة فقال له نعم قال فأجب رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن 

  إبراهيم وغريه 

ثنا أخربنا حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل القطان ببغداد ثنا حممد بن عثمان بن ثابت الصيدالين  - ٤٧٢٦
حممد بن غالب ثنا بشر بن حامت الرقي ثنا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن 

أن رجال أعمى أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إين أمسع النداء ولعلي ال : معقل عن كعب بن عجرة 
صلى اهللا عليه و سلم تسمع النداء قال نعم قال إذا مسعت  أجد قائدا أفأختذ مسجدا يف داري فقال له رسول اهللا

  النداء فاخرج خالفه أبو عبد الرحيم فرواه عن زيد بن أيب أنيسة عن عدي بن ثابت عن عبد اهللا بن معقل 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا عبيد اهللا بن  - ٤٧٢٧
جئت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : موسى عن سفيان الثوري عن عاصم عن أيب رزين عن عمرو بن أم مكتوم قال 

و سلم فقلت يا رسول اهللا إين كبري ضرير شاسع الدار ويل قائد ال يالومين فهل جتد يل رخصة أن أصلي يف بييت 
  قال أتسمع النداء قال نعم قال ما أجد لك رخصة 

نا أبو احلسن بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سليمان بن حرب وأخرب - ٤٧٢٨
أن بن أم مكتوم سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم احلديث ورواه أبو : ثنا محاد بن زيد عن عاصم عن أيب رزين 

  سنان عن عمرو بن مرة عن أيب رزين عن أيب هريرة 

د اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقية أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا حممد بن عمار وأخربنا أبو عب - ٤٧٢٩
املوصلي ثنا قاسم بن يزيد اجلرمي ثنا سفيان ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا هارون 

ابس عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن بن أم مكتوم قال بن زيد بن أيب الزرقاء ثنا أيب ثنا سفيان عن عبد الرمحن بن ع
يا رسول اهللا إن املدينة كثرية السباع واهلوام فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم تسمع حي على الصالة حي على : 

 الفالح فحي هال قال لنا أبو عبد اهللا قال أبو بكر بن إسحاق الفقيه ليس يف أمره هذا األعمى حبضور اجلماعة ما
يدل أن حضورها فرض ألنه قد رخص لعتبان بن مالك وهو أعمى التخلف عن حضورها فدل على أن قوله ال أجد 

  لك رخصة أي ال أجد لك رخصة تلحق فضيلة من حضرها قال الشيخ والذي يؤكد هذا التأويل 

شاذ العدل ثنا أبو بكر ما أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي رمحه اهللا أنبأ علي بن حممد بن مح - ٤٧٣٠
يعقوب بن يوسف املطوعي ثنا أبو داود املباركي ثنا أبو شهاب احلناط عن العالء بن املسيب عن أبيه عن بن أم 

يا رسول اهللا أن يل قائدا ال يالومين يف هاتني الصالتني قال أي الصالتني قلت العشاء والصبح : مكتوم قال قلت 
م لو يعلم القاعد عنهما ما فيهما ألتومها ولو حبوا قال الشيخ واختلفوا يف اسم بن فقال النيب صلى اهللا عليه و سل

  أم مكتوم فقيل عبد اهللا وقيل عمرو 

أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن عبد اهللا احلريف احلريب يف مسجد احلربية ببغداد أنبأ أبو  - ٤٧٣١
حاق بن احلسن ثنا أبو نعيم ثنا أبو العميس قال مسعت علي بن األقمر بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي حدثين إس

من سره أن يلقى اهللا غدا مسلما فليحافظ على هؤالء : يذكر عن أيب األحوص قال قال عبد اهللا بن مسعود 
كم الصلوات حيث ينادي هبن فإن اهللا شرع لنبيكم صلى اهللا عليه و سلم سنن اهلدى وإهنن من سنن اهلدى ولو أن

صليتم يف بيوتكم كما يصلي هذا املتخلف يف بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل 
يتطهر فيحسن الطهور مث يعمد إىل مسجد من هذه املساجد إال كتب اهللا له بكل خطوة خيطوها حسنة ورفعه هبا 

افق معلوم نفاقه ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بني درجة وحط عنه هبا سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال من
  الرجلني حىت يقام يف الصف رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن أيب نعيم الفضل بن دكني 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٤٧٣٢
ي أنبأ مالك عن عبد الرمحن بن حرملة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال بيننا وبني املنافقني شهود الشافع



قال الشافعي فيشبه ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مهه : العشاء والصبح ال يستطيعوهنما أو حنو هذا 
  يف صالة العشاء لنفاق واهللا أعلم بأن حيرق على قوم بيوهتم أن يكون ما قاله يف قوم ختلفوا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد  - ٤٧٣٣
كنا إذا فقدنا الرجل يف صالة العشاء : بن عبد اجلبار ثنا أبو معاوية عن حيىي بن سعيد عن نافع عن بن عمر قال 

   ٣به الظن  والفجر أسأنا

  باب ما جاء يف فضل صالة اجلماعة

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ يف آخرين وأمحد بن احلسن وحيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي قالوا ثنا  - ٤٧٣٤
ر بن أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بك

إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسني 
اخلسروجردي ثنا داود بن احلسني اخلسروجردي ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن 

ماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة ويف رواية قال صالة اجل: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
الشافعي تفضل صالة الفذ رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن 

  حيىي 

وأخربنا أبو احلسن العلوي ثنا عبد اهللا بن حممد بن احلسن الشرقي ثنا أمحد بن حفص بن عبد اهللا حدثين  - ٤٧٣٥
أيب حدثين إبراهيم بن طهمان عن احلجاج بن احلجاج عن أيوب بن أيب متيمة عن نافع عن بن عمر أنه قال قال 

  صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

حممد بن أمحد  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو صادق - ٤٧٣٦
العطار قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن أيب الزناد عن األعرج 

قال صالة اجلماعة أفضل من صالة أحدكم وحده خبمسة وعشرين : عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
 كتاب اإلمامة ورواه املزين وحرملة عن الشافعي عن مالك عن بن شهاب جزءا كذا رواه الربيع عن الشافعي يف

عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو املشهور عن مالك فمن احلفاظ من زعم أن 
بغري تلك الربيع واهم يف روايته ومنهم زعم أن مالك بن أنس روي يف املوطأ عدة أحاديث رواها خارج املوطأ 

  األسانيد وهذا من مجلتها فقد رواه روح بن عبادة عن مالك حنو رواية الربيع 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن علي بن عيسى بن إبراهيم احلريي الثقة املأمون ثنا إبراهيم بن  - ٤٧٣٧
نبأ روح بن عبادة ثنا مالك عن أيب الزناد أيب طالب وعبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن قاال ثنا إسحاق بن إبراهيم أ

فضل صالة الرجل يف اجلماعة على صالته : عن األعرج عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  وحده مخسة وعشرين جزءا 



أبو وأما حديث مالك عن بن شهاب فأخربناه أبو احلسن حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ  - ٤٧٣٨
سهل بن زياد القطان ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب عن مالك بن أنس عن بن شهاب عن 

قال صالة اجلماعة أفضل من صالة أحدكم : سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  وحده خبمسة وعشرين جزءا 

افظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على أخربنا أبو عبد اهللا احل - ٤٧٣٩
  مبثله رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي : مالك فذكره 

وأخربنا أبو احلسن بن الفضل أنبأ أبو سهل بن زياد أنبأ إمساعيل القاضي ثنا نصر بن علي ثنا عبد األعلى  - ٤٧٤٠
هللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق إمالء أنبأ موسى بن إسحاق القاضي ثنا عبد اهللا بن أيب شيبة ح وأخربنا أبو عبد ا

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال 
الئكة الليل ومالئكة النهار يف سلم يقول تفضل صالة اجلميع على صالة الرجل وحده مخسة وعشرين وجتتمع م

رواه مسلم يف } وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا { صالة الفجر قال أبو هريرة اقرؤوا إن شئتم 
الصحيح عن عبد اهللا بن أيب شيبة وقد رويناه فيما مضى من حديث شعيب بن أيب محزة عن الزهري عن سعيد وأيب 

  سلمة عن أيب هريرة 

أبو حممد احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن فراس مبكة أنبأ أبو حفص عمر بن حممد اجلمحي ثنا علي أخربنا  - ٤٧٤١
بن عبد العزيز ثنا القعنيب ثنا أفلح يعين بن محيد عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن سلمان األغر عن أيب 

سة وعشرين من صالة الفذ رواه مسلم يف قال صالة اجلماعة تعدل مخ: هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  الصحيح عن القعنيب 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا بن بكري ثنا الليث عن بن اهلاد  - ٤٧٤٢
على  صالة اجلماعة تفضل: عن عبد اهللا بن خباب عن أيب سعيد أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  صالة الفذ خبمس وعشرين درجة رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن الليث بن سعد 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد اللخمي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم عن سفيان  - ٤٧٤٣
أ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور الرمادي ح وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد أنب

ثنا عبد الرزاق ثنا الثوري عن عثمان بن حكيم عن عبد الرمحن بن أيب عمرة عن عثمان قال قال رسول اهللا صلى 
من صلى العشاء يف مجاعة فهو كقيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والصبح يف مجاعة فهو كقيام : اهللا عليه و سلم 

لفظ حديث عبد الرزاق ويف رواية أيب نعيم ومن صلى الفجر يف مجاعة كان كقيام ليلة رواه مسلم يف الصحيح  ليلة
عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق ورواه أبو أمحد حممد بن عبد اهللا األسدي عن الثوري فجعل قيام ليلة للفجر 

ثمان بن حكيم وأخرج مسلم مجيع ذلك إال أنه وحدها كما رواه أبو نعيم وكذلك قاله عبد الواحد بن زياد عن ع
  أحال بالروايتني رواية أيب أمحد وعبد الرزاق عن الثوري على رواية عبد الواحد 



أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا أنبأ أبو حممد احلسن بن احلسني بن منصور  - ٤٧٤٤
إسحاق بن سليمان الرازي ثنا إبراهيم بن طهمان عن أيب إسحاق اهلمداين السمسار ثنا حامد بن حممود املقرئ ثنا 

صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة العشاء فتفقد : عن عبد اهللا بن أيب بصري عن أيب بن كعب قال 
الصالتني يعين  رجاال فقال أشهد فالن قيل ال مث قال أشهد فالن قيل ال مث قال أشهد فالن قالوا ال قال إن هاتني

صالة العشاء والفجر من أثقل الصلوات على املنافقني ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبوا وإن صالة الرجل مع 
الرجل أزكى من صالته وحده وصالته مع الرجلني أزكى من صالته مع الرجل وما كثر فهو أحب إىل اهللا وأن 

ن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن أيب بصري عن أبيه عن أيب وقيل عن الصف األول على مثل صفوف املالئكة وقد قيل ع
  أيب إسحاق عن أيب بصري عن أيب وقيل غري ذلك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن حممد الدوري قال كتب إيل  - ٤٧٤٥
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب إسحاق بن إبراهيم احلنظلي أنبأ عيسى بن يونس عن ثور و

ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا أبو إسحاق الطالقاين ثنا الوليد ح وأخربنا أبو سعيد حيىي بن حممد بن حيىي 
عبد اإلسفرائيين أنبأ أبو حبر حممد بن احلسن الربهباري ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا الوليد بن مسلم عن 

الرمحن بن يزيد بن جابر وثور بن يزيد عن يونس بن سيف الكالعي عن قباث بن أشيم أن رسول اهللا صلى اهللا 
قال صالة رجلني يؤم أحدمها صاحبه أزكى عند اهللا من صالة أربعة تترى وصالة أربعة يؤمهم : عليه و سلم 

أحدهم أزكى عند اهللا من صالة مائة تترى هذا أحدهم أزكى عند اهللا من صالة مثانية تترى وصالة مثانية يؤمهم 
حديث الوليد بن مسلم وقال عيسى بن يونس يف روايته عن ثور عن يونس عن عبد الرمحن بن زياد عن قباث 

وكذلك رواه البخاري يف التاريخ عن عبد اهللا بن يوسف عن الوليد عن ثور عن يونس عن عبد الرمحن بن زياد عن 
   ٤قباث 

  فضل املشي إىل املسجد للصالة باب ما جاء يف

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ٤٧٤٦
فضل : اجلبار ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

على صالته يف بيته وصالته يف سوقه مخسة وعشرين درجة وما من رجل يتوضأ فيحسن صالة الرجل يف مجاعة 
الوضوء مث يأيت املسجد ال ينهزه إال الصالة إال كتب له بكل خطوة درجة وحط عنه خطيئة حىت يدخل املسجد فإذا 

سجده الذي صلى فيه دخل املسجد كان يف صالته ما كانت الصالة حتبسه واملالئكة تصلي على أحدكم ما دام يف م
م اغفر له ما مل يوذ فيه ما مل حيدث فيه رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن أيب بكر بن Cاللهم أ

  أيب شيبة مجيعا عن أيب معاوية 

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن الفضل بن لطيف املصري مبكة ثنا أبو الفضل العباس بن حممد بن نصر  - ٤٧٤٧
ثنا هالل بن العالء بن هالل ثنا أيب ثنا عبيد اهللا بن عمرو ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن الرافقي 

احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد بن حامت الدوري ثنا زكريا بن عدي ثنا عبيد 
بن ثابت عن أيب حامت األشجعي عن أيب هريرة قال قال رسول  اهللا بن عمرو الرقي عن زيد بن أيب أنيسة عن عدي

من تطهر يف بيته مث مشى إىل بيت من بيوت اهللا تعاىل فيقضي فريضة من فرائض اهللا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



كانت خطواته إحدامها حتط خطيئة واألخرى ترفع درجة لفظ حديث احلافظ والقاضي ويف رواية املصري يؤدي 
ة من فرائض اهللا كانت خطوتاه إحدامها حتط عنه خطيئة واألخرى ترفع له هبا درجة رواه مسلم يف الصحيح فريض

  عن إسحاق بن منصور عن زكريا بن عدي 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا إبراهيم بن احلارث البغدادي  - ٤٧٤٨
ثنا بن أيب ذئب أخربين األسود بن العالء عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا  ثنا حيىي بن أيب بكري

  قال حني خيرج أحدكم من بيته إىل مسجده فرجل تكتب حسنة وأخرى متحو سيئة : عليه و سلم 

ثنا أبو  أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب - ٤٧٤٩
الربيع الزهراين قال مسعت بن جعفر وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر ثنا حممد بن نعيم ثنا قتيبة بن 

قال أال أدلكم : سعيد ثنا إمساعيل بن جعفر عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
به الدرجات قالوا بلى يا رسول اهللا قال إسباغ الوضوء على املكاره وكثرة اخلطا على ما ميحو اهللا به اخلطايا ويرفع 

  إىل املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم الرباط رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة وغريه 

زيد بن هارون ح أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا ثنا ي - ٤٧٥٠
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو صادق حممد بن أيب الفوارس قالوا ثنا أبو العباس حممد 
بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون أنبأ أبو غسان حممد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 

من غدا إىل املسجد وراح أعد اهللا له يف اجلنة نزال كلما : عليه و سلم قال  يسار عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا
غدا وراح رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن املديين ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة كالمها عن يزيد بن 

  هارون 

ألسفاطي يعين العباس بن الفضل أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا ا - ٤٧٥١
ثنا إبراهيم بن محزة ثنا عبد العزيز بن أيب حازم عن يزيد بن اهلاد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن 

إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ثنا الليث بن سعد وبكر بن مضر عن بن اهلاد عن حممد بن 
قال أرأيتم لو أن : ي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إبراهيم التيم

هنرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم مخس مرات هل يبقى من درنه شيء أظنه قال قالوا ال يبقى من درنه شيء 
اهللا ويف رواية بن عبدان كذلك قال فذلك مثل الصلوات اخلمس ميحو اهللا هبن اخلطايا لفظ حديث أيب عبد 

  الصلوات اخلمس يذهنب اخلطايا رواه البخاري يف الصحيح عن إبراهيم بن محزة ورواه مسلم عن قتيبة 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل ثنا حممد بن الوليد البغدادي مبكة  - ٤٧٥٢
األعمش ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد اهللا بن حممد بن موسى ثنا حممد بن  ثنا يعلى بن عبيد الطنافسي ثنا

أيوب أنبأ أبو بكر بن أيب شيبة ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا 
سل منه كل يوم مخس مرات مثل الصلوات اخلمس كمثل هنر جار على باب أحدكم يغت: صلى اهللا عليه و سلم 

قال قال احلسن وما يبقى ذلك من الدرن لفظ حديث أيب معاوية ويف حديث يعلي بن عبيد أدرج يف احلديث فماذا 
  يبقى من درنه رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 



ة عن اهليثم بن محيد عن حيىي بن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أبو توب - ٤٧٥٣
قال من خرج من بيته : احلارث عن القاسم أيب عبد الرمحن عن أيب أمامة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

متطهرا إىل صالة مكتوبة فأجره كأجر احلاج احملرم ومن خرج إىل تسبيح الضحى ال ينصبه إال إياه فأجره كأجر 
  ال لغو بينهما كتاب يف عليني  املعتمر وصالة على أثر صالة

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد اهللا بن  - ٤٧٥٤
وهب أخربين عمرو بن احلارث عن أيب عشانة أنه مسع عقبة بن عامر اجلهين حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ر الرجل مث مر إىل املسجد يرعى الصالة كتب له كاتباه بكل خطوة خيطوها إىل املسجد عشر إذا تطه: سلم أنه قال 
  حسنات والقاعد يرعى الصالة كالقانت ويكتب من املصلني من حني خيرج من بيته حىت يرجع 

سحاق ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا أبو بكر حممد بن إ - ٤٧٥٥
إبراهيم بن حممد احلليب البصري ثنا حيىي بن احلارث الشريازي وكان ثقة وكان عبد اهللا بن داود يثين عليه ثنا زهري 
بن حممد التميمي وأبو غسان املدين عن أيب حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

د بالنور التام يوم القيامة ح وحدثنا اإلمام أبو الطيب سهل بن حممد بن بشر املشائني يف الظلم إىل املساج: سلم 
سليمان إمالء ثنا أبو علي حامد بن حممد بن عبد اهللا اهلروي ثنا أبو املثىن معاذ بن املثىن قال حدثين داود بن سليمان 

عن أنس بن مالك عن النيب مؤذن مسجد ثابت البناين قال حدثين أيب سليمان بن مسلم عن ثابت بن أسلم البناين 
  صلى اهللا عليه و سلم قال بشر املشائني يف ظلم الليل إىل املساجد بالنور التام يوم القيامة 

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه ثنا أبو عمر وحممد بن عبد اهللا  - ٤٧٥٦
ري ثنا إمساعيل الكحال حنوه ح وحدثنا اإلمام أبو الطيب سهل بن السوسي ثنا حممد بن عبد اهللا بن املثىن األنصا

حممد بن سليمان إمالء ثنا أبو علي حامد بن حممد بن عبد اهللا اهلروي ثنا أبو املثىن معاذ بن املثىن قال حدثين داود 
عن أنس بن مالك بن سليمان مؤذن مسجد ثابت البناين قال حدثين أيب سليمان بن مسلم عن ثابت بن أسلم البناين 

  بشر املشائني يف ظلم الليل إىل املساجد بالنور التام يوم القيامة : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا الباغندي ثنا األنصاري ثنا  - ٤٧٥٧
بشر املشائني يف : ة األسلمي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إمساعيل الكحال عن عبد اهللا بن أوس عن بريد

   ٥الظلم إىل املساجد بالنور التام يوم القيامة أخرجه أبو داود يف السنن من حديث الكحال 

  باب فضل بعد املمشى إىل املسجد وما جاء يف احتساب اآلثار

أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو جعفر أمحد بن عبد أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا  - ٤٧٥٨
احلميد احلارثي ثنا أبو أسامة حدثين يزيد بن عبد اهللا عن جده أيب بردة عن أيب موسى قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

ع إن أعظم الناس أجرا يف الصالة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم والذي ينتظر الصالة حىت يصليها م: عليه و سلم 
  اإلمام يف مجاعة أعظم أجرا من الذي يصليها مث ينام رواه البخاري يف الصحيح عن أيب كريب وغريه عن أيب أسامة 



أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا  - ٤٧٥٩
كان رجل : سليمان التيمي عن أيب عثمان عن أيب بن كعب قال  حممد بن عبد امللك الدقيقي ثنا يزيد بن هارون أنبأ

ما أعلم أحدا من الناس من أهل املدينة ممن يصلي القبلة أبعد منزال من املسجد منه فكان حيضر الصلوات مع النيب 
منزيل يلزق  صلى اهللا عليه و سلم قال فقيل له لو إشتريت محارا فركبته يف الرمضاء والظلماء فقال واهللا ما أحب أن

املسجد فأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بذلك فسأله فقال يا رسول اهللا كيما يكتب أثري وخطاي ورجوعي 
إىل أهلي وإقبايل وإدباري أو كما قال قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنطاك اهللا ذلك كله وأعطاك ما 

  حيح من أوجه عن سليمان التيمي احتسبت أمجع أو كما قال أخرجه مسلم يف الص

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر احملمد آباذي أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا السعدي أنبأ يزيد بن هارون  - ٤٧٦٠
أن بين سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازهلم فيدنوا من املسجد فكره رسول : أنبأ محيد الطويل عن أنس بن مالك 

يه و سلم أن تعرى املدينة فقال يا بين سلمة أال حتتسبون آثاركم قالوا بلى فأقاموا أخرجه البخاري اهللا صلى اهللا عل
  يف الصحيح من حديث محيد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن إبراهيم بن الفضل املزكي ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن عبد  - ٤٧٦١
أراد بنو سلمة أن يتحولوا : دث عن أيب نضرة عن جابر بن عبد اهللا قال األعلى ثنا املعتمر قال مسعت كهمسا حي

قرب املسجد والبقاع خالية قال فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا بين سلمة دياركم فإمنا تكتب 
املعتمر بن آثاركم قال فأقاموا وقالوا ما يسرنا إنا كنا حتولنا رواه مسلم يف الصحيح عن عاصم بن النضر عن 

  سليمان 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا  - ٤٧٦٢
مسدد ثنا حيىي عن بن أيب ذئب عن عبد الرمحن بن مهران عن عبد الرمحن بن سعد عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا 

   ٦عد من املسجد أعظم أجرا األبعد فاألب: عليه و سلم قال 

  باب فضل املساجد وفضل عمارهتا بالصالة فيها وانتظار الصالة فيها

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن موسى  - ٤٧٦٣
ن بن مهران موىل أيب هريرة عن أيب األنصاري ثنا أنس بن عياض حدثين احلارث يعين بن عبد الرمحن عن عبد الرمح

أحب البالد إىل اهللا مساجدها وأبغض البالد إىل اهللا أسواقها رواه : هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  مسلم يف الصحيح عن هارون بن معروف وإسحاق بن موسى األنصاري 

كة أنبأ أبو حفص عمر بن حممد بن أمحد اجلمحي أخربنا أبو حممد احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن فراس مب - ٤٧٦٤
ثنا علي بن عبد العزيز أنبأ إسحاق بن إمساعيل الطالقاين ثنا جرير بن عبد احلميد عن عطاء بن السائب عن حمارب 

يا رسول اهللا أي البقاع خري قال ال أدري : بن دثار عن بن عمر قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
ل فأي البقاع شر قال ال أدري قال فأتاه جربيل عليه السالم فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم يا جربيل أي قا

البقاع خري قال ال أدري قال أي البقاع شر قال ال أدري قال سل ربك قال فانتقض جربيل انتقاضة كاد يصعق 



هللا سبحانه جلربيل عليه السالم سألك حممد أي منها حممد صلى اهللا عليه و سلم فقال ما أسأله عن شيء فقال ا
البقاع خري فقلت ال أدري وسألك أي البقاع شر فقلت ال أدري فأخربه أن خري البقاع املساجد وأن شر البقاع 

  األسواق 

 أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا السرى بن خزمية ثنا عبد اهللا بن مسلمة - ٤٧٦٥
عن مالك ح وحدثنا أبو جعفر كامل بن أمحد املستملي أنبأ أبو سهل بشر بن أمحد بن بشر اإلسفرائيين ثنا داود بن 
احلسني بن عقيل البيهقي ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول 

صالة ما دامت الصالة حتبسه ال مينعه أن ينقلب إىل أهله إال ال يزال أحدكم يف : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  الصالة رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن مسلمة وغريه ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

حدثين أبو بكر حممد بن إبراهيم احلافظ ثنا أبو احلسن علي بن عمر احلافظ إمالء من كتابه أنبأ حيىي بن  - ٤٧٦٦
عد ثنا عبد اهللا بن الصباح ثنا أبو علي احلنفي ثنا قرة بن خالد قال انتظرنا احلسن فراث علينا فجاء حممد بن صا

انتظرنا النيب صلى اهللا عليه و سلم ذات ليلة حىت كان شطر الليل : وقال دعانا جرياننا هؤالء مث قال قال أنس 
دوا وإنكم لن تزالوا يف صالة ما انتظرمت الصالة قال فبلغه فجاء فصلى لنا مث خطبنا فقال أال أن الناس قد صلوا ورق

احلسن وإن القوم لن يزالوا يف خري ما انتظروا اخلري قال قرة هو من حديث أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن الصباح 

ب بن أمحد الطوسي ثنا أبو عبد الرمحن املروزي حدثنا أبو طاهر حممد بن حممد بن حممش الفقيه أنبأ حاج - ٤٧٦٧
ثنا بن املبارك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد احلسن بن حممد بن حليم بن أمحد بن حليم بن إبراهيم بن 

ن عن حفص ميمون الصائغ مبرو أنبأ أبو املوجه أنبأ عبدان أنبأ عبد اهللا أنبأ عبيد اهللا بن عمر عن خبيب بن عبد الرمح
سبعة يظلهم اهللا يوم القيامة يف ظله يوم ال ظل : بن عاصم عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

إال ظله إمام عادل وشاب نشأ يف عبادة اهللا عز و جل ورجل ذكر اهللا يف خالء ففاضت عيناه ورجل كان قلبه معلقا 
ته امرأة ذات منصب ومجال إىل نفسها فقال إين أخاف اهللا ورجل تصدق يف املساجد ورجالن حتابا يف اهللا ورجل دع

بصدقة فأخفاها حىت مل تعلم مشاله ما صنعت ميينه رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن سالم عن عبد اهللا بن 
  املبارك وأخرجه مسلم يف وجه آخر عن عبيد اهللا 

حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس - ٤٧٦٨
أخربك عمرو بن احلارث ح قال وأخربنا أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أصبغ بن الفرج ثنا عبد 

اهللا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن دراج حدثه عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا 
إذا رأيتم الرجل يعتاد املساجد فاشهدوا عليه باإلميان قال اهللا عز و جل إمنا يعمر مساجد : هللا عليه و سلم صلى ا

  اهللا من آمن باهللا واليوم اآلخر 

حدثنا أبو احلسن العلوي أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن دلويه الدقاق ثنا أمحد بن األزهر بن منيع ثنا  - ٤٧٦٩
إن : صاحل املري عن ثابت البناين عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هاشم بن القاسم ثنا 

  عمار بيوت اهللا هم أهل اهللا عز و جل صاحل املري غري قوي 



أخربنا أبو علي الروذباري ثنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا هشام بن عمار ثنا صدقة بن خالد ثنا عثمان  - ٤٧٧٠
من أتى : تكة األزدي عن عمري بن هانئ العنسي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بن أيب العا

   ٧املسجد لشيء فهو حظه 

  باب ذكر اخلرب الذي ورد يف األعمى مسع النداء ومن مل يرخص يف ترك احلضور

يعقوب ثنا إبراهيم بن حممد ثنا قتيبة أخربنا حممد بن عبد اهللا ثنا حممد بن  - ٤٧٧١ومن رخص فيه يف غري اجلمعة 
بن سعيد ثنا مروان ح وأخربنا أبو الفضل بن إبراهيم ولفظه هذا ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا مروان 
بن معاوية الفزاري ثنا عبيد اهللا بن عبد اهللا األصم عن عمه يزيد بن األصم عن أيب هريرة قال جاء أعمى إىل رسول 

أنه ليس يل قائد يقودين إىل الصالة فسأله أن يرخص له يف بيته فأذن له فلما وىل : ى اهللا عليه و سلم فقال اهللا صل
دعاه فقال له هل تسمع النداء بالصالة فقال له نعم قال فأجب رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة وسويد وإسحاق 

   ٨بن إبراهيم 

  باب من مجع يف بيته

هللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا عبد أخربنا أبو عبد ا - ٤٧٧٢
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحسن الناس خلقا فرمبا : الوارث عن أيب التياح عن أنس بن مالك قال 

قوم خلفه فيصلي بنا قال وكان حتضره الصالة وهو يف بيتنا فيأمر بالبساط الذي حتته فيكنس مث ينضح مث يقوم فن
  بساطهم من جريد النخل رواه مسلم يف الصحيح عن شيبان وأيب الربيع عن عبد الوارث 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو صادق بن أيب الفوارس قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ٤٧٧٣
بن أيب سلمة عن محيد عن أنس عن أم الفضل بنت احلارث قالت إسحاق الصغاين ثنا موسى بن داود ثنا عبد العزيز 

صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مرضه يف بيته املغرب يف ثوب واحد متوشحا به قرأ واملرسالت ما : 
  صلى بعدها صالة حىت قبض 

س ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العبا - ٤٧٧٤
  فذكره : موسى بن داود 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن  - ٤٧٧٥
ا أتينا عبد اهللا يف داره قال صلى هؤالء خلفكم قلنا ال قال قومو: األعمش عن إبراهيم عن األسود وعلقمة قاال 

فصلوا وذكر احلديث يف صالته هبما رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب عن أيب معاوية وقد مضى حديث العالء 
بن عبد الرمحن عن أنس يف ذلك يف باب كراهية تأخري العصر وسنروي إن شاء اهللا تعاىل قول النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم وال يأم الرجل يف بيته إال بإذنه 

أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الفقيه وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن أيب قتادة وأبو القاسم  وأخربنا - ٤٧٧٦
عبد الرمحن بن علي بن محدان الفارسي يف آخرين قالوا ثنا أبو عمرو إمساعيل بن جنيد السلمي ثنا أبو مسلم ثنا 



لوكا دعا أبا ذر وحذيفة وبن مسعود فلما أن أبا سعيد موىل األنصار أو مم: األنصاري ثنا سليمان عن أيب نضرة 
حضرت الصالة تقدم أبو ذر ليصلى هبم فقال له حذيفة تأخر يا أبا ذر فقال أبو ذر أكذاك يا بن مسعود أو يا أبا 

  عبد الرمحن قال نعم فتأخر قال سليمان يعين أن الرجل أحق ببيته 

السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار  - ٤٧٧٧
أنه صنع طعاما فدعا إبراهيم النخعي وإبراهيم : بن نصر ثنا أبو معاوية عن موسى الصغري عن حبيب بن أيب ثابت 

التيمي وسلمة بن كهيل وذر أو أناسا من وجوه القراء فأمر إبراهيم التيمي فقص عليهم مث حضرت الصالة فصلوا 
   ٩البيوت يف مجاعة ومل خيرجوا إىل املسجد مث جاءهم بالطعام  يف

  باب اإلثنني فما فوقهما مجاعة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق أنبأ أبو املثىن ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد  - ٤٧٧٨
إذا حضرت الصالة فأذنا مث أقيما مث : ه و سلم قال عن أيب قالبة عن مالك بن احلويرث أن رسول اهللا صلى اهللا علي

  ليؤمكما أكربكما رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد  - ٤٧٧٩
أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم أنا وصاحب : ل الوهاب عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن مالك بن احلويرث قا

يل فلما أردنا اإلقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصالة فأذنا مث أقيما وليؤمكما أكربكما رواه مسلم يف الصحيح 
  عن إسحاق بن إبراهيم 

يعقوب بن سفيان ثنا أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا  - ٤٧٨٠
أبو زيد سعيد بن الربيع وحجاج بن املنهال قاال ثنا شعبة قال أخربين ح وأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن 
جعفر بن أمحد ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة ثنا أبو إسحاق قال مسعت عبد اهللا بن أيب بصري حيدث عن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة الصبح فقال أشاهد فالن قالوا ال قال أشاهد صلى بنا : أيب بن كعب قال 
فالن قالوا ال قال إن هاتني الصالتني يعين العشاء والصبح من أثقل الصالة على املنافقني ولو يعلمون ما فيهما 

ه وصالة الرجل مع الرجل ألتومها ولو حبوا والصف األول على مثل صف املالئكة ولو تعلمون فضيلته البتدرمتو
أزكى من صالته وحده وصالته مع الرجلني أزكى من صالته مع الرجل وما كثر فهو أحب إىل اهللا عز و جل هكذا 
رواه مجاعة عن شعبة وكذلك رواه سفيان الثوري وإبراهيم بن طهمان وإسرائيل بن يونس ومجاعة عن أيب إسحاق 

  عبد اهللا بن أيب بصري عن أبيه عن أيب ورواه زهري بن معاوية عن أيب إسحاق عن 

أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أمحد بن يونس  - ٤٧٨١
قدمت املدينة فلقيت أيب بن كعب وكذلك رواه : ثنا زهري ثنا أبو إسحاق حدثين عبد اهللا بن أيب بصري عن أبيه قال 

يمون ومجاعة عن أيب إسحاق ورواه عبد اهللا بن املبارك عن شعبة عن أيب إسحاق عن أيب بصري عن أيب بن خالد بن م
كعب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسن بن حليم أنبأ بن املوجه أنبأ عبدان أنبأ عبد اهللا فذكره وكذلك رواه 

 إسحاق عن العيزار بن حريث عن أيب بصري جرير بن حازم ومجاعة عن أيب إسحاق ورواه أبو األحوص عن أيب



أخربناه حممد بن احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا احلسن بن الربيع ثنا أبو 
األحوص عن أيب إسحاق عن العيزار بن حريث عن أيب بصري قال قال أيب ورواه حيىي بن سعيد وخالد بن احلارث 

  اذ عن شعبة عن أيب إسحاق فذكروا مساع أيب إسحاق من عبد اهللا بن أيب بصري ومن أبيه ومعاذ بن مع

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٤٧٨٢
عن عبد اهللا بن أيب بصري عن أبيه حممد بن أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد وخالد بن احلارث قاال ثنا شعبة عن أيب إسحاق 

: قال أبو إسحاق وقد مسعته منه ومن أبيه قال مسعت أيب بن كعب يقول صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  صالة الصبح يوما فذكر احلديث 

ن معاذ وأخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبيد اهللا ب - ٤٧٨٣
ثنا أيب ثنا شعبة عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن أيب بصري عن أبيه قال شعبة قال أبو إسحاق قد مسعت منه ومن أبيه 

  فذكر حنو حديث سعيد بن الربيع : قال مسعت أيب بن كعب يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

اق الفقيه قال مسعت العباس بن الفضل األسفاطي يقول أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسح - ٤٧٨٤
  : مسعت علي بن املديين يقول أبو بصري وبن أيب بصري مسعا احلديث من أيب بن كعب مجيعا 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق قال مسعت عبد اهللا بن حممد املديين يقول قال حممد  - ٤٧٨٥
بن احلارث وحيىي بن سعيد داللة أن هذه الروايات حمفوظة من قال عن أبيه ومن مل يقل خال  بن حيىي يف رواية خالد

  : حديث أيب األحوص ما أدري كيف هو 

أخربنا أبو احلسن املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان بن حرب  - ٤٧٨٦
د بكر بن حممد الصرييف مبرو ثنا أبو بكر بن أيب خيثمة ثنا موسى بن وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو أمح

أن النيب صلى اهللا عليه : إمساعيل قاال ثنا وهيب عن سليمان األسود عن أيب املتوكل الناجي عن أيب سعيد اخلدري 
  و سلم أبصر رجال يصلي وحده فقال أال رجل يتصدق على هذا فيصلي معه 

احلسني بن علي بن حممد بن علوشا األسدأباذي هبا أنبأ أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان أخربنا أبو أمحد  - ٤٧٨٧
هو القطيعي ثنا أبو علي بشر بن موسى ثنا أبو زكريا يعين حيىي بن إسحاق ثنا عليلة بن بدر عن أبيه عن جده عن 

ا مجاعة كذلك رواه مجاعة عن اثنان فما فوقهم: أيب موسى األشعري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  عليلة وهو الربيع بن بدر وهو ضعيف واهللا أعلم وقد روي من وجه آخر أيضا ضعيف 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أخربين حممد بن حيىي احلجري الكويف ثنا  - ٤٧٨٨
الرجل أحق بصدر : ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حممد بن الصلت ثنا سعيد بن زريب ثنا ثابت عن أنس قال قا

دابته والرجل أحق بصدر فراشه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اإلثنان مجاعة والثالثة مجاعة وما كثر فهو 
   ١٠مجاعة 

  باب من خرج يريد الصالة فسبق هبا



الفقيه ببخارى ثنا أبو عصمة سهل بن املتوكل أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو نصر أمحد بن سهل  - ٤٧٨٩
البخاري ثنا القعنيب عبد اهللا بن مسلمة ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا 

عبد اهللا بن مسلمة ثنا عبد العزيز بن حممد عن حممد يعين بن طحالء عن حمصن بن علي عن عوف بن احلارث عن 
من توضأ فأحسن وضوءة مث راح فوجد الناس قد صلوا : ة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيب هرير

  أعطاه اهللا مثل أجر من صالها وحضرها ال ينقص ذلك من أجرهم شيئا 

 وأخربنا أبو علي أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا معاذ بن معاذ بن عباد العنربي ثنا أبو عوانة عن يعلى بن - ٤٧٩٠
عطاء عن معبد بن هرمز عن سعيد بن املسيب قال حضر رجال من األنصار املوت فقال إين حمدثكم حديثا ما 

إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء مث خرج : أحدثكموه إال احتسابا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
ه اليسرى إال حط اهللا عنه سيئة فليقرب أو ليبعد إىل الصالة مل يرفع قدمه اليمىن إال كتب اهللا له حسنة ومل يضع قدم

فإن أتى املسجد فصلى يف مجاعة غفر له وإن أتى املسجد وقد صلوا بعضا وبقى بعض صلى ما أدرك وأمت ما بقي 
   ١١كان كذلك فإن أتى املسجد وقد صلوا فأمت الصالة كان كذلك 

  كلمةباب اجلماعة يف مسجد قد صلى فيه إذا مل يكن فيها تفرق ال

أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا إسحاق بن احلسن احلريب ثنا  - ٤٧٩١
عفان ثنا وهب بن خالد ثنا سليمان األسود عن أيب املتوكل الناجي عن أيب سعيد اخلدري قال دخل رجل املسجد 

   رجل يتصدق على هذا فيصلي معه أال: وقد صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن  - ٤٧٩٢
علي بن عفان ثنا حممد بن بشر عن سعيد هو بن أيب عروبة عن سليمان الناجي عن أيب املتوكل عن أيب سعيد 

جاء رجل وقد صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : اخلدري رضي اهللا عنه قال 
  سلم من يتجر على هذا فقام رجل فصلى معه 

وأخربنا حممد بن حممد بن أمحد أنبأ أبو احلسني الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود السجستاين ثنا  - ٤٧٩٣
فقام أبو بكر رضي اهللا عنه فصلى معه : بن زيد عن احلسن يف هذا اخلرب  حممد بن العالء أنبأ هشيم عن اخلصيب

  وقد كان صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو سعيد اإلسفرائيين ثنا أبو حبر الربهباري ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا أبو عبد الصمد  - ٤٧٩٤
صلينا الغداة يف مسجد بين رفاعة وجلسنا فجاء أنس بن مالك يف حنو : العمي ثنا اجلعد أبو عثمان اليشكري قال 

  من عشرين من فتيانه فقال أصليتم قلنا نعم فأمر بعض فتيانه فأذن وأقام مث تقدم فصلى هبم 

وأخربنا أبو علي الروذباري ثنا عبد اهللا بن عمر بن أمحد بن شوذب بواسط ثنا شعيب بن أيوب ثنا أبو  - ٤٧٩٥
جاءنا أنس وقد صلينا فأذن وأقام وصلى بأصحابه وعن يونس عن : فيان عن يونس عن أيب عثمان قال داود عن س



احلسن أنه كرهه قال الشيخ كراهية احلسن البصري حممولة على موضع يكون اجلماعة فيه بعد أن صلى تفرق 
   ١٢الكلمة واهللا أعلم 

  لربد مع الظلمةباب ترك اجلماعة بعذر املطر ويف الليل بعذر الريح أو ا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر بن احلسن القاضي قالوا ثنا أبو  - ٤٧٩٦
العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا حممد بن يعقوب 

عبد اهللا بن مسلمة عن مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو بكر بن إسحاق إمالء احلافظ ثنا السرى بن خزمية ثنا 
أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر قال أذن بالصالة يف ليلة ذات برد 

أمر املؤذن إذا كانت ليلة باردة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ي: وريح فقال أال صلوا يف الرحال مث قال 
ذات مطر يقول أال صلوا يف الرحال لفظ حديث حيىي ويف حديث الشافعي قال عن بن عمر أنه أذن والباقي سواء 

  رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

أيب حامد املقرئ قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد بن  - ٤٧٩٧
أن بن عمر نادى بالصالة يف : بن علي بن عفان العامري ثنا حممد بن عبيد الطنافسي عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع 

لى اهللا عليه و ليلة ذات برد وريح مث قال يف آخر ندائه أال صلوا يف رحالكم أال صلوا يف الرحال فإن رسول اهللا ص
سلم كان يأمر املؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح يف سفر يقول أال صلوا يف الرحال أخرجاه يف 

  الصحيح من حديث عبيد اهللا 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حممد  - ٤٧٩٨
أنه نادى بالصالة يف ليلة ذات برد وريح : هللا بن منري ثنا أيب ثنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر بن عبد ا

ومطر فقال يف آخر أذانه أال صلوا يف الرحال مث قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يأمر املؤذن إذا كانت 
رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن منري ليلة باردة أو ذات مطر يف السفر أال صلوا يف رحالكم 

  وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عبيد اهللا 

أخربنا أبو احلسن العلوي ثنا أبو حامد بن الشرقي ثنا أبو عون حممد بن أمحد بن حفص ثنا عبدان أخربين  - ٤٧٩٩
يه و سلم كان يف سفر يف ليلة ذات ظلمة أن رسول اهللا صلى اهللا عل: أيب ثنا شعبة عن أيوب عن نافع عن بن عمر 

  وريح أو ظلمة وبرد أو ظلمة ومطر فنادى مناديه أن صلوا يف رحالكم 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا النفيلي ثنا حممد بن مسلمة عن حممد بن  - ٤٨٠٠
 صلى اهللا عليه و سلم بذلك باملدينة يف الليلة املطرية نادى منادي رسول اهللا: إسحاق عن نافع عن بن عمر قال 

  والغداة القرة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم البزار ثنا أبو النضر ثنا أبو  - ٤٨٠١
ىي بن حيىي ثنا أبو خيثمة عن أيب خيثمة ح وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حي



خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فمطرنا فقال ليصل من شاء منكم يف : الزبري عن جابر قال 
  رحله رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

يعقوب ثنا حيىي بن أيب  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن - ٤٨٠٢
أصابنا يوم احلديبية مطر مل تبل أسافل نعالنا : طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ خالد عن أيب املليح عن أبيه قال 

  فنادى يعين منادي النيب صلى اهللا عليه و سلم أن صلوا يف رحالكم 

أبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي و - ٤٨٠٣
حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة عن عامر بن عبيدة الباهلي ثنا أبو املليح اهلذيل عن أبيه 

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأصابنا بغيش من مطر فنادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قال 
  حنن يف سفر من شاء أن يصلي يف رحله فليفعل سلم و

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق أنبأ احلسن بن علي بن زياد ثنا إمساعيل بن  - ٤٨٠٤
أيب أويس حدثين مالك عن بن شهاب عن حممود بن الربيع األنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى 

لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا رسول اهللا إمنا تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا  قال: وأنه 
رسول اهللا يف بييت مكانا اختذه مصلى فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال أين حتب أن أصلى فأشار إىل 

لبخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس مكان من البيت فصلى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه ا
١٣   

  باب ترك اجلماعة بعذر األخبثني إذا أخذاه أو أحدمها حىت يتطهر

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد  - ٤٨٠٥
بالل وحممد بن جعفر قاال ثنا أبو حزرة يعقوب بن جماهد  املصري ثنا حيىي بن أيوب ثنا بن أيب مرمي أنبأ سليمان بن

ال يصلني : عن عبد اهللا بن حممد بن أيب عتيق عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
 أحدكم حبضرة الطعام وال وهو يدافع األخبثني الغائط والبول قال بن أيب مرمي وحدثين الدراوردي عن حممد بن أيب

  عتيق عن أبيه عن عائشة مثله 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن نعيم ثنا قتيبة ثنا إمساعيل بن  - ٤٨٠٦
جعفر ح وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو 

ن جعفر ثنا أبو حزرة القاضي عن عبد اهللا بن أيب عتيق عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه الربيع ثنا إمساعيل ب
ال يصلني أحدكم وهو حبضرة الطعام وال وهو يدافع األخبثني رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة وغريه : و سلم قال 
  عن إمساعيل 

ا أمحد بن حازم ثنا حممد بن كناسة األسدي ثنا هشام أخربنا أبو منصور العلوي أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثن - ٤٨٠٧
بن عروة عن أبيه عن عبد اهللا بن األرقم وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال 



نبأ علي بن ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو طاهر الفقيه أ
محشاذ ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا إسحاق بن عيسى بن الطباع عن مالك عن هشام عن أبيه عن عبد اهللا بن األرقم 

إذا وجد : أنه كان يؤم أصحابه يوما فذهب حلاجته مث رجع فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
الشافعي ويف حديث العلوي قال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصالة لفظ حديث 

  إذا حضرت الصالة وأراد الرجل اخلالء فليبدأ باخلالء 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن يونس ثنا زهري ثنا هشام  - ٤٨٠٨
خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم فلما كان ذات يوم  أنه: بن عروة عن أبيه عن عبد اهللا بن األرقم 

أقام الصالة صالة الصبح مث قال ليتقدم أحدكم وذهب إىل اخلالء فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  إذا أراد أحدكم أن يذهب اخلالء وقامت الصالة فليبدأ باخلالء وكذلك رواه مالك عن هشام 

روى هذا احلديث وهيب بن خالد : نا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود وأخرب - ٤٨٠٩
وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد اهللا بن أرقم واألكثر الذين 

  رووه عن هشام بن عروة عن أبيه قالوا كما قال زهري 

حممد بن احلسني العلوي إمالء أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا عبد الرمحن بن بشر بن  حدثنا أبو احلسن - ٤٨١٠
: احلكم ثنا هبز بن أسد ثنا شعبة عن إدريس األودي عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

   ١٤إياس عن شعبة فوقفه ال يصل أحدكم وهو جيد شيئا من اخلبث أسنده مجاعة عن شعبة ورواه آدم بن أيب 

  باب ترك اجلماعة حبضرة الطعام ونفسه إليه شديدة التوقان

أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن احلسن بن حممد بن القاسم الغضائري ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد الصفار  - ٤٨١١
مالك قال قال رسول اهللا صلى  ثنا عبد اهللا بن حممد بن أيوب املخرمي ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن

إذا حضرت الصالة والعشاء فابدأوا بالعشاء رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة : اهللا عليه و سلم 
  وغريه عن سفيان 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو نصر أمحد بن علي بن أمحد بن شبيب  - ٤٨١٢
أبو صادق حممد بن أمحد الصيدالين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد اهللا الفامي و

بن وهب أخربين عمرو بن احلارث ويونس بن يزيد عن بن شهاب قال حدثين أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا 
بل صالة املغرب رواه مسلم يف الصحيح عن إذا وضع العشاء وحضرت الصالة فابدأوا به ق: عليه و سلم قال 

  هارون األيلي عن بن وهب عن عمرو وحده 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك وأمحد بن إبراهيم قاال ثنا  - ٤٨١٣
اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيىي بن بكري ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب أنه قال أخربين أنس بن مالك أن رسول 



إذا قدم العشاء فابدأوا بالعشاء قبل أن تصلوا صالة املغرب وال تعجلوا عن عشائكم رواه البخاري يف : قال 
  الصحيح عن حيىي بن بكري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا موسى بن احلسن ثنا معلي بن أسد  - ٤٨١٤
إذا وضع العشاء : ا وهيب عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ثن

وأقيمت الصالة فابدأوا بالعشاء وعن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بنحوه رواه 
  البخاري يف الصحيح عن معلى بن أسد 

ظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلاف - ٤٨١٥
إبراهيم الطوسي الفقيه وأبو العباس أمحد بن حممد بن الشاذياخي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا أنبأ أبو العباس حممد 

وة عن أبيه حيدث عن رسول بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ أنس بن عياض عن هشام بن عر
إذا وضع العشاء وأقيمت الصالة فابدأوا بالعشاء وهذا لفظ بن عياض أخرجه : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  مسلم والبخاري يف الصحيح من حديث هشام 

حممد بن  أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن أمحد بن علي املقرئ أنبأ احلسن بن سفيان ثنا - ٤٨١٦
عبد اهللا بن أيب عتيق : عباد املكي ثنا حامت بن إمساعيل عن يعقوب بن جماهد أيب حزرة عن أيب عتيق كذا قال وهو 

قال حتدثت أنا والقاسم بن حممد عند عائشة رضي اهللا عنها حديثا وكان القاسم رجال حلانة وكان ألم ولد فقالت له 
هذا أما أين قد علمت من أين أتيت هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك  عائشة ما لك ال تتحدث كما يتحدث بن أخى

قال فغضب القاسم بن حممد وأضب عليها فلما رأى مائدة عائشة رضي اهللا عنها قد أيت هبا قام فقالت أين قال 
أصلي قالت اجلس قال إين أصلي قالت أجلس غدر إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال صالة 

  ضرة الطعام وال وهو يدافعه األخبثان رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عباد وقال عن بن أيب عتيق حب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أيب شيبة  - ٤٨١٧
إذا وضع عشاء أحدكم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  ثنا أبو أسامة ثنا عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر قال قال

وأقيمت الصالة فابدأوا بالعشاء وال تعجلوا حىت يفرغ منه رواه البخاري يف الصحيح عن عبيد بن إمساعيل عن أيب 
  أسامة رواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة 

د ثنا مسدد وأمحد بن حنبل قال أمحد حدثين وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داو - ٤٨١٨
إذا وضع عشاء أحدكم : حيىي عن عبيد اهللا قال حدثين نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

وأقيمت الصالة فال يقوم حىت يفرغ زاد مسدد وكان عبد اهللا إذا وضع عشاؤه أو حضر عشاؤه مل يقم حىت يفرغ 
  ع قراءة اإلمام وإن مسع اإلقامة وإن مس

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار حدثين احلسن بن العباس بن مهران  - ٤٨١٩
احلمال ثنا سويد بن سعيد ثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا 



م فال يعجلن حىت يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصالة وهبذا اللفظ إذا كان أحدكم على الطعا: عليه و سلم قال 
  رواه زهري بن معاوية ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة وأشار البخاري إىل روايتهما 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ عبدوس بن احلسني السمسار ثنا أبو حامت ثنا األنصاري قال حدثين محيد قال  - ٤٨٢٠
إبدأوا بالعشاء فتعشينا معه مث صلينا وكان : ذن املؤذن باملغرب وقد حضر العشاء فقال أنس كنا عند أنس فأ
   ١٥عشاؤه خفيفا 

  باب من قام إىل الصالة إذا أقيمت وقد أخذ حاجته من الطعام

بن  أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أنبأ أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه ثنا عثمان - ٤٨٢١
سعيد الدارمي ثنا عبد اهللا بن صاحل وحيىي بن بكري املصريان أن الليث بن سعد حدثهما عن عقيل عن بن شهاب 

أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيتز من : قال أخربين جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخربه 
ني اليت حيتز هبا مث قام فصلى ومل يتوضأ رواه البخاري يف كتف شاة يف يده مث دعي إىل الصالة فألقاها والسك

  الصحيح عن حيىي بن بكري وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا معلى بن  - ٤٨٢٢
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال : جابر بن عبد اهللا قال منصور ثنا حممد بن ميمون عن جعفر عن أبيه عن 

  يؤخر الصالة لطعام وال لغريه 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا علي بن مسلم الطوسي أنبأ أبو بكر احلنفي  - ٤٨٢٣
يب يف زمان بن الزبري إىل جنب عبد اهللا بن كنت مع أ: ثنا الضحاك بن عثمان عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري قال 

عمر فقال عباد بن عبد اهللا بن الزبري إنا مسعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصالة فقال عبد اهللا بن عمر وحيك ما كان 
   ١٦عشاؤهم أتراه كان مثل عشاء أبيك 

  باب ترك اجلماعة بعذر املرض واخلوف

نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب بن يوسف احلافظ ثنا علي بن احلسن ثنا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ث - ٤٨٢٤
مل خيرج إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه : أبو معمر ثنا عبد الوارث ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال 

عليه و سلم احلجاب و سلم ثالثا فأقيمت الصالة فذهب أبو بكر رضي اهللا عنه يصلي بالناس فرفع النيب صلى اهللا 
فما رأينا منظرا أعجب إلينا منه حني وضح لنا وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأومئ رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم إىل أيب بكر أن يتقدم وأرخى نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلجاب فلم يوصل إليه حىت مات رواه 

  ه مسلم من وجه آخر عن عبد الوارث البخاري يف الصحيح عن أيب معمر وأخرج

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين أنبأ أبو  - ٤٨٢٥
اليمان أنبأ شعيب عن الزهري أخربين أنس بن مالك األنصاري وكان تبع النيب صلى اهللا عليه و سلم وخدمه 

 عنه كان يصلي هبم يف وجع النيب صلى اهللا عليه و سلم الذي تويف فيه حىت إذا كان أن أبا بكر رضي اهللا: وصحبه 



يوم اإلثنني وهم صفوف يف الصالة كشف النيب صلى اهللا عليه و سلم ستر احلجرة ينظر إلينا وهو قائم كان وجهه 
صلى اهللا عليه و سلم ورقة مصحف مث تبسم فضحك قال فهممنا أن نفتنت يف الصالة من فرح برؤية رسول اهللا 

ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خارج إىل الصالة قال فأشار رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم إلينا بيده أن أمتوا صالتكم مث دخل النيب صلى اهللا عليه و سلم وأرخى الستر فتويف من 

  ن أيب اليمان وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهري يومه ذلك رواه البخاري يف الصحيح ع

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيبة ثنا جرير عن أيب جناب عن مغراء  - ٤٨٢٦
من مسع : العبدي عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مينعه من اتباعه عذر مل تقبل منه الصالة اليت صلى قالوا وما العذر قال خوف أو مرض  املنادي فلم

: وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا حممد بن داود بن دينار ثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد  - ٤٨٢٧
   ١٧ة اليت صالها فذكره مبثله إال أنه قال قالوا وما عذره قال خوف أو مرض وقال تلك الصال

  باب ما جاء يف منع من أكل ثوما أو بصال أو كراثا من أن يأيت املسجد

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا حيىي ح وأخربنا أبو عبد  - ٤٨٢٨
ن أيوب واحلديث أليب املثىن ثنا مسدد ثنا حيىي اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق إمالء أنبأ أبو املثىن وحممد ب

عن عبيد اهللا ح وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ حممد بن عمر ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن بشار وحممد بن املثىن قاال ثنا 
من : حيىي بن سعيد ثنا عبيد اهللا أخربين نافع عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يف غزوة خيرب 

أكل من هذه الشجرة فال يأتني املساجد هذا لفظ حديث حممد بن بشار وبن املثىن ويف حديث أمحد فال يقربن 
املساجد وليس فيه يف غزوة خيرب وهو يف حديث مسدد وزاد يعين الثوم وقال فال يأتى مسجدنا رواه البخاري يف 

  الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن حممد بن املثىن 

خربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه إمالء أنبأ موسى بن إسحاق القاضي ثنا وأ - ٤٨٢٩
: عبد اهللا بن أيب شيبة ثنا بن منري ثنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ها يعين الثوم رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب من أكل من هذه البقلة فال يقربن مسجدنا حىت يذهب رحي
  شيبة ورواه أيضا أنس بن مالك وأبو هريرة وغريمها 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أبو املثىن ثنا مسدد ثنا عبد الوارث  - ٤٨٣٠
عت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يف الثوم قال عن عبد العزيز بن صهيب قال قلنا ألنس بن مالك ما مس

من أكل من هذه الشجرة فال يقربنا وال يصلني معنا رواه البخاري يف الصحيح : قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  عن مسدد وغريه وأخرجه مسلم من حديث بن علية عن عبد العزيز 

بن إسحاق ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق وحممد بن رافع وحممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر  - ٤٨٣١
حيىي وهذا حديثه قالوا ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى 



ربن من أكل من هذه الشجرة يعين الثوم فال يؤذينا يف مسجدنا ويف حديث بن رافع فال يق: اهللا عليه و سلم 
  مسجدنا وال يؤذينا بريح الثوم رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو بن البختري  - ٤٨٣٢
ن أمحد ببغداد ثنا عبد ثنا عبد الرمحن بن حممد بن منصور ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمر وعثمان ب

الرمحن بن حممد بن منصور ثنا حيىي بن سعيد القطان ثنا بن جريج أخربين عطاء عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و 
من أكل من هذه الشجرة الثوم قال مث قال بعد الثوم والبصل والكراث فال يقربنا يف مسجدنا فإن : سلم قال 

نسان لفظ حديث أيب عبد اهللا رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن حامت عن حيىي املالئكة تتأذى مما يتأذى منه اإل
  وأخرجه البخاري من وجه آخر عن بن جريج 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قراءة عليه وأبو حممد عبيد بن حممد بن حممد بن مهدي القشريي األصم لفظا  - ٤٨٣٣
بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ هشام الدستوائي عن أيب قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن البصل والكراث فغلبتنا احلاجة فأكلنا : الزبري عن جابر بن عبد اهللا قال 
ملالئكة تتأذى مما منه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم من أكل من هذه الشجرة اخلبيثة فال يقربن مساجدنا فإن ا

  يتأذى منه اإلنسان أخرجه مسلم من حديث هشام 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا جرير عن  - ٤٨٣٤
من تفل : الشيباين عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن حذيفة أظنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ١٨جتاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بني عينيه ومن أكل من هذه البقلة اخلبيثة فال يقربن مسجدنا ثالثا 

  باب الدليل على أن أكل ذلك غري حرام

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قالوا ثنا  - ٤٨٣٥
س حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين يونس بن يزيد عن بن شهاب أبو العبا

من أكل ثوما أو : قال حدثين عطاء بن أيب رباح أن جابر بن عبد اهللا قال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
 بقدر فيه خضرات من بقول فوجد هلا رحيا فسأل فأخرب بصال فليعتزلنا أو ليعتزل مساجدنا أو ليقعد يف بيته وإنه أيت

مبا فيها من البقول قال قربوها إيل بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإين أناجي من ال تناجي 
رواه البخاري يف الصحيح عن سعيد بن عفري ورواه مسلم عن أيب الطاهر وحرملة كلهم عن بن وهب قال 

  محد بن صاحل عن بن وهب أيت ببدر وقال بن وهب يعين طبقا فيه خضرات البخاري وقال أ

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أمحد  - ٤٨٣٦
  فذكره : بن صاحل ثنا بن وهب 

 ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال - ٤٨٣٧
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و : مرزوق ثنا سعيد بن عامر ثنا شعبة عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة قال 



سلم إذا أكل من طعام بعث بفضله إىل أيب أيوب قال فبعث إليه بقصعة مل يأكل منها فيها ثوم فأتاه أبو أيوب فقال يا 
  ل اهللا أحرام هو قال ال ولكين كرهته لرحيه قال فإين أكره ما كرهت رسو

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ٤٨٣٨
أن أبا  يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن بكر بن سوادة

ذكر عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : النجيب موىل عبد اهللا بن سعد حدثه أن أبا سعيد اخلدري حدثه أنه 
الثوم والبصل والكراث وقيل يا رسول اهللا وأشد ذلك كله الثوم أفتحرمه فقال صلى اهللا عليه و سلم كلوه من 

  أكله فال يقرب هذا املسجد حىت يذهب عنه رحيه منه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا إمساعيل أنبأ  - ٤٨٣٩
مل نعد إن فتحت خيرب وقمنا يف تلك البقلة يعين الثوم فأكلنا : اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال 
فوجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الريح فقال من أكل من منها أكال شديدا وناس جياع مث رحنا إىل املسجد 

هذه الشجرة اخلبيثه شيئا فال يقربنا يف املسجد فقال الناس حرمت حرمت فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم 
اقد فقال أيها الناس إنه ليس يب حترمي ما أحل اهللا ولكنها شجرة أكره رحيها رواه مسلم يف الصحيح عن عمرو الن

  عن إمساعيل بن علية 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون  - ٤٨٤٠
أكلت : أنبأ أبو هالل الراسيب وسليمان بن املغرية وغرية عن محيد بن هالل عن أيب بردة عن املغرية بن شعبة قال 

صلى اهللا عليه و سلم فأتيت املسجد وقد سبقت بركعة فدخلت معهم يف الصالة فوجد الثوم على عهد رسول اهللا 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رحيه فقال من أكل من هذه الشجرة اخلبيثة فال يقربن مصالنا حىت يذهب رحيها 

دخلتها يف كمي حىت فأمتمت صاليت فلما سلمت قلت يا رسول اهللا أقسمت عليك ملا أعطيتين يدك فناولين يده فأ
  انتهيت إىل صدري فوجده معصوبا فقال إن لك عذرا أو أرى لك عذرا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا عباس الدوري  - ٤٨٤١
أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا  ثنا عيسى بن املنذر احلمصي ثنا بقية بن الوليد ثنا حبري بن سعيد ح وأخربنا

أبو داود ثنا إبراهيم بن موسى قال أخربنا وقال أبو داود وحدثنا حيوة بن شريح ثنا بقية عن حبري عن خالد عن أيب 
سأل عائشة رضي اهللا عنها عن البصل فقالت إن آخر طعام أكله رسول اهللا صلى اهللا : زياد حيان بن سلمة أنه 

طعام فيه بصل هكذا يف الكتاب حيان وقالوا الصواب خيار قال الشيخ ويف رواية عيسى خيار وكذلك عليه و سلم 
  قاله البخاري يف التاريخ عن حيوة خيار 

أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا احلريف ببغداد ثنا محزة بن حممد بن العباس ثنا حممد بن  - ٤٨٤٢
بن العالء حدثين عمرو بن احلارث حدثين عبد اهللا بن سامل حدثين حممد بن الوليد بن  إمساعيل ثنا إسحاق بن إبراهيم

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : عامر الزبيدي ثنا راشد بن سعد أن أبا راشد حدثه يرده إىل عائشة رضي اهللا عنها 
   ١٩قد أكل البصل يف القدر مشويا قبل أن ميوت جبمعة 



  شيئا من ذلك أن مييته بالطبخ باب ما يؤمر به من أكل

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ٤٨٤٣
خطب عمر رضي اهللا عنه يوم اجلمعة فذكر : هشام عن قتادة عن سامل بن أيب اجلعد عن معدان بن أيب طلحة قال 

الناس تأكلون من شجرتني ال أرامها إال خبيثتني هذا البصل والثوم ولقد كنت أرى احلديث مث قال فيه إنكم أيها 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا وجد رحيهما من الرجل أمر به فأخرج إىل البقيع فمن كان منكم أكلهما ال بد 

  فليمتهما طبخا أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث هشام الدستوائي وغريه عن قتادة 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا اجلراح أبو وكيع عن أيب  - ٤٨٤٤
  هني عن أكل الثوم إال مطبوخا قال أبو داود شريك هو بن حنبل : إسحاق عن شريك عن علي رضي اهللا عنه قال 

حممد بن عبيد اهللا ثنا يونس بن حممد ثنا خالد بن  وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا - ٤٨٤٥
من أكل من هاتني : ميسرة أبو حامت وكان ينزل مكة عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

   ٤الشجرتني فال يقربن مسجدنا فإن كنتم ال بد آكليهما فأميتومها طبخا 

  ا بقعود وغري ذلكمجاع أبواب صالة اإلمام قاعدا بقيام وقائم

 )١   

  باب ما يستحب لإلمام من االستخالف إذا مل يستطع القيام يف الصالة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا احلسني اجلعفي  - ٤٨٤٦
: ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال عن زائدة عن عبد امللك بن عمري عن أيب بردة عن أيب موسى قال مرض رس

مروا أبا بكر يصلي بالناس فقالت عائشة يا رسول اهللا إن أبا بكر رجل رقيق مىت يقوم مقامك ال يستطيع يصلي 
بالناس فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس فإنكن صواحبات يوسف قال فصلى أبو بكر يف حياة النيب صلى اهللا عليه و 

   الصحيح عن إسحاق بن نصر عن حسني اجلعفي سلم رواه البخاري يف

وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا حسني  - ٤٨٤٧
مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاشتد مرضه رواه مسلم يف : بن علي فذكره بإسناده حنوه إال أنه قال 

   ٢عن أيب بكر بن أيب شيبة  الصحيح

  باب ما روي يف صالة املأموم جالسا إذا صلى اإلمام جالسا

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنبأ حاجب بن أمحد الطوسي ثنا عبد الرحيم بن منيب ثنا سفيان  - ٤٨٤٨
ان الرملي ثنا سفيان بن عيينة عن ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن شيب

سقط رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من فرس فجحش شقه األمين فدخلنا عليه : الزهري مسع أنس بن مالك قال 



نعوده فصلى قاعدا فصلينا قعودا فلما قضى الصالة قال إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا كرب فكربوا وإذا ركع فاركعوا 
ملن محده فقولوا ربنا ولك احلمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أمجعني رواه البخاري يف الصحيح وإذا قال مسع اهللا 

  عن علي ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي وغريه عن بن عيينة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قالوا ثنا أبو  - ٤٨٤٩
أن رسول : بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب عن أنس بن مالك  العباس حممد

اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه األمين فصلى صالة من الصلوات وهو قاعد فصلينا 
لوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع وراءه قعودا فلما انصرف قال إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا صلى قائما فص

فارفعوا وإذا قال مسع اهللا ملن محده فقولوا ربنا ولك احلمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أمجعني أخرجاه يف 
  الصحيح من حديث مالك 

ان أنبأ وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليم - ٤٨٥٠
الشافعي أنبأ مالك وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا القعنيب عن مالك عن هشام بن 

صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بيته وهو جالس : عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت 
سوا فلما انصرف قال إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا ركع فاركعوا وإذا فصلى وراءه قوما قياما فأشار إليهم أن اجل

رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا زاد الشافعي يف روايته وهو شاك فصلى جالسا رواه البخاري يف 
  الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف وغريه عن مالك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام 

اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن خالد احلمصي ثنا بشر بن شعيب  أخربنا أبو عبد - ٤٨٥١
عن أبيه عن أيب الزناد ح وأخربنا أمحد بن حممد بن غالب اخلوارزمي ثنا أبو العباس حممد بن أمحد بن محدان ثنا 

عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا  جعفر بن حممد بن سوار ثنا قتيبة ثنا املغرية بن عبد الرمحن عن أيب الزناد
إمنا اإلمام ليؤمت به فال : صلى اهللا عليه و سلم قال ويف حديث شعيب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ختتلفوا عليه فإذا كرب فكربوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال مسع اهللا ملن محده فقولوا اللهم ربنا ولك احلمد وإذا سجد 
ا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أمجعني رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد وأخرجه البخاري عن فاسجدو

  أيب اليمان عن شعيب بن أيب محزة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إمساعيل بن قتيبة وحدثنا أبو جعفر العزائمي  - ٤٨٥٢
اإلسفرائيين ثنا داود بن احلسني البيهقي قاال ثنا حيىي بن حيىي أنبأ محيد بن عبد الرمحن بن  ثنا أبو سهل بشر بن أمحد

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كرب فكرب أبو بكر خلفه : محيد الرؤاسي عن أبيه عن أيب الزبري عن جابر 
دمت أن تفعلوا فعل فارس والروم لعظمائهم ليسمعنا فبصر بنا قياما فأومىء إلينا أن اجلسوا فلما قضى الصالة قال ك

إئتموا بأئمتكم فإن صلوا قياما فصلوا قياما وإن صلوا جلوسا فصلوا جلوسا لفظ حديث إمساعيل وزاد داود يف 
حديثه قال صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الظهر وأبو بكر خلفه فإذا كرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

رضي اهللا عنه ليسمعنا رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأخرجه من حديث الليث عن  سلم كرب أبو بكر
  أيب الزبري قال فيه إشتكى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلينا وراءه وهو قاعد 



ن عبد وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا حممد ب - ٤٨٥٣
صرع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : الوهاب الفراء أنبأ جعفر بن عون أنبأ األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال 

سلم عن فرس له على جذع خنلة فانفكت قدمه فقعد يف بيت لعائشة رضي اهللا عنها فأتيناه نعوده فوجدناه يصلي 
الة مكتوبة قاعدا قال فقمنا فأومىء إلينا فجلسنا مث قال تطوعا فصلى قاعدا وحنن قيام مث أتيناه فوجدناه يصلي ص

   ٣إئتموا باإلمام إن صلى قاعدا فصلوا قعودا وإن صلى قائما فصلوا قياما وال تفعلوا كما تفعل فارس لعظمائها 

  باب ما روي يف النهي عن اإلمامة جالسا وبيان ضعفه

عي ثنا احلسن بن علي بن زياد ثنا بن أيب أويس حدثين أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو العباس الضب - ٤٨٥٤
سفيان بن عيينة عن رجل عن الشعيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ح وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه 

عن أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا علي بن عبد اهللا بن مبشر ثنا حممد بن حرب ثنا حممد بن ربيعة عن سفيان عن جابر 
ال يؤمن أحد بعدي جالسا قال علي بن عمر مل يروه غري جابر : الشعيب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  اجلعفي وهو متروك واحلديث مرسل ال تقوم به حجة 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي قد علم الذي احتج  - ٤٨٥٥
   ٤: أن ليست فيه حجة وأنه ال يثبت ألنه مرسل وألنه عن رجل يرغب الناس عن الرواية عنه  هبذا

  باب ما روي يف صالة املأموم قائما وإن صلى اإلمام جالسا وما يستدل به على

دارمي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد ال - ٤٨٥٦نسخ ما تقدم من األخبار 
ثنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا أمحد 

دخلت على عائشة : بن يونس ثنا زائدة بن قدامة ثنا موسى بن أيب عائشة عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة قال 
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت بلى فذكر احلديث بطوله قد رضي اهللا عنها فقلت أال حتدثيين عن مرض ر

نقلناه يف كتاب الطهارة إىل أن قالت فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل أيب بكر أن يصلي بالناس فأتاه 
قا يا عمر الرسول فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمرك أن تصلي بالناس فقال أبو بكر وكان رجال رقي

صل بالناس قال عمر أنت أحق بذلك ففعل فصلى هبم أبو بكر تلك األيام مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وجد من نفسه خفة فخرج بني رجلني أحدمها العباس لصالة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب 

ال يتأخر وقال هلما أجلساين إىل جنبه فأجلساه إىل جنب أيب بكر ليتأخر فأومئ إليه النيب صلى اهللا عليه و سلم أن 
رضي اهللا عنه قال فجعل أبو بكر يصلي بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو قائم والناس يصلون بصالة 

فقلت له أيب بكر ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاعد قال عبيد اهللا بن عبد اهللا فدخلت على عبد اهللا بن عباس 
أال أعرض عليك ما حدثتين عائشة عن مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال هات فعرضت عليه حديثها فما 
أنكر منه شيئا غري أنه قال أمست لك الرجل اآلخر الذي كان مع العباس فقلت ال قال هو علي رضي اهللا عنه رواه 

قد روي عن شعبة عن موسى بن أيب عائشة يف هذا احلديث البخاري ومسلم مجيعا عن أمحد بن عبد اهللا بن يونس و
أن أبا بكر صلى بالناس ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الصف خلفه وحسن سياق زائدة بن قدامة للحديث 



يدل على حفظه وأن غريه مل حيفظه حفظه ولذلك ذكره البخاري ومسلم رمحهما اهللا تعاىل يف كتابيهما دون رواية 
  ه وكذلك روي من وجه آخر عن بن عباس من خالف

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد أنبأ هشام بن علي ثنا بن رجاء أنبأ إسرائيل عن أيب  - ٤٨٥٧
فذكر احلديث يف مرض النيب : إسحاق عن أرقم بن شرحبيل قال سافرت مع بن عباس من املدينة إىل الشام فسألته 

إىل أن قال فرأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من نفسه خفة فخرج يهادي بني رجلني  صلى اهللا عليه و سلم
فلما أحس الناس سبحوا فذهب أبو بكر رضي اهللا عنه يتأخر فأشار إليه بيده مكانك فاستفتح النيب صلى اهللا عليه 

يه و سلم جالس فائتم أبو بكر و سلم من حيث انتهى أبو بكر من القرآن وأبو بكر قائم ورسول اهللا صلى اهللا عل
برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأئتم الناس بأيب بكر فما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصالة حىت ثقل 

جدا فخرج يهادي بني رجلني وأن رجليه لتخطان يف األرض فمات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل يوص 
  شة ومبعناه روي من وجه آخر عن عائ

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إمساعيل بن قتيبة ح قال وحدثنا حممد  - ٤٨٥٨
بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي قاال ثنا حيىي بن حيىي أنبأ أبو معاوية ح قال وأخربين عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا 

أيب شيبة ثنا أبو معاوية ووكيع عن األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة  إمساعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن
ملا ثقل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جاء بالل يؤذنه بالصالة فقال مروا أبا بكر فليصل : رضي اهللا عنها قالت 

لناس فلو أمرت عمر قال بالناس قالت فقلت يا رسول اهللا إن أبا بكر رجل أسيف وأنه مىت يقوم مقامك ال يسمع ا
مروا أبا بكر فليصل بالناس قالت فقلت حلفصة قويل له أن أبا بكر رجل أسيف وأنه مىت يقوم مقامك ال يسمع 

الناس فلو أمرت عمر فقالت له فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنكن ألننت صواحب يوسف مروا أبا بكر 
الناس قالت فلما دخل يف الصالة وجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فليصل بالناس قال فأمروا أبا بكر فصلى ب

من نفسه خفة قالت فقام يهادي بني رجلني ورجاله ختطان يف األرض قالت فلما دخل املسجد ومسع أبو بكر حسه 
م حىت ذهب ليتأخر فأومئ إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قم مكانك فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

جلس عن يسار أيب بكر قالت فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي 
أبو بكر بصالة النيب صلى اهللا عليه و سلم ويقتدي الناس بصالة أيب بكر لفظ حديث حيىي بن حيىي رواه مسلم يف 

  واه البخاري عن قتيبة عن أيب معاوية الصحيح عن حيىي بن حيىي وعن أيب بكر بن أيب شيبة ور

وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو حيىي الروياين ثنا إبراهيم هو بن موسى  - ٤٨٥٩
ملا مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و : الفراء أنبأ عيسى بن يونس عن األعمش فذكره بإسناده عن عائشة قالت 

فيه أذن بالصالة فذكرت قصتها دون قوهلا حلفصة إىل أن قالت فخرج رسول اهللا صلى اهللا  سلم املرض الذي مات
عليه و سلم فجلس يصلي وأبو بكر إىل جنبه وأبو بكر يسمع الناس رواه مسلم عن إسحاق بن راهويه عن عيسى 

أبو بكر يسمعهم ورواه علي بن مسهر عن األعمش قال فيه وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصل بالناس و
  التكبري 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا علي بن احلسن بن بيان  - ٤٨٦٠
أن : والعوذي قاال ثنا عبيد اهللا بن حممد ثنا محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها 



ن وجعا فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس قالت فوجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كا
سلم خفة فجاء فقعد إىل جنب أيب بكر فأم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا بكر وهو قاعد وأم أبو بكر رضي 

  اهللا عنه الناس وهو قائم 

ر اإلمساعيلي أخربنا احلسن بن سفيان ثنا حممد بن وأخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بك - ٤٨٦١
أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا : عبد اهللا بن منري ثنا أيب ثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

بكر أن يصلي بالناس يف مرضه فكان يصلي هبم قال عروة فوجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف نفسه خفة 
رج فإذا أبو بكر يؤم الناس فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن كما أنت فخ

فجلس النيب صلى اهللا عليه و سلم حذاء أيب بكر إىل جنبه وكان أبو بكر يصلي بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
عن حممد بن عبد اهللا بن منري ورواه البخاري عن زكريا سلم والناس يصلون بصالة أيب بكر رواه مسلم يف الصحيح 

بن حيىي عن عبد اهللا بن منري اتفقت هذه الروايات على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إماما وأن أبا بكر وسائر 
  الناس اقتدوا به وقد روي أن أبا بكر كان إماما وأن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى خلفه 

ا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا إبراهيم بن عبد اهللا ح وأخربنا أخربن - ٤٨٦٢
أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن عبد الواحد صاحب ثعلب ثنا أمحد بن عبيد اهللا النرسي قاال ثنا شبابة بن سوار ثنا 

صلى رسول اهللا صلى اهللا : رضي اهللا عنها قالت شعبة عن نعيم بن أيب هند عن أيب وائل عن مسروق عن عائشة 
  عليه و سلم يف مرضه الذي مات فيه خلف أيب بكر قاعدا لفظ حديثهما سواء 

وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ عبد اهللا بن حممد ثنا حممد بن بشار ثنا أبو  - ٤٨٦٣
من الناس من يقول كان أبو : عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها قالت داود ثنا شعبة عن األعمش عن إبراهيم 

بكر رضي اهللا عنه املقدم بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الصف ومنهم من يقول كان النيب صلى اهللا 
على  عليه و سلم املقدم هكذا رواه الطيالسي عن شعبة عن األعمش ورواية اجلماعة عن األعمش كما تقدم

  اإلثبات والصحة ورواية مسروق تفرد هبا نعيم بن أيب هند عن أيب وائل عنه واختلف عليه فيها 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبيد اهللا بن  - ٤٨٦٤
فذكرت قصة : أيب وائل عن عائشة رضي اهللا عنها معاذ ثنا املعتمر بن سليمان عن أبيه ثنا نعيم بن أيب هند عن 

مرض النيب صلى اهللا عليه و سلم وأمره أبا بكر رضي اهللا عنه بالصالة ويف آخره قالت فلما أحس أبو بكر حبس 
النيب صلى اهللا عليه و سلم أراد أن يستأخر فأومئ إليه أن يثبت قال وجيء بالنيب صلى اهللا عليه و سلم فوضع 

كر أو قالت يف الصف وهذا خيالف رواية شبابة عن شعبة يف اإلسناد واملنت مجيعا وقد روي عن شبابة عن حبذاء أيب ب
  شعبة بقريب من هذا املنت 

أخربناه أبو عبد الرمحن السلمي من أصل كتابه ثنا أبو العباس األصم ثنا أبو أمية يعين الطرسوسي ثنا  - ٤٨٦٥
أن : أيب هند قال مسعت أبا وائل حيدث عن مسروق عن عائشة رضي اهللا عنها شبابة بن سوار ثنا شعبة ثنا نعيم بن 

أبا بكر رضي اهللا عنه صلى بالناس يف وجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  يف الصف وهكذا رواه بدل بن احملرب عن شعبة 



بد اهللا بن حممد الفاكهي ثنا بن أيب مسرة ثنا بدل بن احملرب فذكره مبثل وأخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ ع - ٤٨٦٦
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى خلف أيب بكر رضي اهللا عنه : رواية الطرسوسي عن شبابة وروينا عن أنس 

يكون صلى  قال الشافعي رمحه اهللا لو صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خلف أيب بكر مرة مل مينع ذلك أن
خلفه أبو بكر أخرى قال الشيخ وقد ذهب موسى بن عقبة يف مغازيه إىل أن أبا بكر صلى من صالة الصبح يوم 

اإلثنني ركعة وهو اليوم الذي تويف فيه النيب صلى اهللا عليه و سلم فوجد النيب صلى اهللا عليه و سلم يف نفسه خفة 
ام فصلى الركعة األخرى فيحتمل أن تكون هذه الصالة مراد فخرج فصلى مع أيب بكر ركعة فلما سلم أبو بكر ق

من روى أنه صلى خلف أيب بكر يف مرضه فأما الصالة اليت صالها أبو بكر خلفه يف مرضه فهي صالة الظهر يوم 
األحد أو يوم السبت كما روينا عن عائشة وبن عباس يف بيان الظهر فال تكون بينهما منافاة ويصح االحتجاج 

   ٥األول باخلرب 

  باب من جتب عليه الصالة

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق إمالء ثنا موسى بن إسحاق ثنا عبد اهللا بن  - ٤٨٦٧
عرضت : أيب شيبة ثنا عبد اهللا بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال 

عليه و سلم يوم أحد وأنا بن أربع عشرة سنة فاستصغرين وعرضت عليه يوم اخلندق وأنا بن  على النيب صلى اهللا
مخس عشرة فأجازين رواه مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن أيب شيبة وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عبيد اهللا 

  بن عمر 

اود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا وهيب عن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو د - ٤٨٦٨
رفع القلم عن ثالثة عن النائم حىت يستيقظ : خالد عن أيب الضحى عن علي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  وعن الصيب حىت حيتلم وعن اجملنون حىت يعقل 

د بن عمرو بن أيب عاصم ثنا أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان أبو الشيخ أنبأ أمح - ٤٨٦٩
هدبة ثنا محاد بن سلمة عن قتادة عن بن سريين عن صفية بنت احلارث عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

إن اهللا ال يقبل صالة احلائض إال خبمار قال بن أيب عاصم أراد باحليض البلوغ قال الشيخ وفيه كالداللة على : قال 
   ٦لغت باحليض توجه الفرض عليها إذا ب

  باب ما على اآلباء واألمهات من تعليم الصبيان أمر الطهارة والصالة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو سعيد بن أيب عمرو  - ٤٨٧٠
ري ثنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم املص

علموا : بن سربة عن عمه عبد امللك بن الربيع بن سربة عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  الصيب الصالة بن سبع سنني واضربوه عليها بن عشر 



انئ ثنا سهل بن مهران الدقاق ثنا عبد أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن ه - ٤٨٧١
اهللا بن بكر السهمي ثنا سوار بن داود أبو محزة ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

  مروا الصبيان بالصالة لسبع سنني واضربوهم عليها يف عشر وفرقوا بينهم يف املضاجع : عليه و سلم 

د بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو العباس حممد بن أخربنا أبو بكر أمح - ٤٨٧٢
يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك هشام بن سعد قال حدثين معاذ بن عبد اهللا اجلهين قال 

أنه : هللا عليه و سلم دخلنا عليه فقال المرأته مىت يصلي الصيب قالت نعم كان رجل منا يذكر عن رسول اهللا صلى ا
  سئل عن ذلك فقال مىت عرف ميينه من يساره فمروه بالصالة 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا أبو أمحد حممد بن عبد  - ٤٨٧٣
لى أبنائكم يف الصالة مث تعودوا حافظوا ع: الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ أبو العميس عن القاسم قال قال عبد اهللا 

  اخلري فإمنا اخلري بالعادة 

وأخربنا أبو حازم عمر بن أمحد العبدوي أنبأ أبو أمحد حممد بن حممد بن أمحد بن إسحاق احلافظ أنبأ أبو  - ٤٨٧٤
ألقمر بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا مجيل بن احلسن اجلهضمي ثنا حممد بن يزيد ثنا أبو عميس عن علي بن ا

حافظوا على أوالدكم يف الصالة وعلموهم اخلري فإمنا اخلري عادة خالفه جعفر : عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال 
  بن عون فرواه عن أيب العميس عن القاسم عن عبد اهللا مرسال 

جعفر بن عون  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ - ٤٨٧٥
  حافظوا على أبنائكم يف الصالة : أنبأ األعمش عن عمارة عن أيب األحوص قال قال عبد اهللا 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو الفضل عبدوس بن احلسني السمسار ثنا يوسف بن  - ٤٨٧٦
مر اخلزاز ثنا أيوب بن موسى عن أبيه عن جده قال عبد اهللا بن ماهان الدينوري ثنا حممد بن كثري ثنا عامر بن أيب عا

ما حنل والد ولدا خريا له من أدب حسن أيوب بن موسى هو بن عمرو بن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
سعيد بن العاص وكذلك رواه مجاعة عن عامر وهو مرسل قال البخاري مل يصح مساع جده عن النيب صلى اهللا عليه 

  و سلم 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا يعلى بن عبيد  - ٤٨٧٧
أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك ماذا أدبته وماذا علمته : ثنا عثمان احلاطيب قال مسعت بن عمر يقول لرجل 

  وأنه مسؤول عن برك وطواعيته لك 

حلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا أخربنا أبو عبد اهللا ا - ٤٨٧٨
إذا علمت ولدي وزوجته وأحجيته فقد قضيت حقه وبقي حقى : طلحة بن حيىي عن أيب بردة قال سعيد بن العاص 

   ٥عليه 

  مجاع أبواب اختالف نية اإلمام واملأموم وغري ذلك



 )١   

  لي النافلةباب الفريضة خلف من يص

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا حيىي بن إبراهيم قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ٤٨٧٩
كان معاذ : سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة أنه مسع عمرو بن دينار يقول مسعت جابر بن عبد اهللا يقول 

سلم العشاء أو العتمة مث يرجع فيصليها لقومه من بين سلمة قال فأخر النيب صلى يصلي مع النيب صلى اهللا عليه و 
اهللا عليه و سلم العشاء ذات ليلة فصلى معاذ معه مث رجع فأم قومه فقرأ بسورة البقرة فتنحى رجل من خلفه فصلى 

ل يا رسول اهللا إنك أخرت وحده فقالوا له أنافقت فقال ال ولكين آيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتاه فقا
العشاء وإن معاذا صلى معك مث رجع فأمنا فافتتح بسورة البقرة فلما رأيت ذلك تأخرت وصليت وإمنا حنن 

أصحاب نواضح نعمل بأيدينا فأقبل النيب صلى اهللا عليه و سلم على معاذ فقال أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت اقرأ 
  بسورة كذا وسورة كذا 

ا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا احلسني بن حممد القباين ثنا حممد بن عباد وأخربن - ٤٨٨٠
كان معاذ يصلي مع النيب صلى اهللا عليه و سلم مث يأيت فيؤم : ثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي اهللا عنه قال 

قومه فافتتح بسورة البقرة فاحنرف رجل وسلم مث قومه فصلى مع النيب صلى اهللا عليه و سلم ليلة العشاء مث أتى 
صلى وحده وإنصرف وذكر باقي احلديث مبعناه مل يقل أحد يف هذا احلديث وسلم إال حممد بن عباد رواه مسلم يف 

  الصحيح عن حممد بن عباد املكي 

د العزيز ثنا عارم ثنا محاد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ علي بن عب - ٤٨٨١
بن زيد ثنا أيوب ح وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب 

ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد 
أن معاذا رضي اهللا عنه : ع ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهللا بن حيىي ثنا أبو الربي

كان يصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث يأيت قومه فيصلي هبم لفظ حديث عارم ويف حديث سليمان مث 
  سلم عن أيب الربيع الزهراين يأتى أصحابه يؤمهم رواه البخاري يف الصحيح عن عارم وسليمان بن حرب ورواه م

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا حممد بن أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم ثنا  - ٤٨٨٢
أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النيب صلى اهللا عليه و سلم مث يرجع فيؤم : شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد اهللا 

  لصحيح عن مسلم بن إبراهيم قومه رواه البخاري يف ا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد بن احلسني ثنا حيىي بن حيىي  - ٤٨٨٣
أنبأ هشيم ح وأخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا 

أن معاذا كان يصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهللا هشيم أنبأ منصور عن 
سلم العشاء مث ينصرف فيأيت قومه فيصلي هبم تلك الصالة رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي ومنصور هو 

  بن زاذان 



مر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن ع - ٤٨٨٤
أن معاذا كان يصلي : إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن عمرو بن دينار أخربين جابر بن عبد اهللا 

  مع النيب صلى اهللا عليه و سلم العشاء مث ينصرف إىل قومه فيصلي هبم هي له تطوع وهلم فريضة 

سابوري ثنا عبد الرمحن بن بشر وأبو األزهر قاال ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج قال وحدثنا أبو بكر الني - ٤٨٨٥
  فذكره مبثله إال أنه قال فيصلي هبم تلك الصالة هي له نافلة وهلم فريضة : أخربين عمرو بن دينار 

ب القاضي أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقو - ٤٨٨٦
: ثنا حممد بن أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد عن بن عجالن قال حدثين عبيد اهللا بن مقسم عن جابر بن عبد اهللا قال 

  كان معاذ يصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العشاء مث يأيت قومه فيصلي هبم تلك الصالة 

صفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب ثنا أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ال - ٤٨٨٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى بأصحابه : محاد بن سلمة عن قتادة عن احلسن عن جابر بن عبد اهللا 

بطائفة منهم ركعتني مث سلم مث صلى باألخرى ركعتني مث سلم وكذلك رواه يونس بن عبيد عن احلسن عن جابر 
  حديث أيب سلمة بن عبد الرمحن عن جابر وثبت معناه من 

وأخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ عبد اهللا بن حممد بن احلسن بن الشرقي ثنا عبد اهللا بن  - ٤٨٨٨
أن النيب صلى : هاشم بن حيان الطوسي ثنا حيىي بن سعيد القطان ثنا أشعث عن احلسن عن أيب بكرة رضي اهللا عنه 

لم صلى هبؤالء ركعتني وهؤالء ركعتني فكانت للنيب صلى اهللا عليه و سلم أربعا وهلم ركعتني ركعتني اهللا عليه و س
  قال الشافعي واألخرية من هاتني للنيب صلى اهللا عليه و سلم نافلة ولآلخرين فريضة 

أنبأ الشافعي أنبأ أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان  - ٤٨٨٩
أن عطاء كان تفوته العتمة فيأيت والناس يف القيام فيصلي معهم ركعتني ويبين عليها ركعتني : مسلم عن بن جريج 

وأنه رآه فعل ذلك ويعتد به من العتمة قال الشافعي وكان وهب بن منبه واحلسن وأبو رجاء العطاردي يقولون هذا 
أن يصلوا الظهر فوجدوه وقد صلى فقالوا ما جئنا إال لنصلي معك فقال ال جاء قوم أبا رجاء العطاردي يريدون 

أخيبكم مث قام فصلى هبم ذكر ذلك أبو قطن عن أيب خلدة عن أيب رجاء العطاردي قال الشافعي رضي اهللا عنه 
بن ويروى عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وعن رجل من األنصار مثل هذا املعىن ويروي عن أيب الدرداء و

  عباس قريبا منه 

وجدت الناس يف : وبإسناده قال أخربنا الشافعي أنبأ عبد اجمليد عن بن جريج قال قال إنسان لطاوس  - ٤٨٩٠
باب الظهر خلف من يصلي العصر قال النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا  ٢القيام فجعلتها العشاء اآلخرة قال أصبت 

وأخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو بكر حممد بن  - ٤٨٩١األعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى 
احلسني بن اجلليل القطان ثنا أبو األزهر السليطي ثنا مروان بن حممد ثنا حيىي بن محزة ثنا الوضني بن عطاء عن 

سجد والناس امل: حمفوظ بن علقمة عن بن عائذ قال دخل ثالثة نفر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
يف صالة العصر قد فرغوا من صالة الظهر فصلوا مع الناس فلما فرغوا قال بعضهم لبعض كيف صنعتم قال 



أحدهم جعلتها الظهر مث صليت العصر وقال اآلخر جعلتها العصر مث صليت الظهر وقال اآلخر جعلتها للمسجد مث 
  صليت الظهر والعصر فلم يعب بعضهم على بعض 

ا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ أخربن - ٤٨٩٢
إن أدركت العصر ومل تصل الظهر فاجعل اليت أدركت مع اإلمام الظهر : عبد اجمليد عن بن جريج عن عطاء قال 

   ٣وصل العصر بعد ذلك 

  باب إمامة األعمى

بن إبراهيم بن حممد بن حيىي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال أنبأ أبو العباس  أخربنا أبو زكريا حيىي - ٤٨٩٣
حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي ثنا مالك ح وحدثنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد 

أن عتبان بن : ن حممود بن الربيع بن عبيد أنبأ عباس بن الفضل األسفاطي ثنا إمساعيل ثنا مالك عن بن شهاب ع
مالك كان يؤم قومه وهو أعمى فقال لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهنا تكون الظلمة واملطر وأنا رجل ضرير 

البصر فصل يا رسول اهللا يف بييت مكانا أختذه مصلى فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أين حتب أن أصلى 
يف البيت فصلى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن  فأشار له إىل املكان

  أيب أويس وقال مكان يف البيت إال أنه مل يذكر املطر وقال والسيل وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهري 

حممد بن العباس ثنا حممد بن غالب  أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا احلريف ببغداد ثنا محزة بن - ٤٨٩٤
ثنا القعنيب ح وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو أمحد بكر بن حممد بن محدان مبرو ثنا أمحد بن حممد بن 

: عيسى الربيت ثنا القعنيب ثنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن حممود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي اهللا عنه 
 صلى اهللا عليه و سلم أتاه يف منزله فذكر احلديث وفيه قال ورأيت عتبان يؤم قومه بين سامل يف أن رسول اهللا

مسجدهم وهو أعمى لفظ حديث الربيت ويف رواية حممد بن غالب عن حممود بن الربيع األنصاري أنه أبصر عتبان 
  بن مالك فذكره مبثله 

ن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا حيىي عن الليث عن عقيل عن أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد ب - ٤٨٩٥
بن شهاب أنه قال حدثين حممود بن الربيع األنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ت يا رسول اهللا إين قد أنكر: و سلم ممن شهد بدرا من األنصار أنه أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
بصري وأنا أصلي بقومي فإذا كانت األمطار سأل الوادي الذي بيين وبينهم مل أستطع أن آيت مسجدهم فأصلي هبم 

  ووددت يا رسول اهللا أنك تأيت وتصلي يف بييت وذكر احلديث رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري 

د ثنا حممد بن عبد الرمحن أبو عبد اهللا ثنا بن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داو - ٤٨٩٦
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم استخلف بن أم مكتوم يؤم : مهدي ثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس بن مالك 

   ٤الناس وهو أعمى 

  باب إمامة العبيد



داود ثنا شعبة أخربين أبو  أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو - ٤٨٩٧
امسع وأطع ولو حلبشي كان رأسه زبيبة : التياح قال مسعت أنسا يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أليب ذر 

  أخرجه البخاري من حديث غندر عن شعبة 

بن بشار ثنا حممد  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد - ٤٨٩٨
انتهى إىل الربذة : بن جعفر ثنا شعبة عن أيب عمران اجلوين عن عبد اهللا بن الصامت عن أيب ذر رضي اهللا عنه أنه 

وقد أقيمت الصالة فإذا عبد يؤمهم قال فقيل هذا أبو ذر فذهب يتأخر فقال أبو ذر رضي اهللا عنه أوصاين خليلي 
أطع ولو كان عبدا حبشيا جمدع األطراف رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن صلى اهللا عليه و سلم بثالث أمسع و

بشار ورواه معاذ بن معاذ عن شعبة فقال يف احلديث فإذا عبد يصلي هبم فقالوا أليب ذر تقدم فأىب فتقدم العبد 
  فصلى هبم مث ذكر احلديث 

ىي بن حممد بن البختري ثنا عبيد اهللا بن معاذ أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن مطر ثنا حي - ٤٨٩٩
  فذكره رواه مسلم يف الصحيح عن عبيد اهللا بن معاذ : ثنا أيب ثنا شعبة 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ٤٩٠٠
أهنم : بد العزيز عن بن جريج أخربين عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب مليكة سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد اجمليد بن ع

كانوا يأتون عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها بأعلى الوادي هو وعبيد بن عمري واملسور بن خمرمة وناس كثري 
  كر وعروة فيؤمهم أبو عمرو موىل عائشة وأبو عمرو غالمها حينئذ مل يعتق وكان إمام بين حممد بن أيب ب

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو عتبة أمحد بن  - ٤٩٠١
الفرج احلجازي احلمصي حبمص يف صفر سنة سبع وستني ومائتني ثنا حممد بن محري بن أنيس ثنا شعيب بن أيب محزة 

ذكوان كان عبدا لعائشة فأعتقته وكان يقوم هلا يف شهر رمضان يؤمها  أن أبا عمرو: عن هشام بن عروة عن أبيه 
   ٥وهو عبد 

  باب إمامة املوايل

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا القعنيب ثنا أنس يعين بن عياض قال أبو  - ٤٩٠٢
ملا قدم املهاجرون األولون :  عن نافع عن بن عمر قال داود وحدثنا اهليثم بن خالد اجلهين ثنا بن منري عن عبيد اهللا

نزلوا العصبة قبل مقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان يؤمهم سامل موىل أيب حذيفة وكان أكثرهم قرآنا زاد 
نس اهليثم وفيهم عمر بن اخلطاب وأبو سلمة بن عبد األسد رواه البخاري يف الصحيح عن إبراهيم بن املنذر عن أ

  بن عياض 

وأخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن  - ٤٩٠٣
كان سامل موىل أيب : نصر قال قرئ على بن وهب أخربك بن جريج أن نافعا أخربهم أن عبد اهللا بن عمر أخربه قال 

هللا صلى اهللا عليه و سلم من األنصار يف مسجد قباء فيهم أبو بكر حذيفة يؤم املهاجرين األولني وأصحاب رسول ا



وعمر وأبو سلمة وزيد بن حارثة وعامر بن ربيعة قال الشيخ كذا قال يف هذا وفيما قبله وفيهم أبو بكر وعمر 
إمامته ولعله يف وقت آخر فإنه إمنا قدم أبو بكر رضي اهللا عنه مع النيب صلى اهللا عليه و سلم وحيتمل أن تكون 

  إياهم قبل قدومه وبعده وقول الراوي وفيهم أبو بكر أراد بعد قدومه واهللا أعلم 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنبأ أبو سهل أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن زياد القطان ثنا عبد  - ٤٩٠٤
أن نافع بن عبد : ين عامر بن واثلة الليثي الكرمي بن اهليثم ثنا أبو اليمان ثنا شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال حدث

احلارث اخلزاعي لقى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بعسفان وكان عمر رضي اهللا عنه استعمله على أهل مكة 
فسلم على عمر فقال له عمر رضي اهللا عنه من استخلفت على أهل الوادي فقال استخلفت عليهم بن أبزي فقال 

موىل من موالينا فقال عمر واستخلفت عليهم موىل فقال يا أمري املؤمنني إنه قارئ  عمر من بن أبزي فقال نافع
لكتاب اهللا عامل بالفرائض فقال عمر رضي اهللا عنه أما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد قال أن اهللا يرفع هبذا 

محن وأيب بكر بن إسحاق عن أيب الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن عبد الر
   ٦اليمان 

  باب كراهية إمامة األعجمى واللحان

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ٤٩٠٥
الثة يف سفر فليؤمهم إذا كانوا ث: هشام عن قتادة عن أيب نضرة عن أيب سعيد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  أحدهم وأحقهم باإلمامة أقرؤهم أخرجه مسلم من حديث هشام الدستوائي وغريه عن قتادة 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٤٩٠٦
اجتمعت مجاعة فيما حول : قال مسعت عبيد بن عمري يقول  الشافعي أنبأ عبد اجمليد عن بن جريج قال أخربين عطاء

مكة قال حسبت أنه قال يف أعلى الوادي ههنا ويف احلج قال فحانت الصالة فتقدم رجل من آل أيب السائب 
أعجمي اللسان قال فأخره املسور بن خمرمة وقدم غريه فبلغ عمر بن اخلطاب فلم يعرفه بشيء حىت جاء املدينة فلما 

دينة عرفه بذلك فقال املسور بن خمرمة أنظرين يا أمري املؤمنني إن الرجل كان أعجمي اللسان وكان يف احلج جاء امل
   ٧فخشيت أن يسمع بعض احلاج قراءته فيأخذ بعجمته فقال هنالك ذهبت هبا فقال نعم فقال قد أصبت 

  باب ال يأمت رجل بامرأة

أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إسحاق بن احلسن احلريب ثنا  أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان - ٤٩٠٧
قد نفعين اهللا بكلمة مسعتها من رسول اهللا صلى اهللا : عثمان بن اهليثم ثنا عوف عن احلسن عن أيب بكرة قال قال 

 عليه و سلم بعد ما كدت أن أحلق بأصحاب اجلمل فأقاتله معهم بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أهل
فارس ملكوا عليهم ابنة كسرى فقال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة رواه البخاري يف الصحيح عن عثمان بن 

  اهليثم 



أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال أنبأ حاجب بن أمحد الطوسي ثنا عبد الرحيم بن  - ٤٩٠٨
خري صفوف الرجال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منيب ثنا جرير ثنا سهيل عن أبيه عن أيب هريرة قال 

  أوهلا وشرها آخرها وخري صفوف النساء آخرها وشرها أوهلا 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ خملد بن جعفر الدقاق ثنا جعفر بن حممد الفريايب ثنا علي بن املديين ثنا  - ٤٩٠٩
  م يف الصحيح عن زهري بن حرب عن جرير فذكره مبثله رواه مسل: جرير بن عبد احلميد 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو بن البختري ثنا حممد بن عبد  - ٤٩١٠
امللك الدقيقي ثنا يزيد بن هارون أنبأ فضيل بن مرزوق حدثين الوليد بن بكري حدثين عبد اهللا بن حممد عن علي بن 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على منربه يقول : املسيب عن جابر بن عبد اهللا قال  زيد عن سعيد بن
فذكر احلديث وفيه أال وال تؤمن امرأة رجال وهذا حديث يف إسناده ضعف ويروى من وجه آخر ضعيف عن علي 

   ٨ بن أيب طالب رضي اهللا عنه من قوله وهو مذهب الفقهاء السبعة من التابعني فمن بعدهم

  باب اجعلوا أئمتكم خياركم وما جاء يف إمامة ولد الزنا

أخربنا علي بن حممد بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا بن  - ٤٩١١
منري عن األعمش عن إمساعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج قال مسعت أبا مسعود األنصاري يقول قال رسول اهللا 

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا فإن كانوا يف القراءة سواء أظنه قال فأعلمهم للسنة فإن كانوا : ى اهللا عليه و سلم صل
يف السنة سواء فأقدمهم هجره فإن كانوا يف اهلجرة سواء فأقدمهم سنا وال يؤم الرجل يف سلطانه وال جيلس على 

  حديث األعمش  تكرمته يف بيته إال بإذنه أخرجه مسلم يف الصحيح من

أخربنا أبو حازم احلافظ وأنبأ أبو أمحد احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن أسد اهلروي ثنا حسني بن  - ٤٩١٢
نصر ثنا سالم بن سليمان ثنا عمر بن عبد الرمحن بن يزيد عن حممد بن واسع عن سعيد بن جبري عن بن عمر قال 

لوا أئمتكم خياركم فإهنم وفدكم فيما بينكم وبني ربكم إسناد هذا اجع: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  احلديث ضعيف 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن حيىي بن  - ٤٩١٣
الك وإمنا هناه ألنه كان ال يعرف أن رجال كان يؤم ناسا بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه قال م: سعيد 
  أبوه 

أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن عبد اهللا احلريف ببغداد ثنا علي بن حممد بن الزبري الكويف  - ٤٩١٤
: ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا زيد بن احلباب حدثين إمساعيل بن عبد امللك بن أخي عبد العزيز بن رفيع قال 

ء بن أيب رباح عن ولد الزنا إن مرض أعوده قال نعم قلت فإن مات أصلي عليه قال نعم قلت فإن شهد سألت عطا
  جتوز شهادته قال نعم قلت يؤم قال نعم 



أن رسول اهللا صلى : وبإسناده قال وحدثنا زيد ثنا معاوية بن صاحل قال حدثين السفر بن نسري األسدي  - ٤٩١٥
الزنا شر الثالثة أن أبويه أسلما ومل يسلم هو فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هو اهللا عليه و سلم إمنا قال ولد 

شر الثالثة وهذا مرسل وروينا عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت ما عليه من وزر أبويه شيء قال اهللا تعاىل ال تزر 
   ٩زنا أنه يؤم وازرة وزر أخرى تعين ولد الزنا وعن الشعيب والنخعي والزهري يف ولد ال

  باب إمامة الصيب الذي مل يبلغ

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٤٩١٦
سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن عمرو بن سلمة قال وهو حي أفال تلقاه فتسأله قال 

كنا حبضرة ماء ممر للناس وكان مير بنا الركبان فنسأهلم ما هذا األمر ما للناس فيقولون : مرا فقال أيوب فلقيت ع
نبيا يزعم أن اهللا عز و جل أرسله وأن اهللا أوحى إليه كذا وكذا فجعلت أحفظ ذلك الكالم فكأمنا يغري يف صدري 

فإن ظهر عليهم فهو نيب وهو صادق فلما  بغراء وكانت العرب تلوم بإسالمها الفتح ويقولون أنظروه يف قومه
جاءت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسالمهم وانطلق أيب بإسالم حوائنا ذلك فلما قدم من عند رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم تلقيناه فلما رآنا قال جئتكم واهللا من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حقا وإنه يأمركم بكذا 

وقال صلوا صالة كذا يف حني كذا وصالة كذا يف حني كذا فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم وينهاكم عن كذا 
أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا فنظروا يف أهل حوائنا ذلك فما وجدوا أحدا أكثر مين قرآنا ملا كنت ألقى من 

فإذا سجدت تقلصت الركبان فقدموىن بني أيديهم وأنا بن سبع سنني أو ست سنني وكانت علي بردة فيها صغر 
عين فقالت امرأة من احلي أال تغطون عنا أست قارئكم فكسوين قميصا من معقد البحرين فما فرحت بشيء فرحي 

  بذلك القميص رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب 

امللك ثنا يزيد  وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد يعين بن عبد - ٤٩١٧
إنه قال : بن هارون أنبأ عاصم عن عمرو بن سلمة قال ملا رجع قومي من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

لنا ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن قال فدعوين فعلموين الركوع والسجود فكنت أصلى هبم وأنا غالم وعلي بردة 
  أست ابنك ورواه مسعر بن حبيب عن عمرو بن سلمة  مفتوقة فكانوا يقولون أليب أال تغطي عنا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد  - ٤٩١٨
: بن سنان ثنا أبو عاصم ثنا مسعر بن حبيب اجلرمي وكان شيخا كيسا حي الفؤاد حدثناه عن عمرو بن سلمة قال 

ومي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد ما قرؤوا القرآن فلما قضوا حوائجهم فسألوه من يؤمهم فقال قدم ق
أكثركم مجعا للقرآن أو أخذا للقرآن قال فرجعوا إىل قومهم فسألوهم فلم جيدوا أحدا أمجع أو آخذ للقرآن مين 

   ١٠دت جممعا إال كنت إمامهم قال فقدموين وأنا غالم وكنت أصلي هلم أو أصلي هبم قال فما شه

  باب ال يأمت مسلم بكافر

لقول النيب صلى اهللا عليه و سلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا ومل تكن صالة الكافر إسالما منه إذا مل يتكلم 
  باإلسالم قبل الصالة 



بن عبد اهللا البصري  أخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل بن احلسن بن عيسى ثنا أبو عثمان عمرو - ٤٩١٩
ثنا أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب ثنا يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن أيب سفيان عن جابر بن عبد اهللا وعن أيب صاحل 

أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا : عن أيب هريرة قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث األعمش قالوها منعوا مين دمائهم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ أبو املثىن العنربي ثنا أبو غسان مالك  - ٤٩٢٠
زيد عن أبيه عن عبد اهللا بن عمر  بن عبد الواحد املسمعي ثنا عبد امللك بن الصباح ثنا شعبة عن واقد بن حممد بن

أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم وحساهبم على اهللا رواه مسلم يف 

  غسان املسمعي الصحيح عن أيب 

أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا حيىي  - ٤٩٢١
أن رسول : بن أيوب ثنا سعيد بن أيب مرمي ثنا حيىي بن أيوب حدثين محيد أنه مسع أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول 

أن أقاتل املشركني حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا فإذا اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أمرت 
شهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وصلوا صالتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا حرمت علينا أمواهلم 

   ١١فقال وقال بن أيب مرمي  ودماؤهم إال حبقها له ما للمسلم وعليه ما على املسلم أخرجه البخاري يف الصحيح

  باب صالة الرجل بصالة الرجل مل يقدمه

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب بن يوسف احلافظ ثنا  - ٤٩٢٢
ل ثنا بكر بن عبد اهللا املزين عبد اهللا بن حممد بن شريويه ثنا حممد بن عبد اهللا بن بزيع ثنا يزيد بن زريع ثنا محيد الطوي

ختلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وختلفت معه فلما قضى حاجته : عن عروة بن املغرية بن شعبة عن أبيه قال 
قال معك ماء فأتيته مبطهرة فغسل وجهه وكفيه مث ذهب حيسر عن ذراعيه فضاق كم اجلبة فأخرج يده من اجلبة 

ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه مث ركب وركبت فانتهينا إىل وألقى اجلبة على منكبيه وغسل 
القوم وقد قاموا يف الصالة فصلى هبم عبد الرمحن بن عوف وقد ركع هبم ركعة فلما أحس بالنيب صلى اهللا عليه و 

عنا الركعة اليت سلم ذهب يتأخر فأومئ إليه فصلى هبم فلما سلم قام النيب صلى اهللا عليه و سلم وقمت معه فرك
سبقنا رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن بزيع هكذا رواه مسدد ومحيد بن مسعده ومجاعة عن يزيد 

   ١٢بن زريع عن محيد عن بكر عن محزة بن املغرية عن أبيه 

  باب من كره أن يفتتح الرجل الصالة لنفسه مث يدخل مع اإلمام

ي أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم أخربنا أبو علي الروذبار - ٤٩٢٣
إمنا جعل : املعىن عن وهيب عن مصعب بن حممد عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

يركع وإذا قال مسع اهللا اإلمام ليؤمت به فإذا كرب فكربوا وال تكربوا حىت يكرب وإذا ركع فاركعوا وال تركعوا حىت 
ملن محده فقولوا اللهم ربنا لك احلمد قال مسلم ولك احلمد وإذا سجد فاسجدوا وال تسجدوا حىت يسجد وإذا 



صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أمجعني قال أبو داود اللهم ربنا لك احلمد أفهمين بعض 
  أصحابنا عن سليمان 

عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو  أخربنا أبو - ٤٩٢٤
بكر حممد بن حممد بن أمحد بن رجاء األديب وأبو سعيد بن أيب عمرو وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد السدوسي 

عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن أيب فديك وأبو عبد الرمحن السلمي قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن 
ثنا بن أيب ذئب عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا 

إذا مسعتم اإلقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا رواه البخاري : عليه و سلم قال 
  دم بن أيب إياس عن بن أيب ذئب وقال فأمتوا وكذلك رواه دحيم عن بن أيب فديك فأمتوا يف الصحيح عن آ

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر املعروف بأيب  - ٤٩٢٥
ي عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن شيخ أنبأ املروزي يعين حممد بن حيىي بن سليمان ثنا عاصم بن علي ثنا املسعود

كانوا يأتون الصالة وقد سبقهم النيب صلى اهللا عليه و سلم ببعض الصالة فيشريون : بن أيب ليلى عن معاذ قال 
إليهم كم صلى باألصابع واحدة ثنتني فجاء معاذ وقد سبقه النيب صلى اهللا عليه و سلم ببعض الصالة فدخل يف 

ال إال كنت عليها مث قضيت فجاء وقد سبقه ببعض الصالة فدخل يف الصالة فلما الصالة فقال ال أجده على ح
قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصالة قام معاذ يقضي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد سن لكم 

  معاذ هكذا فافعلوا 

ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة عن عمرو  وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود - ٤٩٢٦
كان الرجل إذا جاء يصلي فيخرب مبا سبق من صالته وإهنم قاموا : بن مرة عن بن أيب ليلى قال وحدثنا أصحابنا قال 

مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بني قائم وراكع وقاعد ومصل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
وا إليه قال شعبة وهذه مسعتها من حصني يعين عن بن أيب ليلى قال فقال معاذ ال أراه على حال إال فجاء معاذ فأشار

  كنت عليها قال فقال إن معاذا قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا 

ورواه غندر عن شعبة إىل قوله مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال قال عمرو بن مرة وحدثين  - ٤٩٢٧
بن أيب ليلى حىت جاء معاذ قال شعبة وقد مسعتها من حصني فقال ال أراه على حال إىل قوله كذلك  هبا حصني عن

  : فافعلوا 

: أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا بن املثىن ثنا حممد بن جعفر عن شعبة  - ٤٩٢٨
   ١٣فذكره 

  ا افتتحهاباب من أباح الدخول يف صالة اإلمام بعد م

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ أبو املثىن ثنا مسدد ثنا عبد اهللا بن  - ٤٩٢٩
ملا مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مرضه الذي : داود ثنا األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت 



مروا أبا بكر فليصل بالناس فقالت أن أبا بكر رجل أسيف وإنه إن يقم  مات فيه أتاه بالل يؤذنه بالصالة فقال
مقامك يبكى فال يقدر على القراءة فقال مروا أبا بكر يف الثالثة أو يف الرابعة إنكن صواحب يوسف مروا أبا بكر 

هادي بني رجلني فليصل بالناس فقام أبو بكر رضي اهللا عنه يصلي بالناس وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ي
كأين أنظر إليه خيط برجليه األرض فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صل فقام أبو بكر وقعد رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم إىل جنبه يصلي وأبو بكر يسمع الناس رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد وأخرجه مسلم 

  من وجه آخر عن األعمش 

احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن عيسى بن أيب قماش ثنا أخربنا أبو  - ٤٩٣٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن أيب عائشة عن محاد بن سلمة عن زياد األعلم عن احلسن عن أيب بكرة 

ل يف الصالة فصلى هبم فلما قضى دخل يف الصالة مث أومى إليهم أن مكانكم مث دخل بيته مث خرج ورأسه يقطر فدخ
   ٦الصالة قال إمنا أنا بشر وإين كنت جنبا 

  مجاع أبواب موقف اإلمام واملأموم

 )١   

  باب الرجل يأمت برجل

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب حدثين أبو  - ٤٩٣١
كنت مع رسول اهللا صلى : ئين أنبأ ورقاء عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا قال جعفر حممد بن جعفر املدا

اهللا عليه و سلم يف سفر فانتهينا إىل مشرعة فقال أال تشرع يا جابر قال فقلت بلى قال فنزل رسول اهللا صلى اهللا 
صلي يف ثوب واحد خالف بني عليه و سلم وأشرعت قال مث ذهب حلاجته ووضعت له وضوءا فجاء فتوضأ مث قام ي

طرفيه فقمت خلفه فأخذ بأذين فجعلين عن ميينه رواه مسلم يف الصحيح عن حجاج بن الشاعر عن حممد بن جعفر 
   ٢املدائين 

  باب الصيب يأمت برجل

 أخربنا أبو علي الروذباري وأبو عبد اهللا بن برهان وأبو احلسني بن بشران وأبو احلسن بن الفضل القطان - ٤٩٣٢
وأبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري قالوا ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن عرفة ثنا هشيم 

بت ذات ليلة عند خاليت ميمونة بنت احلارث رضي اهللا عنها : عن أيب بشر عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال 
قال فقمت عن يساره أصلي بصالته قال فأخذ بذؤاب كان يل قال فقام النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي من الليل 

   ٣أو برأسي فأقامين عن ميينه 

  باب الرجل يأمت برجل فيجىء آخر



أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرمحن  - ٤٩٣٣
يعين بن إمساعيل ثنا يعقوب بن جماهد أبو حرزة عن عبادة بن الوليد بن وحيىي بن الفضل السجستاين قالوا ثنا حامت 

سرت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة فقام يصلي : عبادة بن الصامت قال أتينا جابر بن عبد اهللا قال 
حىت أقامين  فذكر احلديث قال مث جئت حىت قمت عن يسار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخذ بيدي فأدارين

  عن ميينه فجاء بن صخر حىت قام عن يساره فأخذنا بيديه مجيعا حىت أقامنا خلفه رواه مسلم يف الصحيح 

عن حممد بن عباد عن حامت بن إمساعيل وقال يف احلديث فأخذنا بيديه مجيعا فدفعنا حىت أقامنا خلفه  - ٤٩٣٤
قيه أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا حممد بن عباد املكي ثنا حامت بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الف

   ٤بنحوه : إمساعيل فذكره 

  باب الرجل يأمت بالرجل ومعه امرأة أو امرأتان

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا إبراهيم بن  - ٤٩٣٥
أن : حيىي بن أيب بكري ثنا شعبة عن عبد اهللا بن املختار عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك احلارث البغدادي ثنا 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمه وامرأة منهم فجعله عن ميينه واملرأة خلفهما 

ضي وأخربنا أبو القاسم زيد بن جعفر بن حممد بن علي العلوي وأبو حممد جناح بن نذير بن جناح القا - ٤٩٣٦
وأبو احلسني حممد بن علي بن خشيش املقرئ بالكوفة قالوا ثنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا حممد بن 

أن : احلسني بن أيب احلنني ثنا مسلم بن إبراهيم األزدي ثنا شعبة بن عبد اهللا بن املختار عن موسى بن أنس عن أبيه 
  قامين عن ميينه واملرأة خلفنا أخرجه مسلم من أوجه عن شعبة النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى به وبامرأة قال فأ

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا سليمان بن املغرية عن  - ٤٩٣٧
م فقال قوموا دخل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما حنن إال أنا وأمي وخاليت أم حرا: ثابت عن أنس قال 

أصلي بكم فصلى بنا يف غري وقت صالة فقال رجل لثابت فأين جعل أنسا قال جعله عن ميينه فلما قضى صالته دعا 
لنا أهل البيت بكل خري من أمر الدنيا واآلخرة فقالت أمي خويدمك ادع اهللا له قال فدعا يل بكل خري فكان آخر 

   ٥ارك له فيه أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث سليمان بن املغرية ما دعا يل أن قال اللهم أكثر ماله وولده وب

  باب الرجلني يأمتان برجل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ الوليد  - ٤٩٣٨
إين ألعقل جمة جمها رسول اهللا صلى اهللا عليه  :بن مسلم عن األوزاعي قال حدثين الزهري عن حممود بن الربيع قال 

و سلم من دلو يف دارنا قال حممود فحدثين عتبان بن مالك قال قلت يا رسول اهللا إن بصري قد ساء وأن األمطار 
إذا اشتدت وسال الوادي حال بيين وبني الصالة يف مسجد قومي فلو صليت يف منزيل مكانا أختذه مصلى فقال 

هللا عليه و سلم نعم قال فغدا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومعه أبو بكر فاستأذنا فأذن رسول اهللا صلى ا
هلما فما جلس حىت قال أين حتب أن أصلي يف منزلك فأشرت له إىل ناحية فتقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



لى جشيشة صنعناها له رواه مسلم يف فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتني وحبسنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ع
  الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم 

وأخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن قعنب  - ٤٩٣٩
طاب دخلت على عمر بن اخل: وبن بكري عن مالك عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن أبيه قال 

رضي اهللا عنه باهلاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربين حىت جعلين عن ميينه فلما جاء يرفأ تأخرت فصففنا وراءه 
   ٦وروينا عن عمر وعلي رضي اهللا عنهما إذا كانوا ثالثة يقوم اإلثنان وراءه 

  باب الرجل يأمت بالرجل ومعهما صيب وامرأة

بو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ - ٤٩٤٠
يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي بالكوفة أنبأ 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا  أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا حممد بن احلسن بن أيب احلنني ثنا القعنيب عن مالك ح
احلافظ ثنا علي بن محشاذ ثنا جعفر بن حممد بن احلسني ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد 

أن جدته مليكة دعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لطعام صنعته له فأكل : اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك 
م قال أنس فقمت إىل حصري لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته مباء فقام عليه منه مث قال قوموا فألصلي بك

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من وراءنا فصلى لنا ركعتني مث انصرف رواه 
   ٧البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف وغريه عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

  باب الرجال يأمتون بالرجل ومعهم صبيان ونساء

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٤٩٤١
حممد بن أيب بكر ثنا يزيد بن زريع ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو الوليد ثنا جعفر بن أمحد بن نصر وعبد 

 بن حممد قاال ثنا حيىي بن حبيب بن عريب ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد احلذاء عن أيب معشر عن إبراهيم عن علقمة اهللا
ليلين منكم أولو األحالم والنهى مث الذين يلوهنم : عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

لفظ حديث حيىي ويف رواية حممد بإسناده عن النيب صلى اهللا عليه و  مث الذين يلوهنم ثالثا وإياكم وهيشات األسواق
سلم قال ليلين منكم ذوو األحالم والنهى مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم وال ختتلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم 

  وهوشات األسواق رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حبيب بن عريب 

افظ وأبو أمحد املهرجاين قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد أخربنا أبو عبد اهللا احل - ٤٩٤٢
كان رسول اهللا : اهللا أنبأ حممد بن عبيد ثنا األعمش عن عمارة بن عمري عن أيب معمر عن أيب مسعود األنصاري قال 

م ليلين منكم أولو األحالم والنهى صلى اهللا عليه و سلم ميسح مناكبنا يف الصالة ويقول ال ختتلفوا فتختلف قلوبك
  مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم أخرجه مسلم من أوجه عن األعمش 



أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر حممد بن احلسن احملمد آباذي أنبأ إبراهيم بن عبيد اهللا السعدي أنبأ  - ٤٩٤٣
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان حيب أن يليه أن ر: يزيد بن هارون أنبأ محيد الطويل عن أنس بن مالك 

  املهاجرون واألنصار يف الصالة ليأخذوا عنه 

رواه يزيد بن زريع فقال حدثنا محيد قال ثنا أنس بن مالك قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم وذكره  - ٤٩٤٤
  مبعناه : 

ق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا وأخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحا - ٤٩٤٥
  فذكره : يزيد بن زريع 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عياش بن  - ٤٩٤٦
ال أبو مالك الوليد ثنا عبد األعلى ثنا قرة بن خالد ثنا بديل ثنا شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم قال ق

أال أحدثكم بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أقام الصالة فصف يعين الرجال وصف خلفهم : األشعري 
الغلمان مث صلى هبم قال فجعل إذا سجد وإذا رفع رأسه كرب وإذا قام من الركعتني كرب وسلم عن ميينه وعن مشاله 

  ال قال صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم مث قال هكذا صالة قال عبد األعلى ال أحسبه إ

وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف ثنا أبو حممد جعفر بن حممد بن نصري اخلواص ببغداد ثنا احلسني بن  - ٤٩٤٧
حممد بن مصعب الكويف ثنا حممد بن عمر األنصاري ثنا مصعب بن ماهان ثنا سفيان الثوري عن ليث بن أيب سليم 

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يليه يف الصالة الرجال مث : عن أيب مالك األشعري قال عن شهر بن حوشب 
  الصبيان مث النساء هذا اإلسناد ضعيف واألول أقوى واهللا أعلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد اهللا بن حممد بن إسحاق الفاكهي مبكة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا  - ٤٩٤٨
الدراوردي ح وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ حممد بن عمر ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز القعنيب ثنا 

خري صفوف : بن حممد عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ا الرجال أوهلا وشرها آخرها وخري صفوف النساء آخرها وشرها أوهل

وأخربنا أبو عبد اهللا حممد بن الفضل بن نظيف املصري مبكة ثنا أبو بكر أمحد بن حممد بن أيب املوت ثنا  - ٤٩٤٩
علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان الثوري عن حممد بن عجالن ح وأخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف 

مي أنبأ أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا ثنا أبو عاصم عن بن عجالن املهرجاين هبا أنبأ أبو عمر وإمساعيل بن جنيد السل
خري صفوف الرجال أوهلا وشرها آخرها وخري : عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٨صفوف النساء آخرها وشرها أوهلا 

  قوله باب الرجل يقف يف آخر صفوف الرجال لينظر إىل النساء وال يفكر يف

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن  - ٤٩٥٠تعاىل يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور 
كانت : حبيب ثنا أبو داود ثنا نوح بن قيس حدثين عمرو بن مالك النكري عن أيب اجلوزاء عن بن عباس قال 



س فكان ناس يف آخر صفوف الرجال فنظروا إليها قال امرأة تصلي خلف النيب صلى اهللا عليه و سلم أمجل النا
وكان أحدهم ينظر إليها من حتت إبطه وكان أحدهم يتقدم إىل الصف األول ال يراها فأنزل اهللا عز و جل هذه اآلية 

  } ولقد علمنا املستقدمني منكم ولقد علمنا املستأخرين { 

أبو  ذ العدل ببغداد ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثناوحدثنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين علي بن محشا - ٤٩٥١
كانت تصلي خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عمر حفص بن عمر ثنا نوح بن قيس فذكره بإسناده إال أنه قال 

سلم امرأة حسناء من أحسن الناس وكان بعض القوم يستقدم يف الصف األول لئال يراها ويستأخر بعضهم حىت 
ىف يده فأنزل اهللا تبارك وتعاىل يف شأهنا ولقد يكون يف الصف املؤخر فإذا ركع قال هكذا ونظر من حتت إبطه وجا

   ٩علمنا املستقدمني منكم ولقد علمنا املستأخرين 

  باب املأموم خيالف السنة يف املوقف فيقف عن يسار اإلمام فال تفسد صالته

 وقد مضى يف هذا حديث بن عباس وجابر حيث وقف كل واحد منهما على يساره وأنه حوله إىل ميينه ومل يأمره
  باستقبال الصالة 

أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا احلريف أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي ثنا أبو عبد اهللا  - ٤٩٥٢
: حممد بن اجلهم السمري ثنا يعلى بن عبيد الطنافسي ثنا حممد بن إسحاق عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه قال 

اهللا بن مسعود باهلاجرة فلما أن مالت الشمس أقام الصالة فقمت أنا وصاحيب خلفه دخلت أنا وعلقمة على عبد 
فأخذ بيدي ويد صاحيب فجعلنا عن ميينه وعن يساره فقام بيننا وقال هكذا كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

اقيتها فال تنتظروهم هبا يصنع إذا كانوا ثالثة فصلى بنا فلما انصرف قال إهنا ستكون أئمة يؤخرون الصالة عن مو
واجعلوا الصالة معهم سبحة وهذا حيتمل إن كان مث نسخ واستدللنا عن نسخه مبا تقدم من خرب جابر بن عبد اهللا 

وأنس بن مالك وما روينا عن علي وعمر رضي اهللا عنهما والعامة وقد روينا عن أيب ذر ما دل على أن الذي 
 عليه و سلم يف ذلك إمنا شاهده يف غري صالة مجاعة وأن كل واحد منهم شاهده بن مسعود من رسول اهللا صلى اهللا

  كان يصلي لنفسه 

أخربناه أبو سعيد حيىي بن حممد بن حيىي اإلسفرائيين أنبأ أبو حبر حممد بن احلسن الربهباري ثنا بشر بن  - ٤٩٥٣
و روح قال حدثتين جسرة بنت دجاجة عن موسى ثنا احلميدي ثنا مروان بن معاوية الفزاري ثنا قدامة بن عبد اهللا أب

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام ليلة من الليايل مقام كذا وكذا فصلى فيه العشاء اآلخرة فلما رأى : أيب ذر 
القوم قد ثبتوا معه يف مصاله انصرف إىل رحله حىت انكسفت العيون وخال مقامه قام فيه وحده قال أبو ذر فأقبلت 

فأومئ إىل ميينه وجاء عبد اهللا بن مسعود فقام خلفه وخلفي فأومئ إليه بشماله فقمنا هكذا فجمع بني فقمت خلفه 
السبابة والوسطى واألخرى اليت تلي اخلنصر يصلي كل رجل منا لنفسه قال احلميدي ذهب بن مسعود إىل هذا 

حد منا يصلي لنفسه كان قوله قد بني وهو يظن أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يؤمهم فلما قال أبو ذر كل وا
أنه علم من النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه مل يؤمهم وهو الذي ابتدأ الصالة معه عند حترميها وبن مسعود اجلائي 

  الداخل الذي سبقته النية عند حترميها 



طالب أنبأ عبد الوهاب وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنبأ احلسن بن يعقوب بن يوسف ثنا حيىي بن أيب  - ٤٩٥٤
ذكرت ذلك البن سريين يعين ما فعل بن مسعود فقال بن سريين كان املسجد : بن عطاء أنبأ هشام بن حسان قال 

   ١٠ضيقا 

  باب ما يستدل به على منع املأموم من الوقوف بني يدي اإلمام

بن حممد بن عبد اهللا بن بشران  أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري بنيسابور وأبو احلسني علي - ٤٩٥٥
العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ح وحدثنا أبو حممد بن يوسف إمالء ثنا أبو سعيد بن األعرايب قاال ثنا 

أتى خالته : سعدان بن نصر ثنا إسحاق بن يوسف األزرق عن عبد امللك عن عطاء عن بن عباس رضي اهللا عنه أنه 
 صلى اهللا عليه و سلم من الليل إىل سقاية فتوضأ مث قام فصلى قال فقمت فتوضأت مث قمت ميمونة قال فقام النيب

عن يساره فأدارين من خلفه حىت جعلين عن ميينه رواه مسلم عن حممد بن عبد اهللا بن منري عن أبيه عن عبد امللك بن 
هره فجعلين عن ميينه ومبعناه رواه أيب سليمان ورواه قيس بن سعد عن عطاء عن بن عباس قال فتناولين من خلف ظ

بن جريج عن عطاء وفيه كالداللة على منع املأموم من التقدم على اإلمام حيث أداره من خلفه ومل يدره من بني يديه 
١١   

  باب إقامة الصفوف وتسويتها

ي ثنا عبد الرزاق أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلم - ٤٩٥٦
أقيموا الصف : أنبأ معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يف الصالة فإن إقامة الصف من حسن الصالة رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد ورواه مسلم عن 
  حممد بن رافع كالمها عن عبد الرزاق 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أبو الوليد الطيالسي وسليمان بن حرب  - ٤٩٥٧
قاال ثنا شعبة ح وأخربنا أبو نصر حممد بن أمحد بن إمساعيل البزار بالطابران ثنا أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف 

سي ثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و إمالء ثنا عثمان بن سعيد ثنا أبو الوليد الطيال
سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من متام الصالة رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد وأخرجه مسلم : سلم 

  من حديث غندر عن شعبة 

ن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي ب - ٤٩٥٨
أقيموا الصفوف فإين أراكم : الوارث ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  خلف ظهري رواه البخاري يف الصحيح عن أيب معمر عن عبد الوارث 

نا هارون بن عبد الصمد الرخي ثنا شيبان وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ث - ٤٩٥٩
أمتوا الصفوف رواه مسلم يف الصحيح عن شيبان : بن فروخ ثنا عبد الوارث بن سعيد فذكره بإسناده إال أنه قال 

  بن فروخ ورواه محيد عن أنس وزاد فيه وتراصوا وقد مضى يف باب صفة الصالة 



داسة ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا أبان عن قتادة عن  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن - ٤٩٦٠
رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا باألعناق فوالذي : أنس بن مالك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  نفسي بيده إين ألرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأهنا احلذف 

عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم ثنا أبو الوليد وسليمان أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن  - ٤٩٦١
بن حرب قاال ثنا شعبة أخربين عمرو يعين بن مرة قال مسعت سامل يعين بن أيب اجلعد يقول مسعت النعمان بن بشري 

بني وجوهكم لتسون صفوفكم يف صالتكم أو ليخالفن اهللا : يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد وأخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة 

أخربنا أبو احلسن العلوي أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن دلويه الدقاق أنبأ أمحد بن حفص بن عبد اهللا  - ٤٩٦٢
كان رسول اهللا : عته يقول حدثين أيب حدثين إبراهيم بن طهمان عن مساك بن حرب عن النعمان بن بشري قال مس

صلى اهللا عليه و سلم يسوي الصفوف فرأى رجال خارجا من الصف فقال لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن اهللا بني 
  وجوهكم يوم القيامة أخرجه مسلم من وجه آخر عن مساك 

ا أبو بكر بن أيب شيبة وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر أنبأ احلسن بن سفيان ثن - ٤٩٦٣
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقوم الصفوف كما : ثنا أبو األحوص عن مساك عن النعمان بن بشري قال 

يقوم القداح فأبصر رجال يوما خارجا صدره من الصف فلقد رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول لتقومن 
  لم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة صفوفكم أو ليخالفن اهللا بني وجوهكم رواه مس

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا وكيع عن زكريا  - ٤٩٦٤
أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على : بن أيب زائدة عن أيب القاسم اجلديل قال مسعت النعمان بن بشري يقول 

جهه فقال أقيموا صفوفكم ثالثا واهللا لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن اهللا بني قلوبكم قال فرأيت الرجل يلزق الناس بو
  منكبه مبنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين ثنا أبو جعفر حممد بن عبد اهللا  - ٤٩٦٥
رمي ثنا أبو هشام الرفاعي ثنا أبو خالد األمحر عن احلسن بن عبيد اهللا النخعي عن طلحة بن مصرف عن عبد احلض

تراصوا يف الصف ال يتخللكم : الرمحن بن عوسجة عن الرباء بن عازب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
د تكون بأرض اليمن ورواه حفص بن غياث أوالد احلذف قيل يا رسول اهللا وما أوالد احلذف قال ضان جرد سو

  عن احلسن بن عبيد اهللا وقال كأوالد احلذف 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا عمر بن حفص  - ٤٩٦٦
جة عن الرباء بن عازب عن بن غياث ثنا أيب ثنا احلسن بن عبيد اهللا عن طلحة بن مصرف عن عبد الرمحن بن عوس

أنه أمرهم برص الصفوف ال يتخللكم كأوالد احلذف وأوالد احلذف غنم سود جرد : النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  تكون باليمن 



أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا بن وهب  - ٤٩٦٧
نا الليث وحديث بن وهب أمت عن معاوية بن صاحل عن بن الزاهرية عن كثري بن مرة عن عبد اهللا بن قال وثنا قتيبة ث

عمر قال قتيبة عن أيب الزاهرية عن أيب شجرة كثري بن مرة مل يذكر بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
خوانكم وال تذروا فرجات للشيطان ومن أقيموا الصفوف وحاذوا بني املناكب وسدوا اخللل ولينوا بأيدي إ: قال 

  وصل صفا وصله اهللا ومن قطع صفا قطعه اهللا عز و جل قال أبو داود مل يقل عيسى بأيدي إخوانكم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب  - ٤٩٦٨
يا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن وأبو القاسم السراج إمالء قالوا ثنا أبو العباس قال أخربين ح وأخربنا أبو زكر

حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على عبد اهللا بن وهب أخربك أسامة بن زيد الليثي عن عثمان بن عروة 
إن اهللا :  عليه و سلم قال بن الزبري عن أبيه عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم عن رسول اهللا صلى اهللا

  ومالئكته يصلون على الذين يصلون الصفوف 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا بن بشار ثنا أبو عاصم ثنا جعفر بن حيىي  - ٤٩٦٩
: هللا عليه و سلم بن ثوبان قال أخربين عمي عمارة بن ثوبان عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى ا

   ١٢خياركم ألينكم مناكب يف الصالة ورواه أيضا زيد بن أسلم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال 

  باب إمتام الصفوف املقدمة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أبو  - ٤٩٧٠
عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ األعمش عن املسيب بن رافع عن متيم بن رافع عن متيم بن طرفة أمحد حممد بن 

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل الصفوف فقال أال تصفون كما تصف املالئكة : عن جابر بن مسرة قال 
ويتراصون يف الصف أخرجه مسلم من عند رهبم قالوا وكيف تصف املالئكة عند رهبم قال يتمون الصفوف املقدمة 

  حديث أيب معاوية عن األعمش 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا عبد امللك بن حممد ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري  - ٤٩٧١
ألول مث الثاين أمتوا الصف ا: ثنا سعيد بن أيب عروبة ثنا قتادة عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  وإن كان نقص كان يف املؤخر وكان يقول خري صفوف الرجال أوهلا وخري صفوف النساء آخرها 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ٤٩٧٢
روبة عن فضل الصف املقدم فأخربنا عن قتادة عن أنس سئل سعيد بن أيب ع: طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء قال 

بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أمتوا الصف املقدم مث الذي يليه فما كان من نقص فليكن يف 
   ١٣الصف املؤخر 

  باب فضل الصف األول



مد الصيدالين وحممد بن شاذان قاال أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن حم - ٤٩٧٣
ثنا حممد بن حرب الواسطي ثنا أبو قطن عمرو بن اهليثم عن شعبة عن قتادة عن خالس بن عمرو عن أيب رافع عن 

لو يعلمون أو لو تعلمون ما يف الصف األول ما كان إال قرعة رواه : أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  حممد بن حرب وغريه مسلم يف الصحيح عن 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا حممد بن عبد الوهاب ثنا جعفر بن  - ٤٩٧٤
صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا : عون أنبأ عبد الرمحن بن عبد اهللا عن أيب إسحاق عن أيب بصري عن أيب بن كعب قال 

يف وجوه القوم فقال أشاهد فالن قالوا نعم فقال أما أنه ليس من صالة أثقل على  عليه و سلم الصبح فلما سلم نظر
املنافقني من هاتني الصالتني يعين الصبح وصالة العشاء ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبوا وأن الصف األول 

من صالته وحده وصالته  علي مثل صف املالئكة ولو تعلمون ما فيه البتدرمتوه وأن صالة الرجل مع الرجل أزكى
  مع الرجلني أزكى من صالته مع رجل وما كان أكثر كان أحب إىل اهللا عز و جل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو عتبة  - ٤٩٧٥
عن العرباض بن سارية عن النيب صلى اهللا عليه و  ثنا بقية عن حيىي بن سعيد عن خالد بن معدان عن جبري بن نفري

أنه كان يصلي على الصف األول ثالثا وعلى الذي يليه واحدة ورواه حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي : سلم 
  عن خالد عن العرباض دون ذكر جبري بن نفري يف إسناده 

س بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشام الدستوائي عن أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يون - ٤٩٧٦
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حيىي بن أيب كثري عن حممد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن العرباض بن سارية 

  سلم استغفر للصف املقدم ثالثا وللصف الثاين مرة 

قوب ثنا حممد ثنا أمحد بن عبد احلميد احلارثي أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يع - ٤٩٧٧
ثنا أبو أسامة عن مالك بن مغول عن طلحة ح وأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب 

: ثنا أبو داود ثنا شعبة عن طلحة بن مصرف قال مسعت عبد الرمحن بن عوسجة حيدث عن الرباء بن عازب قال 
صلى اهللا عليه و سلم يأتينا إذا قمنا إىل الصالة فيمسح عواتقنا وصدورنا ويقول ال ختتلفوا فتختلف  كان رسول اهللا

   ١٤قلوبكم إن اهللا ومالئكته يصلون على الصف األول أو قال الصفوف األول 

  باب كراهية التأخر عن الصفوف املقدمة

و جعفر بن دحيم ثنا محيد بن حازم أنبأ عبيد اهللا أخربنا جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة أنبأ أب - ٤٩٧٨
بن موسى وأبو نعيم عن أيب األشهب ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقية ثنا أمحد بن النضر بن 

ه أن رسول اهللا صلى اهللا علي: عبد الوهاب ثنا شيبان بن فروخ ثنا أبو األشهب عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري 
و سلم رأى يف أصحابه تأخرا فقال هلم تقدموا فأمتوا يب وليأمت بكم من بعدكم ال يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم 

  اهللا رواه مسلم يف الصحيح عن شيبان بن فروخ 



أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حيىي بن معني ثنا عبد الرزاق عن  - ٤٩٧٩
ال : مة بن عمار عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عكر

   ١٥يزال قوم يتأخرون عن الصف األول حىت يؤخرهم اهللا عز و جل يف النار 

  باب ما جاء يف فضل ميمنة الصف

ود ثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا معاوية بن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو دا - ٤٩٨٠
هشام ثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

إن اهللا ومالئكته يصلون على ميامن الصفوف كذا قال واحملفوظ هبذا اإلسناد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : سلم 
  الئكته يصلون على الذين يصلون الصفوف إن اهللا وم

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أبو القاسم الطرباين ثنا حفص بن عمر ثنا قبيصة ثنا سفيان ح وأخربنا  - ٤٩٨١
أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ ثنا يزيد بن اهليثم ثنا إبراهيم بن أيب الليث ثنا األشجعي عن سفيان عن أسامة 

فذكره : د عن عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بن زي
وكذلك رواه أبو أمحد الزبريي عن سفيان ورواه احلسني بن حفص عن سفيان عن أسامة بن زيد عن عبد اهللا بن 

 عليه و سلم إن اهللا ومالئكته يصلون على عروة عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا
  الذين يصلون الصفوف 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن  - ٤٩٨٢
ن قال يل مبثله وكذلك رواه عبد الرزاق وعبد اهللا بن الوليد العدين عن سفيا: عاصم ثنا احلسني بن حفص فذكره 

أبو احلسن بن عبدان قال أبو القاسم الطرباين كالمها صحيحان قال الشيخ يريد كال اإلسنادين فأما املنت فإن معاوية 
بن هشام ينفرد باملنت األول فال أراه حمفوظا فقد رواه عبد اهللا بن وهب وعبد الوهاب بن عطاء عن أسامة بن زيد 

  حنو رواية اجلماعة يف املنت 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر احملمد آباذي ثنا أبو قالبة ثنا عبد اهللا بن أيب بكر بن الفضل العتكي  - ٤٩٨٣
: ثنا عمران بن خالد اخلزاعي عن العالء بن علي عن أبيه عن أيب برزة قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ال هكذا كان أبو بكر وعمر خلف النيب صلى اهللا عليه و سلم إن استطعت أن تكون خلف اإلمام وإال فعن ميينه وق
١٦   

  باب مقام اإلمام من الصف

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا جعفر بن مسافر ثنا بن أيب فديك عن  - ٤٩٨٤
ول حدثين أبو هريرة قال قال حيىي بن بشري بن خالد عن أمه إهنا دخلت على حممد بن كعب القرظي فسمعته يق

   ١٧توسطوا اإلمام وسدوا اخللل : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  باب كراهية الصف بني السواري



أخربنا أبو القاسم بن أيب هاشم العلوي بالكوفة وأبو بكر بن احلسن القاضي بنيسابور قاال أنبأ أبو جعفر  - ٤٩٨٥
حنني ثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان ثنا حيىي بن هانئ عن عبد احلميد بن حممود بن دحيم ثنا حممد بن احلسني بن أيب 

كنا مع أنس بن مالك يف الصف فرموا بنا حىت ألقينا بني السواري فتأخر فلما صلى قال قد كنا نتقي هذا : قال 
  على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هارون أبو مسلم ثنا أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا  - ٤٩٨٦
كنا على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم نطرد طردا أن نقوم بني السواري : قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال 

  يف الصالة 

ة عليه ثنا عبد الوهاب بن أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن سلمان أنبأ حيىي بن جعفر قراء - ٤٩٨٧
ال تصفوا بني السواري ورواه سفيان : عطاء أنبأ شعبة عن أيب إسحاق عن معدى كرب عن بن مسعود أنه قال 

الثوري عن أيب إسحاق فقال يف متنه ال تصفوا بني األساطني وهذا واهللا أعلم ألن األسطوانة حتول بينهم وبني وصل 
وا ما بني الساريتني مل يكره إن شاء اهللا تعاىل ملا روينا يف احلديث الثابت عن بن الصف فإن كان منفردا أو مل جياوز

   ١٨عمر قال سألت بالال أين صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعين يف الكعبة فقال بني العمودين املقدمني 

  باب كراهية الوقوف خلف الصف وحده

ك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فور - ٤٩٨٨
أن النيب : أخربنا عمرو بن مرة قال قال مسعت هالل بن يساف قال مسعت عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد 

صلى اهللا عليه و سلم أبصر رجال يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصالة هكذا رواه عمرو بن مرة 
  حصني بن عبد الرمحن فرواه عن هالل بن يساف  وخالفة

كما أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ احلسني بن احلسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو حيىي بن أيب مسرة ثنا  - ٤٩٨٩
أن : خالد بن حيىي ثنا سفيان الثوري عن حصني عن هالل بن يساف عن زياد بن أيب اجلعد عن وابصة بن معبد 

  عليه و سلم رأى رجال يصلي خلف الصفوف وحده فأمره فأعاد الصالة النيب صلى اهللا 

وأخربنا أبو سعيد حيىي بن حممد بن حيىي اإلسفرائيين أنبأ أبو حبر الربهباري ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي  - ٤٩٩٠
لى رجل بالرقة ثنا سفيان هو بن عيينة ثنا حصني عن هالل بن يساف قال أخذ بيدي زياد بن أيب اجلعد فأقامين ع

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأى رجال يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد وامسه : فقال حدثين هذا 
  وابصة بن معبد األسدي وكذلك رواه مجاعة عن حصني وروي من وجه آخر عن زياد بن أيب اجلعد 

د بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا مسدد أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حمم - ٤٩٩١
: ثنا عبد اهللا بن داود ثنا يزيد يعين بن زياد بن أيب اجلعد عن عبيد بن أيب اجلعد عن زياد بن أيب اجلعد عن وابصة 

أن رجال صلى خلف الصفوف وحده فأمره النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يعيد الصالة وروي بإسناد ضعيف عن 
  ة الشعيب عن وابص



أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا مالك بن  - ٤٩٩٢
رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حيىي ثنا يزيد بن هارون ثنا السرى بن إمساعيل عن الشعيب عن وابصة قال 

وصلت إىل الصف أو جررت إليك رجال فقام معك  رجال صلى خلف الصفوف وحده فقال أيها املصلي وحده أال
  أعد الصالة تفرد به السرى بن إمساعيل وهو ضعيف ورواه أبو داود يف املراسيل 

عن احلسن بن علي عن يزيد بن هارون عن احلجاج بن حسان عن مقاتل بن حيان رفعه قال قال النيب  - ٤٩٩٣
  ليختلج إليه رجال من الصف فليقم معه فما أعظم أجر املختلج إن جاء رجل فلم جيد أحدا ف: صلى اهللا عليه و سلم 

فذكره وقد روي : أخربنا حممد بن حممد أنبأ أبو احلسن الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي أخربنا أبو داود  - ٤٩٩٤
  من وجه آخر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف األمر باإلعادة 

ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان - ٤٩٩٥
سليمان بن حرب وأبو النعمان واحلسن بن الربيع قالوا ثنا مالزم بن عمرو ثنا عبد اهللا بن بدر عن عبد الرمحن بن 

ه و سلم من بين علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان وكان أحد الوفد الذين وفدوا على رسول اهللا صلى اهللا علي
قال صلينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة فلمح مبؤخر عينيه فرأى رجال ال يقيم صلبه يف : سحيم 

الركوع والسجود فلما سلم قال أيها الناس ال صالة المرىء ال يقيم صلبه يف الركوع والسجود وصليت مع النيب 
جل خلف الصف يصلي وحده فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و صلى اهللا عليه و سلم يوما آخر فلما سلم إذا ر

  سلم حىت قضى صالته فلما سلم قال أعد صالتك ال صالة لفرد خلف الصف 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد ثنا أبو احلسني زيد بن  - ٤٩٩٦
يف الرجل يصلي خلف الصف وحده فقال صالته تامة وليس له : إبراهيم  احلباب العكلي أنبأ شريك عن مغرية عن

تضعيف قال الشيخ يريد ال يكون له تضعيف األجر باجلماعة وكأن النيب صلى اهللا عليه و سلم نفي فضل اجلماعة 
   ١٩وأمره باإلعادة لتحصل له زيادة وال يعود إىل ترك السنة واهللا أعلم 

  فباب من جوز الصالة دون الص

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد أنبأ زياد  - ٤٩٩٧
األعلم ح وأخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا سليمان بن 

جاء والناس ركوع فركع : أيب بكرة رضي اهللا عنه أنه حرب ثنا محاد بن سلمة عن زياد األعلم عن احلسن عن 
دون الصف مث مشى إىل الصف فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالته قال أيكم الذي ركع دون 
الصف مث مشى إىل الصف قال أبو بكرة أنا يا رسول اهللا قال زادك اهللا حرصا وال تعد لفظ حديث املقرئ ويف 

  أبا بكرة جاء ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم راكع والباقي مثله  حديث الروذباري أن

دخل املسجد والنيب صلى اهللا عليه و : ورواه مهام بن حيىي عن زياد األعلم عن احلسن عن أيب بكرة أنه  - ٤٩٩٨
  سلم راكع فركع قبل أن يصل إىل الصف فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم زادك اهللا حرصا وال تعد 



أخربناه علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام يعين حممد بن غالب ثنا أبو عمر ثنا  - ٤٩٩٩
فذكره رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل عن مهام ورواه يزيد بن زريع عن سعيد بن أيب : مهام 

املسجد ونيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم راكع قال  عروبة عن زياد األعلم ثنا احلسن أن أبا بكرة حدثه أنه دخل
  فركعت دون الصف فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم زادك اهللا حرصا وال تعد 

أن يزيد بن زريع : أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محيد بن مسعدة  - ٥٠٠٠
  ره حدثهم قال حدثنا سعيد بن أيب عروبة فذك

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسني عبيد اهللا بن حممد البلخي التاجر ببغداد ثنا حممد بن  - ٥٠٠١
إمساعيل السلمي ثنا سعيد بن احلكم بن أيب مرمي أخربين عبد اهللا بن وهب أخربين بن جريج عن عطاء بن أيب رباح 

إذا دخل أحدكم املسجد والناس ركوع فلريكع حني يدخل مث : اس أنه مسع عبد اهللا بن الزبري على املنرب يقول للن
  ليدب راكعا حىت يدخل يف الصف فإن ذلك السنة قال عطاء وقد رأيته هو يفعل ذلك 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن الوليد الفحام ثنا شاذان ثنا سفيان  - ٥٠٠٢
دخل زيد بن ثابت املسجد : ألوزاعي عن الزهري عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف قال بن سعيد عن معمر وا

واإلمام راكع فركع دون الصف حىت استوى يف الصف وقد روينا هذا فيما تقدم عن أيب بكر الصديق وعبد اهللا بن 
اره من خلفه حىت مسعود رضي اهللا عنهما وحديث بن عباس حيث وقف على يسار النيب صلى اهللا عليه و سلم فأد

  جعله عن ميينه كاحلجة يف هذا ألنه يف حال اإلدارة بقي منفردا خلفه ومل تفسد صالته 

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا نصر  - ٥٠٠٣
صليت خلف النيب صلى اهللا عليه و سلم  :بن علي ثنا سفيان عن إسحاق بن عبد اهللا عن عمه أنس بن مالك قال 

أنا ويتيم عندنا وأم سليم خلفنا أخرجه البخاري من حديث سفيان وأخرجاه من حديث مالك عن إسحاق وقد 
  مضى 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا إبراهيم بن اهليثم ثنا آدم بن أيب إياس ثنا  - ٥٠٠٤
أمىن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم :  بن املختار قال مسعت موسى بن أنس حيدث عن أنس قال شعبة عن عبد اهللا

  وامرأة فجعلين عن ميينه واملرأة خلفنا أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث شعبة 

وب ثنا أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعق - ٥٠٠٥
حممد بن إسحاق ثنا حجاج قال بن جريج أخربين زياد أن قزعة موىل لعبد القيس أخربه أنه مسع عكرمة موىل بن 

صليت إىل جنب النيب صلى اهللا عليه و سلم وعائشة خلفنا تصلي معنا وأنا إىل جنب : عباس يقول قال بن عباس 
هللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس ثنا النيب صلى اهللا عليه و سلم أصلي معه أخربنا أبو عبد ا

   ٢٠العباس بن حممد الدوري ثنا حجاج بن األعور فذكره مبثله 

  باب املرأة ختالف السنة يف موقفها



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ٥٠٠٦
كان رسول : الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي صالته من الليل وأنا معترضة بينه وبني القبلة كاعتراض اجلنازة أخرجه مسلم من 
  حديث بن عيينة وأخرجه البخاري من حديث الزهري 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف ثنا حممد بن أيوب ثنا مسدد  - ٥٠٠٧
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ثنا خالد ثنا الشيباين عن عبد اهللا بن شداد عن ميمونة رضي اهللا عنها قالت 

الت وكان يصلي على اخلمرة رواه البخاري يف يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض ورمبا أصابين ثوبه إذا سجد ق
  الصحيح عن مسدد 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق بن إبراهيم أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي ثنا  - ٥٠٠٨
ى اهللا عليه و سلم خالد بن عبد اهللا عن الشيباين عن عبد اهللا بن شداد بن اهلاد قال حدثتين ميمونة زوج النيب صل

  مبثله رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي : فذكره 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب إمالء وأبو عمر وعثمان بن أمحد بن السماك  - ٥٠٠٩
دفعت إىل : يه قال قاال ثنا احلسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر أنبأ مالك بن مغول عن عون بن أيب جحيفة عن أب

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باألبطح وهو يف قبة فخرج بالل فأذن مث دخل وخرج ومعه أداوة أو قربة قال 
فلما رأى الناس وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تبادروه مث دخل وخرج ومعه عنزة فأقام الصالة فصلى 

 والعصر ركعتني إىل عنزة مير من ورائها املرأة واحلمار أخرجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الظهر ركعتني
  البخاري يف الصحيح من حديث مالك بن مغول 

قال الشافعي وإذا مل تفسد املرأة على املصلى أن تكون : أخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال  - ٥٠١٠
   ٢١ن ال تفسد عليه بني يديه فهي إذا كانت عن ميينه أو عن يساره أحرى أ

  باب ما جاء يف مقام اإلمام

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ٥٠١١
سألوا سهل بن سعد رضي اهللا عنه من أي : يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن أيب حازم قال 

منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما بقي من الناس أحد أعلم به مىن من أثل الغابة عمله له فالن موىل  شيء
فالنة ولقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيث صعد عليه استقبل القبلة فكرب مث قرأ مث ركع مث نزل 

  خرجاه يف الصحيح من حديث بن عيينة القهقري فسجد مث صعد فقرأ مث ركع مث نزل القهقري فسجد أ

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر حممد بن عبد اهللا الوراق ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو  - ٥٠١٢
رجاء قتيبة بن سعيد بن مجيل بن طريف الثقفي ثنا يعقوب بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن عبد القارىء 

 ثنا أبو حازم بن دينار أن رجاال أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا يف املنرب مم عوده القرشي اإلسكندراين



فسألوه عن ذلك فقال واهللا أين ألعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول اهللا صلى اهللا 
اها سهل أن مري غالمك النجار أن أرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل فالنة امرأة قد مس: عليه و سلم 

يعمل يل أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من طرفاء الغابة مث جاء هبا فأرسلت إىل رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم فأمر هبا فوضعت ههنا مث رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى عليها وكرب وهو عليها 

 نزل القهقري فسجد يف أصل املنرب مث عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إمنا مث ركع وهو عليها مث
صنعت هذا لتأمتوا يب ولتعلموا صاليت رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد وأخرجاه من حديث بن 

  أيب حازم عن أبيه وفيه فكرب وكرب الناس معه 

 احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد وإمساعيل بن قتيبة قاال ثنا أخربنا أبو عبد اهللا - ٥٠١٣
أن نفرا جاؤوا إىل سهل بن سعد فذكر معناه قال الشافعي فيما : حيىي بن حيىي أنبأ عبد العزيز بن أيب حازم عن أبيه 

لم من خلفه أن يصلي على الشيء املرتفع لرياه أخربنا أبو سعيد عن أيب العباس عن الربيع عنه اختار لإلمام الذي يع
  من وراءه وإذا علم الناس مرة أحببت أن يصلي مستويا مع املأمومني 

واحتج مبا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا  - ٥٠١٤
حذيفة رضي اهللا عنه أم الناس باملدائن على دكان فأخذ أبو  أن: يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن إبراهيم عن مهام 

مسعود بقميصه فجبذه فلما فرغ من صالته قال أمل تعلم أهنم كانوا ينهون عن ذلك أو قال أو مل تعلم أنه كان ينهى 
أنه قال  عن ذلك قال بلى قد ذكرت حني مددتين ورواه زياد بن عبد اهللا البكائي عن األعمش مبعىن رواية يعلى إال

  له أبو مسعود أمل تعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يقوم اإلمام فوق ويبقى الناس خلفه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا حممد بن غالب ثنا زكريا بن حيىي ثنا زياد بن عبد  - ٥٠١٥
  فيه هلذا فذكره وروي من وجه آخر مسندا مع اختالف : اهللا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن احلسن بن حممد املخزومي الغضائري ببغداد ثنا أبو جعفر حممد بن عمرو  - ٥٠١٦
البختري الرزاز إمالء ثنا حممد بن داود بن أيب نصر القرشي ثنا حيىي بن عبد اهللا بن بكري حدثين الليث عن زيد بن 

أن حذيفة بن اليمان أمهم باملدائن على دكان فجبذه : رضي اهللا عنه  جبرية عن أيب طوالة عن أيب سعيد اخلدري
سلمان مث قال له ما أدري أطال بك العهد أم نسيت أما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال يصلي 
ملا  اإلمام على نشز مما عليه أصحابه كذا قال سلمان بدل أيب مسعود وروي من وجه آخر مسندا مع اختالف فيه

  مضى 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن إبراهيم ثنا حجاج عن بن  - ٥٠١٧
أنه كان مع عمار بن ياسر باملدائن فأقيمت : جريج أخربين أبو خالد عن عدي بن ثابت األنصاري قال حدثين رجل 

الناس من أسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار الصالة فتقدم عمار وقام على دكان وكان يصلي و
حىت أنزله حذيفة فلما فرغ عمار من صالته قال له حذيفة أمل تسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا أم 

   ٢٢الرجل القوم فال يقوم يف مقام أرفع من مقامهم أو حنو ذلك قال عمار لذلك اتبعتك حني أخذت على يدي 



  باب صالة املأموم يف املسجد أو على ظهره أو يف رحبته بصالة اإلمام يف

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو  - ٥٠١٨املسجد وإن كان بينهما مقصورة أو أساطني أو غريها شبيها هبا 
بة قال مسعت أبا سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا احلسن بن املثىن العنربي ثنا عفان ثنا وهيب ثنا موسى بن عق

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم اختذ حجرة يف املسجد من حصري : النضر حيدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت 
فصلى فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت اجتمع إليه ناس مث فقدوا صوته فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم 

رأيت من صنيعكم حىت خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما  يتنحنح ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي
قمتم به فصلوا أيها الناس يف بيوتكم فإن أفضل صالة املرء يف بيته إال الصالة املكتوبة رواه البخاري يف الصحيح 

  عن إسحاق عن عفان وأخرجه مسلم من وجه آخر عن وهيب 

بو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن املثىن ثنا عبد وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أ - ٥٠١٩
قالت كان : الوهاب ثنا عبيد اهللا عن سعيد املقربي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا 

ويبسط  لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حصري فكان حيتجره من الليل فيصلي فيه فجعل الناس يصلون بصالته
بالنهار فثابوا ذات ليلة فقال يا أيها الناس عليكم من األعمال ما تطيقون فإن اهللا ال ميل حىت متلوا فإن أحب 

األعمال إىل اهللا ما دووم عليه وإن قل وكان آل حممد إذا عملوا عمال أثبتوه رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن 
  املثىن 

مد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي وأخربنا أبو احلسن علي بن حم - ٥٠٢٠
أن النيب : ثنا حممد بن أيب بكر ثنا معتمر عن عبيد اهللا بن عمر عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب سلمة عن عائشة 

يثوبون إىل صلى اهللا عليه و سلم كان حيتجر حصريا بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه قالت فجعل الناس 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيصلون بصالته حىت كثروا فأقبل عليهم فقال يا أيها الناس خذوا من األعمال ما 

تطيقون فإن اهللا ال ميل حىت متلوا وإن أحب األعمال إىل اهللا ما دام منها وإن قل رواه البخاري يف الصحيح عن 
  حممد بن أيب بكر 

اهللا احلافظ أخربين عبد اهللا بن أمحد بن سعد ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا حممد بن بشر  أخربنا أبو عبد - ٥٠٢١
احلرشي ثنا عبدة بن سليمان عن حيىي بن سعيد ح وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو حيىي 

أن : بن يونس عن حيىي عن عمرة عن عائشة  حممد بن حيىي الرؤياين ثنا إبراهيم هو بن موسى الفراء أنبأ عيسى هو
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي يف حجرته وجدار احلجرة قصري فرأى الناس شخص رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم فقام ناس يصلون بصالته فأصبحوا فتحدثوا فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي فقام ناس 

ذلك ليلتني أو ثالثا حىت إذا كان بعد ذلك جلس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل خيرج  يصلون بصالته فصنعوا
فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إين خفت أن تكتب عليكم صالة الليل لفظ حديث أيب عمرو رواه البخاري يف 

لقة يف رواية هشيم عن حيىي الصحيح عن حممد عن عبدة ويف سياق هذه األحاديث داللة على أن املراد باحلجرة املط
بن سعيد ويف حديث أنس بن مالك ما وقع بيانه يف هذه األحاديث ويف حديث زيد بن ثابت داللة على أن احلجرة 

  كانت يف املسجد 



أخربنا حبديث هشيم أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ أبو عبد اهللا أمحد بن احلسن الصويف  - ٥٠٢٢
صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حجرته : سامل ثنا هشيم أنبأ حيىي عن عمرة عن عائشة قالت ثنا خلف بن 

  والناس يأمتون به من وراء احلجرة يصلون بصالته 

وأخربنا حبديث أنس أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر احملمد آباذي أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا السعدي أنبأ  - ٥٠٢٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي ذات ليلة يف : محيد الطويل عن أنس بن مالك  يزيد بن هارون أنبأ

حجرته فأتاه ناس من أصحابه فصلوا بصالته فخفف فدخل البيت مث خرج ففعل ذلك مرارا كل ذلك يصلي مث 
تك فقال قد علمت ينصرف ويدخل فلما أصبح قالوا يا رسول اهللا صلينا معك البارحة وحنن حنب أن متد يف صال

  مبكانكم عمدا فعلت ذلك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا حيىي بن حممد ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة  - ٥٠٢٤
أتصلي خلف هؤالء يف املقصورة قال نعم إهنم خيشون أن : عن حصني عن عامر بن ذويب قال قيل البن عباس 

  نبعجهم 

أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو أمحد احلافظ أنبأ أبو جعفر حممد بن احلسن املقرئ بالكوفة ثنا عباد بن  - ٥٠٢٥
ال بأس بالصالة يف رحبة : يعقوب األسدي أنبأ بن أيب حيىي يعين إبراهيم عن داود بن احلصني عن بن عباس قال 

  املسجد والبالط بصالة اإلمام 

بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي أبو حممد حيىي بن منصور القاضي ثنا أبو علي حممد بن أخربنا أبو صاحل  - ٥٠٢٦
كنت أصلي أنا وأبو هريرة فوق ظهر املسجد : عمرو أنبأ القعنيب ثنا بن أيب ذؤيب عن صاحل موىل التوأمة قال 

  نصلي بصالة اإلمام للمكتوبة 

س حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العبا - ٥٠٢٧
   ٢٣أنه رأى أبا هريرة يصلي فوق ظهر املسجد بصالة اإلمام يف املسجد : إبراهيم بن حممد قال حدثين موىل التوأمة 

  باب املأموم يصلي خارج املسجد بصالة اإلمام يف املسجد وبينهما حائل

قد صلى : عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع قال قال الشافعي  أخربنا أبو سعيد بن أيب - ٥٠٢٨
نسوة مع عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حجرهتا فقالت ال تصلني بصالة اإلمام فإنكن دونه يف حجاب 

وروينا عن علي بن أيب  قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل وكما قالت عائشة يف حجرهتا إن كانت قالته قلناه قال الشيخ
طالب رضي اهللا عنه أنه قال ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد وروي ذلك عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه 

   ٢٤و سلم مرفوعا 

  باب املأموم يصلي خارج املسجد بصالة اإلمام يف املسجد وليس بينهما حائل



وغريه قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي - ٥٠٢٩
: الشافعي أنبأ إبراهيم بن حممد حدثين عبد اجمليد بن سهيل بن عبد الرمحن بن عوف عن صاحل بن إبراهيم قال 

رأيت أنس بن مالك صلى اجلمعة يف بيوت محيد بن عبد الرمحن بن عوف فصلى بصالة اإلمام يف املسجد وبني 
  وت محيد واملسجد الطريق بي

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين علي بن محشاذ ثنا يزيد بن اهليثم ثنا إبراهيم بن أيب الليث ثنا  - ٥٠٣٠
رأيت أنس بن مالك يصلي بصالة اإلمام اجلمعة يف : األشجعي عن سفيان عن يونس بن عبيد عن عبد ربه قال 

  غرفة عند السدة مبسجد البصرة 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن  - ٥٠٣١
أنه كان يصلي اجلمعة يف بيوت محيد بن عبد الرمحن عام حج الوليد وكثر الناس : حممد عن هشام بن عروة عن أبيه 

  بينها وبني املسجد طريق 

افظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربنا أبو عبد اهللا احل - ٥٠٣٢
حدثك مالك بن أنس قال حدثين غري واحد ممن أثق به ح وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد 

نيب صلى اهللا عليه و سلم أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج ال: بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن الثقة عنده 
بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه و سلم فيصلون فيها اجلمعة قال وكان املسجد يضيق على أهله فيتوسعون هبا وحجر 
أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم ليست من املسجد ولكن أبواهبا شارعة يف املسجد قال مالك فمن صلى يف شيء 

املسجد أو يف رحابه اليت تليه فإن ذلك جمزىء عنه ومل يزل ذلك من أمر الناس مل من أفنية املسجد الواصلة به من 
يعبه أحد من أهل الفقه قال مالك فأما دار مغلقة ال تدخل إال بإذن فإنه ال ينبغي ألحد أن يصلي فيها بصالة اإلمام 

   ٢٥يوم اجلمعة وإن قربت ألهنا ليست من املسجد 

  مباب خروج الرجل من صالة اإلما

أخربنا أبو سعيد حيىي بن حممد بن حيىي اإلسفراييين أنبأ أبو حبر حممد بن احلسن الربهباري ثنا بشر بن  - ٥٠٣٣
كان : موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا عمرو بن دينار وأبو الزبري كم شاء اهللا أهنما مسعا جابر بن عبد اهللا يقول 

سلم العشاء مث يرجع إىل قومه بين سلمة فيصليها هبم وأن رسول اهللا معاذ بن جبل يصلي مع النيب صلى اهللا عليه و 
صلى اهللا عليه و سلم أخر العشاء ذات ليله فصالها معاذ معه مث رجع فأم قومه فافتتح سورة البقرة فتنحى رجل من 

عليه و سلم خلفه فصلى وحده فلما أنصرف قالوا نافقت يا فالن فقال ما نافقت ولكين آيت رسول اهللا صلى اهللا 
فأخربه فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إنك أخرت العشاء البارحة وأن معاذا صالها معك مث 

رجع فأمنا فافتتح سورة البقرة فتنحيت فصليت وحدي وإمنا حنن أهل نواضح نعمل بأيدينا فالتفت رسول اهللا صلى 
ا معاذ أفتان أنت اقرأ بسورة كذا وسورة كذا قال عمرو وعد سورا قال اهللا عليه و سلم إىل معاذ فقال أفتان أنت ي

سفيان وقال أبو الزبري وقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم اقرأ بسبح أسم ربك األعلى والسماء والطارق والسماء 
لنيب صلى اهللا ذات الربوج والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وحنوها فقلت لعمرو فإن أبا الزبري كان يقول أن ا



عليه و سلم كان قال له اقرأ بسبح اسم ربك األعلى والسماء والطارق والسماء ذات الربوج والشمس وضحاها 
  والليل إذا يغشى فقال عمرو هي هذه أو حنو هذه 

ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان - ٥٠٣٤
  فذكره مث ذكر زيادة أيب الزبري وهبذا املعىن رواه مجاعة عن بن عيينة : عمرو بن دينار عن جابر 

فاحنرف رجل فسلم مث صلى وحده : ورواه حممد بن عباد املكي عن سفيان بن عيينة فقال يف احلديث  - ٥٠٣٥
  وانصرف 

بن علي احلافظ أنبأ أبو يعلى ثنا حممد بن عباد ثنا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو علي احلسني  - ٥٠٣٦
   ٢٦فذكره رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عباد : سفيان 

  باب الصالة بإمامني أحدمها بعد اآلخر

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا  - ٥٠٣٧
نا سفيان عن أيب حازم عن سهل بن سعد الساعدي وهو من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم سعدان بن نصر ث

ووقع بني األوس واخلزرج كالم فتناول بعضهم بعضا وأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخرب فأتاهم : يقول 
م أبو بكر يؤم الناس وجاء فاحتبس فأذن بالل واحتبس النيب صلى اهللا عليه و سلم فلما احتبس أقام الصالة فتقد

النيب صلى اهللا عليه و سلم من حمنة ذاك قال فتخلل الناس حىت انتهى إىل الصف الذي يلي أبا بكر فصفق الناس 
وكان أبو بكر ال يلتفت يف الصالة فلما مسع التصفيق التفت فإذا النيب صلى اهللا عليه و سلم فأشار إليه النيب صلى 

مكانك فرفع أبو بكر رأسه إىل السماء ونكص القهقري وتقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه  اهللا عليه و سلم أن أثبت
و سلم فصلى هبم فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصالة قال ما منعك أن تثبت قال ما كان اهللا لريى 

عليه و سلم مالكم حني نابكم بن أيب قحافة بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال رسول اهللا صلى اهللا 
شيء يف صالتكم صفقتم إمنا هذا للنساء من نابه شيء يف صالته فليقل سبحان اهللا أخرجه البخاري ومسلم من 

أوجه عن أيب حازم واحلديث يف تكبريه مث خروجه للغسل ورجوعه وائتمام من كرب قبل رجوعه قد مضت يف مسألة 
  اجلنب 

احلافظ أنبأ أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا موسى بن  وأخربنا أبو عبد اهللا - ٥٠٣٨
رأيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فذكر بعض : إمساعيل ثنا أبو عوانة عن حصني عن عمرو بن ميمون قال 

م فكرب قال ورمبا احلديث قال وكان إذا مر بني الصفني قام فإن رأى خلال قال استووا حىت إذا مل ير فيهم خلال تقد
قرأ بسورة يوسف أو النحل أو حنو ذلك يف الركعة األوىل حىت جيتمع الناس قال فما هو إال أن كرب فسمعته يقول 
قتلين الكلب أو أكلين الكلب حني طعنه فطار العلج بالسكني ذات طرفني ال مير على أحد ميينا وال مشاال إال طعنه 

تسعة فلما رأى ذلك رجل من املسلمني طرح عليه برنسا فلما ظن العلج  حىت طعن ثالثة عشر رجال فمات منهم
أنه مأخوذ حنر نفسه قال وتناول عمر يد عبد الرمحن بن عوف فقدمه قال فمن يلي عمر رضي اهللا عنه فقد رأى 
اهللا  الذي رأى وأما نواحي املسجد فإهنم ال يدرون غري أهنم فقدوا صوت عمر رضي اهللا عنه وهم يقولون سبحان



سبحان اهللا قال فصلى هبم عبد الرمحن بن عوف صالة خفيفه فذكر احلديث رواه البخاري يف الصحيح عن موسى 
بن إمساعيل ويف هذا داللة على جواز االستخالف على ما جوزه الشافعي رمحه اهللا تعاىل يف اجلديد وكان يف القدمي 

ني وأبو إسحاق خيرب عن عمرو بن ميمون أنه مل يكرب قال ال جيوزه ويقول ملن حيتج هبذا عليه رويتم ذلك عن حص
وكذلك حديث أصحابنا وإمنا تقدم عبد الرمحن مصبحا بعد أن طعن عمر بساعة وقرأ بسورتني قصريتني مبادرا 

  للشمس هذا قول الشافعي يف القدمي 

بيد الصفار ثنا علي بن أخربنا حبديث أيب إسحاق أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن ع - ٥٠٣٩
شهدت : احلسن الباقالين ثنا معاوية بن عمرو ثنا زهري بن معاوية ثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون األودي قال 

عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حني طعن قال أتاه أبو لؤلؤة وهو لعله يسوي الصفوف فطعنه وطعن اثىن عشر رجال 
باسطا يده وهو يقول أدركوا الكلب فقد قتلين فأتاه رجل من ورائه فأخذه قال قال فأنا رأيت عمر رضي اهللا عنه 

فحمل عمر إىل منزله فأتاه الطبيب فقال أي الشراب أحب إليك فقال النبيذ قال فدعى بالنبيذ فشرب منه فخرج 
منني مبا كنت من إحدى طعناته فقال إمنا هذا الصديد صديد الدم قال فدعى بلنب فشرب فقال أوص يا أمري املؤ

موصيا به فواهللا ما أراك متسي وأتاه كعب فقال أمل أقل لك ال متوت إال شهيدا وأنت تقول من أين وأنا يف جزيرة 
العرب قال فقال رجل الصالة عباد اهللا قد كادت الشمس تطلع قال فتدافعوا حىت قدموا عبد الرمحن بن عوف فقرأ 

ناك الكوثر كذلك قال أبو إسحاق وكذا رواه ميمون بن مهران عن بن بأقصر سورتني يف القرآن العصر وإنا أعطي
عمر ورويناه عن أيب رافع شبيها برواية حصني عن عمرو بن ميمون وحصني أحسن سياقة للحديث من غريه وقد 
أخرجه البخاري يف الصحيح فهو يشبه أن يكون أحفظ وقد روينا االستخالف عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

  قت آخر يف و

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال أنبأ أبو العباس  - ٥٠٤٠
حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب قال وحدثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب 

أن عمر بن اخلطاب : ل عن زرعة بن إبراهيم عن خالد بن اللجالج أخربك عمرو بن احلارث عن سعيد بن أيب هال
رضي اهللا عنه صلى يوما للناس فلما جلس يف الركعتني األوليني أطال اجللوس فلما استقبل قائما نكص خلفه فأخذ 

وأثىن  بيد رجل من القوم فقدمه مكانه فلما خرج إىل العصر صلى للناس فلما انصرف أخذ جبناح املنرب فحمد اهللا
عليه مث قال أما بعد أيها الناس فإين توضأت للصالة فمررت بامرأة من أهلي فكان مىن ومنها ما شاء اهللا أن يكون 

فلما كنت يف صاليت وجدت بلال فخريت نفسي بني أمرين إما أن أستحيي منكم واجترىء على اهللا وإما أن 
وأجترئ عليكم أحب إيل فخرجت فتوضأت وجددت  أستحيي من اهللا واجترىء عليكم فكان أن أستحيي من اهللا

  صاليت فمن صنع كما صنعته فليصنع كما صنعت وروي يف جواز االستخالف عن علي رضي اهللا عنه 

أخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف الفقيه املهرجاين هبا ثنا بشر بن أمحد بن بشر ثنا احلسن بن علي القطان  - ٥٠٤١
صليت خلف علي : واريري ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا إمساعيل بن مسيع ثنا أبو رزين قال ثنا عبيد اهللا بن عمر الق

   ٢٧بن أيب طالب رضي اهللا عنه فرعف فالتفت فأخذ بيد رجل فقدمه فصلى وخرج علي رضي اهللا عنه 

  باب اإلمام خيرج وال يستخلف



بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثين أبو سعيد  أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا - ٥٠٤٢
عبد الرمحن وسليمان بن عبد الرمحن قاال ثنا الوليد بن مسلم ثنا عبد الرمحن بن منر عن الزهري قال أخربين خالد 

أنه صلى مع معاوية يوم طعن بإيلياء ركعة وطعن معاوية حني قضاها فأراد أن يرفع : بن عبد اهللا بن رباح السلمي 
   ٧من سجوده فقال معاوية للناس أمتوا صالتكم فقام كل امرئ فأمت صالته ومل يقدم أحدا ومل يقدمه الناس  رأسه

  مجاع أبواب صالة اإلمام وصفة األئمة

 )١   

  باب ما على اإلمام من التخفيف

ن حيىي ثنا إمساعيل أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد بن احلسني ثنا حيىي ب - ٥٠٤٣
ما صليت وراء إمام أخف وال أمت صالة من رسول اهللا : بن جعفر عن شريك بن عبد اهللا بن أيب منر عن أنس قال 

صلى اهللا عليه و سلم رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأخرجه البخاري من وجه آخر عن شريك بن عبد 
  اهللا بن أيب منر 

جناح بن نذير القاضي بالكوفة ثنا أبو جعفر بن دحيم ثنا حممد بن احلسني بن أيب احلنني أخربنا أبو حممد  - ٥٠٤٤
كان رسول اهللا : القزاز ثنا مسدد بن مسرهد ثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال 

  عبد الوارث  صلى اهللا عليه و سلم يوجز الصالة ويكملها رواه البخاري يف الصحيح عن أيب معمر عن

أخربنا أبو نصر حممد بن علي بن حممد الشريازي الفقيه ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد  - ٥٠٤٥
ثنا أبو الربيع ح وأخربنا علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوجز : صهيب عن أنس بن مالك قال  محاد بن زيد عن عبد العزيز بن
  الصالة ويتم رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الربيع 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد وأبو احلسن بن الفضل القطان قال ثنا إمساعيل بن حممد  - ٥٠٤٦
سامة ثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة ح وأخربنا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا عبد اهللا بن حممد بن شاكر ثنا أبو أ

أنبأ أبو بكر بن إسحاق وعلي بن محشاذ قاال ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ أبو عوانة عن قتادة عن أنس 
ة من أخف الناس كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخف الناس صالة يف متام ويف حديث بن أيب عروب: قال 

  رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ح وأخربنا أبو علي الروذباري بنيسابور  - ٥٠٤٧
 وأبو احلسني بن بشران العدل ببغداد قاال أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار قاال ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن

يا رسول اهللا إين ألختلف عن : إمساعيل عن قيس عن أيب مسعود قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
صالة الصبح مما يطول بنا فالن فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن منكم منفرين فأيكم أم الناس فليخفف 

  صحيح عن بن أيب عمر عن سفيان بن عيينة فإن فيكم الكبري والسقيم وذا احلاجة رواه مسلم يف ال



وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضيب ثنا حممد بن كثري ثنا  - ٥٠٤٨
سفيان عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن أيب مسعود األنصاري قال جاء رجل إىل رسول اهللا صلى 

يا رسول اهللا إين ال أكاد أدرك الصالة مما يطول بنا فالن فما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : لم فقال اهللا عليه و س
و سلم يف موعظة كان أشد غضبا منه يومئذ فقال أيها الناس إن منكم منفرين من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم 

  كثري  املريض والضعيف وذا احلاجة رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حسني بن حسن بن مهاجر وحممد بن  - ٥٠٤٩
إمساعيل بن مهران قاال ثنا عبد امللك بن شعيب بن الليث قال حدثين أيب قال ثنا الليث بن سعد قال حدثين يونس 

إذا صلى : ا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بن شهاب ثنا أبو بكر بن عبد الرمحن أنه مسع أب
أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبري وذا احلاجة رواه مسلم يف الصحيح عن عبد امللك بن شعيب 

  ورواه بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن أيب سلمة عن أيب هريرة 

عيل بن أمحد اجلرجاين أنبأ حممد بن احلسن بن قتيبة ثنا حرملة بن أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا إمسا - ٥٠٥٠
حيىي أنبأ بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن أنه مسع أبا هريرة يقول قال رسول 

رواه إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن يف الناس الضعيف والسقيم وذا احلاجة : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  مسلم يف الصحيح عن حرملة بن حيىي 

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا ثنا أبو الوليد وسليمان  - ٥٠٥١
بن حرب قاال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن املسيب قال مسعت عثمان بن أيب العاص قال قال رسول اهللا 

  إذا أممت القوم فأخف هبم الصالة : ليه و سلم صلى اهللا ع

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن أمحد بن فارس ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ٥٠٥٢
آخر ما عهد إىل : شعبة أخربين عمرو بن مرة قال مسعت سعيد بن املسيب قال حدث عثمان بن أيب العاص قال 

اهللا عليه و سلم إذا أممت قوما فأخف هبم الصالة أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث غندر عن رسول اهللا صلى 
  شعبة 

أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  - ٥٠٥٣
ة فنزلت على أيب هريرة وكان بينه وبني موايل احلميدي ثنا سفيان ثنا إمساعيل هو بن خالد عن أبيه قال قدمت املدين

يا أبا هريرة هكذا كانت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال نعم : قرابة فكان يؤم الناس فيخفف فقلت 
  وأوجز 

أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا علي بن داود ثنا آدم بن أيب  - ٥٠٥٤
إياس ح وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو القاسم عبد الرمحن بن احلسن األسدي هبمذان ثنا إبراهيم بن 

أقبل رجل بناضحني وقد : احلسني ثنا آدم ثنا شعبة ثنا حمارب بن دثار قال مسعت جابر بن عبد اهللا األنصاري يقول 
ناضحيه وأقبل إىل معاذ ليصلي معه فقرأ معاذ البقرة والنساء جنح الليل فوافق معاذ بن جبل يصلي املغرب فترك 



فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فشكا إليه معاذا فقال النيب صلى اهللا عليه و 
ليل إذا سلم أفاتن أنت أو قال أفتان أنت ثالث مرار فلوال صليت بسبح اسم ربك األعلى والشمس وضحاها وال

يغشى فإنه يصلي وراءك الكبري وذو احلاجة والضعيف رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن أيب إياس كذا قال 
حمارب بن دثار عن جابر املغرب وقال عمرو بن دينار وأبو الزبري وعبيد اهللا بن مقسم عن جابر العشاء أما حديث 

  عمرو فقد مضى يف هذا الكتاب يف موضعني 

ا حديث أيب الزبري فأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو وأم - ٥٠٥٥
العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك بن هليعة والليث بن سعد عن أيب الزبري عن 

صحابه فأخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم أن معاذ بن جبل صلى العشاء فطول على ا: جابر بن عبد اهللا أخربه 
بذلك فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ملعاذ أفتان أنت يا معاذ خفف على الناس واقرأ بالشمس وضحاها وسبح 
اسم ربك األعلى وحنو ذلك وال تشق على الناس رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة وغريه عن الليث بن سعد إال 

  والليل إذا يغشى ومل يقل وال تشق على الناس أنه زاد اقرأ باسم ربك 

وأما حديث عبيد اهللا بن مقسم فأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حيىي بن  - ٥٠٥٦
حبيب ثنا خالد بن احلارث ثنا حممد بن عجالن عن عبيد اهللا بن مقسم عن جابر قال فذكر قصة معاذ وتلك القصة 

كان معاذ يصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العشاء مث يرجع فيصلي بأصحابه فرجع ذات ليلة : قال 
فصلى هبم وصلى خلفه فىت من قومه فلما طال على الفىت صلى وخرج وأخذ خبطام بعريه وانطلق فلما صلى معاذ 

بالذي صنع وقال الفىت وأنا ألخربن ذكر ذلك له فقال إن هذا به لنفاق ألخربن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالذي صنع فغدوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربه معاذ بالذي صنع 
الفىت فقال الفىت يا رسول اهللا يطيل املكث عندك مث يرجع فيطيل علينا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفتان 

ال للفىت كيف تصنع أنت يا بن أخي إذا صليت قال أقرأ بفاحتة الكتاب وأسأل اهللا اجلنة وأعوذ به أنت يا معاذ وق
من النار وأين ال أدري ما دندنتك ودندنة معاذ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين ومعاذ حول هاتني أو حنو 

ن العدو قد أتوا قال فقدموا فاستشهد الفىت فقال ذا قال فقال الفىت ولكن سيعلم معاذا إذا قدم القوم وقد خربوا أ
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد ذلك ملعاذ ما فعل خصمي وخصمك قال يا رسول اهللا صدق اهللا وكذبت 

  استشهد 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا طالب بن حبيب  - ٥٠٥٧
مسعت عبد الرمحن بن جابر حيدث عن حزم بن أيب كعب أنه أتى معاذا وهو يصلي بقومه صالة املغرب يف هذا قال 

يا معاذ ال تكن فتانا فإنه يصلي وراءك الكبري والضعيف وذو : اخلرب قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ٢اهللا أعلم احلاجة واملسافر كذا قال والروايات املتقدمة يف العشاء أصح و

  باب الرجل يصلي لنفسه فيطيل ما شاء

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان  - ٥٠٥٨
بن أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار أنبأ إمساعيل 



إسحاق القاضي ثنا عبد اهللا يعين القعنيب عن مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه 
إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبري وإذا صلى أحدكم لنفسه : و سلم أنه قال 

اهللا عليه و سلم قال إذا كان أحدكم يصلي للناس فليخفف فليطول ما شاء ويف رواية الشافعي أن رسول اهللا صلى 
فإن فيهم السقيم والضعيف فإذا كان يصلي لنفسه فليطل ما شاء رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف 

  عن مالك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أيب الزناد وزاد فيه بعضهم الصغري 

نبأ جعفر بن حممد بن نصري اخللدي ثنا موسى بن هارون ثنا قتيبة بن سعيد وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أ - ٥٠٥٩
إذا أم أحدكم الناس : ثنا املغرية عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

يف الصحيح فليخفف فإن فيهم الصغري والكبري والضعيف واملريض فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء رواه مسلم 
  عن قتيبة 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن مهام  - ٥٠٦٠
إذا أم أحدكم بالناس فليخفف : بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

هم الضعيف وفيهم السقيم وإن قام وحده فليطل صالته ما شاء رواه مسلم يف الصحيح الصالة فإن فيهم الكبري وفي
  عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ثنا أمحد بن نصر ثنا أبو نعيم ثنا عمرو  - ٥٠٦١
فظ له ثنا احلسن بن سفيان ثنا حممد بن عبد اهللا بن منري ثنا أيب ثنا بن عثمان قال وحدثنا حممد بن يعقوب إمالء والل

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له أم : عمرو بن عثمان ثنا موسى بن طلحة ثنا عثمان بن أيب العاص الثقفي 
بني ثديي مث  قومك فقلت يا رسول اهللا إين أجد يف نفسي شيئا قال أدنه فأجلسين بني يديه مث وضع كفه يف صدري

قال حتول فوضعهما يف ظهري بني كتفي مث قال أم قومك فمن أم قوما فليخفف فإن فيهم الكبري وأن فيهم الصغري 
وإن فيهم املريض وإن فيهم ذا احلاجة فإذا صلى أحدكم فليصل كيف شاء رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن 

  عبد اهللا بن منري 

احلسن القاضي وأبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل قاال ثنا أبو العباس حممد أخربنا أبو بكر أمحد بن  - ٥٠٦٢
بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حجاج أخربين بن جريج عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن نافع عن 

عليه و سلم  كان النيب صلى اهللا: بن سرجس قال عدنا أبا واقد الليثي يف وجعه الذي مات فيه فسمعناه يقول 
   ٣أخف الناس صالة على الناس وأطول الناس صالة لنفسه 

  باب ختفيف الصالة لألمر حيدث

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا املنيعي وأبو يعلي قاال ثنا احلسن بن عيسى أنبأ عبد  - ٥٠٦٣
أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد الرمحن بن  اهللا بن املبارك أنبأ األوزاعي ح وأخربنا أبو علي الروذباري

إبراهيم ثنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه 
لصيب فأجتوز إين ألقوم إىل الصالة وأنا أريد أن أطول فيها فأمسع بكاء ا: قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



كراهية أن أشق على أمه لفظ حديث الروذباري ويف حديث األديب يف الصالة وقال فأجتوز يف صاليت أخرجه 
  البخاري يف الصحيح من حديث الوليد بن مسلم عن األوزاعي مث قال تابعه بشر بن بكر وبن املبارك 

الفقيه ثنا أمحد بن حممد بن عيسى ثنا أبو سلمة  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان - ٥٠٦٤
يعين موسى بن إمساعيل ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام ثنا موسى بن إمساعيل 

ها فأمسع أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول إين ألقوم يف الصالة وأنا أريد أطيل: ثنا أبان ثنا قتادة عن أنس 
بكاء الصيب فأجتوز يف صاليت مما أعلم من وجد أمه عليه من بكائه أخرجه البخاري يف الصحيح فقال وقال موسى 

باب قدر قراءة النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الصالة املكتوبة وهو إمام قد مضت األخبار الصحيحة  ٤حدثنا أبان 
  يف هذا املعىن يف باب طول القراءة وقصرها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس الدوري ثنا يزيد بن هارون أنبأ بن  - ٥٠٦٥
أيب ذئب ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر أنبأ بن 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمرنا :  عن بن عمر قال أيب ذئب عن احلارث يعين بن عبد الرمحن عن سامل
  بالتخفيف وإن كان ليؤمنا بالصافات 

وأخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد  - ٥٠٦٦
سألت أنسا عن : ر ثنا عبد العزيز بن قيس قال بن إسحاق ثنا عفان ثنا سكني بن عبد العزيز حدثين املثىن األمح

مقدار صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فأمر النضر بن أنس أو أحد بنيه فصلى بنا الظهر أو العصر فقرأ بنا 
  واملرسالت وعم يتساءلون 

ثنا بشر بن موسى ثنا أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري الطوسي هبا أنبأ أبو طاهر احملمد آباذي  - ٥٠٦٧
كان رسول اهللا صلى اهللا : عبد الصمد وهو بن حسان ثنا سفيان عن مساك بن حرب أنه مسع جابر بن مسرة يقول 

عليه و سلم يصلي الصلوات كنحو من صالتكم اليت تصلون اليوم ولكنه كان خيفف كانت صالته أخف من 
   ٥صالتكم كان يقرأ يف الفجر الواقعة وحنوها من السور 

  باب اجتماع القوم يف موضع هم فيه سواء

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان قال حفظناه  - ٥٠٦٨
من األعمش ومل جنده ههنا مبكة قال مسعت إمساعيل بن رجاء حيدث عن أوس بن ضمعج احلضرمي عن أيب مسعود 

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا فإن كانوا يف القراءة سواء : ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم األنصاري قال قا
فأعلمهم بالسنة فإن كانوا يف السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا يف اهلجرة سواء فأكربهم سنا وال يؤم رجل يف 

  عن بن أيب عمر عن سفيان  سلطانه وال جيلس على تكرمته يف بيته إال بإذنه رواه مسلم يف الصحيح

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد وأنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا روح بن الفرج ثنا  - ٥٠٦٩
حيىي بن بكري حدثين الليث بن سعد عن جرير بن حازم عن سليمان األعمش عن إمساعيل بن رجاء عن أوس بن 



يؤم القوم أكثرهم : نصاري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضمعج عن عقبة بن عمرو وأيب مسعود األ
قرآنا فإن كانوا يف القرآن واحدا فأقدمهم هجرة فإن كانت اهلجرة واحدة فأكثرهم فقها فإن كان يف الفقه واحدا 

ير بن حازم عن فأكربهم سنا وال يؤمن رجل يف سلطانه وال جيلس على تكرمته يف بيته إال أن يأذن له كذا قاله جر
  األعمش ورواه مجاعة عن األعمش على اللفظ األول 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنبأ حاجب بن أمحد ثنا حممد بن حيىي ثنا حممد بن عبد اهللا بن  - ٥٠٧٠
بن أيب شيبة أنبأ أبو  املثىن ثنا سعيد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر

خالد األمحر ثنا سعيد عن قتادة عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
إذا كانوا ثالثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم باإلمامة أقرؤهم لفظهما سواء رواه مسلم يف الصحيح عن أيب : و سلم 

  بكر بن أيب شيبة 

نا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشام عن قتادة عن أخرب - ٥٠٧١
إذا كانوا ثالثة يف سفر فليؤمهم أحدهم : أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٦وأحقهم باإلمامة أقرؤهم أخرجه مسلم من حديث معاذ بن هشام عن أبيه 

  باب البيان أنه إمنا قيل يؤمهم أقرؤهم إن من مضى من األئمة كانوا يسلمون

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ٥٠٧٢كبارا فيتفقهون قبل أن يقرأوا مع القراءة 
أيب عبد الرمحن عن عبد العباس بن حممد الدوري ثنا شاذان األسود بن عامر ثنا شريك عن عطاء بن السائب عن 

كنا إذا تعلمنا من النيب صلى اهللا عليه و سلم عشر آيات من القرآن مل نتعلم من العشر اليت نزلت بعدها : اهللا قال 
  حىت نعلم ما فيه قيل لشريك من العمل قال نعم 

ن أمحد بن بشر أنبأ أبو أخربنا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف الفقيه املهرجاين هبا ثنا أبو سهل بشر ب - ٥٠٧٣
حممد احلسن بن علي القطان ثنا عبيد بن جناد احلليب ثنا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة عن القاسم بن 

لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يؤتى اإلميان قبل القرآن وتنزل السورة : عوف قال مسعت عبد اهللا بن عمر يقول 
لم فنتعلم حالهلا وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها كما تعلمون على حممد صلى اهللا عليه و س

أنتم اليوم القرآن مث لقد رأيت اليوم رجاال يؤتى أحدهم القرآن قبل اإلميان فيقرأ ما بني فاحتته إىل خامتته ما يدرى ما 
  آمره وال زاجره وال ما ينبغي أن يقف عنده منه فينثره نثر الدقل 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أخربنا أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان  - ٥٠٧٤
إنا قوم أوتينا اإلميان قبل أن نؤتى القرآن وأنكم قوم : عن إمساعيل بن أيب خالد عن أيب السفر قال قال حذيفة 

  أوتيتم القرآن قبل أن تؤتوا اإلميان 



د بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن أيوب أنبأ احلسني بن احلريث ثنا أخربنا حمم - ٥٠٧٥
كنا غلمانا حزاورة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : وكيع عن محاد بن جنيح عن أيب عمران اجلوين عن جندب قال 

   ٧إنكم اليوم تعلمون القرآن قبل اإلميان سلم فيعلمنا اإلميان قبل القرآن مث يعلمنا القرآن فازددنا به إميانا و

  باب إذا استووا يف الفقه والقراءة أمهم أكربهم سنا

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق بن أيوب الفقيه إمالء ثنا إبراهيم بن يوسف  - ٥٠٧٦
أتينا رسول اهللا صلى : نا مالك بن احلويرث قال ثنا حممد بن بشار ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا أيوب عن أيب قالبة ث

اهللا عليه و سلم وحنن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رحيما رقيقا 
فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلينا واشتقنا سألنا عما تركنا بعدنا فأخربناه فقال ارجعوا إىل أهاليكم فأقيموا فيهم 
وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها وأشياء ال أحفظها وصلوا كما رأيتموين أصلي فإذا حضرت الصالة 

فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن املثىن ورواه مسلم عن بن أيب عمر 
  كالمها عن الثقفي 

اسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا إمساعيل ومسلمة بن حممد أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن د - ٥٠٧٧
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له أو لصاحب له إذا : املعىن واحد عن خالد عن أيب قالبة عن مالك بن حويرث 

 حضرت الصالة فأذنا مث أقيما مث ليؤمكما أكربكما ويف حديث مسلمة قال كنا يومئذ متقاربني يف العلم وقال يف
   ٨حديث إمساعيل قال خالد قلت أليب قالبة فأين القراءة قال إهنما كانا متقاربني 

  باب من قال يؤمهم ذو نسب إذا استووا يف القراءة والفقه

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا أنبأ أبو القاسم عبيد اهللا بن إبراهيم بن  - ٥٠٧٨
د بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثين أبو هريرة بالويه املزكي ثنا أمح

الناس تبع لقريش يف هذا الشان مسلمهم تبع ملسلمهم وكافرهم تبع : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  لكافرهم رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق 

نا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أمحد بن يونس ثنا أخرب - ٥٠٧٩
ال يزال هذا األمر يف : عاصم بن حممد عن أبيه قال قال عبد اهللا بن عمر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ح عن أمحد بن يونس قريش ما بقي من الناس اثنان رواه البخاري ومسلم يف الصحي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن علي بن عبد احلميد اآلدمي مبكة ثنا إسحاق بن  - ٥٠٨٠
ال تعلموا : إبراهيم أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن بن أيب حثمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

موا قريشا وال تأخروا عنها فإن القرشي مثل قوة الرجلني من غريهم يعين يف الرأي هذا قريشا وتعلموا منها وال تقد
  مرسل وروي موصوال وليس بالقوي 



أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبيد اهللا عن شيبان  - ٥٠٨١
األئمة من : ري عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عن األعمش عن سهل يكىن أبا أسد عن بكري اجلز

   ٩قريش 

  باب من قال يؤمهم أحسنهم وجها إن صح اخلرب

أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي أنبأ أبو علي احلسن بن علي بن يزيد احلافظ وأنا سألته أنبأ حممد بن  - ٥٠٨٢
عبد العزيز بن معاوية بن عبد العزيز أبو خالد القاضي من ولد احلسن بن قتيبة العسقالين وكان من أماثل الشام ثنا 

عتاب بن أسيد أنبأ أبو عاصم أنبأ عزرة بن ثابت عن علباء بن أمحر عن أيب زيد األنصاري وهو عمرو بن أخطب 
لقراءة إذا كانوا ثالثة فليؤمهم أقرؤهم لكتاب اهللا عز و جل فإن كانوا يف ا: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ١٠سواء فأكربهم سنا فإن كانوا يف السن سواء فأحسنهم وجها 

  باب الصالة خلف من ال حيمد فعله

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا بن وهب حدثين  - ٥٠٨٣
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معاوية بن صاحل عن العالء بن احلارث عن مكحول عن أيب هريرة قال 

اجلهاد واجب عليكم مع كل أمري برا كان أو فاجرا والصالة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن 
  عمل الكبائر والصالة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر 

ن حيىي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد ب - ٥٠٨٤
اعتزل مبىن يف قتال بن الزبري واحلجاج مبىن فصلى مع : أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن بن جريج عن نافع أن بن عمر 

  احلجاج 

ثنا حممد بن مصفى وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن أمحد بن عاصم  - ٥٠٨٥
بعثين عبد امللك بن مروان بكتب إىل احلجاج : ثنا الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن عبد العزيز عن عمري بن هانئ قال 

فأتيته وقد نصب على البيت أربعني منجنيقا فرأيت بن عمر إذا حضرت الصالة مع احلجاج صلى معه وإذا حضر 
لرمحن أتصلي مع هؤالء وهذه أعماهلم فقال يا أخا أهل الشام ما أنا هلم بن الزبري صلى معه فقلت له يا أبا عبد ا

حبامد وال نطيع خملوقا يف معصية اخلالق قال قلت ما تقول يف أهل الشام قال ما أنا هلم حبامد قلت فما تقول يف أهل 
رق قلت فما قولك يف هذه البيعة مكة قال ما أنا هلم بعاذر يقتتلون على الدنيا يتهافتون يف النار هتافت الذباب يف امل

اليت أخذ علينا مروان قال قال بن عمر كنا إذا بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على السمع والطاعة يلقننا 
  فيما استطعتم 

عن  أخربنا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ حامت بن إمساعيل - ٥٠٨٦
كانا يصليان خلف مروان قال فقال ما كانا يصليان : جعفر بن حممد عن أبيه أن احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما 

  إذا رجعا إىل منازهلما فقال ال واهللا ما كانا يزيدان على صالة األئمة 



محد بن فارس ثنا حممد بن أخربنا حممد بن إبراهيم الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين أنبأ أبو أ - ٥٠٨٧
أدركت عشرة من أصحاب : إمساعيل البخاري قال ثنا عبد اهللا عن معاوية بن صاحل عن عبد الكرمي البكاء قال 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم كلهم يصلي خلف أئمة اجلور 

ن يعقوب ثنا أبو جعفر أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد ب - ٥٠٨٨
حممد بن عبيد اهللا بن أيب داود املنادي املخرمي ببغداد ثنا يونس وهو بن حممد املؤدب ثنا أبو شهاب ثنا يونس بن 

كان بن عمر يسلم على اخلشبية واخلوارج وهم يقتتلون فقال من قال حي على الصالة أجبته : عبيد عن نافع قال 
   ١١من قال حي على قتل أخيك املسلم وأخذ ماله قلت ال ومن قال حي على الفالح أجبته و

  باب الصالة بأمر الوايل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب ثنا السرى بن خزمية ثنا عبد اهللا يعين بن مسلمة ح  - ٥٠٨٩
الك عن أيب حازم بن دينار وأخربنا أبو علي الروذباري واللفظ له أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا القعنيب عن م

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذهب إىل بين عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت : عن سهل بن سعد 
الصالة فجاء املؤذن إىل أيب بكر رضي اهللا عنه فقال أتصلي بالناس فأقيم قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول اهللا 

فتخلص حىت وقف يف الصالة فصفق الناس وكان أبو بكر رضي اهللا عنه ال  صلى اهللا عليه و سلم والناس يف الصالة
يلتفت يف الصالة فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأشار إليه رسول اهللا 

ى اهللا عليه و صلى اهللا عليه و سلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد اهللا على ما أمره به رسول اهللا صل
سلم من ذلك مث استأخر أبو بكر رضي اهللا عنه حىت استوى يف الصف وتقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فصلى فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك قال أبو بكر رضي اهللا عنه ما كان البن أيب قحافة 
لم مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مايل رأيتكم أكثرمت أن يصلي بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

التصفيح من نابه شيء يف صالته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه فإمنا التصفيح للنساء أخرجاه يف الصحيحني من 
  حديث مالك وغريه عن أيب حازم 

ثنا عمرو بن عون أنبأ محاد بن زيد عن أيب  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود - ٥٠٩٠
كان قتال بني بين عمرو بن عوف فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فأتاهم : حازم عن سهل بن سعد قال 

ليصلح بينهم بعد الظهر فقال لبالل إذا حضرت صالة العصر ومل آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس فلما حضرت 
أقام مث أمر أبا بكر رضي اهللا عنه فتقدم وذكر احلديث قال يف آخره إذا نابكم شيء يف صالة العصر أذن بالل مث 

الصالة فليسبح الرجال ولتصفق النساء قال الشيخ قوله لبالل يف هذا احلديث زيادة حفظها محاد بن زيد والزيادة 
   ١٢يف مثله مقبولة واهللا أعلم 

  باب الصالة بغري أمر الوايل

و احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك البزار ثنا حيىي بن بكري ثنا أخربنا أب - ٥٠٩١
الليث عن عقيل عن بن شهاب أنه قال حدثين عباد بن زياد عن عروة بن املغرية ومحزة بن املغرية ح وأخربنا أبو 



نا يعقوب بن سفيان ثنا أبو صاحل حدثين احلسن حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ث
الليث حدثين يونس عن بن شهاب قال حدثين عباد بن زياد عن عروة ومحزة ابين املغرية بن شعبة أهنما مسعا املغرية 

سار مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة تبوك فلما دنا الفجر عدل رسول اهللا صلى : بن شعبة خيرب أنه 
سلم قال فعدلت معه فأناخ فتربز ومعي إداوة فيها ماء فلما جاءين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرين اهللا عليه و 

فسكبت على يده من األداوة ثالث مرات مث غسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجهه مث ذهب حيسر عن 
لى اهللا عليه و سلم يديه يف جبته ذراعيه فضاق كما جبة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأدخل رسول اهللا ص

فأخرجهما من حتت اجلبة فغسلهما إىل املرفقني مث مسح برأسه وتوضأ على خفيه مث أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم وأقبل معه املغرية فوجد الناس قد أقاموا الصالة وقدموا عبد الرمحن بن عوف يصلي هلم فصلى هبم عبد الرمحن 

فجر قبل أن يأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصف ركعة من صالة ال
مع الناس وراء عبد الرمحن يف الركعة الثانية فلما سلم عبد الرمحن قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتم صالته 

و سلم صالته قال للناس قد أصبتم أو  ففزع الناس لذلك وأكثروا التسبيح فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه
  أحسنتم كذا قاال يف إسناده عن عباد عن عروة ومحزه 

وقد رواه بن وهب عن يونس بن يزيد فقال عن عروة فقط ورواه بن جريج فقال حدثين بن شهاب عن  - ٥٠٩٢
ر احلديث إىل أن قال فلما فذك: حديث عباد بن زياد أن عروة بن املغرية بن شعبة حدثه أن املغرية بن شعبة أخربه 

قضى النيب صلى اهللا عليه و سلم صالته أقبل عليهم مث قال أحسنتم أو قد أصبتم يغبطهم أن صلوا الصالة لوقتها 
قال بن جريج قال بن شهاب عن إمساعيل بن حممد بن سعد عن محزة بن املغرية حنو حديث عباد قال املغرية فأردت 

النيب صلى اهللا عليه و سلم دعه أخربناه بذلك أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن  تأخري عبد الرمحن بن عوف فقال
يعقوب ثنا أمحد بن سلمة وإبراهيم بن أيب طالب قاال ثنا حممد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج رواه مسلم يف 

  الصحيح عن حممد بن رافع 

اد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن أخربنا حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغد - ٥٠٩٣
شهدت العيد مع عمر رضي اهللا عنه : قعنب وبن بكري عن مالك عن بن شهاب عن أيب عبيد موىل بن أزهر قال 

  وشهدت العيد مع علي وعثمان حمصور 

إمساعيل بن حممد الصفار ثنا وأخربنا أبو حممد بن عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ  - ٥٠٩٤
: أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عروة عن عبيد اهللا بن عدي يعين بن اخليار أنه 

دخل على عثمان رضي اهللا عنه وهو حمصور وعلي رضي اهللا عنه يصلي بالناس فقال إين أحرج أن أصلي مع هؤالء 
ثمان أن الصالة أحسن ما عمل الناس فإذا رأيتهم حيسنون فأحسن معهم وإذا رأيتهم وأنت اإلمام قال فقال له ع
  يسيئون فاجتنب مسيئهم 

أخربنا أبو أمحد العدل أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن أيب جعفر  - ٥٠٩٥
ة خرج يتبع الناس يقول من يصلي للناس حىت أنه رأى صاحب املقصورة يف الفتنة حني حضرت الصال: القارىء 

   ١٣انتهى إىل عبد اهللا بن عمر فقال له عبد اهللا بن عمر إذا تقدم أنت فصلي بني يدي الناس 



  باب اإلمام يؤخر الصالة والقوم ال خيشونه

غدادي ثنا حيىي بن أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا إبراهيم بن احلارث الب - ٥٠٩٦
أن : أيب بكري ثنا داود بن عبد الرمحن املكي ثنا عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن القاسم بن عبد الرمحن أن أباه أخربه 

الوليد بن عقبة أخر الصالة بالكوفة وأنا جالس مع أيب يف املسجد فقام عبد اهللا بن مسعود فثوب بالصالة فصلى 
ما محلك على ما صنعت أجاءك من أمري املؤمنني أمر فسمع وطاعة أم ابتدعت الذي بالناس فأرسل إليه الوليد 

صنعت قال مل يأتنا من أمري املؤمنني أمر ومعاذ اهللا أن أكون ابتدعت أىب اهللا علينا ورسوله أن ننتظرك يف صالتنا 
  ونتبع حاجتك 

اهللا بن حممد بن إسحاق الفاكهي مبكة ثنا  وحدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف إمالء أنبأ أبو حممد عبد - ٥٠٩٧
أبو حيىي بن أيب مسرة ثنا حممد بن أمحد بن الوليد األزرقي أنبأ داود بن عبد الرمحن عن بن خثيم عن القاسم بن عبد 

ستكون بعدي أمراء يؤخرون : الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
عن مواقيتها وحيدثون البدعة فقال بن مسعود وكيف أصنع إن أدركتهم قال تسألين بن أم عبد كيف تصنع  الصالة

   ١٤ال طاعة ملن عصى اهللا تابعه إمساعيل بن زكريا عن بن خثيم وزاد فيه ويطفئون السنة 

  باب اإلمام يؤخر الصالة والقوم خيافون سطوته

قرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن حممد امل - ٥٠٩٨
أبو الربيع ثنا محاد بن زيد عن أيب عمران اجلوين عن عبد اهللا بن الصامت عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال يل 

يتون الصالة كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصالة عن وقتها أو قال مي: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
عن وقتها قال قلت فما تأمرين قال صل الصالة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإهنا لك نافلة رواه مسلم يف 

  الصحيح عن أيب الربيع 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد الرمحن بن إبراهيم الدمشقي وهو  - ٥٠٩٩
سن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا دحيم دحيم وأخربنا أبو احل

ثنا الوليد هو بن مسلم ثنا األوزاعي حدثين حسان بن عطية عن عبد الرمحن بن سابط عن عمرو بن ميمون األودي 
 عليه و سلم إلينا قال فسمعت تكبريه قدم علينا معاذ بن جبل رضي اهللا عنه اليمن رسول رسول اهللا صلى اهللا: قال 

مع الفجر برجل أجش الصوت قال قال فألقيت عليه حمبىت فما فارقته حىت دفنته بالشام ميتا مث نظرت إىل أفقه 
الناس بعده فأتيت بن مسعود فلزمته حىت مات فقال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف بكم إذا أتت 

الة بغري وقتها قلت فما تأمرين إن أدركين ذلك يا رسول اهللا قال صل الصالة مليقاهتا عليكم أمراء يصلون الص
   ١٥واجعل صالتك معهم سبحة 

  باب إذا اجتمع القوم فيهم الوايل



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو حممد عبد اهللا بن جعفر بن درستويه النحوي ثنا حممد بن عبيد اهللا بن  - ٥١٠٠
نادي ثنا أبو بدر ثنا األعمش ح وأخربنا أبو عبد اهللا أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا احلسن بن سفيان أيب داود امل

ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا أبو خالد األمحر عن األعمش عن إمساعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أيب مسعود 
وم أقرؤهم لكتاب اهللا فإن كانوا يف القراءة سواء يؤم الق: األنصاري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فأعلمهم بالسنة فإن كانوا يف السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا يف اهلجرة سواء فأقدمهم سنا وال يؤمن الرجل 
الرجل يف سلطانه وال يقعد يف بيته على تكرمته إال بإذنه لفظ حديثه عن أيب عمرو رواه مسلم يف الصحيح عن أيب 

   ١٦ر بن أيب شيبة بك

  باب إمامة القوم ال سلطان فيهم وهم يف بيت أحدهم

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة  - ٥١٠١
اهللا صلى عن إمساعيل بن رجاء الزبيدي قال مسعت أوس بن ضمعج حيدث عن أيب مسعود البدري قال قال رسول 

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا وأقدمهم هجرة فإن كانوا يف القراءة سواء فأقدمهم هجرة فإن : اهللا عليه و سلم 
كانوا يف اهلجرة سواء فأكربهم سنا وال يؤم الرجل يف بيته وال يف سلطانه وال جيلس على تكرمته إال بإذنه أو قال إال 

  أن يأذن لك 

الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة أخربين وأخربنا أبو علي  - ٥١٠٢
بإسناده ومتنه سواء إال أنه قال أقرؤهم لكتاب اهللا وأقدمهم قراءة فإن كانوا يف القراءة : إمساعيل بن رجاء فذكره 

  ل وما تكرمته قال فراشه سواء فليؤمهم أكربهم سنا مث ذكر باقي احلديث قال شعبة فقلت إلمساعي

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إبراهيم بن عبد اهللا ثنا سليمان بن حرب ثنا  - ٥١٠٣
فذكر احلديث مبثل حديث بن فورك : شعبة عن إمساعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج قال مسعت أبا مسعود يقول 

طانه وال يف أهله وال يقعد على تكرمته يف بيته إال بإذنه أو إال أن يأذن له أخرجه إال أنه قال وال يؤم الرجل يف سل
مسلم يف الصحيح من حديث غندر عن شعبة على لفظ حديث سليمان بن حرب إال أنه قال أقرؤهم لكتاب اهللا 

  وأقدمهم قراءة 

لي حامد بن حممد اهلروي ثنا بشر وحدثنا اإلمام أبو الطيب سهل بن حممد بن سليمان إمالء أنبأ أبو ع - ٥١٠٤
بن موسى األسدي ثنا أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن يزيد املقرئ ثنا املسعودي عن إمساعيل بن رجاء عن أوس بن 

يؤمكم أقرؤكم لكتاب اهللا : ضمعج عن بن مسعود عقبة بن عمرو البدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
كانت قراءتكم سواء فأقدمكم هجرة فإن كانت هجرتكم سواء فأقدمكم سنا وال يؤم وأقدمكم قراءة للقرآن فإن 

  رجل رجال يف سلطانه وال يف أهله وال جيلس على تكرمته إال بإذنه 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري ثنا عثمان بن  - ٥١٠٥
يمان عن إسحاق بن حيىي بن طلحة بن عبيد اهللا ثنا املسيب بن رافع ومعبد بن خالد عن عبد خرزاذ ثنا سعيد بن سل

أتينا قيس بن سعد بن عبادة يف بيته فأذن بالصالة فقلنا لقيس قم : اهللا بن يزيد اخلطمي وكان أمريا على الكوفة قال 



س بدونه يقال له عبد اهللا بن حنظلة الغسيل فصل لنا قال إين مل أكن ألصلي بقوم مل أكن عليهم أمريا فقال رجل لي
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الرجل أحق بصدر دابته وبصدر فراشه وأحق أن يؤم يف رحله قال قيس عند 

  ذلك ملوىل له قم فصل هلم 

الرازي ثنا حممد أخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف الفقيه أنبأ أبو سعيد عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب  - ٥١٠٦
زارين حذيفة : بن أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة عن أيب نضرة عن أيب سعيد موىل بين أسيد قال 

وأبو ذر وبن مسعود فحضرت الصالة فأراد أبو ذر أن يتقدم فقال له حذيفة رب البيت أحق فقال له عبد اهللا نعم 
   ١٧يا أبا ذر 

   من الزائرباب اإلمام الراتب أوىل

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا أبان عن بديل قال  - ٥١٠٧
حدثين أبو عطية موىل منا قال كان مالك بن احلويرث يأتينا إىل مصالنا هذا فأقيمت الصالة فقلنا له تقدم فصل 

: سأحدثكم مل ال أصلي بكم مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول فقال لنا قدموا رجال منكم يصلي بكم و
  من زار قوما فال يؤمهم وليؤمهم رجال منهم 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ٥١٠٨
أقيمت الصالة يف مسجد بطائفة املدينة والبن عمر قريب من ذلك : عبد اجمليد عن بن جريج قال أخربين نافع قال 

املسجد أرض يعملها وإمام ذلك املسجد موىل له ومسكن ذلك املوىل وأصحابه مث فلما مسعهم عبد اهللا جاء ليشهد 
معهم الصالة فقال له املوىل صاحب املسجد تقدم فصل فقال عبد اهللا أنت أحق أن تصلي يف مسجدك مين فصلى 

  ملوىل ا

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو احلسن حممد بن احلسن بن احلسني بن  - ٥١٠٩
: منصور ثنا حممد بن حيىي بن سليمان ثنا عاصم بن علي ثنا شعبة عن أيب قيس قال مسعت هزيل بن شرحبيل قال 

قال يتقدم أمامكم قال فقلنا إن إمامنا ليس ههنا قال جاء بن مسعود إىل مسجدنا فأقيمت الصالة فقلنا له تقدم 
   ١٨يتقدم رجل منكم فقام على دكان يف املسجد قال فنهاه عبد اهللا عن ذلك وروينا عن بن عمر يف معناه 

  باب اإلمام املسافر يؤم املقيمني

ا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أمحد بن سلمة ثن - ٥١١٠
صليت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم مبين ركعتني ومع : الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن سامل عن بن عمر قال 

أيب بكر ركعتني ومع عمر ركعتني ومع عثمان صدرا من خالفته مث صلى أربعا رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق 
  بن إبراهيم 



أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن أخربنا أبو  - ٥١١١
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا : إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكري ثنا مالك عن بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه 

  م فإنا قوم سفر عنه كان إذا قدم مكة صلى هلم ركعتني مث يقول يا أهل مكة أمتوا صالتك

   ١٩مثل ذلك : وبإسناده قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  - ٥١١٢

  باب كراهية اإلمامة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا احلسن  - ٥١١٣
د الرمحن بن عبد اهللا بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة قال قال رسول بن موسى ثنا عب

يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وهلم وإن أخطأوا فلكم وعليهم رواه البخاري يف : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  الصحيح عن الفضل بن سهل عن حسن بن موسى 

حلسني بن حممد بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه أخربنا أبو احلسن حممد بن ا - ٥١١٤
ثنا يعقوب بن سفيان الفارسي حدثين سعيد بن أيب مرمي أنبأ حيىي بن أيوب عن عبد الرمحن بن حرملة أخربين أبو 

بفاعل مسعت  علي اهلمداين سكن اإلسكندرية قال خرجت يف سفر ومعنا عقبة بن عامر فقلنا له أمنا قال لست
من أم الناس فأصاب الوقت وأمت الصالة فله وهلم ومن نقص من ذلك شيئا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  فعليه وال عليهم 

وأخربنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو احلسن علي بن الفضل بن حممد بن عقيل ثنا أبو  - ٥١١٥
املديين ثنا حيىي بن سعيد ثنا سفيان ثنا سليمان هو األعمش عن أيب صاحل قال وال أراه شعيب احلراين ثنا علي بن 

اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن فارشد اهللا األئمة : مسعه منه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  وغفر للمؤذنني 

الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن املغرية عن  أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن عبيد - ٥١١٦
أقيمت الصالة فتدافعوا فتقدم حذيفة فصلى هبم مث قال لتبتلن هلا إماما غريي أو لتصلن : إبراهيم عن أيب معمر قال 

وحدانا قال املغرية فحدثت هبذا احلديث جماهد وإبراهيم شاهد فقال جماهد فرادى فقال فرادى ووحدانا سواء 
   ٢٠وينا عن أيب طلحة األنصاري أنه كره ذلك ور

  باب السمع والطاعة لإلمام ما مل يأمر مبعصية من تأخري الصالة عن وقتها

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين  - ٥١١٧وغري ذلك 
السمع والطاعة على : بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  ثنا بن منري ثنا أيب ثنا عبيد اهللا عن نافع عن

  املرء املسلم فيما أحب وكره إال أن يؤمر مبعصية فإذا أمر مبعصية فال مسع وال طاعة 



وأخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم اإلسفرائيين أنبأ أبو بكر حممد بن يزداد بن مسعود ثنا  - ٥١١٨
فذكره مبثله إال أنه قال ما مل يؤمر : أيوب الرازي ثنا مسدد بن مسرهد ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا  حممد بن

  مبعصية رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن حممد بن عبد اهللا بن منري 

الصفار ثنا أبو جعفر أمحد أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا  - ٥١١٩
بن مهران األصفهاين ثنا حممد بن الصباح ثنا إمساعيل بن زكريا عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن القاسم بن عبد 

إنه سيلي أمركم قوم : الرمحن عن أبيه عن عبد اهللا يعين بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ويؤخرون الصالة عن مواقيتها قال بن مسعود فكيف يا رسول اهللا إن أدركتهم قال يا يطفئون السنة وحيدثون بدعة 

  بن أم عبد ال طاعة ملن عصى اهللا قاهلا ثالثا 

وحدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء وقراءة أنبأ أبو سعيد أمحد بن زياد البصري مبكة ثنا  - ٥١٢٠
نا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد اهللا بن مسعود قال قال حممد بن احلجاج بن إياس الضيب ث
لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصالة لغري وقتها فإن أدركتموهم فصلوا يف : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  بيوتكم للوقت الذي تعرفون مث صلوا معهم واجعلوها سبحة 

حلسني العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا حممد بن حيىي ثنا عبد الصمد بن أخربنا أبو احلسن حممد بن ا - ٥١٢١
: عبد الوارث ثنا شعبة عن أيوب وبديل بن ميسرة عن أيب العالية عن عبد اهللا بن الصامت عن أيب ذر رفعه قال 

مث أخرج فإن  ضرب فخذي وقال كيف أنت إذا بقيت يف قوم يؤخرون الصالة عن وقتها مث قال صل الصالة لوقتها
كنت يف املسجد فأقيمت الصالة فصل معهم أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث شعبة عن بديل بن ميسرة مسندا 

٢١   

  باب ما جاء فيمن أم قوما وهم له كارهون

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد  - ٥١٢٢
هاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ عبد الرمحن بن زياد ح وأخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد واللفظ له أنبأ الو

عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ عن عبد الرمحن بن زياد بن أنعم قال حدثين 
ثالثة ال يقبل اهللا منهم صالة : صلى اهللا عليه و سلم قال عمران بن عبد املعافري عن عبد اهللا بن عمرو أن النيب 

من يؤم قوما وهم له كارهون ورجل أتى الصالة دبارا قال والدبار أن يأتى هبا بعد فوت الوقت ورجل اعتبد حمررة 
 قال الشافعي يف كتاب اإلمامة يف هذا الباب يقال ال تقبل صالة من أم قوما وهم له كارهون وال صالة أمرأة

وزوجها عاتب عليها وال عبد آبق حىت يرجع ومل أحفظه من وجه يثبت أهل العلم باحلديث مثله قال الشيخ وهذا 
  احلديث هبذا املعىن إمنا يروى بإسنادين ضعيفني أحدمها مرسل واآلخر موصول 

بن يعقوب ثنا أبو عتبة أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد  - ٥١٢٣
ثالثة ال : ثنا بقية ثنا إمساعيل عن احلجاج بن أرطأة عن قتادة عن احلسن قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  جتاوز صالهتم رؤوسهم رجل أم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها ساخط عليها ومملوك فر من مواله 



: إمساعيل عن عطاء عن أيب نضرة عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وبإسنادمها ثنا بقية ثنا  - ٥١٢٤
  مبثله وحديث عبد الرمحن بن زياد أمثل من هذا وإن كان غري قوي أيضا واحملفوظ من حديث قتادة 

مر عن ما أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ مع - ٥١٢٥
ثالثة ال جتاوز صالهتم آذاهنم عبد آبق من سيده حىت يأيت فيضع يده يف يده : قتادة قال ال أعلمه إال رفعه قال 

وامرأة بات زوجها غضبان عليها ورجل أم قوما وهم له كارهون وروى أيضا عن أيب غالب عن أيب أمامة وليس 
النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال وعن يزيد بن أيب حبيب  بالقوي وروي يف اإلمامة واملرأة عن عطاء بن دينار عن

   ٢٢عن عمرو بن الوليد عن أنس بن مالك يرفعه 

  باب ارتفاع الكراهية إذا كان أكثرهم به راضني

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد جعفر بن هارون النحوي ببغداد ثنا إسحاق بن صدقة بن صبيح  - ٥١٢٦
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و : لد ثنا سليمان بن بالل حدثين عبد اهللا بن دينار عن بن عمر قال ثنا خالد بن خم

سلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس يف إمارته فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن تطعنوا يف 
ن كان خليقا لإلمارة وأن أباه من أحب الناس إيل وإن إمارته فقد كنتم تطعنون على إمارة أبيه من قبل وأمي اهللا لئ

هذا ملن أحب الناس إيل بعده رواه البخاري يف الصحيح عن خالد بن خملد وأخرجه مسلم من وجه آخر عن عبد 
   ٢٣اهللا بن دينار 

  باب كراهية الوالية مجلة

ا أبو املوجه ثنا أمحد بن يونس ثنا بن أيب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس النيسابوري مبرو ثن - ٥١٢٧
إنكم ستحرصون على اإلمارة : ذئب عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وإهنا ستكون يوم القيامة حسرة وندامة فنعمت املرضعة وبئست الفاطمة رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن 
  يونس 

أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا علي بن احلسن اهلاليل ثنا أبو عاصم عن بن عجالن عن  أخربنا - ٥١٢٨
ما من أمري عشرية إال يؤتى به يوم القيامة مغلوال حىت : أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  يفك عنه العدل أو ينفقه اجلور قال فقال بعضهم يوبقه اجلور 

أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو عبد  - ٥١٢٩
الرمحن املقرئ ثنا سعيد بن أيب أيوب عن عبيد اهللا بن أيب جعفر عن سامل بن أيب سامل اجليشاين عن أبيه عن أيب ذر أنه 

ا أبا ذر إين أراك ضعيفا وإين أحب لك ما أحب لنفسي ال تأمرن ي: قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ٢٤على اثنني وال تولني مال يتيم رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب وغريه عن املقرئ 

  باب كراهية التدافع عن اإلمامة



األزدي ثنا مروان أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا هارون بن عباد  - ٥١٣٠
أخربتين طلحة أم غراب عن عقيلة أمرأة من بين فزارة موالة هلم عن سالمة بنت احلر أخت خرشة بن احلر الفزاري 

إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل املسجد ال جيدون إماما : قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
   ٢٥يصلي هبم 

  عميم الدعاءباب ما على اإلمام من ت

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن  - ٥١٣١
حممد الدوري ثنا زيد بن حباب العكلي ثنا معاوية بن صاحل حدثين السفر بن نسري األزدي عن يزيد بن شريح 

إذا أم الرجل القوم فال خيتص بدعاء : هللا صلى اهللا عليه و سلم احلضرمي عن أيب أمامة الباهلي قال قال رسول ا
دوهنم فإن فعل فقد خاهنم وال يدخل عينه يف بيت قوم بغري إذهنم فإن فعل فقد خاهنم وهذا حديث قد اختلف فيه 

  على يزيد بن شريح من وجوه هذا أحدها والثاين 

أبو بكر أمحد بن سلمان النجاد ببغداد ثنا حيىي بن جعفر  ما أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ - ٥١٣٢
بن الزبرقان أنبأ يزيد بن هارون أنبأ أصبغ بن زيد ثنا منصور عن ثور بن يزيد عن يزيد بن شريح عن أيب حيي 

ال حيل لرجل أو المرىء أن يصلي وهو حاقن حىت : املؤذن عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
يتخفف وال حيل المرىء مسلم أن يؤم قوما إال بإذهنم وال خيص نفسه بدعوة دوهنم فإن فعل فقد خاهنم وال حيل 

المرىء مسلم أن ينظر يف قعر بيت فإن نظر فقد دمر أو قال فقد دخل وكذلك رواه غريه عن ثور وقوله دمر يعين 
  دخل بغري إذهنم والوجه الثالث 

أنبأ أمحد بن سلمان ثنا حممد بن اهليثم ثنا موسى بن أيوب ثنا بقية قال قال يل شعبة  ما أخربنا أبو زكريا - ٥١٣٣
كيف حدثك حبيب بن صاحل أردد علي أشفين فقلت حدثين حبيب بن صاحل عن يزيد بن شريح عن أيب حي املؤذن 

  ن صاحل حنوه وكذلك رواه إمساعيل بن عياش عن حبيب ب: عن ثوبان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو احلسن السراج ثنا أبو شعيب احلراين ثنا العيشي ثنا محاد بن سلمة ثنا  - ٥١٣٤
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أتى على علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وقد خرج : ثابت عن عمرو بن شعيب 

ين اللهم تب علي فضرب النيب صلى اهللا عليه و سلم على منكبه لصالة الفجر وعلي يقول اللهم اغفر يل اللهم ارمح
   ٢٦وقال أعمم ففضل ما بني العموم واخلصوص كما بني السماء واألرض أخرجه أبو داود يف املراسيل 

  باب اإلمام يعتمد على الشيء قبل افتتاح الصالة وبعده

عمرو بن مطر أنبأ أمحد بن احلسني بن نصر بن مطر أخربنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو  - ٥١٣٥
احلذاء ثنا علي بن املديين ثنا محيد بن األسود أبو األسود ثنا مصعب بن ثابت بن عبد اهللا بن الزبري عن حممد بن 

إن رسول اهللا صلى : مسلم بن خباب قال جاء أنس بن مالك فقعد مكانك فقال تدرون ما هذا العود قلنا ال قال 
عليه و سلم كان إذا قام إىل الصالة أخذه بيمينه فقال اعتدلوا سووا صفوفكم مث أخذه بيساره فقال إعتدلوا اهللا 



سووا صفوفكم فلما هدم املسجد فقد فالتمسه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فوجده قد أخذه بنو عمرو بن عوف 
ة عن أم قيس بنت حمصن أن رسول اهللا صلى فجعلوه يف مسجدهم فأخذه فأعاده وروينا يف أبواب العمل يف الصال

   ٨اهللا عليه و سلم ملا أسن ومحل اللحم اختذ عمودا يف مصاله يعتمد عليه 

  مجاع أبواب إثبات إمامة املرأة وغريها

 )١   

  باب إثبات إمامة املرأة

ثنا أمحد بن سلمان  أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر بن حفص املقرئ بن احلمامي رمحه اهللا ببغداد - ٥١٣٦
النجاد ثنا جعفر بن حممد بن شاكر ثنا أبو نعيم ثنا الوليد بن مجيع حدثتين جديت عن أم ورقة بنت عبد اهللا بن 

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يزورها ويسميها الشهيدة وكانت قد مجعت القرآن وكان رسول : احلارث 
ا قالت تأذن يل فأخرج معك أداوي جرحاكم وأمرض مرضاكم لعل اهللا اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني غزا بدر

تعاىل يهدي يل شهادة قال إن اهللا تعاىل مهد لك شهادة فكان يسميها الشهيدة وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم قد 
ل إن أم ورقة قتلتها أمرها أن تؤم أهل دارها وإهنا غمتها جارية هلا وغالم كانت قد دبرهتما فقتالها يف إمارة عمر فقي

جاريتها وغالمها وأهنما هربا فأتى هبما فصلبهما فكانا أول مصلوبني باملدينة فقال عمر رضي اهللا عنه صدق رسول 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول انطلقوا نزور الشهيدة 

األصبهاين ثنا أمحد بن يونس الضيب  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار - ٥١٣٧
ثنا عبد اهللا بن داود اخلرييب ثنا الوليد بن مجيع عن ليلى بنت مالك وعبد الرمحن يعين بن خالد األنصاري عن أم 

انطلقوا بنا إىل الشهيدة فنزورها : ورقة األنصارية رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول 
ن هلا ويقام وتؤم أهل دارها يف الفرائض ورواه وكيع عن الوليد بن عبد اهللا بن مجيع عن جدته وعبد وأمر أن يؤذو

   ٢الرمحن بن خالد األنصاري عن أم ورقة مبعىن رواية أيب نعيم 

  باب املرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن

اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا عبد  - ٥١٣٨
  أن عائشة أمت نسوة يف املكتوبة فأمتهن بينهن وسطا : وكيع ثنا سفيان عن ميسرة أيب حازم عن رائطة احلنفية 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا عبد اهللا بن إدريس  - ٥١٣٩
  أهنا كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن : طاء عن عائشة عن ليث عن ع

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٥١٤٠
  امت وسطا أهنا أمتهن فق: الشافعي أنبأ بن عيينة عن عمار الدهين عن امرأة من قومه يقال هلا حجرية عن أم سلمة 



أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو أمحد احلافظ أنبأ أبو جعفر حممد بن احلسن بن سعيد املقرئ بالكوفة ثنا  - ٥١٤١
تؤم : عباد بن يعقوب األسدي ثنا بن أيب حيىي يعين إبراهيم عن داود يعين بن احلصني عن عكرمة عن بن عباس قال 

   ٣ه حديثا مسندا يف باب األذان وفيه ضعف املرأة النساء تقوم وسطهن وقد روينا في

  باب خري مساجد النساء قعر بيوهتن

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن  - ٥١٤٢
ال : لى اهللا عليه و سلم هارون ثنا العوام بن حوشب حدثين حبيب بن أيب ثابت عن بن عمر قال قال رسول اهللا ص

  متنعوا نساءكم املسجد وبيوهتن خري هلن 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن  - ٥١٤٣
 عليه و سلم وهب ثنا عمرو بن احلارث أن دراجا أبا السمح أخربه عن السائب موىل أم سلمة زوج النيب صلى اهللا

  خري مساجد النساء قعر بيوهتن : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن أمحد الزاهد ثنا أمحد بن مهدي بن  - ٥١٤٤
األحوص عن عبد اهللا عن النيب  رستم األصبهاين ثنا عمرو بن عاصم الكاليب ثنا مهام عن قتادة عن مورق عن أيب

صالة املرأة يف بيتها أفضل من صالهتا يف حجرهتا وصالهتا يف خمدعها أفضل من صالهتا : صلى اهللا عليه و سلم قال 
  يف بيتها 

وأخربنا أبو إسحاق اإلسفرائيين اإلمام ثنا حممد بن يزداد بن مسعود ثنا حممد بن أيوب الرازي أنبأ سهل  - ٥١٤٥
ثنا علي بن مسهر عن إبراهيم بن مسلم اهلجري عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى  بن عثمان

ما صلت امرأة صالة أحب إىل اهللا من صالهتا يف أشد بيتها ظلمة ورواه جعفر بن عون عن : اهللا عليه و سلم 
  إبراهيم اهلجري فوقفه على عبد اهللا 

فذكره : سحاق أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر أخربنا أبو زكريا بن أيب إ - ٥١٤٦
  موقوفا إال أنه قال يف أشد مكان يف بيتها ظلمة 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن الوليد الفحام ثنا أبو املنذر إمساعيل  - ٥١٤٧
والذي ال إله غريه ما : كهيل عن أيب عمرو الشيباين عن عبد اهللا بن مسعود قال بن عمر املسعودي عن سلمة بن 

صلت امرأة صالة خري هلا من صالة تصليها يف بيتها إال أن يكون مسجد احلرام أو مسجد الرسول صلى اهللا عليه و 
  سلم إال عجوزا يف منقلها تابعه جعفر بن عون وغريه عن املسعودي 

لقاسم عبد اخلالق بن علي بن عبد اخلالق املؤذن أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن خنب أنبأ أخربنا أبو ا - ٥١٤٨
حممد بن إمساعيل الترمذي ثنا أيوب بن سليمان بن بالل حدثين أبو بكر بن أيب أويس حدثين سليمان بن بالل عن 

لقاسم بن حممد عن عائشة قالت شريك عن حيىي بن جعفر بن أيب كثري عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب لبيبة عن ا



ألن تصلي املرأة يف بيتها خري هلا من أن تصلي يف حجرهتا وألن تصلي يف : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ٤حجرهتا خري هلا من أن تصلي يف الدار وألن تصلي يف الدار خري هلا من أن تصلي يف املسجد 

  ىل املسجد أن ال مينعهاباب االختيار للزوج إذا استأذنت امرأته إ

حدثنا أبو احلسن احلسين إمالء وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قراءة قاال أنبأ حاجب بن أمحد ثنا عبد  - ٥١٤٩
إذا استأذنت : الرحيم بن منيب ثنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ها زاد العلوي يف روايته قال سفيان إذا كان ذلك ليال أحدكم امرأته إىل املسجد فال مينع

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ ثنا حممد بن أيوب ثنا علي بن املديين ثنا سفيان عن  - ٥١٥٠
فذكره مبثله إال أنه قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن : الزهري 

  املديين ورواه مسلم عن زهري بن حرب وغريه عن سفيان إال أنه قال يبلغ به 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا احلسني بن احلسن بن أيوب الطوسي بنيسابور سنة ثالث  - ٥١٥١
حامت الرازي ثنا عبيد اهللا وثالثني وثالث مائة ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ احلسني بن احلسن بن أيوب أنبأ أبو 

إذا استأذنكم نساؤكم إىل : بن موسى أنبأ حنظلة عن سامل عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
املسجد أو إىل املساجد فأذنوا هلن رواه البخاري يف الصحيح عن عبيد اهللا بن موسى وقال إىل املسجد مل يشك 

  لة بن أيب سفيان وأخرجه مسلم من وجه آخر عن حنظ

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة  - ٥١٥٢
ال متنعوا النساء املساجد : عن األعمش عن جماهد عن بن عمر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

تخذنه دغال فرفع يده فلطمه وقال أحدثك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالليل فقال ابنه واهللا لنمنعهن ي
  وتقول هذا قال البخاري قال شعبة عن األعمش وأخرجه مسلم من وجهني آخرين عن األعمش 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو صادق بن أيب الفوارس قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن  - ٥١٥٣
كانت امرأة لعمر رضي اهللا عنه : د احلميد احلارثي ثنا أبو أسامة عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال عب

تشهد صالة الصبح والعشاء يف اجلماعة يف املسجد فقيل هلا مل خترجني وقد تعلمني أن عمر يكره ذلك ويغار قالت 
 عليه و سلم قال ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا رواه البخاري فما مينعه أن ينهاين قال مينعه قول رسول اهللا صلى اهللا

  يف الصحيح عن يوسف بن موسى عن أيب أسامة وأخرج مسلم احلديث دون قصة عمر من حديث عبيد اهللا 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد بن  - ٥١٥٤
املصري ثنا حيىي بن عثمان بن صاحل ثنا إبراهيم بن مروان أبو بكر ثنا عبد املؤمن بن عبد اهللا الكناين عن عبد أمحد 

يا رسول اهللا إنا حنب الصالة تعين : احلميد بن املنذر بن أىب محيد الساعدي عن أبيه عن جدته أم محيد أهنا قالت 
يه و سلم صالتكن يف بيوتكن خري من صالتكن يف دوركن معك فيمنعنا أزواجنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عل

وصالتكن يف دوركن أفضل من صالتكن يف مسجد اجلماعة قال أبو زكريا سألت أبا بكر عن عبد املؤمن هذا أين 



مسع منه قال بودان وهبا يومئذ عبد املؤمن قال الشيخ تابعه أيضا بن هليعة عن عبد احلميد وفيه داللة على أن األمر 
  ن ال مينعن أمر ندب واستحباب ال أمر فرض وإجياب وهو قول العامة من أهل العلم بأ

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر املخرمي ثنا  - ٥١٥٥
لو رأى رسول اهللا : قالت  سفيان بن عيينة عن حيىي بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة رضي اهللا عنها

صلى اهللا عليه و سلم ما أحدث النساء بعده ملنعهن املسجد كما منعته نساء بين إسرائيل قلنا يا هذه تعين لعمرة أو 
منعته نساء بين إسرائيل قلت نعم رواه مسلم يف الصحيح عن عمرو الناقد عن سفيان وأخرجه البخاري من وجه 

   ٥آخر عن حيىي 

  شهد املسجد للصالة ال متس طيباباب املرأة ت

أخربنا حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حممد بن غالب  - ٥١٥٦
ثنا أمية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم عن حممد بن عجالن ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين 

فر أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا حيىي بن سعيد عن حممد بن عجالن عن أبو عمرو بن أيب جع
بكري بن عبد اهللا بن األشج عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت حتدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  أيب بكر بن أيب شيبة إذا شهدت إحداكن العشاء اآلخرة فال متس طيبا رواه مسلم يف الصحيح عن : قال 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ح وحدثنا القاضي أبو العالء  - ٥١٥٧
وأبو جعفر العزائمي قاال أنبأ أبو سهل اإلسفرائيين ثنا داود بن احلسني البيهقي قاال ثنا حيىي بن حيىي أنبأ عبد اهللا بن 

 بن أيب فروة حدثنا يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا حممد بن عبد اهللا
  أميا امرأة أصابت خبورا فال تشهد معنا العشاء اآلخرة رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي : عليه و سلم 

سن علي بن حممد بن أمحد املصري ثنا أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن بشران ببغداد أنبأ أبو احل - ٥١٥٨
أنه لقي : سليمان بن شعيب الكيساين ثنا بشر بن بكر ثنا األوزاعي ثنا موسى بن يسار عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

امرأة تعصف رحيها فقال يا أمة اجلبار تريدين املسجد قالت نعم قال وله تطيبت قالت نعم قال فارجعي فإين مسعت 
اهللا عليه و سلم يقول ما من امرأة خترج إىل املسجد فتعصف رحيها فيقبل اهللا منها صالة حىت ترجع رسول اهللا صلى 

  فتغتسل وكذلك رواه العباس بن الوليد بن مزيد عن أبيه عن األوزاعي 

أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ٥١٥٩
باس بن حممد الدوري ثنا خالد بن خملد ثنا عبد الرمحن بن احلارث بن أيب عبيد من أشياخ كوثى موىل أيب رهم الع

خرجت مع أيب هريرة من املسجد ضحى فلقيتنا امرأة هبا من العطر شيء مل أجد بأنفي مثله : الغفاري عن جده قال 
تريدين قالت املسجد قال وألي شيء تطيبت هبذا  قط فقال هلا أبو هريرة عليك السالم فقالت وعليك قال فأين

الطيب قالت للمسجد قال اهللا قالت اهللا قال اهللا قالت اهللا قال فإن حيب أبا القاسم صلى اهللا عليه و سلم أخربين أنه 
ال تقبل المرأة صالة تطيبت بطيب لغري زوجها حىت تغتسل منه غسلها من اجلنابة فاذهيب فاغتسلي منه مث ارجعي 



صلي جده أبو احلارث عبيد بن أيب عبيد وهو عبد الرمحن بن احلارث بن أيب احلارث بن أيب عبيد ورواه عاصم بن ف
  عبد اهللا عن عبيد موىل أيب رهم 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا حيىي بن حممد بن البختري ثنا عبيد  - ٥١٦٠
ال : يب ثنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اهللا بن معاذ ثنا أ

   ٩متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا وليخرجن إذا خرجن تفالت 

  مجاع أبواب صالة املسافر واجلمع يف السفر

 )١   

  باب رخصة القصر يف كل سفر ال يكون معصية وإن كان املسافر آمنا

ربنا أبو احلسن حممد بن احلسن بن حممد بن الفضل ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا أخ - ٥١٦١
يعقوب بن سفيان ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن عبد الرمحن بن أيب عمار ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو 

الفقيه ثنا أبو احلسن علي بن إبراهيم بن معاوية العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ح وأخربنا أبو طاهر 
أنبأ أمحد بن عبد اجلبار العطاردي ثنا عبد اهللا بن إدريس عن بن جريج عن بن أيب عمار عن عبد اهللا بن بأبيه عن 

ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن { قلت لعمر رضي اهللا عنه قوله تعاىل : يعلى بن أمية قال 
وقد آمن الناس قال عجبت مما عجبت منه فسألت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال صدقة } م الذين كفروا يفتنك

تصدق اهللا هبا عليكم فاقبلوا صدقته لفظ حديث بن إدريس ويف حديث أيب عاصم قال قلت لعمر بن اخلطاب رضي 
ويف آخره فقال صدقة اهللا } الذين كفروا  أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم{ اهللا عنه قال اهللا عز و جل 

  عليكم فاقبلوها رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن عبد اهللا بن إدريس 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٥١٦٢
د ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حممد بن أيب بكر ثنا حيىي بن سعي

حنبل ومسدد قاال ثنا حيىي عن بن جريج قال حدثين عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب عمار عن عبد اهللا بن بأبيه عن 
إن { وإمنا قال اهللا جل ثناؤه  قلت لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إقصار الناس الصالة اليوم: يعلى بن أمية قال 

فقد ذهب ذلك اليوم فقال عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى } خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 
اهللا عليه و سلم فقال صدقة تصدق اهللا جل وعز هبا عليكم فاقبلوا صدقته رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن أيب 

  بكر 

د بن حممد بن غالب اخلوارزمي احلافظ ببغداد ثنا أبو العباس حممد بن أمحد أخربنا أبو بكر أمح - ٥١٦٣
النيسابوري ثنا حممد بن أيوب أنبأ أبو الوليد ثنا شعبة ثنا أبو إسحاق قال مسعت حارثة بن وهب رجال من خزاعة 

بخاري يف الصحيح عن أيب صلينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبىن أكثر ما كنا وآمنه ركعتني رواه ال: قال 
  الوليد 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ العباس بن الفضل األسفاطي ثنا أمحد بن يونس ثنا  - ٥١٦٤
صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبىن والناس أكثر ما : زهري عن أيب إسحاق عن حارثة بن وهب قال 

  حجة الوداع رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن يونس كانوا فصلى ركعتني يف 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر بن احلسن القاضي قالوا ثنا أبو  - ٥١٦٥
العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب وأنا أمسع أخربك يونس بن يزيد عن بن شهاب قال 

فرض اهللا الصالة حني فرضها ركعتني مث : عروة بن الزبري عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت  حدثين
أمتها يف احلضر وأقرت صالة السفر على الفريضة األوىل رواه مسلم يف الصحيح عن حرملة بن حيىي وغريه عن بن 

  وهب وأخرجه البخاري من وجه آخر عن بن شهاب 

و طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا حممد بن يزيد السلمي ثنا أبو الربيع أخربنا أب - ٥١٦٦
البصري ثنا أبو عوانة ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ 

فرض اهللا عز و جل الصالة على لسان نبيكم صلى : أبو عوانة عن بكري بن األخنس عن جماهد عن بن عباس قال 
اهللا عليه و سلم يف احلضر أربعا ويف السفر ركعتني ويف اخلوف ركعة لفظ حديثهما سواء رواه مسلم يف الصحيح 

  عن حيىي بن حيىي وأيب الربيع وغريمها 

ن يعقوب القاضي ثنا حممد أخربنا أبو احلسن علي بن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف ب - ٥١٦٧
بن أيب بكر ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا أيوب عن حممد بن سريين عن بن عباس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا 

  كان يسافر من املدينة إىل مكة آمنا ال خياف إال اهللا فيصلي ركعتني : عليه و سلم 

ي ثنا أمحد بن حفص وعبد اهللا بن حممد الفراء وقطن وحدثنا أبو احلسن العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرق - ٥١٦٨
بن إبراهيم قالوا ثنا حفص بن عبد اهللا حدثين إبراهيم بن طهمان عن خالد احلذاء عن حممد بن سريين عن بن عباس 

  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسافر ما بني مكة واملدينة ال خياف إال اهللا مث يقصر الصالة : قال 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا حجاج وسليمان بن  - ٥١٦٩
حرب ح وأخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان بن حرب قاال 

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم : هللا عنه قال ثنا يزيد بن إبراهيم ثنا حممد بن سريين قال نبئت أن بن عباس رضي ا
  خيرج ما بني مكة واملدينة ال خياف إال اهللا فيقصر الصالة 

حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محاد  - ٥١٧٠
بن حصني عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و بن سلمة عن علي بن زيد عن أيب نضرة قال سأل شاب عمران 

إن هذا الفىت يسألين عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف السفر فاحفظوهن عين ما : سلم يف السفر فقال 
سافرت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سفرا قط إال صلى ركعتني حىت يرجع وشهدت معه حنني والطائف 

مث حججت معه واعتمرت فصلى ركعتني مث قال يا أهل مكة أمتوا الصالة فإنا قوم سفر مث فكان يصلي ركعتني 
حججت مع أيب بكر وإعتمرت فصلى ركعتني ركعتني قال يا أهل مكة أمتوا فإنا قوم سفر مث حججت مع عمر 



مرت فصلى واعتمرت فصلى ركعتني ركعتني مث قال يا أهل مكة أمتوا فإنا قوم سفر مث حججت مع عثمان وإعت
  ركعتني ركعتني مث إن عثمان أمت رضي اهللا عنهم 

أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا األصبغ  - ٥١٧١
أخربين بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب أخربين عبد امللك بن أيب بكر بن عبد الرمحن عن أمية بن عبد اهللا بن 

أنه سأل بن عمر قلت أرأيت قصر الصالة يف السفر إنا ال جندها يف الكتاب إمنا جند ذكر صالة : الد بن أسيد خ
اخلوف قال أمية قال عبد اهللا بن عمر يا بن أخي إن اهللا عز و جل أرسل حممدا صلى اهللا عليه و سلم وال نعلم شيئا 

يفعل وقصر الصالة يف السفر سنة سنها رسول اهللا صلى اهللا فإمنا نفعل ما رأينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ٢عليه و سلم ورواه الليث عن بن شهاب عن عبد اهللا بن أيب بكر وأسنده مجاعة عن بن شهاب فلم يقيموا إسناده 

  باب السفر الذي تقصر يف مثله الصالة

يه ببغداد قال قرئ على أمحد بن حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان الفق - ٥١٧٢
خرجنا مع رسول اهللا : عيسى وأنا أمسع ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث ثنا حيىي بن أيب إسحاق ثنا أنس بن مالك قال 

صلى اهللا عليه و سلم من املدينة إىل مكة فكان يصلي ركعتني ركعتني حىت رجعنا إىل املدينة قال قلنا فأقمتم مبكة 
  ال أقمنا عشرا رواه البخاري يف الصحيح عن أيب معمر وأخرجه مسلم من أوجه آخر عن حيىي شيئا ق

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي السكري ببغداد أنبأ أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن  - ٥١٧٣
  صر الصالة إىل خيرب أن عمر ق: منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه 

وأخربنا أبو حممد بن حيىي أنبأ إمساعيل ثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ مالك عن نافع عن  - ٥١٧٤
  أنه قصر الصالة يف خيرب وقال هذه ثالث قواصد يعين ليال : بن عمر 

يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن - ٥١٧٥
الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا 

أن أباه عبد اهللا بن عمر ركب إىل ذات النصب فقصر الصالة يف مسريه ذلك : مالك عن نافع عن سامل بن عبد اهللا 
  وبني ذات النصب واملدينة أربعة برد قال مالك 

وأخربنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو  - ٥١٧٦
بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه 

  أنه ركب إىل رمي فقصر الصالة يف مسريه ذلك قال مالك وذلك حنو من أربعة برد : 

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن  - ٥١٧٧
بن عمر كان يقصر يف أن عبد اهللا : إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكري ثنا مالك عن بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا 

وبإسناده حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد اهللا بن عباس كان يقصر الصالة يف مثل ما بني مكة * مسريه اليوم التام 
  والطائف ويف مثل ما بني مكة وجدة ويف مثل ما بني مكة وعسفان قال مالك وذلك أربعة برد 



سحاق أنبأ حممد بن غالب أنبأ علي بن اجلعد أنبأ شعبة عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إ - ٥١٧٩
  إذا سافرت يوما إىل الليل فاقصر الصالة : منصور عن جماهد عن بن عباس قال 

وأخربنا أبو حامد أمحد بن علي بن أمحد الرازي احلافظ أنبأ زاهر بن أمحد ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا  - ٥١٨٠
ج ثنا ليث حدثين يزيد بن أيب حبيب عن عطاء بن أيب رباح أن عبد اهللا بن عمر يوسف بن سعيد بن مسلم ثنا حجا
  كانا يصليان ركعتني ركعتني ويفطران يف أربعة برد فما فوق ذلك : وعبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهم 

بيد ثنا سفيان عن أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان البصري أنبأ حممد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن ع - ٥١٨١
   ٣يف التقصري قال يف ليلتني : يونس عن احلسن 

  باب السفر الذي ال تقصر يف مثله الصالة

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٥١٨٢
أنه سئل أتقصر إىل عرفة فقال ال ولكن إىل : الشافعي أنبأ سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس 

  عسفان وإىل جدة وإىل الطائف 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا شعبة  - ٥١٨٣
من يومك قلت نعم قال ال قلت البن عباس أقصر إىل األبلة قال أجتىء : أنبأ شبيل الضبعي قال مسعت أبا مجرة قال 

  تقصر 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٥١٨٤
الشافعي أنبأ مالك بن أنس ح وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا 

  نه كان يسافر مع بن عمر الربيد فال يقصر الصالة أ: مالك عن نافع 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد يف  - ٥١٨٥
أن ناسا منكم خيرجون إىل سوادهم إما يف جتارة وإما يف جباية وإما يف حشر : حديث عثمان أنه قال بلغين 

الة فال تفعلوا فإمنا يقصر الصالة من كان شاخصا أو حبضرة عدو وقال أبو عبيد حدثناه بن علية عن فيقصرون الص
أيوب عن أيب قالبة قال حدثين من قرأ كتاب عثمان أو قرئ عليه بذلك قال أبو عبيد قوله احلشر هم القوم 

  ت غيبته تبلغ أن تكون سفرا خيرجون بدواهبم إىل املرعى وفيه من الفقه أنه مل ير التقصري إال ملن كان

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ  - ٥١٨٦
ال يغرنكم : جعفر بن عون أنبأ مسعر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال عبد اهللا هو بن مسعود 

  سوادكم هذا فإمنا هو من كوفتكم 

وقد روى إمساعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن جماهد عن أبيه وعطاء بن أيب رباح عن بن عباس أن  - ٥١٨٧
يا أهل مكة ال تقصروا الصالة يف أدىن من أربعة برد من مكة إىل عسفان أنبأ : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 



محد بن حممد بن زياد ثنا أبو إمساعيل الترمذي ثنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ حدثين أ
إبراهيم بن العالء ثنا إمساعيل بن عياش وهذا حديث ضعيف إمساعيل بن عياش ال حيتج به وعبد الوهاب بن جماهد 

   ٤ضعيف مبرة والصحيح أن ذلك من قول بن عباس كما سبق ذكره 

  باب حجة من قال ال تقصر الصالة يف أقل من ثالثة أيام

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا حيىي بن سعيد عن  - ٥١٨٨
ال تسافر امرأة ثالثا إال ومعها ذو حمرم : عبيد اهللا قال حدثين نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  لقطان أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث حيىي ا

أخربنا أبو الفوارس احلسن بن أمحد بن أيب الفوارس ببغداد أنبأ حممد بن أمحد بن الصواف ثنا بشر بن  - ٥١٨٩
موسى ثنا أبو نعيم ثنا األعمش ح وأنبأ أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن عمر بن حفص الزاهد ثنا إبراهيم بن 

ال :  صاحل عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عبد اهللا العبسي أنبأ وكيع عن األعمش عن أيب
تسافر امرأة سفرا ثالثة أيام فصاعدا إال مع أبيها أو ابنها أو أخيها أو مع زوجها أو ذي حمرم لفظ حديث وكيع 

ح عن أيب بكر بن ويف رواية أيب نعيم إال مع زوجها أو أبيها أو أخيها أو ذي حمرم وقال املرأة رواه مسلم يف الصحي
أيب شيبة وغريه عن وكيع وأخرجه من حديث أيب معاوية عن األعمش وقال فيه سفرا يكون ثالثة أيام فصاعدا 
ورواه قزعة بن حيىي عن أيب سعيد وقال يف إحدى الروايتني عنه فوق ثالث وقال يف الرواية األخرى عنه يومني 

فقال يف إحدى الروايات عنه يوما وليلة وقال يف بعضها يوما وقال  ورواه أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم
  يف بعضها ليلة وقال يف بعضها بريدا أما الرواية األوىل عن قزعة فأخربنا أبو طاهر الفقيه 

أخربنا أبو طاهر احملمد آباذي ثنا العباس الدوري ثنا روح بن عبادة ثنا سعيد بن أيب عروبة وهشام بن  - ٥١٩٠
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن تسافر املرأة : د اهللا عن قتادة عن قزعة عن أيب سعيد اخلدري قال أيب عب

  فوق ثالثة أيام إال مع ذي حمرم أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث بن أيب عروبة وهشام الدستوائي 

بن عبيد ثنا متتام ثنا عفان وأبو الوليد وأما الرواية األخرى عنه فأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد  - ٥١٩١
وحفص بن عمر وحممد بن كثري ومسلم بن إبراهيم وعمرو بن حكام قالوا ثنا شعبة قال عبد امللك أنبأين قال مسعت 

يقول ال تسافر املرأة : قزعة موىل زياد قال مسعت أبا سعيد اخلدري قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ليلتني إال ومعها زوجها أو ذو حمرم منها رواه البخاري يف الصحيح عن حفص بن عمر وأيب الوليد مسرية يومني و

  وغريمها وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة وأما الروايات يف ذلك عن أيب هريرة 

بيع بن فأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وغريه قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الر - ٥١٩٢
ال : سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يوم وليلة إال مع ذي حمرم رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن 
رواه القعنيب وبن بكري ومجاعة عن مالك ورواه بشر بن عمر عن مالك حيىي عن مالك وأشار إليه البخاري وكذلك 

  عن سعيد عن أبيه عن أيب هريرة وكذلك قاله بن أيب ذئب والليث بن سعد عن سعيد أما حديث بن أيب ذئب 



ا فأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا بن أيب ذئب ثن - ٥١٩٣
ال حيل المرأة تؤمن : سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

باهللا واليوم اآلخر تسافر يوما إال ومعها ذو حمرم رواه البخاري يف الصحيح عن آدم عن بن أيب ذئب وأخرجه مسلم 
  يب كثري عن سعيد وأما حديث الليث من وجه آخر عن بن أيب ذئب وكذلك قاله حيىي بن أ

فأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن  - ٥١٩٤
ال حيل المرأة مسلمة تسافر مسرية ليلة : سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ذو حرمة منها رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد عن الليث وهذه الروايات عن أيب هريرة  إال ومعها رجل
  كلها متفقة يف منت احلديث ألن من قال يوما أراد به بليلته ومن قال ليلة أراد بيومها 

عليه و سلم وقد روى سهيل بن أيب صاحل عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا  - ٥١٩٥
  ال تسافر امرأة بريدا إال مع ذي حمرم : قال 

أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان بن حرب ثنا  - ٥١٩٦
فذكره وهذه الرواية يف الثالثة واليومني واليوم صحيحة وكان النيب صلى : محاد بن سلمة عن سهيل بن أيب صاحل 

هللا عليه و سلم سئل عن املرأة تسافر ثالثا من غري حمرم فقال ال وسئل عنها تسافر يومني من غري حمرم فقال ال ا
  ويوما فقال ال فأدى كل واحد منهم ما حفظ وال يكون عدد من هذه األعداد حدا للسفر وباهللا التوفيق 

ه اهللا إمالء أنبأ أبو نصر حممد بن محدويه بن وقد حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمح - ٥١٩٧
سهل املروزي ثنا حممود بن آدم املروزي ثنا سفيان بن عيينة اهلاليل عن عمرو بن دينار عن أيب معبد موىل بن عباس 

ال خيلون رجل بامرأة وال تسافر امرأة إال ومعها ذو : عن بن عباس قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 
   ٥أخرجه البخاري ومسلم من حديث بن عيينة  حمرم

  باب كراهية ترك التقصري واملسح على اخلفني وما يكون رخصة رغبة عن السنة

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب حدثين عبد اهللا بن حممد ثنا  - ٥١٩٨
صنع : عن أيب الضحى عن مسروق عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير عن األعمش

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرا فترخص فيه فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأهنم كرهوه وتنزهوا عنه فقال ما 
مسلم بال رجال بلغهم عين أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه فواهللا ألنا أعلمهم باهللا وأشدهم له خشية رواه 

  يف الصحيح عن زهري بن حرب عن جرير وأخرجه البخاري من حديث حفص بن غياث عن األعمش 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن اهليثم ثنا هارون بن  - ٥١٩٩
أن رسول اهللا صلى اهللا  معروف ثنا بن الدراوردي عن موسى بن عقبة عن حرب بن قيس عن نافع عن بن عمر

إن اهللا عز و جل حيب أن تؤتى رخصه كما حيب أن تؤتى عزائمه وكذلك رواه إبراهيم بن محزة : عليه و سلم قال 
  عن الدراوردي عن موسى بن عقبة إال أنه قال كما يكره أن تؤتى معاصيه 



ي ثنا حممد بن نصر الصائغ ثنا إبراهيم بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو قتيبة سلم بن الفضل اآلدم - ٥٢٠٠
  فذكره : محزة 

وأخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ثنا أبو بكر حممد بن املؤمل بن احلسن بن عيسى ثنا عبدان  - ٥٢٠١
ن بن عبد احلليم البيهقي ثنا أبو مصعب ثنا عبد العزيز بن حممد عن عمارة بن غزية عن حرب بن قيس عن نافع ع

إن اهللا عز و جل حيب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى : بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
معاصيه وهكذا رواه علي بن املديين وقتيبة وغريمها عن عبد العزيز عن عمارة وكأنه مسعه منهما مجيعا وقد رويناه 

 بن عباس من قوهلم إال أهنم قالوا كما حيب أن تؤتى مبعناه عن عبد اهللا بن مسعود وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللا
  عزائمه 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان األصبهاين ثنا بن منيع ثنا أبو الربيع الزهراين ثنا  - ٥٢٠٢
فر قال سألت بن عمر عن صالة الس: عبد الوارث ثنا أبو التياح عن مورق العجلي عن صفوان بن حمرز قال 

   ٦ركعتان من خالف السنة كفر 

  باب من ترك املسح على اخلفني غري رغبة عن السنة

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٥٢٠٣
درك قال رأيت أبا أيوب نزع أبو موسى ثنا حممد بن عبيد الطنافسي ثنا األعمش عن املسيب بن رافع عن علي بن م

أما إين قد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميسح عليها ولكين حبب إيل الوضوء : خفيه فنظروا إليه فقال 
كذا قاله حممد بن عبيد علي بن مدرك وليس بالقوي روى عنه شعبة ولعل الصواب علي بن الصلت واهللا أعلم وقد 

   ٧ث أفلح موىل أيب أيوب عن أيب أيوب رويناه يف كتاب الطهارة من حدي

  باب من ترك القصر يف السفر غري رغبة عن السنة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  - ٥٢٠٤
: ن عبد اهللا بن بايب عن يعلى قال مرزوق ثنا أبو عاصم عن بن جريج أنبأ عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب عمار ع

قلت لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قول اهللا عز و جل أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم قال عجبت مما 
  عجبت منه فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال صدقة تصدق اهللا عليكم هبا فاقبلوها 

ل ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا عبيد اهللا بن سعيد وأخربنا أبو احلسن بن بشران العد - ٥٢٠٥
بن كثري ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث بن سعد ثنا عبد اهللا بن وهب عن بن جريج أنه قال حدثين عبد الرمحن 

أرأيت قول اهللا عز و : بن أيب عمار عن عبد اهللا بن باباه عن يعلى بن منبه أنه قال لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
وقد آمن الناس فما شأن } فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا { جل 

التقصري فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما هي فقال هي صدقة تصدق 
وكذلك قاله الشافعي عن عبد اجمليد ومسلم بن خالد عن بن جريج اهللا هبا عليكم فاقبلوا صدقته كذا قال بن باباه 



وأخرجه مسلم يف الصحيح من حديث بن جريج كما مضى وقال عن عبد اهللا بن بأبيه وكذلك قاله مجاعة عن بن 
بد جريج يف هذا احلديث وزعم حيىي بن معني أنه ثالثة بن بايب وبن باباه وبن بأبيه والذي يروي عنه بن أيب عمار ع

اهللا بن بأبيه وذهب يعقوب بن سفيان إىل أهنم واحد وهو مكي وعلى مثل قوله دل كالم البخاري رمحه اهللا أخربنا 
أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع قال قال الشافعي فدل قول رسول اهللا صلى اهللا عليه 

من اهللا والصدقة رخصة ال حتم من اهللا أن يقصروا ودل على أن و سلم على أن القصر يف السفر بال خوف صدقة 
يقصروا يف السفر بال خوف إن شاء املسافر وإن عائشة رضي اهللا عنها قالت كل ذلك فعل رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم أمت يف السفر وقصر 

ملي ثنا سعيد بن حممد بن ثواب ثنا أبو أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا احملا - ٥٢٠٦
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان : عاصم ثنا عمر بن سعيد عن عطاء بن أيب رباح عن عائشة رضي اهللا عنها 

يقصر يف الصالة ويتم ويفطر ويصوم قال علي هذا إسناد صحيح قال الشيخ وهلذا شاهد من حديث دهلم بن صاحل 
  بن عمرو وكلهم ضعيف واملغرية بن زياد وطلحة 

أما حديث دهلم بن صاحل فأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد  - ٥٢٠٧
بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا دهلم بن صاحل الكندي عن عطاء عن عائشة رضي 

  نيب صلى اهللا عليه و سلم إذا خرجنا إىل مكة أربعا حىت نرجع كنا نصلي مع ال: اهللا عنها قالت 

وأما حديث مغرية بن زياد فأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا الكدميي ثنا عبد  - ٥٢٠٨
سفر ويتم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقصر يف ال: اهللا بن داود ثنا مغرية بن زياد عن عطاء عن عائشة 

  وكذلك رواه وكيع وغريه عن مغرية 

وأما حديث طلحة فأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري  - ٥٢٠٩
كل ذلك قد فعل : ثنا حممد بن حيىي ثنا يعلى بن عبيد وأبو نعيم قاال ثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن عائشة قالت 

  صلى اهللا عليه و سلم قد أمت وقصر وصام وأفطر يف السفر وقد قال عمر بن ذر املرهيب كويف ثقة رسول اهللا 

أن عائشة كانت تصلي يف السفر املكتوبة أربعا وهو فيما أخربنا أبو نصر بن : أخربنا عطاء بن أيب رباح  - ٥٢١٠
حيىي ثنا عمر بن ذر فذكره وهو كاملوافق لرواية قتادة أنبأ أبو حممد بن شيبان هبراة أنبأ معاذ بن جندة ثنا خالد بن 

  دهلم بن صاحل وإن كان يف رواية دهلم زيادة سند ولسنده شاهد قوي بإسناد صحيح 

أخربناه أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري وعبد  - ٥٢١١
ثنا حممد بن إبراهيم بن كثري الصوري قال وثنا أبو بكر النيسابوري ثنا عبد  اهللا بن حممد بن إسحاق املروزي قاال

  : اهللا بن حممد بن عمرو الغزي 

وأخربنا أبو حامد أمحد بن علي الرازي احلافظ ثنا زاهر بن أمحد ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا حممد بن  - ٥٢١٢
ثنا حممد بن يوسف ثنا العالء بن زهري عن عبد الرمحن بن إبراهيم بن كثري الصوري وعبد اهللا بن عمرو الغزي قاال 



خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف عمرة يف رمضان : األسود عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
فأفطر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وصمت وقصر وأمتمت فقلت يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي أفطرت وصمت 

  أمتمت فقال أحسنت يا عائشة وقصرت و

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا احلسني بن إمساعيل ثنا أمحد بن حممد  - ٥٢١٣
اعتمر : التبعي ثنا القاسم بن احلكم ثنا العالء بن زهري عن عبد الرمحن بن األسود قال قالت عائشة رضي اهللا عنها 

ليه و سلم وأنا معه فقصر وأمتمت الصالة وأفطر وصمت فلما دفعت إىل مكة قلت بأيب أنت رسول اهللا صلى اهللا ع
وأمي يا رسول اهللا قصرت وأمتمت وأفطرت وصمت قال أحسنت يا عائشة وما عابه علي قال علي األول متصل 

  وهو إسناد حسن وعبد الرمحن قد أدرك عائشة فدخل عليها وهو مراهق 

أمحد الرازي احلافظ ثنا زاهر بن أمحد ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا عباس بن حممد  وأخربنا علي بن - ٥٢١٤
اعتمرت مع : الدوري ثنا أبو نعيم ثنا العالء بن زهري حدثين عبد الرمحن بن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا 

رسول اهللا بأيب أنت وأمي قصرت  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من املدينة إىل مكة حىت إذا قدمت مكة قالت يا
وأمتمت وأفطرت وصمت فقال أحسنت يا عائشة وما عاب علي قال أبو بكر النيسابوري هكذا قال أبو نعيم عن 
عبد الرمحن عن عائشة ومن قال عن أبيه يف هذا احلديث فقد أخطأ قال الشيخ وصحيح عن عائشة أهنا كانت تتم 

  مع قوهلا فرضت الصالة ركعتني 

أخربنا أبو حامد أمحد بن علي الرازي احلافظ أنبأ زاهر بن أمحد ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا حممد بن حيىي  - ٥٢١٥
وإبراهيم بن مرزوق وحممد بن عبيد اهللا قالوا ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

  ا لو صليت ركعتني فقالت يا بن أخيت إنه ال يشق علي كانت تصلي يف السفر أربعا فقلت هل: رضي اهللا عنها أهنا 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا جعفر بن الياس بن  - ٥٢١٦
صدقة ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث بن سعد حدثين خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل حدثين ربيعة عن 

أن الصالة حني فرضت كانت ركعتني يف احلضر والسفر :  بن كيسان أن عروة بن الزبري حدثه عن عائشة صاحل
فأقرت صالة السفر على ركعتني وأمتت يف احلضر أربعا قال فأخربهتا عمر بن عبد العزيز فقال إن عروة قد أخربين 

ده فقلت كيف أخربتىن عن عائشة أن عائشة كانت تصلي أربع ركعات يف السفر قال فوجدت عروة يوما عن
  فحدث مبا حدثين به عمر فقال عمر أليس حدثتين أهنا كانت تصلي أربعا يف السفر قال بلى 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٥٢١٧
افظ أخربين أبو الوليد الفقيه ثنا حممد بن إسحاق ثنا بن خشرم ثنا الشافعي أنبأ سفيان ح وأخربنا أبو عبد اهللا احل

أول ما فرضت الصالة ركعتني ركعتني فزيد يف صالة احلضر : سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت 
وأقرت صالة السفر قلت فما شأن عائشة كانت تتم الصالة قال إهنا تأولت ما تأول عثمان رضي اهللا عنه لفظ 

  الشافعي رواه مسلم يف الصحيح عن علي بن خشرم ورواه البخاري عن عبد اهللا بن حممد عن سفيان  حديث



أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل حممد بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا  - ٥٢١٨
صلى بنا عثمان بن عفان رضي : بن يزيد يقول  عبد الواحد بن زياد عن األعمش ثنا إبراهيم قال مسعت عبد الرمحن

اهللا عنه مبىن أربع ركعات فقيل ذلك لعبد اهللا بن مسعود فاسترجع مث قال صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم مبىن ركعتني وصليت مع أيب بكر رضي اهللا عنه مبىن ركعتني وصليت مع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مبىن 

  ظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد وكذلك مسلم ركعتني فليت ح

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد أن أبا معاوية وحفص بن غياث  - ٥٢١٩
صلى عثمان رضي اهللا عنه : يد قال حدثاهم وحديث أيب معاوية أمت عن األعمش عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن يز

مبىن أربعا فقال عبد اهللا صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركعتني ومع أيب بكر ركعتني ومع عمر ركعتني 
زاد عن حفص ومع عثمان صدرا من إمارته مث أمتها زاد من ههنا عن أيب معاوية مث تفرقت بكم الطرق فلوددت أن 

تني متقبلتني قال األعمش فحدثين معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد اهللا صلى أربعا فقيل له يل من أربع ركعات ركع
  عبت على عثمان مث صليت أربعا قال اخلالف شر 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بشر بن موسى بن صاحل ثنا أبو  - ٥٢٢٠
صلى عثمان الظهر مبىن أربعا فبلغ ذلك عبد اهللا : بن قرة بواسط عن أشياخ احلي قال  نعيم عن األعمش ثنا معاوية

فعاب عليه مث صلى بأصحابه يف رحله العصر أربعا فقلت له عبت على عثمان وصليت أربعا قال إين أكره اخلالف 
  وقد روي ذلك بإسناد موصول 

مد عبد اهللا بن حممد بن إسحاق الفاكهي مبكة ثنا أبو حيىي أخربنا عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو حم - ٥٢٢١
كنا مع عبد : بن أيب مسرة ثنا خالد بن حيىي ثنا يونس بن أيب إسحاق عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن يزيد قال 

 حتدثنا اهللا بن مسعود جبمع فلما دخل مسجد مىن فقال كم صلى أمري املؤمنني قالوا أربعا فصلى أربعا قال فقلنا أمل
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى ركعتني وأبا بكر صلى ركعتني فقال بلى وأنا أحدثكموه اآلن ولكن عثمان 

  كان إماما فما أخالفه واخلالف شر 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد عن أيوب  - ٥٢٢٢
أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أمت الصالة مبىن من أجل األعراب ألهنم كثروا عامئذ فصلى بالناس : عن الزهري 

  أربعا ليعلمهم أن الصالة أربعا 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا موسى بن إسحاق القاضي ثنا يعقوب بن  - ٥٢٢٣
عبد الرمحن بن محيد عن عبد الرمحن بن محيد عن أبيه عن عثمان بن عفان  محيد بن كاسب ثنا سليمان بن سامل موىل
يا أيها الناس إن السنة سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وسنة : أنه أمت الصالة مبىن مث خطب الناس فقال 

ن رآه رخصة صاحبيه ولكنه حدث العام من الناس فخفت أن يستنوا قال الشيخ وقد قيل غري هذا واألشبه أن يكو
  فرأى اإلمتام جائزا كما رأته عائشة وقد روي ذلك عن غري واحد من الصحابة مع اختيارهم القصر 



أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن  - ٥٢٢٤
أقبل سلمان يف اثين عشر : إسحاق عن أيب ليلى الكندي قال  منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ إسرائيل ثنا أبو

راكبا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فحضرت الصالة فقالوا تقدم يا أبا عبد اهللا قال إنا ال نؤمكم وال 
إمنا كان ننكح نساءكم إن اهللا هدانا بكم قال فتقدم رجل من القوم فصلى بنا أربعا قال فقال سلمان مالنا وللمربعة 

يكفينا نصف املربعة وحنن إىل الرخصة أحوج فبني سلمان الفارسي مبشهد هؤالء الصحابة أن القصر رخصة وباهللا 
التوفيق وروينا عن املسور بن خمرمة وعبد اهللا بن األسود بن عبد يغوث أهنما كانا يتمان الصالة يف السفر ويصومان 

  يب قالبة وروينا جواز األمرين عن سعيد بن املسيب وأ

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم ثنا عبد اهللا بن رجاء  - ٥٢٢٥
إنا معاشر أصحاب رسول اهللا صلى : ثنا عمران بن زيد التغليب عن زيد العمي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال 

منا املفطر ومنا املتم ومنا املقصر فلم يعب الصائم على املفطر وال املفطر اهللا عليه و سلم كنا نسافر فمنا الصائم و
   ٨على الصائم وال املقصر على املتم وال املتم على املقصر 

  باب إمتام املغرب يف السفر واحلضر وأن ال قصر فيها

محد قاال أنبأ حممد بن احلسن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو علي احلسني بن علي احلافظ وإمساعيل بن أ - ٥٢٢٦
مجع رسول اهللا : بن قتيبة ثنا حرملة ثنا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب أن عبد اهللا بن عمر أخربه أن أباه قال 

صلى اهللا عليه و سلم بني املغرب والعشاء جبمع ليس بينهما سجدة وصلى املغرب ثالث ركعات وصلى العشاء 
مع كذلك حىت حلق باهللا عز و جل رواه مسلم يف الصحيح عن حرملة بن حيىي وقد ركعتني فكان عبد اهللا يصلي جب

  أشار البخاري يف كتابه إىل معناه من وجه آخر 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي بن حيىي بن بالل البزاز ثنا حممد بن املنحل ثنا  - ٥٢٢٧
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من : حاق أخربين أنس بن مالك قال علي بن عاصم عن حيىي بن أيب إس

املدينة إىل مكة يصلي بنا ركعتني ركعتني إال املغرب حىت رجعنا إىل املدينة قال قلنا ألنس كم أقمتم مبكة قال أقمنا 
  عشرة أيام 

بيعي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وأبو احلسن علي بن حممد الس - ٥٢٢٨
: ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ داود بن أيب هند عن عامر الشعيب عن عائشة أهنا قالت 

فرضت الصالة ركعتني ركعتني إال املغرب فرضت ثالثا وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا سافر صلى 
أقام زاد مع كل ركعتني ركعتني إال املغرب ألهنا وتر والصبح تطول فيها القراءة هكذا رواه عبد الصالة األوىل وإذا 

الوهاب وقد رويناه يف أول كتاب الصالة من حديث بكار بن عبد اهللا عن داود عن عامر الشعيب عن مسروق عن 
   ٩ هند عائشة رضي اهللا عنها ببعض معناه وكذلك قاله حمبوب بن احلسن عن داود بن أيب

  باب ال يقصر الذي يريد السفر حىت خيرج من بيوت القرية مث يقصر حىت يدخل



أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر  - ٥٢٢٩أدىن بيوهتا 
ار ثنا سعدان ثنا سفيان عن حممد بن ح وأنبأ علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصف

صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الظهر باملدينة أربعا والعصر بذي : املنكدر مسع أنس بن مالك يقول 
  احلليفة ركعتني قال وثنا سفيان عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس عن إبراهيم بن ميسرة مسعه من أنس مبثله 

الفقيه ثنا أبو حامد بن بالل ثنا حيىي بن الربيع املكي ثنا سفيان عن بن املنكدر وأخربنا أبو طاهر  - ٥٢٣٠
صليت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم الظهر باملدينة أربعا والعصر بذي احلليفة : وإبراهيم بن ميسرة عن أنس قال 

ا عن سفيان عنهما وأخرجا ركعتني رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم ورواه مسلم عن سعيد بن منصور كالمه
  حديث أيوب من وجه آخر 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا بن بشار ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ  - ٥٢٣١
بن يزيد أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن بشار العبدي ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن حيىي 

سألت أنس بن مالك عن قصر الصالة وكنت أخرج إىل الكوفة فأصلي ركعتني حىت أرجع فقال أنس : اهلنائي قال 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا خرج مسرية ثالثة أميال أو ثالثة فراسخ شك شعبة قصر الصالة لفظ 

قوله وكنت أخرج إىل الكوفة فأصلي ركعتني رواه حديث بن سلمة ويف رواية أيب داود يصلي ركعتني ومل يذكر 
  مسلم يف الصحيح عن حممد بن بشار 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة ح وأخربنا أبو  - ٥٢٣٢
ل أنبأ شعبة عن يزيد بن مخري قال مسعت عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس احملبويب ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن مشي

أنه أتى قرية من محص على ثالثة عشر ميال فصلى ركعتني قلت : حبيب بن عبيد عن جبري بن نفري عن بن السمط 
أتصلي ركعتني قال رأيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بذي احلليفة يصلي ركعتني فسألته عن ذلك فقال إمنا أفعل 

صلى اهللا عليه و سلم يفعل لفظ حديث النضر ويف رواية أيب داود قال عن بن السمط أنه كما رأيت رسول اهللا 
مسع عمر رضي اهللا عنه يقول صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بذي احلليفة ركعتني رواه مسلم يف 

ه عن أنس بن الصحيح عن عبد الرمحن بن مهدي عن شعبة وكل ذلك يرجع إىل معىن ما رواه بن املنكدر وغري
  مالك 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ٥٢٣٣
خرجنا مع علي بن أيب : احلسن بن مكرم ثنا يزيد يعين بن هارون أنبأ وقاء بن إياس أبو يزيد عن علي بن ربيعة قال 

هنا وأشار بيده إىل الشام فصلى ركعتني ركعتني حىت إذا رجعنا ونظرنا إىل الكوفة طالب رضي اهللا عنه متوجهني ه
  حضرت الصالة فقالوا يا أمري املؤمنني هذه الكوفة تتم الصالة قال ال حىت ندخلها 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن  - ٥٢٣٤
خرجنا مع علي رضي : عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان عن وقاء بن إياس األسدي ثنا علي بن ربيعة قال 

   ١٠اهللا عنه فقصرنا وحنن نرى البيوت مث رجعنا فقصرنا وحنن نرى البيوت فقلنا له فقال علي نقصر حىت ندخلها 



  باب من أمجع اإلقامة مطلقا مبوضع أمت

ن قتادة من أصل كتابه أنبأ علي بن الفضل بن حممد بن عقيل أنبأ إبراهيم بن هاشم أخربنا أبو نصر ب - ٥٢٣٥
أن عبد اهللا يعين بن عمر كان إذا : البغوي ثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء قال حدثين عمي جويرية بن أمساء عن نافع 

   ١١أمجع املقام ببلد أمت الصالة 

  باب من أمجع إقامة أربع أمت

ا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد أخربن - ٥٢٣٦
بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخربين إمساعيل بن حممد بن سعد أنه مسع محيد بن عبد الرمحن 

ميكث : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول حدثين السائب بن يزيد أنه مسع العالء بن احلضرمي يقول قال 
  املهاجر مبكة بعد قضاء نسكه ثالثا رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عمرو بن النضر احلرشي ثنا  - ٥٢٣٧
ن عبد الرمحن بن محيد أنه مسع عمر بن عبد العزيز يسأل سائب بن يزيد هل مسعت يف القعنيب ثنا سليمان بن بالل ع

للمهاجر إقامة : اإلقامة مبكة شيئا فقال السائب مسعت احلضرمي يقول مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 
روى يف هذا اإلسناد ثالث بعد الصدر مبكة كأنه يقول ال يزيد عليها رواه مسلم يف الصحيح عن القعنيب وكذا 

احلضرمي وهو العالء بن احلضرمي ومحيد وعبد الرمحن بن محيد كالمها مسعا ذلك من السائب وأخرجه البخاري من 
  وجه آخر عن عبد الرمحن بن محيد 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ٥٢٣٨
وب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبا أبو إسحاق يعق

إبراهيم بن حممد بن حامت الزاهد ثنا أبو احلسن سعيد بن عبد الصمد ثنا حيىي بن حيىي أنبأ سفيان بن عيينة عن عبد 
جللسائه ما مسعتم يف سكىن مكة فقال السائب بن يزيد مسعت  الرمحن بن محيد قال مسعت عمر بن عبد العزيز يقول

يقيم املهاجر مبكة بعد قضاء نسكه : العالء أو قال العالء بن احلضرمي يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ثالثا لفظ حديث حيىي بن حيىي رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

بن احلسن العدل ببغداد أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن  وأخربنا عبد اهللا بن حممد - ٥٢٣٩
ضرب لليهود : إبراهيم العبدي ثنا حيىي بن بكري ثنا مالك عن نافع عن أسلم موىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
فوق ثالث ليال  والنصارى واجملوس باملدينة إقامة ثالث ليال يتسوقون هبا ويقضون حوائجهم وال يقيم أحد منهم

قال الشافعي يف القدمي ومبثله أجاب يف اجلديد من أمجع إقامة أربع أمت الصالة وقد رويت يف ذلك أحاديث منها عن 
قتادة عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه مثل ذلك وهكذا حدثنا مالك عن عطاء اخلرساين عن سعيد بن املسيب أنه 

  ا حديث عثمان رضي اهللا عنه فلم أجد إسناده وأما حديث بن املسيب قال من أمجع إقامة أربع أمت الصالة أم



فأخربنا أبو أمحد العدل أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن عطاء بن عبد  - ٥٢٤٠
لصالة قال مالك من أمجع على إقامة أربع ليال وهو مسافر أمت ا: اهللا اخلرساين أنه مسع سعيد بن املسيب يقول 

وذلك األمر الذي مل يزل عليه أهل العلم عندنا قال الشافعي ووجدنا النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يقيم املهاجر 
بعد قضاء نسكه ثالثا ووجدنا عمر رضي اهللا عنه أجلى اليهود من جزيرة العرب وضرب هلم أجال ثالثا فرأينا ثالثا 

املقيم أشبه ألنه لو كان للمسافر أن يقيم أكثر من ثالث كان شبيها أن يأمر النيب صلى مما يقيم املسافر وأربعا كأهنا ب
  اهللا عليه و سلم به املهاجر ويأذن فيه عمر رضي اهللا عنه لليهود قال الشيخ فأما احلديث الذي 
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لكربى: كتاب  لبيهقي ا   سنن ا
البيهقي : املؤلف  بكر  و  أب بن موسى  بن علي  بن احلسني   أمحد 

أخربنا به أبو حممد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة ثنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم  - ٥٢٤١
ن حيىي بن أيب إسحاق قال مسعت الشيباين ثنا حممد بن احلسني بن أيب احلنني القزاز أنبأ الفضل بن دكني ثنا سفيان ع

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نقصر حىت أتى مكة فأقمنا هبا عشرا فلم يزل يقصر حىت : أنسا يقول 
  رجع رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم الفضل بن دكني وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الثوري 

قرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد امل - ٥٢٤٢
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ثنا عمرو بن مرزوق ثنا شعبة عن حيىي بن أيب إسحاق عن أنس قال 

فحججنا معه فكان يصلي ركعتني ركعتني حىت رجع قال قلت كم أقمتم مبكة قال عشرا أخرجه مسلم من حديث 
فهذا حديث صحيح وإمنا أراد أنس بن مالك بقوله فأقمنا هبا عشرا أي مبكة ومىن وعرفات وذلك ألن شعبة 

األخبار الثابتة تدل على أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قدم مكة يف حجته ألربع خلون من ذي احلجة فأقام هبا 
وال يوم التروية ألنه خارج فيه إىل مىن فصلى هبا  ثالثا يقصر ومل حيسب اليوم الذي قدم فيه مكة ألنه كان فيه سائرا

الظهر والعصر واملغرب والعشاء والصبح فلما طلعت الشمس سار منها إىل عرفات مث دفع منها حني غربت 
الشمس حىت أتى املزدلفة فبات هبا ليلتئذ حىت أصبح مث دفع منها حىت أتى مىن فقضى هبا نسكه مث أفاض إىل مكة 

مث رجع إىل مىن فأقام هبا ثالثا يقصر مث نفر منها فنزل باحملصب فأذن يف أصحابه بالرحيل وخرج  فقضى هبا طوافه
فمر بالبيت فطاف به قبل صالة الصبح مث خرج إىل املدينة فلم يقم صلى اهللا عليه و سلم يف موضع واحد أربعا 

بد اهللا وأنس بن مالك وغريهم يف يقصر وهذا كله موجود يف اجملموع من روايات بن عباس وعائشة وجابر بن ع
   ١٢قصة احلج وتلك الروايات بسياقها ترد مبشيئة اهللا يف كتاب احلج 

  باب املسافر يقصر ما مل جيمع مكثا ما مل يبلغ مقامه ما أقام رسول اهللا

 بن جعفر أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا - ٥٢٤٣صلى اهللا عليه و سلم مبكة عام الفتح 
بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد اهللا بن عثمان وهو عبدان ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس 

أقام : القاسم بن القاسم السياري مبرو ثنا أبو املوجه أنبأ عبدان أنبأ عبد اهللا ثنا عاصم عن عكرمة عن بن عباس قال 
لم مبكة سبعة عشر يوما يصلي ركعتني زاد أبو املوجه يف روايته قال بن عباس فنحن رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

نصلي ركعتني تسعة عشر يوما فإن أقمنا أكثر من ذلك أمتمنا رواه البخاري يف الصحيح عن عبدان وكذلك رواه 
  حبان عن عبد اهللا بن املبارك تسعة عشر يوما 

بكر اإلمساعيلي ثنا املنيعي ثنا داود بن عمرو ثنا أبو شهاب عن عاصم  وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو - ٥٢٤٤
أقمنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر تسعة عشر يقصر : األحول عن عكرمة عن بن عباس قال 

 الصالة قال بن عباس إن زدنا أمتمنا رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن يونس عن أيب شهاب ورواه خلف بن
  هشام عن أيب شهاب فقال سبع عشرة 



أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقية أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا خلف بن هشام ثنا أبو  - ٥٢٤٥
  وحنن نقصر سبع عشرة وإن زدنا أمتمنا : شهاب فذكره ويف آخره قال بن عباس 

أمحد بن إسحاق أنبأ حممد بن أيوب أنبأ أبو عمرو النمري ثنا أبو  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر - ٥٢٤٦
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سافر فأقام تسعة : عوانة عن عاصم األحول وحصني عن عكرمة عن بن عباس 

خاري يف عشر يوما يقصر الصالة فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسعة عشر يوما قصرنا وإذا زدنا أمتمنا الصالة رواه الب
الصحيح عن موسى بن إمساعيل عن أيب عوانة ورواه حممد بن سليمان بن حبيب لوين عن أيب عوانة عنهما قال 

سافرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأقام سبعة عشر يوما يقصر الصالة مث ذكر قول بن عباس أيضا يف سبع 
  الصفار ثنا حممد بن يعقوب الصفار ثنا لوين فذكره عشرة أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد 

وأخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا معلى بن أسد ثنا  - ٥٢٤٧
سافرت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأقام : أبو عوانة عن عاصم األحول عن عكرمة عن بن عباس قال 

  وما يقصر الصالة ورواه أبو معاوية عن عاصم األحول فقال يف أكثر الروايات عنه تسع عشرة سبعة عشر ي

أخربناه حممد بن عبد اهللا البسطامي أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو يعلى ثنا أبو خيثمة وسريج بن  - ٥٢٤٨
نا جماهد بن موسى ويعقوب الدورقي يونس قاال ثنا أبو معاوية ح وأخربنا حممد أنبأ أبو بكر أخربين اجلوزي ث

وهذا حديث اجلوزي عن عاصم األحول عن عكرمة عن بن : والفضل بن الصباح ويوسف قالوا ثنا أبو معاوية 
عباس قال سافر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سفرا فأقام تسعة عشر يصلي ركعتني ركعتني وقال بن عباس 

نا ركعتني ركعتني وإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا وكذلك يف حديث فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسعة عشر صلي
  أيب خيثمة وسريج تسع عشرة 

سافر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأقام سبعة عشر : ورواه عثمان بن أيب شيبة عن أيب معاوية فقال  - ٥٢٤٩
  يصلي ركعتني ركعتني 

  فذكره : اإلمساعيلي ثنا عمران ثنا عثمان ثنا أبو معاوية  أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر - ٥٢٥٠

عشرة يقصر الصالة فمن أقام سبع عشرة قصر ومن أقام : ورواه حفص بن غياث عن عاصم فقال سبع  - ٥٢٥١
  أكثر من ذلك أمت 

حممد بن عبد أخربنا أبو عمرو البسطامي األديب ثنا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن هو بن سفيان ثنا  - ٥٢٥٢
  فذكره رواه بن منصور عن عكرمة تسع عشرة : اهللا بن منري ثنا حفص 

أخربناه علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو عمران ثنا إبراهيم بن احلجاج ثنا عبد  - ٥٢٥٣
يه و سلم زمن الفتح تسعة أقام رسول اهللا صلى اهللا عل: الوارث ثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس قال 

  عشر ليلة يصلي ركعتني ركعتني ورواه عبد الرمحن بن األصبهاين عن عكرمة سبع عشرة 



أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا نصر بن علي أخربين أيب ثنا شريك عن  - ٥٢٥٤
 عليه و سلم أقام مبكة سبع عشرة يقصر الصالة يصلي أن النيب صلى اهللا: بن األصبهاين عن عكرمة عن بن عباس 

ركعتني واختلفت هذه الروايات يف تسع عشرة وسبع عشرة كما ترى وأصحها عندي واهللا أعلم رواية من روى 
تسع عشرة وهى الرواية اليت أودعها حممد بن إمساعيل البخاري يف اجلامع الصحيح فأخذ من رواها ومل خيتلف عليه 

   بن املبارك وهو أحفظ من رواه عن عاصم األحول واهللا أعلم على عبد اهللا

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان األصبهاين ثنا عبد الرمحن بن أيب حامت ثنا أبو  - ٥٢٥٥
أقام  :سعيد األشج ثنا بن إدريس عن حممد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عباس قال 

النيب صلى اهللا عليه و سلم عام الفتح فتح مكة مخس عشرة يقصر الصالة حىت سار إىل حنني كذا رواه وال أراه 
  حمفوظا 

وقد أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا احلسن بن الربيع  - ٥٢٥٦
مث أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبكة مخس : مد بن مسلم ثنا بن إدريس عن بن إسحاق قال وحدثين حم

عشرة ليلة يقصر الصالة حىت سار إىل حنني هذا هو الصحيح مرسل ورواه أيضا عبدة بن سليمان وأمحد بن خالد 
حاق الوهيب وسلمة بن الفضل عن بن إسحاق ومل يذكروا فيه بن عباس إال حممد بن سلمة فإنه رواه عن حممد بن إس
عن الزهري عن عبيد اهللا عن بن عباس قال أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام الفتح مخس عشرة يقصر 

  الصالة 

فذكره : أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا النفيلي ثنا حممد بن سلمة  - ٥٢٥٧
سلم مرسال ورواية عكرمة عن بن عباس أصح من ذلك كله واهللا  ورواه عراك بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و

  أعلم 

أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا احلجاج وسليمان بن  - ٥٢٥٨
أيب نضرة عن  حرب قاال ثنا محاد بن سلمة قال وثنا يعقوب ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث مجيعا عن علي بن زيد عن

أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبكة زمان الفتح مثان عشرة ليلة يصلي ركعتني : عمران بن حصني قال 
  ركعتني 

وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو عبد الرمحن السلمي  - ٥٢٥٩
حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك حيىي بن أيوب عن محيد الطويل قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقام سبع عشرة يصلي ركعتني حماصرا الطائف : عن رجل عن عبد اهللا بن عمر 
شرة قال الشيخ وميكن اجلمع بني رواية من روى تسع عشرة ورواية من روى سبع عشرة ورواية من روى مثان ع

بأن من رواها تسع عشرة عد يوم الدخول ويوم اخلروج ومن روى مثان عشرة مل يعد أحد اليومني ومن قال سبع 
   ١٣عشرة مل يعدمها واهللا أعلم 

  باب من قال يقصر أبدا ما مل جيمع مكثا



الصفار ثنا أمحد بن  أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد - ٥٢٦٠
منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن حيىي بن أيب كثري عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن جابر بن عبد 

أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصالة تفرد معمر بروايته مسندا ورواه : اهللا قال 
ىي عن بن ثوبان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال وروي عن األوزاعي عن حيىي علي بن املبارك وغريه عن حي

  عن أنس وقال بضع عشرة وال أراه حمفوظا وقد روي من وجه آخر عن جابر بضع عشرة 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ٥٢٦١
: سحاق الصغاين ثنا معاوية يعين بن عمرو عن أيب إسحاق يعين الفزاري عن أيب أنيسة عن أيب الزبري عن جابر قال إ

  غزوت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم غزوة تبوك فأقام هبا بضع عشرة فلم يزد على ركعتني حىت رجع 

بكر بن احلسن القاضي وأبو بكر حممد بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد الرمحن السلمي وأبو - ٥٢٦٢
حممد بن أمحد بن رجاء األديب وأبو نصر أمحد بن علي القاضي وأبو حممد بن حامد املقرئ وأبو صادق بن أيب 

الفوارس العطار قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن خالد بن خلي ثنا أمحد بن خالد الوهيب ثنا احلسن 
قال أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خبيرب أربعني : البجلي عن احلكم عن جماهد عن بن عباس  وهو بن عمارة

  يوما يصلي ركعتني ركعتني تفرد به احلسن بن عمارة وهو غري حمتج به 

بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد - ٥٢٦٣
: إسحاق الصغاين ثنا معاوية بن عمرو عن أيب إسحاق الفزاري عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه قال 

  أرتج علينا الثلج وحنن بأذربيجان ستة أشهر يف غزاة قال بن عمر وكنا نصلى ركعتني 

ن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن بن وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد ب - ٥٢٦٤
أصلي صالة املسافر ما مل أمجع مكثا وإن : شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه عبد اهللا بن عمر أنه كان يقول 

  حبسىن ذلك اثين عشر ليلة 

ا أسيد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثن - ٥٢٦٥
كنا معه شتوتني يعين : عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان عن يونس عن احلسن عن عبد الرمحن بن مسرة قال 

  مع عبد الرمحن ال جنمع ونقصر الصالة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ٥٢٦٦
أن أنسا أقام : بأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ هشام عن حيىي بن أيب كثري عن حفص بن عبيد اهللا بن أنس طالب أن

  بالشام مع عبد امللك بن مروان شهرين يصلي صالة املسافر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل أنبأ أبو بكر السدوسي ثنا عاصم بن علي ح وأخربنا  - ٥٢٦٧
سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا حممد بن حيىي وعبد اهللا بن حممد بن محيد اإلمام قاال ثنا عاصم بن علي ثنا أبو 



أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقاموا برامهرمز تسعة : عكرمة بن عمار ثنا حيىي بن أيب كثري عن أنس 
  أشهر يقصرون الصالة 

بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثين عبد  أخربنا أبو احلسن - ٥٢٦٨
قال : العزيز بن عمران ثنا بن وهب حدثين أسامة بن زيد أن بن شهاب حدثه أن عبد الرمحن بن املسور بن خمرمة 

وقع الوجع بالشام خرجت مع أيب وسعد بن أيب وقاص وعبد الرمحن بن األسود بن عبد يغوث الزهري عام أدرج ف
فأقمنا بالسرغ مخسني ليلة ودخل علينا رمضان فصام املسور وعبد الرمحن بن األسود وأفطر سعد بن أيب وقاص 
وأىب أن يصوم فقلت لسعد يا أبا إسحاق أنت صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وشهدت بدرا واملسور 

   ١٤م يصوم وعبد الرمحن وأنت تفطر قال سعد إين أفقه منه

  باب املسافر ينزل بشيء من ماله فيقصر ما مل جيمع مكثا

قال الشافعي رمحه اهللا قد قصر أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم عام الفتح ويف حجة أيب بكر رضي اهللا عنه 
  ولعدد منهم مبكة دارا أو أكثر وقرابات 

بن حممد بن حيىي وإمساعيل بن قتيبة قاال ثنا حيىي  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب ثنا حيىي - ٥٢٦٩
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من : بن حيىي أنبأ هشيم عن حيىي بن أيب إسحاق عن أنس بن مالك قال 

املدينة إىل مكة فصلى ركعتني ركعتني حىت رجع قلت كم أقام مبكة قال عشرا رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن 
  وأخرجه البخاري من وجه آخر عن حيىي بن أيب إسحاق حيىي 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن أيب إسحاق  - ٥٢٧٠
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا خرج : قال مسعت أبا السفر حيدث عن سعيد بن شفي عن بن عباس قال 

ه مسافرا صلى ركعتني ركعتني حىت يرجع وقد مضى حديث بن عباس وعمران بن حصني يف قصر النيب من بيت
  صلى اهللا عليه و سلم مبكة عام الفتح 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم ثنا إبراهيم بن محيد ثنا محاد عن علي  - ٥٢٧١
: أل عمران بن حصني عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف السفر فقال بن زيد عن أيب نضرة أن رجال س

ايت جملسنا فقال إن هذا قد سألين عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف السفر فاحفظوها عىن ما سافر 
وا ركعتني فإنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سفرا إال صلى ركعتني حىت يرجع ويقول يا أهل مكة قوموا فصل

سفر وغزا الطائف وحنني فصلى ركعتني وأتى اجلعرانة فاعتمر منها وحججت مع أيب بكر رضي اهللا عنه وإعتمرت 
فكان يصلي ركعتني ومع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فكان يصلي ركعتني ومع عثمان فصلى ركعتني صدرا من 

  إمارته مث صلى عثمان مبىن أربعا 

و زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أمحد بن سلمان النجاد ثنا جعفر بن أيب عثمان الطيالسي ثنا عفان أخربنا أب - ٥٢٧٢
بن مسلم وأبو الوليد هشام بن عبد امللك وسليمان بن حرب وأبو عمر حفص بن عمر احلوضي وحممد بن كثري 



ال أنبأين قتادة قال مسعت وعمرو بن مرزوق والربيع بن حيىي األشناين قالوا ثنا شعبة وهذا لفظ حديث عفان ق
إين أكون مبكة فكيف أصلي قال ركعتني سنة أيب القاسم صلى اهللا : موسى بن سلمة قال سألت بن عباس فقلت 

عليه و سلم وقال عمرو بن مرزوق يف حديثه قال سألت بن عباس كم أصلي إذا فاتتين الصالة يف املسجد احلرام 
هللا عليه و سلم أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث شعبة وغريه عن فقال ركعتني تلك سنة أيب القاسم صلى ا

   ١٥قتادة 

  باب السفر يف البحر كالسفر يف الرب يف جواز القصر

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا مسلم بن  - ٥٢٧٣
أنه أتى النيب صلى اهللا : القشريي عن أبيه عن أنس بن مالك رجل منهم إبراهيم ثنا وهيب ثنا عبد اهللا بن سوادة 

عليه و سلم املدينة والنيب صلى اهللا عليه و سلم يتغدى قال فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم هلم للغداء فقلت يا 
صالة وعن احلبلى نيب اهللا إين صائم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا وضع عن املسافر الصوم وشطر ال

  واملرضع 

أن متيم الداري سأل عمر : وروي حيىي بن نصر بن حاجب عن عبد اهللا بن شربمة عن نافع عن بن عمر  - ٥٢٧٤
بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن ركوب البحر وكان عظيم التجارة يف البحر فأمره بتقصري الصالة قال يقول اهللا عز و 

   جل هو الذي يسريكم يف الرب والبحر

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ يف التاريخ أنبأ أبو علي حممد بن علي بن عمر املذكر ثنا أبو نصر فتح بن  - ٥٢٧٥
   ١٦فذكره : نوح الشاهنربي ثنا حيىي بن نصر بن حاجب القرشي 

  باب القيام يف الفريضة وإن كان يف السفينة مع القدرة

ديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين إبراهيم بن موسى ثنا أبو مهام أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األ - ٥٢٧٦
ثنا عبد اهللا بن املبارك عن إبراهيم بن طهمان عن حسني املكتب عن عبد اهللا بن بريدة عن عمران بن حصني رضي 

صل جالسا فإن مل كانت يب بواسري فسألت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال صل قائما فإن مل تستطع ف: اهللا عنه قال 
  تستطع فعلى جنب رواه البخاري يف الصحيح عن عبدان عن بن املبارك وقد روي يف الباب حديث خاص 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن علي بن حممد بن عقبة الشيباين بالكوفة ثنا حممد بن احلسني بن  - ٥٢٧٧
سئل النيب صلى اهللا عليه : ان عن ميمون بن مهران عن بن عمر قال أيب احلنني ثنا الفضل بن دكني ثنا جعفر بن برق

  و سلم عن الصالة يف السفينه فقال كيف أصلي يف السفينة فقال صل فيها قائما إال أن ختاف الغرق 

وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن بن حممد بن إبراهيم احلرضي أنبا أبو بكر حممد بن محيد بن  - ٥٢٧٨
ل املوصلي ثنا حامد بن شعيب البلخي ثنا الصلت بن مسعود ثنا عبد اهللا بن داود عن جعفر بن برقان عن سهي

أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أصحابه حني خرجوا إىل احلبشة أن يصلوا : ميمون بن مهران عن بن عمر قال 



بد اهللا بن داود قيل مل يسمعه من جعفر وحديث أيب يف السفينة قياما ما مل خيافوا الغرق كذا قال واختلف فيه على ع
  نعيم الفضل بن دكني حسن 

وأخربنا أبو حممد احلرضي أنبأ حممد بن محيد ثنا حامد البلخي ثنا الصلت بن مسعود ثنا عمر وأظنه بن  - ٥٢٧٩
يب طالب رضي كان جعفر بن أ: عبد الغفار الفقيمي عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن بن عباس قال 

  اهللا عنه وأصحابه حني خرجوا إىل احلبشة يصلون يف السفينة قياما 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو الفضل عبدوس بن احلسني السمسار ثنا أبو حامت الرازي ثنا حممد بن عبد  - ٥٢٨٠
ة فقال عبد اهللا بن أيب عتبة سئل أنس بن مالك عن الصالة يف السفين: اهللا األنصاري قال حدثين محيد الطويل قال 

موىل أنس وهو معنا يف اجمللس سافرت مع أيب الدرداء وأيب سعيد اخلدري وجابر بن عبد اهللا يصلي بنا إماما قائما يف 
  السفينة ونصلي خلفه قياما ولو شئنا خلرجنا 

مد بن يعقوب ثنا العباس بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حم - ٥٢٨١
أنه كان إذا ركب : حممد الدوري ثنا يونس بن حممد املؤدب ثنا حرب بن ميمون عن النضر بن أنس عن أنس 

   ١٧السفينة فحضرت الصالة والسفينة حمبوسة صلى قائما وإذا كانت تسري صلى قاعدا يف مجاعة 

  باب املسافر ينتهى إىل املوضع الذي يريد املقام به

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سلمان ثنا الشافعي  - ٥٢٨٢
قلت البن عباس أقصر إىل عرفة قال ال ولكن إىل جدة : أنبا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أيب رباح قال 

  وعسفان والطائف وإن قدمت على أهل أو ماشية فأمت 

أخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف الفقيه أنبأ أبو عمرو بن جنيد ثنا حممد بن إبراهيم ثنا أمية ثنا يزيد بن  - ٥٢٨٣
أنه أتاه رجل فقال أقصر من مر قال ال : زريع ثنا روح بن القاسم عن عمرو عن عطاء بن أيب رباح عن بن عباس 

ال من الطائف قال نعم قال فإذا أتيت أهلك أو ماشيتك قال أقصر من عرفات قال ال قال أقصر من جدة قال نعم ق
باب ال ختفيف عمن كان سفره يف معصية اهللا قال اهللا عز و جل فمن اضطر غري باغ وال عاد  ١٨فأمت الصالة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أيب إياس  - ٥٢٨٤
يقول غري قاطع السبيل وال مفارق األئمة وال } غري باغ وال عاد { يف قوله : نا ورقاء عن بن أيب جنيح عن جماهد ث

   ١٩خارج يف معصية اهللا 

  باب االجتماع للصالة يف السفر

بة قال ح أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شي - ٥٢٨٥
وأنبأ أمحد بن جعفر واللفظ له ثنا عبد اهللا بن أمحد حدثين أيب قاال ثنا وكيع ثنا سفيان ثنا عون بن أيب جحيفة عن 

أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم مبكة وهو باألبطح يف قبة له محراء من آدم قال فخرج بالل بوضوئه : أبيه قال 
 عليه و سلم عليه حلة محراء كأين أنظر إىل بياض ساقيه قال فتوضأ فمن نائل وناضح قال فخرج النيب صلى اهللا



وأذن بالل قال فجعلت أتبع فاه ههنا وههنا يقول ميينا ومشاال يقول حي على الصالة حي على الفالح قال مث 
مل يزل  ركزت له عنزه فتقدم فصلى الظهر ركعتني مير بني يديه احلمار والكلب ال مينع مث صلى العصر ركعتني مث

  يصلي ركعتني حىت رجع إىل املدينة رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

أخربنا أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن إبراهيم اهلامشي ثنا أبو جعفر حممد بن عمرو بن البختري ثنا عباس  - ٥٢٨٦
: ة ثنا عون بن أيب جحيفه عن أبيه قال بن حممد الدوري ثنا هشام بن عبد امللك أبو الوليد ثنا عمر بن أيب زائد

رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قبة محراء ورأيت بالال أخرج وضوءه فرأيت الناس يبتدرون ذلك منه 
ويتمسحون به فمن مل يدرك منه شيئا أخذ من بلل صاحبه ورأيت بالال أخرج عنزة فركزها فخرج رسول اهللا صلى 

حلة محراء مشمرا يصلي إىل عنزة بالناس ركعتني أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر اهللا عليه و سلم فرأيته يف 
   ٢٠بن أيب زائدة واألحاديث يف هذا املعىن كثرية 

  باب املسافر يصلي باملسافرين واملقيمني

لية ثنا علي أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا إبراهيم بن موسى أنبأ بن ع - ٥٢٨٧
غزوت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم وشهدت معه الفتح فأقام : بن زيد عن أيب نضرة عن عمران بن حصني قال 

مبكة مثان عشرة ليلة ال يصلي إال ركعتني يقول يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا سفر وروينا قبل هذا يف هذا احلديث 
  عن أيب بكر وعمر مثل ذلك 

أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن عمرويه الصفار ثنا أبو وأخربنا  - ٥٢٨٨
بكر حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حسني بن حممد املروزي ثنا شيبان ثنا حيىي بن أيب كثري عن زيد بن أسلم أن أباه 

احلج ركعتني مث قال هلم بعد ما سلم أمتوا شهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه صلى بأهل مكة يف : أخربه أنه 
  الصالة يا أهل مكة فإنا سفر 

وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن بن  - ٥٢٨٩
بن صفوان فصلى لنا جاء عبد اهللا بن عمر يعود عبد اهللا : شهاب عن صفوان بن عبد اهللا بن صفوان أنه قال 

   ٢١ركعتني مث انصرف فقمنا فأمتمنا 

  باب املقيم يصلي باملسافرين واملقيمني

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا أبو  - ٥٢٩٠
ى مع اإلمام صلى أربعا وإذا صلى وحده صلى أنه كان إذا صل: أسامة عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر 

  ركعتني رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد  - ٥٢٩١
عمر املسافر يدرك ركعتني من صالة القوم يعين  قلت البن: الوهاب بن عطاء أنبأ سليمان التيمي عن أيب جملز قال 

   ٢٢املقيمني أجتزيه الركعتان أو يصلي بصالهتم قال فضحك وقال يصلي بصالهتم 



  باب تطوع املسافر

أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن عبد اهللا احلريف ببغداد يف جامع احلربية أنبأ حممد بن عبد  - ٥٢٩٢
اءة عليه ثنا أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل ثنا معلى بن أسد أخو هبز بن أسد ثنا وهيب بن خالد عن اهللا الشافعي قر

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : جعفر بن حممد عن أبيه عن أيب مرة موىل عقيل بن أيب طالب عن أم هانئ 
رواه مسلم يف الصحيح عن حجاج بن صلى يف بيتها عام الفتح مثان ركعات يف ثوب واحد قد خالف بني طرفيه 

  الشاعر عن معلى بن أسد وأخرجه البخاري من حديث أيب النضر عن أيب مرة 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ٥٢٩٣
عد وأبو حيىي بن سليمان عن صفوان بن سليم يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك الليث بن س

سافرت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم مثان عشرة سفرة فلم : عن أيب بسرة الغفاري عن الرباء بن عازب أنه قال 
  أره ترك ركعتني قبل الظهر وقد مضت أحاديث يف تطوع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف أسفاره على الراحلة 

و عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا إسحاق بن أيب سعيد السوسي قاال ثنا أبو العباس حممد بن وأخربنا أب - ٥٢٩٤
يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أخربين أيب ثنا األوزاعي حدثين أسامة بن زيد الليثي حدثين حسن بن مسلم 

 عليه و سلم يعين صالة السفر سن رسول اهللا صلى اهللا: حدثين طاوس اليماين حدثين عبد اهللا بن عباس قال 
ركعتني وسن صالة احلضر أربع ركعات فكما الصالة قبل صالة احلضر وبعدها حسن فكذلك الصالة يف السفر 

   ٢٣قبلها وبعدها 

  باب التخفيف يف ترك التطوع يف السفر

عيسى بن حفص بن عاصم  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا القعنيب ثنا - ٥٢٩٥
صحبت بن عمر يف طريق مكة قال فصلى بنا ركعتني مث أقبل فرأى ناسا قياما : بن عمر بن اخلطاب عن أبيه قال 

فقال ما يصنع هؤالء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا أمتمت صاليت يا بن أخى أين صحبت رسول اهللا صلى اهللا 
حىت قبضه اهللا وصحبت أبا بكر رضي اهللا عنه فلم يزد على ركعتني عليه و سلم يف السفر فلم يزد على ركعتني 

حىت قبضه اهللا وصحبت عمر فلم يزد على ركعتني حىت قبضه اهللا وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتني حىت قبضه 
اهللا وقد قال اهللا عز و جل لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة رواه مسلم يف الصحيح عن القعنيب وأخرجه 

  البخاري من وجه آخر عن عيسى بن حفص 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن نافع عن  - ٥٢٩٦
أنه مل يكن يصلي مع الفريضة يف السفر شيئا قبلها وال بعدها إال من جوف الليل فإنه كان يصلي : عبد اهللا بن عمر 

   ٢٤أو على راحلته حيث ما توجهت به  على بعريه

  باب التخفيف يف ترك اجلماعة يف السفر عند وجود املطر أو ما يف معناه كهو



حدثنا أبو جعفر كامل بن أمحد املستملي بنيسابور وأبو طاهر احلسني بن علي بن  - ٥٢٩٧يف احلضر أو أخف 
محد بن بشر اإلسفرائيين ثنا داود بن احلسني بن عقيل احلسن بن سلمة اهلمذاين هبمذان قاال ثنا أبو سهل بشر بن أ

بن سعيد البيهقي أبو سليمان ثنا حيىي بن حيىي بن عبد الرمحن التميمي النيسابوري أنبأ أبو خيثمة عن أيب الزبري عن 
ه خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فمطرنا فقال ليصل من شاء منكم يف رحله روا: جابر قال 

  مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي رمحه اهللا أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا أبو عون حممد بن أمحد  - ٥٢٩٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان : بن حفص ثنا عبدان أخربين أيب ثنا شعبة عن أيوب عن نافع عن بن عمر 

   ٢٥ذات ظلمة وردغ أو ظلمة وبرد أو ظلمة ومطر فنادى مناديه أن صلوا يف رحالكم يف سفر يف ليلة 

  باب اجلمع بني الصالتني يف السفر

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا  - ٥٢٩٩
 صلى اهللا عليه و سلم كان إذا جد به السري مجع بني املغرب والعشاء أن النيب: سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه 

  أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث سفيان بن عيينة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو علي احلافظ ثنا علي بن احلسني الصفار ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت  - ٥٣٠٠
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا عجل به السري مجع بني : عمر قال  على مالك عن نافع أن عبد اهللا بن

  املغرب والعشاء رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ ثنا حممد بن  - ٥٣٠١
أن عبيد اهللا بن عمر أسرع السري فجمع بني : بيد اهللا بن عمر عن نافع حيىي الذهلي ثنا محاد بن مسعدة عن ع

املغرب والعشاء فسألت نافعا فقال بعد ما غاب الشفق بساعة وقال إين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  يفعل ذلك إذا جد به السري 

ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن بشار وحممد وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم  - ٥٣٠٢
أنه كان إذا جد : بن املثىن قاال ثنا حيىي وهذا حديث بن املثىن ثنا حيىي بن سعيد ثنا عبيد اهللا أخربين نافع عن بن عمر 

 به السري مجع بني املغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ويذكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا جد به
  السري مجع بني املغرب والعشاء رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن 

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - ٥٣٠٣
وهو مبكة  استصرخ على صفية بنت أيب عبيد: ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن نافع أن بن عمر 

وهي باملدينة فأقبل فسار حىت غربت الشمس وبدت النجوم فقال له رجل كان يصحبه الصالة الصالة فسار بن 
عمر فقال له سامل الصالة فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا عجل به أمر يف سفر مجع بني هاتني 

ا بني مكة واملدينة ثالثا ورواه معمر عن أيوب وموسى بن الصالتني فسار حىت إذا غاب الشفق مجع بينهما وسار م



عقبة عن نافع وقال يف احلديث فأخر املغرب بعد ذهاب الشفق حىت ذهب هوى من الليل مث نزل فصلى املغرب 
والعشاء وقال كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفعل ذلك إذا جد به السري أو حزبه أمر ورواه يزيد بن هارون 

  ىي بن سعيد األنصاري عن نافع فذكر أنه سار قريبا من ربع الليل مث نزل فصلى عن حي

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو حممد بن صاعد وأبو بكر النيسابوري  - ٥٣٠٤
زيد حدثين نافع موىل عبد اهللا بن قاال ثنا العباس بن الوليد بن مزيد العذري ببريوت أخربين أيب ثنا عمر بن حممد بن 

أنه أقبل من مكة وجاءه خرب صفية بنت أيب عبيد فأسرع السري فلما غابت الشمس قال له : عمر عن بن عمر 
إنسان من أصحابه الصالة فسكت مث سار ساعة فقال له صاحبه الصالة فسكت فقال الذي قال له الصالة إنه ليعلم 

إذا كان بعد ما غاب الشفق بساعة نزل فأقام الصالة وكان ال ينادي لشيء من  من هذا علما ال أعلمه فسار حىت
الصالة يف السفر فقام فصلى املغرب والعشاء مجيعا مجع بينهما مث قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا 

حلته أين توجهت به جد به السري مجع بني املغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق بساعة وكان يصلي على ظهر را
السبحة يف السفر وخيربهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصنع ذلك قال وقال النيسابوري بشيء من 
الصلوات يف السفر اتفقت رواية حيىي بن سعيد األنصاري وموسى بن عقبة وعبيد اهللا بن عمر وأيوب السختياين 

عمر بني الصالتني كان بعد غيبوبة الشفق وخالفهم من ال يدانيهم  وعمر بن حممد بن زيد عن نافع على أن مجع بن
  يف حفظ أحاديث نافع 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن  - ٥٣٠٥
ت مع عبد اهللا بن عمر وهو يريد أرضا خرج: الوليد بن مزيد أخربين أيب قال مسعت بن جابر يقول حدثين نافع قال 

له فنزل منزال فأتاه رجل فقال له إن صفية بنت أيب عبيد ملا هبا وال أظن أن تدركها وذلك بعد العصر قال فخرج 
مسرعا ومعه رجل من قريش فسرنا حىت إذا غابت الشمس مل يقل يل الصالة وكان عهدي بصاحيب وهو حمافظ 

لصالة يرمحك اهللا فما التفت إيل مث مضى كما هو حىت إذا كان من آخر الشفق نزل على الصالة فلما أبطأ قلت ا
فصلى املغرب مث أقام الصالة وقد توارى الشفق فصلى بنا مث أقبل علينا فقال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

واية احلفاظ من أصحاب إذا عجل به األمر صنع هكذا ومبعناه رواه فضيل بن غزوان وعطاف بن خالد عن نافع ور
نافع أوىل بالصواب فقد رواه سامل بن عبد اهللا وأسلم موىل عمر وعبد اهللا بن دينار وإمساعيل بن عبد الرمحن بن أيب 
ذويب وقيل بن ذويب عن بن عمر حنو روايتهم أما حديث سامل فرواه عاصم بن حممد عن أخيه عن عمر بن حممد 

  عن سامل 

فأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين موسى بن العباس ثنا الصغاين وأما حديث أسلم  - ٥٣٠٦
كنت مع بن عمر : وعلي بن املغرية قاال ثنا سعيد بن أيب مرمي أنبأ حممد بن جعفر أخربين زيد بن أسلم عن أبيه قال 

مث نزل فصلى املغرب والعتمة بطريق مكة فبلغه عن صفيه شدة وجع فأسرع السري حىت كان بعد غروب الشفق 
مجع بينهما وقال إين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا جد به السري أخر املغرب ومجع بينهما رواه البخاري 

  يف الصحيح عن بن أيب مرمي وأما حديث عبد اهللا بن دينار 

عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا  فأخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ - ٥٣٠٧
يعقوب بن سفيان ثنا أبو صاحل وبن بكري قاال ثنا الليث بن سعد قال قال ربيعة بن أيب عبد الرمحن حدثين عبد اهللا 



قال غابت الشمس وحنن مع عبد اهللا بن عمر فسرنا فلما رأيناه : بن دينار وكان من صاحلي املسلمني صدقا ودينا 
الصالة فسكت فسار حىت غاب الشفق وتصوبت النجوم فنزل فصلى الصالتني مجيعا مث قال رأيت  قد أمسى قلنا له

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا جد به السري صلى صاليت هذه يقول مجع بينهما بعد ليل وأما حديث إمساعيل 
  بن عبد الرمحن 

باس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال ثنا فأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو الع - ٥٣٠٨
الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة ح وأخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة أنبأ أبو جعفر حممد بن 
علي بن دحيم ثنا أمحد بن حازم ثنا الفضل بن دكني ثنا بن عيينة عن بن أيب جنيح عن إمساعيل بن عبد الرمحن بن 

صحبت بن عمر فلما غابت الشمس هبنا أن نقول له قم إىل الصالة فلما ذهب بياض األفق وفحمة : ذويب قال 
العشاء نزل فصلى ثالث ركعات وركعتني مث إلتفت إلينا فقال هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفعل 

إىل احلي فغربت الشمس فهبنا أن نقول لفظ حديث الفضل بن دكني وحديث الشافعي أمت قال خرجنا مع بن عمر 
له إنزل فصل فلما ذهب بياض األفق وفحمة العشاء نزل فصلى ثالثا مث سلم مث صلى ركعتني مث سلم مث التفت إلينا 

  فقال هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعل وقال عن إمساعيل بن عبد الرمحن األسدي 

احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين أخربين أخربنا حممد بن عبد اهللا  - ٥٣٠٩
حسان بن عبد اهللا ثنا املفضل بن فضاله ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا قتيبة 

ول اهللا صلى اهللا عليه كان رس: وبن موهب املعين قاال ثنا املفضل عن عقيل عن بن شهاب عن أنس بن مالك قال 
و سلم إذا إرحتل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إىل وقت العصر مث نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن 

يرحتل صلى الظهر مث ركب ويف حديث بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان والباقي سواء رواه 
   وقتيبة ورواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة البخاري يف الصحيح عن حسان بن عبد اهللا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ٥٣١٠
يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك جابر بن إمساعيل عن عقيل عن بن شهاب عن أنس بن مالك 

أنه كان إذا عجل به السري يؤخر الظهر إىل أول وقت العصر فيجمع بينهما :  عليه و سلم عن رسول اهللا صلى اهللا
ويؤخر املغرب حىت جيمع بينها وبني العشاء حني يغيب الشفق رواه مسلم يف الصحيح عن أيب طاهر وغريه عن بن 

  وهب 

احلسني بن إمساعيل ثنا احلسن بن حممد وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن عمر بن مهدي احلافظ ثنا  - ٥٣١١
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بن الصباح ثنا شبابة ثنا الليث بن سعد عن عقيل عن بن شهاب عن أنس قال 

سلم إذا أراد أن جيمع بني الظهر والعصر يف السفر أخر الظهر حىت يدخل أول وقت العصر رواه مسلم يف الصحيح 
  د عن شبابة وزاد مث جيمع بينهما عن عمرو بن حممد الناق

أخربنا أبو عمرو األديب ثنا أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ جعفر الفريايب ثنا إسحاق بن راهويه أنا شبابة بن  - ٥٣١٢
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان : سوار عن ليث بن سعد عن عقيل عن بن شهاب عن أنس بن مالك 

  الظهر والعصر مجيعا مث إرحتل  يف سفر فزالت الشمس صلى



أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبا أمحد بن عثمان بن حيىي اآلدمي ثنا العباس بن حممد ثنا  - ٥٣١٣
عثمان بن عمر بن فارس ح وأخربنا أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن إبراهيم اهلامشي ببغداد ثنا أبو عمر وعثمان بن 

الدقاق املعروف بابن السماك إمالء سنة تسع وثالثني وثالث مائة ثنا أبو علي احلسن بن مكرم بن أمحد بن عبد اهللا 
أن رسول اهللا : حسان البزار ثنا عثمان بن عمر ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أيب الطفيل عن معاذ بن جبل 

فرد به عثمان بن عمر هكذا ورواه غريه صلى اهللا عليه و سلم مجع بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء عام تبوك ت
  عن الثوري عن أيب الزبري عن أيب الطفيل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا أسيد بن عاصم ثنا  - ٥٣١٤
رسول اهللا صلى اهللا عليه و  مجع: احلسني بن حفص عن سفيان عن أيب الزبري عن أيب الطفيل عن معاذ بن جبل قال 

  سلم يف غزوة تبوك بني الظهر والعصر وبني املغرب والعشاء 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٥٣١٥
داود ثنا القعنيب عن مالك عن أيب  الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو

أهنم خرجوا مع رسول اهللا : الزبري املكي عن أيب الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أخربهم 
صلى اهللا عليه و سلم غزوة تبوك فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جيمع بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء 

 خرج فصلى الظهر والعصر مث دخل مث خرج فصلى املغرب والعشاء مجيعا لفظ حديثهما سواء وأخر الصالة يوما مث
رواه مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن عبد الرمحن عن أيب علي احلنفي عن مالك وأخرجه أيضا من حديث زهري 

  بن معاوية وقرة بن خالد عن أيب الزبري عن أيب الطفيل 

وذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا يزيد بن خالد بن عبد اهللا بن موهب وأخربنا أبو علي الر - ٥٣١٦
: الرملي ثنا املفضل بن فضالة عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أيب الزبري عن أيب الطفيل عن معاذ بن جبل 

ل مجع بني الظهر والعصر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يف غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرحت
وأن يرحتل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حىت ينزل للعصر ويف املغرب مثل ذلك أن غابت الشمس قبل أن يرحتل 

  مجع بني املغرب والعشاء وإن ارحتل قبل أن تغيب الشمس أخر املغرب حىت ينزل للعشاء مث مجع بينهما 

و بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا موسى بن هارون ثنا قتيبة ح وأخربنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أب - ٥٣١٧
أبو عبد اهللا قال ثنا عبد اهللا بن حممد بن موسى الكعيب ثنا حممد بن أيوب أنبأ قتيبة بن سعيد الثقفي بالري ثنا الليث 

ليه و سلم كان يف غزوة أن النيب صلى اهللا ع: بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب الطفيل عن معاذ بن جبل 
تبوك إذا ارحتل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حىت جيمعها إىل العصر فيصليهما مجيعا وإذا ارحتل بعد زيغ الشمس 

صلى الظهر والعصر مجيعا مث سار وكان إذا ارحتل قبل املغرب أخر املغرب حىت يصليها مع العشاء وإذا ارحتل بعد 
  غرب تفرد به قتيبة بن سعيد عن ليث عن يزيد املغرب عجل العشاء فصالها مع امل

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا احلسن حممد بن موسى بن عمران الفقيه الصيدالين يقول  - ٥٣١٨
مسعت أبا بكر حممد بن إسحاق بن خزمية يقول مسعت صاحل بن حفصويه نيسابوري صاحب حديث يقول مسعت 

يقول قلت لقتيبة بن سعيد مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أيب حبيب  حممد بن إمساعيل البخاري



عن أيب الطفيل فقال كتبته مع خالد املدائين قال حممد بن إمساعيل وكان خالد املدائين هذا يدخل األحاديث على 
ا رواية أيب الزبري عن أيب قال الشيخ وإمنا أنكروا من هذا رواية يزيد بن أيب حبيب عن أيب الطفيل فأم: الشيوخ 

  الطفيل فهي حمفوظة صحيحة 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز  - ٥٣١٩
 أن رسول اهللا صلى اهللا: ثنا عبد اهللا بن روح ثنا عثمان بن عمر ثنا بن جريج عن حسني عن عكرمة عن بن عباس 

عليه و سلم كان إذا زالت الشمس وهو يف منزله مجع بني الظهر والعصر وإذا مل تزل حىت يرحتل سار حىت إذا دخل 
وقت العصر نزل فجمع الظهر والعصر وإذا غابت الشمس وهو يف منزله مجع بني املغرب والعشاء وإذا مل تغب حىت 

شاء ورواه حجاج بن حممد عن بن جريج قال أخربين يرحتل سار حىت إذا أتى العتمة نزل فجمع بني املغرب والع
  حسني عن كريب عن بن عباس وكان حسينا مسعه منهما مجيعا فقد 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا احلسن بن حيىي  - ٥٣٢٠
د اهللا بن عبيد اهللا بن عباس عن عكرمة وعن كريب اجلرجاين ثنا عبد الرزاق عن بن جريج حدثين حسني بن عب

أال أخربكم عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف السفر : موىل بن عباس أن بن عباس رضي اهللا عنه قال 
قلنا بلى قال كان إذا زاغت له الشمس يف منزله مجع بني الظهر والعصر قبل أن يركب وإذا مل تزغ له يف منزله سار 

إذا حانت العصر نزل فجمع بني الظهر والعصر وإذا حانت له املغرب يف منزله مجع بينها وبني العشاء وإذا مل حىت 
حتن يف منزله ركب حىت إذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما قال علي ورواه عبد اجمليد بن عبد العزيز عن بن 

يكون بن جريج مسعه أوال من هشام بن جريج عن هشام بن عروة عن حسني عن كريب عن بن عباس فاحتمل أن 
عروة عن حسني كقول عبد اجمليد عنه مث لقي بن جريج حسينا فسمعه منه كقول عبد الرزاق وحجاج عن بن 

جريج قال الشيخ وروي عن حممد بن عجالن ويزيد بن اهلاد وأيب أويس املدين عن حسني بن عبد اهللا عن عكرمة 
  ه يقوى وباهللا التوفيق عن بن عباس وهو مبا تقدم من شواهد

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو علي احلسني بن علي احلافظ حدثين حممد بن عبدوس  - ٥٣٢١
النيسابوري ثنا أمحد بن حفص حدثين أيب حدثين إبراهيم عن احلسني عن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة عن بن عباس 

بني الظهر والعصر يف السفر إذا كان على ظهر سريه وجيمع بني املغرب  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مجع: 
والعشاء أخرجه البخاري يف الصحيح فقال وقال إبراهيم بن طهمان فذكره وروى أيوب عن أيب قالبة عن بن 

  عباس ال يعلمه إال مرفوعا مبعىن رواية حسني بن عبد اهللا 

ان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا سليمان أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبد - ٥٣٢٢
أنه : بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن بن عباس وال أعلمه إال مرفوعا وإال فهو عن بن عباس 

تهيأ له املنزل مد كان إذا نزل منزال يف السفر فأعجبه املنزل أقام فيه حىت جيمع بني الظهر والعصر مث يرحتل فإذا مل ي
يف السفر فسار فأخر الظهر حىت يأيت املنزل الذي يريد أن جيمع فيه بني الظهر والعصر قال وثنا إمساعيل عن عارم 
ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن بن عباس ال أعلمه إال مرفوعا قال عارم هكذا حدث به محاد قال كان 

  زل أقام فيه حىت جيمع بني الظهر والعصر إذا سافر فنزل منزال فأعجبه املن



وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن  - ٥٣٢٣
إذا كنتم سائرين فنابكم املنزل فسريوا حىت تصيبوا منزال جتمعون : سلمة عن أيوب عن أيب قالبة عن بن عباس قال 

  كنتم نزوال فعجل بكم أمر فامجعوا بينهما مث ارحتلوا  بينهما وإن

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا حيىي بن حممد اجلاري  - ٥٣٢٤
الشمس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غابت له : ثنا عبد العزيز بن حممد عن مالك عن أيب الزبري عن جابر 

  مبكة فجمع بينهما بسرف ورويناه من حديث احلماين عن عبد العزيز ورواه األجلح عن أيب الزبري كذلك 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن هشام جار أمحد بن حنبل ثنا  - ٥٣٢٥
ال يعين بني مكة وسرف واجلمع بني الصالتني بعذر بينهما عشرة أمي: جعفر ثنا بن عون عن هشام بن سعد قال 

السفر من األمور املشهورة املستعملة فيما بني الصحابة والتابعني رضي اهللا عنهم أمجعني مع الثابت عن النيب صلى 
  اهللا عليه و سلم مث عن أصحابه مث ما أمجع عليه املسلمون من مجع الناس بعرفة مث باملزدلفة 

عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين ثنا علي بن  أخربنا أبو - ٥٣٢٦
: حممد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخربين شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال أخربين سامل عن عبد اهللا بن عمر قال 

ؤخر صالة املغرب حىت جيمع بينها وبني العشاء رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أعجله السري يف السفر ي
قال سامل وكان عبد اهللا بن عمر يفعل ذلك إذا أعجله السري يقيم صالة املغرب فيصليها ثالثا مث يسلم مث قل ما 

يلبث حىت يقيم صالة العشاء ويصليها ركعتني مث يسلم وال يسبح بينهما بركعة وال يسبح بعد العشاء بسجدة حىت 
  وف الليل رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان يقوم من ج

وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا  - ٥٣٢٧
 ما أشد ما رأيت أباك عبد اهللا بن عمر أخر املغرب يف: مالك عن حيىي بن سعيد أنه قال لسامل بن عبد اهللا بن عمر 

السفر قال غربت له الشمس بذات اجليش فصالها بالعقيق ورواه الثوري عن حيىي بن سعيد وزاد فيه مثانية أميال 
ورواه بن جريج عن حيىي بن سعيد وزاد فيه قال قلت أي ساعة تلك قال قد ذهب ثلث الليل أو ربعه ورواه يزيد 

ل فصلى قال حيىي وذكر يل نافع هذا احلديث مرة بن هارون عن حيىي بن سعيد عن نافع قال فسار أمياال مث نز
  أخرى فقال سار قريبا من ربع الليل مث نزل فصلى 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ٥٣٢٨
أنه كان جيمع بني الصالتني : يد عن بن عباس طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة عن جابر بن ز

  يف السفر ويقول هي سنة 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ علي  - ٥٣٢٩
بن زيد إذا  كان سعيد بن زيد وأسامة: بن عاصم أخربين اجلريري وسليمان التيمي عن أيب عثمان النهدي قال 

عجل هبم السري مجعا بني الظهر والعصر وبني املغرب والعشاء وروينا يف ذلك عن سعد بن أيب وقاص وأنس بن 
  مالك وروي عن عمر وعثمان رضي اهللا تعاىل عنهم 



هاب أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن بن ش - ٥٣٣٠
سألت سامل بن عبد اهللا هل جيمع بني الظهر والعصر يف السفر فقال نعم ال بأس بذلك أمل تر إىل صالة : أنه قال 

  الناس بعرفة 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد امللك  - ٥٣٣١
مد الدراوردي عن زيد بن أسلم وربيعة بن أيب عبد الرمحن وحممد بن املنكدر وأيب بن أيب سلمة ثنا عبد العزيز بن حم

خرجوا إىل الوليد كان أرسل إليهم ليستفتيهم يف شيء فكانوا جيمعون بني الظهر والعصر إذا : الزناد يف أمثال هلم 
   ٢٦زالت الشمس 

  باب اجلمع يف املطر بني الصالتني

حلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا ا - ٥٣٣٢
يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن 

بن أنس عن أيب الزبري عن  عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب عن مالك
صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الظهر والعصر مجيعا واملغرب والعشاء : سعيد بن جبري عن بن عباس أنه قال 

  مجيعا يف غري خوف وال سفر قال مالك أرى ذلك كان يف مطر 

أنبأ علي بن احلسني الصفار ثنا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو علي احلسني بن علي احلافظ  - ٥٣٣٣
مبثله إال أنه مل يذكر قول مالك رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن : حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك فذكره 

حيىي وكذلك رواه زهري بن معاوية ومحاد بن سلمة عن أيب الزبري يف غري خوف وال سفر إال أهنما مل يذكرا املغرب 
ة ورواه أيضا سفيان بن عيينة وهشام بن سعد عن أيب الزبري مبعىن رواية مالك وخالفهم قرة بن والعشاء وقاال باملدين

  خالد عن أيب الزبري فقال يف احلديث يف سفرة سافرها إىل تبوك أما حديث زهري 

هري ثنا أبو فأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ جعفر بن معاذ ثنا أمحد بن يونس ثنا ز - ٥٣٣٤
صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الظهر والعصر مجيعا باملدينة يف : الزبري عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال 

غري خوف وال سفر قال أبو الزبري فسألت سعيدا مل فعل ذلك فقال سألت بن عباس كما سألتين فقال أراد أن ال 
  حممد بن يونس وأما حديث محاد بن سلمة  حيرج أحدا من أمته رواه مسلم يف الصحيح عن

فأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبا أبو سهل بن زياد القطان ثنا إمساعيل بن إسحاق  - ٥٣٣٥
أن النيب صلى : القاضي ثنا حجاج يعين بن منهال قال محاد بن سلمة عن أيب الزبري عن سعيد بن جبري عن بن عباس 

  ع بني الظهر والعصر باملدينة يف غري خوف وال سفر وأما حديث سفيان بن عيينة اهللا عليه و سلم مج

فأخربنا حممد بن احلسني بن الفضل القطان ثنا أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن زياد القطان ثنا إمساعيل  - ٥٣٣٦
: رضي اهللا عنه يقول  القاضي ثنا علي هو بن املديين ثنا سفيان عن عمرو مسع جابر بن زيد يقول مسعت بن عباس

صليت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم مثانيا مجيعا وسبعا مجيعا وقال علي وحدثنا به سفيان عن أيب الزبري عن سعيد 



بن جبري عن بن عباس مثله فقلت البن عباس مل فعل ذلك قال أراد أن ال حيرج أمته وزاد سفيان مرة يف حديث أيب 
  حديث هشام بن سعد  الزبري غري خوف وال سفر وأما

فأخربنا أبو القاسم احلريف ببغداد ثنا علي بن حممد بن الزبري الكويف ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا جعفر بن  - ٥٣٣٧
مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه : عون عن هشام بن سعد ثنا أبو الزبري عن سعيد بن جبري عن عبد اهللا بن عباس قال 

غرب والعشاء يف املدينة من غري خوف وال سفر قلت مل ترى يا بن عباس قال أراد أن و سلم بني الظهر والعصر وامل
  ال حيرج أمته وأما حديث قرة بن خالد خبالف هؤالء 

فأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه ثنا جعفر بن أمحد بن نصر احلافظ ثنا حيىي بن  - ٥٣٣٨
احلارث ثنا قرة وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن عمر املقرئ ببغداد أنبأ أبو حممد حبيب بن عريب ثنا خالد بن 

إمساعيل بن علي اخلطيب ثنا عبد اهللا بن أمحد حدثين عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا قرة عن أيب الزبري عن سعيد بن جبري 
ها يف غزوة تبوك فجمع بني الظهر والعصر مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفرة سافر: عن بن عباس قال 

واملغرب والعشاء فقلت البن عباس ما محله على ذلك قال أراد أن ال حيرج أمته رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي 
بن حبيب وكان قرة بن خالد أراد حديث أيب الزبري عن أيب الطفيل عن معاذ فهذا لفظ حديثه أو روى سعيد بن 

فسمع قرة أحدمها ومن تقدم ذكره اآلخر وهذه أشبه فقد روى قرة حديث أيب الطفيل أيضا جبري احلديثني مجيعا 
  ورواه حبيب بن أيب ثابت عن سعيد بن جبري فخالف أبا الزبري يف متنه 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنبأ حاجب بن أمحد الطوسي ثنا عبد اهللا بن هاشم ثنا وكيع ثنا  - ٥٣٣٩
أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي األعمش ح و

ثنا أبو موسى ثنا أبو معاوية قال وحدثنا حممد بن أيب بكر ثنا وكيع قاال ثنا األعمش عن حبيب بن أيب ثابت عن 
بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سعيد بن جبري عن بن عباس قال 

باملدينة يف غري خوف وال مطر قيل له فماذا أراد بذلك قال أراد أن ال حيرج أمته قال وكيع يف حديثه قال سعيد 
قلت البن عباس مل فعل ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال كيال حيرج أمته رواه مسلم يف الصحيح عن أيب 

ه عن أيب معاوية عن أيب كريب وغريه عن وكيع ومل خيرجه البخاري مع كون حبيب بن أيب بكر بن أيب شيبة وغري
ثابت من شرطه ولعله إمنا أعرض عنه واهللا أعلم ملا فيه من االختالف على سعيد بن جبري يف متنه ورواية اجلماعه 

أيب الشعثاء عن بن عباس بقريب من عن أيب الزبري أوىل أن تكون حمفوظة فقد رواه عمرو بن دينار عن جابر بن زيد 
  معىن رواية مالك عن أيب الزبري 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان  - ٥٣٤٠
لربيع قالوا ثنا بن حرب ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد وأبو ا

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى باملدينة : محاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس 
سبعا ومثانيا الظهر والعصر واملغرب والعشاء رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الربيع ورواه البخاري عن أيب النعمان 

أيوب لعله يف ليلة مطرية فقال عيسى وروي عن عمرو بن دينار أنه محله على  عن محاد بن زيد وزاد يف آخره فقال
  تأخري الظهر إىل آخر وقتها وتعجيل العصر يف أول وقتها 



أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ جعفر الفريايب ثنا أبو بكر وعثمان قاال ثنا سفيان بن  - ٥٣٤١
اهللا احلافظ أخربين أبو حممد بن زياد العدل ثنا أمحد بن مكرم الربيت ثنا علي بن املديين ثنا  عيينة ح وأخربنا أبو عبد

صليت مع رسول اهللا صلى اهللا : سفيان ثنا عمرو بن دينار قال مسعت جابر بن زيد يقول مسعت بن عباس يقول 
لظهر وعجل العصر وأخر املغرب وعجل عليه و سلم مثانيا مجيعا وسبعا مجيعا قال قلت يا أبا الشعثاء أراه أخر ا

  العشاء قال وأنا أظن ذلك رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن املديين ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو  - ٥٣٤٢
: للفظ أليب الربيع قاال ثنا محاد بن زيد عن الزبري بن اخلريت عن عبد اهللا بن شقيق قال الربيع وحممد بن أيب بكر وا

خطبنا بن عباس يوما بعد العصر حىت غربت الشمس وبدت النجوم فجعل الناس يقولون الصالة الصالة قال فجاءه 
أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و رجل من بين متيم ال يفتر الصالة الصالة فقال أتعلمين السنة ال أم لك مث قال ر

سلم جيمع بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء قال عبد اهللا بن شقيق فحاك يف صدري من ذلك شيء فأتيت أبا 
  هريرة فسألته فصدق مقالته رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الربيع الزهراين 

عبد اهللا بن هاشم ثنا وكيع وأخربنا أبو عبد أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي أنبأ حاجب بن أمحد ثنا  - ٥٣٤٣
اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن حممد بن احلسن بن منصور ثنا هارون بن يوسف بن زياد ثنا بن أيب عمر ثنا وكيع ثنا 

الصالة فسكت مث قال الصالة فسكت : عمران بن حدير عن عبد اهللا بن شقيق العقيلي قال قال رجل البن عباس 
ة فسكت مث قال ال أم لك تعلمنا بالصالة كنا جنمع بني الصالتني على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و مث قال الصال

سلم رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر وليس يف رواية عبد اهللا بن شقيق عن بن عباس عن النيب صلى اهللا 
فهو حممول على أحدمها أو على ما أوله عمرو  عليه و سلم من هذين الوجهني الثابتني عنه نفي املطر وال نفي السفر

بن دينار فليس يف روايتهما ما مينع ذلك التأويل وقد روينا عن بن عباس وبن عمر اجلمع يف املطر وذلك يؤكد 
  تأويل من أوله باملطر واهللا أعلم 

أصحابنا عن أسامة بن زيد أما الرواية فيه عن بن عباس فقد قال الشافعي رمحه اهللا يف القدمي أخربنا بعض  - ٥٣٤٤
  مجع بينهما يف املطر قبل الشفق وأما الرواية فيه عن بن عمر : عن معاذ بن عبد اهللا بن خبيب أن بن عباس 

فأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن  - ٥٣٤٥
ان إذا مجع األمراء بني املغرب والعشاء مجع هبم يف ليلة املطر ورواه العمري عن نافع ك: نافع أن عبد اهللا بن عمر 

  فقال قبل الشفق 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان أبو الشيخ األصبهاين ثنا حممد بن العباس ثنا  - ٥٣٤٦
وة أن أباه عروة وسعيد بن املسيب وأبا بكر بن عبد بندار ثنا بشر بن عمر ثنا سليمان بن بالل ثنا هشام بن عر

كانوا جيمعون بني املغرب والعشاء يف الليلة املطرية إذا مجعوا بني : الرمحن بن احلارث بن هشام بن املغرية املخزومي 
  الصالتني وال ينكرون ذلك 



ز كان جيمع بني املغرب أن عمر بن عبد العزي: وبإسناده ثنا سليمان بن بالل عن موسى بن عقبة  - ٥٣٤٧
والعشاء اآلخرة إذا كان املطر وأن سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري وأبا بكر بن عبد الرمحن ومشيخة ذلك 

   ٢٧الزمان كانوا يصلون معهم وال ينكرون ذلك 

  باب ذكر األثر الذي روي يف أن اجلمع من غري عذر من الكبائر مع ما دلت

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ٥٣٤٨عليه أخبار املواقيت 
يعقوب ثنا أسيد بن عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان عن سعيد عن قتادة عن أيب العالية عن عمر رضي اهللا 

بالسفر واملطر وليس هذا  مجع الصالتني من غري عذر من الكبائر قال الشافعي يف سنن حرملة العذر يكون: عنه قال 
بثابت عن عمر هو مرسل قال الشيخ هو كما قال الشافعي واإلسناد املشهور هلذا األثر ما ذكرنا وهو مرسل أبو 

  العالية مل يسمع من عمر رضي اهللا عنه وقد روي ذلك بإسناد آخر قد أشار الشافعي إىل متنه يف بعض كتبه 

سني العلوي أنبأ عبد اهللا بن حممد بن احلسن الرجماري ثنا عبد الرمحن بن أخربناه أبو احلسن حممد بن احل - ٥٣٤٩
بشر ثنا حيىي بن سعيد عن حيىي بن صبيح قال حدثين محيد بن هالل عن أيب قتادة يعين العدوي أن عمر بن اخلطاب 

من الزحف والنهي أبو  ثالث من الكبائر اجلمع بني الصالتني إال يف عذر والفرار: رضي اهللا عنه كتب إىل عامل له 
قتادة العدوي أدرك عمر رضي اهللا عنه فإن كان شهده كتب فهو موصول وإال فهو إذا انضم إىل األول صار قويا 

  وقد روي فيه حديث موصول عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف إسناده من ال حيتج به 

لعدل ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ا - ٥٣٥٠
عبيد بن عبد الواحد بن شريك ثنا نعيم بن محاد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى احلريي ثنا 

إبراهيم بن أيب طالب ثنا يعقوب بن إبراهيم قاال ثنا املعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن بن عباس 
اجلمع بني الصالتني من غري عذر من الكبائر لفظ حديث نعيم ويف رواية : سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قال ر

يعقوب من مجع بني الصالتني من غري عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر تفرد به حسني بن قيس أبو علي الرحيب 
   ١٠املعروف حبنش وهو ضعيف عند أهل النقل ال حيتج خبربه 

  اجلمعة كتاب

  وقال وشاهد ومشهود } إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا { قال اهللا جل ثناؤه 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أبو  - ٥٣٥١
عن عمار موىل بين هاشم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قالبة ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة عن يونس بن عبيد 

  الشاهد يوم اجلمعة واملشهود يوم عرفة : وشاهد ومشهود قال 

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ إمالء أنبا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب  - ٥٣٥٢
زيد ويونس بن عبيد حيدثان عن عمار موىل بين هاشم عن أيب ثنا حممد هو بن جعفر عن شعبة قال مسعت علي بن 



يف هذه اآلية وشاهد ومشهود : هريرة أما علي فرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وأما يونس فلم يعد أبا هريرة 
  قال الشاهد يوم عرفة ويوم اجلمعة واملشهود هو اليوم املوعود يوم القيامة 

د بن أمحد بن إمساعيل البزار بالطابران ثنا عبد اهللا بن أمحد بن منصور الطوسي ثنا أخربنا أبو نصر حمم - ٥٣٥٣
حممد بن إمساعيل الصائغ ثنا روح بن عبادة ثنا موسى بن عبيدة أخربين أيوب بن خالد عن عبد اهللا بن رافع عن أيب 

يوم القيامة والشاهد يوم اجلمعة  اليوم املوعود: هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  واملشهود يوم عرفة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي وأبو عبد الرمحن حممد بن  - ٥٣٥٤
احلسني السلمي قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن خالد بن خلي احلمصي ثنا بشر بن شعيب بن أيب 

زة حدثين أيب شعيب عن أيب الزناد عبد اهللا بن ذكوان املدين عن عبد الرمحن بن هرمز األعرج موىل ربيعة بن مح
حنن اآلخرون : احلارث مما ذكر أنه مسع أبا هريرة حيدث به عن حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

اه من بعدهم مث هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا السابقون يوم القيامة بيد أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتين
فيه فهدانا اهللا له والناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان عن 

  شعيب بن أيب محزة 

ثنا احلميدي ثنا سفيان أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ بشر بن موسى  - ٥٣٥٥
ثنا أبو الزناد ح قال وأخربين أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزناد عن 

حنن اآلخرون وحنن السابقون يوم القيامة بأيد أن : األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
من قبلنا وأوتيناه من بعدهم مث هذا اليوم الذي كتبه اهللا علينا هدانا اهللا له والناس لنا فيه تبع كل أمة أوتيت الكتاب 

  اليهود غدا والنصارى بعد غد رواه مسلم يف الصحيح عن عمرو بن حممد الناقد عن سفيان هبذا اللفظ 

دثين أمحد بن سهل بن حبر ثنا بن أيب وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ح - ٥٣٥٦
عمر ثنا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة وبن طاوس عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى 

حنن اآلخرون وحنن السابقون يوم القيامة قال أحدمها بأيد وقال اآلخر بيد أهنم أوتوا الكتاب من : اهللا عليه و سلم 
يناه من بعدهم مث هذا اليوم الذي كتبه اهللا عليهم فاختلفوا فيه فهدانا اهللا له والناس لنا فيه تبع اليهود غدا قبلنا وأوت

والنصارى بعد غد رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر حوالة على ما قبله ويف الذي قبله قال علينا ويف هذا 
  وافقة شعيب بن أيب محزة ومالك بن أنس على ذلك وملا قال عليهم كما روينا ومل مييز ذلك ولعل عليهم أصح مل

حدثنا أبو احلسن العلوي أنبا أبو حامد بن حممد القالنسي ثنا حممود بن هشام ثنا حفص بن عبد اهللا  - ٥٣٥٧
حدثين ورقاء بن عمر عن موسى بن عقبة عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

  مبثل حديث شعيب بن أيب محزة إال أنه قال فهذا يومهم الذي افترض عليهم : لم فذكره عليه و س

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق  - ٥٣٥٨
حنن : لى اهللا عليه و سلم قال أنبأ معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن حممد رسول اهللا ص



األولون واآلخرون السابقون يوم القيامة بيد أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي فرض 
عليهم فاختلفوا فيه فهدانا اهللا له فهم لنا فيه تبع فاليهود غدا والنصارى بعد غد رواه مسلم يف الصحيح عن حممد 

  الرزاق  بن رافع عن عبد

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو بن  - ٥٣٥٩
البختري ثنا حممد بن عبد امللك الدقيقي ثنا يزيد بن هارون أنبا فضيل بن مرزوق حدثين الوليد بن بكري ثنا عبد اهللا 

يب عن جابر بن عبد اهللا قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بن حممد عن علي بن زيد عن سعيد بن املس
يا أيها الناس توبوا إىل اهللا عز و جل قبل أن متوتوا وبادروا باألعمال الصاحلة وصلوا الذي بينكم : على منربه يقول 

وا ان اهللا عز و جل وبني ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة يف السر والعالنية توجروا وحتمدوا وترزقوا واعلم
قد فرض عليكم اجلمعة فريضة مكتوبة يف مقامي هذا يف شهري هذا يف عامي هذا إىل يوم القيامة من وجد إليها 

سبيال فمن تركها يف حيايت أو بعدي جحودا هبا واستخفافا هبا وله إمام عادل أو جائر فال مجع اهللا له مشلة إال وال 
الة له أال وال وضوء له أال وال زكاة له أال وال حج له أال وال وتر له حىت يتوب فإن بارك اهللا له يف أمره أال وال ص

تاب تاب اهللا عليه أال وال تؤمن امرأة رجال أال وال يؤمن أعرايب مهاجرا أال وال يؤمن فاجر مؤمنا إال أن يقهره 
يف حديثه قاله حممد بن إمساعيل  سلطان خياف سيفه وسوطه عبد اهللا بن حممد هو العدوي منكر احلديث ال يتابع

البخاري وروي كاتب الليث عن نافع بن يزيد وأبو حيىي الوقار عن خالد بن عبد الدائم عن نافع بن يزيد عن زهرة 
بن معبد عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم معىن هذا يف اجلمعة وهو أيضا ضعيف 

١   

  ختلف عن اجلمعة ممن وجبت عليه باب التشديد على من

أخربنا أبو علي الروذباري وأبو عبد اهللا احلافظ قاال أنبأ احلسني بن احلسن بن أيوب الطوسي أنبأ أبو  - ٥٣٦٠
حامت الرازي ثنا أبو توبة ثنا معاوية بن سالم عن أخيه زيد بن سالم أنه مسع أبا سالم يقول حدثين احلكم بن ميناء أن 

لينتهني : مر وأبا هريرة حدثاه اهنما مسعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول وهو على أعواد منربه عبد اهللا بن ع
أقوام عن ودعهم اجلمعات أو ليختمن اهللا على قلوهبم مث ليكونن من الغافلني رواه مسلم يف الصحيح عن احلسن بن 

  علي احللواين عن أيب توبة الربيع بن نافع 

ن عن حيىي بن أيب كثري عن زيد بن سالم عن احلضرمي بن الحق عن احلكم بن ميناء أنه مسع ورواه أبا - ٥٣٦١
فذكره مبثله إال أنه قال أو ليختمن على : بن عباس وبن عمر حيدثان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  قلوهبم 

ا أبو العباس بن يعقوب ثنا أمية ثنا عبيد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثن - ٥٣٦٢
  فذكره : اهللا بن موسى أنبأ أبان العطار عن حيىي بن أيب كثري 

وخالفه هشام الدستوائي فرواه عن حيىي بن أيب كثري أن أبا سالم حدث أن احلكم بن ميناء حدث أن  - ٥٣٦٣
  : لى اهللا عليه و سلم يقول عبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عباس حدثا أهنما مسعا رسول اهللا ص



: أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن أمحد ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشام  - ٥٣٦٤
  فذكره مبثل لفظ حديث أبان العطار ورواية معاوية بن سالم عن أخيه زيد أوىل أن تكون حمفوظة واهللا أعلم 

افظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ العباس بن الفضل األسفاطي ثنا أمحد بن أخربنا أبو عبد اهللا احل - ٥٣٦٥
يونس ثنا زهري ح وأخربنا أبو منصور الظفر بن حممد بن أمحد العلوي أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين 

األحوص عن عبد اهللا أن النيب ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة ثنا الفضل بن دكني ثنا زهري عن أيب إسحاق عن أيب 
لقد مهمت أن آمر رجال يصلي بالناس مث أحرق على رجال : صلى اهللا عليه و سلم قال لقوم يتخلفون عن اجلمعة 

  يتخلفون عن اجلمعة بيوهتم ليس يف حديث أيب عبد اهللا بيوهتم رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن يونس 

أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب أنبأ أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ  - ٥٣٦٦
خالد بن خملد ثنا حممد بن جعفر حدثين حممد بن عمرو بن علقمة عن عبيدة بن سفيان احلضرمي عن أيب اجلعد 

   ٢ على قلبه من ترك اجلمعة ثالث مرات هتاونا هبا طبع اهللا: الضمري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  باب من جتب عليه اجلمعة

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو األحرز حممد بن عمر بن مجيل األزدي ثنا أبو جعفر  - ٥٣٦٧
حممد بن أمحد بن نصر الترمذي ببغداد ثنا حيىي بن عبد اهللا بن بكري املصري موىل بين خمزوم ثنا املفضل بن فضالة بن 

قتباين حدثين عياش بن عباس عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن نافع عن بن عمر عن حفصة رضي اهللا عنها عبيد ال
  على كل حمتلم رواح اجلمعة وعلى من راح إىل اجلمعة الغسل : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

بن عبد العظيم حدثين إسحاق بن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عباس  - ٥٣٦٨
منصور ثنا هرمي يعين بن سفيان عن إبراهيم بن حممد بن املنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن النيب 

اجلمعة حق واجب على كل مسلم يف مجاعة إال أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صيب أو : صلى اهللا عليه و سلم قال 
هاب قد رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم ومل يسمع منه شيئا قال الشيخ ورواه مريض قال أبو داود طارق بن ش

عبيد بن حممد العجلي عن العباس بن عبد العظيم فوصله بذكر أيب موسى األشعري فيه وليس مبحفوظ فقد رواه 
  غري العباس أيضا عن إسحاق دون ذكر أيب موسى فيه 

بو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن وأخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي وأ - ٥٣٦٩
سليمان أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن حممد حدثين سلمة بن عبد اهللا اخلطمي عن حممد بن كعب أنه مسع رجال من 

   ٣لوك جتب اجلمعة على كل مسلم إال امرأة أو صيب أو مم: بين وائل يقول قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  باب وجوب اجلمعة على من كان خارج املصر يف موضع يبلغه النداء

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا عبد اهللا بن وهب  - ٥٣٧٠
بري عن عائشة أخربين عمرو يعين بن احلارث عن عبيد اهللا بن أيب جعفر أن حممد بن جعفر حدثه عن عروة بن الز



كان الناس ينتابون اجلمعة من منازهلم ومن العوايل رواه البخاري : زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا قالت 
  ومسلم يف الصحيح عن أمحد بن عيسى عن بن وهب 

ا قبيصه أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن حيىي بن فارس ثن - ٥٣٧١
ثنا سفيان عن حممد بن سعيد عن أيب سلمة بن نبيه عن عبد اهللا بن هارون عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا 

اجلمعة على من مسع النداء قال أبو داود روى هذا احلديث مجاعة عن سفيان مقصورا على عبد : عليه و سلم قال 
و سلم وإمنا أسنده قبيصه قال الشيخ وقبيصة بن عقبة من الثقات  اهللا بن عمرو ومل يذكروا النيب صلى اهللا عليه

  وحممد بن سعيد هذا هو الطائفي ثقة وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا عبد اهللا بن سليمان بن األشعث ثنا هشام  - ٥٣٧٢
: لوليد عن زهري بن حممد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال بن خالد ثنا ا

إمنا اجلمعة على من مسع النداء هكذا ذكره الدارقطين رمحه اهللا يف كتابه هبذا اإلسناد مرفوعا وروي عن حجاج بن 
  أرطاة عن عمرو كذلك مرفوعا 

د بن احلارث األصبهاين أنبا أبو حممد بن حيان ثنا أبو إسحاق إبراهيم وقد أخربنا أمحد بن حممد بن أمح - ٥٣٧٣
بن حممد بن احلسن ثنا أبو عامر موسى بن عامر ثنا الوليد هو بن مسلم قال وأخربين زهري بن حممد عن عمرو بن 

م يأته فقد عصى إمنا جتب اجلمعة على من مسع النداء فمن مسعة فل: شعيب عن أبيه عن جده عبد اهللا بن عمرو قال 
  ربه وهذا موقوف 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ثنا أبو معمر  - ٥٣٧٤
: ثنا هشيم أنبأ شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فلم جيب فال صالة له تابعه قراد أبو نوح عن شعبة يف رفعه وقد مضى ذكره وخالفهما غريمها من  من مسع النداء
  الثقات 

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري بطوس أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن عمر بن شوذب املقرئ  - ٥٣٧٥
احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر  الواسطي ثنا أمحد بن سنان ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة ح وأخربنا أبو

حممد بن عمرو بن البختري ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا حفص بن عمر احلوضي وسليمان بن حرب قاال ثنا 
من مسع النداء فلم جيب فال صالة له إال من عذر : شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال 

  بن عباس ورواه مغراء العبدي عن عدي بن ثابت مرفوعا  فذكروه موقوفا عن

وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد من أصل كتابه أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو ثنا إمساعيل بن  - ٥٣٧٦
إسحاق ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن حبيب بن أيب ثابت عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن النيب صلى اهللا 

  من مسع النداء فلم جيب فال صالة له : و سلم قال  عليه



مبثله : وأخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق فذكره  - ٥٣٧٧
  مرفوعا وروي عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه مرفوعا وموقوفا 

بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا إمساعيل القاضي ثنا أمحد بن يونس  أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن - ٥٣٧٨
من مسع النداء : ثنا أبو بكر بن عياش عن أيب حصني عن أيب بردة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  فارغا صحيحا فلم جيب فال صالة له 

ياد القطان ثنا حممد بن رمح البزار ثنا أبو نعيم ثنا أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ أبو سهل بن ز - ٥٣٧٩
  من مسع النداء فلم جيب فال صالة له إال من عذر موقوف : مسعر عن أيب احلصني عن أيب بردة عن أبيه قال 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ حممد بن عمرو ثنا حيىي بن جعفر بن الزبرقان أنبأ زيد بن احلباب ثنا  - ٥٣٨٠
من مسع األذان فارغا صحيحا : دة بن قدامة أنبأ أبو حصني عن أيب بكر بن أيب بردة عن أيب موسى األشعري قال زائ

  مث مل جيب فال صالة له كذا قال عن أيب بكر بن أيب بردة وال أراه إال ومها 

عقوب ثنا حممد بن عبد أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن ي - ٥٣٨١
ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد : الوهاب ثنا جعفر بن عون أنبأ أبو حيان عن أبيه قال قال علي رضي اهللا عنه 

  قيل ومن جار املسجد قال من أمسعه املنادي 

راهيم بن حممد حدثين أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ إب - ٥٣٨٢
   ٤جتب اجلمعة على من مسع النداء : عبد اهللا بن يزيد عن سعيد بن املسيب أنه قال 

  باب من أتى اجلمعة من أبعد من ذلك اختيارا

  يذكر عن أنس بن مالك أنه كان يأيت من الزاوية على فرسخني من البصرة ليشهد اجلمعة وأحيانا ال يشهدها 

وقد كان سعيد بن : د بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي أخربنا أبو سعي - ٥٣٨٣
زيد وأبو هريرة يكونان بالشجرة على أقل من ستة أميال فيشهدان اجلمعة ويدعاهنا قال ويروي أن عبد اهللا بن 

  عمرو بن العاص كان على ميلني من الطائف فيشهد اجلمعة ويدعها 

و زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر أخربنا أب - ٥٣٨٤
كان يأيت اجلمعة من ذي احلليفة : ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين بن هليعة عن بن أيب جعفر عن األعرج أن أبا هريرة 

  ميشي وهو على رأس ستة أميال من املدينة 

ن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا أخربنا أبو بكر ب - ٥٣٨٥
أن أهل ذي احلليفة كانوا جيتمعون مع النيب : أبو عامر ثنا الوليد هو بن مسلم أخربين سربة بن العالء عن الزهري 

  صلى اهللا عليه و سلم وذلك على مسرية ستة أميال من املدينة 



  كان أهل مىن حيضرون اجلمعة مبكة : حدثنا الوليد أخربنا األوزاعي عن عطاء بن أيب رباح قال قال و - ٥٣٨٦

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا حممد بن  - ٥٣٨٧
يح عن ثابت بن مشحل موىل أيب هريرة قال سليمان بن فارس ثنا حممد بن إمساعيل البخاري ثنا حيىي بن صاحل ثنا فل

كان أبو هريرة بالشجرة فتحضر اجلمعة فال ينزل إليها وعنده دواب قال الشيخ هذا يدل على أن النزول كان : 
  لالختيار وذهب مجاعة إىل أن من أواه الليل إىل أهله عند إنصرافه فعليه احلضور 

د بن احلسن الشافعي ثنا جعفر بن أمحد احلافظ ثنا إسحاق بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أمح - ٥٣٨٨
إبراهيم من كتابه آخر جملس جلسه مث مات قال أخربنا بن مهدي عن خالد بن عبد الرمحن السلمي عن نافع عن بن 

  إمنا الغسل على من جتب عليه اجلمعة فاجلمعة على من يأيت أهله : عمر قال 

رث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا أبو عامر ثنا وأخربنا أبو بكر بن احلا - ٥٣٨٩
أمر أهل : الوليد بن مسلم أخربين أبو عمر وهو األوزاعي عن حيىي بن سعيد أن أبا بكر بن حممد بن عمرو بن حزم 

  ذي احلليفة حبضور اجلمعة باملدينة فكانوا جيمعون هبا 

مثله قال الوليد فقلت أليب عمرو على من جتب اجلمعة : عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال وأخربين أبو  - ٥٣٩٠
  قال على من أواه الليل إىل أهله عند انصرافه منها كان عبد اهللا بن عمر يقول ذلك قال الوليد 

على من أتى اجلمعة : وأخربين إمساعيل عن عمرو بن مهاجر عن أبيه أنه مسع معاوية بن أيب سفيان يقول  - ٥٣٩١
إىل أهله وأنه كان يقول يف خطبته يا أهل قرد يا أهل راعية وأقاصي الغوطة وأداىن البثنية اجلمعة اجلمعة وقد روي 

  يف حديث مسند إال أنه ضعيف مبرة ذكرناه ليعرف إسناده 

وهاب أنبأ حممد بن أخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف الفقيه أنبأ أبو سعيد عبد اهللا بن حممد بن عبد ال - ٥٣٩٢
أيوب ثنا مسلم بن إبراهيم ح وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي أنبأ أبو يعلى ثنا حممد بن أيب بكر ثنا 

من : مسلم عن املعارك بن عباد عن عبد اهللا بن سعيد عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
هله فليشهد اجلمعة تفرد به معارك بن عباد عن عبد اهللا بن سعيد وقد قال أمحد بن حنبل علم أن الليل يأويه إىل أ

   ٥رمحه اهللا معارك ال أعرفه وعبد اهللا بن سعيد هو أبو عباد منكر احلديث متروك 

  باب العدد الذين إذا كانوا يف قرية وجبت عليهم اجلمعة

اهر الدقاق ببغداد أنبأ أمحد بن سلمان قال قرئ على أيب قالبة حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب ط - ٥٣٩٣
عبد امللك بن حممد الرقاشي وأنا أمسع قال حدثين جابر بن سلمة ثنا بن املبارك عن إبراهيم بن طهمان عن أيب مجرة 

  لقيس أول مجعة مجعت بعد مجعة مجعت باملدينة مجعة البحرين جبواثا قرية من قرى عبد ا: عن بن عباس قال 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو أمحد حممد بن حممد احلافظ ثنا عبد اهللا بن سليمان بن األشعث ثنا  - ٥٣٩٤
فذكره بنحوه إال أنه قال بعد مجعة يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بندار ثنا أبو عامر ثنا إبراهيم بن طهمان 
  لبحرين رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن املثىن عن أيب عامر سلم يف مسجد عبد القيس جبواثا من ا

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ إمالء وقراءة حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار  - ٥٣٩٥
الرمحن العطاردي ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال حدثين حممد بن أيب أمامة بن سهل عن أبيه قال حدثين عبد 

كنت قائد أيب حني كف بصره فإذا خرجت به إىل اجلمعة فسمع األذان هبا استغفر أليب : بن كعب بن مالك قال 
أمامة أسعد بن زرارة فمكثت حينا أمسع ذلك منه فقلت إن عجز أن ال أسأله عن هذا فخرجت كما كنت أخرج 

غفارك ألسعد بن زرارة كلما مسعت األذان باجلمعة فقال فلما مسع األذان باجلمعة أستغفر له فقلت يا أبتاه أرأيت است
أي بين كان أسعد أول من مجع بنا يف املدينة قبل مقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف هزم من حرة بين بياضة 

  يف نقيع يقال له اخلضمات قلت وكم أنتم يومئذ قال أربعون رجال 

و بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بن إدريس عن حممد وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أب - ٥٣٩٦
بن إسحاق عن حممد بن أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه 

قلت له أنه كان إذا مسع النداء يوم اجلمعة ترحم ألسعد بن زرارة ف: بعد ما ذهب بصره عن أبيه كعب بن مالك 
إذا مسعت النداء ترمحت ألسعد بن زرارة قال ألنه أول من مجع بنا يف هزم النبيت من حرة بين بياضة يف نقيع يقال 
له اخلضمات قلت كم كنتم يومئذ قال أربعون ورواه جرير بن حازم وحممد بن سلمة عن بن إسحاق قال حدثين 

سحاق إذا ذكر مساعه يف الرواية وكان الراوي ثقة استقام حممد بن أيب أمامة كما قال يونس بن بكري وحممد بن إ
  اإلسناد وهذا حديث حسن اإلسناد صحيح وقد روي فيه حديث آخر ال حيتج مبثله 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان يعرف بأيب الشيخ األصبهاين قال  - ٥٣٩٧
ن خالد البالسي ثنا عبد العزيز بن عبد الرمحن القرشي ثنا خصيف عن عطاء حدثين إسحاق بن حكيم ثنا إسحاق ب

مضت السنة أن يف كل ثالثة إماما ويف كل أربعني فما فوق ذلك مجعة وفطر وأضحى وذلك أهنم : عن جابر قال 
ما مضى مجاعة وكذلك حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري تفرد به عبد العزيز القرشي وهو ضعيف واالعتماد على 

  وعلى ما يرد إن شاء اهللا تعاىل 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وغريه قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ٥٣٩٨
سليمان أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن حممد حدثين عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن عبيد اهللا بن عبد 

  كل قرية فيها أربعون رجال فعليهم اجلمعة : ة قال اهللا بن عتب

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي قال وأخربين الثقة عن  - ٥٣٩٩
  أن عمر بن عبد العزيز كتب إىل أهل املياه فيما بني الشام إىل مكة مجعوا إذا بلغتم أربعني : سليمان بن موسى 



أخربنا أبو حازم العبدوي أنبأ أبو أمحد احلافظ أنبأ أبو عثمان سعيد بن عبد العزيز احلليب ثنا أبو نعيم  - ٥٤٠٠
أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز إذا بلغ أهل القرية أربعني : احلليب يعين عبيد بن هشام ثنا أبو املليح يعين الرقي قال 

  رجال فليجمعوا 

أنبأ أبو أمحد احلافظ أنبا أبو العباس حممد بن إسحاق الثقفي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا وأخربنا أبو حازم  - ٥٤٠١
كتب عمر بن عبد العزيز أميا قرية اجتمع فيها مخسون رجال : الليث بن سعد عن معاوية يعين بن صاحل قال 

  فليؤمهم رجل منهم وليخطب عليهم وليصل هبم اجلمعة 

الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن األصبهاين ثنا أبو أخربنا أبو بكر بن احلارث  - ٥٤٠٢
سألت الليث بن سعد فقال كل مدينة أو قرية فيها مجاعة وعليهم : عامر موسى بن عامر ثنا الوليد بن مسلم قال 

ا جيمعون اجلمعة على عهد أمري أمروا باجلمعة فليجمع هبم فإن أهل اإلسكندرية ومدائن مصر ومدائن سواحلها كانو
  عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان رضي اهللا عنهما بأمرمها وفيها رجال من الصحابة 

سأل عبد اهللا بن عمر بن : وبإسناده ثنا الوليد قال وأخربين شيبان حدثين موىل آلل سعيد بن العاص أنه  - ٥٤٠٣
ترى يف اجلمعة قال نعم إذا كان عليهم أمري فليجمع اخلطاب رضي اهللا عنه عن القرى اليت بني مكة واملدينة ما 

  وروينا عن عطاء أنه قال إذا كانت قرية الصقة بعضها ببعض مجعوا 

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم األردستاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد اجلوهري ثنا على  - ٥٤٠٤
كتب عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه إىل : ن جعفر بن برقان قال بن احلسني ثنا عبد اهللا بن الوليد عن سفيان ع

عدي بن عدي الكندي أنظر إىل أهل كل قرية أهل قرار ليسوا هم بأهل عمود ينتقلون فأمر عليهم أمريا مث مره 
ليسوا بأهل  فليجمع هبم قال الشيخ واألشبه بأقاويل السلف وأفعاهلم يف إقامة اجلمعة يف القرى اليت أهلها أهل قرار

  عمود ينتقلون أن ذلك مراد علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

مبا أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان البصري ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا سفيان  - ٥٤٠٥
  شريق إال يف مصر جامع ال مجعة وال ت: عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن قال قال علي رضي اهللا عنه 

وأما احلديث الذي أخربنا أبو احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا حممد  - ٥٤٠٦
بن حيىي ثنا حممد بن وهب بن عطية ثنا بقية بن الوليد ثنا معاوية بن حيىي ثنا معاوية بن سعيد التجييب ثنا الزهري عن 

اجلمعة واجبة على كل قرية وإن مل يكن فيها إال : قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  أم عبد اهللا الدوسية
أربعة يعين بالقرى املدائن وكذلك روي عن املوقري واحلكم األيلي عن الزهري قال الدارقطين ال يصح هذا عن 

أمحد رمحه اهللا وقد قيل عنه عن  الزهري كل من رواه عنه متروك والزهري ال يصح مساعه من الدوسية قال اإلمام
  التجييب عن احلكم بن عبد اهللا األيلي عن الزهري كذلك قاله حممد بن املصفى عن بقية 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي أنبا بن مسلم ثنا حممد بن مصفى ثنا بقية ثنا معاوية بن حيىي  - ٥٤٠٧
بن عبد اهللا عن الزهري عن أم عبد اهللا الدوسية قالت قال رسول اهللا صلى  ثنا معاوية بن سعيد التجييب عن احلكم



اجلمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن مل يكونوا إال أربعة حىت ذكر النيب صلى اهللا عليه و : اهللا عليه و سلم 
روي يف هذا الباب  سلم ثالثة احلكم بن عبد اهللا متروك ومعاوية بن حيىي ضعيف وال يصح هذا عن الزهري وقد

حديث يف اخلمسني ال يصح إسناده ويذكر عن الزهري أن مصعب بن عمري حني بعثه النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  إىل املدينة مجع هبم وهم اثنا عشر رجال 

أت أخربنا حممد بن حممد أنبا أبو احلسني الفسوي أنبأ أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود ثنا النفيلي قال قر - ٥٤٠٨
فذكره وهذا منقطع وإن صح فإمنا أراد مبعونة اإلثين عشر النقباء الذين بعثه : على معقل بن عبيد اهللا عن الزهري 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف صحبتهم أو على أثرهم إىل املدينة ليقرىء املسلمني فيصلي هبم مث عدد من 
   ٦حني أقامها مصعب بإشارة أسعد بن زرارة ونصرته إياه صلى هبم من املسلمني مذكور يف حديث كعب بن مالك 

  باب ما يستدل به على أن عدد األربعني له تأثري فيما يقصد به اجلماعة

أخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل املاسرجسي أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا حممد  - ٥٤٠٩
أ عبد الرمحن املسعودي عن مساك بن حرب عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنب

مجعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكنت آخر من أتاه وحنن أربعون رجال فقال إنكم : مسعود عن عبد اهللا قال 
صل الرحم ومن مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم فمن أدرك ذلك فليتق اهللا وليأمر باملعروف ولينه عن املنكر ولي

كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ورواه أيضا الثوري ومسعر بن كدام عن مساك ويف رواية مسعر مجعنا حنوا 
  من أربعني 

وأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة أخربين أبو  - ٥٤١٠
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف قبة حنوا من أربعني : عبد اهللا قال  إسحاق عن عمرو بن ميمون عن

فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل اجلنة قالوا نعم قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل اجلنة قالوا نعم قال فوالذي 
مة وما أنتم يف الشرك إال نفسي بيده إين ألرجو أن تكونوا نصف أهل اجلنة وذلك أن اجلنة ال يدخلها إال نفس مسل

كالشعرة البيضاء يف جلد الثور األسود أو كالشعرة السوداء يف جلد الثور األمحر أخرجه البخاري ومسلم يف 
  الصحيح من حديث غندر عن شعبة 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حسني بن حسن بن مهاجر وحممد  - ٥٤١١
إمساعيل بن مهران قاال ثنا هارون بن سعيد األيلي ثنا بن وهب قال حدثين أبو صخر عن شريك بن عبد اهللا بن بن 

أنه مات بن له بقديد أو بعسفان فقال يا كريب انظر ما : أيب منر عن كريب موىل بن عباس عن عبد اهللا بن عباس 
ته قال يقول وهم أربعون قلت نعم قال اخرجوا به اجتمع له من الناس قال فخرجت فإذا ناس له قد اجتمعوا فأخرب

فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من رجل مسلم ميوت فيقوم على جنازته أربعون رجال ال 
   ٧يشركون باهللا شيئا إال شفعهم اهللا فيه رواه مسلم يف الصحيح عن هارون بن سعيد وغريه 

  يه اجلمعة مسافراباب اإلمام مير مبوضع ال تقام ف



أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين احلافظ ثنا حممد بن  - ٥٤١٢
جاء رجل من : عبد الوهاب أنبا جعفر بن عون أنبأ أبو العميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال 

أمري املؤمنني آية يف كتابكم تقرؤهنا لو علينا معشر اليهود نزلت الختذنا ذلك اليهود إىل عمر رضي اهللا عنه فقال يا 
اليوم عيدا قال وأي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمىت ورضيت لكم اإلسالم دينا فقال عمر 

 صلى اهللا عليه و سلم رضي اهللا عنه إين ألعلم اليوم الذي نزلت فيه واملكان الذي نزلت فيه نزلت على رسول اهللا
بعرفات يف يوم مجعة رواه البخاري يف الصحيح عن احلسن بن الصباح ورواه مسلم عن عبد بن محيد كالمها عن 
جعفر بن عون وقد روينا عن جابر بن عبد اهللا ما دل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صالها يومئذ ظهرا ال 

  مجعة 

ي أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن حممد النفيلي ومجاعة ذكرهم أخربنا أبو علي الروذبار - ٥٤١٣
فذكر احلديث الطويل يف احلج وفيه مث أذن بالل مث : قالوا ثنا حامت بن إمساعيل ثنا جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر 

صل بينهما شيئا أخرجه مسلم يف أقام فصلى يعين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الظهر مث أقام فصلى العصر مل ي
   ٨الصحيح من حديث حامت بن إمساعيل 

  باب اإلنفضاض

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا جرير  - ٥٤١٤
و سلم كان خيطب يوم اجلمعة قائما  أن النيب صلى اهللا عليه: عن حصني عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر بن عبد اهللا 

فجاءت عري من الشام فانفتل الناس إليها حىت مل يبق معه إال اثين عشر رجال فأنزلت هذه اآلية اليت يف اجلمعة وإذا 
رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها وتركوك قائما رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وكذلك رواه عبد اهللا 

  ن حصني ورواه زائدة بن قدامة وحممد بن فضيل فذكرا أن ذلك كان وهم يف الصالة بن إدريس ع

أما حديث زائدة فأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق أنبأ إسحاق بن احلسن  - ٥٤١٥
بينما حنن : عبد اهللا قال بن ميمون ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن حصني عن سامل بن أيب اجلعد حدثنا جابر بن 

نصلي اجلمعة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ أقبلت عري حتمل طعاما قال فالتفتوا فانصرفوا حىت ما بقي مع 
} وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها وتركوك قائما { رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال اثين عشر رجال فنزلت 

  صحيح عن معاوية بن عمرو رواه البخاري يف ال

وأما حديث بن فضيل فأخربنا أبو عبد اهللا وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ٥٤١٦
يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا بن فضيل عن حصني بن عبد الرمحن عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر بن عبد اهللا 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم نصلي اجلمعة فانصب الناس إليها فما بقي إال اثين عشر أقبلت عري وحنن مع رسول : قال 
رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن فضيل } وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها { رجال فنزلت هذه اآلية 

ن حصني عن أيب وكذلك قاله سليمان بن كثري عن حصني ورواه خالد بن عبد اهللا الطحان وهشيم بن بشري ع
سفيان وسامل عن جابر دون البيان وقد قيل عنهما يف اخلطبة واهللا أعلم ورواه علي بن عاصم عن حصني فخالف 

  اجلماعة يف عدد من بقي معه 



أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أمحد بن حممد بن إمساعيل  - ٥٤١٧
د بن إمساعيل احلساين ثنا علي بن عاصم عن حصني بن عبد الرمحن عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر اآلدمي ثنا حمم

بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطبنا يوم اجلمعة إذ أقبلت عري حتمل الطعام حىت نزلوا : بن عبد اهللا قال 
 عليه و سلم ليس معه إال أربعون رجال أنا فيهم قال بالبقيع فالتفتوا إليها وانفضوا إليها وتركوا رسول اهللا صلى اهللا

فأنزل اهللا على النيب صلى اهللا عليه و سلم وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها وتركوك قائما قال علي مل يقل يف 
اهللا هذا اإلسناد إال أربعني رجال غري علي بن عاصم عن حصني وخالفه أصحاب حصني فقالوا مل يبق مع النيب صلى 
عليه و سلم إال اثين عشر رجال قال الشيخ واألشبه أن يكون الصحيح رواية من روى أن ذلك كان يف اخلطبة 

وقول من قال نصلي معه اجلمعة أراد به اخلطبة وكأنه عرب بالصالة عن اخلطبة وحديث كعب بن عجرة يدل على 
   ٩ذلك أيضا وذلك يرد إن شاء اهللا تعاىل 

  ظهر من بني يديه يف الزحامباب الرجل يسجد على 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام ثنا حممد بن عباد ثنا عبد  - ٥٤١٨
قال صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقرأ النجم : العزيز بن حممد عن مصعب بن ثابت عن نافع عن بن عمر 

  ر الناس فصلى بعضهم على ظهر بعض فسجد بنا فأطال السجود وكث

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا سالم يعين أبا  - ٥٤١٩
يا : األحوص عن مساك بن حرب عن سيار بن املعرور قال مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه خيطب وهو يقول 

اهللا عليه و سلم بىن هذا املسجد وحنن معه واملهاجرون واألنصار فإذا اشتد الزحام أيها الناس إن رسول اهللا صلى 
  فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن  - ٥٤٢٠
قال إذا اشتد احلر : املسيب عن زيد بن وهب أن عمر عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان عن األعمش عن 

   ١٠فليسجد على ثوبه وإذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه 

  باب الرجل يتأخر سجوده عن سجديت اإلمام بالزحام فيجوز قياسا على تأخر أحد

ا جدي حيىي بن منصور أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر ثن - ٥٤٢١الصفني عن اإلمام يف سجديت صالة اخلوف 
القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن بشار العبدي ثنا حيىي يعين بن سعيد ثنا عبد امللك ثنا عطاء عن جابر بن عبد 

صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة اخلوف وذكر أن العدو كان بينه وبني القبلة فكرب وكربنا : اهللا أنه 
رفع رأسه من الركوع سجد وسجد معه الصف الذي يليه وقام الصف املؤخر يف حنور  وركع وركعنا مجيعا فلما

العدو فلما قام وقام الصف الذي يليه احندر الصف املؤخر بالسجود مث تقدم الصف املؤخر وتأخر الصف املقدم 
ور العدو فلما فركع وركعنا مجيعا مث سجد فلما رفع سجد وسجد معه الصف الذي يليه وقام الصف املؤخر يف حن

سجد الصف الذي يليه وجلس احندر الصف املؤخر بالسجود مث سلم وسلمنا مجيعا قال جابر كما يفعل حرسيكم 



هذا بأمرائهم أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث عبد امللك بن أيب سليمان وأما االستخالف فقد مضى ما فيه من 
   ١١األخبار واآلثار يف أبواب اإلمامة 

  لزمه اجلمعةباب من ال ت

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا حممد بن أمحد بن عبدان ثنا  - ٥٤٢٢
إبراهيم بن إسحاق بن أيب العنبس الكويف ثنا إسحاق بن منصور ثنا هرمي بن سفيان عن إبراهيم بن حممد بن املنتشر 

اجلمعة واجبة على كل مسلم إال : لنيب صلى اهللا عليه و سلم قال عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ا
على مملوك أو امرأة أو صيب أو مريض هذا احلديث وإن كان فيه إرسال فهو مرسل جيد فطارق من خيار التابعني 

  وممن رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم وإن مل يسمع منه وحلديثه هذا شواهد منها ما 

ن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا علي بن احلسن بن بيان ثنا سعيد بن سليمان أخربنا علي ب - ٥٤٢٣
ثنا حممد بن طلحة بن مصرف ح وأخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو أمحد احلافظ يعين النيسابوري أنبأ أبو أمحد حممد 

بن أبان ثنا حممد بن طلحة عن احلكم أيب  بن سليمان بن فارس ثنا حممد يعين بن إمساعيل البخاري حدثين إمساعيل
اجلمعة : عمرو عن ضرار بن عمرو عن أيب عبد اهللا الشامي عن متيم الداري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  واجبة إال على صيب أو مملوك أو مسافر ويف رواية بن عبدان إن اجلمعة واجبة إال على صيب أو مملوك أو مسافر 

ا أخربنا أبو سعد املاليين أنبا أبو أمحد بن عدي ثنا البغوي ثنا كامل بن طلحة ثنا بن هليعة ثنا معاذ ومنها م - ٥٤٢٤
من كان يؤمن باهللا واليوم : بن حممد األنصاري عن أيب الزبري عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

يب أو مملوك ومن استغىن عنها بلهو أو جتارة استغىن اآلخر فعليه اجلمعة يوم اجلمعة إال على مريض أو مسافر أو ص
  اهللا عنه واهللا غين محيد ورواه سعيد بن أيب مرمي عن بن هليعة فزاد فيهم أو امرأة 

ومنها ما أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي  - ٥٤٢٥
بن صاحل بن حي حدثين أيب حدثين أبو حازم عن موىل آلل الزبري يرفعه إىل النيب صلى اهللا بن فضيل ثنا حسن يعين 

  اجلمعة واجبة على كل حامل إال على أربعة على الصيب واململوك واملرأة واملريض : عليه و سلم أنه قال 

يسى بن عبد اهللا الطيالسي ثنا ومنها ما أخربناه أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا ع - ٥٤٢٦
: أسيد بن زيد ثنا خلف بن السري عن أيب البالد عن بن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  اجلمعة واجبة إال على ما ملكت أميانكم أو ذي علة 

فاطي ثنا أبو الوليد ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار حدثنا األس - ٥٤٢٧
ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا : إسحاق بن عثمان حدثين إمساعيل بن عبد الرمحن بن عطية عن جدته أم عطية قالت 

عليه و سلم املدينة مجع نساء األنصار يف بيت فأرسل إليهن عمر بن اخلطاب فقام على الباب فسلم علينا فرددنا 
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم إليكن قالت فقلنا مرحبا برسول اهللا صلى اهللا عليه و عليه السالم فقال أنا رسول رسو

سلم وبرسول رسول اهللا قال تبايعن على أن ال تشركن باهللا شيئا وال تسرقن وال تزنني اآلية قالت فقلنا نعم فمد 



يدين أن خترج فيهما احليض يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت مث قال اللهم أشهد وأمرنا بالع
} وال يعصينك يف معروف { والعتق وال مجعة علينا وهنانا عن اتباع اجلنائز قال إمساعيل فسألت جدتى عن قوله 

  قالت هنانا عن النياحة 

عبة أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا حيىي بن حممد ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا ش - ٥٤٢٨
رأى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه رجال قد عقل راحلته قال : عن األسود بن قيس عن أبيه قيس قال مسعته يقول 

  ما حيبسك قال اجلمعة قال إن اجلمعة ال حتبس مسافرا فاذهب 

أمحد بن  وأخربنا أبو حازم احلافظ ثنا أبو أمحد احلافظ أنبأ أبو يعقوب إسحاق بن أيوب الفقيه بواسط ثنا - ٥٤٢٩
سعد الزهري ثنا حيىي بن سليمان اجلعفي ثنا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث حدثين عبيد اهللا بن عمر عن نافع 

ال مجعة على مسافر هذا هو الصحيح موقوف ورواه عبد اهللا بن نافع عن أبيه فرفعه إىل النيب : عن بن عمر قال 
  ع عبد الرمحن بن مسرة خبراسان نقصر الصالة وال جنمع صلى اهللا عليه و سلم وروينا عن احلسن قال كنا م

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حممد بن إسحاق  - ٥٤٣٠
فذكره هكذا وجدته يف : الصغاين ثنا معاوية بن عمرو عن أيب إسحاق الفزاري عن سفيان عن يونس عن احلسن 

   ١٢جنمع بالتشديد ورفع النون كتايب وال 

  باب ترك إتيان اجلمعة خلوف أو مرض أو ما يف معنامها من األعذار

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو نصر أمحد بن سهل الفقيه ببخارى ثنا قيس بن أنيف ثنا قتيبة بن  - ٥٤٣١
عيد بن جبري عن بن عباس قال قال سعيد ثنا جرير عن أيب خباب عن مغراء العبدي عن عدي بن ثابت عن س

من مسع املنادي فلم مينعه من اتباعه عذر فال صالة له قالوا وما العذر قال خوف : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  أو مرض 

 وأخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا عبد اهللا بن حممد بن شريويه ثنا عبد احلميد بن بيان ثنا - ٥٤٣٢
من مسع : هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبري عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  النداء فلم جيب فال صالة له إال من عذر 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن بن أيب  - ٥٤٣٣
دعي يوم اجلمعة وهو يستجهز للجمعة إىل سعيد بن زيد بن عمرو : بن عبد الرمحن أن بن عمر جنيح عن إمساعيل 

  بن نفيل وهو ميوت فأتاه وترك اجلمعة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو احلسني حممد بن يعقوب أنبأ أبو العباس حممد بن إسحاق الثقفي  - ٥٤٣٤
أن بن عمر ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل : ث عن حيىي عن نافع ثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ثنا اللي

وكان بدريا مريض يف يوم اجلمعة فراح إليه بعد أن تعاىل النهار واقتربت اجلمعة وترك اجلمعة رواه البخاري يف 
   ١٣الصحيح عن قتيبة 



  باب ترك إتيان اجلمعة بعذر املطر أو الطني والدحض

علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد أنبأ إمساعيل أخربين عبد احلميد  أخربنا أبو - ٥٤٣٥
قال ملؤذنه يف يوم مطري إذا قلت : صاحب الزيادي ثنا عبد اهللا بن احلارث بن عم حممد بن سريين أن بن عباس 
ل صلوا يف بيوتكم قال فكان الناس أشهد أن حممدا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فال تقل حي على الصالة ق

استنكروا ذلك فقال قد فعل ذا من هو خري مين إن اجلمعة عزمة وإين كرهت أن أحرجكم فتمشون يف الطني واملطر 
  رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن علي بن حجر كالمها عن إمساعيل بن إبراهيم 

أ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا مسدد ثنا محاد بن زيد عن أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنب - ٥٤٣٦
خطبنا بن عباس يف يوم ذي : أيوب وعاصم األحول وعبد احلميد صاحب الزيادي عن عبد اهللا بن احلارث قال 

نكم ردغ فلما بلغ املؤذن حي على الصالة أمره أن ينادي الصالة يف الرحال فنظر القوم بعضهم إىل بعض فقال كأ
أنكرمت هذا قد فعل هذا من هو خري مين وإهنا عزمة رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد وقال يف يوم رزغ وهو 

  الوحل الشديد وكذلك الردغ وأخرجه مسلم من حديث محاد 

بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن منصور أنبأ النضر  - ٥٤٣٧
أذن مؤذن بن عباس يف يوم : مشيل أنبأ شعبة ثنا عبد احلميد صاحب الزيادي قال مسعت عبد اهللا بن احلارث قال 

مجعة يف يوم مطري فقال اهللا أكرب اهللا أكرب أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا مث قال صلوا يف رحالكم 
ين فكرهت أن متشوا يف الدحض والزلل رواه مسلم يف الصحيح فإين كرهت أن أحرجكم وقد فعله من هو خري م

عن إسحاق بن منصور ورواه أيضا معمر عن عاصم األحول عن عبد اهللا بن احلارث فذكر أن ذلك كان يوم مجعة 
  وذكره أيضا وهيب عن أيوب عن عبد اهللا بن احلارث 

ال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قا - ٥٤٣٨
شهد رسول اهللا : طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد هو بن أيب عروبة عن قتادة عن أيب املليح عن أبيه أنه 

صلى اهللا عليه و سلم يف يوم مطري فأمر مناديه فنادى إن الصالة يف الرحال قال سعيد وحدثنا صاحب لنا أنه مسع 
  أبا املليح يقول كان ذلك يوم مجعة وأما قتادة فلم يذكر يف حديثه يوم مجعة 

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ حسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٥٤٣٩
شهد رسول اهللا صلى  :نصر بن علي أنبأ سفيان بن حبيب عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب املليح عن أبيه أنه 

اهللا عليه و سلم يوم مجعة وأصاهبم مطر زمن احلديبيه مل يبتل أسفل نعاهلم فأمرهم النيب صلى اهللا عليه و سلم أن 
   ١٤يصلوا يف رحاهلم 

  باب من ال مجعة عليه إذا شهدها صالها ركعتني

  ليه و سلم روينا عن احلسن البصري أنه قال قد كن النساء جيمعن مع النيب صلى اهللا ع



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ إمساعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن  - ٥٤٤٠
جاءنا بن مسعود يوم : حرب ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال مسعت محيد الفزاري حيدث عن امرأة منهم قالت 

  مام فبصالته وإذا صلينت وحدكن فتصلني أربعا اجلمعة فقال كيف تصلني مث قال إذا صلينت مع اإل

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا عبد اهللا بن  - ٥٤٤١
رأيت عبد اهللا خيرج النساء : أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا أبو بكر بن عياش ثنا أبو إسحاق عن سعد بن إياس قال 

  املسجد يوم اجلمعة ويقول أخرجن فإن هذا ليس لكن  من

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمرو عثمان بن حممد بن بشر ثنا  - ٥٤٤٢
إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا إمساعيل بن أيب أويس وعيسى بن ميناء واللفظ إلمساعيل قاال ثنا عبد الرمحن بن أيب 

ناد أن أباه قال كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إيل قوهلم فذكر الفقهاء السبعة من التابعني يف مشيخة الز
جلة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل ورمبا اختلفوا يف الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا فذكر من 

عة أو شيئا من األعياد أجزأ عنها قالوا والغلمان إن شهدت امرأة اجلم: أقاويلهم أشياء مث قال وكانوا يقولون 
واملماليك والنساء واملسافرون واملرضى كذلك ال مجعة عليهم وال عيد فمن شهد منهم مجعة أو عيدا أجزأ ذلك عنه 

١٥   

  باب من قال ال ينشىء يوم اجلمعة سفرا حىت يصليها

طية وروي عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه ما روي ذلك عن سعيد بن املسيب وعمر بن عبد العزيز وحسان بن ع
  دل على ذلك 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حيىي بن بكري  - ٥٤٤٣
ر عن املصري ثنا املفضل بن فضاله عن عياش بن عباس عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن نافع عن عبد اهللا بن عم

رواح اجلمعة على كل حمتلم : حفصة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
   ١٦وعلى من راح إىل اجلمعة غسل 

  باب من قال ال حتبس اجلمعة عن سفر

قوب أنبأ الربيع بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يع - ٥٤٤٤
أبصر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن األسود بن قيس عن أبيه قال 

رجال عليه هيئة السفر فسمعه يقول لوال أن اليوم يوم مجعة خلرجت فقال عمر رضي اهللا عنه أخرج فإن اجلمعة ال 
ود فقال فيه رأى رجال يريد السفر يوم اجلمعة وهو ينتظر اجلمعة فقال عمر حتبس عن سفر ورواه الثوري عن األس

  ما قال 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن غالب ثنا عبيد بن عبيدة ثنا معتمر  - ٥٤٤٥
بعث عمر رضي : لبجلي قال بن سليمان عن أبيه عن مغرية عن احلارث العكلي عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير ا



اهللا عنه جيشا فيهم معاذ بن جبل فخرجوا يوم مجعة قال ومكث معاذ حىت صلى فمر به عمر فقال ألست يف هذا 
اجليش قال بلى قال فما شأنك قال أردت أن أشهد اجلمعة مث أروح قال أما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ري من الدنيا وما فيها وروي فيه حديث مسند بإسناد ضعيف يقول لغدوة يف سبيل اهللا أو روحة خ

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن علي اخلراز ثنا حيىي بن  - ٥٤٤٦
و أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : عبد احلميد ثنا احلسن بن عياش ثنا احلجاج عن احلكم عن مقسم عن بن عباس 

سلم بعث زيد بن حارثة وجعفر وعبد اهللا بن رواحة رضي اهللا عنهم فتخلف عبد اهللا بن رواحة فقال له النيب صلى 
اهللا عليه و سلم ما خلفك عن أصحابك قال أحببت أن أشهد معك اجلمعة مث أحلقهم قال لو أنفقت ما يف األرض 

محاد بن سلمة وأبو معاوية عن حجاج بن أرطأة  مجيعا ما أدركت غدوهتم وكانوا خرجوا يوم مجعة ورواه أيضا
  واحلجاج ينفرد به واهللا أعلم 

وروى أبو داود عن قتيبة عن أيب صفوان عن بن أيب ذئب عن صاحل بن كثري وكان صاحبا البن شهاب  - ٥٤٤٧
اهللا عليه  أن النيب صلى: الزهري أن بن شهاب خرج لسفر يوم اجلمعة من أول النهار قال فقلت له يف ذلك فقال 

  و سلم خرج لسفر يوم اجلمعة من أول النهار 

فذكره وهذا منقطع : أخربنا حممد بن حممد أنبأ أبو احلسن الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود  - ٥٤٤٨
١١   

  مجاع أبواب الغسل للجمعة واخلطبة وما جيب يف صالة اجلمعة

 )١   

  باب السنة ملن أراد اجلمعة أن يغتسل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين فيما قرأته عليه أنبأ علي بن حممد بن  - ٥٤٤٩
عيسى ثنا أبو اليمان أخربين شعيب عن الزهري قال حدثين سامل بن عبد اهللا أنه مسع عبد اهللا بن عمر يقول مسعت 

  م اجلمعة فليغتسل رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان من جاء منك: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا حممد بن حيىي الذهلي ثنا حيىي بن  - ٥٤٥٠
 أيب احلجاج املنقري عن بن جريج عن نافع عن بن عمر وعن الزهري عن سامل عن بن عمر قال مسعت رسول اهللا

  من جاء منكم اجلمعة فليغتسل : صلى اهللا عليه و سلم على هذا املنرب يعين منرب املدينة يقول 

وأخربنا أبو بكر حممد بن أمحد بن زكريا أنبأ حممد بن الفضل بن حممد بن إسحاق بن خزمية أنبأ جدي ثنا  - ٥٤٥١
فع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى حممد بن رافع ثنا زيد بن حباب حدثين عثمان بن واقد العمري حدثين نا

  من أتى اجلمعة من الرجال والنساء فليغتسل ومن مل يأهتا فليس عليه غسل من الرجال والنساء : اهللا عليه و سلم 



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وغريه قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ٥٤٥٢
عي أنبأ مالك ح وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ حدثين علي بن محشاذ العدل ثنا إمساعيل بن سليمان أنبأ الشاف

إسحاق القاضي وحممد بن غالب بن حرب قاال ثنا عبد اهللا يعنيان بن مسلمة القعنيب عن مالك ح وأخربين حممد بن 
 ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك بن عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن حممد بن سختويه ثنا جعفر بن حممد بن احلسني

: أنس عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم ويف رواية حيىي الغسل يوم اجلمعة رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب 

  حيىي ورواه مسلم عن حيىي بن 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان واحلسن بن طيب الشجاعي  - ٥٤٥٣
: قاال ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا وهيب ثنا بن طاوس عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا  حنن اآلخرون السابقون بيد كل أمة أوتوا الكتاب من
اهللا له فغدا لليهود وبعد غد للنصارى مث سكت مث قال حق على كل مسلم أن يغتسل يف كل سبعة أيام يوما يغسل 

   ٢رأسه وجسده رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل عن وهيب 

  جلمعة على االختيارباب ما يستدل به على أن غسل يوم ا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا متيم بن حممد وحسن بن سفيان قاال ثنا  - ٥٤٥٤
أن عمر بن اخلطاب : حرملة بن حيىي أنبأ بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب قال حدثين سامل بن عبد اهللا عن أبيه 

ناس يوم اجلمعة دخل رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فناداه عمر أية رضي اهللا عنه بينما هو خيطب ال
ساعة هذه فقال إين شغلت اليوم فلم أنقلب إىل أهلي حىت مسعت النداء فلم أزد على أن توضأت فقال عمر رضي 

مسلم يف الصحيح اهللا عنه والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يأمر بالغسل رواه 
عن حرملة بن حيىي وأخرجاه من حديث أيب هريرة عن عمر ومسي الداخل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه وقد مضى 

  يف كتاب الطهارة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن  - ٥٤٥٥
أن رجلني من : وهب أنبأ سليمان بن بالل عن عمرو موىل املطلب عن عكرمة عن بن عباس  سليمان ثنا عبد اهللا بن

أهل العراق أتياه فسأاله عن الغسل يوم اجلمعة أواجب هو فقال هلما بن عباس من اغتسل فهو أحسن وأطهر 
بسون الصوف ويسقون وسأخربكم ملاذا بدأ الغسل كان الناس يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حمتاجني يل

النخل على ظهورهم وكان املسجد ضيقا مقارب السقف فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم اجلمعة يف 
يوم صائف شديد احلر ومنربه قصري إمنا هو ثالث درجات فخطب الناس فعرق الناس يف الصوف فثارت أرواحهم 

ت أرواحهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو على ريح العرق والصوف حىت كاد يؤذي بعضهم بعضا حىت بلغ
  املنرب فقال يا أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمسن أحدكم ما جيد من طيبه أو دهنه 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين أنبأ  - ٥٤٥٦
كان الناس عمال أنفسهم : عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون ثنا حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت حممد بن 

  وكانوا يروحون إىل اجلمعة هبيئتهم فكان يقال هلم لو اغتسلتم أخرجاه يف الصحيح من حديث حيىي األنصاري 

ا عمران بن موسى ثنا أمحد بن عيسى أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثن - ٥٤٥٧
املصري ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن عبيد اهللا بن أيب جعفر أن حممد بن جعفر حدثه عن عروة 

كان الناس ينتابون اجلمعة من منازهلم ومن العوايل : بن الزبري عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا قالت 
غبار يصيبهم العرق فتخرج منهم الريح فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منهم إنسان وهو مننت يأتون يف ال

  الريح فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو أنكم تطهرمت ليومكم هذا 

ناده فذكره بإس: وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين املنيعي ثنا أمحد بن عيسى  - ٥٤٥٨
حنوه إال أنه قال فيأتون يف الغبار ويصيبهم الغبار والعرق وقال فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم أناس منهم وهو 

  عندي فقال رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن أمحد بن عيسى 

مان الفقيه قال قرئ أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب طاهر الدقاق ببغداد أنبأ أبو بكر أمحد بن سل - ٥٤٥٩
على أيب قالبة عبد امللك بن حممد ثنا بشر بن عمر وعبد الصمد بن عبد الوارث وأبو الوليد وحفص بن عمر 

احلوضي قالوا ثنا مهام ح وأخربنا بن أيب طاهر أنبا أمحد بن سليمان ثنا جعفر بن حممد بن شاكر الصائغ ثنا عفان بن 
من توضأ يوم اجلمعة فبها : ن مسرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسلم ثنا مهام عن قتادة عن احلسن ع
   ٣ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل 

  باب وقت اجلمعة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو بكر  - ٥٤٦٠
و القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن عبد اهللا احلريف ببغداد ثنا حممد بن عبد حممد بن إسحاق الصغاين ح وأخربنا أب

اهللا الشافعي حدثين إسحاق بن احلسن احلريب قاال ثنا سريج بن النعمان ثنا فليح عن عثمان بن عبد الرمحن أن أنس 
شمس رواه البخاري يف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي اجلمعة حني متيل ال: بن مالك أخربه 

  الصحيح عن سريج بن النعمان 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ وكيع عن  - ٥٤٦١
ق يعلى بن احلارث ح وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحا

بن إبراهيم وهناد بن السري قال إسحاق أنبأ وقال هناد ثنا وكيع ثنا يعلى بن احلارث عن إياس بن سلمة بن 
كنا جنمع مع النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا زالت الشمس مث نرجع نتتبع الفيء رواه مسلم : األكوع عن أبيه قال 

  يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وإسحاق بن إبراهيم 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ وأبو صادق بن أيب الفوارس الصيدالين قالوا  - ٥٤٦٢
ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان أنبأ عبد اهللا بن وهب أخربين سليمان بن بالل عن جعفر 

 صلى اهللا عليه و سلم يصلي اجلمعة فقال جابر كان سأل جابر بن عبد اهللا مىت كان رسول اهللا: حدثنيه عن أبيه أنه 
  يصلي مث نذهب إىل مجالنا لنرحيها يعين النواضح 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن نضر بن سلمة بن اجلارود أنبأ  - ٥٤٦٣
فذكر احلديث مبثله : مان بن بالل عن جعفر بن حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي ثنا حيىي بن حسان ثنا سلي

  وزاد فيه حني تزول الشمس رواه مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن عبد الرمحن 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة  - ٥٤٦٤
كنا نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا : ش عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر قال ثنا حيىي بن آدم ثنا حسن بن عيا

عليه و سلم مث نرجع فنريح نواضحنا قال حسن فقلت جلعفر بن حممد يف أي ساعة ذلك قال إذا زالت الشمس 
ن بن رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة ويذكر هذا القول عن عمر وعلي ومعاذ بن جبل والنعما

   ٤بشري وعمرو بن حريث أعين يف وقت اجلمعة إذا زالت الشمس 

  باب استحباب التعجيل بصالة اجلمعة إذا دخل وقتها

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق أنبأ أبو خليفة الفضل بن احلباب ثنا  - ٥٤٦٥
كنا نصلي مع النيب صلى اهللا : ين إياس بن سلمة بن األكوع عن أبيه قال أبو الوليد ثنا يعلى بن احلارث احملاريب حدث

عليه و سلم يوم اجلمعة وليس للحيطان يفء يستظل به رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن أيب 
  الوليد 

مد الصفار ثنا عباس وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حم - ٥٤٦٦
بن عبد اهللا الترقفي ثنا حيىي بن يعلى حدثين أيب حدثين إياس بن سلمة بن األكوع عن أبيه وكان أبوه من أصحاب 

  كنا نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلمعة مث ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به : الشجرة قال 

وسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا أبو أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن ي - ٥٤٦٧
معاوية الضرير ثنا بن أيب ذئب ح وأنبأ أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود قال 

 صلى اهللا عليه و كنا نصلي مع رسول اهللا: حدثين بن أيب ذئب حدثين مسلم عن جندب عن الزبري بن العوام قال 
سلم اجلمعة مث نبتدر الفيء فما يكون إال موضع القدم أو القدمني ويف رواية أيب معاوية مث نرجع فال جند يف األرض 

   ٥من الظل إال موضع أقدامنا 

  باب من قال يربد هبا إذا إشتد احلر

ثنا هارون بن عبد اهللا ثنا حرمي بن  أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين املنيعي - ٥٤٦٨
يا أبا محزة قد شهدت : عمارة بن أيب حفصة حدثين أبو خلدة قال مسعت أنس بن مالك وناداه يزيد الضيب يوم مجعة 



الصالة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وشهدت الصالة معنا فكيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إذا إشتد الربد بكر بالصالة وإذا اشتد احلر أبرد بالصالة يصلي اجلمعة فقال كان 

وأخربنا أبو سهل حممد بن نصرويه بن أمحد املروزي ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن خنب ببخارى ثنا أبو  - ٥٤٦٩
اق إسحاق إمساعيل بن إسحاق ثنا املقدمي ح وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسح

كان : ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا حرمي بن عمارة ثنا أبو خلدة قال مسعت أنس بن مالك قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا اشتد الربد بكر بالصالة وإذا اشتد احلر أبرد بالصالة يعين اجلمعة رواه 

بخاري وقال يونس بن بكري أخربنا أبو خلدة وقال البخاري يف الصحيح عن حممد بن أيب بكر املقدمي قال ال
  بالصالة ومل يذكر اجلمعة 

أخربنا أبو سهل حممد بن نصرويه ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن خنب ثنا أبو إسحاق إمساعيل بن إسحاق  - ٥٤٧٠
الك وهو جالس مع القاضي ثنا عبيد بن يعيش ثنا يونس بن بكري أنبأ خالد بن دينار أبو خلدة قال مسعت أنس بن م

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان احلر أبرد بالصالة وإذا كان : احلكم أمري البصرة على السرير يقول 
الربد بكر بالصالة ورواه بشر بن ثابت البزار ثنا أبو خلدة خالد بن دينار عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا 

  ء بكر بالظهر وإذا كان الصيف أخرها وكان يصلي العصر والشمس بيضاء نقية عليه و سلم كان إذا كان الشتا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد حممد بن حممد أخربين إبراهيم بن حممد الفرائضي ثنا أمحد بن  - ٥٤٧١
   ٦فذكره وقد أشار إليه البخاري : عبد الرمحن الكذبراين ثنا بشر بن ثابت البزار 

  وقت األذان للجمعة باب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو سعيد بن أيب عمرو  - ٥٤٧٢
قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن أيب فديك ثنا بن أيب ذئب عن 

النداء يوم اجلمعة كان أوله إذا خرج اإلمام يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه و  أن: الزهري عن السائب بن يزيد 
سلم ويف زمان أيب بكر ويف زمان عمر إذا خرج اإلمام وإذا قامت الصالة حىت كان زمان عثمان فكثر الناس فزاد 

   إياس عن بن أيب ذئب النداء الثالث على الزوراء فثبتت حىت الساعة رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن أيب

أخربنا أبو عمرو الزرجاهي أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو القاسم البغوي ثنا صاحل بن مالك ثنا عبد  - ٥٤٧٣
العزيز بن عبد اهللا أخربين الزهري ح قال وأخربنا بن ناجية ثنا حممد بن بزيع ثنا بشر بن املفضل ثنا عبد العزيز 

إمنا أمر بالتأذين الثالث يوم اجلمعة عثمان بن عفان حني كثر أهل : السائب بن يزيد قال املاجشون عن الزهري عن 
املدينة وإمنا كان التأذين يوم اجلمعة حني جيلس اإلمام على املنرب قال أبو بكر لفظ حديث املنيعي وقال بن ناجية إمنا 

اإلمام ومل يكن للنيب صلى اهللا عليه و سلم إال  أمر بالنداء الثالث عثمان يوم اجلمعة وأمنا كان النداء حني جيلس
   ٧مؤذن واحد رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم عن عبد العزيز 

  باب الصالة يوم اجلمعة نصف النهار وقبله وبعده حىت خيرج اإلمام



نا حجاج بن منهال ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ علي بن عبد العزيز ث - ٥٤٧٤
محاد بن سلمة عن حممد بن إسحاق عن حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة عن أيب هريرة وأيب سعيد أن رسول اهللا صلى 

من اغتسل يوم اجلمعة واستاك ولبس أحسن ثيابه وتطيب بطيب إن وجده مث جاء ومل يتخط : اهللا عليه و سلم قال 
  ي فإذا خرج اإلمام سكت فذلك كفارة إىل اجلمعة األخرى رقاب الناس فصلى ما شاء اهللا أن يصل

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وغريه قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ٥٤٧٥
ب أهنم كانوا يف زمن عمر بن اخلطا: سليمان أنبأ الشافعي أنبا مالك عن بن شهاب عن ثعلبة بن أيب مالك أنه أخربه 

رضي اهللا عنه يوم اجلمعة يصلون حىت خيرج عمر بن اخلطاب فإذا خرج وجلس على املنرب وأذن املؤذن جلسوا 
  يتحدثون حىت إذا سكت املؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتحدث أحد 

:  أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبا أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك - ٥٤٧٦
فذكره مبثله إال أنه قال حىت إذا سكت املؤذن وزاد عن بن شهاب أنه قال خروج اإلمام يقطع الصالة وكالمه 

  يقطع الكالم 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي حدثنا بن أيب فديك عن  - ٥٤٧٧
أن قعود اإلمام يقطع السبحة وأن كالمه يقطع الكالم : بن أيب مالك  بن أيب ذئب عن بن شهاب قال حدثين ثعلبة

وأهنم كانوا يتحدثون يوم اجلمعة وعمر جالس علي املنرب فإذا سكت املؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حىت يقضي 
  اخلطبتني كلتيهما فإذا قامت الصالة ونزل عمر تكلموا 

د بن عبيد ثنا احلسن بن علي السكري ثنا حممد بن عبد الرمحن بن أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمح - ٥٤٧٨
سهل ثنا مروان بن معاوية الفزاري ثنا معمر عن حيىي بن أيب كثري عن ضمضم بن جوس عن أيب هريرة قال قال 

وهذا خروج اإلمام يوم اجلمعة للصالة يعين يقطع الصالة وكالمه يقطع الكالم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
خطأ فاحش فإمنا رواه عبد الرزاق عن معمر عن بن شهاب الزهري عن سعيد بن املسيب من قوله غري مرفوع 
ورواه بن أيب ذئب ويونس عن الزهري عن ثعلبة بن أيب مالك ورواه مالك عن الزهري فميز كالم الزهري من 

  كالم ثعلبة كما ذكرنا وهو احملفوظ عند حممد بن حيىي الذهلي 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن أيب قماش ثنا موسى بن  - ٥٤٧٩
أن النيب صلى اهللا عليه و : إمساعيل ثنا حسان بن إبراهيم الكرماين عن ليث عن جماهد عن أيب اخلليل عن أيب قتادة 

   ٨ر كل يوم إال يوم اجلمعة سلم هنى عن الصالة نصف النهار إال يوم اجلمعة ألن جهنم تسع

  باب من دخل املسجد يوم اجلمعة واإلمام على املنرب ومل يركع ركع ركعتني

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي البزار ثنا حيىي بن الربيع ثنا سفيان عن عمرو  - ٥٤٨٠
ب فقال صليت قال ال قال صل ركعتني قال وحدثنا دخل رجل والنيب صلى اهللا عليه و سلم خيط: عن جابر قال 

  سفيان عن أيب الزبري عن جابر قال وهو سليك الغطفاين 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن شاذان ثنا قتيبة بن سعيد ثنا سفيان وأخربنا  - ٥٤٨١
هيم أنبأ سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار مسع جابر بن أبو على احلافظ ثنا عبد اهللا بن شريويه ثنا إسحاق بن إبرا

دخل رجل املسجد ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب يوم اجلمعة فقال يا فالن أصليت قال : عبد اهللا يقول 
ال قال صل ركعتني رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن املديين عن سفيان ورواه مسلم عن قتيبة وإسحاق بن 

  يم إبراه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ خملد بن جعفر الدقاق ثنا جعفر بن حممد الفريايب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا  - ٥٤٨٢
جاء سليك الغطفاين يوم اجلمعة ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاعد : الليث عن أيب الزبري عن جابر أنه قال 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم أركعت الركعتني قال ال قال قم فاركعهما على املنرب فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له ا
  رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة وحممد بن رمح 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا حاجب بن أمحد ثنا حممد بن محاد ثنا أبو معاوية عن األعمش  - ٥٤٨٣
منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عيسى بن ح وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن 

جاء سليك الغطفاين ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : يونس ثنا األعمش عن أيب سفيان عن جابر بن عبد اهللا قال 
وز خيطب يوم اجلمعة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أصليت الركعتني فقال ال قال قم فصل ركعتني وجت

فيهما وقال إذا جاء أحدكم واإلمام خيطب فلريكع ركعتني وليتجوز فيهما لفظ حديث عيسى بن يونس رواه مسلم 
  يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغريه 

أخربنا أبو سعيد حيىي بن حممد بن حيىي اإلسفرائيين أنبا أبو بكر حممد بن احلسن الربهباري ثنا بشر بن  - ٥٤٨٤
رأيت أبا سعيد اخلدري دخل : دي ثنا سفيان ثنا حممد بن عجالن أنه مسع عياض بن عبد اهللا يقول موسى ثنا احلمي

املسجد يوم اجلمعة ومروان خيطب فقام فصلى ركعتني فجاء إليه األحراس ليجلسوه فأيب حىت صلى الركعتني فلما 
ما كنت ألدعهما لشيء بعد شيء رأيته من  انصرفنا أتيناه فقلنا يا أبا سعيد كاد هؤالء أن يقعوا بك فقال أبو سعيد

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأيت رجال دخل املسجد هبيئة بذة والنيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب يوم اجلمعة 
فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم أصليت يا فالن قال ال قال فصل ركعتني مث دخل ذلك الرجل يف اجلمعة الثانية 

ى اهللا عليه و سلم قائم خيطب فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم أصليت يا فالن قال ال قال فصل والنيب صل
   ٩ركعتني 

  باب من دخل املسجد ال جيلس حىت يركع ركعتني

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر حممد بن احلسن احملمد آباذي ثنا أبو قالبة ثنا مكي بن إبراهيم ثنا  - ٥٤٨٥
هللا بن سعيد بن أيب هند عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن عمرو بن سليم عن أيب قتادة أن رسول اهللا صلى عبد ا

دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني رواه البخاري يف الصحيح عن مكي : اهللا عليه و سلم قال إذا 
  بن إبراهيم 



رو بن أيب جعفر أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عم - ٥٤٨٦
ثنا حسني بن علي عن زائدة قال حدثين عمرو بن حيىي األنصاري حدثين حممد بن حيىي بن حبان عن عمرو بن سليم 

 دخلت املسجد ورسول اهللا صلى: بن خلدة األنصاري عن أيب قتادة صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
اهللا عليه و سلم جالس بني ظهراين الناس قال فجلست فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما منعك أن تركع 

ركعتني قبل أن جتلس قال فقلت يا رسول اهللا رأيتك جالسا والناس جلوس قال إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس 
   ١٠ة حىت يركع ركعتني رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيب

  باب مقام اإلمام يف اخلطبة

أخربنا أبو القاسم عبد اخلالق بن علي بن عبد اخلالق املؤذن أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن خنب البخاري  - ٥٤٨٧
أنبأ أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل الترمذي ثنا أيوب بن سليمان بن بالل حدثين أبو بكر بن أيب أويس عن سليمان 

ل قال حيىي يعين بن سعيد أخربين حفص بن عبيد اهللا بن أنس بن مالك األنصاري أنه مسع جابر بن يعين بن بالل قا
كان املسجد يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسقوفا على جذوع من خنل فكان رسول : عبد اهللا يقول 

فسمعنا لذلك اجلذع صوتا كصوت  اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا خطب يقوم إىل جذع فلما صنع املنرب كان عليه
العشار حىت جاءها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوضع يده عليها فسكنت رواه البخاري يف الصحيح عن 

  إمساعيل بن أيب أويس عن أخيه أيب بكر 

يبة قاال ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد وإمساعيل بن قت - ٥٤٨٨
أن نفرا جاؤوا إىل سهل بن سعد قد متاروا يف املنرب من أي عود : حيىي بن حيىي أنبأ عبد العزيز بن أيب حازم عن أبيه 

هو فقال أما واهللا إين ألعرف من أي عود هو ومن عمله ورأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أول يوم جلس 
فقال أرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل امرأة قال أبو حازم إنه  عليه قال فقلت له يا أبا عباس فحدثنا

لسماها يومئذ انظري غالمك النجار يعمل يل أعوادا ألكلم الناس عليها فعمل هذه الثالث درجات مث أمر هبا 
اهللا عليه و  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوضعت هذا املوضع فهي من طرفاء الغابة ولقد رأيت رسول اهللا صلى

سلم قام عليه فكرب وكرب الناس وراءه وهو على املنرب يعين مث ركع مث رفع فنزل القهقري حىت سجد يف أصل املنرب 
مث عاد حىت فرغ من آخر صالته مث أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إمنا صنعت هذا لتأمتوا يب ولتعلموا صاليت 

   رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار قال ثنا احلسن بن  - ٥٤٨٩
الفضل بن السمح ثنا أبو نعيم الفضل بن دكني ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبا أبو علي حامد بن حممد اهلروي 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : واحد بن أمين حدثين أيب عن جابر ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عبد ال
سلم كان يقوم يوم اجلمعة إىل شجرة أو خنلة فقالت امرأة من األنصار أو رجل يا رسول اهللا أال جنعل لك منربا قال 

يب فنزل رسول إن شئتم فاجعلوه فجعلوا له منربا فلما كان يوم اجلمعة ذهب إىل املنرب فصاحت النخله صياح الص
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فضمها إليه كانت تإن أنني الصيب الذي يسكن قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من 

  الذكر عندها لفظ حديث أيب عبد اهللا رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم 



هم أمحد بن احلسني القرشي ثنا وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد احلافظ أنبأ أبو اجل - ٥٤٩٠
شعيب بن عمرو الضبعي ثنا أبو عاصم ثنا بن أيب رواد حدثين نافع عن عبد اهللا بن عمر أن متيم الداري قال لرسول 

ملا أسن وثقل أال نتخذ لك منربا حتمل أو جتمع أو كلمة تشبهها عظامك فاختذ له : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
عليها قال فصعد النيب صلى اهللا عليه و سلم فحن جذع كان يف املسجد كأن رسول اهللا  مرقاتني أو ثالثة فجلس

صلى اهللا عليه و سلم إذا خطب يستند إليه فنزل النيب صلى اهللا عليه و سلم فاحتضنه فقال له شيئا ال أدري ما هو 
  عاصم عن بن أيب رواد فذكره  مث صعد املنرب وكانت أساطني املسجد جذوعا وسقائفه جريدا قال البخاري روى أبو

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ٥٤٩١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : العباس بن حممد الدوري ثنا عثمان بن عمر ثنا معاذ بن العالء عن نافع عن بن عمر 

ذع فلما اختذ املنرب حن اجلذع فأتاه فالتزمه صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري يف و سلم كان خيطب إىل ج
   ١١الصحيح فقال وقال عبد احلميد أنبأ عثمان بن عمر 

  باب وجوب اخلطبة وأنه إذا مل خيطب صلى ظهرا أربعا ألن بيان اجلمعة أخذ من

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي  - ٥٤٩٢ فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم ومل يصل اجلمعة إال باخلطبة
أنبا أبو حامد بن الشرقي ثنا حممد بن حيىي الذهلي وعبد الرمحن بن بشر وأبو األزهر قالوا ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر 

 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب يوم اجلمعة خطبتني: عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال 
  بينهما جلسة 

أخربنا أبو حازم احلافظ أنبا أبو أمحد حممد بن حممد احلافظ أنبأ أبو جعفر حممد بن عبد الرمحن الضيب ثنا  - ٥٤٩٣
القاسم وهو بن عبد اهللا بن مهدي أبو الطاهر مبصر ثنا عمي يعين حممد بن مهدي ثنا يزيد يعين بن يونس بن يزيد 

بلغنا أن أول ما مجعت اجلمعة باملدينة قبل أن يقدمها رسول اهللا صلى اهللا : ال األيلي عن أبيه يونس عن الزهري ق
  عليه و سلم فجمع باملسلمني مصعب بن عمري قال وبلغنا أنه ال مجعة إال خبطبة فمن مل خيطب صلى أربعا 

لوهاب الفراء أنبأ أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد ا - ٥٤٩٤
إذا مل خيطب اإلمام يوم اجلمعة صلى أربعا وروينا ذلك : جعفر بن عون أنبا سعيد عن أيب معشر عن إبراهيم قال 

   ١٢عن عطاء بن أيب رباح وغريه وعن سعيد بن جبري قال كانت اجلمعة أربعا فجعلت اخلطبة مكان الركعتني 

  باب اخلطبة قائما

هللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا حممد بن بشار ثنا أخربنا أبو عبد ا - ٥٤٩٥
أنه دخل املسجد وعبد : حممد بن جعفر ثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أيب عبيدة عن كعب بن عجرة 

وإذا رأوا جتارة {  عز و جل الرمحن بن احلكم خيطب قاعدا فقال انظروا إىل هذا اخلبيث خيطب قاعدا وقد قال اهللا
رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن بشار وغريه إال أنه قال عبد الرمحن بن } أو هلوا انفضوا إليها وتركوك قائما 

  أم احلكم 



أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبا جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن  - ٥٤٩٦
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان : بأ جرير عن حصني عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر بن عبد اهللا إبراهيم أن

خيطب يوم اجلمعة قائما فجاءت عري من الشام فانفتل الناس إليها حىت مل يبق معه إال اثنا عشر رجال فأنزلت هذه 
تركوك قائما رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن اآلية اليت يف اجلمعة وإذا رأوا جتارة أو لئهوا انفضوا إليها و

  إبراهيم 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ أبو  - ٥٤٩٧
مث جيلس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان خيطب قائما : خيثمة عن زهري عن مساك قال أنبأين جابر بن مسرة 

مث يقوم فيخطب قائما فمن نبأك أنه كان خيطب جالسا فقد كذب فقد واهللا صليت معه أكثر من ألفي صالة رواه 
  مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس احملبويب ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن مشيل أنبأ شعبة عن  - ٥٤٩٨
أول من أحدث القعود على املنرب معاوية قال الشيخ أمحد حيتمل أنه إمنا كان قعد : عت الشعيب قال حصني قال مس

   ١٣لضعف لكرب أو مرض واهللا أعلم 

  باب خيطب اإلمام خطبتني وهو قائم وجيلس بينهما جلسة خفيفة

حممد بن حيىي وحسني بن حممد بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن - ٥٤٩٩
زياد قاال ثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري ثنا خالد بن احلارث قال وحدثنا حممد بن يعقوب قال ثنا عمران بن موسى 

كان رسول اهللا صلى اهللا : قال ثنا أبو كامل ثنا خالد بن احلارث ثنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال 
ب يوم اجلمعة قائما مث جيلس مث يقوم فيخطب كما يفعلون اليوم رواه البخاري ومسلم مجيعا عن عليه و سلم خيط

  عبيد اهللا القواريري ورواه مسلم أيضا عن أيب كامل 

وأخربنا أبو حممد بن يوسف ثنا أبو القاسم جعفر بن حممد املوسائي مبكة ثنا أبو حامت حممد بن إدريس  - ٥٥٠٠
حممد الفروي ثنا سليمان بن بالل عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا أنه أخربه  احلنظلي ثنا إسحاق بن

   ١٤أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان خيطب يوم اجلمعة خطبتني جيلس بينهما وخيطبهما وهو قائم : 

  باب حيول الناس وجوههم إىل اإلمام ويسمعون الذكر

بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر األصبهاين ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو أخربنا أبو بكر حممد  - ٥٥٠١
جلس رسول : داود الطيالسي ثنا هشام عن حيىي بن أيب كثري عن هالل بن أيب ميمونة عن عطاء عن أيب سعيد قال 

علكيم من زهرة الدنيا اهللا صلى اهللا عليه و سلم على املنرب وجلسنا حوله فقال إمنا أخاف عليكم بعدي ما يفتح 
وزينتها فقال رجل أو يأيت اخلري بالشر فسكت فقيل له ما شأنك تكلم النيب صلى اهللا عليه و سلم وال يكلمك 

ورأينا أنه ينزل عليه فأفاق ميسح عنه الرحضاء فقال أين السائل وكأنه محده فقال إنه ال يأيت اخلري بالشر وأن مما 
ال آكله اخلضر فإهنا أكلت حىت امتالءت خاصرهتا مث استقبلت عني الشمس فبالت ينبت الربيع ما يقتل أو يلم إ



وثلطت وارتعت وإن هذا املال خضر حلو ونعم مال املسلم هو ملن أعطى منه املسكني واليتيم وبن السبيل أو 
ويكون عليه كالذي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإنه من يأخذه بغري حقه كان كالذي يأكل وال يشبع 

  شهيدا يوم القيامة أخرجاه يف الصحيحني من حديث هشام الدستوائي 

أخربنا أبو حازم احلافظ أنبا أبو أمحد حممد بن حممد احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا  - ٥٥٠٢
بد اهللا البجلي عن عدي إمساعيل بن إسحاق أصله كويف بالفسطاط ثنا حممد بن علي بن غراب ثنا أيب عن أبان بن ع

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا صعد املنرب أو قال قعد على املنرب فاستقبلناه : بن ثابت عن الرباء بن عازب قال 
  بوجوهنا 

قال وأخربنا أبو بكر بن خزمية قال هذا اخلرب عندي معلول حدثنا عبد اهللا بن سعيد األشج ثنا النضر بن  - ٥٥٠٣
رأيت عدي بن ثابت يستقبل اإلمام بوجهه إذا قام خيطب فقلت له : بان بن عبد اهللا البجلي قال إمساعيل عن أ

رأيتك تستقبل اإلمام بوجهك قال رأيت أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفعلونه قال الشيخ وكذلك 
حاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و رواه بن املبارك عن أبان بن عبد اهللا عن عدي بن ثابت إال أنه قال هكذا كان أص

  سلم يفعلون برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكره أبو داود يف املراسيل عن أيب توبة عن بن املبارك 

أخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف الفقيه املهرجاين هبا ثنا أبو سهل بشر بن أمحد اإلسفرائيين ثنا محزة بن  - ٥٥٠٤
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا : محاد ثنا بن املبارك عن معمر عن الزهري قال  حممد الكاتب ثنا نعيم بن

  أخذ يف خطبته استقبلوه بوجوههم حىت يفرغ منها 

قال وحدثنا بن املبارك قال قال أبو اجلويرية رأيت أنس بن مالك خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٥٥٠٥
  ة يف اخلطبة يستقبله بوجهه حىت يفرغ اإلمام من خطبته إذا أخذ اإلمام يوم اجلمع: 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبا أبو حممد بن حيان األصبهاين ثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا  - ٥٥٠٦
م على السنة إذا قعد اإلما: أبو عامر ثنا الوليد بن مسلم أخربين إمساعيل وغريه عن حيىي بن سعيد األنصاري قال 

  املنرب يوم اجلمعة يقبل عليه القوم بوجوههم مجيعا 

وبإسناده ثنا الوليد قال فذكرت ذلك لليث بن سعد فأخربين عن بن عجالن أنه أخربه عن نافع أن بن  - ٥٥٠٧
  كان يفرغ من سبحته يوم اجلمعة قبل خروج اإلمام فإذا خرج مل يقعد اإلمام حىت يستقبله : عمر 

و احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو اليمان أنبأ أخربنا أب - ٥٥٠٨
كنا : شعيب عن الزهري قال أخربين ثعلبة بن أيب مالك القرظي وقد أدرك عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال 

ذن تأذينه ويتكلم عمر فإذا تكلم عمر نتحدث حىت جيلس عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه على املنرب حىت يقضي املؤ
   ١٥انقطع حديثنا فصمتنا فلم يتكلم أحد منا حىت يقضي اإلمام خطبته 

  باب صالة اجلمعة ركعتان



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبا عبد اهللا بن حممد ثنا حممد بن رافع ثنا حممد  - ٥٥٠٩
بن أيب اجلعد عن زبيد األيامي عن عبد الرمحن بن أيب ليلي عن كعب بن عجرة قال قال  بن بشر ثنا يزيد بن زياد

صالة األضحى ركعتان وصالة الفطر ركعتان وصالة اجلمعة ركعتان وصالة املسافر ركعتان : عمر رضي اهللا عنه 
  آخره متام غري قصر ورواه الثوري عن زبيد فلم يذكر يف إسناده كعب بن عجرة إال أنه رفعه ب

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا هشام بن علي ثنا حممد بن أيب كثري أنبا سفيان ح  - ٥٥١٠
وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبا موسى بن احلسن بن عباد ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن 

معة ركعتان وصالة األضحى ركعتان وصالة املسافر ركعتان متام غري صالة اجل: زبيد عن بن أيب ليلي عن عمر قال 
قصر على لسان نبيكم صلى اهللا عليه و سلم ورواه حيىي القطان عن سفيان عن زبيد عن بن أيب ليلي عن الثقة عن 

   ١٦عمر 

  باب القراءة يف صالة اجلمعة

سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد بن الصباح أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو  - ٥٥١١
أن مروان بن احلكم : ثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي عن جعفر بن حممد عن أبيه عن عبيد اهللا بن أيب رافع 

ن استخلف أبا هريرة فصلى هبم أبو هريرة اجلمعة فقرأ سورة اجلمعة يف الركعة األوىل ويف الثانية إذا جاءك املنافقو
قال عبيد اهللا فلما انصرف أبو هريرة مشيت إىل جنبه فقلت له لقد قرأت بسورتني مسعت علي بن أيب طالب يقرأ 

  هبما يف الصالة فقال أبو هريرة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ هبما 

قتيبة ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا إمساعيل بن - ٥٥١٢
استخلف مروان أبا هريرة على املدينة وخرج : حامت بن إمساعيل عن جعفر عن أبيه عن عبيد اهللا بن أيب رافع قال 

إىل مكة فصلى بنا أبو هريرة اجلمعة فقرأ بسورة اجلمعة يف الركعة األوىل ويف اآلخرة إذا جاءك املنافقون قال عبيد 
ت أبا هريرة حني انصرف فقلت إنك قرأت بسورتني كان على رضي اهللا عنه يقرأ هبما بالكوفة فقال أبو اهللا فأدرك

هريرة إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ هبما رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 
ن جعفر بن حممد ويف حديث سليمان وأخرجه أيضا من حديث سليمان بن بالل وعبد العزيز بن حممد الدراوردي ع

  يف آخر احلديث يقرأ هبما يف اجلمعة 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن خمول عن  - ٥٥١٣
جلمعة واملنافقني أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ يف اجلمعة سورة ا: مسلم عن سعيد بن جبري عن بن عباس 

  وكان يقرأ يف صالة الصبح يوم اجلمعة أمل تنزيل وهل أتى أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث غندر عن شعبة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ٥٥١٤
ب أخربك مالك بن أنس عن ضمرة بن سعيد املازين عن عبيد اهللا بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وه

ماذا كان يقرأ به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عبد اهللا بن عتبه أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشري 
  يوم اجلمعة على أثر سورة اجلمعة قال كان يقرأ هبل أتاك حديث الغاشية 



اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن سهل بن حبر ثنا بن أيب عمر  وأخربنا حممد بن عبد - ٥٥١٥
كتب الضحاك بن قيس إىل النعمان بن بشري يسأله : عن سفيان عن ضمرة بن سعيد عن عبيد اهللا بن عبد اهللا قال 

ان يقرأ هل أتاك رواه مسلم أي شيء قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم اجلمعة سوى سورة اجلمعة فقال ك
  يف الصحيح عن عمرو الناقد عن سفيان 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ جرير ح  - ٥٥١٦
ن إبراهيم أنبأ جرير وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبا جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق ب

كان : عن إبراهيم بن حممد بن املنتشر عن أبيه عن حبيب بن سامل موىل النعمان بن بشري عن النعمان بن بشري قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يوم اجلمعة يف اجلمعة بسبح اسم ربك األعلى وهل أتاك حديث الغاشية وإذا 

حد قرأ هبما مجيعا يف اجلمعة والعيد رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن إبراهيم اجتمع اجلمعة والعيد يف يوم وا
  وإسحاق بن إبراهيم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ وأبو صادق بن أيب  - ٥٥١٧
بن عفان ثنا حممد بن عبيد عن مسعر عن معبد بن  الفوارس قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف صالة اجلمعة بسبح : خالد عن زيد بن عقبة عن مسرة بن جندب قال 
   ١٧اسم ربك األعلى وهل أتاك حديث الغاشية رواه املسعودي عن معبد يف العيدين 

  معةباب القراءة يف صالة الفجر من يوم اجل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن  - ٥٥١٨
أن رسول : عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان حدثين خمول عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن بن عباس 

فجر أمل تنزيل السجدة وهل أتى على اإلنسان ويف اجلمعة اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ يوم اجلمعة يف صالة ال
  سورة اجلمعة واملنافقني أخرجه مسلم يف الصحيح من أوجه عن سفيان الثوري 

وأخربنا أبو نصر حممد بن أمحد بن إمساعيل البزار بالطابران قال أخربنا عبد اهللا بن أمحد بن منصور ثنا  - ٥٥١٩
دة ثنا الثوري قال مسعت سعد بن إبراهيم عن عبد الرمحن بن هرمز عن أيب هريرة حممد بن إمساعيل ثنا روح بن عبا

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف الصبح يوم اجلمعة تنزيل السجدة وهل أتى على اإلنسان : قال 
  أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيحني من حديث الثوري 

د اهللا بن حممد بن احلسن الشرقي ثنا أمحد بن سعيد الدارمي ثنا احلسني وحدثنا أبو احلسن العلوي ثنا عب - ٥٥٢٠
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بن علي بن واقد حدثين أيب عن عاصم بن هبدلة عن أيب وائل عن أيب مسعود قال 

   ١٨سلم يقرأ يف صالة الغداة يوم اجلمعة أمل تنزيل السجدة وهل أتى على اإلنسان 

  ة يف صالة املغرب والعشاء ليلة اجلمعةباب القراء



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمرو عثمان بن أمحد بن السماك وأبو العباس حممد بن يعقوب قاال ثنا  - ٥٥٢١
أبو قالبة عبد امللك بن حممد بن عبد اهللا الرقاشي ثنا أيب ثنا سعيد بن مساك بن حرب حدثين أيب وال أعلمه إال عن 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف صالة املغرب ليلة اجلمعة قل يا أيها الكافرون : بن مسرة قال جابر 
   ١٩وقل هو اهللا أحد وكان يقرأ يف صالة العشاء اآلخرة ليلة اجلمعة سورة اجلمعة واملنافقني 

  باب من أدرك ركعة من اجلمعة

كر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا القعنيب عن مالك عن بن شهاب ح أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو ب - ٥٥٢٢
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبا الشافعي أنبأ 

اال ثنا أبو العباس حممد سفيان عن الزهري ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف ق
بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد حدثين أيب عن األوزاعي حدثين الزهري ح وأخربنا حممد بن عبد اهللا 
احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا إبراهيم بن حممد بن احلارث األصبهاين ثنا العباس بن الوليد 

املبارك أنبأ معمر ويونس واألوزاعي ومالك كلهم عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة  النرسي ثنا عبد اهللا بن
من أدرك من الصالة ركعة فقد أدرك الصالة ويف رواية القعنيب عن : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

صحيح عن عبد اهللا بن مالك ورواية سفيان من أدرك ركعة من الصاله فقد أدرك الصالة رواه البخاري يف ال
يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي عن مالك وعن أيب بكر بن أيب شيبة عن سفيان وعن أيب كريب عن 
بن املبارك وأخرجه مسلم أيضا من حديث عبيد اهللا بن عمر عن الزهري وقد مضى يف أول كتاب الصالة وفيه من 

  الزيادة فقد أدركها كلها 

بو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد بن إمساعيل الصفار ثنا عبد الكرمي بن وأخربنا أ - ٥٥٢٣
اهليثم ثنا أبو اليمان أخربين شعيب عن الزهري أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن أن أبا هريرة قال أن النيب صلى اهللا 

  من أدرك من الصالة ركعة فقد أدركها : عليه و سلم قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا متيم بن حممد ثنا حرملة بن حيىي أنبأ عبد  - ٥٥٢٤
اهللا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

  رك الصالة رواه مسلم يف الصحيح عن حرملة بن حيىي من أدرك ركعة من الصالة مع اإلمام فقد أد: عليه و سلم 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن  - ٥٥٢٥
منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال مسعت النيب صلى اهللا عليه 

من أدرك ركعة من الصالة فقد أدركها قال الزهري واجلمعة من الصالة هذا هو الصحيح وهو : يقول و سلم 
رواية اجلماعة عن الزهري ويف رواية معمر داللة على أن لفظ احلديث يف الصالة مطلق وإهنا بعمومها تتناول اجلمعة 

  ديث يف اجلمعة نصا كما تتناول غريها من الصلوات وقد روى أسامة بن زيد عن الزهري احل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا الفضل بن حممد الشعراين ثنا سعيد بن أيب مرمي  - ٥٥٢٦
ثنا حيىي بن أيوب ثنا أسامة بن زيد الليثي عن بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة أن رسول اهللا 



من أدرك من اجلمعة ركعة فليصل إليها أخرى وكذلك روي عن صاحل بن أيب األخضر : صلى اهللا عليه و سلم قال 
  عن الزهري 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول  - ٥٥٢٧
ن أيب هريرة قال قال رسول اهللا ثنا جدي ثنا حيىي بن املتوكل عن صاحل بن أيب األخضر عن الزهري عن أيب سلمة ع

من أدرك من اجلمعة ركعة فليصل إليها أخرى فإن أدركهم جلوسا صلى أربعا وروي ذلك : صلى اهللا عليه و سلم 
  من أوجه أخر عن الزهري قد ذكرناها يف اخلالف وروي عن أيب صاحل عن أيب هريرة من قوله موقوفا عليه 

اق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أبو أمحد حممد بن عبد أخربنا أبو زكريا بن أيب إسح - ٥٥٢٨
من أدرك ركعة من اجلمعة فقد أدركها إال : الوهاب ثنا جعفر بن عون أنبأ حيىي بن سعيد عن نافع عن بن عمر قال 

  أنه يقضي ما فاته 

و العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أب - ٥٥٢٩
إذا أدركت من اجلمعة ركعة : عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان عن األشعث عن نافع عن بن عمر قال 

  فأضف إليها أخرى وإن أدركتهم جلوسا فصل أربعا تابعه أيوب عن نافع 

ع قال قال الشافعي حكاية عن أيب معاوية أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربي - ٥٥٣٠
إذا أدركت ركعة من اجلمعة : عن األعمش عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا هو بن مسعود قال 

  فأضف إليها أخرى فإذا فاتك الركوع فصل أربعا 

شر بن موسى ثنا احلميدي وأخربنا أبو سعيد حيىي بن حممد بن حيىي اخلطيب أنبأ أبو البحر الربهباري ثنا ب - ٥٥٣١
من أدرك : ثنا وكيع ثنا زكريا بن أيب زائدة عن أيب إسحاق عن أيب األحوص وهبرية قاال قال عبد اهللا بن مسعود 

من اجلمعة ركعة صلى إليها أخرى ومن فاته الركعتان صلى أربعا رواه عيسى بن يونس عن زكريا ومن أدرك القوم 
   ١٢ن أيب إسحاق فإذا فاتك الركوع فصل أربعا ومل يذكرا هبرية يف اإلسناد جلوسا صلى أربعا ورواه األعمش ع

  مجاع أبواب آداب اخلطبة

 )١   

  باب اإلمام يسلم على الناس إذا صعد املنرب قبل أن جيلس

ة أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أمحد بن إبراهيم ثنا عمرو بن خالد ثنا بن هليع - ٥٥٣٢
كان رسول اهللا صلى اهللا : عن حممد بن زيد بن املهاجر يعين بن قنفذ التيمي عن حممد بن املنكدر عن جابر قال 

  عليه و سلم إذا صعد املنرب سلم 



أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا أبو عروبة ثنا عبد الوهاب بن الضحاك ح قال  - ٥٥٣٣
نا الفضل بن عبد اهللا بن سليمان ثنا الوليد بن عتبة قاال ثنا الوليد بن مسلم عن عيسى بن عبد اهللا وأنبأ أبو أمحد وث

كان رسول اهللا صلى اهللا : األنصاري وقال الوليد حدثين عيسى بن أيب عون القرشي عن نافع عن بن عمر قال 
فإذا صعد املنرب استقبل الناس بوجهه مث عليه و سلم إذا دنا من منربه يوم اجلمعة سلم على من عنده من اجللوس 

  سلم 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان أنبأ بن أيب عاصم ثنا عمرو بن عثمان ثنا الوليد  - ٥٥٣٤
فذكره مبعناه إال أنه قال وإذا رقى املنرب سلم على الناس قبل أن جيلس تفرد به : بن مسلم عن رجل حدثه عن نافع 

عيسى بن عبد اهللا بن احلكم بن النعمان بن بشري أبو موسى األنصاري قال أبو سعد قال أبو أمحد بن عدي عامة ما 
   ٢يرويه ال يتابع عليه قال الشيخ وروي يف ذلك عن بن عباس وبن الزبري مث عن عمر بن عبد العزيز 

  يخطبباب اإلمام جيلس على املنرب حىت يفرغ املؤذن عن األذان مث يقوم ف

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس القاسم بن القاسم بن عبد اهللا السياري مبرو ثنا أبو املوجه أنبأ  - ٥٥٣٥
أن األذان األول يوم اجلمعة كان : عبدان أنبأ عبد اهللا أنبأ يونس بن يزيد عن الزهري قال أخربين السائب بن يزيد 

 عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعهد أيب بكر وعمر فلما كان يف خالفة أول حني جيلس اإلمام على املنرب يف
  عثمان رضي اهللا عنهم وكثر الناس أمر باألذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت األمر على ذلك 

بارك عن وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربنا احلسن بن سفيان ثنا حبان عن بن امل - ٥٥٣٦
إن األذان يوم اجلمعة كان أوله حني جيلس اإلمام يوم اجلمعة على املنرب وقال أمر : يونس فذكره مبثله إال أنه قال 

عثمان رضي اهللا عنه يوم اجلمعة باألذان الثالث والباقي سواء رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن مقاتل عن 
  عبد اهللا بن املبارك 

د بن عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد اهللا بن احلسني القاضي ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا حممد بن أخربنا حمم - ٥٥٣٧
كان النيب صلى اهللا عليه و : عيسى بن الطباع ثنا مصعب بن سالم عن هشام بن الغاز عن نافع عن بن عمر قال 

  سلم إذا خرج يوم اجلمعة فقعد على املنرب أذن بالل 

روذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن سليمان األنباري ثنا عبد الوهاب لي الوأخربنا أبو ع - ٥٥٣٨
كان النيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب خطبتني كان جيلس : يعين بن عطاء عن العمري عن نافع عن بن عمر قال 

يخطب وروينا يف حديث إسحاق إذا صعد املنرب حىت يفرغ أراه املؤذن مث يقوم فيخطب مث جيلس فال يتكلم مث يقوم ف
بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك يف قصة املنرب قال فصنع له منربا درجتني ويقعد على الثالث فلما قعد 

   ٣النيب صلى اهللا عليه و سلم على ذلك خار اجلذع 

  باب اإلمام يأمر الناس باجللوس عند استوائه على املنرب



احلافظ ثنا أبو الفضل حممد بن إبراهيم املزكي ثنا حممد بن إمساعيل بن مهران ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا - ٥٥٣٩
استوى النيب صلى اهللا : هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم ثنا بن جريج عن عطاء بن أيب رباح عن بن عباس قال 

ب املسجد فجلس فقال له عليه و سلم على املنرب يوم اجلمعة فقال للناس اجلسوا فسمعه بن مسعود وهو على با
  النيب صلى اهللا عليه و سلم تعال يا بن مسعود كذا قال 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا يعقوب بن كعب األنطاكي ح وأنبأ أبو عبد  - ٥٥٤٠
يعقوب بن كعب احلليب ثنا خملد بن اهللا احلافظ ثنا أبو زكريا حيىي بن حممد العنربي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا 

ملا استوى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم اجلمعة على املنرب قال : يزيد ثنا بن جريج عن عطاء عن جابر قال 
اجلسوا فسمع بن مسعود فجلس على باب املسجد فرآه النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال تعال يا عبد اهللا بن 

ذ بن معاذ عن بن جريج وقيل عن عطاء قال أبصر النيب صلى اهللا عليه و سلم بن مسعود وكذلك روي عن معا
   ٤مسعود خارجا من املسجد والنيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب فقال تعال يا عبد اهللا بن مسعود 

  باب اإلمام يعتمد على عصى أو قوس أو ما أشبههما إذا خطب

ديب ثنا أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا أبو العباس الوليد بن محاد بن أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األ - ٥٥٤١
جابر الزيات بالرملة ثنا يزيد بن خالد بن مرشل بن يزيد بن منري القرشي ثنا شهاب بن خراش عن شعيب بن رزيق 

ا على رسول اهللا وفدن: عن احلكم بن حزن الكلفي قال أتيناه فأنشأ حيدثنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
صلى اهللا عليه و سلم سابع سبعة أو تاسع تسعة فأذن لنا عليه فدخلنا عليه فسلمنا فقلنا زرناك يا رسول اهللا لتدعو 

اهللا لنا أو تدعو لنا خبري قال فدعا لنا خبري فأمر بنا فأنزلنا وأمر لنا بشيء من متر والشأن إذ ذاك دون قال فأقمت 
عليه و سلم أياما شهدنا فيها اجلمعة فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوكأ على عند رسول اهللا صلى اهللا 

قوس أو قال على عصى فحمد اهللا وأثىن عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات مث قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا 
بن منصور وغريه عن شهاب أو إنكم لن تفعلوا كلما أمرمت به ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا وكذلك رواه سعيد 

  بن خراش 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا أبو حيىي حممد بن سعيد احلراين الدمشقي ثنا هشام بن  - ٥٥٤٢
: عمار ثنا عبد الرمحن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال حدثين أيب عن آبائه 

اهللا عليه و سلم كان إذا خطب يف احلرب خطب على قوس وإذا خطب يف اجلمعة خطب على  أن رسول اهللا صلى
  عصا 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبا أبو عبد اهللا بن يعقوب الشيباين ثنا أبو أمحد حممد بن عبد  - ٥٥٤٣
اهللا عليه و سلم يقوم إذا خطب  قلت لعطاء أكان رسول اهللا صلى: الوهاب أنبا جعفر بن عون عن بن جريج قال 
   ٥على عصا قال نعم وكان يعتمد عليها اعتمادا 

  باب رفع الصوت باخلطبة



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا عبد اهللا بن شريويه قال وأخربين أبو  - ٥٥٤٤
نا حممد بن املثىن ثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد عن جعفر بن الوليد ثنا إبراهيم بن أيب طالب وعبد اهللا بن حممد قاال ث

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا خطب امحرت عيناه وعال صوته : حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا قال 
واشتد غضبه حىت كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتني ويفرق بني أصبعيه 

لسبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدى هدي حممد وشر األمور حمدثاهتا وكل ا
بدعة ضالله مث يقول أنا أوىل بكل مؤمن من نفسه من ترك ماال فألهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإيل وعلي رواه 

حممد عن جعفر كان إذا خطب امحرت عيناه وعال مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن وكذا قاله عبد العزيز بن 
  صوته واشتد غضبه 

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد  - ٥٥٤٥
صلى  كان رسول اهللا: العزيز فذكره مبعناه وحديث عبد الوهاب أمت ورواه سفيان الثوري عن جعفر بإسناده فقال 

اهللا عليه و سلم إذا ذكر الساعة اشتد غضبه وارتفع صوته وامحرت وجنتاه كأنه نذير جيش صبحتكم مستكم 
  أخربنا علي بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل القاضي ثنا حممد بن كثري ثنا سفيان فذكره خمتصرا 

رو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عم - ٥٥٤٦
مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن مساك بن حرب عن النعمان بن بشري قال خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

   ٦أنذرتكم النار حىت لو كان يف مقامي هذا ألمسع من يف السوق حىت خرت مخيصة كانت على عاتقه : سلم فقال 

  يستحب من تبيني الكالم وترتيله وترك العجلة فيه باب ما

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا علي بن  - ٥٥٤٧
: احلسن بن أيب عيسى ثنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان الثوري عن أسامة بن زيد عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت 

  سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يسرد الكالم كسردكم هذا كان كالمه فصال بينا حيفظه كل من مسعه كان ر

أخربنا أبو العباس حممد بن علي بن احلسن الكسائي املصري املقيم مبكة حرسها اهللا تعاىل يف املسجد  - ٥٥٤٨
ثنا عبد اهللا بن أمحد بن زكريا بن حيىي بن خالد  احلرام ثنا بن الوزير علي بن العباس بن حممد بن عبد الغفار األزدي

بن أيب ميسرة ثنا خالد بن حيىي ثنا سفيان الثوري عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا 
كان النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يسرد الكالم كسردكم هذا ولكن كان إذا تكلم تكلم فصال يبينه : عنها قالت 
مسعه وهبذا اإلسناد رواه وكيع بن اجلراح وأبو أسامة عن الثوري أخربنا أبو احلسن بن عبدان قال قال أبو  حيفظه من

القاسم سليمان بن أمحد اللخمي أسامة عن القاسم والزهري صحيحان مجيعا قال الشيخ وقد ثبت احلديث يف معناه 
   كتاب املدخل عن يونس بن يزيد وغريه عن الزهري عن عروة عن عائشة قد مضى يف

أخربنا أبو علي الروذباري أنبا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن العالء ثنا بن بشر عن مسعر قال  - ٥٥٥٠
كان يف كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ترتيل : مسعت شيخا يف املسجد يقول مسعت جابر بن عبد اهللا يقول 

   ٧أو ترسيل 



   الكالم وترك التطويلباب ما يستحب من القصد يف

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا زياد بن اخلليل ثنا مسدد ثنا أبو  - ٥٥٥١
كنت أصلي مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فكانت صالته قصدا : األحوص ثنا مساك عن جابر بن مسرة قال 

  أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن أيب األحوص وخطبته قصدا رواه مسلم يف الصحيح عن 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممود بن خالد ح وأخربنا أبو عبد اهللا  - ٥٥٥٢
احلافظ حدثين جعفر بن حممد بن احلارث ثنا جعفر بن حممد الفريايب ثنا حممود بن خالد الدمشقي ثنا الوليد بن 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه :  شيبان أبو معاوية عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة السوائي قال مسلم أخربين
  و سلم ال يطيل املوعظة يوم اجلمعة إمنا هي كلمات يسرية 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن إبراهيم بن الفضل الفحام ثنا حممد بن حيىي الذهلي ثنا أبو  - ٥٥٥٣
م البجلي من ولد مالك بن مغول ثنا عبد الرمحن بن عبد امللك بن سعيد بن حيان بن أجبر الكناين ح وأخربنا عاص

حممد بن عبد اهللا احلافظ واللفظ له ثنا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا أمحد بن النضر بن عبد الوهاب ثنا سريج بن 
صل بن حيان األحدب عن أيب وائل قال خطبنا عمار يونس ثنا عبد الرمحن بن عبد امللك بن أجبر عن أبيه عن وا

رضي اهللا عنه فأبلغ وأوجز فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست فقال مسعت رسول 
إن طول صالة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصالة وأقصروا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  لبيان لسحرا رواه مسلم يف الصحيح عن سريج بن يونس ويروى ذلك من قول بن مسعود اخلطب وإن من ا

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر الفحام ثنا حممد بن حيىي ثنا عبد الرزاق أنبا سفيان عن األعمش عن  - ٥٥٥٤
  ة من فقه الرجل يقول عالمة إن طول الصالة وقصر اخلطبة مئن: أيب وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد اهللا 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون  - ٥٥٥٥
أطيلوا هذه الصالة وأقصروا هذه : ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن عبد اهللا بن مسعود قال 

  وروي ذلك من وجه آخر عن عمار مرفوعا خمتصرا  اخلطبة يعين صالة اجلمعة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا حممد بن عبد اهللا بن سليمان  - ٥٥٥٦
احلضرمي ثنا حممد بن عبد اهللا بن منري ثنا أيب العالء بن صاحل عن عدي بن ثابت عن أيب راشد عن عمار بن ياسر 

   ٨ا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بإقصار اخلطب أمرن: قال 

  باب ما يستدل به على وجوب التحميد يف خطبة اجلمعة

كانت خطبة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم اجلمعة : يف احلديث الثابت عن جابر بن عبد اهللا قال  - ٥٥٥٧
  حيمد اهللا ويثين عليه وذكر باقي احلديث 



سن بن عبدان أنبا أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل القاضي ثنا بن أيب أويس والفروي قاال ثنا أخربنا أبو احل - ٥٥٥٨
  أنه مسعه يقول ذلك وقد أخرجه مسلم يف الصحيح : سليمان بن بالل عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا 

 الترقفي ثنا أبو املغرية ثنا أخربنا أبو حممد بن يوسف أنبا أبو سعيد بن األعرايب ثنا عباس بن عبد اهللا - ٥٥٥٩
األوزاعي عن قرة بن عبد الرمحن عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه باحلمد هللا أقطع أسنده قرة ورواه يونس بن يزيد وعقيل بن خالد وشعيب بن أيب محزة : 
  ز عن الزهري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال وسعيد بن عبد العزي

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا حامد بن عمر  - ٥٥٦٠
البكراوي ثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  ل خطبة ليس فيها شهادة كاليد اجلذماء ك: سلم 

وأخربنا أبو صاحل أنبأ جدي قال قال أبو الفضل يعين أمحد بن سلمة مسعت مسلم بن احلجاج يقول مل  - ٥٥٦١
يرو هذا احلديث عن عاصم بن كليب إال عبد الواحد بن زياد فقلت له حدثنا أبو هشام الرفاعي ثنا بن فضيل عن 

كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد : ن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عاصم بن كليب عن أبيه ع
اجلذماء فقال مسلم إمنا تكلم حيىي بن معني يف أيب هشام هبذا الذي رواه عن بن فضيل قال الشيخ عبد الواحد بن 

ر النيب صلى اهللا عليه و سلم باب ما يستدل به على وجوب ذك ٩زياد من الثقات الذين يقبل منهم ما تفردوا به 
  يف اخلطبة قال اهللا جل ثناؤه ورفعنا لك ذكرك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن  - ٥٥٦٢
هد أن ال إله إال اهللا وأشهد يف قوله ورفعنا لك ذكرك قال ال أذكر إال ذكرت أش: عيينة عن بن أيب جنيح عن جماهد 

  أن حممدا رسول اهللا ويذكر عن حممد بن كعب القرظي مثل ذلك 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا حممد بن يوسف الفريايب ثنا  - ٥٥٦٣
ما جلس قوم جملسا مل : ليه و سلم سفيان عن صاحل موىل التوأمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا ع

يذكروا فيه رهبم ومل يصلوا على نبيهم صلى اهللا عليه و سلم إال كان ترة عليهم يوم القيامة إن شاء أخذهم اهللا وإن 
   ١٠شاء عفا عنهم 

  باب ما يستدل به على أنه يعظهم يف خطبته ويوصيهم بتقوى اهللا ويقرأ شيئا

سن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا زياد بن اخلليل ثنا مسدد ثنا أخربنا أبو احل - ٥٥٦٤من القرآن 
أبو األحوص ح وأنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي ثنا أبو 

و سلم خطبتان جيلس بينهما ويقرأ كانت للنيب صلى اهللا عليه : األحوص عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة قال 
   ١١القرآن ويذكر الناس ويف رواية مسدد يقرأ ليس فيه واو ورواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وغريه 

  باب ما يستدل به على أنه يدعو يف خطبته



أبو بكر بن أيب  أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر أنبأ احلسن بن سفيان ثنا - ٥٥٦٥
قال رأى بشر بن مروان رافعا يديه فقال قبح اهللا : شيبة ثنا عبد اهللا بن إدريس عن حصني عن عمارة بن رويبة 

هاتني اليدين لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه املسبحة 
   شيبة رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عمرو  - ٥٥٦٦
أنه رأى بشر بن مروان يوم اجلمعة يرفع يديه : بن مرزوق أنبأ شعبة عن حصني بن عبد الرمحن عن عمارة بن رويبة 

ال وشتمه لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما يزيد على يف الدعاء وهو على املنرب فقال انظروا إىل هذا ق
  هذا وأشار بأصبعه السبابة 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا بشر بن املفضل ثنا عبد الرمحن  - ٥٥٦٧
ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا : عد قال يعين بن إسحاق عن عبد الرمحن بن معاوية ثنا بن أيب ذباب عن سهل بن س

عليه و سلم شاهرا يديه قط يدعو على منربه وال على غريه ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى 
باإلهبام والقصد من احلديثني إثبات الدعاء يف اخلطبة مث فيه من السنة أن ال يرفع يديه يف حال الدعاء يف اخلطبة 

ن يشري بأصبعه وثابت عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه مد يديه ودعا وذلك ويقتصر على أ
حني استسقى يف خطبة اجلمعة فروينا عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان ال يرفع يديه يف 

قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و  شيء من دعائه إال يف االستسقاء حىت يرى بياض إبطيه وروينا عن الزهري أنه
سلم إذا خطب يوم اجلمعة دعا فأشار بأصبعه وأمن الناس ورواه قرة بن عبد الرمحن عن الزهري عن أيب سلمة عن 

   ١٢أيب هريرة موصوال وليس بصحيح واهللا أعلم 

  باب ما يستحب قراءته يف اخلطبة

 الشيباين ثنا احلسني بن حممد القباين ثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا - ٥٥٦٨
: ثنا حيىي بن حسان ثنا سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرمحن عن أخت لعمرة قالت 

كل مجعة  أخذت ق والقرآن اجمليد من يف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم اجلمعة وهو يقرأ هبا على املنرب يف
  رواه مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي 

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن بشار العبدي ثنا  - ٥٥٦٩
: النعمان قالت حممد بن جعفر ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرمحن عن عبد اهللا بن حممد بن معن عن ابنة حلارثة بن 

ما حفظت ق إال من يف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب هبا كل مجعة قالت وكان تنورنا وتنور رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم واحدا رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن بشار 

نبل حدثين أيب ثنا يعقوب بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد بن ح - ٥٥٧٠
إبراهيم بن سعد ثنا أيب عن بن إسحاق ح وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن 

سلمة ثنا يوسف بن محاد املعىن الشيخ الصاحل ثنا عبد األعلى عن حممد بن إسحاق حدثين عبد اهللا بن أيب بكر عن 



لقد كان معنا رسول : لرمحن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت حيىي بن عبد اهللا بن عبد ا
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بيوتنا وإن تنورنا وتنوره واحد سنتني أو سنة وبعض أخرى وما أخذت ق والقرآن 

الناس إذا خطبهم رواه مسلم  اجمليد إال عن لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ هبا كل يوم مجعة على
يف الصحيح عن عمرو بن حممد الناقد عن يعقوب بن إبراهيم وأم هشام بنت حارثة بن النعمان هي أخت عمرة 

  بنت عبد الرمحن ألمها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو معبد أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا أبو مسلم ثنا حجاج بن منهال ثنا  - ٥٥٧١
ح وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أخربنا جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا سفيان 

مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم : سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلي بن أمية عن أبيه قال 
بخاري يف الصحيح عن حجاج بن منهال ورواه مسلم وهو يقرأ على املنرب ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك رواه ال

  عن إسحاق بن إبراهيم 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وغريه قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ  - ٥٥٧٢
بن علي بن أيب  إبراهيم بن حممد حدثين حممد بن عمرو بن حلحلة عن أيب نعيم وهب بن كيسان عن حسن بن حممد

أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان يقرأ يف خطبته يوم اجلمعة إذا الشمس كورت حىت يبلغ علمت : طالب 
   ١٣نفس ما أحضرت مث يقطع 

  باب إذا حصر اإلمام لقن

بن  حدثنا أبو سعيد حيىي بن حممد بن حيىي اإلسفرائيين ثنا أبو حبر حممد بن احلسن الربهباري ثنا بشر - ٥٥٧٣
: موسى ثنا احلميدي ثنا مروان بن معاوية الفزاري ثنا حيىي بن كثري الكاهلي عن مسور بن يزيد األسدي قال 

شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف الصالة فترك شيئا مل يقرأه فقال له رجل يا رسول اهللا تركت آية 
ال أذكرتنيها إذا قال كنت أراها نسخت أخرجه أبو داود كذا وكذا قال يعين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فه

  يف كتاب السنن 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا عبدان ثنا هشام بن عمار ثنا حممد بن شعيب  - ٥٥٧٤
صالة يقرأ فيها فالتبس  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى: ثنا عبد اهللا أظنه بن العالء بن زبر عن سامل عن أبيه 

عليه فلما انصرف قال أليب بن كعب أصليت معنا قال نعم قال فما منعك أن تفتح علي أخرجه أبو داود يف كتاب 
السنن ورواه محيد بن عبد الرمحن وعبد الرمحن بن أبزي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال يف قصة أيب وروي 

  هللا عليه و سلم يف ذلك عن بن عباس عن النيب صلى ا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسني عبد الصمد بن علي بن مكرم ببغداد ثنا الفضل بن العباس  - ٥٥٧٥
كنا نفتح على األئمة على عهد رسول اهللا : الصرييف ثنا حيىي بن غيالن ثنا عبد اهللا بن بزيع ثنا محيد عن أنس قال 

  صلى اهللا عليه و سلم 



ربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا علي بن عبد الصمد الطيالسي ثنا زياد بن وأخ - ٥٥٧٦
كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أيوب ثنا جارية بن هرم ثنا محيد الطويل عن أنس بن مالك قال 

  يلقن بعضهم بعضا يف الصالة 

حممد بن أمحد بن بالويه أنبأ حممد بن يونس ثنا روح ثنا شعبة عن أيب  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين - ٥٥٧٧
كنت قاعدا مبكة فإذا رجل عند املقام طيب الريح يصلي وإذا رجل قاعد خلفه : إسحاق عن عامر بن سعد قال 

  يلقنه فإذا هو عثمان رضي اهللا عنه 

ن التاجر األصبهاين بالري أنبأ أبو حامت حممد بن أخربنا أبو القاسم عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد الرمح - ٥٥٧٨
كنت ألقن بن : عيسى الوسقندي أنبأ إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن بن جريج أخربين نافع قال 

{ عمر يف الصالة فال يقول شيئا وعن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن بن عمر صلى املغرب فلما قرأ 
جعل يقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم مرارا يرددها فقلت إذا زلزلت فقرأها فلما } عليهم وال الضالني غري املغضوب 

  فرغ مل يعب علي ذلك 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنبأ أبو عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن حممد الربيت ثنا أبو نعيم ثنا عيسى بن  - ٥٥٧٩
كان أنس إذا قام يصلي قام خلفه غالم معه مصحف فإذا تعايا يف شيء فتح : طهمان قال مسعت ثابت البناين يقول 

  عليه 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا هشيم أنبأ  - ٥٥٨٠
   الصالة رأيت أبا هريرة يفتح على مروان يف: حممد بن عبد الرمحن عن أيب جعفر القارىء قال 

وأما احلديث الذي أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد  - ٥٥٨١
الزعفراين ثنا يزيد بن هارون أنبأ إسرائيل ثنا أبو إسحاق عن احلارث عن علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 

لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي ال تقرأ وأنت راكع وال أنت  يا علي أحب لك ما أحب: صلى اهللا عليه و سلم 
ساجد وال تصل وأنت عاقص شعرك فإنه كفل الشيطان وال تقع بني السجدتني وال تعبث باحلصباء وال تفترش 

  ذراعيك وال تفتح على اإلمام وال ختتم بالذهب وال تلبس القسي وال تركب على املياثر 

ذباري أنبأ أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود أبو إسحاق مل يسمع من احلارث إال أخربنا أبو علي الرو - ٥٥٨٢
قال الشيخ واحلارث ال حيتج به وروي عن علي رضي اهللا عنه ما يدل على جواز : أربعة أحاديث ليس هذا منها 

  الفتح على اإلمام 

لي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا بن علية أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي ثنا ع - ٥٥٨٣
قال أبو عبيد هكذا : عن ليث عن عبد األعلى عن أيب عبد الرمحن قال إمساعيل أحسبه عن علي رضي اهللا عنه 

حفظته أنا عنه مث بلغين بعد عنه أنه كان ال يشك فيه إذا استطعمكم اإلمام فاطعموه ورواه سفيان الثوري عن عبد 
  عبد الرمحن من قوله حنو األول وزاد قلنا ما استطعامه قال إذا تعايا فسكت فافتحوا عليه  األعلى عن أيب



وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان األصبهاين ثنا بن مجيل ثنا بن منيع ثنا حممد بن  - ٥٥٨٤
من السنة أن تفتح على اإلمام : ي اهللا عنه ميسر ثنا إسرائيل عن عبد األعلى عن أيب عبد الرمحن قال قال علي رض
  إذا استطعمك قلت أليب عبد الرمحن ما استطعام اإلمام قال إذا سكت 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن خالد ثنا أمحد بن خالد الوهيب ثنا  - ٥٥٨٥
إذا : عبد الرمحن السلمي عن علي رضي اهللا عنه قال احلسن هو بن عمارة عن عطاء بن السائب عن أيب 

  استطعمكم اإلمام فاطعموه 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا داود بن  - ٥٥٨٦
: علي رضي اهللا عنه قال رشيد ثنا أبو حفص يعين اآلبار عن عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن السلمي أراه عن 

   ١٤إذا استطعمكم اإلمام فأطعموه 

  باب اإلمام يقرأ على املنرب آية السجدة

  قد مضى حديث أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف أبواب سجود التالوة 

ري ثنا مالك عن هشام بن أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بك - ٥٥٨٧
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قرأ السجدة وهو على املنرب يوم اجلمعة فنزل فسجد فسجدوا : عروة عن أبيه 

معه مث قرأ يوم اجلمعة األخرى فتهيؤا للسجود فقال عمر رضي اهللا عنه على رسلكم إن اهللا مل يكتبها علينا إال أن 
  أن يسجدوا نشاء فقرأها ومل يسجد ومنعهم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا الربيع بن سليمان  - ٥٥٨٨
أن عمارا رضي اهللا عنه قرأ على املنرب إذا السماء : ثنا أيوب يعين بن سويد حدثين سفيان عن عاصم عن زر 

   ١٥انشقت يوم اجلمعة مث نزل فسجد 

  يستحب أن تكون اخلطبةباب كيف 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا بن أيب أويس  - ٥٥٨٩
خطبة : والفروي قاال ثنا سليمان بن بالل عن جعفر يعين بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا أنه مسعه يقول 

يوم اجلمعة حيمد اهللا ويثين عليه مث يقول على أثر ذلك وقد عال صوته واشتد  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
غضبه وامحرت وجنتاه كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم مث يقول بعثت أنا والساعة كهاتني وأشار بأصبعه 

ور حمدثاهتا وكل الوسطى واليت تلي اإلهبام مث يقول إن أفضل احلديث كتاب اهللا وخري اهلدى هدى حممد وشر األم
  بدعة ضالله من ترك ماال فألهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإيل وعلي لفظ بن أيب أويس 

وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ  - ٥٥٩٠
كان خطبة : ه قال مسعت جابر بن عبد اهللا يقول خالد بن خملد ثنا سليمان بن بالل حدثين جعفر بن حممد عن أبي



رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم اجلمعة فذكره مبثله سواء رواه مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن محيد عن 
  خالد بن خملد 

وكيع عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا  - ٥٥٩١
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب الناس فيحمد اهللا : سفيان عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر قال 

ويثين عليه مبا هو أهله مث يقول من يهدي اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وخري احلديث كتاب اهللا وخري 
بدعة وكل بدعة ضاللة وكان إذا ذكر الساعة عال صوته اهلدي هدي حممد وشر األمور حمدثاهتا وكل حمدثة 

وامحرت وجنتاه واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم من ترك ماال فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا 
  فإيل وعلي أنا ويل املؤمنني رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

نربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر الع - ٥٥٩٢
إبراهيم أنبأ عبد األعلى بن عبد األعلى ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ واللفظ له ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا 

أيب هند عن عمرو بن سعيد عن  أيب وعبد اهللا بن حممد قال أيب أنبأ حممد بن املثىن حدثين عبد األعلى ثنا داود بن
أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرقى من هذه الريح فسمع سفهاء : سعيد بن جبري عن بن عباس 

من أهل مكة يقولون إن حممدا جمنون فقال لو إين رأيت هذا الرجل لعل اهللا يشفيه على يدي قال فلقيه فقال يا حممد 
هللا يشفي على يدي من يشاء فهل لك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلمد هللا إين أرقى من هذه الريح وأن ا

حنمده ونستعينه من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن 
صلى اهللا عليه و سلم ثالث  حممدا عبده ورسوله أما بعد فقال أعد علي كلماتك هؤالء فأعادهن عليه رسول اهللا

مرات فقال لقد مسعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما مسعت مثل كلماتك هؤالء ولقد بلغن ناعوس 
البحر فقال هات يدك أبايعك على اإلسالم فبايعه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعلى قومك فقال وعلى 

عليه و سلم سرية فمروا بقومه فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من قومي قال فبعث رسول اهللا صلى اهللا 
هؤالء شيئا فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة فقال ردوها فإن هؤالء قوم ضماد رواه مسلم يف الصحيح عن 

  إسحاق بن إبراهيم وحممد بن املثىن 

جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا أمحد بن  أخربنا أبو منصور الظفر بن حممد بن أمحد العلوي أنبأ أبو - ٥٥٩٣
علمنا رسول اهللا : حازم ثنا علي بن قادم اخلزاعي أنبأ املسعودي عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال 

صلى اهللا عليه و سلم خطبة احلاجة احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا من يهده اهللا 
له ومن يضلل فال هادي له أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله اتقوا اهللا حق تقاته وال فال مضل 

متوتن إال وأنتم مسلمون اتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيبا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا 
   ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا الضحاك بن خملد أبو  - ٥٥٩٤
كان رسول اهللا صلى اهللا : عاصم ثنا أبو العوام عن قتادة عن عبد ربه عن أيب عياض عن عبد اهللا بن مسعود قال 

د هللا حنمده ونستعينه نعوذ باهللا من شرور أنفسنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال عليه و سلم يتشهد احلم



هادي له أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أرسله باحلق بشريا ونذيرا بني يدي الساعة من يطع 
  ه اهللا ورسوله فقد رشد ومن يعصه فإنه ال يضر اهللا شيئا وال يضر إال نفس

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب  - ٥٥٩٥
أنه سأل بن شهاب عن تشهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم اجلمعة فقال بن شهاب إن : أخربين يونس 

يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له  احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا من
وأشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله أرسله باحلق بشريا ونذيرا بني يدي الساعة من يطع اهللا ورسوله 
فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى نسأل اهللا ربنا أن جيعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه وجيتنب سخطه 

ن به وله قال بن شهاب وبلغنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يقول إذا خطب كل ما هو آت فإمنا حن
قريب ال بعد ملا هو آت ال يعجل اهللا لعجلة أحدا وال خيفف ألمر الناس ما شاء اهللا ال ما شاء الناس يريد الناس أمرا 

عد ملا قرب اهللا وال مقرب ملا بعد اهللا فال يكون شيء إال بإذن ويريد اهللا أمرا وما شاء اهللا كان ولو كره الناس ال مب
اهللا قال بن شهاب وكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول يف خطبته أفلح منكم من حفظ من اهلوى والطمع 
والغضب وليس فيما دون الصدق من احلديث خري من يكذب يفجر ومن يفجر يهلك إياكم والفجور ما فجور 

ن التراب وإىل التراب يعود وهو اليوم حي وغدا ميت اعملوا عمل يوم بيوم واجتنبوا دعوة املظلوم امرء خلق م
  وعدوا أنفسكم من املوتى 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن حممد بن أمحد بن متيم احلنظلي ببغداد ثنا حممد بن إمساعيل  - ٥٥٩٦
ويسي ثنا إبراهيم بن سعد ثنا بن أخي بن شهاب عن عمه عن سامل بن عبد اهللا السلمي ثنا عبد العزيز بن عبد اهللا األ

كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول يف خطبته أفلح منكم من حفظ من اهلوى والغضب : عن أيب هريرة قال 
  والطمع ووفق إىل الصدق يف احلديث فإنه جيره إىل اخلري من يكذب يفجر مث ذكر ما بعده 

خربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو طاهر احملمد آباذي ثنا عباس بن حممد الدوري ثنا أبو غسان مالك بن أ - ٥٥٩٧
كنت ردف أيب : إمساعيل النهدي ثنا موسى بن حممد األنصاري ثنا أبو مالك األشجعي عن نبيط بن شريط قال 

احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره وأشهد على عجز الراحلة والنيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب عند اجلمرة فقال 
أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله أوصيكم بتقوى اهللا أي يوم أحرم هذا قالوا هذا قال فأي شهر أحرم قالوا 
هذا قال فأي بلد أحرم قالوا هذا البلد قال فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا 

  م هذا يف بلدك

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر بن احلمامي املقرئ ببغداد أنبأ أمحد بن سلمان قال قرئ على  - ٥٥٩٨
إبراهيم بن اهليثم وأنا أمسع حدثنا علي بن عياش ثنا إمساعيل بن سنان عن أيب الزاهرية عن كثري بن مرة احلضرمي 

أيها الناس إمنا الدنيا عرض حاضر يأكل : يه و سلم يقول عن شداد بن أوس قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عل
  منها الرب والفاجر واآلخرة وعد صادق حيكم فيها ملك عادل حيق فيها احلق ويبطل الباطل 

وحدثنا أبو عبد اهللا احلسني بن حممد بن احلسن البجلي املقرئ بالكوفة أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن  - ٥٥٩٩
بيد بن كثري أبو سعيد العامري التمار ثنا حممد بن محيد ثنا عياض بن سعيد الثمايل عن هرمي بن عمرو األمحسي ثنا ع



سفيان البجلي عن ليث بن أيب سليم عن زبيد بن احلارث عن شداد بن أوس قال كانت خطبة رسول اهللا صلى اهللا 
صادق يقضي فيها ملك قادر أال  إن الدنيا عرض حاضر يأكل منها الرب والفاجر وإن اآلخرة وعد: عليه و سلم 

وإن اخلري كله حبذافريه يف اجلنة أال وإن الشر كله حبذافريه يف النار واعملوا وأنتم من اهللا على حذر واعلموا أنكم 
معروضون على أعمالكم وإنكم مالقوا اهللا ربكم ال بد فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 

   ١٦يره 

  ره من الكالم يف اخلطبةباب ما يك

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا علي بن احلسن اهلاليل ثنا عبد اهللا بن  - ٥٦٠٠
الوليد العدين ثنا سفيان ح قال وأنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ وكيع بن 

ن عبد العزيز بن رفيع عن متيم بن طرفة عن عدي بن حامت قال خطب رجل عند رسول اهللا اجلراح أنبأ سفيان ع
من يطع اهللا ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : صلى اهللا عليه و سلم فقال 

لعدين قوله قل ومن و سلم بئس اخلطيب أنت قل ومن يعص اهللا ورسوله فقد غوى لفظ حديث وكيع ومل يذكر ا
  يعص اهللا ورسوله فقد غوى رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن وكيع 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٥٦٠١
يسار عن حذيفة عن النيب صلى اهللا عليه و  حفص بن عمر احلوضي ثنا شعبة عن منصور قال مسعت عبد اهللا بن

  ال تقولوا ما شاء اهللا وشاء فالن ولكن قولوا ما شاء اهللا مث شاء فالن : سلم قال 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا عبد اهللا بن رجاء ثنا  - ٥٦٠٢
جاء حرب من األحبار إىل : يسار عن قتيلة بنت صيفي اجلهين قالت  املسعودي عن معبد بن خالد عن عبد اهللا بن

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا حممد نعم القوم أنتم لوال أنتم تشركون قال سبحان اهللا وما ذلكم قال 
قال نعم تقولون إذا حلفتم بالكعبة فأمهل النيب صلى اهللا عليه و سلم مث قال من حلف فليحلف برب الكعبة مث 

القوم أنتم لوال أنكم تقولون ما شاء اهللا وشاء فالن فأمهل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال من قال ما شاء 
  اهللا فليجعل بينهما مث شئت 

أخربنا أبو حممد بن يوسف وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن  - ٥٦٠٣
جاء رجل إىل رسول : ب أنبأ جعفر بن عون أنبأ األجلح أبو حجية عن يزيد بن األصم عن بن عباس قال عبد الوها

اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكلم يف بعض األمر فقال الرجل لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما شاء اهللا وشئت 
   ١٧اهللا وحده  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أجعلتين واهللا عدال بل ما شاء

  باب ما يكره من الدعاء ألحد بعينه أو على أحد بعينه يف اخلطبة

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ٥٦٠٤
أبلغك عن النيب صلى اهللا  الذي أرى الناس يدعون به يف اخلطبة يومئذ: عبد اجمليد عن بن جريج قال قلت لعطاء 



عليه و سلم أو عمن بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال إمنا أحدث إمنا كانت اخلطبة تذكريا وقد مضى حديث 
  جابر بن مسرة وغريه يف خطبة النيب صلى اهللا عليه و سلم 

معاذ بن معاذ ثنا بن عون قال أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا  - ٥٦٠٥
   ١٨أن عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه كتب أن ال يسمى أحد يف الدعاء : نبئت 

  باب كالم اإلمام يف اخلطبة

أخربنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر احلفار ببغداد أنبأ أبو عبد اهللا احلسني بن حيىي بن عياش القطان  - ٥٦٠٦
ن املقدام العجلي ثنا محاد بن زيد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق ثنا أبو األشعث أمحد ب

إمالء أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن منهال وعارم وعمرو بن عون ح وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد 
ب وأبو الربيع قالوا ثنا محاد بن زيد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان بن حر

جاء رجل يوم اجلمعة والنيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب فقال له أصليت قال : عن عمرو بن دينار عن جابر قال 
  ال قال قم فاركع رواه البخاري يف الصحيح عن عارم ورواه مسلم عن أيب الربيع 

بن حيىي املزكي وغريه قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد - ٥٦٠٧
أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن بن عجالن عن عياض بن عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح قال 

رأيت أبا سعيد اخلدري جاء ومروان خيطب فقام فصلى ركعتني فجاء إليه األحراس ليجلسوه فأيب أن جيلس حىت 
ى ركعتني فلما قضينا الصالة أتيناه فقلنا يا أبا سعيد كاد هؤالء أن يفعلوا بك فقال ما كنت ألدعهما لشيء بعد صل

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جاء رجل وهو خيطب : شيء رأيته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
قال مث حث الناس على الصدقة فألقوا ثيابا فأعطى فدخل املسجد هبيئة بذة فقال أصليت قال ال قال فصل ركعتني 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منها الرجل ثوبني فلما كانت اجلمعة األخرى جاء رجل والنيب صلى اهللا عليه و 
سلم خيطب فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم أصليت قال ال قال فصل ركعتني مث حث الناس على الصدقة فطرح 

فصاح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال خذه فأخذه مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انظروا  أحد ثوبيه
إىل هذا جاء تلك اجلمعة هبيئة بذة فأمرت الناس بالصدقة فطرحوا ثيابا فأعطيته منها ثوبني فلما جاءت هذه اجلمعة 

  عيد القطان عن بن عجالن مبعىن رواية بن عيينة عنه أمرت الناس بالصدقة فجاء فألقى أحد ثوبيه ورواه حيىي بن س

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن إسحاق اخلزاعي مبكة ثنا عبد اهللا بن أمحد  - ٥٦٠٨
: ي قال بن زكريا املكي ثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ ثنا سليمان بن املغرية عن محيد بن هالل عن أيب رفاعة العدو

انتهيت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو خيطب فقلت يا رسول اهللا رجل غريب جاء يسأل عن دينه ال يدري ما 
دينه فأقبل إيل وترك خطبته فأيت بكرسي خلت قوائمه من حديد فجعل يعلمين مما علمه اهللا مث أتى خطبته وأمت 

  آخرها 

إبراهيم بن إمساعيل القارىء ثنا احلسن بن سفيان بنيسابور ثنا شيبان  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين - ٥٦٠٩
  مبعناه رواه مسلم يف الصحيح عن شيبان بن فروخ : بن فروخ ثنا سليمان بن املغرية فذكره 



حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي إمالء أنبأ أبو نصر أمحد بن حممد بن احلسن املروزي  - ٥٦١٠
براهيم بن هالل املروزي ثنا علي بن احلسن بن شقيق أنبأ احلسني بن واقد عن عبد اهللا بن بريدة قال مسعت أيب ثنا إ

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطبنا فجاء احلسن واحلسني وعليهما قميصان أمحران ميشيان : بريدة يقول 
وضعهما بني يديه مث قال صدق اهللا إمنا أموالكم ويعثران فنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فحملهما ف

وأوالدكم فتنة نظرت إىل هذين الصبيني ميشيان ويعثران فلم أصرب حىت قطعت حديثي ورفعتهما ورواه زيد بن 
  احلباب عن احلسني بن واقد مبعناه 

ثنا عباس بن حممد ثنا  وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز - ٥٦١١
قام أيب يف الشمس والنيب صلى اهللا عليه و سلم : يعلى بن عبيد ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال 

  خيطب فأمر به فقرب إىل الظل 

س وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا حيىي عن إمساعيل حدثين قي - ٥٦١٢
  جاء ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب فقام يف الشمس فأمر به فحول إىل الظل : عن أبيه أنه 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد  - ٥٦١٣
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا : هللا بن أيب بكر ثنا معاذ بن معاذ أنبأ بن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد ا

استوى على املنرب يوم اجلمعة قال اجلسوا فسمع ذلك بن مسعود فجلس فرآه فقال تعال يا عبد اهللا بن مسعود 
  ورواه عمرو بن دينار عن عطاء فأرسله 

اري ثنا بشر بن موسى أخربنا أبو سعيد حيىي بن حممد بن حيىي اخلطيب أنبأ أبو بكر حممد بن احلسن الربهب - ٥٦١٤
أبصر النيب صلى اهللا عليه و سلم عبد اهللا : ثنا احلميدي ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أيب رباح قال 

   ١٩بن مسعود خارجا من املسجد والنيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب فقال تعال يا عبد اهللا بن مسعود 

  باب اإلنصات للخطبة

بد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان بن احلسن الفقيه ببغداد ثنا أمحد بن إبراهيم بن أخربنا أبو ع - ٥٦١٥
ملحان ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب أنه قال أخربين سعيد بن املسيب أن أبا هريرة أخربه أن 

  عة فقد لغوت إذا قلت لصاحبك أنصت يوم اجلم: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث  - ٥٦١٦
من قال لصاحبه : عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري ورواه مسلم عن قتيبة بن  يوم اجلمعة واإلمام خيطب أنصت فقد لغا رواه
  سعيد 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا  - ٥٦١٧
بن شهاب  أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج عن الزهري عن بن املسيب عن أيب هريرة قال



وأخربين عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد اهللا بن قارظ عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  إذا قال الرجل لصاحبه أنصت واإلمام خيطب فقد لغا أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث بن جريج : سلم 

الوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وغريه ق - ٥٦١٨
: سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إذا قلت لصاحبك أنصت واإلمام خيطب يوم اجلمعة فقد لغوت 

: عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  قال وأخربنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد - ٥٦١٩
  مثل معناه إال أنه قال لغيت قال بن عيينة لغيت لغة أيب هريرة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن سهل بن حبر ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان فذكره  - ٥٦٢٠
إمنا هي لغة أيب هريرة وإمنا هي لغوت رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر : بنحوه إال أنه قال قال أبو الزناد 

  ورواه بن عجالن عن أيب الزناد بزيادة لفظة فيه 

أخربنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن حسن بن إسحاق البزاز ببغداد ثنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن  - ٥٦٢١
سرة ثنا املقرئ ثنا سعيد بن أيب أيوب حدثين حممد بن عجالن عن أيب إسحاق الفاكهي مبكة ثنا أبو حيىي بن أيب م

إذا قلت لصاحبك أنصت يوم اجلمعة : الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  فقد لغوت عليك بنفسك 

ا مسدد وأبو كامل قاال ثنا يزيد عن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثن - ٥٦٢٢
حيضر : حبيب املعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو وعن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

اجلمعة ثالثة نفر فرجل حضرها يلغو فهو حظه منها ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا اهللا إن شاء أعطاه وإن شاء 
كوت ومل يتخط رقبة مسلم ومل يؤذ أحدا فهي كفارة إىل اجلمعة اليت تليها وزيادة منعه ورجل حضرها بإنصات وس

  } من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا { ثالثة أيام وذلك بأن اهللا عز و جل يقول 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا بن أيب مرمي  - ٥٦٢٣
حممد بن جعفر يعين بن أيب كثري أخربين شريك يعين بن عبد اهللا بن أيب منر عن عطاء بن يسار عن أيب ذر أنه قال ثنا 
دخلت املسجد يوم اجلمعة والنيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب فجلست قريبا من أيب بن كعب فقرأ النيب صلى : 

رة فحصر ومل يكلمين فلما صلى رسول اهللا صلى اهللا اهللا عليه و سلم سورة براءة فقلت أليب مىت نزلت هذه السو
عليه و سلم صالته قلت أليب إين سألتك فنجهتين ومل تكلمين فقال أيب ما لك من صالتك إال ما لغوت فذهبت إىل 

النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا نيب اهللا كنت جبنب أيب وأنت تقرأ براءة فسألته مىت أنزلت هذه السورة فنجهين 
مل يكلمين مث قال ما لك من صالتك إال ما لغوت فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم صدق أيب ورواه عبد اهللا بن و

جعفر عن شريك عن عطاء عن أيب الدرداء عن أيب بن كعب وجعل القصة بينهما ورواه حرب بن قيس عن أيب 
عبد اهللا فذكر معىن هذه القصة بني بن  الدرداء وجعل القصه بينه وبني أيب ورواه عيسى بن جارية عن جابر بن

مسعود وأيب بن كعب ورواه احلكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس فجعل معىن هذه القصة بني رجل غري مسمى 



وبني عبد اهللا بن مسعود وجعل املصيب عبد اهللا بن مسعود بدل أيب وليس يف الباب أصح من احلديث الذي ذكرنا 
اه أبو سلمة بن عبد الرمحن مرسال بني أيب ذر وبني أيب بن كعب يف شيء سأله عنه وأسنده إسناده واهللا أعلم فقد رو

  حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محاد عن حممد بن  - ٥٦٢٤
بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب يوم اجلمعة إذ قال أبو ذر :  عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال

أليب بن كعب مىت أنزلت هذه السورة فلم جيبه فلما قضى صالته قال له ما لك من صالتك إال ما لغوت فأيت أبو 
   ٢٠ذر النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر ذلك له فقال صدق أيب 

  عهاباب اإلنصات للخطبة وإن مل يسم

أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن الوليد بن مزيد  - ٥٦٢٥
أخربين أيب ثنا بن جابر حدثين عطاء اخلرساين عن موىل المرأته أم عثمان قال مسعت عليا رضي اهللا عنه على املنرب 

اهتا إىل األسواق يأخذون الناس بالربائث ويذكروهنم احلوائج إذا كان يوم اجلمعة غدت الشياطني براي: يقول 
ويثبطوهنم عن اجلمعة وتغدو املالئكة براياهتا إىل املساجد يكتبون على رجل الساعة اليت جاء فيها فالن جاء من 
ن ساعة فالن من ساعتني فإذا الرجل جلس جملسا يستمكن فيه من االستماع والنظر وأنصت ومل يلغ كان له كفال
من األجر وإذا جلس فيه جملسا فنأى وأنصت ومل يلغ كان له كفل من األجر ومن جلس جملسا يستمكن فيه من 
االستماع والنظر فلغا ومل ينصت كان عليه كفالن أو قال كفل من وزر ومن قال ألخيه يوم اجلمعة صه فقد لغا 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يقول ذلك ومن لغا فليس له من مجعته شيء مث يقول يف آخر ذلك قد مسعت رسو
  أخرجه أبو داود يف كتاب السنن 

أخربنا أبو زكريا بن أىب إسحاق املزكي وغريه قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ٥٦٢٦
ثنا حممد بن إبراهيم  سليمان أنبأ الشافعي أنبا مالك ح وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبا أبو بكر بن جعفر املزكي
أن عثمان بن عفان : العبدي أنبأ بن بكري ثنا مالك عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهللا عن مالك بن أيب عامر 

رضي اهللا عنه كان يقول يف خطبته قلما يدع ذلك إذا خطب إذا قام اإلمام خيطب يوم اجلمعة فاستمعوا وأنصتوا 
مثل ما للسامع املنصت فإذا قامت الصالة فاعدلوا الصفوف وحاذوا فإن للمنصت الذي ال يسمع من احلظ 

باملناكب فإن اعتدال الصفوف من متام الصالة مث ال يكرب حىت يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخربونه أن 
  قد استوت فيكرب 

: با إبراهيم عن هشام عن احلسن أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أن - ٥٦٢٧
أنه كان ال يرى بأسا أن يذكر اهللا يف نفسه تكبريا وهتليال وتسبيحا قال وأنبأ قال ال أعلم إال أن منصور بن املعتمر 

   ٢١أخربين أنه سأل إبراهيم أتقرأ واإلمام خيطب يوم اجلمعة فقال عسى أن ال يضرك 

  باب اإلشارة بالسكوت دون التكلم به



  عن زيد بن صوحان أنه قال إذا تكلم رجل وكان منك قريبا فاغمزه وإن كان بعيدا فأشر إليه يذكر 

أخربنا حممد بن أمحد بن زكريا أنبأ حممد بن الفضل بن حممد بن إسحاق أنبأ جدي ثنا علي بن حجر ثنا  - ٥٦٢٨
اهللا صلى اهللا عليه و سلم  دخل رجل املسجد ورسول: إمساعيل بن جعفر ثنا شريك أنه مسع أنس بن مالك يقول 

على املنرب يوم اجلمعة فقال يا رسول اهللا مىت الساعة فأشار إليه الناس أن أسكت فسأله ثالث مرات كل ذلك 
يشريون إليه أن أسكت فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند الثالثه وحيك ماذا أعددت هلا وذكر احلديث 

٢٢   

  لإلمام اختيار وإن الكالم فيما يعنيه أو يعين باب حجة من زعم أن اإلنصات

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل  - ٥٦٢٩غريه واإلمام خيطب مباح 
جاء : بن إسحاق ثنا عارم وسليمان ومسدد قالوا ثنا محاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهللا قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب الناس يوم اجلمعة فقال صليت يا فالن قال ال قال قم فاركع لفظ رجل و
عارم رواه البخاري يف الصحيح عن عارم ورواه مسلم عن أيب الربيع عن محاد وقد مضى يف هذا حديث أيب سعيد 

  كتاب االستسقاء  ومجاعة يف باب كالم اإلمام يف اخلطبة وحديث الرجل الذي طلب خمرج يف

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد السوسي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ٥٦٣٠
أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أخربين أيب ثنا األوزاعي حدثين إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة حدثين أنس بن 

هد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أصابت الناس سنة على ع: مالك قال 
على املنرب يوم اجلمعة خيطب الناس فأتاه أعرايب فقال يا رسول اهللا هلك املال وجاع العيال فادع اهللا لنا فرفع رسول 

وضعها حىت ثارت سحاب  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعين يديه وما نرى يف السماء قزعة فوالذي نفسي بيده ما
كأمثال اجلبال مث مل ينزل عن املنرب حىت رأيت املطر يتحادر على حليته فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد 
والذي يليه حىت اجلمعة األخرى فقام ذلك األعرايب أو قال رجل غريه فقال يا رسول اهللا هتدم البناء وجاع العيال 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال اللهم حوالينا وال علينا قال فما يشري بيده إىل ناحية من فادع اهللا لنا فرفع رسول 
السحاب إال انفرجت حىت صارت املدينة مثل احلوبة وسال الوادي وادي قناة شهرا ومل جييء أحد من ناحية من 

  النواحي إال حدث باجلود أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث األوزاعي 

أخربنا أبو حازم احلافظ ثنا أبو أمحد احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن شادل بن علي ثنا أبو مروان يعين  - ٥٦٣١
أن الرهط الذين بعث رسول : العثماين ثنا إبراهيم يعين بن سعد عن الزهري عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب 

قتلوه فقتلوه وقدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو اهللا صلى اهللا عليه و سلم إيل بن أيب احلقيق خبيرب لي
قائم على املنرب يوم اجلمعة فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني رآهم أفلحت الوجوه فقالوا أفلح وجهك 

ل اهللا صلى اهللا يا رسول اهللا قال أقتلتموه قالوا نعم فدعا بالسيف الذي قتل به وهو قائم على املنرب فسله فقال رسو
عليه و سلم أجل هذا طعامه يف ذباب السيف وكان الرهط عبد اهللا بن عتيك وعبد اهللا بن أنيس وأسود بن خزاعي 

حليف هلم وأبو قتادة فيما يظن الزهري وال حيفظ الزهري اخلامس وهذا وإن كان مرسال فهو مرسل جيد وهذه 



وجه آخر عن الزهري وروي عن أيب األسود عن عروة بن  قصة مشهورة فيما بني أرباب املغازي وقد روي من
  الزبري فذكرا هذه القصة وذكرا مع هؤالء مسعود بن سنان 

أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثين حسان بن  - ٥٦٣٢
وحدثنا يعقوب ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا حممد بن فليح عن عبد اهللا عن بن هليعة حدثين أبو األسود عن عروة ح قال 

  فذكرا هذه القصة وقد روي من وجه آخر موصوال خمتصرا : موسى بن عقبة عن بن شهاب 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه األصبهاين ثنا أبو حممد بن حيان أنبأ أمحد بن عمرو يعين  - ٥٦٣٣
براهيم اجلوهري ثنا حيىي بن سعيد عن حممد بن إسحاق عن حممد بن جعفر بن الزبري عن بن عبد بن عبد اخلالق ثنا إ

بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل بن أيب احلقيق قال فلما رجعت وهو خيطب : اهللا بن أنيس عن أبيه قال 
امه عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن يوم اجلمعة قال أفلح الوجه قلت ووجهك يا رسول اهللا فأفلح وروي ذلك بتم

  كعب عن عبد اهللا بن أنيس موصوال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن أيب نصر املروزي ثنا أبو املوجه ثنا أبو عمار ح وأخربنا أبو  - ٥٦٣٤
بن خزمية ثنا أبو عمار حازم العبدوي احلافظ أنبأ أبو أمحد حممد بن حممد احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن إسحاق 

ملا : احلسني بن حريث ثنا الفضل بن موسى عن يونس بن أيب إسحاق عن املغرية بن شبيل عن جرير بن عبد اهللا قال 
دنوت من مدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخنت راحليت وحللت عيبيت فلبست حليت فدخلت ورسول اهللا 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرماين الناس باحلدق فقلت جلليسي يا صلى اهللا عليه و سلم خيطب فسلم علي ر
عبد اهللا هل ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أمري شيئا قال نعم ذكرك بأحسن الذكر بينما هو خيطب إذ 

ملسحة  عرض له يف خطبته فقال إنه سيدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خري ذي مين وإن على وجهه
  ملك فحمدت اهللا على ما أبالين 

أخربنا أبو سعيد حيىي بن حممد بن حيىي اخلطيب أنبأ أبو حبر الربهباري ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا  - ٥٦٣٥
جاء عثمان رضي اهللا عنه وعمر رضي اهللا : عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه قال 

 خيطب يوم اجلمعة فقال أية ساعة هذه فقال عثمان رضي اهللا عنه ما كان إال الوضوء قال والوضوء عنه على املنرب
  أيضا وقد علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يأمرنا بالغسل 

قال وحدثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا مسعر عن عمران بن موسى عن أبيه قال قال عثمان بن عفان رضي  - ٥٦٣٦
   ٢٣يوم اجلمعة خيطب لرجل هل اشتريت ألهلنا هذا وأشار بطرف أصبعه يعين اخلطبة : عنه وهو على املنرب  اهللا

  باب من قال برد السالم وتشميت العاطس

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا الباغندي ثنا قبيصة ثنا سفيان عن  - ٥٦٣٧
أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و : اء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن الرباء بن عازب قال أشعث بن أيب الشعث

سلم بسبع وهنانا عن سبع أمرنا بعيادة املريض واتباع اجلنائز ورد السالم وأجابه الداعي وإبرار القسم وتشميت 



احلرير والديباج واإلستربق والقسي  العاطس ونصر املظلوم وهنانا عن خامت الذهب وعن الشرب يف آنية الفضة وعن
  وامليثرة رواه البخاري يف الصحيح عن قبيصة بن عقبة وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سفيان 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن عبد اهللا بن قريش أنبأ احلسن بن سفيان ثنا فياض بن زهري  - ٥٦٣٨
: ن بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري ع

مخس جتب للمسلم على أخيه رد السالم وتشميت العاطس وعيادة املريض واتباع اجلنازة وإجابة الدعوة رواه 
  مسلم يف الصحيح عن عبد بن محيد عن عبد الرزاق وأشار إليه البخاري 

إسحاق املزكي وغريه قالوا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم أخربنا أبو زكريا بن أيب  - ٥٦٣٩
إذا عطس الرجل واإلمام خيطب يوم اجلمعة فيشمت : عن هشام عن احلسن عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

عي يف تشميت وهذا مرسل وروي عن احلسن من قوله وعن سامل بن عبد اهللا يف رد السالم وعن إبراهيم النخ
العاطس ورد السالم وروي عنه أنه كرهه ويذكر عن بن املسيب أنه قال يف السالم يرد يف نفسه وسئل عن 

   ٢٤التشميت فنهى عنه وعن بن سريين يف السالم أنه كان يرد إمياء وال يتكلم 

  باب كراهية مس احلصي

بن عمرو الرزاز ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا أبو أخربنا أبو احلسن بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد  - ٥٦٤٠
من توضأ فأحسن : معاوية عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

الوضوء مث أتى اجلمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له من اجلمعة إىل اجلمعة وزيادة ثالثة أيام وإن مس احلصا فقد لغا 
م يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وغريه عن أيب معاوية وفيه دليل على أن الوضوء جيزئ من غسل اجلمعة رواه مسل

٢٥   

  باب استئذان احملدث اإلمام

قال اهللا جل ثناءه وإذا كانوا معه على أمر جامع مل يذهبوا حىت يستأذنوه قال جماهد ذاك يف الغزو واجلمعة وأذن 
ن جبري قال يف احلرب وحنوها وعن مكحول قال هي يف الغزو واجلمعة وليست اإلمام أن يشري بيده وعن سعيد ب

مبنسوخة وعن عطاء قال رأيتهم يستأذنون اإلمام وهو خيطب يشري الرجل بيده ويشري اإلمام وال يتكلم وكان مالك 
  بن أنس يقول ليس عليه أن يستأذن اإلمام يوم اجلمعة إذا أراد أن خيرج ودل على صحة قوله ما 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر إمساعيل بن حممد الفقيه بالري ثنا حممد بن الفرج األزرق ثنا  - ٥٦٤١
حجاج بن حممد عن بن جريج أخربين هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ذلك رواه الفضل بن موسى السيناين وعمر بن إذا أحدث أحدكم يف صالته فليأخذ بأنفه مث لينصرف وك: سلم 
علي املقدمي عن هشام بن عروة رواه مجاعة عن هشام مرسال دون ذكر عائشة فيه ورواه الثوري عن هشام مرسال 

   ٢٦قال إذا أحدث أحدكم يوم اجلمعة فليمسك على أنفه مث ليخرج 

  باب اإلمام يتكلم بعد ما ينزل من املنرب



يد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة أخربنا أبو سع - ٥٦٤٢
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن جرير يعين بن حازم قال مسعت ثابت البناين ذكر عن أنس بن مالك قال 
  قضي حاجته مث يتقدم إىل الصالة يعرض له الرجل بعد ما تقام الصالة وبعد ما ينزل من املنرب فيقوم معه حىت ي

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر قال قال أبو داود يف هذا احلديث ليس مبعروف عن ثابت  - ٥٦٤٣
  قال الشيخ ومبعناه ذكره البخاري رمحه اهللا واملشهور عن ثابت : وهو مما تفرد به جرير بن حازم 

د بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم ثنا احلجاج بن ما أخربنا أبو احلسن علي بن أمح - ٥٦٤٤
منهال ثنا محاد وهو بن سلمة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا 

فقال رجل يل حاجة  أقيمت صالة العشاء: أمحد بن سعيد الدارمي ثنا حيان ثنا عمارة عن ثابت عن أنس أنه قال 
فقام النيب صلى اهللا عليه و سلم يناجيه حىت نام القوم أو بعض القوم مث صلوا لفظ حديث حيان ويف رواية حجاج 

قال أقيمت الصالة صالة العشاء اآلخرة فقال رجل يا رسول اهللا إن يل حاجة فقام معه يناجيه حىت نعس بعض القوم 
  اه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن سعيد الدارمي وجاء فصلى ومل يذكر أهنم توضؤوا رو

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حسني بن معاذ ثنا عبد األعلى  - ٥٦٤٥
سألت ثابت البناين عن الرجل يتكلم بعد ما تقام الصالة فحدثين عن أنس قال أقيمت الصالة : عن محيد قال 

 صلى اهللا عليه و سلم رجل فحبسه بعد ما أقيمت الصالة رواه البخاري يف الصحيح عن عياش فعرض لرسول اهللا
الرقام عن عبد األعلى ومبعناه رواه عبد العزيز بن صهيب عن أنس وقد مضى ذكره ورواه الزهري عن النيب صلى 

   ٢٧اهللا عليه و سلم مرسال مبعىن رواية جرير بن حازم 

  ة من أمري ومأمور وغري أمري حرا كان أو عبداباب من تكون خلفه اجلمع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا حممد بن أيوب ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا عبد  - ٥٦٤٦
أنه خرج إيل : اهللا بن إدريس عن شعبة عن أيب عمران اجلوين عن عبد اهللا بن الصامت عن أيب ذر رضي اهللا عنه 

لربذة وعلى املاء عبد حبشي فأقيمت الصالة فقيل أبو ذر فنكص العبد فقال له أبو ذر تقدم إن خليلي صلى اهللا ا
عليه و سلم أوصاين أن أمسع وأطيع وإن كان عبدا جمدع األطراف رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

  وغريه 

طاهر الدقاق ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد بن الزبري أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب  - ٥٦٤٧
: القرشي الكويف ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا زيد بن احلباب ثنا مالك بن أنس حدثين الزهري عن أيب عبيد قال 
يد شهدت العيد مع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مث شهدت العيد مع عثمان بن عفان رضي اهللا عنه مث شهدت الع

  مع علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وعثمان حمصور 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا حممد بن خالد بن خلي ثنا بشر بن شعيب بن  - ٥٦٤٨
ري دخل على أم: أيب محزة عن أبيه عن الزهري قال أخربين عروة بن الزبري أن عبيد اهللا بن عدي بن اخليار أخربه أنه 



املؤمنني عثمان رضي اهللا عنه وهو حمصور وعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يصلي للناس فقال يا أمري املؤمنني إين 
أحترج يف الصالة مع هؤالء وأنت حمصور وأنت اإلمام فكيف ترى يف الصالة معهم فقال له عثمان رضي اهللا عنه إن 

هم وإذا أساؤوا فاجتنب إساءهتم وسائر اآلثار يف هذا املعين الصالة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسنوا فأحسن مع
  قد مضت يف باب اإلمامة 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن عثمان  - ٥٦٤٩
لسليحي إىل قضاعة قال حدثين أيب أنبأ عبد اهللا أنبأ حرملة بن عمران حدثين عبد العزيز بن عبد امللك بن خليل ا

كنت مع عقبة بن عامر جالسا قريبا من املنرب يوم اجلمعة فخرج حممد بن أيب حذيفة فاستوى على املنرب : قال 
فخطب الناس مث قرأ عليهم سورة من القرآن وكان من أقرأ الناس فقال عقبة بن عامر صدق اهللا ورسوله إين مسعت 

و سلم يقول ليقرأن القرآن رجال ال جياوز تراقيهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من رسول اهللا صلى اهللا عليه 
الرمية فسمعها بن أيب حذيفة فقال واهللا لئن كنت صادقا وإنك ما علمت لكذوب أنك منهم قال عبد اهللا يعين بن 

   ٢٨املبارك محل هذا احلديث أهنم جيمعون معهم ويقولون هلم هذه املقالة 

  مل ير اجلمعة جتزىء خلف الغالم مل حيتلم باب من

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن  - ٥٦٥٠
ال يؤم الغالم : علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم عن بن أيب حيىي عن داود بن احلصني عن عكرمة عن بن عباس قال 

   ٢٩موقوف مطلق  حىت حيتلم

  باب ما دل على جواز إمامته يف الصالة

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا يزيد بن  - ٥٦٥١
اهللا  أن أباه ونفرا من قومه وفدوا إىل رسول اهللا صلى: هارون ثنا مسعر يعين بن حبيب اجلرمي ثنا عمرو بن سلمة 

عليه و سلم حني أسلم الناس ليتعلموا القرآن فلما قضوا حاجتهم قالوا من يصلي بنا أو لنا فقال يصلي بكم 
أكثركم أخذا أو مجعا للقرآن قال فجاؤوا إىل قومهم فسألوا فلم جيدوا أحدا مجع أو أخذ من القرآن أكثر مما مجعت 

ليت هبم فما شهدت جممعا من جرم إال وأنا إمامهم إىل يومي أو أخذت وأنا يومئذ غالم وعلي مشلة يل فقدموين فص
هذا قال مسعر بن حبيب وكان يصلي هبم على جنائزهم ويف مساجدهم حىت مضى لسبيله ورويناه يف باب اإلمامة 

   ١٣عن أيوب السختياين عن عمرو وقال يف احلديث وأنا بن سبع سنني أو ست سنني ويف رواية سبع أو مثان 

  ب التبكري إىل اجلمعة وغري ذلكمجاع أبوا

 )١   

  باب فضل التبكري إىل اجلمعة



أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا  - ٥٦٥٢
بلغ به النيب سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة أبو حممد اهلاليل عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة ي

إذا كان يوم اجلمعة كان على كل باب من أبواب املسجد مالئكة يكتبون الناس األول : صلى اهللا عليه و سلم قال 
فاألول فاملهجر إىل الصالة كاملهدي بدنة مث الذي يليه كاملهدي بقرة مث الذي يليه كاملهدي كبشا حىت ذكر 

  واجتمعوا للخطبة  الدجاجة والبيضة فإذا جلس اإلمام طووا الصحف

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد بن احلسني وحممد بن  - ٥٦٥٣
فذكر بنحوه إال أنه قال إن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حجاج الوراق قاال ثنا حيىي بن حيىي أنبأ سفيان بن عيينة 

نازهلم األول فاألول فإذا جلس اإلمام طووا الصحف واستمعوا اخلطبة مث ذكر قال وقال يكتبون الناس على م
  املهجر مبعناه رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا ثنا يزيد بن هارون أنبأ بن أيب ذئب  - ٥٦٥٤
إذا كان يوم اجلمعة : األغر عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  عن الزهري عن أيب عبد اهللا

وقفت املالئكة على باب املسجد ويكتبون األول فاألول فمثل املهجر كمثل الذي يهدي بدنه مث كالذي يهدي بقرة 
وا صحفهم ويستمعون مث كالذي يهدي كبشا مث كالذي يهدي دجاجة مث كالذي يهدي بيضة فإذا خرج اإلمام طو

  الذكر رواه البخاري يف الصحيح عن آدم عن بن أيب ذئب وأخرجه مسلم من حديث يونس بن يزيد عن الزهري 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ٥٦٥٥
لك ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبد اهللا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ ما

من : بن سلمة عن مالك عن مسي عن أيب صاحل السمان عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ب بقرة ومن راح يف اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة مث راح فكأمنا قرب بدنة ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا قر

الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشا أقرن ومن راح يف الساعة الرابعه فكأمنا قرب دجاجة ومن راح يف الساعة اخلامسة 
فكأمنا قرب بيضة فإذا خرج اإلمام حضرت املالئكة يستمعون الذكر لفظ حديثهما سواء رواه البخاري يف 

  مسلم عن قتيبة عن مالك  الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه

وأخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي أنبأ أبو جعفر حممد بن حممد بن عبد اهللا  - ٥٦٥٦
البغدادي ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا حجاج بن املنهال ثنا مهام أنبأ مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

تقعد مالئكة على أبواب املسجد يوم اجلمعة يكتبون جميء الناس : لم قال جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
حىت خيرج اإلمام فإذا خرج اإلمام طويت الصحف ورفعت األقالم قال فتقول املالئكة بعضهم لبعض ما حبس فالنا 

   فأغنه وما حبس فالنا قال فتقول املالئكة اللهم إن كان مريضا فاشفه وإن كان ضاال فاهده وأن كان عائال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو جعفر أمحد بن عبد احلميد احلارثي ثنا  - ٥٦٥٧
احلسني بن علي اجلعفي ثنا عبد الرمحن بن يزيد بن جابر عن أيب األشعث الصنعاين عن أوس بن أوس قال قال 

معة من غسل وإغتسل وغدا وابتكر ودنا وأنصت واستمع غفر له وذكر يوم اجل: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



ما بني اجلمعة إىل اجلمعة وزيادة ثالثة أيام ومن مس احلصا فقد لغا وكذلك رواه حيىي بن احلارث الذماري وحسان 
  بن عطية عن أيب األشعث وذكر حسان بن عطية مساع أوس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

و نصر حممد بن أمحد بن إمساعيل الطرباين هبا أنبأ عبد اهللا بن أمحد بن منصور الطوسي ثنا حممد وأخربنا أب - ٥٦٥٨
بن إمساعيل الصائغ ثنا روح ثنا ثور بن يزيد عن عثمان الشامي أنه مسع أبا األشعث الصنعاين عن أوس بن أوس 

سل واغتسل يوم اجلمعة وغدا وابتكر من غ: الثقفي عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
ودنا واقترب واستمع وأنصت كان له بكل خطوة خيطوها أجر قيام سنة وصيامها هكذا رواه مجاعة عن ثور بن 

يزيد والوهم يف إسناده ومتنه من عثمان الشامي هذا والصحيح رواية اجلماعة عن األشعث عن أوس عن النيب صلى 
روينا عن مكحول أنه قال يف قوله غسل واغتسل يعين غسل رأسه وجسده وكذلك اهللا عليه و سلم واهللا أعلم و

قاله سعيد بن عبد العزيز وهذا هو الصحيح ألهنم كانوا جيعلون يف رؤوسهم اخلطمي أو غريه فكانوا أوال يغسلون 
   ٢رؤوسهم مث يغتسلون واهللا أعلم 

  باب صفة املشي إيل اجلمعة

  } ن آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا يا أيها الذي{ قال اهللا تعاىل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن شيبان ثنا سفيان عن الزهري عن  - ٥٦٥٩
  ما مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقرؤها إال فامضوا إىل ذكر اهللا : سامل عن أبيه قال 

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ٥٦٦٠
فذكره بنحوه قال الشافعي ومعقول أن السعي يف هذا املوضع العمل ال السعي على األقدام قال : سفيان بن عيينة 

سعيها وهو مؤمن قال وكان سعيكم مشكورا قال وإن اهللا تعاىل إن سعيكم لشىت قال ومن أراد اآلخرة وسعى هلا 
ليس لإلنسان إال ما سعى وقال وإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها قال الشيخ وقد روي عن أيب ذر ما يؤكد 

  هذا 

أخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف ثنا أبو العباس األصم ثنا الربيع بن سليمان املرادي ثنا  - ٥٦٦١
خرجت إىل املسجد يوم اجلمعة : بن سويد ثنا األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا بن الصامت قال أيوب 

إذا نودي { فلقيت أبا ذر رضي اهللا عنه فبينا أنا أمشي إذ مسعت النداء فرفعت يف املشي لقول اهللا عز و جل 
ن أالقيه فقال أو لسنا يف سعي قال الشيخ ويف فجذبين جذبة كدت أ} للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا 

  السنة ما يؤكد مجيع ذلك 

أخربنا أبو حازم عمر بن أمحد العبدوي احلافظ أنبأ أبو الفضل حممد بن عبد اهللا بن سيار العدل أنبأ أبو  - ٥٦٦٢
زة عن الزهري قال احلسن علي بن حممد بن عيسى اخلزاعي ثنا أبو اليمان احلكم بن نافع أخربين شعيب بن أيب مح

إذا أقيمت الصالة فال تأتوها : حدث أبو سلمة أن أبا هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 



تسعون وائتوها متشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا رواه البخاري يف الصحيح عن أيب 
  اليمان 

بن حممد بن احلسني املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن أخربنا أبو أمحد عبد اهللا  - ٥٦٦٣
إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا مالك عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه وإسحاق بن عبد اهللا أهنما أخرباه أهنما مسعا 

أتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم إذا ثوب بالصالة فال ت: أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا وإن أحدكم يف صالة ما كان يعمد إىل املسجد 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا أبو الفضل صاحل بن حممد الرازي ثنا حيىي بن  - ٥٦٦٤
فذكره : الء عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أيوب ثنا إمساعيل بن جعفر أخربين الع

مبثله إال أنه قال فإن أحدكم إذا كان يعمد إىل الصالة فهو يف صالة رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن أيوب 
  وأخرجه من حديث مالك كما سبق يف كتاب الصالة 

أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب الفراء أنبأ أبو أخربين حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا  - ٥٦٦٥
نعيم ثنا شيبان ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس 

ني ثنا يزيد بن بن حممد الدوري أبو الفضل يوم اخلميس إلحدى عشرة بقيت من شعبان سنة سبع وستني ومائت
بينا حنن نصلي : هارون أنبأ شيبان أبو معاوية النحوي عن حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه قال 

مع النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ مسع جلبة رجال فلما صلى دعاهم فقال ما شأنكم قالوا يا رسول اهللا استعجلنا 
أتيتم الصالة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا رواه البخاري عن إىل الصالة فقال ال تفعلوا إذا 

  أيب نعيم وأخرجه مسلم من حديث شيبان 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر بن حفص املقرئ بن احلمامي ببغداد ثنا أبو بكر أمحد بن سلمان  - ٥٦٦٦
جاء رجل فأسرع املشي فانتهى : عبد اهللا األنصاري ثنا محيد عن أنس قال الفقيه ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا حممد بن 

إىل القوم وقد انبهر فقال حني قام إىل الصالة احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه فلما قضى النيب صلى اهللا عليه و 
اهللا انتهيت إىل الصف وقد  سلم الصالة قال من املتكلم ومن القائل فإنه قد قال خريا مل يقل بأسا قال يا رسول

انبهرت وحفزين النفس قال لقد رأيت اثين عشر ملكا يبتدروهنا أيهم يرفعها مث قال إذا جاء أحدكم إىل الصالة 
   ٣فليمش على هنية ويصلي ما أدرك ويقضي ما سبقه 

  باب فضل املشي إىل الصالة وترك الركوب إليها

علوي إمالء أنبأ عبد اهللا بن حممد بن احلسن الشرقي ثنا حممد بن حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني ال - ٥٦٦٧
حيىي الذهلي ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن عبد اهللا بن املبارك عن معمر عن مهام بن منبه عن أيب هريرة عن النيب 

فقال يف  الكلمة الطيبة صدقة ومشيك إىل املسجد صدقة ورواه عبد الرزاق عن معمر: صلى اهللا عليه و سلم قال 
احلديث وكل خطوة ميشيها إىل الصالة صدقة ومن ذلك الوجه أخرجاه يف الصحيحني وهو خمرج يف آخر كتاب 

  الزكاة مبشيئة اهللا 



أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين عمران بن موسى ثنا عمرو بن  - ٥٦٦٨
بينما أنا رائح إىل اجلمعة إذ حلقين عباية بن رفاعة بن رافع بن : يد بن أيب مرمي قال مالك ثنا الوليد بن مسلم ثنا يز

خديج وهو راكب وأنا ماش فقال أحتسب خطاك هذه يف سبيل اهللا فإين مسعت أبا عبس األنصاري يقول قال بن 
  لى النار جرب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أغربت قدماه يف سبيل اهللا حرمهما اهللا ع

وأخربنا أبو عمرو أنبأ أبو بكر أنبأ القاسم بن زكريا ثنا داود بن رشيد وأبو مهام قاال ثنا الوليد بن مسلم  - ٥٦٦٩
فذكره مبعناه وقال مسعت أبا عبس وكانت له صحبة رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا عن الوليد : 

  بن مسلم 

ري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن حامت اجلرجرائي أنبأ بن أخربنا أبو علي الروذبا - ٥٦٧٠
املبارك عن األوزاعي ثنا حسان بن عطية حدثين أبو األشعث الصنعاين حدثين أوس بن أوس الثقفي قال مسعت 

يركب ودنا من  من غسل يوم اجلمعة واغتسل مث بكر وابتكر ومشى ومل: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  اإلمام واستمع ومل يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها 

أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا عبدان وبن أيب عاصم وحسن بن  - ٥٦٧١
  قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكره بنحوه إال أنه : هارون قالوا أنبأ أبو بكر بن أيب شيبة ثنا بن املبارك 

أخربنا أبو علي احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد أنبأ محزة بن حممد بن العباس ثنا العباس بن  - ٥٦٧٢
: حممد بن حامت ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأ إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا يعين بن مسعود 

إيل الصالة فقد مشى إليها من هو خري منكم أبو بكر وعمر واملهاجرون واألنصار رضي اهللا عنهم أمجعني  قال امشوا
   ٤قاربوا اخلطى وأكثروا ذكر اهللا عز و جل وال عليك أن ال تصحب أحدا إال من أعانك على ذكر اهللا عز و جل 

  باب ال يشبك بني أصابعه إذا خرج إىل الصالة

امد أمحد بن الوليد بن أمحد املروزي أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي ثنا عبد اهللا بن أخربنا أبو ح - ٥٦٧٣
روح املدائين ثنا عثمان بن عمر ثنا داود بن قيس عن سعد بن إسحاق عن أيب مثامة احلناط قال أدركين كعب بن 

إذا : هللا صلى اهللا عليه و سلم قال عجرة وأنا بالبالط متوجها إىل املسجد مشبكا بني أصابعي فقال أن رسول ا
  توضأ أحدكم فأحسن الوضوء مث خرج عامدا إىل املسجد فال يشبكن بني أصابعه 

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا احلسن بن سهل اجملوز ثنا عثمان بن اهليثم  - ٥٦٧٤
أيب مثامة احلناط قال لقيين كعب بن عجرة وأنا متوجه إىل  املؤذن ثنا داود بن قيس الفراء ثنا سعد بن إسحاق عن

إذا توضأ أحدكم مث أتى : املسجد أشبك بني أصابعي فقال إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
املسجد فال يشبك بني أصابعه فإنه يف صالة وكذلك رواه عبد اهللا بن وهب وأبو عامر عبد امللك بن عمرو عن 

  قيس  داود بن



أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا بن أيب ذئب عن  - ٥٦٧٥
إذا توضأ : سعيد املقربي عن موىل لبين سامل عن أبيه عن كعب بن عجرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

دكم بني أصابعه بعد ما يتوضأ أو بعد ما يدخل يف الصالة أحدكم مث خرج إىل الصالة فهو يف صالة فال يشبكن أح
وقال شبابة عن بن أيب ذئب عن املقربي عن رجل من بين سليم أنه أخربه عن أبيه عن كعب عن النيب صلى اهللا 

عليه و سلم قال وال خيالف أحدكم أصابع يديه يف الصالة وقيل عنه عن رجل من بين سامل وهذا احلديث خمتلف فيه 
سعيد فقيل عنه هكذا وقيل عنه عن كعب وقيل عنه عن رجل عن كعب وقيل عنه عن أيب هريرة أن النيب  على

صلى اهللا عليه و سلم قال لكعب وقيل عن بن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة والصواب عن بن عجالن عن سعيد 
  املقربي على الوجوه الثالثة 

اضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين وقد أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن الق - ٥٦٧٦
أنبأ أبو موسى اهلروي أنبأ حفص بن غياث عن الضحاك بن عثمان عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب مثامة 

خرجت وأنا أريد الصالة فصحبت كعب بن عجرة فنظر إيل وأنا أشبك بني أصابعي فقال ال تشبك : البزي قال 
أصابعك فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى أن نشبك بني أصابعنا يف الصالة فقلت أين لست يف صالة بني 

قال أليس قد توضأت وخرجت تريد الصالة قلت بلى قال فأنت يف صالة ورواه أيضا عيسى بن يونس عن سعد 
مثامة قال الشيخ يف هذا ما دل على أن  بن إسحاق عن سعيد املقربي عن أيب مثامة فعاد احلديث إىل املقربي عن أيب

النهي عن ذلك وقع يف الصالة وإن كعبا أدخل فيه اخلارج إىل الصالة مبا ذكر من الدليل وقد روي من وجه آخر 
  عن كعب بن عجرة على اللفظة األوىل 

ثنا عمرو بن أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا احلسن بن علي  - ٥٦٧٧
قسيط ثنا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة عن احلكم عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة أن 

يا كعب إذا توضأت فأحسنت الوضوء مث خرجت إىل املسجد فال تشبكن بني : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له 
سن بن علي الرقي هذا حفظه ومل أجد له فيما رواه من ذلك أصابعك فإنك يف صالة هذا إسناد صحيح إن كان احل

   ٥بعد متابعا واهللا أعلم 

  باب ال يتخطى رقاب الناس

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر بن سابق  - ٥٦٧٨
كنت جالسا :  عن أيب الزاهرية عن عبد اهللا بن بشر قال اخلوالين ثنا عبد اهللا بن وهب قال مسعت معاوية بن صاحل

إىل جانبه يوم اجلمعة قال فجاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلس فقد 
  آذيت وآنيت قال أبو الزاهرية وكنا نتحدث معه حىت خيرج اإلمام 

بكر ثنا أبو داود ثنا بن أيب عقيل وحممد بن سلمة املصريان قاال أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن  - ٥٦٧٩
ثنا بن وهب قال بن أيب عقيل أخربين أسامة يعين بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو بن 

بس من من اغتسل يوم اجلمعة ومس من طيب امرأته إن كان هلا ول: العاص عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 



صاحل ثيابه مث مل يتخط رقاب الناس ومل يلغ عند املوعظة كانت كفارة ملا بينهما ومن لغا وختطى رقاب الناس كانت 
  له ظهرا 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محاد بن سلمة عن  - ٥٦٨٠
لتيمي القرشي عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و حممد بن إسحاق عن حممد بن إبراهيم ا

من اغتسل يوم اجلمعة واستاك ولبس أحسن ثيابه وتطيب من طيب أهله مث أتى املسجد فلم يتخط : سلم قال 
  رقاب الناس وصلى فإذا خرج اإلمام أنصت كان له كفارة ما بينها وبني اجلمعة األخرى 

و أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك أخربنا أب - ٥٦٨١
أنه كان يقول ألن يصلي أحدكم : عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عمن حدثه عن أيب هريرة 
   ٦الناس  بظهر احلرة خري له من أن يقعد حىت إذا قام اإلمام خيطب جاء يتخطى رقاب

  باب جيلس حيث ينتهي به اجمللس

حدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شريك عن مساك بن  - ٥٦٨٢
   ٧كنا إذا أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جلسنا حيث ننتهي : حرب عن جابر بن مسرة قال 

  حيتاج يف املضي إىل ختطي كثري فمضى إليها باب الرجل يرى أمامه فرجة ال

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ احلسن بن علي بن  - ٥٦٨٣وجلس فيها 
زياد ثنا بن أيب أويس ثنا مالك عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة أن أبا مرة موىل عقيل بن أيب طالب أخربه عن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينا هو جالس يف املسجد والناس معه إذ أقبل ثالثة نفر فأقبل : د الليثي أيب واق
اثنان إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وذهب واحد قال فوقفا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأما 

فهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول اهللا أحدمها فرأى فرجة يف احللقة فجلس فيها وأما اآلخر فجلس خل
صلى اهللا عليه و سلم قال أال أخربكم عن النفر الثالثة أما أحدهم فأوى إىل اهللا فآواه اهللا وأما اآلخر فاستحىي 

فاستحيي اهللا منه وأما األخر فأعرض فأعرض اهللا عنه رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس ورواه 
   ٨لم عن قتيبة عن مالك مس

  باب ال يفرق بني اثنني إذا مل يكن بينهما فرجة إال بإذهنما

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا حبان بن موسى أنبأ عبد  - ٥٦٨٤
قربي عن أبيه عن عبد اهللا بن وديعة اهللا بن املبارك أنبأ حممد بن عبد الرمحن بن أيب ذئب عن سعيد بن أيب سعيد امل

من اغتسل يوم اجلمعة فتطهر مبا استطاع من : عن سلمان الفارسي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
الطهور مث أدهن من دهنة أو مس من طيب بيته أو أهله مث راح ومل يفرق بني اثنني فصلى ما كتب له فإذا خرج 

وبني اجلمعة األخرى رواه البخاري يف الصحيح عن عبدان عن بن املبارك وهبذا اإلسناد  اإلمام أنصت غفر له ما بينه



رواه مجاعة عن بن أيب ذئب مل يذكر أبا سعيد بعضهم يف إسناده وقد قيل عنه عن أيب ذر بدل سلمان وقيل غري ذلك 
  والذين أقاموا إسناده ثقات حفاظ واهللا أعلم 

 بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ثنا أخربنا أبو حممد عبد اهللا - ٥٦٨٥
: اهليثم بن سهل التستري ثنا عبد الوارث بن سعيد ثنا عامر األحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 

   ٩هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن جيلس الرجل بني الرجلني إال بإذهنما 

  يم الرجل من جملسه يوم اجلمعةباب الرجل يق

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا حممد بن يوسف ثنا سفيان ح  - ٥٦٨٦
وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا أبو علي بن بشر بن موسى ثنا خالد بن حيىي عن سفيان 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يقام الرجل من : اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال الثوري عن عبيد 
  جملسه وجيلس فيه آخر ولكن تفسحوا وتوسعوا رواه البخاري يف الصحيح عن خالد بن حيىي 

ثنا عبد الرزاق أنبأ وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا حممد بن رافع  - ٥٦٨٧
ال يقيم أحدكم يعين أخاه : بن جريج قال مسعت نافعا يزعم أن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

من جملسه مث خيلفه فيه فقلت أقاله يف يوم اجلمعة فقال يف يوم اجلمعة وغريه رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن 
  رافع 

 احلافظ أخربين أبو النضر حدثين احلسن بن سفيان ثنا أبو كامل قال وأخربين أبو أخربنا أبو عبد اهللا - ٥٦٨٨
عمرو أنبأ أبو يعلى ثنا أبو الربيع قاال ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

الرجل من جملسه مث جيلس فيه رواه إذا كانوا ثالثة فال يتناجى اثنان دون الثالث وال يقيم الرجل : عليه و سلم 
مسلم يف الصحيح عن أيب كامل وأيب الربيع وهبذا املعىن رواه مالك بن أنس والليث بن سعد والضحاك بن عثمان 

  عن نافع ال يقيمن أو ال يقيم وكذلك رواه سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه 

ن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلس - ٥٦٨٩
حممد بن أيب بكر ثنا عبد األعلى بن عبد األعلى ثنا معمر عن الزهري عن سامل عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و 

عد ال يقيم الرجل الرجل من جملسه مث جيلس فيه قال سامل وكان بن عمر إذا قام له الرجل من جملسه مل يق: سلم قال 
فيه رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن عبد األعلى وكذلك رواه جابر بن عبد اهللا األنصاري عن 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا إبراهيم بن حممد بن سعيد الصيدالين  - ٥٦٩٠
حلسن بن حممد بن أعني ثنا معقل عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ثنا سلمة بن شبيب ثنا ا

ال يقيمن أحدكم أخاه يوم اجلمعة مث خيالف إىل مقعده فيقعد فيه ولكن يقول أفسحوا رواه مسلم يف الصحيح : قال 
   ١٠عن سلمة بن شبيب 



  باب الرجل يقوم للرجل من جملسه

حممد بن احلسني بن داود العلوي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن سعد بن محويه النسوي ثنا  حدثنا أبو احلسن - ٥٦٩١
كنت : حممد بن الفرج األزرق ثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن عقيل بن طلحة قال مسعت أبا اخلصيب حيدث قال 

الرجل يقول ما كان عليك قاعدا فجاء بن عمر فقام رجل من مقعده فأىب أن يقعد فيه وقعد يف مكان آخر فجعل 
أن تقعد قال ما كنت يعين أقعد يف جملسك وال يف جملس غريك بعد ما مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم جاء رجل 
فقام إليه رجل فأراد أن يقعد مقعده فنهاه النيب صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك هكذا أتى به أبو اخلصيب زياد بن 

فعل بن عمر فقد رواه أيضا سامل بن عبد اهللا كذلك إال أنه خالف ساملا ونافعا يف  عبد الرمحن وهو مصيب يف رواية
لفظ احلديث الذي رواه بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فإهنما رويا عنه احلديث يف اإلقامة دون القيام 

  وروي أيضا عن أيب بكرة 

كر ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن عبد أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن ب - ٥٦٩٢
جاء أبو بكرة يف شهادة فقام له رجل : ربه بن سعيد عن أيب عبد اهللا موىل آل أيب بردة عن سعيد بن أيب احلسن قال 

لم أن من جملسه فأىب أن جيلس فيه وقال إن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن ذا وهنى النيب صلى اهللا عليه و س
  ميسح الرجل يده بثوب من مل يكسه هكذا رواه مجاعة عن شعبة ورواه عنه أبو داود الطيالسي بالشك يف متنه 

حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة  - ٥٦٩٣
أن أبا بكرة دخل عليهم يف شهادة : سعيد بن أيب احلسن  عن عبد ربه بن سعيد قال مسعت أبا عبد اهللا حيدث عن

فقام له رجل عن جملسه فقال أبو بكرة إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا قام لك رجل من جملسه فال 
جتلس فيه أو قال ال تقم رجال من جملسه مث جتلس فيه وال متسح يدك بثوب من ال متلك فيحتمل أن يكون احلديث 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم يف النهي عن اإلقامة كما رواه احلفاظ عن بن عمر وجابر بن عبد اهللا عن النيب صلى عن ا
   ١١اهللا عليه و سلم وأن بن عمر وأبا بكرة كانا يتنزهان عن اجللوس وإن قاموا هلما تربعا دون اإلقامة واهللا أعلم 

  ليهباب الرجل يقوم من جملسه حلاجة عرضت له مث عاد إ

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد قال وأخربنا  - ٥٦٩٤
حممد بن يعقوب واللفظ له ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد قاال ثنا أبو عوانة عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن 

إذا قام أحدكم من جملس كان فيه مث رجع إليه فهو أحق : عليه و سلم أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
  مبجلسه رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد 

وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد أنبأ إمساعيل الصفار ثنا العباس الترقفي ثنا حممد  - ٥٦٩٥
ن عمن حدثه عن عروة بن الزبري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و بن يوسف ثنا سفيان عن حممد بن عبد الرمح

   ١٢من قام من جملسه يوم اجلمعة مث عاد فهو أحق به وهذا منقطع إال أن فيه ذكر اجلمعة : سلم 

  باب من كره التحلق يف املسجد إذا كانت اجلماعة كثرية واملسجد صغريا وكان



ربنا أبو القاسم زيد بن جعفر بن حممد املعروف بابن أيب هاشم العلوي أخ - ٥٦٩٦فيه منع املصلني عن الصالة 
بالكوفة وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي بنيسابور قاال ثنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين ثنا إبراهيم بن 

دخل علينا رسول :  عبد اهللا أنبأ وكيع عن األعمش عن املسيب بن رافع عن متيم بن طرفة عن جابر بن مسرة قال
اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن حلق متفرقون فقال ما يل أراكم عزين رواه مسلم يف الصحيح عن أيب سعيد األشج 

  عن وكيع 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي بن بكري عن الليث  - ٥٦٩٧
أنه هنى أن يتحلق : عيب عن أبيه عن جده عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بن عجالن عن عمرو بن ش
   ١٣الناس يوم اجلمعة قبل الصالة 

  باب من أباح التحلق يف جمالس العلم حيث ال يستقبلون املصلني بوجوههم

ي ثنا عبيد اهللا بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدور - ٥٦٩٨
موسى ثنا أبان العطار عن حيىي بن أيب كثري عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أيب مرة عن أيب واقد الليثي 

بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاعد يف أصحابه إذ جاء ثالثة نفر فأما رجل فوجد فرجة يف احللقة : قال 
ف احللقة وأما رجل فانطلق فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اال فجلس وأما رجل فجلس أظنه قال خل

أخربكم عن هؤالء النفر أما الرجل الذي جلس يف احللقة فرجل أوى فآواه اهللا وأما الرجل الذي جلس خلف 
يح احللقة فاستحىي فأستحىي اهللا منه وأما الرجل الذي انطلق فرجل أعرض فأعرض اهللا عنه أخرجه مسلم يف الصح

من حديث أبان العطار ورواه حرب بن شداد عن حيىي بن أيب كثري فقال بينما حنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
   ١٤سلم يف حلقة 

  باب كراهية اجللوس يف وسط احللقة ملا فيه واهللا أعلم من ختطي رقاب الناس

د بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حمم - ٥٦٩٩مع سوء األدب وترك احلشمة 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعن من جلس وسط : إمساعيل ثنا أبان ثنا قتادة حدثين أبو جملز عن حذيفة 

  احللقة 

حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  - ٥٧٠٠
أمل تر أن فالنا مات قال إن الذي أماته قادر : عن قتادة عن أيب جملز أن رجال أتى حذيفة فقال الطيالسي ثنا مهام 

على أن مييتك فجلس وسط احللقة فقال له قم فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعن الذي جيلس وسط احللقة 
  ترك احلشمة وقلة املباالة بأهل احللقة قال الشيخ حيتمل أن يكون قد عرف منه نفاقا وأنه إمنا فعل ذلك قصدا إىل 

وقد حدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن قتادة  - ٥٧٠١
أن رجال قعد وسط احللقة فقال حذيفة ملعون على لسان حممد صلى اهللا عليه و : عن الحق بن محيد وهو أبو جملز 

   ١٥رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعن الذي جيلس وسط احللقة سلم أو قال إن 



  باب االحتباء واإلمام على املنرب

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا داود بن رشيد ثنا خالد بن حيان الرقي ثنا  - ٥٧٠٢
شهدت معاوية ببيت املقدس فجمع بنا فنظرت  قال: سليمان بن عبد اهللا بن الزبرقان عن يعلى بن شداد بن أوس 

فإذا جل من يف املسجد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرأيتهم حمتبيني واإلمام خيطب قال أبو داود 
وكان بن عمر حيتيب واإلمام خيطب وأنس بن مالك وشريح وصعصعة بن صوحان وسعيد بن املسيب وإبراهيم 

بن حممد بن سعد ونعيم بن سالمة قال ال بأس هبا ومل يبلغين أن أحدا كرهها إال عبادة النخعي ومكحول وإمساعيل 
  بن نسي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن  - ٥٧٠٣
   ١٦م اجلمعة واإلمام خيطب كان حيتيب يو: سليمان ثنا أيوب بن سويد عن يونس عن نافع أن بن عمر 

  باب من كره االحتباء يف هذه احلالة ملا فيه من اجتالب النوم وتعريض

أخربنا أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن عبد الصمد بن املهتدي باهللا العباسي  - ٥٧٠٤الطهارة لالنتقاض 
جاد ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا قراءة عليه مبكة مث باملدينة أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان الن

أن رسول اهللا : سعيد بن أيب أيوب عن أيب مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس اجلهين عن أبيه 
  صلى اهللا عليه و سلم هنى عن احلبوة يوم اجلمعة واإلمام خيطب 

ثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا السري بن خزمية ثنا عبد اهللا بن يزيد وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حد - ٥٧٠٥
   ١٧فذكره مبثله إال أنه قال حدثين أبو مرحوم : املقرئ 

  باب االحتباء املباح يف غري وقت الصالة

ي ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا احلسني بن احلسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو حامت الراز - ٥٧٠٦
رأيت رسول اهللا صلى اهللا : أبو غزية حممد بن موسى قاضي املدينة ثنا فليح بن سليمان عن نافع عن بن عمر قال 

عليه و سلم حمتبيا بفناء الكعبة يقول بيده هكذا وشبك أبو حامت بيديه أخرجه البخاري يف الصحيح من حديث 
  فليح 

بكر ثنا أبو داود ثنا حفص بن عمر وموسى بن إمساعيل قاال ثنا  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن - ٥٧٠٧
عبد اهللا بن حسان العنربي حدثتين جدتاي صفية ودحيبة ابنتا عليبة قال موسى بن حرملة وكانتا ربيبيت قيلة بنت 

فلما رأيت  أهنا أخربهتما أهنا رأت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو قاعد القرفصاء: خمرمة وكانت جدة أبيها 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املختشع وقال موسى املتخشع يف اجللسة أرعدت من الفرق قال أبو عبيد 

  القرفصاء أن جيلس الرجل كجلوس احملتيب ويكون احتباؤه بيديه ويضعهما على ساقيه كما حيتيب بالثوب 

  بذلك : ي ثنا علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد أخربناه أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارز - ٥٧٠٨



أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا حممد بن سعيد بن معاوية البصري ثنا سلمة بن  - ٥٧٠٩
شبيب ثنا عبد اهللا بن إبراهيم الغفاري ثنا إسحاق بن حممد األنصاري عن ربيح بن عبد الرمحن عن أبيه عن جده أيب 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا جلس يف جملس احتىب بيديه تفرد به عبد اهللا بن : يد اخلدري قال سع
  إبراهيم الغفاري هذا وهو شيخ منكر احلديث قاله أبو داود السجستاين وغريه 

القرشي ثنا محاد بن  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبيد اهللا بن حممد - ٥٧١٠
أتيت النيب صلى اهللا عليه و : سلمة أنبأ يونس بن عبيد عن عبيدة أيب خداش عن أيب متيمة اهلجيمي عن جابر قال 
   ١٨سلم وهو حمتب بشملة قد وقع هدهبا على قدميه جابر هذا هو اهلجيمي أبو جري 

  باب االحتباء احملظور يف عموم األحوال وبيان صفته

نا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا عبد اهللا أخرب - ٥٧١١
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن : هو القعنيب عن مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال 
ب واحد ليس على فرجه منه شيء وعن أن لبستني وعن بيعتني عن املالمسة واملنابذة وعن أن حيتىب الرجل يف ثو

يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب وبن أيب أوس ورواه مسلم عن 
  حيىي بن حيىي كلهم عن مالك 

األعمش  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا جرير عن - ٥٧١٢
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن لبستني أن حيتيب الرجل مفضيا بفرجه : عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال 

إىل السماء ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج ويلقي ثوبه على عاتقه ورواه أبو سعيد اخلدري وجابر بن عبد اهللا 
   ١٩نيب صلى اهللا عليه و سلم األنصاري وعائشة بنت الصديق رضي اهللا عنهم عن ال

  باب ما يكره من اجللوس

أخربنا احلسني بن حممد الفقيه أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا علي بن حبر ثنا عيسى بن يونس ح  - ٥٧١٣
وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا عبد الوهاب ثنا عيسى بن يونس 

مر يب رسول اهللا صلى : بن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد قال عن 
اهللا عليه و سلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسري خلف ظهري واتكأت على ألية يدي فقال أتقعد قعدة 

الس يف املسجد واضع يدي اليسرى املغضوب عليهم لفظ حديث علي بن حبر ويف رواية عبد الوهاب قال وأنا ج
   ٢٠خلف ظهري متكىء على أليه يدي قال أبو داود قال القاسم أليه الكف أصل اإلهبام وما حتته 

  باب ما جاء يف اجللوس بني الشمس والظل

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا بن السرح وخملد بن خالد قاال ثنا  - ٥٧١٤
إذا كان : سفيان عن حممد بن املنكدر قال حدثين من مسع أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى اهللا عليه و سلم 

أحدكم يف الشمس وقال خملد يف الفيء فقلص عنه الظل فصار بعضه يف الشمس وبعضه يف الظل فليقم قال الشيخ 



مرفوعا يف النهي عن ذلك وهذا حيتمل أن يكون أراد ويف رواية أيب املنيب العتكي عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه 
كيال يتأذى حبرارة الشمس كما روى عن قيس عن أبيه أنه جاء والنيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب فقام يف 

  الشمس فأمر به فحول إىل الظل 

سحاق بن منصور وقد أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن األزهر ثنا إ - ٥٧١٥
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاعدا : السلويل ثنا احلسن بن صاحل عن مسلم عن جماهد عن أيب هريرة قال 

  يف فناء الكعبة بعضه يف الظل وبعضه يف الشمس واضعا إحدى يديه على األخرى 

ين ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن علي الصغا - ٥٧١٦
  إذا كان أحدكم يف الفيء فقلص عنه فليقم فإنه جملس الشيطان : عن معمر عن بن املنكدر عن أيب هريرة قال 

وبإسناده قال أخربنا عبد الرزاق عن إمساعيل بن إبراهيم بن أبان قال مسعت بن املنكدر حيدث هبذا  - ٥٧١٧
وكنت جالسا يف الظل وبعضي يف الشمس قال فقمت حني مسعته فقال يل بن املنكدر : قال احلديث عن أيب هريرة 

اجلس ال بأس عليك إنك هكذا جلست راوي هذا احلديث حممد بن املنكدر وقد محل احلديث على ما روينا عنه 
   ٢١ويف ذلك مجع بني اخلربين وتأكيد ما أشرنا إليه واهللا أعلم 

  م اجلمعةباب النعاس يف املسجد يو

أخربنا أبو زكريا بن إبراهيم بن حممد بن حيىي وأبو صادق حممد بن أمحد الصيدالين قاال ثنا أبو العباس  - ٥٧١٨
حممد بن يعقوب ثنا أبو زرعة الدمشقي ثنا أمحد بن خالد الوهيب ثنا حممد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال 

س أحدكم وهو يف املسجد يوم اجلمعة فليتحول من جملسه ذلك إىل إذا نع: مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  غريه هذا احلديث يعد يف إفراد حممد بن إسحاق بن يسار وقد روي من وجه آخر عن نافع 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو قتيبة سلمة بن الفضل اآلدمي مبكة ثنا حممد بن نصر الصائغ ح وأخربنا  - ٥٧١٩
أيب إسحاق أنبأ أبو احلسني عبد الباقي بن قانع ثنا حممد بن نصر بن منصور الصائغ ثنا أمحد بن عمر  أبو زكريا بن

الوكيعي ثنا عبد الرمحن بن حممد احملاريب عن حيىي بن سعيد األنصاري عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا 
جلمعة فليتحول من جملسه إىل غريه لفظ حديث إذا نعس أحدكم يف الصالة يف املسجد يوم ا: صلى اهللا عليه و سلم 

أيب زكريا وحديث أيب عبد اهللا مبعناه وكالمها ذكر الصالة واملراد بالصالة موضع الصالة وال يثبت رفع هذا 
  احلديث واملشهور عن بن عمر من قوله 

بأ الربيع بن سليمان أنبأ أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وغريه قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أن - ٥٧٢٠
يقول للرجل إذا نعس يوم اجلمعة واإلمام خيطب أن : الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار كان بن عمر 

  يتحول منه وقد روي من وجه آخر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

العباس هو األصم ثنا حيىي بن أيب طالب  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو - ٥٧٢١
ح وأخربنا أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن عبد اهللا العباسي مبكة وباملدينة أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان النجاد قال 



قرئ على حيىي وأنا أمسع ثنا عبد الوهاب وهو بن عطاء أنبأ إمساعيل بن مسلم عن احلسن عن مسرة بن جندب أن 
إذا نعس أحدكم يوم اجلمعة فليتحول إىل مقعد صاحبه ويتحول صاحبه إىل مقعده : اهللا عليه و سلم قال النيب صلى 

   ٢٢إمساعيل بن مسلم هذا غري قوي 

  باب الدنو من اإلمام عند اخلطبة والصالة يف املقصورة

 (  
  قد مضى يف الترغيب يف الدنو من اإلمام حديث أوس بن أوس الثقفي 

بو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا علي بن عبد اهللا ثنا معاذ بن هشام قال وأخربنا أ - ٥٧٢٢
وجدت يف كتاب أيب خبط يده ومل أمسعه منه قال قتادة عن حيىي بن مالك عن مسرة بن جندب أن نيب اهللا صلى اهللا : 

ال يتباعد حىت يؤخر يف اجلنة وإن دخلها كذا عليه و سلم قال احضروا للذكر وادنوا من اإلمام فإن الرجل ال يز
  رواه أبو داود عن على وهو الصحيح 

وقد أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ بكر بن حممد بن محدان الصرييف مبرو ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي  - ٥٧٢٣
 وامها يف ذكر مساع معاذ عن أبيه فذكره وال أحسبه إال: ثنا علي بن املديين ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة 

  هو أو شيخه فأما إمساعيل القاضي فهو أجل من ذاك واهللا أعلم 

وقد أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين احلسني بن أيب احلسن ثنا حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا حممد  - ٥٧٢٤
عبيد ثنا حممد بن غالب وحممد بن العباس  بن احلسن بن شهريار ح وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن

املؤدب قاال ثنا سريج بن النعمان ثنا احلكم بن عبد امللك عن قتادة عن احلسن عن مسرة قال قال رسول اهللا صلى 
احضروا اجلمعة وادنوا من اإلمام فإن الرجل يتخلف عن اجلمعة حىت إنه ليخلف عن اجلنة وإنه : اهللا عليه و سلم 

  يف رواية بن شهريار ليتأخر عن اجلمعة حىت إنه ليؤخر عن اجلنة وإن كان من أهلها ملن أهلها و

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا حيىي بن  - ٥٧٢٥
سول اهللا صلى اهللا عليه و رأيت عبد اهللا بن بسر يعين صاحب ر: معني عن علي بن عياش عن عتبة بن ضمرة قال 

   ٢٣سلم يصلي يف املقصورة قال وإن كان بغري خضابة بالورس 

  باب الرجل يوطن مكانا يف املسجد يصلي فيه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر ثنا عبد  - ٥٧٢٦
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن : بن حممود عن عبد الرمحن بن شبل قال  احلميد بن جعفر عن أبيه عن متيم

نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل املقام يف املسجد كما يوطن البعري تابعه يزيد بن أيب حبيب عن جعفر 
  بن عبد اهللا بن احلكم 



نا بن ملحان ثنا حيىي بن بكري حدثين الليث عن يزيد وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ث - ٥٧٢٧
هنى رسول اهللا : بن أيب حبيب عن جعفر بن عبد اهللا بن احلكم عن متيم بن حممود عن عبد الرمحن بن شبل قال 

   ٢٤صلى اهللا عليه و سلم عن افتراش السبع وأن ينقر نقر الغراب وأن يوطن الرجل املقام كإيطان البعري 

  الناس تكبري اإلمامباب من أمسع 

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي ثنا جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا حممد بن إمساعيل اإلمساعيلي  - ٥٧٢٨
اشتكى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ثنا عيسى بن محاد أنبأ الليث بن سعد حدثين أبو الزبري عن جابر أنه قال 

كر يكرب ليسمع الناس تكبريه فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو ب
بصالته قعودا فلما سلم قال إن كدمت آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فال تفعلوا 

الصحيح عن قتيبة عن  ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا رواه مسلم يف
  الليث 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أبو املثىن ثنا مسدد ثنا عبد اهللا بن داود ثنا  - ٥٧٢٩
ملا مرض النيب صلى اهللا عليه و سلم مرضه : األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

حلديث يف أمره أن يصلي أبو بكر وصالة أيب بكر وخروجه قالت فلما رآه أبو بكر ذهب الذي مات فيه فذكر ا
يتأخر فأشار إليه أن صل فقام أبو بكر وقعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل جنبه يصلي وأبو بكر يسمع الناس 

   ٢٥رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد 

  باب الصالة بعد اجلمعة

طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا عبد الرمحن بن بشر ثنا سفيان ح وأنبأ أبو احلسن  أخربنا أبو - ٥٧٣٠
العلوي أنبأ حاجب بن أمحد بن سفيان ثنا عبد الرحيم بن منيب ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن الزهري عن سامل 

ه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي بعد اجلمعة ركعتني روا: عن أبيه 
  وغريه عن سفيان 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ خالد بن عبد  - ٥٧٣١
ليصل إذا صلى أحدكم اجلمعة ف: اهللا عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  بعدها أربعا رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم  - ٥٧٣٢
قال  وهناد بن السري قال إسحاق أخربنا فقال هناد حدثنا عبد اهللا بن إدريس عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة قال

إذا صليتم بعد اجلمعة فصلوا أربعا قال إسحاق يف حديثه أخربنا بن إدريس قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
مسعت سهيال وزاد يف احلديث وقال فإن عجل بك حاجة فركعتني يف املسجد وركعتني بعد ما ترجع إىل بيتك قال 



واه مسلم يف الصحيح هبذه الزيادة عن عمرو الناقد عن أمحد بن سلمة الكالم اآلخر يف احلديث من قول سهيل ر
  عبد اهللا بن إدريس 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن يونس ثنا زهري عن سهيل عن أبيه  - ٥٧٣٣
أربعا قال فقال يل أيب يا إذا صليتم اجلمعة فصلوا بعدها : عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  بين فإذا صليت يف املسجد ركعتني مث أتيت املنزل أو البيت فصل ركعتني 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو الفضل العباس بن حممد بن قوهيار ثنا حممد بن عبد الوهاب الفراء أنبأ  - ٥٧٣٤
: هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعلى بن عبيد أنبأ سفيان عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب 

   ٢٦من كان يصلي بعد اجلمعة فليصل أربعا أخرجه مسلم من حديث وكيع عن الثوري 

  باب اإلمام ينصرف إىل منزله فريكع فيه

د أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى بن إبراهيم ثنا جعفر بن حممد بن احلسني وموسى بن حمم - ٥٧٣٥
الذهلي قاال ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر يف تطوع النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال 

كان ال يصلي بعد اجلمعة حىت ينصرف فيصلي ركعتني يف بيته رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي ورواه : 
  البخاري عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك 

: بو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا إمساعيل أنبأ أيوب عن نافع قال أخربنا أ - ٥٧٣٦
كان بن عمر يطيل الصالة قبل اجلمعة ويصلي بعدها ركعتني يف بيته وحدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٢٧كان يفعل ذلك 

  صل بينهما بكالمباب املأموم يركع يف املسجد فيتحول عن مقامه أو يف

أخربنا أبو احلسن علي بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن عبد اهللا النرسي ثنا حجاج بن  - ٥٧٣٧
حممد األعور ثنا بن جريج ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن إسحاق 

أن : نا حجاج بن حممد قال قال بن جريج أخربين عمر بن عطاء وهو بن أيب خوار األمناطي ثنا هارون بن عبد اهللا ث
نافع بن جبري أرسله ايل السائب بن يزيد بن أخت منر يسأله عن شيء رآه منه معاوية يف الصالة قال نعم صليت 

فعلت إذا صليت  معه اجلمعة يف املقصورة فلما سلم قمت يف مقامي فصليت فلما دخل أرسل إيل فقال ال تعد ملا
اجلمعة فال تصلها بصالة حىت تكلم أو خترج فإن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بذلك أن ال توصل بصالة حىت 
  خترج أو تتكلم ويف رواية النرسي أن ال تصلي حىت خترج أو تتكلم رواه مسلم يف الصحيح عن هارون بن عبد اهللا 

املقرئ املهرجاين أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب أخربنا أبو احلسن علي بن حممد  - ٥٧٣٨
أنه رأى رجال يصلي بعد اجلمعة ركعتني يف مقامه : ثنا أبو الربيع ثنا محاد بن زيد ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر 

عليه و سلم كان  فدفعه وقال تصلي اجلمعة أربعا قال وكان بن عمر يصلي يف بيته ركعتني ويقول أن النيب صلى اهللا
  يفعله 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن أيب نصر الداربردي ثنا أبو املوجه ثنا يوسف بن عيسى أنبأ  - ٥٧٣٩
كان إذا كان مبكة : الفضل بن موسى ثنا عبد احلميد بن جعفر عن يزيد بن أيب حبيب عن عطاء عن بن عمر قال 

 تقدم فصلى أربعا وإذا كان باملدينة صلى اجلمعة مث رجع إىل بيته فصلى وصلى اجلمعة تقدم فصلى ركعتني مث
  ركعتني ومل يصل يف املسجد فقيل له فقال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفعل ذلك 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن  - ٥٧٤٠
رأيت بن عمر يصلي اجلمعة فيتنحى عن مصاله الذي صلى فيه قليال غري كثري : ون أنبأ بن جريج عن عطاء قال ع

مث يركع ركعتني مث ميشي أيسر من ذلك مث يركع أربع ركعات قال قلت له كم رأيته يصنع ذلك قال مرارا فإذا 
   ٢٨فرغ جاء إىل الطواف 

  باب التغدية والقائلة بعد اجلمعة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ موسى بن احلسن ثنا عبد اهللا بن بكر  - ٥٧٤١
كنا نبكر إىل اجلمعة مث نقيل بعدها رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن عقبة عن أيب : ثنا محيد عن أنس قال 

  إسحاق الفزاري عن محيد 

 احلافظ أخربين أبو الفضل حممد بن إبراهيم اهلامشي ثنا حممد بن عمرو بن النضر أخربنا حممد بن عبد اهللا - ٥٧٤٢
كنا نفرح بيوم اجلمعة قلت ومل قال : احلرشي ثنا القعنيب ثنا عبد العزيز بن أيب حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال 

ن شعري فكنا إذا صلينا كانت لنا عجوز تبعث إىل بضاعة فتأخذ من أصول السلق فتطرحه يف قدر وتكركرها م
انصرفنا إليها لنسلم عليها فتقدمه إلينا فكنا نفرح بيوم اجلمعة من أجل ذلك وما كنا نقيل وال نتغدى إال بعد 

   ٢٩اجلمعة رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب ورواه مسلم أيضا عن القعنيب خمتصرا 

  باب ما روي يف انتظار العصر بعد اجلمعة وفيه ضعف

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حمبوب الرملي مبكة ثنا القاسم بن املهدي ثنا أبو  - ٥٧٤٣
مصعب الزهري ثنا عبد العزيز بن أيب حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

والعمرة انتظار العصر بعد اجلمعة وكذلك رواه  إن لكم يف كل مجعة حجة وعمرة فاحلجة اهلجري للجمعة: و سلم 
أبو أمحد بن عدي احلافظ عن القاسم بن عبد اهللا بن مهدي تفرد به القاسم وروي ذلك عن أيب معشر عن نافع عن 

   ١٤بن عمر مرفوعا وفيهما مجيعا ضعف 

  ومن مجاع أبواب اهليئة للجمعة

 )١   

  باب السنة يف إعداد الثياب احلسان للجمعة



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٥٧٤٤
الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه ثنا عثمان بن 

أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : فع عن عبد اهللا بن عمر سعيد الدارمي ثنا القعنيب فيما قرأ على مالك عن نا
رأى حلة سرياء تباع عند باب املسجد فقال يا رسول اهللا لو اشتريت هذه احللة فلبستها يوم اجلمعة وللوفد إذا 
 قدموا عليك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا يلبس هذه من ال خالق له يف اآلخرة مث جاءت رسول اهللا

صلى اهللا عليه و سلم منها حلل فأعطى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه منها حلة فقال يا رسول اهللا كسوتنيها وقد 
قلت يف حلة عطارد ما قلت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين مل أكسكها لتلبسها فكساها عمر بن اخلطاب 

الصحيح عن القعنيب ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي عن  رضي اهللا عنه أخا له مشركا كان مبكة رواه البخاري يف
  مالك 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا بن وهب أخربين  - ٥٧٤٥
: قال  عمرو أن حيىي بن سعيد األنصاري حدثه أن حممد بن حيىي بن حبان حدثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

ما على أحدكم إن وجد أو ما على أحدكم إن وجدمت أن يتخذ ثوبني ليوم اجلمعة سوى ثويب مهنته قال عمرو 
وأخربين بن أيب حبيب عن موسى بن سعد عن بن حبان عن بن سالم أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

   ٢ذلك على املنرب 

  وأخذ شعر وظفر وعالج ملا يقطع تغري باب السنة يف التنظيف يوم اجلمعة بغسل

أخربنا حممد بن موسى بن الفضل أنبأ أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين أنبأ  - ٥٧٤٦الريح وسواك ومس طيب 
علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخربين شعيب عن الزهري قال قال طاوس قلت لعبد اهللا بن عباس ذكروا أن 

اغتسلوا يوم اجلمعة واغسلوا رؤوسكم وإن مل تكونوا جنبا وأصيبوا من : يه و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عل
الطيب فقال بن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فال أدري رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان ورواه مسلم 

قوله من غسل واغتسل من حديث إبراهيم بن ميسرة عن طاوس وهذا يدل مع حديث أيب هريرة على أن املراد ب
  من غسل رأسه وغسل جسده 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا حممد بن حممد بن سليمان الواسطي ثنا علي بن عبد  - ٥٧٤٧
اهللا بن جعفر املديين ثنا حرمي بن عمارة ثنا شعبة عن أيب بكر بن املنكدر حدثين عمرو بن سليم األنصاري قال 

الغسل يوم اجلمعة واجب وأن : أيب سعيد اخلدري أنه شهد على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  أشهد على
يسنت وأن ميس من طيب إن وجد قال عمرو بن سليم وأشهد أن الغسل واجب فأما االستنان والطيب فاهللا أعلم 

ن أيب هالل عن أيب بكر بن ولكن هكذا مسعت رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا ورواه سعيد ب
  املنكدر عن عمرو عن عبد الرمحن بن أيب سعيد عن أبيه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حسني بن حسن بن مهاجر ثنا عمرو بن  - ٥٧٤٨
حدثاه عن أيب بكر بن سواد السرحي ثنا بن وهب ثنا عمرو بن احلارث أن سعيد بن أيب هالل وبكري بن األشج 

: املنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 



غسل يوم اجلمعة على كل حمتلم ويستاك وميس من الطيب ما قدر عليه إال أن بكريا مل يذكر عن عبد الرمحن وقال 
  مسلم يف الصحيح عن عمرو بن سواد  من الطيب ولو من طيب املرأة رواه

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو عمرو عثمان بن أمحد بن السماك ثنا  - ٥٧٤٩
حممد بن عبيد اهللا بن املنادي ثنا شبابة بن سوار ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا 

مكرم ثنا عثمان بن عمرو أبو النضر قالوا ثنا بن أيب ذئب عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أبيه عن بن احلسن بن 
من اغتسل يوم اجلمعة وتطهر ما استطاع : وديعة األنصاري عن سلمان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
له فإذا خرج اإلمام استمع وأنصت غفر له ما  من طهره ومس من دهن بيته أو طيبه مث راح إىل اجلمعة فصلى ما بدا

بينه وبني اجلمعة األخرى لفظ حديث أيب عبد اهللا ويف رواية القطان عن عبد اهللا بن وديعة عن سلمان اخلري عن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ال يغتسل رجل يوم اجلمعة مث ميس من دهنه أو طيب أهله مث يأيت املسجد 

بني اثنني مث ينصت إذا تكلم اإلمام إال غفر له ما بينه وبني اجلمعة األخرى رواه البخاري يف الصحيح عن ال يفرق 
آدم بن أيب إياس عن بن أيب ذئب قريبا من لفظ حديث شبابة إال أنه ذكر ويتطهر ما استطاع من طهر ورواه صاحل 

  بن كيسان عن سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة 

نا أبو احلسن علي بن حممد بن عمر بن حفص املقرئ ببغداد ثنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ثنا أخرب - ٥٧٥٠
حممد بن إمساعيل السلمي ثنا عبد العزيز األويسي ثنا سليمان يعين بن بالل عن صاحل يعين بن كيسان عن سعيد 

إذا كان يوم اجلمعة اغتسل الرجل : و سلم  املقربي أن أباه حدثه أن أبا هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه
وغسل رأسه مث تطيب من أطيب طيبه ولبس من صاحل ثيابه مث خرج إىل الصالة ومل يفرق بني اثنني مث استمع إىل 
  اإلمام غفر له ما بني اجلمعة إىل اجلمعة وزيادة ثالثة أيام وقد روي ذلك من وجه آخر عن أيب هريرة وأيب سعيد 

ا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا أخربن - ٥٧٥١
إمساعيل بن إبراهيم عن حممد بن إسحاق قال حدثين حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة بن عبد الرمحن وأيب أمامة بن 

من اغتسل يوم : هللا صلى اهللا عليه و سلم يقول سهل عن أيب هريرة وأيب سعيد رضي اهللا عنهما قاال مسعنا رسول ا
اجلمعة واسنت ومس من طيب إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه مث جاء إىل املسجد ومل يتخط رقاب الناس مث ركع ما 
شاء اهللا أن يركع مث أنصت إذا خرج إمامه حىت يصلي كانت كفارة ملا بينها وبني اجلمعة اليت كانت قبلها يقول أبو 

  ثالثة أيام زيادة إن اهللا قد جعل احلسنة بعشر أمثاهلا هريرة 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وغريه قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ٥٧٥٢
 يف مجعة من: سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب عن بن السباق أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

اجلمع يا معشر املسلمني إن هذا يوم جعله اهللا عيدا للمسلمني فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فال يضره أن ميس 
  منه وعليكم بالسواك هذا هو الصحيح مرسل وقد روي موصوال وال يصح وصله 

ب الطرباين ثنا أخربنا القاضي أبو عمر حممد بن احلسني بن حممد ثنا أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيو - ٥٧٥٣
أبو عالثة حممد بن أيب غسان الفرائضي ثنا يزيد بن سعيد الصباحي اإلسكندراين ثنا مالك بن أنس عن سعيد يعين 



يف مجعة من اجلمع معاشر : بن أيب سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  كم عيدا فاغتسلوا وعليكم بالسواك املسلمني هذا يوم جعله اهللا عز و جل ل

أن رسول اهللا صلى اهللا : ورواه عبد اهللا بن هليعة حدثين عقيل أن بن شهاب أخربه عن أنس بن مالك  - ٥٧٥٤
  عليه و سلم قال يوم اجلمعة من اجلمع فذكره على لفظ حديث بن شهاب عن بن السباق 

ى بن حممد املصري ثنا حيىي بن عثمان بن صاحل ثنا أيب ثنا بن أخربناه أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ عل - ٥٧٥٥
  فذكره والصحيح ما رواه مالك عن بن شهاب مرسال : هليعة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي ثنا أمحد بن عبيد اهللا النرسي ثنا مكي  - ٥٧٥٦
إن من : نافع عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  بن إبراهيم ثنا حنظلة بن أيب سفيان عن

الفطرة قص الشارب والظفر وحلق العانة رواه البخاري يف الصحيح عن مكي بن إبراهيم وزاد بعضهم عن حنظلة 
  يف هذا احلديث نتف اإلبط 

ن حيىي وأمحد بن احلسن القاضي قالوا ثنا أبو أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وحيىي بن إبراهيم بن حممد ب - ٥٧٥٧
العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب قال وحدثنا حبر بن نصر قال قرأ على بن 

وهب أخربين يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
الفطرة مخس االختتان واالستحداد وقص الشارب وتقليم األظفار ونتف اإلبط رواه مسلم يف  :سلم أنه قال 

  الصحيح عن أيب الطاهر وحرملة عن بن وهب ورواه البخاري من وجه آخر عن الزهري 

ا أخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب هو األصم ثن - ٥٧٥٨
حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن 

أن عبد اهللا بن عمر كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يف كل مجعة وروينا عن أيب جعفر مرسال قال كان رسول : نافع 
  يوم اجلمعة اهللا صلى اهللا عليه و سلم يستحب أن يأخذ من شاربه وأظفاره 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا حممد بن سعيد ثنا حيىي  - ٥٧٥٩
كان يل عمان قد شهدا الشجرة يأخذان من شوارهبما : بن ميان عن سفيان عن رجل عن معاوية بن قرة قال 

س مرفوعا يف املؤمن يوم اجلمعة كهيئة احملرم ال يأخذ من وأظفارمها كل مجعة فاما احلديث الذي روي عن بن عبا
أظفاره وال من شعره حىت تنقضي الصالة وعن بن عمر مرفوعا املسلم يوم اجلمعة حمرم فإذا صلى فقد أحل فإمنا 
ه رويا عنهما بإسنادين ضعيفني ال حيتج مبثلهما ويف الرواية الصحيحة عن بن عمر من فعله دليل على ضعف ما خيالف

   ٣وباهللا التوفيق 

  باب كيف يستجمر للجمعة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنبأ احلسن بن سفيان أنبأ أمحد بن عيسى وأبو  - ٥٧٦٠
أنه كان إذا استجمر : طاهر وحرملة قالوا ثنا بن وهب أخربين خمرمة بن بكري عن أبيه عن نافع عن بن عمر 



ة غري مطراة وبكافور يطرحه مع األلوة مث قال هكذا كان يستجمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استجمر باأللو
  رواه مسلم يف الصحيح عن بن الطاهر وأمحد بن عيسى ورواه بن هليعة عن بكري بن األشج مقيدا بيوم اجلمعة 

د فراس املالكي مبكة ثنا سعيد بن حدثناه أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن حمم - ٥٧٦١
عجب األنباري ثنا أمحد بن عبد الرمحن الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم عن بن هليعة عن بكري عن نافع عن بن عمر 

كان إذا استجمر استجمر للجمعة بعود غري مطر وعال عليه بالكافور ويقول هذا خبور رسول اهللا صلى اهللا : قال 
   ٤مضى عن بن عمر أنه دعى إىل سعيد بن زيد وهو يستجمر للجمعة  عليه و سلم وروينا فيما

  باب من عرض عليه طيب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ وإبراهيم بن حممد بن إبراهيم الزاهد قاال أنبأ  - ٥٧٦٢
ن حيىي بن عبد اجلبار السكري أنبأ السري بن خزمية ثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ ح وأخربنا أبو حممد عبد اهللا ب

إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا سعيد بن أيب أيوب قال حدثين 
من عرض عليه طيب فال : عبيد اهللا بن أيب جعفر عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال 

   ٥خفيف احململ طيب الرائحة رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن املقرئ يرده فإنه 

  باب خري ثيابكم البيض

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي رمحه اهللا إمالء أنبأ عبد اهللا بن حممد بن احلسن الشرقي ثنا  - ٥٧٦٣
يج قال أخربين بن خثيم عن سعيد بن جبري أن بن عباس عبد الرمحن بن بشر بن احلكم ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جر

البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيها موتاكم ومن خري أكحالكم األمثد إنه : قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
   ٦جيلو البصر وينبت الشعر 

  باب ما يستحب من ثياب احلربة وما يصبغ غزله ال يصبغ بعد ما ينسج

أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ ثنا حممد بن أيوب أنبأ سهل بن بكار وموسى بن إمساعيل أخربنا  - ٥٧٦٤
وهدبة قالوا ثنا مهام ح قال وحدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين وهالل بن العالء 

سا أي اللباس كان أحب إىل رسول اهللا صلى سألت أن: الرقي قاال ثنا علي بن اجلعد ثنا مهام بن حيىي عن قتادة قال 
اهللا عليه و سلم وأعجب قال احلربة رواه البخاري يف الصحيح عن عمرو بن عاصم عن مهام ورواه مسلم عن 

  هداب وهو هدبة بن خالد 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ٥٧٦٥
: هشام عن حيىي عن حممد بن إبراهيم عن خالد بن معدان أن جبري بن نفري حدثه أن عبد اهللا بن عمرو حدثه قال 
رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علي ثوبني معصفرين فقال يا عبد اهللا بن عمرو إن هذه ثياب الكفار فال 

  ه تلبسها أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث هشام الدستوائي وغري



أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا مسدد ثنا عيسى بن  - ٥٧٦٦
هبطنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : يونس ثنا هشام بن الغاز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 

مضرجة بعصفر فقال ما هذه الريطة عليك فعرفت ما من ثنية فذكر احلديث يف صالته قال مث التفت إيل وعلي ريطة 
كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا هلم فقذفتها فيه مث أتيته الغد فقال يا عبد اهللا ما فعلت الريطة فأخربته فقال 

   ٧أفال كسوهتا بعض أهلك فإنه ال بأس بذلك للنساء 

  باب ما يكره للنساء من الطيب عند اخلروج وما يشتهرن به

  مضى يف هذا آثار يف آخر باب إمامة النساء قد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي قاال ثنا أبو العباس حممد  - ٥٧٦٧
بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أخربين أيب قال مسعت األوزاعي يقول حدثين موسى بن يسار عن أيب 

أة مرت به تعصف رحيها فقال يا أمة اجلبار املسجد تريدين قالت نعم قال وله تطيبت قالت نعم قال أن امر: هريرة 
فارجعي فاغتسلي فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من امرأة خترج إىل املسجد تعصف رحيها 

  فيقبل اهللا منها صالهتا حىت ترجع إىل بيتها فتغتسل 

احلسني على بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا  أخربنا أبو - ٥٧٦٨
أمحد بن الوليد الفحام ثنا روح بن عبادة ثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن عن عمران بن حصني ان نيب 

 ألبس القميص املكفف باحلرير قال ال أركب األرجوان وال ألبس املعصفر وال: اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
وأومى احلسن إىل جيب قميصه قال وقال أال وطيب الرجال ريح ال لون له أال وطيب النساء لون ال ريح له قال 

  سعيد إمنا محلنا قوله يف طيب النساء على إهنا إذا خرجت وأما عند زوجها فإهنا تطيب مبا شاءت 

أبو حامد بن بالل ثنا أمحد بن منصور ثنا النضر بن مشيل ثنا ثابت بن عمارة أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ  - ٥٧٦٩
أميا امرأة : احلنفي أنبأ غنيم بن قيس الكعيب عن أيب موسى األشعري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٨استعطرت فمرت على قوم ليجدوا رحيها فهي زانية وكل عني زانية 

  حسن اهليئة وما يعتم وما ورد يف لبس السوادباب ما يستحب لإلمام من 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد ثنا حيىي بن  - ٥٧٧٠
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خطب : حيىي أنبأ وكيع عن املساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه 

  يه عمامة سوداء رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي الناس وعل

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا احلسن بن علي أنبأ أبو أسامة عن مساور  - ٥٧٧١
مة رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم على املنرب وعليه عما: الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال قال 

  سوداء قد أرخي طرفها بني كتفيه رواه مسلم يف الصحيح عن احلسن بن علي وأيب بكر بن أيب شيبة عن أيب أسامة 



وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا حممد بن حيىي الذهلي ثنا أبو نعيم  - ٥٧٧٢
دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ري عن جابر قال الفضل بن دكني ثنا شريك عن عمار الدهين عن أيب الزب

  يوم الفتح وعليه عمامة سوداء رواه مسلم يف الصحيح عن علي بن حكيم عن شريك 

وأنبأ أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا حممد بن حيىي الذهلي ثنا اهليثم بن مجيل ثنا محاد بن سلمة  - ٥٧٧٣
  مبثله : عن أيب الزبري 

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري بالبصرة ثنا  - ٥٧٧٤
كان : جعفر بن حممد القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة عن مساك بن حرب قال مسعت ملحان بن ثوبان يقول 

  يه عمامة سوداء عمار بن ياسر علينا بالكوفة سنة وكان خيطبنا كل مجعة وعل

أخربنا أبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي بالكوفة وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو جعفر  - ٥٧٧٥
حممد بن علي بن دحيم ثنا إبراهيم بن عبد اهللا ثنا وكيع عن األعمش عن ثابت بن عبيد عن أيب جعفر األنصاري 

هللا عنه فمررت يف املسجد فإذا رجل ينادي يف ظلة النساء حمتب بسيفه شهدت الدار يوم قتل عثمان رضي ا: قال 
  عليه عمامة سوداء فإذا علي رضي اهللا عنه قال ما صنع بالرجل قلت قتل قال تبا لكم سائر الدهر 

أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر أنبأ  - ٥٧٧٦
   ٩رأيت على بن عمر عمامة سوداء : لؤلؤة قال 

  باب ما يستحب من االرتداد بربد

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا أبو معاوية عن هالل بن عامر عن  - ٥٧٧٧
  ر وعلي رضي اهللا عنه أمامه يعرب عنه رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم مبىن خيطب على بغلة وعليه برد أمح: أبيه قال 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل القاضي ثنا مسدد ثنا  - ٥٧٧٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حفص بن غياث عن حجاج بن أرطأة عن أيب جعفر عن جابر بن عبد اهللا 

   العيد واجلمعة كان يلبس برده األمحر يف

وحدثنا أبو سعد الزاهد أنبأ أبو الوليد حسان بن حممد القرشي أنبأ حممد بن املغرية ثنا احلسن بن الصباح  - ٥٧٧٩
كان للنيب صلى اهللا عليه و سلم برد يلبسها يف العيدين واجلمعة : ثنا حفص بن غياث فذكره بإسناده إال أنه قال 

١٠   

  سوى ما مضى يف أول هذا الكتاب باب التشديد يف ترك اجلمعة

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان البصري ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا حممد بن  - ٥٧٨٠
عمرو بن علقمة ح وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن 



الربيع ثنا إمساعيل بن جعفر ثنا حممد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان احلضرمي عن أيب اجلعد يعقوب القاضي ثنا أبو 
من ترك اجلمعة ثالث مرات هتاونا هبا طبع اهللا عز و جل على : الضمري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  قلبه وهكذا رواه حيىي بن سعيد القطان وغريه عن حممد بن عمرو بن علقمة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو العباس أمحد بن حممد بن أمحد الشاذياخي وأبو زكريا  - ٥٧٨١
بن أيب إسحاق املزكي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد 

أيب أسيد الرباد عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن جابر بن عبد اهللا احلكم ثنا بن أيب فديك ثنا بن أيب ذئب عن أسيد بن 
من ترك اجلمعة ثالثا متواليات من غري ضرورة طبع اهللا عز و جل على : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  قلبه تابعه سليمان بن بالل عن أسيد 

عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا حيىي يعين بن بكري أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن  - ٥٧٨٢
ثنا الليث عن عمر بن عبد اهللا موىل عفرة أنه مسع ثعلبة بن أيب مالك خيرب عن حارثة بن النعمان عن رسول اهللا صلى 

ليه إن الرجل تكون له الغنيمة يف حاشية القرية يكون فيها ويشهد الصالة فإذا تعذرت ع: اهللا عليه و سلم أنه قال 
قال لو أين إرتفعت إىل ردهة هي أعفى منها كأل فريتفع إليها حىت ال يأتى املسجد إال كل مجعة حىت إذا تعذرت 
وأكل ما حوهلا قال لو إرتفعت إىل ردهة هي أعفى منها كأل فريتفع إليها حىت ال يأيت اجلمعة وال يدري ما يوم 

   ١١املفضل عن عمر بن عبد اهللا اجلمعة حىت يطبع اهللا على قلبه وكذلك رواه بشر بن 

  باب ما ورد يف كفارة من ترك اجلمعة بغري عذر

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب أنبأ أبو داود ثنا مهام  - ٥٧٨٣
مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن عن قتادة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب 

من : هارون أنبأ مهام بن حيىي ثنا قتادة عن قدامة بن وبرة عن مسرة بن جندب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  ترك اجلمعة من غري عذر فليتصدق بدينار فإن مل جيد فنصف دينار 

اضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن الق - ٥٧٨٤
بن الوليد أنبأ حممد بن شعيب أنبأ سعيد بن بشري أن قتادة حدثهم عن قدامة بن وبرة عن مسرة بن جندب الفزاري 

من ترك اجلمعة بغري عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع : صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ال سعيد فسألت قتادة هل يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فشك يف ذلك قال سعيد وقد ذكر بعض أو مد ق

  أصحابنا إن قتادة يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ورواه أيوب بن مسكني أبو العالء عن قتادة فأرسله 

ود ثنا حممد بن سليمان األنباري ثنا حممد بن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة أنبأ أبو دا - ٥٧٨٥
يزيد وإسحاق بن يوسف عن أيوب عن أيب العالء عن قتادة عن قدامة بن وبرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  من فاتته اجلمعة من غري عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع : سلم 



حلافظ أخربين أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال أخربنا أبو عبد اهللا ا - ٥٧٨٦
مسعت أيب وسئل عن حديث مهام عن قتادة وخالف أيب العالء إياه فيه فقال مهام عندنا أحفظ من أيوب أيب العالء 

  يف إسناده  ورواه خالد بن قيس عن قتادة فوافق مهاما يف منت احلديث وخالفه: قال اإلمام أمحد 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان األصبهاين أنبأ أبو يعلى أنبأ إبراهيم بن عرعرة  - ٥٧٨٧
: ثنا نوح بن قيس عن أخيه خالد بن قيس عن قتادة عن احلسن عن مسرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ن مل جيد فنصف دينار كذا قال وال أظنه إال وامها يف إسناده التفاق ما مضى من ترك مجعة متعمدا فليتصدق بدينار فإ
على خالف فيه فأما املنت فإنه يشهد بصحة رواية مهام وكان حممد بن إمساعيل البخاري ال يراه قويا فإن قدامه بن 

  وبرة مل يثبت مساعه من مسرة 

قال مسعت بن محاد يقول قال البخاري قدامة بن وبرة عن أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي  - ٥٧٨٨
مل يصح مساعه قال أبو أمحد وهذا الذي ذكره البخاري من حديث قدامة بن وبرة إمنا هو حديث قتادة عن : مسرة 

   ١٢قدامة عن مسرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف التخلف عن اجلمعة 

  ن كثرة الصالة على رسول اهللا صلىباب ما يؤمر به يف ليلة اجلمعة ويومها م

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا  - ٥٧٨٩اهللا عليه و سلم وقراءة سورة الكهف وغريها 
أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ أبو جعفر أمحد بن عبد احلميد احلارثي ثنا احلسني بن علي اجلعفي عن عبد الرمحن 

أفضل : بر عن أيب األشعث الصنعاين عن أوس بن أوس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بن يزيد بن جا
أيامكم يوم اجلمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصالة فيه فإن صالتكم 

بليت قال إن اهللا عز و جل معروضة علي قالوا يا رسول اهللا وكيف تعرض صالتنا عليك وقد أرمت يقولون قد 
حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء وقال أبو عبد اهللا مرة إن من أفضل أيامكم يوم اجلمعة أخرجه أبو داود 

  يف كتاب السنن 

أخربنا أبو سهل أمحد بن حممد بن إبراهيم املهراين أنبأ حممد بن جعفر السختياين ثنا أبو خليفة ثنا عبد  - ٥٧٩٠
أكثروا : ن سالم أنبأ إبراهيم بن طهمان عن أيب إسحاق عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الرمحن ب

  الصالة علي يوم اجلمعة وليلة اجلمعة فمن صلى على صالة صلى اهللا عليه و سلم عشرا 

بن احلجاج ثنا محاد بن  أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا احلسن بن سعيد ثنا إبراهيم - ٥٧٩١
أكثروا علي : سلمة عن برد بن سنان عن مكحول الشامي عن أيب أمامة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

من الصالة يف كل يوم مجعة فإن صالة أميت تعرض علي يف كل يوم مجعة فمن كان أكثرهم علي صالة كان أقرهبم 
ألفاظ خمتلفة ترجع كلها إىل التحريض على الصالة على النيب صلى اهللا مين منزلة وروي ذلك من أوجه عن أنس ب

  عليه و سلم ليلة اجلمعة ويوم اجلمعة ويف بعض إسنادها ضعف وفيما ذكرنا كفاية وباهللا التوفيق 



بن أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن املؤمل ثنا الفضل بن حممد الشعراين ثنا نعيم  - ٥٧٩٢
محاد ثنا هشيم أنبأ أبو هاشم عن أيب جملز عن قيس بن عباد عن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

من قرأ سورة الكهف يف يوم اجلمعة أضاء له من النور ما بني اجلمعتني ورواه يزيد بن خملد بن يزيد عن هشيم : قال 
لبيت العتيق ورواه سعيد بن منصور عن هشيم فوقفه على أيب سعيد وقال يف متنه أضاء له من النور ما بينه وبني ا

وقال ما بينه وبني البيت العتيق ومبعناه رواه الثوري عن أيب هاشم موقوفا ورواه حيىي بن كثري عن شعبة عن أيب 
  قيامة هاشم بإسناده أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم ال

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن أمحد الصفار األصبهاين ثنا أبو حيىي أمحد  - ٥٧٩٣
بن عصام بن عبد احلميد األصبهاين ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن سامل بن أيب اجلعد عن معدان بن أيب 

من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف : يب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال طلحة اليعمري عن أيب الدرداء أن ن
   ١٣عصم من فتنة الدجال رواه مسلم يف الصحيح عن أيب موسى عن معاذ 

  باب الساعة اليت يف يوم اجلمعة وما جاء يف فضله على طريق االختصار

زكي وأبو بكر بن احلسن القاضي قالوا ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق امل - ٥٧٩٤
العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد 
ي بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل القاضي ثنا عبد اهللا هو القعنيب عن مالك ح وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا عل
بن عيسى ثنا موسى بن حممد الذهلي ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكر يوم اجلمعة فقال فيه ساعة ال يوافقها عبد مسلم ويف رواية : هريرة 
ه إياه وأشار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيده الشافعي إنسان مسلم وهو قائم يصلي يسأل اهللا شيئا إال أعطا

  يقللها رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق أنبأ حممد بن أيوب أنبأ أمحد بن عيسى ثنا عبد اهللا  - ٥٧٩٥
باري ثنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا بن وهب أخربين خمرمة بن وهب ح وأخربنا أبو علي الروذ

قال يل بن عمر أمسعت أباك حيدث عن رسول اهللا : يعين بن بكري عن أبيه عن أيب بردة بن أيب موسى األشعري قال 
ى اهللا عليه و سلم يقول صلى اهللا عليه و سلم يف شأن ساعة اجلمعة قال قلت نعم مسعته يقول مسعت رسول اهللا صل

  هي ما بني أن جيلس اإلمام إىل أن يقضي الصالة رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن عيسى ومجاعة عن بن وهب 

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر ثنا جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة قال مسعت مسلم بن  - ٥٧٩٦
وقد : قال هذا أجود حديث وأصحه يف بيان ساعة اجلمعة قال الشيخ احلجاج يقول وذاكرته حبديث خمرمة هذا ف

  روي يف خرب آخر األمر بالتماسها آخر الساعة بعد العصر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس  - ٥٧٩٧
ى بن وهب حدثك عمرو بن احلارث عن اجلالح موىل عبد العزيز أن حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ عل

ال : أبا سلمة بن عبد الرمحن حدثه عن جابر بن عبد اهللا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال يوم اجلمعة 



إبراهيم التيمي يوجد عبد مسلم يسأل اهللا شيئا إال آتاه اهللا إياه فالتمسوها آخر الساعة بعد العصر ورواه حممد بن 
  عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن عبد اهللا بن سالم 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي  - ٥٧٩٨
قاسم املقرئ مبكة وأمحد بن حممد بن عيسى الربيت قاال ثنا القعنيب عن مالك ح وأخربنا أبو أسامة حممد بن أمحد بن ال

أنبأ أبو بكر حممد بن العباس بن وصيف الغزي بغزة ثنا أبو علي احلسن بن الفرج الغزي ثنا حيىي بن عبد اهللا بن 
بكري ح وأخربنا أبو أمحد بن مهرويه املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري 

اهللا بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب ثنا مالك عن يزيد بن عبد 
خرجت إىل الطور فلقيت كعب األحبار فجلست معه فحدثين عن التوراة وحدثته عن رسول اهللا : هريرة أنه قال 

خري يوم طلعت فيه الشمس  صلى اهللا عليه و سلم فكان فيما حدثته أن قلت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
يوم اجلمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إال وهي مسيخة يوم 

اجلمعة من حني يصبح حىت تطلع الشمس شفقا من الساعة إال اجلن واإلنس وفيه ساعة ال يصادفها عبد مسلم وهو 
عطاه اهللا إياه فقال كعب ذلك يف كل سنة يوم فقلت بل هو يف كل مجعة قال فقرأ يصلي يسأل اهللا فيها خريا إال أ

كعب األحبار التوراة فقال صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث ذكر حديثا آخر مث قال قال أبو هريرة مث 
قال كعب ذلك يف لقيت عبد اهللا بن سالم فحدثته مبجلسي مع كعب األحبار وما حدثته يف يوم اجلمعة فقلت له 

كل سنة يوم فقال عبد اهللا كذب كعب فقلت نعم مث قرأ كعب التوراة فقال بل هي يف كل مجعة فقال عبد اهللا بن 
سالم صدق كعب وقال عبد اهللا بن سالم قد علمت أية ساعة هي فقال أبو هريرة فقلت له فأخربين هبا وال تضنن 

جلمعة قال أبو هريرة وكيف تكون آخر ساعة من يوم اجلمعة وقد فقال عبد اهللا بن سالم هي آخر ساعة من يوم ا
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك ساعة ال يصلي فيها فقال عبد اهللا بن 

و سالم أمل يقل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من جلس جملسا ينتظر الصالة فهو يف صالة حىت يصلي قال أب
هريرة قلت بلى قال هو ذلك لفظ حديث بن بكري وكذلك رواه الليث بن سعد عن يزيد عن حممد عن أيب سلمة 

  ورواه حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة فجعل قوله خري يوم طلعت فيه الشمس رواية عن أيب هريرة عن كعب 

اهللا الصفار ثنا أمحد بن حممد الربيت القاضي أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد  - ٥٧٩٩
خري يوم طلعت فيه : ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث عن احلسني عن حيىي أخربين أبو سلمه أنه مسع أبا هريرة يقول 

الشمس يوم مجعة فيه خلق اهللا عز و جل آدم وفيه أدخل اجلنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة ورواه األوزاعي 
 زاد قال قلت له شيء مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال بل شيء حدثناه كعب وقد رواه عبد عن حيىي

  الرمحن بن هرمز األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ جعفر بن حممد بن نصري أبو القاسم اخلواص ثنا موسى بن هارون  - ٥٨٠٠
قتيبة بن سعيد ثنا املغرية بن عبد الرمحن عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

خري يوم طلعت عليه الشمس يوم اجلمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل اجلنة وفيه أخرج منها وال تقوم الساعة إال يف : 
بة وكذلك أخرجه من حديث الزهري عن األعرج وكذلك رواه عبد اهللا يوم اجلمعة رواه مسلم يف الصحيح عن قتي

بن فروخ عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وذهب حممد بن إسحاق بن خزمية إىل أن هذا االختالف يف 



صلى اهللا  قوله فيه خلق آدم إىل أخره فأما قوله خري يوم طلعت فيه الشمس يوم اجلمعة فهو عن أيب هريرة عن النيب
   ١٥عليه و سلم ال شك فيه 

  كتاب صالة اخلوف

 )١   

  باب الدليل على ثبوت صالة اخلوف وأهنا مل تنسخ

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا بن  - ٥٨٠١
كنا مع رسول اهللا صلى : رمحن بن أيب سعيد عن أبيه قال أيب ذئب عن سعيد بن أيب سعيد املقربي قال حدثين عبد ال

اهللا عليه و سلم يوم اخلندق فشغلنا عن صلوات فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالال فأقام لكل صالة إقامة 
  وذلك قبل أن ينزل عليه فإن خفتم فرجاال أو ركبانا 

أمحد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضيب ثنا عبد اهللا أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ  - ٥٨٠٢
بن رجاء ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن سليم بن عبيد السلويل قال كنت مع سعيد بن العاص بطربستان وكان معه 

ة أيكم شهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صال: نفر من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال هلم سعيد 
اخلوف فقال حذيفة أنا مر أصحابك فليقوموا طائفتني طائفة منهم بإزاء العدو وطائفة منهم خلفك فتكرب ويكربون 

مجيعا وتركع ويركعون مجيعا وترفع ويرفعون مجيعا مث تسجد وتسجد الطائفة اليت تليك وتقوم الطائفة األخرى بإزاء 
األخرون سجدا مث تركع ويركعون مجيعا مث ترفع ويرفعون العدو فإذا رفعت رأسك قام هؤالء الذين يلونك وخر 

مجيعا وتسجد فتسجد الطائفة اليت تليك والطائفة األخرى قائمة بإزاء العدو فإذا رفعت رأسك من السجود سجد 
  الذين بإزاء العدو مث تسلم عليهم وتأمر أصحابك أن هاجهم هيج فقد حل هلم القتال والكالم 

الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا عبد الصمد بن حبيب  أخربنا أبو علي - ٥٨٠٣
  أهنم غزوا مع عبد الرمحن بن مسرة كإبل فصلى بنا صالة اخلوف : أخربين أيب 

مد وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان األصبهاين ثنا أمحد بن جعفر احلمال ثنا حم - ٥٨٠٤
صلى بنا أبو موسى األشعري رضي اهللا عنه : بن مقاتل ثنا حكام عن أيب جعفر الرازي عن قتادة عن أيب العالية قال 

بأصبهان صالة اخلوف وروى حطان الرقاشي عن أيب موسى أنه صلى صالة اخلوف ويذكر عن جعفر بن حممد عن 
رير وروينا عن سهل بن أيب حثمة أنه علمهم صالة أبيه أن عليا رضي اهللا عنه صلى املغرب صالة اخلوف ليلة اهل

اخلوف وعن بن عمر رضي اهللا عنه أنه كان إذا سئل عن صالة اخلوف وصفها والذين رووها عن النيب صلى اهللا 
عليه و سلم مل حيملها أحد منهم على ختصيص النيب صلى اهللا عليه و سلم هبا أو على أهنا تركت بل رواها كل 

   ٢يعتقد جوازها على الصفة اليت رواها وباهللا التوفيق واحد منهم وهو 

  باب كيفية صالة اخلوف يف السفر إذا كان العدو من غري جهة القبلة أو جهتها



أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ٥٨٠٥غري مأمونني 
أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وحدثنا أبو جعفر كامل بن أمحد املستملي أنبأ بشر بن أمحد  يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان

بن بشر املهرجاين ثنا داود بن احلسني البيهقي ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك بن أنس عن يزيد بن رومان 
ع صالة اخلوف أن طائفة صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم ذات الرقا: عن صاحل بن خوات عمن 

صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى باليت معه ركعة مث ثبت قائما وأمتوا ألنفسهم مث انصرفوا فصفوا وجاه العدو 
وجاءت الطائفة األخرى فصلى هبم الركعة اليت بقيت مث ثبت جالسا وأمتوا ألنفسهم مث سلم هبم رواه البخاري يف 

  مسلم عن حيىي بن حيىي الصحيح عن قتيبة عن مالك ورواه 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد احلمامي املقرئ ببغداد ثنا أبو بكر أمحد بن سلمان ثنا حممد بن إمساعيل  - ٥٨٠٦
السلمي ثنا عبد العزيز األويسي حدثين عبد اهللا بن عمر عن أخيه عبيد اهللا بن عمر عن القاسم بن حممد عن صاحل 

النيب صلى اهللا عليه و سلم صالة اخلوف فصف طائفة معه وطائفة تلقاء العدو صلى : بن خوات عن أبيه قال 
فصلى النيب صلى اهللا عليه و سلم بالذين معه ركعة مث قام وقاموا فأمتوا ألنفسهم مث ذهبوا مكان أصحاهبم وجاء 

يد اهللا قال القاسم ما اآلخرون فصلى هبم النيب صلى اهللا عليه و سلم الركعة اليت بقيت مث أمتوا ألنفسهم قال عب
  مسعت شيئا يف صالة اخلوف أحب إيل من هذا 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة عن عبد  - ٥٨٠٧
سلم صلى  أن النيب صلى اهللا عليه و: الرمحن بن القاسم عن أبيه عن صاحل بن خوات عن سهل بن أيب حثمة 

بأصحابه يف خوف فجعلهم خلفه صفني فصلى بالذين يلونه ركعة مث قام فلم يزل قائما حىت صلى الذين خلفه ركعة 
مث تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى هبم النيب صلى اهللا عليه و سلم ركعة مث قعد حىت صلى الذين ختلفوا 

  اهللا بن معاذ ركعة مث سلم هبم رواه مسلم يف الصحيح عن عبيد 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن سلمان الفقيه ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا مسدد ثنا حيىي  - ٥٨٠٨
بن سعيد ح وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأنا جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد 

د القطان ثنا حيىي بن سعيد األنصاري عن القاسم بن حممد عن صاحل بن خوات عن بن بشار العبدي ثنا حيىي بن سعي
أنه قال يف صالة اخلوف يقوم اإلمام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه وطائفة من قبل : سهل بن أيب حثمة 

اهنم ويذهبون العدو ووجوههم إىل العدو فريكع هبم ركعة ويركعون ألنفسهم ويسجدون ألنفسهم سجدتني يف مك
إىل مقام أولئك وجيىء أولئك فريكع هبم ركعة ويسجد هبم سجدتني فهي له اثنتان وهلم واحدة مث يركعون ركعة 

ويسجدون سجدتني لفظ حديث بن بشار ويف حديث مسدد فيصلي بالذين معه ركعة مث يقومون فريكعون ألنفسهم 
   ركعة والباقي مبعناه رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد

وأخربنا أبو صاحل أنبأ جدي ثنا أمحد بن سلمة قال مسعت بن بشار يقول سألت حيىي بن سعيد عن هذا  - ٥٨٠٩
احلديث فحدثين عن شعبة عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن صاحل بن خوات عن سهل بن أيب حثمة عن النيب 

حيىي أكتبه إىل جنبه ولست أحفظ احلديث مبثل حديث حيىي بن سعيد األنصاري وقال : صلى اهللا عليه و سلم 
  ولكنه مثل حديث حيىي 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا حيىي  - ٥٨١٠
هللا عليه و عن شعبة عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن صاحل بن خوات عن سهل بن أيب حثمة عن النيب صلى ا

   ٣يف صالة اخلوف رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد هكذا : سلم 

  باب من قال تقوم الطائفة الثانية فريكعون ألنفسهم الركعة الباقية بعد

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا  - ٥٨١١سالم اإلمام 
العبدي ثنا حيىي بن بكري ثنا مالك عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد عن صاحل بن خوات  حممد بن إبراهيم

أن صالة اخلوف أن يقوم اإلمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة : األنصاري عن سهل بن أيب حثمة حدثه 
بت وأمتوا ألنفسهم الركعة الباقية مث العدو فريكع هبم اإلمام ركعة ويسجد بالذين معه مث يقومون فإذا استوى قائما ث

سلموا وانصرفوا واإلمام قائم وكانوا وجاه العدو مث يقبل اآلخرون الذين مل يصلوا فيكربون وراء اإلمام فريكع هبم 
ويسجد مث يسلم فيقومون فريكعون ألنفسهم الركعة الباقية مث يسلمون كذا رواه مالك بن أنس عن حيىي بن سعيد 

  األنصاري 

بإسناده ومعناه إال أنه قال يف آخره مث ذهبوا : وخالفه سفيان بن سعيد الثوري فرواه عن حيىي بن سعيد  - ٥٨١٢
إىل مصاف أولئك وجاؤوا أولئك وقاموا وراء اإلمام فصلى هبم ركعة مث قاموا فقضوا تلك الركعة مث سلم اإلمام 

اال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن عاصم ثنا أخربنا بذلك أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو ق
احلسني بن حفص عن سفيان فذكره وكذلك رواه روح بن عبادة عن شعبة ومالك قال يف آخره مث يسلم وهذا 

باب أخذ  ٤أوىل أن يكون صحيحا ملوافقته رواية عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه وسائر ما مضى يف الباب قبله 
أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن  - ٥٨١٣صالة اخلوف قال اهللا عز و جل وليأخذوا أسلحتهم السالح يف 

فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا ورقاء عن منصور عن جماهد عن أيب 
الة صالة الظهر وعلى خيل كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعسفان فحضرت الص: عياش الزرقي قال 

املشركني خالد بن الوليد قال فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأصحابه الظهر قال فقال املشركون إن هلم 
صالة بعد هذه هي أحب إليهم من أبنائهم وأمواهلم وأنفسهم يعنون صالة العصر فنزل جربائيل عليه السالم على 

وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة { بني الظهر والعصر فأخربه ونزلت هذه اآلية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
اآلية إىل آخرها فحضرت الصالة فصف رسول اهللا صلى اهللا عليه و } فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم 

ا وركعوا مجيعا مث سلم صفني وعليهم السالح فكرب والعدو بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكربوا مجيع
سجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والصف الذي يليه واآلخرون قياما حيرسونه فلما فرغ رسول اهللا صلى اهللا 

عليه و سلم قام إىل الركعة الثانية وسجد اآلخرون مث تقدم هؤالء إىل مصاف هؤالء وتأخر هؤالء إىل مصاف هؤالء 
سجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والصف الذي يليه واآلخرون قياما  فصلى هبم ركعة أخرى فركعوا مجيعا مث

حيرسوهنم فلما فرغوا سجد هؤالء مث سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أبو عياش فصلى رسول اهللا صلى 
  اهللا عليه و سلم هذه الصالة مرتني مرة بعسفان ومرة يف أرض بين سليم 

 احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أخربنا أبو عبد اهللا - ٥٨١٤
احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو حيىي احلماين عن أيب سعد عن مكحول عن واثلة بن األسقع قال كان أناس من 



ستاكوا مث صلوا يربطون مساويكهم بذوائب سيوفهم فإذا حضرت الصالة ا: أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 
وكان أحدهم إذا حضرت الصالة مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فكان يأخذ سيفه أو قوسه فيصلي مع النيب صلى 

   ٥اهللا عليه و سلم أبو سعد البقال غري قوي 

  باب املعذور يضع السالح

أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو نصر أمحد بن علي بن أمحد الفامي قاال ثنا - ٥٨١٥
إن : حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حجاج قال قال بن جريج أخربين يعلى عن سعيد بن جبري عن بن عباس يف قوله 

كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم قال عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه كان جرحيا 
   ٦مقاتل عن بن جريج  رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن

  باب ما ال حيمل من السالح لنجاسته أو ثقله

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر املقرئ ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا إسحاق بن  - ٥٨١٦
سأل رسول :  إبراهيم أنبأ عقبة بن خالد السكوين ثنا موسى بن حممد بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة بن األكوع أنه

   ٧اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الصالة يف القوس فقال صل يف القوس واطرح القرن موسى بن حممد غري قوي 

  باب كيفية صالة شدة اخلوف

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي ثنا حيىي بن حممد بن  - ٥٨١٧
إذا اختلطوا فإمنا هو : ن سعيد ثنا حجاج بن حممد عن بن جريج عن بن كثري عن جماهد قال صاعد ثنا يوسف ب

التكبري واإلشارة بالرأس قال بن جريج حدثين موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
 صلى اهللا عليه و سلم فإن كثروا مبثل قول جماهد إذا اختلطوا فإمنا هو التكبري واإلشارة بالرأس وزاد عن النيب

  فليصلوا ركبانا أو قياما على أقدامهم يعين صالة اخلوف 

وأخربنا أبو عمرو األديب ثنا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين اهليثم بن خلف الدوري ثنا سعيد بن حيىي  - ٥٨١٨
جماهد إذا اختلطوا فإمنا هو  األموي ثنا أيب ثنا بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر حنوا من قول

وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما : الذكر وإشارة بالرأس وزاد بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  وركبانا رواه البخاري يف الصحيح عن سعيد بن حيىي بن سعيد 
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لكربى: كتاب  لبيهقي ا   سنن ا
البيهقي : املؤلف  بكر  و  أب بن موسى  بن علي  بن احلسني   أمحد 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٥٨١٩
خلوف قال يتقدم اإلمام وطائفة أن عبد اهللا بن عمر كان إذا سئل عن صالة ا: الشافعي أنبأ مالك بن أنس عن نافع 

مث قص احلديث وقال بن عمر يف احلديث فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجاال وركبانا مستقبلي القبلة وغري 
  مستقبليها قال مالك قال نافع ال أرى عبد اهللا بن عمر ذكر ذلك إال عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن سعد احلافظ ثنا  أخربنا أبو نصر عمر بن عبد - ٥٨٢٠
أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا النفيلي ثنا حممد بن سلمة عن حممد بن إسحاق حدثين حممد بن جعفر بن 

عاين رسول اهللا صلى اهللا عليه و الزبري عن عبيد اهللا يعين بن عبد اهللا بن أنيس عن أبيه عبد اهللا بن أنيس أنه قال د
إنه بلغين أن بن نبيح اهلذيل جيمع الناس ليغزوين وهو بنخلة أو بعرنة فأته فاقتله قلت يا رسول اهللا انعته : سلم فقال 

يل حىت أعرفه قال آية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت له قشعريرة قال فخرجت متوشحا بسيفي حىت دفعت 
د هبن منزال حىت كان وقت العصر فلما رأيته وجدت له ما وصف يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و إليه يف ظعن يرتا

سلم من القشعريرة فأقبلت حنوه وخشيت أن يكون بيين وبينه جمادلة تشغلين عن الصالة فصليت وأنا أمشي حنوه 
وجبمعك هلذا الرجل فجاء لذلك أومىء برأسي إمياء فلما انتهيت إليه قال من الرجل قلت رجل من العرب مسع بك 

قال أجل حنن يف ذلك قال فمشيت معه شيئا حىت إذا أمكنين محلت عليه بالسيف فقتلته مث خرجت وتركت ظعاينه 
مكبات عليه فلما قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أفلح الوجه قلت قد قتلته يا رسول اهللا قال 

هللا عليه و سلم فدخل بيته فأعطاين عصا فقال أمسك هذه عندك يا عبد اهللا بن صدقت مث قام يب رسول اهللا صلى ا
أنيس فخرجت هبا على الناس فقالوا ما هذه العصا معك يا عبد اهللا بن أنيس قلت أعطانيها رسول اهللا صلى اهللا 

لت يا رسول اهللا مل عليه و سلم وأمرين أن أمسكها عندي قالوا فال ترجع إليه فتسأله عن ذلك قال فرجعت إليه فق
أعطيتين هذه العصا قال آية ما بيين وبينك يوم القيامة وإن أقل الناس املتخصرون يومئذ قال فقرهنا عبد اهللا بن أنيس 

بسيفه فلم يزل معه حىت إذا مات أمر هبا فضمت معه يف كفنه فدفنا مجيعا وكذلك رواه إبراهيم بن سعد وعبد 
   ٨اق بن يسار الوارث بن سعيد عن حممد بن إسح

  باب العدو يكون وجاه القبلة يف صحراء ال يواريهم شيء يف قلة منهم وكثرة

حدثنا أبو جعفر كامل بن أمحد املستملي أنبأ أبو سهل بشر بن أمحد املهرجاين ثنا داود بن  - ٥٨٢١من املسلمني 
ظ أنبأ أبو حممد عبد العزيز بن عبد الرمحن بن احلسني البيهقي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ جرير ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلاف

سهل الدباس مبكة ثنا حممد بن علي بن زيد الصائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا جرير بن عبد احلميد عن منصور عن 
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعسفان وعلى املشركني خالد بن الوليد : جماهد عن أيب عياش الزرقي قال 

ظهر فقال املشركون لقد أصبنا غرة لقد أصبنا غفلة لو كنا محلنا عليهم وهم يف الصالة فنزلت آية القصر فصلينا ال
بني الظهر والعصر فلما حضرت العصر قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مستقبل القبلة واملشركون أمامه فصف 

ر فركع رسول اهللا صلى اهللا عليه و خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صف وصف بعد ذلك الصف صف آخ



سلم وركعوا مجيعا مث سجد وسجد الصف الذي يليه وقام اآلخرون حيرسوهنم فلما صلى هؤالء السجدتني وقاموا 
سجد اآلخرون الذين كانوا خلفهم مث تأخر الصف الذي يليه إىل مقام اآلخرين وتقدم الصف األخري إىل مقام 

لى اهللا عليه و سلم وركعوا مجيعا مث سجد الصف الذي يليه وقام اآلخرون الصف األول مث ركع رسول اهللا ص
حيرسوهنم فلما جلس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والصف الذي يليه سجد اآلخرون مث جلسوا مجيعا فسلم 
ه وفيه عليهم مجيعا فصالها بعسفان وصالها يوم بين سليم لفظ حديث سعيد بن منصور وحديث حيىي بن حيىي مبعنا

من الزيادة فأخذ الناس السالح وصفوا خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صفني مستقبلي القبلة واملشركون 
مستقبلوهم فكرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكربوا مجيعا مث ركع وركعوا مجيعا مث رفع رأسه ورفعوا مجيعا مث 

إسناد صحيح وقد رواه قتيبة بن سعيد عن جرير فذكر فيه سجد وسجد الصف الذي يليه والباقي مبعناه وهذا 
مساع جماهد من أيب عياش زيد بن الصامت الزرقي وقد رواه جابر بن عبد اهللا األنصاري عن النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم 

اد بن أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا هن - ٥٨٢٢
شهدت صالة اخلوف مع رسول اهللا : السري التميمي أنبأ عبدة عن عبد امللك عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا قال 

صلى اهللا عليه و سلم فصففنا خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صفني وكان العدو بيننا وبني القبلة فكرب النيب 
نا مجيعا مث رفع ورفعنا مجيعا مث احندر النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى اهللا عليه و سلم وكربنا مجيعا مث ركع وركع

بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف املؤخر يف حنر العدو فلما قضى النيب صلى اهللا عليه و سلم السجود 
والصف الذي يليه وقاموا احندر الصف املؤخر بالسجود فلما قضوا سجودهم وقاموا تقدم الصف املؤخر وتأخر 

الصف املقدم مث ركع وركعنا مجيعا مث رفع ورفعنا مجيعا مث احندر النيب صلى اهللا عليه و سلم بالسجود والصف الذي 
يليه وتقدم الذي كان مؤخرا يف الركعة األوىل فلما قضى السجود والصف الذي يليه احندر الصف املؤخر بالسجود 

  فسجدوا قال جابر كما يصنع حرسكم هؤالء بأمرائهم 

وأخربنا أبو صاحل أنبأ جدي ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن بشار العبدي ثنا حيىي يعين بن سعيد القطان  - ٥٨٢٣
صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة اخلوف فذكر : ثنا عبد امللك ثنا عطاء عن جابر بن عبد اهللا أنه 

بر كما يفعل حرسيكم هذا بأمرائهم رواه مسلم يف احلديث مبعناه وزاد يف آخره مث سلم وسلمنا مجيعا قال جا
  الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن منري عن أبيه عن عبد امللك بن أيب سليمان 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أمحد بن يونس  - ٥٨٢٤
غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قوما من جهينة فقاتلوا قتاال شديدا : قال  ثنا زهري ثنا أبو الزبري عن جابر

فلما صلينا الظهر قال املشركون لو ملنا عليهم ميلة القتطعناهم فأخرب جربائيل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
الة هي أحب إليهم من األوالد بذلك فذكر ذلك لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وقالوا إنه سيأتيهم ص

يعين العصر فلما حضرت الصالة صفنا صفني واملشركون بيننا وبني القبلة قال فكرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم وكربنا وركع وركعنا مث سجد وسجد معه الصف األول فلما قاموا سجد الصف الثاين مث تأخر الصف األول 

ألول فكرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكربنا وركع وركعنا مث سجد وسجد وتقدم الصف الثاين فقاموا مقام ا
معه الصف األول وقام الثاين فلما سجد الصف الثاين مث جلسوا مجيعا سلم عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



د بن يونس قال أبو الزبري مث خص جابر أن قال كما يصلي أمراؤكم هؤالء رواه مسلم يف الصحيح عن أمح
  واستشهد البخاري برواية هشام الدستوائي عن أيب الزبري عن جابر يف ذلك 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ القاسم بن زكريا ثنا أبو مهام حدثين حممد بن حرب  - ٥٨٢٥
قام نيب : بة أن عبد اهللا بن عباس قال ثنا الزبيدي يعين حممد بن الوليد عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عت

اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقام الناس معه فكرب وكربوا مث ركع وركع معه ناس منهم مث سجد وسجدوا مث قام إىل 
الركعة الثانية فتأخر الذين سجدوا معه وحرسوا إخواهنم فأتت الطائفة األخرى فركعوا مع النيب صلى اهللا عليه و 

  لناس كلهم يف صالة يكربون ولكن حيرس بعضهم بعضا سلم وسجدوا وا

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا بن صاعد ثنا حممد بن عوف ثنا حيوة بن  - ٥٨٢٦
فذكره بإسناده حنوه رواه البخاري يف الصحيح عن حيوة بن شريح وحيتمل أن يكون : شريح ثنا حممد بن حرب 

  ما روينا عن غريه يف هذا الباب وحيتمل غريه وقد رواه النعمان بن راشد عن الزهري مبينا  املراد هبذا

أخربناه أمحد بن حممد بن احلارث األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا بن صاعد ثنا حممد بن حيىي بن  - ٥٨٢٧
يا بن حيىي الباهلي قالوا ثنا بشر بن عمر أيب حزم القطيعي واجلراح بن خملد قال وحدثنا احلسني بن إمساعيل ثنا زكر

أمر رسول اهللا : ثنا وهيب بن خالد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عباس قال 
صلى اهللا عليه و سلم بصالة اخلوف فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقمنا خلفه صفني فكرب وركع وركعنا 

المها مث رفع رأسه مث خر ساجدا وسجد الصف الذي يليه وثبت اآلخرون قياما حيرسون إخواهنم مجيعا الصفان ك
فلما فرغ من سجوده وقام خر الصف املؤخر سجودا فسجدوا سجدتني مث قاموا فتأخر الصف املقدم الذي يليه 

الذي يليه وثبت وتقدم الصف املؤخر فركع وركعوا مجيعا وسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والصف 
اآلخرون قياما حيرسون إخواهنم فلما قعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خر الصف املؤخر سجودا فسجدوا مث 

  سلم النيب صلى اهللا عليه و سلم وكذلك رواه داود بن احلصني عن عكرمة عن بن عباس 

بن بالل ثنا أبو األزهر ثنا يعقوب بن إبراهيم أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي  - ٥٨٢٨
ما : بن سعد ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين داود بن احلصني موىل عمرو بن عثمان عن عكرمة عن بن عباس قال 

كانت صالة اخلوف إال كصالة أحراسكم هؤالء اليوم خلف أئمتكم إال أهنا كانت أظنه قال عقبا قامت طائفة وهم 
 صلى اهللا عليه و سلم وسجدت معه طائفة مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وسجد الذين مجيع مع رسول اهللا

كانوا قياما ألنفسهم مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقاموا معه مجيعا مث ركع وركعوا معه مجيعا مث سجد 
معه أول مرة فلما جلس رسول اهللا صلى  فسجد معه الذين كانوا قياما أول مرة وقام اآلخرون الذين كانوا سجدوا

اهللا عليه و سلم والذين سجدوا معه يف آخر صالهتم سجد الذين كانوا قياما ألنفسهم مث جلسوا فجمعهم رسول 
   ٩اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالسالم 

  باب اإلمام يصلي بكل طائفة ركعتني ويسلم



س حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عفان ثنا أبان أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العبا - ٥٨٢٩
أقبلنا مع رسول اهللا صلى اهللا : العطار ثنا حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن جابر بن عبد اهللا قال 

 عليه و سلم قال عليه و سلم حىت إذا كنا بذات الرقاع كنا إذا أتينا شجرة ظليلة تركناها لرسول اهللا صلى اهللا
فجاء رجل من املشركني وسيف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معلق بشجرة فأخذ سيف نيب اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم فاخترطه فقال لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ختافين قال ال قال فمن مينعك مين قال اهللا مينعين منك قال 
يه و سلم قال فغمد السيف وعلقه قال فنودي بالصالة قال فصلى بطائفة فتهدده أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عل

ركعتني مث تأخروا فصلى بالطائفة األخرى ركعتني قال فكانت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أربع ركعات 
وللقوم ركعتني رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن عفان وأخرجه أيضا من حديث معاوية بن 

سالم عن حيىي وكذلك رواه سليمان بن قيس اليشكري عن جابر وقال حارب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  حمارب خصفة فجاء رجل منهم مث ذكر احلديث مبعناه وأمت منه وروى عن احلسن عن جابر 

اش القطان أنبأ أبو أخربنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر احلفار ببغداد أنبأ احلسني بن حيىي بن عي - ٥٨٣٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : األشعث ثنا عبد األعلى عن يونس عن احلسن قال حدث جابر بن عبد اهللا 

صلى بأصحابه فصلت طائفة منهم معه وطائفة وجوههم قبل العدو فصلى هبم ركعتني مث قاموا وجاء اآلخرون 
  ل فصلى هبم ركعتني وسلم وقيل فيه عن يونس ببطن خن

وأخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ثنا أبو جعفر حممد بن حممد بن عبد اهللا  - ٥٨٣١
البغدادي ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن سلمة عن قتادة عن احلسن عن جابر بن عبد اهللا 

منهم ركعتني مث سلم مث صلى باآلخرين ركعتني مث سلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى بأصحابه بطائفة : 
هكذا روياه عن احلسن عن جابر وخالفهما أشعث فرواه عن احلسن عن أيب بكرة ووافقه على ذلك أبو حرة 

  الرقاشي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ وأبو صادق  - ٥٨٣٢
أيب الفوارس الصيدالين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق البصري ثنا سعيد بن عامر بن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى ببعضهم ركعتني مث سلم فتأخروا : عن األشعث عن احلسن عن أيب بكرة 
ى اهللا عليه و سلم أربع ركعات وللمسلمني وجاء اآلخرون فصلى هبم ركعتني مث سلم فكانت لرسول اهللا صل

  ركعتني ركعتني يف صالة اخلوف 

وكذلك رواه معاذ بن معاذ عن األشعث وقال يف الظهر وزاد قال وبذلك كان يفيت احلسن وكذلك يف  - ٥٨٣٣
اسة ثنا أبو املغرب يكون لإلمام ست ركعات وللقوم ثالثا ثالثا أخربنا بذلك أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن د

داود ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا األشعث فذكر احلديث مبعناه واللفظ خمتلف وذكر هذه الزيادة وقوله وكذلك 
يف املغرب وجدته يف كتايب موصوال باحلديث وكأنه من قول األشعث وهو يف بعض النسخ قال أبو داود وكذلك يف 

  املغرب مرفوعا وال أظنه إال وامها يف ذلك  رواه بعض الناس عن أشعث يف: املغرب وقد 



أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو علي احلسني بن علي احلافظ أنبأ عبدان األهوازي ثنا حممد بن  - ٥٨٣٤
: معمر بن ربعي القيسي ثنا عمرو بن خليفة البكراوي ثنا أشعث بن عبد امللك احلمراين عن احلسن عن أيب بكرة 

 صلى اهللا عليه و سلم صلى بالقوم يف اخلوف صالة املغرب ثالث ركعات مث انصرف وجاء اآلخرون فصلى أن النيب
   ١٠هبم ثالث ركعات 

  باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة مث يقضون الركعة األخرى بعد سالم اإلمام

محد بن عبد اهللا املزين أنبأ علي بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو حممد أ - ٥٨٣٥
حممد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخربين شعيب بن أيب محزة عن الزهري أخربين سامل بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عمر 

غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غزوة قبل جند فوافينا العدو فصاففناهم فقام رسول اهللا صلى اهللا : قال 
فصلى لنا فقامت طائفة منا معه وأقبلت طائفة على العدو فركع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبن عليه و سلم 

معه ركعة وسجدتني مث انصرفوا فكانوا مكان الطائفة اليت مل تصل وجاءت الطائفة اليت مل تصل فركع هبم رسول اهللا 
ليه و سلم وقام كل رجل من املسلمني فركع صلى اهللا عليه و سلم ركعة وسجدتني مث سلم رسول اهللا صلى اهللا ع

  لنفسه ركعة وسجدتني رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان 

وحدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن موسى العالف ثنا أمحد بن  - ٥٨٣٦
هللا احلافظ واللفظ له أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر ح وأخربنا أبو عبد ا

: ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا معمر عن الزهري عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه 
و مث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى صالة اخلوف بإحدى الطائفتني ركعة والطائفة األخرى مواجهة العد

انصرفوا فقاموا يف مقام أولئك وجاء أولئك فصلى هبم ركعة أخرى مث سلم عليهم مث قام هؤالء فقضوا ركعتهم 
  وقام هؤالء فقضوا ركعتهم رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن عبد بن محيد عن عبد الرزاق 

بن أمحد الطرباين ثنا حفص بن عمر ثنا قبيصة ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ سليمان  - ٥٨٣٧
صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم صالة اخلوف فقامت طائفة : سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال 

معه وطائفة منهم فيما بينهم وبني العدو فصلى هبم ركعة مث ذهب هؤالء إىل مصاف هؤالء وجاء هؤالء إىل مصاف 
  هبم ركعة مث سلم عليهم مث قضت الطائفتان ركعة ركعة هؤالء فصلى 

وأخربنا أبو احلسن أنبأ سليمان ثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا حيىي بن آدم عن سفيان عن  - ٥٨٣٨
  مثله رواه مسلم يف الصحيح : موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

 بكر بن أيب شيبة وزاد فيه قال وقال بن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك يصلي راكبا أو عن أيب - ٥٨٣٩
قائما يومىء إمياء أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أيب شيبة 

   ١١مبعناه وبزيادته : فذكره 

  ئفتني مجيعا مث قضى كل طائفة ركعتها الباقيةباب من قال يف هذا كرب بالطا



أخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم  - ٥٨٤٠مناوبة 
الشيباين ثنا أمحد بن حازم أنبأ أبو نعيم ثنا عبد السالم بن حرب عن خصيف عن أيب عبيدة عن عبد اهللا يعين بن 

صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة اخلوف فصففنا صفني صف خلف وصف مواجه : قال مسعود أنه 
العدو فكرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالصفني خلفه فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتني مث انصرفوا إىل مقام 

 صلى اهللا عليه و سلم وصلوا إخواهنم وأقبل اآلخرون يتخللوهنم فصلى هبم ركعة وسجدتني مث سلم رسول اهللا
الذين خلفه ألنفسهم ركعة وسجدتني مث انصرفوا إىل مصافهم وأقبل اآلخرون فصلوا ألنفسهم ركعة وسجدتني قال 
خصيف ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني العدو وبني القبلة ورواه الثوري عن خصيف وقال يف احلديث صف 

ة ورواه شريك عن خصيف وقال يف احلديث فكرب نيب اهللا صلى اهللا عليه و خلفه وصف موازي العدو وكل يف صال
سلم فكرب الصفان مجيعا وهذا احلديث مرسل أبو عبيدة مل يدرك أباه وخصيف اجلزري ليس بالقوي قال أبو داود 

  السجستاين 

إىل مقام أصحاهبم  وصلى عبد الرمحن بن مسرة هكذا إال أن الطائفة اليت صلى هبم ركعة مث سلم مضوا - ٥٨٤١
وجاء هؤالء فصلوا ألنفسهم ركعة مث رجعوا إىل مقام أولئك فصلوا ألنفسهم ركعة حدثنا بذلك مسلم بن إبراهيم 

ثنا عبد الصمد بن حبيب أخربين أيب أهنم غزوا مع عبد الرمحن بن مسرة كابل فصلى بنا صالة اخلوف أخربناه أبو 
   ١٢فذكره : نا أبو داود علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ث

  باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ومل يقضوا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن  - ٥٨٤٢
زهدم عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان أخربين األشعث يعين بن سليم عن األسود بن هالل عن ثعلبة بن 

كنا مع حذيفة بطربستان فقال سعيد بن العاص أيكم شهد صالة اخلوف مع رسول اهللا صلى اهللا : احلنظلي قال 
عليه و سلم فقال حذيفة أنا فقام صف خلفه وصف موازي العدو فصلى هبم ركعة مث ذهب هؤالء إىل مصافهم 

ان عن سفيان إال أنه قال فقام حذيفة وصف وجاء أولئك فصلى هبم ركعة مث سلم عليهم ورواه حيىي بن سعيد القط
الناس خلفه صفني صفا خلفه وصفا موازي العدو وصلى بالذين خلفه ركعة مث انصرف هؤالء إىل مكان هؤالء 

  وجاء أولئك فصلى هبم ركعة ومل يقضوا 

وب ثنا حممد أخربناه أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعق - ٥٨٤٣
فذكره كذا رواه ثعلبة بن زهدم من هذا الوجه عنه وقد رويناه من : بن أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد حدثين سفيان 

حديث أيب إسحاق عن سليم بن عبد السلويل قال كنت مع سعيد بن العاص بطربستان فقال هلم سعيد أيكم شهد 
ل حذيفة أنا فذكر صالة مثل صالة النيب صلى اهللا عليه و مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة اخلوف فقا

سلم بعسفان فقول الراوي يف رواية ثعلبة صف موازي العدو يريد به حال السجود وقوله مث انصرف هؤالء إىل 
مكان هؤالء وجاء أولئك يريد به تقدم الصف املؤخر وتأخر الصف املقدم بعد الفراغ من الركعة األوىل ويف ذلك 

الركعتني مع اإلمام فال حيتاجون إىل قضاء شيء بعده وذلك بني يف رواية سليم بن عبد عن حذيفة وتلك قضاء 
  القصة وهذه واحدة فوجب محل إحدى الروايتني على األخرى مع ما فيه من االتفاق لسائر الروايات وباهللا التوفيق 



 ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال - ٥٨٤٤
عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان قال حدثين أبو بكر بن أيب جهم ثنا عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن بن 

صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة اخلوف بذي قرد فصف خلفه صف وصف موازي العدو : عباس قال 
هؤالء إىل مصاف أولئك وجاء أولئك فصلوا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم ركعة مث سلم  فصلى هبم ركعة مث ذهب

  عليهم قال سفيان فكان للنيب صلى اهللا عليه و سلم ركعتني ولكل طائفة ركعة 

د وق: أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي  - ٥٨٤٥
روى حديث ال يثبت أهل العلم باحلديث مثله أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى بذي قرد بطائفة ركعة مث سلموا 
وبطائفة ركعة مث سلموا فكانت لإلمام ركعتني ولكل طائفة ركعة قال الشافعي وإمنا تركناه ألن مجيع األحاديث يف 

صالة ما على اإلمام وكذلك أصل الفرض يف الصالة على صالة اخلوف جمتمعة على أن على املأمومني من عدد ال
الناس واحد يف العدد وألنه ال يثبت عندنا مثله لشيء يف بعض إسناده قال الشيخ هذا حديث مل خيرجه البخاري وال 

مسلم يف كتابيهما وأبو بكر بن أيب اجلهم يتفرد بذلك هكذا عن عبيد اهللا بن عبد اهللا وقد حيتمل أن يكون مثل 
الته بعسفان فإن قوله مث ذهب هؤالء إىل مصاف أولئك وجاء أولئك أراد به يف تقدم الصف املؤخر وتأخر ص

الصف املقدم وقد روى الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عباس ما دل على ذلك مع اختالف فيه عن 
لروايات ويف ذلك دليل على الزهري وقت حراسة أحد الصفني ورواه عكرمة عن بن عباس وقد مضى ذكر هذه ا

  صحة هذا التأويل وعلى مثل ذلك حيمل أيضا 

ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا قبيصة بن  - ٥٨٤٦
وف فقال إئت أتيت فالن بن وديعة فسألته عن صالة اخل: عقبة ثنا سفيان عن الركني عن القاسم بن حسان قال 

زيد بن ثابت فسأله فأتيت زيدا فسألته فقال صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة اخلوف فصف صفا خلفه 
وصفا موازي العدو فصلى هبم ركعة مث ذهب هؤالء إىل مصاف هؤالء وجاء هؤالء إىل مصاف هؤالء فصلى هبم 

  ركعة مث سلم 

ن املؤمل ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا أبو أمحد حممد وأخربنا أبو حممد احلسن بن علي ب - ٥٨٤٧
شهدت مع رسول اهللا : بن عبد الوهاب ثنا جعفر بن عون أنبأ املسعودي عن يزيد الفقري عن جابر بن عبد اهللا قال 

نطلق الذين صلى اهللا عليه و سلم اخلوف فأمر بطائفة تقوم يف وجه العدو وقام فصلى بطائفة ركعة فلما سجد ا
صلوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقاموا مقام أولئك وجاء أولئك فقاموا خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم فصلى هبم ركعة فلما سجدوا جلس فسلم هبم فكانت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركعتني وللذين خلفه 

لشيخ وهذا حيتمل ما احتمل حديث حذيفة وبن عباس وزيد يف ركعة فلما سلم بالذين خلفه سلم اآلخرون قال ا
قوله فكانت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركعتني وللذين خلفه ركعة حيتمل أن يكون من جهة بعض الرواة 
قبل جابر فقد روينا عن عطاء وأيب الزبري عن جابر ما دل على ذلك وقد قال بعضهم يف حديث يزيد الفقري أهنم 

ركعة أخرى هكذا قاله أبو داود السجستاين قال الشيخ ورواه احلكم بن عتيبة عن يزيد الفقري عن جابر قضوا 
وقال فصففنا صفني فذكره بلفظ حمتمل للتأويل الذي ذكرناه إال أن املسعودي قد رواه مرة بالزيادة فتوى من جهة 

  جابر بن عبد اهللا مبنع هذا التأويل واهللا أعلم وذلك فيما 



أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا املسعودي  - ٥٨٤٨
سألت جابرا عن الركعتني يف السفر أقصرمها قال جابر إن الركعتني يف السفر : عن يزيد بن صهيب الفقري قال 

ن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند القتال ليستا بقصر إمنا القصر ركعة عند القتال مث أنشأ حيدث أنه كا
وحضرت الصالة فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصف طائفة خلفه وقامت طائفة وجوهها قبل وجوه العدو 
فصلى هبم ركعة وسجد هبم سجدتني مث إن الذين صلوا خلفه انطلقوا فقاموا مقام أولئك وجاء أولئك فصلوا خلف 

اهللا عليه و سلم فصلى هبم ركعة وسجد هبم سجدتني مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جلس رسول اهللا صلى 
فسلم وسلم الذين خلفه وسلموا أولئك فكانت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركعتني وللقوم ركعة ركعة مث قرأ 

إن كان ال حيتمل ما ذكرناه من يزيد وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة قال الشيخ وهذا الذي روى عن جابر 
التأويل فيحتمل أن يكون خربا عن صالته يف الغداة اليت وصف هو وغريه صالته فيها وأهنم قضوا ركعتهم الباقية 

ويكون يف حكم شيء أثبته بعض الرواة دون بعض فيؤخذ بقول املثبت واألصل وجوب العدد حىت يثبت جواز 
  واهللا أعلم النقصان عنه مبا ال حيتمل التأويل 

أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا  - ٥٨٤٩
أنه صلى هبؤالء ركعة : حيىي بن سعيد عن مسعود عن مساك احلنفي عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

تصرا وقد رويناه عن سامل ونافع عن بن عمر أن كل واحدة من وهبؤالء ركعة يف صالة اخلوف كذا أتى به مساك خم
  الطائفتني قضوا ركعتهم واحلكم لإلثبات يف مثل هذا وباهللا التوفيق 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا حممد بن إمساعيل األمحسي ثنا  - ٥٨٥٠
إن اهللا فرض الصالة على : عن بكري بن األخنس عن جماهد عن بن عباس قال احملاريب عن أيوب بن عائذ الطائي 

  لسان نبيكم صلى اهللا عليه و سلم أربعا يف احلضر ويف السفر ركعتني ويف اخلوف ركعة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن عبد اهللا أنبأ احلسن بن سفيان ثنا عثمان وأبو بكر ابنا أيب  - ٥٨٥١
بنحوه رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر : بة قاال ثنا القاسم بن مالك املزين ثنا أيوب بن عائذ الطائي فذكره شي

بن أيب شيبة وحيتمل أن يكون املراد به ركعة مع اإلمام وينفرد بركعة أخرى على قول من يرى فرض الصالة يف 
لثابتة مع اختالف وجوهها واإلتفاق يف عددها دليل اجلماعة على األعيان ويف كيفية صالة اخلوف يف األحاديث ا

على صحة هذا التأويل واهللا أعلم وذهب أمحد بن حنبل رمحه اهللا ومجاعة من أصحاب احلديث إىل أن كل حديث 
   ١٣ورد يف أبواب صالة اخلوف فالعمل به جائز وباهللا التوفيق 

  ا مث صلت األخرىباب من قال قضت الطائفة الثانية الركعة األوىل عند جميئه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن  - ٥٨٥٢مع اإلمام مث قضت الطائفة األوىل الركعة الثانية مث كان السالم 
صاحل بن هانئ ثنا حممد بن أمحد بن أنس القرشي ثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ ثنا حيوة بن شريح أنبأ أبو األسود أنه 

سأل أبا هريرة هل صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن مروان بن احلكم أنه مسع عروة بن الزبري حيدث 
سلم صالة اخلوف قال أبو هريرة نعم قال مروان مىت فقال أبو هريرة عام غزوة جند قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

 القبلة فكرب رسول اهللا سلم إىل الصالة صالة العصر فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إىل



صلى اهللا عليه و سلم فكربوا مجيعا الذين معه والذين مقابل العدو مث ركع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركعة 
واحدة وركعت الطائفة اليت معه مث سجد فسجدت الطائفة اليت تليه واآلخرون قيام مقابل العدو مث قام رسول اهللا 

الطائفة اليت معه فذهبوا إىل العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة مقابل العدو فركعوا  صلى اهللا عليه و سلم وقامت
وسجدوا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قائم كما هو مث قاموا فركع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركعة 

سجدوا ورسول اهللا أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه مث أقبلت الطائفة اليت كانت مقابل العدو فركعوا و
صلى اهللا عليه و سلم قاعد ومن معه مث كان السالم فسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسلموا مجيعا فكان 

لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركعتني ولكل رجل من الطائفتني ركعة ركعة كذا قال والصواب لكل واحد من 
حلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا الطائفتني ركعتني ركعتني أخربنا بذلك أبو ا

حممد بن أيب بكر ثنا عبد اهللا بن يزيد ثنا حيوة وبن هليعة قاال ثنا أبو األسود فذكره مبعناه وهذا بني يف تفسري 
  هريرة احلديث ولعله أراد ركعة ركعة مع اإلمام وكذلك رواه حممد بن جعفر بن الزبري عن عروة عن أيب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ٥٨٥٣
صلى : اجلبار ثنا يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق حدثين حممد بن جعفر بن الزبري عن عروة عن أيب هريرة قال 

اخلوف فصدع الناس صدعني فقامت طائفة خلف رسول اهللا صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالناس صالة 
اهللا عليه و سلم وطائفة جتاه العدو فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبن خلفه ركعة وسجد هبم سجدتني مث 
رون قام وقاموا معه فلما استوى قائما رجع الذين خلفه وراءهم القهقري فقاموا وراء الذين بإزاء العدو وجاء اآلخ
فقاموا خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلوا ألنفسهم ركعة ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قائم مث 

قاموا فصلى هبم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخرى فكانت هلم ولرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركعتني مث 
جلسوا خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسلم هبم  جاء الذين بإزاء العدو فصلوا ألنفسهم ركعة وسجدتني مث

مجيعا كذا رواه يونس بن بكري عن بن إسحاق ورواه سلمة بن الفضل عن بن إسحاق عن حممد بن جعفر بن الزبري 
وحممد بن عبد الرمحن بن األسود عن عروة عن أيب هريرة ورواه إبراهيم بن سعد عن بن إسحاق عن حممد بن عبد 

األسود بن نوفل عن عروة عن أيب هريرة وعن بن إسحاق عن حممد بن جعفر بن الزبري عن عروة عن  الرمحن بن
عائشة مع اختالف يف لفظ حديث عائشة رضي اهللا عنها ليس ذلك يف لفظ حديث أيب هريرة أما روايته عن بن 

  أبيه  إسحاق عن حممد بن عبد الرمحن فذكره أبو األزهر عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن

فأما روايته عن بن إسحاق عن حممد بن جعفر بن الزبري فأخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسني أمحد  - ٥٨٥٤
بن عثمان بن حيىي املقرئ ببغداد ثنا العباس بن حممد بن حامت الدوري ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ح وأخربنا أبو 

زار ثنا أبو األزهر ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين طاهر الفقيه ثنا أبو حامد بن بالل الب
صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حممد بن جعفر بن الزبري عن عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

صفت طائفة وراءه سلم بالناس صالة اخلوف بذات الرقاع فصدع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الناس صدعني ف
وقامت طائفة وجاه العدو قالت فكرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكربت الطائفة الذين صلوا خلفه مث ركع 
فركعوا مث سجد فسجدوا مث رفع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأسه فرفعوا معه مث مكث رسول اهللا صلى اهللا 

لثانية مث قاموا فنكصوا على أعقاهبم ميشون القهقري حىت قاموا من عليه و سلم جالسا فسجدوا ألنفسهم السجدة ا
ورائهم وأقبلت الطائفة األخرى فصفوا خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكربوا مث ركعوا ألنفسهم مث سجد 



ركعته  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سجدته الثانية فسجدوا معه مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف
الثانية وسجدوا هم ألنفسهم السجدة الثانية مث قامت الطائفتان مجيعا فصفوا خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فركع هبم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركعة فركعوا مجيعا مث سجد فسجدوا مجيعا مث رفع رأسه فرفعوا معه كل 

ا جدا ال يألوا أن خيفف ما استطاع مث سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه ذلك من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سريع
و سلم فسلموا مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد شركه الناس يف صالته كلها حديثهما سواء يف املعىن 

   ١٤وقد تزيد إحدامها على األخرى بكلمة أو حنوها 

  باب من له أن يصلي صالة اخلوف

أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي أنبأ أمحد بن سلمة ثنا حممد بن رافع ثنا أخربنا  - ٥٨٥٥
أن ثابتا موىل عمر بن عبد الرمحن أخربه أنه ملا كان بني عبد : حممد بن بكر أنبأ بن جريج أخربين سليمان األحول 

الد بن العاص إىل عبد اهللا بن عمرو فوعظه اهللا بن عمرو وعنبسة بن أيب سفيان ما كان تيسروا للقتال فركب خ
فقال عبد اهللا بن عمرو أما علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد رواه مسلم 

  يف الصحيح عن حممد بن حامت عن حممد بن بكر 

عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عمرو حممد بن أمحد املقرئ ثنا  - ٥٨٥٦
كريب ثنا خالد بن خملد ثنا حممد بن جعفر عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال جاء رجل إىل 

يا رسول اهللا أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مايل قال فال تعطه مالك قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
 قال قاتله قال أرأيت إن قتلين قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال فهو يف النار رواه مسلم يف أرأيت إن قاتلين

  الصحيح عن أيب كريب 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل البزار ثنا حيىي بن الزبري املكي ثنا  - ٥٨٥٧
:  بن عوف عن سعيد بن زيد قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول سفيان عن الزهري عن طلحة بن عبد اهللا

  من قتل دون ماله فهو شهيد 

وحدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ٥٨٥٨
طلحة بن عبد اهللا بن عوف عن سعيد بن زيد إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أيب عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسر عن 

من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دمه : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  فهو شهيد 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا عباس بن الفضل األسفاطي ثنا أبو  - ٥٨٥٩
فذكره بإسناده ومعناه إال أنه قال ومن أصيب دون دينه فهو شهيد ومل يذكر : ثنا إبراهيم بن سعد حدثين أيب  الوليد

   ١٥الدم وقد ذكرمها مجيعا بعض الرواة عن أيب داود 

  باب ما ليس له لبسه وافتراشه



ا عبد اهللا بن رجاء ثنا حرب أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثن - ٥٨٦٠
: يعين بن شداد عن حيىي يعين بن أيب كثري قال حدثين عمران بن حطان أنه سأل بن عباس عن لبس احلرير فقال 
سل عنه عائشة رضي اهللا عنها فسألت عائشة فقالت سل بن عمر فسألت بن عمر فقال حدثين أبو حفص أن 

احلرير يف الدنيا فال خالق له يف اآلخرة رواه البخاري يف الصحيح  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من لبس
  عن عبد اهللا بن رجاء 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو العباس حممد بن يعقوب من أصل كتابه وأخربنا أبو عبد اهللا  - ٥٨٦١
ا بشر بن بكر عن األوزاعي قال إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس األصم ثنا الربيع بن سليمان ثن

ال يلبس احلرير يف الدنيا : حدثين شداد أبو عمار حدثين أبو أمامة أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  إال من ال خالق له يف اآلخرة رواه مسلم يف الصحيح عن إبراهيم الرازي عن شعيب بن إسحاق عن األوزاعي 

ديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ القاسم هو بن زكريا املقرئ ثنا احلسن بن عبد أخربنا أبو عمرو األ - ٥٨٦٢
مسعت بن أيب جنيح حيدث عن جماهد عن بن أيب ليلى : العزيز اجلروي واجلرجاين قاال ثنا وهب بن جرير ثنا أيب قال 

ى اهللا عليه و سلم هنانا أن قال استسقى حذيفة فأتاه دهقان بإناء فضة فأخذه فرماه به وقال إن رسول اهللا صل
نشرب يف آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس احلرير والديباج وأن جنلس عليه وقال هو هلم يف الدنيا 

ولكم يف اآلخرة قال فأخربنا القاسم قال وحدثين الفضل بن سهل ثنا حيىي بن إسحاق ثنا جرير عن بن أيب جنيح مثله 
  ن علي بن املديين عن وهب بن جرير بن حازم رواه البخاري يف الصحيح ع

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو سهل أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن زياد القطان ببغداد ثنا حممد  - ٥٨٦٣
بن اجلهم السمري ثنا جعفر بن عون ثنا أبو إسحاق سليمان الشيباين عن أشعث بن أيب الشعثاء عن معاوية بن 

أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بسبع وهنانا عن سبع أمرنا بعيادة املريض : رباء بن عازب قال سويد عن ال
واتباع اجلنائز وإفشاء السالم وإجابة الداعي وتشميت العاطس ونصر املظلوم وإبرار القسم وهنانا عن الشرب يف 

التختم بالذهب وركوب املياثر ولباس القسي  الفضة فإنه من يشرب فيها يف الدنيا ال يشرب فيها يف اآلخرة وعن
  واحلرير والديباج واإلستربق 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو الوليد ثنا علي بن زاطيا ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا جرير ثنا  - ٥٨٦٤
ن بن أيب شيبة ورواه مبعناه رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة عن جرير ورواه مسلم عن عثما: الشيباين فذكره 

عبد اهللا بن إدريس قال حدثنا أبو إسحاق الشيباين فذكره وقال يف احلديث وجلوس على املياثر أخربنا أبو عمرو 
األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ القاسم ثنا أبو كريب وبن أيب مذعور ويوسف قالوا ثنا عبد اهللا بن إدريس 

  فذكره رواه مسلم عن أيب كريب 

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ إمالء ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان عن  - ٥٨٦٥
استأذن سعد على بن عامر وحتته مرافق من حرير : عمرو بن دينار أنه مسع صفوان بن عبد اهللا بن صفوان يقول 

ي وحتيت مرافق من حرير فأمرت هبا فرفعت فقال فأمر هبا فرفعت فدخل وعليه مطرف من خز فقال له استأذنت عل



له نعم الرجل أنت يا بن عامر إن مل تكن ممن قال عز و جل أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا واهللا لئن أضطجع 
  على مجر الغضا أحب إيل من أن أضطجع عليها 

جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان وأخربنا أبو نصر بن قتادة ثنا أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن  - ٥٨٦٦
يا أبا إسحاق إن هذا الذي عليك شطره حرير وشطره خز فقال إمنا يلي جلدي منه : فذكره بنحوه وزاد فيه فقال 

   ١٦اخلز وروينا عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه أيت بدابة عليها سرج ديباج فأىب أن يركبها 

  ك يف احلربباب الرخصة فيما يكون جبة من ذل

  روي عن عروة أنه كان يلبسه يف احلرب وعن عطاء بن أيب رباح أنه مل ير به بأسا يف احلرب وكرهه احلسن البصري 

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حجاج  - ٥٨٦٧
شكيا إىل رسول اهللا صلى : لزبري وعبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنهما بن املنهال ثنا مهام عن قتادة عن أنس أن ا

اهللا عليه و سلم القمل يف غزاة هلما فأذن هلما يف قميص احلرير قال أنس فرأيت على كل واحد منهما قميص حرير 
  أخرجاه يف الصحيح من حديث مهام بن حيىي وغريه عن قتادة 

بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضيب وزياد بن  أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد - ٥٨٦٨
رأيت عند أمساء بنت أيب بكر رضي : اخلليل قاال ثنا مسدد ثنا عبد الواحد ثنا احلجاج ثنا أبو عمر خنت عطاء قال 

   ١٧ب اهللا عنها جبة مزررة بالديباج فقلت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يلبس هذه يف احلر

  باب ما يرخص للرجال من احلرير للحكة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا  - ٥٨٦٩
رخص لعبد الرمحن بن عوف والزبري بن العوام رضي اهللا عنهما يف احلرير : شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال 

  من حكة 

وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ عمران بن موسى ثنا موسى بن السندي ثنا وكيع  - ٥٨٧٠
رخص النيب صلى اهللا عليه و سلم لعبد الرمحن بن عوف والزبري بن العوام يف : ثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال 

  مد عن وكيع هكذا لبس احلرير من حكة كانت هبما رواه البخاري يف الصحيح عن حم

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو احلريي أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا  - ٥٨٧١
رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو رخص للزبري بن العوام وعبد : وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال 
انت هبما رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة هكذا وقال أمحد الرمحن بن عوف يف لبس احلرير حلكة ك

  بن حنبل عن وكيع رخص وقال غندر عن شعبة رخص أو رخص النيب صلى اهللا عليه و سلم 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ٥٨٧٢
أن النيب : ا عبد الوهاب بن عطاء قال سئل سعيد عن لبس احلرير فأخربنا عن قتادة عن أنس بن مالك طالب ثن

صلى اهللا عليه و سلم رخص لعبد الرمحن بن عوف يف قميص من حرير يف سفر من حكة كان جيدها جبلده وللزبري 
  بن العوام 

جعفر ثنا عمران بن موسى ثنا عثمان بن أيب شيبة  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب - ٥٨٧٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رخص لعبد الرمحن : ثنا أبو أسامة ثنا سعيد ثنا قتادة أن أنس بن مالك أنبأهم 

بن عوف والزبري بن العوام يف القمص احلرير يف السفر من حكة كانت هبما أو وجع كان هبما رواه مسلم يف 
ن أيب كريب عن أيب أسامة وأخرجه البخاري من وجه آخر عن سعيد بن أيب عروبة وأخرجاه من حديث الصحيح ع

مهام بن حيىي عن قتادة وفيه فرخص هلما يف قميص احلرير يف غزاة هلما فيشبه أن تكون الرخصة يف لبسه للحرب 
  وإن كان ظاهره أهنا للحكة واهللا أعلم 

الفضل أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا أمحد بن حممد بن عيسى الربيت ثنا أبو وقد أخربنا أبو احلسني بن  - ٥٨٧٤
كان لعبد الرمحن بن عوف قميص من حرير يلبسه حتت : حذيفة ثنا سفيان عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه قال 

جوازه يف غري احلرب  ثيابه فقال له عمر رضي اهللا عنه ما هذا قال لبسته عند من هو خري منك ظاهر هذا يدل على
   ١٨واحلديث منقطع 

  باب الرخصة يف العلم وما يكون يف نسجه قز وقطن أو كتان وكان القطن الغالب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أمحد بن يونس  - ٥٨٧٥
كتب إلينا عمر رضي اهللا عنه وحنن بأذربيجان يا عتبة بن فرقد أنه : ال ثنا زهري ثنا عاصم األحول عن أيب عثمان ق

ليس من كدك وال كد أبيك وال كد أمك قاهلا ثالث مرات فأشبع املسلمني يف رحاهلم مما تشبع منه يف رحلك 
إال هكذا  وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس احلرير فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن لبس احلرير

ورفع لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أصبعيه قال زهري قال عاصم هذا يف الكتاب رواه البخاري ومسلم مجيعا 
  يف الصحيح عن أمحد بن يونس خمتصرا 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري بالبصرة ثنا جعفر بن حممد  - ٥٨٧٦
أتانا كتاب عمر بن اخلطاب : ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة ثنا قتادة قال مسعت أبا عثمان النهدي يقول  القالنسي

رضي اهللا عنه وحنن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن احلرير إال هكذا وأشار 
اإلعالم رواه البخاري يف الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من بإصبعيه اللتني تليان اإلهبام قال فما عتمنا أنه يعين 

  وجه آخر عن شعبة 

أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل القطان أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عبد  - ٥٨٧٧
ب رضي اهللا عنه الرمحن بن حممد بن منصور ثنا معاذ بن هشام ثنا أيب عن قتادة عن أيب عثمان عن عمر بن اخلطا



هنى نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن لبس احلرير إال موضع أصبعني رواه مسلم يف الصحيح عن أيب غسان : قال 
  املسمعي وحممد بن املثىن عن معاذ بن هشام 

ور وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عبد الرمحن بن حممد بن منص - ٥٨٧٨
خطب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : ثنا معاذ بن هشام ثنا أيب عن قتادة عن عامر الشعيب عن سويد بن غفلة قال 

باجلابية قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن لبس احلرير إال موضع أصبعني أو ثالثة أو أربعة رواه مسلم يف 
ذ بن هشام وكذلك رواه بن أيب عروبة عن قتادة ورواه أيضا الصحيح عن عبيد اهللا القواريري ومجاعة عن معا

حفص بن غياث عن عاصم األحول عن أيب عثمان أن عمر رضي اهللا عنه كان ينهى عن احلرير والديباج إال ما كان 
أخربناه أبو هكذا مث أشار بإصبعه مث الثانية مث الثالثة مث الرابعة قال وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينهانا عنه 

عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا حفص بن غياث فذكره 
  رواه مسلم يف الصحيح عن بن منري عن حفص 

وب أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وحممد بن موسى بن الفضل الصرييف قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعق - ٥٨٧٩
يف العلم يف الثوب فأراد أن يفتتح حديثا : ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا يعلى بن عبيد حدثنا عبد امللك عن عطاء 

مث قال أخربين هذا الرجل من القوم امسه عبد اهللا موىل أمساء بنت أيب بكر فقال له عطاء حدث فحدث بني يدي 
 بن عمر أنه بلغين أنك حترم أشياء ثالثا صوم رجب كله وميثرة عطاء قال أرسلتين أمساء بنت أيب بكر إىل عبد اهللا

األرجوان والعلم يف الثوب فقال أما ما ذكرت من صوم رجب كله فكيف من صام األبد وأما العلم يف الثوب فإن 
أخاف أن عمر حدثين أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من لبس احلرير يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة ف

يكون العلم يف الثوب من لبس احلرير وأما ميثرة األرجوان فهذه ميثرة بن عمر فأرجو أن تراها قال نعم يعين 
فذهب إىل أمساء فأخربها قال عبد اهللا فأخرجت إيل جبة من طيالسة هلا لبنة من ديباج خسرواين ويف مساع حممد بن 

ة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يلبسها فلما قبض موسى كسرواين وفرجيها مكفوفني به فقالت هذه جب
كانت عند عائشة فلما قبضت قبضتها إيل فنحن نغسلها للمريض منا إذا اشتكى ونستشفي هبا أخرجه مسلم يف 

  الصحيح من وجه آخر عن عبد امللك بن أيب سليمان 

ثنا مسدد ثنا عيسى بن يونس ثنا املغرية بن وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود  - ٥٨٨٠
رأيت بن عمر يف السوق اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا : زياد ثنا عبد اهللا أبو عمر موىل أمساء بنت أيب بكر قال 

أمحر فرده فأتيت أمساء بنت أيب بكر فذكرت ذلك هلا فقالت يا جارية ناوليين جبة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  رجت له جبة طيالسة مكفوفة اجليب والكمني والفرجني بالديباج فأخ

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا عمرو بن  - ٥٨٨١
ىي بن حيىي أنبأ مرزوق ثنا زهري ح وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا إبراهيم بن علي الذهلي ثنا حي

إمنا كره نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم الثوب املصمت من : أبو خيثمة عن خصيف عن عكرمة عن بن عباس قال 
احلرير فأما العلم من احلرير أو سدي الثوب فليس به بأس لفظ حديث حيىي ويف رواية عمرو هنى بدل كره وقال أما 

  العلم من احلرير والنري فليس به بأس 



وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم ح وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ  - ٥٨٨٢
أبو عمرو إمساعيل بن جنيد السلمي أنبأ أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا ثنا أبو عاصم عن بن جرير عن خصيف عن 

هللا صلى اهللا عليه و سلم عن احلرير املصمت فأما أن هنى رسول ا: عكرمة وسعيد بن جبري عن بن عباس قال إمنا 
يكون سداه أو حلمته حريرا فال بأس بلبسه كذا قاله أبو عاصم عن بن جريج وقيل عنه يف هذا اخلرب فأما الثوب 

  الذي سداه حرير وحلمته ليس حريرا فليس مبصمت وال نرى به بأسا 

بو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأ - ٥٨٨٣
: حبر بن نصر بن سابق اخلوالين أنبأ بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن بكري بن عبد اهللا عن بسر بن سعيد أنه 
   رأى على سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه جبة شامية قيامها قز قال بسر رأيت على زيد بن ثابت مخائص معلمة

فأما احلديث الذي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ٥٨٨٤
يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب يعين بن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة عن احلسن عن عمران بن حصني 

وال ألبس القسي وال املعصفر وال القميص املكفوف ال أركب األرجوان : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
باحلرير فيحتمل أن يكون أراد واهللا أعلم مياثر األرجوان اليت هي مراكب األعاجم من ديباج أو حرير وأراد 

بالقميص املكفوف باحلرير أن يكون احلرير كثريا أكثر من مقدار العلم الذي رخص فيه أو أراد به التنزيه واجلبة 
رجتها أمساء بنت أيب بكر حيتمل أن يكون كان يلبسها يف احلرب فقد روينا ذلك عنها يف حديث آخر واهللا اليت أخ
  أعلم 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حبر  - ٥٨٨٥
بد اهللا بن عمر عن أبيه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بن نصر ثنا بن وهب أخربين يونس بن يزيد عن نافع عن ع

كان ينهى أن يصبغ العصب بالبول وأنه كانت احللة تنسج ألصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تبلغ : أنه 
   ١٩احللة ألف درهم وأكثر قال الشيخ احللة اليت كانوا يلبسوهنا ثوبان إزار ورداء إال أهنا كانت من قز 

  ة للرجال يف لبس اخلزباب الرخص

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن حممد األمناطي ثنا عبد الرمحن بن  - ٥٨٨٦
عبد اهللا الرازي قال وحدثنا أبو داود ثنا أمحد بن عبد الرمحن الرازي ثنا أيب أخربين أيب عبد اهللا بن سعد عن أبيه 

ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال كسانيها رسول اهللا صلى اهللا عليه و  رأيت رجال: سعد قال 
  سلم لفظ حديث عثمان 

وأخربين أبو بكر الفارسي أنبأ أبو إسحاق األصبهاين ثنا أبو أمحد بن فارس ثنا حممد بن إمساعيل البخاري  - ٥٨٨٧
فذكره بنحوه قال عبد الرمحن نراه بن حازم : تكي الرازي حدثين خملد ثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن سعد الدش

  السلمي قال أبو عبد اهللا بن حازم ما أرى أدرك النيب صلى اهللا عليه و سلم أو هذا شيخ آخر 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس الدوري ثنا روح ثنا شعبة عن  - ٥٨٨٨
عن أيب رجاء العطاردي قال خرج علينا عمران بن حصني وعليه مطرف خز فقلنا يا صاحب الفضيل بن فضالة 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا حيب إذا أنعم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تلبس هذا فقال 
  على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه 

أبو احلسن بن محشاذ العدل ثنا أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل السلمي ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ  - ٥٨٨٩
كان أنس بن مالك يلبس من اخلز أجوده قال محيد قلت لنافع : بن أيب مرمي حدثين حيىي بن أيوب حدثين محيد قال 

  موىل بن عمر أكان بن عمر يكسو أهله اخلز قال يكسو صفية املطرف خبمسمائة 

بو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن وأخربنا أ - ٥٨٩٠
يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب قال مسعت عبد اهللا بن عمر حيدث عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة ومحيد 

سان قال رأيت على رجال من أهنما رأيا على أنس بن مالك كساء خز قال عبد اهللا وحدثين وهب بن كي: الطويل 
  أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكسية خز منهم جابر بن عبد اهللا وأبو سعيد اخلدري 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن هشام بن  - ٥٨٩١
  ا كست عبد اهللا بن الزبري مطرف خز كانت عائشة تلبسه أهن: عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس الدوري ثنا حممد بن حسان  - ٥٨٩٢
  رأيت على أيب موسى األشعري برنس خز : السميت ثنا إمساعيل بن جمالد ثنا عبد امللك بن عمري قال 

أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا عمرو بن مرزوق ثنا أخربنا  - ٥٨٩٣
رأيت على أيب قتادة مطرف خز وروينا يف الرخصة يف ذلك أيضا عن : عمران القطان عن عمار بن أيب عمار قال 

  بنه فال ينكر ذلك أيب هريرة وعبد اهللا بن أيب أوىف وعن بن عمر أنه كان يكره لبسه مث يراه على ا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو القاسم سليمان بن حممد املديين ثنا بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم  - ٥٨٩٤
أنبأ املغلس بن زياد أبو الوليد العامري ثنا عامر بن عبيدة الباهلي قاضي البصرة قال خرجت مع نفر من باهلة حىت 

احلديث قال فيه قلنا فأخربنا عن اخلز قال فأخرج إلينا جبة من خز بني قميصني فقال ها  فذكر: أتينا أنس بن مالك 
هو ذا ألبسه ووددت أين مل أكن لبسته وما أحد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم إال وقد لبسه غري عمر 

   ٢٠وبن عمر فإهنما مل يلبساه وذكر احلديث 

  باب ما ورد من التشديد يف لبس اخلز

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن يعين بن سفيان ثنا  - ٥٨٩٥
هشام بن عمار ثنا صدقة يعين بن خالد ثنا بن جابر عن عطية بن قيس عن عبد الرمحن بن غنم حدثين أبو عامر أو 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وأخربين احلسن أيضا ثنا أبو مالك األشعري واهللا ميينا أخرى ما كذبين أنه مسع رس
عبد الرمحن بن إبراهيم ثنا بشر يعين بن بكر ثنا بن جابر عن عطية بن قيس قال قام ربيعة اجلرشي يف الناس فذكر 



لك حديثا فيه طول قال فإذا عبد الرمحن بن غنم األشعري قلت ميني حلفت عليها قال حدثين أبو عامر أو أبو ما
ليكونن يف أميت أقوام يستحلون قال يف : واهللا ميني أخرى حدثين أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

حديث هشام اخلمر واحلرير ويف حديث دحيم اخلز واحلرير واخلمر واملعازف ولينزلن أقوام إىل جنب علم تروح 
غدا فيبيتهم فيضع عليهم العلم وميسخ آخرين قردة  عليهم سارحة هلم فيأتيهم طالب حاجة فيقولون ارجع إلينا

وخنازير إىل يوم القيامة قال دحيم وميسخ منهم آخرين مث ذكره أخرجه البخاري يف الصحيح قال وقال هشام بن 
عمار حدثنا صدقة بن خالد فذكره وذكر يف روايته اخلز وروينا عن معاوية بن أيب سفيان عن النيب صلى اهللا عليه و 

نه قال ال تركبوا اخلز وال النمار وكأنه صلى اهللا عليه و سلم كره زي العجم يف مراكبهم واستحب القصد سلم أ
  يف اللباس واملراكب 

وقد أخربنا حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن  - ٥٨٩٦
يد بن أيب أيوب عن أيب مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ سفيان ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا سع

من ترك اللباس وهو يقدر عليه تواضعا هللا عز و جل : اجلهين عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  دعاه اهللا عز و جل يوم القيامة على رؤوس اخلالئق خيريه من حلل اإلميان فيلبس أيها شاء 

خربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حبر بن أ - ٥٨٩٧
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن : نصر ثنا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن سعيد عن هارون عن كنانة 

أو الرثة اليت ينظر إليه فيها قال عمرو بلغين أن الشهرتني أن يلبس الثياب احلسنة اليت ينظر إليه فيها أو الدنية 
   ٢١رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أمرا بني أمرين وخري األمور أوساطها هذا منقطع 

  باب ما ورد يف األقبية املزررة بالذهب

القاضي ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب  - ٥٨٩٨
أهديت للنيب صلى اهللا عليه و سلم : كامل بن طلحة ثنا ليث بن سعد ثنا بن أيب مليكة عن املسور بن خمرمة قال 

أقبية ديباج أزرارها ذهب فقسمها بني أصحابه فقال خمرمة يا بين انطلق بنا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم عسى أن 
ى اهللا عليه و سلم فخرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليه قباء نصيب منها فقال يل ادخل فادع النيب صل

  منها فقال ها يا خمرمة هذا خبأناه لك أخرجه البخاري يف الصحيح فقال وقال الليث بن سعد 

يمان وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا سل - ٥٨٩٩
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان قسم أقبية من ديباج : بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن بن أيب مليكة 

مزرورة بالذهب فبلغ ذلك خمرمة بن نوفل أبا املسور فبعث ابنه املسور إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وجاء فقام 
و سلم فخرج بقباء منها فاستقبله وقال خبأت لك هذا يا أبا  بالباب وقال ادعه يل فسمعه النيب صلى اهللا عليه

املسور خبأت لك هذا يا أبا املسور رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن عبد الوهاب عن محاد هكذا مرسال 
ورواه بن علية عن أيوب وأخرجاه من حديث حامت بن وردان عن أيوب موصوال إال أنه ليس فيه ذكر الديباج 

  زرار وكذلك أخرجاه عن قتيبة عن الليث ليس فيه ذكر الديباج واألزرار واأل



أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا  - ٥٩٠٠
: مالك فقال  يزيد بن هارون أنبأ حممد بن عمرو عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال دخلت على أنس بن

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جيشا إىل أكيدر دومة فبعث إليه جببة من ديباج منسوج بالذهب فلبسها 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجعل الناس ميسحوهنا وينظرون إليها فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أتعجبون 

  وبا قط أحسن منه قال فواهللا ملناديل سعد يف اجلنة أحسن مما ترون من هذه اجلبة قالوا يا رسول اهللا ما رأينا ث

وأخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو سهل بن زياد القطان  - ٥٩٠١
أكيدر دومة أن : ثنا حيىي بن جعفر بن الزبرقان ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك 

أهدى إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم جبة قال سعيد أحسبه قال سندس قال وذلك قبل أن ينهى عن احلرير قال 
فلبسها فعجب الناس منها فقال والذي نفسي بيده ملناديل سعد يف اجلنة أحسن من هذا أخرجاه يف الصحيح من 

يب عروبة أن ذلك قبل أن ينهى عن احلرير وهي أشبه وجه آخر عن قتادة دون اللفظة اليت أتى هبا سعيد بن أ
بالصحة من رواية من روى وكان ينهى عن احلرير وقد قال البخاري وقال سعيد عن قتادة عن أنس أن أكيدر دومة 

   ٢٢أهدى إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف هدية املشركني إال أنه مل يسق متنه 

  باب هني الرجال عن لبس الذهب

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا إمساعيل بن أمحد اجلرجاين أنبأ حممد بن احلسن ثنا حرملة بن حيىي أنبأ  - ٥٩٠٢
بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب حدثين إبراهيم بن عبد اهللا بن حنني أن أباه حدثه أنه مسع علي بن أيب طالب 

عن القراءة وأنا راكع وعن لبس الذهب واملعصفر رواه هناين النيب صلى اهللا عليه و سلم : رضي اهللا عنه يقول 
  مسلم يف الصحيح عن حرملة بن حيىي 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عمرو بن عثمان بن سعيد احلمصي ثنا بقية  - ٥٩٠٣
فذكر قصته مث قال املقدام يا معاوية وفد املقدام بن معدي كرب على معاوية بن أيب سفيان : عن حبري عن خالد قال 

إن أنا صدقت فصدقين وإن أنا كذبت فكذبين قال فافعل قال فأنشدك باهللا هل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم ينهى عن لبس الذهب قال نعم قال فأنشدك باهللا هل تعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن لبس 

شدك باهللا هل تعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن لبس جلود السباع احلرير قال نعم قال فأن
  والركوب عليها قال نعم 

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا حممد بن  - ٥٩٠٤
 بن سعيد ثنا يونس بن بكري ثنا حممد بن إسحاق سليمان بن فارس ثنا حممد بن إمساعيل البخاري حدثين عبيد اهللا

كان عمر رضي اهللا عنه ال يزال يدعوين فأتى بالقباء من أقبية : حدثين حممد بن إبراهيم عن احلارث بن ميناء قال 
   ٢٣الشرك قال فقال انزع هذا الذهب منها 

  باب الرخصة للنساء يف لبس احلرير والديباج وافتراشهما والتحلي بالذهب



أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا عمران بن موسى وأمحد بن النضر  - ٥٩٠٥
رأى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : بن عبد الوهاب قاال ثنا شيبان ثنا جرير هو بن حازم ثنا نافع عن بن عمر قال 

غشى امللوك ويصيب منهم فقال عمر رضي اهللا عنه يا رسول عطارد التميمي يقيم بالسوق حلة سرياء وكان رجال ي
اهللا إين رأيت عطاردا يقيم يف السوق حلة سرياء فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك قال وأظنه قال 

اآلخرة فلما  ولبستها يوم اجلمعة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا يلبس احلرير يف الدنيا من ال خالق له يف
كان بعد ذلك أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبلل سرياء فبعث إىل عمر رضي اهللا عنه حبلة وبعث إىل أسامة 

رضي اهللا عنه حبلة وأعطى علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه حلة فقال له شققها مخرا بني نسائك فجاء عمر حبلته 
وقد قلت باألمس يف حلة عطارد ما قلت قال إين مل أبعث هبا إليك لتلبسها حيملها فقال يا رسول اهللا بعثت إيل هبذه 

وإمنا بعثت هبا إليك لتصيب هبا وأما أسامة فراح يف حلته فنظر إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نظرا عرف أن 
ثت إيل هبا فقال رسول اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أنكر ما صنع فقال يا رسول اهللا ما تنظر إيل وأنت بع

صلى اهللا عليه و سلم إين مل أبعث هبا إليك لتلبسها ولكن بعثت هبا إليك لتشققها مخرا بني نسائك رواه مسلم يف 
  الصحيح عن شيبان بن فروخ 

 أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو الفياض بكار بن عبد اهللا - ٥٩٠٦
أن عمر بن اخلطاب رضي : الزماين ثنا عبد اهللا يعين بن أخي جويرية ثنا جويرية عن نافع أن عبد اهللا بن عمر أخربه 

اهللا عنه رأى حلة سرياء من حرير فقال يا رسول اهللا لو ابتعت هذه احللة فلبستها للوفود وليوم اجلمعة فقال إمنا 
سناد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث بعد ذلك إىل عمر حبلة يلبس هذه من ال خالق له يف اآلخرة وهبذا اإل

سرياء من حرير كساها إياه فقال يا رسول اهللا كسوتنيها وقد مسعتك تقول فيها ما قلت فقال رسول اهللا صلى اهللا 
بن إمساعيل عليه و سلم إمنا بعثت هبا إليك لتبيعها أو لتكسوها بعض نسائك رواه البخاري يف الصحيح عن موسى 

  عن جويرية بن أمساء 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو  - ٥٩٠٧
الربيع ثنا محاد بن زيد ثنا أيوب عن نافع عن سعيد بن أيب هند عن أيب موسى قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  إلناث أميت وحرم على ذكورها  أحل الذهب واحلرير: سلم 

أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا  - ٥٩٠٨
يعقوب بن سفيان حدثين سعيد بن أيب مرمي ثنا حيىي بن أيوب حدثين احلسن بن ثوبان وعمرو بن احلارث عن هشام 

سعد يف اجلنة أحسن مما ترون رقية قال مسعت مسلمة بن خملد يقول لعقبة بن عامر قم  فواهللا ملناديل: بن أيب قال 
فأخرب الناس مبا مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقام عقبة فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يقول احلرير والذهب حرام يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من جهنم ومسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ٢٤على ذكور أميت وحالل إلناثهم 

  باب الرجل يعلم من نفسه يف احلرب بالء فيعلم نفسه بعالمة



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ٥٩٠٩
ين عبد الواحد بن أيب عون عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق حدث

قال يل أمية وأنا أمشي معه يا عبد اإلله من الرجل منكم معلم بريشة نعامة يف صدره فقلت : الرمحن بن عوف قال 
  ذاك محزة بن عبد املطلب فقال ذاك فعل بنا األفاعيل 

بكر أمحد بن كامل ثنا أبو قالبة الرقاشي ثنا عمرو بن عاصم الكاليب  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو - ٥٩١٠
يف قصة أيب دجانة مساك بن : حدثين عبيد اهللا بن الوازع بن ثور حدثين هشام بن عروة عن أبيه عن الزبري بن العوام 

   ٢٥بعصابة خرشة يوم أحد ودفع النيب صلى اهللا عليه و سلم سيفه إليه قال وكان إذا أراد القتال أعلم 

  باب الرجل يبارز إذا طلبوا الرباز

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا أمحد بن حممد بن عبد الكرمي ثنا  - ٥٩١١
مسعت أبا ذر يقسم قسما أن هذه : يعقوب الدورقي ثنا هشيم أنبأ أبو هاشم عن أيب جملز عن قيس بن عباد قال 

نزلت يف الذين برزوا يوم بدر محزة وعلي وعبيدة بن احلارث وعتبة } هذان خصمان اختصموا يف رهبم  {اآلية 
وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة رواه البخاري يف الصحيح عن يعقوب الدورقي ورواه مسلم عن عمرو بن زرارة 

  عن هشيم 

فار ثنا أمحد بن مهران ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا إسرائيل أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا الص - ٥٩١٢
يف قصة بدر قال فربز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد : عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي اهللا عنه 

بد املطلب فقالوا من يبارز فخرج فتية من األنصار شببة فقال عتبة ال نريد هؤالء ولكن يبارزنا من بين أعمامنا بين ع
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قم يا محزة قم يا عبيدة قم يا علي فربز محزة لعتبة وعبيدة لشيبة وعلي للوليد 
فقتل محزة عتبة وقتل علي الوليد وقتل عبيدة شيبة وضرب شيبة رجل عبيدة فقطعها فاستنقذه محزة وعلي حىت تويف 

به يف هذه القصة أن عبيدة بارز عتبة ومحزة شيبة وعلي الوليد بن عتبة بالصفراء ويف رواية بن إسحاق عن أصحا
٢٦   

  باب ما ينهى عن املراكب

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن يعقوب ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا أبو كريب ثنا بن إدريس  - ٥٩١٣
صلى اهللا عليه و سلم أن أجعل خامتي يف هذه هناين النيب : قال مسعت عاصم بن كليب عن أيب بردة عن علي قال 

أو اليت تليها مل يدر عاصم يف أي الثنتني وهناين عن لبس القسي وعن جلوس على املياثر قال فأما القسي فثياب 
مضلعة يؤتى هبا من مصر والشام وأما املياثر فشىء كانت جتعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف األرجوان 

   الصحيح عن أيب كريب رواه مسلم يف

وأخربنا علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا مسدد ثنا بشر بن  - ٥٩١٤
هناين النيب صلى اهللا عليه و سلم عن : املفضل حدثين عاصم بن كليب عن أيب بردة عن علي رضي اهللا عنه قال 



لعلي رضي اهللا عنه ما القسية قال ثياب تأتينا من الشام أو مصر مضلعة فيها القسية وامليثرة وقال أبو بردة قلنا 
حرير فيها أمثال األترج وامليثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن أمثال القطائف ويضعوهنا على الرحال قد أشار 

رير وقال غريه امليثرة جلود إليه البخاري يف الترمجة قال أبو عبيد املياثر كانت من مراكب األعاجم من ديباج أو ح
  السباع 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محيد بن مسعدة ثنا إمساعيل ثنا خالد عن  - ٥٩١٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن ركوب النمار : ميمون القناد عن أيب قالبة عن معاوية بن أيب سفيان 

إال مقطعا ورواه أيضا حممد بن سريين عن معاوية يف ركوب النمار ورواه أبو شيخ اهلنائي عن وعن لبس الذهب 
  معاوية يف ركوب النمار ويف الذهب 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  - ٥٩١٦
زيد ويزيد بن خالد بن يزيد بن عبد اهللا بن موهب قالوا ثنا املفضل بن فضالة سعيد بن أيب مرمي وأبو األسود وأبو 

خرجت أنا وأبو عامر املعافري نصلي بإيلياء وكان : ثنا عياش بن عباس عن أيب احلصني اهليثم بن شفي مسعه يقول 
املسجد مث أدركته  قاضيهم رجل من األزد يقال له أبو رحيانة من الصحابة قال أبو احلصني فسبقين صاحيب إىل

فجلست إىل ناحيته فسألين هل أدركت قصص أيب رحيانة قلت له ال فقال مسعته يقول هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم عن عشر عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغري شعار ومكامعة املرأة املرأة بغري شعار 

األعاجم وجيعل على منكبيه حريرا مثل األعاجم وعن النهيب وركوب  وأن جيعل الرجل أسفل ثيابه حريرا مثل
باب ما كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يستعملونه يف  ٢٧النمور ولبوس اخلامت إال لذي سلطان 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا هناد بن السري عن وكيع عن  - ٥٩١٧رحاهلم 
أنه رأى رفقة من أهل اليمن رحاهلم األدم فقال من أحب : إسحاق بن سعيد بن عمرو القرشي عن أبيه عن بن عمر 

  أن ينظر إىل أشبه رفقة كانوا بأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلينظر إىل هؤالء 

  كتاب صالة العيدين

سن احملمد آباذي أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا السعدي أنبأ أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر حممد بن احل - ٥٩١٨
يزيد بن هارون أنبأ محيد الطويل ح وأخربنا حممد بن حممد بن حممش الفقيه أنبأ أبو الفضل عبدوس بن احلسني بن 
 منصور النيسابوري ثنا أبو حامت حممد بن إدريس الرازي ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري حدثين محيد الطويل ح

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن هشام بن مالس 
قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم : النمريي ثنا مروان بن معاوية الفزاري ثنا محيد الطويل قال قال أنس بن مالك 

اجلاهلية فقال قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما يف اجلاهلية وقد املدينة وألهل املدينة يومان يلعبون فيهما ب
   ٢٨أبدلكم اهللا خريا منهما يوم النحر ويوم الفطر لفظ حديث الفزاري 

  باب غسل العيدين



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق حدثنا إمساعيل بن إسحاق حدثنا حفص ثنا شعبة  - ٥٩١٩
أبو عبد اهللا قال وحدثنا حممد بن يعقوب أنبأ الربيع قال قال الشافعي أنبأ بن علية عن شعبة عن عمرو بن  وأخربنا

سأل رجل عليا رضي اهللا عنه عن الغسل قال اغتسل كل يوم إن شئت فقال ال الغسل الذي : مرة عن زاذان قال 
  هو الغسل قال يوم اجلمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ٥٩٢٠
سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري 

م الفطر قبل أن يغدو ورواه بن عجالن وغريه عن نافع فقال يف أنه كان يغتسل يو: ثنا مالك عن نافع عن بن عمر 
  العيدين األضحى والفطر 

وروينا يف ذلك عن سلمة بن األكوع مث عن بن املسيب وعروة بن الزبري وروى حجاج بن متيم وليس  - ٥٩٢١
م الفطر ويوم كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يغتسل يو: بقوي عن ميمون بن مهران عن بن عباس قال 

األضحى أخربناه أبو سعد أمحد بن حممد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا أبو يعلى ثنا جبارة حدثنا حجاج 
   ٢٩بن متيم حدثين ميمون بن مهران فذكره وقال أبو أمحد روايته ليست مبستقيمة 

  باب التكبري ليلة الفطر ويوم الفطر وإذا غدا إىل صالة العيدين

  ل اهللا جل ثناؤه يف شهر رمضان ولتكملوا العدة ولتكربوا اهللا على ما هداكم قا

مسعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول فتكملوا عدة صوم شهر رمضان وتكربوا : قال الشافعي  - ٥٩٢٢
بو سعيد بن اهللا عند إكماله على ما هداكم وإكماله مغيب الشمس من آخر يوم من أيام شهر رمضان أخربنا بذلك أ

{ أيب عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع عن الشافعي قال الشيخ وبلغين عن سعيد بن جبري عن بن عباس يف قوله 
  قال ذكر اهللا وهو ينطلق إىل العيد } وذكر اسم ربه فصلى 

بن مصفى حدثين  أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا بن أيب عاصم ثنا - ٥٩٢٣
أنه كان يكرب ليلة الفطر حىت : حيىي بن سعيد العطار ثقة عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر 

  يغدو إىل املصلى ذكر الليلة فيه غريب 

 بن سعيد وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أبو املثىن ثنا مسدد ثنا حيىي يعين - ٥٩٢٤
كان يغدو إىل العيد من املسجد وكان يرفع صوته بالتكبري : القطان عن حممد بن عجالن حدثين نافع أن بن عمر 

حىت يأيت املصلى ويكرب حىت يأيت اإلمام ورواه بن إدريس عن بن عجالن وقال يوم الفطر واألضحى وهذا هو 
  ثلهما الصحيح موقوف وقد روي من وجهني ضعيفني مرفوعا أما أم

فأخربناه أبو حازم احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب ثنا  - ٥٩٢٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان خيرج يف العيدين : عمي ثنا عبد اهللا بن عمر عن نافع عن عبد اهللا بن عمر 

جعفر واحلسن واحلسني وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأمين بن أم مع الفضل بن عباس وعبد اهللا والعباس وعلي و



أمين رضي اهللا عنهم رافعا صوته بالتهليل والتكبري فيأخذ طريق احلدادين حىت يأيت املصلى وإذا فرغ رجع على 
  احلذائني حىت يأيت منزله 

حممد بن عبد اهللا البغدادي ثنا عبد اهللا  وأما أضعفهما فأخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر حممد بن - ٥٩٢٦
بن حممد بن خنيس الدمشقي ثنا موسى بن حممد بن عطاء ثنا الوليد بن حممد ثنا الزهري أخربين سامل بن عبد اهللا أن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يكرب يوم الفطر من حني خيرج من بيته حىت يأيت : عبد اهللا بن عمر أخربه 
ى موسى بن حممد بن عطاء منكر احلديث ضعيف والوليد بن حممد املقرئ ضعيف ال حيتج برواية أمثاهلما املصل

واحلديث احملفوظ عن بن عمر من قوله وروي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ومجاعة من أصحاب النيب صلى 
  دو إىل املصلى اهللا عليه و سلم ورضي عنهم مثل ما روينا عن بن عمر يف التكبري عند الغ

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا قبيصة بن  - ٥٩٢٧
كانوا يف التكبري يف الفطر أشد منهم يف : عقبة ثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن السلمي قال 

من التابعني أهنم كانوا يكربون ليلة الفطر يف املسجد جيهرون به وعن  األضحى وروى الشافعي بإسناده عن مجاعة
  مجاعة منهم جهرهم به عند الغدو إىل املصلى 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن  - ٥٩٢٨
ما هلم ال يكربون أما : لزبري يوم النحر فلم يرهم يكربون فقال عون ثنا األعمش عن متيم بن سلمة قال خرج بن ا

واهللا فعلوا ذلك فقد رأيتنا يف العسكر ما يرى طرفاه فيكرب الرجل فيكرب الذي يليه حىت يرتج العسكر تكبريا وأن 
   ٣٠بينكم وبينهم كما بني األرض السفلى إىل السماء العليا 

  باب اخلروج يف األعياد إىل املصلى

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو أمحد حممد بن حممد بن أمحد احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن  - ٥٩٢٩
إسحاق ثنا حممد بن حيىي ثنا بن أيب مرمي أنبأ حممد بن جعفر بن أيب كثري أخربين زيد بن أسلم عن عياض بن عبد اهللا 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرج يوم الفطر ويوم  كان: بن سعد بن أيب سرح عن أيب سعيد اخلدري قال 
األضحى إىل املصلى فأول شيء يبدأ به الصالة مث ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم 
ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به مث ينصرف قال أبو سعيد فلم يزل الناس 

ذلك حىت خرجت على مروان بن احلكم وهو أمري املدينة يف أضحى أو فطر فلما أتينا املصلى إذا منرب من لنب  على
قد بناه كثري بن الصلت وإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بيده فجبذين وارتقى فاجتمع الناس 

ذهب ما تعلمه فقلت ما أعلم واهللا خري مما ال أعلم  فخطب قبل الصالة فقلت له غريمت واهللا فقال يا أبا سعيد إنه قد
قال إن الناس مل يكونوا جيلسون لنا بعد الصالة فجعلناها قبل الصالة رواه البخاري يف الصحيح عن بن أيب مرمي 

٣١   

  باب الزينة للعيد



ربنا أبو سعيد بن أيب أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين ح وأخ - ٥٩٣٠
عمرو ثنا أبو حممد املزين أنبأ علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخربين شعيب عن الزهري حدثين سامل بن عبد 

وجد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حلة من استربق تباع يف السوق فأخذها فأتى هبا : اهللا أن عبد اهللا بن عمر قال 
سلم فقال يا رسول اهللا ابتع هذه فتجمل هبا للعيد وللوفد فقال رسول اهللا صلى اهللا  رسول اهللا صلى اهللا عليه و

عليه و سلم إمنا هذه لباس من ال خالق له يف اآلخرة ولبث عمر ما شاء اهللا أن يلبث مث أرسل إليه رسول اهللا صلى 
هللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا عليه و سلم جببة ديباج فأقبل هبا عمر رضي اهللا عنه حىت أتى هبا رسول ا

اهللا قلت إمنا هذه لباس من ال خالق له مث أرسلت إيل هبذه اجلبة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تبيعها أو 
  تصيب هبا حاجتك رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان 

د بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حمم - ٥٩٣١
مسدد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو املثىن ثنا مسدد ثنا حفص بن غياث عن 

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يلبس برده األمحر يف العيدين واجلمعة : احلجاج عن أيب جعفر عن جابر 

ا أبو زكريا بن أيب إسحاق يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ وأخربن - ٥٩٣٢
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يلبس برد حربة يف كل : إبراهيم بن حممد ثنا جعفر بن حممد عن أبيه عن جده 

  عيد 

لربيع أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم ثنا جعفر بن حممد قال وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنبأ ا - ٥٩٣٣
  كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يعتم يف كل عيد : 

أخربنا أبو احلسن العالء بن حممد بن أيب سعيد اإلسفراييين هبا أنبأ أبو سهل بشر بن أمحد ثنا إبراهيم بن  - ٥٩٣٤
أن النيب صلى : لوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه علي الذهلي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ وكيع عن مساور ا

  اهللا عليه و سلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء أخرجه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر  - ٥٩٣٥
رأيت عمر بن اخلطاب رضي : اعيل بن عياش عن حممد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال عن بن وهب ثنا إمس

اهللا عنه معتما قد أرخى عمامته من خلفه قال إمساعيل وحدثين حممد بن يوسف عن أيب رزين قال شهدت علي بن 
وقيل عن إمساعيل عن أيب طالب رضي اهللا عنه يوم عيد معتما قد أرخى عمامته من خلفه والناس مثل ذلك كذا قال 

  حممد بن يوسف عن أيب رزين عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا 

وقد أخربنا أبو حازم العبدوي أنبأ أبو أمحد احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن إسحاق الثقفي ثنا أبو مهام  - ٥٩٣٦
:  رزين عن علي بن ربيعة قال السكوين يعين الوليد بن شجاع ثنا إمساعيل يعين بن عياش ثنا حممد بن يوسف عن أيب

  شهدت علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يوم عيد فرأيته معتما قد أرخى عمامته والناس مثل ذلك 



وأخربنا أبو حازم أنبأ أبو أمحد أنبأ أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن املغلس ببغداد أنبأ أبو مهام يعين  - ٥٩٣٧
رأيت عليا رضي اهللا عنه خرج يوم : اع األمناط عن األصبغ بن نباتة قال السكوين ثنا عيسى بن يونس ثنا رزين بي

العيد معتما ميشي ومعه حنو من أربعة ألف ميشون معتمني تابعه إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس هذا إسناد 
  ضعيف 

الصغاين ثنا حيىي بن معني أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق  - ٥٩٣٨
   ٣٢كان يلبس يف العيدين أحسن ثيابه : ثنا بن أيب زائدة عن عبيد اهللا عن نافع أن بن عمر 

  باب املشي إىل العيدين

أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو علي الروذباري قاال أنبأ أبو طاهر حممد بن احلسن احملمد آباذي ثنا علي بن  - ٥٩٣٩
كان : حسان البصري ثنا عبد اهللا بن جعفر عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال احلسن ثنا حسان بن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم الفطر ويوم األضحى خيرج ماشيا وحتمل بني يديه احلربة مث تنصب بني يديه يف 
قوله ماشيا غريب مل أكتبه من  الصالة يتخذها سترة وذلك قبل أن تبين الدور يف املصلى قال وفعل ذلك بعرفة

  حديث بن عمر إال هبذا اإلسناد وليس بالقوي فأما سائر ألفاظه فمشهورة 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان خيرج ماشيا ويرجع ماشيا أخربناه : وروي يف حديث سعد القرظ  - ٥٩٤٠
هشام بن عمار ثنا عبد الرمحن بن سعد بن عمار بن أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي أنبأ أبو حيىي احلراين ثنا 

  سعد حدثين أيب عن آبائه فذكره 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ أمحد بن عثمان بن جعفر املقرئ ثنا أبو جعفر حممد بن علي  - ٥٩٤١
من السنة أن ميشي : قال  الوراق ثنا أبو غسان ومعاوية بن عمرو قاال ثنا زهري ثنا أبو إسحاق عن احلارث عن علي

  الرجل إىل املصلى 

أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو حممد عبد اهللا بن عمر بن أمحد بن شوذب املقرئ بواسط ثنا شعيب بن  - ٥٩٤٢
أيوب ثنا أبو نعيم وأبو داود احلفري عن شريك عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

   ٣٣أن تأيت العيد ماشيا زاد أبو داود يف حديثه مث تركب إذا رجعت  من السنة: قال 

  باب الغدو إىل العيدين

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا  - ٥٩٤٣
عبد اهللا بن بسر صاحب النيب صلى اهللا عليه و  خرج: أبو املغرية ثنا صفوان بن عمرو ثنا يزيد بن مخري الرحيب قال 

سلم مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء اإلمام وقال إنا كنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم قد فرغنا 
  ساعتنا هذه وذلك حني التسبيح 



أنبأ الربيع بن سليمان  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب - ٥٩٤٤
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتب إىل عمرو بن : أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن حممد أخربين أبو احلويرث 

حزم وهو بنجران عجل األضحى وآخر الفطر وذكر الناس هذا مرسل وقد طلبته يف سائر الروايات بكتابه إىل 
  عمرو بن حزم فلم أجده واهللا أعلم 

: وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ الثقة أن احلسن كان يقول  - ٥٩٤٥
إن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يغدو إىل األضحى والفطر حني تطلع الشمس فيتتام طلوعها وهذا أيضا مرسل 

   وشاهده عمل املسلمني بذلك أو مبا يقرب منه مؤخرا عنه

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ يوسف بن يعقوب ثنا أمحد بن عيسى ثنا بن  - ٥٩٤٦
أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و : وهب عن عياض بن عبد اهللا الفهري عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة 

الة حىت ترتفع الشمس فإهنا تطلع بني قرين شيطان سلم وذكر احلديث وقال فيه إذا صليت الصبح فاقصر عن الص
   ٣٤مث الصالة مشهودة حمظورة متقبلة حىت ينتصف النهار 

  باب األكل يوم الفطر قبل الغدو

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن غالب اخلوارزمي احلافظ ببغداد لفظا ثنا أبو العباس بن محدان  - ٥٩٤٧
محدان النيسابوري ثنا احلسن بن علي السري ثنا سعيد بن سليمان ثنا هشيم عن عبيد  لفظا وهو أخو أيب عمرو بن

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ال يغدو يوم الفطر حىت يأكل مترات رواه : اهللا بن أيب بكر عن أنس 
  الزهراين عن هشيم  البخاري يف الصحيح عن حممد بن عبد الرحيم عن سعيد بن سليمان وكذلك رواه أبو الربيع

ورواه عمرو بن عون الواسطي عن هشيم عن حممد بن إسحاق عن حفص بن عبيد اهللا بن أنس عن  - ٥٩٤٨
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفطر يوم الفطر على مترات قبل أن يغدو أخربناه أبو عبد اهللا : أنس قال 

زيز ثنا عمرو بن عون أنبأ هشيم فذكره وكذلك رواه أبو بكر احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ علي بن عبد الع
بن أيب شيبة وأمحد بن منيع عن هشيم وقد أكثر حممد بن إمساعيل البخاري ما أخرجه برواية مرجا بن رجاء عن 

  عبيد اهللا بن أيب بكر عن أنس 

ف الدوري ثنا أبو بكر بن أيب أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين اهليثم بن خل - ٥٩٤٩
كان : النضر ثنا أيب ثنا مرجا بن رجاء اليشكري قال حدثين عبيد اهللا بن أيب بكر قال حدثين أنس بن مالك قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال خيرج يوم الفطر حىت يأكل مترات ويأكلهن وترا وكذلك رواه عتبة بن محيد 
  بكر الضيب عن عبيد اهللا بن أيب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا أبو غسان مالك بن  - ٥٩٥٠
ما خرج رسول : إمساعيل ثنا زهري ثنا عتبة بن محيد الضيب ثنا عبيد اهللا بن أيب بكر بن أنس قال مسعت أنسا يقول 



ل مترات ثالثا أو مخسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك وترا اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم فطر حىت يأك
  ومما يؤكد صحة ما اختاره البخاري رمحه اهللا رواية سعيد بن سليمان احلديث عن هشيم باإلسنادين مجيعا 

د بن أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا معاذ بن املثىن ثنا سعي - ٥٩٥١
كان رسول اهللا صلى اهللا : سليمان ثنا هشيم أنبأ حممد بن إسحاق عن حفص بن عبيد اهللا بن أنس عن أنس قال 

  عليه و سلم ال يغدو يوم الفطر حىت يطعم 

وهبذا اإلسناد ثنا سعيد بن سليمان عن هشيم عن عبيد اهللا بن أيب بكر عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه  - ٥٩٥٢
   مثله: و سلم 

أخربنا أبو علي الروذباري ثنا عبد اهللا بن عمر بن أمحد بن شوذب بواسط ثنا شعيب بن أيوب ثنا أبو  - ٥٩٥٣
من السنة أن يطعم الرجل يوم : غسان النهدي ثنا زهري ثنا أبو إسحاق عن احلارث عن علي رضي اهللا عنه قال 

   ٣٥الفطر قبل أن خيرج إىل املصلى 

  حىت يرجع باب يترك األكل يوم النحر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا أبو عاصم أنبأ  - ٥٩٥٤
ثواب بن عتبة ح وحدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا ثواب بن عتبة 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال خيرج يوم الفطر حىت يطعم وال : أبيه قال املهري ثنا عبد اهللا بن بريدة عن 
  يأكل يوم النحر حىت يذبح لفظ حديث أيب داود ويف رواية أيب عاصم حىت يرجع 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أبو مسلم ثنا مسلم يعين بن إبراهيم ثنا ثواب بن  - ٥٩٥٥
  بإسناده ومعناه إال أنه قال حىت يرجع فيأكل من أضحيته : املهري عن عبد اهللا فذكره عتبة 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا سعيد بن عثمان األهوازي ثنا علي بن حبر القطان ثنا  - ٥٩٥٦
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و : الوليد بن مسلم ثنا بن مهدي عن عقبة بن األصم عن بن بريدة عن أبيه قال 

سلم إذا كان يوم الفطر مل خيرج حىت يأكل شيئا وإذا كان األضحى مل يأكل شيئا حىت يرجع وكان إذا رجع أكل 
  من كبد أضحيته 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو صادق بن أيب الفوارس قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن  - ٥٩٥٧
أنه كان يوم األضحى خيرج إىل املصلى وال : عفان ثنا بن منري عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر  علي بن

  يطعم شيئا 

حدثنا أبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن سعد بن  - ٥٩٥٨
ن املسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصالة وال يفعلون ذلك يوم كا: إبراهيم عن بن شهاب عن بن املسيب قال 

   ٣٦النحر 



  باب من أكل يوم النحر قبل الصالة

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن سهل الفقيه ببخارى ثنا صاحل بن حممد احلافظ جزرة ثنا  - ٥٩٥٩
بكر اإلمساعيلي ثنا عمران بن موسى ثنا عثمان ثنا جرير بن  عثمان بن أيب شيبة ح وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو

عبد احلميد وأبو األحوص عن منصور عن الشعيب عن الرباء بن عازب قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
من صلى صالتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصالة فشاته : يوم األضحى بعد الصالة فقال 

م وال نسك له فقال أبو بردة بن نيار خال الرباء يا رسول اهللا فإين نسكت شايت قبل الصالة وعرفت أن شاة حل
اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شايت أول شيء يذبح يف بييت فذحبت شايت وتغديت قبل أن آيت الصالة 

إيل من شاتني أفتجزي عين قال نعم ولن  قال شاتك شاة حلم فقال يا رسول اهللا فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب
جتزي عن أحد بعدك رواه البخاري يف الصحيح عن عثمان بن أيب شيبة وكذلك مسلم إال أهنما مل يذكرا أبا 

   ٣٧األحوص عن عثمان وقد رواه البخاري عن مسدد ورواه مسلم عن هناد وقتيبة كلهم عن أيب األحوص 

  باب ال أذان للعيدين

أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب إمالء ثنا أمحد بن سهل بن حبر وإبراهيم بن أخربنا  - ٥٩٦٠
أيب طالب قاال ثنا حممد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخربين عطاء عن بن عباس وعن جابر بن عبد اهللا قاال 

عن ذلك فأخربين قال أخربين جابر بن عبد اهللا مل يكن يؤذن يوم الفطر وال يوم األضحى مث سألته بعد حني : 
األنصاري أن ال أذان للصالة يوم الفطر حني خيرج اإلمام وال بعد ما خيرج وال إقامة وال نداء وال شيء ال نداء 

يومئذ وال إقامة رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع وأخرجه البخاري خمتصرا من حديث هشام بن يوسف 
  عن بن جريج 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن سهل وإبراهيم بن أيب طالب قاال  - ٥٩٦١
أن بن عباس أرسله إىل بن الزبري أول ما بويع أنه مل : ثنا حممد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخربين عطاء 

م يؤذن هلا بن الزبري وأرسل إليه مع ذلك إمنا اخلطبة بعد الصالة فإن يكن يؤذن للصالة يوم الفطر فال تؤذن هلا فل
ذلك قد كان يفعل قال فصلى بن الزبري قبل اخلطبة رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع وأخرجه البخاري 

  من حديث هشام عن بن جريج 

بن اخلليل ثنا مسدد ثنا أبو األحوص ح أخربنا علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا زياد  - ٥٩٦٢
وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ األحوص 

صليت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم العيد غري مرة وال مرتني بغري أذان وال : عن مساك عن جابر بن مسرة قال 
   ٣٨واه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي إقامة ر

  باب محل العنزة أو احلربة بني يدي اإلمام يوم العيد مث نصبها ليصلي إليها



أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا القاسم  - ٥٩٦٣إذا مل تكن يف املصلى سترة 
كان النيب : أنبأ الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن نافع عن بن عمر قال بن زكريا ثنا حممد بن الصباح اجلرجرائي 

صلى اهللا عليه و سلم يغدو إىل املصلى يف يوم العيد والعنزة حتمل بني يديه فإذا بلغ إىل املصلى نصبت بني يديه 
  العنزة فيصلى إليها رواه البخاري يف الصحيح عن إبراهيم بن املنذر عن الوليد بن مسلم 

وأخربنا أبو عمرو أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا ا بن أيب حسان ثنا دحيم ثنا شعيب بن إسحاق عن  - ٥٩٦٤
كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا خرج إىل املصلى يف األضحى والفطر : األوزاعي عن نافع عن بن عمر قال 

لى كان فضاء ليس شيء مبين يستر به فكان جىء بالعنزة بني يديه حىت تركز يف املصلى فيصلي إليها وذلك أن املص
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمرنا بالعنزة فتركز بني يديه فيصلي إليها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنبأ احلسن بن سفيان ثنا حممد بن عبد اهللا بن منري  - ٥٩٦٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا خرج يوم العيد أمر باحلربة : عمر  ثنا أيب ثنا عبيد اهللا عن نافع عن بن

فتوضع بني يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك يف السفر فمن مث اختذها األمراء رواه مسلم يف 
عن مكحول أنه قال  الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن منري ورواه البخاري عن إسحاق عن عبد اهللا بن منري وروينا

إمنا كانت احلربة حتمل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألنه كان يصلي إليها وروينا عن الضحاك بن مزاحم عن 
النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال أنه هنى أن خيرج يوم العيد بالسالح وروينا يف كتاب احلج عن بن عمر ما دل 

   ٣٩على ذلك وباهللا التوفيق 

  لتكبري يف صالة العيدينباب ا

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو بن  - ٥٩٦٦
البختري الرزاز ثنا أمحد بن الوليد الفحام ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن بن يعلى الثقفي أخربين 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كرب يف العيدين يوم الفطر ويوم األضحى : عن جده عمرو بن شعيب عن أبيه 
  سبعا ومخسا يف األوىل سبعا ويف اآلخرة مخسا سوى تكبرية الصالة 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا املعتمر قال مسعت عبد  - ٥٩٦٧
الرمحن الطائفي حيدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال قال النيب  اهللا بن عبد

التكبري يف الفطر سبع يف األوىل ومخس يف اآلخرة والقراءة بعدمها كلتامها وكذلك رواه بن : صلى اهللا عليه و سلم 
 كل ذلك داللة على خطأ رواية سليمان بن املبارك ووكيع وأبو عاصم وعثمان بن عمر وأبو نعيم عن عبد اهللا ويف

  حيان عن عبد اهللا الطائفي يف هذا احلديث سبعا يف األوىل وأربعا يف الثانية 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ احلسن بن علي بن زياد ثنا بن أيب أويس  - ٥٩٦٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يكرب يف : أبيه عن جده ثنا كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف عن 

العيدين يف الركعة األوىل بسبع تكبريات ويف الثانية مخس تكبريات قبل القراءة وكذلك رواه عبد اهللا بن نافع عن 
وبه  كثري قال أبو عيسى سألت حممدا يعين البخاري عن هذا احلديث فقال ليس يف هذا الباب شيء أصح من هذا



أقول قال وحديث عبد اهللا بن عبد الرمحن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يف هذا الباب هو صحيح 
  أيضا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد  - ٥٩٦٩
بن خالد ثنا بن هليعة عن عقيل عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي  بن عبيد قاال ثنا عبيد بن شريك ثنا عمرو

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكرب يف العيدين يف األوىل سبع تكبريات ويف الثانية مخس : اهللا عنها قالت 
بن يزيد عن  تكبريات قبل القراءة ورواه أيضا قتيبة عن بن هليعة عن عقيل ورواه بن وهب عن بن هليعة عن خالد

  بن شهاب 

أخربناه أبو حممد عبد اهللا بن يوسف وأبو بكر أمحد بن احلسن يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ٥٩٧٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك بن هليعة فذكره بإسناده 

سا سوى تكبرية الركوع قال حممد بن حيىي هذا هو احملفوظ ألن بن وهب سلم كرب يف الفطر واألضحى سبعا ومخ
  قدمي السماع من بن هليعة 

ورواه أبو زكريا حيىي بن إسحاق عن بن هليعة عن خالد بن يزيد قال بلغنا عن بن شهاب الزهري أخربنا  - ٥٩٧١
  مبعناه : كريا ثنا بن هليعة فذكره أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا أبو ز

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ثنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثين حيوة بن شريح  - ٥٩٧٢
ثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن حفص بن عمر بن سعد بن قرظ أن أباه وعمومته أخربوه عن أبيهم سعد بن 

ضحى والفطر أن يكرب اإلمام يف الركعة األوىل سبع تكبريات قبل القراءة ويكرب يف أن السنة يف صالة األ: قرظ 
  الركعة الثانية مخس تكبريات قبل القراءة 

وحدثنا أبو حممد بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو حممد عبد الرمحن بن حيىي الزهري مبكة ثنا أبو عبد اهللا  - ٥٩٧٣
نذر ثنا عبد الرمحن بن سعد املؤذن حدثين عبد اهللا بن حممد بن عمار بن سعد حممد بن علي بن زيد ثنا إبراهيم بن امل

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كرب يف العيدين يف : وعمر بن حفص بن عمر بن سعد عن آبائهم عن أجدادهم 
  األوىل سبعا ويف اآلخرة مخسا وكان يكرب قبل القراءة وذهب ماشيا ورجع ماشيا 

نا أبو احلسن بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عبد الكرمي بن اهليثم ثنا أبو اليمان أخرب - ٥٩٧٤
أخربين شعيب بن أيب محزة قال قال نافع كان أبو هريرة ح وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي يف آخرين قالوا 

شهدت : بأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع موىل بن عمر قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أن
األضحى والفطر مع أيب هريرة فكرب يف الركعة األوىل سبع تكبريات قبل القراءة ويف اآلخرة مخس تكبريات قبل 

القراءة لفظ حديث مالك وحديث شعيب مبعناه وزاد يف روايته وهي السنة وزاد يف أوله استخلف مروان إياه على 
  ينة املد



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أبو مسلم ثنا عبد اهللا بن رجاء أنبأ زائدة عن  - ٥٩٧٥
كان بن عباس يكرب يف العيدين ثنيت عشرة تكبرية سبع يف األوىل : عبد امللك هو بن أيب سليمان عن عطاء قال 

ه عن عبد امللك بن أيب سليمان ثالث عشرة تكبرية سبع يف األوىل ومخس يف اآلخرة هذا إسناد صحيح وقد قيل في
  وست يف اآلخرة فكأنه عد تكبرية القيام 

فقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن  - ٥٩٧٦
أنه كرب يف : يل عن عمار موىل بين هاشم عن بن عباس أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ محيد يعين الطو

  العيدين يف الركعة األوىل سبعا مث قرأ وكرب يف الثانية مخسا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ احلسن بن علي ثنا بن أيب أويس ثنا أيب ثنا  - ٥٩٧٧
زيز العيد فكرب يف األوىل سبعا قبل القراءة ويف اآلخرة مخسا قبل شهدت مع عمر بن عبد الع: ثابت بن قيس قال 

   ٤٠القراءة 

  باب ذكر اخلرب الذي روى يف التكبري أربعا

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن العالء وبن أيب زياد املعىن قريب  - ٥٩٧٨
ن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال أخربين أبو عائشة جليس أليب هريرة أن قاال ثنا زيد بن حباب عن عبد الرمحن ب

سأل أبا موسى وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكرب يف األضحى : سعيد بن العاص 
أكرب  والفطر فقال أبو موسى كان يكرب أربعا تكبرية على اجلنائز فقال حذيفة صدق وقال أبو موسى كذلك كنت

بالبصرة حيث كنت عليهم قال وقال أبو عائشة وأنا حاضر لسعيد بن العاص قد خولف راوي هذا احلديث يف 
موضعني أحدمها يف رفعه واآلخر يف جواب أيب موسى واملشهور يف هذه القصة أهنم أسندوا أمرهم إىل بن مسعود 

لم كذلك رواه أبو إسحاق السبيعي عن عبد اهللا بن فأفتاه بن مسعود بذلك ومل يسنده إىل النيب صلى اهللا عليه و س
موسى أو بن أيب موسى أن سعيد بن العاص أرسل إىل بن مسعود وحذيفة وأيب موسى فسأهلم عن التكبري يف العيد 

فأسندوا أمرهم إىل بن مسعود فقال تكرب أربعا قبل القراءة مث تقرأ فإذا فرغت كربت فركعت مث تقوم يف الثانية 
ذا فرغت كربت أربعا وعبد الرمحن هو بن ثابت بن ثوبان ضعفه حيىي بن معني قال وكان رجال صاحلا ورواه فتقرأ فإ

النعمان بن املنذر عن مكحول عن رسول أيب موسى وحذيفة عنهما عن الرسول صلى اهللا عليه و سلم ومل يسم 
  الرسول وقال سوى تكبرية االفتتاح والركوع 

بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ وأخربنا أبو زكريا  - ٥٩٧٩
قدم سعيد بن العاص قبل األضحى فأرسل إىل عبد : جعفر بن عون أنبأ مسعر عن معبد بن خالد عن كردوس قال 

باملقاليد إىل عبد اهللا فقال  اهللا بن مسعود وإىل أيب موسى وإىل أيب مسعود األنصاري فسأهلم عن التكبري قال فقذفوا
  عبد اهللا تقوم فتكرب أربع تكبريات مث تقرأ مث تركع يف اخلامسة مث تقوم فتقرأ مث تكرب أربع تكبريات فتركع بالرابعة 

وأخربنا أبو احلسن العالء بن حممد بن أيب سعيد اإلسفرائيين هبا أنبأ أبو سهل بشر بن أمحد ثنا محزة بن  - ٥٩٨٠
ثنا نعيم بن محاد ثنا بن املبارك عن هشام الدستوائي عن محاد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا بن  حممد الكاتب



التكبري يف العيدين مخس يف األوىل وأربع يف الثانية وهذا رأي من جهة عبد اهللا رضي اهللا عنه : مسعود قال 
   ٤١التوفيق واحلديث املسند مع ما عليه من عمل املسلمني أوىل أن يتبع وباهللا 

  باب يأيت بدعاء االفتتاح عقيب تكبرية االفتتاح

  مث يقف بني كل تكبريتني يهلل اهللا تعاىل ويكربه وحيمده ويصلي على النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا  - ٥٩٨١
إن : اد عن إبراهيم عن علقمة أن بن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج إليهم الوليد بن عقبة قبل العيد فقال هلم مح

هذا العيد قد دنا فكيف التكبري فيه فقال عبد اهللا تبدأ فتكرب تكبرية تفتتح هبا الصالة وحتمد ربك وتصلي على النيب 
ك مث تكرب وتفعل مثل ذلك مث تكرب وتفعل مثل ذلك مث تكرب صلى اهللا عليه و سلم مث تدعو وتكرب وتفعل مثل ذل

وتفعل مثل ذلك مث تقرأ وتركع مث تقوم فتقرأ وحتمد ربك وتصلي على النيب صلى اهللا عليه و سلم مث تدعو مث تكرب 
 وتفعل مثل ذلك مث تكرب وتفعل مثل ذلك مث تكرب وتفعل مثل ذلك مث تكرب وتفعل مثل ذلك وهذا من قول عبد اهللا
بن مسعود رضي اهللا عنه موقوف عليه فنتابعه يف الوقوف بني كل تكبريتني للذكر إذ مل يرو خالفه عن غريه وخنالفه 

يف عدد التكبريات وتقدميهن على القراءة يف الركعتني مجيعا حبديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث فعل أهل 
  توفيق احلرمني وعمل املسلمني إىل يومنا هذا وباهللا ال

أخربنا أبو بكر أمحد بن إبراهيم بن حممد األصبهاين أنبأ أمحد بن حممد بن عمران األخباري ببغداد ثنا  - ٥٩٨٢
علي بن عبد اهللا بن الفضل بن األسود بالبصرة ثنا علي بن عياش النار موسى ثنا علي بن عاصم عن داود بن أيب 

لسنة أن يكرب للصالة يف العيدين سبعا ومخسا يذكر اهللا ما بني مضت ا: هند عن الشعيب عن جابر بن عبد اهللا قال 
   ٤٢كل تكبريتني 

  باب رفع اليدين يف تكبري العيد

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه وأبو احلسن أمحد بن حممد  - ٥٩٨٣
نا يزيد بن عبد ربه احلمصي ثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري بن سلمة العنزي قاال ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ث

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا قام إىل الصالة رفع يديه حىت : عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن بن عمر قال 
مسع اهللا  إذا كانتا حذو منكبيه مث كرب ومها كذلك وركع وإذا أراد أن يرفع رفعهما حىت يكونا حذو منكبيه مث قال

  ملن محده مث يسجد وال يرفع يديه يف السجود ويرفعهما يف كل تكبرية يكربها قبل الركوع حىت تنقضي صالته 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا أبو زكريا أنبأ بن هليعة عن بكر  - ٥٩٨٤
  كان يرفع يديه مع كل تكبرية يف اجلنازة والعيدين وهذا منقطع أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : بن سوادة 

فذكره يف صالة : ورواه الوليد بن مسلم عن بن هليعة عن بكر بن سوادة عن أيب زرعة اللخمي أن عمر  - ٥٩٨٥
لى العيدين وروينا عن بن جريج عن عطاء أنه قال يرفع يديه يف كل تكبرية مث ميكث هنيهة مث حيمد اهللا ويصلي ع



النيب صلى اهللا عليه و سلم مث يكرب يعين يف العيد أخربنا أبو بكر بن إبراهيم األصبهاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا 
   ٤٣سفيان اجلوهري ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا العدين عن سفيان عن بن جريج بذلك 

  باب القراءة يف العيدين

كي يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املز - ٥٩٨٦
سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي 

مر بن اخلطاب رضي اهللا أن ع: بن حيىي قال قرأت على مالك عن ضمرة بن سعيد املازين عن عبيد اهللا بن عبد اهللا 
عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف األضحى والفطر فقال كان يقرأ فيهما 
بقاف والقرآن اجمليد واقتربت الساعة وانشق القمر رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي قال الشافعي يف رواية 

يد اهللا لقي أبا واقد الليثي قال الشيخ وهذا ألن عبيد اهللا مل يدرك أيام عمر ومسئلته إياه حرملة هذا ثابت إن كان عب
وهبذه العلة ترك البخاري إخراج هذا احلديث يف الصحيح وأخرجه مسلم ألن فليح بن سليمان رواه عن ضمرة عن 

   عبيد اهللا عن أيب واقد قال سألين عمر رضي اهللا عنه فصار احلديث بذلك موصوال

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسني حممد بن أمحد القنطري ثنا جعفر بن حممد بن شاكر ثنا  - ٥٩٨٧
سريج ثنا فليح بن سليمان ح وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة 

ضمرة بن سعيد ثنا عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن أيب واقد ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ أبو عامر ثنا فليح عن 
الليثي قال سألين عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مبا قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف يوم العيد فقلت 

  رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم : باقتربت الساعة وق والقرآن اجمليد لفظ حديث أيب صاحل 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا أبو عوانة  - ٥٩٨٨
ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود هو السجستاين ثنا قتيبة بن سعيد ثنا أبو عوانة عن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مل عن النعمان بن بشري إبراهيم بن حممد بن املنتشر عن أبيه عن حبيب بن سا
كان يقرأ يف العيدين ويوم اجلمعة ب سبح اسم ربك األعلى وهل أتاك حديث الغاشية ورمبا اجتمعا يف يوم واحد 

بن فقرأ هبما لفظ حديث قتيبة ومل يذكر الطيالسي قوله ورمبا اجتمعا إىل آخره رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة 
  سعيد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ عمر بن حفص ثنا عاصم بن علي ثنا املسعودي  - ٥٩٨٩
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف : عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سلمة بن جندب قال 
ال الشيخ وليس هذا مع حديث أيب واقد من العيدين ب سبح اسم ربك األعلى وهل أتاك حديث الغاشية ق

اختالف احلديث ولكن هذا حيكى قراءة كانت يف عيد وهذا حيكي قراءة كانت يف عيد غريه وقد كانت أعياد على 
عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم فيكون هذا صادقا أنه قرأ فيما ذكر يف العيد ويكون غريه صادقا أنه قرأ مبا ذكر يف 

   ٤٤لشافعي رمحه اهللا يف رواية حرملة العيد قاله ا

  باب اجلهر بالقراءة يف العيدين وذلك بني يف حكاية من حكى عنه قراءة



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ حممد بن اخلطاب بن عمر ثنا أبو  - ٥٩٩٠السورتني 
  يسمع من يليه يف العيدين : اهللا عنه قال نعيم ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي رضي 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا كثري بن شهاب ثنا حممد بن سعيد هو بن  - ٥٩٩١
اجلهر يف صالة : سابق ثنا عمرو بن أيب قيس عن مطرف عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي رضي اهللا عنه قال 

   ٤٥واخلروج يف العيدين إىل اجلبانة من السنة العيدين من السنة 

  باب صالة العيدين ركعتان

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا أبو الوليد  - ٥٩٩٢
صلى اهللا عليه و  أن النيب: وأبو عمر احلوضي قاال ثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبري عن بن عباس 

سلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتني مل يصل قبلها وال بعدها مث أتى النساء ومعه بالل فأمرهن بالصدقة فجعلت 
املرأة تلقي خرصها وسخاهبا لفظهما سواء رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد وأخرجه مسلم من أوجه عن 

   ٤٦شعبة وقال بعضهم يف احلديث يوم أضحى أو فطر 

  باب يبدأ بالصالة قبل اخلطبة

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن أمحد األصبهاين إمالء وقراءة أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر  - ٥٩٩٣
شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا : ثنا إسحاق بن يوسف األزرق ثنا عبد امللك عن عطاء ثنا جابر بن عبد اهللا قال 

فبدأ بالصالة قبل اخلطبة بغري أذان وال إقامة مث قام متوكئا على بالل فأمر الناس بتقوى اهللا عليه و سلم يوم عيد 
وحثهم على طاعته ووعظهم وذكرهم مث مضى متوكئا على بالل حىت أتى النساء فأمرهن بتقوى اهللا وحثهن على 

من سفلة النساء سفعاء  طاعته ووعظهن وذكرهن وقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم قال فقامت امرأة منهن
اخلدين فقالت ومل ذاك يا رسول اهللا قال ألنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشري فجعلن ينزعن من قرطهن وقالئدهن 

  وخوامتهن فيقذفن يف ثوب بالل يتصدقن به أخرجه مسلم يف الصحيح من وجه آخر عن عبد امللك بن أيب سليمان 

بأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا أنبأ أبو عاصم أنبأ بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أن - ٥٩٩٤
شهدت العيد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : جريج أخربين احلسن بن مسلم عن طاوس عن بن عباس قال 

اهللا صلى اهللا عليه و وأيب بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم وكلهم يصليها قبل اخلطبة مث خيطب بعد قال فنزل نيب 
سلم كأين أنظر إليه حني جيلس الرجال بيده مث أقبل يشقهم حىت أتى النساء ومعه بالل فقال يا أيها النيب إذا جاءك 

املؤمنات يبايعنك اآلية مث قال حني فرغ منها أننت على ذلك فقالت امرأة واحدة مل جيبه غريها نعم يا نيب اهللا رواه 
  ن أيب عاصم خمتصرا وأخرجه هو ومسلم من حديث عبد الرزاق عن بن جريج بطوله البخاري يف الصحيح ع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر بن احلسن القاضي قالوا ثنا أبو  - ٥٩٩٥
وب السختياين قال مسعت العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن أي

أنه صلى قبل اخلطبة : عطاء بن أيب رباح يقول مسعت بن عباس يقول اشهد على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



يوم العيد مث خطب فرأى أنه مل يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة ومعه بالل قائال بثوبه 
رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن بن عيينة  هكذا فجعلت املرأة تلقى اخلرص والشيء

  وأخرجه البخاري من حديث شعبة عن أيوب 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو القاسم البغوي ثنا أبو بكر ثنا أبو عبيدة وأبو  - ٥٩٩٦
أن : أبو أسامة قاال ثنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر أسامة قال وأخربين البغوي ثنا يعقوب الدورقي ثنا 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما كانوا يصلون العيدين قبل اخلطبة رواه البخاري 
  يف الصحيح عن يعقوب بن إبراهيم ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة 

بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن  وأخربنا أبو احلسني علي - ٥٩٩٧
بن علي بن عفان ثنا بن منري عن األعمش عن إمساعيل بن رجاء عن أبيه ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد 

معاوية عن األعمش عن إمساعيل بن بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا أبو 
رجاء عن أبيه عن أيب سعيد وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أيب سعيد قال أخرج مروان املنرب يف يوم 
عيد وبدأ باخلطبة قبل الصالة فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة أخرجت املنرب يف يوم عيد ومل يكن خيرج به 

ومل يكن يبدأ هبا قال فقال أبو سعيد من هذا قالوا فالن بن فالن فقال أبو سعيد أما هذا  وبدأت باخلطبة قبل الصالة
من رأى منكرا فاستطاع أن يغريه بيده فليغريه فإن مل : فقد قضى ما عليه مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 

حديث أيب معاوية رواه مسلم يف يستطع بيده فبلسانه فإن مل يستطع بلسانه فبقلبه وذلك أضعف اإلميان لفظ 
  الصحيح عن أيب كريب عن أيب معاوية 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٥٩٩٨
يم ثنا قتيبة بن أبو الربيع ثنا إمساعيل بن جعفر ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن نع

أن : سعيد ثنا إمساعيل بن جعفر ثنا داود بن قيس الدباغ عن عياض بن عبد اهللا بن سعد عن أيب سعيد اخلدري 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان خيرج يوم األضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصالة فإذا صلى صالته وسلم قام 

ت له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغري ذلك فأقبل على الناس وهم جلوس يف مصالهم فإن كان
أمرهم هبا وكان يقول تصدقوا وكان أكثر من يتصدق النساء مث ينصرف فلم يزل كذلك حىت كان مروان بن 
احلكم فخرجت خماصرا مروان حىت أتينا املصلى فإذا كثري بن الصلت قد بىن منربا من طني ولنب وإذا مروان 

جيرين حنو املنرب وأنا أجره حنو املصلى فلما رأيت ذلك منه قلت أين االبتداء بالصالة فقال ال يا أبا  ينازعين يده كأنه
سعيد قد ترك ما تعلم قلت كال والذي نفسي بيده ال تأتون خبري مما أعلم ثالث مرات مث انصرف رواه مسلم يف 

   ٤٧عياض الصحيح عن قتيبة وغريه وأخرجه البخاري من حديث زيد بن أسلم عن 

  باب خيطب قائما مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم

  قد مضى ذلك يف رواية زيد بن أسلم عن عياض عن أيب سعيد 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو زكريا حيىي بن إبراهيم قالوا ثنا أبو العباس  - ٥٩٩٩
على بن وهب أخربك داود بن قيس أن عياض بن عبد اهللا حدثه أنه مسع  حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرج يوم العيدين فيصلي فيبدأ بالركعتني مث يسلم : أبا سعيد اخلدري يقول 
كره وإال فيقوم قائما يستقبل الناس بوجهه فيكلمهم ويأمرهم بالصدقة فإذا أراد أن يضرب على الناس بعثا ذ

   ٤٨انصرف 

  باب من أباح أن خيطب على منرب أو على راحلة

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن  - ٦٠٠٠
براهيم بن أيب إبراهيم أنبأ عبد الرزاق ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب إمالء ثنا إ

طالب ثنا حسن بن علي احللواين وحممد بن حيىي وحممد بن رافع قالوا حدثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخربين 
شهدت صالة الفطر مع نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأيب بكر : احلسن بن مسلم عن طاوس عن بن عباس قال 

طبة مث خيطب بعد قال فنزل نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم كأين وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم فكلهم يصليها قبل اخل
أنظر إليه حني جيلس الرجال بيده مث أقبل يشقهم حىت أتى النساء ومعه بالل فقال يا أيها النيب إذا جاءك املؤمنات 

نيب اهللا ال ندري  يبايعنك اآلية مث قال حني فرغ منها أننت على ذلك فقالت امرأة واحدة مل جيبه غريها منهن نعم يا
حينئذ من هي قال تصدقن فبسط بالل ثوبه مث قال هلم فدا لكن أيب وأمي فجعلن يلقني الفتخ واخلواتيم يف ثوب 

  بالل رواه البخاري عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق ورواه مسلم عن حممد بن رافع 

قوب ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا حممد بن رافع وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يع - ٦٠٠١
إن النيب صلى اهللا عليه و سلم : ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخربين عطاء عن جابر بن عبد اهللا قال مسعته يقول 

قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصالة قبل اخلطبة مث خطب الناس فلما فرغ نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم نزل فأتى 
  نساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بالل وبالل باسط ثوبه يلقني فيه النساء الصدقة ال

وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن حيىي ثنا عبد  - ٦٠٠٢
ن هبا حينئذ تلقى املرأة مبثل إسناده وزاد قلت لعطاء زكاة يوم الفطر قال ال ولكنه صدقة يتصدق: الرزاق فذكره 

فتخها ويلقني ويلقني قلت لعطاء أترى حقا على اإلمام اآلن أن يأيت النساء حني يفرغ فيذكرهن قال أي لعمري إن 
ذلك حلق عليهم وما هلم ال يفعلون ذلك رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق ورواه 

زيادة قول بن عباس وجابر يف هذا احلديث فلما فرغ نزل فأتى النساء يدل مسلم عن حممد بن رافع وغريه هبذه ال
على أنه كان على مرتفع فنزل ورواه عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء عن جابر فقال يف ابتدائه مث قام متوكئا 

كرة أن النيب صلى على بالل فأمر بتقوى اهللا مث ذكر مضيه إىل النساء ومل يذكر لفظ النزول ولكن يف حديث أيب ب
  اهللا عليه و سلم خطبهم مبىن يوم النحر على راحلته 

أخربناه أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا حبان أنبأ بن املبارك أنبأ  - ٦٠٠٣
ليه و سلم على خطب رسول اهللا صلى اهللا ع: بن عون عن بن سريين عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه قال 



راحلته يوم النحر وأمسكت أما قال خبطامها وأما قال بزمامها قال أي يوم هذا وذكر احلديث أخرجاه يف 
  الصحيحني من حديث بن عون وغريه عن بن سريين 

 أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ احلسني بن حممد بن زياد ثنا نصر بن - ٦٠٠٤
: علي اجلهضمي ثنا وكيع عن إمساعيل بن أيب خالد عن أخيه عن أيب كاهل قال إمساعيل وقد رأيت أبا كاهل قال 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب يوم عيد على ناقة خرماء وحبشي ممسك خبطامها وروينا عن أيب مجيلة 
عنهم خطب يوم العيد على راحلته وعن أيب مسعود  أنه رأى عثمان بن عفان وعليا واملغرية بن شعبة رضي اهللا

  األنصاري أنه خطب يوم العيد على راحلته 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حيىي بن أيب  - ٦٠٠٥
اهللا عنه يوم أضحى أو فطر صلى بالناس  رأيت املغرية بن شعبة رضي: بكري ثنا شيبان عن عبد امللك بن عمري قال 

   ٤٩ركعتني مث خطب على بعري ومل يؤذن ومل يقم 

  باب سالم اإلمام إذا ظهر على املنرب

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك وبن ملحان قاال ثنا عمرو  - ٦٠٠٦
كان النيب : ن حممد بن يزيد بن املهاجر عن حممد بن املنكدر عن جابر قال بن خالد احلراين ثنا عبد اهللا بن هليعة ع

   ٥٠صلى اهللا عليه و سلم إذا صعد على املنرب سلم تفرد به بن هليعة 

  باب جلوس اإلمام حني يطلع على املنرب مث قيامه وخطبته خطبتني بينهما جلسة

وأخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو أمحد  - ٦٠٠٧فيها  خفيفة قياسا على خطبيت اجلمعة وقد مضت األخبار الثابتة
احلافظ النيسابوري أنبأ أبو بكر حممد بن مروان بن عبد امللك البزار بدمشق ثنا هشام يعين بن عمار ثنا حامت يعين 

و أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : بن إمساعيل ثنا حممد بن عجالن عن حسني بن عبد اهللا عن عكرمة عن بن عباس 
سلم كان يقعد يوم اجلمعة والفطر واألضحى على املنرب فإذا سكت املؤذن يوم اجلمعة قام فخطب مث جلس مث يقوم 

  فيخطب مث ينزل فيصلي فجمع وإن كان حمفوظا بني اجلمعة والعيدين يف القعدة مث رجع باخلرب إىل حكاية اجلمعة 

نا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وغريه قالوا ث - ٦٠٠٨
أنبأ إبراهيم بن حممد حدثين عبد الرمحن بن حممد بن عبد عن إبراهيم بن عبد اهللا بن عبد عن عبيد اهللا بن عبد اهللا 

   ٥١السنة أن خيطب اإلمام يف العيدين خطبتني يفصل بينهما باجللوس : بن عتبة قال 

  خلطبة يف العيدينباب التكبري يف ا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ احلسن بن علي بن زياد ثنا إبراهيم بن  - ٦٠٠٩
موسى ثنا عبد الرمحن بن سعد بن عمار بن سعد املؤذن أخربين عبد اهللا بن حممد وعمار بن حفص وعمر بن حفص 



ى اهللا عليه و سلم كان يبدأ بالصالة قبل اخلطبة وكان حيب أن يكرب أن رسول اهللا صل: عن آبائهم عن أجدادهم 
  التكبري بني أضعاف اخلطبة 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان البصري ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن  - ٦٠١٠
  تسعا تسعا يفتتح بالتكبري وخيتم به كان عبد اهللا يكرب يف العيدين : منصور عن إبراهيم عن مسروق قال 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان األهوازي أنبأ القاضي أبو بكر أمحد بن حممود بن خرزاذ ثنا  - ٦٠١١
موسى بن إسحاق القاضي ثنا حمرز بن سلمة ثنا الدراوردي عن عبد الرمحن بن عبد القارىء أن إبراهيم بن عبد اهللا 

من السنة تكبري اإلمام يوم الفطر ويوم األضحى حني :  بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود أنه قال حدثه عن عبيد اهللا
جيلس على املنرب قبل اخلطبة تسع تكبريات وسبعا حني يقوم مث يدعو ويكرب بعد ما بدأ له ورواه غريه عن إبراهيم 

  اخلطبة الثانية عن عبيد اهللا تسعا تترى إذا قام يف األوىل وسبعا تترى إذا قام يف 

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن حممد عن  - ٦٠١٢
السنة يف تكبري يوم : عبد الرمحن بن حممد بن عبد عن إبراهيم بن عبد اهللا عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة قال 

ل اخلطبة أن يبتدىء اإلمام قبل اخلطبة وهو قائم على املنرب بتسع تكبريات تترى ال األضحى والفطر على املنرب قب
يفصل بينها بكالم مث خيطب مث جيلس جلسة مث يقوم يف اخلطبة الثانية فيفتتحها بسبع تكبريات تترى ال يفصل بينها 

أثبت له كتاب عن أيب هريرة فيه  بكالم مث خيطب وبإسناده قال أخربين الشافعي أخربين الثقة من أهل املدينة أنه
تكبري اإلمام يف اخلطبة األوىل يوم الفطر واألضحى إحدى أو ثالث ومخسني تكبرية يف فصول اخلطبة بني ظهراين 

   ٥٢الكالم 

  باب اخلطبة على العصا

ر ثنا معاوية بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ حممد بن أمحد بن النض - ٦٠١٣
كنا جلوسا يف املصلى : عمرو ثنا زائدة عن أيب جناب الكليب ثنا يزيد بن الرباء بن عازب عن الرباء بن عازب قال 

يوم أضحى فأتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسلم على الناس مث قال إن أول منسك يومكم هذا الصالة قال 
 ٥٣الناس بوجهه وأعطي قوسا أو عصا فاتكأ عليها فحمد اهللا وأثىن عليه  فتقدم فصلى ركعتني مث سلم مث استقبل

باب أمر اإلمام الناس يف خطبته بطاعة اهللا عز و جل وحضهم على الصدقة والتقرب إىل اهللا سبحانه والكف عن 
بن عمرو بن أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد ثنا أبو جعفر حممد  - ٦٠١٤معصيته 

البختري إمالء ثنا أمحد بن الوليد الفحام ثنا يزيد بن هارون أنبأ عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء عن جابر بن 
عبد اهللا أنه شهد الصالة مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف يوم عيد فبدأ بالصالة قبل اخلطبة بال أذان وال إقامة مث 

س فحمد اهللا وأثىن عليه ووعظهم وذكرهم ومضى متوكئا على بالل فأتى النساء قام متوكئا على بالل فخطب النا
تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سفلة النساء سفعاء اخلدين فقالت مل : فوعظهن وذكرهن وقال 

يعطينه  يا رسول اهللا قال إنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشري فجعلن يتصدقن من خوامتهن وقالئدهن وأقلبتهن
  بالال يتصدقن به 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا حممد بن عبد اهللا بن منري ثنا  - ٦٠١٥
فذكره بنحو من معناه إال أنه قال مث قام متوكئا على بالل فأمر بتقوى اهللا وحث : أيب ثنا عبد امللك بن أيب سليمان 

ووعظ الناس وذكرهم مث مضى حىت أتى النساء وقال يف آخره فجعلن يتصدقن من حليهن يلقني يف على طاعته 
   ٥٤ثوب بالل من أقراطهن وخوامتهن رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن منري 

  باب االستماع للخطبة يف العيدين

  ع للخطبة يف العيدين قياس عليه قد مضت األخبار املسندة يف االستماع للخطبة يف اجلمعة واالستما

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ بن احلمامي رمحه اهللا ببغداد أنبأ إمساعيل بن علي اخلطيب ثنا  - ٦٠١٦
يكره : موسى بن إسحاق ثنا حيىي احلماين ثنا قيس وحيىي بن سلمة عن سلمة بن كهيل عن جماهد عن بن عباس قال 

  يف العيدين واالستسقاء ويوم اجلمعة وهذا موقوف الكالم يف أربعة مواطن 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا حيىي بن عثمان ثنا  - ٦٠١٧
 سعيد بن محاد أبو عثمان أخو نعيم بن محاد ثنا الفضل بن موسى السيناين ثنا بن جريج وأخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو
حممد عبد اهللا بن يوسف وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس األصم ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا سعيد 

أن النيب صلى : بن سليمان سعدويه ثنا الفضل بن موسى السيناين عن بن جريج عن عطاء عن عبد اهللا بن السائب 
أن يقيم فليقم ومن أحب أن ميضي فليمض لفظ حديث اهللا عليه و سلم صلى هبم العيد مث خطب فقال من أحب 

سعدويه ويف رواية بن محاد قال حضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم العيد فلما قضى صالته قال من أحب 
  أن يستمع اخلطبة فليستمع ومن أحب أن ينصرف فلينصرف 

العباس حممد بن يعقوب قال مسعت العباس يعين أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد الصرييف قاال ثنا أبو  - ٦٠١٨
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : الدوري يقول مسعت حيىي يعين بن معني يقول عبد اهللا بن السائب الذي يروي 

صلى هبم العيد هذا خطأ إمنا هو عن عطاء فقط وإمنا يغلط فيه الفضل بن موسى السيناين يقول عن عبد اهللا بن 
  يخ رمحه اهللا السائب قال الش

أخربنا بصحة ما قاله حيىي أبو القاسم زيد بن جعفر بن حممد العلوي وأبو القاسم عبد الواحد بن حممد  - ٦٠١٩
النجار املقرئ بالكوفة قاال ثنا حممد بن علي بن دحيم ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا قبيصة عن سفيان عن بن جريج عن 

سلم بالناس العيد مث قال من شاء أن يذهب فليذهب ومن شاء أن يقعد  صلى النيب صلى اهللا عليه و: عطاء قال 
   ٥٥فليقعد 

  باب اإلمام ال يصلي قبل العيد وبعده يف املصلى

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا حجاج بن منهال ثنا  - ٦٠٢٠
عيد بن جبري ح وأخربنا أبو علي الروذباري بطوس ثنا عبد اهللا بن عمر بن شعبة أخربين عدي بن ثابت قال مسعت س

شوذب املقرئ بواسط ثنا أمحد بن سنان ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن 



ساء ومعه بالل أنه خرج يوم الفطر فصلى ركعتني مل يصل قبلها وال بعدها مث أتى الن: النيب صلى اهللا عليه و سلم 
فأمرهن بالصدقة فجعلت املرأة تلقي خرصها وتلقي سخاهبا ورواه البخاري يف الصحيح عن حجاج بن املنهال 

وغريه إال أنه قال يف رواية حجاج فجعلت املرأة تلقي قرطها وأمحد بن عبيد أحال روايته على رواية غريه وأخرجه 
  مسلم من أوجه عن شعبة 

ر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا علي بن احلسن يعين بن أيب عيسى ثنا أبو أخربنا أبو طاه - ٦٠٢١
خرجت مع بن عمر يوم : نعيم ثنا أبان هو بن عبد اهللا البجلي حدثين أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد قال 
لى وانصرف مث انصرف بن أضحى أو يوم فطر فخرج ميشي حىت أتى املصلى أظنه قال فقعد حىت أتى اإلمام مث ص

عمر فلم يصل قبلها وال بعدها قلت يا بن عمر ما قدامها وما خلفها صالة قال هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه و سلم يصنع 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق وأبو بكر بن أيب دارم احلافظ قاال ثنا حممد بن عبد اهللا  - ٦٠٢٢
ن ثنا جندل بن والق ثنا عبيد اهللا بن عمرو عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد بن سليما

   ٥٦كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا رجع من املصلى صلى ركعتني : اخلدري قال 

  باب املأموم يتنفل قبل صالة العيد وبعدها يف بيته واملسجد وطريقه واملصلى

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن  - ٦٠٢٣نه وحيث أمك
يعقوب ثنا أمحد بن عيسى ثنا عبد اهللا بن وهب عن عياض بن عبد اهللا القرشي عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن 

 أمن ساعات الليل والنهار ساعة يا رسول اهللا: أيب هريرة أن رجال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
تأمرين أن ال أصلي فيها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صليت الصبح فأقصر عن الصالة حىت ترتفع 
الشمس فإهنا تطلع بني قرين شيطان مث الصالة حمضورة متقبلة حىت ينتصف النهار فإذا انتصف النهار فأقصر عن 

ا حينئذ تسعر جهنم وشدة احلر من فيح جهنم فإذا زالت الشمس فالصالة مشهودة الصالة حىت متيل الشمس فإهن
حمضورة متقبلة حىت تصلي العصر فإذا صليت العصر فأقصر عن الصالة حىت تغيب الشمس مث الصالة مشهودة 

  حمضورة متقبلة حىت تصلي الصبح 

ن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ بن أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل ب - ٦٠٢٤
رأيت أنس بن مالك واحلسن بن أيب احلسن وجابر بن زيد وسعيد بن أيب احلسن : معاذ ثنا سليمان التيمي قال 

يصلون قبل اإلمام يف العيد قال وحدثنا سليمان التيمي عن عبد اهللا الداناج قال رأيت أبا بردة يصلي يوم العيد قبل 
  اإلمام 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا أبو زكريا حيىي بن إسحاق ثنا  - ٦٠٢٥
  رأيت أنس بن مالك جييء يوم العيد فيصلي قبل خروج اإلمام : جرير بن حازم عن أيوب قال 



أ أبو العباس حممد بن شادل بن علي وأخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو أمحد حممد بن حممد احلافظ أنب - ٦٠٢٦
اهلامشي ثنا أبو مروان العثماين ثنا عبد العزيز يعين بن حممد الدراوردي عن بن أيب ذئب عن عباس بن سهل أنه كان 

يف األضحى والفطر يصلون يف املسجد ركعتني ركعتني وال : يرى أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
د عن بن أيب ذئب عن عيسى بن سهل بن رافع بن خديج األنصاري أنه كان يرى جده يرجعون إليه وهبذا اإلسنا

رافعا وبنيه جيلسون يف املسجد حىت تطلع الشمس فيصلون ركعتني ركعتني مث يغدون إىل املصلى قال بن أيب ذئب 
  فسألته هل كانوا يرجعون إليه قال ال أدري 

كنت أقود عبد اهللا بن عباس إىل : موىل بن عباس أنه قال وهبذا اإلسناد عن بن أيب ذئب عن شعبة  - ٦٠٢٧
املصلى ليسبح يف املسجد وال يرجع إليه وروينا عن األزرق بن قيس عمن مسع بن عمر يف رجل يصلي يوم العيد 

  قبل خروج اإلمام قبل الصالة قال إن اهللا ال يرد على عبده حسنة يعملها له 

ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أبو املثىن ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ  - ٦٠٢٨
  كان بريدة يصلي يوم الفطر ويوم النحر قبل اإلمام : أيب ثنا احلسني عن بن بريدة قال 

ي يعين بن أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو أمحد احلافظ ثنا أبو العباس أمحد بن جعفر البلخي ببغداد ثنا عل - ٦٠٢٩
رأيت أيب توضأ يف يوم عيد مث صلى : مسلم الطوسي ثنا أبو عامر العقدي ثنا عون احلارثي ثنا عبد اهللا بن بريدة قال 

يف أهله أربع ركعات مث أخذ بيدي فخرجنا إىل املصلى فدنا قريبا من اإلمام حيث يسمع فلما قضيت الصالة مل يصل 
حىت يرجع مث صلى يف أهله أربع ركعات ملا رجع وروينا عن سعيد بن  قبلها وال بعدها بعد أن خيرج من أهله

املسيب أنه كان يصلي يوم العيد قبل أن يصلي اإلمام وعن عروة بن الزبري أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصالة 
بن سريين وبعدها يف املسجد وعن القاسم بن حممد أنه كان يصلي قبل أن يغدو إىل املصلى أربع ركعات وعن حممد 

أنه كان يصلي بعد العيد مثان ركعات وكره الصالة قبلها وبعدها مجاعة وكرهها قبلها ومل يكرهها بعدها وكرهها 
بعضهم يف املصلى ومل يكرهها يف املسجد ويف بيته ويوم العيد كسائر األيام والصالة مباحة إذا ارتفعت الشمس 

   ٥٧حيث كان املصلى وباهللا التوفيق 

  لعيدين سنة أهل اإلسالم حيث كانواباب صالة ا

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا بن أمحد األديب ثنا أبو بكر أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي أخربين أبو  - ٦٠٣٠
يعلى وعمران قال ثنا أبو سعيد عبيد اهللا بن عمر القواريري ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان قال حدثين زبيد عن عبد 

صالة األضحى ركعتان والفطر ركعتان واجلمعة ركعتان واملسافر : ليلى عن الثقة عن عمر قال الرمحن بن أيب 
ركعتان متام غري قصر على لسان النيب صلى اهللا عليه و سلم ورواه يزيد بن زياد بن أيب اجلعد عن زبيد عن عبد 

  الرمحن عن كعب بن عجرة عن عمر 

الفقيه وأبو احلسن بن أيب سعيد اإلسفرايينيان هبا قاال ثنا أبو سهل أخربنا أبو احلسني بن أيب املعروف  - ٦٠٣١
بشر بن أمحد ثنا محزة بن حممد الكاتب ثنا نعيم بن محاد ثنا هشيم عن عبيد اهللا بن أيب بكر بن أنس بن مالك خادم 

صلى هبم مثل صالة كان أنس إذا فاتته صالة العيد مع اإلمام مجع أهله ف: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 



اإلمام يف العيد ويذكر عن أنس بن مالك أنه كان إذا كان مبنزله بالزاوية فلم يشهد العيد بالبصرة مجع مواليه وولده 
مث يأمر مواله عبد اهللا بن أيب عتبة فيصلي هبم كصالة أهل املصر ركعتني ويكرب هبم كتكبريهم وعن احلسن البصري 

ل يكف وإذا طلعت الشمس صلى ركعتني وضحى إن شاء وعن عكرمة أنه قال أهل يف املسافر يدركه األضحى قا
السواد جيتمعون يف العيد يصلون ركعتني كما يصنع اإلمام وعن حممد بن سريين قال كانوا يستحبون إذا فات 

ركعتني ليس  الرجل الصالة يف العيدين أن ميضي إىل اجلبان فيصنع كما يصنع اإلمام وعن عطاء إذا فاته العيد صلى
   ٥٨فيهما تكبرية 

  باب خروج النساء إىل العيد

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا مالك بن حيىي ثنا  - ٦٠٣٢
أما كنا أمرنا أن خنرج يف العيدين العواتق ذوات اخلدور ف: عبد الوهاب أنبأ بن عون عن حممد عن أم عطية قالت 

احليض فيشهدن مجاعة املسلمني ودعاءهم ويعتزلن مصالهم أخرجه البخاري يف الصحيح عن حممد بن املثىن عن بن 
  أيب عدي عن بن عون 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ زياد بن اخلليل التستري ثنا أبو الربيع ثنا  - ٦٠٣٣
أمرنا يعين النيب صلى اهللا عليه و سلم أن خنرج يف : حممد بن سريين عن أم عطية قالت محاد بن زيد ثنا أيوب عن 

العيدين العواتق وذوات اخلدور وأمر احليض أن يعتزلن مصلى املسلمني رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الربيع 
  الزهراين ورواه البخاري عن احلجيب عن محاد 

املزكي بنيسابور وأبو علي احلسن بن أمحد بن إبراهيم ببغداد قال أبو  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق - ٦٠٣٤
زكريا أنبأ محزة بن العباس وقال أبو علي أخربنا أبو أمحد محزة بن حممد بن العباس بن الفضل ثنا عباس يعين بن حممد 

ا بأيب وأمي رسول اهللا أمرن: الدوري ثنا عبد اهللا بن بكر السهمي ثنا هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية قالت 
صلى اهللا عليه و سلم أن خنرجهن يوم الفطر ويوم النحر العواتق وذوات اخلدور واحليض فأما احليض فيعتزلن 

املصلى ويشهدن اخلري ودعوة املسلمني قالت فقيل يا رسول اهللا أرأيت إحداهن ال يكون هلا جلباب فقال لتلبسها 
  حيح من حديث هشام بن حسان أختها من جلباهبا أخرجه مسلم يف الص

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن  - ٦٠٣٥
إبراهيم وحممد بن بشار قال إسحاق أنبأ وقال بن بشار حدثنا عبد الوهاب يعين الثقفي عن أيوب عن حفصة قالت 

يف العيدين فقدمت امرأة فنزلت قصر بين خلف فحدثت عن أختها وكان زوج أختها  كنا مننع عواتقنا أن خيرجن: 
غزا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اثنيت عشرة غزوة قالت وأخيت معه يف ست غزوات قالت وكنا نداوي 

هلا جلباب أن الكلمى ونقوم على املرضى فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل على إحدانا بأس إن مل يكن 
ال خترج فقال لتلبسها صاحبتها من جلباهبا فتشهد اخلري ودعوة املؤمنني فلما قدمت أم عطية سألتها هل مسعت من 

النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت نعم بابا وكانت ال تذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم إال قالت بابا مسعته يقول 
يشهدن اخلري ودعوة املؤمنني ويعتزلن احليض املصلى فقالت حفصة فقلت لتخرج العواتق وذوات اخلدور واحليض ف



احليض قالت أو ليست تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن سالم عن 
  عبد الوهاب الثقفي 

اعيل بن قتيبة وحممد بن أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب إمالء ثنا إمس - ٦٠٣٦
: حجاج الوراق قاال ثنا حيىي بن حيىي أنبأ أبو خيثمة عن عاصم األحول عن حفصة بنت سريين عن أم عطية قالت 

أمرنا يعين النيب صلى اهللا عليه و سلم أن خنرج يف العيدين العواتق واملخبأة والبكر قالت احليض خيرجن فيكن خلف 
  سلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عاصم الناس يكربن مع الناس رواه م

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  - ٦٠٣٧
قيس عن أخت مرزوق ثنا عثمان بن عمر أنبأ شعبة عن حممد بن النعمان عن طلحة بن مصرف عن امرأة من عبد ال

   ٥٩وجب اخلروج على كل ذات نطاق : عبد اهللا بن رواحة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  باب خروج الصبيان إىل العيد

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن كثري أنبأ سفيان عن عبد الرمحن بن  - ٦٠٣٨
أشهدت العيد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال نعم ولوال منزليت منه ما : س عابس قال سأل رجل بن عبا

شهدته من الصغر فأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العلم الذي عند دار كثري بن الصلت فصلى مث خطب ومل 
فأمر بالال فأتاهن مث رجع  يذكر أذانا وال إقامة قال مث أمر بالصدقة قال فجعلن النساء يشرن إىل آذاهنن وحلوقهن

  إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم أخرجه البخاري يف الصحيح من حديث سفيان قال وقال حممد بن كثري 

وحدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي إمالء أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن دلويه الدقاق ثنا حممد  - ٦٠٣٩
: فص بن غياث عن حجاج عن عبد الرمحن بن عابس عن بن عباس قال بن يزيد السلمي ثنا سلمة بن قيس ثنا ح

  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرج نساءه وبناته يف العيدين 

أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد ثنا يونس بن حممد ثنا  - ٦٠٤٠
كانت حتلي بين : ين الصائغ عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا داود بن أيب الفرات ثنا إبراهيم يع

أخيها الذهب وهذا إن كان حفظه الراوي يف البنني فيدل على جواز ذلك ما مل يبلغوا وكان الشافعي رمحه اهللا يقول 
م العيد قال الشيخ وكان ويلبس الصبيان أحسن ما يقدر عليه ذكورا كانوا أو إناثا ويلبسون احللي والصبغ يعين يو

  مالك بن أنس رمحه اهللا يكرهه 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو احلسن بن إمساعيل السراج ثنا عبد اهللا بن غنام عن حفص بن غياث ثنا  - ٦٠٤١
رأى بن عمر : علي بن حكيم األودي أنبأ شريك عن حممد بن إسحاق عن سعيد بن عبد الرمحن بن حسان قال 

   ٦٠اح فضة فقال إنك قد بلغت أو كربت فالقها عنك علي أوض

  باب اإلتيان من طريق غري الطريق اليت غدا منها



أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا بن أيب شيبة ثنا يونس بن  - ٦٠٤٢
صلى اهللا عليه و سلم إذا خرج إىل العيد رجع كان رسول اهللا : حممد ثنا فليح عن سعيد بن احلارث عن جابر قال 

من غري الطريق الذي ذهب فيه أخرجه البخاري يف الصحيح عن حممد عن أيب متيلة حيىي بن واضح عن فليح مبعناه 
  مث قال تابعه يونس بن حممد عن فليح قال الشيخ وقد روى عن أيب متيلة عن فليح عن سعيد عن أيب هريرة 

بد اهللا احلافظ أنبأ أبو منصور حممد بن القاسم العتكي ثنا أبو حيىي زكريا بن داود اخلفاف ثنا أخربنا أبو ع - ٦٠٤٣
إذا جاء إىل العيد رجع يف غري الطريق : أمحد بن عمرو احلرشي ثنا أبو متيلة حيىي بن واضح فذكره بإسناده وقال 
  الذي يأخذ فيه وقد روي عن يونس عن فليح عن سعيد عن أيب هريرة 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل ثنا أبو األزهر ح وأخربنا أبو عبد  - ٦٠٤٤
اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبيد اهللا بن أيب داود املنادي قاال ثنا يونس بن حممد املؤدب 

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا خرج إىل : أيب هريرة قال ثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن احلارث عن 
العيدين رجع يف غري الطريق الذي يأخذ فيه وكذلك رواه حممد بن الصلت عن فليح بن سليمان وقد أشار إليه 

  البخاري يف بعض النسخ 

ري بن خزمية ثنا حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو إسحاق إبراهيم بن عصمة العدل ثنا الس - ٦٠٤٥
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا : الصلت ثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن احلارث عن أيب هريرة قال 

  خرج يوم العيد يف طريق رجع يف غريه قال البخاري حديث جابر أصح 

باس األصم ثنا حبر بن نصر قال قرئ أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو الع - ٦٠٤٦
على بن وهب أخربك عبد اهللا بن عمر ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخذ : عبد الوهاب ثنا خالد بن خملد ثنا عبد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر 
ريق مث رجع من طريق آخر ويف رواية بن وهب كان خيرج إىل العيدين من طريق ويرجع من طريق يوم عيد يف ط

  أخرى 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ أنبأ أبو حيىي حممد بن سعيد اخلرميي الدمشقي ثنا  - ٦٠٤٧
هللا صلى اهللا عليه و سلم قال حدثين أيب عن هشام بن عمار ثنا عبد الرمحن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول ا

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا خرج إىل العيدين سلك على دار سعد بن أيب وقاص وعلى : آبائه 
أصحاب الفساطيط مث بدأ بالصالة قبل اخلطبة مث انصرف من الطريق األخرى طريق بين زريق وذبح أضحيته عند 

  ة مث خرج على دار عمار بن ياسر ودار أيب هريرة إىل البالط طرف الرقاق بيده بشفر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا الصفار ثنا أبو إمساعيل الترمذي ثنا بن أيب مرمي ثنا إبراهيم بن  - ٦٠٤٨
كنت : قال  سويد حدثين أنيس بن أيب حيىي حدثين إسحاق بن سامل موىل بين نوفل بن عدي حدثين بكر بن مبشر

أغدو مع أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل املصلى يوم الفطر فنسلك بطن بطحان حىت نأيت املصلى 



فنصلي مع النيب صلى اهللا عليه و سلم مث نرجع إىل بيوتنا وكذلك رواه حممد بن إمساعيل البخاري عن سعيد بن أيب 
  مرمي يف غري اجلامع 

 عن بن أيب مرمي فقال يف احلديث مث نرجع من بطن بطحان إىل بيوتنا أخربنا أبو علي ورواه محزة بن نصري - ٦٠٤٩
  فذكره بزيادته : الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محزة بن نصري 

نبأ أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وغريه قالوا ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أ - ٦٠٥٠
أنه رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم : إبراهيم يعين بن حممد حدثين معاذ بن عبد الرمحن التيمي عن أبيه عن جده 

رجع من املصلى يف يوم عيد فسلك على التمارين من أسفل السوق حىت إذا كان عند مسجد األعرج الذي عند 
   ٦١صرف موضع الربكة اليت بالسوق قام فاستقبل فج أسلم فدعا مث ان

  باب صالة العيد يف املسجد إذا كان عذر من مطر أو غريه

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد اهللا بن  - ٦٠٥١
مي حيدث عن أيب يوسف ثنا الوليد بن مسلم حدثين عيسى بن عبد األعلى بن أيب فروة أنه مسع أبا حيىي عبيد اهللا التي

أصاهبم مطر يف يوم عيد فصلى هبم النيب صلى اهللا عليه و سلم العيد يف املسجد رواه أبو داود يف السنن : هريرة أنه 
  عن الربيع بن سليمان ورواه عن هشام بن عمار عن الوليد عن رجل من الفرويني 

أنبأ العباس بن الفضل ثنا بن كاسب ثنا سلمة  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه - ٦٠٥٢
مطرنا يف إمارة أبان بن : بن رجاء عن حممد بن عبد العزيز بن عبد الرمحن عن عثمان بن عبد الرمحن التيمي قال 

عثمان على املدينة مطرا شديدا ليلة الفطر فجمع الناس يف املسجد فلم خيرج إىل املصلى الذي يصلي فيه الفطر 
 قال لعبد اهللا بن عامر بن ربيعة قم فأخرب الناس ما أخربتين فقال عبد اهللا بن عامر إن الناس مطروا واألضحى مث

على عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فامتنع الناس من املصلى فجمع عمر الناس يف املسجد فصلى هبم مث قام 
م كان خيرج بالناس إىل املصلى يصلي هبم ألنه أرفق على املنرب فقال يا أيها الناس إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

   ٦٢هبم وأوسع عليهم وإن املسجد كان ال يسعهم قال فإذا كان هذا املطر فاملسجد أرفق 

  باب اإلمام يأمر من يصلي بضعفة الناس العيد يف املسجد

  روي ذلك عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

عمر بن قتادة أنبأ أبو احلسن بن احلسن بن احلسني بن منصور ثنا حممد  أخربناه عمر بن عبد العزيز بن - ٦٠٥٣
أن عليا : بن حيىي بن سليمان ثنا عاصم بن علي ثنا شعبة عن حممد بن النعمان قال مسعت أبا قيس حيدث عن هزيل 

وري عن أيب أمر رجال أن يصلي بضعفة الناس يف املسجد يوم فطر أو يوم أضحى وأمره أن يصلي أربعا ورواه الث
  قيس وحيتمل أن يكون أراد ركعتني حتية املسجد مث ركعيت العيد مفصولتني عنهما 



فقد أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال قال الشافعي عن بن علية عن ليث عن  - ٦٠٥٤
املسجد أربع ركعات ركعتان للسنة  صلوا يوم العيد يف: احلكم عن حنش بن املعتمر أن عليا رضي اهللا عنه قال 

وركعتان للخروج قال وقال الشافعي حكاية عن بن مهدي عن سفيان عن أيب إسحاق أن عليا رضي اهللا عنه أمر 
رجال أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد يف املسجد ركعتني وكذلك رواه بندار عن عبد الرمحن بن مهدي غري أنه 

  ه أن عليا رضي اهللا عنه قال عن أيب إسحاق عن بعض أصحاب

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو احلسني أمحد بن عثمان بن جعفر املقرئ ثنا حممد  - ٦٠٥٥
بن علي الوراق ثنا أبو غسان ومعاوية بن عمرو واللفظ أليب غسان قال حدثنا زهري ثنا أبو إسحاق عن احلارث 

من السنة أن ميشي الرجل إىل املصلى قال واخلروج يوم العيدين من السنة وال :  األعور عن علي رضي اهللا عنه قال
   ٦٣خيرج إىل املسجد إال ضعيف أو مريض زاد معاوية لكن أخرجوا إىل املصلى وال حتبسوا النساء 

  باب اإلمام يعلمهم يف خطبة عيد األضحى كيف ينحرون وأن على من حنر من قبل

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا  - ٦٠٥٦يعيد  أن جيب وقت حنر اإلمام أن
عثمان بن عمر الضيب ثنا مسدد ثنا أبو األحوص ثنا منصور بن املعتمر عن الشعيب عن الرباء بن عازب قال خطبنا 

سك نسكنا فقد أصاب النسك من صلى صالتنا ون: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم النحر بعد الصالة فقال 
ومن نسك قبل الصالة فتلك شاة حلم فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول اهللا لقد نسكت قبل أن أخرج إىل 

الصالة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجرياين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
عة وهو خري من شايت حلم فهل جتزىء عين قال نعم ولن جتزىء عن و سلم تلك شاة حلم قال فإن عندي عناق جذ

  أحد بعدك رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن هناد وقتيبة عن أيب األحوص 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أمحد بن يونس  - ٦٠٥٧
خرج إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم : بن طلحة عن زبيد عن الشعيب عن الرباء بن عازب قال  ثنا حممد

أضحى إىل البقيع فقام فصلى ركعتني مث أقبل علينا بوجهه فقال إن أول نسكنا يف يومنا هذا أن نبدأ بالصالة مث 
ا هو حلم عجله ألهله ليس من النسك يف شيء نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإمن

فقام خايل فقال يا رسول اهللا أنا ذحبت وعندي جذعة خري من مسنة قال اذحبها مث ال تويف جذعة بعدك قال زبيد 
فسمعت بعض أصحابنا أنه قال عناق جذعة رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم عن حممد بن طلحة وأخرجه 

  زبيد مسلم من حديث شعبة عن 

أخربنا بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن األسود مسع جندبا  - ٦٠٥٨
شهدت النيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب يوم أضحى فقال من كان ذبح منكم قبل الصالة فليعد مكان : يقول 

   ٦٤ الصحيح من حديث شعبة ذبيحته أخرى ومن مل يكن ذبح فليذبح باسم اهللا أخرجاه يف

  باب من قال يكرب يف األضحى خلف صالة الظهر من يوم النحر إىل أن يكرب خلف



صالة الصبح من آخر أيام التشريق مث يقطع استدالال بأن أهل األمصار تبع ألهل مىن واحلاج ذكره التلبية حىت 
  يرمي مجرة العقبة يوم النحر مث يكون ذكره التكبري 

نا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين وأبو عاصم أنبأ أخرب - ٦٠٥٩
بن جريج وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ واللفظ حلديثه هذا أخربين أبو حممد بن زياد العدل ثنا حممد بن إسحاق هو بن 

أن النيب صلى اهللا عليه و : ين عطاء عن بن عباس خزمية ثنا علي بن خشرم أنبأ عيسى بن يونس عن بن جريج أخرب
سلم أردف الفضل من مجع قال فأخربين بن عباس أن الفضل أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يزل يليب 

  حىت رمى مجرة العقبة رواه البخاري يف الصحيح عن أيب عاصم ورواه مسلم عن علي بن خشرم 

 احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا حممد بن عبيد اهللا بن منري ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا - ٦٠٦٠
إمساعيل بن علية عن خالد احلذاء قال حدثين أبو قالبة عن أيب املليح عن نبيشة قال خالد فلقيت أبا مليح فسألته 

رب وذكر اهللا رواه مسلم يف الصحيح أيام التشريق أيام أكل وش: فحدثين به فذكر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  عن حممد بن عبد اهللا بن منري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق قال قال أبو عبيد فحدثين حيىي بن سعيد عن بن جريج  - ٦٠٦١
ون فيسمعه كان يكرب يف قبته مبىن فيسمعه أهل املسجد فيكرب: عن عطاء عن عبيد بن عمري عن عمر رضي اهللا عنه 

أهل السوق فيكربون حىت ترتج مىن تكبريا واحدا ويذكر عن بن عمر أنه كان يكرب مبىن تلك األيام وخلف 
  الصلوات وعلى فراشه ويف فسطاطه وجملسه وممشاه تلك األيام مجيعا 

 عبد اهللا املروزي وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ عبد اهللا بن حممد عن أيب - ٦٠٦٢
أنه كان يكرب من صالة الظهر يوم : يعين حممد بن نصر ثنا حيىي بن حيىي عن وكيع عن العمري عن نافع عن بن عمر 

  النحر إىل صالة الفجر من آخر أيام التشريق 

نيسابوري عن وكيع وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو بكر ثنا عبد اهللا عن أيب عبد اهللا قال ثنا أمحد بن عمرو ال - ٦٠٦٣
أنه كان يكرب من صالة الظهر يوم النحر إىل صالة العصر من : عن شريك عن خصيف عن عكرمة عن بن عباس 

  آخر أيام التشريق 

أخربنا الشريف أبو الفتح أنبأ أبو احلسن بن فراس ثنا أبو جعفر الديبلي ثنا أبو عبيد اهللا املخزومي ثنا  - ٦٠٦٤
مسعت بن عباس يكرب يوم الصدر ويأمر من حوله أن يكربوا فال أدري تأول قول : قال  سفيان عن عمرو بن دينار

قال الشيخ وروى عبد احلميد بن } فإذا قضيتم مناسككم { اهللا عز و جل واذكروا اهللا يف أيام معدودات أو قوله 
نحر إىل آخر أيام التشريق أيب رباح عن رجل من أهل الشام عن زيد بن ثابت أنه كان يكرب من صالة الظهر يوم ال

وروى الواقدي بأسانيده عن عثمان وبن عمر وزيد بن ثابت وأيب سعيد اخلدري حنو ما روينا عن بن عمر وروينا 
عن عطاء بن أيب رباح أنه قال إن األئمة كانوا يكربون صالة الظهر يوم النحر يبتدؤون بالتكبري كذلك إىل آخر أيام 

   ٦٥التشريق 



  أن يبتدئ بالتكبري خلف صالة الصبح من يوم عرفةباب من استحب 

استدالال مبا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ  - ٦٠٦٥
حيىي قال  الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن

أنه سأل أنس بن مالك ومها غاديان من مىن إىل عرفة كيف كنتم : قرأت على مالك عن حممد بن أيب بكر الثقفي 
تصنعون يف هذا اليوم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال كان يهل املهل منا فال ينكر عليه ويكرب املكرب منا 

   بن حيىي وأخرجه البخاري عن عبد اهللا بن يوسف وغريه عن مالك فال ينكر عليه رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ٦٠٦٦
رون وأخربنا أبو يعقوب إمالء ثنا أبو بكر حممد بن إسحاق الصغاين واحلسن بن مكرم البزار قاال ثنا يزيد بن ها

زكريا بن أيب إسحاق ثنا حممد بن يعقوب أبو عبد اهللا الشيباين ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنبأ يزيد بن هارون أنبأ عبد 
كنا : العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة عن عمر بن حسني عن عبد اهللا بن أيب سلمة عن عبد اهللا بن عمر عن أبيه قال 

عليه و سلم يف غداة عرفة فمنا املكرب ومنا املهلل فأما حنن فنكرب قال قلت واهللا لعجب مع رسول اهللا صلى اهللا 
منكم كيف مل تقولوا له ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصنع لفظ حديث أيب زكريا بن أيب إسحاق عن 

يد وقد روى يف ذلك عن عمر أيب عبد اهللا الشيباين رواه مسلم يف الصحيح عن هارون بن عبد اهللا وغريه عن يز
  وعلي وبن عباس رضي اهللا عنهم أما حديث عمر 

فأخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين  - ٦٠٦٧
كان عمر بن اخلطاب  :أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلجاج قال مسعت عطاء حيدث عن عبيد بن عمري قال 

رضي اهللا عنه يكرب بعد صالة الفجر من يوم عرفة إىل صالة الظهر من آخر أيام التشريق كذا رواه احلجاج بن 
أرطأة عن عطاء وكان حيىي بن سعيد القطان ينكره قال أبو عبيد القاسم بن سالم ذاكرت به حيىي بن سعيد فأنكره 

عن عمر أنه كان يكرب يف قبته مبىن قال الشيخ واملشهور عن عطاء بن أيب  وقال هذا وهم من احلجاج وإمنا اإلسناد
رباح أنه كان يكرب من صالة الظهر يوم النحر إىل صالة العصر من آخر أيام التشريق ولو كان عند عطاء عن عمر 

يعي أنه حكاه هذا الذي رواه عنه احلجاج ملا استجاز لنفسه خالف عمر واهللا أعلم وقد روي عن أيب إسحاق السب
  عن عمر وعلي وهو مرسل 

أخربنا أبو حازم احلافظ ثنا أبو أمحد حممد بن حممد احلافظ ثنا أبو العباس أمحد بن جعفر البلخي ببغداد  - ٦٠٦٨
اجتمع عمر : ثنا علي بن مسلم الطوسي ثنا أبو يوسف يعين القاضي ثنا مطرف بن طريف عن أيب إسحاق قال 

 عنهم على التكبري يف دبر صالة الغداة من يوم عرفة فأما أصحاب بن مسعود فإىل وعلي وبن مسعود رضي اهللا
صالة العصر من يوم النحر وأما عمر وعلي رضي اهللا عنهما فإىل صالة العصر من آخر أيام التشريق قال الشيخ 

عن عبد اهللا موصوال  رمحه اهللا أما مذهب عبد اهللا بن مسعود يف ذلك فقد رواه الثوري عن أيب إسحاق عن األسود
  ورواه مجاعة عن بن مسعود وأما الرواية املوصولة فيه عن علي رضي اهللا عنه 

فأخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ عبد اهللا بن حممد ثنا هناد ثنا حسني بن  - ٦٠٦٩
رب بعد صالة الفجر غداة عرفة مث ال يقطع كان علي رضي اهللا عنه يك: علي عن زائدة عن عاصم عن شقيق قال 



حىت يصلي اإلمام من آخر أيام التشريق مث يكرب بعد العصر وكذلك رواه أبو جناب عن عمري بن سعيد عن علي بن 
  أيب طالب رضي اهللا عنه وأما الرواية فيه عن عبد اهللا بن عباس 

أمحد بن بالويه ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين فأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو بكر حممد بن  - ٦٠٧٠
أنه كان يكرب من غداة عرفة إىل صالة العصر : أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا احلكم بن فروخ عن عكرمة عن بن عباس 

د بن من آخر أيام التشريق وأخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو أمحد حممد بن حممد احلافظ أنبأ أبو احلسن حممد بن أمح
زهري القيسي بطوس ثنا علي بن سلمة يعين اللبقي ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو يعقوب اخلرساين يعين إسحاق بن إبراهيم 

  احلنظلي عن حيىي بن سعيد القطان عن احلكم فذكره مبثله وزاد يكرب يف العصر ويقطع يف املغرب 

حلافظ أنبأ حممد بن إسحاق بن إبراهيم ثنا حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسني بن علي ا - ٦٠٧١
رافع ثنا حيىي بن آدم ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ حيىي بن سعيد عن أيب بكار احلكم بن فروخ عن عكرمة عن بن 

أنه كان يكرب من غداة يوم عرفة إىل آخر أيام التشريق قال حممد بن رافع فلقيت إسحاق بن إبراهيم فقلت : عباس 
ىي بن آدم حدثين عنك عن حيىي بن سعيد فذكرت له هذا احلديث فحدثين كما حدثين حيىي بن آدم قال أبو إن حي

العباس فأتيت إسحاق فقلت إن حممد بن رافع حدثين عن حيىي بن آدم عنك فحدثين كما حدثين حممد بن رافع قال 
ي حديث وقد روى ذلك يف حديث أبو العباس فقلت إلسحاق كم كتب عنك حيىي بن آدم قال إسحاق حنو ألف

  مرفوع بإسناد ال حيتج مبثله 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان األصبهاين أنبأ أبو يعلى ثنا حيىي بن أيوب  - ٦٠٧٢
 املقابري ثنا حسان بن إبراهيم ثنا عبد الرمحن بن مسهر عن عمرو بن مشر عن جابر عن عبد الرمحن بن سابط عن

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يكرب يوم عرفة صالة الغداة إىل صالة العصر آخر أيام التشريق قال : جابر قال 
حيىي بن أيوب وحدثين عبد الرمحن بن مسهر هبذا اإلسناد حنوه عمرو بن مشر وجابر اجلعفي ال حيتج هبما وقد رواه 

   ٦٦بط وأيب جعفر عن جابر ويف رواية الثقات كفاية نائل بن جنيح عن عمرو عن جابر عن عبد الرمحن بن سا

  باب كيف التكبري

حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك رمحه اهللا أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  - ٦٠٧٣
ن عبد اهللا أنه ثنا وهيب بن خالد ثنا جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب عن أبيه عن جابر ب

أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باملدينة تسعا مل حيج مث أذن الناس يف احلج فذكر احلديث يف حج النيب : قال 
صلى اهللا عليه و سلم قال مث خرج إىل الصفا فقال نبدأ مبا بدأ اهللا به وقال إن الصفا واملروة من شعائر اهللا قال فرقى 

لبيت وكرب ثالثا وقال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حييي ومييت بيده على الصفا حىت بدا له ا
اخلري وهو على كل شيء قدير مث يدعو بني ذلك قال مث نزل فمشى حىت إذا أتى بطن املسيل سعى حىت أصعد قدميه 

كذا ل ال إله إال اهللا وحده ال شريك له هيف املسيل مث مشى حىت أتى املروة فصعد حىت بدا له البيت فكرب ثالثا وقا
كما فعل يعين على الصفا مث نزل وروينا يف حديث عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا استوى على 
بعريه خارجا إىل سفر كرب ثالثا وعن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو 



تكبريات نسقا أشبه بسائر سنن النيب صلى اهللا عليه و عمرة يكرب على كل شرف ثالث تكبريات فاالبتداء بثالث 
  سلم من االبتداء هبا مرتني وإن كان الكل واسعا وباهللا التوفيق 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا حممد بن حيىي ثنا بندار ثنا حيىي بن سعيد عن  - ٦٠٧٤
داة عرفة إىل آخر أيام النفر ال يكرب يف املغرب اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا يكرب من غ: احلكم عن عكرمة عن بن عباس 

أكرب وهللا احلمد اهللا أكرب وأجل اهللا أكرب على ما هدانا كذا أخربناه من كتابه ثالثا نسقا ورواه الواقدي عنه وعن 
  جابر بن عبد اهللا وبه قال احلسن بن أيب احلسن البصري 

بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن عبيد اهللا املنادي ثنا وهب يعين  أخربناه أبو احلسني - ٦٠٧٥
يف التكبري أيام التشريق اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب وروينا عن عطاء بن : بن جرير ثنا شعبة عن يونس عن احلسن 
  أيب رباح أنه قال يكرب اهللا ثالث مرات 

بشران أنبأ إمساعيل بن الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن وأخربنا أبو احلسني بن  - ٦٠٧٦
كان سلمان رضي اهللا عنه يعلمنا التكبري يقول كربوا اهللا أكرب اهللا : عاصم بن سليمان عن أيب عثمان النهدي قال 

ولد أو يكون لك شريك أكرب كبريا أو قال تكبريا اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك 
يف امللك أو يكون لك ويل من الذل وكربه تكبريا اللهم اغفر لنا اللهم ارمحنا مث قال واهللا لتكتنب هذه ال تترك هاتان 

   ٦٧ولتكونن شفعا هلاتني 

  باب سنة التكبري للرجال والنساء واملقيمني واملسافرين والذي يصلي سنة

فإذا { فعم ومل خيص وقال } واذكروا اهللا يف أيام معدودات { اهللا جل ثناؤه منفردا ويف مجاعة ويصلي نافلة لقول 
وروينا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال أيام } قضيتم مناسككم فاذكروا اهللا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا 

ا وروينا عن بن عمر التشريق أيام أكل وشرب وذكر اهللا وأنه صلى اهللا عليه و سلم كرب على الصفا وكان مسافر
وأنس بن مالك يف تكبريهم يوم عرفة عند الغدو من مىن إىل عرفة وكانوا مسافرين وعن أم عطية يف احليض خيرجن 

يوم العيد فيكن خلف الناس يكربن مع الناس وكانت ميمونة رضي اهللا عنها تكرب يوم النحر وكان النساء يكربن 
ليايل التشريق مع الرجال يف املسجد وكان الشعيب وإبراهيم النخعي  خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز

  ) يقوالن هذا القول وكان أبو جعفر حممد بن علي يكرب مبىن أيام التشريق خلف النوافل 
  باب الشهود يشهدون على رؤية اهلالل آخر النهار أفطروا مث خرجوا إىل عيدهم من الغد  - ٦٨

بن أمحد املستملي أنبأ أبو سهل بشر بن أمحد ثنا داود بن احلسني البيهقي ثنا حيىي حدثنا أبو جعفر كامل  - ٦٠٧٧
بن حيىي أنبأ هشيم عن أيب بشر قال أخربين أبو عمري بن أنس بن مالك قال وكان أكرب ولده قال حدثين عمومة يل 

فأصبحنا صياما فجاء  أغمى علينا هالل شوال: من األنصار من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهنم رأوا اهلالل باألمس فأمرهم أن يفطروا من 
يومهم وأن خيرجوا لعيدهم من الغد هذا إسناد صحيح ومبعناه رواه شعبة عن أيب بشر جعفر بن أيب وحشية وعمومة 

اهللا عليه و سلم ال يكونون إال ثقات وقد قال الشافعي رمحه اهللا لو ثبت أيب عمري من أصحاب رسول اهللا صلى 



ذلك قلنا به وقلنا أيضا فإن مل خيرج هبم من الغد خرج هبم من بعد الغد وقلنا يصلي يف يومه بعد الزوال وذلك فيما 
  أخربنا أبو سعيد عن أيب العباس عن الربيع عن الشافعي 

ن حممد بن حيىي أنبأ أبو حبر حممد بن احلسن بن كوثر ثنا بشر بن موسى ثنا أخربنا أبو سعيد حيىي ب - ٦٠٧٨
أن عمر بن عبد العزيز شهد عنده على هالل الفطر من آخر : احلميدي ثنا معن بن عيسى ثنا حممد بن هالل التمار 

   ٦٩النهار فأمر الناس أن يفطروا وأن خيرجوا لعيدهم من الغد 

  باب القوم خيطئون اهلالل

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن عبيد ثنا محاد يف حديث أيوب عن  - ٦٠٧٩
وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم : حممد بن املنكدر عن أيب هريرة ذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم فيه قال 

   ٧٠مجع موقف تضحون وكل عرفة موقف وكل مىن منحر وكل فجاج مكة منحر وكل 

  باب اجتماع العيدين بأن يوافق يوم العيد يوم اجلمعة

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأ  - ٦٠٨٠
أبو داود  إسرائيل ح وأخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا

شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم : الطيالسي ثنا إسرائيل عن عثمان بن املغرية عن إياس بن أيب رملة الشامي قال 
أشهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عيدين اجتمعا يف يوم قال نعم قال كيف صنع قال صلى العيد مث 

  ية عبيد اهللا مسعت معاوية وقال يف يوم واحد والباقي سواء رخص يف اجلمعة فقال من شاء أن يصلي فليصل ويف روا

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا حممد بن أيب  - ٦٠٨١
د النيب مسينة ثنا زياد بن عبد اهللا عن عبد العزيز بن رفيع عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال اجتمع عيدان على عه

إنه قد اجتمع عيدكم هذا واجلمعة وإنا جممعون فمن شاء أن جيمع فليجمع فلما صلى : صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  العيد مجع 

وحدثنا أبو سعد عبد امللك بن أيب عثمان الزاهد إمالء أنبأ أبو احلسن علي بن بندار بن احلسني ثنا عبد  - ٦٠٨٢
نا حممد بن املصفى ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو علي احلسني بن علي اهللا بن أمحد بن موسى األهوازي ث

احلافظ ثنا حممد بن حيىي بن كثري احلمصي ثنا حممد بن املصفى ثنا بقية ثنا شعبة عن املغرية بن مقسم الضيب عن عبد 
قد اجتمع يف يومكم هذا : نه قال العزيز بن رفيع عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أ

عيدان فمن شاء أجزأه من اجلمعة وإنا جممعون رواه أيضا عبد العزيز بن منيب املروزي عن علي بن احلسن بن 
  شقيق ثنا أبو محزة عن عبد العزيز موصوال وهو يف التاريخ ورواه سفيان الثوري عن عبد العزيز فأرسله 

فظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن أخربناه أبو عبد اهللا احلا - ٦٠٨٣
اجتمع عيدان على عهد : عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن ذكوان أيب صاحل قال 

را وخريا وإنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم مجعة ويوم عيد فصلى مث قام فخطب الناس فقال قد أصبتم ذك



جممعون فمن أحب أن جيلس فليجلس ومن أحب أن جيمع فليجمع ويروى عن سفيان بن عيينة عن عبد العزيز 
موصوال مقيدا بأهل العوايل ويف إسناده ضعف وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  مقيدا بأهل العالية إال أنه منقطع 

و زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ أخربناه أب - ٦٠٨٤
إبراهيم بن حممد حدثين إبراهيم بن عقبة عن عمر بن عبد العزيز قال اجتمع عيدان على عهد النيب صلى اهللا عليه و 

وي ذلك بإسناد صحيح عن عثمان بن من أحب أن جيلس من أهل العالية فليجلس من غري حرج ور: سلم فقال 
  عفان رضي اهللا عنه مقيدا بأهل العالية موقوفا عليه 

أخربناه أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٦٠٨٥
يد مع عثمان بن عفان رضي شهدت الع: الشافعي أنبأ مالك بن أنس عن بن شهاب عن أيب عبيد موىل بن أزهر قال 

اهللا عنه فجاء فصلى مث انصرف فخطب فقال إنه قد اجتمع لكم يف يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن 
  ينتظر اجلمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فلريجع فقد أذنت له 

خربين احلسن يعين بن سفيان ثنا وأخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أ - ٦٠٨٦
أنه شهد العيد يوم األضحى مع عمر : حبان أنبأ عبد اهللا أنبأ يونس عن الزهري قال حدثين أبو عبيد موىل بن أزهر 

فصلى قبل اخلطبة مث خطب فقال يا أيها الناس إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد هناكم عن صيام هذين 
فطركم من صيامكم وأما اآلخر فيوم تأكلون فيه من نسككم قال أبو عبيد مث شهدت مع العيدين أما أحدمها فيوم 

عثمان بن عفان رضي اهللا عنه وكان ذلك يوم اجلمعة فصلى قبل اخلطبة مث خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد 
يرجع فلريجع فقد أذنت  اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر اجلمعة من أهل العوايل فلينتظر ومن أحب أن

له قال أبو عبيد مث شهدته مع علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فصلى قبل اخلطبة مث خطب الناس فقال إن رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم هناكم أن تأكلوا حلوم نسككم فوق ثالث وعن معمر عن الزهري عن أيب عبيد حنوه رواه 

   ٧١بطوله  البخاري يف الصحيح عن حبان بن موسى

  باب عبادة ليلة العيدين

أخربنا حممد بن موسى بن الفضل ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن حممد قال  - ٦٠٨٧
من قام ليليت العيد هللا حمتسبا فلم ميت قلبه حني متوت : قال ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أيب الدرداء قال 

ل الشافعي وبلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب يف مخس ليال يف ليلة اجلمعة وليلة األضحى وليلة القلوب قا
الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان قال وبلغنا أن بن عمر كان حييي ليلة مجع وليلة مجع هي ليلة 

   ٧٢العيد ألن يف صبحها النحر 

  بعضهم لبعض تقبل اهللا منا ومنك باب ما روي يف قول الناس يوم العيد



أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إسحاق بن إبراهيم بن سفيان ثنا أبو علي أمحد بن  - ٦٠٨٨
لقيت واثلة : الفرج املقرئ ثنا حممد بن إبراهيم الشامي ثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال 

عيد فقلت تقبل اهللا منا ومنك فقال نعم تقبل اهللا منا ومنك قال واثلة لقيت رسول اهللا صلى اهللا  بن األسقع يف يوم
  عليه و سلم يوم عيد فقلت تقبل اهللا منا ومنك قال نعم تقبل اهللا منا ومنك 

اصم ثنا أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا حممد بن الضحاك بن عمرو بن أيب ع - ٦٠٨٩
: عبد العزيز بن معاوية ثنا حممد بن إبراهيم الشامي ثنا بقية عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن واثلة قال 

لقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم عيد فقلت تقبل اهللا منا ومنك قال نعم تقبل اهللا منا ومنك أخربنا أبو 
افظ هذا منكر ال أعلم يرويه عن بقية غري حممد بن إبراهيم هذا قال سعد املاليين قال قال أبو أمحد بن عدي احل

  الشيخ رمحه اهللا قد رأيته بإسناد آخر عن بقية موقوفا غري مرفوع وال أراه حمفوظا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد ثنا أمحد بن إسحاق ثنا عبد  - ٦٠٩٠
كنا نقول لعمر بن عبد العزيز يف العيدين تقبل اهللا منا ومنك : البزاز عن أدهم موىل عمر بن عبد العزيز قال  السالم

  يا أمري املؤمنني فريد علينا وال ينكر ذلك علينا وقد روي حديث مرفوع يف كراهية ذلك وال يصح 

عمرو الرزاز ثنا حممد بن اهليثم بن محاد ثنا أخربناه أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن  - ٦٠٩١
نعيم بن محاد ثنا عبد اخلالق بن زيد بن واقد الدمشقي عن أبيه عن مكحول عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه 

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن قول الناس يف العيدين تقبل اهللا منا ومنكم قال ذلك فعل أهل : قال 
  هه عبد اخلالق بن زيد منكر احلديث قاله البخاري الكتابني وكر

  كتاب صالة اخلسوف

 )٧٣   

  باب األمر بالفزع إىل ذكر اهللا وإىل الصالة مىت كسفت الشمس

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٦٠٩٢
انكسفت : اعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن أيب مسعود األنصاري قال الشافعي أنبأ سفيان عن إمس

الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال الناس انكسفت الشمس ملوت إبراهيم فقال 
ياته فإذا رأيتم ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال ينكسفان ملوت أحد وال حل

فافزعوا إىل ذكر اهللا وإىل الصالة رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر عن سفيان وأخرجه البخاري من وجه 
  آخر عن إمساعيل 

وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق  - ٦٠٩٣
انكسفت الشمس على عهد : ووكيع قاال ثنا إمساعيل عن قيس عن أيب مسعود األنصاري قال بن إبراهيم أنبأ جرير 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال الناس انكسفت ملوت إبراهيم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إن الشمس 



مها فصلوا رواه مسلم يف الصحيح والقمر ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته ولكنهما آيتان من آيات اهللا فإذا رأيتمو
عن إسحاق بن إبراهيم ورواه عبد اهللا بن عمرو وعائشة واملغرية بن شعبة وأبو بكرة عن النيب صلى اهللا عليه و 

   ٧٤سلم مبثل هذا املعىن 

  باب األمر بأن ينادي الصالة جامعة

بن علي بن خشيش املقرئ بالكوفة  أخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح القاضي وأبو احلسني حممد - ٦٠٩٤
قاال ثنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين ثنا أمحد بن حازم أنبأ أبو نعيم ثنا شيبان عن حيىي بن أيب كثري عن 

ملا كسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أيب سلمة عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أنه 
الة جامعة فركع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركعتني يف سجدة مث قام فركع ركعتني يف سلم نودي أن الص

سجدة مث جلس حىت جلى عن الشمس رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن 
  شيبان 

ا إسحاق بن إبراهيم أنبأ أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثن - ٦٠٩٥
كسفت الشمس على عهد رسول اهللا : الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت 

صلى اهللا عليه و سلم فبعث مناديا فنادى الصالة جامعة فاجتمع الناس فصلى هبم أربع ركعات يف ركعتني بأربع 
   ٧٥د بن مهران عن الوليد بن مسلم سجدات مث تشهد وسلم أخرجاه يف الصحيح عن حمم

  باب كيف يصلي يف اخلسوف

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي وغريه قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ٦٠٩٦
مامي رمحه أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر املقرئ بن احل

اهللا ببغداد أنبأ أمحد بن سلمان النجاد ثنا إسحاق بن احلسن بن ميمون ثنا القعنيب ح وأخربنا أبو احلسن علي بن 
أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا القعنيب إمالء فيما قرأ على مالك بن أنس عن زيد بن 

انكسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى : قال أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس 
والناس معه فقام قياما طويال قال حنوا من سورة البقرة مث ركع ركوعا طويال مث رفع فقام قياما طويال وهو دون 

ام األول مث القيام األول مث ركع ركوعا طويال وهو دون الركوع األول مث سجد مث قام قياما طويال وهو دون القي
ركع ركوعا طويال وهو دون الركوع األول مث رفع فقام قياما طويال وهو دون القيام األول مث ركع ركوعا طويال 
وهو دون الركوع األول مث سجد مث انصرف وقد جتلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال 

وا اهللا قالوا يا رسول اهللا رأيناك تناولت شيئا يف مقامك هذا مث ينخسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتم ذلك فاذكر
رأيناك تكعكعت فقال إين رأيت اجلنة أو أريت اجلنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته ألكلتم منه ما بقيت الدنيا 

ل بكفرهن قيل وأريت النار فلم أر كاليوم منظرا أفظع منها ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا مل يا رسول اهللا قا
يكفرن باهللا قال يكفرن العشري ويكفرن اإلحسان لو أحسنت إىل إحداهن الدهر مث رأت منك شيئا قالت ما رأيت 

منك خريا قط لفظ حديث القعنيب ويف حديث الشافعي قال خسفت الشمس فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



ذكر الشافعي قوله أفظع منها والباقي سواء رواه سلم والناس معه وكذلك يف رواية إسحاق عن القعنيب ومل ي
  البخاري يف الصحيح عن القعنيب ورواه مسلم عن حممد بن رافع عن إسحاق بن عيسى عن مالك 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ٦٠٩٧
ئ على بن وهب أخربك يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخربين عروة بن الزبري يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قر

خسفت الشمس يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت 
اهللا عليه  فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل املسجد فقام فكرب وصف الناس وراءه فاقترأ رسول اهللا صلى

و سلم قراءة طويلة مث كرب فركع ركوعا طويال مث رفع رأسه وقال مسع اهللا ملن محده ربنا ولك احلمد مث قام فاقترأ 
قراءة طويلة هي أدىن من القراءة األوىل مث كرب فركع ركوعا طويال هو أدىن من الركوع األول مث قال مسع اهللا ملن 

كعة األخرى مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات واجنلت الشمس محده ربنا ولك احلمد مث فعل يف الر
قبل أن ينصرف مث قام فخطب الناس وأثىن على اهللا مبا هو أهله مث قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال 

اهر وغريه عن خيسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتموها فافزعوا إىل الصالة رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الط
  بن وهب وأخرجه البخاري من حديث عنبسة عن يونس بن يزيد وزاد 

ما أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا عنبسة عن يونس عن  - ٦٠٩٨
سلم صلى يف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بن شهاب قال وكان كثري بن عباس حيدث أن بن عباس حيدث 

كسوف الشمس مثل حديث عروة عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه صلى ركعتني يف كل ركعة 
  ركعتني 

: وأخربنا أبو عمرو األديب ثنا أبو بكر اإلمساعيلي ثنا القاسم بن زكريا ثنا الرمادي ثنا أمحد بن صاحل  - ٦٠٩٩
باملدينة مل يزد على ركعتني مثل صالة الصبح قال أجل إنه  هبذا وزاد فقلت لعروة إن أخاك يوم خسفت الشمس

  أخطأ السنة رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن صاحل هبذا وزاد فقلت لعروة بطوله مع هاتني الزيادتني 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا احلسن بن العباس ثنا حممد بن مهران ثنا الوليد بن  - ٦١٠٠
ما فعل : سلم ثنا عبد الرمحن بن منر أنه مسع بن شهاب خيرب بذلك عن عروة عن عائشة قال الزهري فقلت لعروة م

ذلك أخوك عبد اهللا بن الزبري ما صلى إال ركعتني مثل صالة الصبح إذ صلى باملدينة قال أجل إنه أخطأ السنة قال 
اهللا عليه و سلم صلى أربع ركعات يف ركعتني يف  بن شهاب وأخربين كثري بن عباس عن بن عباس أن النيب صلى

أربع سجدات رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن مهران دون حديث كثري ورواه مسلم عن حممد بن مهران 
  مع حديث كثري دون قصة بن الزبري 

 بن حيىي أنبأ أبو معاوية أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا جعفر بن حممد بن احلسني ثنا حيىي - ٦١٠١
ح وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا هناد بن السري التميمي 

كسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه : أنبأ أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت 
 عليه و سلم يصلي فأطال القيام مث ركع فأطال الركوع مث رفع فأطال القيام وهو و سلم فقام رسول اهللا صلى اهللا

دون القيام األول مث ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع األول مث سجد مث قام فأطال القيام وهو دون القيام 



م األول مث ركع فأطال األول مث ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع األول مث رفع فأطال القيام وهو دون القيا
الركوع وهو دون الركوع األول مث سجد وجتلت الشمس فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال أما بعد فإن الشمس والقمر 
ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته ولكنهما من آيات اهللا فإذا رأيتموها فصلوا وتصدقوا واذكروا اهللا وادعوه مث قال يا 

من اهللا أن يزين عبده أو تزين أمته يا أمة حممد واهللا لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثريا  أمة حممد واهللا إن أحد أغري
ولضحكتم قليال قالت مث رفع يديه فقال أال هل بلغت قال وحدثنا هناد بن السري ثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن 

هللا صلى اهللا عليه و سلم عائشة قالت خسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقام رسول ا
يصلي فذكر احلديث لفظ حديث أيب صاحل رواه البخاري يف الصحيح عن حممد عن عبدة ورواه مسلم عن حيىي بن 

  حيىي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا السري بن خزمية ثنا عبد اهللا بن مسلمة  - ٦١٠٢
سن علي بن أمحد بن عمر املقرئ ببغداد أنبأ أمحد بن سلمان ثنا إسحاق بن احلسن ثنا عن مالك ح وأخربنا أبو احل

أن : القعنيب ثنا مالك عن حيىي بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 
لى اهللا عليه و سلم أيعذب يهودية جاءت تسأهلا فقالت هلا أعاذك اهللا من عذاب القرب فسألت عائشة رسول اهللا ص

الناس يف قبورهم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عائذا باهللا من ذلك مث ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى فمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني ظهراين احلجر مث 

يال مث ركع ركوعا طويال مث رفع رأسه فقام قياما طويال وهو دون القيام األول قام يصلي وقام الناس وراءه قياما طو
مث ركع ركوعا طويال وهو دون الركوع األول مث رفع فسجد مث قام فقام قياما طويال وهو دون القيام األول مث 

 ركع ركوعا طويال ركع ركوعا طويال وهو دون الركوع األول مث رفع فقام قياما طويال وهو دون القيام األول مث
وهو دون الركوع األول مث رفع فسجد وانصرف فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما شاء اهللا أن يقول مث 

  أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القرب رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب وهو عبد اهللا بن مسلمة 

اق أنبأ بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان قال مسعت أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسح - ٦١٠٣
أعاذك اهللا من : حيىي بن سعيد يقول مسعت عمرة حتدث عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت أتت يهودية فقالت 

عذاب القرب فقلت يا رسول اهللا إنا لنعذب يف قبورنا فقال كلمة إين عائذ باهللا من ذلك قالت مث خرج رسول اهللا 
اهللا عليه و سلم يوما يف مركب وكسفت الشمس فخرجت أنا ونسوة بني احلجر فجاء رسول اهللا صلى اهللا  صلى

عليه و سلم من مركبه سريعا حىت قام يف مصاله فكرب فقام قياما طويال مث ركع ركوعا طويال مث رفع فقام قياما 
ألول مث رفع فسجد سجودا طويال مث رفع طويال وهو دون القيام األول مث ركع ركوعا طويال وهو دون الركوع ا

مث سجد سجودا طويال وهو دون السجود األول مث فعل يف الثانية مثل ذلك فكانت صالته أربع ركعات يف أربع 
سجدات قالت فسمعته بعد ذلك يتعوذ من عذاب القرب وقال إنكم تفتنون يف قبوركم كفتنة املسيح أو كفتنة 

  الدجال 

بإسناده : بد اهللا أخربين أبو الوليد ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان وأخربنا أبو ع - ٦١٠٤
ومعناه رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر إال أنه مل يسق املنت وأحال به على رواية سليمان بن بالل عن حيىي 

  ة كما ذكرنا بن سعيد وليس يف رواية سليمان وصف السجود بالطول وهو يف رواية بن عيين



وأخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن عبد اهللا احلريف ببغداد أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن  - ٦١٠٥
إبراهيم الشافعي ثنا أمحد بن حممد بن عيسى الربيت القاضي ثنا أبو نعيم ثنا شيبان عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة 

انكسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث نودي الصالة جامعة : عن عبد اهللا بن عمرو قال 
فركع ركعتني يف سجدة مث قام فركع ركعتني يف سجدة مث جلس حىت جلى عن الشمس فقالت عائشة رضي اهللا 
 عنها ما سجدت سجودا قط وال ركعت ركوعا قط أطول منه رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم وأخرجه

  مسلم عن حممد بن رافع عن أيب النضر عن شيبان 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان النجاد قال قرئ على حيىي بن  - ٦١٠٦
جعفر وأنا أمسع قال ثنا أبو عامر العقدي ثنا سفيان عن يعلى بن عطاء عن أبيه وعطاء بن السائب عن أبيه مجيعا عن 

انكسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأطال القيام حىت قيل ال :  بن عمرو قال عبد اهللا
يركع فركع فأطال الركوع حىت قيل ال يرفع فرفع فأطال حىت قيل ال يسجد مث سجد فأطال حىت قيل ال يرفع مث 

فعل يف األخرى مثل ذلك حىت رفع فجلس فأطال اجللوس حىت قيل ال يسجد مث سجد فأطال السجود مث رفع و
اجنلت الشمس فهذا الراوي حفظ عن عبد اهللا بن عمرو طول السجود ومل حيفظ ركعتني يف ركعة وأبو سلمة حفظ 

ركعتني يف ركعة وحفظ طول السجود عن عائشة وقد رواه مؤمل بن إمساعيل عن سفيان وزاد يف احلديث مث رفع 
ركع فأطال الركوع حىت قيل ال يرفع أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو رأسه فأطال القيام حىت قيل ال يركع مث 

العباس حممد بن يعقوب ثنا محيد بن عياش الرملي ثنا مؤمل بن إمساعيل ثنا سفيان فذكره باإلسنادين مجيعا مع هذه 
  الزيادة وقد أخرجه بن خزمية يف خمتصر الصحيح 

فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن أمحد بن فارس ثنا يونس بن حبيب ثنا أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن  - ٦١٠٧
كسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى : أبو داود الطيالسي ثنا هشام عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا قال 

رون قال مث اهللا عليه و سلم يف يوم شديد احلر فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأطال القيام حىت جعلوا خي
ركع فأطال مث رفع فأطال مث ركع فأطال مث رفع فأطال مث سجد سجدتني مث قام فصنع مثل ذلك فكانت أربع 

ركعات وأربع سجدات وجعل يتقدم ويتأخر يف صالته مث أقبل على أصحابه فقال إين عرضت على اجلنة والنار 
ت يدي عنه شك هشام وعرضت على النار فجعلت فقربت مين اجلنة حىت لو تناولت منها قطفا نلته أو قال قصر

أتأخر رهبة أن تغشاكم ورأيت امرأة محريية سوداء طويلة تعذب يف هرة هلا ربطتها فلم تطعمها ومل تسقها ومل تدعها 
تأكل من خشاش األرض ورأيت فيها أبا مثامة عمرو بن مالك جير قصبه يف النار وأهنم كانوا يقولون إن الشمس 

نكسفان إال ملوت عظيم وأهنما آيتان من آيات اهللا يريكموها فإذا انكسفا فصلوا حىت ينجلي أخرجه والقمر ال ي
  مسلم يف الصحيح من وجهني عن هشام الدستوائي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين عبد اهللا بن سعد البزاز ثنا أبو بكر حممد بن إسحاق ثنا احلسن بن  - ٦١٠٨
أن الشمس : مد بن إدريس الشافعي ثنا حيىي بن سليم عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر حممد الزعفراين ثنا حم

خسفت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى النيب صلى اهللا عليه و سلم بالناس ركعتني يف كل ركعة 
يم فهو مما تفرد به حيىي بن ركعتني وروي هذا احلديث أيضا عن إبراهيم بن حممد بن العباس الشافعي عن حيىي بن سل

  سليم عن عبيد اهللا بن عمرو فيما مضى كفاية 



حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد األرموي الفقيه أنبأ الفقيه أبو القاسم عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن  - ٦١٠٩
راهيم ثنا أيب عن حممد يعقوب النسوي هبا أنبأ أبو العباس احلسن بن سفيان حدثين احلسني بن علي عن يعقوب بن إب

بن إسحاق قال حدثين احلارث بن فضيل األنصاري مث اخلطمي عن سفيان بن أيب العوجاء عن أيب شريح اخلزاعي 
كسفت الشمس يف عهد عثمان رضي اهللا عنه باملدينة وهبا عبد اهللا بن مسعود قال فخرج عثمان رضي اهللا : قال 

تني يف كل ركعة قال مث انصرف عثمان فدخل داره وجلس عبد اهللا عنه فصلى بالناس تلك الصالة ركعتني وسجد
بن مسعود إىل حجرة عائشة وجلسنا إليه فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يأمر بالصالة عند كسوف 

غفلة  الشمس والقمر فإذا رأيتم قد أصاهبما فافزعوا إىل الصالة فإهنا إن كانت اليت حتذرون كانت وأنتم على غري
وإن مل تكن كنتم قد أصبتم خريا أو اكتسبتموه وكذلك رواه أبو خيثمة زهري بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم بن 

  سعد 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد املقرئ ببغداد أنبأ أمحد بن سلمان قال قرئ على حيىي بن جعفر أنبأ عبد  - ٦١١٠
أن حذيفة صلى باملدائن مثل صالة بن عباس يف الكسوف : العرين الوهاب ثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن احلسن 

٧٦   

  باب من أجاز أن يصلي يف اخلسوف ركعتني يف كل ركعة ثالث ركوعات

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن  - ٦١١١
ن جريج قال مسعت عطاء يقول مسعت عبيد بن عمري يقول حدثين من أصدق يريد إبراهيم أنبأ حممد بن بكر أنبأ ب

أن الشمس انكسفت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقام قياما شديدا يقوم قياما مث يركع مث : عائشة 
ان إذا يقوم مث يركع مث يقوم مث يركع ركعتني يف ثالث ركوعات وأربع سجدات فانصرف وقد جتلت الشمس وك

ركع قال اهللا أكرب مث يركع وإذا رفع رأسه قال مسع اهللا ملن محده فقام فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال إن الشمس 
والقمر ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته ولكنهما من آيات اهللا خيوف اهللا هبما فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا اهللا حىت 

إبراهيم قال يف احلديث حسبته يريد عائشة ويف رواية عبد الرزاق  ينجلي رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن
  ومجاعة عن بن جريج ظننت أنه يريد عائشة 

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد  - ٦١١٢
ذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن بشار مجيعا عن معاذ بن هشام وهذا حديث إسحاق وقال معا

صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ست ركعات يف أربع سجدات : بن عمري عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
قلت ملعاذ بن هشام أهو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال نعم بال شك وال مرية رواه مسلم يف الصحيح عن أيب 

حممد بن املثىن عن معاذ بن هشام قال الشيخ قتادة مل يشك يف أنه عن عائشة وقد خالفهما عبد غسان املسمعي و
امللك بن أيب سليمان يف إسناده فرواه عن عطاء بن أيب رباح عن جابر بن عبد اهللا وأخرب أن ذلك كان يف اليوم 

  الذي مات فيه إبراهيم بن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أبو عبد اهللا احلسني بن احلسن بن حممد بن القاسم الغضائري ببغداد ثنا أبو بكر حممد بن حيىي  أخربنا - ٦١١٣
الصويل إمالء سنة أربع وثالثني وثالث مائة ثنا أبو داود سليمان بن األشعث ثنا أمحد بن حممد بن حنبل ثنا حيىي بن 



 صلى اهللا عليه و سلم وكان ذلك يف كسفت الشمس على عهد رسول اهللا: عبد امللك عن عطاء عن جابر قال 
اليوم الذي مات فيه إبراهيم بن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال الناس إمنا كسفت الشمس ملوت إبراهيم 

فقام النيب صلى اهللا عليه و سلم فصلى بالناس ست ركعات يف أربع سجدات كرب مث قرأ فأطال القراءة مث ركع حنوا 
فقرأ دون القراءة األوىل مث ركع حنوا مما قام مث رفع رأسه فقرأ القراءة الثالثة دون القراءة الثانية  مما قام مث رفع رأسه

مث ركع حنوا مما قام مث رفع رأسه واحندر للسجود فسجد سجدتني مث قام فركع ثالث ركعات قبل أن يسجد ليس 
قيامه مث تأخر يف صالته فتأخرت الصفوف معه مث فيها ركعة إال اليت قبلها أطول منها إال أن يكون ركوعه حنوا من 

تقدم فقام يف مقامه وتقدمت الصفوف معه فقضى الصالة وقد طلعت الشمس فقال يا أيها الناس إن الشمس 
  والقمر آيتان من آيات اهللا ال ينكسفان ملوت بشر فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حىت تنجلي 

ثنا عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ - ٦١١٤
: عبد اهللا بن منري ح وأنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا حممد بن عبد اهللا بن منري ثنا أيب ثنا عبد امللك فذكره 

وف قال حىت إذا انتهى إىل النساء مث زاد يف بإسناده ومعناه إال أنه قال وركوعه حنو من سجوده وزاد يف تأخر الصف
آخر احلديث ما من شيء توعدونه إال وقد رأيته يف صاليت هذه حىت جيء بالنار وذلك حني رأيتموين تأخرت خمافة 

أن يصيبين من لفحها وحىت رأيت فيها صاحب احملجن جير قصبه يف النار كان يسرق متاع احلجاج مبحجنه فإن فطن 
لق مبحجين وإن غفل عنه ذهب وحىت رأيت فيها صاحبة اهلرة اليت ربطتها فلم تطعمها ومل تدعها تأكل له قال إنه تع

من خشاش األرض حىت ماتت جوعا مث جيء باجلنة وذلكم حني رأيتموين تقدمت حىت قمت يف مقامي ولقد مددت 
من شيء توعدونه إال قد رأيته يف صاليت يدي وأنا أريد أن أتناول من مثرها لتنظروا إليه مث بدا يل أن ال أفعل فما 

هذه رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبد اهللا بن منري قال الشيخ رمحه اهللا من نظر يف 
هذه القصة ويف القصة اليت رواها أبو الزبري عن جابر علم أهنا قصة واحدة وأن الصالة اليت أخرب عنها إمنا فعلها يوم 

براهيم بن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد اتفقت رواية عروة بن الزبري وعمرة بنت عبد الرمحن عن تويف إ
عائشة ورواية عطاء بن يسار وكثري بن عباس عن بن عباس ورواية أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عبد اهللا بن عمرو 

و سلم إمنا صالها ركعتني يف كل ركعة ركوعني ويف  ورواية أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه
حكاية أكثرهم قوله صلى اهللا عليه و سلم يومئذ إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال تنخسفان ملوت أحد وال 

ؤالء حلياته داللة على أنه إمنا صالها يوم تويف ابنه فخطب وقال هذه املقالة ردا لقوهلم إمنا كسفت ملوته ويف اتفاق ه
العدد مع فضل حفظهم داللة على أنه مل يزد يف كل ركعة على ركوعني كما ذهب إليه الشافعي وحممد بن إمساعيل 

   ٧٧البخاري رمحهما اهللا تعاىل 

  باب من أجاز أن يصلي يف اخلسوف ركعتني يف كل ركعة أربع ركوعات

إمالء ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه - ٦١١٥
صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني : شيبة ثنا بن علية عن سفيان عن حبيب عن طاوس عن بن عباس قال 

كسفت الشمس مثان ركعات يف أربع سجدات قال أبو عبد اهللا زادين أبو عمرو بن أيب جعفر فيه عن احلسن بن 
  مثل ذلك رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وذكر فيه عليا سفيان قال وعن علي 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو املثىن ثنا مسدد ثنا حيىي عن سفيان قال حدثين  - ٦١١٦
ف فقرأ مث ركع مث أنه صلى يف كسو: حبيب بن أيب ثابت عن طاوس عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

قرأ مث ركع مث قرأ مث ركع مث قرأ مث ركع مث سجد ويف األخرى مثلها رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن 
وغريه عن حيىي القطان وأما حممد بن إمساعيل البخاري رمحه اهللا فإنه أعرض عن هذه الروايات اليت فيها خالف 

ار وكثري بن عباس عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه رواية اجلماعة وقد روينا عن عطاء بن يس
صالها ركعتني يف كل ركعة ركوعان وحبيب بن أيب ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس ومل أجده ذكر 

مساعه يف هذا احلديث عن طاوس وحيتمل أن يكون محله عن غري موثوق به عن طاوس وقد روى سليمان األحول 
  عن بن عباس من فعله أنه صالها ست ركعات يف أربع سجدات فخالفه يف الرفع والعدد مجيعا عن طاوس 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال فقال  - ٦١١٧
و سلم صلى ثالث ركعات يف  أن النيب صلى اهللا عليه: من كان يناظره روى بعضكم ]  ٣٢٨ص [ يعين بعض 

كل ركعة قلت له هو من وجه منقطع وحنن ال نثبت املنقطع على االنفراد ووجه نراه واهللا أعلم غلطا قال وهل 
يروي عن بن عباس صالة ثالث ركعات قلنا نعم أخربنا سفيان عن سليمان األحول يقول مسعت طاوسا يقول 

ست ركعات يف أربع سجدات فقال فما جعل زيد بن أسلم عن خسفت الشمس فصلى بنا بن عباس يف صفة زمزم 
عطاء بن يسار عن بن عباس أثبت من سليمان األحول عن طاوس عن بن عباس قلت الداللة عن بن عباس موافقة 

حديث زيد بن أسلم عنه روي عن عبد اهللا بن أيب بكر عن صفوان بن عبد اهللا بن صفوان قال رأيت بن عباس 
م يف كسوف الشمس ركعتني يف كل ركعة ركعتني وبن عباس ال يصلي يف اخلسوف خالف صلى على ظهر زمز

صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم إن شاء اهللا وإذا كان عطاء بن يسار وصفوان بن عبد اهللا واحلسن يروون عن بن 
وزيد بن أسلم أكثر  عباس خالف ما روى سليمان األحول كانت رواية ثالث أوىل أن تقبل وعبد اهللا بن أيب بكر

حديثا وأشهر بالعلم باحلديث من سليمان قال فقد روي عن بن عباس أنه صلى يف زلزلة ثالث ركعات يف كل 
ركعة قلت لو ثبت عن بن عباس أشبه أن يكون بن عباس فرق بني خسوف الشمس والقمر والزلزلة وأنه سوى 

األثبت قال الشيخ وإمنا أراد الشافعي باملنقطع حديث عبيد  بينهما فأحاديثها أكثر وأثبت مما رويت فأخذنا باألكثر
بن عمري حيث قاله عن عائشة رضي اهللا عنها بالتوهم وأراد بالغلط حديث عبد امللك بن أيب سليمان فإن بن جريج 

خالفه فرواه عن عطاء عن عبيد بن عمري وقال أمحد بن حنبل أقضي البن جريج على عبد امللك يف حديث عطاء 
يما حكى أبو عيسى الترمذي رمحه اهللا يف كتاب العلل عن حممد بن إمساعيل البخاري رمحه اهللا أنه قال أصح وف

الروايات عندي يف صالة الكسوف أربع ركعات يف أربع سجدات قال الشيخ رمحه اهللا وقد روي من وجه آخر 
  ضعيف عن حبيب بن أيب ثابت عن صلة بن زفر عن حذيفة 

و زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو القاسم علي بن املؤمل بن احلسن بن عيسى املاسرجسي أخربنا أب - ٦١١٨
ثنا أبو جعفر حممد بن عبد اهللا بن سليمان ثنا حممد بن عمران بن أيب ليلى قال حدثين أيب عن بن أيب ليلى عن حبيب 

لى اهللا عليه و سلم صلى عند كسوف أن رسول اهللا ص: بن أيب ثابت عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي اهللا عنه 
الشمس بالناس فقام فكرب مث قرأ مث ركع كما قرأ مث رفع كما ركع صنع ذلك أربع ركعات قبل أن يسجد مث سجد 

سجدتني مث قام يف الثانية فصنع مثل ذلك ومل يقرأ بني الركوع حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى ال حيتج به وروي 
  سناد مل حيتج مبثله صاحب الصحيح ولكن أخرجه أبو داود يف السنن وهو مخس ركوعات يف ركعة بإ



ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق أنبأ حممد بن أيوب وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل  - ٦١١٩
شقيق ثنا أبو جعفر وموسى بن احلسن بن عباد واللفظ حملمد بن أيوب قالوا أنبأ روح بن عبد املؤمن ثنا عمر بن 

كسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا : الرازي عن ربيع بن أنس عن أيب العالية عن أيب بن كعب قال 
عليه و سلم وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى هبم فقرأ سورة من الطوال وركع مخس ركعات مث سجد 

ع مخس ركعات مث سجد سجدتني مث جلس كما هو مستقبل سجدتني مث قام يف الثانية فقرأ سورة من الطوال ورك
القبلة يدعو حىت جتلى كسوفها ويذكر عن احلسن البصري أن عليا رضي اهللا عنه صلى يف كسوف الشمس مخس 

  ركعات وأربع سجدات 

نس أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال قال الشافعي حكاية عن هشيم عن يو - ٦١٢٠
  بذلك ويذكر عن علي رضي اهللا عنه أربع ركعات يف ركعة : عن احلسن 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ٦١٢١
يبة عن حنش بن ربيعة عبيد اهللا بن املنادى ثنا يونس بن حممد ثنا عبد الواحد ثنا سليمان الشيباين ثنا احلكم بن عت

انكسفت الشمس على عهد علي رضي اهللا عنه قال فخرج فصلى مبن عنده فقرأ سورة احلج ويس ال أدري : قال 
بأيهما بدأ وجهر بالقراءة مث ركع حنوا من قيامه مث رفع رأسه فقام حنوا من قيامه مث ركع حنوا من قيامه مث رفع رأسه 

ن قيامه أربع ركعات مث سجد يف الرابعة مث قام فقرأ بسورة احلج ويس مث قام فقام حنوا من قيامه مث ركع حنوا م
فصنع كما صنع يف الركعة األوىل مثان ركعات وأربع سجدات مث قعد فدعا مث انصرف فوافق انصرافه وقد اجنلى 

  عن الشمس مل يرفعه سليمان الشيباين ورواه احلسن بن احلر عن احلكم فرفعه 

و علي الروذباري ثنا عبد اهللا بن عمر بن أمحد بن شوذب بواسط ثنا شعيب بن أيوب ثنا حيىي أخربناه أب - ٦١٢٢
بن آدم وأبو نعيم وحفص بن عمر الطنافسي قالوا ثنا زهري عن احلسن بن احلر عن احلكم عن رجل يقال له حنش 

ني وحنوها مث ركع حنوا من كسفت الشمس فصلى علي رضي اهللا عنه للناس فقرأ بياس: عن علي رضي اهللا عنه قال 
قراءته السورة مث رفع رأسه وقال مسع اهللا ملن محده مث قام قدر السورة يدعو ويكرب مث ركع قدر قراءته مث قال مسع 

اهللا ملن محده مث قام أيضا قدر السورة مث ركع قدر ذلك أيضا حىت ركع أربع ركعات مث قال مسع اهللا ملن محده مث 
الثانية ففعل كفعله يف الركعة األوىل مث جلس يدعو ويرغب حىت انكشفت الشمس مث  سجد مث قام يف الركعة

  حدثهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كذلك فعل 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ قال حنش بن املعتمر أبو املعتمر الكناين وقال  - ٦١٢٣
ضي اهللا عنه روى عنه مساك بن حرب واحلكم بن عتيبة يتكلمون يف حديثه وهو بعضهم حنش بن ربيعة مسع عليا ر

كويف مسعت بن محاد يذكره عن البخاري قال أبو أمحد وقال أبو عبد الرمحن النسائي فيما أخربين حممد بن العباس 
يف هذه األعداد  عنه حنش بن املعتمر ليس بالقوي قال الشيخ ومن أصحابنا من ذهب إىل تصحيح األخبار الواردة

وأن النيب صلى اهللا عليه و سلم فعلها مرات مرة ركوعني يف كل ركعة ومرة ثالث ركوعات يف كل ركعة ومرة 
أربع ركوعات يف كل ركعة فأدى كل منهم ما حفظ وأن اجلميع جائز وكأنه صلى اهللا عليه و سلم كان يزيد يف 

ق بن راهويه ومن بعده حممد بن إسحاق بن خزمية وأبو بكر الركوع إذا مل ير الشمس قد جتلت ذهب إىل هذا إسحا



أمحد بن إسحاق بن أيوب الصبغي وأبو سليمان اخلطايب واستحسنه أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر صاحب 
   ٧٨: اخلالفيات وباهللا التوفيق والذي أشار إليه الشافعي من الترجيح أصح واهللا أعلم 

  نيباب من صلى يف اخلسوف ركعت

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا  - ٦١٢٤
انكسفت الشمس على عهد رسول اهللا : سعيد بن عامر ثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن احلسن عن أيب بكرة قال 

يح عن حممود عن سعيد بن عامر وهذا خرب عن صالة صلى اهللا عليه و سلم فصلى ركعتني رواه البخاري يف الصح
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم تويف ابنه إبراهيم عليه السالم بدليل 

ما أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب اخلوارزمي قراءة عليه ببغداد ثنا أبو العباس حممد بن أمحد  - ٦١٢٥
كنا عند : بن موسى ثنا عبد الوارث ثنا يونس عن احلسن عن أيب بكرة قال النيسابوري ثنا حممد بن نعيم ثنا عمران 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فانكسفت الشمس فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جير رداءه حىت انتهى 
وف اهللا هبما إىل املسجد وثاب الناس فصلى بنا ركعتني فلما انكشف قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا خي

عباده وإهنما ال ينخسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا حىت يكشف ما بكم قال وذلك أن ابنا له 
مات يقال له إبراهيم فقال ناس يف ذلك رواه البخاري يف الصحيح عن أيب معمر عن عبد الوارث إال أن أبا معمر مل 

ه مجاعة وقوله يف احلديث فصلى بنا ركعتني مع إخباره أن ذلك كان يوم يذكر قوله خيوف اهللا هبما عباده وقد ذكر
تويف إبراهيم عليه السالم يريد به ركعتني يف كل ركعة ركوعني كما أثبته بن عباس وعائشة وجابر وعبد اهللا بن 

  عمرو ورواه يزيد بن زريع وغريه عن يونس بن عبيد فقالوا يف احلديث فصلى ركعتني كما تصلون 

أخربناه أبو عمرو حممد بن احلسني بن حممد القاضي أنبأ أبو سهل املهرجاين ثنا داود بن احلسني ثنا حيىي  - ٦١٢٦
فذكره مبعناه وقال كما تصلون إال أنه مل يذكر موت ابنه عليه السالم وصالة : بن حيىي أنبأ يزيد بن زريع عن يونس 

  أعلم  اخلسوف كانت مشهورة فيما بينهم فأشار إليها واهللا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن عيسى بن السكن ثنا عبيد اهللا بن عمر  - ٦١٢٧
بينما أنا أرمي بأسهم : القواريري ثنا بشر بن املفضل ثنا اجلريري عن حيان بن عمري عن عبد الرمحن بن مسرة قال 

إذ انكسفت الشمس فنبذهتن وقلت ألنظرن ما حيدث لرسول اهللا صلى يل يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
اهللا عليه و سلم يف كسوف الشمس اليوم قال فانتهيت إليه وهو رافع يديه يسبح وحيمد ويهلل ويكرب ويدعو حىت 
أ حسر عن الشمس فقرأ بسورتني وركع ركعتني رواه مسلم يف الصحيح عن عبيد اهللا بن عمر القواريري وقوله فقر
بسورتني وركع ركعتني حيتمل أن يكون مراده بذلك يف كل ركعة فقد رويناه عن مجاعة أثبتوه واملثبت شاهد فهو 

  أوىل بالقبول 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ املهرجاين هبا أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن  - ٦١٢٨
: وهاب الثقفي عن خالد عن أيب قالبة عن النعمان بن بشري قال يعقوب القاضي ثنا حممد بن أيب بكر ثنا عبد ال

انكسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخرج فزعا جير ثوبه حىت أتى املسجد فلم يزل يصلي 



حىت اجنلت فلما اجنلت قال إن ناسا يزعمون أن الشمس والقمر ال ينكسفان إال ملوت عظيم من العظماء وليس 
ك إن الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته ولكنهما آيتان من آيات اهللا وإن اهللا عز و جل إذا كذل

جتلى لشيء من خلقه خشع له فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صالة صليتموها من املكتوبة هذا مرسل أبو قالبة مل 
  يه هذه اللفظة األخرية يسمعه من النعمان بن بشري إمنا رواه عن رجل عن النعمان وليس ف

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا  - ٦١٢٩
كسفت : إبراهيم بن احلجاج حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن أيب قالبة عن رجل عن النعمان بن بشري قال 

و سلم فجعل يصلي ركعتني ويسلم حىت اجنلت الشمس فقال إن أناسا الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه 
من اجلاهلية كانوا يقولون إذا كسف واحد منهما إمنا ينكسف ملوت من عظماء أهل األرض وإن ذلك ليس كذلك 
 ولكنهما خلقان من خلق اهللا فإذا جتلى اهللا لشيء من خلقه خشع له فإذا رأيتم ذلك فصلوا ورواه احلارث بن عمري
البصري عن أيوب عن أيب قالبة عن النعمان بن بشري قال فيه فجعل يصلي ركعتني وسأل عنها حىت اجنلت ورواه 

  احلسن عن النعمان بن بشري خاليا عن هذه األلفاظ اليت توهم خالفا وخاليا عن لفظ التجلي 

عقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن ي - ٦١٣٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج : معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن احلسن عن النعمان بن بشري 

مستعجال جير رداءه حىت أتى املسجد وقد انكسفت الشمس فصلى حىت اجنلت وقال إن أهل اجلاهلية يقولون إن 
عظيم من عظماء األرض وإن الشمس والقمر ال ينخسفان ملوت أحد  الشمس والقمر ال ينخسفان إال ملوت

ولكنهما خلقان من خلق اهللا عز و جل وحيدث اهللا يف خلقه ما يشاء فأيهما اخنسف فصلوا حىت ينجلي أو حيدث اهللا 
  عز و جل أمرا هذا أشبه أن يكون حمفوظا وقد قيل عن أيب قالبة عن قبيصة اهلاليل 

بد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا السري بن خزمية ثنا موسى بن أخربنا أبو ع - ٦١٣١
إمساعيل ثنا وهيب عن أيوب ح وأخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن عبد اهللا احلريف ببغداد ثنا أمحد بن 

الوارث بن سعيد ثنا أيوب عن أيب قالبة عن  سلمان الفقيه ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا إبراهيم بن احلجاج ثنا عبد
كسفت الشمس على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم فصلى هبم ركعتني أطال فيهما القيام قال : قبيصة اهلاليل قال 

واجنلت فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا اآليات ختويفا خيوف اهللا هبا عباده فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث 
تموها من املكتوبة لفظ حديث عبد الوارث وليس يف رواية وهيب ختويفا وزاد يف أوله فخرج فزعا جير صالة صلي

  ثوبه وأنا معه يومئذ باملدينة وهذا أيضا مل يسمعه أبو قالبة عن قبيصة إمنا رواه عن رجل عن قبيصة 

بن إبراهيم ثنا رحيان بن سعيد ثنا عباد أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد  - ٦١٣٢
أن الشمس كسفت مبعىن حديث : بن منصور عن أيوب عن أيب قالبة عن هالل بن عامر أن قبيصة اهلاليل حدثه 

موسى بن إمساعيل قال حىت بدت النجوم فألفاظ هذه األحاديث تدل على أهنا راجعة إىل اإلخبار عن صالته يوم 
وقد أثبت مجاعة من أصحاب احلفاظ عدد ركوعه يف كل ركعة فهو أوىل بالقبول من رواية تويف ابنه عليهما السالم 

من مل يثبته وباهللا التوفيق وقد ذكر الشافعي رمحه اهللا احتجاج من احتج حبديث أيب بكرة أن النيب صلى اهللا عليه و 
لك يرد إن شاء اهللا تعاىل سلم صلى يف الكسوف ركعتني حنوا من صالتكم وحديث مسرة بن جندب يف معناه وذ

وحديث النعمان بن بشري مث رجح أحاديثنا بأن اجلائي بالزيادة أوىل أن يقبل قوله ألنه أثبت ما مل يثبت الذي نقص 



احلديث وبأن إسنادنا يف حديثنا من أثبت إسناد الناس أخربنا بذلك أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس أنبأ الربيع عن 
   ٧٩هللا عنه الشافعي رضي ا

  باب من قال يسر بالقراءة يف خسوف الشمس

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا أبو مصعب ح وأنبأ  - ٦١٣٣
 أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا القعنيب مجيعا عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار

خسفت الشمس فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والناس معه فقام قياما طويال بنحو من : عن بن عباس قال 
سورة البقرة ويف رواية أيب مصعب قرأ حنوا من سورة البقرة رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب وأخرجه مسلم 

  سمع ما قرأ ألنه لو مسعه مل يقدره بغريه من وجه آخر عن مالك قال الشافعي يف هذا دليل على أنه مل ي

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن  - ٦١٣٤
أن النيب : علي بن عفان ثنا زيد بن احلباب حدثين بن هليعة حدثين يزيد بن أيب حبيب حدثين عكرمة عن بن عباس 

  ليه و سلم صلى صالة الكسوف فلم نسمع له صوتا صلى اهللا ع

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر املقرئ ببغداد أنبأ أمحد بن سلمان قال قرئ على أمحد بن حممد  - ٦١٣٥
بن عيسى الربيت وأنا أمسع ثنا أبو نعيم ثنا سفيان الثوري عن األسود بن قيس عن بن عباد يعين ثعلبة رجل من عبد 

فذكر احلديث يف صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم يف خسوف : عن مسرة بن جندب أنه قال يف خطبته القيس 
الشمس قال فاستقدم فصلى بالناس وحنن معه فقام كأطول ما قام يف مصاله ال نسمع له صوتا مث ركع بنا كأطول 

  ما ركع بنا يف صالة ال نسمع له صوتا مث فعل يف الثانية مثل ذلك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا احلسن بن أمحد بن الليث الرازي  - ٦١٣٦
ثنا عبيد اهللا بن سعد ثنا عمي ثنا أيب عن أيب إسحاق قال حدثين هشام بن عروة وعبد اهللا بن أيب سلمة عن سليمان 

مس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كسفت الش: بن يسار كل قد حدثين عن عروة عن عائشة قالت 
فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى بالناس فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة مث سجد سجدتني 

مث قام فأطال القراءة فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة آل عمران ورواه أبو داود عن عبيد اهللا بن سعد يف 
أنه قال يف الركعة األوىل بعد قوهلا بسورة البقرة وساق احلديث مث سجد سجدتني ويف ذلك دليل كتاب السنن إال 

   ٨٠على أنه قصد هبذا احلديث وصف القراءة دون وصف عدد الركوع والقيام 

  باب من اختار اجلهر هبا

بن العباس الرازي ثنا  أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا احلسن - ٦١٣٧
أن النيب صلى : حممد بن مهران ثنا الوليد بن مسلم ثنا عبد الرمحن بن منر مسع بن شهاب خيرب عن عروة عن عائشة 

اهللا عليه و سلم جهر يف صالة الكسوف بقراءته فإذا فرغ من قراءته كرب وركع وإذا رفع رأسه قال مسع اهللا ملن 
القراءة يف صالة الكسوف فصلى أربع ركعات يف ركعتني وأربع سجدات رواه  محده ربنا ولك احلمد مث تعاود



البخاري ومسلم مجيعا يف الصحيح عن حممد بن مهران قال البخاري تابعه سليمان بن كثري وسفيان بن حسني عن 
  الزهري يف اجلهر أما حديث سليمان بن كثري 

إسحاق أنبأ أبو املثىن ثنا حممد بن كثري أنبأ سليمان بن كثري  فأخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن - ٦١٣٨
كسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقام فكرب : عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت 

  وكرب الناس مث قرأ فجهر بالقرآن وأطال وأما حديث سفيان بن حسني 

رئ ببغداد أنبأ أمحد بن سلمان أنبأ جعفر بن حممد قراءة عليه ثنا فأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد املق - ٦١٣٩
احلسن بن الربيع ثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان بن حسني عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت انكسفت 

اخنسفت الشمس فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجهر بالقراءة وقد روي عن األوزاعي : الشمس أو قال 
  الزهري عن 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد ثنا أيب ثنا  - ٦١٤٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : األوزاعي قال حدثين الزهري قال أخربين عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها 

  الكسوف  و سلم قرأ قراءة طويلة جيهر هبا يف صالة

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو بكر أمحد بن كامل بن خلف القاضي ثنا حممد بن  - ٦١٤١
إمساعيل يعين السلمي ثنا سعيد بن حفص خال النفيلي ثنا موسى بن أعني عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن 

عليه و سلم صلى يف كسوف الشمس أربع ركعات  أن رسول اهللا صلى اهللا: عروة عن عائشة رضي اهللا عنها 
وأربع سجدات فقرأ يف الركعة األوىل بالعنكبوت ويف الثانية بلقمان أو الروم وروينا عن حنش عن علي رضي اهللا 
عنه أنه جهر بالقراءة يف صالة كسوف الشمس وفيما حكى أبو عيسى الترمذي عن حممد بن إمساعيل البخاري أنه 

رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم جهر بالقراءة يف صالة الكسوف أصح عندي من قال حديث عائشة 
حديث مسرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أسر القراءة فيها قال اإلمام أمحد رمحه اهللا حديث عائشة رضي اهللا عنها 

اس رضي اهللا عنهما ما يدل على يف اجلهر ينفرد به الزهري وقد روينا من وجه آخر عن عائشة مث عن بن عب
   ٨١اإلسرار هبا واهللا أعلم 

  باب ما يستدل به على جواز اجتماع اخلسوف والعيد جلواز وقوع اخلسوف يف

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسني حممد بن أمحد بن متيم األصم ثنا احلسني بن  - ٦١٤٢العاشر من الشهر 
أن إبراهيم بن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مات يوم الثالثاء لعشر : ثين الواقدي فهم ثنا حممد بن سعد قال حد

ليال خلون من شهر ربيع األول سنة عشر ودفن بالبقيع وكانت وفاته يف بين مازن عند أم برزة بنت املنذر من بين 
  النجار ومات وهو بن مثانية عشر شهرا 

ازة أنبأ أبو الوليد ثنا أبو بكر حممد بن خلف ووكيع ثنا إمساعيل بن جممع وأنبأين أبو عبد اهللا احلافظ إج - ٦١٤٣
ثنا حممد بن عمر الواقدي ثنا أسامة بن زيد عن املنذر بن عبيد عن عبد الرمحن بن حسان بن ثابت عن أمه سريين 



ا ملوت حضرت موت إبراهيم بن النيب صلى اهللا عليه و سلم فكسفت الشمس يومئذ فقال الناس هذ: قالت 
إبراهيم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الشمس ال تنكسف ملوت أحد وال حلياته ومات يوم الثالثاء لعشر 

خلون من ربيع األول سنة عشر وكذلك ذكره الزبري بن بكار فإن كان حمفوظا فوفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ر صحيحة أن الشمس خسفت يوم تويف إبراهيم بن نيب اهللا سلم بعده بسنة سنة إحدى عشرة وقد روينا يف أخبا

  صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن حيىي ثنا حممد بن إسحاق الثقفي ثنا أبو األشعث ثنا  - ٦١٤٤
 عنهما يوم اجلمعة يوم قتل احلسني بن علي رضي اهللا: زهري بن العالء ثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة قال 

  عاشوراء لعشر مضني من احملرم سنة إحدى وستني وهو بن أربع ومخسني سنة وستة أشهر ونصف 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثين أبو األسود  - ٦١٤٥
ملا قتل احلسني بن علي رضي اهللا عنهما كسفت الشمس : النضر بن عبد اجلبار أنبأ بن هليعة عن أيب قبيل قال 

   ٨٢كسفة بدت الكواكب نصف النهار حىت ظننا أهنا هي 

  باب الصالة يف خسوف القمر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب أنبأ احلسن بن علي ثنا يعلى بن عبيد ثنا  - ٦١٤٦
إن الشمس : عن أيب مسعود األنصاري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمساعيل عن قيس بن أيب حازم 

والقمر آيتان من آيات اهللا خيوف اهللا هبما عباده وإهنما ال يكسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا 
  وادعوا حىت ينكشف ما بكم 

 حممد بن يعقوب حدثين حممد بن احلجاج الوراق وجعفر بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا - ٦١٤٧
مبثله إال أنه قال يكشف رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي : حممد قاال ثنا حيىي بن حيىي أنبأ هشيم عن إمساعيل فذكره 

 بن حيىي وأخرجه البخاري من وجه آخر عن إمساعيل بن أيب خالد ورويناه يف أول هذا الكتاب من حديث جرير
  ووكيع عن إمساعيل وفيه فإذا رأيتمومها فصلوا وكذلك قاله عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو يعلى حدثين هارون بن معروف ثنا عبد اهللا  - ٦١٤٨
ه عن عبد اهللا بن عمر عن رسول اهللا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن عبد الرمحن بن القاسم حدثه عن أبي

إن الشمس والقمر ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته ولكنهما آية من آيات اهللا فإذا : صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
  رأيتموها فصلوا رواه البخاري يف الصحيح عن أصبغ ورواه مسلم عن هارون بن سعيد األيلي عن بن وهب 

علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا بشر بن موسى  أخربنا أبو احلسني - ٦١٤٩
: أبو علي األسدي ثنا أبو زكريا يعين السيلحيين ثنا محاد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن احلسن عن أيب بكرة قال 

ن الشمس والقمر آيتان كسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخرج فصلى ركعتني مث قال إ



من آيات اهللا وإهنما ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا كسف واحد منهما فصلوا وادعوا واذكروا اهللا هكذا 
  رواه مجاعة من األئمة عن بشر بن موسى هبذا اللفظ وقد استشهد البخاري برواية محاد بن سلمة عن يونس 

ملقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ح وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد ا - ٦١٥٠
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ يوسف ثنا حممد بن أيب بكر ثنا خالد بن احلارث عن أشعث 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى ركعتني مثل صالتكم هذه يف كسوف الشمس : عن احلسن عن أيب بكرة 
  مر والق

وأخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ٦١٥١
سليمان أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم قال حدثين عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن احلسن عن بن 

فصلى بنا ركعتني يف كل ركعة ركعتني مث ركب أن القمر كسف وبن عباس بالبصرة فخرج بن عباس : عباس 
فخطبنا فقال إمنا صليت كما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي وقال إمنا الشمس والقمر آيتان من 

   ٨٣آيات اهللا ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتم شيئا منهما خاسفا فليكن فزعكم إىل اهللا 

  وفباب اخلطبة بعد صالة الكس

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر املقرئ أنبأ أمحد بن سلمان ثنا إسحاق بن احلسن ثنا القعنيب ح  - ٦١٥٢
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا السري بن خزمية ثنا عبد اهللا بن مسلمة عن مالك 

خسفت الشمس يف عهد رسول اهللا صلى اهللا : عنها أهنا قالت عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا 
عليه و سلم فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالناس فقام فأطال القيام مث ركع فأطال الركوع مث قام فأطال 

القيام وهو دون القيام األول مث ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع األول مث رفع فسجد مث فعل يف الركعة 
األخرى مثل ذلك مث انصرف وقد جتلت الشمس فخطب الناس فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال إن الشمس والقمر ال 
خيسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا اهللا وكربوا وتصدقوا مث قال يا أمة حممد واهللا ما من أحد أغري 

علمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا رواه البخاري يف من اهللا أن يزين عبده أو تزين أمته يا أمة حممد لو ت
  الصحيح عن عبد اهللا بن مسلمة القعنيب ورواه مسلم عن قتيبة عن مالك 

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا احلسني بن  - ٦١٥٣
بد اهللا بن منري ثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء بنت أيب بكر منصور وحممد بن رافع قاال ثنا ع

خسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدخلت على عائشة رضي اهللا عنها وهي : قالت 
اهللا تصلي فقلت ما شأن الناس يصلون فأشارت برأسها إىل السماء فقلت آية قالت نعم فأطال رسول اهللا صلى 

عليه و سلم القيام جدا حىت جتالين الغشي فأخذت قربة من ماء إىل جنيب فجعلت أصب على رأسي فانصرف 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد جتلت الشمس فخطب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الناس فحمد اهللا 

رأيته يف مقامي هذا حىت اجلنة والنار وإنه قد  وأثىن عليه مث قال أما بعد ما من شيء توعدونه مل أكن رأيته إال قد
أوحي إيل أنكم تفتنون يف القبور قريبا أو مثل فتنة املسيح الدجال ال أدري أي ذلك قالت أمساء يؤتى أحدكم فيقال 
 له ما علمك هبذا الرجل فأما املؤمن أو املوقن فيقول هو حممد هو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جاءنا بالبينات



واهلدى فأجبنا واتبعنا ثالث مرات فيقال له قد كنا نعلم أنك كنت تؤمن به فنم صاحلا وأما املنافق أو املرتاب فيقول 
ال أدري أي ذلك قالت أمساء فيقول ال أدري مسعت الناس يقولون شيئا فقلت قال أبو الفضل وهذا لفظ حديث 

الء عن عبد اهللا بن منري وأخرجه البخاري من أوجه آخر احلسني رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب حممد بن الع
  عن هشام 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا  - ٦١٥٤
سود بن قيس زهري ح وأخربنا حممد ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا زهري عن األ

أنه شهد خطبة يوما لسمرة بن جندب فذكر يف خطبته بينا أنا : قال حدثين ثعلبة بن عباد العبدي من أهل البصرة 
يوما وغالم من األنصار نرمي غرضا لنا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت إذا كانت الشمس على 

ت حىت آضت كأهنا تنومة فقال أحدنا لصاحبه انطلق بنا إىل قيد رحمني أو ثالثة يف عني الناظر من األفق اسود
املسجد فواهللا ليحدثن شأن هذه الشمس لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أمته حدثا فدفعنا إىل املسجد فإذا هو 

يف صالة بارز فوافقنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني خرج إىل الناس قال فتقدم فصلى بنا كأطول ما قام بنا 
قط ال يسمع له صوته مث ركع بنا كأطول ما ركع بنا يف صالة قط ال يسمع له صوته مث سجد بنا كأطول ما سجد 

بنا يف صالة قط ال يسمع له صوته قال مث فعل يف الركعة الثانية مثل ذلك قال فوافق جتلي الشمس جلوسه يف 
وشهد أن ال إله إال اهللا وشهد أنه عبده ورسوله مث قال يا أيها  الركعة الثانية قال مث سلم فحمد اهللا تعاىل وأثىن عليه

الناس إمنا أنا بشر ورسول اهللا فأذكركم اهللا إن كنتم تعلمون إين قصرت عن شيء من تبليغ رساالت ريب ملا 
ربمتوين أخربمتوين حىت أبلغ رساالت ريب كما ينبغي هلا أن تبلغ وإن كنتم تعلمون أين قد بلغت رساالت ريب ملا أخ

قال فقام الناس فقالوا نشهد أنك قد بلغت رساالت ربك ونصحت ألمتك وقضيت الذي عليك قال مث سكتوا 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما بعد فإن رجاال يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر 

كذبوا ولكن آيات من آيات اهللا يفنت هبا وزوال هذه النجوم عن مطالعها ملوت رجال عظماء من أهل األرض وأهنم 
عباده لينظر من حيدث منهم توبة واهللا لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم القون يف دنياكم وأخراكم وإنه واهللا ال 
تقوم الساعة حىت خيرج ثالثون كذابا آخرهم األعور الدجال ممسوح العني اليسرى كأهنا عني أيب حتىي لشيخ من 

ىت خرج فإنه يزعم أنه اهللا فمن آمن به وصدقه واتبعه فليس ينفعه صاحل من عمل سالف ومن كفر به األنصار وإنه م
وكذبه فليس يعاقب بشيء من عمله سلف وإنه سيظهر على األرض كلها إال احلرم وبيت املقدس وإنه حيضر 

احلائط وأصل الشجرة لينادي يا املؤمنني يف بيت املقدس فيزلزلون زلزاال شديدا فيهزمه اهللا وجنوده حىت أن جذم 
مؤمن هذا كافر يستتر يب تعال اقتله قال ولن يكون ذلك حىت تروا أمورا يتفاقم شأهنا يف أنفسكم تساءلون بينكم 

هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا وحىت يزول جبال عن مراسيها مث على أثر ذلك القبض وأشار بيده قال مث 
  احلديث ما قدمها وال أخرها شهدت خطبة أخرى قال فذكر هذا 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد ثنا أبو جعفر حممد بن حيىي بن عمر بن علي بن حرب  - ٦١٥٥
الطائي ثنا أبو جدي علي بن حرب ثنا أبو داود يعين احلفري عن سفيان عن األسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن 

   ٨٤عليه و سلم حني انكسفت الشمس خطب فقال أما بعد  أن النيب صلى اهللا: مسرة بن جندب 

  باب ما يستحب لإلمام من حض الناس على اخلري وأمرهم بالتوبة والتقرب إىل



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا  - ٦١٥٦اهللا عز و جل بنوافل اخلري يف خطبة اخلسوف 
: د بن عبد احلميد احلارثي ثنا أبو أسامة عن يزيد عن أيب بردة عن أيب موسى قال أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمح

كسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقام فزعا خيشى أن تكون الساعة حىت أتى املسجد 
يرسل اهللا ال تكون فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله يف صالة قط مث قال إن هذه اآليات اليت 

ملوت أحد وال حلياته ولكن اهللا أرسلها خيوف هبا عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إىل ذكر اهللا ودعائه واستغفاره 
  رواه البخاري ومسلم مجيعا يف الصحيح عن أيب كريب عن أيب أسامة 

حلافظ إمالء ثنا إمساعيل بن قتيبة وحسن بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ا - ٦١٥٧
خسفت : سفيان قاال ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا عبد اهللا بن منري ثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

الشمس يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث يف صالته قالت مث انصرف رسول اهللا صلى اهللا 
وقد جتلت الشمس فخطب الناس فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال إن الشمس والقمر من آيات اهللا وإهنما  عليه و سلم

ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتموها فكربوا وادعوا اهللا وصلوا وتصدقوا يا أمة حممد إن من أحد أغري 
علم لبكيتم كثريا ولضحكتم قليال أال هل بلغت رواه من اهللا أن يزين عبده أو تزين أمته يا أمة حممد لو تعلمون ما أ

مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وروى هذا احلديث عن الليث بن سعد عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
  عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حنوه وقال فيه فإذا رأيتم ذلك فادعوا اهللا وصلوا وتصدقوا واعتقوا 

ا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن علي اخلزاز ثنا عاصم بن علي ح أخربن - ٦١٥٨
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ عمر بن حفص ثنا عاصم بن علي ثنا الليث بن سعد 

عن هشام عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء فذكره ولفظ اإلعتاق يف رواية هشام عن أبيه عن عائشة غريب واملشهور 
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر بذلك : بنت أيب بكر 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر املقرئ ببغداد أنبأ أمحد بن سلمان قال قرئ علي عبد امللك بن  - ٦١٥٩
: اطمة بنت املنذر عن أمساء رضي اهللا عنها حممد وأنا أمسع قال حدثنا أبو حذيفة ثنا زائدة عن هشام بن عروة عن ف

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر بالعتاقة عند الكسوف رواه البخاري يف الصحيح عن أيب حذيفة موسى بن 
  مسعود وغريه قال البخاري تابعه الدراوردي عن هشام 

مد الشعراين ثنا جدي ثنا إبراهيم بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ إمساعيل بن حممد بن الفضل بن حم - ٦١٦٠
فذكره مبثل إسناده قالت أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعتاقة حني كسفت : محزة ثنا عبد العزيز بن حممد 

  الشمس 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق أنبأ يوسف بن يعقوب القاضي  - ٦١٦١
 بكر ثنا عثام بن علي ثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا ثنا حممد بن أيب

   ٨٥كنا نؤمر عند اخلسوف بالعتاقة رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن أيب بكر : عنهما قالت 

  باب سنة صالة اخلسوف يف املسجد اجلامع



ي ثنا أبو العباس ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزك - ٦١٦٢
: يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخربين عروة بن الزبري عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت 

خسفت الشمس يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل املسجد 
ديث أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث بن وهب وأخرجه البخاري من حديث عنبسة عن يونس وذكر احل

  ورواه أبو موسى األشعري وأبو بكرة ومسرة بن جندب وأمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهم يف صالته يف املسجد 

حاق اخلرساين ثنا حيىي بن وأخربنا أبو القاسم علي بن حممد األيادي املالكي ببغداد ثنا عبد اهللا بن إس - ٦١٦٣
جعفر بن الزبرقان أنبأ أبو أمحد الزبريي ثنا حبيب بن حسان عن إبراهيم والشعيب عن علقمة عن عبد اهللا بن مسعود 

إمنا انكسفت ملوت إبراهيم مث خرج : قال انكسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا 
إىل املسجد فصلى بالناس فقال يا أيها الناس إن الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٨٦أحد وال حلياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إىل الصالة 

  باب الدليل على أنه إمنا يصلي صالة اخلسوف حىت ينجلي فإذا اجنلى مل يبتدأ

بن إسحاق أنبأ حممد بن أمحد بن النضر ثنا معاوية بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد - ٦١٦٤بالصالة 
عمر وثنا زائدة ح قال وحدثنا أبو بكر أنبأ حممد بن حيان ثنا أبو الوليد ثنا زائدة عن زياد بن عالقة قال مسعت 

 انكسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم مات إبراهيم فقال الناس: املغرية بن شعبة يقول 
انكسفت ملوت إبراهيم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال ينكسفان 

ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتموها فادعوا اهللا وصلوا حىت تنكشف رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد إال أنه 
  قال حىت تنجلي 

د اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن وأنبأ أبو عمرو حممد بن عب - ٦١٦٥
أيب شيبة وحممد بن عبد اهللا بن منري قاال ثنا مصعب بن املقدام ثنا زائدة قال قال زياد بن عالقة مسعت املغرية بن شعبة 

أيب شيبة وحممد بن عبد اهللا بن منري فذكره مبثله وقال حىت تنكشف رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن : يقول 
وروينا يف حديث أيب مسعود األنصاري وأيب بكرة رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف هذا احلديث 

  حىت يكشف ما بكم 

 وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إمساعيل ثنا حممد بن سلمة - ٦١٦٦
املرادي ثنا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب قال أخربين عروة بن الزبري عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و 

فذكر احلديث يف صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم يف خسوف الشمس كما مضى يف حديث حبر بن نصر : سلم 
لوا حىت يفرج عنكم وقال رسول اهللا صلى عن بن وهب وزاد يف آخره قال وقال أيضا صلى اهللا عليه و سلم فص

اهللا عليه و سلم رأيت يف مقامي هذا كل شيء وعدمت حىت لقد رأيتين أريد أن آخذ قطفا من اجلنة حني رأيتموين 
جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم حيطم بعضها بعضا حني رأيتموين تأخرت ورأيت فيها بن حلي وهو الذي سيب 

   ٨٧ح عن حممد بن سلمة السوائب رواه مسلم يف الصحي



  باب الدليل على جواز االبتداء باخلطبة بعد التجلي

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار أنبأ بن ملحان ح وأنبأ أبو عبد اهللا  - ٦١٦٧
يث عن عقيل عن بن شهاب أنه احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ أمحد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا الل

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم خسفت : قال أخربين عروة بن الزبري أن عائشة رضي اهللا عنها أخربته 
الشمس قام فكرب وقرأ قراءة طويلة مث ركع ركوعا طويال مث رفع رأسه فقال مسع اهللا ملن محده وقام كما هو فقرأ 

راءة األوىل مث ركع ركوعا طويال وهو أدىن من الركوع األول مث سجد سجودا طويال قراءة طويلة وهي أدىن من الق
مث فعل يف الركعة األخرى مثل ذلك مث سلم وقد جتلت الشمس فخطب الناس فقال يف كسوف الشمس والقمر 

رواه البخاري يف إهنما آيتان من آيات اهللا ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتمومها فافزعوا إىل الصالة 
   ٨٨الصحيح عن حيىي بن بكري 

  باب املنفرد يصلي صالة اخلسوف إذا مل حيضره إمام استدالال مبا مضى من

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس  - ٦١٦٨أمره صلى اهللا عليه و سلم بالفزع إىل الصالة 
إبراهيم بن حممد حدثين عبد اهللا بن أيب بكر عن عمرو أو صفوان بن حممد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ 

   ٨٩قال رأيت بن عباس صلى على ظهر زمزم خلسوف الشمس ركعتني يف كل ركعة ركعتني : عبد اهللا بن صفوان 

  باب النساء حيضرن املسجد لصالة اخلسوف

صور ثنا أمحد بن سلمة ثنا عبد الرمحن بن أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن من - ٦١٦٩
بشر ثنا عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثين منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة عن أمساء بنت أيب بكر أهنا 

فزع النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم كسفت الشمس فأخذ درعا حىت أدرك بردائه فقام بالناس قياما طويال : قالت 
لو جاء إنسان بعد ما ركع مل يكن ركع شيئا ما حدث نفسه أنه ركع من طول القيام قالت فجعلت يقوم مث يركع ف

أنظر إىل املرأة اليت هي أكرب مين وإىل املرأة اليت هي أسقم مين قائمة فأقول أنا أحق أن أصرب على طول القيام منك 
   ٩٠أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث بن جريج وغريه 

  عة عند شيء من اآليات غري الشمس والقمر واحتج الشافعي يفباب ال يصلي مجا

 ٦١٧٠القدمي يف ذلك بأن زلزلة كانت على عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فخطب الناس ومل يذكر أنه صلى 
حممد  أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو أمحد حممد بن حممد احلافظ أنبأ أبو عروبة احلسني بن أيب معشر ثنا أيوب بن -

زلزلت األرض على عهد : الوزان ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن صفية بنت أيب عبيد قالت 
عمر حىت اصطفقت السرر وبن عمر يصلي فلم يدر هبا ومل يوافق أحدا يصلي فدرى هبا فخطب عمر الناس فقال 

   ٩١ن من بني ظهرانيكم أحدثتم لقد عجلتم قالت وال أعلمه إال قال لئن عادت ألخرج

  باب من استحب الفزع إىل الصالة فرادى عند الظلمة والزلزلة وغريها من



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا عبيد بن حممد احلافظ ثنا حممد بن أيب  - ٦١٧١اآليات 
نت ظلمة على عهد أنس بن مالك قال كا: صفوان ثنا حرمي بن عمارة عن عبيد اهللا بن النضر حدثين أيب قال 

فأتيت أنس بن مالك فقلت يا أبا محزة هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  معاذ اهللا إن كانت الريح لتشتد فنبادر إىل املسجد خمافة القيامة 

مد بن رافع ثنا إبراهيم بن احلكم بن أبان أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي أنبأ حاجب بن أمحد ثنا حم - ٦١٧٢
حدثين أيب عن عكرمة ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن عثمان بن أيب 

ماتت فالنة : صفوان الثقفي ثنا حيىي بن كثري ثنا سلم بن جعفر عن احلكم بن أبان عن عكرمة قال قيل البن عباس 
النيب صلى اهللا عليه و سلم فخر ساجدا فقيل له تسجد هذه الساعة فقال قال رسول اهللا صلى اهللا بعض أزواج 

عليه و سلم إذا رأيتم آية فاسجدوا وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم لفظ حديث 
مة انظر ما هذا الصوت قال فذهبت الروذباري ويف رواية القاضي قال مسعنا صوتا باملدينة فقال يل بن عباس يا عكر

فوجدت صفية بنت حيي امرأة النيب صلى اهللا عليه و سلم قد توفيت قال فجئت إىل بن عباس فوجدته ساجدا وملا 
تطلع الشمس فقلت له سبحان اهللا تسجد ومل تطلع الشمس بعد فقال يا ال أم لك أليس قال رسول اهللا صلى اهللا 

  سجدوا فأي آية أعظم من أن خيرجن أمهات املؤمنني من بني أظهرنا وحنن أحياء عليه و سلم إذا رأيتم آية فا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن  - ٦١٧٣
د اهللا بن عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان عن حبيب يعين بن حسان عن الشعيب عن علقمة قال قال عب

   ٩٢إذا مسعتم هادا من السماء فافزعوا إىل الصالة : مسعود 

  باب من صلى يف الزلزلة بزيادة عدد الركوع والقيام قياسا على صالة اخلسوف

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال قال الشافعي بالغا عن عباد عن عاصم  - ٦١٧٤
صلى يف زلزلة ست ركعات يف أربع سجدات مخس ركعات : ي رضي اهللا عنه أنه األحول عن قزعة عن عل

وسجدتني يف ركعة وركعة وسجدتني يف ركعة قال الشافعي ولو ثبت هذا احلديث عندنا عن علي رضي اهللا عنه 
  لقلنا به قال الشيخ رمحه اهللا هو عن بن عباس ثابت كما 

ر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بك - ٦١٧٥
أنه صلى يف زلزلة بالبصرة فأطال القنوت مث : أنبأ معمر عن قتادة وعاصم عن عبد اهللا بن احلارث عن بن عباس 

فعل كذلك ركع مث رفع رأسه فأطال القنوت مث ركع مث رفع رأسه فأطال القنوت مث ركع فسجد مث قام يف الثانية ف
فصارت صالته ست ركعات وأربع سجدات قال قتادة يف حديثه هكذا اآليات مث قال بن عباس هكذا صالة 

  اآليات 

  كتاب صالة االستسقاء

 )٩٣   



  باب سؤال الناس اإلمام االستسقاء إذا قحطوا

أبو العباس حممد بن  أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي يف آخرين قالوا أنبأ - ٦١٧٦
يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك بن أنس ح وأخربنا أبو القاسم زيد بن جعفر بن حممد بن علي 
بن حممد بن جعفر بن عيسى بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب بالكوفة من أصل مساعه أنبأ أبو جعفر حممد 

سني بن أيب احلنني ثنا القعنيب عن مالك عن شريك بن عبد اهللا بن أيب منر عن أنس بن علي بن دحيم ثنا حممد بن احل
جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا هلكت املواشي وانقطعت سبل : بن مالك أنه قال 

و سلم قال فمطرنا من اجلمعة الناس ويف رواية الشافعي وانقطعت السبل فادع اهللا فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه 
إىل اجلمعة فجاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا هتدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت 

املواشي فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال اللهم على رؤوس اجلبال واآلكام وبطون األودية ومنابت 
جنياب الثوب رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب وغريه وأخرجه مسلم من وجه الشجر قال فاجنابت عن املدينة ا

   ٩٤آخر عن شريك 

  باب اإلمام خيرج إىل املصلى إذا أراد أن يستسقي بصالة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ سفيان عن  - ٦١٧٧
خرج النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل املصلى فاستسقى : بن أيب بكر عن عباد بن متيم عن عمه قال عبد اهللا 

  واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتني رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

ا علي بن عبد اهللا وأخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا جعفر الفريايب ثن - ٦١٧٨
املديين ثنا سفيان بن عيينة ثنا عبد اهللا بن أيب بكر أنه مسع عباد بن متيم حيدث عن عمه عبد اهللا بن زيد الذي أرى 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج إىل املصلى فذكر احلديث مبثله رواه البخاري يف الصحيح عن : النداء 
كان بن عيينة يقول هو صاحب األذان ولكنه وهم ألن هذا عبد اهللا بن زيد بن علي بن عبد اهللا قال البخاري 

عاصم املازين مازن األنصار قال يف التاريخ قتل يوم احلرة وعبد اهللا بن زيد بن عبد ربه األنصاري من بلحرث بن 
   ٩٥اخلزرج املدين صاحب األذان 

  باب اإلمام خيرج متبذال متواضعا متضرعا

أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا أبو ثابت أخربنا  - ٦١٧٩
أن الوليد : املدين ثنا حامت بن إمساعيل عن هشام بن إسحاق بن عبد اهللا بن كنانة من بين مالك بن حنبل عن أبيه 

يف االستسقاء فأتيته فقلت إمنا متارينا يف أرسل إىل بن عباس يسأله عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
املسجد يف صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف االستسقاء فقال ال بل أرسل بن أخيكم يعين الوليد وهو أمري 
املدينة يومئذ فقال بن عباس خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متبذال متواضعا متضرعا فجلس على املنرب فلم 

  تكم هذه ولكن مل يزل يف الدعاء والتضرع والتكبري فصلى ركعتني كما كان يصلي يف العيدين خيطب خطب



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو علي احلسني بن علي احلافظ أنبأ علي بن احلسني الصفار ببغداد ثنا  - ٦١٨٠
قال أرسلين : اهللا بن كنانة عن أبيه هارون بن إسحاق اهلمداين ثنا وكيع ثنا سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد 

أمري من األمراء إىل بن عباس أسأله عن الصالة يف االستسقاء فقال له بن عباس ما منعه أن يسألين خرج رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم متواضعا متخشعا متبذال متضرعا مترسال فصلى ركعتني كما يصلي يف العيد ومل خيطب 

   ٩٦كخطبتكم 

  اب اخلروج بالضعفاء والصبيان والعبيد والعجائزباب استحب

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مؤمل بن الفضل احلراين ثنا الوليد ثنا بن  - ٦١٨١
جابر عن زيد بن أرطأة الفزاري عن جبري بن نفري احلضرمي أنه مسع أبا الدرداء يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا 

  ابغوين الضعفاء فإمنا ترزقون وتنصرون بضعفائكم : ه و سلم يقول علي

أخربنا أبو علي الروذباري ثنا قاسم بن أيب صاحل اهلمداين هبمدان ثنا أبو حامت الرازي ثنا عمر بن حفص  - ٦١٨٢
أنه ظن أن له فضال على من دونه من : بن غياث ثنا أيب عن مسعر عن طلحة عن مصعب بن سعد عن أبيه 

صحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا نصر اهللا عز و جل هذه األمة بضعيفها أ
  بدعوهتم وصالهتم وإخالصهم أخرجه البخاري من حديث حممد بن طلحة عن أبيه طلحة بن مصرف 

 شهر رمضان سنة تسع وتسعني حدثنا اإلمام أبو الطيب سهل بن حممد بن سليمان رمحه اهللا إمالء يف - ٦١٨٣
وثالث مائة أنبأ أبو بكر حممد بن علي بن إمساعيل الشاشي الفقيه ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز حدثين سريج 

بن يونس ثنا إبراهيم بن خثيم يعين بن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و 
 مهال فإنه لوال شباب خشع وهبائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب مهال عن اهللا: سلم قال 

  صبا إبراهيم بن خثيم غري قوي وله شاهد بإسناد آخر غري قوي 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا عبدان وحممد بن سعيد قاال ثنا هشام بن عمار ثنا عبد  - ٦١٨٤
 بن عمار بن سعد القرظ حدثين مالك بن عبيدة يعين بن مسافع الديلي عن أبيه أنه حدثه عن الرمحن بن سعد يعين

لوال عباد اهللا ركع وصبية رضع وهبائم رتع لصب عليكم العذاب : جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
   ٩٧صبا مث لترضن رضا 

  مباب استحباب الصيام لالستسقاء ملا يرجى من دعاء الصائ

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ٦١٨٥
إبراهيم بن بكر املروزي ثنا السهمي يعين عبد اهللا بن بكر ثنا محيد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا 

  الد ودعوة الصائم ودعوة املسافر ثالث دعوات ال ترد دعوة الو: صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو بكر بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن أمحد ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ٦١٨٦
ثالثة ال : زهري بن معاوية عن سعد الطائي حدثين أبو املدلة مسع أبا هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



إلمام العادل والصائم حىت يفطر ودعوة املظلوم حتمل على الغمام وتفتح هلا أبواب السماء ويقول ترد دعوهتم ا
   ٩٨الرب وعزيت ألنصرنك ولو بعد حني 

  باب اخلروج من املظامل والتقرب إىل اهللا تعاىل بالصدقة ونوافل اخلري رجاء

مد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب العبدي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حم - ٦١٨٧اإلجابة 
وعلي بن احلسن اهلاليل قاال ثنا أبو نعيم ثنا فضيل بن مرزوق وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ علي بن عيسى ثنا عبد اهللا بن 

حممد بن عبد الرمحن ثنا أبو كريب ثنا أبو أسامة ثنا فضيل بن مرزوق حدثين عدي بن ثابت عن أيب حازم عن أيب 
إن اهللا طيب ال يقبل إال الطيب وإن اهللا أمر املؤمنني مبا أمر به : ريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ه

يا أيها الذين آمنوا كلوا { املرسلني قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا إين مبا تعملون عليم وقال 
السفر أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام  مث ذكر الرجل يطيل} من طيبات ما رزقناكم 

  ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي باحلرام فأىن يستجاب له رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب 

 أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي إمالء ثنا أبو العباس حممد بن - ٦١٨٨
إسحاق ثنا حممد بن عثمان بن كرامة ثنا خالد بن خملد عن سليمان بن بالل أخربين شريك بن عبد اهللا بن أيب منر 

إن اهللا عز و جل قال من عادى يل وليا فقد : عن عطاء عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ترضت عليه وما زال يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا بارزين باحلرب وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما اف

أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش هبا ورجله اليت ميشي عليها ولئن سألين 
عبدي أعطيته ولئن استعاذين ألعيذنه وذكر باقي احلديث قد أخرجته يف كتاب األمساء والصفات مع تأويله رواه 

  ري يف الصحيح عن حممد بن عثمان بن كرامة البخا

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ حاجب بن أمحد الطوسي ثنا عبد الرحيم بن منيب ثنا جرير بن عبد احلميد  - ٦١٨٩
تفتح أبواب السماء يف : الضيب أنبأ سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

مخيس فيغفر لكل عبد ال يشرك باهللا شيئا إال امرؤ بينه وبني أخيه شحناء قال فيقال انتظر هذين حىت كل اثنني و
يصطلحا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن أيب دارم احلافظ بالكوفة ثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي ثنا 

قال انظروا هذين حىت يصطلحا مرتني رواه مسلم يف عثمان بن أيب شيبة ثنا جرير عن سهيل فذكره مبعناه إال أنه 
  الصحيح عن زهري بن حرب عن جرير 

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أنبأ احلسني بن احلسن بن أيوب الطوسي أنبأ أبو حامت  - ٦١٩٠
ما : لى اهللا عليه و سلم الرازي ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا بشري بن مهاجر عن بن بريدة عن أبيه قال قال النيب ص

نقض قوم العهد قط إال كان القتل بينهم وما ظهرت فاحشة يف قوم قط إال سلط اهللا عز و جل عليهم املوت وال 
  منع قوم الزكاة إال حبس اهللا عنهم القطر كذا رواه بشري بن املهاجر 

أ أبو حامت ثنا معاذ بن أسد املروزي وقد أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ احلسني بن احلسن بن أيوب أنب - ٦١٩١
ما نقض قوم العهد قط : أنبأ الفضل بن موسى السيناين ثنا احلسني بن واقد عن عبد اهللا بن بريدة عن بن عباس قال 



إال سلط اهللا عليهم عدوهم وال فشت الفاحشة يف قوم إال أخذهم اهللا باملوت وما طفف قوم امليزان إال أخذهم اهللا 
منع قوم الزكاة إال منعهم اهللا القطر من السماء وما جار قوم يف حكم إال كان البأس بينهم أظنه قال  بالسنني وما

   ٩٩والقتل 

  باب الدليل على أن السنة يف صالة االستسقاء السنة يف صالة العيدين وأنه

نا أبو طاهر الفقيه من أخرب - ٦١٩٢يصليها ركعتني كما يصلي يف العيدين بال أذان وال إقامة يف وقت صالة العيد 
أصل مساعه ثنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا أبو بكر عبد الرزاق أنبأ معمر عن 

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالناس يستسقي فصلى ركعتني : الزهري عن عباد بن متيم عن عمه قال 
تسقى واستقبل القبلة زاد غريه فيه عن عبد الرزاق ورفع يديه يدعو فدعا جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه واس

  واستسقى 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا احلسني بن إمساعيل ثنا احلسن بن أيب  - ٦١٩٣
  : الربيع ثنا عبد الرزاق فذكره بزيادته 

كر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو ب - ٦١٩٤
سنان القزاز ثنا وهب بن جرير بن حازم ثنا أيب قال مسعت النعمان هو بن راشد حيدث عن الزهري عن محيد بن 

وال إقامة خرج النيب صلى اهللا عليه و سلم يوما يستسقي فصلى ركعتني بال أذان : عبد الرمحن عن أيب هريرة قال 
مث خطبنا فدعا اهللا وحول وجهه حنو القبلة رافعا يديه مث قلب رداءه فجعل األمين على األيسر واأليسر على األمين 

  تفرد به النعمان بن راشد عن الزهري 

حدثنا أبو جعفر كامل بن أمحد املستملي أنبأ أبو سهل بشر بن أمحد املهرجاين ثنا داود بن احلسني  - ٦١٩٥
ثنا حيىي بن حيىي أنبأ حامت بن إمساعيل عن ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه  البيهقي

أنبأ احلسن بن علي بن زياد ثنا إبراهيم بن موسى ثنا حامت بن إمساعيل ثنا هشام بن إسحاق بن عبد اهللا بن كنانة قال 
بن عقبة وهو يومئذ أمري املدينة إىل بن عباس أسأله عن صالة رسول  أرسلين الوليد: أخربين أيب ومسعته حيدث قال 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف االستسقاء فأتيته فقلت إنا متارينا يف املسجد يف صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
عباس خرج  يف االستسقاء فقال ال ولكن أرسلك بن أخيك ولو أنه أرسل فسأل ما كان بذاك بأس مث قال بن

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متبذال متواضعا متضرعا حىت جلس على املنرب فلم خيطب كخطبتكم هذه ولكن مل 
يزل يف الدعاء والتضرع والتكبري وصلى ركعتني كما كان يصلي يف العيد لفظ حديث إبراهيم بن موسى وحديث 

أبو داود السجستاين الصواب بن عتبة قال الشيخ رمحه اهللا وهذا  حيىي بن حيىي مبعناه إال أنه قال الوليد بن عتبة قال
  احلديث يوهم أن دعاءه كان قبل الصالة وقد رواه سفيان الثوري 

كما أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد اللخمي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا  - ٦١٩٦
قال أرسلين أمري من األمراء إىل بن عباس : بن عبد اهللا بن كنانة عن أبيه  أبو نعيم ثنا سفيان عن هشام بن إسحاق

أسأله عن االستسقاء فقال من أرسلك قلت فالن قال ما منعه أن يأتيين فيسألين خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



ان قلت للشيخ سلم متواضعا متضرعا متذلال فلم خيطب خطبتكم هذه وصلى ركعتني كما يصلي يف العيد قال سفي
اخلطبة قبل الركعتني أو بعدها قال ال أدري فهذا يدل على أن هشاما كان ال حيفظه وقد رواه إمساعيل بن ربيعة بن 

  هشام عن جده حماال هبا على صالة العيدين 

ن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا سهل ب - ٦١٩٧
: عثمان السكري ثنا حيىي بن زكريا عن إمساعيل بن ربيعة عن جده هشام بن إسحاق عن أبيه عن بن عباس قال 
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني استسقى متخشعا متذلال كما يصنع يف العيدين ورواه عبد اهللا بن 

  يوسف التنيسي عن إمساعيل بن ربيعة مبعناه 

عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا هشام بن علي السدوسي ثنا سهل بن بكار ثنا وأخربنا أبو  - ٦١٩٨
سنة : حممد بن عبد العزيز عن أبيه عن طلحة قال أرسلين مروان إىل بن عباس أسأله عن سنة االستسقاء فقال 

اءه فجعل ميينه على يساره االستسقاء سنة الصالة يف العيدين إال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قلب رد
ويساره على ميينه وصلى الركعتني فكرب يف األوىل بسبع تكبريات وقرأ ب سبح اسم ربك األعلى وقرأ يف الثانية 

  هل أتاك حديث الغاشية وكرب فيها مخس تكبريات 

محد بن عمرو يعين بن أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان أبو الشيخ األصبهاين ثنا أ - ٦١٩٩
عبد اخلالق ثنا حيىي بن حبيب بن عريب ثنا روح بن عبادة ثنا حممد بن عبد العزيز عن أبيه عن طلحة بن عبد اهللا بن 

مثل السنة يف العيدين خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عوف قال سألت بن عباس عن السنة يف االستسقاء فقال 
أذان وال إقامة وكرب فيهما ثنيت عشرة تكبرية سبعا يف األوىل ومخسا يف اآلخرة سلم يستسقي فصلى ركعتني بغري 

وجهر بالقراءة مث انصرف فخطب واستقبل القبلة وحول رداءه مث استسقى حممد بن عبد العزيز هذا غري قوي وهو 
  مبا قبله من الشواهد يقوى 

العدل ببغداد أنبأ أبو عمرو عثمان بن أمحد بن  أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران - ٦٢٠٠
السماك ثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل حدثين أبو عبد اهللا يعين أمحد بن حنبل ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب 

خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتني مث استسقى فلقيت يومئذ زيد بن : إسحاق عن عبد اهللا بن يزيد األنصاري 
ين وبينه غري رجل أو بيين وبينه رجل قلت كم غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال تسع عشرة أرقم وليس بي

غزوة قلت كم غزوت أنت معه قال سبع عشرة قلت فما أول غزوة غزاها قال ذات العسرية أو ذات العشرية 
١٠٠   

  باب ذكر األخبار اليت تدل على أنه دعا أو خطب قبل الصالة

بو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا حيىي بن إبراهيم املزكي قالوا ثنا أخربنا أ - ٦٢٠١
أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك بن أيب ذئب ويونس بن يزيد عن بن 

: اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  شهاب قال أخربين عباد بن متيم املازين أنه مسع عمه وكان من أصحاب رسول
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما يستسقي فحول إىل الناس ظهره يدعو اهللا واستقبل القبلة فحول رداءه 



مث صلى ركعتني قال بن أيب ذئب يف احلديث وقرأ فيهما قال بن وهب يريد اجلهر رواه البخاري يف الصحيح عن 
يب ذئب وقال يف احلديث فصلى لنا ركعتني جهر فيهما بالقراءة وكذلك عن أيب نعيم عن آدم بن أيب إياس عن بن أ

بن أيب ذئب ورواه مسلم عن أيب الطاهر وحرملة عن بن وهب عن يونس وحده ورواه الثوري ويزيد بن هارون 
عن الزهري دون  وعثمان بن عمر وأبو داود الطيالسي عن بن أيب ذئب دون قوله مث وكذلك رواه سفيان بن عيينة
  كلمة مث ورواه معمر عن الزهري فوصف الصالة أوال مث وصف حتويل الرداء والدعاء واهللا أعلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حممد بن إمساعيل بن مهران ثنا هارون بن  - ٦٢٠٢
ن يونس بن يزيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة سعيد األيلي حدثين خالد بن نزار ثنا القاسم بن مربور ع

شكى الناس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قحوط املطر فأمر مبنرب فوضع له يف املصلى ووعد الناس : قالت 
يوما خيرجون فيه قالت عائشة فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني بدا حاجب الشمس فقعد على املنرب 

اهللا مث قال إنكم شكومت جدب دياركم واستئخار املطر عن أبان زمانه عنكم وقد أمركم اهللا عز و جل  فكرب ومحد
أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم مث قال احلمد هللا رب العاملني الرمحن الرحيم ملك يوم الدين ال إله إال اهللا 

أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبالغا إىل  يفعل ما يريد اللهم أنت اهللا ال إله إال أنت الغين وحنن الفقراء
حني مث رفع يديه فلم يزل يف الرفع حىت بدا بياض إبطيه مث حول إىل الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع 
يده مث أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتني وأنشأ اهللا تعاىل سحابا فرعدت وبرقت مث أمطرت بإذن اهللا تعاىل فلم 
يأت مسجده حىت سألت السيول فلما رأى سرعتهم إىل الكن ضحك حىت بدت نواجذه وقال أشهد أن اهللا على 

  كل شيء قدير وإين عبده ورسوله أخرجه أبو داود يف كتاب السنن عن هارون 

عباس بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا ال - ٦٢٠٣
خرج عبد اهللا بن يزيد األنصاري يستسقي وقد : حممد ثنا مالك بن إمساعيل أبو غسان ثنا زهري عن أيب إسحاق قال 

كان رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم وخرج فيمن خرج الرباء بن عازب وزيد بن أرقم قال أبو إسحاق وأنا معه 
ى واستغفر مث صلى بنا ركعتني وحنن خلفه جيهر فيهما بالقراءة مل يومئذ فقام قائما على رجليه على غري منرب فاستسق

يؤذن يومئذ ومل يقم رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم عن زهري بن معاوية ورواه الثوري عن أيب إسحاق قال 
أعلم فخطب مث صلى ورواه شعبة عن أيب إسحاق قال فصلى ركعتني مث استسقى ورواية الثوري وزهري أشبه واهللا 

١٠١   

  باب الدعاء يف االستسقاء قائما

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب  - ٦٢٠٤
: أنبأ أبو اليمان ثنا شعيب عن الزهري أخربين عباد بن متيم أن عمه من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربه 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم خرج بالناس إىل املصلى يستسقي هلم فقام فدعا قائما مث توجه قبل القبلة وحول أن ا
رداءه فسقوا وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ احلسن بن سفيان ثنا حممد بن حيىي ثنا أبو اليمان 

   ١٠٢اسقوا رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان فذكره بنحوه إال أنه قال فدعا اهللا قائما وقال ف

  باب استقبال القبلة إذا اجتهد يف الدعاء



أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب الفراء وحممد  - ٦٢٠٥
ىي بن سعيد قال أخربين أبو بكر بن حممد بن بن عمرو احلرشي قاال أنبأ حيىي بن حيىي أنبأ سليمان بن بالل عن حي

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عمرو بن حزم أن عباد بن متيم أخربه أن عبد اهللا بن زيد األنصاري قال 
خرج إىل املصلى يستسقي وإنه ملا أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن 

   ١٠٣بخاري من حديث عبد الوهاب الثقفي عن حيىي بن سعيد حيىي وأخرجه ال

  باب حتويل الرداء يف االستسقاء

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو حممد بن شوذب املقرئ بواسط ثنا أمحد بن سنان ثنا عبد الرمحن بن  - ٦٢٠٦
د ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو مهدي عن سفيان ح وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أمح

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : نعيم ثنا سفيان عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عباد بن متيم عن عمه قال 
يستسقي فحول رداءه ويف رواية بن مهدي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم استسقى وحول رداءه رواه البخاري يف 

   ١٠٤الصحيح عن أيب نعيم 

  باب وقت حتويل الرداء

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد اهللا بن  - ٦٢٠٧
مسلمة عن مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي 

و عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه ثنا جعفر بن حممد بن احلسني ثنا حيىي بن حيىي قال أنبأ مالك ح وأخربنا أب
خرج رسول اهللا : قرأت على مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر أنه مسع عباد بن متيم يقول مسعت عبد اهللا بن زيد يقول 

القبلة رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن  صلى اهللا عليه و سلم إىل املصلى فاستسقى وحول رداءه حني استقبل
   ١٠٥حيىي 

  باب كيفية حتويل الرداء

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن عوف قال قرأت يف كتاب عمرو  - ٦٢٠٨
 حديث الزهري بن احلارث يعين احلمصي عن عبد اهللا بن سامل عن الزبيدي عن حممد بن مسلم هبذا احلديث يعين

يف خروج النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل االستسقاء قال وحول رداءه فجعل عطافه : عن عباد بن متيم عن عمه 
  األمين على عاتقه األيسر وجعل عطافه األيسر على عاتقه األمين مث دعا اهللا 

بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ بشر  - ٦٢٠٩
خرج : عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم أنه مسع عباد بن متيم حيدث عن عمه عبد اهللا بن زيد قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل املصلى يستسقي فحول رداءه واستقبل القبلة وصلى ركعتني وبإسناده قال 
بن سعيد واملسعودي عن أيب بكر بن حممد عن عباد بن متيم عن عبد اهللا بن زيد هبذا احلديث حدثنا سفيان ثنا حيىي 

قال املسعودي فقلت أليب بكر أجعل اليمني على الشمال والشمال على اليمني أو جعل أعاله أسفله قال ال بل 



 بن حممد عن سفيان عن عبد جعل اليمني على الشمال والشمال على اليمني رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا
  اهللا بن أيب بكر مث روايته عن املسعودي عن أيب بكر قوله خمتصرا 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن شاذان اجلوهري ثنا  - ٦٢١٠
لقطان ببغداد ثنا أبو بكر حممد بن عثمان املعلى بن منصور ثنا عبد العزيز بن حممد ح وأنبأ أبو احلسني بن الفضل ا

بن ثابت الصيدالين ثنا عبيد بن شريك ثنا أبو اجلماهر ثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن عباد بن متيم عن عبد 
استسقى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعليه مخيصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله : اهللا بن زيد قال 

   ١٠٦ما ثقلت عليه قلبها على عاتقه لفظهما سواء أعالها فل

  باب ما قيل من املعىن يف حتويل الرداء

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر عبد اهللا بن إمساعيل بن إبراهيم بن املنصور إمالء ثنا حممد بن  - ٦٢١١
بن حممد عن أبيه عن جابر قال  يوسف بن عيسى بن الطباع حدثين إسحاق بن عيسى ثنا حفص بن غياث عن جعفر

استسقى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحول رداءه ليتحول القحط كذا قال عن جابر ورواه غريه عن : 
  إسحاق بن عيسى فلم يذكر فيه جابرا وجعله من قول أيب جعفر 

بن أيب الثلج ثنا جدي ثنا  أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن أمحد - ٦٢١٢
  فذكره مرسال : إسحاق بن الطباع عن حفص بن غياث 

وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم قال  - ٦٢١٣
إىل اخلصب كما حتول يف قوله جعل اليمني على الشمال والشمال على اليمني يعين حتول السنة اجلدبة : قال وكيع 

   ١٠٧هذا اليمني على الشمال 

  باب ما يستحب من كثرة االستغفار يف خطبة االستسقاء وأن يقول كثريا

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن  - ٦٢١٤استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا 
عمار ثنا الوليد هو بن مسلم ثنا احلكم هو بن مصعب ثنا حممد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن الفضل ثنا هشام بن 

: علي بن عبد اهللا بن عباس عن أبيه أنه حدثه عن أبيه عبد اهللا بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  من لزم االستغفار جعل اهللا له من كل هم فرجا ومن كل ضيق خمرجا ورزقه من حيث ال حيتسب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أبو خليفة ثنا العباس بن الفرج أبو الفضل  - ٦٢١٥
خرج عمر رضي اهللا عنه يستسقي فجعل ال : الرياشي ثنا األصمعي عن أبيه عن أيب وجزة السعدي عن أبيه قال 
  ستسقاء هو االستغفار فمطرنا يزيد على االستغفار فقلت أال يتكلم ملا خرج له وال أعلم أن اال

أخربنا أبو القاسم جمالد بن عبد اهللا بن جمالد البجلي بالكوفة ثنا أبو احلسني مسلم بن حممد بن أمحد بن  - ٦٢١٦
أصاب الناس قحط : مسلم التميمي ثنا احلضرمي ثنا سعيد بن عمرو األشعثي أنبأ عبثر عن مطرف عن الشعيب قال 



ه فصعد عمر املنرب فاستسقى فلم يزد على االستغفار حىت نزل فقالوا له ما مسعناك يا أمري يف عهد عمر رضي اهللا عن
املؤمنني استسقيت فقال لقد طلبت الغيث مبفاتيح السماء اليت هبا يستنزل املطر مث قرأ هذه اآلية استغفروا ربكم إنه 

م مث توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويا قوم استغفروا ربك{ كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وقوله 
فاستغفروا ربكم مث توبوا إليه كذا وجدته يف كتايب مبفاتيح السماء } ويزدكم قوة إىل قوتكم وال تتولوا جمرمني 

  ورواه غريه عن مطرف فقال مبجاديح السماء 

ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة  - ٦٢١٧
خرج عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يستسقي فلم يزد على االستغفار حىت : وهشيم عن مطرف عن الشعيب قال 

استغفروا { رجع فقيل له ما رأيناك استسقيت فقال لقد طلبت املطر مبجاديح السماء الذي يستنزل به املطر مث قرأ 
يا قوم استغفروا ربكم مث توبوا إليه يرسل السماء عليكم { و } عليكم مدرارا  ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء

   ١٠٨} مدرارا 

  باب االستسقاء مبن ترجى بركة دعائه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين احلسني بن حممد بن حيىي الدارمي ثنا أبو بكر حممد بن إسحاق ثنا  - ٦٢١٨
أنه مسع بن عمر يتمثل بشعر أيب طالب : عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار عن أبيه بسطام بن الفضل ثنا أبو قتيبة ثنا 

يف النيب صلى اهللا عليه و سلم وأبيض يستسقي الغمام بوجهه مثال اليتامى عصمة لألرامل رواه البخاري يف 
  الصحيح عن عمرو بن علي عن أيب قتيبة 

عن أبيه يعين ما أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر  قال البخاري وقال عمر بن محزة حدثنا سامل - ٦٢١٩
اإلمساعيلي أنبأ احلسن بن سفيان حدثين علي بن سعيد ثنا أبو النضر ثنا أبو عقيل ثنا عمر بن محزة بن عبد اهللا بن 

ى املنرب رمبا ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عل: عمر حدثنا سامل عن أبيه قال 
  يستسقي فما ينزل حىت جييش كل ميزاب فأذكر قول الشاعر 

  قال وهو قول أيب طالب ) مثال اليتامى عصمة لألرامل ... وأبيض يستسقي الغمام بوجهه ( 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد بن  - ٦٢٢٠
فراين ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري حدثين أيب عبد اهللا بن املثىن عن مثامة بن عبد اهللا بن أنس يعين عن الصباح الزع

أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد املطلب رضي اهللا عنه فقال : أنس 
تسقينا وإنا نتوسل إليك اليوم بعم نبينا صلى اهللا عليه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم ف

و سلم فاسقنا فيسقون رواه البخاري يف الصحيح عن احلسن بن حممد الزعفراين وقال عن أنس بن مالك من غري 
شك وكأن ذكر أنس سقط من كتاب شيخنا أيب حممد رمحه اهللا وقد رواه يعقوب بن سفيان وغريه عن األنصاري 

   ١٠٩موصوال 

  باب اإلمام يستسقي للناس فيسقيهم اهللا لينظر كيف يعملون يف شكره



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبيد بن عتبة ثنا علي بن ثابت أنبأ  - ٦٢٢١
اهللا عليه و ملا رأى رسول اهللا صلى : أسباط بن نصر عن منصور عن أيب الضحى عن مسروق عن بن مسعود قال 

سلم من الناس إدبارا قال اللهم بسبع كسبع يوسف فأخذهتم سنة حىت أكلوا امليتة واجللود والعظام فجاءه أبو 
سفيان وناس من أهل مكة فقالوا يا حممد إنك تزعم أنك بعثت رمحة وإن قومك قد هلكوا فادع اهللا هلم فدعا 

ت عليهم سبعا فشكى الناس كثرة املطر فقال اللهم حوالينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسقوا الغيث فأطبق
وال علينا فاحندرت السحابة عن رأسه قال فاسقي الناس حوهلم قال لقد مضت آية الدخان وهو اجلوع الذي 

وآية اللزوم والبطشة الكربى يوم بدر } إنا كاشفوا العذاب قليال إنكم عائدون { أصاهبم وذلك قوله عز و جل 
القمر أخرجاه يف الصحيح من أوجه عن منصور وأشار البخاري إىل رواية أسباط بزيادته اليت جاء هبا يف وانشقاق 

   ١١٠احلديث من دعاء النيب صلى اهللا عليه و سلم وإجابة دعوته 

  باب اإلمام يستسقي للناس فلم يسقوا فيعود مث يعود حىت يسقوا وال يقول قد

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا  - ٦٢٢٢دعوت وقد دعوت فلم يستجب يل 
حممد بن إمساعيل حدثين أبو الطاهر أنبأ بن وهب أخربين معاوية بن صاحل عن ربيعة بن يزيد عن أيب إدريس اخلوالين 

بإمث أو قطيعة رحم ما مل  ال يزال يستجاب للعبد ما مل يدع: عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
يستعجل قيل يا رسول اهللا ما االستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم يستجب يل فيستحسر عند ذلك 

   ١١١ويدع الدعاء رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر وأخرجاه من حديث أيب عبيد عن أيب هريرة خمتصرا 

  ية اجملدبة وجلماعة املسلمنيباب استسقاء إمام الناحية املخصبة ألهل الناح

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا حممد بن عبيد اهللا ثنا  - ٦٢٢٣
مثل : إسحاق األزرق ثنا زكريا بن أيب زائدة عن الشعيب عن النعمان بن بشري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

م وتعاطفهم وترامحهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر اجلسد بالسهر واحلمى املؤمنني يف تواده
  أخرجاه يف الصحيح من حديث زكريا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ النضر  - ٦٢٢٤
ين طلحة بن عبيد اهللا بن كريز اخلزاعي قال حدثتين أم الدرداء قالت حدثين بن مشيل ثنا موسى بن ثروان املعلم حدث

من دعا ألخيه بظهر الغيب قال امللك املوكل به آمني ولك : سيدي أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
   ١١٢مبثل رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم 

  عة على املنربباب االستسقاء بغري صالة ويوم اجلم

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن املؤمل بن احلسن بن عيسى ثنا عبدان بن عبد احلميد يعين  - ٦٢٢٥
البيهقي ثنا عبد األعلى بن محاد ح وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ عبد اهللا بن حممد بن موسى ثنا حممد بن أيوب أنبأ حممد 

ا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن عبد بن أيب بكر املقدمي ح وأخربن



األعلى الصنعاين يف مسجد اخليف قالوا ثنا املعتمر هو بن سليمان عن عبيد اهللا هو بن عمر عن ثابت عن أنس قال 
وا يا رسول اهللا قحط املطر وامحر كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب يوم اجلمعة فقام الناس فصاحوا فقال: 

الشجر وهلكت البهائم فادع اهللا أن يسقينا فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا قال وأمي اهللا ما نرى يف السماء قزعة من 
سحاب فأنشأت سحابة فانتشرت مث أمطرت ونزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى وانصرف فلم تزل متطر 

ا قام النيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب صاحوا فقالوا يا رسول اهللا هتدمت البيوت وانقطعت إىل اجلمعة األخرى فلم
السبل فادع اهللا أن حيبسها عنا فتبسم نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال اللهم حوالينا وال علينا فتقشعت عن 

كأهنا لفي مثل اإلكليل رواه البخاري يف املدينة فجعلت متطر حوهلا وما متطر باملدينة قطرة فنظرت إىل املدينة 
  الصحيح عن حممد بن أيب بكر املقدمي ورواه مسلم عنه وعن عبد األعلى بن محاد 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين حممد بن حممد بن سليمان ثنا حممد بن احلسني  - ٦٢٢٦
أن : ألوزاعي عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك ثنا احلسن بن بشر ثنا املعاىف بن عمران عن ا

رجال اشتكى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هالك املال وجهد العيال قال فدعا اهللا فسقي ومل يذكر أنه حول 
هللا بن رداءه وال استقبل القبلة رواه البخاري يف الصحيح عن احلسن بن بشر وفيه مع ما مضى من حديث عبد ا

  زيد كالداللة على أن ذلك إمنا يسن يف خطبة االستسقاء دون خطبة اجلمعة واهللا أعلم 

أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل أنبأ أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين أنبأ علي بن حممد بن  - ٦٢٢٧
ب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عيسى ثنا أبو اليمان أخربين شعيب عن الزهري أخربين سعيد يعين بن املسي

أن أبا لبابة يقول للسماء أمدي يدعو باجلدب لنفاق مثرة خنله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم : أخرب 
أرسلها حىت يسد أبو لبابة ثعلب مربده بردائه فأرسل اهللا السماء فلما صار السيل بثمر أيب لبابة وهو يف املربد 

  بابة إىل إزاره فسد به ثعلب املربد اضطر أبو ل

وأخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا أبو العباس عبد الرمحن بن حممد  - ٦٢٢٨
بن محاد الظهراين بالري أنبأ أيب أنبأ السندي يعين بن عبدويه الدهكي عن عبد اهللا بن عبد اهللا املدين هو أبو أويس 

استسقى رسول اهللا : الرمحن بن حرملة عن سعيد بن املسيب عن أيب لبابة بن عبد املنذر األنصاري قال عن عبد 
صلى اهللا عليه و سلم يوم اجلمعة فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا فقام أبو لبابة فقال يا رسول اهللا إن 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم اسقنا حىت يقوم أبو الثمر يف املرابد قال وما يف السماء سحاب نراه فقال رسول 
لبابة عريانا يسد ثعلب مربده بإزاره قال فاستهلت السماء فأمطرت وصلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

لب مربدك مث طافت األنصار بأيب لبابة يقولون له يا أبا لبابة إن السماء واهللا لن تقلع أبدا حىت تقوم عريانا فتسد ثع
بإزارك كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فقام أبو لبابة عريانا فسد ثعلب مربده بإزاره قال فاقلعت 

   ١١٣السماء 

  باب الدعاء يف االستسقاء

 أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ - ٦٢٢٩
إمساعيل بن جعفر ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن حممد بن سختويه ثنا حممد بن إسحاق ثنا علي بن حجر ثنا 



إمساعيل ح وأنبأ أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا جعفر الفريايب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز بن 
هللا بن أيب منر عن أنس بن مالك ح وأخربنا أبو عمرو أنبأ أبو بكر حممد وإمساعيل بن جعفر عن شريك بن عبد ا

اإلمساعيلي أخربين أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار ثنا حيىي بن أيوب ثنا إمساعيل هو بن جعفر أخربين شريك عن أنس 
قائم خيطب أن رجال دخل املسجد يوم اجلمعة من باب كان حنو دار القضاء ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : 

فاستقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قائما مث قال يا رسول اهللا هلكت األموال وانقطعت السبل فادع اهللا أن 
يغيثنا قال فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يديه مث قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ثالثا قال أنس فال 

ال قزعة وما بيننا وبني سلع من بيت وال دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل واهللا ما نرى يف السماء سحابة و
الترس فلما توسطت السماء انتشرت مث أمطرت قال أنس فال واهللا ما رأينا الشمس ستا قال فدخل رجل من ذلك 

اهللا هلكت األموال الباب يف اجلمعة املقبلة ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب فاستقبله قائما فقال يا رسول 
وانقطعت السبل فادع اهللا ميسكها عنا قال فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يديه مث قال اللهم حوالينا وال 

علينا اللهم على اآلكام والظراب وبطون األودية ومنابت الشجر قال فأقلعت فخرجنا منشي يف الشمس قال شريك 
أدري رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد عن إمساعيل ورواه فسألت أنسا أهو الرجل األول فقال ال 

  مسلم عن حيىي بن حيىي وحيىي بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر كلهم عن إمساعيل 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا  - ٦٢٣٠
أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم : عر بن كدام عن يزيد الفقري عن جابر بن عبد اهللا قال حممد بن عبيد ثنا مس

بواكي فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا مريعا عاجال غري آجل نافعا غري ضار فأطبقت عليهم هكذا أخربنا به يف 
أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم هوازن كتاب املستدرك وأخربنا به يف الفوائد الكبري أليب العباس فقال يف احلديث 

  فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم قولوا اللهم اسقنا 

فذكره وقال هوازن ومل يقل قولوا هكذا : وأخربنا أبو بكر أمحد بن حممد األشناين ثنا أبو العباس األصم  - ٦٢٣١
بو سليمان اخلطايب رمحه اهللا يستقريه رواه مجاعة عن حممد بن عبيد وكذا هو يف نسختنا لكتاب أيب داود وكان أ

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تواكي مث فسره فقال قوله تواكي معناه التحامل إذا رفعهما ومدمها يف 
  الدعاء 

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا عبد اهللا  - ٦٢٣٢
فذكره على اللفظ األول قال عبد اهللا فحدثت هبذا : د بن حنبل حدثين جماهد بن موسى ثنا حممد بن عبيد بن أمح

احلديث أيب فقال أيب أعطانا حممد بن عبيد كتابه عن مسعر فنسخناه ومل يكن هذا احلديث فيه ليس هذا بشيء كأنه 
  سعر عن يزيد الفقري مرسال ومل يقل بواكي خالفه أنكره من حممد بن عبيد قال أيب فحدثناه يعلى أخو حممد ثنا م

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ حممد بن أيوب أنبأ أبو عمرو ثنا شعبة  - ٦٢٣٣
عن عمرو بن مرة عن سامل بن أيب اجلعد عن شرحبيل بن السمط أنه قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب حدثنا 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعا على مضر : عته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال حديثا مس
فأتيته فقلت يا رسول اهللا إن اهللا قد أعطاك واستجاب لك وإن قومك قد هلكوا فادع اهللا هلم فقال اللهم اسقنا غيثا 

  ا كانت إال مجعة أو حنوها حىت سقوا مغيثا مريا مريعا غدقا طبقا عاجال غري رائث نافعا غري ضار فم



أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن أمحد بن إسحاق بن منجاب ثنا إبراهيم  - ٦٢٣٤
بن عبد اهللا بن مسلم ثنا سليمان بن داود املنقري ثنا عبد الرحيم بن سليمان األشل عن حيىي بن سعيد عن عمرو 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وهبائمك : عن جده بن شعيب عن أبيه 
وانشر رمحتك وأحي بلدك امليت وكذلك رواه علي بن قادم عن الثوري عن حيىي بن سعيد ورواه مالك عن حيىي بن 

  سعيد عن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول مرسال 

أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أمحد بن عمرو بن حفص ح وأخربنا أبو بكر بن أخربنا  - ٦٢٣٥
احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان األصبهاين ثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن قاال ثنا هشام بن القاسم ثنا يعلى ثنا 

ستسقى قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا توسع به لعبادك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا ا: عبد اهللا بن جرأد 
تغرز به الضرع وحتيي به الزرع لفظ حديث أيب عبد اهللا ويف حديث بن احلارث قال ثنا يعلى بن األشدق عن عبد 

  اهللا بن جرأد قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكره وزاد هنيئا مريا 

حاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إس - ٦٢٣٦
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقول عند املطر اللهم سقيا : حممد حدثين خالد بن رباح عن املطلب بن حنطب 

حوالينا وال علينا هذا  رمحة وال سقيا عذاب وال بالء وال هدم وال غرق اللهم على الظراب ومنابت الشجر اللهم
   ١١٤مرسل 

  باب رفع اليدين يف دعاء االستسقاء

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب إمالء ثنا حيىي بن حممد بن حيىي الشهيد  - ٦٢٣٧
ت عن أنس بن مالك ثنا مسدد ثنا محاد بن زيد ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك ويونس بن عبيد عن ثاب

قال أصاب أهل املدينة قحط على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فبينما هو صلى اهللا عليه و سلم : 
خيطبنا يوم مجعة إذ قام رجل فقال يا رسول اهللا هلك الكراع وهلك الشاء فادع اهللا أن يسقينا فمد رسول اهللا صلى 

إن السماء ملثل الزجاجة فهاجت ريح مث أنشأت سحابا مث اجتمع مث أرسلت اهللا عليه و سلم يديه ودعا قال أنس و
السماء عزاليها فخرجنا خنوض املاء حىت أتينا منازلنا فلم تزل متطر إىل اجلمعة األخرى فقام إليه ذلك الرجل أو غريه 

و سلم مث قال اللهم حوالينا فقال يا رسول اهللا هتدمت البيوت فادع اهللا أن حيبسه فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  وال علينا قال أنس فنظرت إىل السحاب تصدع حول املدينة كأهنا إكليل رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد 

أخربنا أبو صاحل أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن بشار ثنا حيىي وبن أيب عدي  - ٦٢٣٨
بو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا عن سعيد بن أيب عروبة ح وأخربنا أ

يوسف بن يعقوب القاضي ثنا حممد بن أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد وحممد بن أيب عدي مجيعا عن بن أيب عروبة عن 
تسقاء فإنه كان كان النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يرفع يديه يف شيء من دعائه إال يف االس: قتادة عن أنس قال 

يرفع يديه حىت يرى بياض إبطيه رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن بشار ورواه مسلم عن حممد بن املثىن 
  عنهما 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب الفراء أنبأ حيىي بن  - ٦٢٣٩
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يرفع يديه يف الدعاء حىت يرى : أنس قال أيب بكري ثنا شعبة عن ثابت عن 

  بياض إبطيه يعين يف االستسقاء رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن حيىي بن أيب بكري 

سلمة وعلي بن  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ حممد بن أيوب أنبأ أبو - ٦٢٤٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استسقى فقال هكذا ومد : عثمان قاال ثنا محاد عن ثابت عن أنس بن مالك 

  يديه وجعل بطوهنما مما يلي األرض حىت رأيت بياض إبطيه زاد علي وهو على املنرب 

ثنا هارون بن عبد اهللا ثنا احلسن بن  وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن إسحاق - ٦٢٤١
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم استسقى فأشار بظهر : موسى األشيب ثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك 

   ١١٥كفيه إىل السماء رواه مسلم يف الصحيح عن عبد بن محيد عن احلسن بن موسى 

  باب رفع الناس أيديهم مع اإلمام يف االستسقاء

أخربنا أبو القاسم عبد اخلالق بن علي بن عبد اخلالق املؤذن أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن خنب  - ٦٢٤٢
البغدادي ببخارى أنبأ أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل الترمذي ثنا أيوب بن سليمان بن بالل حدثين أبو بكر بن أيب 

أتى رجل أعرايب من أهل البدو : مالك يقول أويس عن سليمان بن بالل قال قال حيىي بن سعيد مسعت أنس بن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم اجلمعة فقال يا رسول اهللا هلكت املاشية هلك العيال هلك الناس فرفع رسول 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدعون قال فما 
جد حىت مطرنا فما زلنا منطر حىت اجلمعة األخرى فأتى الرجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرجنا من املس

   ١١٦فقال يا رسول اهللا ثقل املسافر ومنع الطريق أخرجه البخاري يف الصحيح فقال وقال أيوب بن سليمان 

  باب كراهية االستمطار باألنواء

ين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخر - ٦٢٤٣
الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حيىي بن منصور القاضي ثنا حممد بن عبد السالم ثنا حيىي بن 

قال : خالد اجلهين حيىي قال قرأت على مالك عن صاحل بن كيسان عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن زيد بن 
صلى لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة الصبح باحلديبية يف أثر مساء كانت من الليل فلما انصرف أقبل 

على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم عز و جل قالوا اهللا ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر 
ذلك مؤمن يب كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك فأما من قال مطرنا بفضل اهللا ورمحته ف

كافر يب مؤمن بالكوكب رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأخرجه البخاري عن القعنيب وبن أيب أويس عن 
مالك وكذلك رواه عبد العزيز املاجشون وحممد بن جعفر بن أيب كثري عن صاحل بن كيسان ورواه الزهري عن 

  عبيد اهللا عن أيب هريرة مبعناه وكأنه مسعه منهما 



أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا احلسني بن احلسن ثنا عمرو بن سواد ثنا  - ٦٢٤٤
 عبد اهللا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب قال حدثنا عبيد اهللا بن عبد اهللا أن أبا هريرة قال قال رسول اهللا

أمل تروا إىل ما قال ربكم قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إال أصبح فريق منهم هبا : صلى اهللا عليه و سلم 
كافرين يقولون الكوكب وبالكوكب رواه مسلم يف الصحيح عن عمرو بن سواد وغريه ورواه أبو يونس عن أيب 

  هريرة مبعناه وروي عن بن عباس 

ثنا أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف ثنا النضر بن حممد وأخربنا أبو عبد اهللا  أخربناه أبو طاهر الفقيه - ٦٢٤٥
احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إمساعيل بن مهران ثنا عباس بن عبد العظيم العنربي ثنا النضر 

اس على عهد النيب صلى اهللا عليه مطر الن: بن حممد ثنا عكرمة بن عمار حدثين أبو زميل قال حدثين بن عباس قال 
و سلم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا هذه رمحة وضعها اهللا وقال 

بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فنزلت هذه اآلية فال أقسم مبواقع النجوم حىت بلغ وجتعلون رزقكم إنكم تكذبون 
بن عبد العظيم عن النضر بن حممد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب  رواه مسلم يف الصحيح عن عباس

عمرو قاال ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي رمحه اهللا يف حديث زيد بن خالد اجلهين أرى معىن قوله صلى اهللا 
 ألنه يعلم أنه ال ميطر وال يعطي إال اهللا عليه و سلم واهللا أعلم إن من قال مطرنا بفضل اهللا ورمحته فذلك إميان باهللا

عز و جل وأما من قال مطرنا بنوء كذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة املطر إىل أنه أمطره نوء كذا 
فذلك كفر كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألن النوء وقت والوقت خملوق ال ميلك لنفسه وال لغريه شيئا 

وال يصنع شيئا فأما من قال مطرنا بنوء كذا على معىن مطرنا يف وقت نوء كذا فإمنا ذلك كقوله مطرنا يف  وال ميطر
شهر كذا فال يكون هذا كفر وغريه من الكالم أحب إيل منه أحب أن يقول مطرنا يف وقت كذا قال وبلغين أن 

ما { ناس قال مطرنا بنوء الفتح مث يقرأ بعض أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا أصبح وقد مطر ال
قال الشافعي رمحه اهللا وروينا عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال يوم  ١١٧} يفتح اهللا للناس من رمحة فال ممسك هلا 

مجعة وهو على املنرب كم بقي من نوء الثريا فقال العباس مل يبق منه شيء إال العواء فدعا ودعا الناس حىت نزل عن 
مطر مطرا أحىي الناس منه قال الشافعي وقول عمر رضي اهللا عنه هذا يبني ما وصفت ألنه إمنا أراد كم بقي املنرب ف

من وقت الثريا ملعرفتهم بأن اهللا تعاىل قدر األمطار يف أوقات فيما قد جربوا كما علموا أنه قدر احلر والربد فيما 
خ من بين متيم غدا متكئا على عكاز وقد مطر الناس جربوا يف أوقات قال وبلغين أن عمر بن اخلطاب أوجف بشي

فقال أجاد ما أفرى اجملدح البارحة فأنكر عمر قوله أجاد ما أفرى اجملدح إلضافته املطر إىل اجملدح قال اإلمام أمحد 
ي رمحه اهللا هذا كله كالم الشافعي رمحه اهللا والذي رواه عن بعض الصحابة يف نوء الفتح مروي عن أيب هريرة رض

  اهللا عنه 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك أنه بلغه أن أبا  - ٦٢٤٦
  فذكره والذي رواه أوال عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فهو : هريرة كان يقول 

أبو األزهر ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أيب عن بن فيما أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا  - ٦٢٤٧
إسحاق حدثين حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي عن سلمان األغر موىل جهينة عن أيب هريرة قال مسعت رسول 

إن اهللا عز و جل ليبيت القوم بالنعمة مث يصبحون وأكثرهم هبا كافر يقولون مطرنا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 



كذا وكذا قال حممد بن إبراهيم فحدثت هبذا احلديث سعيد بن املسيب عن سلمان عن أيب هريرة فقال سعيد  بنوء
حنن قد مسعنا ذاك من أيب هريرة وقد حدثين من ال أهتم أنه شهد هذا املصلى من عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وهو 

ويال وقال للعباس بن عبد املطلب يا عباس كم يستسقي بالناس عام الرمادة قال فدعا والناس طويال واستسقى ط
بقي من نوء الثريا فقال له العباس رضي اهللا عنه يا أمري املؤمنني إن أهل العلم هبا يزعمون أهنا تعترض باألفق بعد 
وقوعها سبعا قال فواهللا ما مضت تلك السبع حىت أغيث الناس قال الشيخ رمحه اهللا وجه اجلمع بينهما ما ذكره 

   ١١٨عي رمحه اهللا الشاف

  باب الربوز للمطر

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب الفراء وحممد  - ٦٢٤٨
بن عمرو احلرشي ح وأخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم اإلمام أنبأ حممد بن حممد بن رزقويه ثنا أبو 

بن حممد بن غالب النسوي قالوا ثنا حيىي بن حيىي أنبأ جعفر بن سليمان عن ثابت البناين عن أنس قال  زكريا حيىي
أصابنا وحنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مطر قال فحسر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثوبه : قال أنس 

حديث عهد بربه رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي حىت أصابه من املطر فقلنا يا رسول اهللا مل صنعت هذا قال ألنه 
   ١١٩بن حيىي وروى فيه عن بن عباس 

  باب ما جاء يف السيل

: أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ من ال أهتم عن يزيد بن اهلاد  - ٦٢٤٩
اخرجوا بنا إىل هذا الذي جعله اهللا طهورا فنتطهر منه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا سأل السيل قال 

  وحنمد اهللا عليه هذا منقطع وروى فيه عن عمر 

أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا احلريف ببغداد يف احلربية حدثنا علي بن حممد بن الزبري ثنا  - ٦٢٥٠
بن أسلم عن عمرو بن سعد صاحب اجلار موىل إبراهيم بن إسحاق ثنا جعفر بن عون عن هشام بن سعد ثنا زيد 

قال مر بنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه آتيا من احلج ومعه نفر من أصحاب : عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
   ١٢٠رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال اغتسلوا من البحر فإنه مبارك مث دعا مبناديل فنزلوا واغتسلوا 

  نزول الغيثباب طلب اإلجابة عند 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين علي بن محشاذ العدل ثنا عبيد بن شريك البزاز ثنا سعيد بن أيب مرمي  - ٦٢٥١
اثنتان ال : ثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ند البأس حني يلحم بعضهم بعضا قال موسى وحدثين رزق بن سعيد بن تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء وع
عبد الرمحن املدين عن أيب حازم عن سهل بن سعد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال وحتت املطر وروى يف ذلك 

  عن أيب أمامة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال أن عفري بن معدان على طريقة 



بن قتادة أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن سعد احلافظ ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي أخربنا أبو نصر  - ٦٢٥٢
ثنا اهليثم بن خارجة أبو أمحد ثنا الوليد بن مسلم عن عفري بن معدان ثنا سليم بن عامر عن أيب أمامة مسعه حيدث عن 

عاء يف أربعة مواطن عند التقاء الصفوف تفتح أبواب السماء ويستجاب الد: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
باب ما جاء يف تغري لون رسول اهللا صلى اهللا عليه و  ١٢١وعند نزول الغيث وعند إقامة الصالة وعند رؤية الكعبة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ٦٢٥٣سلم إذا هبت ريح شديدة أو رأى سحابا 
: ق الصغاين ثنا بن أيب مرمي ثنا حممد بن جعفر بن أيب كثري حدثين محيد أنه مسع أنس بن مالك قال حممد بن إسحا

كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك يف وجه النيب صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري يف الصحيح عن 
  سعيد بن أيب مرمي 

مد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر أنبأ بن وهب أخربين عمرو وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حم - ٦٢٥٤
ما : بن احلارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا قالت 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قط مستجمعا ضاحكا حىت أرى منه هلواته إمنا كان يتبسم قالت وكان إذا 
يما أو رحيا عرف يف وجهه فقلت يا رسول اهللا الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه املطر وأراك رأى غ

إذا رأيته عرف يف وجهك الكراهية قال يا عائشة وما يؤمنين أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى 
ا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا اآلية قوم العذاب وتال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما رأوه عارض

رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن عيسى وغريه ورواه مسلم عن هارون بن معروف وغريه كلهم عن بن 
   ١٢٢وهب 

  باب ما كان يقول عند هبوب الريح وينهى عن سبها

قوب ثنا حممد بن إمساعيل ثنا أبو طاهر أنبأ بن أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يع - ٦٢٥٥
كان : وهب قال مسعت بن جريج حيدثنا عن عطاء بن أيب رباح عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت 

النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا عصفت الريح قال اللهم إين أسألك خريها وخري ما فيها وخري ما أرسلت به وأعوذ 
وشر ما فيها وشر ما أرسلت به قالت فإذا ختيلت السماء تغري لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا  بك من شرها

مطرت سري عنه فعرفت عائشة ذلك منه فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل 
  أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا رواه مسلم يف الصحيح عن أيب طاهر 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو صاحل وبن كثري  - ٦٢٥٦
عن الليث عن يونس عن بن شهاب عن ثابت بن قيس أحد بين زريق أن أبا هريرة قال وأخربنا أبو احلسني علي بن 

املصري ثنا عبد اهللا بن حممد بن سعيد بن أيب مرمي حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل أنبأ أبو احلسن علي بن حممد 
ثنا عمرو بن أيب سلمة ثنا األوزاعي حدثنا حممد بن مسلم بن شهاب الزهري حدثين ثابت الزرقي أن أبا هريرة قال 

أخذت الناس ريح بطريق مكة وعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حاج فاشتدت عليه فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا 
حوله ما الريح فلم يرجعوا إليه شيئا فبلغين الذي سأل عنه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه من ذلك عنه ملن 

مسعت رسول اهللا : فاستحثثت راحليت إليه حىت أدركته فقلت يا أمري املؤمنني أخربت أنك سألت عن الريح وإين 



يت بالعذاب فال تسبوها واسألوا اهللا عز و صلى اهللا عليه و سلم يقول الريح من روح اهللا عز و جل تأيت بالرمحة وتأ
   ١٢٣جل خريها واستعيذوا باهللا من شرها 

  باب ما كان يقول إذا رأى املطر

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا معاذ بن املثىن ثنا عبد اهللا بن  - ٦٢٥٧
مد بن صاحل بن هانئ ثنا حممد بن عمرو احلرشي ثنا القعنيب ثنا مسلمة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين حم

: سليمان بن بالل عن جعفر بن حممد عن عطاء بن أيب رباح أنه مسع عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم تقول 
ر سر به كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك يف وجهه فأقبل وأدبر وإذا مط

وذهب عنه ذلك قالت عائشة فسألته فقال إين خشيت أن يكون عذابا سلط على أميت ويقول إذا رأى املطر رمحة 
  ويف رواية معاذ سرى وذهب عنه ذلك رواه مسلم يف الصحيح عن القعنيب 

احلسني بن  أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا أنبأ أبو الفضل عبدوس بن - ٦٢٥٨
منصور السمسار ثنا أبو حامت حممد بن إدريس الرازي ثنا نعيم بن محاد ثنا بن املبارك ثنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا رأى املطر قال اللهم صيبا هنيئا رواه : عن القاسم بن حممد عن عائشة 
قاتل عن عبد اهللا بن املبارك وكذلك رواه عقيل عن نافع ورواه األوزاعي عن البخاري يف الصحيح عن حممد بن م

  نافع فقال يف احلديث اللهم اجعله صيبا هنيئا 

أخربنا أبو احلسن العلوي أنبأ أبو الفضل عبدوس بن احلسني السمسار ثنا أبو حامت الرازي ثنا عبد  - ٦٢٥٩
فذكره بزيادته وقد استشهد : مسلم ثنا األوزاعي حدثين نافع الرمحن بن إبراهيم القرشي دحيم ثنا الوليد بن 

البخاري بروايته وذكر الوليد بن مسلم مساع األوزاعي من نافع من هذا الوجه عنه وكان حيىي بن معني يزعم أن 
  األوزاعي مل يسمع من نافع موىل بن عمر ويشهد بقوله ما 

اس حممد بن يعقوب أنبأ العباس يعين بن الوليد بن مزيد أخربين أيب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العب - ٦٢٦٠
: ثنا األوزاعي حدثين رجل عن نافع أن القاسم بن حممد أخربه عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر 

  هذا احلديث 

مة ثنا إسحاق بن إبراهيم أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سل - ٦٢٦١
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أنبأ حممد بن بشر ثنا مسعر عن املقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت 

   ١٢٤إذا رأى سحابا أو خميلة فزع فإذا مطر قال اللهم سقيا نافعا 

  باب ما يقول إذا مسع الرعد

ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا إسحاق بن احلسن احلريب أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان  - ٦٢٦٢
كان : ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا حجاج بن أرطأة حدثين أبو مظفر عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه قال 



ذابك وعافنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا مسع الرعد والصواعق قال اللهم ال تقتلنا بغضبك وال هتلكنا بع
  قبل ذلك 

أخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف الفقيه ثنا أبو سهل بشر بن أمحد ثنا داود بن احلسني البيهقي ثنا قتيبة  - ٦٢٦٣
أنه كان إذا مسع الرعد ترك : بن سعيد ثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن عبد اهللا بن الزبري 

  لذي يسبح الرعد حبمده واملالئكة من خيفته مث يقول إن هذا لوعيد ألهل األرض شديد احلديث وقال سبحان اهللا ا

قلت البن : أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة قال  - ٦٢٦٤
فعي رمحه اهللا كأنه يذهب طاوس ما كان أبوك يقول إذا مسع الرعد قال كان يقول سبحان من سبحت له قال الشا

   ١٢٥إىل قول اهللا عز و جل ويسبح الرعد حبمده 

  باب اإلشارة إىل املطر يذكر عن عروة بن الزبري أنه قال إذا رأى أحدكم

أخربناه أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع  - ٦٢٦٥الربق أو الودق فال يشر إليه وليصف ولينعت 
بذلك وهو يف املسند الذي خرجه بن مطر : ين من ال أهتم حدثين سليمان بن عبد اهللا عن عروة أنبأ الشافعي أنبأ

ومسعناه من أيب زكريا وغريه عن سليمان بن عبد اهللا عن عومير عن عروة ويف املبسوط الذي مسعناه من أيب سعيد بن 
مان بن عبد اهللا بن عومير قال كنت عومير والصحيح رواية أيب سعيد فقد رواه حممد بن إسحاق بن يسار عن سلي

مع عروة بن الزبري فأشرت بيدي إىل السحاب فقال ال تفعل فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يشار إليه 
أخربنا حممد بن حممد أنبأ أبو احلسني الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود ثنا حممد بن قدامة حدثين جرير عن 

ذكره قال أبو داود وحدثنا حممد بن بشار حدثين أبو عاصم عن بن جريج عن بن أيب حسني أن حممد بن إسحاق ف
  النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن أن يشار إىل املطر هذا هو احملفوظ مرسال 

بد اهللا وقد أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا الكدميي ثنا أبو عاصم النبيل ثنا ع - ٦٢٦٦
هنى رسول : بن عبد الرمحن يعين بن أيب حسني قال يعين أبا عاصم وأفادنيه بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال 

   ١٢٦اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يشار إىل املطر وقد روي من وجه آخر ضعيف 

  باب ما جاء يف الرعد

أن جماهدا كان يقول : لربيع أنبأ الشافعي أنبأ الثقة أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنبأ ا - ٦٢٦٧
  الرعد ملك والربق أجنحة امللك يسقن السحاب قال الشافعي رمحه اهللا ما أشبه ما قال جماهد بظاهر القرآن 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن  - ٦٢٦٨
مسعت عكرمة وسأله رجل عن قوله ويسبح الرعد حبمده قال : حممد ثنا حممد بن الصلت ثنا عمر بن أيب زائدة قال 

  ملك يزجر السحاب كما يزجر احلادي اإلبل وروى فيه عن علي رضي اهللا عنه 



وب ثنا عبد اهللا بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعق - ٦٢٦٩
الرعد ملك : أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا بن مهدي ثنا محاد بن سلمة عن أيب حممد اهلامشي عن أبيه عن علي قال 

  والربق خمراق من حديد 

ورواه حسن بن موسى األشيب عن محاد بن سلمة عن املغرية بن مسلم موىل احلسن بن علي عن أبيه أن  - ٦٢٧٠
الرعد امللك أخربناه أبو عبد اهللا وأبو سعيد قاال ثنا أبو العباس ثنا عبد اهللا بن أمحد بن : ه قال عليا رضي اهللا عن

  حنبل حدثين أيب ثنا حسن بن موسى فذكره 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو األزهر ثنا روح ثنا الثوري عن سلمة بن كهيل عن  - ٦٢٧١
   ١٢٧الربق خماريق املالئكة : ة بن األبيض عن علي رضي اهللا عنه قال سعيد بن أشوع عن ربيع

  باب كثرة املطر وقلته

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا يعقوب بن  - ٦٢٧٢
ليست السنة بأن ال متطروا : ليه و سلم قال عبد الرمحن عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا ع

  ولكن السنة بأن متطروا ومتطروا وال تنبت األرض شيئا رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو علي احلافظ ثنا حيىي بن حممد بن صاعد ثنا إبراهيم بن مكتوم ثنا أبو  - ٦٢٧٣
ما : أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم  عتاب سهل بن محاد ثنا شعبة عن

  عام بأمطر من عام وال هبت جنوب إال سأل وادي كذا روي مرفوعا هبذا اإلسناد والصحيح موقوف 

الوهاب أنبأ أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا أبو أمحد حممد بن عبد  - ٦٢٧٤
ما عام بأكثر مطرا من عام ولكن اهللا : يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن الركني عن أبيه قال قال عبد اهللا هو بن مسعود 

  حيوله كيف يشاء 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن عبد امللك ثنا يزيد هو بن  - ٦٢٧٥
ما من عام بأقل مطرا : مان يعين التيمي عن احلسن بن مسلم عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال هارون أنبأ سلي

ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأىب أكثر الناس إال { من عام ولكن اهللا تعاىل يصرفه حيث يشاء مث تال هذه اآلية 
   ١٢٨كفورا 

  باب أي ريح يكون هبا املطر

ن حممد الروذباري ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري بالبصرة ثنا أخربنا أبو علي احلسني ب - ٦٢٧٦
جعفر بن حممد القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة عن احلكم عن جماهد عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى 

أيب إياس وأخرجه نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن : اهللا عليه و سلم 
  مسلم من حديث شعبة 



وحدثنا أبو حممد بن يوسف إمالء أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ثنا احلسن بن حممد  - ٦٢٧٧
الزعفراين ثنا أبو معاوية الضرير ثنا األعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول 

نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب وغريه عن : و سلم اهللا صلى اهللا عليه 
  أيب معاوية 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا إسحاق بن احلسن احلريب ثنا عفان  - ٦٢٧٨
وأنزلنا من املعصرات : عبد اهللا بن مسعود ثنا أبو عوانة عن األعمش عن املنهال بن عمرو عن قيس بن سكن عن 

ماء ثجاجا قال يبعث اهللا الريح فتحمل املاء من السماء فتمر يف السحاب حىت تدر كما تدر اللقحة مث تبعث من 
  السماء أمثال العزايل فتصر به الرياح فينزل متفرقا 

ا قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو وغريمه - ٦٢٧٩
أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن حممد أنبأ سليمان عن املنهال بن عمرو عن قيس بن سكن عن عبد اهللا بن 

إن اهللا عز و جل يرسل الرياح فتحمل املاء من السماء فتمر يف السحاب حىت تدر كما تدر اللقحة مث : مسعود قال 
  متطر 

أخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال قال الشافعي وبلغين أن قتادة قال قال رسول اهللا صلى اهللا  - ٦٢٨٠
ما هبت جنوب إال أسالت واديا قال الشافعي رمحه اهللا يعين إن اهللا خلقها هتب بشرى بني يدي رمحته : عليه و سلم 

  من املطر 

سف أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يو - ٦٢٨١
ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار مسع يزيد بن جعدبة حيدث عن عبد الرمحن بن خمراق عن أيب ذر يبلغ به النيب 

دوهنا باب مغلق وإمنا إن اهللا عز و جل خلق يف اجلنة رحيا بعد الريح بسبع سنني من : صلى اهللا عليه و سلم قال 
تأتيكم الروح من خلل ذلك الباب ولو فتح ذلك الباب ألدرت ما بني السماء واألرض من شيء وهي عند اهللا 

  األزيب وهي عندكم اجلنوب 

أخربنا أبو عثمان سعيد بن العاص بن حممد بن علي القرشي اهلروي يف طريق مكة على شط الفرات أنبأ  - ٦٢٨٢
بن العباس بن منصور أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أمحد بن عبدة ثنا املغرية بن عبد الرمحن املخزومي أبو القاسم منصور 

أنه كان إذا اشتدت الريح يقول اللهم : ثنا يزيد بن أيب عبيد قال مسعت سلمة بن األكوع رفعه إن شاء اهللا تعاىل 
   ١٢٩لقحا وال عقيما 

  باب ما جاء يف سب الدهر

عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن سلمان الفقيه ثنا احلسن بن مكرم ثنا عبد اهللا بن بكر ثنا هشام  أخربنا أبو - ٦٢٨٣
ال تسبوا الدهر فإن اهللا هو الدهر : عن حممد هو بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يف رواية حرملة وإمنا تأويله واهللا أعلم أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث هشام بن حسان وغريه قال الشافعي 



أن العرب كان شأهنا أن تذم الدهر وتسبه عند املصائب اليت تنزل هبم من موت أو هرم أو تلف أو غري ذلك 
فيقولون إمنا يهلكنا الدهر وهو الليل والنهار ومها الفتنتان واجلديدان فيقولون أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر 

يل والنهار اللذين يفعالن ذلك فيذمون الدهر فإنه الذي يفنينا ويفعل بنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه فيجعلون الل
و سلم ال تسبوا الدهر على أنه الذي يفنيكم والذي يفعل بكم هذه األشياء فإنكم إذا سببتم فاعل هذه األشياء فإمنا 

ال الشيخ وطرق هذا احلديث وما حفظ بعض رواته من الزيادة تسبوا اهللا تبارك وتعاىل فإن اهللا فاعل هذه األشياء ق
  فيه دليل على صحة هذا التأويل 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر بن  - ٦٢٨٤
ربين أبو سلمة بن عبد الرمحن قال سابق اخلوالين ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخ

قال أبو هريرة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد 
الصفار ثنا عبيد بن شريك وبن ملحان قاال ثنا بن بكري ثنا الليث عن يونس عن بن شهاب قال أخربين أبو سلمة بن 

يسب بن آدم الدهر وأنا : أبو هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا عز و جل  عبد الرمحن قال قال
  الدهر بيدي الليل والنهار رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري ورواه مسلم عن حرملة عن بن وهب 

احلميدي ثنا سفيان ثنا الزهري  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق ثنا بشر بن موسى ثنا - ٦٢٨٥
يؤذيين بن آدم : عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا عز و جل 
  يسب الدهر وأنا الدهر بيدي األمر أقلب الليل والنهار رواه البخاري يف الصحيح عن احلميدي 

أبو زكريا العنربي ثنا حممد بن عبد السالم ثنا إسحاق ثنا سفيان بن عيينة  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ - ٦٢٨٦
كان أهل اجلاهلية يقولون إن الدهر هو الذي يهلكنا هو الذي مييتنا وحييينا فرد اهللا عليهم قوهلم قال الزهري : قال 

 تبارك وتعاىل يؤذيين بن آدم عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يقول اهللا
يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله وهناره فإذا شئت قبضتهما وتال سفيان هذه اآلية وقالوا ما هي إال حياتنا الدنيا 

  منوت وحنيا وما يهلكنا إال الدهر رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم دون قول سفيان 

  مجاع أبواب تارك الصالة

 )١٣٠   

  ما جاء يف تكفري من ترك الصالة عمدا من غري عذر باب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن حجاج وحممد بن عبد السالم  - ٦٢٨٧
قاال ثنا حيىي بن حيىي أنبأ جرير ح وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا 

قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن األعمش عن أيب سفيان قال مسعت جابرا يقول مسعت النيب صلى 
  إن بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي : اهللا عليه و سلم يقول 



اجملوز وهو احلسن بن سهل ثنا أبو عاصم عن بن  أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا - ٦٢٨٨
  ليس بني العبد والكفر إال ترك الصالة : جريج عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنبأ أبو عاصم عن ب - ٦٢٨٩
بني : جريج قال أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة رواه مسلم يف الصحيح عن أيب غسان عن أيب عاصم هبذا اللفظ 

ثنا هشام بن علي ثنا أبو الربيع ثنا محاد بن زيد أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار  - ٦٢٩٠
بني العبد وبني الكفر ترك : عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  الصالة وكذلك رواه حممد بن عبد اهللا الرقاشي عن محاد بن زيد 

ن السلمي من أصل كتابه قاال ثنا أبو العباس األصم ثنا العباس أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد الرمح - ٦٢٩١
بن حممد الدوري ثنا علي بن احلسن بن شقيق ثنا احلسني بن واقد ح وأخربنا أبو القاسم عبد اخلالق بن علي بن عبد 

باب ثنا احلسني بن اخلالق املؤذن أنبأ حممد بن أمحد أبو بكر بن خنب البغدادي ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ زيد بن احل
العهد الذي بيننا وبينهم : واقد ثنا عبد اهللا بن بريدة بن احلصيب عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

الصالة فمن تركها فقد كفر ويف حديث علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والباقي سواء 
اهللا عنه أنه قال ال حظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة وعن علي رضي اهللا عنه من مل وروينا عن عمر بن اخلطاب رضي 

   ١٣١يصل فهو كافر وعن عبد اهللا بن مسعود من مل يصل فال دين له 

  باب ما يستدل به على أن املراد هبذا الكفر كفر يباح به دمه ال كفر خيرج

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا  - ٦٢٩٢ به عن اإلميان باهللا ورسوله إذا مل جيحد وجوب الصالة
أبو داود ثنا حممد بن حرب الواسطي ثنا يزيد أنبأ حممد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد اهللا 
ت الصناحبي قال زعم أبو حممد أن الوتر واجب فقال عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه كذب أبو حممد أشهد أين مسع

مخس صلوات افترضهن اهللا من أحسن وضوءهن وصالهن لوقتهن وأمت : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على اهللا عهد أن يغفر له ومن مل يفعل فليس له على اهللا عهد إن شاء غفر 

  له وإن شاء عذبه 

اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا عبد اهللا بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد - ٦٢٩٣
حممد املسندي ثنا حرمي بن عمارة ثنا شعبة عن واقد بن حممد يعين بن زيد بن عبد اهللا بن عمر قال مسعت أيب 

له إال اهللا أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إ: حيدث عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
وأن حممدا رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم 

  وحساهبم على اهللا رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا املسندي وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة 



اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن  أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد - ٦٢٩٤
منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق ح وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه 

زهري عن عطاء بن ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سلمة بن شبيب وعلي بن عبد اهللا قاال ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن ال
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : يزيد الليثي عن عبيد اهللا بن عدي بن اخليار أن عبد اهللا بن عدي األنصاري حدثه 

سلم بينا هو جالس بني ظهراين الناس جاء رجل يستأذنه أن يساره فأذن له فساره يف قتل رجل من املنافقني يستأذنه 
ليه و سلم بكالمه فقال أليس يشهد أن ال إله إال اهللا قال بلى وال شهادة له قال فيه فجهر رسول اهللا صلى اهللا ع

أليس يشهد أن حممدا رسول اهللا قال بلى وال شهادة له قال أليس يصلي قال بلى وال صالة له قال أولئك الذين 
  هنيت عن قتلهم لفظ حديث القطان 

د بن سلمان الفقيه ثنا أبو داود سليمان بن األشعث ثنا مسدد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمح - ٦٢٩٥
وسليمان بن داود العتكي قاال ثنا محاد بن زيد عن املعلى بن زياد وهشام بن حسان عن احلسن عن ضبة بن حمصن 

سيكون عليكم أئمة : عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
تعرفون منهم وتنكرون فمن أنكر قال سليمان قال هشام بقلبه فقد بريء ومن كره فقد سلم لكن من رضي وتابع 

   ١٦فقيل يا رسول اهللا أوال نقاتلهم فقال ال ما صلوا رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الربيع سليمان بن داود 

  كتاب اجلنائز

 )١   

  ألمل واالستعداد للموت فإنباب ما ينبغي لكل مسلم أن يستعمله من قصر ا

األمر قريب قال اهللا عز و جل قل متاع الدنيا قليل واآلخرة خري ملن اتقى وقال وما احلياة الدنيا إال متاع الغرور 
واتقوا يوما ترجعون فيه { وقال } ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم األمل فسوف يعلمون { وقال فيمن مل حتمد فعاهلم 

اآلية } يوم جتد كل نفس ما عملت من خري حمضرا { وقال } كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون إىل اهللا مث توىف 
حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا إمالء ثنا أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن  - ٦٢٩٦

هدي ثنا سفيان عن منصور عن األعمش احلافظ أمأله علينا من حفظه ثنا حممد بن حيىي الذهلي ثنا عبد الرمحن بن م
اجلنة أقرب إىل أحدكم من شراك نعله والنار : عن أيب وائل عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مثل ذلك رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن مسعود عن سفيان 

بو علي إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري الفقيه أنبأ أ - ٦٢٩٧
أن النيب صلى : علي الوراق ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا مهام ثنا إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك 

اهللا عليه و سلم خط خطوطا وخط خطا ناحية مث قال هل تدرون ماذا هذا مثل بن آدم ومثل املتمين وذلك اخلط 
  يأمل إذ جاءه املوت رواه البخاري يف الصحيح عن مسلم بن إبراهيم األمل بينما 



وحدثنا السيد أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود احلسين رمحه اهللا إمالء أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد  - ٦٢٩٨
 صلى اهللا عليه و بن احلسن ثنا عبد اهللا بن هاشم ثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا

يهرم بن آدم ويبقى منه اثنتان احلرص وطول األمل قال البخاري رواه شعبة عن قتادة فذكره وأخرجه مسلم : سلم 
  من حديث شعبة 

وحدثنا أبو احلسن العلوي أنبأ عبد اهللا ثنا عبد اهللا بن هاشم ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب الزناد عن  - ٦٢٩٩
قلب الشيخ شاب على حب اثنني على مجع املال : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم األعرج عن أيب هريرة 

  وطول احلياة أخرجاه من حديث أيب هريرة 

أخربنا أبو نصر حممد بن علي بن حممد الشريازي الفقيه وأبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين  - ٦٣٠٠
وب الشيباين ثنا إبراهيم بن عبد اهللا ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن عطاء عن بن قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعق

لو أن البن آدم واديني من ذهب البتغى إليهما مثله وال ميأل جوف بن : عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
واه البخاري يف الصحيح آدم إال التراب ويتوب اهللا على من تاب قال بن عباس فال أدري من القرآن هي أم ال ر

عن أيب عاصم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن بن جريج وروينا عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه أهنم كانوا يرونه 
  إىل آخرها } أهلاكم التكاثر حىت زرمت املقابر { من القرآن حىت نزلت 

عباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو ال - ٦٣٠١
اجلبار ثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن احلارث بن سويد عن عبد اهللا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا ما منا أحد إال ماله أحب إليه من مال وارثه قال رسول اهللا : سلم قال 
سلم اعلموا أنه ليس منكم أحد إال ومال وارثه أحب إليه من ماله مالك ما قدمت ومال وارثك ما  صلى اهللا عليه و

آخرت رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن أيب معاوية وأخرجه البخاري من وجه آخر عن 
  األعمش 

 الشافعي ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا - ٦٣٠٢
عيسى بن ميناء ثنا حممد بن جعفر بن أيب كثري عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى 

يقول العبد مايل مايل إمنا له من ماله ثالث ما أكل فأفىن أو لبس فأبلى أو أعطى فأمضى وما : اهللا عليه و سلم قال 
  وى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس أخرجه مسلم يف الصحيح من وجه آخر عن حممد بن جعفر س

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا أمحد بن حفص حدثين أيب حدثين إبراهيم بن طهمان  - ٦٣٠٣
إن الدنيا : عليه و سلم عن احلجاج عن قتادة عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

حلوة خضرة وإن اهللا مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا وفتنة النساء أخرجه مسلم يف الصحيح من 
  حديث أيب مسلمة عن أيب نضرة 

 أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو علي احلسني بن علي بن يزيد احلافظ أنبأ حممد بن - ٦٣٠٤
حممد بن سليمان ثنا علي بن املديين ثنا حممد بن عبد الرمحن الطفاوي أبو املنذر وكان ثقة عن سليمان األعمش 



أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبنكيب وقال كن يف الدنيا كأنك غريب أو : حدثين جماهد عن بن عمر قال 
اء وإذا أمسيت فال تنتظر الصباح وخذ من حسناتك عابر سبيل قال وقال يل بن عمر إذا أصبحت فال تنتظر املس

  ملساويك رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن املديين 
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لكربى: كتاب  لبيهقي ا   سنن ا
البيهقي : املؤلف  بكر  و  أب بن موسى  بن علي  بن احلسني   أمحد 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك رمحه اهللا أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  - ٦٣٠٥
من كانت عنده : ى اهللا عليه و سلم ثنا بن أيب ذئب عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صل

مظلمة ألخيه من عرضه أو ماله فليؤدها إليه قبل أن يأيت يوم القيامة ال يقبل فيه دينار وال درهم إن كان له عمل 
صاحل أخذ منه وأعطى صاحبه وإن مل يكن له عمل صاحل أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه رواه البخاري يف 

  اس عن بن أيب ذئب مبعناه إال أنه قال فليتحلله منه اليوم قبل أن ال يكون دينار وال درهم الصحيح عن آدم بن أيب إي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد الرمحن السلمي وأبو سعيد بن أيب عمرو وأبو نصر أمحد بن علي بن  - ٦٣٠٦
حلجازي احلمصي ثنا حممد بن محري حدثين أبو أمحد الفامي قالوا ثنا أبو العباس األصم ثنا أبو عتبة أمحد بن الفرج ا

بكر بن أيب مرمي وأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا بن املبارك ح 
كر بن أيب وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسن بن حليم املروزي أنبأ أبو املوجه أنبأ عبدان أنبأ عبد اهللا أنبأ أبو ب

قال الكيس من : مرمي الغساين عن ضمرة بن حبيب عن شداد بن أوس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه 
دان نفسه وعمل ملا بعد املوت والعاجز من أتبع نفسه هواها ومتىن على اهللا لفظ حديث حممد بن محري ويف رواية بن 

   املبارك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

أخربنا أبو منصور حممد بن حممد بن عبد اهللا بن نوح من أوالد إبراهيم النخعي بالكوفة أنبأ أبو جعفر  - ٦٣٠٧
حممد بن علي بن دحيم ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة أنبأ عبد اهللا بن حممد يعين بن أيب شيبة ثنا إسحاق بن منصور 

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن الرباء بن عازب قال عن أيب رجاء عبد اهللا بن واقد عن حممد بن مالك 
سلم يف جنازة فلما انتهينا إىل القرب حثا على القرب فاستدرت فاستقبلته فبكى حىت بل الثرى مث قال إخواين ملثل هذا 

  اليوم فأعدوا 

يعين بن عبدوس ثنا عثمان  أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي السقا أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد - ٦٣٠٨
بن سعيد السجزي ثنا سعيد بن أيب مرمي أنبأ بن الدراوردي حدثين عمرو بن أيب عمرو عن املطلب عن أيب موسى 

من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه : األشعري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
بلغ ستني سنة فقد أعذر اهللا إليه يف العمر لقوله عز و جل أومل نعمركم ما  باب من ٢فآثروا ما يبقى على ما يفىن 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن  - ٦٣٠٩يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير 
سعيد عن أيب  إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا عمر بن علي عن معن بن حممد عن سعيد بن أيب

قد أعذر اهللا عز و جل إىل عبد أخر أجله حىت بلغ سبعني أو ستني سنة : هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
رواه البخاري يف الصحيح عن عبد السالم بن مطهر عن عمر بن علي وقال ستني سنة وقال تابعه أبو حازم وبن 

  عجالن عن املقربي 



هللا احلسن بن حممد بن احلسن البجلي املقرئ بالكوفة أنبأ أبو بكر بن أيب دارم ثنا أبو أخربنا أبو عبد ا - ٦٣١٠
جعفر حممد بن نصر الصائغ ثنا إبراهيم بن محزة الزبريي ثنا بن أيب حازم عن أبيه عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب 

  إليه يف العمر  من عمره اهللا ستني سنة فقد أعذر: هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو احلسني بن بشران قاال أنبأ عبد اهللا بن حممد بن إسحاق الفاكهي مبكة  - ٦٣١١
ثنا أبو حيىي بن أيب مسرة ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا سعيد بن أيب أيوب حدثين حممد بن عجالن عن سعيد بن أيب 

من أتت عليه ستون سنة فقد أعذر اهللا إليه : ل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سعيد املقربي عن أيب هريرة قا
  يف العمر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن مهران ثنا أبو نعيم ثنا  - ٦٣١٢
أومل نعمركم ما يتذكر فيه من : قوله عز و جل سفيان عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن جماهد عن بن عباس يف 

  تذكر وجاءكم النذير قال ستني سنة هذا موقوف ورواه إبراهيم بن الفضل املدين وليس بالقوي 

كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أيب  - ٦٣١٣
عيل بن أيب فديك عن إبراهيم بن الفضل عن بن أيب حسني املكي عن عطاء عن بن عباس قال إياس ثنا حممد بن إمسا

إذا كان يوم القيامة قيل أين أبناء الستني وهو العمر الذي قال اهللا أومل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
بن عبد اهللا بن عطية عمن حدثه  نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير قال بن أيب فديك وحدثين احلسن

  عن بن عباس قال يعين به الشيب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن علي بن الفضل السامري ببغداد ثنا أبو علي احلسن بن عرفة  - ٦٣١٤
هللا صلى اهللا العبدي ثنا عبد الرمحن بن حممد احملاريب عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول ا

  أعمار أميت ما بني الستني إىل السبعني وأقلهم من جيوز ذلك : عليه و سلم 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا علي بن احلسن الدراجبردي ثنا عبد اهللا  - ٦٣١٥
ن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه بن عثمان أنبأ بن املبارك أنبأ عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند عن أبيه ع

  نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري يف الصحيح : و سلم 

عن مكي عن عبد اهللا بن سعيد قال اإلمام أمحد رمحه اهللا وفيما قرأت يف منامي على شيخنا أيب عبد اهللا  - ٦٣١٦
حممد الصرييف ورأيته خبطه يف اليقظة أنبأ بكر بن حممد الصرييف ثنا عبد الصمد بن رمحه اهللا فقلت له أخربكم بكر بن 

   ٣هذا احلديث هبذا اإلسناد واملنت : الفضل ثنا مكي بن إبراهيم أنبأ عبد اهللا بن سعيد 

  باب طوىب ملن طال عمره وحسن عمله

مرو الرزاز ثنا حممد بن عبيد اهللا بن يزيد أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن ع - ٦٣١٧
ثنا روح بن عبادة ثنا محاد عن يونس ومحيد عن احلسن عن أيب بكرة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن 

حممد بن حممد الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة عن محيد ويونس وثابت عن 



يا رسول اهللا أي الناس خري قال من طال عمره وحسن عمله قيل فأي الناس : أيب بكرة أن رجال قال  احلسن عن
  شر قال من طال عمره وساء عمله 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو صاحل  - ٦٣١٨
جاء أعرابيان إىل رسول اهللا صلى : يس الكندي عن عبد اهللا بن بشر قال حدثين معاوية بن صاحل عن عمرو بن ق

اهللا عليه و سلم يسأالنه فقال أحدمها يا رسول اهللا أي الناس خري قال من طال عمره وحسن عمله وقال اآلخر يا 
  اهللا  رسول اهللا إن شرائع اإلسالم قد كثرت علي فأخربين بأمر أتشبث به قال ال يزال لسانك رطبا بذكر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ مكرم بن أمحد القاضي ثنا حممد بن إمساعيل السلمي ثنا أيوب بن سليمان  - ٦٣١٩
بن بالل حدثين أبو بكر عن سليمان بن بالل قال قال زيد بن أسلم قال حممد بن املنكدر مسعت جابر بن عبد اهللا 

ال أنبئكم خبياركم من شراركم قالوا بلى قال خياركم أطولكم أعمارا أ: يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  وأحسنكم عمال 

وأخربنا أبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان النيسابوري وأبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد  - ٦٣٢٠
جعفر بن عون أنبأ حممد بن  بن حيىي املزكي قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ

أال أخربكم : إسحاق عن حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  خبياركم قالوا بلى يا رسول اهللا قال أطولكم أعمارا وأحسنكم أعماال 

ر بن أمحد األصبهاين ثنا يونس بن حبيب أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعف - ٦٣٢١
ثنا أبو داود ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال مسعت عمرو بن ميمون حيدث عن عبد اهللا بن ربيعة قال مسعت عبيد بن 

آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني رجلني فقتل أحدمها وبقي اآلخر مث مات فصلوا عليه فقال : خالد يقول 
اهللا عليه و سلم ما قلتم قالوا دعونا اهللا عز و جل أن يغفر له ويرمحه ويلحقه بصاحبه فقال رسول رسول اهللا صلى 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأين صالته بعد صالته وأين عمله بعد عمله قال وأظنه قال وأين صومه بعد صومه 
يمون فأعجبين هذا احلديث ألنه أسند والذي نفسي بيده للذي بينهما أبعد ما بني السماء واألرض قال عمرو بن م

  يل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن  - ٦٣٢٢
سليمان يوم اجلمعة لثالث بقني أو حنوه من شعبان سنة مخس وستني ومائتني ثنا عبد اهللا بن وهب عن عبد اهللا بن 

بن أيوب وحيوة بن شريح عن يزيد بن عبد اهللا بن أيب أسامة بن اهلاد أن حممد بن إبراهيم بن احلارث  هليعة وحيىي
أن رجلني من بلى قدما على : التيمي حدثه عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف عن طلحة بن عبيد اهللا التيمي 

د اجتهادا من اآلخر فغزا اجملتهد منهما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان إسالمهما معا وكان أحدمها أش
فاستشهد مث مكث اآلخر بعده سنة مث تويف قال طلحة بينا أنا عند باب اجلنة يف النوم إذ أنا هبما فخرج خارج من 

اجلنة فأذن للذي مات اآلخر منهما مث رجع فأذن للذي استشهد مث رجع إيل فقال ارجع فإنه مل يأن لك فأصبح 
فعجبوا فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال من أي ذلك تعجبون قالوا يا رسول طلحة فحدث الناس 

اهللا هذا الذي كان أشد الرجلني اجتهادا فاستشهد يف سبيل اهللا فدخل اآلخر اجلنة قبله قال أليس قد مكث هذا 



الوا بلى قال رسول اهللا صلى بعده سنة وأدرك رمضان فصامه قالوا بلى قال وصلى كذا وكذا من سجدة يف السنة ق
   ٤اهللا عليه و سلم ملا بينهما أبعد مما بني السماء واألرض تابعه حممد بن عمرو عن أيب سلمة 

  باب ما ينبغي لكل مسلم أن يستشعره من الصرب على مجيع ما يصيبه من األمراض

اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب أخربنا أبو عبد  - ٦٣٢٣واألوجاع واألحزان ملا فيها من الكفارات والدرجات 
عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار العطاردي ثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم 

دخلت على النيب صلى اهللا عليه و سلم فإذا هو : التيمي عن احلارث بن سويد عن عبد اهللا يعين بن مسعود قال 
رسول اهللا إنك لتوعك وعكا شديدا قال أجل إين أوعك كما يوعك رجالن منكم قال يوعك فمسسته فقلت يا 

قلت ألن لك أجرين قال نعم والذي نفسي بيده ما على األرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إال حط اهللا 
  عنه خطاياه كما حتط الشجرة ورقها 

عثمان البصري ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن  وأخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل ثنا أبو - ٦٣٢٤
فذكره مبعناه وقال فوضعت يدي عليه رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه : عبيد ثنا األعمش 

  عن أيب معاوية وأخرجه البخاري من أوجه عن األعمش 

عقوب أنبأ الربيع بن سليمان املرادي وحبر بن نصر أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن ي - ٦٣٢٥
بن سابق اخلوالين قال الربيع حدثنا وقال حبر أخربنا عبد اهللا بن وهب قال أخربين هشام بن سعد عن زيد بن أسلم 

أن أبا سعيد اخلدري دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو موعوك عليه قطيفة : عن عطاء بن يسار 
عليه فوجد حرارهتا فوق القطيفة فقال أبو سعيد ما أشد حر محاك يا رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا فوضع يده 

عليه و سلم إنا كذلك يشدد علينا البالء ويضاعف لنا األجر مث قال يا رسول اهللا من أشد الناس بالء قال األنبياء 
أحدهم يبتلى بالفقر حىت ما جيد إال العباءة يلبسها ويبتلى  قال مث من قال مث العلماء قال مث من قال مث الصاحلون كان

  بالقمل حىت يقتله وألحدهم أشد فرحا بالبالء من أحدكم بالعطاء 

حدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة وهشام ومحاد  - ٦٣٢٦
نا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن بن سلمة كلهم عن عاصم بن هبدلة ح وأخرب

إسحاق الصغاين ثنا احلسن بن موسى األشيب ثنا شيبان بن عبد الرمحن عن عاصم عن مصعب بن سعد بن أيب 
ثل سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أشد الناس بالء قال النبيون مث األمثل فاألم: وقاص عن أبيه قال 

يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان صلب الدين أشتد بالؤه وإن كان يف دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما 
  تربح الباليا على العبد حىت تدعه ميشي على األرض ليس عليه خطيئة 

سفيان ثنا أبو  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق إمالء أنبأ بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا - ٦٣٢٧
ملا : حفص عمر بن عبد الرمحن بن حميصن السهمي قال مسعت حممد بن قيس بن خمرمة حيدث عن أيب هريرة قال 

نزلت من يعمل سوءا جيز به شق ذلك على املسلمني فذكروه لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا 



ل ما أصاب املسلم كفارة له حىت الشوكة يشاكها أو النكبة صلى اهللا عليه و سلم قاربوا وسددوا وأبشروا فإن ك
  ينكبها رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة وغريه عن سفيان 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  - ٦٣٢٨
أيب خالد عن أيب بكر بن أيب زهري عن أيب بكر الصديق رضي  مرزوق ثنا حممد بن كثري عن سفيان عن إمساعيل بن

يا رسول اهللا كيف الصالح بعد هذه اآلية من يعمل سوءا جيز به أكل سوء عملنا به جزينا فقال غفر : اهللا عنه قال 
اهللا لك يا أبا بكر ثالث مرات ألست مترض ألست حتزن ألست تنصب ألست تصيبك البالء قال قلت نعم قال 

  ما جتزون به يف الدنيا  فهو

أخربنا أبو احلسن علي بن أيب علي بن السقا اإلسفراييين ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم ثنا أمحد  - ٦٣٢٩
بن عبد احلميد احلارثي ثنا أبو أسامة حدثين الوليد بن كثري عن حممد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أيب 

ما يصيب املؤمن من : ضي اهللا عنهما أهنما مسعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول سعيد اخلدري وأيب هريرة ر
نصب وال وصب وال سقم وال حزن حىت اهلم يهمه إال كفر اهللا به من سيئاته رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر 

  بن أيب شيبة عن أيب أسامة وأخرجه البخاري من وجه آخر عن حممد بن عمرو 

ربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين ح وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنبأ أخ - ٦٣٣٠
أبو حممد املزين أنبأ علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخربين شعيب عن الزهري أخربين عروة بن الزبري عن 

مصيبة تصيب املسلم إال كفر اهللا هبا عنه حىت الشوكة  ما من: عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  يشاكها رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد  - ٦٣٣١
حاق املزكي وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو الرزاق أنبأ معمر عن الزهري ح وأخربنا أبو زكريا بن أيب إس

العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول 
ما من مصيبة يصاب هبا املؤمن إال كفر هبا عنه حىت الشوكة يشاكها لفظ حديث : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

يد ويف رواية معمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من مرض أو وجع يصيب املؤمن إال يونس بن يز
كان كفارة لذنوبه حىت الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر عن بن وهب 

  وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الزهري 

احملاريب بالكوفة ثنا أبو جعفر بن دحيم ثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري أخربنا أبو حممد جناح بن نذير  - ٦٣٣٢
القاضي ثنا حممد بن عبيد عن األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  ما من مؤمن تشوكه شوكة فما فوقها إال حط اهللا عنه هبا خطيئة ورفع له هبا درجة : سلم يقول 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة  - ٦٣٣٣
ثنا أبو معاوية ح قال وأخربنا أبو الفضل بن إبراهيم أنبأ أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ أبو معاوية عن 

ما يصيب :  عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة رضي اهللا



املؤمن من شوكة فما فوقها إال رفعه اهللا هبا درجة وحط عنه هبا خطيئة رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر 
  وإسحاق 

أنبأ أبو وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا أمحد بن حازم  - ٦٣٣٤
غسان ثنا خالد بن عبد اهللا الواسطي أنبأ واصل موىل أيب عيينة عن بشار بن أيب سيف عن الوليد بن عبد الرمحن عن 
عياض بن غطيف قال أتينا أبا عبيدة نعوده وعنده امرأة حنيفة قال فقلنا كيف بات قالت بات بأجر قال أبو عبيدة ما 

وين عن الكلمة قالوا ما أعجبنا ما قلت فنسئلك قال إين مسعت رسول اهللا بت بأجر قال فسكت القوم فقال أال تسئل
من أنفق نفقة فاضلة يف سبيل اهللا فبسبع مائة ومن أنفق نفقة على أهله أو ماز أذى : صلى اهللا عليه و سلم يقول 

به حطة خطيئته قال  عن طريق فاحلسنة عشر أمثاهلا والصوم جنة ما مل خيرقها ومن ابتاله اهللا ببالء يف جسده فله
  خالد يعين حتط عنه ذنوبه 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا أبو األزهر ثنا سعيد بن عامر عن حممد بن عمرو عن  - ٦٣٣٥
ال يزال البالء باملؤمن واملؤمنة يف نفسه وماله : أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  يف ولده حىت يلقى اهللا تبارك وتعاىل وما عليه من خطيئة و

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن أيب مرمي  - ٦٣٣٦
لرمحن عن نافع بن يزيد قال حدثين جعفر بن ربيعة عن عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن السائب أن عبد احلميد بن عبد ا

إمنا مثل املؤمن حني يصيبه : بن أزهر حدثه عن أبيه عبد الرمحن بن أزهر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  الوعك أو احلمى كمثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها 

النفيلي وإبراهيم بن مهدي أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن حممد  - ٦٣٣٧
املصيصي املعىن قاال ثنا أبو املليح عن حممد بن خالد ثنا إبراهيم السلمي عن أبيه عن جده وكانت له صحبة من 

إن العبد إذا سبقت له من اهللا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
عمله ابتاله اهللا يف جسده أو يف ماله أو يف ولده زاد بن نفيل مث صرب على ذلك مث اتفقا حىت عز و جل منزلة مل ينلها ب

  يبلغه املنزلة اليت سبقت له من اهللا عز و جل 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ  - ٦٣٣٨
 النجود عن خيثمة بن عبد الرمحن عن عبد اهللا بن عمرو قال قال النيب صلى اهللا عليه و معمر عن عاصم بن أيب

إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة مث مرض قيل للملك املوكل أكتب له مثل عمله إذا كان : سلم 
  طلقا حىت أطلقه أو أكفته إيل 

اس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا يزيد بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العب - ٦٣٣٩
هارون أنبأ العوام بن حوشب حدثين أبو إمساعيل إبراهيم السكسكي أنه مسع أبا بردة بن أيب موسى واصطحب هو 
ويزيد بن أيب كبشة يف سفر فكان يزيد بصوم فقال له أبو بردة مسعت أبا موسى مرارا يقول قال رسول اهللا صلى 



إذا مرض العبد أو سافر كتب له من األجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري يف :  عليه و سلم اهللا
  الصحيح عن مطر بن الفضل عن يزيد بن هارون 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ حدثين بكر بن حممد الصرييف مبكة ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا ثنا  - ٦٣٤٠
يين ثنا أبو بكر احلنفي ثنا عاصم بن حممد بن زيد عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة علي بن املد

إذا ابتليت عبدي املؤمن فلم يشكين إىل عواده : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا تبارك وتعاىل 
ن دمه مث يستأنف العمل ورواه أبو صخر محيد بن زياد أطلقته من أساري مث أبدلته حلما خريا من حلمه ودما خريا م

  عن سعيد عن أيب هريرة موقوفا عليه 

أخربنا أمحد بن احلسن القاضي وحيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي قاال ثنا أبو العباس هو األصم  - ٦٣٤١
: ي حدثه قال مسعت أبا هريرة يقول ثنا حبر هو بن نصر ثنا بن وهب حدثين أبو صخر محيد بن زياد أن سعيد املقرب

قال اهللا عز و جل أبتلي عبدي املؤمن فإذا مل يشك إىل عواده ذلك حللت عنه عقدي وأبدلته دما خريا من دمه 
  وحلما خريا من حلمه مث قلت له ايتنف العمل 

حممد بن احلسني القطان  حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا إمالء أنبأ أبو بكر - ٦٣٤٢
جاءت احلمى : ثنا أبو األزهر السليطي ثنا حممد بن يوسف عن سفيان عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال 

تستأذن على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال من أنت قالت احلمى قال أتعرفني أهل قباء قالت نعم قال اذهيب 
وا ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إن شئتم دعوت اهللا فكشفها إليهم فذهبت إليهم فلقوا منها شدة فشك

  عنكم وإن شئتم كانت كفارة وطهورا فقالوا بل تكون كفارة وطهورا 

رواه يعلى بن عبيد عن األعمش فذكر الكالم األول عن األعمش عن جعفر بن عبد الرمحن األنصاري  - ٦٣٤٣
وذكر معىن الكالم الثاين يف شكايتهم عن األعمش عن : اهللا عليه و سلم عن أم طارق موالة سعد عن النيب صلى 

أيب سفيان عن جابر أخربنا بذلك أبو حممد بن املؤمل أنبأ أبو عثمان البصري ثنا أبو أمحد بن عبد الوهاب ثنا يعلى 
  فذكره 

أبو سعيد بن أيب عمرو قالوا أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أيب إسحاق و - ٦٣٤٤
أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ أيب وشعيب قاال أنبأ الليث عن بن اهلاد عن 

إذا : عمرو بن أيب عمرو عن أنس بن مالك قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول قال اهللا عز و جل 
ه مث صرب عوضته منهما اجلنة يريد عينيه رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن ابتليت عبدي حببيبتي

  الليث 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ عبد اهللا بن حممد بن احلسن النضرآباذي ثنا موسى بن  - ٦٣٤٥
ري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا نصر ثنا أبو زهري عبد الرمحن بن مغراء الدوسي عن األعمش عن أيب الزب

  يود أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت باملقاريض مما يرون من ثواب أهل البالء : عليه و سلم 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين حممد بن صاحل أنبأ أمحد بن النضر بن عبد الوهاب ثنا شيبان بن فروخ  - ٦٣٤٦
: ة ثنا ثابت عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن صهيب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثنا سليمان بن املغري

املؤمن كل له فيه خري وليس ذاك ألحد إال للمؤمن إن أصابه سراء فشكر اهللا فله أجر وإن أصابه ضراء فصرب فله 
  أجر فكل قضاء اهللا للمسلمني خري رواه مسلم يف الصحيح عن شيبان 

أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد  - ٦٣٤٧
الرزاق أنبأ معمر عن أيب إسحاق عن العيزار بن حريث عن عمر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه قال قال رسول اهللا 

وإن أصابته مصيبة محد اهللا وصرب فاملؤمن عجبت للمؤمن إن أصابه خري محد اهللا وشكر : صلى اهللا عليه و سلم 
يؤجر على كل أمره حىت يؤجر يف اللقمة يرفعها إىل يف امرأته ويف هذا أخبار كثرية وفيما ذكرنا كفاية ملن أيد 

   ٥بالتوفيق 

  باب الوباء يقع بأرض فال خيرج فرارا منه وليمكث هبا صابرا حمتسبا وإذا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أمحد بن يعقوب الثقفي وعلي بن  - ٦٣٤٨وقع بأرض ليس هو هبا فال يقدم عليه 
عيسى قاال ثنا موسى بن حممد الذهلي ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عبد اهللا بن عامر بن 

ه عبد الرمحن بن ربيعة أن عمر رضي اهللا عنه خرج إىل الشام فلما جاء سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام فأخرب
إذا مسعتم به بأرض فال تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم هبا فال : عوف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

خترجوا فرارا منه فرجع عمر من سرغ قال بن شهاب وأخربين سامل بن عبد اهللا عن أبيه بن عمر أن عمر إمنا 
ف رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأخرجه البخاري عن انصرف بالناس من حديث عبد الرمحن بن عو

  القعنيب وغريه عن مالك 

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - ٦٣٤٩
امة بن زيد حيدث ثنا حفص بن عمر احلوضي ثنا شعبة عن حبيب بن أيب ثابت عن إبراهيم بن سعد قال مسعت أس

إذا مسعتم بالطاعون بأرض فال تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم هبا : سعدا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
فال خترجوا منها فقلت أنت مسعته حيدث به سعدا وال ينكره قال نعم رواه البخاري يف الصحيح عن حفص بن عمر 

  وأخرجه مسلم من حديث شعبة وغريه 

هذا الطاعون بقية رجز : ورواه وهب بن جرير عن شعبة فقال يف متنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ٦٣٥٠
وعذاب عذب به قوم فإذا كان بأرض فال هتبطوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم هبا فال خترجوا عنه أخربنا أبو احلسني 

  املنادي ثنا وهب بن جرير فذكره بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن عبيد اهللا 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل البزار ثنا حممد بن إمساعيل األمحسي ثنا وكيع عن سفيان  - ٦٣٥١
عن حبيب بن أيب ثابت عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك وخزمية بن ثابت وأسامة بن زيد رضي اهللا عنهم 

إن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به قوم فإذا وقع بأرض وأنتم فيها :  عليه و سلم قالوا قال النيب صلى اهللا



فال خترجوا منها فرارا منه وإذا وقع بأرض ولستم هبا فال تدخلوها رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 
  عن وكيع 

احلسن بن سفيان ثنا حممد بن خالد الباهلي ثنا أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربنا  - ٦٣٥٢
عبد الرمحن بن مهدي ثنا داود بن أيب الفرات عن عبد اهللا بن بريدة عن حيىي بن يعمر عن عائشة أم املؤمنني رضي 

أهنا سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الطاعون فقالت حدثين نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه : اهللا عنها 
عذاب يبعثه اهللا على من يشاء فجعله رمحة للمؤمنني فليس عبد يقع الطاعون فيقيم ببلده إميانا واحتسابا يعلم أنه لن 

   ٦يصيبه إال ما كتب اهللا له إال كان له مثل أجر شهيد أخرجه البخاري من حديث داود بن أيب الفرات 

  صرب وليحتسبباب املريض ال يسب احلمى وال يتمىن املوت لضر نزل به ولي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا عمران بن موسى ثنا عبيد اهللا بن  - ٦٣٥٣
أن رسول اهللا : عمر القواريري ثنا يزيد بن زريع ثنا حجاج بن الصواف حدثين أبو الزبري قال ثنا جابر بن عبد اهللا 

م السائب أو أم املسيب وهي ترفرف فقال ما لك يا أم السائب أو يا أم املسيب صلى اهللا عليه و سلم دخل على أ
قالت احلمى ال بارك اهللا فيها فقال ال تسيب احلمى فإهنا تذهب خطايا بين آدم كما يذهب الكري خبث احلديد رواه 

  مسلم يف الصحيح عن عبيد اهللا القواريري 

دان األهوازي أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عب - ٦٣٥٤
دخلنا على : باألهواز ثنا جعفر القالنسي ثنا آدم ثنا شعبة عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال 

هم خباب نعوده وقد اكتوى بسبع كيات فقال إن أصحاب نبينا صلى اهللا عليه و سلم الذين أسلموا مضوا ومل ينقص
أموال وإنا أصبنا ماال مل جند له موضعا إال التراب مث أتيناه مرة أخرى نعوده وهو يبين حائطا له فقال إن املسلم 
يؤجر يف كل شيء ينفقه إال يف شيء جيعله يف التراب ولوال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنانا أن ندعو 

  بن أيب إياس ورواه مسلم من أوجه عن إمساعيل  باملوت لدعوت به رواه البخاري يف الصحيح عن آدم

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو علي حامد بن حممد اهلروي ثنا علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو  - ٦٣٥٥
اليمان أخربين شعيب عن الزهري أخربين أبو عبيد موىل عبد الرمحن بن عوف أن أبا هريرة قال مسعت رسول اهللا 

لن يدخل اجلنة أحدا عمله قالوا وال أنت يا رسول اهللا قال وال أنا إال أن يتغمدين اهللا : ليه و سلم يقول صلى اهللا ع
منه بفضل ورمحة فسددوا وقاربوا وال يتمىن أحدكم املوت إما حمسنا فلعله أن يزداد وإما مسيئا فلعله أن يستعتب 

  وجه آخر عن الزهري رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان وأخرجه مسلم من 

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا إمالء أنبأ أبو القاسم عبيد اهللا بن إبراهيم  - ٦٣٥٦
بن بالويه املزكي ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة 

ال يتمىن أحدكم املوت وال يدعو به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات : اهللا عليه و سلم  قال وقال رسول اهللا صلى
أحدكم انقطع عمله عنه وإنه ال يزيد املؤمن عمره إال خريا رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع عن عبد 

  الرزاق 



ي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربنا عبد الرمحن بن احلسن القاض - ٦٣٥٧
ال يتمنني أحدكم : أيب إياس ثنا شعبة ثنا ثابت البناين عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

املوت من ضر أصابه فإن كان ال بد فاعال فليقل اللهم أحيين ما كانت احلياة خريا يل وتوفين إذا كانت الوفاة خريا 
باب املريض حيسن ظنه  ٧البخاري يف الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من حديث ثابت وغريه عن أنس يل رواه 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا  - ٦٣٥٨باهللا عز و جل ويرجو رمحته 
اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه ثنا  حممد بن إسحاق الصغاين ثنا يعلى بن عبيد ثنا األعمش ح وأخربنا أبو عبد

إبراهيم بن علي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ حيىي بن زكريا عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال مسعت النيب صلى اهللا 
ال ميوتن أحد منكم إال وهو حيسن الظن باهللا عز و جل لفظ حديثهما سواء : عليه و سلم قبل موته بثالث يقول 

  م يف الصحيح عن حيىي بن حيىي رواه مسل

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار إمالء ثنا إمساعيل بن إسحاق  - ٦٣٥٩
مسعت : القاضي ثنا عارم ثنا مهدي بن ميمون ثنا واصل موىل أيب عيينة عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا قال 

عليه و سلم قبل موته بثالثة أيام يقول ال ميوتن أحدكم إال وهو حسن الظن باهللا عز و جل  رسول اهللا صلى اهللا
   ٨رواه مسلم يف الصحيح عن سليمان بن معبد عن عارم 

  باب املريض يقول وارأساه أو إين وجع أو اشتد يب الوجع قال أيوب فيما أخرب

أخربنا أبو سعيد عثمان بن عبدوس بن حمفوظ الفقيه  - ٦٣٦٠اهللا عز و جل عنه مسين الضر وأنت أرحم الرامحني 
ثنا أبو حممد حيىي بن منصور ثنا جعفر بن حممد بن احلسني الترك ثنا حيىي بن حيىي ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ 

 ثنا حيىي بن أبو نضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه ثنا حممد بن نصر أبو عبد اهللا وإمساعيل بن قتيبة أبو يعقوب قاال
قالت عائشة وارأساه فقال : حيىي التميمي أنبأ سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد قال مسعت القاسم بن حممد يقول 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذاك لو كان وأنا حي فاستغفر لك وأدعو لك فقالت عائشة واثكلتاه واهللا إين 
ومك معرسا ببعض أزواجك قالت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و ألظنك حتب مويت ولو كان ذلك لظللت آخر ي

سلم بل أنا وارأساه لقد مهمت أو أردت أن أرسل إىل أيب بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمىن املتمنون مث 
ح عن حيىي بن قلت يأىب اهللا ويدفع املؤمنون أو يدفع اهللا ويأىب املؤمنون لفظ حديث جعفر رواه البخاري يف الصحي

  حيىي 

جاءين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعودين من وجع اشتد يب زمن حجة : وقال سعد بن أيب وقاص  - ٦٣٦١
الوداع فقلت أي رسول اهللا بلغ يب ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ويف رواية بلغ مين الوجع أخربناه بن عبدان أنبأ 

بن عمر قاال ثنا عبد اهللا بن رجاء ثنا عبد العزيز هو بن أيب سلمة عن  أمحد بن عبيد ثنا هشام بن علي وعثمان
الزهري أخربين عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه فذكره وقال بلغ مين الوجع أخرجه البخاري من حديث عبد 

   ٩العزيز وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهري 

  باب يف موت الفجاءة



ي أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا حيىي ح وأخربنا الفقيه أبو احلسن أخربنا أبو علي الروذبار - ٦٣٦٢
حممد بن يعقوب بن أمحد الطوسي هبا وأنبأ أبو علي الصواف ثنا حممد بن عثمان العبسي ثنا علي بن املديين ثنا حيىي 

السلمي رجل من أصحاب  بن سعيد عن شعبة عن منصور عن متيم بن سلمة أو سعد بن عبيدة عن عبيد بن خالد
: النيب صلى اهللا عليه و سلم قال مرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مث قال مرة أخرى عن عبيد بن خالد قال 

  موت الفجأة أخذة أسف 

ورواه روح بن عبادة عن شعبة عن منصور عن متيم بن سلمة عن عبيد من غري شك ورفعه قال شعبة  - ٦٣٦٣
رة أخرى فلم يرفعه أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن غالب هكذا حدثنيه وحدثنيه م

  فذكره قال بن بشار ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة هبذا موقوف : ثنا حممد بن بشار ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة 

أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وأمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا  - ٦٣٦٤
: إسحاق الصغاين ثنا معاوية بن عمرو عن أيب إسحاق عن عبيد اهللا بن الوليد عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري قال 

سألت عائشة رضي اهللا عنها عن موت الفجأة أيكره قالت ألي شيء يكره سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
لمؤمن وأخذ أسف للفاجر ورواه سفيان الثوري عن عبد اهللا موقوفا عن عائشة رضي اهللا عن ذلك فقال راحة ل

  عنها 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار ثنا أبو داود املباركي  - ٦٣٦٥
أسف على : رضي اهللا عنهما قاال ثنا أبو شهاب عن األعمش عن زبيد عن أيب األحوص عن عبد اهللا وعائشة 

الفاجر وراحة للمؤمن يعين الفجأة ورواه أبو بكر بن عياش عن األعمش عن زبيد عن مرة عن عبد اهللا من قوله 
  ورواه احلجاج عن زبيد عن مرة عن عبد اهللا مرفوعا 

سن بن أيب عيسى وإسحاق بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا علي بن احل - ٦٣٦٦
إبراهيم العفصي قاال ثنا إسحاق بن عيسى أخربين مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا وحدثنا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن 
شاذان ثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن حممد بن عمرو بن حلحلة الدؤيل عن معبد بن كعب عن أيب قتادة بن ربعي 

يا رسول اهللا ما املستريح وما :  عليه و سلم جنازة فقال مستريح ومستراح منه قالوا قال مر برسول اهللا صلى اهللا
املستراح منه قال العبد املؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إىل رمحة اهللا والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبالد 

   ١٠مالك ورواه مسلم عن قتيبة والشجر والدواب رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس عن 

  باب األمر بعيادة املريض

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا حممد بن كثري ثنا  - ٦٣٦٧
: سفيان عن األعمش ومنصور عن أيب وائل عن أيب موسى األشعري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أطعموا اجلائع وعودوا املريض وفكوا العاين قال سفيان والعاين األسري قال إمساعيل ويف موضع آخر حدثناه سفيان 
  عن منصور وحده رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن كثري عن سفيان عن منصور وحده 



ىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا حيىي وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حي - ٦٣٦٨
فكوا العاين : عن سفيان حدثين منصور بن املعتمر عن أيب وائل عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  وأجيبوا الداعي وعودوا املريض رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد 

د بن حممد بن حممويه العسكري ثنا جعفر بن حممد أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن أمح - ٦٣٦٩
القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة عن األشعث بن سليم قال مسعت معاوية بن سويد يقول مسعت الرباء بن 

أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بسبع أمرنا بعيادة املريض واتباع اجلنائز وتشميت العاطس : عازب يقول 
م وإجابة الداعي وإبرار القسم ونصر املظلوم رواه البخاري يف الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجه ورد السال

  آخر عن شعبة 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو بن البختري ثنا عبد امللك بن حممد ثنا أبو  - ٦٣٧٠
سواري عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم عامر ثنا يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن أيب عيسى األ

   ١١عودوا مرضاكم واتبعوا اجلنائز يذكركم اآلخرة : قال 

  باب فضل العيادة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه إمالء أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ  - ٦٣٧١
البة عن أيب أمساء عن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قال رسول اهللا هشيم عن خالد عن أيب ق

من عاد مريضا مل يزل يف خرفة اجلنة حىت يرجع رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي : صلى اهللا عليه و سلم 
  وقال أيوب عن أيب قالبة خمرفة اجلنة 

 أبو النضر الفقيه ثنا حممد بن رجاء بن السندي ثنا أبو الربيع الزهراين أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين - ٦٣٧٢
عائد : ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب أمساء عن ثوبان يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

عن النيب صلى اهللا عليه املريض يف خمرفة اجلنة رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الربيع ورواه وهيب عن أيوب فقال 
  و سلم وزاد حىت يرجع وخالفهما عاصم األحول عن أيب قالبة يف إسناده 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود أنبأ يزيد  - ٦٣٧٣
بن حممد الصفار ثنا حممد بن عبد امللك بن مروان بن هارون ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل 

ثنا يزيد بن هارون أنبأ عاصم يعين األحول عن عبد اهللا بن زيد يعين أبا قالبة عن أيب األشعث الصنعاين عن أيب أمساء 
ول من عاد مريضا مل يزل يف خرفة اجلنة فقيل يا رس: الرحيب عن ثوبان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

اهللا وما خرفة اجلنة قال جناها لفظ حديث بن بشران رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وزهري بن 
حرب عن يزيد بن هارون وأخرجه أيضا عن سويد بن سعيد عن مروان بن معاوية عن عاصم وكذلك قاله محاد بن 

  سلمة عن عاصم 



عاصم عن أيب قالبة عن أيب أمساء عن ثوبان أن النيب صلى اهللا وخالفهما شعبة وثابت أبو زيد فقاال عن  - ٦٣٧٤
عائد املريض يف خرافة اجلنة حىت يرجع أخربناه أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس : عليه و سلم قال 

د ومروان أصح بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة وثابت أبو زيد فذكره ومل يذكر أبا األشعث يف إسناده ورواية يزي
  فقد رواه أبو عفان أيضا عن أيب قالبة عن أيب األشعث عن أيب أمساء 

أخربنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر احلفار ببغداد أنبأ احلسني بن حيىي بن عياش القطان ثنا إبراهيم  - ٦٣٧٥
د اهللا قال قال رسول اهللا صلى بن جمشر ثنا هشيم عن عبد احلميد بن جعفر األنصاري عن بن ثوبان عن جابر بن عب

  من عاد مريضا مل يزل خيوض يف الرمحة حىت جيلس فإذا جلس يغمس فيها : اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ٦٣٧٦
جاء أبو موسى األشعري يعود : م عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال اجلبار ثنا أبو معاوية عن األعمش عن احلك

احلسن بن علي رضي اهللا عنهما فقال له علي رضي اهللا عنه أعائدا جئت أم شامتا فقال بل عائدا فقال علي رضي 
مشى يف  اهللا عنه فإن كنت جئت عائدا فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا أتى الرجل أخاه يعوده

خرافة اجلنة حىت جيلس فإذا جلس غمرته الرمحة فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حىت ميسي وإن كان 
عشيا صلى عليه سبعون ألف ملك حىت يصبح وخالفه شعبة فرواه عن احلكم عن عبد اهللا بن نافع عن علي رضي 

  اهللا عنه مرة مرفوعا ومرة موقوفا 

بد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن إسحاق الفاكهي مبكة أخربنا أبو حممد ع - ٦٣٧٧
: ثنا أبو حيىي عبد اهللا بن أمحد بن زكريا ثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ ثنا شعبة عن احلكم عن عبد اهللا بن نافع قال 

رضي اهللا عنه أجئت عائدا أم زائرا جاء أبو موسى األشعري يعود احلسن بن علي رضي اهللا عنهما فقال له علي 
فقال أبو موسى جئت عائدا فقال له علي رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عاد مريضا بكرة 

شيعه سبعون ألف ملك كلهم يستغفر له حىت ميسي وكان له خريف يف اجلنة وإن عاده مساء شيعه سبعون ألف 
وكان له خريف يف اجلنة وكذلك رواه حممد بن أيب عدي عن شعبة مرفوعا ملك كلهم يستغفر له حىت يصبح 

  ورواه حممد بن أيب كثري عن شعبة موقوفا 

فذكر احلديث بنحوه : وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد الفاكهي ثنا أبو حيىي بن أيب مسرة  - ٦٣٧٨
ك على علي رضي اهللا عنه ومل يذكر النيب صلى اهللا عليه و وزاد قال قال يل بن أيب مسرة مث وقفه املقرئ بعد ذل

   ١٢سلم وقال بلغين أن عبد امللك اجلدي يقفه وهو أحفظ مين 

  باب السنة يف تكرير العيادة

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا عبد اهللا بن منري عن  - ٦٣٧٩
ملا أصيب سعد بن معاذ يوم اخلندق رماه رجل يف : ة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت هشام بن عرو

األكحل فضرب عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيمة يف املسجد ليعوده من قريب أخرجه البخاري ومسلم 
   ١٣من حديث عبد اهللا بن منري 



  باب العيادة من الرمد

 احلافظ أخربين أبو بكر حممد بن املؤمل ثنا الفضل بن حممد بن املسيب ثنا عبد اهللا بن أخربنا أبو عبد اهللا - ٦٣٨٠
عادين رسول اهللا صلى : حممد النفيلي ثنا حجاج بن حممد ثنا يونس بن أيب إسحاق عن أبيه عن زيد بن أرقم قال 
   ١٤اهللا عليه و سلم  اهللا عليه و سلم من وجع كان بعيين وروي يف ذلك عن أنس بن مالك عن النيب صلى

  باب وضع اليد على املريض والدعاء له بالشفاء ومداواته بالصدقة

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا بكر بن حممد الصرييف مبرو ثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي ثنا  - ٦٣٨١
اشتكيت مبكة فجاءين رسول اهللا : املكي بن إبراهيم ثنا اجلعيد بن عبد الرمحن عن عائشة بنت سعد أن أباها قال 

صلى اهللا عليه و سلم يعودين فوضع يده على جبهيت مث مسح صدري وبطين مث قال اللهم اشف سعدا وأمتم له 
  هجرته رواه البخاري يف الصحيح عن مكي بن إبراهيم 

نا أبو داود ثنا شعبة أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ث - ٦٣٨٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا : عن األعمش قال مسعت أبا الضحى حيدث عن مسروق عن عائشة 

عاد مريضا مسح وجهه وصدره أو قال مسح على صدره وقال اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشايف ال 
ه الذي مات فيه جعلت آخذ يده ألجعلها على صدره شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما قالت فلما كان مرض

وأقول هذه املقالة فانتزع يده مين وقال اللهم أدخلين الرفيق األعلى أخرجه مسلم من وجهني عن شعبة وأخرجه 
البخاري من حديث الثوري عن األعمش وقال جرير عن األعمش مسحه بيمينه ومبعناه قال الثوري عنه ورواه 

  ال وضع يده حيث يشتكي هشيم عن األعمش فق

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا حممد بن حيىي ثنا أبو املغرية ثنا عبد الرمحن بن يزيد ثنا  - ٦٣٨٣
خرج النيب صلى اهللا عليه و سلم يعود رجال من أصحابه به : إمساعيل بن عبيد اهللا عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال 

على يده ووضع يده على جبهته وكان يرى ذلك من متام عيادة املريض مث قال إن اهللا تبارك  وعك وأنا معه فقبض
وتعاىل يقول هي ناري أسلطها على عبدي املؤمن لتكون حظه من النار يف اآلخرة ورواه أبو أسامة عن عبد الرمحن 

  وقال عن أيب صاحل األشعري عن أيب هريرة 

احلمى كري من : عن إمساعيل عن أيب صاحل األشعري عن كعب األحبار قال ورواه سعيد بن عبد العزيز  - ٦٣٨٤
النار يبعثها اهللا على عبده املؤمن يف الدنيا فتكون حظه من نار جهنم أخربناه أبو طاهر أنبأ أبو حامد ثنا حممد بن 

بو صاحل األشعري فحدثين حيىي ثنا أبو مسهر ثنا سعيد بن عبد العزيز عن إمساعيل بن عبيد اهللا قال مرضت فعادين أ
  عن كعب األحبار فذكره 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ عودا على بدء قال حدثنا أبو عمرو حممد بن عبد الواحد الزاهد ثنا أمحد بن  - ٦٣٨٥
زياد بن مهران السمسار ثنا إسحاق بن كعب األنطاكي ثنا موسى بن عمري عن احلكم بن عتيبة عن إبراهيم عن 

داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم : يزيد عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم األسود بن 



بالزكاة وأعدوا للبالء الدعاء قال أبو عبد اهللا تفرد به موسى بن عمري قال الشيخ وإمنا يعرف هذا املنت عن احلسن 
   ١٥البصري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال 

  عائد للمريض كيف جتدكباب قول ال

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ جعفر بن حممد الفريايب قال وأخربين احلسن بن  - ٦٣٨٦
: سفيان النسوي قاال ثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت 

ه و سلم املدينة وعك أبو بكر وبالل رضي اهللا عنهما قالت فدخلت عليهما فقلت يا ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا علي
  أبت كيف جتدك وقلت لبالل كيف جتدك قالت وكان أبو بكر رضي اهللا عنه إذا أخذته احلمى يقول 

   وكان بالل رضي اهللا عنه إذا أقلعت عنه يقول) واملوت أدىن من شراك نعله ... كل امرء مصبح يف أهله ( 
  ) بواد وحويل أذخر وجليل ... أال ليت شعري هل أبينت ليلة ( 
قالت عائشة فجئت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ) وهل يبدون يل شامة وطفيل ... وهل أردن يوما مياه جمنة ( 

اها فاجعلها فأخربته فقال اللهم حبب إلينا املدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا يف صاعها ومدها وانقل مح
   ١٦باجلحفة رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة 

  باب ما يستحب من تسلية املريض وقول العائد ال بأس طهور إن شاء اهللا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا معلى بن أسد حدثنا عبد  - ٦٣٨٧
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل على أعرايب يعوده قال : عكرمة عن بن عباس العزيز بن املختار ثنا خالد عن 

وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا دخل على مريض يعوده قال له ال بأس طهور إن شاء اهللا تعاىل قال قلت 
م فنعم إذا رواه طهور كال بل محى تفور أو تثور على شيخ كبري تزيره القبور فقال النيب صلى اهللا عليه و سل

  البخاري يف الصحيح عن معلى بن أسد 

ورواه أبو كامل عن عبد العزيز بن املختار فزاد يف احلديث فقال له ال بأس طهور إن شاء اهللا قال فقال  - ٦٣٨٨
طهور كال بل هي محى تفور أخربناه أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين عمران بن موسى ثنا أبو 

   ١٧فذكره : مل كا

  باب عيادة املسلم غري املسلم وعرض اإلسالم عليه رجاء أن يسلم

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد عن ثابت عن  - ٦٣٨٩
سه فعرض عليه اإلسالم أن غالما من اليهود كان مرض فأتاه النيب صلى اهللا عليه و سلم يعوده فقعد عند رأ: أنس 

فقال أبوه أطع أبا القاسم فأسلم فقام النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يقول احلمد هللا الذي أنقذه يب من النار رواه 
البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب وثابت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه عاد عبد اهللا بن أيب وقبل 

   ١٨اإلسالم ذلك عاد أبا طالب وعرض عليه 

  باب ما يستحب من تلقني امليت إذا حضر



أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا أنبأ عبد اهللا بن حممد بن احلسن النصر  - ٦٣٩٠
آباذي ثنا حممد بن حيىي الذهلي ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سليمان بن بالل عن عمارة بن غزية عن حيىي بن 

لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا : أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  عمارة عن
  أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث خالد بن خملد عن سليمان وأخرجه أيضا من حديث أيب حازم عن أيب هريرة 

يل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا أبو خالد وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب ثنا إمساع - ٦٣٩١
األمحر ح وأخربنا أبو عبد اهللا حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا أبو بكر بن رجاء بن السندي ثنا عثمان بن أيب 
: لم شيبة ثنا أبو خالد األمحر ثنا يزيد بن كيسان عن أيب حازم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

   ١٩لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر وعثمان ابين أيب شيبة 

  باب ما يستحب من قراءته عنده

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عبيد بن عبد الواحد  - ٦٣٩٢
أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق  بن شريك ثنا نعيم بن محاد ح وأخربنا

الصغاين ثنا أبو إسحاق الطالقاين قاال ثنا بن املبارك عن سليمان التيمي عن أيب عثمان غري النهدي عن أبيه عن معقل 
هذا حديث أيب عبد اهللا  اقرأوها عند موتاكم يعين سورة يس: بن يسار قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وليس يف رواية بن بشران عن أبيه رواه أبو داود يف السنن عن حممد بن العالء وغريه عن بن املبارك وقال عن أبيه 
٢٠   

  باب ما يستحب من الكالم عنده

أنبأ عبيد  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو بكر حممد بن إسحاق الصغاين - ٦٣٩٣
إذا حضرمت امليت : اهللا بن موسى عن األعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فقولوا خريا فإن املالئكة يؤمنون على ما تقولون قالت فلما مات أبو سلمة قلت كيف أقول يا رسول اهللا قال قويل 
  فأعقبين اهللا خريا منه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم اغفر له واعقبنا منه عقىب صاحلة قالت 

وأخربنا أبو احلسني حممد بن علي بن خشيش املقرئ بالكوفة أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا األزدي  - ٦٣٩٤
معاوية مثله أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث أيب : بن أيب العزائم أنبأ أمحد بن حازم أنبأ عبيد اهللا أنبأ األعمش 

   ٢١عن األعمش وقال إذا حضرمت املريض أو امليت 

  باب ما يستحب من تطهري ثيابه اليت ميوت فيها

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن إسحاق اخلرساين العدل ثنا حممد بن اهليثم القاضي  - ٦٣٩٥
بن إبراهيم عن أيب سلمة عن أيب سعيد اخلدري أنه ملا ثنا بن أيب مرمي أنبأ حيىي بن أيوب عن بن اهلاد عن حممد 

إن امليت يبعث يف ثيابه : حضره املوت دعا بثياب جدد فلبسها مث قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
   ٢٢اليت ميوت فيها 



  باب ما يستحب من توجيهه حنو القبلة قال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون أن

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين إمساعيل بن حممد بن الفضل بن  - ٦٣٩٦لقبلة يعين إذا حضر امليت يستقبلوا به ا
حممد الشعراين ثنا جدي ثنا نعيم بن محاد ثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن حيىي بن عبد اهللا بن أيب قتادة عن 

ل عن الرباء بن معرور فقالوا تويف وأوصى بثلثه لك يا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم حني قدم املدينة سأ: أبيه 
رسول اهللا وأوصى أن يوجه إىل القبلة ملا احتضر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أصاب الفطرة وقد رددت 

  ثلثه على ولده مث ذهب فصلى عليه وقال اللهم اغفر له وارمحه وأدخله جنتك وقد فعلت 

القاضي أنبأ أبو سهل بن زياد ثنا عبد الكرمي بن اهليثم ثنا أبو اليمان أنبأ شعيب عن  وأخربنا أبو بكر بن - ٦٣٩٧
يف قصة ذكرها قال وكان الرباء بن معرور أول من : الزهري عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك 

 ما هي إال أحجار استقبل القبلة حيا وميتا وهو مرسل جيد ويذكر عن احلسن قال ذكر عمر الكعبة فقال واهللا
   ٢٣نصبها اهللا قبلة ألحيائنا ونوجه إليها موتانا 

  باب ما يستحب من إغماض عينيه إذا مات

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو  - ٦٣٩٨
ن أيب إسحاق الفزاري عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن بكر حممد بن إسحاق الصغاين أنبأ معاوية بن عمرو ع
دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أيب سلمة وقد شق : قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت 

بصره فأغمضه مث قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال ال تدعو على أنفسكم إال خبري فإن 
ئكة يؤمنون على ما تقولون مث قال اللهم اغفر أليب سلمة وأرفع درجته يف املهديني وأخلفه يف عقبه يف الغابرين املال

  واغفر لنا وله يا رب العاملني اللهم افسح له يف قربه ونور له فيه 

الفراء ثنا معاوية  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب - ٦٣٩٩
  فذكره رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن معاوية بن عمرو : بن عمرو 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو طاهر حممد بن احلسن احملمد آباذي أنبأ أمحد بن يوسف السلمي ثنا  - ٦٤٠٠
يب أنه مسع أبا هريرة يقول قال النيب صلى عبد الرزاق أنبأ بن جريج عن العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب أخربين أ

أمل تروا إىل اإلنسان إذا مات شخص بصره قالوا بلى يا رسول اهللا قال فذلك حني يتبع بصره : اهللا عليه و سلم 
نفسه رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق وروي يف األمر باإلغماض عن شداد بن أوس عن 

  ه و سلم وفيما ذكرنا كفاية النيب صلى اهللا علي

وأخربنا أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ  - ٦٤٠١
إذا أغمضت امليت : إمساعيل بن حممد الصفار قاال ثنا سعدان ثنا معاذ ثنا سليمان التيمي عن بكر بن عبد اهللا قال 

   ٢٤سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإذا محلته فقل بسم اهللا مث سبح ما دمت حتمله فقل بسم اهللا وعلى ملة ر

  باب ما يستحب من وضع شيء على بطنه مث وضعه على سرير أو غريه لئال يسرع



أنبأين أبو عبد اهللا احلافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن  - ٦٤٠٢انتفاخه روي يف ذلك عن أنس بن مالك 
مات موىل ألنس بن مالك عند : ا حممد بن عقبة ثنا أبو املنيب ثنا أبو خالد املدين عن عبد اهللا بن آدم قال سفيان ثن

مغيب الشمس فقال أنس ضعوا على بطنه حديدة ويذكر عن الشعيب أنه سئل عن السيف يوضع على بطن امليت 
  ض أهل التجربة أنه يسرع انتفاخه على الوطأ قال إمنا يوضع ذلك خمافة أن ينتفخ قال الشافعي رمحه اهللا ويزعم بع

وأخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو أمحد حممد بن حممد احلافظ ثنا أبو بكر عبد اهللا بن سليمان بن األشعث  - ٦٤٠٣
ثنا حممد بن عباد بن آدم ثنا بكر بن سليمان عن حممد بن إسحاق قال حدثين حسني بن عبد اهللا عن عكرمة موىل 

ملا فرغ من جهاز رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم الثالثاء وضع على : عن عبد اهللا بن عباس قال بن عباس 
   ٢٥سريره يف بيته صلى اهللا عليه و سلم 

  باب ما يستحب من تسجيته بثوب يغطي به مجيع جسده

علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين أنبأ  - ٦٤٠٤
اليمان أخربين شعيب عن الزهري أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن أن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني تويف سجي بربد حربة رواه البخاري يف الصحيح عن : عليه و سلم أخربته 
  عبد اهللا بن عبد الرمحن عن أيب اليمان أيب اليمان ورواه مسلم عن 

وحدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان أنبأ أمحد بن يوسف  - ٦٤٠٥
أن رسول اهللا صلى اهللا : السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن عائشة رضي اهللا عنها 

   ٢٦يف ثوب حربة رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغريه عن عبد الرزاق  عليه و سلم سجي

  باب احملافظة على سنة أهل اإلسالم يف أمور املوتى

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي قال بلغين أنه قيل  - ٦٤٠٦
أال نتخذ لك شيئا كأنه الصندوق من اخلشب فقال بل اصنعوا يب ما صنعتم :  عنه لسعد بن أيب وقاص رضي اهللا

  برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انصبوا علي اللنب وأهيلوا علي التراب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي ثنا عبد اهللا  - ٦٤٠٧
أن سعد بن أيب وقاص قال يف مرضه الذي هلك فيه : بن جعفر املسوري عن إمساعيل بن حممد عن عامر بن سعد 

أحلدوا يل حلدا وانصبوا علي اللنب نصبا كما صنع برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه مسلم يف الصحيح عن 
   ٢٧حيىي بن حيىي 

  والصالة والدفن حىت يقوم باب وجوب العمل يف اجلنائز من الغسل والتكفني

أخربنا  - ٦٤٠٨بذلك من فيه الكفاية قال الرباء بن عازب أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باتباع اجلنائز 
أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد 



حدثين الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه أخربين أيب حدثين األوزاعي 
حق املسلم على املسلم مخس رد السالم وعيادة املريض واتباع اجلنائز وإجابة الدعوة وتشميت : و سلم يقول 

  هري العاطس أخرجه البخاري يف الصحيح من حديث األوزاعي وأخرجه مسلم من وجهني آخرين عن الز

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ علي بن محشاذ العدل ثنا العباس بن الفضل األسفاطي ثنا إمساعيل بن أيب  - ٦٤٠٩
سافرت مع النيب صلى اهللا : أويس حدثين أيب ثنا املفضل بن حممد الضيب عن عمر بن يعلى بن مرة عن أبيه قال 

  إال أمر بدفنه ال يسأل أمسلم هو أم كافر عليه و سلم غري مرة فما رأيته مر جبيفة إنسان 

وقال غريه عن بن أيب أويس بإسناده عن عمر بن عبد اهللا بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه قال مسعت  - ٦٤١٠
يعلى بن مرة يقول فذكره أخربناه أبو بكر األصبهاين أنبأ علي بن عمر الدارقطين ثنا احلسني بن إمساعيل احملاملي ثنا 

  فذكره : بن شبيب ثنا بن أيب أويس  عبد اهللا

أخربنا احلسن بن عبد اهللا أنبأ أبو بكر بن زكريا أنبأ أبو العباس حممد بن عبد الرمحن ثنا حممد بن املهلب  - ٦٤١١
وجد الناس وهم صادرون يعين من : ثنا بن يونس ثنا ليث وهو بن سعد عن نافع عن عبد اهللا وهو بن عمر أنه قال 

تة بالبيداء ميرون عليها وال يرفعون هلا رأسا حىت مر هبا رجل من بين ليث يقال له كليب بن بكري احلج امرأة مي
فألقى عليها ثوبه مث استعان عليها من يدفنها فدعا عمر عبد اهللا يعين ابنه فقال هل مررت هبذه االمرأة امليتة فقال ال 

ني ظهراين الناس فتغيظ عليهم فيها وقال لعل اهللا فقال عمر لو حدثتين أنك مررت هبا لنكلت بك مث قام عمر ب
يدخل كليبا اجلنة بفعله هبا فبينما كليب يتوضأ عند املسجد جاءه أبو لؤلؤة قاتل عمر رضي اهللا عنه فبقر بطنه قال 

   ٢٨نافع وقتل أبو لؤلؤة مع عمر سبعة نفر ورواه أيضا سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه مبعناه 

  من التعجيل بتجهيزه إذا بان موته باب ما يستحب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عمرو بن  - ٦٤١٢
زرارة ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الرحيم بن مطرف الرواسي أبو سفيان 

 ثنا عيسى بن يونس ثنا سعيد بن عثمان البلوي عن عروة بن سعيد األنصاري عن أبيه عن وأمحد بن جناب قاال
أن طلحة بن الرباء مرض فأتاه النيب صلى اهللا عليه و سلم يعوده فقال إين ال أرى طلحة إال قد : حصني بن وحوح 

سلم أن حتبس بني ظهراين أهله حدث به املوت فآذنوين به حىت أشهده فأصلي عليه وعجلوه فإنه ال ينبغي جليفة م
لفظ حديث أيب عبد اهللا وكذا قاله عمرو بن زرارة وقيل عمر بن زرارة وروى يف اإلستيناء بالغريق حديث مرفوع 

   ١٧ال يثبت مثله وروى عن احلسن البصري يف اإلستيناء باملصعوق وكان الشافعي يستحب ذلك حىت يتبني موته 

  مجاع أبواب غسل امليت

 )١   

  ما يستحب من غسل امليت يف قميص باب



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ٦٤١٣
اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق حدثين حيىي بن عباد يعين بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه عن عائشة رضي 

ملا أرادوا غسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اختلف القوم فيه فقال بعضهم أجنرد رسول اهللا  :اهللا عنها قالت 
صلى اهللا عليه و سلم من ثيابه كما جنرد موتانا أو نغسله وعليه ثيابه فألقى اهللا عليهم السنة حىت ما منهم رجل إال 

اغسلوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعليه  نائم ذقنه على صدره فقال قائل من ناحية البيت ما يدرون ما هو
ثيابه فغسلوه وعليه قميصه يصبون املاء عليه ويدلكونه من فوقه قالت عائشة رضي اهللا عنها وأمي اهللا لو استقبلت 

  من أمري ما استدبرت ما غسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال نساؤه 

مد بن بكر ثنا أبو داود ثنا النفيلي ثنا حممد بن سلمة عن حممد بن وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حم - ٦٤١٤
: سلمة بن إسحاق حدثين حيىي بن عباد عن أبيه عباد بن عبد اهللا بن الزبري قال مسعت عائشة رضي اهللا عنها تقول 

  دون أيديهم فذكر احلديث مبعناه إال أنه قال فغسلوه وعليه قميص يصبون املاء فوق القميص ويدلكونه بالقميص 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا أبو معاوية ح  - ٦٤١٥
وأخربنا أبو عبد اهللا قال وأنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ثنا أبو بكر بن أيب شيبة 

ملا : دة يعين بريد بن عبد اهللا بن أيب بردة عن علقمة بن مرثد عن بن بريدة عن أبيه قال ثنا أبو معاوية أنبأ أبو بر
أخذوا يف غسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ناداهم مناد من الداخل ال تنزعوا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

   ٢ن أيب شيبة سلم قميصا بن بريدة هذا هو سليمان بن بريدة وقد مساه غريه عن أيب بكر ب

  باب ما ينهى عنه من النظر إىل عورة امليت ومسها بيده ليست عليها خرقة

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ أنبأ أمحد بن علي بن املثىن ثنا القواريري ثنا يزيد أبو  - ٦٤١٦
ة عن علي رضي اهللا عنه قال قال يل خالد القرشي ثنا بن جريج أخربين حبيب بن أيب ثابت عن عاصم بن ضمر

  ال تربز فخذك وال تنظر إىل فخذ حي وال ميت : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو  - ٦٤١٧
أن عليا رضي اهللا عنه : د عن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل الوليد الطيالسي ثنا حممد بن فضيل عن يزيد بن أيب زيا

غسل النيب صلى اهللا عليه و سلم وعلى النيب صلى اهللا عليه و سلم قميص وبيد علي رضي اهللا عنه خرقة يتبع هبا 
   ٣حتت القميص 

  باب ما يؤمر به من تعاهد بطنه وغسل ما كان به من أذى

نبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا مسدد ثنا عبد أخربنا علي بن حممد بن علي أ - ٦٤١٨
غسلت النيب : الواحد بن زياد ثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب قال قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

يا وميتا صلى اهللا عليه و سلم فذهبت ألنظر ما يكون من امليت فلم أر شيئا وكان طيبا صلى اهللا عليه و سلم ح



وويل دفنه وأجنانه دون الناس أربعة علي والعباس والفضل وصاحل موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحلد 
  لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلدا ونصب عليه اللنب نصبا 

الدارمي وإبراهيم وحدثنا أبو عبد اهللا احلافظ إمالء ثنا عبد الرمحن بن محدان هبمدان ثنا إبراهيم بن نصر  - ٦٤١٩
بن ديزيل قاال ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن علي رضي اهللا 

غسلت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجعلت أنظر ما يكون من امليت فلم أر شيئا وكان طيبا حيا : عنه قال 
  وميتا صلى اهللا عليه و سلم 

 أبو عبد اهللا إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا حممد بن عقبة ثنا أبو املنذر يوسف بن وأنبأين - ٦٤٢٠
: عطية ثنا جنيد أبو حازم التيمي عن عبد امللك بن بشري عن بن سريين قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٤من غسل ميتا فليبدأ بعصره هذا مرسل وراويه ضعيف 

  ة امليتباب توضي

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ احلذاء يعين أمحد بن احلسني بن نصر أنبأ علي بن  - ٦٤٢١
املديين ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا خالد احلذاء ح قال وأنبأ أبو بكر أخربين احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هلن يف غسل ابنته : ذاء عن حفصة عن أم عطية ثنا إمساعيل بن علية عن خالد احل
إبدأن مبيامنها ومواضع الوضوء منها رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن املديين ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب 

   ٥شيبة 

  باب االبتداء يف غسله مبيامنه

بو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ هشيم عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أ - ٦٤٢٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيث أمرها : خالد احلذاء عن حفصة بنت سريين عن أم عطية رضي اهللا عنها 

   ٦أن تغسل ابنته قال هلا إبدئي مبيامنها ومواضع الوضوء رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

  باب ما يغسل به امليت وسنة التكرار يف غسله

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا عبد اهللا بن  - ٦٤٢٣
دخل علينا رسول اهللا : يوسف أنبأ مالك عن أيوب السختياين عن حممد بن سريين عن أم عطية األنصارية أهنا قالت 

عليه و سلم حني توفيت ابنته فقال اغسلنها ثالثا أو مخسا أو أكثر من ذلك إن رأينت ذلك مباء وسدر  صلى اهللا
واجعلن يف اآلخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغنت فآذنين قالت فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرهنا 

  رواه مسلم عن قتيبة كالمها عن مالك إياه تعين اإلزار رواه البخاري يف الصحيح عن بن أيب أويس و

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا روح بن عبادة  - ٦٤٢٤
توفيت إحدى بنات النيب صلى اهللا عليه و سلم : ثنا هشام عن حفصة بنت سريين عن أم عطية األنصارية أهنا قالت 



غسلنها مباء وسدر واغسلنها وترا ثالثا أو مخسا أو أكثر من ذلك إن رأينت ذلك واجعلن يف اآلخرة فأتانا فقال ا
كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغنت فآذنين قالت فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرهنا إياه قالت أم 

ا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أمحد بن جعفر عطية فضفرنا رأسها ثالثة قرون مث ألقينا خلفها مقدمتها وقرنيه
القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ويزيد بن هارون قاال أنبأ هشام فذكر احلديث 

  بنحوه رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد عن حيىي ورواه مسلم عن عمرو الناقد عن يزيد 

علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان  أخربنا أبو احلسن - ٦٤٢٥
توفيت إحدى بنات رسول اهللا صلى اهللا : بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن حممد وحفصة عن أم عطية قالت 

ك إن رأيتنه مباء وسدر عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اغسلنها ثالثا أو مخسا أو أكثر من ذل
واجعلن يف اآلخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغنت فآذنين فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه وقال أشعرهنا إياه 

وقال أيوب عن حفصة عن أم عطية ثالثا أو مخسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأينت ذلك قالت وجعلنا رأسها 
  صحيح عن قتيبة عن محاد ورواه البخاري عن حامد بن عمر عن محاد بن زيد ثالثة قرون رواه مسلم يف ال

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا هدبة بن خالد ثنا مهام ثنا قتادة عن حممد بن  - ٦٤٢٦
ويذكر عن عبد اهللا بن عمر  يغسل بالسدر مرتني والثالثة باملاء والكافور: سريين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية 

أن أباه أوصاه فقال يا بين إذا مت فاغسلين باملاء غسلة وعن عطاء قال جيزئ يف غسل امليت مرة وقال عمر بن عبد 
العزيز ليس فيه شيء موقت وعن إبراهيم إذا مل جيد سدرا قال ال يضره وكان أصحاب عبد اهللا يقولون امليت يغسل 

  را وترا ويكفن وترا وجيمر وت

أخربنا الشريف اإلمام أبو الفتح العمري أنبأ عبد الرمحن الشرحيي أنبأ البغوي ثنا علي بن اجلعد أنبأ شعبة  - ٦٤٢٧
   ٧امليت يغسل وترا ويكفن وترا وجيمر وترا : عن محاد عن إبراهيم عن أصحاب عبد اهللا قالوا 

  باب املريض يأخذ من أظفاره وعانته

وذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا إبراهيم بن سعد أخربنا أبو علي الر - ٦٤٢٨
: أنبأ بن شهاب أخربين عمر بن جارية الثقفي حليف بين زهرة وكان من أصحاب أيب هريرة عن أيب هريرة قال 

عامر بن نوفل يوم بدر ابتاع بنو احلارث بن عامر بن نوفل خبيبا وكان خبيب رضي اهللا عنه هو قتل احلارث بن 
فلبث خبيب عندهم أسريا حىت أمجعوا لقتله فاستعار من ابنة احلارث موسى يستحد هبا فأعارته فدرج بين هلا وهي 

غافلة حىت أتته فوجدته خمليا وهو على فخذه واملوسى بيده ففزعت فزعة عرفها فقال أحتسبني أين أقتله ما كنت 
عن موسى بن إمساعيل فإن مل يأخذه حىت تويف فقد قال الشافعي رمحه اهللا  ألفعل ذلك رواه البخاري يف الصحيح

تعاىل من أصحابنا من قال ال أرى أن حيلق عنه بعد املوت شعر وال جيز ظفر ومنهم من مل ير بذلك بأسا قال الشيخ 
عد بن أيب وقاص أنه رمحه اهللا وروي عن احلسن وبن سريين أهنما قاال ال جيز له شعر وال يقلم له ظفر وروي عن س

غسل ميتا فدعا مبوسى ويف رواية أنه جز عانة ميت وروي عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت عالم تنصون ميتكم 
   ٨أي تسرحون شعره فكأهنا كرهت ذلك إذا سرحه مبشط ضيقة األسنان واهللا أعلم 



  باب احملرم ميوت

بن حممد بن حيىي بن بالل ثنا حيىي بن الربيع املكي ثنا سفيان  أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد أمحد - ٦٤٢٩
وأنبأ أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا علي بن عبد اهللا ثنا 

فخر رجل عن  كنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم: سفيان ثنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال 
بعريه وهو حمرم فوقص فمات فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اغسلوه مباء وسدر وكفنوه يف ثوبيه وال ختمروا 
رأسه فإن اهللا يبعثه يوم القيامة يهل ويليب رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن سفيان وكذلك رواه 

  بيه بن جريج والثوري عن عمرو بن دينار ثو

أما حديث بن جريج أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا حممد بن أمحد بن زهري ثنا علي بن  - ٦٤٣٠
أقبل رجل : خشرم ثنا عيسى بن يونس ثنا بن جريج أخربين عمرو بن دينار عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال 

وقص وقصا فمات فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اغسلوه حراما مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فخر من بعريه ف
  مباء وسدر وألبسوه ثوبيه وال ختمروا رأسه فإنه يأيت يوم القيامة يليب رواه مسلم يف الصحيح عن علي بن خشرم 

ن وأما حديث الثوري فأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل ب - ٦٤٣١
: إسحاق القاضي ثنا حممد بن كثري ثنا سفيان بن سعيد حدثين عمرو بن دينار عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال 

أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم برجل وقصته راحلته فمات وهو حمرم فقال كفنوه يف ثوبيه واغسلوه مباء وسدر وال 
  مسلم يف الصحيح عن أيب كريب ختمروا رأسه فإن اهللا يبعثه يوم القيامة يليب رواه 

عن وكيع عن سفيان مبعناه إال أنه قال وال ختمروا وجهه وال رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا أخربناه  - ٦٤٣٢
معناه بزيادته : أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن يعقوب بن يوسف الشيباين حدثين أيب أنبأ أبو كريب ثنا وكيع فذكر 

عبد اهللا بن منري عن وكيع حنو رواية حممد بن كثري عن سفيان ليس فيه ذكر الوجه ورواه محاد بن ورواه حممد بن 
  زيد عن عمرو بن دينار فشك يف ثوبني أو ثوبيه ومل يذكر وجهه وزاد وال حتنطوه 

نا محاد بن أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب ث - ٦٤٣٣
أن رجال كان واقفا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم على : زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبري عن بن عباس 

ناقة له بعرفة فوقصته أو قال أقصعته فمات فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اغسلوه مباء وسدر وكفنوه يف 
ا رأسه فإن اهللا يبعثه يوم القيامة يليب رواه البخاري يف الصحيح عن ثوبني أو قال يف ثوبيه وال حتنطوه وال ختمرو

  سليمان بن حرب ورواه محاد عن أيوب وعمرو وقال يف ثوبني 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسني بن رجاء احلافظ أنبأ أبو يعلى ثنا أبو الربيع ثنا محاد عن عمرو  - ٦٤٣٤
بينا رجل واقف مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعرفة : جبري عن بن عباس قال بن دينار وأيوب عن سعيد بن 

إذ وقع عن راحلته قال أيوب فأوقصته أو قال فأقعصته وقال عمرو فوقصته فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم 
 يبعثه يوم القيامة ملبيا فقال اغسلوه مباء وسدر وكفنوه يف ثوبني وال حتنطوه وال ختمروا رأسه قال أيوب فإن اهللا



وقال عمرو فإن اهللا يبعثه يوم القيامة يليب رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الربيع ورواه البخاري عن سليمان بن 
  حرب عن محاد بن زيد عن أيوب وحده 

لى لفظ فذكره ع: أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أبو مسلم ثنا سليمان ثنا محاد  - ٦٤٣٥
حديث أيوب إال أنه مل يذكر قوله فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم وكان عمرو بن دينار قال يف ثوبيه وأيوب 

قال يف ثوبني أنبأ بصحة ذلك أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن عبيد ثنا محاد عن 
و يف ثوبيه ورواه إمساعيل بن علية عن أيوب قال نبئت عن سعيد بن عمرو وأيوب قال أيوب يف ثوبني وقال عمر

  جبري 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ  - ٦٤٣٦
عليه و سلم حمرما أن رجال كان مع رسول اهللا صلى اهللا : هشيم ثنا أبو بشر ثنا سعيد بن جبري عن بن عباس 

فوقصته ناقته فمات فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اغسلوه مباء وسدر وكفنوه يف ثوبيه وال متسوه طيبا وال 
ختمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا ورواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي ورواه البخاري عن يعقوب 

نة عن أيب بشر بوفاق هشيم يف الرأس والطيب إال أنه روى عنه ثوبيه الدورقي عن هشيم وكذلك رواه أبو عوا
  وروى ثوبني 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة وهشيم عن أيب  - ٦٤٣٧
هللا صلى اهللا عليه و بشر عن سعيد بن جبري عن بن عباس أن رجال وقصته راحلته فمات وهو حمرم فقال رسول ا

اغسلوه مباء وسدر وكفنوه يف ثوبني خارجا رأسه وال متسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا كذا رواه : سلم 
  مجاعة عن شعبة قال الشيخ ورأيت هذا احلديث يف نسخة أخرى هبذا اإلسناد يف ثوبيه 

القباري وأمحد بن سهل قاال ثنا عمرو بن علي ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب ثنا  - ٦٤٣٨
أن رجال أتى النيب : حممد بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت أبا بشر حيدث عن سعيد بن جبري أنه مسع بن عباس حيدث 

صلى اهللا عليه و سلم وهو حمرم فوقع من ناقته فأقعصته وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يغسل مباء وسدر 
كفن يف ثوبني وأن ال متسوه بطيب خارج رأسه قال شعبة مث أنه حدثين بعد ذلك فقال خارج رأسه ووجهه وأن ي

  فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن بشار وغريه عن حممد بن جعفر 

ين قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجا - ٦٤٣٩
يعقوب ثنا علي بن احلسن بن أيب عيسى ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبري عن بن 

كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجل فوقصته ناقته فمات فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عباس قال 
طيبا وال تغطوا وجهه فإنه يبعث يليب رواه مسلم يف الصحيح عن عبد بن محيد عن عبيد سلم اغسلوه وال تقربوه 

  اهللا بن موسى هكذا وهو وهم من بعض رواته يف اإلسناد واملنت مجيعا والصحيح 

ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل حممد بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم  - ٦٤٤٠
وقتيبة بن سعيد قال إسحاق أنبأ وقال قتيبة حدثنا جرير عن منصور عن احلكم بن عتيبة عن سعيد بن جبري عن بن 



اغسلوه وكفنوه وال : عباس قال وقصت برجل حمرم ناقته فقتلته فأتى به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
ث يليب رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة وهذا هو تغطوا رأسه وال تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل وقال إسحاق يبع

الصحيح منصور عن احلكم عن سعيد ويف متنه وال تغطوا رأسه ورواية اجلماعة يف الرأس وحده وذكر الوجه فيه 
غريب ورواه أبو الزبري عن سعيد بن جبري فذكر الوجه على شك منه يف متنه ورواية اجلماعة الذين مل يشكوا 

  أحسن سياقة أوىل بأن تكون حمفوظة واهللا أعلم وساقوا املنت 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن عمرو  - ٦٤٤١
فذكر احلديث بنحو من رواية بن املديين عن سفيان خمتصرا قال الشافعي قال سفيان وزاد إبراهيم بن أيب : بن دينار 

حرة عن سعيد بن جبري عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ومخروا وجهه وال ختمروا رأسه وال متسوه 
طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا قال الشافعي وأخربنا سعيد بن سامل عن بن جريج عن بن شهاب أن عثمان بن 

  عفان رضي اهللا عنه صنع حنو ذلك 

احلافظ أنبأ أبو أمحد احلافظ ثنا أبو العباس الثقفي ثنا قتيبة ثنا الليث عن عقيل عن أخربنا أبو حازم  - ٦٤٤٢
أن عبد اهللا بن عبد اهللا بن الوليد جد أيوب بن سلمة تويف بالسقيا زمن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه : الزهري 

  وهو حمرم فلم خيمر رأسه 

أنبأ زاهر بن أمحد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا  أخربنا أبو حامد أمحد بن علي الرازي احلافظ - ٦٤٤٣
إذا مات : يوسف بن سعيد ثنا هشيم يعين بن مجيل ثنا شريك عن أيب إسحاق عن الضحاك عن بن عباس أنه قال 

  احملرم مل يغط رأسه حىت يلقى اهللا حمرما 

اد القطان ثنا إمساعيل بن الفضل البلخي أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زي - ٦٤٤٤
ثنا عبد الرمحن بن صاحل ثنا حفص بن غياث عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

مخروا وجوه موتاكم وال تشبهوا بيهود وهذا إن صح يشهد لرواية إبراهيم بن أيب حرة يف األمر : عليه و سلم 
عبد اهللا احلافظ وأبا سعيد بن أيب عمرو أخربنا أن أبا العباس حممد بن يعقوب حدثهما ثنا  بتخمري الوجه إال أن أبا

عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ثنا بعض الكوفيني وهو عبد الرمحن بن صاحل فذكر هذا احلديث مبثله قال عبد اهللا 
عن بن جريج عن عطاء مرسال فحدثت به أيب فأنكره وقال هذا أخطأ فيه حفص فرفعه وحدثين عن حجاج بن حممد 

قال الشيخ وكذلك رواه الثوري وغريه عن بن جريج مرسال وروى عن علي بن عاصم عن بن جريج كما رواه 
   ٩حفص وهو وهم واهللا أعلم 

  باب ال يتبع امليت بنار

الصمد ح قال  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا هارون بن عبد اهللا ثنا عبد - ٦٤٤٥
وحدثنا أبو داود قال وثنا بن املثىن ثنا أبو داود يعين الطيالسي قاال ثنا حرب بن شداد ثنا حيىي حدثين باب بن عمري 

ال تتبعن اجلنازة بصوت : حدثين رجل من أهل املدينة عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  يديها قال الشيخ يريد به واهللا أعلم وال ميشي بني يديها بنار كما ال تتبع بنار  وال نار زاد هارون وال ميشى بني



أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد  - ٦٤٤٦
أوصى أبو موسى حني : ال بن أيب بكر ثنا املعتمر قال قرأت على فضيل بن ميسرة عن أيب حريز أن أبا بردة حدثه ق

حضره املوت قال إذا انطلقتم جبنازيت فأسرعوا يب املشي وال تتبعوين مبجمر وال جتعلن على حلدي شيئا حيول بيين 
وبني التراب وال جتعلن على قربي بناء وأشهدكم أين بريء من كل حالقة أو سالقة أو خارقة قالوا له مسعت فيه 

ى اهللا عليه و سلم قال الشيخ رمحه اهللا يف وصية عائشة وعبادة بن الصامت وأيب شيئا قال نعم من رسول اهللا صل
   ١٠هريرة وأيب سعيد اخلدري وأمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهم أن ال تتبعوين بنار 

  باب من رأى شيئا من امليت فكتمه ومل يتحدث به

ي ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عباس أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكر - ٦٤٤٧
بن عبد اهللا الترقفي ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا سعيد بن أيب أيوب حدثين شرحبيل بن شريك عن علي بن رباح 

من غسل مسلما فكتم عليه غفر اهللا : اللخمي قال مسعت أبا رافع حيدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
عني مرة ومن حفر له فاجنه أجرى عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إىل يوم القيامة ومن كفنه كساه اهللا يوم له أرب

   ١١القيامة من سندس واستربق اجلنة 

  باب من يكون أوىل بغسل امليت

 بن روح أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو أمحد محزة بن العباس بن الفضل بن احلارث العقيب ثنا عبد اهللا - ٦٤٤٨
ملا : املدائين ثنا سوادة بن سلمة بن نبيط عن أبيه سلمة بن نبيط عن نبيط بن شريط عن سامل بن عبيد األشجعي قال 

مات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان من أجزع الناس كلهم عليه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فذكر 
 عنه يا صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمات رسول اهللا احلديث إىل أن قال فقالوا يعين أليب بكر رضي اهللا

صلى اهللا عليه و سلم قال نعم مات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا يا صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
البقعة اليت  سلم من يغسله قال رجال أهل بيته األدىن فاألدىن قالوا يا صاحب رسول اهللا فأين تدفنه قال ادفنوه يف

  قبضه اهللا فيها مل يقبضه إال يف أحب البقاع إليه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن  - ٦٤٤٩
غسل : عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان عن عبد امللك بن جريج قال مسعت حممد بن علي أبا جعفر قال 

النيب صلى اهللا عليه و سلم ثالثا بالسدر وغسل وعليه قميص وغسل من بئر يقال له الغرس بقباء كانت لسعد بن 
خيثمة وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم يشرب منها ووىل سفلته علي والفضل حمتضنه والعباس يصب املاء فجعل 

  الفضل يقول أرحين قطعت وتيين إين ألجد شيئا يترطل علي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو سعيد أمحد بن حممد بن أيب عثمان ثنا احلسن بن سفيان أن إبراهيم  - ٦٤٥٠
بن احلجاج حدثهم قال حدثنا سالم بن أيب مطيع عن جابر عن الشعيب عن حيىي بن اجلزار عن عائشة قالت قال 

مانة يعين يستر ما يكون عند ذلك كان من من ويل غسل ميت فأدى فيه األ: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



ذنوبه كيوم ولدته أمه قالت وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليليه أقربكم منه إن كان يعلم فإن كان ال يعلم 
   ١٢فرجل ممن تدرون أن عنده ورعا وأمانة 

  باب الرجل يغسل امرأته إذا ماتت

د حممد بن حممد احلافظ أنبأ أبو عروبة احلسني بن أيب معشر السلمي أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو أمح - ٦٤٥١
حبران ثنا عمرو بن هشام وأمحد بن بكار قاال ثنا حممد بن سلمة عن بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزهري عن 

جد صداعا يف رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أ: عبيد اهللا عن عائشة قالت 
رأسي وأنا أقول وارأساه قال بل أنا يا عائشة وارأساه مث قال ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت 

عليك مث دفنتك قلت لكأين بك واهللا لو فعلت ذلك قد رجعت إىل بييت فأعرست فيه ببعض نسائك فتبسم رسول 
   اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث بدىء يف مرضه الذي مات فيه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا موسى بن هارون ثنا قتيبة بن  - ٦٤٥٢
سعيد ثنا حممد بن موسى املخزومي ثنا عون بن حممد بن علي بن أيب طالب عن أمه أم جعفر بنت حممد بن جعفر 

يا أمساء إذا أنا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت أظنه وعن عمارة بن املهاجر عن أم جعفر أن فاطمة بنت 
  مت فاغسليين أنت وعلي بن أيب طالب فغسلها علي وأمساء رضي اهللا عنهما 

وأخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن عمري بن يوسف الدمشقي ثنا عبد اهللا يعين بن محزة  - ٦٤٥٣
أن : مد بن موسى عن عون بن حممد اهلامشي عن أمه عن أمساء بنت عميس الزبريي ثنا عبد اهللا بن نافع عن حم

فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أوصت أن يغسلها زوجها علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فغسلها هو 
أم  وأمساء بنت عميس ورواه الدراوردي عن حممد بن موسى عن عون بن حممد بن علي عن عمارة بن املهاجر أن

جعفر بنت حممد بن علي قالت حدثتين أمساء بنت عميس قالت غسلت أنا وعلي رضي اهللا عنه فاطمة بنت رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن املؤمل ثنا الفضل بن حممد الشعراين ثنا النفيلي 

  ره ثنا عبد العزيز بن حممد حدثين حممد بن موسى فذك

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر أنبأ أمحد بن احلسني احلذاء ثنا إسحاق بن موسى  - ٦٤٥٤
األنصاري ثنا علي بن ثابت حدثين إمساعيل بن إبراهيم بن املهاجر البجلي عن أبيه عن عبد الرمحن بن األسود أن بن 

سناد عن عبد الرمحن بن األسود أنه غسل امرأته حني غسل امرأته حني ماتت وهبذا اإل: مسعود رضي اهللا عنه 
ماتت وروينا يف غسل الزوج امرأته عن علقمة وجابر بن زيد وأيب قالبة وغريهم من التابعني وروي عن عبد اهللا بن 

مسعود أنه غسل امرأته حني ماتت بإسناد ضعيف وروي عن احلجاج بن أرطأة عن داود بن احلصني عن عكرمة 
   ١٣قال الرجل أحق بغسل امرأته  عن بن عباس

  باب غسل املرأة زوجها



حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن بطة األصبهاين ثنا حممد بن عبد اهللا بن رستة  - ٦٤٥٥
ي عن عروة ثنا أبو أيوب سليمان بن داود املنقري ثنا حممد بن عمر ثنا حممد بن عبد اهللا بن أخي الزهري عن الزهر

تويف أبو بكر رضي اهللا عنه ليلة الثالثاء لثمان بقني من مجادى اآلخرة سنة ثالث عشرة وأوصى : عن عائشة قالت 
أن تغسله أمساء بنت عميس امرأته وأهنا ضعفت فاستعانت بعبد الرمحن وهذا احلديث املوصول وإن كان راويه حممد 

بالقوي وله شواهد مراسيل عن بن أيب مليكة وعن عطاء بن أيب  بن عمر الواقدي صاحب التاريخ واملغازي فليس
رباح عن سعد بن إبراهيم أن أمساء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر رضي اهللا عنه وذكر بعضهم أن أبا بكر 

  رضي اهللا عنه أوصى بذلك 

بن شريك ثنا عبد اهللا بن وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد  - ٦٤٥٦
عبد اجلبار ثنا احلكم بن عبد اهللا األزدي حدثين الزهري عن سعيد بن املسيب عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

رحم اهللا امرأ غسلته امرأته وكفن يف أخالقه قالت ففعل ذلك بأيب : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  س األشجعية وكفن يف ثيابه اليت كان يبتذهلا هذا إسناد ضعيف بكر غسلته امرأته أمساء بنت عمي

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو  - ٦٤٥٧
عن أبيه  زرعة عبد الرمحن بن عمرو ثنا أمحد بن خالد ثنا حممد بن إسحاق عن حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري

لو كنت استقبلت من األمر ما استدبرت ما غسل النيب صلى اهللا عليه و سلم : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
   ١٤غري نسائه قال الشيخ رمحه اهللا فتلهفت على ذلك وال يتلهف إال على ما جيوز 

  باب املسلم يغسل ذا قرابته من املشركني ويتبع جنازته ويدفنه وال يصلي

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ عبد اهللا بن عمر بن أمحد بن شوذب املقرئ بواسط ثنا شعيب بن  - ٦٤٥٨عليه 
أتيت النيب : أيوب ثنا الفضل بن دكني عن سفيان عن أيب إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي اهللا عنه قال 

ذهب فواره وال حتدثن حدثا حىت تأتيين صلى اهللا عليه و سلم فقلت إن عمك الشيخ الضال قد مات يعين أباه قال ا
فأتيته فقلت له فأمرين فاغتسلت مث دعا يل بدعوات ما يسرين ما على األرض هبن من شيء وروى أبو داود يف 

املراسيل عن عمرو بن عثمان عن بقية عن حممد بن عوف عن أيب املغرية كالمها عن صفوان عن أيب اليمان اهلوزين 
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعارض جنازته قال بن عوف فجعل ميشي جمانبا هلا  قال ملا تويف أبو طالب

وهو يقول برتك رحم وجزيت خريا ومل يقم على قربه أخربناه أبو بكر حممد بن حممد أنبأ أبو احلسني الفسوي ثنا 
  أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره 

و منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أب - ٦٤٥٩
جاء رجل إىل بن عباس فقال إن أيب مات نصرانيا فقال اغسله وكفنه وحنطه مث : أيب سنان عن سعيد بن جبري قال 

   ١٥ادفنه مث قال ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا أوىل قرىب اآلية 

  اب من مل ير الغسل من غسل امليتب



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن  - ٦٤٦٠
سليمان أنبأ بن وهب عن سليمان بن بالل عن عمرو موىل املطلب عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنه أنه قال 

ل إذا غسلتموه وروينا يف ذلك عن عطاء وسعيد بن جبري عن بن عباس وروينا من ليس عليكم يف ميتكم غس: 
وجه آخر عن عطاء عن بن عباس مرفوعا ال تنجسوا موتاكم فإن املسلم ليس بنجس حيا وال ميتا وروينا يف ذلك 

   ١٦عن سعد بن أيب وقاص وبن عمر وبن مسعود وعائشة وقد مضى مجيع ذلك يف كتاب الطهارة 

  رأة متوت مع الرجال ليس معهم امرأةباب امل

أخربنا أبو بكر حممد بن حممد بن أمحد أنبأ أبو احلسني عبد اهللا بن إبراهيم ثنا أبو علي حممد بن أمحد  - ٦٤٦١
اللؤلؤي ثنا أبو داود ثنا هارون بن عباد ثنا أبو بكر يعين بن عياش عن حممد بن أيب سهل عن مكحول قال قال 

إذا ماتت املرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غريها والرجل مع النساء ليس معهن :  عليه و سلم رسول اهللا صلى اهللا
رجل غريه فإهنما ييممان ويدفنان ومها مبنزلة من ال جيد املاء هذا مرسل وروي عن سنان بن غرفة عن النيب صلى 

لواحد منهما حمرما ييممان بالصعيد وال  اهللا عليه و سلم يف الرجل ميوت مع النساء واملرأة متوت مع الرجال ليس
  يغسالن 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو صادق بن أيب الفوارس قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا احلسن بن  - ٦٤٦٢
يف املرأة متوت مع الرجال : مكرم ثنا يزيد يعين بن هارون أنبأ سعيد بن أيب عروبة عن مطر عن نافع عن بن عمر 

عهم امرأة قال ترمس يف ثياهبا ويذكر عن بن املسيب أنه قال تيمم بالصعيد وعن احلسن البصري يصب عليها ليس م
  املاء من فوق الثياب وكذا قال عطاء بن أيب رباح 

  مجاع أبواب عدد الكفن وكيف احلنوط

 )١٧   

  باب السنة يف تكفني الرجل يف ثالثة أثواب ليس فيهن قميص وال عمامة

نا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن أخرب - ٦٤٦٣
سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الفضل احلسن بن يعقوب بن يوسف العدل ثنا 

أن : عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها السري بن خزمية ثنا أبو نعيم املالئي ثنا سفيان مجيعا 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كفن يف ثالثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص وال عمامة لفظ حديث مالك 

ويف رواية الثوري قالت كفن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ثالثة أثواب سحولية كرسف ليس فيها قميص 
  رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم وعن بن أيب أويس عن مالك  وال عمامة

حدثنا أبو جعفر كامل بن أمحد املستملي أنبأ أبو سهل بشر بن أمحد اإلسفراييين ثنا داود بن احلسني  - ٦٤٦٤
أن : أخربته  البيهقي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ عبد العزيز بن حممد عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي اهللا عنها



رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كفن يف ثالثة أثواب سحولية بيض ليس فيها قميص وال عمامة رواه مسلم يف 
  الصحيح عن حيىي بن حيىي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا  - ٦٤٦٥
بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن  أبو العباس حممد

ملا اشتد مرض أيب بكر رضي اهللا عنه بكيت فأغمي علي فقلت : عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت 
  الرجز 

بكر رضي اهللا عنه فقال ليس كما قلت يا بنية قالت فأفاق أبو ) فإنه يف مرة مدفوق ... من ال يزال دمعه مقنعا ( 
ولكن جاءت سكرة املوت باحلق ذلك ما كنت منه حتيد مث قال أي يوم تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت 

فقلت يوم اإلثنني قالت فقال فأي يوم هذا قلت يوم اإلثنني قال فإين أرجو من اهللا ما بيين وبني الليل قالت فمات 
ثالثاء فدفن قبل أن يصبح قالت وقال يف كم كفنتم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال كنا كفناه يف ثالثة ليلة ال

أثواب سحولية جدد بيض ليس فيها قميص وال عمامة قالت فقال يل اغسلوا ثويب هذا وبه ردع زعفران أو مشق 
لق فقال هلا احلي أحوج إىل اجلديد من امليت واجعلوا معه ثوبني جديدين فقالت عائشة رضي اهللا عنها فقلت إنه خ

إمنا هو للمهلة أخرجه البخاري مبعناه يف حديث وهيب عن هشام دون ما يف صدره من بكاء عائشة وقوهلا وقراءته 
  اآلية 

 أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن حممد وأمحد بن سهل قاال - ٦٤٦٦
ثنا بن أيب عمر ثنا عبد العزيز بن حممد عن يزيد بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة أنه قال سألت عائشة يف 

يف ثالثة أثواب سحولية رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر : كم كفن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت 
أخربنا أبو علي  - ٦٤٦٧ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم باب ذكر اخلرب الذي خيالف ما روينا يف كفن رسو ١٨

الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل وعثمان بن أيب شيبة قاال ثنا بن إدريس عن يزيد بن أيب 
 كفن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ثالثة أثواب جنرانية احللة ثوبان: زياد عن مقسم عن بن عباس قال 

وقميصه الذي مات فيه وقال عثمان يف ثالثة أثواب حلة محراء وقميصه الذي مات فيه صلى اهللا عليه و سلم وقال 
عثمان يف ثالثة أثواب حلة محراء وقميصه الذي مات فيه صلى اهللا عليه و سلم هكذا رواه يزيد بن أيب زياد عن 

  مقسم ومبعناه رواه احلسن البصري مرسال 

أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا قبيصة عن وأخربنا  - ٦٤٦٨
كفن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ثوبني أبيضني : سفيان عن بن أيب ليلى عن احلكم عن مقسم عن بن عباس قال 

ن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا وبرد حربة كذا رواه حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى ومبعناه رواه علي ب
  عنه مرسال 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن  - ٦٤٦٩
كفن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ثالثة أثواب ثوبني : بن إسحاق حدثين الزهري عن علي بن احلسني قال 

   ١٩حاريني وبرد حربة ادرج فيها ادراجا ص



  باب بيان عائشة رضي اهللا عنها بسبب االشتباه يف ذلك على غريها

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد السالم الوراق ثنا حيىي  - ٦٤٧٠
طاهر واللفظ له أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا بن حيىي أنبأ أبو معاوية ح وأخربنا أبو صاحل بن أيب 

كفن رسول اهللا صلى : هناد بن السري ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
لى اهللا عليه و سلم يف ثالثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص وال عمامة فأما احللة فإمنا شبه ع

الناس فيها أهنا اشتريت له حلة ليكفن فيها فتركت احللة فأخذها عبد اهللا بن أيب بكر فقال ألحبسنها لنفسي حىت 
أكفن فيها مث قال لو رضيها اهللا عز و جل لنبيه صلى اهللا عليه و سلم لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها رواه مسلم 

بن عبد اجلبار عن أيب معاوية بإسناده قال كفن رسول اهللا صلى اهللا يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وغريه ورواه أمحد 
عليه و سلم يف بردين حربة كانا لعبد اهللا بن أيب بكر ولف فيهما مث نزعا عنه وذكر احلديث وفيه داللة على أن عبد 

  على ذلك اهللا بن أيب بكر إمنا أمسكهما لنفسه ألهنما كانا له ورواية علي بن مسهر عن هشام أيضا تدل 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن شاذان ثنا علي بن حجر ثنا  - ٦٤٧١
أدرج النيب صلى اهللا عليه و سلم يف : علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

عنه وكفن يف ثالثة أثواب سحولية ميانية ليس فيها عمامة وال قميص حلة مينية كانت لعبد اهللا بن أيب بكر مث نزعت 
فرفع عبد اهللا احللة وقال أكفن فيها مث قال مل يكفن فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأكفن فيها فتصدق هبا 

  رواه مسلم يف الصحيح عن علي بن حجر 

الفقيه وأبو عمرو بن أيب جعفر قاال أنبأ احلسن بن سفيان وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد  - ٦٤٧٢
ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا حفص بن غياث وبن عيينة وبن إدريس وعبدة ووكيع كلهم عن هشام بن عروة وهذا 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كفن يف ثالثة : لفظ حديث حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن عائشة 
ميانية ليس له فيها قميص وال عمامة قال فقيل لعائشة رضي اهللا عنها إهنم يزعمون أنه قد كان كفن يف أثواب بيض 

برد حربة قالت عائشة رضي اهللا عنها قد جاؤوا بربد حربة ومل يكفنوه رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب 
  شيبة 

حامد بن الشرقي ثنا حممد بن حيىي الذهلي ثنا علي بن  أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو - ٦٤٧٣
عبد اهللا ثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي قال حدثين الزهري قال حدثين القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهللا 

ادرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ثوب حربة مث أخر عنه قال القاسم إن بقايا ذلك الثوب : عنها قالت 
بعد قال الشيخ رمحه اهللا فالذي باع عبد اهللا بن أيب بكر وتصدق بثمنه هو احللة واحللة عندهم ثوبان والذي  عندنا

قال القاسم إن بقاياه عندنا هو الثوب الثالث الذي زعموا أنه كفن فيهما وفيه فبينت عائشة رضي اهللا عنها بيانا 
ربد حربة فلم يكفن فيها وكفن يف ثالثة أثواب بيض كرسف شافيا أنه أتى بالثوبني الذين كانوا يسموهنما حلة وب

   ٢٠ليس فيها قميص وال عمامة واهللا أعلم 

  باب الدليل على جواز التكفني يف ثوب واحد



أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنبأ حاجب بن أمحد الطوسي ثنا حممد بن محاد ثنا أبو معاوية ح  - ٦٤٧٤
افظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب الفراء وحممد بن عبد السالم وأخربنا أبو عبد اهللا احل

هاجرنا مع رسول : الوراق قاال ثنا حيىي بن حيىي أنبأ أبو معاوية عن األعمش عن شقيق عن خباب بن األرت قال 
هللا فمنا من مضى مل يأكل من أجره شيئا اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سبيل اهللا نبتغي وجه اهللا فوجب أجرنا على ا

منهم مصعب بن عمري قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إال منرة فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت 
رجاله وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا 

ومنا من أينعت له مثرته فهو يهديها رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأخرجه على رجليه من األذخر قال 
  البخاري من أوجه أخر عن األعمش 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا حبان عن  - ٦٤٧٥
أن عبد الرمحن بن عوف أتى بطعام وكان صائما فقال قتل : ه بن املبارك عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي

مصعب بن عمري وهو خري مين وكفن يف بردة إن غطي رأسه بدت رجاله وإن غطي رجاله بدا رأسه قال واراه قال 
وقتل محزة وهو خري مين مث بسط لنا من الدنيا أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا 

  جلت لنا وجعل يبكي حىت ترك الطعام رواه البخاري يف الصحيح عن عبدان وغريه عن عبد اهللا بن املبارك ع

أخربنا أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا إبراهيم بن مهدي  - ٦٤٧٦
اال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي ق

ملا : قال حدثنا إبراهيم بن مهدي ثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة قال أنبأ هشام بن عروة عن أبيه عن الزبري قال 
اهللا انصرف املشركون يوم أحد جلس النيب صلى اهللا عليه و سلم ناحية وجاءت امرأة تؤم القتلى فقال النيب صلى 

عليه و سلم املرأة املرأة فلما تومستها فإذا هي أمي صفية فقلت يا أمه ارجعي فلدمت يف صدري وقالت ال أرض لك 
فقلت إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعزم عليك قال فأعطتين ثوبني فقالت كفنوا يف هذين أخي قال فوجدنا 

يف أنفسنا غضاضة أن نكفن محزة يف ثوبني واألنصاري إىل إىل جنب محزة رجال من األنصار ليس له كفن فوجدنا 
   ٢١جنبه ليس له كفن قال فأقرعنا بينهم يف أجود الثوبني فكفنا كل واحد منهما يف الثوب الذي طار له 

  باب جواز التكفني يف القميص وإنا كنا خنتار ما اختري لرسول اهللا صلى اهللا

ي بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار وأبو أخربنا أبو احلسني عل - ٦٤٧٧عليه و سلم 
أتى : جعفر حممد بن عمرو الرزاز قاال ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو مسع جابر بن عبد اهللا يقول 

على ركبتيه أو  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قرب عبد اهللا بن أيب بعد ما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه
فخذيه فنفث عليه من ريقه وألبسه قميصه واهللا أعلم رواه البخاري يف الصحيح عن مالك بن إمساعيل وغريه ورواه 

  مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن سفيان 

بن نصر ثنا وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار وأبو جعفر الرزاز قاال ثنا سعدان  - ٦٤٧٨
ملا كان العباس بن عبد املطلب باملدينة طلبت له األنصار ثوبا : سفيان عن عمرو مسع جابر بن عبد اهللا يقول 



يكسونه فلم جيدوا قميصا يصلح عليه إال قميص عبد اهللا بن أيب فكسوه إياه رواه البخاري عن عبد اهللا بن حممد 
  عليه و سلم قصد مبا فعل مكافأته مبا صنع واهللا أعلم  املسندي عن سفيان وقد قيل إن النيب صلى اهللا

فذكر احلديث : أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ بن ناجية ثنا إسحاق ثنا سفيان  - ٦٤٧٩
  وزاد قال سفيان فلعل النيب صلى اهللا عليه و سلم جازاه بذلك القميص 

بأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا حيىي وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أن - ٦٤٨٠
ملا تويف عبد اهللا بن أيب بن سلول جاء ابنه عبد اهللا بن عبد اهللا إىل : عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال 

مث سأله أن يصلي عليه فقام رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال يا رسول اهللا 

استغفر هلم أو { أتصلي عليه وقد هناك اهللا أن تصلي عليه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا خريين اهللا فقال 
وسأزيد على سبعني قال إنه منافق قال فصلى عليه } م إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اهللا هلم ال تستغفر هل

} وال تصل على أحد منهم مات أبدا وال تقم على قربه { رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأنزل اهللا عز و جل 
  ىي القطان رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن أيب موسى وغريه عن حي

أخربنا أبو أمحد املهرجاين العدل أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكري  - ٦٤٨١
امليت يقمص ويؤزر : ثنا مالك عن بن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أنه قال 

احد كفن فيه وهذا موقوف وروينا عن نافع أن ابنا لعبد اهللا بن عمر ويلف بالثوب الثالث فإن مل يكن إال ثوب و
   ٢٢مات فكفنه بن عمر يف مخسة أثواب عمامة وقميص وثالث لفائف 

  باب استحباب البياض يف الكفن قد مضى يف هذا الباب حديث عائشة رضي اهللا

أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي أنبأ  - ٦٤٨٢عنها 
عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ املسعودي عن حبيب بن أيب ثابت واحلكم عن ميمون بن أيب شبيب عن مسرة 

  إلبسوا الثياب البيض فإهنا أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم : بن جندب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن أخربنا  - ٦٤٨٣
عطاء أنبأ سعيد هو بن أيب عروبة عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن مسرة بن جندب عن النيب صلى اهللا 

م فإنه من خري لباسكم وقد رويناه عن بن عليكم بالبياض فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاك: عليه و سلم أنه قال 
   ٢٣عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف كتاب اجلمعة 

  باب من استحب فيه احلربة وما صبغ غزله مث نسج

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا احلسن بن الصباح ثنا إمساعيل بن عبد  - ٦٤٨٤
بن عقيل بن معقل عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا  الكرمي حدثين إبراهيم

  إذا تويف أحدكم فوجد شيئا فليكفن يف ثوب حربة : صلى اهللا عليه و سلم يقول 



وأخربنا أبو علي أنبأ حممد أنبأ أبو داود ثنا أمحد بن صاحل حدثين بن وهب حدثين هشام بن سعد عن  - ٦٤٨٥
خري : ن أيب نصر عن عبادة بن نسي عن أبيه عن عبادة بن الصامت أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال حامت ب

الكفن احللة وخري األضحية الكبش األقرن قال الشيخ واحللة هي ثوبان أمحران غالبا واألحاديث يف أن النيب صلى 
   ٢٤التوفيق اهللا عليه و سلم كفن يف ثياب بيض وأنه استحب البياض أصح وباهللا 

  باب ما يستحب من حتسني الكفن

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو طاهر حممد بن احلسن احملمد آباذي ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا  - ٦٤٨٦
أنه خطب : عبد الرزاق أنبأ بن جريج حدثين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

رجال من أصحابه قبض وكفن يف كفن غري طائل وقرب ليال فزجر النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يقرب يوما وذكر 
بالليل حىت يصلى عليه إال أن يضطر اإلنسان إىل ذلك وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا كفن أحدكم أخاه 

   ٢٥فليحسن كفنه أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث حجاج بن حممد عن بن جريج 

  باب من كره ترك القصد فيه

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن عبيد احملاريب ثنا عمرو أبو مالك  - ٦٤٨٧
اجلنيب عن إمساعيل بن أيب خالد عن عامر عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال ال يغاىل يف كفن فإين مسعت 

  ال تغالوا يف الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا : و سلم يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسن بن يعقوب العدل ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب أنبأ شعبة  - ٦٤٨٨
ومخسني ملا حضر حذيفة املوت قال ابتاعوا يل كفنا قال فأتى حبلة بثمن ثالث مائة : عن أيب إسحاق عن صلة قال 

درمها فقال ال حاجة يل هبا اشتروا يل ثوبني أبيضني فإهنما لن يتركا علي إال قليال حىت أبدل هبما خريا منهما أو شرا 
   ٢٦منهما 

  باب من استعد الكفن يف حال احلياة

اهيم الترمجاين أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو يعلى واملنيعي قاال ثنا أبو إبر - ٦٤٨٩
أن امرأة جاءت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم بربدة منسوجة منها : ثنا عبد العزيز بن أيب حازم عن أبيه عن سهل 

حاشيتها مث قال أتدرون ما الربدة قالوا الشملة قال نعم فقالت نسجت هذه بيدي فجئت ألكسوكها فلبسها رسول 
ا فخرج وإهنا إلزاره أو رداؤه شك أبو إبراهيم فجسها فالن بن فالن لرجل قد اهللا صلى اهللا عليه و سلم حمتاجا إليه

مساه يومئذ فقال ما أحسن هذه الربدة أكسيتنيها قال نعم فلما دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طواها فأرسل 
إليها مث سألته إياها وقد علمت هبا إليه فقال له القوم واهللا ما أحسنت لبسها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حمتاجا 

أنه ال يرد سائال فقال واهللا ما سألته إياها إال ليكون كفين يوم أموت قال سهل وكانت كفنه يوم مات رواه 
   ٢٧البخاري يف الصحيح عن القعنيب عن عبد العزيز ومل يشك يف اإلزار 

  باب احلنوط للميت



أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا مسدد ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان  - ٦٤٩٠
أن رجال كان واقفا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : محاد بن زيد عن أيوب وعمرو عن سعيد بن جبري عن بن عباس 

سلم و سلم بعرفة فوقع عن راحلته قال أيوب فوقصته وقال عمرو فأقعصته فمات فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
اغسلوه مباء وسدر وكفنوه يف ثوبني وال حتنطوه وال ختمروا رأسه فإن اهللا يبعثه يليب وقال عمرو ملبيا قال إمساعيل 

هكذا قال مسدد وخالفه عارم وسليمان اتفقا على أن عمرا قال يليب وإن أيوب قال ملبيا رواه البخاري يف 
أن غري احملرم حينط كما خيمر وأن النهي وقع ألجل  الصحيح عن مسدد وأخرجه مسلم كما مضى وفيه دليل على

  اإلحرام 

أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا عبد اهللا بن روح املدائين ثنا شبابة بن  - ٦٤٩١
اهللا سوار ثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن احلسن عن عيت عن أيب بن كعب قال قال رسول اهللا صلى 

إن آدم ملا مرض مرضه الذي مات فيه قال لبنيه يا بين إين مريض وإين أشتهي ما يشتهي املريض وإين : عليه و سلم 
أشتهي من مثار اجلنة فابغوا يل من مثار اجلنة قال فخرجوا يسعون يف األرض فلقيتهم املالئكة عيانا فقالوا يا بين آدم 

اجلنة فقال ارجعوا فقد أمر بقبض روح أبيكم إىل اجلنة قال فقبضوا روحه وهم أين تريدون قالوا نبغي أبانا من مثار 
ينظرون وكفنوه وحنطوه وهم ينظرون وصلوا عليه وهم ينظرون مث قالوا يا بين آدم هذه سنتكم يف موتاكم يرفعه 

دفنوه وزاد خارجة بن مصعب ووقفه هشيم بن بشري وغريه عن يونس بن عبيد وزاد فيه بعضهم مث حفروا له مث 
  وكذلكم فافعلوا 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر أنبأ حامد بن حممد بن شعيب ثنا سريج بن يونس ثنا  - ٦٤٩٢
ملا احتضر آدم : هشيم أنبأ يونس بن عبيد عن احلسن قال حدثين عيت السعدي قال مسعت أيب بن كعب حيدث قال 

  فذكره موقوفا مبعناه 

نا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو أمحد حممد بن حممد احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا أخرب - ٦٤٩٣
حممود بن غيالن أمأله علينا ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا أبو معاوية شيبان عن ليث بن أيب سليم عن عبد 

ك قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امللك بن أيب بشري عن حفصة بنت سريين عن أم سليم أم أنس بن مال
إذا توفيت املرأة فأرادوا أن يغسلوها فذكر احلديث بطوله قال مث احشي سفلتها كرسفا ما استطعت مث امسي : 

كرسفها من طيبها مث خذي سبنية طويلة مغسولة فاربطيها على عجزها كما يربط النطاق مث اعقديها بني فخذيها 
  قي طرف السبنية من عند عجزها إىل قريب من ركبتيها فهذا بيان سفلتها مث طيبيها وكفنيها وضمي فخذيها مث ال

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين علي بن عيسى ثنا أمحد بن جندة ثنا حممد بن عبد اهللا بن منري ثنا حيىي  - ٦٤٩٤
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال 

إذا أمجرمت امليت فأوتروا وروي أمجروا كفن امليت ثالثا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا 
عباس بن أمحد قال مسعت حيىي بن معني وذاكرته يعين هذا احلديث فقال حيىي مل يرفعه إال حيىي بن آدم قال حيىي وال 

  أظن هذا احلديث إال غلطا 



أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن  - ٦٤٩٥
امجروا ثيايب إذا مت مث حنطوين : هشام بن عروة عن أبيه عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما أهنا قالت ألهلها 

   ٢٨نوطا وال تتبعوين بنار وال تذروا على كفين ح

  باب الكافور واملسك للحنوط أما الكافور فقد مضى فيه عن أم عطية عن النيب

صلى اهللا عليه و سلم حيث قال اجعلن يف اآلخرة كافورا أو شيئا من كافور ويذكر عن بن مسعود أن الكافور 
فارسي أنبأ أبو احلسن أمحد بن جعفر بن أخربناه أبو بكر حممد بن إبراهيم ال - ٦٤٩٦يوضع على مواضع السجود 

أيب توبة الصويف أنبأ أبو بكر حممد بن الفضل بن حامت اآلملي ثنا عبد اهللا بن إسحاق ثنا بشر بن عمر ثنا مهام بن 
الكافور يوضع على مواضع السجود وأما : حيىي أخربين زائدة قال مسعت النخعي عن علقمة عن بن مسعود قال 

  املسك فقد 

أخربنا أبو طاهر الفقيه من أصله أخربنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا حممد بن حيىي ثنا يزيد بن  - ٦٤٩٧
أن رسول : هارون أنبأ شعبة عن خليد بن جعفر واملستمر األزدي قاال مسعنا أبا نضرة حيدث عن أيب سعيد اخلدري 

شت خامتها مسكا واملسك أطيب الطيب رواه مسلم اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكر امرأة من بين إسرائيل قال ح
  يف الصحيح عن عمرو الناقد عن يزيد بن هارون 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن أيوب أنبأ إبراهيم بن موسى ثنا محيد بن  - ٦٤٩٨
كان عند علي رضي اهللا عنه : ئل قال عبد الرمحن الرواسي ثنا احلسن بن صاحل عن هارون بن سعيد عن أيب وا

مسك فأوصى أن حينط به قال وقال علي رضي اهللا عنه هو فضل حنوط رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وروينا يف 
  ذلك عن بن عمر وأنس بن مالك 

رشيد ثنا سعيد أخربنا اإلمام أبو الفتح العمري أنبأ أبو حممد الشرحيي أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا داود بن  - ٦٤٩٩
مات سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي اهللا عنه وكان بدريا : بن مسلمة ثنا إمساعيل بن أمية عن نافع قال 

فقالت أم سعيد لعبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه أحتنطه باملسك فقال وأي طيب أطيب من املسك هايت مسكك 
  بع حبنوطه مراقه ومغابنه فناولته إياه قال ومل يكن يصنع كما تصنعون وكنا نت

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد احلسن بن محشاذ أخو علي ثنا أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل ثنا  - ٦٥٠٠
ملا تويف أنس بن مالك جعل يف حنوطه مسك فيه من عرق : بن أيب مرمي حدثين حيىي بن أيوب حدثين محيد قال 

   ٢٩سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  باب الدخول على امليت وتقبيله

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو يعلى ثنا أمحد بن مجيل  - ٦٥٠١
املروزي أنبأ عبد اهللا بن املبارك أنبأ معمر ويونس قال الزهري وأخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف أن عائشة 

أن أبا بكر رضي اهللا عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حىت نزل :  صلى اهللا عليه و سلم أخربته زوج النيب



فدخل املسجد فلم يكلم الناس حىت دخل على عائشة فتيمم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو مسجي بربدة 
اهللا عليك موتتني أبدا أما املوتة اليت  حربة فكشف عن وجهه وأكب عليه فقبله وبكى مث قال بأيب أنت واهللا ال جيمع

كتب اهللا عليك فقد متها قال الزهري أخربين أبو سلمة قال أخربين بن عباس أن أبا بكر رضي اهللا عنه خرج وعمر 
رضي اهللا عنه يكلم الناس فقال اجلس فأىب عمر أن جيلس فقال اجلس فأىب أن جيلس فتشهد أبو بكر رضي اهللا عنه 

ه وتركوا عمر فقال أيها الناس من كان منكم يعبد حممدا فإن حممدا قد مات ومن كان منكم يعبد فمال الناس إلي
وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو { اهللا فإن اهللا عز و جل حي ال ميوت قال اهللا عز و جل 

يكونوا يعلمون أن اهللا عز و جل أنزل هذه  قال واهللا لكأن الناس مل} الشاكرين { إىل } قتل انقلبتم على أعقابكم 
اآلية إال حني تالها أبو بكر فتلقاها منه الناس فما يسمع بشرا إال يتلوها رواه البخاري يف الصحيح عن بشر بن 

  حممد عن بن املبارك 

عن الليث عن أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا حيىي  - ٦٥٠٢
عقيل عن بن شهاب أنه قال أخربين خارجة بن زيد بن ثابت األنصاري أن أم العالء امرأة من األنصار قد بايعت 

أهنم اقتسموا املهاجرين قرعة يعين فطار لنا عثمان بن مظعون أنزلناه يف : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخربته 
تويف وغسل وكفن يف ثالث دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت أبياتنا فوجع وجعه الذي تويف فيه فلما 

فقلت رمحه اهللا عليك أبا السائب شهاديت عليك لقد أكرمك اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما يدريك 
ما هو فواهللا لقد أن اهللا أكرمه قلت بأيب أنت يا رسول اهللا فمن أكرمه اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أ

جاءه اليقني واهللا إين ألرجو له اخلري واهللا ما أدري وأنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ماذا يفعل يب فقالت واهللا 
إين ال أزكي أحدا بعده أبدا رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري وقال وكفن يف أثوابه ويف آخره قالت 

البخاري فقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به وتابعه شعيب وعمرو بن دينار  فواهللا ال أزكي بعده أبدا قال
  ومعمر ويذكر عن الليث بن سعد أنه قال هذا القول قبل أن ينزل عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا 

د بن منصور أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمح - ٦٥٠٣
أن النيب صلى اهللا : ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري عن عاصم بن عبيد اهللا بن عاصم عن القاسم بن حممد عن عائشة 

عليه و سلم دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت فكشف عن وجهه مث أكب عليه فقبله وبكى حىت رأيت 
  الدموع تسيل على وجنتيه 

أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا الباغندي ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا  أخربنا أبو احلسن علي بن - ٦٥٠٤
ملا قتل أيب يوم أحد فجعلت أبكي وأكشف الثوب : شعبة عن حممد بن املنكدر قال مسعت جابر بن عبد اهللا يقول 

سلم ال ينهاين عن عن وجهه وجعل أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم ينهوين عن ذلك والنيب صلى اهللا عليه و 
ذلك وجعلت عميت تبكي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تبكي أو ما يبكيك ما زالت املالئكة تظله 

   ٣٠بأجنحتها حىت رفعوه رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة 

  لقرب روي يف ذلك عنباب عقد األكفان عند خوف االنتشار وحلها إذا أدخلوه ا



وأخربنا أبو القاسم طلحة بن علي بن الصقر ببغداد أنبأ أمحد بن  - ٦٥٠٥الشعيب والنخعي ومسلم بن يسار 
عثمان بن حيىي اآلدمي ثنا عباس بن حممد الدوري ثنا سريج بن النعمان ثنا خلف يعين بن خليفة قال مسعت أيب 

ملا وضع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعيم بن مسعود يف : ار يقول أظنه مسعه من مواله ومواله معقل بن يس
القرب نزع األخلة بفيه وقوله أظنه أحسبه من قول الدوري ورواه أبو داود يف املراسيل عن عباد بن موسى وسليمان 

   بن داود العتكي أن خلف بن خليفة حدثهم عن أبيه قال بلغه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكره

أنبأين أبو عبد اهللا احلافظ إجازة أن أبا الوليد أخربهم ثنا إبراهيم بن علي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ عبد  - ٦٥٠٦
مات بن لسمرة وذكر احلديث قال فقال انطلق به : الوارث عن عقبة بن يسار قال حدثين عثمان بن أخي مسرة قال 

نة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث أطلق عقد رأسه وعقد إىل حفرته فإذا وضعته يف حلده فقل بسم اهللا وعلى س
   ٣١رجليه 

  باب السنة يف اللحد

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد وإمساعيل بن قتيبة وحممد  - ٦٥٠٧
بن جعفر املسوري عن إمساعيل بن حممد عن بن حجاج وحممد بن عبد السالم قالوا ثنا حيىي بن حيىي أنبأ عبد اهللا 

أن سعد بن أيب وقاص قال يف مرضه الذي مات فيه احلدوا يل حلدا وانصبوا علي اللنب نصبا كما : عامر بن سعد 
  صنع برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

ن موسى بن الفضل قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وحممد ب - ٦٥٠٨
أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال حدثين حسني بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عباس عن 

 ملا أرادوا أن حيفروا لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان أبو عبيدة بن اجلراح يضرح: عكرمة عن بن عباس قال 
ألهل مكة وكان أبو طلحة زيد بن سهل رضي اهللا عنه يلحد ألهل املدينة فدعا العباس رجلني فأخذ بأعناقهما فقال 
اذهب أنت إىل أيب عبيدة واذهب أنت إىل أيب طلحة اللهم خر لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيهما جاء حفر له 

ة أبا عبيدة فلحد لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوجد صاحب أيب طلحة أبا طلحة ومل جيد صاحب أيب عبيد
  وروي ذلك عن أنس بن مالك خمتصرا 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا إسحاق بن إمساعيل ثنا حكام بن سلم عن  - ٦٥٠٩
اللحد لنا : اهللا عليه و سلم  علي بن عبد األعلى عن أبيه عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى

  والشق لغرينا وروي ذلك أيضا عن جرير بن عبد اهللا مرفوعا 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق  - ٦٥١٠
ذان عن جرير بن عبد اهللا قال قال أنبأ سفيان عن مسلم بن عبد الرمحن عن عثمان بن عمري أيب اليقظان عن زا

اللحد لنا والشق لغرينا كذا رواه عبد الرزاق عن الثوري ورواه وكيع والفريايب : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
باب ما روي يف قطيفة رسول اهللا  ٣٢ومجاعة عن سفيان عن عثمان بن عمري مل يذكروا فيه مسلم بن عبد الرمحن 



أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ٦٥١١ صلى اهللا عليه و سلم
  أدخل يف قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قطيفة محراء : شعبة عن أيب محزة قال مسعت بن عباس يقول 

تيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ وكيع عن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق ثنا إمساعيل بن ق - ٦٥١٢
  مبعناه رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي عن وكيع عن شعبة : شعبة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ٦٥١٣
وقد كان : ني بن عبد اهللا عن عكرمة عن بن عباس قال اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال حدثين حس

شقران حني وضع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حفرته أخذ قطيفة قد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
يلبسها ويفرشها فدفنها معه يف القرب وقال واهللا ال يلبسها أحد بعدك فدفنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

هذه الرواية إن كانت ثابتة داللة على أهنم مل يفرشوها يف القرب استعماال للسنة يف ذلك وقد روي عن يزيد بن  ففي
   ٣٣األصم عن بن عباس أنه كره أن جيعل حتت امليت ثوبا يف القرب 

  باب ما جاء يف استقبال القبلة باملوتى

امل القاضي إمالء ثنا أبو قالبة عبد امللك بن حممد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن ك - ٦٥١٤
الرقاشي ثنا معاذ بن هانئ ثنا حرب بن شداد ثنا حيىي بن أيب كثري عن عبد احلميد بن سنان عن عبيد بن عمري عن 

لون يف حجة الوداع أال إن أولياء اهللا املص: أبيه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
من يقم الصلوات اخلمس اليت كتنب عليه ويصوم رمضان حيتسب صومه يرى أنه عليه حق ويعطي زكاة ماله 

حيتسبها وجيتنب الكبائر اليت هنى اهللا عنها مث إن رجال سأله فقال يا رسول اهللا ما الكبائر فقال هن تسع الشرك 
ال اليتيم وأكل الربا وقذف احملصنة وعقوق إشراك باهللا وقتل نفس مؤمن بغري حق وفرار يوم الزحف وأكل م

الوالدين املسلمني واستحالل البيت احلرام قبلتكم أحياء وأمواتا مث قال ال ميوت رجل مل يعمل هؤالء الكبائر ويقيم 
الصالة ويؤيت الزكاة إال كان مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف دار أبواهبا مصاريع من ذهب سقط من كتايب أو من 

  ب شيخي السحر كتا

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن  - ٦٥١٥
سألت بن عمر وهو يف أصل األراك يوم : حممد ثنا حسني بن حممد املروروذي ثنا أيوب عن طيسلة بن علي قال 

له يرمحك اهللا حدثين عن الكبائر فقال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه عرفة وهو ينضح على رأسه املاء ووجهه فقلت 
و سلم الكبائر اإلشراك باهللا وقذف احملصنة فقلت أقتل الدم قال نعم ورغما وقتل النفس املؤمنة والفرار يوم 

ينا عن احلسن الزحف وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين املسلمني واحلاد بالبيت احلرام قبلتكم أحياء وأمواتا ورو
عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه ذكر الكعبة فقال واهللا ما هي إال أحجار نصبها اهللا قبلة ألحيائنا ونوجه إليها 

   ٣٤موتانا 

  باب األذخر للقبور وسد الفرج



لعباس بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا السوسي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ ا - ٦٥١٦
: الوليد بن مزيد أخربين أيب ثنا األوزاعي ثنا حيىي بن أيب كثري حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن قال حدثين أبو هريرة 
فذكر احلديث يف حرم مكة وقول النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يعضد شجرها وال خيتلي شوكها قال فقال العباس 

ر فإنا جنعله يف مساكننا وقبورنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال بن عبد املطلب يا رسول اهللا إال األذخ
األذخر إال األذخر أخرجاه يف الصحيحني من حديث األوزاعي وأخرجه البخاري أيضا من حديث بن عباس وصفية 

  بنت شيبة مبعناه 

ملا وضعت أم : يب أمامة قال وروى عبيد اهللا بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرمحن عن أ - ٦٥١٧
كلثوم بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف القرب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منها خلقناكم وفيها 

نعيدكم ومنها خنرجكم تارة أخرى بسم اهللا ويف سبيل اهللا وعلى ملة رسول اهللا فلما بين عليها حلدها طفق يطرح 
الل اللنب مث قال أما إن هذا ليس بشيء ولكنه يطيب نفس احلي وهذا إسناد ضعيف إليهم احلبوب ويقول سدوا خ

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر حممد بن حممد البغدادي ثنا حيىي بن عثمان بن صاحل السهمي حدثين أيب ثنا 
ه أما إهنا ال تضر وال تنفع ولكنها حيىي بن أيوب عن عبيد اهللا بن زحر فذكره وقد روي يف سد الفرجة باملدرة وقول

   ٣٥تقر بعني احلي عن مكحول عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال 

  باب إهالة التراب يف القرب باملساحي وباأليدي

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ أمحد بن  - ٦٥١٨
نا يونس بن بكري عن أيب إسحاق قال حدثتين فاطمة بنت حممد امرأة عبد اهللا بن أيب بكر قال بن عبد اجلبار ث

قالت واهللا ما علمنا بدفن رسول : إسحاق وأدخلتين عليها حىت مسعته منها عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا 
  عاء اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت مسعنا صوت املساحي يف جوف ليلة األرب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ محاد بن زيد  - ٦٥١٩
ملا مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مرضه الذي قبض فيه أسندته فاطمة رضي اهللا : عن ثابت عن أنس قال 

اكرب أبتاه فقال أنه ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما قبض عنها إىل صدرها فجعل يتغشاه الكرب فقالت و
ودفن قالت يل فاطمة يا أنس أطابت أنفسكم أن حتثوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال محاد إمنا حفظ 

  أطابت أنفسكم أن حتثوا رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب عن محاد 

املراسيل عن أمحد بن منيع عن محاد بن خالد عن هشام بن سعد عن زياد عن وفيما ذكر أبو داود يف  - ٦٥٢٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حثا يف قرب ثالثا أخربناه أبو بكر حممد بن حممد أنبأ أبو احلسني : أيب املنذر 

  الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره 

وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ - ٦٥٢١
حممد بن إسحاق أنبأ علي بن حفص املدائين ثنا القاسم بن عبد اهللا يعين العمري عن عاصم بن عبيد اهللا عن عبد اهللا 

ظعون رضي اهللا عنه فصلى رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم حني دفن عثمان بن م: بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال 



عليه وكرب عليه أربعا وحثا بيديه ثالث حثيات من التراب وهو قائم على القرب إسناده ضعيف إال أن له شاهدا من 
جهة جعفر بن حممد عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال ويروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعا 

  واهللا أعلم 

عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس ثنا حممد بن إسحاق أنبأ نعيم بن محاد وأخربنا أبو  - ٦٥٢٢
تويف رجل فلم تصب له حسنة إال ثالث حثيات : حدثين حممد بن محري عن حممد بن زياد األهلاين عن أيب أمامة قال 
  حثاها يف قرب فغفرت له ذنوبه وهذا موقوف حسن يف هذا الباب 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس ثنا حممد بن إسحاق أنبأ الفضل بن  - ٦٥٢٣
صلى علي رضي اهللا عنه على يزيد بن مكفف فكرب أربعا قال مث : دكني ثنا مالك بن مغول عن عمري بن سعيد قال 

  حثا يف قربه التراب 

رأى عليا رضي اهللا عنه : عن أيب مالك األشجعي عن عمري بن سعيد أنه قال وأخربنا أبو نعيم ثنا شريك  - ٦٥٢٤
  يف قرب بن مكفف حثا ثنتني أو ثالثا 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد اهللا بن عثمان  - ٦٥٢٥
ا دفن زيد بن ثابت حثا عليه التراب مث قال هكذا يدفن مل: أنبأ عبد اهللا أنبأ معمر عن علي بن زيد أن بن عباس 

   ٣٦العلم فحدثت به علي بن احلسني فقال وبن عباس واهللا لقد دفن به علم كثري 

  باب ال يزاد يف القرب على أكثر من ترابه لئال يرتفع جدا

محد بن سلمة ثنا إسحاق بن أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أ - ٦٥٢٦
أن رسول : إبراهيم أنبأ حفص بن غياث عن بن جريج عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا وعن سليمان بن موسى 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يبىن على القرب أو يزاد عليه أو جيصص ورواه أبان بن أيب عياش عن احلسن وأيب 
هللا عليه و سلم قال وال يزاد على حفريته التراب ويف احلديث األول كفاية أبان نضرة عن جابر عن النيب صلى ا

  ضعيف وروي كما 

أنبأين أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان أنبأ أبو كامل ثنا الفضيل بن سليمان عن  - ٦٥٢٧
أحلد له حلدا ونصب عليه اللنب نصبا وذكر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر 

  احلديث قال ورفع قربه من األرض حنوا من شرب كذا وجدته 

وقد أنبأين أبو عبد اهللا احلافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا حممد بن إسحاق ثنا أمحد بن عبدة ثنا عبد العزيز  - ٦٥٢٨
رش على قربه املاء ووضع عليه حصباء من حصباء  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم: عن جعفر بن حممد عن أبيه 

  العرصة ورفع قربه قدر شرب وهذا مرسل ورواه الواقدي بإسناد له عن جابر وذلك يرد 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو وأبو صادق بن أيب  - ٦٥٢٩
م ثنا أبو زرعة الدمشقي ثنا أمحد بن خالد الوهيب ثنا حممد بن إسحاق عن الفوارس قالوا أنبأ أبو العباس هو األص

خرجنا غزاة يف زمن معاوية إىل هذه الدروب وعلينا فضالة بن عبيد فتويف بن عم يل يقال له : مثامة بن شفي قال 
ى اهللا عليه و سلم كان نافع بن عبد قال فقام فضالة يف حفرته فلما دفناه قال خففوا عليه التراب فإن رسول اهللا صل

   ٣٧يأمرنا بتسوية القبور 

  باب رش املاء على القرب ووضع احلصباء عليه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ٦٥٣٠
أن الرش على القرب كان على : د عن أبيه سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين سليمان بن بالل عن جعفر بن حمم

  عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وغريه قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ  - ٦٥٣١
على قرب إبراهيم ابنه ووضع عليه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رش : إبراهيم بن حممد عن جعفر بن حممد عن أبيه 

  حصباء قال الشافعي واحلصباء ال تثبت إال على قرب مسطح 

وفيما ذكر أبو داود يف املراسيل عن عبد اهللا بن مسلمة وغريه عن عبد العزيز بن حممد عن عبد اهللا بن  - ٦٥٣٢
هيم وأنه أول قرب رش عليه وأنه قال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رش على قرب إبرا: حممد بن عمر عن أبيه 

حني دفن وفرغ منه سالم عليكم وال أعلمه إال قال حثا عليه بيده أخربناه أبو بكر أنبأ الفسوي ثنا اللؤلؤي ثنا أبو 
  داود فذكره 

وأنبأين أبو عبد اهللا إجازة أنبأ أبو الوليد إجازة ثنا احلسن بن سفيان ثنا عبد بن عمر اجلعفي ثنا  - ٦٥٣٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رش على قرب ابنه قال وال : لدراوردي عن عبد اهللا بن حممد بن عمر عن أبيه ا

  أعلمه إال قال وحثا عليه بيده 

وروي حممد بن عمر الواقدي عن عبد اهللا بن جعفر عن بن أيب عون عن أيب عتيق عن جابر بن عبد اهللا  - ٦٥٣٤
ى اهللا عليه و سلم املاء رشا قال وكان الذي رش املاء على قربه بالل بن رباح بقربة رش على قرب النيب صل: قال 

بدأ من قبل رأسه من شقه األمين حىت انتهى إىل رجليه مث ضرب باملاء إىل اجلدار مل يقدر على أن يدور من اجلدار 
ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج أخربنا بذلك أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا األصبهاين يعين بن بطة 

   ٣٨ثنا الواقدي ثنا عبد اهللا بن جعفر فذكره 

  باب إعالم القرب بصخرة أو عالمة ما كانت

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الوهاب بن جندة ثنا سعيد بن سامل ح  - ٦٥٣٥
مبعناه عن كثري بن زيد املدين عن املطلب قال ملا مات : اين ثنا حامت بن إمساعيل قال وحدثنا حيىي بن الفضل السجست

عثمان بن مظعون أخرج جبنازته فدفن أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم رجال أن يأتيه حبجر فلم يستطع محله فقام 



ذي خيربين ذلك عن رسول إليها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحسر عن ذراعيه قال كثري قال املطلب قال ال
اهللا صلى اهللا عليه و سلم كأين أنظر إىل بياض ذراعي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني حسر عنها مث محلها 

   ٣٩فوضعها عند رأسه وقال ليعلم هبا قرب أخي وادفن إليه من مات من أهلي 

  لك لهباب انصراف من شاء إذا فرغ من القرب أو إذا ووري وما يف انتظاره ذ

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إمساعيل ثنا أبو طاهر  - ٦٥٣٦من األجر 
وهارون بن سعيد األيلي قاال ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين يونس ح وأخربنا أبو عبد اهللا أخربين أبو حممد عبد العزيز 

نا حممد بن علي بن زيد الصائغ ثنا أمحد بن شبيب بن سعيد حدثين أيب عن بن عبد الرمحن بن سهل الدباس مبكة ث
من شهد : يونس عن بن شهاب أخربين عبد الرمحن األعرج أن أبا هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ل مثل اجلبلني اجلنازة حىت يصلي عليها فله قرياط ومن شهدها حىت تدفن كان له قرياطان وقيل وما القرياطان قا
العظيمني انتهى حديث شبيب زاد بن وهب يف روايته عن يونس قال بن شهاب قال سامل بن عبد اهللا بن عمر وكان 

بن عمر يصلي عليها مث ينصرف فلما بلغه حديث أيب هريرة قال لقد ضيعنا قراريط كثرية رواه البخاري يف 
وحرملة وهارون بن سعيد وذكر الزيادة يف رواية حرملة الصحيح عن أمحد بن شبيب ورواه مسلم عن أيب الطاهر 

  وهارون 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا إمساعيل القاضي ثنا نصر بن  - ٦٥٣٧
ليه و سلم علي ثنا عبد األعلى ثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا ع

من صلى على جنازة فله قرياط ومن انتظر حىت يفرغ فله قرياطان قالوا وما القرياطان قال مثل اجلبلني : قال 
العظيمني رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن عبد األعلى وقال حىت يفرغ منها ورواه عبد الرزاق 

  عن معمر فقال حىت توضع يف اللحد 

اه أبو حامد أمحد بن أيب العباس الذوريب أنبأ سليمان بن أمحد الطرباين ثنا إسحاق بن إبراهيم أخربن - ٦٥٣٨
فذكره رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق ورواه عقيل عن : الدبري أنبأ عبد الرزاق 

د املقربي عن أيب هريرة فقال الزهري قال حدثين رجال عن أيب هريرة قال ومن اتبعها حىت تدفن ورواه أبو سعي
  حىت يفرغ منها وكذلك رواه أبو صاحل والشعيب عن أيب هريرة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن الصديق املعروف حبسام ثنا عبد  - ٦٥٣٩
د اهللا بن قسيط أنه حدثه أن داود بن عامر اهللا بن يزيد املقربي ثنا حيوة بن شريح حدثين أبو صخر عن يزيد بن عب

أنه كان قاعدا عند عبد اهللا بن عمر إذ طلع خباب صاحب املقصورة فقال يا : بن سعد بن أيب وقاص حدثه عن أبيه 
عبد اهللا بن عمر أال تسمع ما يقول أبو هريرة إنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من خرج مع جنازة 

ى عليها مث تبعها حىت تدفن كان له قرياطان من األجر ومن صلى عليها مث رجع كان له قرياط من من بيتها فصل
األجر مثل أحد فأرسل بن عمر خبابا إىل عائشة يسأهلا عن قول أيب هريرة مث يرجع إليه فيخربه مبا قالت عائشة 

قال فقالت عائشة صدق أبو هريرة فأخذ بن عمر قبضة من حصاة املسجد يقلبها يف يده حىت يرجع إليه الرسول 
فضرب بن عمر باحلصى الذي كان يف يده األرض مث قال لقد فرطنا يف قراريط كثرية رواه مسلم يف الصحيح عن 



حممد بن عبد اهللا بن منري عن املقرئ فأكثر الروايات عن أيب هريرة على الفراغ والدفن إال ما روينا عن عبد الرزاق 
األعلى بن عبد األعلى عن معمر وروي مثل معىن رواية عبد الرزاق من وجه آخر عن أيب  عن معمر وقد خالفه عبد

  هريرة 

أخربناه أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن بشار العبدي  - ٦٥٤٠
أخربين أبو حازم عن أيب هريرة عن وبشر بن هالل الصواف قاال ثنا حيىي يعنيان بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال 

من صلى على جنازة فله قرياط ومن اتبعها حىت توضع يف القرب فله قرياطان قال : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
قلت يا أبا هريرة وما القرياط قال مثل أحد رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن حامت عن حيىي بن سعيد ورواه 

   عليه و سلم مبعىن رواية اجلماعة ثوبان عن النيب صلى اهللا

أخربناه أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - ٦٥٤١
ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة عن قتادة عن سامل بن أيب اجلعد عن معدان بن أيب طلحة عن ثوبان قال قال النيب 

من صلى على جنازة فله قرياط ومن شهد دفنها فله قرياطان القرياط مثل أحد أخرجه : صلى اهللا عليه و سلم 
   ٤٠مسلم يف الصحيح من حديث شعبة وسعيد بن أيب عروبة وهشام الدستوائي وأبان بن يزيد عن قتادة 

  باب ما يستحب من اتساع القرب وأعماقه

ا احلارث بن أيب أسامة ثنا أبو النضر ثنا سليمان هو أخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا علي بن محشاذ العدل ثن - ٦٥٤٢
جاءت األنصار إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم : بن املغرية عن محيد يعين بن هالل عن هشام بن عامر قال 

 أحد فقالوا يا رسول اهللا أصابنا قرح وجهد فكيف تأمر قال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلني والثالثة يف القرب
  قالوا أيهم يقدم يف القرب قال أكثرهم قرآنا قال فقدم أيب بني يدي اثنني أو قال واحد 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  - ٦٥٤٣
فذكر إسناده حنوه قال أصاب األنصار : غرية بن عثمان يعين عبدان أنبأ عبد اهللا يعين بن املبارك أنبأ سليمان بن امل

يوم أحد قرح وجهد فقالت األنصار يا رسول اهللا أصابنا قرح وجهد فكيف تأمرنا قال احفروا وأوسعوا قال عبد 
  اهللا وأراه قال وأعمقوا مث قال عبد اهللا بل هو هكذا 

ن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا ب - ٦٥٤٤
قبيصة بن عقبة ثنا سفيان عن أيوب السختياين عن محيد بن هالل عن هشام بن عامر قال قال النيب صلى اهللا عليه و 

  : سلم يف قتلى أحد أعمقوا وأحسنوا وادفنوا اإلثنني والثالثة يف قرب واحد 

ثنا يعقوب ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن محيد بن وأخربنا أبو احلسني أنبأ عبد اهللا  - ٦٥٤٥
هالل عن سعد بن هشام بن عامر عن أبيه قال اشتد اجلراح يوم أحد فشكى ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

محيد بن  احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا يف القرب اإلثنني والثالثة وكذلك رواه جرير بن حازم عن: سلم فقال 



هالل عن سعد بن هشام بن عامر أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن 
  إمساعيل ثنا جرير ثنا محيد بن هالل عن سعد بن هشام بن عامر 

ثنا حسني بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان  - ٦٥٤٦
أن رجال من األنصار أخربه ح وأخربنا أبو حازم احلافظ : علي عن زائدة عن عاصم بن كليب اجلرمي حدثين أيب 

أنبأ أبو أمحد حممد بن حممد احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا علي بن املنذر ثنا بن فضيل ثنا عاصم 
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جبنازة وأنا غالم مع أيب  بن كليب عن أبيه عن رجل من األنصار قال

فجلس على حفرة القرب وجعل يومىء إىل احلفار ويقول أوسع من قبل الرأس أوسع من قبل الرجلني ورب عذق له 
قبل رأسه  يف اجلنة لفظ حديث أيب حازم ويف رواية أيب عبد اهللا قال فرأيته على حفرية القرب جالسا فقال أوسع من

فرب عذق له يف اجلنة آخر اجلزء احلادي والستني من أجزاء احلافظ الصابر بن عساكر ومن أجزاء األصل هو آخر 
اجمللد الثالث من هذه النسخة ويتلوه يف الرابع منها باب تسوية القبور وتسطيحها واحلمد هللا رب العاملني حق محده 

بسم اهللا الرمحن الرحيم رب يسر ]  ٢ص [ وسائر النبيني واملرسلني وصالته على سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه 
  وأعن يا كرمي وصلى اهللا على حممد وآله وسلم 

أخربنا الشيخ الزكي املزكى أبو بكر أبو الفتح أبو القاسم منصور بن عبد املنعم الفراوي النيسابوري قراءة عليه هبا 
ازاته قال أخربنا أبو املعايل حممد بن إمساعيل الفارسي وأجاز يل مجيع رمحه اهللا وإيانا وأجاز يل مجيع مسموعاته وجم

مسموعاته قال أخربنا احلافظ أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ح وأنبأين غري واحد من أشياخي عن أيب القاسم زاهر 
   ٤١بن طاهر قال أخربنا البيهقي قال 

  باب تسوية القبور وتسطيحها

 العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا حممد بن إمساعيل اإلمساعيلي ثنا هارون بن سعيد أخربنا أبو صاحل - ٦٥٤٧
األيلي ح وأخربنا أبو علي الروذباري ثنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن عمرو بن السرح قاال ثنا بن وهب 

عبيد بروذس بأرض الروم فتويف  كنا عند فضالة بن: حدثين عمرو بن احلارث أن أبا علي اهلمداين حدثه قال 
صاحب لنا فأمر فضالة بقربه فسوي مث قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمر بتسويتها لفظ حديث 

الروذباري ويف رواية أيب صاحل أن مثامة بن شفي حدثه قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم والباقي سواء رواه 
  ر أمحد بن عمرو وهارون بن سعيد مسلم يف الصحيح عن أيب الطاه

حدثنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا حممد بن  - ٦٥٤٨
يوسف ثنا سفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن أيب وائل عن أيب هياج األسدي قال قال يل علي بن أيب طالب رضي 

 عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ال تترك قربا مشرفا إال سويته وال متثاال يف أبعثك على ما بعثين: اهللا عنه 
  بيت إال طمسته أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث الثوري 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر بن سابق اخلوالين قال  - ٦٥٤٩
وهب أخربك حممد بن إمساعيل بن أيب فديك املدين عن عمرو بن هانئ عن القاسم بن حممد  قرئ على عبد اهللا بن



دخلت على عائشة رضي اهللا عنها فقلت يا أماه اكشفي يل عن قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم وصاحبيه : قال 
سول اهللا صلى اهللا عليه و فكشفت يل عن ثالثة قبور ال مشرفة وال الطئة مبطوحة ببطحاء العرصة احلمراء فرأيت ر

سلم مقدما وأبا بكر رضي اهللا عنه رأسه بني كتفي النيب صلى اهللا عليه و سلم وعمر رضي اهللا عنه رأسه عند رجلي 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم هو عمرو بن عثمان بن هانئ قاله غري واحد عن بن أيب فديك 

باس حممد بن يعقوب ثنا العباس الدوري ثنا أبو نعيم الفضل بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الع - ٦٥٥٠
دخلت مع مصعب بن الزبري البيت الذي فيه قرب النيب صلى اهللا عليه : دكني ثنا احلسن بن صاحل عن أيب البدا قال 

   ٤٢و سلم فرأيت قبورهم مستطرية 

  باب من قال بتسنيم القبور

بكر اإلمساعيلي ثنا حممد بن عمران املقابري ثنا أمحد بن يونس ثنا أبو  أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو - ٦٥٥١
  رأيت قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم مسنما : بكر بن عياش ثنا سفيان التمار قال 

وأخربنا أبو عمرو أنبأ أبو بكر ثنا احلسن ثنا حبان عن بن املبارك أنبأ أبو بكر بن عياش عن سفيان التمار  - ٦٥٥٢
رأى قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم مسنما رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن مقاتل عن عبد : حدثه أنه أنه 

اهللا بن املبارك ومىت ما صحت رواية القاسم بن حممد قبورهم مبطوحة ببطحاء العرصة فذلك يدل على التسطيح 
كأنه غري عما كان عليه يف القدمي فقد سقط وصحت رؤية سفيان التمار قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم مسنما ف

جداره يف زمن الوليد بن عبد امللك وقيل يف زمن عمر بن عبد العزيز مث أصلح وحديث القاسم بن حممد يف هذا 
الباب أصح وأوىل أن يكون حمفوظا إال أن بعض أهل العلم من أصحابنا استحب التسنيم يف هذا الزمان لكونه 

لتسطيح صار شعارا ألهل البدع فال يكون سببا إلطالة األلسنة فيه ورميه مبا هو منزه عنه من جائزا باإلمجاع وأن ا
   ٤٣مذاهب أهل البدع وباهللا التوفيق 

  باب ال يبىن على القبور وال جتصص

ين أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغا - ٦٥٥٣
مسعت النيب صلى اهللا : ثنا حجاج يعين بن حممد قال قال بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول 

عليه و سلم هنى أن يقعد الرجل على القرب أو يقصص أو يبىن عليه رواه مسلم يف الصحيح عن هارون بن عبد اهللا 
  عن حجاج بن حممد 

باري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا حفص بن غياث عن أخربنا أبو علي الروذ - ٦٥٥٤
هبذا احلديث زاد أو يزاد عليه وزاد سليمان بن موسى : بن جريج عن سليمان بن موسى وعن أيب الزبري عن جابر 

اخلدري وال تضربن  أو أن يكتب عليه وروينا عن أيب موسى يف وصيته وال جتعلن على قربي بناء وعن أيب سعيد
   ٤٤علي فسطاطا وعن أيب هريرة كذلك 

  باب يف غسل املرأة



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ح قال وحدثنا أبو عبد اهللا حممد  - ٦٥٥٥
بن زريع عن أيوب عن حممد بن  بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب وجعفر بن حممد قالوا ثنا حيىي بن حيىي أنبأ يزيد

دخل علينا النيب صلى اهللا عليه و سلم وحنن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثالثا أو مخسا أو : سريين عن أم عطية قالت 
أكثر من ذلك إن رأينت ذلك مباء وسدر واجعلن يف اآلخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغنت فآذنين قالت فلما 

إلينا حقوة فقال أشعرهنا إياه رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأخرجه البخاري من أوجه فرغنا آذناه فألقى 
  أخر عن أيوب 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حممود  - ٦٥٥٦
د بن حممد احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا بن غيالن ح وأخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو أمحد حمم

حممود بن غيالن أماله علينا ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا أبو معاوية شيبان عن ليث بن أيب سليم عن عبد 
سلم  امللك بن أيب بشري عن حفصة بنت سريين عن أم سليم أم أنس بن مالك قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

إذا توفيت املرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأ ببطنها فليمسح بطنها مسحا رفيقا إن مل تكن حبلى فإن كانت حبلى : 
فال حتركيها فإذا أردت غسلها فابدئي بأسفلها فألقي على عورهتا ثوبا ستريا مث خذي كرسفا فاغسليها فأحسين 

ثالث مرات فأحسين مسحها قبل أن توضئيها مث وضئيها  غسلها مث أدخلي يدك من حتت الثوب فامسحيها بكرسف
مباء فيه سدر ولتفرغ املاء امرأة وهي قائمة ال تلي شيئا غريه وليل غسلها أوىل الناس هبا وإال فامرأة ورعة فإن 

كانت صغرية أو ضعيفة فلتغسلها امرأة أخرى مسلمة ورعة فإذا فرغت من غسل سفلتها غسال نقيا مباء وسدر 
يان وضوئها مث اغسليها بعد ذلك ثالث مرات مباء وسدر وابدئي برأسها قبل كل شيء وأنقي كل غسلة من فهذا ب

السدر باملاء وال تسرحي رأسها مبشط فإن حدث منها حدث بعد الغسالت الثالث فاجعليها مخسا وإن حدث بعد 
ذا كان يف آخر غسلة يف الثالثة أو اخلمس فاجعليها سبعا وكل ذلك فليكن وترا مباء وسدر حىت ال يريبك شيء فإ

غريها فاجعلي شيئا من كافور وشيئا من سدر مث اجعلي ذلك يف جرة جديدة مث أقعديها فأفرغي عليها وابدئي 
برأسها حىت تبلغي رجليها فإذا فرغت منها فألقي عليها ثوبا نظيفا مث أدخلي يدك من وراء الثوب فانزعيه عنها هذا 

فلتها كرسفا ما استطعت مث امسحي كرسفها من طيبها مث خذي سبنية طويلة مغسولة بيان الغسل مث احشي س
فاربطيها على عجزها كما يربط النطاق مث اعقديها بني فخذيها وضمي فخذيها مث ألقي طرف السبنية من عند 

وقرنني وال  عجزها إىل قريب من ركبتها فهذا بيان سفلتها مث طيبيها وكفنيها واضفري شعرها ثالثة قرون قصة
تشبهيها بالرجال وليكن كفنها مخسة أثواب إحداهن الذي تلف به فخذاها وال تنقصي من شعرها شيئا يعين بنورة 
وال غريها وما سقط من شعرها فاغسليه مث أعيديه يف شعر رأسها أو قال اغرزيه وطييب شعر رأسها وأحسين تطييبه 

ك فإن بدا لك أن جتمريها يف نعشها فاجعليه نبذة واحدة حىت إن شئت واجعلي كل شيء منها وترا وال تنسي ذل
يكون وترا هذا بيان كفنها ورأسها وإن كانت جمدورة أو خمضوبة أو أشباه ذلك فخذي خرقة واسعة فاغسليها يف 

خشى أن املاء ويف غري هذه الرواية فاغمسيها يف املاء مث يف روايتنا واجعلي تتبعي كل شيء منها وال حتركيها فإين أ
ينفجر منها شيء ال يستطاع رده هذا لفظ بن خزمية وحديث الصغاين انتهى عند قوله وليكن كفنها مخسة رواه أبو 
عيسى الترمذي عن حممود بن غيالن فزاد عند قوله وأحسين تطييبه وال تغسليه مباء سخن وأمجريها بعد ما تكفنيها 

  بسبع إن شئت وكأنه سقط من كتاب شيخي 



ربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا جعفر بن أمحد بن عاصم ثنا حممود بن خالد أخ - ٦٥٥٧
فذكر احلديث بطوله مقطعا مبعناه واللفظ خمتلف إال أنه قال فإذا : ثنا الوليد بن مسلم أخربين شيبان أبو معاوية 

   ٤٥فرغت من اخلمس فلتجعل الكافور يف مسامع امليت 

  ة الثابتة يف تضفري شعر رأسها ثالثة قرون وإلقائهن خلفهاباب السن

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن  - ٦٥٥٨
عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان عن هشام عن أم اهلذيل يعين حفصة بنت سريين عن أم عطية قالت توفيت 

اغسلنها وترا ثالثا أو مخسا أو : لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال  ابنة
أكثر من ذلك إن رأينت ذلك واجعلن يف اآلخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغنت فآذنين قالت فآذناه قالت 

سها ناصيتها وقرنيها ثالثة قرون وألقيناها خلفها أخرجه فألقى إلينا حقوة فقال أشعرهنا إياه قالت فضفرنا رأ
  البخاري ومسلم يف الصحيحني من حديث هشام بن حسان ورواه البخاري عن قبيصة عن سفيان خمتصرا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب وجعفر بن حممد قاال  - ٦٥٥٩
: بن حيىي أنبأ يزيد بن زريع عن أيوب عن حممد بن سريين عن حفصة بنت سريين عن أم عطية قالت ثنا حيىي 

  مشطناها ثالثة قرون رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي هكذا 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا حرملة أنبأ بن وهب أنبأ بن  - ٦٥٦٠
أهنن جعلن رأس ابنة النيب : يج أن أيوب بن أيب متيمة أخربه قال مسعت حفصة بنت سريين تقول حدثتنا أم عطية جر

صلى اهللا عليه و سلم ثالثة قرون وقال نقضنه فغسلنه رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد عن بن وهب وزاد مث 
   ٤٦جعلنه ثالثة قرون 

  باب كفن املرأة

و األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ احلسن بن سفيان ثنا حرملة أنبأ بن وهب أنبأ بن أخربنا أبو عمر - ٦٥٦١
دخل علينا النيب صلى اهللا : جريج أن أيوب بن أيب متيمة أخربه قال مسعت بن سريين يقول حدثتنا أم عطية قالت 

رأينت ذلك مباء وسدر واجعلن يف  عليه و سلم وحنن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثالثا أو مخسا أو أكثر من ذلك إن
اآلخرة كافورا فإذا فرغنت فآذنين فلما فرغنا ألقى إلينا حقوة فقال اشعرهنا إياه قال ومل يزد على ذلك قال فال أدري 

أي بناته وزعم أن االشعار ألففنها فيه قال وكذلك كان بن سريين يأمر باملرأة أن تشعر لفافة وال تؤزر رواه 
  حيح عن أمحد عن بن وهب البخاري يف الص

وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا عبد الرمحن بن بشر ثنا  - ٦٥٦٢
كانت امرأة من األنصار يقال هلا أم : عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخربين أيوب السختياين أنه مسع بن سريين يقول 

صلى اهللا عليه و سلم قدمت البصرة تبادر ابنا هلا فلم تدركه فحدثتنا وذكر احلديث  عطية من اللوايت بايعن النيب



بنحوه قال قلت ما قوله أشعرهنا إتزرن به قال ال أراه إال أن يقول ألففنها فيه قال أيوب وكذلك كان بن سريين 
  يأمر باملرأة أن تشعر لفافة 

قلت أليوب ما قوله أشعرهنا إياه أتؤزر به قال ال : قال وقال بن زجنويه عن عبد الرزاق عن بن جريج  - ٦٥٦٣
أظن كان بن سريين يقول تلف بثوب حتت الدرع وال أراه إال ذلك أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر 

  اإلمساعيلي أخربين املنيعي ثنا بن زجنويه فذكره 

ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا زهري بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب - ٦٥٦٤
حرب ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين نوح بن حكيم الثقفي وكان قارئا للقرآن عن رجل من 

بين عروة بن مسعود يقال له داود قد ولدته أم حبيبة بنت أيب سفيان زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم عن ليلى 
قالت كنت يف من غسل أم كلثوم بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند وفاهتا فكان أول  :بنت قانف الثقفية 

ما أعطانا احلقاء مث الدرع مث اخلمار مث امللحفة مث أدرجت بعد يف الثوب اآلخر قالت ورسول اهللا صلى اهللا عليه و 
   ٤٧سلم جالس عند الباب معد كفنها يناولناه ثوبا ثوبا 

  وت يف البحرباب اإلنسان مي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عفان حدثين  - ٦٥٦٥
فذكر احلديث قال فيه فركب البحر فمات : محاد بن سلمة ثنا علي بن زيد وثابت عن أنس بن مالك أن أبا طلحة 

وه فيها ومل يتغري وروينا عن احلسن البصري أنه قال يغسل ويكفن فلم جيدوا له جزيرة إال بعد سبعة أيام فدفن
   ٤٨ويصلى عليه ويطرح يف البحر ويف رواية أخرى جعل يف زنبيل مث قذف به يف البحر 

  باب ما يستدل به على أن كفن امليت ومئونته من رأس املال باملعروف

أبو األزهر ثنا إسحاق بن منصور ثنا احلكم بن عبد أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا  - ٦٥٦٦
ما يسرين أن يل : امللك عن قتادة عن عبد اهللا بن شقيق عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مثل أحد ذهبا أنفقه يف سبيل اهللا أموت حني أموت وأخلف عشرة أواق إال يف مثن كفن أو قضاء دين 

و عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا حيىي بن أيب إسحاق املزكي قاال أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب أخربنا أب - ٦٥٦٧
هاجرنا مع رسول اهللا : ثنا أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ األعمش عن شقيق عن خباب قال 

نا من مضى من قبل ومل يأكل من أجره شيئا كان صلى اهللا عليه و سلم وحنن نبتغي وجه اهللا فوقع أجرنا على اهللا فم
منهم مصعب بن عمري قتل يوم أحد ومل يترك إال منرة فكنا إذا غطينا رأسه بدت رجاله وإذا غطينا رجليه بدا رأسه 

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من اإلذخر ومنا من أينعت له مثرته فهو 
  رجه البخاري ومسلم يف الصحيح من أوجه عن األعمش يهدهبا أخ

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن علي بن زياد بن بنت أمحد بن إبراهيم  - ٦٥٦٨
 أيت بن عوف يعين عبد الرمحن بطعام: ثنا جدي أنبأ أبو مروان العثماين ثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال 



فقال قتل مصعب بن عمري وكان خريا مين فلم يوجد له إال بردة يكفن فيها وقتل محزة أو رجل آخر وكان خريا 
مين فلم يوجد له إال بردة يكفن فيها ما أظننا إال قد عجلت لنا حسناتنا يف حياتنا الدنيا رواه البخاري يف الصحيح 

  عن أمحد بن حممد املكي عن إبراهيم 

بو نصر بن قتادة أنبأ أبو العباس حممد بن إسحاق بن أيوب الصبغي ثنا احلسن بن علي بن زياد أخربنا أ - ٦٥٦٩
قال الكفن من : ثنا بن أيب أويس حدثين حسني بن عبد اهللا بن ضمرية عن أبيه عن جده عن علي رضي اهللا عنه أنه 

   ٤٩رأس املال 

  اةباب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه إن استهل أو عرفت له حي

  روي معناه يف الصالة عن بن عباس وبن عمر 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن  - ٦٥٧٠
زياد بن جبري عن أبيه عن املغرية بن شعبة قال وأحسب أن أهل زياد أخربوين أنه رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وآله 

الراكب يسري خلف اجلنازة واملاشي خلفها وأمامها وعن ميينها وعن يسارها قريبا منها والسقط يصلى : قال  وسلم
  عليه ويدعى لوالديه باملغفرة والرمحة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ علي بن محشاذ العدل ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا حممد بن بشار ثنا أبو  - ٦٥٧١
فذكره مبعناه إال أنه قال بالعافية والرمحة ومل يذكر يف املاشي خلفها : لزبرقان ثنا يونس بن عبيد مهام حممد بن ا

وأمامها قال إبراهيم بن أيب طالب قول يونس بن عبيد وحدثين بعض أهله أنه رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ة ليونس بن عبيد عن سعيد بن عبيد اهللا بن جبري بن حية قال الشيخ رواي

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن سلمان بن احلسن الفقيه ثنا احلسن بن مكرم ثنا روح بن عبادة  - ٦٥٧٢
 بن حية الثقفي أنه ثنا سعيد بن عبيد اهللا بن جبري بن حية قال حدثين عمي زياد بن جبري بن حية قال حدثين أيب جبري

الراكب خلف اجلنازة واملاشي قريبا منها : مسع املغرية بن شعبة يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  والطفل يصلى عليه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ حممد  - ٦٥٧٣
  إذا استهل الصيب ورث وصلي عليه موقوف وقد : حاق عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال بن إس

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد اهللا بن احلسني القاضي مبرو ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا يزيد بن  - ٦٥٧٤
إذا استهل الصيب : ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم هارون أنبأ إمساعيل املكي عن أيب الزبري عن جابر قال ق

  ورث وصلي عليه إمساعيل بن مسلم املكي غريه أوثق منه وروي من أوجه أخر عن أيب الزبري مرفوعا 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أمحد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا هالل بن العالء الرقي ثنا أيب ثنا بقية عن  - ٦٥٧٥
إذا استهل املولود صلي عليه وورث : ألوزاعي عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ا

  وورث 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد اللخمي ثنا حممد بن عبد الرحيم الديباجي ثنا حممد  - ٦٥٧٦
ثنا سفيان عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وآله  بن أمحد بن أيب خلف البغدادي ثنا إسحاق األزرق

إذا استهل الصيب ورث وورث وصلي عليه قال سليمان مل يروه عن سفيان إال إسحاق قال الشيخ : وسلم قال 
  ورواه املغرية بن صاحل عن أيب الزبري مرفوعا ورويناه يف كتاب الفرائض من حديث أيب هريرة مرفوعا 

خربنا أبو احلسن بن أيب املعروف الفقيه أنبأ أبو سعيد عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب الرازي بنيسابور أ - ٦٥٧٧
أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه قال صلوا : ثنا حممد بن أيوب ثنا مسلم ثنا هشام ثنا قتادة عن سعيد بن املسيب 

  جه آخر مرفوعا على أطفالكم فإهنم أحق من صليتم عليه وقد روي هذا من و

أخربنا أبو منصور حممد بن حممد بن عبد اهللا من ولد إبراهيم النخعي بالكوفة أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا  - ٦٥٧٨
أمحد بن حازم أنبأ الفضل بن دكني حدثنا عبد السالم بن حرب عن ليث عن عاصم عن الرباء بن عازب قال قال 

  صليتم عليه أطفالكم أحق ما : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو أمية ثنا  - ٦٥٧٩
األسود بن عامر عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن الرباء بن عازب قال صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إن له يف اجلنة من يتم رضاعه وهو صديق : ة عشر شهرا وقال على ابنه إبراهيم ومات وهو بن ست

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا هناد بن السري ثنا حممد بن عبيد عن وائل  - ٦٥٨٠
ى اهللا عليه ملا مات إبراهيم بن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى عليه رسول اهللا صل: بن داود قال مسعت البهي قال 

  و سلم يف املقاعد 

وأخربنا أبو علي أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود قال قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاين حدثكم بن  - ٦٥٨١
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى على ابنه إبراهيم وهو بن سبعني : املبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء 

  ليلة 

د اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن أخربنا أبو عب - ٦٥٨٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين سليمان بن بالل عن جعفر بن حممد عن أبيه 
املوصول قبله وبعضها يشد بعضا  سلم صلى على ابنه إبراهيم حني مات فهذه اآلثار وإن كانت مراسيل فهي تشد

  وقد أثبتوا صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على ابنه إبراهيم وذلك أوىل من رواية من روى أنه مل يصل عليه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء  - ٦٥٨٣
  أنه كان ال يصلي على السقط حىت يستهل : عمري عن نافع عن بن عمر أنبأ عبد اهللا ال



وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ إمساعيل الصفار ثنا أمحد بن الوليد الفحام ثنا شاذان أنبأ سفيان بن سعيد  - ٦٥٨٤
على املنفوس مث صلى : وشعبة بن احلجاج عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه 

  قال اللهم أعذه من عذاب القرب 

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا محزة بن حممد بن عيسى الكاتب  - ٦٥٨٥
 أنه كان يصلي على املنفوس الذي: ثنا نعيم بن محاد ثنا عبد اهللا بن املبارك عن معمر عن مهام بن منبه عن أيب هريرة 

مل يعمل خطيئة قط ويقول اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا قال نعيم وقيل لبعضهم أتصلي على املنفوس الذي مل 
يعمل خطيئة قط قال قد صلى على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان مغفورا له مبنزلة من مل يعص اهللا عز و 

  جل 

  مجاع أبواب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسل

 )٥٠   

  املسلمون يقتلهم املشركون يف املعترك فال يغسل القتلى وال يصلى عليهم باب

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا األسفاطي ثنا  - ٦٥٨٦ويدفنون بكلومهم ودمائهم 
لوليد ثنا الليث عن بن شهاب أبو الوليد ح وأنبأ أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ أبو خليفة أنبأ أبو ا

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان جيمع بني الرجلني من : عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك أن جابرا أخربه 
قتلى أحد يف الثوب الواحد ويسأل أيهما كان أكثر أخذا للقرآن فإذا أشري إىل أحدمها قدمه يف اللحد وقال أنا 

مة وأمر بدفنهم بدمائهم ومل يصل عليهم ومل يغسلوا لفظ حديث أيب خليفة رواه البخاري أشهد على هؤالء يوم القيا
  يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن الليث بطوله وعن أيب الوليد خمتصرا 

ا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو قتيبة سلمة بن الفضل اآلدمي مبكة ثنا جعفر الفريايب ثنا قتيبة ثن - ٦٥٨٧
مبثل إسناده ومتنه إال أنه قال مث يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن وقال أنا شهيد رواه البخاري يف : الليث فذكره 

الصحيح عن قتيبة بن سعيد وكذلك رواه مجاعة عن ليث بن سعد عن بن شهاب الزهري وخالفه أسامة بن زيد 
  فرواه عن الزهري عن أنس بن مالك 

بد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا أخربناه حممد بن ع - ٦٥٨٨
حدثه أن شهداء أحد مل : بن وهب أخربين أسامة بن زيد الليثي أن بن شهاب الزهري حدثه أن أنس بن مالك 

  يغسلوا ومل يصل عليهم ودفنوا بدمائهم 

بو حممد عبد اهللا بن إسحاق بن إبراهيم العدل ببغداد ثنا عبد اهللا بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أ - ٦٥٨٩
روح املدائين ثنا عثمان بن عمر قال وأخربنا عبد اهللا بن احلسني القاضي مبرو ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا روح بن 

اهللا صلى اهللا عليه و  ملا كان يوم أحد مر رسول: عبادة قاال ثنا أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس بن مالك قال 
سلم حبمزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه وقد جدع ومثل به فقال لوال أن جتد صفية تركته حىت حيشره اهللا من 



بطون الطري والسباع فكفنه يف منرة إذا مخر رأسه بدت رجاله وإذا مخر رجاله بدا رأسه فخمر رأسه ومل يصل على 
يد عليكم اليوم وكان جيمع الثالثة واالثنني يف قرب واحد ويسأل أيهم أكثر أحد من الشهداء غريه مث قال أنا شه

قرءانا فيقدمه يف اللحد وكفن الرجلني والثالثة يف الثوب الواحد أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ علي بن عمر 
لترمذي يف كتاب احلافظ قال هذه اللفظة ومل يصل على أحد من الشهداء غريه ليست حمفوظة قال أبو عيسى ا

العلل سألت حممدا يعين البخاري عن هذا احلديث يعين إسناده فقال حديث عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن 
جابر بن عبد اهللا هو حديث حسن وحديث أسامة بن زيد هو غري حمفوظ غلط فيه أسامة بن زيد قال الشيخ وقد 

  قيل عن الزهري عن عبد الرمحن بن كعب عن أبيه 

أخربناه أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو األزهر ثنا خالد بن خملد القطواين حدثناه عبد الرمحن  - ٦٥٩٠
بن عبد العزيز األنصاري حدثين الزهري عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

نا رأيت مقتله قال فانطلق فأرناه فخرج حىت وقف على من رأى مقتل محزة فقال رجل أعزل أ: سلم قال يوم أحد 
محزة فرآه قد شق بطنه وقد مثل به فقال يا رسول اهللا قد مثل به واهللا فكره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن 
ينظر إليه مث وقف بني ظهري القتلى فقال أنا شهيد على هؤالء لفوهم يف دمائهم فإنه ليس جريح جيرح إال جاء 

حه يوم القيامة يدمي لونه لون الدم ورحيه ريح املسك فقال قدموا أكثر القوم قرءانا فاجعلوه يف اللحد ويف هذا وجر
زيادات ليست يف رواية الليث ويف رواية الليث زيادة ليست يف هذه الرواية فيحتمل أن تكون روايته عنه عن جابر 

سعد رمحه اهللا إمام حافظ فروايته أوىل واهللا أعلم وقيل عن  وعنه عن أبيه صحيحتني وإن كانتا خمتلفتني فالليث بن
  الزهري عن بن أيب صعري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال خمتصرا 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة أنبأ  - ٦٥٩١
أن النيب صلى اهللا عليه و : ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن بن أيب صعري  احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين

سلم أشرف على قتلى أحد فقال إين قد شهدت على هؤالء فزملوهم بدمائهم وكلومهم قال سفيان بن عيينة وثبتين 
  يف هذا احلديث معمر وقيل عنه عن جابر 

الطوسي ثنا حممد بن محاد األبيوردي ثنا عبد الرزاق عن  أخربناه أبو طاهر الفقيه أنبأ حاجب بن أمحد - ٦٥٩٢
ملا كان يوم أحد أشرف النيب صلى اهللا عليه و سلم : معمر عن الزهري عن بن أيب صعري عن جابر بن عبد اهللا قال 

يف على الشهداء الذين قتلوا يومئذ فقال زملوهم بدمائهم فإين عليهم شهيد وكان يدفن الرجل والرجالن والثالثة 
  القرب الواحد ويسأل أيهم كان أقرأ للقرآن فيقدمونه قال جابر فدفن أيب وعمي يومئذ يف قرب واحد 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا أبو مصعب ثنا مالك ح وأخربنا  - ٦٥٩٣
ا عثمان بن سعيد ثنا القعنيب فيما قرأ على مالك عن أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثن

والذي نفسي بيده ال يكلم أحد يف : أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
سك سبيل اهللا واهللا أعلم مبن يكلم يف سبيله إال جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح امل

 ٥١رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم من حديث بن عيينة عن أيب الزناد 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين  - ٦٥٩٤باب من زعم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى على شهداء أحد 

ة عن حصني بن عبد الرمحن قال مسعت أبا مالك عبد الرمحن بن احلسن ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا شعب



كان قتلى أحد يؤتى بتسعة وعاشرهم محزة فيصلي عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث : الغفاري يقول 
  حيملون مث يؤتى بتسعة فيصلي عليهم ومحزة مكانه حىت صلى عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

تادة ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب خالد األصبهاين إمالء ثنا أبو إسحاق إبراهيم وأخربنا أبو نصر بن ق - ٦٥٩٥
صلى رسول اهللا : بن إسحاق األمناطي ثنا أمحد بن منيع ثنا أبو يوسف ثنا حصني عن أيب مالك الغفاري أنه قال 
ه سبعني صالة هذا أصح صلى اهللا عليه و سلم على قتلى أحد عشرة عشرة يف كل عشرة منهم محزة حىت صلى علي

ما يف هذا الباب وهو مرسل أخرجه أبو داود يف املراسيل مبعناه قال حدثنا هناد عن أيب األحوص عن عطاء عن 
الشعيب قال صلى النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يوم أحد على محزة سبعني صالة بدأ حبمزة فصلى عليه مث جعل 

  ه وهذا أيضا منقطع وحديث جابر موصول وكان أبوه من شهداء أحد يدعو بالشهداء فيصلي عليهم ومحزة مكان

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو علي حامد بن حممد الرفاء أنبأ علي بن عبد العزيز  - ٦٥٩٦
زة يوم أحد ملا قتل مح: ثنا أمحد بن يونس ثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أيب زياد عن مقسم عن بن عباس قال 

أقبلت صفية تطلبه ال تدري ما صنع فلقيت عليا والزبري فقال علي للزبري اذكر ألمك فقال الزبري ال بل أنت أذكر 
لعمتك قال فقالت ما فعل محزة فأرياها أهنما ال يدريان قال فجاء النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إين أخاف على 

ل فاسترجعت وبكت قال مث جاء فقام عليه وقد مثل به فقال لوال جزع عقلها فوضع يده على صدرها ودعا هلا قا
النساء لتركته حىت حيشر من بطون السباع وحواصل الطري قال مث أمر بالقتلى فجعل يصلي عليهم فيوضع تسعة 

حفظه ومحزة فيكرب عليهم سبع تكبريات ويرفعون ويترك محزة مث جياء بتسعة فيكرب عليهم سبعا حىت فرغ منهم ال أ
  إال من حديث أيب بكر بن عياش عن يزيد بن أيب زياد وكانا غري حافظني 

وقد أخربنا أمحد بن علي األصبهاين ثنا أبو عمرو بن محدان أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة  - ٦٥٩٧
ه وسلم على محزة فكرب صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآل: ثنا بن فضيل عن يزيد عن عبد اهللا بن احلارث قال 
  عليه تسعا هذا أوىل أن يكون حمفوظا وهو منقطع 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن  - ٦٥٩٨
صلى اهللا صلى رسول اهللا : حممد بن إسحاق حدثين رجل من أصحايب عن مقسم وقد أدركه عن بن عباس قال 

عليه و سلم على محزة فكرب عليه سبع تكبريات ومل يؤت بقتيل إال صلى عليه معه حىت صلى عليه اثنتني وسبعني 
صالة وهذا ضعيف وحممد بن إسحاق بن يسار إذا مل يذكر اسم من حدث عنه مل يفرح به ورواه احلسن بن عمارة 

و سلم صلى على قتلى أحد واحلسن بن عمارة ضعيف  عن احلكم عن مقسم عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه
  ال حيتج بروايته 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن عمرو األمحسي ثنا احلسني بن محيد بن  - ٦٥٩٩
تروي عن الربيع ثنا حممود بن غيالن ثنا أبو داود قال قال يل شعبة ائت جرير بن حازم فقل له ال حيل لك أن 

احلسن بن عمارة فإنه كذاب قال حممود فقلت أليب داود وكيف ذاك قال فقال قلت لشعبة ما عالمة كذبه قال 
روى عن احلكم أشياء فلم أجد هلا أصال قلت للحكم صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم على قتلى أحد قال ال وقال 

النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى على قتلى أحد وقال أن : احلسن بن عمارة حدثين احلكم عن مقسم عن بن عباس 



قلت للحكم ما تقول يف أوالد الزنا قال يعتقون قال قلت عمن قال فقال يروى من حديث البصريني عن علي 
   ٥٢رضي اهللا عنه قال وقال احلسن بن عمارة حدثين احلكم عن حيىي بن اجلزار عن علي رضي اهللا عنه أهنم يعتقون 

  ية من روى أنه صلى عليهم بعد مثان سنني توديعا هلمباب ذكر روا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا سعيد بن  - ٦٦٠٠
خرج رسول اهللا صلى اهللا : شرحبيل أنبأ الليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر قال 

ه و سلم يوما فصلى على أهل أحد صالته على امليت مث انصرف إىل املنرب فقال إين فرطكم وأنا شهيد عليكم أين علي
واهللا ألنظر اآلن إىل حوضي وإين قد أعطيت خزائن مفاتيح األرض أو مفاتيح األرض وإين واهللا ما أخاف عليكم أن 

بخاري يف الصحيح عن سعيد بن شرحبيل وغريه ورواه تشركوا بعدي ولكين أخاف عليكم أن تنافسوا فيها رواه ال
  مسلم عن قتيبة عن الليث 

وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين القاسم بن زكريا ثنا حممد بن عبد الرحيم ثنا  - ٦٦٠١
صلى : بن عامر قال زكريا بن عدي أنبأ بن املبارك عن حيوة عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عقبة هو 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على قتلى أحد بعد مثان سنني كاملودع لألحياء واألموات مث طلع املنرب فقال إين بني 
أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد وموعدكم احلوض وإين ألنظر إليه من مقامي هذا وإين لست أخشى عليكم أن 

افسوها قال فكانت آخر نظرة نظرهتا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تشركوا ولكين أخشى عليكم الدنيا أن تن
رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن عبد الرحيم ورواه حيىي بن أيوب عن يزيد بن أيب حبيب مبعىن رواية الليث 

   ٥٣وقال يف آخره قال عقبة فكان آخر ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على املنرب 

  من استحب أن يكفن يف ثيابه اليت قتل فيها بعد أن ينزع عنه احلديد باب

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن  - ٦٦٠٢واجللود وما مل يكن من عام لبوس الناس 
يم بن طهمان عن أيب حامت الداربردي مبرو ثنا عبدان بن حممد احلافظ ثنا قتيبة بن سعيد ثنا معن بن عيسى ثنا إبراه

رمي رجل يف صدره أو يف حلقه فمات فأدرج كما هو يف ثيابه وحنن مع رسول اهللا صلى اهللا : الزبري عن جابر قال 
  عليه وآله وسلم 

أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ  - ٦٦٠٣
أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : اء بن السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال علي بن عاصم أنبأ عط

وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم احلديد واجللود وأن يدفنوا بدمائهم وثياهبم وقد مضى يف الرخصة يف تكفينه يف غري 
   ثيابه اليت قتل فيها حديث محزة بن عبد املطلب ومصعب بن عمري رضي اهللا عنهما

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو حممد بن شوذب املقرئ ثنا حممد بن عبد امللك الدقيقي ثنا يعقوب  - ٦٦٠٤
أيت عبد الرمحن بطعام فقال قتل مصعب بن عمري بن هاشم فلم : بن إبراهيم بن سعد أنبأ أيب عن أبيه عن جده قال 



أو رجل آخر فلم يوجد ما يكفن فيه إال بردة أخرجه  يوجد ما يكفن فيه إال بردة وكان خريا مين وقتل محزة
   ٥٤البخاري عن أمحد بن حممد عن إبراهيم بن سعد 

  باب اجلنب يستشهد يف املعركة

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسني بن يعقوب احلافظ أنبأ حممد بن إسحاق بن إبراهيم ثنا  - ٦٦٠٥
: قال بن إسحاق حدثين حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه عن جده  سعيد بن حيىي األموي حدثين أيب قال

يف قصة أحد وقتل شداد بن األسود الذي كان يقال له بن شعوب حنظلة بن أيب عامر قال فقال رسول اهللا صلى 
عة فقال رسول اهللا اهللا عليه و سلم إن صاحبكم تغسله املالئكة فاسألوا صاحبته فقالت خرج وهو جنب ملا مسع اهلائ

  صلى اهللا عليه و سلم لذلك غسلته املالئكة كذا قال هبذا اإلسناد 

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األصم ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن  - ٦٦٠٦
إن صاحبكم تغسله املالئكة : م قال إسحاق قال حدثين عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

يعين حنظلة فاسألوا أهله ما شأنه فسئلت صاحبته فقالت خرج وهو جنب حني مسع اهلائعة فقال رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم لذلك غسلته املالئكة قال يونس فحدثين زكريا بن أيب زائدة عن عامر قال قتل محزة يوم أحد وقتل 

  أحد وهو الذي طهرته املالئكة كالمها مرسل وهو فيما بني أهل املغازي معروف حنظلة بن الراهب يوم 

نظر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل : وروى أبو شيبة عن احلكم عن مقسم عن بن عباس قال  - ٦٦٠٧
لمي أنبأ أبو حنظلة الراهب ومحزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنهما تغسلهما املالئكة أخربناه أبو عبد الرمحن الس

   ٥٥احلسن بن منصور ثنا أبو احلسن بن أيب العنرب ثنا منصور بن أيب مزاحم ثنا أبو شيبة فذكره وأبو شيبة ضعيف 

  باب املرتث والذي يقتل ظلما يف غري معترك الكفار والذي يرجع إليه سيفه

ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر حممد بن احلسن احملمد آباذي  - ٦٦٠٨
أن رجال من األعراب : الرزاق أخربين بن جريج أخربين عكرمة بن خالد عن بن أيب عمار أخربين شداد بن اهلاد 

جاء النيب صلى اهللا عليه و سلم فآمن واتبعه فقال أهاجر معك فأوصى به النيب صلى اهللا عليه و سلم بعض أصحابه 
نم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيئا فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له وكان فلما كانت غزوة خيرب غ

يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا قال قسم قسمه لك فأخذه فجاء به النيب صلى اهللا عليه و سلم 
أرمى ههنا وأشار إىل حلقه فقال ما هذا يا حممد قال قسم قسمته لك قال ما على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على أن 

بسهم فأموت فأدخل اجلنة فقال إن تصدق اهللا يصدقك مث هنضوا إىل قتال العدو فأيت به النيب صلى اهللا عليه و سلم 
حيمل وقد أصابه سهم حيث أشار فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم هو هو قالوا نعم قال صدق اهللا فصدقه فكفنه 

يف جبته مث قدمه وصلى عليه فكان مما ظهر من صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم اللهم النيب صلى اهللا عليه و سلم 
هذا عبدك خرج مهاجرا يف سبيلك قتل شهيدا أنا عليه شهيد قال عطاء وزعموا أنه مل يصل على أهل أحد قال 

مات فصلى عليه الشيخ بن جريج يذكره عن عطاء وحيتمل أن يكون هذا الرجل بقي حيا حىت انقطعت احلرب مث 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والذين مل يصل عليهم بأحد ماتوا قبل انقضاء احلرب واهللا أعلم 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن  - ٦٦٠٩
أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا : لتيمي عن أيب اهليثم أن أباه حدثه بن إسحاق قال حدثين حممد بن إبراهيم بن احلارث ا

عليه و سلم يقول يف مسريه إىل خيرب لعامر بن األكوع وكان اسم األكوع سنان أنزل يا بن األكوع فاحد لنا من 
  هناتك فنزل يرجتز برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويقول 

  ) دقنا وال صلينا وال تص... واهللا لوال أنت ما اهتدينا ( 
  ) وثبت األقدام إن القينا ... فأنزلن سكينة علينا ( 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رمحك ربك فقال ) وإن أرادوا فتنة أبينا ... إن بين الكفار قد بغوا علينا ( 

فيما بلغين أن سيفه رجع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وجبت واهللا لو متعنا به فقتل يوم خيرب شهيدا وكان قتله 
عليه فكلمه كلما شديدا وهو يقاتل فمات منه فكان املسلمون شكوا فيه وقالوا إمنا قتله سالحه حىت سأل بن أخيه 
سلمة بن عمرو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأخربه بقول الناس فيه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنه 

  هللا عليه و سلم عليه وصلى املسلمون لشهيد فصلى رسول اهللا صلى ا

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٦٦١٠
أن عمر بن اخلطاب غسل وكفن وصلي عليه زاد فيه عبيد اهللا بن عمر : الشافعي أنبأ مالك عن نافع عن بن عمر 

   عن نافع عن بن عمر وحنط

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو سعيد الثقفي ثنا احلسن بن علي بن شبيب املعمري ثنا حممد بن عبيد  - ٦٦١١
كان أبو لؤلؤة للمغرية بن شعبة فذكر احلديث قال : بن حساب ثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أيب رافع قال 
على مكان آخر ووجأه يف خاصرته فسقط عمر رضي  فصنع له خنجرا له رأسان فلما كرب وجأه على كتفه ووجأه

اهللا عنه وقد مضى يف احلديث الثابت عن حصني عن عمرو بن ميمون يف قصة قتل عمر رضي اهللا عنه حني طعنه 
قال فطار العلج بالسكني ذات طرفني ال مير على أحد ميينا وال مشاال إال طعنه ويف ذلك داللة على أنه قتل مبحدد مث 

  وصلي عليه غسل وكفن 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أمحد بن  - ٦٦١٢
  أن احلسن صلى على علي رضي اهللا عنهما : يونس ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق 

عيل بن إبراهيم أنبأ أيوب عن بن وأخربنا أبو احلسني أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب ثنا سعيد ثنا إمسا - ٦٦١٣
دخلت على أمساء بنت أيب بكر الصديق بعد قتل عبد اهللا بن الزبري قال وجاء كتاب عبد امللك أن : أيب مليكة قال 

يدفع إىل أهله فأتيت به أمساء فغسلته وكفنته وحنطته مث دفنته قال أيوب وأحسبه قال فما عاشت بعد ذلك إال ثالثة 
   ٥٦د غريه فيه وصلت عليه أيام مث ماتت زا

  باب ما ورد يف املقتول بسيف أهل البغي



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو القاسم  - ٦٦١٤
س بن أيب حازم عبد الرمحن بن عبد الرمحن اهلامشي حبلب ثنا آدم ثنا شعبة عن إمساعيل بن أيب خالد قال مسعت قي

  ادفنوين يف ثيايب فإين خماصم : يقول قال عمار 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل ثنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم وقبيصة قاال ثنا  - ٦٦١٥
اخلفني  ال تغسلوا عين دما وال تنزعوا عين ثوبا إال: سفيان عن خمول عن العيزار بن حريث قال زيد بن صوحان 

  وأرمسوين يف األرض رمسا فإين رجل حماج زاد أبو نعيم أحاج يوم القيامة كذا قال عمار وزيد بن صوحان 

وقد أخربنا حممد بن احلسني بن الفضل القطان أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا أبو إمساعيل الترمذي ثنا  - ٦٦١٦
أن عليا صلى على عمار بن ياسر وهاشم بن عتبة : الشعيب  أبو غسان ثنا قيس بن الربيع عن أشعث أنه أخربهم عن

   ٥٧فجعل عمارا مما يليه وهامشا أمامه فلما أدخله القرب جعل عمارا أمامه وهامشا مما يليه 

  باب ما ورد يف غسل بعض األعضاء إذا وجد مقتوال يف غري معركة الكفار

أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا  - ٦٦١٧والصالة عليه 
أن أبا عبيدة صلى على رؤوس قال الشافعي : الشافعي أنبأ بعض أصحابنا عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان 

   ٥٨وبلغنا أن طائرا ألقى يدا مبكة يف وقعة اجلمل فعرفوها باخلامت فغسلوها وصلوا عليها 

  هدم أو حرق فيهم مشركون فصلى عليهم ونوى بالصالة باب القوم يصيبهم غرق أو

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ أمحد بن  - ٦٦١٨املسلمني قياسا على ما ثبت يف السالم 
: إبراهيم بن ملحان ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن عروة بن الزبري أن أسامة بن زيد أخربه 
أن رسول صلى اهللا عليه و سلم ركب على محار على أكاف على قطيفة فدكية فأردف أسامة بن زيد وراءه يعود 
سعد بن عبادة قبل وقعة بدر فسار حىت مر مبجلس فيه عبد اهللا بن أيب بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد اهللا فإذا 

هود ويف اجمللس عبد اهللا بن رواحة فلما غشيتهم عجاجة يف اجمللس أخالط من املسلمني واملشركني عبدة األوثان والي
الدابة مخر عبد اهللا بن أيب أنفه بردائه مث قال ال تغربوا علينا فسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليهم ووقف 
 فنزل فدعاهم إىل اهللا عز و جل وقرأ عليهم القرآن وذكر احلديث رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري

  وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الليث 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ  - ٦٦١٩
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مر مبجلس فيه : معمر عن الزهري عن عروة بن الزبري أن أسامة بن زيد أخربه 

 واليهود واملشركني عبدة األوثان فسلم عليهم رواه مسلم يف الصحيح عن عبد بن محيد عن أخالط من املسلمني
   ٥٩عبد الرزاق 

  باب الصالة على من قتلته احلدود



حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشام  - ٦٦٢٠
أن امرأة من جهينة أتت النيب صلى : با قالبة حدثه عن أيب املهلب عن عمران بن حصني عن حيىي بن أيب كثري أن أ

اهللا عليه و سلم وهي حبلى من الزنا فأمر صلى اهللا عليه و سلم وليها أن حيسن إليها فإذا وضعت محلها فأتين هبا 
ر يا رسول اهللا أتصلي عليها وقد زنت ففعل فأمر هبا فشكت عليها ثياهبا مث أمر هبا فرمجت مث صلى عليها فقال له عم

فقال لقد تابت توبة لو قسمت بني أهل املدينة لوسعتهم وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها أخرجه 
  مسلم يف الصحيح من حديث هشام الدستوائي 

النيب صلى اهللا  يف قصة الغامدية اليت رمجت يف الزنا قال: وروينا يف حديث عبد اهللا بن بريدة عن أبيه  - ٦٦٢١
عليه و سلم فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تاهبا صاحب مكس لغفر له مث أمر هبا فصلى عليها ودفنت 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا معاذ بن جندة ثنا خالد بن حيىي ثنا بشري بن مهاجر عن عبد 
  أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث بشري اهللا بن بريدة عن أبيه فذكر معناه 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن غالب ثنا معلى بن مهدي ثنا أبو  - ٦٦٢٢
مل يصل النيب صلى اهللا عليه و سلم على ماعز : عوانة عن أيب بشر قال حدثين نفر من أهل البصرة عن أيب بردة قال 

ه عن الصالة عليه وروينا عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه ملا رجم شراحة اهلمدانية قال بن مالك ومل ين
   ٦٠افعلوا هبا ما تفعلون مبوتاكم 

  باب الصالة على من قتل نفسه غري مستحل لقتلها

حممد بن بكر  أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو روق أمحد بن - ٦٦٢٣
بالبصرة ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب قال حدثين معاوية بن صاحل عن العالء بن احلارث عن مكحول عن أيب هريرة 

صلوا خلف كل بر وفاجر وصلوا على كل بر وفاجر وجاهدوا مع كل : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ن دونه ثقات قال الشيخ قد روي يف الصالة على كل بر بر وفاجر قال علي مكحول مل يسمع من أيب هريرة وم

وفاجر والصالة على من قال ال إله إال اهللا أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف وأصح ما روي يف هذا الباب حديث 
مكحول عن أيب هريرة وقد أخرجه أبو داود يف كتاب السنن إال أن فيه إرساال كما ذكره الدارقطين رمحه اهللا وأما 

  ديث الذي احل

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أمحد بن يونس ح وأخربنا  - ٦٦٢٤
أبو عبد اهللا أخربين أمحد بن سهل البخاري ثنا صاحل بن حممد بن حبيب احلافظ ثنا عون بن سالم قاال ثنا زهري عن 

صلى اهللا عليه و سلم برجل قتل نفسه مبشاقص فلم يصل عليه هذا لفظ  أتى النيب: مساك عن جابر بن مسرة قال 
حديث عون بن سالم ويف حديث أمحد بن يونس قال مرض رجل فصيح عليه فجاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا 
 عليه و سلم فقال إنه مات قال ما يدريك قال إنه صيح عليه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنه مل ميت مث
انطلق الرجل فرآه قد حنر نفسه مبشاقص فانطلق إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربه أنه مات فقال ما 

يدريك قال رأيته حنر نفسه مبشاقص قال إذا ال أصلي عليه رواه مسلم يف الصحيح عن عون بن سالم خمتصرا وقد 



لم إمنا قال ذلك ليحذر الناس بترك الصالة عليه فال روينا عن إسحاق بن إبراهيم احلنظلي أنه صلى اهللا عليه و س
  يرتكبوا كما ارتكب 

  مجاع أبواب محل اجلنازة

 )٦١   

  باب من محل اجلنازة فدار على جوانبها األربعة

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر أنبأ يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن منصور عن  - ٦٦٢٥
إذا تبع أحدكم اجلنازة فليأخذ جبوانب : اس عن أيب عبيدة عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه عبيد بن نسط

   ٦٢السرير األربعة مث ليتطوع بعد أو يذر فإنه من السنة 

  باب من محل اجلنازة فوضع السرير على كاهله بني العمودين املقدمني

أ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنب - ٦٦٢٦
نوح بن اهليثم العسقالين ثنا إبراهيم بن سعد ح وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ 

جنازة عبد رأيت سعد بن أيب وقاص يف : الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال 
الرمحن بن عوف قائما بني العمودين املقدمني واضعا السرير على كاهله لفظ حديث الشافعي وحديث العسقالين 

  مبعنا 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا الشافعي  - ٦٦٢٧
رأيت عثمان بن عفان رضي : ىي بن طلحة عن عمه عيسى بن طلحة قال أنبأ الثقة من أصحابنا عن إسحاق بن حي

  اهللا عنه حيمل بني عمودي سرير أمه فلم يفارقه حىت وضعه 

رأى بن عمر : وبإسناده قال أنبأ الشافعي ثنا بعض أصحابنا عن بن جريج عن يوسف بن ماهك أنه  - ٦٦٢٨
  ير رضي اهللا عنه يف جنازة رافع قائما بني قائميت السر

رأيت أبا هريرة حيمل : وبإسناده قال أنبأ الشافعي أنبأ بعض أصحابنا عن عبد اهللا بن ثابت عن أبيه قال  - ٦٦٢٩
  بني عمودي سرير سعد بن أيب وقاص 

رأيت بن الزبري : وبإسناده قال أنبأ الشافعي أنبأ بعض أصحابنا عن شرحبيل بن أيب عون عن أبيه قال  - ٦٦٣٠
  رير املسور بن خمرمة حيمل بني عمودي س

أخربنا أبو احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا هشام بن عمار ثنا معن ثنا  - ٦٦٣١
رأيت املطلب بني عمودي سرير جابر بن عبد اهللا قال يعقوب كان عندنا خارجة فقال : هارون موىل قريش قال 

  هشام جابر 



هللا احلافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا حيىي بن حممد ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة أخربنا أبو عبد ا - ٦٦٣٢
شهدت جنازة رافع بن خديج وفيها بن عمر وبن عباس فانطلق بن عمر : عن أيب بشر عن يوسف بن ماهك قال 

   ٦٣حىت أخذ مبقدم السرير بني القائمتني فوضعه على كاهله مث مشى هبا 

  مليت على األيدي والرقاب إن مل يوجد سرير أو لوحباب محل ا

حدثنا حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن أمحد األصبهاين ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو  - ٦٦٣٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : داود ثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن كنانة بن نعيم العدوي عن أيب برزة األسلمي 

كان يف مغزى له فلما فرغ من القتال قال هل تفقدون من أحد قالوا نفقد واهللا فالنا وفالنا وفالنا قال رسول سلم 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم انظروا هل تفقدون من أحد قالوا نفقد فالنا وفالنا قال لكين أفقد جليبيبا فاطلبوه 

 عليه و سلم فأخرب فانتهى إليه فقال قتل سبعة مث قتلوه فوجدوه عند سبعة قد قتلهم مث قتلوه قأتى النيب صلى اهللا
هذا مين وأنا منه قتل سبعة وقتلوه هذا مين وأنا منه قاهلا مرتني أو ثالثا مث قال بذراعيه هكذا فبسطهما فوضع على 

حىت دفن  ذراعي النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت حفر له فما كان له سرير إال ذراعي النيب صلى اهللا عليه و سلم
  قال وما ذكر غسال أخرجه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن عمر بن سليط عن محاد بن سلمة 

وفيما روى أبو داود يف املراسيل عن أمحد بن حنبل عن حجاج عن بن جريج قال أخربين حممد بن علي  - ٦٦٣٤
اه أبو بكر حممد بن حممد أنبأ أبو أن إبراهيم بن النيب صلى اهللا عليه و سلم محلت جنازته على منسج فرس أخربن: 

  احلسني الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره 

  مجاع أبواب املشي باجلنازة

 )٦٤   

  باب اإلسراع يف املشي باجلنازة

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء ثنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زيادة البصري مبكة  - ٦٦٣٥
احلسن بن حممد الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى أنبأ 

أسرعوا باجلنازة فإن تك صاحلة فخري تقدموهنا إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن : اهللا عليه و سلم قال 
  وزهري كلهم عن سفيان رقابكم رواه البخاري يف الصحيح عن علي ورواه مسلم عن أيب بكر 

أخربنا أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب أنبأ سعدان بن نصر أنبأ يزيد بن هارون أنبأ بن أيب  - ٦٦٣٦
ذئب عن املقربي عن عبد الرمحن بن مهران أن أبا هريرة أوصى عند موته أن ال تضربوا على قربي فسطاطا وال 

إذا وضع املؤمن على : يب فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  تتبعوين مبجمر وأسرعوا يب أسرعوا
  سريره يقول قدموين قدموين وإذا وضع الكافر على سريره قال يا ويلتاه أين تذهبون يب 



يث وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أمحد بن إبراهيم ثنا بن بكري حدثين الل - ٦٦٣٧
إذا وضعت : عن سعيد بن أيب سعيد عن أبيه أنه مسع أبا سعيد اخلدري يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

اجلنازة فحملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صاحلة قالت قدموين قدموين وإن كانت غري صاحلة قالت يا ويلتاه 
مسعها اإلنسان صعق رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا أين تذهبون هبا يسمع صوهتا كل شيء إال اإلنسان ولو 

  بن يوسف وغريه عن الليث 

حدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا عيينة يعين  - ٦٦٣٨
ل من مواليه ميشون على كنت يف جنازة عبد الرمحن بن مسرة فجعل زياد ورجا: بن عبد الرمحن عن أبيه قال 

أعقاهبم أمام السرير يقولون رويدا رويدا بارك اهللا فيكم قال فلحقهم أبو بكرة يف بعض سكة املربد فحمل عليهم 
البغلة وشد عليهم بالسوط وقال خلوا والذي أكرم وجه أيب القاسم صلى اهللا عليه و سلم لقد رأيتنا على عهد 

كاد أن نرمل هبا رمال وكذلك رواه إمساعيل بن إبراهيم وحيىي بن سعيد ووكيع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لن
  وخالد بن احلارث وعيسى بن يونس عن عيينة وخالفهم شعبة عن عيينة فقال يف جنازة عثمان بن أيب العاص 

ة عن عيينة بن أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعب - ٦٦٣٩
أنه كان يف جنازة عثمان بن أيب العاص وكنا منشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكرة فرفع سوطه : عبد الرمحن عن أبيه 

  قال لقد رأيتنا وحنن مع نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم نرمل رمال 

ثنا إبراهيم بن احلارث البغدادي أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان  - ٦٦٤٠
سألنا نبينا صلى : ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا زهري بن معاوية ثنا حيىي اجلابر عن أيب ماجدة عن عبد اهللا بن مسعود قال 

اهللا عليه و سلم عن السري باجلنازة قال السري ما دون اخلبب فإن كان خريا يعجل إليه وإن كان سوى ذلك فبعدا 
اجلنازة متبوعة وال تتبع ليس معها من يقدمها هذا حديث ضعيف حيىي بن عبد اهللا اجلابر ضعيف وأبو ألهل النار 

ماجدة وقيل أبو ماجد جمهول وفيما مضى كفاية ويذكر عن أيب سعيد اخلدري أنه ملا احتضر حضره بن عمر وبن 
   ٦٥عباس فقال هلما إذا محلتم فأسرعوا يب أسرعوا يب 

  سراع هبا خمافة انبجاسهاباب من كره شدة اإل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو عمر وأمحد بن حازم بن أيب غرزة  - ٦٦٤١
الكويف ثنا جعفر يعين بن عون عن بن جريج عن عطاء قال حضرنا مع بن عباس جنازة ميمونة زوج النيب صلى اهللا 

هذه ميمونة إذا رفعتم نعشها فال تزعزعوه وال تزلزلوه وارفقوا فإن : س عليه وآله وسلم بسرف فقال بن عبا
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان عنده تسع نسوة فكان يقسم لثمان وال يقسم لواحدة أخرجاه يف الصحيح 

  من حديث بن جريج 

و داود ثنا زائدة عن ليث عن أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أب - ٦٦٤٢
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مر عليه جبنازة وهو يسرع هبا وهي متخض خمض الزق فقال : أيب بردة عن أيب موسى 



رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليكم بالقصد يف املشي جبنائزكم وقد روينا عن أيب موسى أنه أوصى فقال إذا 
   ٦٦ املشي ويف ذلك داللة على أن املراد مبا روينا ههنا إن ثبت كراهية شدة اإلسراع انطلقتم جبنازيت فأسرعوا يب

  باب الركوب عند االنصراف من اجلنازة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا علي بن احلسني وحممد بن عبد الوهاب  - ٦٦٤٣
ن مغول ح وأخربنا أبو عبد اهللا أخربين أبو عمرو أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر قاال ثنا أبو نعيم املالئي ثنا مالك ب

أتى النيب صلى اهللا عليه و : بن أيب شيبة ثنا وكيع عن مالك بن مغول عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة قال 
 الصحيح عن أيب سلم بفرس معروري فركبه حني انصرف من جنازة بن الدحداح وحنن منشي حوله رواه مسلم يف

  بكر بن أيب شيبة 

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن بشار ثنا حممد  - ٦٦٤٤
صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على بن الدحداح : يعين بن جعفر ثنا شعبة عن مساك عن جابر بن مسرة قال 

له رجل فركبه فجعل يتوقص به وحنن نتبعه نسعى خلفه فقال رجل من القوم إن النيب صلى فأيت بفرس عرى قال فعق
  اهللا عليه و سلم قال كم من عذق مدىل البن الدحداح يف اجلنة رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن بشار 

حنبل حدثين أيب ثنا عبد  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن - ٦٦٤٥
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم شيع : الرزاق أنبأ معمر عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن ثوبان 

جنازة فأيت بدابة فأىب أن يركبها فلما انصرف أتى بدابة فركبها فقيل له فقال إن املالئكة كانت متشي فلم أكن 
  هبوا أو قال عرجوا ركبت ألركب وهم ميشون فلما ذ

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وأمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو عتبة  - ٦٦٤٦
أنه خرج يف : ثنا بقية ثنا أبو بكر بن أيب مرمي حدثين راشد بن سعد عن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

روجا على دواهبم ركبانا فقال هلم ثوبان أال تستحيون مالئكة اهللا على أقدامهم وأنتم ركبان جنازة فرأى ناسا خ
  هذا هو احملفوظ هبذا اإلسناد موقوف وقد 

خرج رسول اهللا : رواه عيسى بن يونس عن أيب بكر بن أيب مرمي عن راشد بن سعد عن ثوبان قال  - ٦٦٤٧
ركبانا فقال أال تستحيون إن مالئكة اهللا على أقدامهم وأنتم على ظهور صلى اهللا عليه و سلم يف جنازة فرأى ناسا 

الدواب أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن 
ن يزيد عن راشد حممد ثنا احلكم بن موسى ثنا عيسى بن يونس فذكره وكذلك رواه مجاعة عن عيسى ورواه ثور ب

   ٦٧بن سعد موقوفا عن ثوبان ويف ذلك داللة على أن املوقوف أصح وكذا قاله البخاري 

  باب املشي أمام اجلنازة

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا عبد الرمحن بن  - ٦٦٤٨
اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب أنبأ احلسن بن حممد بشر بن احلكم ح وحدثنا أبو حممد عبد 



الزعفراين ح وأخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان 
رأيت رسول اهللا صلى اهللا : ل بن نصر قالوا ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه قا

  عليه و سلم وأبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما ميشون أمام اجلنازة 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا حممد بن حيىي العامري ثنا علي بن عبد اهللا  - ٦٦٤٩
النيب صلى اهللا عليه و سلم وأبا بكر وعمر  رأيت: بن جعفر املديين ثنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه قال 

ميشون أمام اجلنازة فقمت إليه فقلت له يا أبا حممد إن معمرا وبن جريج خيالفانك يف هذا يعين أهنما يرسالن احلديث 
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال استقر الزهري حدثنيه مسعته من فيه يعيده ويبديه عن سامل عن أبيه فقلت له يا 

أبا حممد إن معمرا وبن جريج يقوالن فيه وعثمان قال فصدقهما فقال لعله قد قاله هو ومل أكتبه لذلك إين كنت 
أميل إذ ذاك إىل الشيعة قال الشيخ وقد اختلف على بن جريج ومعمر يف وصل احلديث فروي عن كل واحد منهما 

  عن الزهري  احلديث موصوال وروي مرسال وقد قيل عن بن جريج عن زياد بن سعد

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو ذر حممد بن حممد بن عبد الرمحن حفدة أيب القاسم املذكر قاال ثنا  - ٦٦٥٠
أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين احلافظ ثنا علي بن احلسن الدراجبردي ثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ ثنا مهام عن 

أنه رأى : زياد وبكر كلهم ذكر أنه مسع من الزهري أن ساملا أخربه أن أباه أخربه سفيان يعين بن عيينة ومنصور و
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأبا بكر وعمر وعثمان ميشون بني يدي اجلنازة غري أن بكرا مل يذكر عثمان تفرد 

لزهري موصوال وقيل به مهام وهو ثقة واختلف فيه على عقيل ويونس بن يزيد فقيل عن كل واحد منهما عن ا
  مرسال ومن وصله واستقر على وصله ومل خيتلف عليه فيه وهو سفيان بن عيينة حجة ثقة واهللا أعلم 

أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان  - ٦٦٥١
رأى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقدم الناس أمام جنازة : ه عن بن املنكدر عن ربيعة بن عبد اهللا بن اهلدير أن

  زينب بنت جحش رضي اهللا عنها 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو حممد بن شوذب الواسطي ثنا أمحد بن سنان ثنا وهب بن جرير ثنا  - ٦٦٥٢
  ا ميشيان أمام اجلنازة رأيت أبا هريرة واحلسن بن علي رضي اهللا عنهم: شعبة عن عدي عن أيب حازم قال 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا حممد بن إمساعيل األمحسي ثنا احملاريب عن سعد بن  - ٦٦٥٣
هل حفظت جنازة مشى معها قوم من الفقهاء أمامها قال نعم رأيت عبد اهللا : طارق األشجعي قال قلت أليب حازم 
  ميشون أمامها حىت وضعت بن عمر وحسن بن علي وبن الزبري 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ٦٦٥٤
رأيت بن عمر وعبيد بن عمري ميشيان أمام اجلنازة فتقدما : بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد موىل السائب قال 

  ت هبما قاما فجلسا يتحدثان فلما حاذ



وأخربنا أبو زكريا وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس بن يعقوب أنبأ حبر بن نصر ثنا بن وهب  - ٦٦٥٥
أنه رأى أبا هريرة وعبد اهللا بن عمر وأبا أسيد الساعدي وأبا قتادة : أخربين بن أيب ذئب عن صاحل موىل التوأمة 

  رضي اهللا عنهم ميشون أمام اجلنازة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو بكر حيىي بن أيب طالب ثنا أبو داود ثنا  - ٦٦٥٦
قال أتيت املدينة فرأيت أصحاب رسول اهللا صلى : قيس بن الربيع عن عاصم بن هبدلة عن زياد بن قيس األشعري 

   ٦٨ازة اهللا عليه و سلم من املهاجرين واألنصار ميشون أمام اجلن

  باب املشي خلفها

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان البصري ثنا أبو أمحد بن عبد الوهاب ثنا قبيصة ثنا سفيان عن  - ٦٦٥٧
الراكب يسري : يونس بن عبيد عن زياد بن جبري عن أبيه عن املغرية بن شعبة قال أراه قد رفعه شك قبيصة قال 

وأمامها وعن يسارها وميامنها والسقط يصلى عليه ويدعى ألبويه بالعافية  خلف اجلنازة واملاشي ميشي خلفها
  والرمحة 

أخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح احملاريب بالكوفة أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا أمحد بن حازم أنبأ  - ٦٦٥٨
سألنا نبينا صلى اهللا عليه و : ال أبو غسان ثنا حسن بن صاحل عن حيىي اجلابر عن أيب ماجد عن عبد اهللا بن مسعود ق

سلم عن السري باجلنازة فقال السري ما دون اخلبب إن يك خريا يعجل إليه وإن يك سوى ذلك فبعدا ألهل النار 
  اجلنازة متبوعة وال تتبع ليس معها من يقدمها أبو ماجد جمهول وحيىي اجلابر ضعفه مجاعة من أهل النقل واهللا أعلم 

عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن أمحد بن بالويه ثنا حممد بن غالب حدثين عمرو بن مرزوق أنبأ  أخربنا أبو - ٦٦٥٩
أن أبا بكر وعمر رضي اهللا : شعبة عن أيب فروة اجلهين قال مسعت زائدة حيدث عن بن عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه 

فقيل لعلي رضي اهللا عنه إهنما ميشيان أمامها  عنهما كانا ميشيان أمام اجلنازة وكان علي رضي اهللا عنه ميشي خلفها
فقال إهنما يعلمان أن املشي خلفها أفضل من املشي أمامها كفضل صالة الرجل يف مجاعة على صالته فذا ولكنهما 
سهالن يسهالن للناس زائدة هذا هو بن خراش وقيل بن أوس بن خراش الكندي يروي عن سعيد بن عبد الرمحن 

   ٦٩ث واآلثار يف املشي أمامها أصح وأكثر وباهللا التوفيق بن أبزى هذا احلدي

  باب القيام للجنازة

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ثنا  - ٦٦٦٠
بن عمر عن أبيه عن  احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سامل بن عبد اهللا

إذا رأيتم اجلنازة فقوموا حىت ختلفكم أو توضع رواه : عامر بن ربيعة يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
البخاري يف الصحيح عن علي ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة ومجاعة كلهم عن سفيان ورواه الليث بن سعد 

  عها عن نافع وزاد فيه وإن مل يكن ماشيا م



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان املرادي ثنا شعيب بن  - ٦٦٦١
  فذكره بإسناده عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الليث بن سعد ثنا الليث 

قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن  وأخربنا أبو صاحل العنربي ثنا جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا - ٦٦٦٢
إذا رأيتم اجلنازة فقوموا هلا : نافع عن بن عمر عن عامر بن ربيعة العدوي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  حىت ختلفكم أو توضع وإن مل يكن ماشيا معها رواه البخاري يف الصحيح ومسلم مجيعا عن قتيبة بن سعيد عن الليث 

عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب طاهر الدقاق ببغداد أنبأ عبد اهللا بن إبراهيم بن أيوب البزاز ثنا أخربنا أبو  - ٦٦٦٣
إبراهيم بن عبد اهللا البصري ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب سعيد أن النيب 

تبعها فال يقعد حىت توضع رواه البخاري يف الصحيح عن  إذا رأيتم اجلنازة فقوموا فمن: صلى اهللا عليه و سلم قال 
  مسلم بن إبراهيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام الدستوائي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد عبد اهللا بن يوسف قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن  - ٦٦٦٤
كنا يف جنازة فأخذ : يب ذئب عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أبيه قال حممد بن حيىي ثنا أمحد بن يونس ثنا بن أ

أبو هريرة بيد مروان فجلسا قبل أن توضع فجاء أبو سعيد فأخذ بيد مروان فقال قم فواهللا لقد علم هذا أن النيب 
  يونس صلى اهللا عليه و سلم هنانا عن ذلك فقال أبو هريرة صدق رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن 

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا أمحد بن حفص بن عبد اهللا وعبد  - ٦٦٦٥
اهللا بن حممد الفراء وقطن بن إبراهيم قالوا ثنا حفص بن عبد اهللا حدثين إبراهيم بن طهمان عن سهيل بن أيب صاحل 

ر بن عبد اهللا أنبأ احلسن بن سفيان ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا جرير عن ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بك
إذا تبعتم جنازة فال جتلسوا : سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  حىت توضع 

نا جرير عن سهيل بن أيب وأخربنا أبو بكر بن احلسن أنبأ حاجب بن أمحد ثنا عبد الرحيم بن منيب ث - ٦٦٦٦
إذا تبعتم جنازة فال جتلسوا حىت توضع قال : صاحل عن أبيه عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

سهيل ورأيت أبا صاحل ال جيلس حىت توضع عن مناكب الرجال رواه مسلم عن عثمان بن أيب شيبة عن جرير دون 
ي أنبأ حممد بن بكر قال قال أبو داود السجستاين روى الثوري هذا احلديث قول سهيل أخربنا أبو علي الروذبار

عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة قال فيه حىت توضع باألرض ورواه أبو معاوية عن سهيل قال حىت توضع يف اللحد 
  وسفيان أحفظ من أيب معاوية 

نا املعمري وأمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد اللخمي ث - ٦٦٦٧
النسائي قال ثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن األذرمي ثنا قاسم بن يزيد اجلرمي ثنا الثوري عن سهيل عن أبيه عن أيب 

إذا اتبع أحدكم جنازة فال جيلس حىت توضع يف : هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  األرض 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسني حممد بن أمحد بن متيم القنطري ثنا أبو قالبة ثنا معاذ بن فضالة  - ٦٦٦٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ثنا هشام عن حيىي بن أيب كثري عن عبيد اهللا بن مقسم عن جابر بن عبد اهللا 

  ا جنازة يهودي فقال إن املوت فزع فإذا رأيتم جنازة فقوموا هلا مرت به جنازة فقام هلا فقلنا يا رسول اهللا إهن

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين حامد بن حممد بن شعيب ثنا شريح ثنا إمساعيل  - ٦٦٦٩
ال فقوموا ومل يقل فذكره بإسناده إال أنه قال فقام هلا وقمنا معه وقال يهودية وق: بن إبراهيم ثنا هشام الدستوائي 

  هلا رواه البخاري يف الصحيح عن معاذ بن فضالة ورواه مسلم من وجه آخر عن هشام 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو طاهر حممد بن احلسن احملمد آباذي ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا  - ٦٦٧٠
قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اهللا يقول عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد 

  جلنازة مرت به حىت توارت رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق 

وأخربنا أبو علي أنبأ أبو طاهر ثنا أمحد ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن  - ٦٦٧١
لى اهللا عليه و سلم جلنازة يهودي وأصحابه حىت توارت رواه مسلم عن حممد بن رافع قام النيب ص: عبد اهللا يقول 

  عن عبد الرزاق 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا شعبة  - ٦٦٧٢
سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية  كان: ثنا عمرو بن مرة قال مسعت عبد الرمحن بن أيب ليلى يقول 

فمروا عليهما جبنازة فقاما فقيل هلما هو من أهل األرض أو من أهل الذمة فقاال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
مرت به جنازة فقام فقيل له إهنا جنازة يهودي فقال أليست نفسا رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن أيب إياس 

  مسلم من وجه آخر عن شعبة  وأخرجه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا أبو بكر حممد بن عيسى  - ٦٦٧٣
الطرسوسي ثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ ثنا سعيد بن أيب أيوب حدثين ربيعة بن سيف املعافري عن أيب عبد الرمحن 

يا رسول اهللا متر : رو بن العاص أنه قال سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال احلبلي عن عبد اهللا بن عم
بنا جنازة الكافر فنقوم هلا قال نعم قوموا هلا فإنكم لستم تقومون هلا إمنا تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس وروينا 

لك وعن أيب موسى األشعري عن النيب عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إمنا قمت للم
  صلى اهللا عليه و سلم ولكن نقوم ملن معها من املالئكة 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا معاوية بن  - ٦٦٧٤
هريرة وبن عمر وبن الزبري  مشيت مع أيب: عمرو عن أيب إسحاق عن أيب مالك األشجعي عن أيب حازم قال 

واحلسن بن علي أمام اجلنازة حىت انتهينا إىل املقربة فقاموا حىت وضعت مث جلسوا فقلت لبعضهم فقال إن القائم 
   ٧٠مثل احلامل 

  باب حجة من زعم أن القيام للجنازة منسوخ



حممد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس - ٦٦٧٥
الشافعي أنبأ مالك عن حيىي بن سعيد ح وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد 
بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ثنا الليث عن حيىي بن سعيد عن واقد بن عبد اهللا بن سعد بن معاذ ويف حديث 

بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبري عن مسعود بن احلكم عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه  مالك واقد بن عمرو
قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أنه ذكر القيام على اجلنازة حىت توضع فقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 
 صلى اهللا عليه و سلم كان يقوم يف مث قعد ويف رواية مالك قال عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا

اجلنائز مث جلس بعد رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة وحممد بن رمح إال أنه جعل اللفظ البن رمح وقال واقد بن 
  عمرو كذلك قاله بن بكري عن الليث واقد بن عمرو 

اس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العب - ٦٦٧٦
أن رسول اهللا : سليمان ثنا شعيب بن الليث عن أبيه فذكر احلديث حنو رواية قتيبة وزاد موصوال باحلديث وذلك 

صلى اهللا عليه و سلم كان إذا رأى اجلنازة قام هلا مث ترك القيام فلم يكن يقوم للجنازة إذا رآها ورواه عبد الوهاب 
زائدة وغريمها عن حيىي بن سعيد وقالوا يف احلديث حنوا من رواية قتيبة عن الليث ويف اإلسناد واقد الثقفي وبن أيب 

  بن عمرو 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن  - ٦٦٧٧
عمرو بن علقمة حدثه عن واقد بن عمرو بن سعد بن نصر ثنا بن وهب أخربين أسامة بن زيد الليثي أن حممد بن 

قام رسول اهللا : معاذ عن نافع بن جبري عن مسعود بن احلكم الزرقي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال 
صلى اهللا عليه و سلم مع اجلنائز حىت توضع وقام الناس معه مث قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود ومبعناه رواه غريه عن 

  عمرو يف األمر بالقعود  حممد بن

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر املقرئ ببغداد أنبأ أمحد بن سلمان الفقيه ثنا عبد امللك يعين بن  - ٦٦٧٨
حممد ثنا بشر بن عمر ثنا شعبة عن حممد بن املنكدر عن مسعود بن احلكم عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال 

عليه و سلم فقمنا وقعد فقعدنا قلت يف جنازة مرت قال يف جنازة مرت أخرجه مسلم يف  قام رسول اهللا صلى اهللا: 
  الصحيح من وجهني عن شعبة 

أخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو طاهر حممد بن احلسن احملمد آباذي ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد  - ٦٦٧٩
شهد مع علي بن أيب طالب : مسعود عن أبيه أنه  الرزاق أخربين بن جريج أخربين موسى بن عقبة عن قيس بن

رضي اهللا عنه بالكوفة فرأى علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه الناس قياما ينتظرون اجلنازة أن توضع فأشار إليهم 
  بدرة معه أو سوط أن اجلسوا فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد جلس بعد ما كان يقوم 

بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد ثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة ثنا طاهر بن حممد  أخربنا علي بن أمحد - ٦٦٨٠
أن جنازة مرت بابن عباس واحلسن بن علي رضي اهللا : الزبريي ثنا أيب عن سفيان عن سليمان التيمي عن أيب جملز 

  فقال اآلخر بلى مث قعد  عنهما فقام أحدمها ومل يقم اآلخر فقال أحدمها أمل يقم النيب صلى اهللا عليه و سلم



أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا هشام بن هبرام املدائين ثنا حامت بن إمساعيل  - ٦٦٨١
أنبأ أبو األسباط احلارثي عن عبد اهللا بن سليمان بن جنادة بن أيب أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت قال 

لى اهللا عليه و سلم يقوم يف اجلنازة حىت توضع يف اللحد فمر حرب من اليهود فقال هكذا نفعل كان رسول اهللا ص: 
  فجلس النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اجلسوا وخالفوهم 

وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا حممد بن احلسني بن شهريار ثنا يوسف بن سلمان ثنا  - ٦٦٨٢
مبثله غري أنه مل يقل يف اللحد قال البخاري عبد اهللا بن سليمان بن جنادة بن أيب أمية عن : ل فذكره حامت بن إمساعي

  أبيه ال يتابع يف حديثه أخربناه أبو سعد أنبأ أبو أمحد ثنا اجلنيدي ثنا البخاري فذكره 

مد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر أخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حم - ٦٦٨٣
أن القاسم كان ميشي بني يدي اجلنازة : ثنا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث أن عبد الرمحن بن القاسم حتدث 

وجيلس قبل أن توضع وال يقوم هلا وكان خيرب عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا قالت كان أهل 
  قولون يف أهلك ما أنت يف أهلك ما أنت اجلاهلية يقومون هلا إذا رأوها وي

  مجاع أبواب من أوىل بالصالة على امليت

 )٧١   

  باب الويل يرب قريبه بعد موته بالصالة عليه واالستغفار له

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن عبيد اهللا النرسي ثنا  - ٦٦٨٤
زاري حدثين عبد الرمحن بن سليمان بن عبد اهللا بن حنظلة بن الراهب بن الغسيل ثنا أسيد بن شبابة بن سوار الف

علي عن أبيه علي بن عبيد عن أيب أسيد الساعدي قال جاء رجل من بين ساعدة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 
وهتما قال نعم أربعة أشياء الصالة يا رسول اهللا إن أبوي قد هلكا فهل بقي من برمها شيء أصلهما به بعد م: فقال 

عليهما واالستغفار هلما وإنفاذ عهدمها من بعد موهتما وإكرام صديقهما وصلة رمحهما اليت ال رحم لك إال من 
   ٧٢قبلهما فقال ما أكثر هذا وأطيبه يا رسول اهللا قال فاعمل به فإنه يصل إليهما 

  يلباب من قال الوايل أحق بالصالة على امليت من الو

روي هذا القول عن علقمة واألسود وسويد بن غفلة وعطاء وطاوس وجماهد وسامل والقاسم واحلسن البصري قالوا 
اإلمام يتقدم ويروى عن علي عليه السالم وجرير بن عبد اهللا وال يثبت عنهما لكن املشهور عن احلسني بن علي 

  رضي اهللا عنه 

سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن  ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو - ٦٦٨٥
عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ إمالء أخربنا حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد 

إين : أبا حازم يقول بن مسعود قال حدثنا عبيد اهللا بن موسى قال أخربنا سفيان عن سامل بن أيب حفصة قال مسعت 



لشاهد يوم مات احلسن بن علي رضي اهللا عنه فرأيت احلسني بن علي رضي اهللا عنه يقول لسعيد بن العاص ويطعن 
يف عنقه ويقول تقدم فلوال أهنا سنة ما قدمت وكان بينهم شيء فقال أبو هريرة أتنفسون على بن نبيكم بتربة 

   عليه و سلم يقول من أحبهما فقد أحبين ومن أبغضهما فقد أبغضين تدفنونه فيها وقد مسعت رسول اهللا صلى اهللا

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا قبيصة ثنا سفيان عن  - ٦٦٨٦
و يقول من شهد احلسني بن علي حني مات احلسن وه: أيب اجلحاف عن إمساعيل بن رجاء الزبيدي قال أخربين 

  لسعيد بن العاص أقدم فلوال أهنا سنة ما قدمت وأما الرواية فيه عن علي رضي اهللا عنه 

فأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن كامل بن خلف بن شجرة القاضي ثنا حممد بن عثمان بن  - ٦٦٨٧
فاطمة رضي اهللا عنها ملا ماتت دفنها علي  أن: أيب شيبة ثنا عون بن سالم ثنا سوار بن مصعب عن جمالد عن الشعيب 

رضي اهللا عنه ليال وأخذ بضبعي أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه فقدمه يعين يف الصالة عليها كذا روي هبذا اإلسناد 
  والصحيح 

يف قصة املرياث أن فاطمة بنت رسول اهللا : عن بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها  - ٦٦٨٨
 عليه و سلم عاشت بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ستة أشهر فلما توفيت دفنها علي بن أيب طالب صلى اهللا

رضي اهللا عنهما ليال ومل يؤذن هبا أبا بكر رضي اهللا عنه وصلى عليها علي رضي اهللا عنه أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ 
نا بن بكري حدثين الليث عن عقيل عن بن شهاب فذكره رواه أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أمحد بن إبراهيم ث

   ٧٣البخاري يف الصحيح عن بن بكري 

  باب من قال الوصي بالصالة عليه أوىل إن كان قد أوصى هبا إليه

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  - ٦٦٨٩
ماتت أم املؤمنني أظنها : ن يعين عبدان عن أيب محزة السكري عن عطاء بن السائب عن حمارب بن دثار قال بن عثما

ميمونة رضي اهللا عنها فأوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد ورواه سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن 
  م وهذا أصح حمارب بن دثار أن أم سلمة رضي اهللا عنها أوصت أن يصلي عليها سوى اإلما

أخربنا حممد بن احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا حيىي بن عبد احلميد ثنا  - ٦٦٩٠
  أن عبد اهللا بن مسعود أوصى إذا أنا مت يصلي علي الزبري بن العوام : شريك عن أيب إسحاق 

ن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سليمان بن حرب ثنا وأخربنا حممد بن احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا ب - ٦٦٩١
أوصى عبد اهللا بن مغفل قال ليلين أصحايب : خالد بن احلارث ثنا عوف عن خزاعي من ولد عبد اهللا بن مغفل قال 

وال يصلي علي بن زياد قال فوليه أبو برزة وعائذ بن عمرو وناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
٧٤   

  الة اجلنازة بإمام وما يرجى للميت يف كثرة من يصلي عليهباب ص



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا حيىي بن  - ٦٦٩٢
مات اليوم : سعيد عن بن جريج قال أخربين عطاء عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

عبد صاحل أصحمة فقوموا فصلوا عليه فقام فأمنا فصلينا عليه رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن حامت عن حيىي 
  القطان وأخرجه البخاري من وجه آخر عن بن جريج 

 وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق وزياد بن اخلليل قاال - ٦٦٩٣
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى على النجاشي وكنت يف : ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر 

  الصف الثاين أو الثالث رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد 

ي ح أخربنا أبو نصر حممد بن علي بن حممد الفقيه أنبأ أبو حممد حيىي بن منصور ثنا أبو عمرو املستمل - ٦٦٩٤
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أبو عمرو املستملي وحممد بن شاذان البند فزكي 
وإبراهيم بن إسحاق األمناطي قالوا ثنا احلسن بن عيسى أنبأ بن املبارك أنبأ سالم بن أيب مطيع عن أيوب عن أيب 

ما من ميت يصلي : اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال قالبة عن عبد اهللا بن يزيد رضيع عائشة رضي 
عليه أمة من املسلمني يبلغون مائة كلهم يشفعون له إال شفعوا فيه قال سالم فحدثت به شعيب بن احلبحاب فقال 

  حدثين به أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم رواه مسلم يف الصحيح عن احلسن بن عيسى 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا الوليد بن شجاع السكوين ثنا بن وهب  - ٦٦٩٥
أخربين أبو صخر عن شريك بن عبد اهللا بن أيب منر عن كريب عن بن عباس قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم 

اهللا شيئا إال شفعوا فيه رواه مسلم يف ما من مسلم ميوت فيقوم على جنازته أربعون رجال ال يشركون ب: يقول 
  الصحيح عن هارون بن سعيد والوليد بن شجاع وغريمها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن  - ٦٦٩٦
حممد بن احلسني القطان ثنا أبو األزهر ثنا وهب هارون ثنا حممد بن إسحاق ح وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر 

بن جرير ثنا أيب قال مسعت حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن مرثد بن عبد اهللا عن مالك بن هبرية قال 
ما صلى ثالثة صفوف من املسلمني على رجل مسلم يستغفرون له إال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ذا صلى على جنازة يعين فتقال أهلها صفهم صفوفا ثالثة مث يصلي عليها لفظ حديث جرير بن أوجب فكان مالك إ
   ٧٥حازم ويف رواية يزيد بن هارون إال غفر له 

  باب اجلماعة يصلون على اجلنازة أفذاذا

أمحد بن عبد  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا - ٦٦٩٧
اجلبار العطاردي ثنا يونس بن بكري عن سلمة بن نبيط عن أبيه نبيط بن شريط األشجعي عن سامل بن عبيد وكان من 

دخل أبو بكر رضي اهللا عنه على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني مات مث خرج فقيل له : أصحاب الصفة قال 
عم فعلموا أنه كما قال قيل ويصلى عليه وكيف يصلى عليه قال جييئون تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ن



عصبا عصبا فيصلون فعلموا أنه كما قال فقالوا هل يدفن وأين فقال حيث قبض اهللا روحه فإنه مل يقبض اهللا روحه 
  إال يف مكان طيب فعلموا أنه كما قال 

س ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس عن بن إسحاق حدثين أخربنا أبو عبد اهللا وأبو سعيد قاال ثنا أبو العبا - ٦٦٩٨
ملا صلي على رسول اهللا صلى اهللا عليه و : احلسني بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن العباس عن عكرمة عن بن عباس قال 

لوا سلم أدخل الرجال فصلوا عليه بغري إمام إرساال حىت فرغوا مث أدخل النساء فصلني عليه مث أدخل الصبيان فص
عليه مث أدخل العبيد فصلوا عليه إرساال مل يؤمهم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحد قال الشافعي رمحه اهللا 

وذلك لعظم أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأيب هو وأمي وتنافسهم يف أن ال يتوىل اإلمامة يف الصالة عليه 
   ٧٦يد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال قال الشافعي فذكره واحد وصلوا عليه مرة بعد مرة أخربنا أبو سع

  باب أقل عدد ورد فيمن صلى على جنازة فوقعت هبم الكفاية

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ثنا أبو يزيد احلسني بن احلسن بن مهاجر  - ٦٦٩٩
د اهللا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن عمارة بن غزية عن إسحاق ثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد قاال ثنا عب

أن أبا طلحة دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل عمري بن أيب طلحة حني : بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أبيه 
ه و سلم وكان أبو تويف فأتاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى عليه يف منزهلم فتقدم رسول اهللا صلى اهللا علي

  طلحة وراءه وأم سليم وراء أيب طلحة ومل يكن معهم غريهم 

  مجاع أبواب وقت الصالة على اجلنائز

 )٧٧   

  باب الصالة على اجلنائز ودفن املوتى أي ساعة شاء من ليل أو هنار

يعقوب ثنا أمحد بن عبد  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن - ٦٧٠٠
اجلبار ثنا أبو معاوية ح وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا هناد 

مات إنسان كان رسول اهللا صلى : بن السري ثنا أبو معاوية عن أيب إسحاق الشيباين عن الشعيب عن بن عباس قال 
دفنوه بالليل فلما أصبح أعلموه مبوته فقال ما مينعكم أن تعلموين فقالوا كان الليل وكانت اهللا عليه و سلم يعوده ف

الظلمة فكرهنا أن نشق عليك فأتى قربه فصلى عليه لفظ حديثهما سواء رواه البخاري يف الصحيح عن حممد عن 
  أيب معاوية وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الشيباين خمتصرا 

مد جناح بن نذير بن جناح احملاريب بالكوفة ثنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا أمحد بن أخربنا أبو حم - ٦٧٠١
: حازم أنبأ الفضل بن دكني ثنا حممد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار قال أخربين أو قال مسعت جابرا قال 

القرب وإذا هو يقول ناولوين صاحبكم فإذا رأى ناس نارا يف املقربة فأتوها فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف 
  هو الذي كان يرفع صوته بالذكر وقد روينا عن أيب ذر رضي اهللا عنه أن ذلك كان ليال وكان معه املصباح 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا علي بن احلسن بن أيب عيسى ثنا معلى بن  - ٦٧٠٢
وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو يعلى ثنا العباس بن الوليد النرسي أسد ثنا وهيب ح 

دخلت على أيب : وعبد األعلى بن محاد قاال ثنا وهيب بن خالد ثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
هللا صلى اهللا عليه و سلم قلت يوم اإلثنني بكر رضي اهللا عنه فذكرت حديثا مث قالت قال يف أي يوم تويف رسول ا

قال أرجو فيما بيين وبني الليل قالت فلم يتوف حىت أمسى ليلة الثالثاء فدفن قبل أن يصبح قالت وقد قال يف كم 
كفن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قلت يف ثالثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص وال عمامة فنظر إىل ثوب 

فيه ردع من زعفران أو مشق فقال اغسلوا ثويب هذا وزيدوا فيه ثوبني وكفنوين فيها قلت إن هذا  كان ميرض فيه
خلق قال إن احلي أحق باجلديد من امليت إمنا هو للمهلة لفظ حديث العباس رواه البخاري يف الصحيح عن معلى 

ن بن عباس أن فاطمة بنت رسول اهللا بن أسد وروينا عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دفن ليال وروينا ع
صلى اهللا عليه و سلم دفنت ليال وروينا عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أنه دفن بعد العشاء اآلخرة وروينا يف 

  كتاب الصالة عن أيب هريرة أنه صلى على عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم حني صلوا الصبح 

مرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ الثقة من أهل املدينة بإسناد ال أخربنا أبو سعيد بن أيب ع - ٦٧٠٣
صلى على عقيل بن أيب طالب رضي اهللا عنه والشمس مصفرة قبل املغيب قليال ومل ينتظروا به مغيب : أحفظه أنه 

   ٧٨الشمس 

  باب من كره الصالة والقرب يف الساعات الثالث

حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي بنيسابور وأبو احلسن حممد بن أمحد بن احلسن  أخربنا أبو زكريا - ٦٧٠٤
بن إسحاق البزاز ببغداد من أصل مساعه قاال أنبأ عبد اهللا بن حممد بن إسحاق الفاكهي ثنا أبو حيىي بن أيب مسرة ثنا 

ثالث : بن عامر يعين اجلهين يقول  أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا موسى بن علي قال مسعت أيب يقول مسعت عقبة
ساعات كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقرب فيهن موتانا حني تطلع الشمس 

بازغة حىت ترتفع وحني يقوم قائم الظهرية حىت متيل الشمس وحني تضيف الشمس للغروب حىت تغرب أخرجه 
  موسى بن علي بن رباح كما مضى ذكره مسلم يف الصحيح من حديث بن وهب عن 

هنى رسول اهللا : ورواه روح بن القاسم عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر قال  - ٦٧٠٥
صلى اهللا عليه و سلم عن ثالث ساعات وذكره مبعناه وزاد فيه قال قلت لعقبة أيدفن بالليل قال نعم قد دفن أبو 

أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا معاذ بن املثىن ثنا حممد بن املنهال ثنا يزيد بن زريع بكر بالليل أخربناه علي بن 
  ثنا روح بن القاسم فذكره 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن  - ٦٧٠٦
مة توفيت وطارق أمري املدينة فأتى جبنازهتا بعد صالة الصبح فوضعت أن زينب بنت أيب سل: حممد بن أيب حرملة 

بالبقيع قال وكان طارق يغلس بالصبح قال بن أيب حرملة فسمعت عبد اهللا بن عمر يقول ألهلها إما أن تصلوا على 
  جنازتكم اآلن وإما أن تتركوها حىت ترتفع الشمس 



د بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمح - ٦٧٠٧
أن جنازة وضعت يف مقربة : بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا حجاج أخربين بن جريج أخربين زياد أن عليا أخربه 

 أهل البصرة حني اصفرت الشمس فلم يصل عليها حىت غربت الشمس فأمر أبو برزة املنادي فنادى بالصالة مث
أقامها فتقدم أبو برزة فصلى هبم املغرب ويف الناس أنس بن مالك وأبو برزة من األنصار من أصحاب النيب صلى اهللا 

   ٧٩عليه و سلم مث صلوا على اجلنازة 

  باب ذكر اخلرب الوارد يف النهي عن الدفن بالليل والبيان أن املراد به

احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن عبيد أخربنا أبو  - ٦٧٠٨كيال تفوته الصالة على اجلنازة 
أن النيب صلى اهللا عليه : اهللا النرسي ثنا حجاج قال قال بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا حيدث 

عليه و  و سلم خطب يوما فذكر رجال من أصحابه قبض فكفن يف كفن غري طائل وقرب ليال فزجر النيب صلى اهللا
سلم أن يقرب الرجل بالليل حىت يصلي عليه إال أن يضطروا إىل ذلك وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا كفن 

  أحدكم أخاه فليحسن كفنه رواه مسلم يف الصحيح عن هارون بن عبد اهللا عن حجاج بن حممد 

ي ثنا أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب أنبأ أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصر - ٦٧٠٩
فقد : خالد بن خملد حدثين حممد بن جعفر بن أيب كثري حدثين العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال 

النيب صلى اهللا عليه و سلم امرأة سوداء كانت تلتقط اخلرق والعيدان من املسجد فقال أين فالنة قالوا ماتت قال 
ين قالوا ماتت من الليل ودفنت فكرهنا أن نوقظك فذهب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل قربها أفال آذنتمو

   ٨٠فصلى عليها وقال إذا مات أحد من املسلمني فال تدعوا أن تؤذنوين 

  باب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت

نا حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر ح وأخربنا أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا الشيباين ث - ٦٧١٠
أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة الغفاري ثنا جعفر يعين بن عون 

أنه صلى على تسع جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يلي اإلمام والنساء : عن بن جريج عن نافع عن بن عمر 
القبلة وصفهم صفا واحدا قال ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهم مما يلي 

وبن هلا يقال له زيد بن عمر واإلمام يومئذ سعيد بن العاص ويف الناس يومئذ بن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو 
إىل بن عباس وأيب هريرة وأيب سعيد وأيب  قتادة قال فوضع الغالم مما يلي اإلمام قال رجل فأنكرت ذلك فنظرت

قتادة رضي اهللا عنهم فقلت ما هذا قالوا السنة لفظ حديث أيب عبد اهللا ويف رواية أيب زكريا أن بن عمر صلى على 
  تسع جنائز مجيعا وقال يف أم كلثوم وابنها فوضعا مجيعا والباقي سواء 

ر ثنا أبو داود ثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي ثنا بن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بك - ٦٧١١
أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها : وهب عن بن جريج عن حيىي بن صبيح قال حدثين عمار موىل احلارث بن نوفل 

 فجعل الغالم مما يلي اإلمام فأنكرت ذلك ويف القوم بن عباس وأبو سعيد وأبو قتادة وأبو هريرة فقالوا هذه السنة
ورواه محاد بن سلمة عن عمار بن أيب عمار دون كيفية الوضع بنحوه وذكر أن اإلمام كان بن عمر قال وكان يف 



القوم احلسن واحلسني وأبو هريرة وبن عمر وحنو من مثانني من أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم ورواه الشعيب 
كر السؤال قال وخلفه بن احلنفية واحلسني وبن فذكر كيفية الوضع بنحوه وذكر أن اإلمام كان بن عمر ومل يذ

عباس ويف رواية وعبد اهللا بن جعفر وروينا يف ذلك عن عثمان بن عفان وعلي بن أيب طالب وواثلة بن األسقع 
  رضي اهللا عنهم أمجعني 

فر بن عون أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ جع - ٦٧١٢
أن واثلة بن األسقع يف الطاعون كان بالشام مات فيه بشر كثري فكان يصلي : أنبأ بن جريج عن سليمان بن موسى 

   ٨١على جنائز الرجال والنساء مجيعا الرجال مما يليه والنساء مما يلي القبلة وجيعل رءوسهن إىل ركبيت الرجال 

  رأة عند عجيزهتاباب اإلمام يقف على الرجل عند رأسه وعلى امل

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  - ٦٧١٣
شهدت أنسا وصلى على رجل فقام عند رأس السرير مث أيت بامرأة من قريش : الطيالسي ثنا مهام ثنا أبو غالب قال 

فيمن حضر جنازته العالء بن زياد العدوي فلما رأى اختالف قيامه فصلى عليها فقام قريبا من وسط السرير وكان 
قال يا أبا محزة أهكذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقوم من املرأة والرجل كما قمت قال نعم قال فأقبل 

  علينا يعين العالء بن زياد وقال احفظوا 

أبو داود هو السجستاين ثنا داود بن معاذ ثنا عبد  وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا - ٦٧١٤
كنت يف سكة املربد فمرت جنازة معها ناس كثري قالوا جنازة عبد اهللا بن عمري : الوارث عن نافع أيب غالب قال 

فتبعتها فلما وضعت اجلنازة قام أنس فصلى عليها وأنا خلفه ال حيول بيين وبينه شيء فقام عند رأسه فكرب أربع 
ات مل يطل ومل يسرع مث ذهب يقعد فقالوا يا أبا محزة املرأة األنصارية فقربوها وعليها نعش أخضر فقام عند تكبري

عجيزهتا فصلى عليها حنو صالته على الرجل مث جلس فقال العالء بن زياد يا أبا محزة أهكذا كان رسول اهللا صلى 
بعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة املرأة قال نعم وذكر اهللا عليه و سلم يصلي على اجلنازة كصالتك يكرب عليها أر

احلديث قال أبو غالب فسألت عن صنيع أنس يف قيامه على املرأة عند عجيزهتا فحدثوين أنه إمنا كان ألنه مل تكن 
  النعوش فكان يقوم اإلمام حيال عجيزهتا يسترها من القوم 

ن كامل القاضي ثنا حممد بن سعد العويف ثنا روح بن عبادة ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر ب - ٦٧١٥
حسني املعلم ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد وإمساعيل بن قتيبة وحممد بن عبد 

ريدة عن مسرة بن السالم قالوا ثنا حيىي بن حيىي أنبأ عبد الوارث بن سعيد عن حسني بن ذكوان حدثين عبد اهللا بن ب
صليت خلف النيب صلى اهللا عليه و سلم على أم كعب ماتت وهي نفساء فقام رسول اهللا صلى اهللا : جندب قال 

عليه وآله وسلم للصالة عليها وسطها لفظ حديث حيىي رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي ورواه البخاري 
   ٨٢عن عمران بن ميسرة عن عبد الوارث 

  ثنني والثالثة يف قرب عند الضرورة وتقدمي أفضلهم وأقرئهمباب دفن اإل



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد احلسن بن حممد بن حليم بن إبراهيم بن ميمون أنبأ أبو املوجه  - ٦٧١٦
عبد اهللا أنبأ عبدان أنبأ عبد اهللا ثنا ليث بن سعد حدثين بن شهاب عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن جابر بن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان جيمع بني الرجلني من قتلى أحد يف ثوب واحد مث يقول أيهم أكثر أخذا : 
للقرآن فإذا أشري إىل أحدمها قدمه يف اللحد وقال أنا شهيد على هؤالء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ومل يصل 

ح عن حممد بن مقاتل عن بن املبارك وفيه بعض االختصار ورواه بطوله عليهم ومل يغسلهم رواه البخاري يف الصحي
  عن عبد اهللا بن يوسف وقتيبة عن الليث 

وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا حبان عن بن املبارك قال  - ٦٧١٧
لى اهللا عليه و سلم يقول لقتلى أحد أي هؤالء أكثر كان رسول اهللا ص: وأخربنا األوزاعي عن الزهري عن جابر 

أخذا للقرآن فإذا أشري له إىل رجل قدمه يف اللحد قبل صاحبه قال جابر فكفن أيب وعمي يف منرة واحدة رواه 
البخاري عن حممد بن مقاتل عن بن املبارك مدرجا يف اإلسناد األول قال وقال سليمان بن كثري حدثين الزهري قال 

  من مسع جابرا حدثين 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا بن أيب مرمي ثنا الفريايب ثنا  - ٦٧١٨
ملا كان يوم أحد شكوا إىل رسول اهللا صلى : سفيان عن أيوب السختياين عن محيد بن هالل عن هشام بن عامر قال 

يا رسول اهللا يشتد علينا احلفر لكل إنسان قال أعمقوا وأحسنوا وادفنوا اإلثنني اهللا عليه وآله وسلم القرح فقالوا 
والثالثة يف قرب فقالوا يا رسول اهللا فمن نقدم قال أكثرهم قرآنا قال فدفن أيب ثالث ثالثة يف قرب وقد قيل عنه عن 

  سعد بن هشام عن أبيه 

الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب ثنا  أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد - ٦٧١٩
اشتدت اجلراحات يوم أحد فشكوا إىل : محاد بن زيد عن أيوب عن محيد عن سعد بن هشام بن عامر عن أبيه قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كثرة اجلراحات فقال احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا اإلثنني والثالثة يف قرب 
  موا أكثرهم قرآنا ورواه عبد الوارث عن أيوب عن محيد عن أيب الدمهاء عن هشام وقد

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد أنبأ إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا مسدد ثنا عبد الوارث  - ٦٧٢٠
احفروا : ليه و سلم قال عن أيوب عن محيد بن هالل عن أيب الدمهاء عن هشام بن عامر أن رسول اهللا صلى اهللا ع

وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا اإلثنني والثالثة يف قرب وقدموا أكثرهم قرآنا فقدم أيب بني يدي رجلني قال القاضي قتل 
   ٨٣أبو هشام بن عامر يوم أحد 

  باب ما ورد يف النعش للنساء

باس حممد بن إسحاق الثقفي ثنا قتيبة بن أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو أمحد بن حممد احلافظ أنبأ أبو الع - ٦٧٢١
سعيد ثنا حممد بن موسى عن عون بن حممد بن علي بن أيب طالب عن أمه أم جعفر بنت حممد بن جعفر وعن عمارة 

يا أمساء إين قد استقبحت ما يصنع : بن مهاجر عن أم جعفر أن فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت 
لى املرأة الثوب فيصفها فقالت أمساء يا بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أريك شيئا بالنساء أنه يطرح ع



رأيته بأرض احلبشة فدعت جبرائد رطبة فحنتها مث طرحت عليها ثوبا فقالت فاطمة رضي اهللا عنها ما أحسن هذا 
نه وال تدخلي علي أحدا فلما توفيت وأمجله يعرف به الرجل من املرأة فإذا أنا مت فاغسليين أنت وعلي رضي اهللا ع

رضي اهللا عنها جاءت عائشة رضي اهللا عنها تدخل فقالت أمساء ال تدخلي فشكت أبا بكر فقالت إن هذه اخلثعمية 
حتول بيين وبني ابنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد جعلت هلا مثل هودج العروس فجاء أبو بكر رضي اهللا 

ل يا أمساء ما محلك أن منعت أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم يدخلن على ابنة النيب عنه فوقف على الباب وقا
صلى اهللا عليه و سلم وجعلت هلا مثل هودج العروس فقالت أمرتين أن ال تدخلي علي أحدا وأريتها هذا الذي 

مث انصرف وغسلها علي صنعت وهي حية فأمرتين أن أصنع ذلك هلا فقال أبو بكر رضي اهللا عنه فاصنعي ما أمرتك 
  وأمساء رضي اهللا عنهما 

  مجاع أبواب التكبري على اجلنائز ومن أوىل بإدخاله القرب

 )٨٤   

  باب عدد التكبري يف صالة اجلنازة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٦٧٢٢
ك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس ثنا حممد بن إسحاق ثنا عبد اهللا بن يوسف أنبأ الشافعي أنبأ مال

مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن حممد الذهلي ثنا حيىي بن حيىي قال 
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعى أ: قرأت على مالك عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة 

للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج هبم إىل املصلى وصف هبم وكرب أربع تكبريات لفظ حديث الشافعي 
وعبد اهللا ويف رواية حيىي فخرج إىل املصلى وكرب أربع تكبريات رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف 

  حيىي ورواه مسلم عن حيىي بن 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي ثنا الليث عن  - ٦٧٢٣
نعى لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عقيل عن بن شهاب عن سعيد وأيب سلمة عن أيب هريرة أنه قال 
ألخيكم قال بن شهاب وحدثين سعيد بن املسيب  النجاشي صاحب احلبشة يف اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا

أن أبا هريرة حدثه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صف هبم باملصلى وكرب أربع تكبريات رواه البخاري يف الصحيح 
  عن حيىي بن بكري وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الليث 

يم املزكي قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا حيىي بن إبراه - ٦٧٢٤
أن : احلافظ ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سليم بن حيان ثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد اهللا 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى على أصحمة النجاشي فكرب عليه أربعا رواه البخاري يف الصحيح عن حممد 
  بن سنان عن سليم ورواه هو أيضا ومسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة عن يزيد بن هارون 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين أنبأ مسلم بن  - ٦٧٢٥
أتى قربا منبوذا : هللا عليه و سلم إبراهيم أنبأ شعبة ثنا سليمان الشيباين عن الشعيب قال أخربين من شهد النيب صلى ا

فصفهم وتقدم فصلى عليه وكرب أربعا قال سليمان فقلت يا أبا عمرو من حدثك هبذا قال بن عباس رواه البخاري 
  يف الصحيح عن مسلم بن إبراهيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الشيباين 

قوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو بكر بن أيب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يع - ٦٧٢٦
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : شيبة ثنا هشيم عن عثمان بن حكيم أنبأ خارجة بن زيد عن عمه يزيد بن ثابت 

  صلى على قرب فكرب عليه أربعا 

اق الصغاين ثنا أبو بكر يعين أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسح - ٦٧٢٧
أن النيب صلى اهللا : بن أيب شيبة ثنا سعيد بن حيىي عن سفيان بن حسني عن الزهري عن أيب أمامة بن سهل عن أبيه 

عليه و سلم صلى على قرب امرأة فكرب أربعا كذا رواه سفيان بن حسني والصحيح رواية مالك ومن تابعه مرسال 
وزاعي عن الزهري عن أيب أمامة أن بعض أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دون ذكر أبيه فيه ورواه األ

  أخربه وذلك يرد إن شاء اهللا تعاىل 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وحممد بن عبد اهللا احلافظ قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ٦٧٢٨
شهدته وكرب على جنازة : أيب يعفور عن عبد اهللا بن أيب أوىف قال  السري بن حيىي ثنا قبيصة ثنا احلسن بن صاحل عن

أربعا مث قام ساعة يعين يدعو مث قال أتروين كنت أكرب مخسا قالوا ال قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان 
ك قال ما كنت ألفعل إن يكرب أربعا ورواه أيضا إبراهيم اهلجري عن بن أيب أوىف مبعناه إال أنه قال قالوا قد رأينا ذل

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يكرب أربعا مث ميكث ما شاء اهللا 

: أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس أنبأ حممد بن إسحاق أنبأ جعفر بن عون أنبأ إبراهيم اهلجري  - ٦٧٢٩
  فذكره يف قصة ذكرها عن بن أيب أوىف 

أيب العباس الزوزين أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي ثنا إمساعيل بن  أخربنا أبو حامد بن - ٦٧٣٠
الفضل البلخي ثنا فضل بن الصباح السمسار ثنا أبو عبيدة احلداد عن عثمان بن سعد عن احلسن عن عيت عن أيب 

وقالت هذه سنتكم يا بين آدم صلت املالئكة على آدم فكربت عليه أربعا : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  وقيل عن عثمان بن سعد بإسناده موقوفا على أيب بن كعب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد  - ٦٧٣١
بر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بن إسحاق ثنا حيىي بن إسحاق السيلحيين أنبأ بن هليعة عن أيب الزبري عن جا

   ٨٥صلوا على موتاكم بالليل والنهار أربع تكبريات سواء : قال 

  باب من روى أنه كرب على جنازة مخسا



أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة  - ٦٧٣٢
كان زيد بن أرقم رضي اهللا عنه يصلي على جنائزنا ويكرب أربعا : بن أيب ليلى يقول  أخربين عمرو بن مرة مسع

فكربها يوما مخسا فقيل له يف ذلك فقال إن النيب صلى اهللا عليه و سلم كربها مخسا أخرجه مسلم يف الصحيح من 
   ٨٦حديث شعبة 

  باب من ذهب يف زيادة التكبري على األربع إىل ختصيص أهل الفضل هبا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن علي الصنعاين مبكة ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري  - ٦٧٣٣
أن عليا رضي اهللا عنه : أنبأ عبد الرزاق أنبأ بن عيينة عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن عبد اهللا بن معقل 

لينا فقال إنه من أهل بدر ورواه بن عيينة أيضا عن بن صلى على سهل بن حنيف فكرب عليه ستا مث التفت إ
  األصبهاين وغريه عن عبد اهللا بن معقل عن علي رضي اهللا عنه 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر أنبأ يعقوب بن سفيان ثنا عبيد اهللا بن موسى  - ٦٧٣٤
أن عليا رضي اهللا عنه صلى على أيب قتادة فكرب عليه : بن يزيد  عن إمساعيل بن أيب خالد عن موسى بن عبد اهللا

سبعا وكان بدريا هكذا روي وهو غلط ألن أبا قتادة رضي اهللا عنه بقي بعد علي رضي اهللا عنه مدة طويلة وروينا 
  عن علي رضي اهللا عنه أنه كرب على يزيد بن املكفف أربعا 

أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا احلسني بن إمساعيل ثنا أبو هشام ثنا وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه  - ٦٧٣٥
كان يكرب على أهل بدر ستا وعلى : حفص عن عبد امللك بن سلع عن عبد خري عن علي رضي اهللا عنه أنه 

   ٨٧أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم مخسا وعلى سائر الناس أربعا 

  باإلمام يف عدد التكبريباب من ذهب يف ذلك مذهب التخيري واالقتداء 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن  - ٦٧٣٦
قلت البن مسعود رضي اهللا عنه إن أصحاب معاذ قدموا : عطاء أنبأ داود يعين بن أيب هند عن عامر عن علقمة قال 

مخسا فقال بن مسعود ليس على امليت من التكبري وقت كرب ما كرب اإلمام فإذا من الشام فكربوا على ميت هلم 
   ٨٨انصرف اإلمام فانصرف 

  باب ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على أربع ورأى بعضهم

اهللا بن  أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو أمحد حممد بن حممد احلافظ ثنا أبو القاسم عبد - ٦٧٣٧الزيادة منسوخة 
حممد بن عبد العزيز البغوي ببغداد ثنا علي بن اجلعد ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال مسعت سعيد بن املسيب حيدث 

  كل ذلك قد كان أربعا ومخسا فاجتمعنا على أربع التكبري على اجلنازة : عن عمر رضي اهللا عنه قال 

رو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عم - ٦٧٣٨
كانوا يكربون على : عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان قال حدثين عامر بن شقيق األسدي عن أيب وائل قال 



عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سبعا ومخسا وستا أو قال أربعا فجمع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
صلى اهللا عليه و سلم فأخرب كل رجل مبا رأى فجمعهم عمر رضي اهللا عنه على أربع تكبريات  أصحاب رسول اهللا

كأطول الصالة ورواه وكيع عن سفيان فقال أربعا مكان ستا وفيما روى وكيع عن مسعر عن عبد امللك بن إياس 
مسعود األنصاري فأمجعوا أن  الشيباين عن إبراهيم قال اجتمع أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بيت أيب

  التكبري على اجلنازة أربع 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ أنبأ أبو يعلى ثنا عقبة بن مكرم أبو مكرم اهلاليل ثنا  - ٦٧٣٩
 عليه آخر جنازة صلى عليها رسول اهللا صلى اهللا: يونس بن بكري عن النضر أيب عمر عن عكرمة عن بن عباس قال 

و سلم كرب عليها أربعا تفرد به النضر بن عبد الرمحن أبو عمر اخلزاز عن عكرمة وهو ضعيف وقد روي هذا اللفظ 
  من وجوه أخر كلها ضعيفة إال أن اجتماع أكثر الصحابة رضي اهللا عنهم على األربع كالدليل على ذلك واهللا أعلم 

حممد بن احلسن احملمد آباذي أنبأ أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب  وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر - ٦٧٤٠
: أنبأ يعلى يعين بن عبيد الطنافسي ثنا إمساعيل وهو بن أيب خالد عن عامر قال أخربين عبد الرمحن بن أبزى قال 

ج النيب صليت مع عمر رضي اهللا عنه على زينب زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم فكرب أربعا مث أرسل إىل أزوا
صلى اهللا عليه و سلم من يدخلها قربها وكان عمر رضي اهللا عنه يعجبه أن يدخلها قربها فأرسلن إليه رضي اهللا 

  عنهن يدخلها قربها من كان يراها يف حياهتا قال صدقن 

يان ثنا أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سف - ٦٧٤١
صليت خلف علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه على بن : أبو نعيم ثنا مسعر عن عمري بن سعيد أيب حيىي النخعي قال 

املكفف فكرب عليه أربعا مث أتى قربه فقال اللهم عبدك وولد عبدك نزل بك وأنت خري منزول به اللهم وسع له 
  ت أعلم به مدخله واغفر له ذنبه فإنا ال نعلم به إال خريا وأن

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا آدم ثنا شعبة عن مسعر بن  - ٦٧٤٢
صليت مع زيد بن ثابت على أمه فكرب عليها أربعا وروينا عن الشعيب عن زيد بن : كدام عن ثابت بن عبيد قال 

  ثابت أنه كرب على أمه أربعا وما حسدها خريا 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا رزين بياع  - ٦٧٤٣
صلى بن عمر على زيد بن عمر وأمه أم كلثوم بنت علي فجعل الرجل مما يلي اإلمام : الرمان عن الشعيب قال 

ني بن علي وبن عباس رضي اهللا عنهما وممن روينا عنه واملرأة من خلفه فصلى عليهما أربعا وخلفه بن احلنفية واحلس
   ٨٩من الصحابة أنه كرب أربعا عبد اهللا بن مسعود والرباء بن عازب وأبو هريرة وعقبة بن عامر 

  باب ما جاء يف وضع اليمىن على اليسرى يف صالة اجلنازة

ثنا حممد بن سليمان الواسطي ثنا إمساعيل  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه - ٦٧٤٤
بن أبان الوراق ثنا حيىي بن يعلى عن أيب فروة يزيد بن سنان عن زيد هو بن أيب أنيسة عن الزهري عن سعيد بن 



كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا صلى على جنازة رفع يديه يف أول التكبري مث يضع : املسيب عن أيب هريرة قال 
على يده اليسرى رواه أبو عيسى الترمذي يف كتابه عن القاسم بن دينار عن إمساعيل بن أبان وقد رواه  يده اليمىن

   ٩٠أيضا احلسن بن محاد سجادة عن حيىي بن يعلى فإن كان حفظه فهو مما تفرد به يزيد بن سنان 

  باب القراءة يف صالة اجلنازة

أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا - ٦٧٤٥
صليت خلف بن عباس على جنازة : الشافعي أنبأ إبراهيم بن سعد عن أبيه عن طلحة بن عبد اهللا بن عوف قال 

فقرأ بفاحتة الكتاب فلما سلم سألته عن ذلك فقال سنة وحق رواه إبراهيم بن محزة عن إبراهيم بن سعد وقال يف 
  فقرأ بفاحتة الكتاب وسورة وذكر السورة فيه غري حمفوظ  احلديث

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا حممد بن كثري ثنا  - ٦٧٤٦
صليت مع بن عباس على جنازة فقرأ : سفيان بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد اهللا بن عوف قال 

  ة الكتاب وقال إهنا من السنة رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن كثري بفاحت

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر املقرئ بن احلمامي رمحه اهللا ببغداد أنبأ أمحد بن سلمان الفقيه  - ٦٧٤٧
صليت : بن عوف قال  ثنا عبد امللك بن حممد ثنا بشر بن عمر ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد اهللا

خلف بن عباس على جنازة فسمعته يقرأ بفاحتة الكتاب فلما انصرف سألته فقال سنة وحق ورمبا قال سنة ومل يذكر 
  حق أخرجه البخاري من حديث غندر عن شعبة مدرجا يف احلديث األول وروي من وجه آخر عن بن عباس 

أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا  - ٦٧٤٨
مسعت بن عباس جيهر بفاحتة الكتاب على : الشافعي أنبأ بن عيينة عن حممد بن عجالن عن سعيد بن أيب سعيد قال 

  اجلنازة ويقول إمنا فعلت لتعلموا أهنا سنة 

يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن  - ٦٧٤٩
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كرب على امليت أربعا : حممد عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن جابر بن عبد اهللا 

  وقرأ بأم القرآن بعد التكبرية األوىل 

عقوب ثنا الربيع بن سليمان أنبأ وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن ي - ٦٧٥٠
الشافعي أنبأ مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال أخربين أبو أمامة بن سهل أنه أخربه رجل من أصحاب 

أن السنة يف الصالة على اجلنازة أن يكرب اإلمام مث يقرأ بفاحتة الكتاب بعد التكبرية : النيب صلى اهللا عليه و سلم 
يصلي على النيب صلى اهللا عليه و سلم وخيلص الدعاء للجنازة يف التكبريات ال يقرأ يف شيء  األوىل سرا يف نفسه مث

  منهن مث يسلم سرا يف نفسه 



قال وأنبأ مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال حدثين حممد الفهري عن الضحاك بن قيس أنه قال  - ٦٧٥١
عن جده وهو عبيد اهللا بن أيب زياد الرصايف عن الزهري عن مثل قول أيب أمامة وهكذا رواه احلجاج بن أيب منيع : 

  أيب أمامة عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فقويت بذلك رواية مطرف يف ذكر الفاحتة 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أبو األزهر ثنا  - ٦٧٥٢
و بن إبراهيم بن سعد حدثنا أيب عن بن إسحاق حدثين حممد بن إبراهيم بن احلارث عن أيب أمامة بن سهل يعقوب ه

صلى بنا سهل بن حنيف على جنازة فلما كرب التكبرية األوىل قرأ بأم القرآن : بن حنيف عن عبيد بن السباق قال 
هد تشهد الصالة مث كرب وانصرف وروينا عن بن حىت أمسع من خلفه مث تابع تكبريه حىت إذا بقيت تكبرية واحدة تش

باب الصالة على النيب صلى اهللا عليه و  ٩١مسعود وعبد اهللا بن عمرو بن العاص يف قراءة الفاحتة يف صالة اجلنازة 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين إمساعيل بن أمحد التاجر أنبأ حممد بن احلسن  - ٦٧٥٣سلم يف صالة اجلنازة 

الين ثنا حرملة بن حيىي ثنا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب قال أخربين أبو أمامة بن سهل بن حنيف العسق
أخربه رجال : وكان من كرباء األنصار وعلمائهم ومن أبناء الذين شهدوا بدرا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يكرب اإلمام مث يصلي على النيب صلى اهللا عليه و  من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الصالة على اجلنازة أن
سلم وخيلص الصالة يف التكبريات الثالث مث يسلم تسليما خفيفا حني ينصرف والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما 

فعل أمامه قال الزهري حدثين بذلك أبو أمامة وبن املسيب يسمع فلم ينكر ذلك عليه قال بن شهاب فذكرت 
أمامة من السنة يف الصالة على امليت حملمد بن سويد فقال وأنا مسعت الضحاك بن قيس حيدث عن الذي أخربين أبو 

  حبيب بن مسلمة يف صالة صالها على امليت مثل الذي حدثنا أبو أمامة 

بن أخربنا أبو احلسن العالء بن حممد بن أيب سعيد اإلسفرائيين هبا أنبأ بشر بن أمحد ثنا أبو حممد عبد اهللا  - ٦٧٥٤
: حممد بن ناجية ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد ثنا أيب ثنا شعبة عن حيىي بن سعيد عن سعيد املقربي عن أيب هريرة 
أنه سأل عبادة بن الصامت عن الصالة على امليت فقال أنا واهللا أخربك تبدأ فتكرب مث تصلي على النيب صلى اهللا 

يشرك بك شيئا أنت أعلم به إن كان حمسنا فزد يف إحسانه وإن عليه و سلم وتقول اللهم إن عبدك فالنا كان ال 
   ٩٢كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم ال حترمنا أجره وال تضلنا بعده 

  باب الدعاء يف صالة اجلنازة

أخربنا أبو علي الروذباري ثنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد العزيز بن حيىي احلراين حدثين حممد بن  - ٦٧٥٥
ن حممد بن إسحاق عن حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال سلمة ع

  إذا صليتم على امليت فأخلصوا له الدعاء : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

بو بكر أمحد بن سلمان أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر بن احلمامي املقرئ رمحه اهللا ببغداد أنبأ أ - ٦٧٥٦
بن احلسن الفقيه ثنا حممد بن إمساعيل السلمي ثنا أبو صاحل حدثين معاوية بن صاحل عن حبيب بن عبيد عن جبري بن 

صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على جنازة فحفظت من : نفري احلضرمي قال مسعت عوف بن مالك يقول 
عافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع عليه مدخله واغسله باملاء والثلج دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارمحه و



والربد ونقه من اخلطايا كما ينقى الثوب األبيض من الدنس وأبدله دارا خريا من داره وأهال خريا من أهله وزوجة 
  يت خريا من زوجته وأدخله اجلنة وأعذه من عذاب القرب ومن عذاب النار حىت متنيت أن أكون أنا ذلك امل

وأخربنا أبو احلسن أنبأ أمحد بن سلمان ثنا حممد بن إمساعيل ثنا أبو صاحل حدثين معاوية بن صاحل عن  - ٦٧٥٧
  حنو هذا احلديث : عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عن عوف عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ين أنبأ حممد بن احلسن بن قتيبة ثنا حرملة ثنا بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا إمساعيل بن أمحد اجلرجا - ٦٧٥٨
فذكر احلديث باإلسنادين مجيعا رواه مسلم يف الصحيح عن هارون بن سعيد عن : وهب أخربين معاوية بن صاحل 

  بن وهب وقال أو من عذاب النار 

بن سلمة ثنا إسحاق بن  أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد - ٦٧٥٩
إبراهيم أنبأ عيسى بن يونس أنبأ أبو محزة احلمصي عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عن عوف بن مالك قال 

صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على جنازة ففهمت من صالته عليها قال اللهم اغفر له وارمحه واعف : 
ه مدخله واغسله مباء برد أو ثلج ونقه من اخلطايا كما ينقى الثوب األبيض من عنه وعافه وأكرم نزله ووسع علي

الدنس اللهم أبدله دارا خريا من داره وزوجا خريا من زوجه وأهال خريا من أهله وقه فتنة القرب وعذاب النار قال 
  عوف فتمنيت أن أكون أنا امليت رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغريه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي قاال ثنا أبو العباس حممد  - ٦٧٦٠
بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أخربين أيب قال مسعت األوزاعي قال حدثين حيىي بن أيب كثري قال حدثين 

ه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يف الصالة أن: أبو إبراهيم رجل من بين عبد األشهل قال حدثين أيب 
على امليت اللهم اغفر حلينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغرينا وكبرينا قال األوزاعي وحدثين حيىي بن 

نا فتوفه أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن هبذا احلديث قال ومن أحييته منا فأحيه على اإلسالم ومن توفيته م
  على اإلميان 

وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا السوسي قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا سعيد بن عثمان  - ٦٧٦١
فذكر احلديث باإلسنادين مجيعا مثله إال أنه قال يف أوله اللهم اغفر : التنوخي ثنا بشر بن بكر قال حدثين األوزاعي 

نا هذا هو الصحيح حديث أيب إبراهيم األشهلي موصول وحديث أيب سلمة مرسل رواه ألولنا وآخرنا وحينا وميت
هشام الدستوائي وسعيد بن أيب عروبة عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال 

  ورواه هقل بن زياد وشعيب بن إسحاق عن األوزاعي بإسناده عن أيب هريرة موصوال 

خربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا احلسن بن علي بن شبيب املعمري أ - ٦٧٦٢
ثنا احلكم بن موسى ثنا هقل بن زياد عن األوزاعي قال حدثنا حيىي بن أيب كثري قال حدثين أبو سلمة عن أيب هريرة 

ازة قال اللهم اغفر حلينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا صلى على جن: 
  وصغرينا وكبرينا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على اإلسالم ومن توفيته منا فتوفه على اإلميان 



وأخربنا أبو علي الروذباري قال حدثنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن مروان الرقي ثنا شعيب  - ٦٧٦٣
صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سحاق عن األوزاعي فذكره بنحوه موصوال إال أنه قال عن عروة قال بن إ

على جنازة وذكر لفظ اإلميان يف أوله واإلسالم يف آخره وزاد اللهم ال حترمنا أجره وال تضلنا بعده ورواه عكرمة 
  بن عمار عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن عائشة 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن سنان القزاز ثنا عمر بن يونس  - ٦٧٦٤
سألت عائشة أم : بن القاسم اليمامي ثنا عكرمة بن عمار عن حيىي بن أيب كثري حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن قال 

هللا عليه و سلم على امليت قالت كان يقول اللهم اغفر املؤمنني رضي اهللا عنها كيف كانت صالة رسول اهللا صلى ا
حلينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وغائبنا وشاهدنا وصغرينا وكبرينا اللهم من أحييته منا فأحيه على اإلسالم ومن توفيته منا 

حيىي عن أيب  فتوفه على اإلميان ورواه مهام بن حيىي عن حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه وعن
  سلمة بزيادته دون ذكر أيب هريرة 

أخربناه أبو احلسن بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي حدثنا بن رجاء عن مهام ثنا حيىي  - ٦٧٦٥
صلى على ميت قال فسمعته : بن أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه أنه شهد النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ول اللهم اغفر حلينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغرينا وكبرينا وذكرنا وأنثانا قال وقال أبو سلمة مع هذا الكالم يق
  من أحييته منا فأحيه على اإلسالم ومن توفيته منا فتوفه على اإلميان 

أن : يرة وروي عن حممد بن إسحاق بن يسار عن حممد بن إبراهيم التيمي عن أيب سلمة عن أيب هر - ٦٧٦٦
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول يف الصالة على اجلنازة فذكر معناه أخربناه أبو أمحد احلسني بن علوسا 

األسد آباذي ثنا أبو حممد عبد اهللا بن إبراهيم بن ماسي البزاز أخربين أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا البصري أنبأ أبو 
د بن سلمة عن حممد بن إسحاق فذكره مبعناه وقال أبو عيسى الترمذي فيما عمر الضرير حفص بن عمر أنبأ محا

بلغين عنه سألت حممدا يعين البخاري عن هذا الباب فقلت أي الروايات عن حيىي بن أيب كثري أصح يف الصالة على 
براهيم قال أبو امليت فقال أصح شيء فيه حديث أيب إبراهيم األشهلي عن أبيه ولوالده صحبة ومل يعرف اسم أيب إ

عيسى قلت له فالذي يقال هو عبد اهللا بن أيب قتادة فأنكر أن يكون هو عبد اهللا بن أيب قتادة وقال أبو قتادة هو 
سلمي وهذا أشهلي قال حممد وحديث أيب سلمة عن أيب هريرة وعائشة وأيب قتادة يف هذا الباب غري حمفوظ وأصح 

  شيء يف هذا الباب حديث عوف بن مالك 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد الرمحن بن  - ٦٧٦٧
املبارك ثنا عبد الوارث ح وأخربنا أبو سعيد اخلليل بن أمحد بن حممد البسيت القاضي وقدم علينا بنيسابور ثنا أبو 

عبد اهللا بن عمرو ثنا عبد الوارث ثنا عقبة بن سيار أبو اجلالس  العباس أمحد بن املظفر البكري أنبأ بن أيب خيثمة أنبأ
شهدت مروان يسأل أبا هريرة كيف مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي على اجلنازة : عن علي بن مشاخ قال 

نيتها قال يقول اللهم أنت رهبا وأنت خلقتها وأنت هديتها إىل اإلسالم وأنت قبضت روحها فأنت أعلم بسرها وعال
  جئنا شفعاء فاغفر هلا خالفه شعبة يف إسناده ورواية عبد الوارث أصح 



أخربناه أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو الوليد ثنا شعبة  - ٦٧٦٨
روان فمر أبو هريرة بعثين سعيد بن العاص إىل املدينة وكنت مع م: عن جالس قال مسعت عثمان بن مشاس قال 

فقال بعض حديثك يا أبا هريرة فمضى مث أقبل فقلنا اآلن يقع به فقال كيف مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
يصلي على اجلنازة فقال أنت خلقتها أو خلقته فذكر مثله إال أنه قال تعلم سرها وعالنيتها وأعضله أبو بلج حيىي بن 

  أيب سليم 

و احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب ثنا بن رجاء ثنا زائدة حدثين حيىي بن أيب أخربناه أب - ٦٧٦٩
سأل مروان أبا هريرة كيف مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم والصحيح : سليم قال مسعت اجلالس حيدث قال 

  رواية عبد الوارث بن سعيد واهللا أعلم 

فضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن منصور ثنا فقد أخربنا أبو احلسني بن ال - ٦٧٧٠
كنا قعودا مع أيب هريرة فقام عليه مروان : إمساعيل بن إبراهيم ثنا زياد بن خمراق عن عقبة بن سيار عن رجل قال 

يرة كيف الصالة على امليت فقال يا أبا هريرة ما تزال حتدث بأحاديث ال نعرفها مث انطلق مث رجع إليه فقال يا أبا هر
  قال مع قولك آنفا قال نعم قال كنا نقول اللهم أنت رهبا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا سعيد بن أيب مرمي ثنا  - ٦٧٧١
ى بنا على جنازة باألبواء حضرت عبد اهللا بن عباس صل: موسى بن يعقوب الزمعي حدثين شرحبيل بن سعد قال 

فكرب مث قرأ بأم القرآن رافعا صوته هبا مث صلى على النيب صلى اهللا عليه و سلم مث قال اللهم عبدك وبن عبدك وبن 
أمتك يشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ويشهد أن حممدا عبدك ورسولك أصبح فقريا إىل رمحتك 

نيا وأهلها إن كان زاكيا فزكه وإن كان خمطئا فاغفر له اللهم ال حترمنا أجره وأصبحت غنيا عن عذابه ختلى من الد
وال تضلنا بعده مث كرب ثالث تكبريات مث انصرف فقال يا أيها الناس إين مل أقرأ عليها إال لتعلموا أهنا سنة قال الشيخ 

عن عمر وعلي وبن عمر وأيب هريرة  ويف الدعاء يف صالة اجلنازة أحاديث كثرية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مث
   ٩٣وغريهم رضي اهللا عنهم وليس يف الدعاء شيء موقت ويف بعض ما ذكرنا كفاية وباهللا التوفيق 

  باب ما روي يف االستغفار للميت والدعاء له ما بني التكبرية الرابعة

أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا - ٦٧٧٢والسالم 
ماتت ابنة : إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن اهلجري يعين إبراهيم عن عبد اهللا بن أيب أوىف قال 

له فخرج يف جنازهتا على بغلة خلف اجلنازة فجعل النساء يرثني فقال عبد اهللا بن أيب أوىف ال ترثني فإن رسول اهللا 
و سلم هنى عن املراثي ولكن لتفض إحداكن من عربهتا ما شاءت قال مث صلى عليها فكرب أربعا فقام صلى اهللا عليه 

بعد التكبرية الرابعة بقدر ما بني التكبريتني يستغفر هلا ويدعو مث قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصنع 
   ٩٤هكذا 

  باب ما روي يف التحلل من صالة اجلنازة بتسليمة واحدة



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن أيب دارم احلافظ بالكوفة ثنا عبد اهللا بن غنام بن حفص بن  - ٦٧٧٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى : غياث قال حدثين أيب عن أبيه عن أيب العنبس عن أبيه عن أيب هريرة 

اء بن السائب مرسال أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سلم على جنازة فكرب عليها أربعا وسلم تسليمة وروينا عن عط
  على اجلنازة تسليمة واحدة 

أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو أمحد احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا حممد بن رافع ثنا  - ٦٧٧٤
بن أيب طالب رضي اهللا عنه على صليت خلف علي : يزيد بن هارون أنبأ احلجاج بن أرطأة عن عمري بن سعيد قال 

  جنازة يزيد بن مكفف فكرب عليه أربعا وسلم واحدة 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عباس بن حممد ثنا قبيصة ثنا سفيان عن عبيد  - ٦٧٧٥
  تسليمة يعين يف اجلنازة : اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال 

أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب أنبأ العمري وأخربنا  - ٦٧٧٦
  أنه كان إذا صلى على جنازة سلم واحدة عن ميينه : عن نافع عن بن عمر 

ة بن حممد أخربنا أبو احلسن العالء بن حممد بن أيب سعيد املهرجاين هبا أنبأ أبو سهل بشر بن أمحد ثنا محز - ٦٧٧٧
أنه كان : الكاتب ثنا نعيم بن محاد ثنا بن املبارك عن زائدة بن قدامة عن إبراهيم بن املهاجر عن جماهد عن بن عباس 

  يسلم على اجلنازة تسليمة 

رأيت واثلة بن األسقع رضي اهللا عنه : قال وحدثنا نعيم ثنا خالد بن يزيد بن أيب مالك عن أبيه قال  - ٦٧٧٨
 صلى اهللا عليه و سلم يسلم على اجلنازة تسليمة ورويناه أيضا عن جابر بن عبد اهللا وأنس بن صاحب رسول اهللا

   ٩٥مالك وأيب أمامة بن سهل بن حنيف وغريهم 

  باب من قال يسلم عن ميينه وعن مشاله

بن هارون أنبأ  أخربنا أبو حامد بن أيب العباس الزوزين ثنا أبو بكر الشافعي ثنا حممد بن مسلمة ثنا يزيد - ٦٧٧٩
أمنا عبد اهللا بن أيب أوىف على جنازة ابنته فكرب أربعا فمكث ساعة حىت ظننا أنه : شريك عن إبراهيم اهلجري قال 

سيكرب مخسا مث سلم عن ميينه وعن مشاله فلما انصرف قلنا له ما هذا قال إين ال أزيدكم على ما رأيت رسول اهللا 
صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث ركب دابته وقال للغالم أين أنا قال صلى اهللا عليه و سلم يصنع أو هكذا 

  أمام اجلنازة قال أمل أهنك وكان قد كف يعين بصره 

وأخربنا أبو حامد أمحد بن علي الرازي احلافظ أنبأ زاهر بن أمحد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا  - ٦٧٨٠
ثنا موسى بن أعني عن خالد بن يزيد أيب عبد الرمحن عن زيد بن أيب أنيسة  أمحد بن سعد الزهري ثنا سعيد بن حفص

ثالث خالل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن محاد عن إبراهيم عن علقمة واألسود عن عبد اهللا قال 
   ٩٦يفعلهن تركهن الناس إحداهن التسليم على اجلنازة مثل التسليم يف الصالة 



  سليما خفياباب من قال يسلم ت

روينا ذلك يف حديث أيب أمامة بن سهل عن رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يف إحدى الروايتني مث 
  يسلم تسليما خفيا ويف األخرى مث يسلم سرا يف نفسه 

سن بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احل - ٦٧٨١
أنه كان : علي بن عفان ثنا عمرو بن حممد العنقزي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن جماهد عن بن عباس 

  يسلم يف اجلنازة تسليمة خفية 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا حممد بن الفضل بن جابر ثنا أبو كامل ثنا عبد  - ٦٧٨٢
من سنة الصالة على امليت أن : ي قال مسعت سهل بن سعد الساعدي يقول لسعيد الوهاب ثنا معمر عن الزهر

يكرب مث يصلي على النيب صلى اهللا عليه و سلم مث جيتهد للميت يف الدعاء مث يسلم يف نفسه وكذلك روي عن عبد 
سهل بن حنيف  الواحد بن زياد عن معمر وعندي أنه غلط والصواب رواية من رواها عن الزهري عن أيب أمامة بن

٩٧   

  باب من قال يسلم حىت يسمع من يليه

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكري ثنا  - ٦٧٨٣
   ٩٨أنه كان إذا صلى على اجلنائز يسلم حىت يسمع من يليه : مالك عن نافع عن عبد اهللا بن عمر 

  ه يف كل تكبريةباب يرفع يدي

أخربنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو الفضل حممد بن عبد اهللا بن مخريويه اهلروي ثنا أمحد  - ٦٧٨٤
أنه : بن جندة القرشي ثنا حممد بن عبد اهللا بن منري ثنا بن إدريس عن عبيد اهللا يعين بن عمر عن نافع عن بن عمر 

من تكبري اجلنازة وإذا قام بني الركعتني يعين يف املكتوبة ويذكر عن أنس بن مالك كان يرفع يديه على كل تكبرية 
أنه كان يرفع يديه كلما كرب على اجلنازة قال الشافعي وبلغين عن سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري مثل ذلك قال 

   ٩٩ن وحممد بن سريين الشيخ ورويناه عن قيس بن أيب حازم وعطاء بن أيب رباح وعمر بن عبد العزيز واحلس

  باب املسبوق ال ينتظر اإلمام أن يكرب ثانية ولكن يفتتح بنفسه وإذا فرغ

اإلمام كرب ما بقي عليه استدالال مبا روينا يف كتاب الصالة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املسبوق ببعض 
   ١٠٠اب أهنما قاال يقضي ما فاته من ذلك الصالة ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا وروينا عن بن سريين وبن شه

  باب الرجل تفوته الصالة مع اإلمام فيصليها بعده

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبيد اهللا بن  - ٦٧٨٥
تى به الرحبة فصلى عليه علي رضي مات سهل بن حنيف فأ: موسى أنبأ العالء بن صاحل عن احلكم عن حنش قال 



اهللا عنه فلما أتينا اجلبانة حلقنا قرظة بن كعب يف ناس من قومه أو يف ناس من األنصار فقالوا يا أمري املؤمنني مل نشهد 
  الصالة عليه فقال صلوا عليه فصلى هبم فكان إمامهم قرظة بن كعب 

ن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد اهللا بن رجاء أنبأ زائدة وأخربنا أبو احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا ب - ٦٧٨٦
صلى علي رضي اهللا عنه على يزيد بن املكفف النخعي فجاء قرظة بن : عن أيب إسحاق عن علقمة بن مرثد قال 

  كعب وأصحابه بعد الدفن فأمرهم أن يصلوا عليه 

أبو مسلم ثنا أبو عاصم عن سفيان عن شبيب بن أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن جنيد أنبأ  - ٦٧٨٧
  أن عليا رضي اهللا عنه صلى على جنازة بعد ما صلى عليها : غرقدة عن املستظل 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب ثنا بن عثمان أنبأ عبد اهللا يعين  - ٦٧٨٨
أن أبا موسى صلى على احلارث بن قيس : اهللا عن عمرو بن مرة عن خيثمة بن املبارك أنبأ شريك عن حممد بن عبد 

  اجلعفي بعد ما صلى عليه أدركهم باجلبان 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون بن  - ٦٧٨٩
ىي بن أيب كثري أن أنس بن سريين حدثه أن أنس بن سليمان ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن حرب بن شداد عن حي

   ١٠١أتى جنازة وقد صلى عليها والسرير موضوع فصلى قبل السرير : مالك 

  باب الصالة على القرب بعد ما يدفن امليت

 أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن - ٦٧٩٠
مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن الشيباين ح وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن 

من مر : إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن سليمان الشيباين عن الشعيب قال أخربين 
وصفنا خلفه قال قلنا يا أبا عمرو من حدثك قال بن  مع نبيكم صلى اهللا عليه و سلم على قرب منبوذ قال فأمنا

عباس لفظ حديث سليمان ويف رواية وهب قال أخربين من رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه أتى على قرب منبوذ 
فصلى هبم فأمهم قلت فمن حدثك قال بن عباس رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب وأخرجه مسلم 

  عن شعبة من وجهني آخرين 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا عمران يعين بن موسى ثنا عثمان يعين بن أيب شيبة  - ٦٧٩١
صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على : ثنا جرير عن الشيباين عن الشعيب عن بن عباس رضي اهللا عنه قال 

  ل عنه فقال من هذا قالوا دفن البارحة فصلى عليه رجل بعد ما دفن بليلة قام هو وأصحابه وكان يسأ

بذلك إال أنه قال فصلوا عليه : وأخربنا أبو عمرو أنبأ أبو بكر أخربين أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا جرير  - ٦٧٩٢
  رواه البخاري يف الصحيح عن عثمان بن أيب شيبة وقال فصلوا عليه ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير 



أخربنا حممد بن عبد اهللا األديب البسطامي أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن يعين بن سفيان ثنا  - ٦٧٩٣
انتهى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حممد بن عبد اهللا بن منري اهلمداين ثنا بن إدريس عن الشيباين عن الشعيب قال 

ت لعامر من حدثك قال الثقة من شهده عبد اهللا بن سلم إىل قرب رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكرب أربعا قل
عباس رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن منري وهذا حديث رواه سفيان الثوري وعبد الواحد بن زياد 
وزائدة بن قدامة وهشيم بن بشري وأبو معاوية الضرير وغريهم عن أيب إسحاق الشيباين حنو رواية هؤالء وخالفهم 

  سفيان فرواه عن الشيباين فقال يف احلديث بعد موته بثالث  هرمي بن

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا بن صاعد والقاضي احملاملي قاال ثنا احلسن  - ٦٧٩٤
سول أن ر: بن موسى بن الزيات ثنا إسحاق بن منصور ثنا هرمي بن سفيان عن الشيباين عن الشعيب عن بن عباس 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى على ميت بعد موته بثالث وروي عن إمساعيل بن زكريا عن الشيباين بإسناده صلى 
  على قرب بعد ما دفن بليلتني ذكرناه يف اخلالفيات 

أن النيب صلى اهللا : ورواه بشر بن آدم عن أيب عاصم عن سفيان عن الشيباين عن الشعيب عن بن عباس  - ٦٧٩٥
و سلم صلى على قرب بعد شهر أخربناه أمحد بن حممد بن احلارث األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا بن عليه 

  صاعد ثنا بشر بن آدم ثنا أبو عاصم فذكره قال علي تفرد به بشر بن آدم وخالفه غريه عن أيب عاصم 

 احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال أخربنا بصحة ما قاله أبو احلسن من خمالفة غريه إياه أبو عبد اهللا - ٦٧٩٦
ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا أبو عاصم النبيل عن سفيان عن الشيباين عن الشعيب 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى على قرب بعد ما دفن وكذلك رواه وكيع وعبد الرزاق : عن بن عباس 
عن سفيان وقد روينا احلديث عن إمساعيل بن أيب خالد وأيب حصني عن الشعيب دون ذكر هذه  والفريايب واجلماعة

  الزيادة أما حديث إمساعيل 

فأخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي وأبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن  - ٦٧٩٧
الوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق البصري مبصر احلسن املهرجاين وأبو سعيد بن أيب عمرو ق

أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه : ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن بن عباس قال 
عن وهب  و سلم على قرب منبوذ فصلى عليه وصلينا معه رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغريه

  وأما حديث أيب حصني 

فأخربناه أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ ثنا  - ٦٧٩٨
أن النيب : أمحد بن حفص بن عبد اهللا حدثين أيب حدثين إبراهيم بن طهمان عن أيب حصني عن الشعيب عن بن عباس 

  على قرب بعد ما دفن صلى اهللا عليه و سلم صلى 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى بن إبراهيم ثنا أبو بكر حممد بن النضر اجلارودي ثنا أبو  - ٦٧٩٩
مبثله رواه مسلم يف : غسان حممد بن عمرو الرازي زنيج ثنا حيىي بن الضريس ثنا إبراهيم بن طهمان فذكره 



حممد بن محري وكنانة بن جبلة عن إبراهيم بن طهمان عن أيب حصني  الصحيح عن زنيج أيب غسان وكذلك رواه
  وقد روي عن إبراهيم عن أيب إسحاق الشيباين 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل البزاز أنبأ أمحد بن حفص  - ٦٨٠٠
: ليمان الشيباين عن عامر الشعيب عن بن عباس أنه قال بن عبد اهللا حدثين أيب حدثين إبراهيم بن طهمان عن س

كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ مر بقرب حديث عهد بدفن فقال قرب من هذا فقيل قرب فالن قال فنزل 
فصف أصحابه خلفه فصلى عليه وأنا فيمن صلى عليه وكأنه مسع احلديث من الوجهني مجيعا وروي يف ذلك عن 

  ك وأيب هريرة وغريمها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنس بن مال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ثنا جعفر الطيالسي ثنا حيىي بن معني وأمحد  - ٦٨٠١
ن أ: بن حنبل وخلف بن سامل قالوا ثنا غندر ثنا شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت البناين عن أنس بن مالك 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى على قرب امرأة بعد ما دفنت رواه مسلم يف الصحيح عن إبراهيم بن حممد بن 
  عرعرة عن غندر خمتصرا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى على قرب فقط 

بن يعقوب ثنا  أخربناه أبو بكر بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد - ٦٨٠٢
العباس بن حممد الدوري ثنا خالد بن خداش ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا معاذ 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مر بقرب يدفن فقال : بن املثىن ثنا خالد بن خداش ثنا محاد بن زيد عن ثابت عن أنس 
فال كنتم آذنتموين قال فصغروا أمره وحقروه فصلى عليه بعد ما دفن وقال هذه قرب من هذا قالوا قرب فالن قال أ

القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن اهللا عز و جل لينورها بصاليت عليها وقد رواه ثابت عن أيب رافع عن أيب هريرة 
  وهو حمفوظ من الوجهني مجيعا 

آباذي من أصل مساعه ثنا أبو طاهر حممد بن احلسن احملمد أخربنا أبو اخلري جامع بن أمحد الوكيل احملمد  - ٦٨٠٣
آباذي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد عن ثابت عن أيب رافع عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

فال أن امرأة سوداء أو رجال كان يقم املسجد ففقده النيب صلى اهللا عليه و سلم فسأل عنه فقالوا مات فقال أ: 
  آذنتموين به دلوين على قربه فدلوه فصلى عليه رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب وغريه 

أخربنا أبو اخلري جامع بن أمحد ثنا أبو طاهر احملمد آباذي ثنا عثمان الدارمي ثنا مسدد ثنا محاد بن زيد  - ٦٨٠٤
مره فقال دلوين على قربها فأتى قربها فصلى عليها مث بإسناده ومعناه زاد فكأهنم صغروا من أمرها أو من أ: فذكره 

قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن اهللا عز و جل ينورها بصاليت عليها رواه مسلم يف الصحيح عن أيب 
  كامل عن محاد بن زيد وذكر هذه الزيادة 

منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا أمحد وقد أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن  - ٦٨٠٥
أن : بن عبدة الضيب وعبد اهللا بن معاوية اجلمحي قاال ثنا محاد بن زيد ثنا ثابت البناين عن أيب رافع عن أيب هريرة 

امرأة سوداء كانت تقم املسجد فماتت ففقدها النيب صلى اهللا عليه و سلم فسأل عنها بعد أيام فقيل له إهنا ماتت 



هال كنتم آذنتموين فأتى قربها فصلى عليها زاد بن عبدة يف حديثه قال وأنبأ محاد ثنا ثابت قال قال رسول اهللا  فقال
  صلى اهللا عليه و سلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن اهللا عز و جل ينورها بصاليت عليها 

اال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو ق - ٦٨٠٦
إسحاق ثنا عفان بن مسلم ثنا محاد بن زيد ثنا ثابت عن أيب رافع عن أيب هريرة أن إنسانا كان يقم املسجد أسود 

ما فعل اإلنسان الذي كان يقم املسجد فقيل مات : قال فمات أو ماتت ففقدها النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
 آذنتموين به فقالوا إنه كان ليال قال فدلوين على قربها قال فأتى القرب فصلى عليها مث قال ثابت عند ذاك قال فهال

أو يف حديث آخر إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن اهللا تعاىل ينورها بصاليت عليها والذي يغلب على 
هريرة فإما أن تكون عن ثابت عن النيب صلى اهللا عليه و  القلب أن تكون هذه الزيادة يف غري رواية أيب رافع عن أيب

سلم مرسلة كما رواه أمحد بن عبدة ومن تابعه أو عن ثابت عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم كما رواه 
  خالد بن خداش وقد رواه غري محاد عن ثابت عن أيب رافع فلم يذكرها 

مد بن بالل البزاز ثنا أمحد بن حفص بن عبد اهللا حدثين أيب حدثين أخربنا أبو احلسن العلوي أنبأ أبو حا - ٦٨٠٧
إن : إبراهيم بن طهمان عن احلجاج يعين بن احلجاج عن يونس عن ثابت البناين عن أيب رافع عن أيب هريرة أنه قال 

إنه مات قال  رجال كان يتتبع قذى املسجد ويلقطه ففقده رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ما فعل فالن فقيل
فانطلق من شاء اهللا من أصحابه فأمرهم فصفوا مث تقدم فصلى عليه هبم وروي عن محاد بن واقد عن ثابت البناين 

  عن أيب رافع عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى على قرب بعد ثالثة أيام 

مان الدارمي ثنا أمحد بن عاصم الكويف من آل أخربنا جامع بن أمحد أنبأ أبو طاهر احملمد آباذي ثنا عث - ٦٨٠٨
فذكره ومحاد بن واقد هذا ضعيف وهذا التأقيت ال يصح البتة وإمنا يصح : مالك بن مغول ثنا محاد بن واقد الصفار 

ما ذكره بعض الرواة عن محاد بن زيد فسأل عنها بعد أيام ويف بعض الروايات فذكره ذات يوم وقد روي يف هذا 
ثابت أخي زيد بن ثابت رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ويزيد بن ثابت قد شهد بدرا عن يزيد بن 

  وزيد مل يشهده 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا حممد بن عيسى الواسطي ثنا عمرو يعين بن عون عن  - ٦٨٠٩
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بن ثابت قال هشيم عن عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد عن عمه يزيد 

سلم إىل البقيع فرأى قربا جديدا فسأل عنه فذكر له فعرفه فقال أال آذنتموين قيل يا رسول اهللا كنت قائال فكرهنا 
 أن نؤذيك فقال ال تفعلوا ال أعرفن ما مات منكم ميت ما دمت بني أظهركم إال آذنتموين فإن صاليت عليه رمحة مث
  أتى القرب فصلى عليه فصفنا عليه وكرب أربعا وروي فيه عن عامر بن ربيعة وبريدة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن  - ٦٨١٠
بن شهاب عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف األنصاري أن بعض سليمان ثنا بشر بن بكر حدثين األوزاعي أخربين 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يعود مرضى مساكني : أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخربه 

املسلمني وضعفائهم ويتبع جنائزهم وال يصلي عليهم أحد غريه وأن امرأة مسكينة من أهل العوايل طال سقمها 
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسأل عنها من حضرها من جرياهنا وأمرهم أن ال يدفنوها إن حدث هبا فكان رسو



حدث فيصلي عليها فتوفيت تلك املرأة ليال واحتملوها فأتوا هبا مع اجلنائز أو قال موضع اجلنائز عند مسجد رسول 
سلم كما أمرهم فوجدوه قد نام بعد صالة اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليصلي عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

العشاء فكرهوا أن يهجدوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من نومه فصلوا عليها مث انطلقوا هبا فلما أصبح رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم سأل عنها من حضره من جرياهنا فأخربوه خربها وأهنم كرهوا أن يهجدوا رسول اهللا صلى 

سلم هلا فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل فعلتم انطلقوا فانطلقوا مع رسول اهللا صلى اهللا اهللا عليه و 
عليه و سلم حىت قاموا على قربها فصفوا وراء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما يصف للصالة على اجلنائز 

  على اجلنائز فصلى عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكرب أربعا كما يكرب 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أخو خطاب ثنا بن محيد ثنا مهران بن أيب  - ٦٨١١
أن النيب صلى اهللا عليه و : عمر ثنا أبو سنان سعيد بن سنان الشيباين عن علقمة بن مرثد عن بن بريدة عن أبيه 

أبو بكر فقال قرب من هذا فقال أبو بكر يا رسول اهللا هذه أم حمجن  سلم مر على قرب جديد حديث عهد بدفن ومعه
كانت مولعة بلقط القذى من املسجد فقال أفال آذنتموين فقالوا كنت نائما فكرهنا أن هنيجك قال فال تفعلوا فإن 

على  صاليت على موتاكم نور هلم يف قبورهم قال فصف أصحابه فصلى عليها قال أبو سنان فعرضت هذا احلديث
  عمرو بن مرة فقال إن أبا موسى وأصحابه صلوا على قرب بعد ما دفن وقال أال سبق القوم بالصالة عليه 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٦٨١٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : املسيب  نصر بن علي ثنا أيب ثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن

  صلى على أم سعد بعد موهتا بشهر وكذلك رواه بن أيب عروبة عن قتادة وهو مرسل صحيح 

ورواه سويد بن سعيد عن يزيد بن زريع عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس موصوال قال قال  - ٦٨١٣
يف الدية سواء يعين اخلنصر واإلهبام فقيل له لو صليت على أم سعد هذه وهذه : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فصلى عليها وقد أتى هلا شهر وقد كان النيب صلى اهللا عليه و سلم غائبا أخربناه أبو سعد املاليين ثنا أبو أمحد بن 
م يف صالته على عدي احلافظ ثنا إسحاق بن إبراهيم وعمران السختياين قاال ثنا سويد بن سعيد فذكره وهذا الكال

أم سعد يف هذا اإلسناد ينفرد به سويد بن سعيد واملشهور عن قتادة عن بن املسيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
مرسال كما مضى وفيما حكى أبو داود عن أمحد بن حنبل أنه قيل ألمحد حدث به سويد عن يزيد بن زريع قال ال 

  حتدث مبثل هذا 

 بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا حجاج ثنا أخربنا أبو احلسني - ٦٨١٤
كان أول من استقبل القبلة وكان أحد السبعني : محاد أخربين أبو حممد بن معبد بن أيب قتادة أن الرباء بن معرور 

ي حنو القبلة فلما حضرته الوفاة النقباء فقدم املدينة قبل أن يهاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجعل يصل
أوصى بثلث ماله لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يضعه حيث شاء وقال وجهوين يف قربي حنو القبلة فقدم النيب 

صلى اهللا عليه و سلم بعد سنة فصلى عليه هو وأصحابه ورد ثلث مرياثه على ولده هكذا وجدته يف كتايب 
مرسل وقد رويناه يف هذا الكتاب عن عبد العزيز الدراوردي عن حيىي بن عبد  والصواب بعد شهر واهللا أعلم وهذا

  اهللا بن أيب قتادة عن أبيه موصوال دون التأقيت 



أخربنا حممد بن احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو  - ٦٨١٥
مات عبد الرمحن بن أيب بكر بالصفاح أو قريبا منها : بن أيب مليكة قال النعمان ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن 

فحملناه على عواتق الرجال حىت دفناه مبكة فقدمت عائشة رضي اهللا عنها بعد وفاته فقالت أين قرب أخي فأتته 
  فصلت عليه زاد فيه غريه بعد وفاته بشهر 

ر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن وأخربنا حممد بن احلسني أنبأ عبد اهللا بن جعف - ٦٨١٦
   ١٠٢قدم بن عمر بعد وفاة عاصم بن عمر بثالث فأتى قربه فصلى عليه : زيد عن أيوب عن نافع قال 

  باب الصالة على امليت الغائب بالنية

اس حممد بن يعقوب ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العب - ٦٨١٧
العباس بن حممد الدوري ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أيب عن صاحل بن كيسان عن بن شهاب قال أخربين أبو 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعى هلم النجاشي : سلمة بن عبد الرمحن وبن املسيب أن أبا هريرة أخربمها 
ه فقال استغفروا ألخيكم قال وقال بن شهاب حدثين بن املسيب أن أبا هريرة صاحب احلبشة يف اليوم الذي مات في

أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صفهم يف املصلى فصلى عليه وكرب أربعا رواه البخاري يف الصحيح عن 
  وب زهري بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم باإلسنادين مجيعا ورواه مسلم عن احللواين والناقد عن يعق

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل البزاز ثنا حيىي بن الربيع املكي ثنا  - ٦٨١٨
مات اليوم رجل : سفيان بن عيينة عن بن جريج عن عطاء عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أيب الربيع عن سفيان وأخرجه مسلم من وجه آخر عن صاحل فصلوا على أصحمة رواه البخاري يف الصحيح عن 
  بن جريج 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن  - ٦٨١٩
وت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا بلغه م: عطاء أنبأ سعيد عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا 

النجاشي قال صلوا على أخ لكم مات بغري بالدكم قال فصلى عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصفنا صفوفا 
قال جابر وكنت يف الصف الثاين أو الثالث قال وكان اسم النجاشي أصحمة أخرجه البخاري من وجه آخر عن 

  سعيد بن أيب عروبة خمتصرا 

ر بن بنت حيىي بن منصور القاضي أنبأ جدي ثنا أمحد بن سلمة ثنا عمرو بن أخربنا أبو صاحل بن أيب طاه - ٦٨٢٠
زرارة أنبأ إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه أن رسول 

لم يف الصحيح عن إن أخاكم قد مات فقوموا فصلوا عليه يعين النجاشي رواه مس: اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
علي بن حجر عن إمساعيل ورواه حيىي بن أيب كثري عن أيب قالبة فزاد فيه قال فصفنا خلفه كما يصف على امليت 

  وصلينا عليه كما يصلى على امليت 



حدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا حرب بن شداد عن  - ٦٨٢١
مبعناه وزيادته والنجاشي كان مسلما ويف قول النيب صلى اهللا عليه و سلم فيما رويناه : أيب كثري فذكره حيىي بن 

  دليل على ذلك 

يف قصة قدوم جعفر بن أيب طالب رضي اهللا عنه : ويف حديث أيب بردة بن أيب موسى األشعري عن أبيه  - ٦٨٢٢
لنيب صلى اهللا عليه و سلم وما يقول يف عيسى بن مرمي أرض احلبشة ودخوله على النجاشي وإخباره إياه أمر ا

وإعجابه به مث قوله مرحبا بكم ومبن جئتم من عنده فأنا أشهد أنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنه الذي بشر 
أبو بكر بن به عيسى بن مرمي ولوال ما أنا فيه من امللك ألتيته حىت أمحل نعليه أخربناه عبد اخلالق بن علي املؤذن ثنا 

خنب ثنا احلسن بن سالم السواق ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأ إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أبيه فذكر 
  القصة وفيها قول النجاشي الذي حكيته 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف من أصل كتابه أنبأ أبو سعيد بن األعرايب أنبأ احلسن بن حممد  - ٦٨٢٣
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا : ثنا يزيد بن هارون أنبأ العالء أبو حممد الثقفي قال مسعت أنس بن مالك قال  الزعفراين

عليه و سلم بتبوك فطلعت الشمس بضياء ونور وشعاع مل أرها طلعت فيما مضى فأتى جربائيل رسول اهللا صلى اهللا 
ور وشعاع مل أرها طلعت فيما مضى فقال ذاك أن عليه و سلم فقال يا جربائيل ما يل أرى الشمس طلعت بضياء ون

معوية بن معوية الليثي مات باملدينة اليوم فبعث اهللا عز و جل إليه سبعني ألف ملك يصلون عليه قال وفيم ذلك قال 
كان يكثر قراءة قل هو اهللا أحد بالليل والنهار ويف ممشاه وقيامه وقعوده فهل لك يا رسول اهللا أن أقبض لك األرض 

تصلي عليه قال نعم فصلى عليه مث رجع العالء هذا هو بن زيد ويقال بن زيدل حيدث عن أنس بن مالك مبناكري ف
أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا اجلنيدي ثنا البخاري قال العالء بن زيد أبو حممد الثقفي عن أنس 

  روي هذا احلديث من وجه آخر عن أنس روى عنه يزيد بن هارون منكر احلديث قال الشيخ وقد 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي  - ٦٨٢٤
نزل جربائيل عليه : ثنا عثمان بن اهليثم ثنا حمبوب بن هالل عن بن أيب ميمونة يعين عطاء عن أنس بن مالك قال 

حممد مات معاوية بن معاوية املزين أفتحب أن تصلي عليه قال نعم قال فضرب جربائيل عليه السالم السالم فقال يا 
جبناحه فلم تبق شجرة وال أكمة إال تضعضعت ورفع له سريره حىت نظر إليه وصلى عليه وخلفه صفان من املالئكة 

الم يا جربائيل مبا نال هذه املنزلة كل صف سبعون ألف ملك فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم جلربئيل عليه الس
فقال حببه قل هو اهللا أحد وقراءته إياها جائيا وذاهبا وقائما وقاعدا أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي 

احلافظ قال حمبوب بن هالل املزين عن عطاء بن أيب ميمونة عن أنس نزل جربائيل عليه السالم ال يتابع عليه مسعت 
   ١٠٣د يذكره عن البخاري بن محا

  باب الصالة على اجلنازة يف املسجد

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  - ٦٨٢٥
هللا احلميدي ثنا عبد العزيز بن حممد عن عبد الواحد بن محزة أراه عن عباد بن عبد اهللا بن الزبري عن عائشة رضي ا

أمرت بسعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه أن مير به يف املسجد لتصلي عليه فأنكر ذلك الناس فقالت : عنها أهنا 



عائشة رضي اهللا عنها ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على سهيل بن البيضاء إال 
وعلي بن حجر عن عبد العزيز ومل يقل أراه وأخرجه يف املسجد رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم 

  أيضا من حديث وهيب عن موسى بن عقبة عن عبد الواحد بن محزة 

وأخربنا حممد بن احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر أنبأ يعقوب بن سفيان ثنا بن عثمان يعين  - ٦٨٢٦
ثين عبد الواحد بن محزة أن عباد بن عبد اهللا بن الزبري عبدان أنبأ عبد اهللا هو بن املبارك أنبأ موسى بن عقبة حد

أن عائشة وبعض أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم ورضي عنهن أمرن جبنازة سعد بن مالك رضي اهللا عنه : أخربه 
أن مير هبا عليهن فمر به يف املسجد فجعل يوقف على احلجر فيصلني عليه مث بلغ عائشة رضي اهللا عنها أن بعض 

ناس عاب ذلك وقال هذه بدعة ما كانت اجلنازة تدخل املسجد فقالت ما أسرع الناس إىل أن يعيبوا ما ال علم هلم ال
به عابوا علينا أن دعونا جبنازة سعد تدخل املسجد وما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على سهيل بن بيضاء 

  بن عقبة عن عبد الواحد بن محزة إال يف جوف املسجد وأخرجه أيضا من حديث وهيب عن موسى 

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن رافع ثنا بن أيب  - ٦٨٢٧
ملا تويف سعد بن أيب وقاص : فديك أنبأ الضحاك بن عثمان عن أيب النضر عن أيب سلمة بن عبد الرمحن أن عائشة 

حىت أصلي عليه فأنكر ذلك عليها فقالت واهللا لقد صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  قالت أدخلوا به املسجد
  على ابين بيضاء يف املسجد سهيل وأخيه رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع وغريه 

ن الوليد أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا أمحد ب - ٦٨٢٨
ما ترك أبو بكر رضي اهللا : الفحام ثنا إمساعيل بن أبان الغنوي ثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
  عنه دينارا وال درمها ودفن ليلة الثالثاء وصلي عليه يف املسجد إمساعيل الغنوي متروك 

كر رضي اهللا عنه صلي عليه يف املسجد أن أبا ب: ورواه سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٦٨٢٩
أخربناه أبو بكر األصبهاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد أنبأ علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا 

  سفيان الثوري فذكره 

عقوب بن أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا ي - ٦٨٣٠
أن عمر رضي اهللا عنه : سفيان ثنا سليمان بن حرب ثنا وهيب عن عبيد اهللا يعين بن عمر عن نافع عن بن عمر 

  صلي عليه يف املسجد وصلى عليه صهيب وأما احلديث الذي 

يم بن أخربناه أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر احلفار ببغداد أنبأ احلسني بن حيىي بن عياش أنبأ إبراه - ٦٨٣١
جمشر ثنا وكيع عن بن أيب ذئب ح وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان حدثنا أمحد بن يوسف حدثنا عبد 
الرزاق أنبأ معمر والثوري مجيعا عن بن أيب ذئب عن صاحل موىل التوأمة عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و 

ء له قال صاحل فرأيت اجلنازة توضع يف املسجد فرأيت أبا هريرة من صلى على جنازة يف املسجد فال شي: سلم قال 
إذا مل جيد موضعا إال يف املسجد انصرف ومل يصل عليها لفظ حديث أيب طاهر وليس يف رواية هالل قول صاحل 



فهذا حديث رواه مجاعة عن بن أيب ذئب عن صاحل موىل التوأمة وهو مما يعد يف أفراد صاحل وحديث عائشة رضي 
   ١٠٤ عنها أصح منه وصاحل موىل التوأمة خمتلف يف عدالته كان مالك بن أنس جيرحه واهللا أعلم اهللا

  باب امليت يدخله قربه الرجال ومن يكون منهم أفقه وأقرب بامليت رمحا

أيب  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن يونس ثنا زهري ثنا إمساعيل بن - ٦٨٣٢
غسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علي والفضل وأسامة بن زيد رضي اهللا عنهم وهم : خالد عن عامر قال 

أدخلوه قربه قال وحدثين مرحب أو بن أيب مرحب أهنم أدخلوا معهم عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه فلما فرغ 
  علي رضي اهللا عنه قال إمنا يلي الرجل أهله 

ا أبو علي أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن الصباح بن سفيان أنبأ سفيان عن بن أيب وأخربن - ٦٨٣٣
أن عبد الرمحن بن عوف نزل يف قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كأين : خالد عن الشعيب عن بن أيب مرحب 

  أنظر إليهم أربعة 

 حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا عبد وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا - ٦٨٣٤
غسلت : الواحد بن زياد ثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب قال قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

يه و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذهبت أنظر ما يكون من امليت فلم أر شيئا وكان طيبا حيا وميتا صلى اهللا عل
سلم وويل دفنه وأجنانه دون الناس أربعة علي والعباس والفضل وصاحل موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  رضي اهللا عنهم وحلد لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلدا ونصب عليه اللنب نصبا 

حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس  - ٦٨٣٥
كان الذين : اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال حدثين حسني بن عبد اهللا عن عكرمة عن بن عباس قال 

نزلوا يف قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علي بن أيب طالب والفضل بن العباس وقثم بن العباس وشقران موىل 
و سلم رضي اهللا عنهم وقد قال أوس بن خويل لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يا علي رسول اهللا صلى اهللا عليه 

أنشدك اهللا وحظنا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له انزل فنزل مع القوم فكانوا مخسة قال الشيخ 
  وشقران هو صاحل موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقبه شقران 

عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن علي بن دحيم الشيباين بالكوفة أنبأ أمحد بن حازم بن أيب غرزة أخربنا أبو  - ٦٨٣٦
رأى ناس نارا يف : ثنا الفضل بن دكني ثنا حممد بن مسلم الطائفي ثنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهللا قال 

و يقول ناولوين صاحبكم وإذا هو الرجل األواه املقربة فأتوها فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف القرب وإذا ه
  الذي يرفع صوته بالذكر 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل البزاز ثنا أبو األزهر ثنا يونس بن حممد ثنا فليح عن هالل  - ٦٨٣٧
ثنا حممد بن أيوب أنبأ حممد  بن علي بن أسامة ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن موسى

بن سنان ثنا فليح أنبأ هالل عن أنس قال شهدنا ابنة لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورسول اهللا صلى اهللا عليه و 



هل منكم من أحد مل يقارف الليلة فقال أبو طلحة رضي اهللا عنه : سلم جالس على القرب فرأيت عينيه تدمعان فقال 
ربها فنزل يف قربها وقال يونس هل منكم من رجل رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن سنان أنا قال فأنزل يف ق

  قال البخاري وقال بن املبارك عن فليح أراه مل يقارف يعين الذنب 

 أخربناه حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسن بن حليم املروزي أنبأ أبو املوجه أنبأ عبدان أنبأ عبد اهللا أنبأ - ٦٨٣٨
فليح بن سليمان عن هالل بن علي عن أنس بن مالك قال شهدنا ابنة لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورسول اهللا 

هل فيكم من رجل مل يقارف الليلة فقال أبو : صلى اهللا عليه و سلم جالس على القرب فرأيت عينيه تدمعان فقال 
  فليح فظننت أنه يعين الذنب  طلحة وأبو ذر أنا يا رسول اهللا قال فأنزل يف قربها قال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  - ٦٨٣٩
أن عمر بن : مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن عبد الرمحن بن أبزى 

لى زينب بنت جحش أربعا مث أرسل إىل أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم من يدخل اخلطاب رضي اهللا عنه كرب ع
هذه قربها فقلن من كان يدخل عليها يف حياهتا ورويناه عن يعلى بن عبيد عن إمساعيل فزاد فيه وكان عمر رضي 

   ١٠٥اهللا عنه يعجبه أن يدخلها قربها فلما قلن ما قلن قال صدقن 

  رب بثوبباب ما روي يف ستر الق

أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو أمحد حممد بن حممد احلافظ أنبأ أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد  - ٦٨٤٠
جلل : العزيز البغوي ثنا حمرز بن عون ثنا حيىي بن عقبة عن علي بن بذمية اجلزري عن مقسم عن بن عباس قال 

   أحفظه إال من حديث حيىي بن عقبة بن أيب العيزار وهو ضعيف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قرب سعد بثوبه ال

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٦٨٤١
عليه أنه حضر جنازة احلارث األعور فأىب عبد اهللا بن يزيد أن يبسطوا : عمرو بن مرزوق ثنا زهري عن أيب إسحاق 

ثوبا وقال إنه رجل قال أبو إسحاق وكان عبد اهللا بن يزيد قد رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم وهذا إسناد صحيح 
  وإن كان موقوفا رواه مجاعة عن أيب إسحاق 

أنه أتاهم قال : وروى علي بن احلكم عن رجل من أهل الكوفة عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه  - ٦٨٤٢
  وقد بسط الثوب على قربه فجذب الثوب من القرب وقال إمنا يصنع هذا بالنساء  وحنن ندفن ميتا

أخربناه بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا علي بن احلسن بن بيان املقرئ ثنا عارم ثنا الصعق بن حزن عن  - ٦٨٤٣
   ١٠٦فذكره وهو يف معىن املنقطع جلهالة الرجل من أهل الكوفة : علي بن احلكم 

  ال يسل امليت من قبل رجل القربباب من ق

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة عن أيب  - ٦٨٤٤
أوصى احلارث أن يصلي عليه عبد اهللا بن يزيد فصلى عليه مث أدخله القرب من قبل رجل القرب وقال : إسحاق قال 



إسناد صحيح وقد قال هذا من السنة فصار كاملسند وقد روينا هذا القول عن بن عمر وأنس بن هذا من السنة هذا 
  مالك 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ٦٨٤٥
  صلى اهللا عليه و سلم سل من قبل رأسه  أن رسول اهللا: مسلم بن خالد وغريه عن بن جريج عن عمران بن موسى 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ الثقة عن عمر بن عطاء عن  - ٦٨٤٦
  سل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قبل رأسه : عكرمة عن بن عباس قال 

لعباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بعض أصحابنا عن أيب الزناد وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو ا - ٦٨٤٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سل من قبل رأسه وأبو بكر : وربيعة وأيب النضر ال اختالف بينهم يف ذلك 

  وعمر رضي اهللا عنهما قال الشيخ هذا هو املشهور فيما بني أهل احلجاز 

اليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي ثنا وقد أخربنا أبو سعد امل - ٦٨٤٨
أدخل النيب صلى اهللا عليه : حيىي بن عبد احلميد ثنا أبو بردة يف منزله ثنا علقمة بن مرثد عن بن بريدة عن أبيه قال 

ذا هو عمرو بن يزيد التميمي الكويف وهو و سلم من قبل القبلة وأحلد له حلدا ونصب عليه اللنب نصبا أبو بردة ه
  ضعيف يف احلديث ضعفه حيىي بن معني وغريه 

وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ثنا أبو سعيد بن األعرايب ثنا اهليثم بن سهل التستري ثنا  - ٦٨٤٩
دخل رسول اهللا صلى اهللا : قال حيىي بن اليمان ثنا املنهال بن خليفة عن حجاج بن أرطاة عن عطاء عن بن عباس 

عليه و سلم قربا ليال وأسرج له سراج وأخذه من قبل القبلة وكرب عليه أربعا مث قال رمحك اهللا إن كنت ألواها تاليا 
للقرآن هذا إسناد ضعيف وروي من وجه آخر ضعيف عن بن مسعود والذي ذكره الشافعي أشهر يف أرض احلجاز 

   ١٠٧وىل باالتباع واهللا أعلم يأخذه اخللف عن السلف فهو أ

  باب ما يقال إذا أدخل امليت قربه

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن كثري ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا مهام  - ٦٨٥٠
ه قال بسم اهللا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا وضع امليت يف قرب: عن قتادة عن أيب الصديق عن بن عمر 

  وعلى سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهذا لفظ مسلم 

إذا وضعتم موتاكم يف قبورهم : ورواه وكيع عن مهام بإسناده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٦٨٥١
موسى بن هارون ثنا  فقولوا بسم اهللا وعلى سنة رسول اهللا أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ حدثين علي بن محشاذ ثنا

زهري بن حرب ثنا وكيع ثنا مهام فذكره واحلديث يتفرد برفعه مهام بن حيىي هبذا اإلسناد وهو ثقة إال أن شعبة 
  وهشام الدستوائي روياه عن قتادة موقوفا على بن عمر 



راهيم ثنا هشام قال أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أبو مسلم ثنا مسلم يعين بن إب - ٦٨٥٢
شهدت : وأنبأ أمحد ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عمرو ثنا شعبة كالمها عن قتادة عن أيب الصديق قال شعبة يف حديثه 

بن عمر ووضع ميتا يف قربه فقال بسم اهللا وعلى ملة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال هشام يف حديثه إن بن 
 وعلى سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وروي من وجه آخر عن بن عمر كان إذا وضع امليت قال بسم اهللا

  عمر مرفوعا بزيادة ألفاظ إال أنه ضعيف 

أخربناه أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا جعفر بن أمحد بن عاصم ثنا هشام بن عمار ثنا  - ٦٨٥٣
حضرت عبد : س بن صبيح األودي عن سعيد بن املسيب قال محاد بن عبد الرمحن الكليب أبو عبد الرمحن ثنا إدري

اهللا بن عمر يف جنازة فلما وضعها يف اللحد قال بسم اهللا ويف سبيل اهللا وعلى ملة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
 فلما أخذ يف تسوية اللنب على اللحد قال اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القرب ومن عذاب النار فلما سوى

الكثيب عليها قام جانب القرب مث قال اللهم جاف األرض عن جثتها وصعد بروحها ولقها منك رضوانا فقلت البن 
عمر أشيء مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أم شيء قلته من رأيك قال إين إذا لقادر على القول بل مسعته 

قال إدريس بن صبيح األودي وإمنا هو إدريس بن يزيد من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أبو أمحد هكذا 
  األودي وال أعلم أحدا يرويه غري محاد بن عبد الرمحن هذا وهو قليل الرواية 

وأخربنا أبو حازم احلافظ ثنا إبراهيم بن رجاء أنبأ احلسن بن سفيان بن عامر ثنا هشام بن عمار فذكره  - ٦٨٥٤
مبعىن رواية وكيع عن مهام : وينا عن البياضي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مبثله وقال إدريس بن يزيد األودي ور

  إال أنه قال وباهللا وعلى ملة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن عبد اهللا الزاهد يعين أبا عبد اهللا الصفار ثنا الربيت يعين أمحد بن  - ٦٨٥٥
شهدت علي بن أيب : ثنا مسلم يعين بن إبراهيم ثنا شعبة عن احلكم عن عمري بن سعيد النخعي قال  حممد بن عيسى

طالب رضي اهللا عنه وقد أدخل ميتا يف قربه فقال اللهم عبدك بن عبدك نزل بك وأنت خري منزول به وال نعلم به 
هللا صلى اهللا عليه و سلم فاغفر له ذنبه إال خريا وأنت أعلم به كان يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول ا

   ١٠٨ووسع له يف مدخله 

  باب ما يقال بعد الدفن

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن غالب بن حرب  - ٦٨٥٦
يوسف عن عبد اهللا بن حبري  وإبراهيم بن عبد اهللا واللفظ لتمتام قال حدثين علي بن عبد اهللا بن جعفر ثنا هشام بن

كان عثمان رضي اهللا عنه إذا وقف على قرب بكى حىت يبل حليته قال فيقال له : عن هانئ موىل عثمان بن عفان قال 
تذكر اجلنة والنار فال تبكي وتبكي من هذا قال فقال إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن القرب أول 

منه فما بعده أيسر منه ومن مل ينج منه فما بعده أشد منه قال وقال عثمان ما رأيت منظرا قط منازل اآلخرة فمن جنا 
إال والقرب أفظع منه قال عثمان رضي اهللا عنه وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا فرغ من دفن امليت قال 

قف عليه فقال استغفروا وأسند قوله استغفروا مليتكم وسلوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل زاد فيه غريه عن هشام وو
  ما رأيت منظرا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون بن  - ٦٨٥٧
ي اهللا عنه كان إذا سوى أن عمر رض: سليمان ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن كثري بن مدرك 

  على امليت قال اللهم أسلم إليك األهل والعيال واملال والعشرية وذنبه عظيم فاغفر له 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد اهللا بن عثمان أنبأ عبد  - ٦٨٥٨
رأيت عبد اهللا بن عباس ملا فرغ من قرب عبد اهللا بن السائب فقام  :اهللا أنبأ بن جريج قال مسعت بن أيب مليكة يقول 

  الناس عنه قام بن عباس فوقف عليه ودعا له 

وروينا عن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه أنه قال البنه عبد اهللا فإذا مت فال تصحبين نائحة وال نار فإذا  - ٦٨٥٩
فامكثوا حول قربي قدر ما تنحر جزور ويقسم حلمها فإين  دفنتموين فسنوا على التراب سنا فإذا فرغتم من قربي

أستأنس بكم حىت أعلم ما أراجع به رسل ريب أخربناه أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن 
ل سلمة ثنا إسحاق بن منصور ثنا أبو عاصم أنبأ حيوة بن شريح أخربين يزيد بن أيب حبيب عن بن مشاسة املهري قا

   ١٠٩فذكره أخرجه مسلم يف الصحيح : حضرنا عمرو بن العاص وهو يف سياقة املوت 

  باب ما ورد يف قراءة القرآن عند القرب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد قال سألت حيىي بن معني  - ٦٨٦٠
إمساعيل احلليب عن عبد الرمحن بن العالء بن اللجالج عن أبيه أنه قال عن القراءة عند القرب فقال حدثنا مبشر بن 

إذا أدخلتموين قربي فضعوين يف اللحد وقولوا باسم اهللا وعلى سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وسنوا : لبنيه 
  علي التراب سنا واقرؤوا عند رأسي أول البقرة وخامتتها فإين رأيت بن عمر يستحب ذلك 
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لكربى: كتاب  لبيهقي ا   سنن ا
البيهقي : املؤلف  بكر  و  أب بن موسى  بن علي  بن احلسني   أمحد 

١١٠   

  باب كراهية الذبح عند القرب

أخربنا أبو حامد أمحد بن الوليد بن أمحد الزوزين أنبأ سليمان بن أمحد الطرباين ثنا إسحاق بن إبراهيم  - ٦٨٦١
أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا إبراهيم بن موسى الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر ح وأنبأ 

ال عقر يف اإلسالم : البلخي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ثابت عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ١١١ق قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القرب يعين بقرة أو شيئا مل يذكر الزوزين قول عبد الرزا

  باب من كره نقل املوتى من أرض إىل أرض

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا  - ٦٨٦٢
ملا كان يوم أحد محل : بن أيب مرمي ثنا الفريايب ثنا سفيان عن األسود بن قيس عن نبيح عن جابر بن عبد اهللا قال 

تلى ليدفنوا بالبقيع فنادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمركم أن الق
  تدفنوا القتلى يف مضاجعهم بعد ما محلت أمي أيب وخايل عديلني لتدفنهم يف البقيع فردوا 

ر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعف - ٦٨٦٣
أن أبا عبيدة بن اجلراح رضي اهللا : العباس بن الوليد بن صبح ثنا أبو مسهر ثنا حيىي بن محزة حدثين عروة بن رومي 

  عنه هلك بفحل فقال ادفنوين خلف النهر مث قال ادفنوين حيث قبضت 

جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن وأخربنا أبو احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن  - ٦٨٦٤
مات أخ لعائشة رضي اهللا عنها بوادي احلبشة فحمل من مكانه فأتيناها نعزيها : منصور بن صفية عن أمه قالت 

   ١١٢فقالت ما أجد يف نفسي أو حيزنين يف نفسي إال أين وددت أنه كان دفن يف مكانه 

  االختيار فيما مضىباب من مل ير به بأسا وإن كان 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد اهللا بن عثمان أنبأ عبد  - ٦٨٦٥
مات سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه بالعقيق قال داود : اهللا هو بن املبارك أنبأ داود بن قيس حدثتين أمي قالت 

لت فرأيته محل على أعناق الرجال حىت أتى به فأدخل به املسجد من حنو باب دار وهو على حنو من عشرة أميال قا
  مروان فوضع عند بيوت النيب صلى اهللا عليه و سلم بفناء احلجر فصلى اإلمام عليه وصلني عليه بصالة اإلمام 

وقاص رضي اهللا عنه قد محل سعد بن أيب : قال وأخربنا عبد اهللا بن املبارك أنبأ يونس عن الزهري قال  - ٦٨٦٦
  من العقيق إىل املدينة ومحل أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما من اجلرف 



وأخربنا أبو احلسني أنبأ عبد اهللا ثنا يعقوب ثنا بن عثمان أنبأ عبد اهللا أنبأ نافع بن عمر عن بن أيب مليكة  - ٦٨٦٧
أميال من مكة فنقله بن صفوان إىل مكة أن عبد الرمحن بن أيب بكر رضي اهللا عنهما تويف باحلبشة على رأس : 

وروينا عن أيوب عن بن أيب مليكة قال مات عبد الرمحن بن أيب بكر رضي اهللا عنهما بالصفاح أو قريبا منها 
   ١١٣فحملناه على عواتق الرجال حىت دفناه مبكة 

  باب من حول امليت من قربه إىل آخر حلاجة

بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ وأبو صادق  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو - ٦٨٦٨
العطار قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا سعيد بن عامر ثنا شعبة عن بن أيب جنيح عن 

على حدة رواه  دفن مع أيب رجل يوم أحد فلم تطب نفسي حىت أخرجته ودفنته: عطاء عن جابر بن عبد اهللا قال 
البخاري يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا عن سعيد بن عامر وأخرجه من حديث حسني املعلم عن عطاء عن جابر 
قال فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غري إذنه كذا رواه بعض أهل العلم يقولون إمنا هو عند 

  أذنه 

حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ  - ٦٨٦٩
دفن أيب مع رجل فكان يف نفسي من ذلك حاجة فأخرجته : سعيد بن يزيد أيب مسلمة عن أيب نضرة عن جابر قال 

   ١١٤بعد ستة أشهر فما أنكرت منه شيئا إال شعريات كن يف حليته مما يلي األرض 

  رب غريه إذا كان يتوهم بقاء شيء منه خمافة أنباب من كره أن حيفر له ق

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان ثنا  - ٦٨٧٠يكسر له عظم 
ما أحب أن أدفن بالبقيع ألن أدفن يف غريه أحب إيل إمنا هو : الشافعي أنبأ مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال 

لني إما ظامل فال أحب أن أكون يف جواره وإما صاحل فال أحب أن تنبش يل عظامه قال وأخربين مالك أنه أحد رج
بلغه عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت كسر عظم امليت ككسر عظم احلي قال الشافعي تعين يف املأمث قال الشيخ 

  وقد روي هذا احلديث موصوال مرفوعا 

مد بن حممد بن حممش رمحه اهللا أنبأ أبو طاهر حممد بن احلسن احملمد آباذي سنة أخربناه أبو طاهر حم - ٦٨٧١
مخس وثالثني وثالمثائة وأبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل قاال ثنا أبو احلسن أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد 

ن عائشة رضي اهللا عنها قالت الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي أنبأ داود بن قيس ثنا سعد بن سعيد عن عمرة ع
  كسر عظم امليت ككسره حيا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو طاهر ثنا أمحد ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج عن سعد بن سعيد أخي حيىي بن سعيد عن عمرة  - ٦٨٧٢
  مثل حديث داود : عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 



نا أبو احلسن العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا حممد بن حيىي غري مرة ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا وأخرب - ٦٨٧٣
كسر عظم امليت ككسره حيا : سفيان عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

١١٥   

  باب من رأى أن يدفن يف أرض مملوكة بإذن صاحبها

أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا موسى بن أخربنا  - ٦٨٧٤
رأيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قبل أن يصاب : إمساعيل ثنا أبو عوانة عن حصني عن عمرو بن ميمون قال 

إىل عائشة أم املؤمنني فقل يقرأ عليك بأيام يف املدينة فذكر احلديث يف مقتله وفيه أنه قال لعبد اهللا بن عمر انطلق 
عمر بن اخلطاب السالم وال تقل أمري املؤمنني فإين لست اليوم للمؤمنني أمريا وقل يستأذن عمر بن اخلطاب أن 

يدفن مع صاحبيه قال فسلم فاستأذن مث دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي فقال يقرأ عليك عمر بن اخلطاب السالم 
احبيه فقالت قد كنت أريده لنفسي وألوثرنه اليوم على نفسي قال فجاء فلما أقبل قيل ويستأذن أن يدفن مع ص

هذا عبد اهللا بن عمر قد جاء قال ارفعوين فأسنده رجل إليه فقال ما لديك قال الذي حتب يا أمري املؤمنني قد أذنت 
لم فقل يستأذن عمر بن اخلطاب فقال احلمد هللا ما كان شيء أهم من ذلك املضطجع فإذا أنا قبضت فامحلوين مث س

فإن أذنت لك فأدخلوين وإن ردتين فردوين إىل مقابر املسلمني وذكر احلديث قال فلما قبض خرجنا به فانطلقنا 
منشي فسلم عبد اهللا بن عمر وقال يستأذن عمر بن اخلطاب قالت أدخلوه فأدخل فوضع هناك مع صاحبيه رواه 

   ١١٦عيل البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمسا

  باب النصرانية متوت ويف بطنها ولد مسلم

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا حممد بن عبد  - ٦٨٧٥
أن عمر بن اخلطاب : الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ بن جريج عن عمرو بن دينار أن شيخا من أهل الشام أخربه 

  عنه دفن امرأة من أهل الكتاب يف بطنها ولد مسلم يف مقربة املسلمني  رضي اهللا

وأخربنا أبو زكريا أنبأ أبو عبد اهللا ثنا حممد بن عبد الوهاب ثنا جعفر بن عون أنبأ بن جريج عن سليمان  - ٦٨٧٦
قربة النصارى وال أنه دفن امرأة نصرانية يف بطنها ولد مسلم يف مقربة ليست مب: بن موسى عن واثلة بن األسقع 

  املسلمني 

  مجاع أبواب التعزية

 )١١٧   

  باب اجللوس عند املصيبة

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا حممد بن  - ٦٨٧٧
ملا : ة رضي اهللا عنها قالت مثىن ثنا عبد الوهاب قال مسعت حيىي بن سعيد يقول أخربتين عمرة قالت مسعت عائش



جاء النيب صلى اهللا عليه و سلم قتل بن حارثة وجعفر وبن رواحة رضي اهللا عنهم جلس يعرف فيه احلزن وأنا أنظر 
من صائر الباب وهو شق الباب فأتاه رجل وقال إن نساء جعفر قد كثر بكاؤهن فأمره أن ينهاهن فذهب مث أتاه 

ال إهنهن فأتاه الثالثة فقال واهللا غلبننا يا رسول اهللا فزعمت أنه قال فاحث يف أفواههن الثانية وقال إهنن مل يطعنه فق
التراب فقلت أرغم اهللا أنفك مل تفعل ما أمرك به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل تترك رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم من العناء رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن كثري ثنا سليمان بن كثري عن حيىي  - ٦٨٧٨
ملا قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد اهللا بن رواحة رضي اهللا : بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

   ١١٨يعرف يف وجهه احلزن قال وذكرت قصة  عنهم جلس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املسجد

  باب ما يستحب من تعزية أهل امليت رجاء األجر يف تعزيتهم

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  - ٦٨٧٩
والة بين ساعدة من األنصار عن عبد اهللا بن إمساعيل بن أيب أويس حدثين قيس أبو عمارة موىل سودة بنت سعد م

أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري عن أبيه عن جده أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يقول 
من عاد مريضا فال يزال يف الرمحة حىت إذا قعد عنده استنقع فيها مث إذا قام من عنده فال يزال خيوض فيها حىت : 

  حيث خرج ومن عزى أخاه املؤمن من مصيبة كساه اهللا عز و جل حلل الكرامة يوم القيامة يرجع من 

حدثنا أبو منصور الظفر بن حممد العلوي إمالء أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر اآلدمي ببغداد ثنا أمحد بن  - ٦٨٨٠
عن عبد اهللا بن مسعود قال عبيد بن ناصح النحوي ثنا علي بن عاصم ثنا حممد بن سوقة عن إبراهيم عن األسود 

من عزى مصابا فله مثل أجره تفرد به علي بن عاصم وهو أحد ما أنكر : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  عليه وقد روي أيضا عن غريه واهللا أعلم 

دي ثنا يونس أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا حممد بن عبيد اهللا املنا - ٦٨٨١
وذكر احلديث يف قصة رجل له : بن حممد ثنا خالد بن ميسرة أبو حامت وكان ينزل مكة عن معاوية بن قرة عن أبيه 

بين صغري يأتيان النيب صلى اهللا عليه و سلم وأن بنيه هلك فمنعه احلزن عليه أن حيضر احللقة فلقيه النيب صلى اهللا 
ه هلك قال فعزاه النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا فالن أميا كان أحب إليك عليه و سلم فسأله عن ابنه فأخربه أن

أن متتع به عمرك أو ال تأيت غدا بابا من أبواب اجلنة إال وجدته قد سبقك إليه ففتحه لك قال فقال يا نيب اهللا ال بل 
ال يا نيب اهللا جعلين اهللا فداءك يسبقين إىل أبواب اجلنة أحب إيل قال فذاك لك قال فقام رجل من األنصار قال فق

أهذا هلذا خاصة أو من هلك له طفل من املسلمني كان ذلك له قال ال بل من هلك له طفل من املسلمني كان ذلك 
   ١١٩له 

  باب ما يقول يف التعزية من الترحم على امليت والدعاء له وملن خلف



مد بن عبد اهللا الصفار ثنا أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حم - ٦٨٨٢
سعيد بن أيب مرمي أنبأ نافع بن يزيد أخربين ربيعة بن سيف حدثين أبو عبد الرمحن احلبلي عن عبد اهللا بن عمرو بن 

ة مقبلة ال نظنه قربنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال فلما رجعنا وحاذينا بابه إذا هو بامرأ: العاص قال 
عرفها فقال يا فاطمة من أين جئت قالت جئت من أهل هذا البيت رمحت إليهم ميتهم وعزيتهم قال فلعلك بلغت 

معهم الكدي قالت معاذ اهللا أن أبلغ معهم الكدي وقد مسعتك تذكر فيه ما تذكر قال لو بلغت معهم الكدي ما 
  بر رأيت باب اجلنة حىت يراها جد أبيك والكدي املقا

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان  - ٦٨٨٣
ملا تويف رسول اهللا صلى اهللا : أنبأ الشافعي أنبأ القاسم بن عبد اهللا بن عمر عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده قال 

ل إن يف اهللا عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل ما عليه و سلم وجاءت التعزية مسعوا قائال يقو
فات فباهللا فثقوا وإياه فأرجوا فإن املصاب من حرم الثواب وقد روي معناه من وجه آخر عن جعفر عن أبيه عن 

  جابر ومن وجه آخر عن أنس بن مالك ويف أسانيده ضعف واهللا أعلم 

ببغداد أنبأ احلسني بن حيىي بن عياش ثنا إبراهيم بن جمشر ثنا وكيع ثنا أخربنا هالل بن حممد بن جعفر  - ٦٨٨٤
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم عزى رجال : عمران بن زائدة عن حسني بن أيب عائشة عن أيب خالد يعين الواليب 

   ١٢٠فقال يرمحك اهللا ويأجرك وهذا مرسل 

  باب ما يستحب من مسح رأس اليتيم وإكرامه

نا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسني حممد بن أمحد بن متيم احلنظلي ببغداد ثنا عبد امللك بن حممد أخرب - ٦٨٨٥
الرقاشي ثنا أبو عاصم أخربين جعفر بن خالد بن سارة وقد حدثنا بن جريج عنه قال حدثين أيب أن عبد اهللا بن جعفر 

ر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على دابة فقال امحلوا هذا لو رأيتين وقثم وعبيد اهللا ابين العباس نلعب إذ م: قال 
إيل فجعلين أمامه مث قال لقثم امحلوا هذا إيل فجعله وراءه ما استحىي من عمه العباس أن محل قثم وترك عبيد اهللا مث 

استشهد  مسح برأسي ثالثا كلما مسح قال اللهم اخلف جعفرا يف ولده قلت لعبد اهللا بن جعفر ما فعل قثم قال
  قلت لعبد اهللا اهللا ورسوله كان أعلم باخلرية قال أجل 

أخربناه أبو بكر حممد بن أيب سعيد بن سختويه اإلسفرائيين مبكة وكتبه يل خبطه أنبأ أبو احلسن علي بن  - ٦٨٨٦
وسف بن حممد بن كيسان النحوي ببغداد ح وأخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق قاال ثنا ي
أن رجال : يعقوب القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن سلمة عن أيب عمران اجلوين عن رجل عن أيب هريرة 

  شكا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قسوة قلبه فقال إن أردت أن يلني قلبك فأطعم املساكني وامسح رأس اليتيم 

مد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان بن حرب ثنا وأخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حم - ٦٨٨٧
أن رجال شكا إىل رسول اهللا : محاد بن سلمة عن حممد بن واسع أن أبا الدرداء رضي اهللا عنه كتب إىل سلمان 

صلى اهللا عليه و سلم قسوة قلبه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أردت أن يلني قلبك فامسح رأس اليتيم 
   ١٢١طعمه وا



  باب ما يهيأ ألهل امليت من الطعام

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل البزاز ثنا حيىي بن الربيع املكي ثنا  - ٦٨٨٨
اصنعوا آلل جعفر طعاما فقد : سفيان عن جعفر عن أبيه عن عبد اهللا بن جعفر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  تاهن ما يشغلهن أو أتاهم ما يشغلهم جعفر هذا هو بن خالد بن سارة خمزومي أ

أخربنا بذلك أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا  - ٦٨٨٩
ع عبد اهللا بن جعفر سفيان ثنا جعفر بن خالد بن سارة املخزومي أخربين أيب وكان صديقا لعبد اهللا بن جعفر أنه مس

  اصنعوا آلل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم : قال ملا نعي جعفر قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أمحد بن إبراهيم أنبأ بن بكري حدثين ليث  - ٦٨٩٠
كانت إذا مات ميت من أهلها فاجتمع لذلك : شة رضي اهللا عنها أهنا حدثين عقيل عن بن شهاب عن عروة عن عائ

النساء مث تفرقن إال أهلها وحامتها أمرت بربمة من تلبينة فطبخت وصنعت ثريدا مث صبت التلبينة عليه مث قالت 
احلزن رواه كلوا منها فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول التلبينة جممة لفؤاد املريض تذهب ببعض 

   ١٢٢البخاري يف الصحيح عن بن بكري وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الليث 

  باب ما يستحب لويل امليت من االبتداء بقضاء دينه

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري أنبأ احلسن  - ٦٨٩١
ن يوسف األزرق ثنا زكريا بن أيب زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أيب سلمة عن أيب بن حممد الزعفراين ثنا إسحاق ب

ال تزال نفس املؤمن معلقة بدينه حىت يقضى عنه كذا رواه مجاعة عن : هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  سعد 

دحيم أنبأ حممد بن احلسني بن وأخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح بالكوفة ثنا أبو جعفر حممد بن  - ٦٨٩٢
أيب حنني القزاز ثنا الفضل يعين بن دكني ثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب 

نفس املؤمن معلقة ما كان عليه دين وكذلك رواه شعبة وإبراهيم : هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ١٢٣بن سعد عن سعد 

  ما يستحب لويل امليت من التعجيل بتنفيذ وصاياه بالصدقة وغريهاباب 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن حممويه العسكري ثنا جعفر بن حممد القالنسي ثنا آدم بن أيب  - ٦٨٩٣
م التكاثر قال ملا نزلت هذه اآلية أهلاك: إياس ثنا شعبة ثنا قتادة عن مطرف بن عبد اهللا بن الشخري عن أبيه قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول بن آدم مايل مايل وهل لك من مالك إال ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت 
  أو تصدقت فأمضيت أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث غندر عن شعبة 



ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان  - ٦٨٩٤
عياش بن أيب مشلة عن موسى بن يعقوب عن أسيد بن علي بن عبيد عن أبيه عن أيب أسيد الساعدي قال كنت 

ال : أصغر أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأكثرهم منه مساعا قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ١٢٤لصالة عليه والدعاء له وإنفاذ عهده من بعده وصلة رمحه وإكرام صديقه يبقى للولد من بر الوالد إال أربع ا

  باب ما يستحب لويل امليت من التصدق عنه وإن مل يوص به

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن مؤمل بن حسن بن عيسى ثنا الفضل بن حممد بن املسيب ثنا  - ٦٨٩٥
أن : أيب كثري أخربين هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها  سعيد بن أيب مرمي ثنا حممد بن جعفر بن

رجال قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل هلا أجر إن تصدقت 
  عنها قال نعم رواه البخاري يف الصحيح عن بن أيب مرمي وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن هشام بن عروة 

  مجاع أبواب البكاء على امليت

 )١٢٥   

  باب النهي عن النياحة على امليت

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو علي احلسني بن علي احلافظ ثنا أبو خليفة الفضل بن احلباب ثنا  - ٦٨٩٦
اهللا عليه و سلم بايعنا رسول اهللا صلى : مسدد ثنا عبد الوارث ثنا أيوب عن حفصة بنت سريين عن أم عطية قالت 

فقرأ علينا أن ال يشركن باهللا شيئا وهنانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها قالت أسعدتين فالنة أريد أن أجزيها فما 
قال هلا النيب صلى اهللا عليه و سلم شيئا فانطلقت فرجعت فبايعها رواه البخاري يف الصحيح هبذا اللفظ عن أيب 

  معمر عن عبد الوارث 

نا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أخربنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام ثنا مسدد ثنا عبد الوارث أخرب - ٦٨٩٧
ال تشركن باهللا شيئا وهنانا : عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

عدتين وأنا أريد أن أجزيها فلم يقل شيئا فذهبت مث عن النياحة فقبضت امرأة يدها فقالت يا رسول اهللا إن فالنة أس
رجعت يعين فبايعها قالت فما وفت منا امرأة إال أم سليم وأم العالء وابنة أيب سربة امرأة معاذ أو ابنة أيب سربة 
إىل وامرأة معاذ رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد هكذا وليس فيه أنه استثىن هلا ما أرادت بل فيه أنه مل جيبها 

  ذلك حىت رجعت فبايعها 

وقد أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور أنبأ أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن  - ٦٨٩٨
إذا جاءك { ملا نزلت : إبراهيم ثنا أبو معاوية ثنا عاصم عن حفصة بنت سريين عن أم عطية رضي اهللا عنها قالت 

قالت منها النياحة قالت } وال يعصينك يف معروف { إىل قوله } يشركن باهللا شيئا املؤمنات يبايعنك على أن ال 
فقلت يا رسول اهللا إال بين فالن فإهنم كانوا أسعدوين يف اجلاهلية فال بد من أن أساعدهم فقال إال بين فالن رواه 

ن حفصة بنت سريين مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغريه كذلك رواه عاصم بن سليمان األحول ع



وال أدري هل حفظ ما روي فيه من اإلذن يف اإلسعاد أم ال فقد رواه أيوب السختياين وهو أحفظ منه على ما 
  ذكرنا ورواه هشام بن حسان عن حفصة فلم يذكر شيئا من ذلك 

ىي ثنا أبو الربيع ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حي - ٦٨٩٩
أخذ علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مع البيعة أن ال ننوح فما : محاد ثنا أيوب عن حممد عن أم عطية قالت 

وفت منا امرأة إال مخس نسوة أم سليم وأم العالء وابنة أيب سربة امرأة معاذ أو ابنة أيب سربة وامرأة معاذ رواه 
حلجيب عن محاد وقال يف احلديث وامرأتان أو امرأة أخرى ورواه مسلم عن أيب الربيع البخاري يف الصحيح عن ا

  وليس يف رواية حممد بن سريين أيضا ما يف رواية عاصم عن حفصة من االستثناء 

وقد أخربنا أبو حامد أمحد بن الوليد بن أمحد الزوزين أنبأ سليمان بن أمحد الطرباين ثنا إسحاق بن  - ٦٩٠٠
الدبري أنبأ عبد الرزاق ح وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا  إبراهيم

أخذ النيب صلى اهللا عليه و سلم على النساء حني : حممد بن رافع ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ثابت عن أنس قال 
اجلاهلية أفنسعدهن يف اإلسالم فقال النيب صلى اهللا عليه  بايعهن أن ال ينحن فقلن يا رسول اهللا إن نساء أسعدننا يف

  و سلم ال إسعاد يف اإلسالم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حيىي بن معني  - ٦٩٠١
نا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا بن عيينة ح وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور ث

وهناد بن السري وإسحاق بن موسى األنصاري قال إسحاق أخربنا وقال اآلخران حدثنا سفيان عن بن أيب جنيح 
ملا مات أبو سلمة رضي اهللا عنه قلت غريب ويف أرض غربة ألبكني : عن أبيه عن عبيد بن عمري قال قالت أم سلمة 

لت فلما هتيأت للبكاء عليه إذا امرأة تريد أن تأتيين فاستقبلها رسول اهللا صلى اهللا عليه و عليه بكاء يتحدث به قا
سلم فقال أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا قد أخرجه اهللا منه قالت فكففت عن البكاء عليه ويف رواية أيب عبد اهللا 

ت امرأة تريد أن تسعدين من الصعيد فاستقبلها ألبكني بكاء يتحدث عنه فبينا أنا كذلك قد هتيأت للبكاء عليه إذ أت
فذكره قالت فكففت عن البكاء فلم أبكه رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وهذا يف بكاء يكون معه 

ندب أو نياحة وهكذا ما روينا فيما مضى عن عائشة من بكاء نساء جعفر عليه وهني رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
   ١٢٦سلم عن ذلك 

  باب ما ورد من التغليظ يف النياحة واالستماع هلا

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي ثنا إبراهيم بن عبد  - ٦٩٠٢
يه ثنا الرحيم دنوقا ثنا عفان ثنا أبان ح وأخربنا أبو عبد اهللا أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر أنبأ عبد اهللا بن شريو

إسحاق بن منصور ثنا حبان بن هالل ثنا أبان ثنا حيىي أن زيدا حدثه أن أبا سالم حدثه أن أبا مالك األشعري حدثه 
أربع يف أميت من أمر اجلاهلية ال يتركوهنن الفخر يف األحساب والطعن يف : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

لنائحة إذا مل تتب قبل موهتا تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران األنساب واالستسقاء بالنجوم والنياحة وإن ا
ودرع من جرب لفظ حديث حبان رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن عفان وعن إسحاق بن 

  منصور عن حبان 



يعقوب ثنا أمحد بن عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ٦٩٠٣
اجلبار ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

اثنتان يف الناس ومها هبم كفر النياحة والطعن يف النسب رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن : سلم 
  أيب معاوية 

أبو حممد بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن عبيد  أخربنا - ٦٩٠٤
خالل من خالل اجلاهلية الطعن يف األنساب والنياحة ونسي الثالثة قال سفيان : اهللا بن أيب يزيد مسع بن عباس يقول 

  بن املديين عن سفيان  يقولون إهنا االستسقاء باألنواء رواه البخاري يف الصحيح عن علي

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا إبراهيم بن موسى أنبأ حممد بن ربيعة عن  - ٦٩٠٥
لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حممد بن احلسن بن عطية عن أبيه عن جده عن أيب سعيد اخلدري قال 

  النائحة واملستمعة 

مام أبو الطيب سهل بن حممد بن سليمان رمحه اهللا إمالء ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم حدثنا اإل - ٦٩٠٦
ثنا أبو عتبة أمحد بن الفرج ثنا بقية بن الوليد ثنا أبو عائذ وهو عفري بن معدان ثنا عطاء بن أيب رباح أنه كان عند بن 

ائحة واملستمعة واحلالقة والسالقة والوامشة واملوتشمة إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعن الن: عمر وهو يقول 
   ١٢٧وقال ليس للنساء يف اتباع اجلنائز أجر 

  باب ما ينهى عنه من الدعاء بدعوى اجلاهلية وضرب اخلد وشق اجليب ونشر

سن بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احل - ٦٩٠٧الشعر واحللق واخلرق واخلدش 
علي بن عفان العامري ثنا عبد اهللا بن منري عن األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق قال قال عبد اهللا يعين بن 

  ليس منا من ضرب اخلدود وشق اجليوب ودعا بدعوى اجلاهلية : مسعود قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يب عمرو وأبو ذر بن أيب احلسني بن أيب القاسم املذكر قالوا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أ - ٦٩٠٨
ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان وشعبة عن األعمش عن 

 مبثله رواه البخاري يف الصحيح عن: عبد اهللا بن مرة عن مسروق عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  بندار عن عبد الرمحن عن سفيان وحده ورواه مسلم عن حممد بن عبد اهللا بن منري عن أبيه 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن حممد الربيت ثنا أبو  - ٦٩٠٩
ق الفقيه أنبأ موسى بن احلسن بن عباد ثنا أبو نعيم ح وحدثنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحا

: نعيم ثنا سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق قال حدثنا عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ليس منا من لطم اخلدود وشق اجليوب ودعا بدعوى اجلاهلية لفظهما سواء رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم 

ثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا أنبأ عبد اهللا بن حممد بن احلسن بن الشرقي حد - ٦٩١٠
ثنا أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب الفراء أنبأ جعفر بن عون ثنا أبو العميس قال مسعت أبا صخرة يذكر عن عبد 



فأقبلت امرأته تصيح برنة قال مث أفاق فقال أمل الرمحن بن يزيد وأيب بردة بن أيب موسى قاال أغمي على أيب موسى 
إين بريء ممن حلق وسلق وخرق رواه مسلم يف الصحيح عن عبد : تعلمي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  بن محيد وغريه عن جعفر بن عون وأخرجه البخاري من وجه آخر عن أيب بردة 

و عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا احلسن بن سفيان ثنا احلكم أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أب - ٦٩١١
بن موسى القنطري ثنا حيىي بن محزة عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن خميمرة حدثه قال حدثين أبو 

أهله وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه يف حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من : بردة بن أيب موسى قال 
فلم يستطع أن يرد عليها فلما أفاق قال أنا بريء ممن بريء منه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإن رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم بريء من السالقة واحلالقة والشاقة أخرجه البخاري يف الصحيح فقال وقال احلكم بن موسى 

قيه رمحه اهللا إمالء وقراءة عليه من أصل كتابه أنبأ أبو بكر حدثنا أبو طاهر حممد بن حممد بن حممش الف - ٦٩١٢
حممد بن احلسني بن احلسن بن اخلليل القطان سنة إحدى وثالثني وثالث مائة ثنا علي بن سعيد النسوي ثنا عبد 

ه أن أبا موسى أغمي عليه فبكت علي: الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة عن عبد امللك بن عمري عن ربعي بن حراش 
امرأته ابنة أيب مرة فأفاق فقال أبرأ إليك مما بريء منه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ممن حلق وسلق وخرق رواه 

  مسلم يف الصحيح عن حسن احللواين عن عبد الصمد 

امل أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا محيد بن األسود ثنا احلجاج ع - ٦٩١٣
كان فيما أخذ علينا : عمر بن عبد العزيز على الربذة قال حدثين أسيد بن أيب أسيد عن امرأة من املبايعات قالت 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املعروف الذي أخذ علينا أن ال نعصيه فيه أن ال خنمش وجها وال ندعو ويال 
  وال نشق جيبا وال ننشر شعرا 

عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين بن ناجية ثنا علي بن حرب ثنا بن فضيل عن أخربنا أبو  - ٦٩١٤
أغمي على عبد اهللا بن رواحة رضي اهللا عنه فجعلت أخته تبكي عليه : حصني عن عامر عن النعمان بن بشري قال 

اه البخاري يف الصحيح عن وتقول واجباله وتعدد فلما أفاق قال ما قلت يل شيئا إال وقد قيل يل أنت كذلك رو
  عمران بن ميسرة عن بن فضيل ورواه عبثر عن حصني وزاد فيه فلما مات مل تبك عليه 

أخربناه أبو علي احلسني بن أمحد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد أنبأ محزة بن حممد بن العباس ثنا العباس بن  - ٦٩١٥
أن النيب صلى اهللا عليه و : أيب حيىي عن جماهد عن بن عمر  حممد الدوري ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأ إسرائيل عن

   ١٢٨سلم هنى أن تتبع جنازة معها رنة 

  باب الرغبة يف أن يتعزى مبا أمر اهللا تعاىل به من الصرب واالسترجاع

منري أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا بن  - ٦٩١٦
إذا : عن األعمش عن شقيق عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

حضرمت امليت أو املريض فقولوا خريا فإن املالئكة يؤمنون على ما تقولون فلما مات أبو سلمة قلت يا رسول اهللا ما 



احلة فقلتها فأعقبين اهللا حممدا صلى اهللا عليه و سلم أخرجه أقول قال قويل اللهم اغفر لنا وله وأعقبنا منه عقىب ص
  مسلم يف الصحيح من حديث أيب معاوية عن األعمش 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٦٩١٧
بن كثري بن أفلح عن بن سفينة عن أم سلمة أهنا قالت أبو الربيع ثنا إمساعيل بن جعفر ثنا سعد بن سعيد عن عمر 

ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره اهللا عز و جل إنا هللا وإنا إليه : مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 
 راجعون اللهم اؤجرين يف مصيبيت وأخلف يل خريا منها إال أخلف اهللا عز و جل له خريا منها قالت فلما مات أبو

سلمة قلت أي املسلمني خري من أيب سلمة أول بيت هاجر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث إين قلتها فأخلف 
اهللا عز و جل يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت فأرسل إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حاطب بن أيب 

ا ابنتها فندعوا اهللا عز و جل أن يغنيها وأدعوا اهللا أن يذهب بلتعة خيطبين له فقلت إن يل بنتا وأنا غيور فقال أم
  الغرية رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة وغريه عن إمساعيل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين علي بن عيسى احلريي ثنا مسدد بن قطن ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا  - ٦٩١٨
نعم العدالن ونعم العالوة الذين إذا : ن عمر رضي اهللا عنه قال جرير عن منصور عن جماهد عن سعيد بن املسيب ع

أصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحة نعم العدالن وأولئك هم 
  املهتدون نعم العالوة 

إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا  أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا - ٦٩١٩
مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بامرأة عند قرب : شعبة ثنا ثابت البناين عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال 

وهي تبكي فقال هلا اتقي اهللا واصربي فقالت إليك عين فإنك مل تصب مبصيبيت قال ومل تعرفه فقيل هلا هو رسول اهللا 
سلم فأخذها مثل املوت فأتت باب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم جتد عنده بوابني فقالت يا  صلى اهللا عليه و

رسول اهللا إين مل أعرفك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الصرب عند أول الصدمة رواه البخاري يف 
احلديث الصرب عند الصدمة الصحيح عن آدم بن أيب إياس وأخرجه مسلم من أوجه عن شعبة وقال بعضهم يف 

  األوىل 

أخربنا أبو صاحل العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن بشار ثنا حممد يعين بن  - ٦٩٢٠
الصرب عند : جعفر ثنا شعبة عن ثابت البناين قال مسعت أنس بن مالك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  البخاري ومسلم مجيعا عن حممد بن بشار الصدمة األوىل رواه 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس القاسم بن القاسم السياري مبرو ثنا أبو املوجه أنبأ عبدان  - ٦٩٢١
أرسلت ابنة النيب صلى : أنبأ عبد اهللا أنبأ عاصم بن سليمان األحول عن أيب عثمان قال حدثين أسامة بن زيد قال 

عليه و سلم أن ابين قبض فأتنا فأرسل يقرىء السالم ويقول إن هللا ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل اهللا 
مسمى فلتصرب ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ورجل فدفع إىل رسول اهللا صلى اهللا 

اه فقال سعد رضي اهللا عنه يا رسول اهللا ما عليه و سلم الصيب ونفسه تقعقع حسبت أنه قال كأهنا شن ففاضت عين



هذا قال هذه رمحة جعلها اهللا يف قلوب عباده وإمنا يرحم اهللا من عباده الرمحاء رواه البخاري يف الصحيح عن عبدان 
  وأخرجه مسلم من أوجه عن عاصم 

بيب ثنا أبو داود ثنا أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن ح - ٦٩٢٢
سليمان بن املغرية ومحاد بن سلمة وجعفر بن سليمان كلهم عن ثابت عن أنس قال أبو داود وحدثناه شيخ مسعه من 

أرى هذا : النضر بن أنس وقد دخل حديث بعضهم يف بعض قال قال مالك أبو أنس المرأته أم سليم وهي أم أنس 
حيرم اخلمر فانطلق حىت أتى الشام فهلك هنالك فجاء أبو طلحة فخطب أم الرجل يعين النيب صلى اهللا عليه و سلم 

سليم فكلمها يف ذلك فقالت يا أبا طلحة ما مثلك يرد ولكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة ال يصلح أن أتزوجك 
منك اإلسالم قال وما ذاك دهرك قالت وما دهري قال الصفراء والبيضاء قالت فإين ال أريد صفراء وال بيضاء أريد 

قال فمن يل بذلك قالت لك بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فانطلق أبو طلحة يريد النيب صلى اهللا عليه و 
سلم ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالس يف أصحابه فلما رآه قال جاءكم أبو طلحة غرة اإلسالم بني عينيه 

الت أم سليم فتزوجها على ذلك قال ثابت فما بلغنا أن مهرا كان فجاء فأخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم مبا ق
أعظم منه أهنا رضيت باإلسالم مهرا فتزوجها وكانت امرأة مليحة العينني فيها صغر فكانت معه حىت ولد منه بين 
النيب  وكان حيبه أبو طلحة حبا شديدا إذ مرض الصيب وتواضع أبو طلحة ملرضه أو تضعضع له فانطلق أبو طلحة إىل

صلى اهللا عليه و سلم ومات الصيب فقالت أم سليم رضي اهللا عنها ال ينعني إيل أيب طلحة أحد ابنه حىت أكون أنا 
أنعاه له فهيأت الصيب ووضعته وجاء أبو طلحة من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم حىت دخل عليها فقال 

أسكن منه الساعة قال فلله احلمد فأتته بعشائه فأصاب منه مث كيف ابين فقالت يا أبا طلحة ما كان منذ اشتكى 
قامت فتطيبت وتعرضت له فأصاب منها فلما علمت أنه طعم وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما 
رية أعاروا قوما عارية هلم فسألوهم إياها أكان هلم أن مينعوها فقال ال قالت فإن اهللا عز و جل كان أعارك ابنك عا

مث قبضه إليه فاحتسب ابنك واصرب فغضب مث قال تركتين حىت إذا وقعت مبا وقعت به نعيت إىل ابين مث غدا إىل 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بارك اهللا لكما يف غابر ليلتكما 

افر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خترج معه إذا فتلقت من ذلك احلمل وكانت أم سليم رضي اهللا عنها تس
خرج وتدخل معه إذا دخل وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا ولدت أم سليم فأتوين بالصيب فأخذها الطلق 

ليلة قرهبم من املدينة قالت اللهم إين كنت أدخل إذا دخل نبيك وأخرج إذا خرج نبيك وقد حضر هذا األمر 
ما يعين حني قدما املدينة فقالت البنها أنس انطلق بالصيب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخذ فولدت غال

أنس الصيب فانطلق به إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يسم إبال وغنما فلما نظر إليه قال ألنس أولدت ابنة 
ات عجوة فأخذ النيب صلى اهللا عليه و سلم التمر ملحان قال نعم فألقى ما يف يده فتناول الصيب فقال ائتوين بتمر

فجعل حينك الصيب وجعل الصيب يتلمظ فقال أنظروا إىل حب األنصار التمر فحنكه رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم ومساه عبد اهللا قال ثابت وكان يعد من خيار املسلمني أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث سليمان بن املغرية 

الوفاة دون ما قبلها من قصة التزويج وأخرجه البخاري من حديث إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن ثابت قصة 
  عن أنس خمتصرا 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا عمران بن موسى ثنا أبو كامل ثنا عبد اهللا بن جعفر أبو  - ٦٩٢٣
م املهراين أنبأ حممد بن احلسن بن احلسني التاجر أنبأ أبو الفضل جعفر ح وأخربنا أبو سهل أمحد بن حممد بن إبراهي



عياش بن حممد اجلوهري ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال أنبأ أبو بكر 
ن دينار عن اإلمساعيلي ثنا عياش بن حممد بن عيسى اجلوهري ثنا داود بن رشيد ثنا عبد اهللا بن جعفر عن عبد اهللا ب

كان مبكة مقعدان وكان هلما بن حيملهما غدوة ويأيت هبما املسجد فيضعهما فيه مث يذهب : عبد اهللا بن عمر قال 
فيكسب عليهما فإذا أمسى احتملهما فأقلبهما ففقده رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسأل عنه فقالوا مات فقال 

ألحد لترك بن املقعدين مث كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كثريا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو ترك أحد 
  يقول ذلك لفظ حديث داود 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر أمحد بن عبيد بن إبراهيم األسدي احلافظ وأبو حممد عبد الرمحن  - ٦٩٢٤
بن حممد الفروي ثنا عبد اهللا بن عمر العمري عن  بن محدان اجلالب قاال ثنا إبراهيم بن احلسني بن ديزيل ثنا إسحاق

أنه قيل هلا قتل : أخيه عبيد اهللا بن عمر عن إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن جحش عن أبيه عن محنة بنت جحش 
ن فقيل أخوك فقالت رمحه اهللا إنا هللا وإنا إليه راجعون فقيل هلا قتل خالك محزة فقالت رمحه اهللا إنا هللا وإنا إليه راجعو

  هلا قتل زوجك فقالت واحزناه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إن للزوج من املرأة لشعبة ليست لشيء 

أخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو بكر حممد بن عمر بن حفص الزاهد ثنا إبراهيم بن عبد اهللا العبسي الكويف  - ٦٩٢٥
ما أصاب { ملصاحف عند علقمة بن قيس فمر هبذه اآلية كنا نعرض ا: أنبأ وكيع عن األعمش عن أيب ظبيان قال 

قال فسألناه عنها فقال هو الرجل تصيبه املصيبة فيعلم أهنا من } من مصيبة إال بإذن اهللا ومن يؤمن باهللا يهد قلبه 
   ١٢٩عند اهللا فريضى ويسلم وروي هذا عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 

  د إذا احتسبهمباب ما يرجى يف املصيبة باألوال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى ثنا جعفر بن حممد وموسى بن حممد الذهلي وإبراهيم بن  - ٦٩٢٦
علي قالوا ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى 

لمني ثالثة من الولد فتمسه النار إال حتلة القسم رواه البخاري يف ال ميوت ألحد من املس: اهللا عليه و سلم قال 
  الصحيح عن بن أيب أويس عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن علي اآلدمي مبكة ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري  - ٦٩٢٧
معناه وزاد مل يبلغوا احلنث رواه مسلم عن حممد بن رافع وغريه عن : لزهري فذكر أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن ا

  عبد الرزاق 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار أنبأ إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا  - ٦٩٢٨
أن نسوة اجتمعن فأتاهن : أيب سعيد  مسدد ثنا أبو عوانة عن عبد الرمحن بن األصبهاين عن أيب صاحل ذكوان عن

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعلمهن مما علمه اهللا مث قال ما منكن من امرأة تقدم بني يديها من ولدها ثالثة إال 
كانوا هلا حجابا من النار فقالت امرأة يا رسول اهللا واثنني قال واثنني رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه 

أيب كامل عن أيب عوانة وقد رواه سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة ورواه شريك عن بن مسلم عن 



األصبهاين عن أيب صاحل عن أيب سعيد وأيب هريرة ورواه شعبة عن بن األصبهاين عن أيب صاحل عن أيب سعيد وعن 
  بن األصبهاين عن أيب حازم عن أيب هريرة زاد سهيل يف روايته فتحتسبهم 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو طاهر حممد بن احلسن احملمد آباذي ثنا العباس بن  - ٦٩٢٩
حممد الدوري ثنا خالد بن خملد ثنا عبد اهللا بن عمر عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

ن أو ثالثة مل يبلغوا احلنث فاحتسبهم كانوا له سترا من أصيب له ولدا: قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  من النار 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز  - ٦٩٣٠
لنسوة من األنصار  بن حممد عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال

ال ميوت إلحداكن ثالثة من الولد فتحتسبهم إال دخلت اجلنة فقالت امرأة أو اثنني يا رسول اهللا قال أو اثنني رواه : 
  مسلم يف الصحيح عن قتيبة 

قد أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أبو حيىي بن زكريا بن حيىي النا - ٦٩٣١
ثنا إبراهيم بن مهدي ثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا 

  ما من مسلم يتوىف له ثالثة مل يبلغوا احلنث إال أدخله اهللا اجلنة بفضل رمحته : صلى اهللا عليه و سلم 

ين القاسم بن زكريا ثنا يوسف بن محاد املعين ثنا وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخرب - ٦٩٣٢
  فذكره مبعناه إال أنه قال بفضل رمحته إياهم رواه البخاري يف الصحيح عن أيب معمر عن عبد الوارث : عبد الوارث 

 أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو سعيد مسعود بن حممد اجلرجاين قالوا - ٦٩٣٣
ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن علي امليموين بالرقة ثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أيب عن جده 

أتت امرأة النيب صلى اهللا عليه : طلق بن معاوية عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
فقال لقد احتظرت حبظار شديد من النار رواه مسلم يف  و سلم فقالت يا رسول اهللا قد دفنت ثالثة من ولدي

  الصحيح عن عمر بن حفص 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٦٩٣٤
مات يل ابنان : هريرة حممد بن أيب بكر ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه ثنا أبو السليل عن أيب حسان قال قلت أليب 

فهل أنت حمدثي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبديث تطيب به أنفسنا عن موتانا قال نعم صغارهم دعاميص 
  اجلنة يلقى أحدهم أبويه أو أباه فيأخذ بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هكذا فال ينتهي حىت يدخله اهللا وإياه اجلنة 

احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن حامت الداربردي مبرو ثنا أبو املثىن العنربي ثنا  وأخربنا أبو عبد اهللا - ٦٩٣٥
فذكره مبعناه إال أنه قال فقال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صغارهم دعاميص : مسدد ثنا حيىي عن التيمي 

  بيد اهللا بن سعيد عن حيىي بن سعيد اجلنة رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عبد األعلى وغريه عن معتمر وعن ع



أخربنا أبو احلسني بن بشران ثنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي ثنا إسحاق بن احلسن ثنا عثمان بن  - ٦٩٣٦
ما من مسلمني ميوت : اهليثم ثنا عوف عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ولد مل يبلغوا احلنث إال أدخلهم اهللا وأبويهم اجلنة بفضل رمحته قال ويكونون على باب من أبواب هلما ثالثة من ال
اجلنة فيقال هلم أدخلوا اجلنة فيقولون حىت جييء أبوانا فيقال هلم أدخلوا اجلنة أنتم وأبواكم بفضل رمحة اهللا واألخبار 

  يف هذا الباب كثرية وفيما ذكرنا كفاية 

بو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد أخربنا أ - ٦٩٣٧
اجلبار ثنا أبو معاوية عن األعمش ح وحدثنا اإلمام أبو الطيب سهل بن حممد بن سليمان ثنا اإلمام والدي ثنا حممد 

ألعمش عن إبراهيم التيمي عن احلارث بن سويد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي ثنا حممد بن الصباح ثنا جرير عن ا
ما تعدون الرقوب فيكم قالوا هو الذي ال يولد : عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

له قال ليس ذاك بالرقوب ولكنه الرجل الذي مل يقدم من ولده شيئا قال فما تعدون الصرعة فيكم قالوا الذي ال 
جال قال ليس بذاك ولكنه الذي ميلك نفسه عند الغضب لفظ حديث جرير ويف حديث أيب معاوية تقدمي تصرعه الر

وتأخري قال أوال ما تعدون فيكم الصرعة قالوا الذي ال تصرعه الرجال قال ال ولكن الصرعة الذي ميلك نفسه عند 
قال قلنا الرقوب الذي ال يولد له قال الغضب قال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما تعدون فيكم الرقوب 

ال ولكن الرقوب الذي مل يقدم من ولده شيئا رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن أيب معاوية 
  وعن قتيبة وعثمان عن جرير 

د بن سلمة عن وأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محا - ٦٩٣٨
دفنت ابين سنانا وأبو طلحة اخلوالين جالس على شفري القرب فقال حدثين الضحاك بن عبد الرمحن : أيب سنان قال 

عن أيب موسى قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قبض اهللا بن العبد قال ملالئكته ما قال عبدي قالوا 
  ة ومسوه بيت احلمد محدك واسترجع قال ابنوا له بيتا يف اجلن

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو العباس عبد اهللا بن يعقوب الكرماين عن حممد بن أيب يعقوب الكرماين  - ٦٩٣٩
ثنا حيىي بن سعيد ثنا عبد ربه بن بارق احلنفي حدثين جدي مساك بن الوليد احلنفي عن بن عباس أنه مسع رسول اهللا 

ن كان له فرطان من أميت أدخله اهللا اجلنة فقالت عائشة رضي اهللا عنها وواحدة يا م: صلى اهللا عليه و سلم يقول 
رسول اهللا قال وواحدة يا موفقة مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمن مل يكن له من أميت فرط فأنا فرط من 

  مل يكن له فرط مل يصابوا مبثلي 

ن سليمان رمحه اهللا أنبأ أبو احلسن حممد بن عبد اهللا بن علي وحدثنا اإلمام أبو الطيب سهل بن حممد ب - ٦٩٤٠
   ١٣٠مبعناه : الدقاق ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا عيسى بن إبراهيم الربكي ثنا عبد ربه بن بارق احلنفي فذكره 

  باب الرخصة يف البكاء بال ندب وال نياحة

ار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلب - ٦٩٤١
أتى النيب : بن نصر ثنا أبو معاوية عن عاصم األحول عن أيب عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما قال 



ا أخذ وهللا ما صلى اهللا عليه و سلم بابنة ابنته ونفسها تقعقع كأهنا يف شن فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هللا م
أعطى وكل إىل أجل مسمى قال وبكى فقال له سعد بن عبادة يا رسول اهللا أتبكي وقد هنيت عن البكاء فقال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا هي رمحة جعلها اهللا يف قلوب عباده وإمنا يرحم اهللا من عباده الرمحاء رواه 

  أيب معاوية وأخرجه البخاري من أوجه عن عاصم األحول مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس  - ٦٩٤٢
قال حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو النضر ثنا سليمان بن املغرية عن ثابت عن أنس بن مالك 

ولد يل الليلة غالم فسميته بأيب إبراهيم مث دفعه إىل أم سيف امرأة قني : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
باملدينة يقال له أبو سيف فانطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يزوره وانطلقت معه فانتهينا إىل أيب سيف وهو 

عت املشي بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتيت أبا سيف ينفخ بكريه قال والبيت ممتلىء دخانا قال فأسر
فقلت جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمسك أمسك فأمسك فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدعا 
هو بالصيب فضمه إليه وقال ما شاء اهللا أن يقول قال أنس فلقد رأيته بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و

يكيد بنفسه فدمعت عينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تدمع العني وحيزن 
القلب وال نقول إال ما يرضي ربنا واهللا يا إبراهيم إنا بك حملزونون رواه مسلم يف الصحيح عن هدبة وشيبان عن 

  رواه موسى عن سليمان سليمان وأخرجه البخاري من وجه آخر عن ثابت قال و

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن الفضل بن جابر ثنا شيبان ثنا أبو  - ٦٩٤٣
خرج النيب صلى اهللا عليه و سلم بعبد الرمحن بن عوف : عوانة عن بن أيب ليلى عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا قال 

ابنه إبراهيم جيود بنفسه فوضعه يف حجره ففاضت عيناه فقال عبد الرمحن بن عوف  رضي اهللا عنه إىل النخل فإذا
أتبكي وأنت تنهى الناس قال إين مل أنه عن البكاء إمنا هنيت عن النوح صوتني أمحقني فاجرين صوت عند نغمة هلو 

حم ال يرحم يا ولعب ومزامري شيطان وصوت عند مصيبة مخش وجوه وشق جيوب ورنة وهذا هو رمحة ومن ال ير
إبراهيم لوال أنه أمر حق ووعد صدق وأن آخرنا سيلحق بأولنا حلزنا عليك حزنا هو أشد من هذا وإنا بك حملزونون 

  تبكي العني وحيزن القلب وال نقول ما يسخط الرب 

عمرو بن سواد أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إمساعيل ثنا  - ٦٩٤٤
اشتكى : ثنا بن وهب أنبأ عمرو بن احلارث عن سعيد بن احلارث بن املعلى األنصاري عن عبد اهللا بن عمر أنه قال 

سعد بن عبادة شكوى له فأتاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعوده مع عبد الرمحن بن عوف وسعد بن أيب 
 غشية فقال أقد قضى فقالوا ال يا رسول اهللا فبكى رسول اهللا وقاص وعبد اهللا بن مسعود فلما دخل عليه وجده يف

صلى اهللا عليه و سلم فلما رأى القوم بكاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بكوا فقال أال تسمعون أن اهللا ال 
أصبغ يعذب بدمع العني وال حبزن القلب ولكن يعذب هبذا وأشار إىل لسانه أو يرحم رواه البخاري يف الصحيح عن 

   ١٣١عن بن وهب ورواه مسلم عن عمرو بن سواد 

  باب من رخص يف البكاء إىل أن ميوت الذي يبكي عليه



أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن  - ٦٩٤٥
اهللا بن جابر بن عتيك عن عتيك بن احلارث بن عتيك إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكري ثنا مالك عن عبد اهللا بن عبد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جاء : وهو جد عبد اهللا بن عبد اهللا أبو أمه أنه أخربه أن جابر بن عتيك أخربه 
يعود عبد اهللا بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم جيبه فاسترجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال غلبنا 

ليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكني فجعل بن عتيك يسكتهن فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعهن فإذا ع
  وجب فال تبكني باكية قالوا وما الوجوب يا رسول اهللا قال إذا مات 

ا عثمان بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمرو عثمان بن أمحد بن السماك ثنا احلسن بن مكرم ثن - ٦٩٤٦
ملا رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أحد : عمر ثنا أسامة بن زيد حدثين الزهري عن أنس بن مالك قال 

مسع نساء األنصار يبكني فقال لكن محزة ال بواكي له فبلغ ذلك نساء األنصار فبكني حلمزة فنام رسول اهللا صلى 
وحيهن ما زلن يبكني منذ اليوم فليسكنت وال يبكني على هالك بعد  اهللا عليه و سلم مث استيقظ وهن يبكني فقال يا
  اليوم وقد قيل عن أسامة عن نافع عن بن عمر 

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد اهللا بن  - ٦٩٤٧
رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم أحد فسمع نساء : موسى أنبأ أسامة بن زيد عن نافع عن بن عمر قال 

بين عبد األشهل يبكني على هلكاهن فقال لكن محزة ال بواكي له فجئن نساء األنصار فبكني على محزة عنده ورقد 
فاستيقظ وهن يبكني فقال يا وحيهن إهنن هلا هنا حىت اآلن مروهن فلريجعن وال يبكني على هالك بعد اليوم وقوله 

وال يبكني على هالك بعد اليوم إن أراد به العموم كان كقوله يف حديث بن عتيك فإذا وجب فال تبكني باكية 
وحيتمل أن يكون املراد به على هالك من شهداء أحد فكأنه قال حسبكن ما بكينت عليهم وقد وردت الرخصة يف 

   ١٣٢ك حمموال على االختيار واهللا أعلم البكاء بعد املوت بدمع العني وحزن القلب فيكون حديث جابر بن عتي

  باب سياق أخبار تدل على جواز البكاء بعد املوت

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار أنبأ إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا  - ٦٩٤٨
نعى رسول اهللا صلى اهللا : ال سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن محيد بن هالل عن أنس بن مالك ق

عليه و سلم جعفرا وزيد بن حارثة وعبد اهللا بن رواحة نعاهم قبل أن جييء خربهم نعاهم وعيناه تذرفان رواه 
البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب وقد روينا عن أنس بن مالك أنه قال شهدنا ابنة لرسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم جالس على القرب فرأيت عينيه تدمعان  عليه و سلم ورسول اهللا صلى اهللا

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ وأبو الفضل احلسن بن يعقوب قاال  - ٦٩٤٩
 :ثنا حممد بن عبد الوهاب الفراء أنبأ يعلى بن عبيد ثنا أبو منني يزيد بن كيسان عن أيب حازم عن أيب هريرة قال 

زار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قرب أمه فبكى وأبكى من حوله مث قال استأذنت ريب أن أزور قربها فأذن يل 
  واستأذنته أن أستغفر هلا فلم يأذن يل فزوروا القبور فإهنا تذكر املوت أخرجه مسلم من حديث يزيد 



: ا إبراهيم بن عبد اهللا أنبأ حممد بن عبيد ثنا يزيد وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثن - ٦٩٥٠
  فذكره رواه مسلم يف بعض النسخ عن أيب بكر بن أيب شيبة عن حممد بن عبيد 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن  - ٦٩٥١
أخربه أن : أنبأ معمر عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان أن حممد بن عمرو  منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق

سلمة بن األزرق كان جالسا عند بن عمر بالسوق فمر جبنازة يبكى عليها قال فعاب ذلك بن عمر وانتهرهن قال 
اهللا عليه و سلم فقال سلمة ال تقل ذلك يا أبا عبد الرمحن فأشهد على أيب هريرة لسمعته يقول مر على النيب صلى 

جبنازة وأنا معه ومعه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ونساء يبكني عليها فزبرهن عمر وانتهرهن فقال له النيب صلى 
اهللا عليه و سلم دعهن يا عمر فإن العني دامعة والنفس مصابة والعهد حديث قالوا أنت مسعته يقول هذا قال نعم 

   قال بن عمر فاهللا ورسوله أعلم مرتني

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن أمحد بن فارس األصبهاين ثنا أبو بشر يونس بن حبيب  - ٦٩٥٢
بكت النساء : ثنا أبو داود الطيالسي ثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن بن عباس قال 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مه يا عمر مث قال على رقية رضي اهللا عنها فجعل عمر رضي اهللا عنه ينهاهن ف
إياكن ونعيق الشيطان فإنه مهما يكن من العني والقلب فمن الرمحة وما يكون من اللسان واليد فمن الشيطان قال 
وجعلت فاطمة رضي اهللا عنها تبكي على شفري قرب رقية فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميسح الدموع عن 

ا باليد أو قال بالثوب وهذا وإن كان غري قوي فقوله صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث الثابت عنه أن اهللا ال وجهه
يعذب بدمع العني وال حبزن القلب ولكن يعذب هبذا وأشار إىل لسانه أو يرحم يدل على معناه ويشهد له بالصحة 

  وباهللا التوفيق 

األصبهاين رمحه اهللا أنبأ أبو سعيد بن األعرايب أنبأ سعدان بن نصر ثنا  أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف - ٦٩٥٣
ملا مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بين املغرية يبكني عليه فقيل لعمر : أبو معاوية عن األعمش عن شقيق قال 

ن على أيب رضي اهللا عنه أرسل إليهن فإهنن ال يبلغك عنهن شيء تكره فقال عمر ما عليهن أن يهرقن دموعه
  سليمان ما مل يكن نقعا أو لقلقة 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران وأبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد  - ٦٩٥٤
أن فاطمة عليها : قاال ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن ثابت عن أنس 

لسالم بكت أباها فقالت يا أبتاه من ربه ما أدناه يا أبتاه إىل جربائيل أنعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه زاد فيه محاد ا
   ١٣٣بن زيد عن ثابت يا أبتاه أجاب ربا دعاه ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري يف الصحيح 

  عائشة باب سياق أخبار تدل على أن امليت يعذب بالنياحة عليه وما روي عن

أخربنا أبو بكر بن فورك رمحه اهللا أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا  - ٦٩٥٥رضي اهللا عنها يف ذلك 
أبو داود ثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن بن عمر عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا 

  يه يف قربه أخرجاه يف الصحيح من حديث شعبة هكذا إن امليت يعذب بالنياحة عل: عليه و سلم قال 



وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر ثنا جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن بشار ثنا حممد  - ٦٩٥٦
يعين بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن سعيد بن املسيب عن بن عمر عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا 

امليت يعذب مبا نيح عليه يف قربه رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن : صلى اهللا عليه و سلم قال  عنه عن النيب
  بشار وأخرجه البخاري عن عبدان عن أبيه عن شعبة وأخرجاه أيضا من حديث بن أيب عروبة عن قتادة هكذا 

ثنا أمحد بن الصباح الدواليب ثنا  وحدثنا أبو احلسن العلوي ثنا أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ - ٦٩٥٧
روح بن عبادة ثنا شعبة عن أيب بكر بن حفص قال مسعت بن عمر عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن النيب 

  امليت يعذب ببكاء احلي : صلى اهللا عليه و سلم قال 

بن يعقوب ثنا عثمان  أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف - ٦٩٥٨
أن حفصة بكت على عمر رضي اهللا عنه : بن أيب شيبة ثنا حممد بن بشر ثنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر 

فقال مهال يا بنية أمل تعلمي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن امليت ليعذب ببكاء أهله عليه رواه مسلم يف 
شيبة وغريه عن حممد بن بشر وأخرجه من حديث أيب صاحل عن بن عمر مبعناه يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب 

  البكاء 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أبو عمرو املستملي وحممد بن شاذان  - ٦٩٥٩
ملا طعن : يب موسى عن أبيه قال قاال ثنا علي بن حجر ثنا علي بن مسهر عن أيب إسحاق الشيباين عن أيب بردة بن أ

عمر رضي اهللا عنه جعل صهيب يقول واأخاه فقال له عمر يا صهيب أما علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم قال إن امليت ليعذب ببكاء احلي رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن اخلليل عن علي بن مسهر ورواه 

  مسلم عن علي بن حجر 

نا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا احلسن بن املثىن العنربي ثنا عفان أخرب - ٦٩٦٠
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ملا طعن عولت عليه حفصة فقال : بن مسلم ثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس 

عليه يعذب وعول عليه صهيب فقال عمر يا  يا حفصة أما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول املعول
  صهيب أما علمت أن املعول عليه يعذب رواه مسلم يف الصحيح عن عمرو بن حممد الناقد عن عفان 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ٦٩٦١
أنه خرج يوما إىل املسجد األعظم : سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة  إسحاق الصغاين ثنا أبو نعيم ثنا

واملغرية بن شعبة أمري على الكوفة فخرج املغرية إىل املسجد فرقي املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال ما هذا النوح يف 
ة إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا اإلسالم قالوا تويف رجل من األنصار يقال له قرظة بن كعب فنيح عليه قال املغري

عليه و سلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار وإين مسعت نيب اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب مبا نيح عليه رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم خمتصرا 

  سعيد بن عبيد  وأخرجه مسلم من وجه آخر عن



أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أمحد بن إسحاق الصيدالين ثنا أمحد بن حممد بن نصر ثنا أبو نعيم ثنا حممد بن  - ٦٩٦٢
كان أول من نيح عليه بالكوفة على قرظة بن كعب وزعم أن املغرية بن : قيس األسدي عن علي بن ربيعة قال 
إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من كذب علي متعمدا شعبة قام فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال 

فليتبوأ مقعده من النار ومسعته يقول من نيح عليه فإنه يعذب مبا نيح عليه أخرجه مسلم من وجه آخر عن حممد بن 
  قيس 

ثنا حرملة بن حيىي ثنا  أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا متيم بن حممد - ٦٩٦٣
عبد اهللا بن وهب حدثين عمر بن حممد أن ساملا حدثه عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إن امليت ليعذب ببكاء احلي رواه مسلم يف الصحيح عن حرملة بن حيىي : 

ن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا مسدد أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد ب - ٦٩٦٤
أن عائشة رضي اهللا عنها ذكر عندها قول بن عمر يف املعول عليه : ثنا محاد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه 

يعذب ببكاء أهله عليه فقالت يعذب ببكاء أهله عليه فقالت يرحم اهللا أبا عبد الرمحن مسع شيئا فلم حيفظه إمنا مر 
اليهود فجعل أهله يبكونه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إهنم ليبكونه وإنه ليعذب رواه جبنازة رجل من 

مسلم يف الصحيح عن أيب الربيع عن محاد زاد فيه أبو أسامة عن هشام فقال إنه ليعذب خبطيئته أو بذنبه وإن أهله 
  ليبكون عليه اآلن 

بالل البزاز ثنا احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين ثنا سفيان  أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن - ٦٩٦٥
ملا مات رافع بن خديج قال هلم ال تبكوا عليه فإن : بن عيينة عن عبد اهللا بن أيب بكر عن أبيه أن عبد اهللا بن عمر 

 عليه و إمنا قال رسول اهللا صلى اهللا Cبكاء احلي عذاب للميت وقال عن عمرة فسألت عائشة عن ذلك فقالت ي
  سلم ليهودية وأهلها يبكون أهنم ليبكون عليها وأهنا لتعذب يف قربها 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ٦٩٦٦
هنا مسعت عائشة رضي اهللا عنها سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك بن أنس عن عبد اهللا بن أيب بكر عن أبيه عن عمرة أ

يقول إن امليت ليعذب ببكاء احلي فقالت عائشة رضي اهللا عنها أما إنه مل يكذب : وذكر هلا أن عبد اهللا بن عمر 
ولكنه أخطأ أو نسي إمنا مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على يهودية وهي يبكي عليها أهلها فقال إهنم ليبكون 

   قربها عليها وإهنا لتعذب يف

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا الشيباين حدثين أيب وحممد بن شاذان قاال ثنا قتيبة بن سعيد  - ٦٩٦٧
يغفر اهللا : عن مالك بن أنس فذكره بإسناده إال أنه قال عن عمرة بنت عبد الرمحن أهنا أخربته وقال فقالت عائشة 

واه مسلم يف الصحيح عن قتيبة ورواه البخاري عن عبد اهللا بن يوسف كالمها أليب عبد الرمحن وقال يبكي عليها ر
  عن مالك 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن  - ٦٩٦٨
ظ أنبأ أبو حممد احلسن بن حليم بن حممد منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلاف



بن حليم بن إبراهيم بن ميمون الصائغ مبرو ثنا أبو املوجه أنبأ عبدان أنبأ عبد اهللا أنبأ بن جريج أخربين عبد اهللا بن 
توفيت ابنة لعثمان رضي اهللا عنه مبكة وجئنا لنشهدها قال وحضرها بن عمر وبن : عبيد اهللا بن أيب مليكة قال 

وإين جلالس بينهما أو قال جلست إىل أحدمها مث جاء اآلخر فجلس إىل جنيب فقال عبد اهللا بن عمر لعمرو بن عباس 
عثمان أال تنهى النساء عن البكاء فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن امليت ليعذب ببكاء أهله عليه فقال 

قال صدرت مع عمر من مكة حىت كنا بالبيداء إذا بن عباس قد كان عمر رضي اهللا عنه يقول بعض ذلك مث حدث 
هو بركب حتت ظل مسرة فقال اذهب وانظر إىل هؤالء الركب قال فنظرت فإذا هو صهيب فأخربته قال ادعه يل 
فرجعت إىل صهيب فقلت ارحتل فاحلق أمري املؤمنني فلما أصيب عمر دخل صهيب رضي اهللا عنهما يبكي يقول 

ر رضي اهللا عنه يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن امليت واأخاه واصاحباه فقال عم
ليعذب ببعض بكاء أهله عليه قال بن عباس فلما مات عمر رضي اهللا عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي اهللا عنها 

ببكاء أهله عليه ولكن فقالت رحم اهللا عمر واهللا ما حدث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا يعذب املؤمن 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه قال وقالت عائشة حسبكم القرآن 

قال وقال بن عباس عند ذلك واهللا أضحك وأبكى قال بن أيب مليكة فواهللا ما قال } وال تزر وازرة وزر أخرى { 
بن مبارك وحديث عبد الرزاق مبعناه رواه البخاري يف الصحيح عن عبدان ورواه  بن عمر شيئا لفظ حديث عبد اهللا

  مسلم عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا مسدد بن قطن ثنا داود بن رشيد ثنا إمساعيل بن  - ٦٩٦٩
كنت جالسا إىل جنب بن عمر وحنن ننتظر جنازة أخت أبان بنت  :علية ثنا أيوب عن عبد اهللا بن أيب مليكة قال 

عثمان فذكر احلديث مبعىن حديث بن جريج خيالفه يف بعض األلفاظ قال أيوب قال بن أيب مليكة حدثين القاسم بن 
ن حممد قال ملا بلغ عائشة رضي اهللا عنها قول عمر وبن عمر قالت إنكم لتحدثون عن غري كاذبني وال مكذبني ولك

  السمع خيطىء رواه مسلم يف الصحيح عن داود بن رشيد 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان عن الشافعي رمحه اهللا  - ٦٩٧٠
 أشبه أن يكون حمفوظا عنه صلى اهللا: قال وما روت عائشة رضي اهللا عنها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أال تزر وازرة وزر { عليه و سلم بداللة الكتاب مث السنة فإن قيل وأين داللة الكتاب قيل يف قول اهللا عز و جل 
فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة { وقوله } وأن ليس لإلنسان إال ما سعى { وقوله } أخرى 

أين داللة السنة قيل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و فإن قيل ف} لتجزى كل نفس مبا تسعى { وقوله } شرا يره 
سلم لرجل هذا ابنك قال نعم قال أما إنه ال جيين عليك وال جتين عليه فأعلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل 
 ما أعلم اهللا عز و جل من أن جناية كل امرئ عليه كما عمله له ال لغريه وال عليه قال الشافعي وعمرة أحفظ عن
عائشة من بن أيب مليكة وحديثها أشبه احلديثني أن يكون حمفوظا فإن كان احلديث على غري ما روى بن أيب مليكة 
من قول النيب صلى اهللا عليه و سلم إهنم ليبكون عليها وإهنا لتعذب يف قربها فهو واضح ال حيتاج إىل تفسري ألهنا 

ن كان احلديث كما روى بن أيب مليكة فهو صحيح ألن على تعذب بالكفر وهؤالء يبكون وال يدرون ما هي فيه وإ
الكافر عذابا أعلى منه فإن عذب بدونه فزيد يف عذابه فيما استوجب وما نيل من كافر من عذاب أدىن من أعلى 
منه وما زيد عليه من العذاب فباستيجابه ال بذنب غريه يف بكائه عليه فإن قيل يزيده عذابا ببكاء أهله عليه قيل 

زيده مبا استوجب بعمله ويكون بكاؤهم سببا ال أنه يعذب ببكائهم عليه وفيما بلغين عن أيب إبراهيم املزين أنه قال ي



بلغين أهنم كانوا يوصون بالبكاء عليهم أو بالنياحة أو هبما وذلك معصية فمن أمر هبا فعملت بأمره كانت له ذنبا 
ا يؤجر مبا هو سبب له من الطاعة فكذلك جيوز أن يعذب مبا هو كما لو أمر بطاعة فعملت بعده كانت له طاعة فكم

   ١٣٤سبب له من املعصية وباهللا التوفيق 

  باب من كره النعي واإليذان والقدر الذي ال يكره منه

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد  - ٦٩٧١
كان حذيفة إذا كانت يف أهله : ا مسلم بن قتيبة ثنا حبيب يعين بن سليم العبسي ثنا بالل العبسي قال بن أيب بكر ثن

جنازة مل يؤذن هبا أحدا ويقول إين أخاف أن يكون نعيا إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينهى عن النعي 
املسيب والربيع بن خثيم وإبراهيم النخعي  ويروى يف ذلك عن بن مسعود وبن عمر وأيب سعيد مث عن علقمة وبن

وبلغين عن مالك بن أنس أنه قال ال أحب الصياح ملوت الرجل على أبواب املساجد ولو وقف على حلق املساجد 
فأعلم الناس مبوته مل يكن به بأس وروينا عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم نعى جعفرا وزيدا وبن 

يرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم نعى النجاشي وعنه يف موت اإلنسان الذي كان رواحة وعن أيب هر
  يقم املسجد ودفن ليال أفال كنتم آذنتموين ويف رواية ما منعكم أن تعلموين 

يت القاضي وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن حممد الرب - ٦٩٧٢
أن رافع : ثنا مسلم يعين بن إبراهيم ثنا عمرو بن مرزوق الواشحي ثنا حيىي بن عبد احلميد يعين بن رافع عن جدته 

بن خديج مات بعد العصر فأتى بن عمر فأخرب مبوته فقيل له ما ترى أخيرج جبنازته الساعة فقال إن مثل رافع ال 
  أصبحوا وأخرجوا جبنازته خيرج به حىت يؤذن به من حولنا من القرى ف

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب بن يوسف احلافظ إمالء ثنا أبو أمحد حممد  - ٦٩٧٣
بن عبد الوهاب العبدي ثنا أبو احلسني سريج بن النعمان اجلوهري ثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن عبيد بن 

كنا مقدم النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا حضر منا امليت آذنا : ي اهللا عنه قال السباق عن أيب سعيد اخلدري رض
النيب صلى اهللا عليه و سلم فحضره واستغفر له حىت إذا قبض انصرف النيب صلى اهللا عليه و سلم ومن معه حىت 

فلما خشينا مشقة  يدفن ورمبا قعد ومن معه حىت يدفن ورمبا طال حبس ذلك على نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم
ذلك عليه قال بعض القوم لبعض لو كنا ال نؤذن النيب صلى اهللا عليه و سلم بأحد حىت يقبض فإذا قبض آذناه ومل 
يكن عليه يف ذلك مشقة وال حبس ففعلنا ذلك فكنا نؤذنه بامليت بعد أن ميوت فيأتيه ويصلي عليه ورمبا انصرف 

حينا مث قلنا لو مل نشخص النيب صلى اهللا عليه و سلم ومحلنا جنازتنا  ورمبا مكث حىت يدفن امليت فكنا على ذلك
   ١٣٥إليه حىت يصلى عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به ففعلنا فكان ذلك األمر إىل اليوم 

  باب كراهية رفع الصوت يف اجلنائز والقدر الذي ال يكره منه

بشران ببغداد أنبأ أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن  - ٦٩٧٤
كان : احلسني بن حممد بن أيب معشر ثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن احلسن عن قيس بن عباد قال 

  أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكرهون رفع الصوت عند اجلنائز وعند القتال وعند الذكر 



احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سليمان بن  أخربنا أبو - ٦٩٧٥
يا أبا سعيد : حرب ثنا األسود بن شيبان قال كان احلسن يف جنازة النضر بن أنس فقال أشعث بن سليم العجلي 

عيد بن املسيب واحلسن البصري وسعيد إنه ليعجبين أين ال أمسع يف اجلنائز صوتا فقال إن للخري أهلني وروينا عن س
   ١٣٦بن جبري وإبراهيم النخعي أهنم كرهوا أن يقال يف اجلنازة استغفروا له غفر اهللا لكم 

  باب الثناء على امليت وذكره مبا كان فيه من اخلري

سني ثنا آدم ثنا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احل - ٦٩٧٦
مروا جبنازة على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : شعبة ثنا عبد العزيز بن صهيب قال مسعت أنس بن مالك يقول 

فأثنوا عليها خريا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجبت مث مر بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت فقال 
ا رسول اهللا قال هذا أثنيتم عليه خريا فوجبت له اجلنة وهذا أثنيتم عليه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ما وجبت ي

شرا فوجبت له النار وأنتم شهداء اهللا يف األرض رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن أيب إياس وأخرجه مسلم من 
  حديث بن علية عن عبد العزيز 

صفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد ال - ٦٩٧٧
مر جبنازة على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أثنوا عليه فقالوا كان : عن ثابت البناين عن أنس رضي اهللا عنه قال 

بئس املرء فيما علمنا حيب اهللا ورسوله وأثنوا عليه خريا فقال وجبت قال مث مر عليه جبنازة فقال أثنوا عليه فقالوا 
  كان يف دين اهللا فقال وجبت أنتم شهداء اهللا يف األرض 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس  - ٦٩٧٨
ن بريدة عن أيب حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين أنبأ عفان أنبأ داود بن أيب الفرات عن عبد اهللا ب

خرجت إىل املدينة وقد وقع هبا مرض فجلست إىل عمر رضي اهللا عنه فمرت هبم جنازة فأثىن : األسود الديلي قال 
على صاحبها خريا فقال عمر رضي اهللا عنه وجبت مث مر بأخرى فأثىن على صاحبها خريا فقال عمر رضي اهللا عنه 

قال عمر وجبت فقال أبو األسود فقلت ما وجبت يا أمري املؤمنني وجبت مث مر بالثالث فأثىن على صاحبها شرا ف
قال قلت كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أميا مسلم شهد له أربعة خبري أدخله اهللا اجلنة قال قلنا وثالثة 

قال عفان فذكره قال وثالثة قال قلنا واثنان قال واثنان قال مل نسأله عن الواحد أخرجه البخاري يف الصحيح فقال 
١٣٧   

  باب النهي عن سب األموات واألمر بالكف عن مساوئهم إذا كان مستغنيا عن

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري بالبصرة ثنا جعفر بن  - ٦٩٧٩ذكرها 
ائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا حممد القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة ثنا األعمش عن جماهد عن ع

ال تسبوا األموات فإهنم قد أفضوا إىل ما قدموا رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن أيب : صلى اهللا عليه و سلم 
  إياس 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ علي بن أمحد بن قرقوب التمار هبمذان ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا أبو  - ٦٩٨٠
ان أخربين شعيب بن أيب محزة عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب حسني قال حدثين نوفل بن مساحق عن سعيد اليم

  ال تؤذوا مسلما بشتم كافر : بن زيد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

راهيم بن أيب طالب ثنا أبو كريب ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا إب - ٦٩٨١
اذكروا : معاوية بن هشام عن عمران بن أيب أنس عن عطاء عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

حماسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم قال الشيخ رمحه اهللا قد روينا يف حديث معمر عن ثابت عن أنس أنه قال مر 
 عليه و سلم فقال أثنوا عليه فأثنوا خريا ومر بأخرى فقال أثنوا عليه فأثنوا شرا وفيه داللة جبنازة على النيب صلى اهللا

على أهنم إمنا أثنوا على اجلنازتني على إحدامها باخلري وعلى األخرى بالشر عند أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ا وقعت احلاجة إليه حنو سؤال القاضي املزكي وما بالثناء عليهما وفيه داللة على جواز ذكر املرء مبا يعلمه منه إذ

أشبه ذلك وكأن الذي أثنوا عليه شرا كان معلنا بشره فأراد النيب صلى اهللا عليه و سلم زجر أمثاله عن شرورهم 
   ١٣٨وعن إطالة األلسنة يف أنفسهم فقال ما قال واهللا أعلم 

  هللا صلى اهللا عليهباب ال يشهد ألحد جبنة وال بنار إال ملن شهد له رسول ا

أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب  - ٦٩٨٢و سلم هبا 
بن سفيان ثنا أبو اليمان أنبأ شعيب عن الزهري قال أخربين خارجة بن زيد عن أم العالء رضي اهللا عنها امرأة من 

أن عثمان بن مظعون رضي اهللا عنه طار هلم يف سهم : اهللا عليه و سلم أخربته  نسائهم قد بايعت رسول اهللا صلى
السكىن حني اقترعت األنصار يف سكىن املهاجرين قالت أم العالء فسكن عندنا عثمان بن مظعون فاشتكى فمرضناه 

ك أبا السائب فشهاديت حىت إذا تويف وجعلناه يف ثيابه دخل علينا النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت رمحة اهللا علي
عليك لقد أكرمك اهللا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم وما يدريك أن اهللا أكرمه فقلت ال أدري بأيب أنت وأمي 
فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أما عثمان فقد جاءه اليقني وإين ألرجو له اخلري واهللا ما أدري وأنا رسول اهللا ما 

زكي أحدا أبدا وأحزنين ذلك فنمت فرأيت لعثمان عينا جتري فجئت إىل رسول اهللا صلى يفعل يب قالت فواهللا ال أ
  اهللا عليه و سلم فأخربته فقال ذاك عمله رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد  - ٦٩٨٣
كانت أم العالء األنصارية تقول فذكر معىن هذا احلديث إال : لرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن خارجة بن زيد قال ا

أنه قال ما يفعل به وزاد قال معمر ومسعت غري الزهري يقول كره املسلمون ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
   ١٣٩سلم فقال احلقي بفرطنا عثمان بن مظعون سلم لعثمان حىت توفيت ابنة النيب صلى اهللا عليه وآله و

  باب زيارة القبور

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنبأ حممد بن عبيد ثنا  - ٦٩٨٤
فيان ثنا أبو بكر بن يزيد بن كيسان ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا احلسن بن س

زار رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أيب شيبة ثنا حممد بن عبيد ثنا يزيد بن كيسان عن أيب حازم عن أيب هريرة قال 



سلم قرب أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ريب يف أن أستغفر هلا فلم يأذن يل فاستأذنته يف أن أزور قربها 
  تذكركم املوت رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة  فأذن يل فزوروا القبور فإهنا

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن إبراهيم بن ملحان ثنا  - ٦٩٨٥
صلى خرجنا مع رسول اهللا : عمر وهو بن خالد ثنا زهري عن زبيد عن حمارب بن دثار عن بن بريدة عن أبيه قال 

اهللا عليه و سلم يف سفر فنزلنا منزال وحنن معه قريبا من ألف راكب فقام فصلى ركعتني مث أقبل علينا وعيناه تذرفان 
فقام إليه عمر رضي اهللا عنه ففداه باألب واألم وقال له ما لك يا رسول اهللا قال إين استأذنت ريب يف استغفاري 

لنار وإين كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها وكنت هنيتكم عن حلوم ألمي فلم يأذن يل فبكيت هلا رمحة هلا من ا
األضاحي أن متسكوها فوق ثالث فكلوا وأمسكوا ما بدا لكم وكنت هنيتكم عن الشرب يف األوعية فاشربوا يف أي 

  وعاء شئتم وال تشربوا مسكرا رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي عن زهري دون قصة أمه 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو قتيبة سامل بن الفضل اآلدمي مبكة ثنا أبو شعيب عبد اهللا و - ٦٩٨٦
بإسناده حنوه : بن احلسن احلراين ثنا أمحد بن عبد امللك بن واقد احلراين ثنا زهري ثنا زبيد بن احلارث اليامي فذكره 

ا معرف بن واصل عن حمارب بن دثار فقال يف احلديث فزوروها إال أنه قال فزوروها ولتزدكم زيارهتا خريا ورواه
  فإن يف زيارهتا تذكرة 

: أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن يونس ثنا معرف بن واصل  - ٦٩٨٧
  فذكره خمتصرا يف النهي عن زيارة القبور واإلذن فيها فقط 

 احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان قال وحدثنا أبو العباس وأخربنا أبو عبد اهللا - ٦٩٨٨
أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم قاال أنبأ عبد اهللا بن وهب قال أخربين أسامة بن زيد أن حممد بن حيىي بن حبان 

: ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال األنصاري أخربه أن واسع بن حبان حدثه أن أبا سعيد اخلدري حدثه أن رسو
هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عربة وهنيتكم عن النبيذ أال فانتبذوا وال أحل مسكرا وهنيتكم عن حلوم 

  األضاحي فكلوا وادخروا 

حلكم أنبأ بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد ا - ٦٩٨٩
وهب أخربين بن جريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق بن األجدع عن عبد اهللا بن مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا 

إين كنت هنيتكم عن زيارة القبور وأكل حلوم األضاحي فوق ثالث وعن نبيذ األوعية أال فزوروا : عليه و سلم قال 
لوا حلوم األضاحي وابقوا ما شئتم فإمنا هنيتكم عنه إذ اخلري قليل القبور فإهنا تزهد يف الدنيا وتذكر اآلخرة وك

  فوسعه اهللا على الناس أال إن وعاء ال حيرم شيئا وإن كل مسكر حرام 

وأخربنا أبو القاسم زيد بن جعفر بن حممد العلوي بالكوفة أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا حممد بن احلسني  - ٦٩٩٠
هنى رسول : ثنا إبراهيم يعين بن طهمان ثنا عمرو بن عامر وعبد الوارث عن أنس قال  بن أيب احلنني ثنا أبو حذيفة

اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر حلوم األضاحي واألوعية وزيارة القبور مث ذكر إذنه فيها بطوله قال وكنت هنيتكم 
ة فزوروا وال تقولوا هجرا وكذلك عن زيارة القبور مث بدا يل فزوروها فإهنا ترق القلب وتدمع العني وتذكر اآلخر



رواه حيىي بن احلارث عن عمرو وقد روينا قوله وال تقولوا هجرا من حديث مالك عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن 
أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وهنيتكم عن زيارة القبور فزوروها وال تقولوا هجرا إال 

  يدرك أبا سعيد أنه مرسل ربيعة مل 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي رمحه اهللا أنبأ مالك  - ٦٩٩١
   ١٤٠فذكره : 

  باب ما ورد يف هني النساء عن اتباع اجلنائز

ن حممد بن العباس أنبأ العباس بن أخربنا أبو علي احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد أنبأ محزة ب - ٦٩٩٢
حممد ح وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق أنبأ موسى بن احلسن قاال ثنا عبد اهللا بن 

هنينا عن اتباع اجلنائز ومل يعزم علينا أخرجه مسلم يف : بكر ثنا هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية قالت 
  شام الصحيح من وجهني عن ه

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ احلسني بن احلسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو حامت الرازي ثنا عبد اهللا بن  - ٦٩٩٣
رجاء أنبأ إسرائيل ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو صادق بن أيب الفوارس ثنا أبو العباس هو األصم ثنا العباس 

إمساعيل بن سلمان عن دينار أيب عمر عن حممد بن احلنفية عن علي بن  بن حممد ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرج يف جنازة فرأى نسوة جلوسا فقال ما جيلسكن فقلن : أيب طالب رضي اهللا عنه 

ن ال قال فارجعن اجلنازة فقال أحتملن فيمن حيمل قلن ال قال أفتدلني فيمن يديل قلن ال قال أفتغسلن فيمن يغسل قل
  مأزورات غري مأجورات ويف حديث الروذباري موزورات 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل  - ٦٩٩٤
ديث إال أنه قال أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مر بنسوة فقال ما لكن قلن ننتظر اجلنازة فذكر احل: فذكره بإسناده 

  فتحثني فيمن حيثو قلن ال ومل يذكر الغسل 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين احلافظ ثنا  - ٦٩٩٥
ف املعافري حممد بن أمحد بن أنس القرشي ثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ ثنا حيوة بن شريح قال حدثين ربيعة بن سي

أنه رأى فاطمة ابنته رضي : عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد اهللا بن عمرو عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
اهللا عنها فقال هلا من أين أقبلت يا فاطمة فقالت أقبلت من وراء جنازة هذا الرجل قال هل بلغت معهم الكدي 

فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم والذي نفسي بيده لو بلغتها  فقالت ال وكيف أبلغها وقد مسعت منك ما مسعت
   ١٤١معهم ما رأيت اجلنة حىت يراها جد أبيك 

  باب ما ورد يف هنيهن عن زيارة القبور



أخربنا أبو علي احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد أنبأ محزة بن حممد بن العباس ثنا العباس بن  - ٦٩٩٦
موسى بن إمساعيل أبو سلمة ثنا أبو عوانة ثنا عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول  حممد الدوري ثنا

  لعن اهللا زوارات القبور : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

أخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة ثنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا أمحد  - ٦٩٩٧
أيب غرزة أنبأ قبيصة بن عقبة ثنا سفيان عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن عبد الرمحن بن هبمان عن بن حازم بن 

  لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زوارات القبور : عبد الرمحن بن حسان عن أبيه قال 

نا عفان ثنا مهام وعبد أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا جعفر بن حممد بن شاكر ث - ٦٩٩٨
الوارث عن حممد بن جحادة عن أيب صاحل عن بن عباس ح وأخربنا أبو بكر بن فورك قال أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا 

يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن حممد بن جحادة قال مسعت أبا صاحل وقد كان كرب عن بن 
عليه و سلم زائرات القبور واملتخذات عليها املساجد والسرج لفظ حديث لعن رسول اهللا صلى اهللا : عباس قال 

   ١٤٢شعبة ويف روايتهما زوارات القبور واملتخذين عليها املساجد والسرج 

  باب ما ورد يف دخوهلن يف عموم قوله فزوروها

بن املثىن ثنا حممد بن منهال أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق أنبأ أبو املثىن معاذ  - ٦٩٩٩
أن عائشة : الضرير ثنا يزيد بن زريع ثنا بسطام بن مسلم عن أيب التياح يزيد بن محيد عن عبد اهللا بن أيب مليكة 

رضي اهللا عنها أقبلت ذات يوم من املقابر فقلت هلا يا أم املؤمنني من أين أقبلت قالت من قرب أخي عبد الرمحن بن 
أليس كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن زيارة القبور قالت نعم كان هنى مث أمر أيب بكر فقلت هلا 

  بزيارهتا تفرد به بسطام بن مسلم البصري واهللا أعلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو محيد أمحد بن حممد بن حامد العدل بالطابران ثنا عثمان بن حممد ثنا أبو  - ٧٠٠٠
دثين حممد بن إمساعيل بن أيب فديك أخربين سليمان بن داود عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي مصعب الزهري ح

أن فاطمة بنت النيب صلى اهللا عليه و سلم كانت تزور قرب عمها محزة كل مجعة فتصلي وتبكي : بن احلسني عن أبيه 
عن أبيه دون ذكر علي بن احلسني عنده كذا قال وقد قيل عنه عن سليمان بن داود عن أبيه عن جعفر بن حممد 

عن أبيه فيه وهو منقطع وقد روينا يف احلديث الثابت عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر 
بامرأة عند قرب وهي تبكي فقال هلا اتقي اهللا واصربي وليس يف اخلرب أنه هناها عن اخلروج إىل املقربة ويف ذلك تقوية 

شة رضي اهللا عنها إال أن أصح ما روي يف ذلك صرحيا حديث أم عطية وما يوافقه من األخبار فلو ملا روينا عن عائ
   ١٤٣تنزهن عن اتباع اجلنائز واخلروج إىل املقابر وزيارة القبور كان أبرأ لدينهن وباهللا التوفيق 

  باب ما يقول إذا دخل مقربة

الفقيه ثنا صاحل بن حممد ثنا حيىي بن أيوب املقابري ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر - ٧٠٠١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتى املقربة فقال : إمساعيل بن جعفر أخربين العالء عن أبيه عن أيب هريرة 



وانك يا السالم عليكم دار قوم مؤمنني وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أو لسنا إخ
رسول اهللا قال بل أنتم أصحايب وإخواين الذين مل يأتوا بعد قالوا كيف تعرف من مل يأت بعد من أمتك يا رسول اهللا 

قال أرأيت لو أن رجال له خيل غر حمجلون بني ظهري خيل دهم هبم أال يعرف خيله قالوا بلى يا رسول اهللا قال 
م على احلوض أال ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعري الضال فإهنم يأتون غرا حمجلني من الوضوء وأنا فرطه

  أناديهم أال هلم فيقال إهنم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن أيوب وغريه 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو  - ٧٠٠٢
لربيع ثنا إمساعيل بن جعفر ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب وجعفر بن ا

حممد وحممد بن عبد السالم قالوا ثنا حيىي بن حيىي أنبأ إمساعيل بن جعفر املدين عن شريك بن أيب منر عن عطاء بن 
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كلما كان ليلتها من رسول اهللا يسار عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت كان ر

السالم عليكم دار قوم مؤمنني وأتاكم ما توعدون : صلى اهللا عليه و سلم خيرج من آخر الليل إىل البقيع فيقول 
ن حيىي غدا مؤجلون وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون اللهم اغفر ألهل بقيع الغرقد رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي ب

  وغريه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا حجاج أنبأ بن  - ٧٠٠٣
جريج قال حدثين عبد اهللا رجل من قريش أنه مسع حممد بن قيس بن خمرمة بن املطلب أنه قال يوما أال أحدثكم عين 

أال أحدثكم عين وعن رسول اهللا صلى :  ولدته قال قالت عائشة رضي اهللا عنها وعن أمي فظننا أنه يريد أمه اليت
اهللا عليه و سلم قلت بلى فذكر احلديث يف خروجه إىل البقيع ورجوعه قالت وكيف أقول يا رسول اهللا قال قويل 

نا إن شاء اهللا بكم الحقون السالم على أهل الديار من املؤمنني واملسلمني ويرحم اهللا املستقدمني منا واملستأخرين وإ
  أخرجه مسلم من حديث بن وهب وحجاج بن حممد عن بن جريج 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه قال  - ٧٠٠٤
وري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن قرئ على حيىي بن جعفر وأنا أمسع قال أنبأ أبو أمحد الزبريي ثنا سفيان الث

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعلمهم إذا دخلوا املقابر فكان قائلهم يقول السالم : بريدة عن أبيه قال 
عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني إنا إن شاء اهللا بكم الحقون نسأل اهللا لنا ولكم العافية رواه مسلم يف 

 بن حرب وغريه عن أيب أمحد حممد بن عبد اهللا األسدي الزبريي ورواه حممد بن يوسف الفريايب الصحيح عن زهري
  عن الثوري فزاد فيه شيئا 

حدثناه أبو طاهر الفقيه إمالء أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني بن احلسن القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي  - ٧٠٠٥
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : رثد عن بن بريدة عن أبيه قال ثنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن علقمة بن م

يعلمهم إذا خرجوا إىل املقابر السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون أنتم لنا 
   ١٤٤فرط وحنن لكم تبع نسأل اهللا العافية وكذلك رواه شعبة عن علقمة 

  لوس على القبور قد مضى حديث جابر بن عبد اهللا عن النيبباب النهي عن اجل



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق بنيسابور وأبو عبد اهللا حممد  - ٧٠٠٦صلى اهللا عليه و سلم يف النهي عن ذلك 
أ سهيل بن أمحد بن أيب طاهر الدقاق ببغداد قاال ثنا أمحد بن سلمان الفقيه ثنا احلسن بن مكرم ثنا علي بن عاصم أنب

بن أيب صاحل ح وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة 
: بن سعيد ثنا عبد العزيز يعين بن حممد عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

حرق ثيابه حىت ختلص إليه خري له من أن جيلس على قرب ويف رواية علي ألن جيلس أحدكم على مجرة أو على نار فت
ألن جيلس أحدكم على مجرة فتحرق ثيابه حىت تصل إىل جلده خري من أن جيلس على قرب رواه مسلم يف الصحيح 

  عن قتيبة بن سعيد 

حممد بن يعقوب ثنا العباس بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس - ٧٠٠٧
الوليد بن مزيد البريويت حدثين أيب ثنا بن جابر ح وأخربنا أبو صاحل بن بنت حيىي بن منصور أنبأ جدي ثنا أمحد بن 
سلمة ثنا إسحاق بن موسى األنصاري وداود بن خمراق الفريايب قاال ثنا الوليد بن مسلم قال مسعت عبد الرمحن بن 

حدثين بسر بن عبيد اهللا احلضرمي أنه مسع واثلة بن األسقع الليثي يقول مسعت أبا مرثد الغنوي  يزيد بن جابر يقول
ال جتلسوا على القبور وال تصلوا إليها لفظ حديثهما سواء إال : يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

وي رواه مسلم يف الصحيح عن علي بن حجر أن يف رواية بن مزيد عن واثلة بن األسقع قال حدثين أبو مرثد الغن
عن الوليد بن مسلم ورواه بن املبارك عن بن جابر عن بسر عن أيب إدريس اخلوالين عن واثلة وقد مضى يف كتاب 

   ١٤٥الصالة وروينا عن بن مسعود وبن عمر يف كراهية ذلك والتشديد فيه 

  باب املشي بني القبور يف النعل

هللا احلافظ أنبأ أبو سهل أمحد بن حممد بن عبد اهللا النحوي ثنا أبو قالبة ثنا أبو عاصم ثنا أخربنا أبو عبد ا - ٧٠٠٨
األسود بن شيبان حدثين خالد بن مشري حدثين بشري بن هنيك قال حدثين بشري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

سلم ما امسك قال زحم بن معبد قال أنت  وكان امسه يف اجلاهلية زحم بن معبد فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و
بينا أنا أماشي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا بن اخلصاصية ما أصبحت تنقم على : بشري فكان امسه قال 

اهللا متاشي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت ما أنقم على اهللا شيئا كل خري فعل يب اهللا فأتى على قبور 
لقد سبق هؤالء خبري كثري ثالث مرار مث أتى على قبور املسلمني فقال لقد أدرك هؤالء خريا كثريا املشركني فقال 

ثالث مرار فبينما هو ميشي إذ حانت منه نظرة فإذا رجل ميشي بني القبور عليه نعالن فقال يا صاحب السبتيتني 
نعليه فرمى هبما هذا حديث قد رواه وحيك ألق سبتيتيك فنظر فلما عرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خلع 

  مجاعة عن األسود بن شيبان وال يعرف إال هبذا اإلسناد وثابت عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ما 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل احلسن بن يعقوب العدل ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا عبد  - ٧٠٠٩
إن العبد إذا : عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الوهاب يعين بن 

وضع يف قربه وتوىل عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعاهلم يأتيه ملكان فيقوالن ما كنت تقول يف هذا الرجل يعين 
سوله فيقال له أنظر إىل مقعدك يف النار قد حممدا صلى اهللا عليه و سلم قال فأما املؤمن فيقول آمنت أنه عبد اهللا ور

أبدلك اهللا مقعدا يف اجلنة فريامها مجيعا رواه مسلم يف الصحيح عن عمرو بن زرارة عن عبد الوهاب وأخرجه 



البخاري من وجه آخر عن سعيد بن أيب عروبة فيحتمل أن يكون النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى بنعليه قذرا فأمره 
   ١٤٦ل ذلك وحيتمل غري ذلك واهللا أعلم أن خيلعهما ألج

  باب النهي عن أن يبىن على القرب مسجدا

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد ثنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي  - ٧٠١٠
ثنا القعنيب عن مالك عن بن  ثنا عبد اهللا بن مسلمة ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود

قاتل اهللا اليهود اختذوا قبور : شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  أنبيائهم مساجد رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب وأخرجه مسلم من وجه آخر عن مالك 

حممد أمحد بن عبد اهللا املزين أنبأ علي بن حممد بن عيسى أنبأ أبو  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو - ٧٠١١
اليمان أخربين شعيب عن الزهري قال أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا أن عائشة وعبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما 

شفها عن وجهه مث ملا نزل برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طفق يطرح مخيصة له على وجهه فإذا اغتم هبا ك: قاال 
قال وهو كذلك لعنة اهللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد حيذر مثل ما صنعوا رواه البخاري يف 

  الصحيح عن أيب اليمان وأخرجه مسلم من حديث يونس عن الزهري 

كي وأبو العباس أمحد بن حممد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر اإلمام وأبو زكريا بن أيب إسحاق املز - ٧٠١٢
بن أمحد بن محك الشاذياخي وأبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد 

ملا : بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت 
اهللا عليه و سلم تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض احلبشة يقال هلا مارية وقد كانت أم  كان مرض رسول اهللا صلى

سلمة وأم حبيبة رضي اهللا عنهما قد أتتا أرض احلبشة فذكرن من حسنها وتصاويرها قالت فقال النيب صلى اهللا 
تلك الصور أولئك شرار عليه و سلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجدا مث صوروا فيه 

   ١٨اخللق عند اهللا أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من أوجه عن هشام بن عروة 

  كتاب الزكاة

 (  
وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين { قال اهللا عز و جل 

  } القيمة 

إبراهيم بن حممد بن حيىي رمحه اهللا ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب بن يوسف  أخربنا أبو زكريا حيىي بن - ٧٠١٣
احلافظ ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أمحد بن يونس ثنا عاصم بن حممد يعين بن زيد بن عبد اهللا بن عمر قال مسعت 

ادة أن ال إله إال اهللا وأن بين اإلسالم على مخس شه: أيب حيدث عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  حممدا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر الوراق أنبأ احلسن بن سفيان ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا  - ٧٠١٤
مبثله رواه مسلم يف : اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكره  عاصم بن حممد بن زيد عن أبيه قال قال عبد اهللا قال رسول

   ١الصحيح عن عبيد اهللا بن معاذ 

  باب ما ورد من الوعيد فيمن كنز مال زكاة ومل يؤد زكاته

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن موسى الرازي ببخارى أنبأ  - ٧٠١٥
وب أنبأ علي بن املديين ثنا هاشم بن القاسم ثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار عن أبيه عن أيب صاحل حممد بن أي

من آتاه اهللا ماال فلم يؤد زكاته مثل له يوم : السمان عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
بلهزمتيه يعين شدقيه مث يقول أنا مالك أنا كنزك مث تال  القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة مث يأخذ

وال حيسنب الذين يبخلون مبا آتاهم اهللا من فضله هو خريا هلم بل هو شر هلم سيطوقون ما خبلوا به يوم { هذه اآلية 
عن بن رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن املديين ورواه مالك عن عبد اهللا بن دينار موقوفا وروي } القيامة 

  مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرفوعا 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ٧٠١٦
وائل أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة مسع جامع بن أيب راشد وعبد امللك بن أعني مسعا أبا 

ما من رجل ال يؤدي زكاة ماله : خيرب عن عبد اهللا بن مسعود يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
إال مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه وهو يتبعه حىت يطوقه يف عنقه مث قرأ علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم سيطوقون ما خبلوا يوم القيامة 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن يعقوب بن يوسف حدثين أيب وحيىي بن منصور اهلروي قاال  - ٧٠١٧
ثنا حممد بن عبد امللك بن أيب الشوارب األموي ثنا عبد العزيز بن املختار ثنا سهيل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال 

ي زكاته إال أمحي عليه يف نار جهنم فيجعل صفائح ما من صاحب كنز ال يؤد: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فيكوي هبا جنباه وجبينه حىت حيكم اهللا بني عباده يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة مما تعدون مث يرى سبيله إما 
ما إىل اجلنة وإما إىل النار وما من صاحب إبل ال يؤدي زكاهتا إال بطح هلا بقاع قرقر كأوفر ما كانت تسري عليه كل
مضى آخراها ردت عليه أوالها حىت حيكم اهللا بني عباده يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة مما تعدون مث يرى 

سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار وما من صاحب غنم ال يؤدي زكاهتا إال بطح هلا بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطؤه 
حاء كلما مضى عليه آخراها ردت عليه أوالها حىت حيكم اهللا بني بأظالفها وتنطحه بقروهنا ليس فيها عقصاء وال جل

عباده يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة مما تعدون مث يرى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار قال سهيل فال أدري 
قال اخليل معقود بنواصيها أذكر البقر أم ال قالوا فاخليل يا رسول اهللا قال اخليل يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة أو 

اخلري إىل يوم القيامة قال سهيل أنا أشك اخليل ثالثة فهي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي هي له 
أجر فالرجل يتخذها يف سبيل اهللا ويعدها له فال يغيب شيئا يف بطوهنا إال كتب اهللا له هبا أجرا ولو رعاها يف مرج ما 

ب اهللا له هبا أجرا ولو سقاها من هنر كان له بكل قطرة يغيبها يف بطوهنا أجر حىت ذكر األجر أكلت من شيء إال كت
يف أبواهلا وأرواثها ولو استنت شرفا أو شرفني كتب اهللا له بكل خطوة ختطوها أجرا وأما الذي هي له ستر فالرجل 

يسرها وأما الذي هي عليه وزر فالذي يتخذها تكرما وجتمال وال ينسى حق اهللا يف ظهورها وبطوهنا يف عسرها و



يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورئاء للناس فذاك الذي عليه وزر قالوا فاحلمر يا رسول اهللا قال ما أنزل اهللا علي فيها 
شيئا إال هذه اآلية اجلامعة الفاذة من يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره رواه مسلم يف 

بن عبد امللك بن أيب الشوارب ورواه حفص بن ميسرة وهشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن  الصحيح عن حممد
أيب صاحل مسع أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من صاحب ذهب أو فضة ال يؤدي منها 

  حقها فذكره مث ذكر اإلبل مث ذكر البقر والغنم 

نا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا عبد اهللا بن منري أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ث - ٧٠١٨
عن األعمش ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا عبد اهللا بن 

بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن حممد بن أيب مرمي ثنا الفريايب ثنا سفيان عن األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن احلارث 
قال الوي الصدقة ملعون على لسان حممد صلى اهللا عليه و سلم يوم القيامة لفظ حديث سفيان ويف رواية : مسعود 

  بن منري عن عبد اهللا بن احلارث 

نا أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ث - ٧٠١٩
: هشام عن حيىي بن أيب كثري عن عامر العقيلي عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

عرض علي أول ثالثة يدخلون اجلنة وأول ثالثة يدخلون النار فأما أول ثالثة يدخلون اجلنة فالشهيد وعبد أدى حق 
ثة يدخلون النار فسلطان مسلط وذو ثروة من املال مل يعط اهللا ونصح لسيده وفقري متعفف ذو عيال وأما أول ثال

  حق ماله وفقري فجور 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أيب إياس  - ٧٠٢٠
الزكاة املفروضة وهذا القول : ثنا أبو عوانة عن السدي عن أيب صاحل عن علي رضي اهللا عنه يف قوله املاعون قال 

أيضا رويناه عن بن عمر وأنس بن مالك وهي إحدى الروايتني عن بن عباس وهو قول أيب العالية واحلسن وجماهد 
٢   

  باب تفسري الكنز الذي ورد الوعيد فيه

علي بن زيد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو حممد دعلج بن أمحد السجستاين ببغداد ثنا حممد بن  - ٧٠٢١
خرجنا : الصائغ ثنا أمحد بن شبيب أنبأ أيب عن يونس عن بن شهاب عن خالد بن أسلم وهو أخو زيد بن أسلم قال 

مع بن عمر منشي فلحقنا أعرايب فقال أنت عبد اهللا بن عمر قال نعم قال سألت عنك فدللت عليك فأخربين أترث 
تدري وقال مرة أخرى أنت ال تدري وال ندري قال نعم اذهب العمة فقال بن عمر ال أدري فقال أنت بن عمر وال 

إىل العلماء باملدينة فسلهم فلما أدبر قبل بن عمر يديه قال نعما قال أبو عبد الرمحن يسئل عما ال يدري فقال ال 
هتما أدري فقال األعرايب يقول اهللا عز و جل والذين يكنزون الذهب والفضة فقال بن عمر من كنزمها ومل يؤد زكا

فويل له إمنا كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت جعلها اهللا طهرة لألموال مث التفت إيل فقال ما أبايل لو كان يل 
مثل أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة اهللا عز و جل أخرجه البخاري يف الصحيح خمتصرا فقال وقال 

  ن شبيب أمحد بن شبيب وأعاده يف التفسري عن أمحد ب



أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا بن منري  - ٧٠٢٢
كل مال أديت زكاته وإن كان حتت سبع أرضني فليس بكنز وكل مال ال : عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر قال 

رض هذا هو الصحيح موقوف وكذلك رواه مجاعة عن نافع تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه األ
ومجاعة عن عبيد اهللا بن عمر وقد رواه سويد بن عبد العزيز وليس بالقوي عن عبد اهللا بن عمر مرفوعا إىل رسول 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

لبصري ثنا أبو عبد الرمحن وأخربناه أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا ا - ٧٠٢٣
  مبعناه مرفوعا : أمحد بن عثمان النسوي ثنا هشام بن عمار ثنا سويد بن عبد العزيز ثنا عبيد اهللا بن عمر فذكره 

أخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ  - ٧٠٢٤
املال الذي ال : عبد اهللا بن دينار قال مسعت عبد اهللا بن عمر وهو يسأل عن الكنز فقال هو  الشافعي أنبأ مالك عن

  تؤدى منه الزكاة وهذا هو الصحيح موقوف 

وقد أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يزيد العدل أنبأ احلسن بن سفيان بن عامر ثنا أمحد  - ٧٠٢٥
بن زياد املصيصي ثنا حممد بن كثري عن سفيان عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر قال قال بن علي الرازي ثنا هارون 

أدى زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا حتت األرض وكلما ال يؤدي : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كلما 
عن نافع عن بن عمر زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا ليس هذا مبحفوظ وإمنا املشهور عن سفيان عن عبيد اهللا 

  موقوفا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو عتبة أمحد بن الفرج ثنا عثمان بن  - ٧٠٢٦
أهنا كانت تلبس أوضاحا : سعيد بن كثري بن دينار ثنا حممد بن مهاجر عن ثابت بن عجالن ثنا عطاء عن أم سلمة 

  صلى اهللا عليه و سلم فقالت أكنز هو فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز  من ذهب فسألت عن ذلك النيب

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عباس  - ٧٠٢٧
ن أيب اليقظان عن جعفر بن بن عبد اهللا الترقفي ثنا حيىي بن يعلى بن احلارث ثنا أيب ثنا غيالن يعين بن جامع عن عثما

كرب ذلك على املسلمني } والذين يكنزون الذهب والفضة اآلية { ملا نزلت : إياس عن جماهد عن بن عباس قال 
وقالوا ما يستطيع أحد منا يدع لولده ماال يبقى بعده فقال عمر أنا أفرج عنكم قالوا فانطلق عمر رضي اهللا عنه 

هللا عليه و سلم فقال يا نيب اهللا إنه قد كرب على أصحابك هذه اآلية فقال النيب صلى واتبعه ثوبان فأتيا النيب صلى ا
اهللا عليه و سلم إن اهللا عز و جل مل يفرض الزكاة إال ليطيب هبا ما بقي من أموالكم وإمنا فرض املواريث يف أموال 

رء املرأة الصاحلة إذا نظر إليها سرته وإذا تبقى بعدكم قال فكرب عمر رضي اهللا عنه مث قال أال أخربك خبري ما يكنز امل
  أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن حممد بن عقبة الشيباين بالكوفة أنبأ إبراهيم بن إسحاق الزهري  - ٧٠٢٨
عن حيىي فلم يذكر يف إسناده عثمان مبثل إسناده وقصر به بعض الرواة : ثنا حيىي بن يعلى بن احلارث احملاريب فذكره 

   ٣أبا اليقظان 



  باب الدليل على أن من أدى فرض اهللا يف الزكاة فليس عليه أكثر منه إال أن

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ثنا أبو سهل بن زياد القطان  - ٧٠٢٩يتطوع سوى ما مضى يف الباب قبله 
وهيب ثنا حيىي بن سعيد بن حيان يعين التيمي عن أيب زرعة عن أيب هريرة ثنا إسحاق بن احلسن احلريب ثنا عفان ثنا 

يا رسول اهللا دلين على عمل إذا عملته دخلت اجلنة قال تعبد اهللا : أن أعرابيا أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
والذي بعثك باحلق ال أزيد  ال تشرك به شيئا وتقيم الصالة يعين املكتوبة وتؤيت الزكاة املفروضة وتصوم رمضان قال

على هذا فلما أدبر قال من أراد أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل هذا رواه البخاري يف الصحيح عن 
حممد بن عبد الرحيم عن عفان ورواه مسلم عن أيب بكر بن إسحاق الصغاين عن عفان وحديث طلحة بن عبيد اهللا 

  لصالة يف قصة األعرايب قد مضى يف كتاب ا

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال ثنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ثنا احلسني بن احلسن بن مهاجر ثنا  - ٧٠٣٠
هارون بن سعيد األيلي ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين بن جريج عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا 

فقد أذهبت عنك شره كذا رواه بن وهب هبذا اإلسناد مرفوعا وكذلك  إذا أديت زكاة مالك: عليه و سلم قال 
  رواه يونس بن عبد األعلى عن بن وهب ورواه عيسى بن مثرود عن بن وهب من قول أيب الزبري 

وقد أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن جنيد أنبأ أبو مسلم ثنا أبو عاصم عن بن جريج أخربين  - ٧٠٣١
إذا أديت زكاة كنزك فقد ذهب شره فذكره موقوفا وهذا أصح وقد روي بإسناد : أنه مسع جابرا يقول  أبو الزبري

  آخر مرفوعا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب عن عمرو بن  - ٧٠٣٢
ن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال احلارث عن دراج أيب السمح عن بن حجرية األكرب اخلوالين ع

  إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ومن مجع ماال حراما مث تصدق به مل يكن له فيه أجر وكان إصره عليه : 

وفيما ذكر أبو داود يف املراسيل عن حممد بن صباح عن هشيم عن عذافر البصري عن احلسن عن النيب  - ٧٠٣٣
من أدى زكاة ماله فقد أدى احلق الذي عليه ومن زاد فهو أفضل أخربنا أبو بكر بن : ه و سلم مرسال صلى اهللا علي

  حممد أنبأ أبو احلسني أنبأ اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره 

وأما احلديث الذي أخربناه حممد بن عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ٧٠٣٤
ثنا العباس الدوري ثنا شاذان ثنا شريك عن أيب محزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس أهنا سألت النيب صلى  يعقوب

سئل عن هذه اآلية ويف أمواهلم حق معلوم قال إن يف هذا املال حقا سوى الزكاة وتال : اهللا عليه و سلم أو قالت 
لكن الرب من آمن باهللا واليوم اآلخر واملالئكة ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب و{ هذه اآلية 

والكتاب والنبيني وآتى املال على حبه ذوي القرىب واليتامى واملساكني وبن السبيل والسائلني ويف الرقاب وأقام 
فهذا حديث يعرف بأيب محزة ميمون األعور كويف وقد جرحه أمحد بن حنبل وحيىي بن معني } الصالة وآتى الزكاة 

مها من حفاظ احلديث والذي يرويه أصحابنا يف التعاليق ليس يف املال حق سوى الزكاة فلست أحفظ فيه فمن بعد
  إسنادا والذي رويت يف معناه ما قدمت ذكره واهللا أعلم 



  مجاع أبواب فرض اإلبل السائمة

 )٤   

  باب العدد الذي إذا بلغته اإلبل كانت فيها صدقة

ظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلاف - ٧٠٣٥
الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا 

عبد الرمحن بن أيب صعصعة املازين  حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا حيىي بن بكري ثنا مالك عن حممد بن عبد اهللا بن
ليس فيما دون مخس أواق من الورق : عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

صدقة وليس فيما دون مخس ذود من اإلبل صدقة وليس فيما دون مخسة أوسق من التمر صدقة رواه البخاري يف 
  الك الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن م

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر املخرمي ثنا  - ٧٠٣٦
سفيان بن عيينة عن عمرو بن حيىي بن عمارة بن أيب حسن املازين عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا 

ق صدقة وليس فيما دون مخس ذود صدقة قال سفيان واألوقية ليس فيما دون مخس أوا: صلى اهللا عليه و سلم 
  أربعون درمها رواه مسلم يف الصحيح عن عمرو الناقد عن سفيان بن عيينة وذكر معهما األوساق 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان  - ٧٠٣٧
نبأ مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد أنبأ الشافعي أ

ثنا عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب القعنيب قال قرأت على مالك بن أنس عن عمرو بن حيىي املازين عن أبيه قال مسعت 
يس فيما دون مخس ذود صدقة وليس فيما دون ل: أبا سعيد اخلدري يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مخس أواق صدقة وليس فيما دون مخسة أوسق صدقة رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك 
٥   

  باب كيف فرض الصدقة

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أنبأ عبد اهللا بن عمر بن أمحد بن شوذب بواسط ثنا شعيب  - ٧٠٣٨
أيوب ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري ح وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا  بن

حممد بن أيوب أنبأ سهل بن عثمان ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري حدثين أيب ثنا مثامة بن عبد اهللا حدثين أنس بن 
خلف وجه أنس بن مالك إىل البحرين فكتب له بسم اهللا الرمحن أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه ملا است: مالك 

الرحيم هذه فريضة الصدقة اليت فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على املسلمني اليت أمر اهللا هبا رسول اهللا 
ن من صلى اهللا عليه و سلم فمن سئلها من املؤمنني على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فال يعطه يف أربع وعشري

اإلبل فما دوهنا الغنم يف كل مخس شاة فإذا بلغت مخسا وعشرين إىل مخس وثالثني ففيها ابنة خماض أنثى فإن مل تكن 
فيها ابنة خماض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستة وثالثني إىل مخس وأربعني ففيها ابنة لبون فإذا بلغت ستة وأربعني إىل 



إحدى وستني إىل مخس وسبعني ففيها جذعة فإذا بلغت ستة وسبعني إىل  ستني ففيها حقة طروقة اجلمل فإذا بلغت
تسعني ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعني إىل عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا اجلمل فإذا زادت على 

ا شيء إال عشرين ومائة ففي كل أربعني ابنة لبون ويف كل مخسني حقة ومن مل يكن له إال أربع من اإلبل فليس فيه
أن يشاء رهبا فإذا بلغت مخسا من اإلبل ففيها شاة قال ومن بلغت عنده من اإلبل صدقة اجلذعة وليس عنده جذعة 
وعنده حقة فإهنا تقبل منه وجيعل معها شاتني إن استيسرتا أو عشرين درمها ومن بلغت عنده صدقة احلقة وليست 

يعطيه املصدق عشرين درمها أو شاتني ومن بلغت صدقته احلقة عنده احلقة وعنده جذعة فإهنا تقبل منه اجلذعة و
وليست عنده إال ابنة لبون فإهنا تقبل منه ابنة لبون ويعطى معها شاتني أو عشرين درمها ومن بلغت صدقته ابنة لبون 

نة لبون وليست عنده وعنده حقة فإهنا تقبل منه احلقة ويعطيه املصدق عشرين درمها أو شاتني ومن بلغت صدقته اب
وليست عنده وعنده بنت خماض فإهنا تقبل منه ابنة خماض ويعطي معها عشرين درمها أو شاتني وصدقة الغنم يف 

سائمتها فإذا كانت أربعني إىل عشرين ومائة شاة ففيها شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إىل أن تبلغ مائتني ففيها 
يها ثالث شياه فإذا زادت الغنم على ثالمثائة ففي كل مائة شاة وال شاتان فإذا زادت على املائتني إىل ثالمثائة فف

خيرج يف الصدقة هرمة وال ذات عوار وال تيس الغنم إال أن يشاء املصدق فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 
مائة فليس أربعني شاة واحدة فليس فيها صدقة إال أن يشاء رهبا ويف الرقة ربع العشر فإذا مل يكن مال إال تسعني و

فيها صدقة إال أن يشاء رهبا لفظ حديث أيب عبد اهللا رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن املثىن 
  األنصاري مفرقا يف موضعني 

وأخربنا أبو علي الروذباري ثنا عبد اهللا بن عمر بن أمحد بن شوذب ثنا شعيب بن أيوب ثنا حممد بن  - ٧٠٣٩
أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه ملا استخلف بعثه إىل : ل فحدثين أيب عن مثامة عن أنس عبد اهللا األنصاري قا

البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه خبامت النيب صلى اهللا عليه و سلم وكان نقش اخلامت ثالثة أسطر سطر حممد 
دين أمحد بن حنبل عن وسطر رسول وسطر اهللا رواه البخاري يف الصحيح عن األنصاري مث قال البخاري وزا

  األنصاري فذكر قصة اخلامت 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا  - ٧٠٤٠
أخذت هذا الكتاب من مثامة بن عبد : حممد بن عبيد اهللا املنادي ثنا يونس بن حممد املؤدب ثنا محاد بن سلمة قال 

 بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضي اهللا عنه كتب له إن هذه فرائض الصدقة اليت فرض اهللا
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على املسلمني اليت أمر اهللا عز و جل هبا رسوله فمن سئلها من املسلمني على 

بل يف كل مخس ذود شاة فإذا بلغت مخسا وجهها فليعطها ومن سئل فوقه فال يعطه فيما دون مخس وعشرين من اإل
وعشرين ففيها ابنة خماض إىل مخس وثالثني فإن مل تكن ابنة خماض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثالثني ففيها بنت 

لبون إىل مخس وأربعني فإذا بلغت ستا وأربعني ففيها حقة طروقة الفحل إىل ستني فإذا بلغت واحدة وستني ففيها 
وسبعني فإذا بلغت ستا وسبعني ففيها ابنتا لبون إىل تسعني فإذا بلغت واحدة وتسعني ففيها حقتان  جذعة إىل مخس

طروقتا الفحل إىل عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعني ابنة لبون ويف كل مخسني حقة فإذا 
عنده جذعة وعنده حقة فإهنا تقبل منه تباين أسنان اإلبل وفرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة اجلذعة وليس 

حقة وجيعل معها شاتان إن استيسرتا له أو عشرين درمها ومن بلغت عنده صدقة احلقة وليس عنده إال جذعة فإهنا 
تقبل منه ويعطيه املصدق عشرين درمها أو شاتني ومن بلغت عنده صدقة احلقة وليست عنده إال ابنة لبون فإهنا تقبل 



شاتان إن استيسرتا له أو عشرين درمها ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إال حقة منه وجيعل معها 
فإهنا تقبل منه ويعطيه املصدق عشرين درمها أو شاتني ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده 

من بلغت صدقته ابنة خماض وليس عنده ابنة خماض فإهنا تقبل منه وجيعل معها شاتان إن استيسرتا أو عشرين درمها و
إال بن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن مل يكن عنده إال أربعة من اإلبل فليس عليه فيها شيء إال أن 

يشاء رهبا ويف صدقة الغنم يف سائمتها إذا كانت أربعني ففيها شاة إىل عشرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إىل 
دت واحدة ففيها ثالث شياه إىل ثالمثائة فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة وال تؤخذ يف الصدقة مائتني فإذا زا

هرمة وال ذات عوار وال تيس الغنم إال أن يشاء املصدق وال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة 
لرجل ناقصة من أربعني شاة شاة واحدة وما كان من خليطني فإهنما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة ا

فليس فيها شيء إال أن يشاء رهبا ويف الرقة ربع العشور فإذا مل يكن املال إال تسعون ومائة درهم فليس فيها شيء 
إال أن يشاء رهبا ورواه النضر بن مشيل عن محاد بن سلمة قال أخذنا هذا الكتاب من مثامة بن عبد اهللا بن أنس حيدثه 

ن مالك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخربنا أبو سعيد بن أيب عمر ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب عن أنس ب
أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي حديث أنس حديث ثابت من جهة محاد بن سلمة وغريه عن رسول اهللا 

ل قال علي بن عمر احلافظ حلديث محاد بن صلى اهللا عليه و سلم وبه نأخذ وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه قا
  سلمة وما قبله إسناد صحيح وكلهم ثقات 

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب  - ٧٠٤١
أبو سهل بشر بن أمحد أنبأ القاضي ثنا أبو الربيع ح وأخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف الفقيه املهرجاين هبا حدثين 

قال رأيت عند مثامة بن عبد اهللا بن أنس كتابا كتبه أبو بكر : أبو يعلى ثنا أبو الربيع ثنا محاد بن زيد ثنا أيوب 
الصديق رضي اهللا عنه ألنس بن مالك رضي اهللا عنه حني بعثه على صدقة البحرين عليه خامت النيب صلى اهللا عليه و 

  فيه مثل هذا القول سلم حممد رسول اهللا 

يعين مثل ما أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن ثنا يوسف ثنا أبو الربيع الزهراين ح وأخربنا أبو احلسن  - ٧٠٤٢
بن أيب املعروف حدثين بشر بن أمحد ثنا أبو يعلى ثنا أبو الربيع الزهراين أنبأ محاد بن زيد قال مسعت أيوب وعبد 

أنه قرأ كتاب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه ليس فيما : بن عمر حيدثون عن نافع  الرمحن السراج وعبيد اهللا
دون مخس من اإلبل شيء فإذا بلغت مخسا ففيها شاة إىل التسع فإذا كانت عشرا فشاتان إىل أربع عشرة فإذا بلغت 

ا بلغت مخسا وعشرين مخس عشرة ففيها ثالث إىل تسع عشرة فإذا بلغت العشرين فأربع إىل أربع وعشرين فإذ
ففيها ابنة خماض إىل مخس وثالثني فإذا زادت ففيها ابنة لبون إىل مخس وأربعني فإذا زادت ففيها حقة إىل الستني فإذا 

زادت فجذعة إىل مخس وسبعني فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إىل التسعني فإذا زادت ففيها حقتان إىل عشرين ومائة 
قة ويف كل أربعني ابنة لبون وليس يف الغنم شيء فيما دون األربعني فإذا بلغت فإذا زادت ففي كل مخسني ح

األربعني ففيها شاة إىل عشرين ومائة فإذا زادت فشاتان إىل املائتني فإذا زادت على املائتني فثالث إىل ثالث مائة فإذا 
مر عن نافع عن بن عمر عن عمر زادت على ثالث مائة ففي كل مائة تامة شاة ورواه الثوري عن عبيد اهللا بن ع

  ورواه موسى بن عقبة عن نافع عن عبد اهللا بن عمر قال هذه نسخة كتاب عمر رضي اهللا عنه 



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ٧٠٤٣
أن هذا كتاب : ى بن عقبة عن نافع عن عبد اهللا بن عمر سليمان أنبأ الشافعي أنبأ أنس بن عياض عن موس

الصدقات فيه يف كل أربع وعشرين من اإلبل فدوهنا الغنم يف كل مخس شاة وفيما فوق ذلك إىل مخس وثالثني ابنة 
خماض فإن مل تكن بنت خماض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إىل مخس وأربعني ابنة لبون وفيما فوق ذلك إىل ستني 

ة طروقة الفحل وفيما فوق ذلك إىل مخس وسبعني جذعة وفيما فوق ذلك إىل تسعني ابنتا لبون وفيما فوق ذلك حق
إىل عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل فما زاد على ذلك ففي كل أربعني ابنة لبون ويف كل مخسني حقة ويف سائمة 

وق ذلك إىل مائتني شاتان وفيما فوق ذلك إىل ثالمثائة الغنم إذا كانت أربعني إىل أن تبلغ عشرين ومائة شاة وفيما ف
ثالث شياه فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة وال خترج يف الصدقة هرمة وال ذات عوار وال تيس إال ما شاء 

املصدق وال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة وما كان من خليطني فإهنما يتراجعان بينهما 
يف الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم مخس أواق هذه نسخة كتاب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بالسوية و

اليت كان يأخذ عليها قال الشافعي وهبذا كله نأخذ وقد رواه سفيان بن حسني عن الزهري عن سامل بن عبد اهللا عن 
  أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

افظ أنبأ أبو بكر حممد بن املؤمل أنبأ الفضل بن حممد الشعراين ثنا عبد اهللا بن أخربناه أبو عبد اهللا احل - ٧٠٤٤
كتب رسول اهللا صلى اهللا : حممد النفيلي ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسني عن الزهري عن سامل عن أبيه قال 

بكر حىت قبض مث عمل به عمر عليه و سلم كتاب الصدقة فلم خيرجه إىل عماله حىت قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو 
حىت قبض فكان فيه يف مخس من اإلبل شاة ويف عشر شاتان ويف مخس عشرة ثالث شياه ويف عشرين أربع شياه ويف 
مخس وعشرين ابنة خماض إىل مخس وثالثني فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إىل مخس وأربعني فإذا زادت واحدة 

دة ففيها جذعة إىل مخس وسبعني فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إىل تسعني ففيها حقة إىل ستني فإذا زادت واح
فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إىل عشرين ومائة فإن كانت اإلبل أكثر من ذلك ففي كل مخسني حقة ويف كل 

مائتني فإذا زادت  أربعني ابنة لبون ويف الغنم يف كل أربعني شاة شاة إىل عشرين ومائة فإذا زادت واحدة فشاتان إىل
على املائتني ففيها ثالث شياه إىل ثالمثائة فإذا كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شيء 

حىت تبلغ املائة وال يفرق بني جمتمع وال جيمع بني متفرق خمافة الصدقة وما كان من خليطني فإهنما يتراجعان بالسوية 
ال ذات عيب قال الزهري إذا جاء املصدق قسمت الشاء أثالثا ثلثا شرار وثلثا خيار وال تؤخذ يف الصدقة هرمة و

  وثلثا وسط فيأخذ املصدق من الوسط ومل يذكر الزهري البقر 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا حممد بن يزيد  - ٧٠٤٥
بإسناده ومعناه قال فإن مل تكن بنت خماض فابن لبون قال ومل يذكر كالم الزهري : بن حسني الواسطي أنبأ سفيان 

قال أبو عيسى الترمذي يف كتاب العلل سألت حممد بن إمساعيل البخاري عن هذا احلديث فقال أرجو أن يكون 
ن عدي احلافظ قال وقد وافق حمفوظا وسفيان بن حسني صدوق وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد عبد اهللا ب

سفيان بن حسني على هذه الرواية عن سامل عن أبيه حديث الصدقات سليمان بن كثري أخو حممد بن كثري حدثناه 
بن صاعد عن يعقوب الدورقي عن عبد الرمحن بن مهدي عن سليمان كذلك قال وقد رواه عن الزهري عن سامل 

  ليمان بن كثري رفعاه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن أبيه مجاعة فأوقفوه وسفيان بن حسني وس



أخربنا حبديث سليمان بن كثري أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا  - ٧٠٤٦
يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سليمان بن كثري عن الزهري عن سامل عن أبيه 

أقرأين سامل كتابا كتبه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل أن يتوفاه اهللا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عن رسول 
عز و جل يف الصدقة فوجدت فيه يف مخس ذود شاة ويف عشر شاتان ويف مخس عشرة ثالث شياه ويف عشرين أربع 

ابنة خماض فابن لبون ذكر فإذا كانت ستا وثالثني شياه ويف مخس وعشرين ابنة خماض إىل مخس وثالثني فإذا مل تكن 
فابنة لبون إىل مخس وأربعني فإذا كانت ستا وأربعني فحقة إىل ستني فإذا كانت إحدى وستني فجذعة إىل مخس 

وسبعني فإذا زادت فابنتا لبون إىل تسعني فإذا زادت فحقتان إىل عشرين ومائة فإذا كثرت اإلبل ففي كل مخسني 
أربعني ابنة لبون ووجدت فيه يف أربعني شاة شاة إىل عشرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إىل مائتني حقة ويف كل 

فإذا زادت ففيها ثالث إىل ثالمثائة مث يف كل مائة شاة ووجدت فيه ال يفرق بني جمتمع وال جيمع بني متفرق 
  ووجدت فيه ال جيوز يف الصدقة تيس وال هرمة وال ذات عوار 

دثنا أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي ثنا حممد بن املؤمل ثنا الفضل بن حممد بن املسيب ثنا ح - ٧٠٤٧
احلكم بن موسى ح وحدثنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قاال أنبأ أبو 

سن بن عبد اجلبار الصويف ثنا احلكم بن موسى ثنا عمرو حممد بن جعفر بن حممد بن مطر ثنا أبو عبد اهللا أمحد بن احل
أن : حيىي بن محزة عن سليمان بن داود حدثين الزهري عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتب إىل أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن 
ى أهل اليمن وهذه نسختها بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد النيب إىل شرحبيل بن عبد كالل ونعيم حزم وقرئت عل

بن عبد كالل واحلارث بن عبد كالل قيل ذي رعني ومعافر ومهدان أما بعد فقد رفع رسولكم وأعطيتم من املغامن 
ء وكان سيحا أو كان بعال ففيه العشر إذا مخس اهللا وما كتب اهللا على املؤمنني من العشر يف العقار ما سقت السما

بلغ مخسة أوسق وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ مخسة أوسق ويف كل مخس من اإلبل سائمة 
شاة إىل أن تبلغ أربعا وعشرين فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة خماض فإن مل توجد ابنة خماض فابن 

تبلغ مخسا وثالثني فإذا زادت على مخس وثالثني واحدة ففيها ابنة لبون إىل أن تبلغ مخسا وأربعني  لبون ذكر إىل أن
فإن زادت واحدة على مخس وأربعني ففيها حقة طروقة اجلمل إىل أن تبلغ ستني فإن زادت على ستني واحدة ففيها 

ابنتا لبون إىل أن تبلغ تسعني فإن زادت  جذعة إىل أن تبلغ مخسا وسبعني فإن زادت واحدة على مخس وسبعني ففيها
واحدة على التسعني ففيها حقتان طروقتا اجلمل إىل أن تبلغ عشرين ومائة فما زاد على عشرين ومائة ففي كل 
أربعني بنت لبون ويف كل مخسني حقة طروقة اجلمل ويف كل ثالثني باقورة تبيع جذع أو جذعة ويف كل أربعني 

عني شاة سائمة شاة إىل أن تبلغ عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها باقورة بقرة ويف كل أرب
شاتان إىل أن تبلغ مائتني فإن زادت واحدة ففيها ثالث إىل أن تبلغ ثالمثائة فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة وال 

فرق وال يفرق بني جمتمع خشية تؤخذ يف الصدقة هرمة وال عجفاء وال ذات عوار وال تيس الغنم وال جيمع بني مت
الصدقة وما أخذ من اخلليطني فإهنما يتراجعان بينهما بالسوية ويف كل مخس أواق من الورق مخسة دراهم وما زاد 

ففي كل أربعني درمها درهم وليس فيما دون مخس أواق شيء ويف كل أربعني دينارا دينار وإن الصدقة ال حتل حملمد 
ة تزكى هبا أنفسهم ولفقراء املسلمني ويف سبيل اهللا وليس يف رقيق وال مزرعة وال عماهلا وأهل بيته إمنا هي الزكا

شيء إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر وإنه ليس يف عبد مسلم وال يف فرسه شيء قال حيىي أفضل مث قال كان يف 
بغري حق والفرار يوم الزحف يف سبيل  الكتاب إن أكرب الكبائر عند اهللا يوم القيامة إشراك باهللا وقتل النفس املؤمنة



اهللا وعقوق الوالدين ورمي احملصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإن العمرة احلج األصغر وال ميس 
القرآن إال طاهر وال طالق قبل إمالك وال عتاق حىت يبتاع وال يصلني أحدكم يف ثوب واحد ليس على منكبه شيء 

واحد ليس بني فرجه وبني السماء شيء وال يصلني أحدكم يف ثوب واحد وشقه بادي وال وال حيتبني يف ثوب 
يصلني أحد منكم عاقص شعره وكان يف الكتاب إن من اعتبط مؤمنا قتال عن بينة فإنه قود إال أن يرضي أولياء 

الدية ويف البيضتني الدية  املقتول وإن يف النفس الدية مائة من اإلبل ويف األنف إذا أوعب جدعه الدية ويف اللسان
ويف الذكر الدية ويف الصلب الدية ويف العينني الدية ويف الرجل الواحدة نصف الدية ويف املأمومة ثلث الدية ويف 

اجلائفة ثلث الدية ويف املنقلة مخس عشرة من اإلبل ويف كل أصبع من األصابع من اليد والرجل عشر من اإلبل ويف 
املوضحة مخس من اإلبل وإن الرجل يقتل باملرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار أخربنا أبو السن مخس من اإلبل ويف 

سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ قال مسعت عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز يقول مسعت أمحد بن حنبل 
كون صحيحا قال ومسعت وسئل عن حديث الصدقات هذا الذي يرويه حيىي بن محزة أصحيح هو فقال أرجو أن ي

عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز يقول وقد حدثنا عن احلكم بن موسى عن حيىي بن محزة عن سليمان بن داود عن 
الزهري حبديث الصدقات فقال قد أخرج أمحد بن حنبل هذا احلديث يف مسنده عن احلكم بن موسى عن حيىي بن 

ود حيىي بن محزة وصدقة بن عبد اهللا من الشاميني وأما حديث محزة قال أبو أمحد وقد روي عن سليمان بن دا
الصدقات فله أصل يف بعض ما رواه معمر عن الزهري عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم فأفسد إسناده 

وحديث سليمان بن داود جمود اإلسناد قال الشيخ وقد أثىن على سليمان بن داود اخلوالين هذا أبو زرعة الرازي 
امت الرازي وعثمان بن سعيد الدارمي ومجاعة من احلفاظ ورأوا هذا احلديث الذي رواه يف الصدقة موصول وأبو ح

  اإلسناد حسنا واهللا أعلم 

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة وأبو بكر حممد بن إبراهيم املشاط قاال أنبأ أبو عمرو بن  - ٧٠٤٨
يس أنبأ إسحاق بن حممد الفروي ثنا عبد اهللا بن عمر عن املثىن بن أنس عن مطر ثنا حممد بن أيوب بن حيىي بن ضر

مثل كتاب وجد يف قائم سيف عمر رضي اهللا عنه يف الصدقة : أبيه أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
هم هذا حديث حىت انتهى إىل الرقة وفيه بني الفريضتني عشرون درمها أو شاتان قيمتهما عشرة دراهم عشرة درا

أيب نصر ويف رواية املشاط عن املثىن بن أنس عن أبيه عن أنس بن مالك وهذا أشبه فإنه املثىن بن عبد اهللا بن أنس 
نسب إىل جده وهذه الرواية هي اليت ذكرها الشافعي عن القاسم بن عبد اهللا وقد روينا احلديث من حديث مثامة بن 

ة ورويناه عن سامل ونافع موصوال ومرسال ومن حديث عمرو بن حزم عبد اهللا بن أنس عن أنس من أوجه صحيح
   ٦موصوال ومجيع ذلك يشد بعضه بعضا وباهللا التوفيق 

  باب إبانة قوله ويف كل أربعني ابنة لبون ويف كل مخسني حقة

حممد بن أمساء ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا أبو املثىن ثنا عبد اهللا بن - ٧٠٤٩
هذه نسخة كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اليت : عبد اهللا بن املبارك عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال 

كتب يف الصدقة وهو عند آل عمر بن اخلطاب قال بن شهاب أقرأنيها سامل بن عبد اهللا بن عمر فوعيتها على 
من عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر وسامل بن عبد اهللا حني أمر على املدينة وجهها وهي اليت انتسخ عمر بن عبد العزيز 

فأمر عماله بالعمل هبا وكتب هبا إىل الوليد بن عبد امللك فأمر الوليد عماله بالعمل هبا مث مل يزل اخللفاء يأمرون 



ا وال يتعدوهنا وهذا كتاب بذلك بعده مث أمر هبا هشام فنسخها إىل كل عامل من املسلمني وأمرهم بالعمل مبا فيه
تفسريه ال يؤخذ يف شيء من اإلبل الصدقة حىت تبلغ مخس ذود فإذا بلغت مخسا ففيها شاة حىت تبلغ عشرا فإذا 
بلغت عشرا ففيها شاتان حىت تبلغ مخس عشرة فإذا بلغت مخس عشرة ففيها ثالث شياه حىت تبلغ عشرين فإذا 

سا وعشرين فإذا بلغت مخسا وعشرين أفرضت فكان فيها فريضة بنت بلغت عشرين ففيها أربع شياه حىت تبلغ مخ
خماض فإن مل توجد بنت خماض فابن لبون ذكر حىت تبلغ مخسا وثالثني فإذا بلغت ستا وثالثني ففيها بنت لبون حىت 

ني ففيها تبلغ مخسا وأربعني فإذا كانت ستا وأربعني ففيها حقة طروقة اجلمل حىت تبلغ ستني فإذا كانت إحدى وست
جذعة حىت تبلغ مخسا وسبعني فإذا بلغت ستا وسبعني ففيها بنتا لبون حىت تبلغ تسعني فإذا كانت إحدى وتسعني 
ففيها حقتان طروقتا اجلمل حىت تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثالث بنات لبون حىت 

يها حقة وبنتا لبون حىت تبلغ تسعا وثالثني ومائة فإذا كانت تبلغ تسعا وعشرين ومائة فإذا كانت ثالثني ومائة فف
أربعني ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حىت تبلغ تسعا وأربعني ومائة فإذا كانت مخسني ومائة ففيها ثالث حقاق حىت 

ا كانت تبلغ تسعا ومخسني ومائة فإذا بلغت ستني ومائة ففيها أربع بنات لبون حىت تبلغ تسعا وستني ومائة فإذ
سبعني ومائة ففيها حقة وثالث بنات لبون حىت تبلغ تسعا وسبعني ومائة فإذا كانت مثانني ومائة ففيها حقتان وبنتا 
لبون حىت تبلغ تسعا ومثانني ومائة فإذا كانت تسعني ومائة ففيها ثالث حقاق وبنت لبون حىت تبلغ تسعا وتسعني 

مخس بنات لبون أي السنني وجدت فيها أخذت على عدة ما كتبنا يف  ومائة فإذا كانت مائتني ففيها أربع حقاق أو
هذا الكتاب مث كل شيء من اإلبل على ذلك يؤخذ على حنو ما كتبنا يف هذا الكتاب وال يؤخذ من الغنم صدقة 
 حىت تبلغ أربعني شاة فإذا بلغت أربعني شاة ففيها شاة حىت تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة

ففيها شاتان حىت تبلغ مائتني فإذا كانت شاة ومائتني ففيها ثالث شياه حىت تبلغ ثالمثائة فإذا زادت على ثالمثائة شاة 
فليس فيها إال ثالث شياه حىت تبلغ أربعمائة شاة فإذا بلغت أربعمائة شاة ففيها أربع شياه حىت تبلغ مخسمائة فإذا 

بلغ ستمائة شاة فإذا بلغت ستمائة شاة ففيها ست شياه فإذا بلغت بلغت مخسمائة شاة ففيها مخس شياه حىت ت
سبعمائة شاة ففيها سبع شياه حىت تبلغ مثان مائة شاة فإذا بلغت مثان مائة شاة ففيها مثان شياه حىت تبلغ تسعمائة 

ه مث يف كل ما شاة فإذا بلغت تسعمائة شاة ففيها تسع شياه حىت تبلغ ألف شاة فإذا بلغت ألف شاة ففيها عشر شيا
  زادت مائة شاة شاة 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا  - ٧٠٥٠
يزيد بن هارون أنبأ حبيب بن أيب حبيب ثنا عمرو بن هرم حدثين حممد بن عبد الرمحن األنصاري يعين أبا الرجال 

عمر بن عبد العزيز أرسل إىل املدينة يلتمس كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الصدقات ملا استخلف : قال 
وكتاب عمر فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل عمرو بن حزم يف الصدقات 

هللا عليه و سلم فنسخا له ووجد عند آل عمر كتاب عمر رضي اهللا عنه يف الصدقات مثل كتاب رسول اهللا صلى ا
فحدثين عمرو أنه طلب إىل حممد بن عبد الرمحن أن ينسخ له ما يف ذينك الكتابني فنسخ له فذكر صدقة اإلبل من 
مخس إىل مائتني كما مضى يف احلديث قبله وزاد فقال فإذا بلغت مائتني وعشرا ففيها أربع بنات لبون وحقه إىل ان 

ت عشرين ومائتني ففيها ثالث بنات لبون وحقتان إىل أن تبلغ ثالثني ومائتني فإذا تبلغ عشرين ومائتني فإذا بلغ
بلغت ثالثني ومائتني ففيها ثالث حقاق وبنتا لبون مث ذكر احلديث يف ذكر فريضتها كلما زادت عشرا حىت تبلغ 

ن السنني شاء أن يأخذ ثالمثائة قال فإذا بلغت ثالمثائة ففيها ست حقاق أو مخس بنات لبون وحقتان فمن أي هذي



املصدق أخذ فإذا زاد اإلبل على ثالمثائة ففيها يف كل مخسني حقة ويف كل أربعني ابنة لبون وال يأخذ مما دون العشر 
  شيئا 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا يزيد بن  - ٧٠٥١
إسحاق وحبيب عن عمرو بن هرم أن أبا الرجال حممد بن عبد الرمحن األنصاري أخربه أن عمر هارون أنبأ حممد بن 

بن عبد العزيز حني استخلف أرسل إىل املدينة يلتمس عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الصدقات فوجد عند آل 
ووجد عند آل عمر بن  عمرو بن حزم كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل عمرو بن حزم يف الصدقات

اخلطاب رضي اهللا عنه كتاب عمر إىل عماله يف الصدقات مبثل كتاب النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل عمرو بن حزم 
يف صدقة اإلبل ما : فأمر عمر بن عبد العزيز عماله على الصدقات أن يأخذوا مبا يف ذينك الكتابني فكان فيهما 

ان إىل عشرين ومائة فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ففيها ثالث بنات زادت على التسعني واحدة ففيها حقت
لبون حىت تبلغ تسعا وعشرين ومائة فإذا كانت اإلبل أكثر من ذلك فليس فيما ال يبلغ العشرة منها شيء حىت تبلغ 

   ٧العشرة 

  باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن علي رضي اهللا عنه خبالف ما مضى يف مخس

من اإلبل وفيما زاد على مائة وعشرين من اإلبل وبيان ضعف تلك الرواية ورواية محاد بن سلمة عن قيس وعشرين 
أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه  - ٧٠٥٢بن سعد 

يف مخس : صم بن ضمرة عن علي عليه السالم ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن عا
  وعشرين من اإلبل مخس يعين شياه 

وأخربنا أبو احلسني أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان قال وحدثنا بن عثمان أنبأ عبد اهللا هو بن  - ٧٠٥٣
دت على عشرين ومائة قال مثله وزاد فإذا زا: املبارك أنبأ سفيان عن أيب إسحاق عن عاصم عن علي رضي اهللا عنه 

  ترد الفرائض إىل أوهلا فإذا كثرت اإلبل ففي كل مخسني حقة وهذا أحب إىل سفيان من قول أهل احلجاز 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا ثنا يعقوب ثنا حممد بن بشار ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان عن  - ٧٠٥٤
يف اإلبل إذا زادت على عشرين ومائة فبحساب ذلك يستأنف هبا : نه أيب إسحاق عن عاصم عن علي رضي اهللا ع

الفرائض وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثل ذلك قال أبو يوسف يعين يعقوب بن سفيان بلغين عن حيىي بن 
معني قال كان حيىي بن سعيد حيدث حبديث يغلط فيه عن سفيان الثوري عن أيب إسحاق عن عاصم عن علي رضي 

عنه قال إذا زادت اإلبل على عشرين ومائة تستأنف الفريضة وحيىي بن سعيد مل يغلط يف هذا وقد تابعه بن اهللا 
املبارك وهذا مشهور من رواية سفيان عن أيب إسحاق عن عاصم عن علي وقد أنكر أهل العلم هذا على عاصم بن 

و بن حزم وخالف كتاب أيب بكر ضمرة ألن رواية عاصم بن ضمرة عن علي عليه السالم خالف كتاب آل عمر
وعمر رضي اهللا عنهما قال الشيخ أما أبو زكريا حيىي بن معني رمحه اهللا فإنه أحال بالغلط على حيىي بن سعيد وذلك 

  فيما 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال مسعت العباس بن حممد يقول مسعت حيىي  - ٧٠٥٥
ان حيىي بن سعيد حيدث حبديث يغلط فيه عن سفيان الثوري عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة بن معني يقول ك

إذا زادت اإلبل على عشرين ومائة تستأنف الفريضة قال حيىي بن معني وحدث به : عن علي عليه السالم قال 
ريضة على احلساب وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال إذا زادت اإلبل على عشرين ومائة تستأنف الف

  األول قال حيىي هذا أصح احلديثني 

وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي ثنا  - ٧٠٥٦
أن حيىي بن سعيد القطان حدث عن : جعفر بن حممد بن األزهر ثنا املفضل بن غسان الغاليب قال ذكر حيىي بن معني 

سفيان حبديث تفرد به عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي اهللا عنه إذا زادت اإلبل على عشرين 
ومائة تستأنف الفريضة على احلساب األول فقال هذا غلط قال وذكرت ليحىي حديث وكيع عن سفيان عن 

ساب األول فقال هذا صحيح منصور عن إبراهيم قال إذا زادت اإلبل على عشرين ومائة تستأنف الفريضة على احل
قال الشيخ قول حيىي يف هذه الرواية حيتمل أن يكون إمنا عاب على حيىي القطان روايته عن سفيان حديثا تفرد به 

سفيان وهو عند أهل العلم باحلديث غلط وهو يتقي أمثال ذلك فال يروي إال ما هو صحيح عنده واهللا أعلم وأما 
رسي وغريه من األئمة فإهنم أحالوا بالغلط على عاصم بن ضمرة واستدلوا على أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفا

خطئه مبا فيه من اخلالف للروايات املشهورة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مث عن أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما 
ثر الرواة عن ذلك يف الصدقات وأما الشافعي رمحه اهللا فإنه قال يف كتاب القدمي روى هذا جمهول عن علي وأك

اجملهول يزعم أن الذي روى هذا عنه غلط عليه وأن هذا ليس يف حديثه يريد قوله يف االستئناف واستدل على هذا 
  يف كتاب آخر برواية من روى عن أيب إسحاق عن عاصم عن علي رضي اهللا عنه خبالف ذلك 

قوب ثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يع - ٧٠٥٧
إذا زادت اإلبل على عشرين ومائة ففي : قال شريك عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السالم 

كل مخسني حقة ويف كل أربعني بنت لبون قال وقال عمرو بن اهليثم وغريه عن شعبة عن أيب إسحاق عن عاصم عن 
ذا نقول وهو موافق للسنة وهم يعين بعض العراقيني ال يأخذون هبذا فيخالفون ما روي علي مثله قال الشافعي وهب

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما والثابت عن علي رضي اهللا عنه عندهم إىل قول 
  إبراهيم وشيء يغلط به عن علي رضي اهللا عنه 

أنبأ احلسن بن يعقوب العدل ثنا حيىي بن أيب طالب قال سئل عبد الوهاب وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ  - ٧٠٥٨
أن عليا رضي اهللا عنه قال : يعين بن عطاء عن صدقة اإلبل فأخربنا عن شعبة عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة 

 يف مخس من اإلبل شاة ويف عشر شاتان ويف مخس عشرة ثالث شياه ويف عشرين أربع شياه ويف مخس وعشرين
مخس شياه فإذا زادت ففيها ابنة خماض إىل مخس وثالثني فإذا زادت ففيها ابنة لبون إىل مخس وأربعني فذكر احلديث 
يف صدقة اإلبل إىل تسعني قال فإذا زادت ففيها حقتان طروقتا الفحل إىل عشرين ومائة فإذا زادت ففي كل مخسني 

هري بن معاوية عن أيب إسحاق عن عاصم واحلارث عن علي حقة ويف كل أربعني ابنة لبون قال الشيخ وقد رواه ز
  رضي اهللا عنه 



كما أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن حممد النفيلي ثنا زهري ثنا  - ٧٠٥٩
نيب صلى اهللا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن احلارث األعور عن علي رضي اهللا عنه قال زهري أحسبه عن ال

هاتوا ربع العشر فذكر احلديث إىل أن قال ويف اإلبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري قال : عليه و سلم أنه قال 
ويف مخس وعشرين مخس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها بنت خماض فإن مل تكن ابنة خماض فابن لبون ذكر إىل 

ة يعين على التسعني ففيها حقتان طروقتا اجلمل إىل عشرين مخس وثالثني مث ساق احلديث قال فإذا زادت واحد
ومائة فإن كانت اإلبل أكثر من ذلك ففي كل مخسني حقة وذكر باقي احلديث ليس فيه ما يف رواية سفيان عن أيب 

إسحاق من االستئناف وفيه ويف كثري من الروايات عنه يف مخس وعشرين مخس شياه وقد أمجعوا على ترك القول به 
خالفة عاصم بن ضمرة واحلارث األعور عن علي عليه السالم الروايات املشهورة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل

وعن أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما يف الصدقات يف ذلك كذلك رواية من روى عنه االستئناف خمالفة لتلك 
أهل النقل فيها فوجب تركها واملصري إىل ما الروايات املشهورة مع ما يف نفسها من االختالف والغلط وطعن أئمة 

  هو أقوى منها وباهللا التوفيق 

وأما األثر الذي ذكره أبو داود يف املراسيل عن موسى بن إمساعيل قال قال محاد قلت لقيس بن سعد  - ٧٠٦٠
أن : حزم خذ يل كتاب حممد بن عمرو بن حزم فأعطاين كتابا أخرب أنه أخذه من أيب بكر بن حممد بن عمرو بن 

النيب صلى اهللا عليه و سلم كتبه جلده فقرأته فكان فيه ذكر ما خيرج من فرائض اإلبل فقص احلديث إىل أن تبلغ 
عشرين ومائة فإذا كانت أكثر من ذلك فعد يف كل مخسني حقة وما فضل فإنه يعاد إىل أول فريضة اإلبل وما كان 

ة ليس فيها ذكر وال هرمة وال ذات عوار من الغنم فهذا أقل من مخس وعشرين ففيه الغنم يف كل مخس ذود شا
فيما أخربنا أبو بكر السليماين أنبأ أبو احلسني الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره وهو منقطع بني أيب 
 بكر بن حزم إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وقيس بن سعد أخذه عن كتاب ال عن مساع وكذلك محاد بن سلمة
أخذه عن كتاب ال عن مساع وقيس بن سعد ومحاد بن سلمة وإن كانا من الثقات فروايتهما هذه خبالف رواية 

احلفاظ عن كتاب عمرو بن حزم وغريه ومحاد بن سلمة ساء حفظه يف آخر عمره فاحلفاظ ال حيتجون مبا خيالف فيه 
قد مجع األمرين مع ما فيه من االنقطاع وباهللا ويتجنبون ما يتفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله وهذا احلديث 

  التوفيق 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد عبد اهللا بن عدي احلافظ ثنا عبد اهللا البغوي ثنا صاحل بن أمحد ثنا  - ٧٠٦١
اك مث قال محاد بن سلمة عن زياد األعلم وقيس بن سعد ليس بذ: علي بن املديين قال قال حيىي بن سعيد هو القطان 

حيىي إن كان ما حدث به محاد بن سلمة عن قيس بن سعد حقا فليس قيس بن سعد بشيء ولكن حديث محاد بن 
  سلمة عن الشيوخ عن ثابت وهذا الضرب يعين أنه ثبت فيها 

يب يقول أخربنا أبو سعد أنبأ أبو أمحد أنبأ حممد بن أمحد بن محاد ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال مسعت أ - ٧٠٦٢
  ضاع كتاب محاد بن سلمة عن قيس بن سعد فكان حيدثهم عن حفظه فهذه قصته 

أخربنا احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن املؤمل ثنا الفضل بن حممد ثنا أمحد بن حنبل ثنا  - ٧٠٦٣
   ٨: ال ضاع عفان قال قال محاد بن سلمة استعار مين حجاج األحول كتاب قيس فذهب إىل مكة فق



  باب تفسري أسنان اإلبل

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر قال قال أبو داود السجستاين مسعته من الرياشي وأيب حامت  - ٧٠٦٤
وغريمها ومن كتاب النضر بن مشيل ومن كتاب أيب عبيد ورمبا ذكر أحدهم الكلمة قالوا يسمى احلوار مث الفصيل 

خماض لسنة إىل متام سنتني فإذا دخلت يف الثالثة فهي بنت لبون فإذا متت هلا ثالث سنني  إذا فصل مث تكون بنت
فهي حقة إىل متام أربع سنني ألهنا استحقت أن تركب وحيمل عليها الفحل وهي تلقح وال يلقح الذكر حىت يثىن 

خلامسة فهي جذعة حىت يتم هلا ويقال للحقة طروقة الفحل ألن الفحل يطرقها إىل متام أربع سنني فإذا طعنت يف ا
مخس سنني فإذا دخلت يف السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثين حىت يستكمل ستا فإذا طعن يف السابعة مسي الذكر 

رباعيا واألنثى رباعية إىل متام السابعة فإذا دخل يف الثامنة ألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس 
ذا دخل يف التسع فاطلع نابه فهو بازل بزل نابه يعين طلع حىت يدخل يف العاشرة فهو وسدس إىل متام الثامنة فإ

حينئذ خملف مث ليس له اسم ولكن يقال بازل عام وبازل عامني وخملف عام وخملف عامني وخملف ثالثة أعوام إىل 
رملة حنو هذا وزاد فقال وإمنا مخس سنني واخللفة احلامل وقد ذكر الشافعي رمحه اهللا تفسري أسنان اإلبل يف رواية ح

مسي بن خماض يعين الذكر منها ألنه فصل عن أمه وحلقت أمه باملخاض وهي احلوامل فهو بن خماض وإن مل تكن 
   ٩حامال قال وإمنا مسي بن لبون ألن أمه وضعت غريه فصار هلا لنب 

  باب ال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول

احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  أخربنا أبو بكر أمحد بن - ٧٠٦٥
يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك جرير بن حازم ومسي آخر عن أيب إسحاق اهلمداين عن 

: ه و سلم عاصم بن ضمرة واحلارث بن عبد اهللا عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا علي
أنه قال هاتوا يل ربع العشور فذكر احلديث ويف آخره إال أن جريرا قال يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  وليس يف مال زكاة حىت حيول عليه احلول 

أخربنا علي بن حممد بن بشران وحممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد قاال أنبأ أبو عمرو عثمان بن  - ٧٠٦٦
محد بن السماك ثنا حممد بن عبيد اهللا بن أيب داود ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا حارثة بن حممد عن عمرة عن أ

ال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول : عائشة رضي اهللا عنها قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
حارثة مرفوعا ورواه الثوري عن حارثة موقوفا على  وكذلك رواه أبو معاوية وهرمي بن سفيان وأبو كدينة عن

عائشة وحارثة ال حيتج خبربه واالعتماد يف ذلك على اآلثار الصحيحة فيه عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه 
   ١٠وعثمان بن عفان وعبد اهللا بن عمر وغريهم رضي اهللا عنهم 

  عدد الفرض صحيح باب ال يأخذ الساعي فيما يأخذ مريضا وال معيبا ويف اإلبل

قد روينا يف أحاديث الصدقات عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وال يؤخذ يف الصدقات هرمة وال ذات عوار ويف 
  بعضها وال ذات عيب 



وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  - ٧٠٦٧
دثين عمرو بن احلارث حدثين عبد اهللا بن سامل عن الزبيدي قال حدثين حيىي بن جابر أن عبد إسحاق بن إبراهيم ح

: الرمحن بن جبري حدثه أن أباه حدثه أن عبد اهللا بن معاوية الغاضري حدثهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ال اهللا وأعطى زكاة ماله طيبة هبا نفسه قال ثالث من فعلهن فقد طعم طعم اإلميان من عبد اهللا وحده فإنه ال إله إ

رافدة عليه يف كل عام ومل يعط اهلرمة وال الدرنة وال الشرط الالئمة وال املريضة ولكن من أوسط أموالكم فإن اهللا 
عز و جل مل يسألكم خريه ومل يأمركم بشره وزكى عبد نفسه فقال رجل ما تزكية املرء نفسه يا رسول اهللا قال يعلم 

   ١١معه حيث ما كان وقال غريه وال الشرط اللئيمة  أن اهللا

  باب ال يأخذ الساعي فوق ما جيب وال ما خضا إال أن يتطوع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري مبرو ثنا أبو املوجه ثنا عبدان أنبأ  - ٧٠٦٨
قال : هللا بن صيفي عن أيب معبد موىل بن عباس عن بن عباس قال عبد اهللا أنبأ زكريا بن إسحاق عن حيىي بن عبد ا

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملعاذ حني بعثه إىل اليمن إنك ستأيت قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إىل أن 
هم مخس يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخربهم أن اهللا قد فرض علي

صلوات يف كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخربهم أن اهللا قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أمواهلم واتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينه وبني اهللا حجاب 

   بن املبارك وأخرجه مسلم من وجوه أخر عن زكريا رواه البخاري يف الصحيح عن حممد وغريه عن عبد اهللا

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر أنبأ أبو داود ثنا احلسن بن علي ثنا وكيع عن زكريا بن  - ٧٠٦٩
إسحاق املكي عن عمرو بن أيب سفيان اجلمحي عن مسلم بن ثفنة اليشكري قال احلسن روح يقول مسلم بن شعبة 

نافع بن علقمة أيب علي عرافة قومه فأمره أن يصدقهم قال فبعثين أيب يف طائفة منهم فأتيت شيخا  استعمل: قال 
كبريا يقال له سعر بن ديسم فقلت إن أيب بعثين إليك يعين ألصدقك قال بن أخي وأي حنو تأخذون قلت خنتار حىت 

الشعاب على عهد رسول اهللا صلى اهللا إنا نتبني ضروع الغنم قال بن أخي فإين أحدثك أين كنت يف شعب من هذه 
عليه و سلم يف غنم يل فجاءين رجالن على بعري فقاال يل إنا رسوال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إليك لتؤدي 
صدقة غنمك فقلت ما علي فيها فقاال شاة فاعمد إىل شاة قد عرفت مكاهنا ممتلئة حمضا وشحما فأخرجتها إليهما 

ع وقد هنانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نأخذ شافعا قلت فأي شيء تأخذان قاال عناقا فقاال هذه شاة الشاف
جذعة أو ثنية قال فاعمد إىل عناق معتاط واملعتاط اليت مل تلد ولدا وقد حان والدها فأخرجتها إليهما فقاال ناولناها 

ب خماضا وقال مسلم بن ثفنة والصواب مسلم فجعالها معهما على بعريمها مث انطلقا كذا قال وكيع حمضا والصوا
  بن شعبة قاله حيىي بن معني وغريه من احلفاظ 

أخربناه أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا روح بن عبادة ثنا  - ٧٠٧٠
مبعناه زاد فيه والشافع اليت يف فذكر احلديث : زكريا بن إسحاق ثنا عمرو بن أيب سفيان حدثين مسلم بن شعبة 

  بطنها ولدها 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا يعقوب  - ٧٠٧١
بن إبراهيم ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن حيىي بن عبد اهللا بن 

بعثين النيب صلى : عبد الرمحن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال 
اهللا عليه و سلم مصدقا فمررت برجل فجمع يل ماله فلم أجد عليه فيها إال ابنة خماض فقلت له أد ابنة خماض فإهنا 

عظيمة مسينة فخذها فقلت ما أنا بآخذ ما مل أومر به وهذا صدقتك فقال ذاك ما ال لنب فيه وال ظهر ولكن هذه ناقة 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل فإن قبله منك 

قبلته وإن رده عليك رددته قال فإين فاعل قال فخرج معي وخرج معه بالناقة اليت عرض علي حىت قدمنا على 
هللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له يا نيب اهللا أتاين رسولك ليأخذ من صدقة مايل وأمي اهللا ما قام يف مايل رسول رسول ا

اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال رسوله قط قبله فجمعت له مايل فزعم أن ما علي فيه ابنة خماض وذلك ما ال لنب فيه 
علي وها هي ذه قد جئتك هبا يا رسول اهللا خذها فقال له وال ظهر وقد عرضت عليه ناقة عظيمة ليأخذها فأىب 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذلك الذي عليك فإن تطوعت خبري آجرك اهللا فيه وقبلناه منك قال فها هي ذه يا 
ه رسول اهللا قد جئتك هبا فخذها فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقبضها ودعا له يف ماله بالربكة ورواه غري

   ١٢عن يعقوب بن إبراهيم فقال يف احلديث ناقة فتية عظيمة مسينة 

  باب املعتدي يف الصدقة كمانعها واالعتداء قد يكون من الساعي وقد يكون من

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا حيىي بن  - ٧٠٧٢رب املال 
أخربنا أبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي بالكوفة أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا بكري ثنا الليث ح و

حممد بن احلسني بن أيب احلنني ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن سعد بن سنان عن أنس 
دقة كمانعها قال قتيبة كان بن هليعة يقول املعتدي يف الص: بن مالك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

سنان بن سعد قال الشيخ أمحد كذا يقوله الليث سعد بن سنان وقال غريه سنان بن سعد قال البخاري الصحيح 
  عندي سنان بن سعد وسعد بن سنان خطأ إمنا قاله الليث بن سعد قال وقال الليث مرة سنان 

و أمحد بن عدي احلافظ ثنا عبد اهللا بن حممد بن سلمة ثنا حرملة ثنا أبو أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أب - ٧٠٧٣
وهب ثنا عمرو بن احلارث أن بن أيب حبيب حدثه عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك أن رسول اهللا 

عد وكذلك ال إميان ملن ال أمانة له واملعتدي يف الصدقة كمانعها كذا قال سنان بن س: صلى اهللا عليه و سلم قال 
  يقوله سعيد بن أيب أيوب وقاله أيضا أبو صاحل عن الليث قال الشيخ 

وقال احلسن البصري يف رجل وجبت عليه الزكاة فلم يزك حىت ذهب ماله قال هو دين عليه حىت  - ٧٠٧٤
: حلسن يقضيه أخربناه أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد ثنا سعدان ثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن ا

   ١٣فذكره 

  باب الزكاة تتلف يف يدي الساعي فال يكون على رب املال ضماهنا



أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ٧٠٧٥
د عن سعيد بن أيب هالل ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك بن هليعة والليث بن سعد عن خالد بن يزي

عمن حدثه عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أنه قال أتى رجل من بين متيم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
يا رسول اهللا إذا أديت الزكاة إىل رسولك فقد برئت منها إىل اهللا وإىل رسوله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : 

  إىل رسويل فقد برئت منها لك أجرها وإمثها على من بدهلا سلم نعم إذا أديت الزكاة 

  مجاع أبواب صدقة البقر السائمة

أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو عمر وعثمان بن أمحد السماك ثنا  - ٧٠٧٦
ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو  حممد بن عبيد اهللا بن يزيد املنادي ثنا حممد بن عبيد الطنافسي ثنا األعمش

جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا وكيع ثنا األعمش 
سلم وهو جالس يف ظل  انتهيت إىل النيب صلى اهللا عليه و: عن املعرور بن سويد عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال 

الكعبة فلما رآين قال هم األخسرون ورب الكعبة قال فجئت حىت جلست فلم اتقار أن قمت فقلت من هم فداك 
أيب وأمي قال هم األكثرون إال من قال باملال هكذا وهكذا أربع مرات وقليل ما هم ما من صاحب إبل وال بقر وال 

ة أعظم ما كانت وأمسنه تنطحه بقروهنا وتطؤه بأخفافها كلما نفدت آخرها غنم ال يؤدي زكاهتا إال جاءت يوم القيام
عادت عليه أوالها حىت يقضى بني الناس لفظ حديث وكيع رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

  وأخرجه البخاري من وجه آخر عن األعمش 

بو بكر عبد اهللا بن سليمان ثنا أمحد بن صاحل ثنا بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو علي احلافظ ثنا أ - ٧٠٧٧
إذا مل : وهب أخربين عمرو أن بكريا حدثه عن أيب صاحل ذكوان عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
آخراها  يؤد املرء حق اهللا تعاىل يف الصدقة يف إبله بطح هلا بصعيد قرقر فوطئته بأخفافها وعضته بأفواهها إذا مر عليه

كر عليه أوهلا حىت يرى مصدره إما من اجلنة وإما من النار والبقر إذا مل يؤد حق اهللا تعاىل فيها بطح هلا بصعيد قرقر 
فوطئته بأظالفها ونطحته بقروهنا إذا مر عليه آخراها كر عليه أوهلا حىت يرى مصدره إما من اجلنة وإما من النار 

بأظالفها ليس فيها عقصاء وال مجاء حىت يرى مصدره إما من اجلنة وإما من والغنم كذلك تنطحه بقروهنا وتطؤه 
النار واخليل ثالثة أجر ووزر وستر فمن اقتناها تعففا وتغنيا كانت له سترا ومن اقتناها عدة للجهاد يف سبيل اهللا 

نواء على املسلمني كانت له أجرا وإن طول هلا شرفا أو شرفني كان له يف ذلك أجر ومن اقتناها فخرا ورئاء و
كانت له وزرا قال قائل أرأيت احلمر يا رسول اهللا قال مل يأت يف احلمر شيء إال اآلية اجلامعة الفاذة فمن يعمل 
مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره رواه مسلم يف الصحيح عن هارون بن سعيد األيلي عن بن 

   ١٤وهب وأشار إليه البخاري 

  ض صدقة البقرباب كيف فر

أخربنا أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن إبراهيم اهلامشي ببغداد ثنا أبو جعفر حممد بن عمر بن البختري  - ٧٠٧٨
الرزاز إمالء ثنا العباس بن حممد بن حامت الدوري ثنا يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن إبراهيم واألعمش عن شقيق 



 صلى اهللا عليه و سلم إىل اليمن وأمرين أن آخذ من كل أربعني بقرة بعثين رسول اهللا: عن مسروق قاال قال معاذ 
  ثنية ومن كل ثالثني تبيعا أو تبيعة ومن كل حامل دينارا أو عدله معافري 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا احلسن بن حيىي  - ٧٠٧٩
بعثه النيب صلى : معمر والثوري عن األعمش عن أيب وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال ثنا عبد الرزاق ثنا 

اهللا عليه و سلم إىل اليمن وأمره أن يأخذ من كل ثالثني بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعني مسنة ومن كل حامل 
  دينارا أو عدله معافر 

أنبأ أبو داود ثنا النفيلي وعثمان بن أيب شيبة وبن املثىن وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر  - ٧٠٨٠
  بنحوه : قالوا ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا بن منري عن  - ٧٠٨١
يف كل ثالثني تبيع أو تبيعة ويف : عبيد اهللا بن عمر قال سألت نافعا عن البقر فقال بلغين عن معاذ بن جبل أنه قال 

  كل أربعني بقرة بقرة 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٧٠٨٢
أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن  الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا

أن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أخذ من ثالثني بقرة تبيعا ومن أربعني بقرة مسنة : محيد بن قيس عن طاوس اليماين 
ى اهللا عليه و سلم فيه شيئا حىت ألقاه وأتى مبا دون ذلك فأىب أن يأخذ منه شيئا وقال مل أمسع من رسول اهللا صل
  فأسأله فتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل 

أخربنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن  - ٧٠٨٣
مرين فيه النيب صلى اهللا عليه و سلم بشيء قال الشافعي أتى بوقص البقر فقال مل يأ: طاوس أن معاذ بن جبل 

والوقص ما مل يبلغ الفريضة وروى احلسن بن عمارة وليس حبجة عن احلكم عن طاوس عن بن عباس رضي اهللا عنه 
قال ملا بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معاذا إىل اليمن قيل له ما أمرت قال أمرت أن آخذ من البقر من 

  تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعني مسنة  ثالثني

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمرو عثمان بن أمحد الدقاق ثنا حممد بن عبيد اهللا املنادي ثنا أبو بدر  - ٧٠٨٤
  فذكره وله شاهد بإسناد أجود منه : شجاع بن الوليد ثنا احلسن بن عمارة ثنا احلكم 

ث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو سهل بن زياد ثنا جعفر بن حممد أخربناه أبو بكر بن احلار - ٧٠٨٥
ملا بعث رسول اهللا : الفريايب ثنا عمرو بن عثمان ثنا بقية حدثين املسعودي عن احلكم عن طاوس عن بن عباس قال 

ة جذع أو جذعة ومن كل صلى اهللا عليه و سلم معاذا إىل اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثالثني تبيعا أو تبيع
أربعني بقرة بقرة مسنة فقالوا فاألوقاص قال فقال ما أمرين فيها بشيء وسأسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا 
قدمت عليه فلما قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سأله عن األوقاص فقال ليس فيها شيء وقال املسعودي 



ا بني األربعني إىل الستني وإذا كانت ستون ففيها تبيعتان فإذا كانت سبعون ففيها واألوقاص ما دون الثالثني وم
مسنة وتبيع فإذا كانت مثانون ففيها مسنتان فإذا كانت تسعون ففيها ثالث تبائع قال بقية قال املسعودي األوقاص 

  هي بالسني األوقاس فال جتعلها بصاد 

بن قتادة قال أنبأ أبو احلسن حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن عبدة  وأخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز - ٧٠٨٦
ثنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم العبدي البوشنجي حدثين النفيلي أبو جعفر ثنا زهري بن معاوية ثنا أبو إسحاق عن 

ول اهللا صلى عاصم بن ضمرة وعن احلارث األعور عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال زهري أحسبه عن رس
هاتوا ربع العشر فذكر احلديث بطوله قال فيه ويف البقر يف كل ثالثني تبيع ويف األربعني : اهللا عليه و سلم أنه قال 

  مسنة وليس على العوامل شيء 

أخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح بالكوفة أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا أمحد بن حازم ثنا الفضل بن  - ٧٠٨٧
ثنا عبد السالم بن حرب ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد  دكني

الدوري ثنا مالك بن إمساعيل ثنا عبد السالم بن حرب عن خصيف عن أيب عبيدة عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا 
أو جذعة ويف أربعني مسنة مل يذكر جناح يف روايته يف البقر يف كل ثالثني تبيع أو تبيعة جذع : عليه و سلم قال 

  جذع أو جذعة ورواه شريك عن خصيف عن أيب عبيدة عن أمه عن عبد اهللا قاله البخاري 

وقد مضى يف حديث سليمان بن داود عن الزهري عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن  - ٧٠٨٨
كتب إىل أهل اليمن قال فيه ويف كل ثالثني باقورة تبيع جذع أو جذعة أنه : جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ويف كل أربعني باقورة بقرة حدثنيه أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو عمرو بن محدان أنبأ عبد اهللا بن حممد بن عبد 
  العزيز ثنا احلكم بن موسى ثنا حيىي بن محزة عن سليمان بن داود فذكره 

عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد اهللا بن أخربنا أبو  - ٧٠٨٩
يف أربعني من البقر مسنة ويف : موسى أنبأ سفيان عن داود عن الشعيب يرفعه وبن أيب عياش عن أنس يرفعه قال 

  ثالثني تبيع أو تبيعة 

مد بن حممد ثنا أبو احلسني الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود وأما األثر الذي أخربناه أبو بكر حم - ٧٠٩٠
يف كل مخس من البقر شاة ويف : ثنا حممد بن عبيد ثنا حممد بن ثور عن معمر عن الزهري عن جابر بن عبد اهللا 

ا بقرة عشر شاتان ويف مخس عشرة ثالث شياه ويف عشرين أربع شياه قال الزهري فإذا كانت مخسا وعشرين ففيه
إىل مخس وسبعني فإذا زادت على مخس وسبعني ففيها بقرتان إىل عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي 

كل أربعني بقرة بقرة قال معمر قال الزهري وبلغنا أن قوهلم قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يف كل ثالثني بقرة تبيع 
ألهل اليمن مث كان هذا بعد ذلك فهذا حديث موقوف ومنقطع  ويف كل أربعني بقرة بقرة إن ذلك كان ختفيفا

  وروي من وجه آخر عن الزهري منقطعا واملنقطع ال تثبت به حجة وما قبله أكثر وأشهر واهللا أعلم 

  مجاع أبواب صدقة الغنم السائمة



 )١٥   

  باب كيف فرض صدقة الغنم

ة األنصاري أنبأ أبو احلسن علي بن الفضل بن حممد أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتاد - ٧٠٩١
بن عقيل اخلزاعي أنبأ أبو جعفر مطني ثنا حممد بن املثىن العنزي ثنا حممد بن عبد اهللا يعين األنصاري حدثين أيب عن 

بسم  أن أبا بكر رضي اهللا عنه ملا استخلف بعثه إىل البحرين وكتب له هذا الكتاب: مثامة قال حدثين أنس بن مالك 
اهللا الرمحن الرحيم هذه فريضة الصدقة اليت فرض اهللا على املسلمني اليت أمر هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فمن سئلها من املسلمني على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فال يعطها فذكر احلديث يف فرض اإلبل وما بني 
أربعني إىل عشرين ومائة ففيها شاة فإذا زادت على عشرين أسناهنا مث قال وصدقة الغنم يف سائمتها فإذا كانت 

ومائة إىل أن تبلغ مائتني ففيها شاتان فإذا زادت على مائتني إىل ثالمثائة ففيها ثالث شياه فإذا زادت على ثالمثائة 
متفرق وال ففي كل مائة شاة وال يؤخذ يف الصدقة هرمة وال ذات عوار وال تيس إال أن يشاء املصدق وال جيمع بني 

يفرق بني جمتمع خشية الصدقة وما كان من خليطني فإهنما يتراجعان بينهما بالسوية فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة 
من أربعني شاة فليس فيها صدقة إال أن يشاء رهبا رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا األنصاري وقد 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذي كان عند آل عمر بن مضى سائر طرق هذا احلديث ومضى يف كتاب رسو
اخلطاب رضي اهللا عنه حنو هذا وأبني من ذلك قال فيه فإذا كانت شاة ومائتني ففيها ثالث شياه حىت تبلغ ثالمثائة 

أربع  فإذا زادت على ثالمثائة شاة فليس فيها إال ثالث شياه حىت تبلغ أربعمائة شاة فإذا بلغت أربعمائة شاة ففيها
شياه حىت تبلغ مخسمائة فإذا بلغت مخسمائة شاة ففيها مخس شياه مث ذكرها هكذا مائة مائة حىت بلغ ألفا قال مث يف 

   ١٦كل ما زادت مائة شاة شاة 

  باب السن اليت تؤخذ يف الغنم

قاال يف قد مضى يف حديث مسلم بن شعبة عن سعر بن ديسم عن رسويل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهنما 
الشاة اليت أعطامها هذه شافع وقد هنانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نأخذ شافعا والشافع اليت يف بطنها 

ولدها قال فقلت أي شيء تأخذان قاال عناقا جذعة أو ثنية قال فأخرجت إليهما عناقا قاال ارفعها إلينا فتناوالها 
  فحمالها على بعريمها 

احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا روح بن عبادة ثنا أخربنا أبو  - ٧٠٩٢
  إال أن شيخنا مل يثبت اسم سعر بن ديسم : زكريا بن إسحاق ثنا عمرو بن أيب سفيان حدثين مسلم بن شعبة فذكره 

عباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي يف آخرين قالوا ثنا أبو ال - ٧٠٩٣
أن عمر استعمل أباه سفيان بن عبد اهللا على : سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة ثنا بشر بن عاصم عن أبيه 

الطائف وخماليفها فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذاء ومل يأخذه منهم فقالوا له إن كنت معتدا علينا بالغذاء فخذه 
حىت لقي عمر رضي اهللا عنه فقال له اعلم أهنم يزعمون أنا نظلمهم نعتد عليهم بالغذاء وال نأخذه منهم منا فأمسك 



فقال له عمر فاعتد عليهم بالغذاء حىت بالسخلة يروح هبا الراعي على يده وقل هلم ال آخذ منكم الرىب وال املاخض 
  اجلذعة والثنية فذلك عدل بني غذاء املال وخياره وال ذات الدر وال الشاة األكولة وال فحل الغنم وخذ العناق 

وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا مالك  - ٧٠٩٤
أن عمر بن اخلطاب رضي : عن ثور بن زيد الديلي عن بن لعبد اهللا بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد اهللا 

هللا عنه بعثه مصدقا وكان يعد على الناس بالسخل فقالوا أتعد علينا بالسخل وال تأخذ منه شيئا فلما قدم على عمر ا
بن اخلطاب رضي اهللا عنه ذكر ذلك له فقال عمر بن اخلطاب نعم نعد عليهم بالسخلة حيملها الراعي وال نأخذها 

ونأخذ اجلذعة والثنية وذلك عدل بني غذاء املال وخياره  وال نأخذ األكولة وال الرىب وال املاخض وال فحل الغنم
١٧   

  باب ال يؤخذ كرائم أموال الناس

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه ثنا حممد بن إبراهيم بن  - ٧٠٩٥
ح بن القاسم عن إمساعيل بن أمية عن حيىي سعيد واحلسن بن سفيان قاال ثنا أمية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع ثنا رو

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا بعث معاذا إىل اليمن قال إنك : بن عبد اهللا بن صيفي عن أيب معبد عن بن عباس 
تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اهللا عز و جل فإذا عرفوا اهللا فأخربهم أن اهللا قد فرض 

مخس صلوات يف يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخربهم أن اهللا قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أمواهلم فترد عليهم 
على فقرائهم فإذا أطاعوا هبا فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس رواه البخاري ومسلم مجيعا يف الصحيح عن أمية 

  بن بسطام 

نا أبو داود ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن هالل بن خباب عن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ث - ٧٠٩٦
ميسرة أيب صاحل عن سويد بن غفلة قال سرت أو قال أخربين من سار مع مصدق النيب صلى اهللا عليه و سلم فإذا 

أن ال تأخذ من راضع لنب وال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع : يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ن إمنا يأيت املياه حني ترد الغنم فيقول أدوا صدقات أموالكم قال فعمد رجل منهم إىل ناقة كوماء قال قلت يا أبا وكا

صاحل ما الكوماء قال عظيمة السنام قال فأىب أن يقبلها قال فقال إين أحب أن تأخذ خري إبلي قال فأىب أن يقبلها 
له أخرى دوهنا فقبلها وقال إين آخذها وأخاف أن جيد علي قال فخطم له أخرى دوهنا فأىب أن يقبلها مث خطم 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول عمدت إىل رجل فتخريت عليه إبله 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  - ٧٠٩٧
أتانا مصدق : هالل بن خباب عن ميسرة أيب صاحل عن سويد بن غفلة قال  سعيد يعين بن منصور ثنا هشيم أنبأ

النيب صلى اهللا عليه و سلم فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول إن يف عهدي أن ال آخذ من راضع لنب وال يفرق بني 
  جمتمع وال جيمع بني متفرق وأتاه رجل بناقة كوماء فقال خذها فأىب 



أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا حيىي بن عبد احلميد ثنا شريك عن وأخربنا أبو احلسني  - ٧٠٩٨
أخذت بيد مصدق النيب صلى اهللا عليه و سلم : عثمان بن أيب زرعة عن أيب ليلى الكندي عن سويد بن غفلة قال 

  بناقة من اإلبل فقبلها  وأتيته بناقة عظيمة فقال أي مساء تظلين وأي أرض تقلين إذا أخذت خيار مال امرئ فأتيته

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو بكر الطيالسي محويه ثنا أبو الوليد عن  - ٧٠٩٩
أتى مصدق النيب صلى اهللا عليه و : شريك عن عثمان بن أيب زرعة عن أيب ليلى الكندي عن سويد بن غفلة قال 

ت يف عهده أن ال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة قال فأتاه سلم فأخذت بيده وأخذ بيدي فقرأ
رجل بناقة عظيمة ململمة فأىب أن يأخذها مث أتاه بأخرى دوهنا فأىب أن يأخذها مث أتاه بأخرى دوهنا فأىب أن يأخذها مث 

م وقد أخذت خيار إبل امرئ قال أي أرض تقلين وأي مساء تظلين إذا أنا أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
  مسلم وقد مضى يف حديث أيب بن كعب حني خرج مصدقا وفيه داللة على جواز األخذ إذا تطوع به صاحبه 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا سليمان بن حرب  - ٧١٠٠
عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سليمان بن حرب ثنا جرير بن  ح وأخربنا حممد بن احلسني بن الفضل أنبأ

رأيت رجال يف مكان أيوب عليه جبة صوف ويف رواية احلارث قال رأيت يف جملس أيوب أعرابيا عليه : حازم قال 
ى اهللا عليه جبة صوف فلما رأى القوم يتحدثون قال حدثين موالي قرة بن دعموص قال أتيت املدينة فإذا النيب صل

و سلم قاعد وأصحابه حوله فأردت أن أدنو منه فلم أستطع أن أدنو منه فقلت يا رسول اهللا استغفر للغالم النمريي 
فقال غفر اهللا لك قال وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الضحاك ساعيا قال فجاء بإبل جلة فقال له النيب 

منري بن عامر وعامر بن ربيع فأخذت جلة أمواهلم فقال يا رسول اهللا إين صلى اهللا عليه و سلم أتيت هالل بن عامر و
مسعتك تذكر الغزو فأحببت أن آتيك بإبل تركبها وحتمل عليها أصحابك فقال واهللا للذي تركت أحب إيل من 

  الذي جئت به اذهب فردها عليهم وخذ صدقاهتم من حواشي أمواهلم 

بأ حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن حيىي أخربنا أبو أمحد املهرجاين أن - ٧١٠١
كان يأتيهم : بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان أنه قال أخربين رجالن من أشجع أن حممد بن مسلمة األنصاري 

ا قال مالك السنة مصدقا فيقول لرب املال أخرج إيل صدقة مالك فال يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إال قبله
عندنا أنه ال يضيق على الناس يف زكاهتم وأن يقبل منهم ما دفعوا من زكاة أمواهلم قال الشيخ إذا كان فيما دفعوا 

  وفاء من احلق كما رواه يف حديث حممد بن مسلمة 

د حممد بن عبد أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا أبو أمح - ٧١٠٢
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال مصدقا : الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ هشام بن عروة عن أبيه قال 

  قال ال تأخذ من حزرات أنفس الناس شيئا خذ الشارف والبكر وذوات العيب 

عبد العزيز عن أيب عبيد قال  أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي قال أنبأ أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن - ٧١٠٣
ال تأخذ خيار أمواهلم خذ الشارف وهي املسنة اهلرمة والبكر وهو الصغري من ذكور اإلبل وأنه كان يف أول : يقول 

اإلسالم قبل أن يؤخذ الناس بالشرائع قال الشيخ احلديث مرسل وقد يتصور عندنا أخذ الذكور والصغار واملعيبة 
  لك إذا كانت ماشيته كلها كذ



إذا انتهى املصدق إىل الغنم صدعها صدعني فيأخذ : وروينا عن الثوري عن األعمش عن احلكم قال  - ٧١٠٤
  صاحب الغنم خري الصدعني ويأخذ صاحب الصدقة من الصدع اآلخر 

وروينا عن عبيد اهللا بن عمر عن القاسم بن حممد أنه قال يصدعها ثالثة أصداع ثلث خيار وثلث وسط  - ٧١٠٥
دون فيدع املصدق اخليار ويأخذ من الوسط أخربنا أبو بكر األصبهاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان  وثلث

يف : اجلوهري ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان الثوري عنهما هبما مجيعا وقد حكى الشافعي 
ي مثل قول القاسم وروينا عن عمر بن اخلطاب القدمي هذين املذهبني من غري تسمية قائليهما وروينا عن الزهر

   ١٨رضي اهللا عنه أنه قال خيتار صاحب الغنم الثلث مث اختاروا من الثلثني الباقيني 

  باب يعد عليهم بالسخال اليت نتجت مواشيهم وال يؤخذ منها إذا كان يف

العدل ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران  - ٧١٠٦األمهات بقية 
الصفار ح وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قاال ثنا احلسن بن علي بن عفان 

استعملين عمر رضي اهللا : ثنا عبد اهللا بن منري عن عبيد اهللا يعين بن عمر عن بشر بن عاصم عن أبيه عن جده قال 
قومي فاعتددت عليهم بالبهم فاشتكوا ذلك وقالوا إن كنت تعدها من الغنم فخذ منها صدقتك عنه على صدقات 

قال فاعتددنا عليهم هبا مث لقيت عمر رضي اهللا عنه فقلت إن قومي استنكروا علي أن اعتددت عليهم بالبهم وقالوا 
مك يا سفيان بالبهم وإن جاء هبا إن كنت تراها من الغنم فخذ منها صدقتك فقال عمر رضي اهللا عنه اعتد على قو

الراعي حيملها يف يده وقل لقومك إنا ندع هلم املاخض والرىب وشاة اللحم وفحل الغنم ونأخذ اجلذع والثين وذلك 
   ١٩وسط بيننا وبينكم يف املال 

  باب ال يعتد عليهم مبا استفادوه من غري نتاجها حىت حيول عليه احلول

حلارث عن علي رضي اهللا عنه مرفوعا ليس يف مال زكاة حىت حيول عليه قد مضى حديث عاصم بن ضمرة وا
  احلول 

وأخربنا علي بن حممد بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن احلسني احلنيين ثنا  - ٧١٠٧
 صلى اهللا عليه و حممد بن الصلت ثنا أبو كدينة عن حارثة عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا

  ليس يف املال زكاة حىت حيول عليه احلول : سلم 

إن كان عندك مال : ورواه الثوري عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي اهللا عنه قال  - ٧١٠٨
  استفدته فليس عليك زكاة حىت حيول عليه احلول 

عنها قالت ليس يف مال مستفاد زكاة حىت وعن حارثة بن أيب الرجال عن عمرة عن عائشة رضي اهللا  - ٧١٠٩
حيول عليه احلول أخربنا هبما أبو بكر األصبهاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد ثنا علي بن احلسني ثنا عبد 

  فذكرمها مجيعا : اهللا بن الوليد ثنا سفيان 



أ الشافعي أنبأ مالك عن بن عقبة عن القاسم وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنب - ٧١١٠
  مل يكن أبو بكر رضي اهللا عنه يأخذ من مال زكاة حىت حيول عليه احلول : بن حممد قال 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ ثنا يزيد بن اهليثم ثنا إبراهيم بن أيب الليث ثنا األشجعي  - ٧١١١
  من استفاد ماال فال يزكيه حىت حيول عليه احلول : عن نافع عن بن عمر قال  ثنا سفيان عن أيوب السختياين

وأخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا عمر بن أمحد بن علي ثنا  - ٧١١٢
ة يف مال حىت حيول قال ال زكا: حممد بن الوليد البسري ثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع أن بن عمر 

  عليه احلول عند ربه 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ علي بن عمر ثنا إبراهيم بن محاد ثنا أمحد بن عبيد اهللا العنربي ثنا معتمر  - ٧١١٣
  إذا استفاد الرجل ماال مل حتل فيه الزكاة حىت حيول عليه احلول : عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر أنه قال 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا بن منري عن عبيد اهللا  - ٧١١٤
ليس يف مال زكاة حىت حيول عليه احلول هذا هو الصحيح موقوف ورواه بقية عن : عن نافع عن بن عمر قال 

  إمساعيل بن عياش عن عبيد اهللا بن عمر مرفوعا وليس بصحيح 

: وي عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ور - ٧١١٥
ليس يف مال املستفيد زكاة حىت حيول عليه احلول أخربناه أبو بكر بن احلارث أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا احلسني 

عبد الرمحن بن زيد بن أسلم فذكره وعبد الرمحن بن إمساعيل ثنا عبد اهللا بن شبيب حدثين حيىي بن حممد اجلاري ثنا 
   ٢٠ضعيف ال حيتج به 

  باب األمهات متوت وتبقى السخال نصابا فيؤخذ منها

استدالال مبا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين ثنا علي بن حممد بن  - ٧١١٦
هري أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي عيسى ثنا أبو اليمان أخربين شعيب عن الز

ملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا : اهللا عنه قال 
يقولوا ال إله إال اهللا  بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حىت

فمن قال ال إله إال اهللا فقد عصم مين نفسه وماله إال حبقه وحسابه على اهللا قال أبو بكر رضي اهللا عنه ألقاتلن من 
فرق بني الصالة والزكاة فإن الزكاة حق املال واهللا لو منعوين عناقا كانوا يؤدوهنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ى منعها قال عمر فواهللا ما هو إال أن رأيت أن قد شرح اهللا صدر أيب بكر للقتال فعرفت أنه احلق سلم لقاتلتهم عل
رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان قال وقال الليث حدثين عبد الرمحن بن خالد يعين بن مسافر عن بن 

اهللا عن الليث يعين عن عقيل عن شهاب يعين بذلك قال البخاري يف موضع آخر من الكتاب قال يل بن بكري وعبد 
  بن شهاب عناقا قال الشيخ وخالفهما قتيبة بن سعيد عن الليث عن عقيل فقال عقاال 



أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن عقيل عن  - ٧١١٧
ال أبو داود وقال شعيب بن أيب محزة ومعمر والزبيدي عن فذكر احلديث وقال واهللا لو منعوين عقاال ق: الزهري 

الزهري يف هذا احلديث قال لو منعوين عناقا ورواه رباح بن زيد عن معمر عن الزهري عقاال قال الشيخ ويف رواية 
أخرى عن رباح عناقا قال أبو داود ورواه بن وهب عن يونس عن الزهري قال عقاال ورواه عنبسة عن يونس عن 

ي يف هذا احلديث قال عناقا قال أبو داود قال أبو عبيدة معمر بن املثىن العقال صدقة سنة والعقاالن صدقة الزهر
   ٢١سنتني قال الشيخ والعناق ال يتصور أخذها إال فيما ذكرنا واهللا أعلم 

  باب ال يكتم شيئا من مال الزكاة وال يغل

بار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجل - ٧١١٨
منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن أيوب حدثنا شيخ من بين سدوس يقال له ديسم عن بشري بن 

إن أصحاب الصدقة يعتدون علينا : اخلصاصية وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم قد مساه بشريا قال أتيناه فقلنا 
  كتمهم قدر ما يزيدون علينا قال ال ولكن امجعوها فإذا أخذوها فأمروهم فليصلوا عليكم مث تال وصل عليهم فن

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا احلسن بن علي وحيىي بن موسى قاال  - ٧١١٩
يا رسول اهللا إن أصحاب الصدقة ورواه محاد بن زيد عن : ثنا عبد الرزاق عن معمر بإسناده ومعناه إال أنه قال قلنا 

   ٢٢أيوب فلم يرفعه 

  باب ما ورد فيمن كتمه

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور الرمادي  - ٧١٢٠
ه عن جده قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن هبز بن حكيم بن معاوية عن أبي

يف كل أربعني من اإلبل السائمة ابنة لبون من أعطاها مؤجترا فله أجرها ومن كتمها فإنا آخذوها وشطر إبله : يقول 
عزمية من عزمات ربك ال حيل حملمد وال آلل حممد كذلك رواه مجاعة عن هبز بن حكيم وقال أكثرهم عزمة من 

ربنا أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي عزمات 
وال يثبت أهل العلم باحلديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته ولو ثبت قلنا به قال الشيخ هذا حديث 

اهللا فإهنما مل خيرجاه جريا على عادهتما يف أن  قد أخرجه أبو داود يف كتاب السنن فأما البخاري ومسلم رمحهما
الصحايب أو التابعي إذا مل يكن له إال راو واحد مل خيرجا حديثه يف الصحيحني ومعاوية بن حيدة القشريي مل يثبت 

عندمها رواية ثقة عنه غري ابنه فلم خيرجا حديثه يف الصحيح واهللا أعلم وقد كان تضعيف الغرامة على من سرق يف 
تداء اإلسالم مث صار منسوخا واستدل الشافعي على نسخه حبديث الرباء بن عازب فيما أفسدت ناقته فلم ينقل اب

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف تلك القصة أنه أضعف الغرامة بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط فيحتمل أن 
   ٢٣يكون هذا من ذاك واهللا أعلم 

  باب صدقة اخللطاء



ا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا البسطامي األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا أخربن - ٧١٢١
: حممد بن خالد الباهلي وحممد بن املثىن قاال ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري حدثين أيب حدثين مثامة أن أنسا حدثه 

فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على املسلمني أن أبا بكر رضي اهللا عنه كتب له هذه فريضة الصدقة اليت 
فذكر احلديث وفيه وال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة وما كان من خليطني فإهنما يتراجعان 
بينهما بالسوية رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا األنصاري قال البخاري يف الترمجة ويذكر عن سامل 

  ن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله عن ب

أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر أنبأ أبو داود ثنا عبد اهللا بن حممد النفيلي ثنا عباد بن  - ٧١٢٢
كتب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتاب : العوام عن سفيان بن حسني عن الزهري عن سامل عن أبيه قال 

ه إىل عماله حىت قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حىت قبض مث عمل به عمر حىت قبض فكان الصدقة فلم خيرج
فيه فذكر احلديث يف صدقة اإلبل وصدقة الغنم وقال وال يفرق بني جمتمع وال جيمع بني متفرق خمافة الصدقة وما 

  كان من خليطني فإهنما يتراجعان بالسوية ورويناه يف حديث عمرو بن حزم 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة األنصاري أنبأ أبو احلسن بن عبدة ثنا أبو عبد اهللا البوشنجي حدثين النفيلي  - ٧١٢٣
أبو جعفر ثنا زهري بن معاوية ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن احلارث األعور عن علي بن أيب طالب رضي 

فذكر احلديث يف زكاة الورق والغنم واإلبل إىل أن : اهللا عنه قال زهري أحسبه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
قال فإذا زادت واحدة يعين على التسعني ففيها حقتان طروقتا اجلمل إىل عشرين ومائة فإذا كانت اإلبل أكثر من 

  ذلك ففي كل مخسني حقة ويف كل أربعني كذا وال يفرق بني جمتمع وال جيمع بني متفرق خشية الصدقة 

بو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن الصباح البزاز ثنا شريك عن أخربنا أ - ٧١٢٤
أتانا مصدق النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخذت : عثمان بن أيب زرعة عن أيب ليلى الكندي عن سويد بن غفلة قال 

  دقة بيده وقرأت يف عهده قال وال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع خشية الص

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن إسحاق  - ٧١٢٥
ثنا أبو األسود ثنا بن هليعة عن حيىي بن سعيد قال مسعت السائب بن يزيد يقول صحبت سعد بن أيب وقاص زمانا 

: إال حديثا واحدا يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  فلم أمسعه حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
  ال يفرق بني جمتمع وال جيمع بني متفرق يف الصدقة واخلليطان ما اجتمع على الفحل والراعي واحلوض 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وغريه قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا السري بن حيىي ثنا  - ٧١٢٦
ما كان من خليطني فإهنما يتراجعان بالسوية قال سفيان : بيصة عن سفيان عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر قال ق

  قلت لعبيد اهللا ما يعين باخلليطني قال إذا كان املراح واحدا والراعي واحدا والدلو واحدا 

ر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا احلجاج بن أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعف - ٧١٢٧
  قدم احلسن مكة فسألوه عن أربعني شاة بني رجلني قال فيها شاة : املنهال ثنا محاد عن محيد قال 



أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أبو األزهر ثنا عبد  - ٧١٢٨
سألت عطاء عن النفر اخللطاء هلم أربعون شاة قال عليهم شاة قال عليهم شاة قلت فإن :  الرزاق أنبأ بن جريج قال

   ٢٤كانت لواحد تسع وثالثون وآلخر شاة قال عليهما شاة 

  باب من جتب عليه الصدقة

صر أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن ن - ٧١٢٩
بن سابق اخلوالين قال قرئ على بن وهب أخربك عبد اهللا بن عمر وحيىي بن عبد اهللا بن سامل ومالك وسفيان الثوري 

وسفيان بن عيينة أن عمرو بن حيىي املازين حدثهم عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ليس فيما دون مخس أوسق من التمر صدقة وليس فيما ليس فيما دون مخس أواق من الورق صدقة و: سلم قال 

دون مخس ذود من اإلبل صدقة أخرجه البخاري يف الصحيح من حديث مالك وأخرجه مسلم من حديث بن عيينة 
قال الشافعي رمحه اهللا فدل قوله صلى اهللا عليه و سلم على أن مخس ذود ومخس أواق ومخسة أوسق إذا كان واحد 

  الصدقة يف املال نفسه ال يف املالك ألن املالك لو أعوز منها مل تكن عليه صدقة  منها حلر مسلم ففيه

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ٧١٣٠
: صلى اهللا عليه و سلم قال سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد اجمليد عن بن جريج عن يوسف بن ماهك أن رسول اهللا 

ابتغوا يف مال اليتيم أو يف أموال اليتامى ال تذهبها أو ال تستهلكها الصدقة وهذا مرسل إال أن الشافعي رمحه اهللا 
أكده باالستدالل باخلرب األول ومبا روي عن الصحابة رضي اهللا عنهم يف ذلك وقد روي عن عمرو بن شعيب عن 

  أبيه عن جده مرفوعا 

أخربناه أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان األصبهاين ثنا إبراهيم بن حممد بن  - ٧١٣١
احلسن ثنا أبو عامر الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم حدثين املثىن بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 

ما له مال فليتجر له فيه وال يتركه تأكله الزكاة وروي عن أال من ويل يتي: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  مندل بن علي عن أيب إسحاق الشيباين عن عمرو مبعناه واملثىن ومندل غري قويني 

وقد أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن إمساعيل الفارسي ثنا حيىي بن  - ٧١٣٢
هاب ثنا حسني املعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب رضي أيب طالب أنبأ عبد الو

  قال ابتغوا يف أموال اليتامى ال تأكلها الصدقة هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر رضي اهللا عنه : اهللا عنه 

م ثنا يزيد بن هارون ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكر - ٧١٣٣
شعبة عن محيد بن هالل قال مسعت أبا حمجن أو بن حمجن وكان خادما لعثمان بن أيب العاص قال قدم عثمان بن أيب 

كيف متجر أرضك فإن عندي مال يتيم : العاص على عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال له عمر رضي اهللا عنه 
إليه وكذا يف هذه الرواية ورواه معاوية بن قرة عن احلكم بن أيب العاص عن قد كادت الزكاة أن تفنيه قال فدفعه 

  عمر وكالمها حمفوظ ورواه الشافعي من حديث عمرو بن دينار وبن سريين عن عمر مرسال 



أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا  - ٧١٣٤
  كان علي رضي اهللا عنه يزكي أموالنا وحنن يتامى : ان عن حبيب بن أيب ثابت عن بعض ولد أيب رافع قال سفي

وأخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن خملد ثنا بشر بن مطر ثنا يزيد بن  - ٧١٣٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان : هارون أنبأ أشعث عن حبيب بن أيب ثابت عن صلت املكي عن أيب رافع 

أقطع أبا رافع أرضا فلما مات أبو رافع باعها عمر رضي اهللا عنه بثمانني ألفا فدفعها إىل علي بن أيب طالب رضي اهللا 
عنه فكان يزكيها فلما قبضها ولد أيب رافع عدوا ماهلم فوجدوها ناقصة فأتوا عليا رضي اهللا عنه فأخربوه فقال 

زكاهتا قالوا ال قال فحسبوا زكاهتا فوجدوها سواء فقال علي رضي اهللا عنه أكنتم ترون يكون عندي مال  أحسبتم
  ال أودي زكاته ورواه حسن بن صاحل وجرير بن عبد احلميد عن أشعث وقاال عن بن أيب رافع وهو الصواب 

ن خملد ثنا علي بن سهل بن املغرية ثنا وأخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين ثنا علي بن عمر ثنا حممد ب - ٧١٣٦
أن عليا رضي اهللا عنه زكى : حممد بن سعيد األصبهاين ثنا شريك عن أيب اليقظان عن عبد الرمحن بن أيب ليلى 

أموال بين أيب رافع قال فلما دفعها إليهم وجدوها بنقص فقالوا إنا وجدناها بنقص فقال علي رضي اهللا عنه أترون 
  ال ال أزكيه أنه يكون عندي م

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ٧١٣٧
كانت عائشة رضي اهللا عنها تليين وأخا يل يتيم يف حجرها وكانت : مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه قال 

  خترج من أموالنا الزكاة 

نا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي ثنا سفيان عن أيوب وأخرب - ٧١٣٨
أنه كان يزكي مال اليتيم وروي ذلك عن احلسن بن علي وجابر بن عبد اهللا رضي اهللا : عن نافع عن بن عمر 

  عنهما 

أ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا فأما ما أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنب - ٧١٣٩
من ويل مال يتيم : معمر بن سليمان عن عبد اهللا بن بشر عن ليث بن أيب سليم عن جماهد عن بن مسعود قال 

فليحص عليه السنني فإذا دفع إليه ماله أخربه مبا فيه من الزكاة فإن شاء زكى وإن شاء ترك وكذلك رواه بن علية 
يث وقد أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قال وغريه عن ل

الشافعي يف مناظرة جرت بينه وبني من خالفه وجوابه عن هذا األثر مع أنك تزعم أن هذا ليس بثابت عن بن 
وجهة انقطاعه أن جماهدا مل يدرك بن مسعود من وجهني أحدمها أنه منقطع وأن الذي رواه ليس حبافظ قال الشيخ 

مسعود وراويه الذي ليس حبافظ هو ليث بن أيب سليم وقد ضعفه أهل العلم باحلديث وروي عن بن عباس إال أنه 
   ٢٥يتفرد بإسناده بن هليعة وبن هليعة ال حيتج به واهللا أعلم 

  باب من قال ليس يف مال العبد زكاة



أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن عبيد اهللا أخربنا أبو علي الروذباري  - ٧١٤٠
بن عمر ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا بن 

ظ حديث بن منري ويف رواية ليس يف مال العبد زكاة حىت يعتق هذا لف: منري عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر قال 
   ٢٦أيب معاوية ليس يف مال مملوك زكاة وروي ذلك عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه 

  باب من قال زكاة ماله على مالكه وأن العبد ال ميلك

 أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال حدثين أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه العدل أنبأ إمساعيل بن قتيبة - ٧١٤١
وحممد بن عبد السالم قاال ثنا حيىي بن حيىي أنبأ الليث بن سعد عن بن شهاب عن سامل عن أبيه قال مسعت رسول اهللا 

من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إال أن يشترط املبتاع رواه مسلم يف الصحيح عن : صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  ن الليث حيىي بن حيىي ورواه البخاري عن عبد اهللا بن يوسف ع

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا أبو عامر ثنا  - ٧١٤٢
سألت عمر بن اخلطاب : الوليد بن مسلم حدثين شيبان وجرير عن منصور عن عبد اهللا بن نافع عن رجل قال 

ك زكاة فقال ال فقلت على من هي فقال على مالكه ويذكر عن بن رضي اهللا عنه فقلت يا أمري املؤمنني أعلى اململو
سريين عن جابر احلذاء قال سألت بن عمر هل يف مال اململوك زكاة قال يف مال كل مسلم زكاة يف مائتني مخسة 

   ٢٧فما زاد فباحلساب 

  باب ليس يف مال املكاتب زكاة

  روي ذلك عن نافع عن بن عمر وعن أيب الزبري عن جابر 

وذلك فيما أجاز يل أبو عبد اهللا احلافظ روايته عن أيب الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن  - ٧١٤٣
  ليس يف مال العبد وال املكاتب زكاة : أيب شيبة ثنا وكيع عن العمري عن نافع عن بن عمر قال 

ليس يف مال : أيب الزبري عن جابر قال وعن أيب بكر بن أيب شيبة حدثنا حممد بن بكر عن بن جريج عن  - ٧١٤٤
املكاتب وال العبد زكاة حىت يعتق وروي ذلك يف املكاتب عن عبد اهللا بن بزيع عن بن جريج مرفوعا وهو ضعيف 

   ٢٨والصحيح موقوف وهو قول مسروق وسعيد بن املسيب وسعيد بن جبري وعطاء ومكحول 

  باب الوقت الذي جتب فيه الصدقة

بن ضمرة واحلارث عن علي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ليس يف مال زكاة حىت حيول  قد مضى حديث عاصم
عليه احلول وحديث عبد اهللا بن معاوية الغاضري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ثالث من فعلهن فقد طعم طعم 

  اإلميان فذكر منهن وأعطى زكاة ماله طيبة هبا نفسه رافدة عليه يف كل عام 



ربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حامت الزاهد ثنا إسحاق بن إبراهيم أخ - ٧١٤٥
ملا مات : الدبري أنبأ عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخربين عمرو بن دينار عن حممد بن علي عن جابر بن عبد اهللا قال 

ن قبل بن احلضرمي فقال أبو بكر من كان له على النيب النيب صلى اهللا عليه و سلم جاء أبا بكر رضي اهللا عنه مال م
صلى اهللا عليه و سلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا قال جابر فقلت وعدين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يعطيين هكذا وهكذا فبسط يديه ثالث مرات أظنه قال خذ فحثوت فإذا هي مخسمائة قال جابر فعد يف يدي 
  سمائة قال وزاد عليه غريه يف احلديث أنه قال جلابر ليس عليك فيه صدقة حىت حيول عليه احلول مخسمائة مث مخ

وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا  - ٧١٤٦
كاتب له قاطعه مبال عظيم هل عليه فيه زكاة أنه سأل القاسم بن حممد عن م: مالك عن حممد بن عقبة موىل الزبري 

فقال القاسم بن حممد إن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه مل يكن يأخذ من مال زكاة حىت حيول عليه احلول قال 
القاسم وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياهتم سأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة فإن قال 

  كاة ماله ذلك وإن قال ال سلم إليه عطاءه ومل يأخذ منه شيئا نعم أخذ من عطائه ز

وهبذا اإلسناد قال حدثنا مالك ح وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي يف آخرين قالوا ثنا أبو  - ٧١٤٧
عن  العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عمر بن حسني عن عائشة بنت قدامة

كنت إذا جئت عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أقبض منه عطائي سألين هل عندك من مال وجبت فيه : أبيها قال 
الزكاة فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك املال وإن قلت ال دفع إيل عطائي لفظ رواية الشافعي ويف رواية بن 

  يأخذ منه شيئا بكري مبعناه إال أنه قال وإن قلت ال سلم إيل عطائي ومل 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال أنبأ الشافعي أنبأ مالك  - ٧١٤٨
  ال جتب يف مال زكاة حىت حيول عليه احلول : عن نافع عن بن عمر قال 

قال : شافعي أنبأ مالك عن بن شهاب وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ ال - ٧١٤٩
   ٢٩أول من أخذ من األعطية الزكاة معاوية قال الشافعي والعطاء فائدة وال زكاة فيه حىت حيول عليه احلول 

  باب ما على اإلمام من بعث السعاة على الصدقة

بن حنبل حدثنا أيب ثنا علي بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد  - ٧١٥٠
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حفص ثنا ورقاء عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

عمر على الصدقة وذكر احلديث أخرجاه يف الصحيح وثبت عن أيب محيد الساعدي قال استعمل رسول اهللا صلى 
  ت بين سليم يدعى بن اللتبية فلما جاء حاسبه وفيه أخبار كثرية اهللا عليه و سلم رجال على صدقا

وأخربنا حممد بن موسى بن الفضل ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن سعد عن بن  - ٧١٥١
واخلصب  أن أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما مل يكونا يأخذان الصدقة مثناة ولكن يبعثان عليها يف اجلدب: شهاب 



والسمن والعجف ألن أخذها يف كل عام من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سنة ورواه يف القدمي عن إبراهيم 
   ٣٠وزاد فيه وال يضمنوهنا أهلها وال يؤخرون أخذها عن كل عام 

  باب أين تؤخذ صدقة املاشية

ر ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أيب عن أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا أبو األزه - ٧١٥٢
خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الناس عام : بن إسحاق قال فحدثين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 

  الفتح فذكر احلديث وفيه قال ال جلب وال جنب وال تؤخذ صدقاهتم إال يف دورهم 

ر بن داسة ثنا أبو داود ثنا احلسن بن علي ثنا يعقوب بن إبراهيم وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بك - ٧١٥٣
يف قوله ال جلب وال جنب قال إن تصدق املاشية يف مواضعها وال جتلب : قال مسعت أيب يقول عن حممد بن إسحاق 

إىل املصدق واجلنب عن هذه الطريقة أيضا ال جتنب أصحاهبا يقول وال يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب 
  دقة فتجنب إليه ولكن تؤخذ يف موضعه الص

وأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود حدثنا بن املبارك عن  - ٧١٥٤
تؤخذ : أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  د مياههم أو عند أفنيتهم شك أبو داود صدقات املسلمني عن

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن احلسني بن أيب  - ٧١٥٥
احلنني ثنا عبد العزيز بن حممد األزدي ثنا عبد امللك بن حممد بن عمرو بن حزم ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران 

أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا جعفر بن حممد بن شاكر ثنا عبد اهللا بن صاحل املصري ثنا عبد امللك بن حممد العدل ببغداد 
بن أيب بكر عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

د اهللا بن صاحل ويف رواية عبد العزيز تؤخذ تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم بأفنيتهم لفظ حديث عب: 
   ٣١صدقات املسلمني من أمواهلم على مياههم وأفنيتهم وقال عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم 

  باب االستسالف على أهل الصدقة مث قضائه من سهماهنم

س حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان أنبأ أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق يف آخرين قالوا ثنا أبو العبا - ٧١٥٦
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الشافعي أنبأ مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب رافع 

استسلف من رجل بكرا فجاءته إبل من إبل الصدقة فأمرين أن أقضيه إياه أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث بن 
   ٣٢وهب عن مالك 

  عجيل الصدقةباب ت

اعتمد الشافعي رمحه اهللا فيه على ما ثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف اليمني فليكفر عن ميينه وليأت الذي هو 
خري مث على ما ثبت عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك منهم عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي 



ث ورمبا كفر بعد ما حينث وموضعه كتاب األميان أخربنا أبو سعيد ثنا أبو اهللا عنه رمبا كفر عن ميينه قبل أن حين
العباس أنبأ الربيع قال قال الشافعي ويروى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وال أدري أيثبت أم ال أن النيب صلى اهللا 

  عليه و سلم تسلف صدقة مال العباس قبل حتل يعين به ما 

ن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا أمحد بن أخربنا علي بن حممد ب - ٧١٥٧
زهري بن حرب ثنا سعيد بن منصور ثنا إمساعيل بن زكريا عن احلجاج بن دينار عن احلكم بن عتيبة عن حجية بن 

صدقته قبل أن حتل فأذن  سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف تعجيل: عدي عن علي أن العباس رضي اهللا عنه 
  له يف ذلك 

: أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سعيد بن منصور فذكره قال أبو داود  - ٧١٥٨
هذا احلديث رواه هشيم عن منصور بن زاذان عن احلكم عن احلسن بن مسلم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ا حديث خمتلف فيه على احلكم بن عتيبة فرواه إمساعيل بن زكريا عن حجاج وحديث هشيم أصح قال الشيخ هذ
عن احلكم هكذا وخالفه إسرائيل عن حجاج فقال عن احلكم عن حجر العدوي عن علي وخالفه يف لفظه فقال قال 

عبيد اهللا هو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعمر إنا قد أخذنا من العباس زكاة العام عام األول ورواه حممد بن 
العرزمي عن احلكم عن مقسم عن بن عباس يف قصة عمر والعباس رضي اهللا عنهما ورواه احلسن بن عمارة عن 

احلكم عن موسى بن طلحة عن طلحة ورواه هشيم عن منصور بن زاذان عن احلكم عن احلسن بن مسلم عن النيب 
هذه القصة إنا كنا قد تعجلنا صدقة مال العباس لعامنا صلى اهللا عليه و سلم مرسال أنه قال لعمر رضي اهللا عنه يف 

  هذا عام أول وهذا هو األصح من هذه الروايات وروي عن علي رضي اهللا عنه من وجه آخر مرفوعا 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو علي الرفاء ثنا حممد بن يونس الكدميي ثنا وهب بن جرير ح وأخربناه  - ٧١٥٩
ن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عيسى بن حممد ثنا وهب بن حممد بن احلسني ب

جرير ثنا أيب قال مسعت األعمش حيدث عن عمرو بن مرة عن أيب البختري عن علي رضي اهللا عنه فذكر قصة يف 
أنه ذكر للنيب صلى اهللا عليه بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عمر رضي اهللا عنه ساعيا ومنع العباس صدقته و

أما علمت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة : و سلم ما صنع العباس فقال 
عامني لفظ حديث القطان ويف رواية بن قتادة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم تعجل من العباس صدقة عام أو صدقة 

يب البختري وعلي رضي اهللا عنه وقد ورد هذا املعىن يف حديث أيب هريرة من وجه ثابت عامني ويف هذا إرسال بني أ
  عنه 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثنا أيب ثنا علي  - ٧١٦٠
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عمر بعث رس: بن حفص ثنا ورقاء عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال 

رضي اهللا عنه على الصدقة فقيل منع بن مجيل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما ينقم بن مجيل إال أنه كان فقريا فأغناه اهللا وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد 

أدرعه يف سبيل اهللا وأما العباس فهي علي ومثلها معها مث قال يا عمر أما علمت إن عم الرجل صنو احتبس أعتده و
أبيه رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن علي بن حفص هبذا اللفظ إال أنه قال وأعتاده وكذلك رواه 

عليه صدقة ومثلها معها ومن حديث  شبابة عن ورقاء ورواه شعيب بن أيب محزة عن أيب الزناد فقال يف احلديث فهي



شعيب أخرجه البخاري يف الصحيح مث قال تابعه بن أيب الزناد عن أبيه وقال بن إسحاق عن أيب الزناد هي عليه 
ومثلها معها قال الشيخ وكما رواه حممد بن إسحاق رواه أبو أويس املدين عن أيب الزناد وكذلك هو عندنا من 

ه ومحلوه على أنه صلى اهللا عليه و سلم كان أخر عنه الصدقة عامني من حاجة بالعباس حديث بن أيب الزناد عن أبي
إليها والذي رواه ورقاء على أنه كان تسلف منه صدقة عامني ويف ذلك دليل على جواز تعجيل الصدقة فأما الذي 

بين هاشم حترم عليه  رواه شعيب بن أيب محزة فإنه يبعد من أن يكون حمفوظا ألن العباس كان رجال من صلبية
الصدقة فكيف جيعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما عليه من صدقة عامني صدقة عليه ورواه موسى بن عقبة 

عن أيب الزناد فقال يف احلديث فهي له ومثلها معها وقد يقال له مبعىن عليه فروايته حممولة على سائر الروايات وقد 
على النيب صلى اهللا عليه و سلم ليكون موافقا لرواية ورقاء ورواية ورقاء أوىل يكون املراد بقوله فهي عليه أي 

  بالصحة ملوافقتها ما تقدم من الروايات الصرحية باالستسالف والتعجيل واهللا أعلم 

 أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ - ٧١٦١
   ٣٣أن عبد اهللا بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إىل الذي جتمع عنده قبل الفطر بيومني أو ثالثة : مالك عن نافع 

  باب النية يف إخراج الصدقة

أخربنا أبو حامد أمحد بن أيب العباس الزوزين ثنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي ثنا عبد اهللا بن روح  - ٧١٦٢
رمح البزاز قاال ثنا يزيد بن هارون أنبأ حيىي بن سعيد األنصاري عن حممد بن إبراهيم التيمي أنه املدائين وحممد بن 

: مسع علقمة بن وقاص يقول مسعت عمر بن اخلطاب على املنرب يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
إىل رسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله ومن كانت إمنا األعمال بالنية وإمنا المرىء ما نوى فمن كانت هجرته إىل اهللا و

هجرته إىل دنيا يصيبها أو إىل امرأة يتزوجها فهجرته إىل ما هاجر إليه أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث يزيد بن 
   ٣٤هارون وغريه وأخرجه البخاري من أوجه عن حيىي بن سعيد 

  باب ال يؤدي عن ماله فيما وجب عليه إال ما وجب عليه

ال مبا مضى يف أحاديث الصدقات وتنصيصه على الواجب يف كل جنس ونقله يف بعضه إىل بدل معني استدال
  وتقديره اجلربان يف بعضه مبقدر مع اختالف القيم باختالف الزمان وافتراق املكان 

لربيع بن وأخربنا أبو علي الروذباري وأبو عبد اهللا احلافظ قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا ا - ٧١٦٣
سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين سليمان بن بالل عن شريك بن عبد اهللا بن أيب منر عن عطاء بن يسار عن معاذ 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعثه إىل اليمن فقال خذ احلب من احلب والشاة من : بن جبل رضي اهللا عنه 
   ٣٥الغنم والبعري من اإلبل والبقرة من البقر 

  باب من أجاز أخذ القيم يف الزكوات



أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن  - ٧١٦٤
ائتوين خبميس أو : آدم ثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال قال معاذ يعين بن جبل باليمن 

  الصدقة فإنه أهون عليكم وخري للمهاجرين باملدينة كذا قال إبراهيم بن ميسرة  لبيس آخذه منكم مكان

وخالفه عمرو بن دينار عن طاوس فقال قال معاذ باليمن ائتوين بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة  - ٧١٦٥
سفيان بن عيينة عن والشعري أخربناه أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا احلسن بن علي ثنا حيىي بن آدم بن سليمان ثنا 

فذكره قال أبو بكر اإلمساعيلي فيما أخربنا أبو عمرو األديب عنه حديث طاوس عن معاذ إذا كان : عمرو بن دينار 
مرسال فال حجة فيه وقد قال فيه بعضهم من اجلزية بدل الصدقة قال الشيخ هذا هو األليق مبعاذ واألشبه مبا أمره 

أخذ اجلنس يف الصدقات وأخذ الدينار أو عدله معافر ثياب باليمن يف اجلزية وأن  النيب صلى اهللا عليه و سلم به من
ترد الصدقات على فقرائهم ال أن ينقلها إىل املهاجرين باملدينة الذين أكثرهم أهل يفء ال أهل صدقة واهللا أعلم وأما 

صلى اهللا عليه و سلم أبصر ناقة الذي رواه جمالد عن قيس بن أيب حازم عن الصناحبي األمحسي قال إن رسول اهللا 
مسنة يف إبل الصدقة فغضب وقال قاتل اهللا صاحب هذه الناقة فقال يا رسول اهللا إين ارجتعتها ببعريين من حواشي 

الصدقة قال فنعم إذا وهذا فيما أنبأين أبو عبد اهللا احلافظ أن أبا الوليد أخربهم أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن 
نا عبد الرحيم بن سليمان عن اجملالد فذكره فقد قال أبو عيسى سألت عنه البخاري فقال روى هذا أيب شيبة ث

احلديث إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى يف إبل الصدقة مرسال 
  وضعف جمالدا 

ن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد ثنا أخربناه مرسال أبو عبد الرمحن السلمي أنبا أبو احلس - ٧١٦٧
أنه رأى يف إبل الصدقة ناقة : هشيم عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

   ٣٦كوماء فسأل عنها فقال املصدق إين أخذهتا بإبل فسكت 

  باب الرجل يتوىل تفرقة زكاة ماله الباطنة بنفسه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا يزيد بن  - ٧١٦٨
حممد بن عبد الصمد الدمشقي ثنا علي بن عياش ثنا عبد العزيز بن أيب سلمة حدثين أبو صخر صاحب العباء عن 

ئيت درهم قلت يا أمري املؤمنني هذا زكاة مايل قال جئت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مبا: أيب سعيد املقربي قال 
   ٣٧وقد عتقت يا كيسان قال قلت نعم قال اذهب هبا أنت فاقسمها 

  باب الوايل يأخذ منه زكاة أمواله الظاهرة أحب ذلك أو كرهه

كرم ثنا أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد ثنا عبد الصمد بن علي بن حممد بن م - ٧١٦٩
أبو حممد عبيد بن عبد الواحد ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن 

ملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واستخلف أبو بكر رضي اهللا : عتبة بن مسعود أن أبا هريرة أخربه قال 
ضي اهللا عنه يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اهللا صلى عنه بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر ر

اهللا عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فمن قال ال إله إال اهللا عصم مين ماله ونفسه إال 



ق املال واهللا لو منعوين حبقه وحسابه على اهللا قال أبو بكر واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة فإن الزكاة ح
عناقا كانوا يؤدوهنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقاتلتهم على منعها قال عمر فواهللا ما هو إال أن رأيت اهللا 

قد شرح صدر أيب بكر للقتال فعرفت أنه احلق رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري وأخرجه مسلم عن 
وحديث هبز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من أعطاها قتيبة عن الليث وقال عقاال 

   ٣٨مؤجترا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها قد مضى ذكره 

  باب االختيار يف دفعها إىل الوايل

ان ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف الفوائد ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عف - ٧١٧٠
أتى رسول : أسامة عن حممد بن أيب إمساعيل السلمي عن عبد الرمحن بن هالل العبسي عن جرير بن عبد اهللا قال 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعراب فقالوا يأتينا مصدقون فيعتدون علينا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ضوهم قال جرير رضي اهللا عنه فما أتاين مصدق بعد إال أرضوهم فأعادوا عليه ثالث مرات كل ذلك يقول أر

ذهب وهو راض رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق عن أيب أسامة وأخرجه من وجه آخر عن حممد بن أيب إمساعيل 
  بطوله 

ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا إبراهيم بن عبد اهللا السعدي  - ٧١٧١
بشر بن عمر ثنا أبو الغصن عن صخر بن إسحاق عن عبد الرمحن بن جابر بن عتيك عن أبيه أن رسول اهللا صلى 

سيأتيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا هبم وخلوا بينهم وبني ما يبتغون فإن عدلوا : اهللا عليه و سلم قال 
وليدعوا لكم أخرجه أبو داود وقال أبو الغصن هو فألنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن متام زكاهتم رضاهم 

  ثابت بن قيس بن غصن قال الشيخ فهذا حديث اختلف يف إسناده عن أيب الغصن 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو صادق حممد بن أمحد الصيدالين قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ٧١٧٢
د الزبريي ثنا يونس بن احلارث حدثين هنيد موىل املغرية بن شعبة وكان على أبو بكر حيىي بن أيب طالب أنبأ أبو أمح

كيف تصنع يف صدقة أموايل قال منها ما أدفعها إىل السلطان ومنها ما : أمواله بالطائف قال قال املغرية بن شعبة 
ون هبا األرضني قال أتصدق هبا فقال مالك وما لذلك قال إهنم يشترون هبا البزوز ويتزوجون هبا النساء ويشتر

  فادفعها إليهم فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمرنا أن ندفعها إليهم وعليهم حساهبم 

أخربنا أبو علي الروذباري بنيسابور وأبو احلسني بن بشران ببغداد قاال أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا  - ٧١٧٣
ادفعوا صدقات أموالكم إىل من واله اهللا : عن بن عمر قال سعدان بن نصر ثنا معاذ بن معاذ أنبأ بن عون عن نافع 

  أمركم فمن بر فلنفسه ومن أمث فعليها 

أخربنا أبو عمرو األديب ثنا أبو بكر اإلمساعيلي ثنا احلضرمي ح وأخربنا أبو نصر بن قتادة ثنا أبو احلسن  - ٧١٧٤
اث عن عاصم عن أيب عثمان عن أيب هريرة حممد بن احلسن السراج ثنا مطني ثنا حممد بن طريف ثنا حفص بن غي

إذا أتاكم املصدق فأعطه صدقتك فإن اعتدى عليك فوله ظهرك وال : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  تلعنه وقل اللهم إين احتسبت عندك ما أخذ مين 



حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس  - ٧١٧٥
سئل سعيد يعين بن أيب عروبة عن الزكاة فأخربنا عن قتادة عن قزعة موىل زياد أن بن : طالب قال قال عبد الوهاب 

  عمر قال ادفعوها إليهم وإن شربوا هبا اخلمر يعين األمراء 

عبيد اهللا بن املنادي ثنا يونس بن حممد ثنا  أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا حممد بن - ٧١٧٦
سألت زيد بن أسلم عن الزكاة فقال مسعت بعبد اهللا بن عمر فقلت نعم قال كان : حسن بن سعد اجلهين قال 

  يدفعها إليهم يعين السلطان يف الفتنة يقضمون هبا دواهبم 

عمرو بن جنيد أنبأ أبو عبد اهللا البوشنجي ثنا  أخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف اإلسفرائيين هبا أنبأ أبو - ٧١٧٧
أنه أتى سعد بن أيب وقاص : أمية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه 

فقال إنه قد أدرك يل مال وأنا أحب أن أؤدي زكاته وأنا أجد هلا موضعا وهؤالء يصنعون فيها ما قد رأيت فقال 
يهم قال وسألت أبا سعيد مثل ذلك فقال أدها إليهم قال وسألت بن عمر مثل ذلك فقال أدها إليهم وروينا أدها إل

   ٣٩يف هذا أيضا عن أيب هريرة وجابر بن عبد اهللا وعبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهم 

  باب االختيار يف قسمها بنفسه إذا أمكنه ذلك ليكون على يقني من أدائها روي

وأخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم  - ٧١٧٨بن املسيب واحلسن وطاوس وإبراهيم النخعي  ذلك عن سعيد
األصبهاين احلافظ أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد اجلوهري ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا 

عمر عن زكاة ماله فقال ادفعها سأل رجل بن : سفيان عن سليمان الشيباين عن أيب نصر عن سعيد بن جبري قال 
إليهم فقال له سعيد بن جبري إن بشر بن مروان جاءه رجل من أهل الشام قال فسأله فقال مررت بامرأة عطارة يف 

السوق فلو كان معي شيء ألعطيتها فقال يا غضبان أعطه مخسمائة درهم من الزكاة فقال بن عمر لبسوا علينا 
  لبس اهللا عليهم 

ا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي ثنا وأخربن - ٧١٧٩
أنه سأل سامل بن عبد اهللا عن الزكاة فقال أعطها أنت فقلت أمل يكن بن : أنس بن عياض عن أسامة بن زيد الليثي 

   ٤٠ىل السلطان عمر يقول ادفعها إىل السلطان قال بلى ولكين ال أرى أن تدفعها إ

  باب ما يسقط الصدقة عن املاشية

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربنا احلسن هو بن سفيان ثنا حممد بن خالد وحممد  - ٧١٨٠
أن أبا بكر الصديق رضي اهللا : بن املثىن قاال ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري حدثين أيب حدثين مثامة أن أنسا حدثه 

عنه كتب له هذا الكتاب وكتب له هذه فريضة الصدقة اليت فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على املسلمني 
اليت أمر اهللا هبا رسوله فذكر احلديث وفيه وصدقة الغنم يف سائمتها رواه البخاري يف الصحيح عن األنصاري 

ورويناه عن بن عمر عن نسخة كتاب عمر بن  وروينا يف حديث محاد بن سلمة عن مثامة يف هذا احلديث حنو ذلك
  اخلطاب رضي اهللا عنه قال ويف سائمة الغنم إذا كانت أربعني إىل أن تبلغ عشرين ومائة شاة 



وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو زكريا العنربي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا أبو صاحل احلكم  - ٧١٨١
بن محزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن بن موسى القنطري ثنا حيىي 

أنه كتب إىل أهل اليمن بكتاب فذكر احلديث وفيه ويف كل مخس : أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
تبلغ عشرين ومائة فإن من اإلبل سائمة شاة إىل أن تبلغ أربعا وعشرين وفيه ويف كل أربعني شاة سائمة شاة إىل أن 

  زادت واحدة ففيها شاتان 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن سلمان الفقيه ثنا احلسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون ح وأخربنا  - ٧١٨٢
أمحد بن سلمان الفقيه قال قرئ على حممد بن مسلمة الواسطي وأنا أمسع ثنا يزيد بن هارون أنبأ هبز بن حكيم بن 

يف كل إبل سائمة من كل أربعني ابنة : اوية القشريي عن جده قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول مع
لبون ال تفرق إبل عن حساهبا من أعطاها مؤجترا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات 

  ربنا ال حيل آلل حممد منها شيء 

اليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا أمحد بن احلسن الصويف ثنا إبراهيم بن موسى املروزي وأخربنا أبو سعد امل - ٧١٨٣
ثنا حممد بن محزة الرقي عن غالب القطان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ن عباس مرفوعا وعن معاذ ليس يف اإلبل العوامل صدقة كذا قال غالب القطان وروي يف ذلك يف البقر عن ب: قال 
  بن جبل موقوفا ويف إسنادمها ضعف وأشهر ما روي فيه مسندا وموقوفا 

ما أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو عمرو عثمان بن أمحد بن السماك ثنا حممد بن  - ٧١٨٤
بن ضمرة عن علي رضي اهللا عنه أن عبد اهللا بن أيب داود ثنا أبو بدر ثنا زهري أن أبا إسحاق حدثهم عن عاصم 

  ليس يف البقر العوامل شيء : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

وأخربنا أبو احلسني أنبأ أبو عمرو ثنا حممد ثنا أبو بدر ثنا زهري ثنا أبو إسحاق عن احلارث عن علي عن  - ٧١٨٥
أبو بدر شجاع بن الوليد عن زهري من غري ليس على البقر العوامل شيء رفعه : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

شك ورواه النفيلي عن زهري بالشك فقال قال زهري أحسبه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ورواه غريه عن أيب 
  إسحاق موقوفا 

أخربنا حممد بن احلسني بن الفضل أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حممد بن عبيد اهللا بن أيب داود ثنا أبو  - ٧١٨٦
ليس على العوامل من البقر : ر ثنا علي بن صاحل ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي اهللا عنه قال بد

  احلراثة شيء 

وأخربنا أبو احلسن العالء بن حممد بن أيب سعيد املهرجاين أنبأ بشر بن أمحد ثنا محزة بن حممد الكاتب ثنا  - ٧١٨٧
ليس يف اإلبل العوامل : يب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال نعيم بن محاد ثنا أبو بكر بن عياش عن أ

  وال يف البقر العوامل صدقة 



أخربنا حممد بن أمحد بن زكريا أنبأ حممد بن الفضل ثنا جدي حممد بن إسحاق ثنا زكريا بن حيىي بن أبان  - ٧١٨٨
يقول ليس : لزبري حدثه أنه مسع جابر بن عبد اهللا ثنا بن أيب مرمي أنبأ حيىي بن أيوب أن خالد بن يزيد حدثه أن أبا ا

على مثري األرض زكاة وروي عن حيىي بن سعيد عن أيب الزبري مبعناه وروي عن زياد بن سعد عن أيب الزبري عن 
  جابر مرفوعا ويف إسناده ضعف والصحيح موقوف 

حممد بن أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق  أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا - ٧١٨٩
ال يؤخذ : ثنا أمحد بن رشدين ثنا سعيد بن عفري ثنا سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد عن أيب الزبري عن جابر قال 

من البقر اليت حيرث عليها من الزكاة شيء تابعه خالد بن يزيد عن أيب الزبري عن جابر هكذا موقوفا وهو إسناد 
جماهد وسعيد بن جبري وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي وقال احلسن البصري ليس يف البقر  صحيح وهو قول

   ٤١العوامل صدقة إذا كانت يف مصر 

  باب ال صدقة يف اخليل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ٧١٩٠
ليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة كالمها عن عبد اهللا بن دينار ح وأخربنا أبو الربيع بن س

حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن بن حممد بن إبراهيم احلرضي ثنا أبو حممد دعلج بن أمحد السجزي إمالء ثنا موسى بن 
بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أيب خزمية ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن عبد اهللا 

ليس على املرء يف عبده وال يف فرسه صدقة رواه مسلم يف : أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  الصحيح عن حيىي بن حيىي وأخرجه البخاري من حديث شعبة عن عبد اهللا بن دينار 

د بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو بن وأخربنا أبو احلسني علي بن حمم - ٧١٩١
البختري الرزاز ثنا عبد الرمحن بن حممد بن منصور ثنا حيىي بن سعيد القطان ثنا خثيم بن عراك حدثين أيب عن أيب 

رواه البخاري يف  ليس على املرء املسلم يف فرسه وال مملوكه صدقة: هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  الصحيح عن مسدد عن حيىي القطان 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن أمحد بن علي أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة  - ٧١٩٢
و ثنا حامت بن إمساعيل عن خثيم بن عراك قال مسعت أيب يقول مسعت أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ال صدقة على املسلم يف عبده وال يف فرسه رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة ورواه بكري بن : سلم 
األشج عن عراك بن مالك قال مسعت أبا هريرة بنحوه يف العبد فسماع عراك بن مالك عن أيب هريرة صحيح ال 

  شك فيه 

بن أمحد ثنا حممد بن حيىي ثنا عبد اهللا بن خالد بن حازم ثنا أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي أنبأ حاجب  - ٧١٩٣
حيىي بن أيب زائدة قال أخربين ح وأنبأ أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو حممد بن صاعد ثنا 

عن أيب الزناد عن علي بن داود ثنا يزيد بن خالد بن موهب ثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة عن عبيد اهللا بن عمر 



ليس يف اخليل والرقيق صدقة إال أن يف الرقيق : األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  صدقة الفطر لفظهما سواء كذا روي هبذا اإلسناد عن عبيد اهللا 

املثىن وحممد بن حيىي بن فياض وقد أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن  - ٧١٩٤
قاال ثنا عبد الوهاب ثنا عبيد اهللا عن رجل عن مكحول عن عراك بن مالك عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه 

ليس يف اخليل والرقيق زكاة إال زكاة الفطر يف الرقيق هذا هو األصح وحديثه عن أيب الزناد غري : و سلم قال 
  عراك إمنا رواه عن سليمان بن يسار عن عراك  حمفوظ ومكحول مل يسمعه من

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ٧١٩٥
د بن الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن يعقوب الشيباين ثنا أمح

سهل بن حبر ثنا حممد بن حيىي بن أيب عمر ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن 
ليس على املسلم يف عبده وال فرسه صدقة رواه : عراك بن مالك عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  مسلم يف الصحيح عن عمرو الناقد عن سفيان 

ا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عباس بن حممد ثنا جعفر بن عون وأخربن - ٧١٩٦
: حدثين أسامة بن زيد حدثين مكحول عن عراك عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ليس على مسلم صدقة يف عبده وال فرسه 

  مثله : عيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وبإسناده ثنا أسامة عن س - ٧١٩٧

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن احلرضي ثنا أبو حممد دعلج بن أمحد بن دعلج السجزي إمالء  - ٧١٩٨
عن علي  ثنا حممد بن علي بن زيد الصائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة

عفوت لكم عن صدقة اخليل والرقيق فهلموا صدقة الرقة : رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
من كل أربعني درمها درهم وليس يف تسعني ومائة شيء فإذا بلغت مائتني ففيها مخسة دراهم ورواه األعمش عن أيب 

  ة عن أيب إسحاق كذلك خمتصرا إسحاق كما رواه أبو عوانة وروي عن موسى بن عقب

وأخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر قال  - ٧١٩٩
قرئ على بن وهب أخربك سفيان بن عيينة وسفيان الثوري عن أيب إسحاق اهلمداين عن احلارث عن علي بن أيب 

عفوت عن اخليل والرقيق قال الثوري يف احلديث : اهللا عليه و سلم أنه قال طالب رضي اهللا عنه عن النيب صلى 
  فأدوا زكاة األموال وكذلك رواه مجاعة واحلديث عن أيب إسحاق عنهما مجيعا عن علي 

وروينا يف حديث سليمان بن داود عن الزهري عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن  - ٧٢٠٠
يف الكتاب الذي كتبه إىل أهل اليمن وأنه ليس يف عبد مسلم وال يف فرسه : هللا عليه و سلم جده عن النيب صلى ا

شيء أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو زكريا العنربي ثنا أبو عبد اهللا العبدي ثنا احلكم بن موسى ثنا حيىي بن محزة 
  عن سليمان بن داود فذكره 



اهللا بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا حيىي وأخربنا علي بن حممد بن عبد  - ٧٢٠١
بن عثمان بن صاحل ثنا حممد بن املتوكل ثنا بقية حدثين أبو معاذ األنصاري عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن 

خة قال بقية عفوت لكم عن صدقة اجلبهة والكسعة والن: أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
اجلبهة اخليل والكسعة البغال واحلمري والنخة املربيات يف البيوت كذا رواه بقية بن الوليد عن أيب معاذ وهو سليمان 
بن أرقم متروك احلديث ال حيتج به وقد اختلف عليه يف إسناده فقيل هكذا وقيل عنه عن احلسن عن عبد الرمحن بن 

  مسرة 

بشران أنبأ علي بن حممد املصري ثنا حيىي بن عثمان ثنا سعيد بن عفري ثنا عبيد اهللا  أخربنا أبو احلسني بن - ٧٢٠٢
بن يزيد أبو عمرو عن سليمان بن أرقم عن احلسن عن عبد الرمحن بن مسرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يل والنخة العبيد ورواه كثري ال صدقة يف الكسعة واجلبهة والنخة فسره أبو عمرو الكسعة احلمري واجلبهة اخل: قال 
بن زياد أبو سهل عن احلسن عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال أخرجه أبو داود يف املراسيل وأخربنا أبو عبد 

الرمحن السلمي ثنا أبو احلسن حممد بن حممد بن احلسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد يف 
ه و سلم ليس يف اجلبهة وال يف الكسعة وال يف النخة صدقة حدثناه بن أيب مرمي عن محاد حديث النيب صلى اهللا علي

بن زيد عن كثري بن زياد اخلرساين يرفعه وعن غري محاد عن جويرب عن الضحاك يرفعه قال أبو عبيد قال أبو عبيدة 
لكسعة مثله وقال الكسائي هي النخة اجلبهة اخليل والنخة الرقيق والكسعة احلمري قال الكسائي وغريه يف اجلبهة وا

  برفع النون وفسره هو وغريه يف جملسه البقر العوامل 

قال أبو عبيد وحدثنا نعيم بن محاد عن بن الدراوردي املدين عن أيب حزرة القاص يعقوب بن جماهد عن  - ٧٢٠٣
أراحكم من اجلبهة والسجة  أخرجوا صدقاتكم فإن اهللا قد: سارية اخللجي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

والبجة وفسرها أهنا كانت آهلة يعبدوهنا يف اجلاهلية قال أبو عبيد وهذا خالف ما يف احلديث األول والتفسري يف 
احلديث واهللا أعلم أيهما احملفوظ قال الشيخ أسانيد هذا احلديث ضعيفة ويف األحاديث الصحيحة قبله كفاية وباهللا 

  التوفيق 

أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم  أخربنا - ٧٢٠٤
البوشنجي ثنا بن بكري ثنا مالك عن بن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا أليب عبيدة بن اجلراح 

اخلطاب رضي اهللا عنه فأىب فكلموه أيضا خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأىب مث كتب إىل عمر بن : رضي اهللا عنه 
فكتب إىل عمر بن اخلطاب فكتب إليه عمر بن اخلطاب إن أحبوا فخذها منهم وأرددها عليهم وارزق رقيقهم قال 

  مالك أي أرددها على فقرائهم 

بن املثىن ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن موسى الصيدالين ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا حممد - ٧٢٠٥
جاء ناس من أهل الشام إىل عمر : عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب قال 

رضي اهللا عنه فقالوا إنا قد أصبنا أمواال خيال ورقيقا حنب أن يكون لنا فيه زكاة وطهور قال ما فعله صاحباي قبلي 
اهللا عنه يف مجاعة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رضي  فافعله فاستشار عمر رضي اهللا عنه عليا رضي

  اهللا عنهم فقال علي رضي اهللا عنه هو حسن إن مل يكن جزية يؤخذون هبا راتبة 



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن  - ٧٢٠٦
  سألت سعيد بن املسيب عن صدقة الرباذين فقال وهل يف اخليل صدقة : ال عبد اهللا بن دينار ق

وأخربنا عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن جنيد ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا  - ٧٢٠٧
العزيز رضي اهللا  جاء كتاب من عمر بن عبد: مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم أنه قال 

  عنه إىل أيب وهو مبىن ال تأخذ من اخليل وال من العسل صدقة 

سألت سعيد بن املسيب عن صدقة الرباذين فقال : وهبذا اإلسناد ثنا مالك عن عبد اهللا بن دينار قال  - ٧٢٠٨
   ٤٢وهل يف اخليل صدقة 

  باب من رأى يف اخليل صدقة

ظ أخربين أبو طاهر حممد بن عبد اهللا اجلويين ثنا أبو بكر حممد بن حممد بن أخربنا حممد بن عبد اهللا احلاف - ٧٢٠٩
رجاء بن السندي ثنا سويد بن سعيد ثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن أبا صاحل ذكوان أخربه أنه مسع أبا 

يؤدي منها  ما من صاحب ذهب وال فضة ال: هريرة رضي اهللا عنه يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
حقها فذكر احلديث يف الوعيد الذي جاء يف منع حقها وحق اإلبل والبقر والغنم وذكر يف اإلبل ومن حقها حلبها 
يوم وردها مث قال قيل يا رسول اهللا فاخليل قال اخليل لثالثة هي لرجل وزر وهي لرجل أجر وهي لرجل ستر فأما 

على أهل اإلسالم فهي له وزر وأما الذي هي له ستر فرجل ربطها الذي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء 
يف سبيل اهللا مث مل ينس حق اهللا يف ظهورها وال رقاهبا فهي له ستر وأما الذي هي له أجر فرجل ربطها يف سبيل اهللا 
ات ألهل اإلسالم يف مرج أو روضة فما أكلت من ذلك املرج والروضة من شيء إال كتب له عدد ما أكلت حسن
وكتب له عدد أرواثها وأبواهلا حسنات وال تقطع طوهلا فاستنت شرفا أو شرفني إال كتب اهللا له عدد آثارها 
وأبواهلا حسنات وال مر هبا صاحبها على هنر فشربت منه وال يريد أن يسقيها إال كتب اهللا له عدد ما شربت 

مر شيئا إال هذه اآلية الفاذة اجلامعة ومن يعمل مثقال حسنات قيل يا رسول اهللا فاحلمر قال ما أنزل اهللا علي يف احل
ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره رواه مسلم يف الصحيح عن سويد بن سعيد ورواه سهيل بن أيب صاحل 

  عن أبيه فقال يف احلديث وال ينسى حق اهللا يف ظهورها وبطوهنا يف عسرها ويسرها وذلك ال يدل على الزكاة 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان حدثين أيب ثنا أبو عبد اهللا حممد بن موسى األصطخري ثنا  - ٧٢١٠
إمساعيل بن حيىي بن حبر األزدي ثنا الليث بن محاد األصطخري ثنا أبو يوسف عن غورك بن احلصرم أيب عبد اهللا عن 

يف اخليل السائمة يف كل فرس دينار : و سلم جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
تفرد به غورك هذا وأخربنا أبو بكر بن احلارث قال قال علي بن عمر احلافظ تفرد به غورك عن جعفر وهو ضعيف 

  جدا ومن دونه ضعفاء 

أ أبو أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو عمرو إمساعيل بن جنيد السلمي أنب - ٧٢١١
قال ابتاع : مسلم إبراهيم بن عبد اهللا ثنا أبو عاصم أنبأ بن جريج أخربين عمرد أن حي بن يعلى أخربه أنه مسع يعلى 

عبد الرمحن بن أمية أخو يعلى من رجل فرسا أنثى مبائة قلوص فبدأ له فندم البائع فأتى عمر رضي اهللا عنه فقال إن 



يعلى بن أمية أن احلق يب فأتاه فأخربه فقال إن اخليل لتبلغ هذا عندكم يعلى وأخاه غصباين فرسي فكتب عمر إىل 
قال ما علمت فرسا قبل هذه بلغ هذا فقال عمر فنأخذ من كل أربعني شاة شاة وال نأخذ من اخليل شيئا خذ من 

اهللا عنه إمنا  كل فرس دينارا قال فضرب على اخليل دينارا دينارا وقد روينا يف الباب قبله ما دل على أن عمر رضي
أمر بذلك حني أحبه أرباهبا وهذه الرواية إن صحت تكون حممولة على مثل ذلك لتأتفق الروايات وال ختتلف 

  وحديث عراك عن أيب هريرة أصح ما روي يف ذلك وهو يقطع بنفي الصدقة عنها واهللا أعلم 

  مجاع أبواب زكاة الثمار

 )٤٣   

  باب النصاب يف زكاة الثمار

نا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو عبد الرمحن السلمي وأبو نصر أمحد بن علي الفامي وأبو أخرب - ٧٢١٢
صادق بن أيب الفوارس يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب 

سفيان بن عيينة أن عمرو بن حيىي املازين أخربك عبد اهللا بن عمر وحيىي بن عبد اهللا بن سامل ومالك وسفيان الثوري و
ليس فيما دون مخس أواق من : حدثهم عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  الورق صدقة وليس فيما دون مخسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون مخس ذود من اإلبل صدقة 

بن وهب أخربك عياض بن عبد اهللا القرشي عن أيب الزبري عن جابر بن قال وحدثنا حبر قال قرئ على  - ٧٢١٣
مثله أخرجه البخاري من حديث مالك وأخرجه مسلم من حديث : عبد اهللا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  سفيان بن عيينة ورواه مسلم عن هارون بن معروف وهارون األيلي عن بن وهب عن عياض فذكر رواية جابر 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي إمالء وقراءة ثنا أبو نصر حممد بن محدويه بن سهل املطوعي  - ٧٢١٤
ثنا عبد اهللا بن محاد اآلملي ثنا نعيم بن محاد أبو عبد اهللا الفارض املروزي ثنا حممد بن ثور عن معمر عن بن أيب جنيح 

ليس : ابر كلهم ذكروا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال وأيوب وقتادة وحيىي بن أيب كثري عن ابين جابر عن ج
  فيما دون مخسة أوسق صدقة وال فيما دون مخس أواق صدقة وليس فيما دون مخس ذود صدقة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس  - ٧٢١٥
ا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا عبد السالم بن حرب عن ليث عن نافع عن عبد حممد بن يعقوب ثن

  ليس فيما دون مخسة أوسق زكاة : اهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

م بن موسى ثنا حيىي أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو زكريا العنربي ثنا أبو عبد اهللا العبدي ثنا احلك - ٧٢١٦
بن محزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النيب صلى 

أنه كتب إىل أهل اليمن بكتاب فذكر فيه ما سقت السماء أو كان سيحا أو كان بعال ففيه العشر : اهللا عليه و سلم 
  الدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ مخسة أوسق إذا بلغ مخسة أوسق وما سقي بالرشاء و



أخربنا حممد بن موسى بن الفضل ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا  - ٧٢١٧
أن : بن املبارك عن يونس عن الزهري قال مسعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف حيدث يف جملس سعيد بن املسيب 

   ٤٤تؤخذ صدقة من خنل حىت يبلغ خرصها مخسة أوسق السنة مضت أن ال 

  باب مقدار الوسق

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أيوب بن حممد الرقي ثنا حممد بن عبيد ثنا  - ٧٢١٨
لنيب صلى اهللا إدريس بن يزيد األودي عن عمرو بن مرة عن أيب البختري الطائي عن أيب سعيد اخلدري يرفعه إىل ا

ليس فيما دون مخسة أوساق زكاة والوسق ستون خمتوما ورواه يعلى بن عبيد عن إدريس وقال : عليه و سلم قال 
  يف احلديث والوسق ستون صاعا 

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا  - ٧٢١٩
  الوسق ستون صاعا قال حيىي فسألت شريكا عنه فلم حيفظه : ن ليث عن نافع عن بن عمر قال وكيع عن شريك ع

وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا احلسن ثنا حيىي حدثين بن املبارك عن يعقوب بن القعقاع عن قتادة  - ٧٢٢٠
قعقاع عن عطاء قال يف مخسة وهبذا اإلسناد عن يعقوب بن ال* الوسق ستون صاعا : عن سعيد بن املسيب قال 

أوساق الزكاة وذلك ثالث مائة صاع قال والوسق ستون صاعا ورويناه عن احلسن والشعيب والنخعي وغريهم 
   ٤٥والكالم يف مقدار الصاع يرد يف آخر هذا الكتاب إن شاء اهللا تعاىل 

  باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب

عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا العباس بن الفضل ثنا إبراهيم بن أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن  - ٧٢٢٢
املنذر ثنا عبد اهللا بن نافع ح وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وغريه قالوا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ 

أن النيب صلى اهللا : أسيد  عبد اهللا بن نافع عن حممد بن صاحل عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب عن عتاب بن
عليه و سلم كان يبعث من خيرص عليهم كرمهم ومثارهم لفظ حديث إبراهيم ويف رواية الشافعي كان يبعث من 

  خيرص على الناس كرومهم ومثارهم 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل  - ٧٢٢٣
 يعقوب بن محيد بن كاسب ثنا عبد اهللا بن نافع عن حممد بن صاحل بن دينار ح قال وحدثنا بن كاسب ثنا حدثين

عبد اهللا بن رجاء عن عباد بن إسحاق مجيعا عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن عتاب بن أسيد قال قال رسول 
  زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل مترا  خيرص العنب كما خيرص النخل وتؤخذ زكاته: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

: وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد اهللا بن نافع فذكره  - ٧٢٢٤
  بإسناده ومعناه 



احلذاء  وأخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف الفقيه املهرجاين أنبأ بشر بن أمحد أنبأ أمحد بن احلسن بن نصر - ٧٢٢٥
أن رسول اهللا : ثنا علي بن عبد اهللا ثنا يزيد بن زريع ثنا عبد الرمحن بن أسحق أخربين الزهري عن سعيد بن املسيب 

صلى اهللا عليه و سلم أمر عتاب بن أسيد أن خيرص العنب كما خيرص النخل مث تؤدي زكاته زبيبا كما تؤدي زكاة 
   عليه و سلم يف النخل والعنب النخل مترا قال فتلك سنة رسول اهللا صلى اهللا

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان املعروف بأيب الشيخ األصبهاين ثنا إسحاق بن  - ٧٢٢٦
مسعت أبا أمامة بن سهل حيدثنا يف جملس : إبراهيم ثنا أمحد بن منيع ثنا بن املبارك ثنا يونس قال مسعت الزهري يقول 

قال مضت السنة أن ال تؤخذ الزكاة من خنل وال عنب حىت يبلغ خرصها مخسة أوسق قال  سعيد بن املسيب
   ٤٦الزهري وال نعلم خيرص من الثمر إال التمر والعنب 

  باب خرص التمر والدليل على أن له حكما

القعنيب ح  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عمر احلرشي ثنا - ٧٢٢٧
وأخربنا أبو سهل حممد بن نصرويه بن أمحد املروزي ثنا أبو احلسن علي بن إبراهيم الطغاجمي ثنا يوسف بن يعقوب 

الترمذي ثنا عبد اهللا بن مسلمة القعنيب مبكة سنة مخس عشرة ومائتني ثنا سليمان بن بالل عن عمرو بن حيىي عن 
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة تبوك : قال عباس بن سهل الساعدي عن أيب محيد الساعدي 

فأتينا وادي القرى على حديقة المرأة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اخرصوها فخرصناها وخرصها رسول 
كر اهللا صلى اهللا عليه و سلم عشرة أوسق وقال احصيها حىت نرجع إليك إن شاء اهللا وانطلقنا حىت قدمنا تبوك فذ

احلديث قال مث أقبلنا حىت قدمنا وادي القرى فسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املرأة عن حديقتها كم بلغ 
مثرها فقالت بلغ عشرة أوسق رواه مسلم يف الصحيح عن القعنيب وأخرجه البخاري من حديث سليمان ووهيب 

  عن عمرو بن حيىي 

كي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املز - ٧٢٢٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ليهود خيرب حني : الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب 

يبعث عبد افتتح خيرب أقركم ما أقركم اهللا على أن التمر بيننا وبينكم قال فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  اهللا بن رواحة رضي اهللا عنه فيخرص عليهم مث يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي فكانوا يأخذون 

وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا  - ٧٢٢٩
هللا عليه و سلم كان يبعث عبد اهللا بن رواحة أن رسول اهللا صلى ا: مالك عن بن شهاب عن سليمان بن يسار 

فيخرص بينه وبني يهود قال فجمعوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا هذا لك وخفف عنا وجتاوز يف القسم فقال 
عبد اهللا بن رواحة رضي اهللا عنه يا معشر يهود واهللا إنكم ملن أبغض خلق اهللا إيل وما ذلك حباملي على أن أحيف 

  لذي عرضتم من الرشوة فإهنا سحت وإنا ال نأكلها قالوا هبذا قامت السماوات واألرض عليكم فأما ا

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان األصبهاين أنبأ أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا حممد  - ٧٢٣٠
رسوله صلى اهللا عليه و سلم بين النضري  أفاء اهللا على: بن سابق ثنا إبراهيم بن طهمان عن أيب الزبري عن جابر قال 



فأقرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على ما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد اهللا بن رواحة فخرصها عليهم 
مث قال هلم يا معشر اليهود أنتم أبغض الناس إيل قتلتم أنبياء اهللا وكذبتم على اهللا وليس حيملين بغضي إياكم على أن 

ف عليكم قد خرصت عليكم عشرين ألف وسق من متر إن شئتم فلكم وإن أبيتم فلي قالوا هبذا قامت أحي
  السماوات واألرض قالوا قد أخذنا فاخرجوا عنا 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حيىي بن معني ثنا حجاج عن بن جريج قال  - ٧٢٣١
كان النيب صلى اهللا : ة عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت وهي تذكر شأن خيرب أخربت عن بن شهاب عن عرو

عليه و سلم يبعث عبد اهللا بن رواحة إىل يهود فيخرص عليهم النخل حني يطيب قبل أن يؤكل منه مث خيري يهود 
   ٤٧تفرق يأخذونه بذلك اخلرص أم يدفعونه إليهم بذلك اخلرص لكي حتصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار و

  باب من قال يترك لرب احلائط قدر ما يأكل هو وأهله وما يعري املساكني منها

ال خيرص عليه ذكره الشافعي يف كتاب البويطي ويف البيوع وقال يف القدمي ذلك على االجتهاد من اخلارص ويقدر 
  ما يرى قال 

أن النيب صلى اهللا عليه و : بن حزم  وذكر معمر عن عبد اهللا بن طاوس عن أيب بكر بن حممد بن عمرو - ٧٢٣٢
  سلم كان يقول للخرص ال خترصوا العرايا 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قال وأخربنا سعيد بن سامل القداح عن بن جريج عن فطري األنصاري  - ٧٢٣٣
روى فيه حديث سلم مل يكن خيرص العرايا وال أبو بكر وال عمر رضي اهللا عنهما قال الشيخ ومها مرسالن وقد 

  موصول 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا  - ٧٢٣٤
شعبة ح وأخربنا أبو علي الروذباري يف كتاب السنن أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة 

بد الرمحن بن مسعود قال جاء سهل بن أيب حثمة إىل جملسنا قال أمرنا رسول اهللا عن خبيب بن عبد الرمحن عن ع
  إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن مل تدعوا الثلث فدعوا الربع : صلى اهللا عليه و سلم قال 

سلم بن وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو احلسني علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري ثنا حممد بن م - ٧٢٣٥
وارة حدثين عاصم بن يزيد العمري ثنا حممد بن مغيث اجلرشي عن الصلت بن زبيد املديين مسعته حيدث عن أبيه 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استعمله على اخلرص فقال اثبت لنا النصف وابق هلم النصف فإهنم : عن جده 
بيد اهللا بن عمر فقال قد ثبت عندنا أن النيب صلى اهللا يسرقون وال يصل إليهم قال حممد فحدثت هبذا احلديث ع

عليه و سلم قال اثبت لنا الثلثني وابق هلم الثلث قال الشيخ هذا إسناد جمهول وقد روى فيه عن عمر بن اخلطاب 
  رضي اهللا عنه 

د بن عمرو أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي بن بنت حيىي بن منصور القاضي أنبأ جدي أنبأ حمم - ٧٢٣٦
أن عمر بن اخلطاب رضي : كشمرد ثنا القعنيب ثنا سليمان هو بن بالل عن حيىي يعين بن سعيد عن بشري بن يسار 



اهللا عنه كان يبعث أبا حثمة خارصا خيرص النخل فيأمره إذا وجد القوم يف حائطهم خيرصونه أن يدع هلم ما يأكلونه 
  جل عن حيىي بن سعيد وقد رواه محاد بن زيد عن حيىي موصوال فال خيرصه وقد ذكره الشافعي يف القدمي عن ر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو املثىن ثنا مسدد ثنا محاد بن زيد عن حيىي بن  - ٧٢٣٧
قال إذا أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بعثه على خرص التمر و: سعيد عن بشري بن يسار عن سهل بن أيب حثمة 

  أتيت أرضا فأخرصها ودع هلم قدر ما يأكلون وقد ذكره األوزاعي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مرسال 

أخربناه أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا  - ٧٢٣٨
خففوا على : وزاعي أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال أبو عامر ثنا الوليد بن مسلم ثنا أبو عمرو يعين األ

الناس يف اخلرص فإن فيه العرية والوطية واألكلة قال الوليد قلت أليب عمرو وما العرية قال النخلة والنخلتني 
والثالث مينحها الرجل الرجل من أهل احلاجة قلت فما األكلة قال أهل املال يأكلون منه رطبا فال خيرص ذلك 

يوضع من خرصه قال قلت فما الوطية قال من يغشاهم ويزورهم قال الشيخ وهذا اللفظ الذي رواه األوزاعي و
عن عمر رضي اهللا عنه يف التخفيف قد رواه مكحول عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال وقد روى يف هذا 

  حديث مسند بإسناد غري قوي 

بو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر أخربناه أبو بكر بن احلسن القاضي وأ - ٧٢٣٩
قال قرئ على بن وهب أخربك مسلم بن خالد والقاسم بن عبد اهللا عن حرام بن عثمان عن أيب عتيق عن جابر بن 

ما وجب يف احتاطوا ألهل األموال يف الواطية والعاملة والنوائب و: عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  التمر من احلق 

وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا شريح بن عقيل ثنا أبو مروان العثماين ثنا عبد العزيز  - ٧٢٤٠
فذكره مرفوعا وقد روي عن النيب : بن أيب حازم عن حرام بن عثمان عن عبد الرمحن وحممد ابين جابر عن أبيهما 

  حديث مرسل ليس يف العرايا صدقة  صلى اهللا عليه و سلم يف

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن رافع ثنا عبد  - ٧٢٤١
الرزاق أنبأ بن جريج أخربين عمرو بن حيىي بن عمارة عن أبيه حيىي بن عمارة قال مسعت أبا سعيد اخلدري يقول 

ليس فيما دون : ه و سلم يقول وأشار النيب صلى اهللا عليه و سلم بكفه خبمس أصابع مسعت النيب صلى اهللا علي
مخس أواق صدقة وليس فيما دون مخسة أوسق صدقة وليس فيما دون مخس ذود صدقة وزاد عن النيب صلى اهللا 

حيىي بن حبان  عليه و سلم يف هذا احلديث وليس يف العرايا صدقة عن حممد بن حيىي بن حبان قال الشيخ حممد بن
يروي حديث األواق واألوساق واألذواد عن حيىي بن عمارة عن أيب سعيد فيحتمل أن تكون هذه الزيادة معها يف 

   ٤٨احلديث واهللا أعلم 

  باب ال تؤخذ صدقة شيء من الشجر غري النخل والعنب



نا علي بن عبد العزيز ثنا أبو أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أمحد اللخمي ث - ٧٢٤٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حذيفة ثنا سفيان عن طلحة بن حيىي عن أيب بردة عن أيب موسى ومعاذ بن جبل 

سلم بعثهما إىل اليمن فأمرمها أن يعلما الناس أمر دينهم وقال ال تأخذا يف الصدقة إال من هذه األصناف األربعة 
  والتمر  الشعري واحلنطة والزبيب

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو وأبو بكر بن احلسن قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ٧٢٤٣
يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا األشجعي عن سفيان بن سعيد عن طلحة بن حيىي عن أيب 

أهنما حني بعثا إىل اليمن مل يأخذا إال من احلنطة والشعري : ا بردة عن أيب موسى األشعري ومعاذ رضي اهللا عنهم
  والتمر والزبيب 

وأخربنا أبو عبد اهللا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا ثنا أبو العباس ثنا احلسن ثنا حيىي ثنا وكيع ثنا طلحة بن  - ٧٢٤٤
  إال من احلنطة والشعري والتمر والزبيب أنه ملا أتى اليمن مل يأخذ الصدقة : حيىي عن أيب بردة عن أيب موسى األشعري 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن  - ٧٢٤٥
آدم ثنا عبد الرمحن بن محيد الرواسي عن جعفر بن جنيح السعدي املدين عن بشر بن عاصم وعثمان بن عبد اهللا بن 

كتب إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وكان عامال له على الطائف فكتب : عبد اهللا الثقفي  أوس أن سفيان بن
إليه أن قبله حيطانا فيها كروم وفيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا فكتب إليه يستأمره 

عليها عشر وهذا قول جماهد يف العشر فكتب إليه عمر أنه ليس عليها عشر قال هي من العضاه كلها فليس 
   ٤٩واحلسن والنخعي وعمرو بن دينار ورويناه عن الفقهاء السبعة من تابعي أهل املدينة 

  باب ما ورد يف الزيتون

أنه : أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك  - ٧٢٤٦
  فقال فيه العشر سأل بن شهاب عن الزيتون 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا أبو عامر ثنا  - ٧٢٤٧
مضت السنة يف زكاة الزيتون أن : الوليد بن مسلم أخربين أبو عمر وهو األوزاعي أن بن شهاب الزهري قال 

قت السماء واألهنار أو كان بعال العشر وفيما سقي برشاء الناضح نصف تؤخذ ممن عصر زيتونه حني يعصره فيما س
العشر قال وحدثنا الوليد أخربين عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء اخلرساين أن عمر بن اخلطاب ملا قدم اجلابية رفع 

إذا بلغ مخسة إليه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهنم اختلفوا يف عشر الزيتون فقال عمر فيه العشر 
أوسق حبه عصره وأخذ عشر زيته حديث عمر رضي اهللا عنه يف هذا الباب منقطع وراويه ليس بقوي وأصح ما 

روي فيه قول بن شهاب الزهري وحديث معاذ بن جبل وأيب موسى األشعري أعلى وأوىل أن يؤخذ به واهللا أعلم 
٥٠   

  باب ما ورد يف الورس



شام بن يوسف أن أهل حفاش أخرجوا كتابا من أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه يف قال الشافعي رمحه اهللا أخربين ه
قطعة أدمي إليهم يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس قال الشافعي وال أدري أثابت هذا وهو يعمل به باليمن فإن كان 

وب فال يؤخذ من غري ثابتا عشر قليله وكثريه قال الشيخ مل يثبت يف هذا إسناد تقوم مبثله حجة واألصل أن ال وج
   ٥١ما ورد به خرب صحيح أو كان يف غري معىن ما ورد به خرب صحيح واهللا أعلم 

  باب ما ورد يف العسل

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنبأ حاجب بن أمحد بن يرحم الطوسي ثنا حممد بن حيىي ثنا  - ٧٢٤٨
يسار عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم عمرو بن أيب سلمة عن صدقة بن عبد اهللا عن موسى بن 

العسل يف كل عشرة أزقاق زق تفرد به هكذا صدقة بن عبد اهللا السمني وهو ضعيف قد ضعفه أمحد بن : قال 
حنبل وحيىي بن معني وغريمها وقال أبو عيسى الترمذي سألت حممد بن إمساعيل البخاري عن هذا احلديث فقال هو 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسل  عن نافع عن

وأخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن أمحد ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو  - ٧٢٤٩
يا رسول اهللا إن يل : داود الطيالسي ثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أيب سيارة املتعي قال قلت 

لت يا رسول اهللا احم يل جبلها فحماه يل وهذا أصح ما روي يف وجوب العشر فيه وهو منقطع حنال قال أد العشر ق
قال أبو عيسى الترمذي سألت حممد بن إمساعيل البخاري عن هذا فقال هذا حديث مرسل وسليمان بن موسى مل 

خاري وعبد اهللا بن يدرك أحدا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم وليس يف زكاة العسل شيء يصح قال الب
  حمرر متروك احلديث يعين بذلك تضعيف روايته عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة مرفوعا يف العسل 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حامت الزاهد ثنا إسحاق بن إبراهيم بن  - ٧٢٥٠
كتب رسول اهللا : بن حمرر عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال عباد الدبري أنبأ عبد الرزاق عن عبد اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم إىل أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن أيب شعيب احلراين ثنا موسى بن  - ٧٢٥١
جاء هالل أحد بين متعان إىل : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال  أعني عن عمرو بن احلارث املصري عن

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعشور حنل له وسأله أن حيمي واديا يقال له سلبة فحمى له رسول اهللا صلى اهللا 
 عنه عليه و سلم ذلك الوادي فلما توىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كتب سفيان بن وهب إىل عمر رضي اهللا

يسأله عن ذلك فكتب إليه أن أدى إليك ما كان يؤدي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عشور حنله فاحم له 
  سلبة وإال فإمنا هو ذباب غيث يأكله من شاء 

وأخربنا أبو علي أنبأ حممد أنبأ أبو داود ثنا أمحد بن عبدة الضيب ثنا املغرية نسبه بن عبد الرمحن بن  - ٧٢٥٢
أن شبابة بطن من فهم فذكر حنوه وقال من : ارث املخزومي حدثين أيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده احل

كل عشر قرب قربة وقال سفيان بن عبد اهللا الثقفي قال وكان حيمي هلم واديني زاد فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إىل 
  ا أسامة بن زيد عن عمرو حنو ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومحى هلم وادييهم ورواه أيض



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وغريه قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٧٢٥٣
قدمت : الشافعي أنبأ أنس بن عياض عن احلارث بن عبد الرمحن بن أيب ذباب عن أبيه عن سعد بن أيب ذباب قال 

 عليه و سلم فأسلمت مث قلت يا رسول اهللا اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أمواهلم ففعل على رسول اهللا صلى اهللا
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واستعملين عليهم مث استعملين أبو بكر مث عمر قال وكان سعد من أهل السراة قال 

كم قال فقلت العشر فأخذت منهم فكلمت قومي يف العسل فقلت هلم زكوه فإنه ال خري يف مثرة ال تزكى فقالوا 
العشر فأتيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فأخربته مبا كان قال فقبضه عمر رضي اهللا عنه فباعه مث جعل مثنه يف 

  صدقات املسلمني 

وأخربناه علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ثنا حممد بن  - ٧٢٥٤
بنحوه ورواه عبد الرمحن بن إسحاق عن بن أيب ذباب عن أبيه : املكي ثنا أنس بن عياض أبو ضمرة فذكره عباد 

عن جده يف العسل ورواه الصلت بن حممد عن أنس بن عياض عن احلارث بن أيب ذباب عن منري هو بن عبد اهللا 
أيب ذباب عن منري بن عبد اهللا عن  عن أبيه عن سعد وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن احلارث بن عبد الرمحن بن

  أبيه عن سعد 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا عبد اهللا بن ناجية ثنا حممد بن املثىن ثنا صفوان بن  - ٧٢٥٥
عيسى الزهري ثنا احلارث بن أيب ذباب عن منري بن عبد اهللا عن أبيه عن سعد بن أيب ذباب قال لنا بن ناجية كذا 

وذكر احلديث مبعناه أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي قال مسعت بن محاد يقول قال البخاري عبد : ال ق
اهللا والد منري عن سعد بن أيب ذباب مل يصح حديثه وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسن بن حممد اإلسفرائيين أنبأ 

  ديين يف هذا احلديث منري هذا ال نعرفه إال يف هذا احلديث حممد بن أمحد الرباء قال قال علي بن امل

أخربنا أبو سعيد حيىي بن حممد بن حيىي اخلطيب ثنا أبو حبر الربهباري ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا  - ٧٢٥٦
ال أتى بوقص البقر والعسل حسبته فق: سفيان ثنا إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه 

  معاذ رضي اهللا عنه كالمها مل يأمرين فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشيء 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ٧٢٥٧
و مبىن أن ال تأخذ من اخليل وال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إىل أيب وه: مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر قال 

من العسل صدقة قال الشافعي رمحه اهللا وسعد بن أيب ذباب حيكي ما يدل على أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
مل يأمره بأخذ الصدقة من العسل وأنه شيء رآه فتطوع له به أهله قال الزعفراين قال أبو عبد اهللا الشافعي احلديث 

عشر ضعيف ويف أن ال يؤخذ منه العشر ضعيف إال عن عمر بن عبد العزيز واختياري أنه ال يف أن يف العسل ال
  يؤخذ منه ألن السنن واآلثار ثابتة فيما يؤخذ منه وليست فيه ثابتة فكأنه عفو 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا  - ٧٢٥٨
ليس يف العسل زكاة قال حيىي وسئل حسن : سني بن زيد عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي رضي اهللا عنه قال ح

  بن صاحل عن العسل فلم ير فيه شيئا 



وذكر عن معاذ أنه مل يأخذ من العسل شيئا أخربناه أبو بكر األردستاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان  - ٧٢٥٩
بعث النيب : سن ثنا عبد اهللا بن الوليد عن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال بن حممد ثنا علي بن احل

  صلى اهللا عليه و سلم معاذا إىل اليمن وذكر حنوه 

  مجاع أبواب صدقة الزرع

 )٥٢   

  باب ال شيء يف الثمار واحلبوب حىت يبلغ كل صنف منها مخسة أوسق فيكون فيما

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب  - ٧٢٦٠بلغ منه مخسة أوسق صدقة 
عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا سفيان بن سعيد عن 

:  عليه و سلم قال إمساعيل بن أمية عن حممد بن حيىي بن حبان عن حيىي بن عمارة عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا
  ال صدقة يف حب وال متر دون مخسة أوسق رواه مسلم يف الصحيح عن عبد بن محيد عن حيىي بن آدم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان  - ٧٢٦١
ليس يف حب وال متر صدقة حىت يبلغ مخسة أوسق وال فيما : م قال فذكره بإسناده أن النيب صلى اهللا عليه و سل

دون مخس ذود صدقة وال فيما دون مخس أواق صدقة رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن منصور عن عبد 
  الرمحن بن مهدي 

بن عبد العزيز حدثنا أبو سعد الزاهد رمحه اهللا أنبأ أبو علي حامد بن حممد بن عبد اهللا اهلروي أنبأ علي  - ٧٢٦٢
ثنا داود بن عمرو الضيب ثنا حممد بن مسلم يعين الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهللا وأيب سعيد 

ال صدقة يف الزرع وال يف الكرم وال يف النخل إال ما بلغ مخسة : اخلدري قاال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  أوسق وذلك مائة فرق 

عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا الفضل بن حممد بن املسيب ثنا سعيد بن أيب وأخربنا أبو  - ٧٢٦٣
ليس : مرمي ثنا حممد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  على الرجل املسلم زكاة يف كرمه وال يف زرعه إذا كان أقل من مخسة أوسق 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا بن  - ٧٢٦٤
ال جيمع بني احلنطة والشعري وال بني التمر : أيب زائدة عن داود بن عبد الرمحن عن بن جريج عن عطاء قال 

   ٥٣والزبيب يف الصدقة إذا مل يبلغ كل واحد مخسة أوساق 

  ب الصدقة فيما يزرعه اآلدميون وييبس ويدخر ويقتات دون ما تنبته األرضبا



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو علي احلسني بن علي احلافظ أنبأ جعفر بن أمحد بن سنان ثنا  - ٧٢٦٥من اخلضر 
عندنا كتاب معاذ  أمحد بن سنان ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال

  أنه إمنا أخذ الصدقة من احلنطة والشعري والزبيب والتمر : بن جبل رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ورواه عبد اهللا بن الوليد العدين عن سفيان وزاد فيه قال بعث احلجاج مبوسى بن املغرية على اخلضر  - ٧٢٦٦
اب والبقول فقال موسى بن طلحة عندنا كتاب معاذ عن رسول اهللا صلى والسواد فأراد أن يأخذ من اخلضر الرط

أنه أمره أن يأخذ من احلنطة والشعري والتمر والزبيب قال فكتب إىل احلجاج يف ذلك فقال صدق : اهللا عليه و سلم 
ن احلسن ثنا عبد اهللا أخربناه حممد بن إبراهيم األصبهاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد اجلوهري ثنا علي ب

  فذكره 

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن  - ٧٢٦٧
أراد موسى بن املغرية أن يأخذ من خضر أرض موسى بن : آدم ثنا عبد السالم بن حرب عن عطاء بن السائب قال 

ه ليس يف اخلضر شيء ورواه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فكتبوا طلحة فقال له موسى بن طلحة أن
  بذلك إىل احلجاج فكتب احلجاج أن موسى بن طلحة أعلم من موسى بن املغرية 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي هبمذان ثنا عمري بن مرداس ثنا  - ٧٢٦٨
الصائغ حدثين إسحاق بن حيىي بن طلحة بن عبيد اهللا عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل عبد اهللا بن نافع 

فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
قضب فقد عفا عنه رسول اهللا العشر وإمنا يكون ذلك يف التمر واحلنطة واحلبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان وال

  صلى اهللا عليه و سلم 

ورواه حيىي بن املغرية عن بن نافع فقال القضب واخلضر فعفو عفا عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٧٢٦٩
أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا علي بن أمحد األزرق مبصر ثنا حممد بن حممد بن 

  فذكره بزيادته : ح ثنا حيىي بن املغرية النفا

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن  - ٧٢٧٠
تكن الصدقة يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال يف : آدم ثنا غياث اجلزري عن خصيف عن جماهد قال مل 

  طة والشعري والتمر والزبيب والذرة مخسة أشياء احلن

وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا احلسن ثنا حيىي بن آدم ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن عبيد عن  - ٧٢٧١
يفرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال يف عشرة أشياء اإلبل والبقر والغنم والذهب والفضة : احلسن قال مل 

  التمر والزبيب قال بن عيينة أراه قال والذرة واحلنطة والشعري و

أخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا احلسن ثنا عبيد اهللا بن موسى عن سفيان عن عمرو عن احلسن قال مل  - ٧٢٧٢
  جيعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصدقة إال يف عشرة فذكرهن وذكر فيهن السلت ومل يذكر الذرة : 



أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا احلسن ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو بكر بن عياش عن األجلح عن الشعيب  وأخربنا - ٧٢٧٣
كتب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل أهل اليمن إمنا الصدقة يف احلنطة والشعري والتمر والزبيب هذه : قال 

معها رواية أيب بردة عن أيب موسى وقد مضت األحاديث كلها مراسيل إال أهنا من طرق خمتلفة فبعضها يؤكد بعضا و
  يف باب النخل ومعها قول بعض الصحابة رضي اهللا عنهم 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا  - ٧٢٧٤
واه مجاعة عن ليث بن أيب سليم ليس يف اخلضراوات صدقة ور: حفص بن غياث عن ليث عن جماهد عن عمر قال 

  ورويناه من وجه آخر موصوال عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف باب النخل 

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي ثنا حيىي بن آدم ثنا قيس بن  - ٧٢٧٥
ليس يف اخلضر والبقول صدقة تابعه : قال الربيع عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي اهللا عنه 

األجلح عن أيب إسحاق وروي من وجه آخر عن علي رضي اهللا عنه مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وروي 
عن عائشة رضي اهللا عنها فيما ذكرت أن السنة جرت به وليس فيما أنبتت األرض من اخلضر زكاة وأخربنا أبو 

صم ثنا احلسن بن علي ثنا حيىي بن آدم ثنا بن املبارك عن بن جريج عن عطاء قال ال صدقة سعيد ثنا أبو العباس األ
   ٥٤إال يف خنل أو عنب أو حب وليس يف شيء من اخلضر بعد والفواكه كلها صدقة 

  باب قدر الصدقة فيما أخرجت األرض

ف الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر حممد بن حممد بن يوس - ٧٢٧٦
ثنا سعيد بن أيب مرمي ثنا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا 

أنه سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه : عليه و سلم 
  سعيد بن أيب مرمي البخاري يف الصحيح عن 

: ورواه هارون بن سعيد األيلي عن بن وهب بإسناده هذا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٧٢٧٧
فيما سقت السماء واألهنار والعيون أو كان بعال العشر وفيما سقي بالسواين أو النضح نصف العشر أخربناه أبو 

  ود ثنا هارون بن سعيد بن اهليثم األيلي ثنا عبد اهللا بن وهب فذكره علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو دا

وأخربنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر احلفار ثنا أبو عبد اهللا احلسني بن حيىي بن عياش القطان ثنا  - ٧٢٧٨
قول صدقة أنه كان ي: أبو األشعث ثنا حممد بن بكر عن بن جريج أخربين موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر 

الثمار والزرع ما كان من خنل أو عنب أو زرع من حنطة أو شعري أو سلت وسقي بنهر أو سقي بالعني أو عثريا 
يسقى باملطر ففيه العشر من كل عشرة واحد وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر من كل عشرين واحد 

عبد كالل ومن معه من معافر ومهدان على املؤمنني  وكتب النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل أهل اليمن إىل احلارث بن
يف صدقة الثمار أو قال العقار عشر ما تسقي العني وما سقت السماء وعلى ما يسقى بالغرب نصف العشر قال 

  الشيخ هكذا وجدته موصوال باحلديث ويف قوله على املؤمنني كالداللة على أهنا ال تؤخذ من أهل الذمة واهللا أعلم 



خربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق قالوا ثنا أبو العباس أ - ٧٢٧٩
حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك عمرو بن احلارث أن أبا الزبري حدثه أنه مسع جابر 

ا سقت األهنار والغيم العشر وفيما سقي بالسانية فيم: بن عبد اهللا يذكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  نصف العشر رواه مسلم يف الصحيح عن هارون بن سعيد وغريه عن بن وهب 

وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن الثقة عن  - ٧٢٨٠
فيما سقت السماء والعيون والبعل : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد أن رسول

العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه الشافعي يف كتاب القدمي عن مالك وقال يف اجلديد بلغين أن هذا 
ث بن عبد احلديث يوصل من حديث بن أيب ذباب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ومل أعلم خمالفا وإمنا أراد به احلار

الرمحن بن أيب ذباب فإنه يرويه عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  موصوال 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين بكر بن حممد بن محدان الصرييف ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب قال  - ٧٢٨١
بن أنس الرواية عن بن أيب ذباب فليس يف كتابه ذكره ومل يرو عنه شيئا قال  مسعت علي بن املديين يقول ترك مالك

وحدثنا عاصم بن عبد العزيز األشجعي حدثين احلارث بن عبد الرمحن بن أيب ذباب عن سليمان بن يسار وبسر بن 
قي بالنضح نصف فيما سقت السماء العشر وفيما س: سعيد عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

العشر قال عاصم حدثنا مالك قال خربت عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد وترك بن أيب ذباب للمنكرات اليت 
يف روايته قال الشيخ هذا احلديث مستغن عن رواية بن أيب ذباب فقد رويناه بإسنادين صحيحني عن بن عمر عن 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو قول العامة مل خيتلفوا فيه النيب صلى اهللا عليه و سلم وبإسناد صحيح عن جابر 
  وحديث عمرو بن حزم قد مضى ذكره 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس  - ٧٢٨٢
بكر بن عياش عن عاصم بن أيب النجود عن أيب حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو 

بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل اليمن وأمرين أن آخذ مما : وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال 
  سقت السماء وما سقي بعال العشر وما سقي بالدوايل نصف العشر 

حيىي ثنا عمار بن رزيق عن أيب إسحاق عن عاصم وأخربنا أبو سعيد وحده ثنا أبو العباس ثنا احلسن ثنا  - ٧٢٨٣
  فيما سقت السماء وما سقي فتحا العشر وما سقي دلوا فنصف العشر : بن ضمرة عن علي رضي اهللا عنه قال 

قال وحدثنا حيىي ثنا إسرائيل بن يونس عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي اهللا عنه قال  - ٧٢٨٤
  عشرة واحد وما سقي بالغرب فمن كل عشرين واحد ما سقت السماء فمن كل : 

وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا احلسن ثنا حيىي بن آدم ثنا حامت بن إمساعيل عن جعفر بن حممد عن  - ٧٢٨٥
فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيما سقت السماء أو سقي بالسيل والغيل والبعل العشر وما : أبيه قال 
اضح فنصف العشر قال حامت الغيل ما سقي فتحا والبعل هو العذي الذي يسقيه ماء املطر قال حيىي بن سقي بالنو



آدم وسألت أبا إياس يعين األسدي فقال البعل والعثري والعذي هو الذي يسقى مباء السماء قال حيىي العثري ما 
ثري والبعل ما كان من الكروم قد يزرع للسحاب للمطر خاصة ليس يسقى إال مباء يصيبه من املطر فذلك الع

ذهبت عروقه يف األرض إىل املاء فال حيتاج إىل السقي اخلمس السنني والست حيتمل ترك السقي فهذا البعل والسيل 
ماء الوادي إذا سأل وأما الغيل فهو سيل دون السيل الكثري إذا سأل القليل باملاء الصايف فهو الغيل والعذي ماء 

  املطر 

نا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي ثنا حيىي بن آدم ثنا بن املبارك عن أخرب - ٧٢٨٦
أنه سأله عن األرض تسقى بالسيح مث تسقى بالدوايل أو تسقى بالدوايل مث بالسيح على أيهما : بن جريج عن عطاء 

  باحلصة تؤخذ الزكاة قال على أكثرمها تسقى به قال حيىي بن آدم تزكى 

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا عبد اهللا بن أمحد  - ٧٢٨٧
أنه كان : بن حنبل ثنا أبو الربيع الزهراين ثنا محاد بن زيد ثنا عبد اهللا بن املبارك عن معمر عن بن طاوس عن أبيه 

صدقته مث حيبسه السنة أو السنتني وال يزكيه وهو يريد بيعه قال أبو الربيع مث مسعته خيرج له الطعام من أرضه فيعطي 
   ٥٥أنا بعد من بن املبارك 

  باب املسلم يزرع أرضا من أرض اخلراج فيكون عليه يف زرعه العشر أو نصف

ومما أخرجنا لكم {  العشر قال اهللا تعاىل خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم التوبة وقال وآتوا حقه يوم حصاده وقال
وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة وقال فيما سقت السماء والعيون } من األرض 

  العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا  - ٧٢٨٨
سألت عمر بن عبد العزيز عن مسلم يكون يف يده أرض : ان بن سعيد عن عمرو بن ميمون بن مهران قال سفي

اخلراج فيسأل الزكاة فيقول إن على اخلراج قال اخلراج على األرض ويف احلب الزكاة قال وسألته مرة أخرى فقال 
  مثل ذلك 

سألت الزهري عن : ىي ثنا بن املبارك عن يونس قال وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا احلسن ثنا حي - ٧٢٨٩
زكاة األرض اليت عليها اجلزية فقال مل يزل املسلمون على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبعده يعاملون 

على األرض ويستكروهنا ويؤدون الزكاة مما خرج منها فنرى هذه األرض على حنو ذلك والكالم يف سواد العراق 
  ب اجلزية فأما احلديث الذي موضعه كتا

أخربناه أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا عبد اهللا بن حيىي السرخسي ثنا يوسف بن سعيد  - ٧٢٩٠
ثنا حيىي بن عنبسة ثنا أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ى املسلم خراج وعشر فهذا حديث باطل وصله ورفعه وحيىي بن عنبسة متهم بالوضع قال أبو ال جيتمع عل: سلم 
سعد قال أبو أمحد بن عدي إمنا يرويه أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم من قوله رواه حيىي بن عنبسة عن أيب حنيفة 



عفه لرواياته عن الثقات فأوصله إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال وحيىي بن عنبسة مكشوف األمر يف ض
   ٥٦باملوضوعات 

  باب الذمي يسلم وعلى أرضه خراج هو بدل عن اجلزية فيسقط عنه اخلراج كما

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي أنبأ أبو القاسم علي بن  - ٧٢٩١يسقط عنه جزية الرءوس 
أعني عن ليث عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه  املؤمل ثنا حممد بن إبراهيم ثنا النفيلي ثنا موسى بن

هلم ما أسلموا عليه من أمواهلم وعبيدهم وديارهم وأرضهم : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال يف أهل الذمة 
   ٥٧وماشيتهم ليس عليهم فيه إال صدقة 

  باب ما ورد يف قوله تعاىل وآتوا حقه يوم حصاده

أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  أخربنا - ٧٢٩٢
: يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو معاوية عن احلجاج عن احلكم عن مقسم عن بن عباس 

  يف قوله تعاىل وآتوا حقه يوم حصاده قال العشر ونصف العشر 

خربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ أنبأ الساجي ثنا بن املثىن ثنا عبد الصمد عن يزيد أ - ٧٢٩٣
  وآتوا حقه يوم حصاده قال الزكاة ومها موقوفان غري قويني : بن درهم عن أنس 

حيىي بن آدم ثنا بن  وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا - ٧٢٩٤
  يف قوله تعاىل وآتوا حقه يوم حصاده قال الزكاة : املبارك عن معمر عن بن طاوس عن أبيه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس األصم ثنا  - ٧٢٩٥
قوله تعاىل : مد بن سليمان عن حيان األعرج عن جابر بن زيد احلسن بن علي ثنا حيىي بن آدم ثنا بن مبارك عن حم

وآتوا حقه يوم حصاده قال الزكاة املفروضة ويذكر حنو هذا عن سعيد بن املسيب وعن حممد بن احلنفية ومالك بن 
  أنس وذهب مجاعة من التابعني إىل أن املراد به غري الزكاة املفروضة ويروى عن بن عمر 

عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس ثنا احلسن أخربنا أبو  - ٧٢٩٦
: بن علي ثنا حيىي بن آدم ثنا حفص وعبد الرحيم عن أشعث بن سوار عن حممد بن سريين وعن نافع عن بن عمر 

صدقة إال أن حفصا مل يقل سوى يف قوله تعاىل وآتوا حقه يوم حصاده قال كانوا يعطون من اعتراهم شيئا سوى ال
  الصدقة 

وأخربنا أبو عبد اهللا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا ثنا أبو العباس ثنا احلسن ثنا حيىي ثنا عبد الرحيم عن عبد  - ٧٢٩٧
  قوله تعاىل وآتوا حقه يوم حصاده قال من حضرك فسألك يومئذ تعطيه القبضات وليست بالزكاة : امللك عن عطاء 



يف : نا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا احلسن ثنا حيىي ثنا سفيان بن عيينة عن بن أيب جنيح عن جماهد وأخرب - ٧٢٩٨
قوله تعاىل وآتوا حقه يوم حصاده قال عند الزرع تعطي منه القبض وهي هكذا وأشار بأطراف أصابعه كأنه يتناول 

يقول يعطي القبضة قال ويتركهم يتبعون آثار  هبا وعند الصرام يعطي القبض وهي هكذا وأشار بكفه كأنه يقبض هبا
  الصرام وذهب مجاعة إىل أهنا صارت منسوخة بالزكاة املفروضة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر وأبو سعيد قالوا ثنا أبو العباس ثنا احلسن بن علي ثنا حيىي ثنا  - ٧٢٩٩
  يوم حصاده قال نسختها آية الزكاة  يف قوله تعاىل وآتوا حقه: إسرائيل عن مغرية عن إبراهيم 

قوله تعاىل وآتوا حقه يوم حصاده قال كان : قال وحدثنا حيىي ثنا شريك عن سامل عن سعيد هو بن جبري  - ٧٣٠٠
  قبل الزكاة فلما نزلت الزكاة نسختها قال فيعطي منه ضغثا ويذكر عن السدي أهنا مكية نسختها الزكاة 

ادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو وأخربنا أبو نصر بن قت - ٧٣٠١
من أدى زكاة ماله فال جناح عليه أن ال يتصدق وقد : األحوص عن أيب إسحاق عن عكرمة عن بن عباس قال 

   ٥٨مضت سائر اآلثار يف هذا املعىن يف أول كتاب الزكاة وباهللا التوفيق 

  صاد واجلداد بالليلباب ما جاء يف النهي عن احل

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو القاسم جعفر بن حممد بن إبراهيم املوسوي مبكة  - ٧٣٠٢
أن : ثنا أبو حامت حممد بن إدريس احلنظلي ثنا الربيع بن حيىي املرئي ثنا شعبة عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده 

لم هنى عن اجلداد بالليل واحلصاد بالليل قال جعفر أراه من أجل املساكني وكذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
   ٥٩رواه وهيب بن خالد عن جعفر 

  باب لن يهلك على اهللا إال هالك

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن أمحد األصبهاين ثنا يونس بن حبيب  - ٧٣٠٣
ي ثنا عبد العزيز بن أيب سلمة ثنا وهب بن كيسان عن عبيد بن عمري الليثي عن أيب هريرة ثنا أبو داود الطيالس

بينما رجل بفالة إذ مسع رعدا يف سحاب فسمع فيه : رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول 
مث جاء إىل ذناب شرج فانتهى إىل  كالما إسق حديقة فالن بامسه فجاء ذلك السحاب إىل حرة فأفرغ ما فيه من املاء

شرجة فاستوعبت املاء ومشى الرجل مع السحابة حىت انتهى إىل رجل قائم يف حديقة يسقيها فقال يا عبد اهللا ما 
امسك قال ومل تسأل قال إين مسعت يف سحاب هذا ماؤه إسق حديقة فالن بامسك فما تصنع فيها إذا صرمتها قال أما 

ها ثالثة أثالث أجعل ثلثا يل وألهلي وأرد ثلثا فيها وأجعل ثلثا يف املساكني والسائلني وبن إذا قلت ذلك فإين أجعل
  السبيل رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن عبدة الضيب عن أيب داود 

  مجاع أبواب صدقة الورق

 )٦٠   



  باب نصاب الورق

ن حممد بن عبد اهللا بن بشران قاال أنبأ أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري وأبو احلسني علي ب - ٧٣٠٤
إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة ثنا عمرو بن حيىي بن عمارة بن أيب حسن عن أبيه 

ليس فيما دون مخس أواق صدقة وليس فيما دون : عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ال سفيان واألوقية أربعون درمها مخس ذود صدقة ق

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان قال سألت  - ٧٣٠٥
مبعناه زاد ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة : عمرو بن حيىي بن عمارة بن أيب حسن املازين فحدثين عن أبيه فذكره 

ن رواه مسلم يف الصحيح عن عمرو الناقد عن سفيان ورواه حيىي بن سعيد األنصاري وبن ومل يذكر قول سفيا
جريج ومالك بن أنس وسفيان الثوري وشعبة بن احلجاج وغريهم عن عمرو بن حيىي ورواه حممد بن حيىي بن حبان 

  وعمارة بن غزية وغريمها عن حيىي بن عمارة 

و عمرو بن جنيد ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن حممد بن وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أب - ٧٣٠٦
عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة املازين عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ما دون ليس فيما دون مخس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون مخس ذود من اإلبل صدقة وليس في: قال 
  مخسة أوسق من التمر صدقة رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك 

وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم  - ٧٣٠٧
محن بن أيب صعصعة عن حيىي احلنظلي قال قلت أليب أسامة أحدثكم الوليد بن كثري املخزومي عن حممد بن عبد الر

: بن عمارة عن عباد بن متيم عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
ليس يف أقل من مخسة أوساق من التمر صدقة وليس يف أقل من مخس أواق من الورق صدقة وليس يف أقل من مخس 

مة وقال نعم أخربنا أبو صاحل أنبأ جدي ثنا أمحد بن سلمة قال قال أبو عبد اهللا ذود من اإلبل صدقة فأقر به أبو أسا
حممد بن حيىي هذه الطرق حمفوظة عن حممد بن عبد الرمحن وصار احلديث عنه عن ثالثة عن أيب سعيد عن أبيه وحيىي 

   ٦١بن عمارة وعباد بن متيم 

  باب تفسري األوقية

افظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ علي بن الصقر بن النضر ثنا إبراهيم بن محزة أخربنا حممد بن عبد اهللا احل - ٧٣٠٨
الزبريي حدثنا الدراوردي حدثين يزيد بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال سألت عائشة 

كان صداقه ألزواجه  كم كان صداق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت: زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 
اثين عشر أوقية ونش قالت أتدري ما النش قلت ال قالت نصف أوقية فتلك مخس مائة درهم فهذا صداق رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألزواجه رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وبن أيب عمر عن الدراوردي 

  س أواق مائتا درهم وفيه داللة على أن األوقية أربعون درمها وأن مخ



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ احلسن بن علي بن زياد ثنا سعيد بن  - ٧٣٠٩
سليمان ثنا حممد بن مسلم ثنا عمرو بن دينار قال مسعت جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٦٢ئيت درهم ال صدقة يف الرقة حىت تبلغ ما: 

  باب قدر الواجب يف الورق إذا بلغ نصابا

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ عبد اهللا بن عمر بن أمحد بن شوذب ثنا شعيب بن أيوب ثنا حممد بن عبد  - ٧٣١٠
اهللا عنه  أن أبا بكر رضي: اهللا األنصاري حدثين أيب عبد اهللا بن املثىن حدثين مثامة بن عبد اهللا بن أنس أن أنسا حدثه 

كتب هذا الكتاب ملا وجهه إىل البحرين بسم اهللا الرمحن الرحيم هذه فرائض الصدقة اليت فرضها اهللا على املسلمني 
اليت أمر اهللا هبا رسوله صلى اهللا عليه و سلم فمن سئلها من املسلمني على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فال يعط 

لرقة ربع العشر فإذا مل يكن مال إال تسعني ومائة فليس فيها صدقة إال أن قال وذكر احلديث إىل آخره وفيه ويف ا
  يشاء رهبا رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا األنصاري 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٧٣١١
 إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مسدد ثنا أبو عوانة عن أيب

عفوت عن اخليل والرقيق هاتوا صدقة الرقة على كل أربعني درمها درهم وليس يف تسعني ومائة شيء فإذا : قال 
   ٦٣بلغت مائتني ففيها مخسة دراهم 

  الزيادة باب وجوب ربع العشر يف نصاهبا وفيما زاد عليه وإن قلت

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر ثنا أبو احلسن حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن عبدة ثنا أبو  - ٧٣١٢
عبد اهللا حممد بن إبراهيم البوشنجي حدثين النفيلي أبو جعفر ثنا زهري بن معاوية ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن 

رضي اهللا عنه قال زهري أحسبه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و  ضمرة وعن احلارث األعور عن علي بن أيب طالب
هاتوا ربع العشر من كل أربعني درمها درهم ولكن ليس عليكم شيء حىت تتم مائتا درهم فإذا كانت : سلم أنه قال 

  مائيت درهم ففيها مخسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك رواه أبو داود يف السنن عن النفيلي 

نا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أخرب - ٧٣١٣
  ما زاد على املائتني فباحلساب : ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال 

شر ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمرو عثمان بن حممد بن ب - ٧٣١٤
إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا إمساعيل بن أيب أويس وعيسى بن ميناء قالون قاال ثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد أن 

من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إىل قوهلم منهم سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري والقاسم بن حممد : أباه قال 
ن ثابت وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة وسليمان بن يسار يف مشيخة جلة وأبو بكر بن عبد الرمحن وخارجة بن زيد ب

سواهم ورمبا اختلفوا يف الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا فذكر أحكاما قال وكانوا يقولون ال صدقة يف 
انوا ال يرون متر وال حب حىت يبلغ خرص التمر أو مكيلة احلب مخسة أوسق بصاع النيب صلى اهللا عليه و سلم وك



الزكاة يف شيء من الفواكه إال يف العنب إذا بلغ خرصه مخسة أوسق بصاع النيب صلى اهللا عليه و سلم وكانوا 
يرون يف كل نيف من الذهب والورق والتمر واحلب والعنب صدقة ولو زاد مدا أو أكثر أو أقل ومل يكونوا يرون 

ا عن إبراهيم النخعي أنه قال ما زاد يعين على املائتني فباحلساب يف نيف املاشية صدقة اإلبل والبقر والغنم وروين
٦٤   

  باب ذكر اخلرب الذي روي يف وقص الورق

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ٧٣١٥
نهال بن اجلراح عن حبيب بن جنيح عن عبادة بن نسي عن اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال حدثين امل

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمره حني وجهه إىل اليمن أن ال يأخذ من الكسور شيئا إذا : معاذ بن جبل 
كانت الورق مائيت درهم أخذ منها مخسة دراهم وال يأخذ مما زاد شيئا حىت تبلغ أربعني درمها فيأخذ منها درمها 

خربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه قال قال يل علي بن عمر احلافظ عقيب هذا احلديث املنهال بن اجلراح متروك أ
احلديث وهو أبو العطوف وامسه اجلراح بن منهال وكان بن إسحاق يقلب امسه إذا روى عنه وعبادة بن نسي مل 

   ٦٥ أن إسناده ضعيف جدا واهللا أعلم يسمع من معاذ قال الشيخ مثل هذا لو صح لقلنا به ومل خنالفه إال

  باب ما حيرم على صاحب املال من أن يعطي الصدقة من شر ماله

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  - ٧٣١٦
احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن مرزوق ثنا أبو الوليد الطيالسي ح وأخربنا أبو احلسني حممد بن 

جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان حدثين أبو الوليد الطيالسي ثنا سليمان بن كثري ثنا الزهري عن أيب أمامة بن 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن لونني من التمر اجلعرور ولون احلبيق وكان ناس : سهل بن حنيف عن أبيه 

} وال تيمموا اخلبيث منه تنفقون { يتيممون شرار مثارهم فيخرجوهنا يف الصدقة فنهوا عن لونني من التمر فنزلت 
  أسنده أبو الوليد وأرسله مسلم بن إبراهيم وحممد بن كثري عن سليمان بن كثري 

بد العزيز ثنا سعيد بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ جعفر بن حممد بن نصري اخللدي ثنا علي بن ع - ٧٣١٧
أمر رسول اهللا : سليمان ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسني عن الزهري عن أيب أمامة بن سهل عن أبيه قال 

صلى اهللا عليه و سلم بصدقة فجاء رجل من هذا السخل بكبائس قال سفيان يعين الشيص فقال رسول اهللا صلى 
وال تيمموا اخلبيث منه { يء أحد بشيء إال نسب إىل الذي جاء به ونزلت اهللا عليه و سلم من جاء هبذا وكان ال جي

قال وهنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن اجلعرور ولون احلبيق أن يؤخذا يف الصدقة قال الزهري } تنفقون 
  لونان من متر املدينة وكذلك رواه حممد بن أيب حفصة عن الزهري 

 احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا السعدي وحممد وأخربنا حممد بن عبد اهللا - ٧٣١٨
بن أمحد بن أنس القرشي قاال ثنا أبو عاصم النبيل ثنا عبد احلميد بن جعفر حدثين صاحل بن أيب عريب عن كثري بن 

قناء معلقة قنو منها حشف خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومعه عصا فإذا أ: مرة عن عوف بن مالك قال 
فطعن يف ذلك القنو وقال ما ضر صاحب هذه لو تصدق بأطيب من هذه إن صاحب هذه ليأكل احلشف يوم 



القيامة مث قال واهللا لتدعنها مذللة أربعني عاما للعوايف مث قال أتدرون ما العوايف قالوا اهللا ورسوله أعلم قال الطري 
  والسباع 

هللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أخربنا أبو عبد ا - ٧٣١٩
كانت األنصار يعطون يف الزكاة الشيء : مرزوق ثنا أبو حذيفة عن سفيان عن السدي عن أيب مالك عن الرباء قال 

أخرجنا لكم من األرض وال تيمموا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما { الدون من التمر فنزلت 
قال فالدون هو اخلبيث ولو كان لك على إنسان شيء } اخلبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إال أن تغمضوا فيه 

   ٦٦فأعطاك شيئا دون فقد نقصك بعض حقك فإذا قبلته فهو اإلغماض 

  باب ما ورد يف إرضاء املصدق

ين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو يف آخر - ٧٣٢٠
الشافعي أنبأ سفيان عن داود بن أيب هند عن الشعيب عن جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى 

يوفوه طائعني وال  إذا أتاكم املصدق فال يفارقكم إال عن رضا قال الشافعي يعين واهللا أعلم أن: اهللا عليه و سلم 
يلووه ال أن يعطوه من أمواهلم ما ليس عليهم فبهذا يأمرهم ويأمر املصدق وهذا الذي قاله الشافعي رمحه اهللا حمتمل 

  لوال ما يف رواية عبد الرمحن بن هالل العبسي من الزيادة 

ثنا عبد الواحد بن زياد قال ح أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر أنبأ أبو داود ثنا أبو كامل  - ٧٣٢١
وحدثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان وهذا حديث أيب كامل عن حممد بن أيب إمساعيل ثنا عبد 

قال جاء ناس يعين من األعراب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : الرمحن بن هالل العبسي عن جرير بن عبد اهللا 
صدقني يأتونا ويظلمونا قال أرضوا مصدقيكم قالوا يا رسول اهللا وإن ظلمونا قال أرضوا سلم فقالوا إن ناسا من امل

مصدقيكم زاد عثمان وإن ظلمتم وقال أبو كامل يف حديثه قال جرير ما صدر عين مصدق بعد ما مسعت هذا من 
أيب بكر بن أيب شيبة  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال وهو عين راض رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كامل وعن

  عن عبد الرحيم 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو احلسن حممد بن احلسن السراج ثنا مطني ثنا حممد بن طريف ثنا حفص  - ٧٣٢٢
إذا أتاك املصدق : بن غياث عن عاصم عن أيب عثمان عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

عليك فوله ظهرك وال تلعنه وقل اللهم إين أحتسب عندك ما أخذ مين ويف هذا كالداللة  فأعطه صدقتك فإن اعتدى
على أنه رأى الصرب على تعديهم وكذلك يف حديث جابر بن عتيك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم خلوا بينهم وبني 

الصدقة إىل الوايل وقد روي  ما يبتغون فإن عدلوا فألنفسهم وإن ظلموا فعليها وقد مضى يف باب االختيار يف دفع
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أخبار كثرية يف الصرب على ظلم الوالة وذلك حممول على أنه أمر بالصرب عليه إذا 

  علم أنه ال يلحقه غوث وأن من واله ال يقبض على يديه فإذا كان ميكنه الدفع أو كان يرجو غوثا فقد 

ظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ أمحد بن إبراهيم بن ملحان ثنا عمرو أخربنا أبو عبد اهللا احلاف - ٧٣٢٣
بن خالد احلراين ثنا عبيد اهللا بن عمرو الرقي عن زيد بن أيب أنيسة عن القاسم بن عوف الشيباين عن علي بن 



رجال من أصحابه يتحدثون أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بينما هو يف بيتها وعنده : احلسني قال حدثتنا أم سلمة 
إذ جاء رجل فقال يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كم صدقة كذا وكذا من التمر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

و سلم كذا وكذا فقال الرجل إن فالنا تعدى علي فأخذ مين كذا وكذا فازداد صاعا فقال رسول اهللا صلى اهللا 
يتعدى عليكم أشد من هذا التعدي فخاض الناس وهبر احلديث حىت قال  عليه و سلم فكيف إذا سعى عليكم من

رجل منهم يا رسول اهللا إن كان رجال غائبا عنك يف إبله وماشيته وزرعه فأدى زكاة ماله فتعدى عليه احلق فكيف 
وجه اهللا يصنع وهو غائب عنك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أدى زكاة ماله طيب النفس هبا يريد به 
   ٦٧والدار اآلخرة مل يغيب شيئا من ماله وأقام الصالة فتعدى عليه احلق فأخذ سالحه فقاتل فقتل فهو شهيد 

  باب زكاة الذهب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو طاهر حممد بن عبد اهللا اجلويين ثنا أبو بكر بن رجاء ثنا سويد بن  - ٧٣٢٤
يد بن أسلم أن أبا صاحل ذكوان أخربه أنه مسع أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى سعيد ثنا حفص بن ميسرة عن ز

ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من : اهللا عليه و سلم 
كان مقداره مخسني ألف  نار فأمحي عليها يف نار جهنم فيكوى هبا جنبه وجبينه وظهره كلما ردت أعيدت له يف يوم

سنة حىت يقضى بني العباد فريى سبيله إما إىل جنة وإما إىل نار رواه مسلم يف الصحيح عن سويد بن سعيد وكذلك 
   ٦٨رواه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم 

  باب نصاب الذهب وقدر الواجب فيه إذا حال عليه احلول

أمحد بن احلسن القاضي وأبو عبد الرمحن السلمي قالوا ثنا أبو أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر  - ٧٣٢٥
العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك جرير بن حازم ح وأخربنا أبو علي 

 الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا سليمان بن داود املهري أنبأ بن وهب أخربين جرير بن حازم ومسى
آخر عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة واحلارث بن عبد اهللا عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عن النيب صلى 

هاتوا إيل ربع العشور من كل أربعني درمها درهم وليس عليك شيء حىت يكون لك مائتا : اهللا عليه و سلم أنه قال 
سة دراهم وليس عليك شيء حىت يكون لك عشرون درهم فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها احلول ففيها مخ

دينارا فإذا كانت لك وحال عليها احلول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال وال أدري أعلي رضي اهللا 
عنه يقول حبساب ذلك أم رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم إال أن جريرا قال يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه 

س يف مال زكاة حىت حيول عليه احلول لفظ حديث حبر بن نصر وزاد يف إسناده عن بن وهب عن و سلم ولي
   ٦٩احلارث بن نبهان عن احلسن بن عمارة عن أيب إسحاق 

  باب من قال ال زكاة يف احللي

ع بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وغريه قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربي - ٧٣٢٦
سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو أمحد املهرجاين العدل أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن 
: إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 



فال خترج منه الزكاة ويف رواية الشافعي قال عن عائشة رضي اهللا  كانت تلي بنات أخيها يتامى يف حجرها هلن احللي
  عنها أهنا كانت 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وغريه قالوا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا  - ٧٣٢٧
أن عبد اهللا بن عمر رضي : نا مالك عن نافع أبو أمحد العدل أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ث

اهللا عنهما كان حيلي بناته وجواريه الذهب فال خيرج منه الزكاة ويف رواية الشافعي قال عن بن عمر إنه كان وقال 
  مث ال خيرج منه الزكاة 

نصر قال قرئ على وأخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي وأبو زكريا قاال ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن  - ٧٣٢٨
بن وهب أخربك عبد اهللا بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد ويونس بن يزيد وغري واحد أن نافعا حدثهم عن 

  ليس يف احللي زكاة : عبد اهللا بن عمر أنه قال 

أيب طالب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حيىي بن  - ٧٣٢٩
  كان بن عمر حيلي بناته بأربع مائة دينار فال خيرج زكاته : أنبأ عبد الوهاب أنبأ أسامة بن زيد عن نافع قال 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وغريه قالوا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن عمرو  - ٧٣٣٠
ن عبد اهللا عن احللي أفيه الزكاة فقال جابر ال فقال وإن كان يبلغ ألف مسعت رجال يسأل جابر ب: بن دينار قال 

  دينار فقال جابر كثري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حيىي بن أيب طالب  - ٧٣٣١
  إذا كان يعار ويلبس فإنه يزكى مرة واحدة : ل أنبأ عبد الوهاب أنبأ سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك يف احللي قا

وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبا علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أمحد بن أيب رجاء  - ٧٣٣٢
  سألت أنس بن مالك عن احللي فقال ليس فيه زكاة : ثنا وكيع ثنا شريك عن علي بن سليم قال 

لرمحن أنبأ علي بن عمر ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أمحد بن حممد بن أيب رجاء ثنا وكيع وأخربنا أبو عبد ا - ٧٣٣٣
أهنا كانت حتلي بناهتا الذهب وال تزكيه حنوا من : ثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء بنت أيب بكر 

   ٧٠مخسني ألفا 

  باب من قال يف احللي زكاة

كتب عمر رضي اهللا عنه إىل أيب موسى أن مر من قبلك من نساء : شعيب قال روى مساور الوراق عن  - ٧٣٣٤
املسلمني أن يصدقن حليهن وذلك فيما أجاز يل أبو عبد اهللا احلافظ روايته عنه عن أيب الوليد ثنا احلسن بن سفيان 

  ثنا أبو بكر ثنا وكيع وعبد الرحيم عن مساور فذكره وهذا مرسل شعيب بن يسار مل يدرك عمر 



أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا حممد بن سليمان بن  - ٧٣٣٥
أن : فارس ثنا حممد بن إمساعيل البخاري قال قال يل زكريا ثنا أبو أسامة ثنا مساور الوراق حدثين شعيب بن يسار 

  ل البخاري مرسل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كتب أن يزكى احللي قا

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن إمساعيل الفارسي ثنا حيىي بن أيب  - ٧٣٣٦
ال بأس : طالب ثنا عبد الوهاب أنبأ حسني املعلم عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

عيب عن أبيه عن جده أنه كان يكتب إىل خازنه سامل أن خيرج زكاة بلبس احللي إذا أعطي زكاته وعن عمرو بن ش
  حلي بناته كل سنة 

وأخربنا أبو بكر األصبهاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن  - ٧٣٣٧
حلي هلا فقال إذا بلغ مائيت درهم أن امرأة عبد اهللا سألت عن : الوليد ثنا سفيان عن محاد عن إبراهيم عن علقمة 

ففيه الزكاة قالت أضعها يف بين أخ يل يف حجري قال نعم وقد روي هذا مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 
   ٧١وليس بشيء 

  باب سياق أخبار وردت يف زكاة احللي

ا أبو حامت الرازي ثنا عمرو بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن محدان اجلالب هبمذان ثن - ٧٣٣٨
الربيع بن طارق ثنا حيىي بن أيوب ثنا عبيد اهللا بن أيب جعفر أن حممد بن عمرو بن عطاء أخربه عن عبد اهللا بن شداد 

دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بن اهلاد قال دخلنا على عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت 
خابا من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول اهللا فقال أتؤدين سلم فرأى يف يدي س

  زكاهتن فقلت ال أو ما شاء اهللا من ذلك قال هي حسبك من النار 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا حممد  - ٧٣٣٩
فذكره مبثله إال أنه قال إن حممد بن عطاء أخربه وقال يف : ون أبو نشيط ثنا عمرو بن الربيع بن طارق بن هار

احلديث فتخات من ورق قال علي بن عمر حممد بن عطاء هذا جمهول قال الشيخ هو حممد بن عمرو بن عطاء وهو 
  معروف 

اود ثنا أبو كامل ومحيد بن مسعدة املعين أن خالد أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو د - ٧٣٤٠
أن امرأة أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بن احلارث حدثهم ثنا حسني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

سلم ومعها ابنة هلا ويف يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال هلا أتعطني زكاة هذا قالت ال قال أيسرك أن 
هبما يوم القيامة سوارين من نار قال فخطفتهما فالقتهما إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وقالت مها هللا يسورك اهللا 

  عز و جل ولرسوله وهذا يتفرد به عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت : وقد مضى حديث ثابت بن عجالن عن عطاء عن أم سلمة قالت  - ٧٣٤١
صلى اهللا عليه و سلم أكنز هو قال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز أخربناه أبو علي  يا رسول اهللا



الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن عيسى ثنا عتاب عن ثابت فذكره وهذا يتفرد به ثابت بن 
   ٧٢عجالن واهللا أعلم 

  باب من قال زكاة احللي عاريته

بد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا السري بن أخربنا أبو ع - ٧٣٤٢
  زكاة احللي عاريته : حيىي ثنا أبو غسان ثنا كامل بن العالء عن حبيب يعين بن أيب ثابت عن بن عمر قال 

مد بن عبد الوهاب ثنا حممد بن وأخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف الفقيه أنبأ أبو سعيد عبد اهللا بن حم - ٧٣٤٣
يف زكاة احللي قال يعار ويلبس ويذكر : أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة عن سعيد هو بن املسيب 

   ٧٣عن الشعيب يف إحدى الروايتني عنه 

  باب من قال زكاة احللي إمنا وجبت

نساء سقطت زكاته باالستعمال كما تسقط زكاة يف الوقت الذي كان احللي من الذهب حراما فلما صار مباحا لل
   ٧٤املاشية باالستعمال إىل هذا ذهب كثري من أصحابنا 

  باب سياق أخبار تدل على حترمي التحلي بالذهب

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن مسلمة ثنا عبد العزيز بن حممد  - ٧٣٤٤
من أحب : أسيد الرباد عن نافع بن عياش عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  عن أسيد بن أيب

أن حيلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من 
  الفضة فالعبوا هبا لعبا ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب ولكن عليكم ب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون بن  - ٧٣٤٥
سليمان األصبهاين حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن ربعي عن امرأته عن أخت حذيفة قالت 

يا معشر النساء أما لكن يف الفضة ما حتلني به أما إنه ليس منكن : لم فقال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
  امرأة حتلى ذهبا تظهره إال عذبت به 

أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ أبو أمحد محزة بن حممد بن العباس ثنا حممد بن غالب ثنا  - ٧٣٤٦
كثري ثنا حممود بن عمرو أن أمساء بنت يزيد حدثته أهنا مسعت رسول موسى بن إمساعيل ثنا مهام عن حيىي يعين بن أيب 

أميا امرأة تقلدت بقالدة من ذهب قلدها اهللا عز و جل مثلها من النار يوم القيامة : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  وأميا امرأة جعلت يف أذهنا خرصا من ذهب جعل اهللا يف أذهنا مثله من النار يوم القيامة 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  - ٧٣٤٧
جاءت ابنة هبرية إىل النيب صلى : الطيالسي ثنا مهام عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سالم عن أيب أمساء عن ثوبان قال 



ل النيب صلى اهللا عليه و سلم يضرب يدها فأتت اهللا عليه و سلم ويف يدها فتخ من ذهب أي خواتيم ضخام فجع
فاطمة تشكو إليها قال ثوبان فدخل النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل فاطمة وأنا معه وقد أخذت من عنقها سلسلة 
من ذهب فقالت هذه أهداها يل أبو حسن ويف يدها السلسلة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أيسرك أن يقول 

حممد يف يدها سلسلة من نار فخرج ومل يقعد فعمدت فاطمة إىل السلسلة فباعتها واشترت به  الناس فاطمة بنت
  نسمة وأعتقتها فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال احلمد هللا الذي جنى فاطمة من النار 

ثنا مهام عن حيىي عن وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا متتام حممد بن غالب ثنا موسى  - ٧٣٤٨
فذكره : زيد بن أيب سالم أن جده حدثه أن أبا أمساء حدثه أن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٧٥مبعناه فهذه األخبار وما ورد يف معناها تدل على حترمي التحلي بالذهب 

  باب سياق أخبار تدل على إباحته للنساء

احلافظ وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن أخربنا أبو عبد اهللا  - ٧٣٤٩
بن علي بن عفان ثنا حممد بن عبيد عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن سعيد بن أيب هند عن أيب موسى األشعري 

أميت حل إلناثهم وقد رويناه احلرير والذهب حرام على ذكور : رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  من حديث علي بن أيب طالب وعقبة بن عامر وعبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا بن نفيل ثنا حممد بن سلمة عن حممد بن  - ٧٣٥٠
قدمت على النيب صلى اهللا : عبد اهللا عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  إسحاق حدثين حيىي بن عباد عن أبيه عباد بن

عليه و سلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خامت من ذهب فيه فص حبشي قالت فأخذه رسول اهللا صلى اهللا 
  هذا يا بنية  عليه و سلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه مث دعا أمامة بنت أيب العاص بنت ابنته زينب فقال حتلي

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ إبراهيم بن حممد املزكي وأبو احلسني بن يعقوب احلافظ قاال ثنا حممد بن  - ٧٣٥١
أن رسول اهللا : إسحاق بن إبراهيم ثنا قتيبة بن سعيد عن حامت بن إمساعيل عن حممد بن عمارة عن زينب بنت نبيط 

تها وكان أبومها أبو أمامة أسعد بن زرارة أوصى هبما إىل رسول اهللا صلى اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلى أمها وخال
  عليه و سلم فحالمها رعاثا من ترب ذهب فيه لؤلؤ قالت زينب وقد أدركت احللي أو بعضه 

 أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا صفوان - ٧٣٥٢
بن عيسى وعبد اهللا بن جعفر عن حممد بن عمارة ح وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد 
بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا عبد اهللا بن جعفر أخربين حممد بن عمارة عن زينب بنت 

سلم أنا وأختاي فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كنت يف حجر النيب صلى اهللا عليه و : نبيط عن أمها قالت 
حيلينا الذهب واللؤلؤ لفظ حديث حممد بن أيب بكر ويف رواية أيب عبيد فكان حيلينا قال بن جعفر رعاثا من ذهب 
ولؤلؤ وقال صفوان حيلينا الترب واللؤلؤ قال أبو عبيد قال أبو عمرو واحد الرعاث رعثة ورعثة وهو القرط فهذه 

خبار وما ورد يف معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء واستدللنا حبصول اإلمجاع على إباحته هلن على األ
   ٧٦نسخ األخبار الدالة على حترميه فيهن خاصة واهللا أعلم 



  باب ما ورد فيما جيوز للرجل أن يتحلى به من خامته وحلية سيفه ومصحفه إذا

بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا احلسن بن العباس الرازي ثنا سهل بن أخربنا علي  - ٧٣٥٣كان من فضة 
أتى خبامت من ذهب : عثمان ثنا عقبة بن خالد عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
زعه فقال ال ألبسه أبدا فجعله يف يده اليمىن وجعل فصه مما يلي كفه فاختذ الناس خواتيم من ذهب فلما رأى ذلك ن

  فاختذه من ورق رواه مسلم يف الصحيح عن سهل بن عثمان 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو املثىن ثنا مسدد ثنا حيىي عن عبيد اهللا عن نافع  - ٧٣٥٤
صه مما يلي كفه فاختذ الناس فرمى به أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اختذ خامتا من ذهب وجعل ف: عن عبد اهللا 

  واختذ خامتا من ورق أو فضة رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن زهري بن حرب عن حيىي 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ عبد  - ٧٣٥٥
اختذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خامتا من ورق : بيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال اهللا بن منري عن ع

فكان يف يده مث كان يف يد أيب بكر من بعده مث كان يف يد عمر مث كان يف يد عثمان رضي اهللا عنهم حىت وقع منه يف 
ىي ورواه البخاري عن حممد بن سالم عن بئر أريس نقشه حممد رسول اهللا رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حي

عبد اهللا بن منري وروينا عن عبد العزيز بن أيب رواد عن نافع عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يتختم 
يف يساره وروينا عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع أن بن عمر كان يلبس خامته يف يده اليسرى فيحتمل أن يكون 

  اليمىن ما اختذه من ذهب مث طرحه والذي جعله يف يساره ما اختذه من ورق مجعا بني الروايتني  الذي جعل يف يده

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أبو زكريا  - ٧٣٥٦
أن : بالل عن يونس عن بن شهاب عن أنس  حيىي بن حممد بن حيىي ثنا إمساعيل بن أيب أويس حدثين سليمان بن

النيب صلى اهللا عليه و سلم ختتم خبامت فضة فلبسه يف ميينه فصه حبشي وكان جيعل فصه مما يلي بطن كفه رواه مسلم 
  يف الصحيح عن زهري بن حرب عن إمساعيل 

د احلافظ ثنا عثمان بن أيب وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن سهل البخاري ثنا صاحل بن حمم - ٧٣٥٧
اختذ النيب صلى اهللا عليه و سلم : شيبة وعباد بن موسى قاال ثنا طلحة بن حيىي عن يونس عن الزهري عن أنس قال 

خامتا من فضة يف ميينه فيه فص حبشي كان جيعل فصه مما يلي كفه رواه مسلم يف الصحيح عن عثمان بن أيب شيبة 
  ي وعباد بن موسى كذا قال الزهر

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو املثىن ثنا أبو الوليد ثنا محاد بن سلمة عن  - ٧٣٥٨
كأين أنظر إىل وبيص خامت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأومى بيساره رواه مسلم يف : ثابت عن أنس قال 

عن محاد وقال يف احلديث خامت النيب صلى اهللا عليه و الصحيح عن أيب بكر بن خالد عن عبد الرمحن بن مهدي 
  سلم يف هذه وأشار إىل اخلنصر من يده اليسرى 



أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبا أبو سهل بن زياد القطان ثنا سعيد بن عثمان األهوازي ثنا أبو  - ٧٣٥٩
كان خامت النيب صلى اهللا عليه و : عن أنس قال  بكر بن خالد ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا محاد بن سلمة عن ثابت

سلم يف هذه وأشار إىل خنصره من يده اليسرى قال الشيخ ويشبه أن يكون هذا أصح من رواية الزهري عن أنس 
يف اخلامت الذي اختذه من ورق فقد روى الزهري عن أنس أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف يده خامت من 

دا مث إن الناس اصطنعوا اخلواتيم من ورق ولبسوها فطرح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خامته ورق يوما واح
فطرح الناس خواتيمهم ويشبه أن يكون ذكر الورق يف هذه القصة ومها سبق إليه لسان الزهري فحمل عنه على 

عمر تدل على أن الذي جعله يف الوهم فالذي طرحه هو خامته من ذهب مث اختذ بعد ذلك خامته من ورق ورواية بن 
ميينه هو خامته من ذهب مث طرحه فيشبه أن يكون الغلط يف رواية يونس عن الزهري عن أنس وقع يف هذا فيكون 
أنس بن مالك إمنا ذكر اليمني يف الذي جعله من ذهب كما بينه عبد اهللا بن عمر فسبق لسان الزهري إىل الورق 

الزهري ذكر اليمني يف الورق واهللا أعلم وقد روى سليمان بن بالل عن جعفر ووقع الوهم يف رواية من روى عن 
بن حممد عن أبيه ما دل على صحة هذا اجلمع وهو أن الذي جعله يف ميينه خامته من ذهب والذي جعله يف يساره 

  خامته من فضة واهللا أعلم 

نا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ث - ٧٣٦٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ختتم : سليمان ثنا بن وهب ثنا سليمان بن بالل عن جعفر بن حممد عن أبيه 

خامتا من ذهب يف يده اليمىن على خنصره حىت رجع إىل البيت فرماه فما لبسه مث ختتم خامتا من ورق فجعله يف 
بكر الصديق وعمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب وحسنا وحسينا رضي اهللا عنهم كانوا يتختمون  يساره وأن أبا

  يف يسارهم قال جعفر بن حممد كان يف خامت حسن وحسني ذكر اهللا قال وكان يف خامت أيب العزة هللا مجيعا 

ألسفاطي يعين عباس بن الفضل أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا ا - ٧٣٦١
كانت قبيعة سيف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ثنا سهل بن بكار ثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس قال 

  من فضة تفرد به جرير بن حازم عن قتادة عن أنس واحلديث معلول مبا 

حممد بن املثىن ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا  - ٧٣٦٢
كانت قبيعة سيف النيب صلى اهللا عليه و سلم فضة قال قتادة وما رأيت : عن قتادة عن سعيد بن أيب احلسن قال 

  أحدا تابعه على ذلك قال الشيخ وهذا مرسل وهو احملفوظ وروي من وجه آخر موصوال عن أنس 
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لكربى: كتاب  لبيهقي ا   سنن ا
البيهقي : املؤلف  بكر  و  أب بن موسى  بن علي  بن احلسني   أمحد 

أخربناه أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا عبدان ثنا حممد بن معمر ثنا حيىي بن كثري يعين  - ٧٣٦٣
نيب صلى اهللا عليه و سلم كانت من فضة أن قبيعة سيف ال: أبا غسان العنربي ثنا عثمان بن سعد الكاتب عن أنس 

  ورواه أبو داود عن حممد بن بشار عن حيىي بن كثري واهللا أعلم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو عتبة  - ٧٣٦٤
صقلت سيف النيب صلى اهللا عليه و سلم ذا الفقار : ثنا حممد بن محري ثنا أبو احلكم حدثين مرزوق الصيقل قال 

  فكان فيه قبيعة من فضة وبكرة يف وسطه من فضة وحلق يف قيده من فضة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمر قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون بن  - ٧٣٦٥
تقلد سيف عمر رضي اهللا عنه يوم : وسى عن نافع أن بن عمر سليمان ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن عثمان بن م

  قتل عثمان رضي اهللا عنه وكان حملى قال قلت كم كانت حليته قال أربع مائة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن سليمان ثنا موسى بن إمساعيل  - ٧٣٦٦
أصيب عبيد اهللا بن عمر يوم صفني فاشترى معاوية سيفه فبعث به إىل عبد اهللا : ع قال ثنا جويرية بن أمساء عن ناف

بن عمر قال جويرية فقلت لنافع هو سيف عمر الذي كان قال نعم قلت فما كانت حليته قال وجدوا يف نعله 
  أربعني درمها 

ثنا أبو العباس حممد بن إسحاق ثنا  أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسني حممد بن يعقوب - ٧٣٦٧
كان سيف الزبري رضي اهللا عنه حملى بفضة : أبو مهام السكوين ثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال 

  رواه البخاري يف الصحيح عن فروة بن أيب املغراء عن علي بن مسهر وزاد قال هشام وكان سيف عروة حملى بفضة 

سني بن بشران ببغداد قال أخربنا أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا عاصم بن أخربنا أبو احل - ٧٣٦٨
رأيت يف بيت القاسم يعين بن عبد الرمحن سيفا قبيعته من فضة فقلت سيف من هذا قال : علي ثنا املسعودي قال 

  سيف عبد اهللا بن مسعود 

ن إسحاق أنبأ احلسن بن سفيان ثنا داود بن رشيد ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا احلسن بن حممد ب - ٧٣٦٩
سألت مالكا عن تفضيض املصاحف فأخرج إلينا مصحفا فقال حدثين أيب عن جدي أهنم : الوليد بن مسلم قال 

   ٧٧مجعوا القرآن على عهد عثمان رضي اهللا عنه وأهنم فضضوا املصاحف على هذا أو حنوه 

  حلية السيف من الكنوز باب من تورع عن التحلي بالفضة ورأى

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا سعيد بن عثمان التنوخي ثنا بشر بن بكر  - ٧٣٧٠
مسعت أبا أمامة يقول واهللا لقد فتح الفتوح قوم ما كان حلية سيوفهم : ثنا األوزاعي حدثين سليمان بن حبيب قال 



سيوفهم العاليب واآلنك واحلديد أخرجه البخاري يف الصحيح من حديث بن املبارك  الذهب والفضة إمنا كان حلية
  عن األوزاعي 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ معلى بن  - ٧٣٧١
با أمامة أرأيت حلية السيوف أمن الكنوز رأيت رجال يسأل أ: منصور أخربين بقية بن الوليد ثنا حممد بن زياد قال 

  هي قال أبو أمامة نعم مث قال أما إين ما حدثتكم إال مبا مسعت 

أخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن  - ٧٣٧٢
عن حسان بن عطية عن زيد بن أرطاة عن جبري بن حممد الدوري ثنا علي بن حبر ثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي 

  إن الرجل ليكوى بكنزه حىت بنعل سيفه هكذا ذكره موقوفا : نفري عن أيب ذر قال 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جميب العابد ثنا حممد بن إبراهيم بن سعيد العبدي  - ٧٣٧٣
بد العزيز أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن سعيد البزاز احلافظ ثنا أبو عبد اهللا إمالء ح وأخربنا أبو نصر عمر بن ع

حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا النفيلي ثنا مسكني بن بكري ثنا شعبة عن عبد الواحد الثقفي عن أيب اجمليب عن أيب 
ف حملى بفضة فقال إين مسعت رسول اهللا أن أبا ذر رضي اهللا عنه نظر إىل أيب هريرة وعليه سي: هريرة رضي اهللا عنه 

  صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من أحد يدع صفراء أو بيضاء إال كوي به يوم القيامة قال فطرحه كذا قاله مسكني 

وأخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا أبو عون حممد بن أمحد بن  - ٧٣٧٤
ين أيب عن شعبة عن حيىي بن عبد الواحد الثقفي قال مسعت أبا جميب قال كان نعل سيف أيب حفص ثنا عبدان أخرب

من ترك بيضاء أو صفراء : هريرة من فضة فنهاه عنها أبو ذر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
 بن عبد الواحد وقال أبو كوي هبما كذا قاله عثمان بن جبلة عن شعبة ورواه بن أيب عدي عن شعبة عن عبد اهللا

داود عن شعبة عن عبد الواحد بن فالن أو فالن بن عبد الواحد وقال معاذ عن شعبة عن بن عبد الواحد قال 
   ٧٨البخاري فيه نظر 

  باب حترمي حتلي الرجال بالذهب

عمرو بن البختري  أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن - ٧٣٧٥
ثنا أمحد بن الوليد الفحام ثنا حجاج بن حممد ثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن خامت الذهب أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث غندر : هريرة 
  لب والرباء بن عازب واملقدام بن معدي كرب رضي اهللا عنهم عن شعبة وقد مضى يف هذا حديث علي بن أيب طا

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا صفوان ثنا  - ٧٣٧٦
و سلم أتيت النيب صلى اهللا عليه : الوليد ثنا سفيان الثوري عن عمر بن يعلى الطائفي الثقفي عن أبيه عن جده قال 

ويف إصبعي خامت من ذهب فقال تؤدي زكاة هذا فقلت يا رسول اهللا وهل يف ذا زكاة قال نعم مجرة عظيمة قال 



الوليد فقلت لسفيان كيف تؤدي زكاة خامت وإمنا قدره مثقال أو حنوه قال تضيفه إىل ما متلك فيما جيب يف وزنه 
  ورواه أيضا األشجعي عن الثوري الزكاة مث تزكيه وكذلك رواه مجاعة عن الوليد بن مسلم 

كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين علي بن حممد بن سختويه ثنا يزيد بن اهليثم ثنا إبراهيم بن أيب  - ٧٣٧٧
أتى النيب صلى اهللا : الليث ثنا األشجعي ثنا سفيان بن سعيد عن عمر بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه عن جده قال 

يه خامت من ذهب عظيم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أتؤدي زكاة هذا فقال يا رسول اهللا عليه و سلم رجل عل
   ٧٩وما زكاة هذا قال فلما أدبر الرجل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مجرة عظيمة 

  باب حترمي أواين الذهب والفضة على الرجال والنساء

اهللا بن حممد الكعيب ثنا حممد بن أيوب ثنا أبو بكر بن أيب شيبة قال  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد - ٧٣٧٨
وأخربنا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الثقفي ثنا الوليد بن شجاع قاال ثنا علي بن مسهر عن عبيد اهللا عن 

سلم قالت قال النيب نافع عن زيد بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عبد الرمحن عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و 
إن الذي يشرب يف آنية الفضة فكأمنا أو إمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم رواه مسلم يف : صلى اهللا عليه و سلم 

  الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة والوليد بن شجاع 

بن عيسى قاال ثنا كما أخربنا عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن زيد وأبو أمحد حممد  - ٧٣٧٩
إبراهيم بن حممد بن سفيان ثنا مسلم بن احلجاج ثنا أبو بكر بن أيب شيبة والوليد بن شجاع قاال ثنا علي بن مسهر 

إن الذي يأكل أو يشرب يف آنية الذهب والفضة قال مسلم رمحه اهللا وليس يف حديث أحد : فذكره إال أنه قال 
نافع مث اجلماعة الذين رووه عن عبيد اهللا بن عمر ذكر األكل والذهب  منهم يعين حديث اجلماعة الذين رووه عن

  إال يف حديث بن مسهر 

وأخربنا عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو عبد اهللا وأبو أمحد قاال ثنا إبراهيم ثنا مسلم حدثين أبو معن الرقاشي  - ٧٣٨٠
ن خالته أم سلمة رضي اهللا عنها قالت قال رسول ثنا أبو عاصم عن عثمان يعين بن مرة ثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن ع

من شرب يف إناء من ذهب أو فضة فإمنا جيرجر يف بطنه نارا من جهنم ويف هذا ذكر : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
الذهب دون األكل وقد روينا ذكر األكل يف حديث حذيفة بن اليمان مث يف حديث علي بن أيب طالب وأنس بن 

   ٨٠هم يف كتاب الطهارة وباهللا التوفيق مالك رضي اهللا عن

  باب ما ال زكاة فيه من اجلواهر غري الذهب والفضة

روى عمر بن أيب عمر الكالعي الدمشقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا  - ٧٣٨١
دي احلافظ ثنا يزيد بن عبد اهللا ال زكاة يف حجر أخربناه أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن ع: صلى اهللا عليه و سلم 

حبمص ثنا كثري بن عبيد ثنا بقية عن عمر الكالعي فذكره ورواه أيضا عثمان بن عبد الرمحن الوقاصي عن عمرو بن 
شعيب مرفوعا ورواه حممد بن عبيد اهللا العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده موقوفا ورواة هذا احلديث 

  أعلم عن عمرو كلهم ضعيف واهللا 



وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا أبو عامر ثنا  - ٧٣٨٢
  ليس يف جوهر زكاة وهذا منقطع وموقوف : الوليد أخربين إبراهيم بن عثمان عن احلكم عن علي عليه السالم قال 

بو العباس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أ - ٧٣٨٣
ليس يف حجر زكاة إال ما كان لتجارة من جوهر وال ياقوت وال لؤلؤ وال : شريك عن سامل عن سعيد بن جبري قال 

ل غريه إال الذهب والفضة وروينا حنو هذا القول عن عطاء وسليمان بن يسار وعكرمة والزهري والنخعي ومكحو
٨١   

  باب ما ال زكاة فيه مما أخذ من البحر من عنرب وغريه

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وغريه قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ٧٣٨٤
ا هو ليس يف العنرب زكاة إمن: سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن عمرو بن دينار عن أذينة عن بن عباس أنه قال 

  شيء دسره البحر 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا احلميدي وبن  - ٧٣٨٥
ليس العنرب بركاز إمنا هو شيء دسره : قعنب وسعيد قالوا ثنا سفيان فذكره إال أنه قال مسعت بن عباس يقول 

  البحر ورواه بن جريج عن عمرو بن دينار 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن شيبان ثنا سفيان ح وأخربنا أبو  - ٧٣٨٦
: زكريا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رضي اهللا عنه أنه 

ففيه اخلمس لفظ حديث الشافعي ويف رواية بن شيبان قال سئل  سئل عن العنرب أفيه زكاة فقال إن كان فيه شيء
بن عباس عن العنرب أفيه زكاة مث ذكر الباقي فابن عباس علق القول فيه يف هذه الرواية وقطع بأن ال زكاة فيه يف 

   ٨٢الرواية األوىل فالقطع أوىل واهللا أعلم 

  باب زكاة التجارة

  } طيبات ما كسبتم اآلية  أنفقوا من{ قال اهللا تعاىل وجل ثناؤه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس  - ٧٣٨٧
يف قوله تعاىل : حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا ورقاء عن بن أيب جنيح عن جماهد 

  قال التجارة ومما أخرجنا لكم من األرض قال النخل  أنفقوا من طيبات ما كسبتم

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا حممد بن داود بن سفيان ثنا حيىي بن  - ٧٣٨٨
حسان ثنا سليمان بن موسى أبو داود ثنا جعفر بن سعد بن مسرة بن جندب حدثين خبيب بن سليمان عن أبيه 

فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يأمرنا أن خنرج الصدقة : مسرة عن مسرة بن جندب أما بعد  سليمان بن
  من الذي نعد للبيع 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو قتيبة مسلم بن الفضل اآلدمي مبكة ثنا موسى بن هارون ثنا زهري بن  - ٧٣٨٩
بن أيب أنس عن مالك بن أوس بن احلدثان عن أيب ذر رضي اهللا حرب ثنا حممد بن بكر عن بن جريج عن عمران 

  يف اإلبل صدقتها ويف الغنم صدقتها ويف البز صدقته : عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا بن رجاء ثنا  - ٧٣٩٠
هو بن سلمة بن أيب احلسام حدثين موسى عن عمران بن أيب أنس عن مالك بن احلدثان عن أيب ذر رضي اهللا  سعيد

يف اإلبل صدقتها ويف الغنم صدقتها ويف البز صدقته ومن رفع دنانري : عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
يل اهللا فهو كنز يكوى به يوم القيامة سقط من هذه الرواية أو دراهم أو تربا أو فضة ال يعدها لغرمي وال ينفقها يف سب

ذكر البقر وقد رواه دعلج بن أمحد عن هشام بن علي السدوسي فذكر فيه ويف البقر صدقتها أخربنا بذلك أبو عبد 
اهللا احلافظ أخربين دعلج بن أمحد السجزي ببغداد حدثنا هشام بن علي السدوسي فذكره ورواه أبو احلسن 

طين عن دعلج بن أمحد وقال كتبته من األصل العتيق ويف البز مقيدا أخربنا بذلك أبو بكر بن احلارث الفقيه الدارق
  أنبأ أبو احلسن ثنا دعلج بن أمحد من أصل كتابه فذكره 

وأخربنا أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أمحد بن  - ٧٣٩١
بينا أنا : صور ثنا أبو عاصم عن موسى بن عبيدة حدثين عمران بن أيب أنس عن مالك بن أوس بن احلدثان قال من

جالس عند عثمان جاءه أبو ذر فذكر احلديث قال فقالوا يا أبا ذر حدثنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ويف الغنم صدقتها ويف البقر صدقتها ويف البز صدقته  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يف اإلبل صدقتها

  قاهلا بالزاي 

أخربنا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا أبو أمحد حممد بن  - ٧٣٩٢
العباس حممد بن يعقوب  عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ حيىي بن سعيد ح وأخربنا أبو زكريا وغريه قالوا ثنا أبو

أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان ثنا حيىي بن سعيد عن عبد اهللا بن أيب سلمة عن أيب عمرو بن محاس أن 
مررت بعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وعلى عنقي آدمة أمحلها فقال عمر أال تؤدي زكاتك يا محاس : أباه قال 

 غري هذه اليت على ظهري وآهبة يف القرظ فقال ذاك مال فضع قال فوضعتها بني يديه فقلت يا أمري املؤمنني ما يل
فحسبها فوجدت قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة لفظ حديث سفيان وحديث جعفر بن عون خمتصر قال 

وآدم فقال قومه وأد كان محاس يبيع األدم واجلعاب فقال له عمر رضي اهللا عنه أد زكاة مالك فقال إمنا مايل جعاب 
  زكاته 

وأخربنا أبو زكريا وغريه قالوا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان ثنا بن عجالن عن أيب  - ٧٣٩٣
  مثله قاله عقيب روايته األوىل عن سفيان : الزناد عن أيب عمرو بن محاس عن أبيه 

بن قتادة من كتابه أنبأ أبو احلسن حممد بن عبد اهللا بن  أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر - ٧٣٩٤
إبراهيم بن عبدة ثنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا أمحد بن حنبل ثنا حفص بن غياث ثنا عبيد اهللا بن 

العلم ليس يف العروض زكاة إال ما كان للتجارة قال الشيخ وهذا قول عامة أهل : عمر عن نافع عن بن عمر قال 
فالذي روي عن بن عباس رضي اهللا عنه أنه قال ال زكاة يف العرض فقد قال الشافعي يف كتاب القدمي إسناد 



احلديث عن بن عباس ضعيف فكان اتباع حديث بن عمر لصحته واالحتياط يف الزكاة أحب إيل واهللا أعلم قال 
ن عمر ومل حيك خالفهم عن أحد فيحتمل أن الشيخ وقد حكى بن املنذر عن عائشة وبن عباس مثل ما روينا عن ب

   ٨٣يكون معىن قوله إن صح ال زكاة يف العرض أي إذا مل يرد به التجارة 

  باب الدين مع الصدقة

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وغريه قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان  - ٧٣٩٥
أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه كان يقول هذا شهر : بن شهاب عن السائب بن يزيد  أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن

  زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حىت حتصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين أنبأ علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو  - ٧٣٩٦
اليمان أخربين شعيب عن الزهري قال أخربين السائب بن يزيد أنه مسع عثمان بن عفان رضي اهللا عنه خطيبا على 

هذا شهر زكاتكم ومل يسم يل السائب الشهر ومل أسأله عنه قال فقال : منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
لكم فتؤدوا منها الزكاة رواه البخاري يف الصحيح عثمان فمن كان منكم عليه دين فليقض دينه حىت ختلص أموا

  عن أيب اليمان 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ٧٣٩٧
عن جابر بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو عوانة عن جعفر بن إياس عن عمرو بن هرم 

يف الرجل يستقرض فينفق على مثرته وعلى أهله قال بن عمر يبدأ مبا استقرض : زيد عن بن عباس وبن عمر 
  فيقضيه ويزكي ما بقي قال وقال بن عباس يقضي ما أنفق على الثمرة مث يزكي ما بقي 

عن بن جريج عن أيب الزبري عن  وأخربنا أبو سعيد وحده ثنا أبو العباس ثنا احلسن ثنا حيىي عن بن مبارك - ٧٣٩٨
  ليس عليه صدقة : طاوس قال 

قلت لعطاء األرض أزرعها قال فقال ادفع : وبإسناده ثنا حيىي ثنا وكيع عن إمساعيل بن عبد امللك قال  - ٧٣٩٩
  نفقتك وزك ما بقي 

ليس : س قال وبإسناده ثنا حيىي ثنا مندل وحفص بن غياث وعبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن طاو - ٧٤٠٠
  على الرجل زكاة يف ماله إذا كان عليه دين حييط مباله 

  مثله : قال وحدثنا حيىي ثنا بن املبارك عن هشام عن احلسن  - ٧٤٠١

ما عليك من الدين فزكاته على : قال وحدثنا حيىي ثنا إسرائيل عن مغرية عن فضيل عن إبراهيم قال  - ٧٤٠٢
  صاحبه 



لعدل أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن يزيد بن وأخربنا أبو أمحد ا - ٧٤٠٣
  أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه زكاة فقال ال : خصيفة 

عن سألت الزهري : أخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا احلسن ثنا حيىي ثنا بن املبارك عن يونس قال  - ٧٤٠٤
الرجل يستسلف على حائطه وحرثه ما حييط مبا خترج أرضه فقال ال نعلم يف السنة أن يترك حرث أو مثر رجل عليه 
فيه دين فال يزكي ولكنه يزكي وعليه دينه فأما الرجل يكون له ذهب وورق عليه فيه دين فإنه ال يزكي حىت يقضي 

  الدين 

يقول كانوا ال يرصدون الثمار يف : ضر قال مسعت بن سريين قال وحدثنا بن املبارك عن طلحة بن الن - ٧٤٠٥
الدين قال قال بن سريين وينبغي للعني أن ترصد يف الدين قال الشيخ هذا هو مذهب الشافعي يف القدمي فرق يف 

  ذلك بني األموال الظاهرة واألموال الباطنة 

ا عبد السالم عن مسعر عن احلكم أن إبراهيم قال أخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ احلسن ثنا حيىي ثن - ٧٤٠٦
  يزكي ماله وإن كان عليه مثله قال فكلمته حىت رجع عنه : 

يزكي الرجل ماله وإن كان : قال وحدثنا حيىي ثنا أبو بكر النهشلي عن محاد بن أيب سليمان أنه قال  - ٧٤٠٧
اهر اليت وردت بإجياب الزكاة يف األموال تشهد هلذا عليه من الدين مثله ألنه يأكل منه وينكح فيه قال الشيخ والظو

القول بالصحة وهو قول الشافعي يف اجلديد وكان يقول حديث عثمان يشبه واهللا أعلم أن يكون إمنا أمر بقضاء 
الدين قبل حلول الصدقة يف املال وقوله هذا شهر زكاتكم جيوز أن يقول هذا الشهر الذي إذا مضى حلت زكاتكم 

شهر ذي احلجة وإمنا احلجة بعد مضي أيام منه أخربنا هبذا الكالم أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال كما يقال 
   ٨٤قال الشافعي فذكره 

  باب زكاة الدين إذا كان على ملي موىف

عامر ثنا  أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا أبو - ٧٤٠٨
: الوليد بن مسلم ثنا بن هليعة عن عقيل عن بن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال 

  زكه يعين الدين إذا كان عند املالء 

من : قال وحدثنا الوليد بن مسلم عن الليث بن سعد أن عبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن عمر قاال  - ٧٤٠٩
  ه زكاته يف كل عام إذا كان يف ثقة أسلف ماال فعلي

الغائب : وروينا عن ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباس أنه سئل عن زكاة مال الغائب فقال أد عن  - ٧٤١٠
من املال كما تؤدي عن الشاهد فقال له الرجل إذا يهلك املال فقال هالك املال خري من هالك الدين وهذا فيما 

الوليد عن عبد اهللا عن أيب عبد اهللا عن عبيد اهللا بن سعد عن عمه عن أبيه عن بن إسحاق  أنبأين أبو عبد اهللا عن أيب
  عن ثور 



أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا  - ٧٤١١
يتامى من عنده ألنه كان يرى أنه أحرز له من  أنه كان يستسلف أموال: بن منري عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر 

الوضع قال وكان يؤدي زكاته من أمواهلم وروينا عن علي وعمر رضي اهللا عنهما مثل قول هؤالء مث عن احلسن 
   ٨٥وطاوس وجماهد والقاسم بن حممد والزهري والنخعي 

  باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد

ي أنبأ أبو احلسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد يف حديث علي يف أخربنا أبو عبد الرمحن السلم
  الرجل يكون له الدين الظنون قال يزكيه ملا مضى إذا قبضه إن كان صادقا 

وقال أبو عبيد قوله : حدثناه يزيد بن هارون عن هشام عن بن سريين عن عبيدة عن علي رضي اهللا عنه  - ٧٤١٢
  الذي ال يدري صاحبه أيقضيه الذي عليه الدين أم ال كأنه الذي ال يرجوه الظنون هو 

وأخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم األصبهاين أنبأ أبو نصر العراقي أنبأ سفيان بن حممد ثنا علي بن احلسن  - ٧٤١٣
زكوا ما كان يف أيديكم : ثنا عبد اهللا العدين ثنا سفيان عن موسى بن عبيدة عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر قال 

  وما كان من دين يف ثقة فهو مبنزلة ما يف أيديكم وما كان من دين ظنون فال زكاة فيه حىت يقبضه 

أخربنا أبو القاسم عبد اخلالق بن علي املؤذن أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن خنب أنبأ حممد بن إمساعيل  - ٧٤١٤
 أويس عن سليمان بن بالل عن يونس عن بن شهاب عن محيد بن عبد ثنا أيوب بن سليمان حدثين أبو بكر بن أيب

كان الناس يأخذون من : الرمحن أن عبد الرمحن بن عبد القارىء وكان على بيت مال عمر رضي اهللا عنه قال 
 الدين الزكاة وذلك أن الناس إذا خرجت األعطية حبس هلم العرفاء ديوهنم وما بقي يف أيديهم أخرجت زكاهتم قبل
أن يقبضوا مث داين الناس بعد ذلك ديونا هالكة فلم يكونوا يقبضون من الدين الصدقة إال ما نض منه ولكنهم كانوا 

  إذا قبضوا الدين أخرجوا عنها ملا مضى منها 

وأخربنا أبو أمحد العدل أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن أيوب بن أيب  - ٧٤١٥
أن عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه كتب يف مال قبضه بعض الوالة ظلما يأمر برده إىل أهله : يمة السختياين مت

وتؤخذ زكاته ملا مضى من السنني مث أعقب بعد ذلك بكتاب أن ال تؤخذ منه إال زكاة واحدة فإنه كان ضمارا مث 
   ٨٦قال أبو عبيد يعين الغائب الذي ال يرجى 

   زكاة يف الدينباب من قال ال

  رواه الزعفراين عن الشافعي مث رجع عنه يف اجلديد والرجوع أوىل به ملا مضى من اآلثار وغريها من الظواهر 

أخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد  - ٧٤١٦
ليس عليك يف دين لك زكاة وإن كان يف مالء وقد حكاه بن : ع عطاء يقول بن مسلم ثنا عثمان بن األسود أنه مس

   ٨٧املنذر عن بن عمر وعائشة مث عكرمة وعطاء 



  باب بيع الصدقة قبل وصوهلا إىل أهلها من غري حاجة

من  أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي حدثين شيخ - ٧٤١٧
مسعت طاوسا وأنا واقف على رأسه يسأل عن بيع الصدقة قبل أن تقبض فقال طاوس ورب هذا : أهل مكة قال 

البيت ال حيل بيعها قبل أن تقبض وال بعد أن تقبض قال الشافعي ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر أن تؤخذ 
ينها وال يرد مثنها قال الشيخ واألخبار اليت وردت يف من أغنيائهم فترد على فقرائهم فقراء أهل السهمان فترد بع

  فرائض الصدقات وتقدير اجلربانات دليل يف هذه املسألة 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان أنبأ بن أيب عاصم ثنا بن كاسب ثنا عيسى بن  - ٧٤١٨
عرضوا على النيب صلى : يه عن جده كلثوم عن أبيه قال احلضرمي بن كلثوم بن علقمة بن ناجية بن احلارث عن أب

اهللا عليه و سلم أن يشتروا منه بقية ما بقي عليهم من صدقاهتم فقال إنا ال نبيع شيئا من الصدقات حىت نقبضه 
وهذا إسناد غري قوي وروي عن إمساعيل بن عياش بإسنادين له عن أيب سعيد منقطعا وعن أيب هريرة موصوال 

   النهي عن ذلك وإمساعيل غري حمتج به واهللا أعلم ومرفوعا يف

وأخربنا الشريف أبو الفتح الفقيه أنبأ عبد الرمحن بن أيب شريح أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا علي بن اجلعد  - ٧٤١٩
ال تشتروا الصدقات حىت توسم : أخربين حممد بن راشد عن مكحول أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٨٨أخرجه أبو داود يف املراسيل مث قال فهذا يروى من قول مكحول وتعقل 

  باب كراهية ابتياع ما تصدق به من يدي من تصدق عليه

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أسد بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان  - ٧٤٢٠
محلت : ال زيد مسعت أيب يقول قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال مسعت مالك بن أنس يسأل زيد بن أسلم فق

على فرس يف سبيل اهللا فرأيته يباع فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أشتريه فقال ال تشتره وال تعد يف 
  صدقتك رواه البخاري يف الصحيح عن احلميدي 

ور ثنا هارون بن يوسف ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان عن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن بن منص - ٧٤٢١
محل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه على فرس يف سبيل اهللا فرأى شيئا من نتاجه يباع : زيد بن أسلم عن أبيه قال 

فأراد شراءه فسأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عنه فقال ال تشتره وال تعد يف صدقتك رواه مسلم يف الصحيح عن 
  يب عمر بن أ

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي  - ٧٤٢٢
وإبراهيم بن عبد اهللا قاال ثنا القعنيب ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ واللفظ له قال أخربين أبو احلسن أمحد بن حممد 

مسعت : القعنيب فيما قرأ على مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال  بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا
عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول محلت على فرس عتيق يف سبيل اهللا فأضاعه صاحبه الذي كان عنده فأردت أن 

أعطاك  أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ال تشتره وإن



بدرهم واحد فإن العائد يف صدقته كالكلب يعود يف قيئه رواه مسلم يف الصحيح عن القعنيب وأخرجه البخاري عن 
  مجاعة عن مالك 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن إبراهيم بن ملحان ثنا حيىي بن بكري  - ٧٤٢٣
أن عمر تصدق بفرس : هاب عن سامل بن عبد اهللا أن عبد اهللا بن عمر كان حيدث ثنا الليث حدثين عقيل عن بن ش

يف سبيل اهللا فوجده يباع بعد ذلك فأراد أن يشتريه مث أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاستأمره يف ذلك فقال 
شيئا تصدق به أو بر به  له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تعد يف صدقتك فبذلك كان بن عمر يترك أن يبتاع

   ٨٩إال جعله صدقة رواه البخاري يف الصحيح عن بن بكري وأخرجه مسلم من حديث معمر عن بن شهاب 

  باب من قال جيوز االبتياع مع الكراهية وأنه جيوز أن ميلك ما خرج من يديه

  ه فيما روي عنه مبا حيل به امللك روي معناه عن احلسن البصري وسكت بن عمر عن حترميه مع هنيه عن

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنبأ أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ حدثنا عبد  - ٧٤٢٤
: الرمحن بن بشر ثنا مروان بن معاوية حدثين عبد اهللا بن عطاء املدين حدثين عبد اهللا بن بريدة األسلمي عن أبيه قال 

م فأتته امرأة فقالت يا رسول اهللا إين كنت تصدقت بوليدة على أمي فماتت كنت عند النيب صلى اهللا عليه و سل
أمي وبقيت الوليدة قال قد وجب أجرك ورجعت إليك يف املرياث قالت فإهنا ماتت وعليها صوم شهر قال صومي 
طاء عن أمك قالت وإهنا ماتت ومل حتج قال فحجي عن أمك أخرجه مسلم يف الصحيح من أوجه عن عبد اهللا بن ع

٩٠   

  باب زكاة املعدن ومن قال املعدن ليس بركاز

  لقول النيب صلى اهللا عليه و سلم املعدن جبار ويف الركاز اخلمس ففصل بينهما يف الذكر وأضاف اخلمس إىل الركاز 

أ أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنب - ٧٤٢٥
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قطع لبالل بن : مالك عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن غري واحد من علمائهم 

احلارث املزين معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك املعادن ال يؤخذ منها إال الزكاة إىل اليوم قال الشافعي ليس 
رواية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال إقطاعه فأما الزكاة يف هذا مما يثبت أهل احلديث ولو ثبتوه مل تكن فيه 

املعادن دون اخلمس فليست مروية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فيه قال الشيخ هو كما قال الشافعي يف رواية 
  مالك وقد روي عن عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة موصوال 

مد بن صاحل بن هانئ ثنا الفضل بن حممد بن املسيب ثنا نعيم بن محاد أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حم - ٧٤٢٦
أن رسول اهللا صلى : ثنا عبد العزيز بن حممد عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن احلارث بن بالل بن احلارث عن أبيه 
ا كان عمر بن اخلطاب اهللا عليه و سلم أخذ من املعادن القبلية الصدقة وأنه أقطع بالل بن احلارث العقيق أمجع فلم

رضي اهللا عنه قال لبالل إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يقطعك إال لتعمل قال فأقطع عمر بن اخلطاب رضي 
  اهللا عنه للناس العقيق 



أخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد  - ٧٤٢٧
أن عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه جعل املعدن مبنزلة الركاز يؤخذ منه اخلمس مث عقب : سعيد عن قتادة  ثنا

بكتاب آخر فجعل فيه الزكاة وروينا عن عبد اهللا بن أيب بكر أن عمر بن عبد العزيز أخذ من املعادن من كل مائيت 
يز يف املعادن أرباع العشور إال أن تكون ركزة فإذا درهم مخسة دراهم وعن أيب الزناد قال جعل عمر بن عبد العز

   ٩١كانت ركزة ففيها اخلمس 

  باب من قال املعدن ركاز فيه اخلمس

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا علي بن الصقر ثنا داود بن عمرو  - ٧٤٢٨
الركاز : عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثنا حبان بن علي عن عبد اهللا بن سعيد عن أبيه 

  الذهب الذي ينبت يف األرض 

ورواه أبو يوسف عن عبد اهللا بن سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن جده عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا  - ٧٤٢٩
الذهب والفضة الذي خلقه اهللا يف يف الركاز اخلمس قيل وما الركاز يا رسول اهللا قال : صلى اهللا عليه و سلم 

األرض يوم خلقت حدثناه أبو سعد الزاهد ثنا أبو العباس بن ميكال ثنا إمساعيل بن إبراهيم الفقيه بفارس ثنا حممد 
بن احلسن ثنا بشر بن الوليد الكندي ثنا أبو يوسف فذكره تفرد به عبد اهللا بن سعيد املقربي وهو ضعيف جدا 

ىي بن معني ومجاعة من أئمة احلديث وقال الشافعي يف رواية أيب عبد الرمحن الشافعي جرحه أمحد بن حنبل وحي
البغدادي عنه قد روى أبو سلمة وسعيد وبن سريين وحممد بن زياد وغريهم عن أيب هريرة حديثه عن النيب صلى 

يثه والذي روى ذلك شيخ اهللا عليه و سلم يف الركاز اخلمس مل يذكر أحد منهم شيئا من الذي ذكر املقربي يف حد
ضعيف إمنا رواه عبد اهللا بن سعيد املقربي وعبد اهللا قد اتقى الناس حديثه فال جيعل خرب رجل قد اتقى الناس حديثه 

  حجة 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ٧٤٣٠
بد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين عمرو بن احلارث وهشام بن سعد عن عمرو بن يعقوب أنبأ حممد بن ع

يا : شعيب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن رجال من مزينة أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
ء من املاشية قطع إال والنكال ليس يف شي]  ١٥٣ص [ رسول اهللا كيف ترى يف حريسة اجلبل قال هي ومثلها 

فيما آواه املراح وبلغ مثن اجملن ففيه قطع اليد وما مل يبلغ مثن اجملن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال قال يا رسول اهللا 
فكيف ترى يف الثمر املعلق قال هو ومثله معه والنكال وليس يف شيء من الثمر املعلق قطع إال ما آواه اجلرين فما 

لغ مثن اجملن ففيه القطع وما مل يبلغ مثن اجملن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال قال فكيف ترى فيما أخذ من اجلرين فب
يؤخذ يف الطريق املئتاء أو القرية املسكونة قال عرفه سنة فإن جاء باغيه فادفعه إليه وإال فشأنك به فإن جاء طالبه 

ويف القرية غري املسكونة ففيه ويف الركاز اخلمس قال يا يوما من الدهر فأده إليه فما كان يف الطريق غري املئتاء 
رسول اهللا فكيف ترى يف ضالة الغنم قال طعام مأكول لك أو ألخيك أو للذئب احبس على أخيك ضالته قال يا 

رسول اهللا فكيف ترى يف ضالة اإلبل فقال ما لك وهلا ومعها سقاؤها وحذاؤها وال خياف عليها الذئب تأكل الكأل 
املاء دعها حىت يأيت طالبها من قال باألول أجاب عن هذا بأن هذا اخلرب ورد فيما يوجد من أموال اجلاهلية وترد 

ظاهرا فوق األرض يف الطريق غري املئتاء ويف القرية غري املسكونة فيكون فيه ويف الركاز اخلمس وليس ذلك من 



م باحلديث األول مث قال هو عند أهل احلديث ضعيف املعدن بسبيل وذكر الشافعي يف رواية الزعفراين عنه اعتالهل
وذكر اعتالهلم حبديث هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب هذا مث قال إن كان حديث عمرو يكون حجة فالذي 
روى حجة عليه يف غري حكم وإن كان حديث عمرو غري حجة فاحلجة بغري حجة جهل مث ذكر خمالفتهم احلديث 

إذا آواه اجلرين ويف اللقطة مث قال فخالف حديث عمرو الذي رواه يف أحكام غري  يف الغرامة ويف التمر الرطب
واحدة فيه واحتج منه بشيء واحد إمنا هو توهم يف احلديث فإن كان حجة يف شيء فليقل به فيما تركه فيه قال 

ا هو يف ما هو يف معىن الشيخ قوله إمنا هو توهم يف احلديث إشارة إىل ما ذكرنا من أنه ليس بوارد يف املعدن إمن
  الركاز من أموال اجلاهلية واهللا أعلم 

أخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد  - ٧٤٣١
فيه  أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه جعل املعدن مبنزلة الركاز: بن مسلم ثنا حفص بن غيالن عن مكحول 

   ٩٢اخلمس وهذا منقطع مكحول مل يدرك زمان عمر رضي اهللا عنه 

  باب من قال ال شيء يف املعدن حىت يبلغ نصابا

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد عن حممد بن  - ٧٤٣٢
كنا عند رسول اهللا : جابر بن عبد اهللا األنصاري قال  إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود بن لبيد عن

صلى اهللا عليه و سلم إذ جاء رجل مبثل بيضة من ذهب فقال يا رسول اهللا أصبت هذه من معدن فخذها فهي 
صدقة ما أملك غريها فأعرض عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث أتاه من قبل ركنه األمين فقال مثل ذلك 

أتاه من ركنه األيسر فأعرض عنه مث أتاه من خلفه فأخذها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فحذفه فأعرض عنه مث 
هبا فلو أصابته ألوجعته أو لعقرته فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأيت أحدكم مبا ميلك فيقول هذه صدقة مث 

كون إمنا امتنع من أخذ الواجب منها يقعد يستكف الناس خري الصدقة ما كان عن ظهر غين وهذا حيتمل أن ي
   ٩٣لكوهنا ناقصة عن النصاب وحيتمل غريه وقد مضت األحاديث يف نصاب الذهب والورق 

  باب من قال ال شيء فيه حىت حيول عليه احلول من يوم استفاده

ن أمحد بن حيىي هذا قول مذكور يف خمتصر البويطي والربيع وبن أيب اجلارود منصوص عليه يف رواية أيب عبد الرمح
الشافعي البغدادي عن الشافعي واحتج حبديث مالك يف املعادن القبلية وقد ذكرناه قال وقد روى بن أيب ذئب عن 

سعيد املقربي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أتاه رجل خبمسة أواق من معدن فلم يأخذ منها شيئا وهذا خالف 
  ديث قد رواية عبد اهللا بن سعيد قال الشيخ وهذا احل

أخربناه موصوال أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان األصبهاين ثنا بن أيب حامت ثنا أبو زرعة  - ٧٤٣٣
ثنا حممد بن رافع ثنا عبد اهللا بن نافع املديين ثنا بن أيب ذئب عن املقربي عن أيب هريرة أن رجال جاء خبمسة أواق 

يا رسول اهللا إين أصبت هذا من معدن فخذ منه الزكاة قال ال شيء فيه : م فقال إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
ورده إليه وحيتمل أن يكون هذا وحديث جابر بن عبد اهللا خربا عن قصة واحدة إال أن جابرا مل يذكر املقدار وذكر 

   ٩٤م ذلك يف حديث أيب هريرة واحلديثان متفقان يف أنه مل ير فيه شيئا يف احلال واهللا أعل



  باب زكاة الركاز

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنبأ حاجب بن أمحد الطوسي ثنا عبد الرحيم بن منيب ثنا سفيان  - ٧٤٣٤
: عن الزهري عن أيب سلمة وسعيد بن املسيب مسعاه من أيب هريرة خيرب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

  املعدن جبار ويف الركاز اخلمس العجماء جرحها جبار والبئر جبار و

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسن بن يعقوب ثنا إبراهيم بن علي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ سفيان فذكره  - ٧٤٣٥
  بنحوه رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وغريه : 

بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن أنبأ أبو بكر حممد  - ٧٤٣٦
العبدي ثنا بن بكري ثنا مالك عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة أن 

جرح العجماء جبار والبئر جبار واملعدن جبار ويف الركاز اخلمس رواه : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  اهللا بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن مالك  البخاري يف الصحيح عن عبد

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وغريه قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أخربنا الربيع بن  - ٧٤٣٧
سليمان أخربنا الشافعي أنبأ سفيان عن داود بن شابور ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 

يف كنز وجده رجل يف خربة جاهلية إن وجدته يف قرية مسكونة أو سبيل مئتاء : لنيب صلى اهللا عليه و سلم قال ا
  فعرفه وإن وجدته يف خربة جاهلية أو يف قرية غري مسكونة ففيه ويف الركاز اخلمس 

كار بن قتيبة ثنا أبو عامر أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا حممد بن نصر اخلواص ثنا ب - ٧٤٣٨
قدمنا مع رسول : العقدي ثنا زهري بن حممد عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن أنس بن مالك أخربه قال 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدخل صاحب لنا خربة يقضي فيها حاجته فذهب ليتناول منها لبنة فاهنارت عليه تربا 
هللا عليه و سلم فقال زهنا فوزهنا فإذا هي مائيت درهم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و فأخذها فأتى هبا النيب صلى ا

  سلم هذا ركاز وفيه اخلمس عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ضعيف 

وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك أنه مسع بعض  - ٧٤٣٩
م يقولون يف الركاز إمنا هو دفن اجلاهلية ما مل يطلب مبال ومل يكلف فيه كبري عمل فأما ما طلب مبال أو أهل العل: 

كلف فيه كبري عمل فأصيب مرة وأخطىء مرة فليس بركاز وروى أبو داود عن حيىي بن أيوب عن عباد بن العوام 
   ٩٥عن هشام عن احلسن قال الركاز الكنز العادي وسقط ذلك من كتايب 

  باب من أجرى باخلمس الواجب فيه جمرى الصدقات فقد مساه املقداد بني يدي

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا  - ٧٤٤٠النيب صلى اهللا عليه و سلم صدقة ومل ينكره 
مها كرمية بنت املقداد عن جعفر بن مسافر ثنا بن أيب فديك ثنا الزمعي عن عمته قريبة بنت عبد اهللا بن وهب عن أ

ذهب املقداد حلاجته ببقيع اخلبخبة فإذا جرذ خيرج : ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب بن هاشم أهنا أخربهتا قالت 
من جحر دينارا مث مل يزل خيرج دينارا دينارا حىت أخرج سبعة عشر دينارا مث أخرج خرقة محراء يعين فيها دينار 



ا فذهب هبا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربه وقال له خذ صدقتها فقال له النيب صلى فكانت مثانية عشر دينار
   ٩٦اهللا عليه و سلم هل هويت إىل اجلحر قال ال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بارك اهللا لك فيها 

  باب ما يوجد منه مدفونا يف قبور أهل اجلاهلية

حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا أبو األزهر ثنا وهب بن أخربنا السيد أبو احلسن  - ٧٤٤١
جرير ثنا أيب قال مسعت حممد بن إسحاق حيدث عن إمساعيل بن أمية عن حبري بن أيب حبري قال مسعت عبد اهللا بن 

ف فمررنا بقرب فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول حني خرجنا معه إىل الطائ: عمرو بن العاص قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذا قرب أيب فالن وكان هبذا احلرم يدفع به عنه فلما خرج أصابته النقمة اليت 

أصابت قومه هبذا املكان فدفن فيه وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه وجدمتوه معه فابتدره 
  بو داود يف السنن عن حيىي بن معني عن وهب بن جرير وقال قرب أيب رغال الناس فاستخرجوا منه الغصن رواه أ

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا أبو يعقوب إسحاق بن احلسن بن  - ٧٤٤٢
مساعيل بن أمية عن ميمون احلريب ثنا الرياحي يعين عمر بن عبد الوهاب ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم عن إ

أهنم كانوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر أو : حبري بن أيب حبري عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه 
مسري فمروا بقرب فقال هذا قرب أيب رغال كان من قوم مثود فلما أهلك اهللا قومه مبا أهلكهم به منعه ملكانه من احلرم 

  كان أو املوضع مات ودفن معه غصن من ذهب فابتدرناه فأخرجناه فخرج حىت إذا بلغ هذا امل

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن  - ٧٤٤٣
ب ووجدوا أهنم أصابوا قربا باملدائن فوجدوا فيه رجال عليه ثياب منسوجة بالذه: مساك عن جرير بن رباح عن أبيه 

معه ماال فأتوا به عمار بن ياسر رضي اهللا عنه فكتب فيه إىل عمر رضي اهللا عنه فكتب عمر رضي اهللا عنه إليه أن 
أعطهم وال تنزعه قال الشيخ وهذا إن وجدوها يف موات ملكوها ففيها اخلمس وكأهنا مل تبلغ نصابا أو فوض ذلك 

   ٩٧إليهم ليخرجوه واهللا أعلم 

  علي رضي اهللا عنه يف الركازباب ما روي عن 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وغريه قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٧٤٤٤
جاء رجل إىل علي رضي اهللا عنه فقال إين : الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال 

ة درهم يف خربة يف السواد فقال علي رضي اهللا عنه أما ألقضني فيها قضاء بينا إن كنت وجدت ألفا ومخس مائ
وجدهتا يف قرية تؤدي خراجها قرية أخرى فهي ألهل تلك القرية وإن كنت وجدهتا يف قرية ليس تؤدي خراجها 

اهللا عنه بإسناد  قرية أخرى فلك أربعة أمخاسه ولنا اخلمس مث اخلمس لك قال الشافعي قد رووا عن علي رضي
موصول أنه قال أربعة أمخاسه لك واقسم اخلمس يف فقراء أهلك هذا احلديث أشبه بعلي رضي اهللا عنه واهللا أعلم 
قال الشيخ هو كما قال فقد روى سعيد بن منصور املكي يف كتابه عن بن عيينة عن عبد اهللا بن بشر اخلثعمي عن 

جرة من دير قدمي بالكوفة فيها أربعة آالف درهم فذهبت هبا إىل علي رجل من قومه يقال له محمة قال سقطت علي 



رضي اهللا عنه فقال اقسمها مخسة أمخاس فقسمتها فأخذ منها علي رضي اهللا عنه مخسا وأعطاين أربعة أمخاس فلما 
  أدبرت دعاين فقال يف جريانك فقراء ومساكني قلت نعم قال خذها فاقسمها بينهم 

يف أبو الفتح أنبأ أبو القاسم عبيد اهللا بن حممد السقطي مبكة ثنا أبو جعفر حممد بن حيىي بن وأخربنا الشر - ٧٤٤٥
أن رجال : عمر بن علي بن حرب ثنا علي بن حرب ثنا سفيان عن عبد اهللا بن بشر اخلثعمي عن رجل من قومه 

ا مث قال خذ منها أربعة أمخاس سقطت عليه جرة من دير بالكوفة فأتى هبا عليا رضي اهللا عنه فقال اقسمها أمخاس
   ٩٨ودع واحدا مث قال يف حيك فقراء ومساكني قال نعم قال خذها فاقسمها فيهم 

  باب ما يقول املصدق إذا أخذ الصدقة ملن أخذها منه

خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم إن صالتك { قال اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه و سلم 
  قال الشافعي رمحه اهللا والصالة عليهم الدعاء هلم عند أخذ الصدقة منهم }  سكن هلم

أخربنا الفقيه أبو احلسن حممد بن يعقوب بن أمحد بن يعقوب بالطابران أنبأ أبو النضر حممد بن حممد بن  - ٧٤٤٦
رة ح وحدثنا أبو حممد عبد يوسف الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أبو الوليد ثنا شعبة قال أنبأين عمرو بن م

اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أبو عمر ثنا 
كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن أيب أوىف قال 

ن وأتاه أيب بصدقته فقال اللهم صل على آل أيب أوىف لفظ حديث أيب عمر ويف رواية أيب اللهم صل على آل فال
الوليد قال عن عبد اهللا بن أيب أوىف وكان من أصحاب الشجرة رضي اهللا عنهم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان 

لصحيح عن أيب عمر حفص بن عمر إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم مث ذكر ما بعده رواه البخاري يف ا
  ومجاعة وأخرجه مسلم من أوجه عن شعبة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن يونس الضيب قال وأنبأ  - ٧٤٤٧
م بن كليب عن أبيه عن حممد بن أمحد بن متيم القنطري ببغداد ثنا أبو قالبة قاال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن عاص

أنه بعث إىل رجل فبعث إليه بفصيل خملول فقال رسول اهللا صلى : وائل بن حجر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
اهللا عليه و سلم جاءه مصدق اهللا ومصدق رسوله فبعث بفصيل خملول اللهم ال تبارك فيه وال يف إبله فبلغ ذلك 

هلا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بلغ فالنا ما قال رسول اهللا صلى الرجل فبعث إليه بناقة من حسنها ومجا
   ٩٩اهللا عليه و سلم فبعث بناقة من حسنها اللهم بارك فيه ويف إبله 

  باب ترك التعدي على الناس يف الصدقة

ك وكرائم أمواهلم قد روينا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ملعاذ بن جبل حني بعثه إىل اليمن مصدقا إيا
وروينا عن أنس بن مالك مرفوعا املعتدي يف الصدقة كمانعها فذلك حيتمل هذا وروينا حديث قرة بن دعموص 

  وسويد بن غفلة ويف كل ذلك داللة على ما تضمن هذا الباب 



بن ملحان ثنا حيىي وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ أمحد بن إبراهيم  - ٧٤٤٨
بن بكري ثنا الليث حدثين هشام بن سعد عن عباس بن عبد اهللا بن معبد بن عباس عن عاصم بن عمر بن قتادة 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعثه ساعيا : األنصاري عن قيس بن سعد بن عبادة األنصاري رضي اهللا عنه 
اهللا عليه و سلم عهدا فلما أراد اخلروج أتى رسول اهللا صلى اهللا فقال أبوه ال خترج حىت حتدث برسول اهللا صلى 

عليه و سلم فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا قيس ال تأيت يوم القيامة على رقبتك بعري له رغاء أو بقرة 
ال قال مصدق بعثه هلا خوار أو شاة هلا يعار وال تكن كأيب رغال فقال سعد رضي اهللا عنه يا رسول اهللا وما أبو رغ

صاحل فوجد رجال بالطائف يف غنيمة قريبة من املائة شصاص إال شاة واحدة وبن صغري ال أم له فلنب تلك الشاة 
عيشه فقال صاحب الغنم من أنت قال أنا رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرحب وقال هذه غنمي فخذ أميا 

ل الرجل هذا الغالم كما ترى ليس له طعام وال شراب غريها فقال إن أحببت فنظر إىل الشاة اللبون فقال هذه فقا
كنت حتب اللنب فأنا أحبه فقال خذ شاتني مكاهنا فلم يزل يزيده ويبذل حىت بذل له مخس شياه شصاص مكاهنا فأىب 

ه و سلم هبذا عليه فلما رأى ذلك عمد إىل قوسه فرماه فقتله وقال ما ينبغي ألحد أن يأيت رسول اهللا صلى اهللا علي
اخلرب قبلي فأتى صاحب الغنم صاحلا النيب عليه السالم فأخربه فقال صاحل اللهم العن أبا رغال اللهم العن أبا رغال 

  فقال سعد بن عبادة يا رسول اهللا اعف قيسا من السعاية 

الربيع بن سليمان أنبأ أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وغريه قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ٧٤٤٩
الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن 
حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان عن القاسم بن حممد عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا قالت 

طاب رضي اهللا عنه بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافال ذات ضرع عظيم فقال عمر ما مر على عمر بن اخل: 
هذه الشاة فقالوا شاة من الصدقة فقال عمر ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون ال تفتنوا الناس ال تأخذ واحرزات 

  املسلمني نكبوا عن الطعام 

مد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك ح وأخربنا أبو زكريا ثنا وأخربنا أبو أمحد أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حم - ٧٤٥٠
أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان أنه قال أخربين رجالن 

صدقة  كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب املال أخرج إيل: من أشجع أن حممد بن مسلمة األنصاري رضي اهللا عنه 
   ١٠٠مالك فال يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إال قبلها 

  باب غلول الصدقة

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب الفراء أنبأ  - ٧٤٥١
وليد أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر يعلى بن عبيد أنبأ إمساعيل بن أيب خالد ح وأخربنا أبو عبد اهللا أخربين أبو ال

بن أيب شيبة ثنا وكيع ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن عدي بن عمرية الكندي قال مسعت رسول 
من استعملناه منكم على عملنا فكتمنا منه خميطا فما فوقه كان غلوال يأيت به يوم : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

ل فقام إليه رجل أسود من األنصار كأين أنظر إليه فقال يا رسول اهللا اقبل عين عملك قال وما لك قال القيامة قا
مسعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقوله اآلن من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثريه فما أمر منه أخذ 

  ة وما هني عنه انتهى رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيب



أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا احلسن بن العباس الرازي ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان عن  - ٧٤٥٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعثه على الصدقة فقال يا أبا الوليد اتق ال تأيت : بن طاوس عن أبيه عن عبادة 

هلا خوار أو شاة هلا ثؤاج فقال يا رسول اهللا إن ذلك لكائن قال أي والذي يوم القيامة ببعري حتمله له رغاء أو بقرة 
نفسي بيده إن ذلك لكذلك إال من رحم اهللا قال فوالذي بعثك باحلق ال أعمل على شيء أبدا أو قال على اثنني 

١٠١   

  باب اهلدية للوايل بسبب الوالية

بأ أبو سعيد بن األعرايب ح وأخربنا أبو احلسني بن أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أن - ٧٤٥٣
بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار قاال ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم استعمل رجال من األزد على الصدقة يقال له بن اللتبية فلما : أيب محيد الساعدي 
اءه قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم هذا لكم وهذا أهدي يل فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على املنرب ج

فحمد اهللا وأثىن عليه وقال ما بال العامل نستعمله على بعض العمل من أعمالنا فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي 
له شيء أو ال والذي نفس حممد بيده ال يأيت أحد منكم يل أفال جلس يف بيت أبيه أو يف بيت أمه فينظر هل يهدى 

منها بشيء إال جاء به يوم القيامة حيمله على رقبته إن كان بعريا له رغاء أو بقرة هلا خوار أو شاة تيعر مث رفع يديه 
ي حىت رأيت عفرة إبطيه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت رواه البخاري يف الصحيح عن عل

  بن عبد اهللا ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه كلهم عن بن عيينة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان عن  - ٧٤٥٤
ذكر احلديث رواه مسلم ف: هشام بن عروة عن أبيه عن أيب محيد قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  يف الصحيح عن بن أيب عمر 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وغريه قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٧٤٥٥
 الشافعي أنبأ حممد بن عثمان بن صفوان اجلمحي عن ح وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا أمحد بن
احلسن الصويف ثنا سريج بن يونس ثنا حممد بن عثمان بن صفوان بن أمية ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

ما خالطت الصدقة ماال إال أهلكته ويف رواية الشافعي : رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ة ماال إال أهلكته قال أبو أمحد ال أعلم أنه رواه عن هشام أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال ختالط الصدق

  بن عروة غريه 

  مجاع أبواب زكاة الفطر

 (  
  قال اهللا تعاىل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا يوسف بن إسحاق بن يعقوب السوسي ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن  - ٧٤٥٦
أنه كان يقول نزلت هذه : ىي بن آدم ثنا أبو محاد احلنفي عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر إبراهيم ثنا حي

  اآلية قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى يف زكاة رمضان 

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا جعفر بن أمحد بن ياسني ثنا حممد بن إسحاق  - ٧٤٥٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل : يب ثنا عبد اهللا بن نافع عن كثري بن عبد اهللا املزين عن أبيه عن جده املسي

  عن قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال هي زكاة الفطر 

نا محاد حدثين أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حممد بن إسحاق ثنا عفان ث - ٧٤٥٨
قد أفلح من تزكى قال يعطي صدقة الفطر مث يصلي ورويناه عن سعيد بن : شيخ من بين سعد عن أيب العالية 

   ١٠٢املسيب وحممد بن سريين وغريمها من التابعني رضي اهللا عنهم أمجعني 

  باب من قال زكاة الفطر فريضة وروي ذلك عن أيب العالية وعطاء وبن سريين

نا أبو ذر حممد بن أيب احلسني بن أيب القاسم املذكر ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا أخرب - ٧٤٥٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : إبراهيم بن عبد اهللا السعدي ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر 

ر وعبد صغري أو كبري أخرجه البخاري ومسلم سلم فرض زكاة الفطر صاعا من متر أو صاعا من شعري على كل ح
  يف الصحيح من حديث عبيد اهللا بن عمر وأما الذي روي عن قيس بن سعد يف ذلك 

فأخربناه أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب أنبأ  - ٧٤٦٠
سألنا قيس بن سعد عن : ل عن القاسم بن خميمرة عن أيب عمار قال يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن سلمة بن كهي

صدقة الفطر فقال أمرنا هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة مل يأمرنا ومل ينهنا 
ع أهل وحنن نفعله قال الشيخ وهذا ال يدل على سقوط فرضها ألن نزول فرض ال يوجب سقوط آخر وقد أمج

   ١٠٣العلم على وجوب زكاة الفطر وإن اختلفوا يف تسميتها فرضا فال جيوز تركها وباهللا التوفيق 

  باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغريه ممن تلزمه مؤنته من أوالده وآبائه

أبو عبد اهللا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا - ٧٤٦١وأمهاته ورقيقه الذين اشتراهم للتجارة أو لغريها وزوجاته 
حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ القعنيب ثنا داود بن قيس عن عياض بن عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح 

كنا خنرج إذا كان فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زكاة الفطر عن كل صغري وكبري حر : عن أيب سعيد قال 
أو صاعا من شعري أو صاعا من متر أو صاعا من زبيب رواه مسلم يف أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط 

  الصحيح عن القعنيب 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا علي بن احلسني بن اجلنيد ثنا أمحد بن  - ٧٤٦٢
أبا هريرة حيدث عن رسول اهللا صاحل ثنا بن وهب أخربين خمرمة بن بكري عن أبيه عن عراك بن مالك قال مسعت 



ليس يف العبد صدقة إال صدقة الفطر رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر وغريه : صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
  عن بن وهب 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق ثنا  - ٧٤٦٣
مد بن رشدين ثنا بن أيب مرمي ثنا نافع بن يزيد حدثين جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أيب هريرة أمحد بن حم

ال صدقة على الرجل يف فرسه ويف عبده إال زكاة الفطر ورواه حممد : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
  لم يف عبده وال فرسه صدقة إال صدقة الفطر بن سهل بن عسكر عن بن أيب مرمي فقال يف احلديث ليس على املس

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ  - ٧٤٦٤
قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حممد بن عبيد عن عبيد اهللا عن نافع عن بن 

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرض زكاة الفطر صاعا من متر أو صاعا من شعري عن كل كبري أو أ: عمر 
  صغري أو حر أو عبد كذا قالوا عن كل صغري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا أبو املثىن ثنا مسدد ثنا حيىي عن عبيد اهللا عن  - ٧٤٦٥
أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعري أو متر عن الصغري والكبري : ن النيب صلى اهللا عليه و سلم نافع عن بن عمر ع

واحلر واململوك كذا وجدته يف كتايب عن الصغري وكذلك قاله عباس النرسي عن حيىي بن سعيد القطان ورواه 
يبة عن أيب أسامة وعبد اهللا البخاري يف الصحيح عن مسدد عن حيىي فقال علي ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب ش

  بن منري عن عبيد اهللا بن عمر فقال يف احلديث علي 

وحدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء ثنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة  - ٧٤٦٦
مر وحيىي بن سعيد عن نافع عن ثنا حممد بن إمساعيل الصائغ ثنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان الثوري عن عبيد اهللا بن ع

أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بصدقة الفطر عن كل صغري وكبري حر أو عبد صاعا من شعري : بن عمر قال 
أو صاعا من متر فعدله الناس مبدين من قمح وكذلك رواه عبد اهللا بن الوليد العدين عن الثوري عن عبيد اهللا وحده 

  أو عبد قال عن كل صغري وكبري حر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق البصري مبصر ثنا عارم  - ٧٤٦٧
فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صدقة الفطر أو قال : ثنا محاد بن زيد ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال 
ا من متر أو صاعا من شعري فعدل الناس به نصف صاع من بر قال رمضان على الذكر واألنثى واحلر واململوك صاع

وكان بن عمر يعطي التمر فأعوز أهل املدينة من التمر فأعطى شعريا وكان بن عمر يعطي عن الصغري والكبري حىت 
  إن كان ليعطي عن بين نافع 

: نا أبو الربيع ثنا محاد فذكره وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو يعلى ث - ٧٤٦٨
بإسناده حنوه إال أنه قال صدقة الفطر مل يشك وقال من التمر عاما وزاد قال وكان عبد اهللا يعطيها إذا قعد الذين 

يقبلوهنا وكانوا يقعدون قبل الفطر يوما أو يومني رواه البخاري يف الصحيح عن عارم ورواه يزيد بن زريع عن 
  والعبد والذكر واألنثى ومبعناه رواه مالك بن أنس والضحاك بن عثمان عن نافع أيوب فقال على احلر 



وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ٧٤٦٩
  ي القرى وخيرب أنه كان خيرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بواد: مالك عن نافع عن عبد اهللا بن عمر 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أمحد بن منصور املديين ثنا حممد بن إسحاق املسييب  - ٧٤٧٠
كان عبد اهللا يؤدي زكاة الفطر عن كل مملوك له يف أرضه : ثنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع قال 

  أو كبري وعن رقيق امرأته  وغري أرضه وعن كل إنسان كان يعوله صغري

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وغريه قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ٧٤٧١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرض : سليمان أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن حممد عن جعفر بن حممد عن أبيه 

  والذكر واألنثى ممن متونون  زكاة الفطر على احلر والعبد

فرض رسول اهللا صلى : ورواه حامت بن إمساعيل عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي رضي اهللا عنه قال  - ٧٤٧٢
اهللا عليه و سلم على كل صغري أو كبري حر أو عبد ممن ميونون صاعا من شعري أو صاعا من متر أو صاعا من زبيب 

بو عبد اهللا احلافظ روايته عنه عن أيب الوليد ثنا مكي بن عبدان ثنا حممد بن حيىي عن كل إنسان وهو فيما أجاز يل أ
ثنا النفيلي ثنا حامت بن إمساعيل فذكره وهو مرسل وروي ذلك عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه 

  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ن عمر ثنا عبد اهللا بن حممد بن إسحاق املروزي ثنا احلسن وأخربنا حممد بن احلسني السلمي أنبأ علي ب - ٧٤٧٣
من : بن أيب الربيع ثنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد األعلى عن أيب عبد الرمحن عن علي رضي اهللا عنه قال 

جرت عليه نفقتك فأطعم عنه نصف صاع من بر أو صاعا من متر وهذا موقوف وعبد األعلى غري قوي إال أنه إذا 
  إىل ما قبله قويا فيما اجتمعا فيه انضم 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أمحد بن حممد بن سعيد اهلمذاين ثنا  - ٧٤٧٤
القاسم بن عبد اهللا بن عامر بن زرارة ثنا عمري بن عمار اهلمذاين ثنا األبيض بن األغر حدثين الضحاك بن عثمان عن 

أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بصدقة الفطر عن الصغري والكبري واحلر والعبد ممن : عمر قال نافع عن بن 
   ١٠٤متونون إسناده غري قوي واهللا أعلم 

  باب من قال ال يؤدي عن مكاتبه

ان ثنا أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن بالويه املزكي ثنا أبو بكر حممد بن احلسني القط - ٧٤٧٥
أنه : قطن بن إبراهيم ثنا حفص بن عبد اهللا ثنا إبراهيم يعين بن طهمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر 

كان يؤدي زكاة الفطر عن كل مملوك له يف أرضه وغري أرضه وعن كل إنسان يعوله من صغري أو كبري وعن رقيق 
ه سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع قال كان البن امرأته وكان له مكاتب باملدينة فكان ال يؤدي عنه وروا

   ١٠٥عمر مكاتبان فال يعطي عنهما الزكاة يوم الفطر 

  باب الكافر يكون فيمن ميون فال يؤدي عنه زكاة الفطر



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٧٤٧٦
الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن يعقوب حدثين جعفر بن حممد وحممد بن عبد السالم 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرض زكاة : قاال ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر 
شعري على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من املسلمني رواه الفطر من رمضان على الناس صاعا من متر أو صاعا من 

  البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي وغريه 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حيىي بن حممد بن السكن ح وأخربنا أبو عبد  - ٧٤٧٧
و أمحد احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن إسحاق الثقفي ثنا حيىي بن حممد بن السكن ثنا حممد بن اهللا احلافظ أنبأ أب

فرض النيب صلى اهللا عليه و سلم زكاة : جهضم ثنا إمساعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن بن عمر قال 
غري والكبري من املسلمني وأن النيب الفطر صاعا من متر أو صاعا من شعري عن احلر والعبد والذكر واألنثى والص

صلى اهللا عليه و سلم أمر بأداء زكاة الفطر قبل خروج الناس إىل الصالة رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن 
  حممد بن السكن 

 أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو عتبة أمحد بن الفرج احلجازي حبمص ثنا - ٧٤٧٨
بن أيب فديك حدثين الضحاك ح وأنبا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : سلمة ثنا حممد بن رافع ثنا بن أيب فديك أنبأ الضحاك عن نافع عن عبد اهللا بن عمر 
ملسلمني حر أو عبد رجل أو امرأة صغري أو كبري صاعا من و سلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من ا

متر أو صاعا من شعري لفظ حديثهما سواء إال أن يف حديث أيب عتبة عن كل نفس من املسلمني رواه مسلم يف 
  الصحيح عن حممد بن رافع 

بن بكري ثنا الليث  أخربنا علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي - ٧٤٧٩
إن زكاة الفطر على كل : حدثين كثري بن فرقد عن نافع عن بن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

  حر أو عبد من املسلمني صاع من متر أو صاع من شعري 

احلجاج بن رشدين  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ جعفر بن حممد بن نصري اخللدي ثنا أمحد بن حممد بن - ٧٤٨٠
زكاة الفطر فرض على : الفهري مبصر ثنا حيىي بن بكري فذكره بإسناده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  كل مسلم حر وعبد ذكر وأنثى من املسلمني صاع من متر أو صاع من شعري 

ل بن مهران اإلمساعيلي ثنا أيب ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن أمحد بن حممد بن إمساعي - ٧٤٨١
حممود بن خالد الدمشقي ثنا مروان بن حممد الدمشقي ثنا يزيد بن مسلم اخلوالين وكان شيخ صدق وكان عبد اهللا 

فرض رسول اهللا صلى اهللا : بن وهب حيدث عنه ثنا سيار بن عبد الرمحن الصديف عن عكرمة عن بن عباس قال 
للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكني من أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة  عليه و سلم زكاة الفطر طهرة

  ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات كذا قاله شيخنا 



والصحيح ما أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممود بن خالد الدمشقي  - ٧٤٨٢
لسمرقندي قاال ثنا مروان بن حممد قال عبد اهللا ثنا أبو يزيد اخلوالين كان شيخ صدق وعبد اهللا بن عبد الرمحن ا

وكان بن وهب يروي عنه وهكذا ذكره عباس بن الوليد اخلالل عن مروان وذكره أبو أمحد احلافظ يف الكىن ومل 
   ١٠٦: يعرف امسه 

  باب وقت وجوب زكاة الفطر

بو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن مسلمة عن مالك ح وأخربنا أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أ - ٧٤٨٣
أبو بكر بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ 

اهللا صلى اهللا عليه أن رسول : على بن وهب أخربك عبد اهللا بن عمر ومالك بن أنس عن نافع عن عبد اهللا بن عمر 
و سلم فرض على الناس زكاة الفطر من رمضان صاعا من متر أو صاعا من شعري على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى 

من املسلمني رواه مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن مسلمة ورواه البخاري عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك 
١٠٧   

  قدر عليه باب من قال بوجوهبا على الغين والفقري إذا

أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن  - ٧٤٨٤
سفيان ثنا أبو النعمان ثنا محاد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن بن أيب صعري عن أبيه قال قال رسول 

وا صاعا من قمح أو بر على كل ذكر أو أنثى أو صغري أو كبري حر يف صدقة الفطر أد: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أو مملوك فأما الغين فيزكيه اهللا وأما الفقري فريد عليه أكثر مما أعطاه ورواه سليمان بن داود العتكي عن محاد فقال يف 

بن أيب صعري وقال سليمان بن  احلديث صغريا وكبريا غنيا أو فقريا إال أنه قال عبد اهللا بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد اهللا
حرب عن محاد عن ثعلبة بن أيب صعري عن أبيه وذكر يف متنه الغين والفقري وقال يف متنه أيضا أدوا صاعا من قمح 

  أو قال بر عن كل إنسان 

عبد وأخربنا أمحد بن أيب العباس الزوزين أنبأ سليمان بن أمحد الطرباين ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن  - ٧٤٨٥
كان زكاة الفطر على كل حر وعبد : الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرمحن بن هرمز عن أيب هريرة قال 

ذكر وأنثى صغري وكبري فقري وغين صاع من متر أو نصف صاع من قمح قال معمر وبلغين أن الزهري كان يرفعه 
ذ من زكاة الفطر يؤدي عن نفسه وكذلك عن إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ويذكر عن عطاء أنه قال الذي يأخ

   ١٠٨احلسن وكذلك قال أبو العالية والشعيب 

  باب اجلنس الذي جيوز إخراجه يف زكاة الفطر

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان  - ٧٤٨٦
فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صدقة : فع عن بن عمر قال بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن نا

رمضان صاعا من متر أو صاعا من شعري على الذكر واألنثى واحلر واململوك فعدل الناس به نصف صاع من بر 



 فكان بن عمر يعطي التمر فأعوز أهل املدينة عاما التمر فأعطى شعريا وكان بن عمر يعطي إذا قعد الذين يقبلوهنا
وكانوا يقعدون قبل الفطر يوما أو يومني وكان يعطي عن الصغري والكبري من أهله حىت كان يعطي عن بين يعين بين 

  نافع رواه البخاري يف الصحيح عن أيب النعمان عن محاد وأخرجه مسلم خمتصرا من حديث يزيد بن زريع عن أيوب 

أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا - ٧٤٨٧
الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب حدثين حممد بن عبد السالم 

د بن أيب وجعفر بن حممد قاال ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد اهللا بن سع
يقول كنا خنرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعري أو صاعا من متر أو : سرح أنه مسع أبا سعيد اخلدري 

صاعا من أقط أو صاعا من زبيب لفظ حديث حيىي بن حيىي يف رواية الشافعي صاعا من طعام صاعا من شعري مل 
لم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي ورواه البخاري عن عبد يذكر كلمة أو يف هذا املوضع وذكرها بعد ذلك رواه مس

اهللا بن يوسف عن مالك على لفظ حديث حيىي بن حيىي ورواه سفيان الثوري عن زيد بن أسلم فزاد يف احلديث كنا 
  نعطي زكاة الفطر يف زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكره 

 حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب الفراء أنبأ قبيصة أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا - ٧٤٨٨
بإسناده ومعناه مع هذه الزيادة دون ذكر الزبيب رواه البخاري يف الصحيح من : بن عقبة أنبأ سفيان فذكره 

حديث يزيد العدين عن الثوري بطوله وعن قبيصة عن الثوري خمتصرا ورواه داود بن قيس عن عياض عن أيب سعيد 
كنا خنرج إذ كان فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زكاة الفطر ورواه إمساعيل بن أمية عن عياض فذكر  قال

أيضا هذه الزيادة إال أنه اقتصر على ذكر بعض هذه األجناس نثبت بذلك رفع احلديث إىل النيب صلى اهللا عليه و 
  م بذلك واهللا أعلم سلم ولو مل جيزئهم ما كانوا خيرجونه من هذه األجناس ألخربه

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ بكر بن حممد بن محدان الصرييف أنبأ عبد الصمد بن الفضل البلخي ثنا  - ٧٤٨٩
كان الناس خيرجون صدقة الفطر على عهد : مكي بن إبراهيم ثنا عبد العزيز بن أيب رواد عن نافع عن بن عمر قال 

   ١٠٩اعا من شعري أو صاعا من متر أو سلت أو زبيب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ص

  باب من قال ال خيرج من احلنطة يف صدقة الفطر إال صاعا

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن داود الرزاز ببغداد من أصل كتابه ثنا أبو عمرو عثمان بن  - ٧٤٩٠
ا القعنيب ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن أمحد بن السماك ثنا أمحد بن حممد بن عيسى الربيت القاضي ثن

: بكر ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن مسلمة ثنا داود يعين بن قيس عن عياض بن عبد اهللا عن أيب سعيد اخلدري قال 
كنا خنرج إذ كان فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زكاة الفطر عن كل صغري وكبري حر أو مملوك صاعا من 

عام صاعا من أقط أو صاعا من شعري أو صاعا من متر أو صاعا من زبيب فلم نزل خنرجه حىت قدم معاوية حاجا أو ط
معتمرا فكلم الناس على املنرب فكان فيما كلم به الناس أن قال إين أرى أن مدين من مسراء الشام تعدل صاعا من 

خرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت ويف رواية الرزاز متر فأخذ بذلك الناس فقال أبو سعيد فأما أنا فال أزال أ
صاعا من طعام أو صاعا من أقط رواه مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن مسلمة القعنيب دون كلمة أو يف هذا 

  املوضع وقد أخرجاه من حديث زيد بن أسلم عن عياض وفيه كلمة أو 



بن إبراهيم الصيدالين العدل إمالء ثنا احلسني بن الفضل أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أمحد بن إسحاق  - ٧٤٩١
البجلي ثنا أبو عبد اهللا أمحد بن حنبل ثنا إمساعيل بن علية ح وأخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنبأ 

قوب الدورقي ثنا علي بن عمر احلافظ ثنا القاضي احلسني بن إمساعيل احملاملي وعبد امللك بن أمحد الدقاق قاال ثنا يع
بن علية عن حممد بن إسحاق حدثين عبد اهللا بن عبد اهللا بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن عبد اهللا بن 

قال أبو سعيد وذكروا عنده صدقة رمضان فقال ال أخرج إال ما كنت أخرج يف عهد رسول اهللا : أيب سرح قال 
نطة أو صاعا من شعري أو صاعا من أقط فقال له رجل من القوم صلى اهللا عليه و سلم صاعا من متر أو صاعا من ح

أو مدين من قمح قال ال تلك قيمة معاوية ال أقبلها وال أعمل هبا وكذلك رواه إسحاق احلنظلي عن إمساعيل بن 
  علية 

ثنا إمساعيل بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا أمحد بن علي اخلزاز  - ٧٤٩٢
أن رسول اهللا صلى : إبراهيم الترمجاين ثنا سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي ثنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر 

اهللا عليه و سلم فرض زكاة الفطر صاعا من متر أو صاعا من بر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من املسلمني كذا 
  كر الرب فيه ليس مبحفوظ قاله سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي وذ

وأخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا حممد بن عزيز ح  - ٧٤٩٣
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن حممد بن عبد اهللا العنربي ثنا حممد بن إسحاق أنبأ حممد بن عزير 

عقيل بن خالد عن عتبة بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود عن أيب إسحاق اهلمداين  األبلي حدثين سالمة بن روح عن
أنه مسع علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يأمر بزكاة الفطر فيقول هي صاع من متر أو صاع من شعري : عن احلارث 

ة بن عبد اهللا وروي أو صاع من حنطة أو سلت أو زبيب هذا حديث أيب بكر ومل يذكر أبو عبد اهللا يف إسناده عتب
  ذلك مرفوعا واملوقوف أصح 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا سليمان  - ٧٤٩٤
مسعت بن عباس خيطب على املنرب وهو يقول يف : بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب قال مسعت أبا رجاء يقول 

  عا من طعام هذا هو الصحيح موقوف صدقة الفطر صا

وقد أخربنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي قاال ثنا أبو عمرو بن مطر أنبأ حممد بن  - ٧٤٩٥
أيوب أنبأ عبد اهللا بن اجلراح ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب رجاء العطاردي عن بن عباس قال قال رسول اهللا 

  أدوا صاعا من طعام يعين يف الفطر : سلم  صلى اهللا عليه و

أخربنا حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن  - ٧٤٩٦
بئس االسم الفسوق بعد : سفيان ثنا حممد بن بشار ثنا أبو داود ثنا شعبة عن أيب إسحاق قال كتب إلينا بن الزبري 

  الفطر صاع صاع اإلميان صدقة 



أخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف الفقيه أنبأ أبو سعيد عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب الرازي ثنا حممد  - ٧٤٩٧
يف زكاة رمضان على من صام صاع متر أو صاع بر : بن أيوب ثنا مسلم ثنا هشام ثنا قتادة عن احلسن البصري 

١١٠   

  ة الفطر نصف صاعباب من قال خيرج من احلنطة يف صدق

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا مسدد  - ٧٤٩٨
ثنا محاد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن أيب صعري عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

صغري أو كبري حر أو عبد ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه اهللا وأما  صاع من بر أو قمح عن كل اثنني: و سلم 
  فقريكم فريد عليه أكثر مما أعطى 

فذكر : وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي  - ٧٤٩٩
لبة بن عبد اهللا بن أيب صعري عن أبيه قال وزاد احلديث وقال يف رواية سليمان بن داود عبد اهللا بن ثعلبة أو ثع

سليمان يف حديثه غين أو فقري وروي ذلك عن بكر بن وائل الكويف عن الزهري عن عبد اهللا بن ثعلبة بن صعري عن 
أبيه وقيل عنه ثعلبة بن عبد اهللا أو عبد اهللا بن ثعلبة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال وقيل عنه يف ذلك عن 

رأس وكذلك يف حديث النعمان بن راشد وقيل يف القمح خاصة عن كل اثنني فاهللا أعلم ورواه بن جريج قال كل 
قال الزهري قال عبد اهللا بن ثعلبة خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكره وقال يف القمح بني اثنني وخالفهم 

وقوفا عليه مث قال بلغين أن الزهري كان يرفعه معمر فرواه عن الزهري عن عبد الرمحن بن هرمز عن أيب هريرة م
قال أمحد فقال حممد بن حيىي الذهلي يف كتاب العلل إمنا هو عبد اهللا بن ثعلبة وإمنا هو عن كل رأس أو كل إنسان 
هكذا رواية بكر بن وائل مل يقم هذا احلديث غريه قد أصاب اإلسناد واملنت ورواه عن أيب سلمة عن مهام عن بكر 

  ئل بن وا

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أبو األزهر ثنا حممد بن شرحبيل ثنا بن  - ٧٥٠٠
أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعمرو بن : جريج أخربين أيوب بن موسى أن نافعا أخربه عن بن عمر قال 

ر وهذا ال يصح وكيف يكون ذلك صحيحا ورواية حزم يف زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة أو صاع من مت
  اجلماعة عن نافع عن بن عمران تعديل الصاع مدين من حنطة كان بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا حممد بن  - ٧٥٠١
أدوا : وسف ثنا محيد الطويل عن احلسن قال خطبنا بن عباس بالبصرة يف آخر رمضان فقال أيب بكر ثنا سهل بن ي

صدقة صومكم فكأن الناس مل يعلموا فقال من ها هنا من أهل املدينة علموا إخوانكم فإهنم ال يعلمون فرض رسول 
من متر أو صاع شعري أو  اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذه الصدقة على كل صغري وكبري ذكر وأنثى حر وعبد صاع

نصف صاع قمح فلما قدم علي رضي اهللا عنه ورأى رخص الشعري قال لو جعلتموه صاعا من كل شيء قال وكان 
  احلسن يراها على من صام كذا قال خطبنا ورواه حممد بن املثىن عن سهل بن يوسف فقال خطب وهو أصح 



مسعت : بن حممد اإلسفرائيين ثنا حممد بن أمحد بن الرباء قال فقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسن  - ٧٥٠٢
علي بن عبد اهللا املديين وسئل عن حديث بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف زكاة الفطر فقال حديث 
بصري وإسناده مرسل قال وقال على احلسن مل يسمع من بن عباس وما رآه قط كان باملدينة أيام كان بن عباس 

البصرة قال وقال يل علي يف حديث احلسن خطبنا بن عباس بالبصرة إمنا هو كقول ثابت قدم علينا عمران بن  على
حصني ومثل قول جماهد خرج علينا علي وكقول احلسن إن سراقة بن مالك بن جعشم حدثهم احلسن مل يسمع من 

 رجاء العطاردي مساعا من بن بن عباس قال الشيخ أمحد حديث احلسن عن بن عباس مرسل وقد روينا عن أيب
  عباس يف هذه اخلطبة يف صدقة الفطر صاع من طعام 

وقد أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا احلسني بن إمساعيل ثنا أبو األشعث عن  - ٧٥٠٣
صغري والكبري واحلر أمرنا أن نعطي صدقة رمضان عن ال: الثقفي عن هشام عن حممد بن سريين عن بن عباس قال 

واململوك صاعا من طعام ومن أدى برا قبل منه ومن أدى شعريا قبل منه ومن أدى زبيبا قبل منه ومن أدى سلتا قبل 
منه قال وأحسبه قال ومن أدى دقيقا قبل منه ومن أدى سويقا قبل منه وهذا أيضا مرسل حممد بن سريين مل يسمع 

أيب رجاء العطاردي املوصول عن بن عباس فهو أوىل أن يكون صحيحا وما  من بن عباس شيئا إال أنه يوافق حديث
  شك فيه الراوي وال شاهد له فال اعتداد به واهللا أعلم 

أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد األرموي أنبأ شافع بن حممد أنبأ أبو جعفر الطحاوي ثنا املزين ثنا  - ٧٥٠٤
سعد عن عقيل بن خالد وعبد الرمحن بن خالد بن مسافر عن بن شهاب الشافعي عن حيىي بن حسان عن الليث بن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة قال الشافعي حديث : عن سعيد بن املسيب 
عليه و  مدين خطأ قال الشيخ هو كما قال فاألخبار الثابتة تدل على أن التعديل مبدين كان بعد رسول اهللا صلى اهللا

سلم وروينا يف جواز نصف صاع من بر يف صدقة الفطر عن أيب بكر الصديق وعثمان بن عفان رضي اهللا عنهما 
وجابر بن عبد اهللا وأيب هريرة ويف إحدى الروايتني عن علي وبن عباس رضي اهللا عنهم قال بن املنذر ال يثبت ذلك 

أيب بكر منقطع وعن عثمان موصول واهللا أعلم وقد عن أيب بكر وعثمان رضي اهللا عنهما قال الشيخ هو عن 
وردت أخبار عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف صاع من بر ووردت أخبار يف نصف صاع وال يصح شيء من 
ذلك قد بينت علة كل واحد منها يف اخلالفيات وروينا يف حديث أيب سعيد اخلدري ويف احلديث الثابت عن بن 

وهو نصف صاع بصاع من شعري وقع بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم وباهللا التوفيق  عمر أن تعديل مدين من بر
١١١   

  باب ما دل على أن زكاة الفطر إمنا جتب صاعا بصاع النيب صلى اهللا عليه

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ  - ٧٥٠٥و سلم وأن االعتبار يف ذلك بصاع أهل املدينة الذين كانوا يقتاتون به 
 أبو نصر حممد بن حممد بن حامد الترمذي ثنا حممد بن حبان ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن عقيل عن هشام أخربين

أهنم كانوا خيرجون زكاة الفطر : بن عروة عن عروة بن الزبري عن أمه أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنها أهنا حدثته 
تات به أهل البيت أو الصاع الذي يقتاتون به يفعل ذلك أهل يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باملد الذي يق

  املدينة كلهم 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا قبيصة ثنا  - ٧٥٠٦
ميزان أهل مكة امليزان على : سفيان عن حنظلة عن طاوس عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

باب ما دل على أن صاع النيب صلى اهللا عليه و سلم كان عياره مخسة أرطال  ١١٢واملكيال مكيال أهل املدينة 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن يعقوب ثنا حممد بن نعيم وأمحد بن سهل قاال ثنا بن أيب  - ٧٥٠٧وثلث 

أن : د وعبد الكرمي عن جماهد عن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة عمر ثنا سفيان عن بن أيب جنيح وأيوب ومحي
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر به وهو باحلديبية قبل أن يدخل مكة وهو حمرم وهو يوقد حتت قدر له والقمل 
يتهافت على وجهه فقال أتؤذيك هوامك هذه قلت نعم قال فاحلق رأسك وأطعم فرقا بني ستة مساكني والفرق 

ثة آصع أو صم ثالثة أيام أو انسك نسيكة وقال بن أيب جنيح أو اذبح شاة رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب ثال
  عمر وأخرجه البخاري من حديث بن أيب جنيح وأيوب وسيف بن سليمان وغريهم عن جماهد 

مد بن بكر ثنا أبو وأخربنا أبو علي الروذباري فيما قرئ عليه من كتاب معارض بأصله أنبأ أبو بكر حم - ٧٥٠٨
الفرق ستة عشر رطال ومسعته يقول صاع بن أيب ذئب مخسة : داود السجستاين قال مسعت أمحد بن حنبل يقول 

  أرطال وثلث قال فمن قال مثانية أرطال قال ليس ذلك مبحفوظ 

سن بن احلسني بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو القاسم عبد الرمحن بن أمحد احلمريي ثنا احل - ٧٥٠٩
سأل أبو يوسف مالكا عند أمري املؤمنني عن الصاع : منصور ثنا أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب قال مسعت أيب يقول 

كم هو رطال قال السنة عندنا أن الصاع ال يرطل ففحمه قال أبو أمحد مسعت احلسني بن الوليد يقول قال أبو 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ودعوت بصاعاهتم فكل حدثين عن يوسف فقدمت املدينة فجمعنا أبناء أصحاب 

آبائهم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن هذا صاعه فقدرهتا فوجدهتا مستوية فتركت قول أيب حنيفة ورجعت 
  إىل هذا 

بد اهللا ثنا احلسني وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين عبد اهللا بن سعد احلافظ ثنا أمحد بن إبراهيم بن ع - ٧٥١٠
قدم علينا أبو يوسف من احلج فأتيناه فقال إين أريد أن أفتح عليكم بابا من : بن منصور ثنا احلسني بن الوليد قال 

العلم مهين تفحصت عنه فقدمت املدينة فسألت عن الصاع فقالوا صاعنا هذا صاع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ا نأتيك باحلجة غدا فلما أصبحت أتاين حنو من مخسني شيخا من أبناء سلم قلت هلم ما حجتكم يف ذلك فقالو

املهاجرين واألنصار مع كل رجل منهم الصاع حتت ردائه كل رجل منهم خيرب عن أبيه أو أهل بيته أن هذا صاع 
يسري  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنظرت فإذا هي سواء قال فعايرته فإذا هو مخسة أرطال وثلث بنقصان معه

فرأيت أمرا قويا فقد تركت قول أيب حنيفة يف الصاع وأخذت بقول أهل املدينة قال احلسني فحججت من عامي 
ذلك فلقيت مالك بن أنس فسألته عن الصاع فقال صاعنا هذا صاع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت كم 

اهللا بن زيد بن أسلم فقال حدثين أيب عن جدي رطال هو قال إن املكيال ال يرطل هو هذا قال احلسني فلقيت عبد 
  أن هذا صاع عمر رضي اهللا عنه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن اخلسروجردي ثنا داود بن احلسني  - ٧٥١١
صلى اهللا عليه و سلم سألت إمساعيل بن أيب أويس باملدينة عن صاع النيب : قال مسعت حممد بن سعد اجلالب يقول 

  فأخرج إيل صاعا عتيقا باليا فقال هذا صاع النيب صلى اهللا عليه و سلم بعينه فعريته فكان مخسة أرطال وثلث 



: وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال قرأت خبط أيب عمرو املستملي مسعت حممد بن حيىي يعين الذهلي يقول  - ٧٥١٢
ع مالك بن أنس فوجدت عليه مكتوبا صاع مالك بن أنس معري على صاع استعرت من إمساعيل بن أيب أويس صا

  النيب صلى اهللا عليه و سلم وال أحسبين إال عريته بالعدس فوجدته مخسة أرطال وثلث 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا اخلصيب بن  - ٧٥١٣
قالوا لرسول اهللا صلى :  بن جعفر املديين عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال ناصح عن عبد اهللا

اهللا عليه و سلم يا رسول اهللا إن صاعنا أصغر الصيعان ومدنا أصغر األمداد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ربكة بركتني اللهم ان إبراهيم عبدك وخليلك دعاك اللهم بارك لنا يف صاعنا ومدنا وقليلنا وكثرينا واجعل لنا مع ال

ألهل مكة وإين عبدك ورسولك أدعوك ألهل املدينة مبثل ما دعاك به إبراهيم ألهل مكة والذي رواه صاحل بن 
موسى الطلحي عن منصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها جرت السنة من رسول اهللا صلى اهللا 

غسل من اجلنابة صاع والوضوء رطلني والصاع مثانية أرطال فإن صاحلا يتفرد به وهو ضعيف عليه و سلم يف ال
احلديث قاله حيىي بن معني وغريه من أهل العلم باحلديث وكذلك ما روي عن جرير بن يزيد عن أنس بن مالك وما 

هللا عليه و سلم كان يتوضأ روي عن بن أيب ليلى عن عبد الكرمي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن النيب صلى ا
برطلني ويغتسل بالصاع مثانية أرطال إسنادمها ضعيف والصحيح عن أنس بن مالك كان رسول اهللا صلى اهللا عليه 

و سلم يتوضأ باملد ويغتسل بالصاع إىل مخسة أمداد مث قد أخربت أمساء بنت أيب بكر أهنم كانوا خيرجون زكاة الفطر 
ذلك على خمالفة صاع الزكاة والقوت صاع الغسل مث قد روت عائشة رضي اهللا  بالصاع الذي يقتاتون به فدل

عنها أهنا كانت تغتسل هي ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من إناء قدر الفرق وقد دللنا على أن الفرق ثالثة 
صاع ونصف  آصع فإذا كان الصاع مخسة أرطال وثلث كان قدر ما يغتسل به كل واحد منهما مثانية أرطال وهو

وقدر ما يغتسل به كان خيتلف باختالف االستعمال فال معىن لترك األحاديث الصحيحة يف قدر الصاع املعد لزكاة 
   ١١٣الفطر مبثل هذا وباهللا التوفيق 

  باب من قال جيزئ إخراج الدقيق يف زكاة الفطر

حامد بن حيىي ثنا سفيان قال وحدثنا مسدد أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر أنبأ أبو داود ثنا  - ٧٥١٤
ال أخرج أبدا إال صاعا إنا كنا خنرج على : ثنا حيىي عن بن عجالن مسع عياض قال مسعت أبا سعيد اخلدري يقول 

عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صاع متر أو شعري أو أقط أو زبيب هذا حديث حيىي زاد سفيان بن عيينة فيه 
ق قال حامد فأنكروا عليه فتركه سفيان قال أبو داود فهذه الزيادة وهم من بن عيينة قال الشيخ أو صاعا من دقي

رواه مجاعة عن بن عجالن منهم حامت بن إمساعيل ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم يف الصحيح وحيىي القطان وأبو 
د أنكر عليه فتركه وروي عن خالد األمحر ومحاد بن مسعدة وغريهم فلم يذكر أحد منهم الدقيق غري سفيان وق

حممد بن سريين عن بن عباس مرسال موقوفا على طريق التوهم وليس بثابت وروي من أوجه ضعيفة ال تسوي 
   ١١٤ذكرها 

  باب وجوب زكاة الفطر على أهل البادية وذلك ملا روينا يف أحاديث بن عمر



فظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن أخربنا حممد بن عبد اهللا احلا - ٧٥١٥وغريه ودخوهلم يف عمومها 
علي الوراق ولقبه محدان ثنا داود بن شبيب ثنا حيىي بن عباد وكان من خيار الناس ثنا بن جريج عن عطاء عن بن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر صارخا ببطن مكة ينادي أن صدقة الفطر حق واجب على كل : عباس 
 ذكر أو أنثى حر أو مملوك حاضر أو باد صاع من شعري أو متر ورواه حممد بن خملد عن محدان مسلم صغري أو كبري

فزاد فيه مدان من قمح وقاله الكدميي أيضا عن داود بن شبيب وهذا حديث ينفرد به حيىي بن عباد عن بن جريج 
عمرو بن شعيب مرفوعا إىل  هكذا وإمنا رواه غريه عن بن جريج عن عطاء من قوله يف املدين وعن بن جريج عن

  النيب صلى اهللا عليه و سلم يف سائر ألفاظه 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن إمساعيل الفارسي ثنا حيىي بن أيب  - ٧٥١٦
اهللا عليه و سلم أمر أن النيب صلى : طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ بن جريج قال قال عمرو بن شعيب بلغين 

صارخا يصرخ على كل مسلم قال وذكره قال وحدثنا بن جريج قال قال عطاء مدين من قمح أو صاعا من متر أو 
  شعري احلر والعبد فيه سواء وكذلك رواه عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو منقطعا 

آلدمي ببغداد ثنا أبو قالبة عبد امللك بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسني أمحد بن عثمان ا - ٧٥١٧
حممد الرقاشي ثنا مالك بن عبد الواحد ثنا املعتمر بن سليمان عن علي بن صاحل عن بن جريج عن عمرو بن شعيب 

زكاة الفطر على احلاضر والبادي ورواه إبراهيم بن : عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ر وساق احلديث بطوله ورواه سامل بن نوح عن بن جريج عن عمرو عن أبيه عن جده مرفوعا إال مهدي عن املعتم

أنه مل يذكر احلاضر والبادي قال أبو عيسى الترمذي سألت حممدا يعين البخاري عن هذا احلديث فقال بن جريج مل 
   ١١٥يسمع من عمرو بن شعيب 

  من األقط وغريه باب ما جيوز إخراجه ألهل البادية يف زكاة الفطر

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب بن يوسف الشيباين  - ٧٥١٨
أنبأ حممد بن عبد الوهاب أنبأ قبيصة يعين بن عقبة ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد اهللا بن أيب سرح 

الفطر زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم صاعا من طعام أو صاعا من شعري أو  كنا نعطي زكاة: عن أيب سعيد قال 
  صاعا من أقط 

أخربناه علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا متتام ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان فذكره بإسناده إال أنه  - ٧٥١٩
م صاعا من متر صاعا من شعري صاعا من كنا نعطي على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صاعا من طعا: قال 

زبيب صاعا من أقط فلما جاء معاوية وجاءت السمراء عدله الناس مبدين حنطة أخرجه البخاري يف الصحيح من 
  حديث سفيان الثوري كما تقدم ذكره 

قوب ثنا حبر أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يع - ٧٥٢٠
بن نصر قال قرئ على بن وهب قال وكتب إىل كثري بن عبد اهللا بن عمرو املزين خيرب عن ربيح بن عبد الرمحن عن 

يا رسول اهللا : أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال جاء رجال من أهل البادية إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا 



ة الفطر قال ال فأدوها عن الصغري والكبري والذكر واألنثى واحلر والعبد صاعا إنا أولو أموال فهل جيوز عنا من زكا
  من متر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعري أو صاعا من أقط 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن  - ٧٥٢١
سئل احلسن عن األعراب يؤدون زكاة الفطر قال صاع من : نا هشيم عن أيب حرة قال حممد ثنا معلى بن منصور ث

   ١١٦لنب 

  باب من قال تقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه زكاة املال استدالال باآلية

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو احلسن أمحد بن إسحاق الطييب ثنا أبو  - ٧٥٢٢يف الصدقات 
علي بشر بن موسى األسدي ثنا املقرئ ثنا عبد الرمحن بن زياد حدثين زياد بن نعيم احلضرمي قال مسعت زياد بن 

أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : احلارث الصدائي صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيدث قال 
قال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سأل الناس عن فذكر احلديث إىل أن قال مث أتاه آخر فقال يا نيب اهللا أعطين ف

ظهر غين فصداع يف الرأس وداء يف البطن فقال السائل فأعطين من الصدقة فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم إن اهللا عز و جل مل يرض فيها حبكم نيب وال غريه يف الصدقات حىت حكم هو فيها فجزأها مثانية أجزاء فإن 

   ١١٧تلك األجزاء أعطيتك أو أعطيناك حقك  كنت من

  باب االختيار يف أن يؤثر بزكاة فطره وزكاة ماله ذوي رمحه إذا كانوا من

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو القاسم احلسن بن حممد بن حبيب وغريمها قالوا  - ٧٥٢٣أهلها ممن ال تلزمه نفقته 
مكرم البزاز ثنا عثمان بن عمر أنبأ بن عون عن حفصة بنت سريين  ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن

إن صدقتك على : عن أم الرائح بنت صليع عن سليمان بن عامر الضيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  املسكني صدقة وإهنا على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة 

أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن  - ٧٥٢٤
: اجلبار العطاردي ثنا حفص بن غياث عن هشام عن حفصة عن الرباب عن سليمان بن عامر الضيب رفعه قال 

   ١١٨الصدقة على املسكني صدقة وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة 

  باب من اختار قسم زكاة الفطر بنفسه

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ٧٥٢٥
إن عطاء أمرين أن أطرح زكاة الفطر يف املسجد فقال : عبد اهللا بن املؤمل قال مسعت بن أيب مليكة ورجل يقول له 

بن هشام أحراسه ومن شاء ورواه الشافعي بإسناده عن سامل بن أيب مليكة أفتاك العلج بغري رأيه اقسمها فإمنا يعطيها 
   ١١٩بن عبد اهللا وقد مضى ذكره يف آخر باب النية يف إخراج الصدقة ورويناه عن مجاعة 

  باب وقت إخراج زكاة الفطر



مد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قالوا ثنا أبو العباس حم - ٧٥٢٦
يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة ح وأخربنا أبو عبد اهللا 
احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ أبو خيثمة عن موسى بن عقبة عن نافع عن 

أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة لفظ حديث  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: بن عمر 
  أيب خيثمة رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن أيب إياس عن حفص بن ميسرة ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

ثنا أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن رافع  - ٧٥٢٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بإخراج زكاة : بن أيب فديك أنبأ الضحاك عن نافع عن عبد اهللا بن عمر 

الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة وأن عبد اهللا كان يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومني رواه مسلم يف 
  الصحيح عن حممد بن رافع دون أداء عبد اهللا بن عمر 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٧٥٢٨
أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن خنرج زكاة الفطر عن : أبو الربيع ثنا أبو معشر عن نافع عن بن عمر قال 

ن يؤتى إليهم بالزبيب واألقط فيقبلونه منهم وكنا كل صغري وكبري وحر ومملوك صاعا من متر أو شعري قال وكا
نؤمر أن خنرجه قبل أن خنرج إىل الصالة فأمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يقسموه بينهم ويقول اغنوهم 

عن طواف هذا اليوم أبو معشر هذا جنيح السندي املديين غريه أوثق منه وحديث بن عباس يف هذا الباب وقد مضى 
  ذكره 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل البزاز ثنا حيىي بن الربيع ثنا سفيان عن جعفر بن برقان قال  - ٧٥٢٩
} قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى { أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه تصدقوا قبل الصالة : 

{ وقولوا كما قال نوح } تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين  ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل{ وقولوا كما قال أبوكم 
} والذي أطمع أن يغفر يل خطيئيت يوم الدين { وقولوا كما قال إبراهيم } وإال تغفر يل وترمحين أكن من اخلاسرين 

ال ذو وقولوا كما ق} رب إين ظلمت نفسي فاغفر يل فغفر له إنه هو الغفور الرحيم { وقولوا كما قال موسى 
وأراه كتب من مل يكن عنده ما يتصدق به فليصم يريد } ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني { النون 

  واهللا أعلم بعد العيد 

  مجاع أبواب صدقة التطوع

 )١٢٠   

  باب التحريض على الصدقة وإن قلت

بوب مبرو ثنا أبو عثمان سعيد بن مسعود أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن أمحد بن حم - ٧٥٣٠
بن عبد الرمحن ثنا النضر بن مشيل أنبأ شعبة بن احلجاج ح وأخربنا أبو بكر بن فورك واللفظ له أنبأ عبد اهللا بن 
جعفر بن أمحد بن فارس ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن عون بن أيب جحيفة قال مسعت املنذر بن 



كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جلوسا يف صدر النهار فجاء : بيه جرير بن عبد اهللا قال جرير حيدث عن أ
قوم حفاة عراة جمتايب النمار عليهم العباء أو قال متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فرأيت وجه 

خرج فأمر بالال فأقام فصلى الظهر فخطب مث  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتغري ملا يرى هبم من الفاقة فدخل مث
يا أيها الذين آمنوا اتقوا { إىل آخر اآلية مث قال } قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة { 

اآلية تصدق رجل من ديناره من درمهه من ثوبه من صاع بره من صاع متره حىت } اهللا ولتنظر نفس ما قدمت لغد 
ق مترة قال فأتاه رجل من األنصار بصرة قد كادت كفه أن تعجز عنها بل قد عجزت عنها فدفعها إىل قال ولو بش

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتتابع الناس يف الصدقات فرأيت بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كومني 
مذهبة وقال من سن يف اإلسالم سنة  من طعام وثياب وجعل وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتهلل كأنه

حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا من بعده من غري أن ينتقص من أجورهم شيء ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة 
كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا من بعده من غري أن ينتقص من أوزارهم شيء لفظ حديث أيب داود الطيالسي 

نضر عليهم العباء رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن عن حممد بن جعفر وحديث النضر مبعناه ومل يذكر ال
  عن شعبة وقال جمتايب النمار أو العباء متقلدي السيوف 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا حممد بن عبد امللك بن  - ٧٥٣١
كنت جالسا عند النيب صلى : عن عبد امللك بن عمري عن املنذر بن جرير عن أبيه قال  أيب الشوارب ثنا أبو عوانة

اهللا عليه و سلم فأتاه قوم جمتايب النمار متقلدي السيوف وليس عليهم أزر وال شيء غريها عامتهم من مضر بل 
جلوع تغري وجهه مث قام كلهم من مضر فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذي هبم من اجلهد والعري وا

فدخل بيته مث راح إىل املسجد فصلى الظهر مث صعد منربه منربا صغريا فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال أما بعد فإن اهللا 
عز و جل أنزل يف كتابه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إىل قوله رقيبا اتقوا اهللا ولتنظر 

وله هم الفائزون تصدقوا قبل أن ال تصدقوا تصدقوا قبل أن حيال بينكم وبني الصدقة نفس ما قدمت لغد إىل ق
تصدق امرؤ من ديناره من درمهه من بره من شعريه وال حيقرن أحدكم شيئا من الصدقة ولو بشق مترة فقام رجل 

رسول اهللا صلى اهللا عليه  من األنصار بصرة يف كفه فناوهلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو على منربه فقبضها
و سلم يعرف السرور يف وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال من سن سنة حسنة فعمل هبا كان له أجرها 
ومثل أجر من عمل هبا ال ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة فعمل هبا كان عليه وزرها ومثل وزر من 

س فتفرقوا فمن ذي دينار ومن ذي درهم ومن ذي ومن ذي قال عمل هبا ال ينقص من أوزارهم شيء فقام النا
  فاجتمع فقسمه بينهم رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب الشوارب وغريه 

أخربنا الشيخ أبو الفتح حممد بن أمحد بن أيب الفوارس احلافظ قرأت عليه ببغداد أنبأ أبو بكر حممد بن  - ٧٥٣٢
اتقوا اهللا واعملوا خريا فإين : صائغ ثنا عفان ثنا شعبة عن أيب إسحاق قال عبد اهللا الشافعي ثنا جعفر بن حممد ال

مسعت عبد اهللا بن معقل قال مسعت عدي بن حامت يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اتقوا النار 
ن أيب ولو بشق مترة رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب عن شعبة وأخرجه مسلم من وجه آخر ع

  إسحاق 



أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو بن البختري  - ٧٥٣٣
الرزاز ثنا عبد اهللا بن حممد بن شاكر ثنا أبو أسامة ثنا األعمش عن خيثمة بن عبد الرمحن عن عدي بن حامت قال 

ا منكم من أحد إال سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب وال ترمجان فينظر م: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أمين منه فال يرى شيئا إال شيئا قدمه وينظر أشأم منه فال يرى إال شيئا قدمه وينظر أمامه فال يرى إال النار فاتقوا 

لم من وجه آخر النار ولو بشق مترة رواه البخاري يف الصحيح عن يوسف بن موسى عن أيب أسامة وأخرجه مس
  عن األعمش 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا  - ٧٥٣٤
ثنا أبو الوليد وسليمان بن حرب واللفظ أليب الوليد قاال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حامت 

اهللا عليه و سلم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه وذكر فتعوذ منها وأشاح بوجهه  أن رسول اهللا صلى: الطائي 
قال شعبة أما مرتني فال شك مث قال اتقوا النار ولو بشق مترة فإن مل جتدوا فبكلمة طيبة رواه البخاري يف الصحيح 

  عن أيب الوليد وسليمان بن حرب وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة 

نا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ وأبو صادق بن أيب الفوارس قالوا ثنا أبو وأخرب - ٧٥٣٥
العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا أبو النضر ثنا ورقاء عن عبد اهللا بن دينار عن سعيد بن 

تصدق بعدل مترة من كسب طيب وال يصعد من : يسار عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
إىل اهللا عز و جل إال طيب فإن اهللا يقبلها بيمينه فريبيها لصاحبها كما يريب أحدكم فلوه حىت تكون مثل أحد أخرجه 

البخاري يف الصحيح فقال وقال ورقاء عن بن دينار فذكره وأخرجه مسلم من حديث املقربي عن سعيد بن يسار 
   صاحل عن أيب هريرة وأخرجاه من حديث أيب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد السالم ثنا حيىي بن حيىي ثنا  - ٧٥٣٦
الليث بن سعد ح وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول يا نساء :  سعيد عن أبيه عن أيب هريرة الليث عن سعيد بن أيب
املسلمات ال حتقرن جارة جلارهتا ولو فرسن شاة رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وقتيبة ورواه البخاري عن 

  عبد اهللا بن يوسف عن الليث 

نبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ح أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أ - ٧٥٣٧
وأخربنا أبو صاحل بن بنت حيىي بن منصور القاضي أنبأ جدي ثنا أمحد بن سلمة أنبأ إسحاق بن منصور أنبأ أبو داود 

كنا نتحامل فيتصدق الرجل بالصدقة : ثنا شعبة عن األعمش قال مسعت أبا وائل حيدث عن أيب مسعود قال 
الذين يلمزون { مة فيقال هذا مرائي ويتصدق الرجل بنصف صاع فيقال إن اهللا لغين عن هذا فنزلت العظي

لفظ حديث أيب صاحل ويف رواية أيب بكر قال عن أيب } عذاب أليم { إىل } املطوعني من املؤمنني يف الصدقات 
الصحيح عن إسحاق بن منصور مسعود البدري قال كنا نتحامل فيجيء الرجل بالصدقة العظيمة رواه مسلم يف 

  وأخرجه البخاري من وجهني آخرين عن شعبة 



أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكري  - ٧٥٣٨
صلى اهللا عليه و  ثنا مالك عن زيد بن أسلم عن حممد بن جبيد األنصاري مث احلارثي عن جدته حواء أن رسول اهللا

  ردوا السائل ولو بظلف حمرق : سلم قال 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن  - ٧٥٣٩
 سعيد بن أيب سعيد املقربي عن عبد الرمحن أحد بين حارثة حدثته جدته وهي أم جبيد وكانت ممن بايع رسول اهللا

يا رسول اهللا واهللا إن املسكني ليقوم على بايب فما أجد له شيئا أعطيه إياه فقال هلا : صلى اهللا عليه و سلم أهنا قالت 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن مل جتدي شيئا تعطيه إياه إال ظلفا حمرقا فادفعيه إليه وقال سعيد بن سليمان عن 

  الليث عن عبد الرمحن بن جبيد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسن بن حليم املروزي أنبأ أبو املوجه أنبأ عبدان أنبأ عبد اهللا ثنا حرملة  - ٧٥٤٠
بن عمران أنه مسع يزيد بن أيب حبيب حيدث أن أبا اخلري حدثه أنه مسع عقبة بن عامر يقول مسعت رسول اهللا صلى 

يفصل بني الناس أو قال حىت حيكم بني الناس قال يزيد وكان  كل امرئ يف ظل صدقته حىت: اهللا عليه و سلم يقول 
   ١٢١أبو اخلري ال خيطئه يوم ال يتصدق فيه بشيء ولو كعكة ولو بصلة 

  باب االختيار يف صدقة التطوع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو سعيد بن أيب عمرو  - ٧٥٤١
ا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن قالو

اليد العليا خري من اليد السفلى : أبيه عن حكيم بن حزام بن خويلد أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  ين ومن يستعفف يعفه اهللا ومن استغىن أغناه اهللا وليبدأ أحدكم مبن يعول وخري الصدقة ما كان عن ظهر غ

وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين بن ياسني حدثين حممد بن سفيان بن أيب الزرد  - ٧٥٤٢
فذكره : األبلي ثنا حبان ثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن حكيم بن حزام قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  حوه إال أنه قال ومن يستغن يغنه اهللا ومل يذكر كلمة االستعفاف بن

مبثل حديث حكيم بن حزام هذا رواه : قال وحدثنا وهيب ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أيب هريرة  - ٧٥٤٣
البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل عن وهيب باإلسنادين مجيعا وذكر كلمة االستعفاف وأخرجه مسلم من 

  ث موسى بن طلحة عن حكيم ومن حديث قيس بن أيب حازم عن أيب هريرة يزيد وينقص حدي

أخربنا أبو صاحل بن بنت حيىي بن منصور القاضي أنبأ جدي ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد الثقفي  - ٧٥٤٤
ذلك رسول اهللا صلى اهللا ثنا الليث عن أيب الزبري عن جابر أنه قال أعتق رجل من بين عذرة عبدا له عن دبر فبلغ 

عليه و سلم فقال ألك مال غريه فقال ال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من يشتريه مين فاشتراه نعيم بن 
عبد اهللا العدوي بثمان مائة درهم فجاء هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدفعها إليه مث قال ابدأ بنفسك فتصدق 



فإن فضل عن أهلك فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا يقول  عليها فإن فضل شيء فألهلك
  رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة : بني يديك وعن ميينك وعن مشالك 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا  - ٧٥٤٥
ال مسعت عبد اهللا بن يزيد األنصاري حيدث عن أيب مسعود األنصاري فقلت أعن شعبة أخربين عدي بن ثابت ق

إن املسلم إذا أنفق نفقة على أهله وهو : النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  عن شعبة حيتسبها كانت له صدقة رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن أيب إياس وأخرجه مسلم من أوجه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق إمالء ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان بن حرب  - ٧٥٤٦
وعارم وأبو الربيع وحممد بن عبيد ومسدد وحممد بن أيب بكر قالوا ثنا محاد بن زيد ثنا أيوب عن أيب قالبة عن أيب 

أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله دينار : يه و سلم أمساء عن ثوبان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عل
ينفقه الرجل على دابته يف سبيل اهللا دينار ينفقه الرجل على أصحابه يف سبيل اهللا قال أبو قالبة وبدأ بالعيال فأي 

  أيب الربيع رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يقوهتم اهللا وينفعهم به رواه مسلم يف الصحيح عن 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا حممد بن أيب محيد  - ٧٥٤٧
حدثين عبد اهللا بن عمرو بن أمية الضمري ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عباس 

: بن عياض ثنا بن أيب محيد عن عبد اهللا بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه  األسفاطي ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا أنس
أن عمر مر عليه وهو يساوم مبرط فقال ما هذا قال أريد أن أشتريه وأتصدق به فاشتراه فدفعه إىل أهله وقال إين 

من يشهد معك  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما أعطيتموهن فهو صدقة فقال عمر رضي اهللا عنه
فأتى عائشة رضي اهللا عنها فقام من وراء الباب فقالت من هذا قال عمرو قالت ما جاء بك قال مسعت رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم يقول ما أعطيتموهن فهو صدقة قالت نعم لفظ حديث أنس بن عياض وحديث أيب داود أمت 

  محيد بن أيب محيد محاد بن أيب محيد ويقال حممد بن أيب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا بن منري عن  - ٧٥٤٨
أمرنا رسول اهللا صلى اهللا : األعمش عن شقيق عن عمرو بن احلارث عن زينب امرأة عبد اهللا بن مسعود قالت 

من حليكن قالت وكنت أعول عبد اهللا بن مسعود ويتامى عليه و سلم بالصدقة فقال تصدقن يا معاشر النساء ولو 
يف حجره وكان عبد اهللا خفيف ذات اليد فقلت لعبد اهللا أئت النيب صلى اهللا عليه و سلم فسله أجيزي ذلك عين أو 
أوجهه عنكم تعين الصدقة فقال ال بل ائتيه أنت فسليه قالت فأتيته فجلست فوجدت عند الباب امرأة من األنصار 

تها حاجيت وكانت قد ألقيت عليه املهابة قالت فخرج علينا بالل فقلنا سل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حاج
وال ختربه من حنن فسأله فقال امرأتان تعوالن أزواجهما ويتامى يف حجورمها هل جيزئ ذلك عنهما من الصدقة فقال 

امرأة عبد اهللا بن مسعود وامرأة من األنصار فقال نعم  له من مها قال زينب وامرأة من األنصار قال أي الزيانب قال
هلما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث أيب األحوص عن األعمش بطوله 

  وأخرجه البخاري ومسلم من حديث حفص بن غياث عن األعمش 



ا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكري - ٧٥٤٩
أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه 
 أنه أخربه عبد اهللا بن عبد اهللا عن ريطة بنت عبد اهللا امرأة عبد اهللا بن مسعود وأم ولده وكانت امرأة صناعة وليس

واهللا لقد شغلتين أنت وولدك عن : لعبد اهللا بن مسعود مال وكانت تنفق عليه وعلى ولده من مثن صنعتها فقالت 
الصدقة فما أستطيع أن أتصدق معكم فقال ما أحب إن مل يكن لك يف ذلك أجر أن تفعلي فسألت رسول اهللا صلى 

صنعة أبيع منها وليس يل وال لولدي وال لزوجي شيء اهللا عليه و سلم هي وهو فقالت يا رسول اهللا إنين امرأة ذات 
فشغلوين فال أتصدق فهل يل يف ذلك أجر فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم لك يف ذلك أجر ما أنفقت عليهم 

  فأنفقي عليهم 

د أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عب - ٧٥٥٠
يا : الرزاق أنبأ معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أيب سلمة عن أم سلمة رضي اهللا عنها أهنا قالت 

رسول اهللا إن بين أيب سلمة يف حجري وليس هلم شيء إال ما أنفقت عليهم ولست بتاركتهم كذا وكذا فلي أجر إن 
هم فإن لك أجر ما أنفقت عليهم رواه مسلم يف الصحيح أنفقت عليهم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أنفقي علي

  عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من وجه آخر عن هشام 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا احلسني بن احلسن بن مهاجر ثنا  - ٧٥٥١
أعتقت : ين عمرو بن احلارث عن كريب عن ميمونة بنت احلارث أهنا هارون بن سعيد األيلي ثنا بن وهب أخرب

وليدة يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال لو أعطيتها 
  أخوالك كان أعظم ألجرك رواه مسلم يف الصحيح عن هارون بن سعيد وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عمرو 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا ثنا  - ٧٥٥٢
يا رسول اهللا من أبر قال أمك قلت مث من قال مث أمك : األنصاري ثنا هبز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت 

  فاألقرب  قلت مث من قال مث أمك قلت مث من قال مث أباك مث األقرب

وأخربنا أبو احلسن أنبأ أمحد ثنا حممد بن الفرج ثنا السهمي يعين عبد اهللا بن بكر ثنا هبز بن حكيم عن  - ٧٥٥٣
ال يأيت رجل مواله فيسأله من فضل هو عنده : أبيه عن جده قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  قرع يتلمظ فضله الذي منع فيمنعه إياه إال دعى إليه يوم القيامة شجاعا أ

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن عيسى ثنا احلارث بن مرة ثنا  - ٧٥٥٤
يا رسول اهللا من أبر قال أمك وأباك وأختك : كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  ا واجبا ورمحا موصولة وأخاك وموالك الذي يلي ذلك حق

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو وأبو بكر القاضي قالوا حدثنا أبو العباس حممد بن  - ٧٥٥٥
يعقوب ثنا أبو عتبة ثنا بقية بن الوليد عن حبري بن سعيد عن خالد بن معدان عن املقدام بن معدي كرب قال مسعت 

إن اهللا يوصيكم بأمهاتكم مث يوصيكم بآبائكم مث يوصيكم باألقرب : م يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل



فاألقرب قال املقدام ومسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما أطعمت نفسك وولدك وزوجك وخادمك 
  فهو صدقة 

ثنا مسدد ثنا أبو أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضيب  - ٧٥٥٦
: عوانة عن منصور عن علي بن عبيد اهللا بن عرفطة عن خداش أيب سالمة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أوصى امرءا بأمه ثالثا أوصي امرءا بأبيه مرتني أوصي امرءا مبواله الذي يليه وإن كانت عليه أذاة تؤذيه قال الشيخ 
م من رواه عنه فقيل عنه هكذا وقيل عنه عن عبيد اهللا بن علي وقيل اختلف أصحاب منصور على منصور يف اس

   ١٢٢غري ذلك واهللا أعلم 

  باب أبر الرب أن يصل الرجل ود أبيه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إمساعيل ثنا أبو الطاهر ح  - ٧٥٥٧
د اهللا بن حممد بن يونس ثنا أمحد بن سعيد قاال ثنا بن وهب أخربين سعيد بن أيب وأخربين حممد بن علي الفقيه ثنا عب

أن رجال من األعراب لقيه بطريق مكة : أيوب عن الوليد بن أيب الوليد عن عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر 
بن دينار فقلنا له أصلحك اهللا فسلم عليه عبد اهللا ومحله على محار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه فقال 

إهنم األعراب وهم يرضون باليسري فقال عبد اهللا إن أبا هذا كان وادا لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وإين مسعت 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن أبر الرب صلة الولد أهل ود أبيه رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر 

١٢٣   

  ا كان عن ظهر غينباب خري الصدقة م

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس القاسم بن القاسم السياري مبرو ثنا أبو املوجه أنبأ عبدان  - ٧٥٥٨
أخربنا عبد اهللا أنبأ يونس عن الزهري حدثين سعيد بن املسيب أنه مسع أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  عن ظهر غين وابدأ مبن تعول رواه البخاري يف الصحيح عن عبدان  خري الصدقة ما كان: و سلم 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب ثنا أبو  - ٧٥٥٩
 عليه و نعيم ثنا عمرو بن عثمان قال مسعت موسى بن طلحة يذكر عن حكيم بن حزام قال قال رسول اهللا صلى اهللا

  خري الصدقة ما كان عن ظهر غين واليد العليا خري من اليد السفلى وابدأ مبن تعول : سلم 

وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا أمحد بن عبدة الضيب  - ٧٥٦٠
مان فذكره بنحوه غري أنه قال حيدث أن حكيم وحممد بن بشار العبدي قاال ثنا حيىي يعنيان بن سعيد ثنا عمرو بن عث

أفضل الصدقة أو خري الصدقة عن ظهر غين رواه مسلم : بن حزام حدثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
   ١٢٤يف الصحيح عن أمحد بن عبدة وحممد بن بشار 

  باب ما ورد يف جهد املقل



بن إسحاق الفقيه أنبأ أمحد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا الليث عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر  - ٧٥٦١
  يا رسول اهللا أي الصدقة أفضل قال جهد املقل وابدأ مبن تعول : أيب الزبري عن حيىي بن جعدة عن أيب هريرة أنه قال 

جاج قال قال بن جريج أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا أمحد بن الوليد ثنا ح - ٧٥٦٢
أن النيب صلى اهللا عليه و : حدثين عثمان بن أيب سليمان عن علي األزدي عن عبيد بن عمري عن عبد اهللا بن حبشي 

سلم سئل أي األعمال أفضل قال إميان ال شك فيه وجهاد ال غلول فيه وحجة مربورة قيل أي الصالة أفضل قال 
هد من مقل قيل فأي اهلجرة أفضل قال من هجر ما حرم اهللا عليه قيل طول القيام قيل فأي الصدقة أفضل قال ج

فأي اجلهاد أفضل قال من جاهد املشركني مباله ونفسه قيل فأي القتل أشرف قال من أهريق دمه وعقر جواده 
باب ما يستدل به على أن قوله صلى اهللا عليه و سلم خري الصدقة ما كان عن ظهر غين وقوله حني سئل عن  ١٢٥

أفضل الصدقة جهد من مقل إمنا خيتلف باختالف أحوال الناس يف الصرب على الشدة والفاقة واالكتفاء بأقل الكفاية 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن دينار العدل ثنا أمحد بن  - ٧٥٦٣وباهللا التوفيق 

ن زيد بن أسلم عن أبيه قال مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حممد بن نصر ثنا أبو نعيم ثنا هشام بن سعد ع
أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما أن نتصدق فوافق ذلك ماال عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن : يقول 

أبو بكر  سبقته يوما فجئت بنصف مايل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أبقيت ألهلك فقلت مثله قال فأتى
بكل ما عنده فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أبقيت ألهلك فقال أبقيت هلم اهللا ورسوله فقلت ال أسابقك 

  إىل شيء أبدا رواه أبو داود يف كتاب السنن عن عثمان بن أيب شيبة وغريه عن أيب نعيم الفضل بن دكني 

إسحاق ثنا عبيد بن عبد الواحد ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن  - ٧٥٦٤
عقيل عن بن شهاب عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك أن عبد اهللا بن كعب قائد كعب حني عمي من 

فذكر : بنيه قال مسعت كعب بن مالك حيدث حديثه حني ختلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة تبوك 
ديث بطوله وفيه قلت يا رسول اهللا إن من توبيت أن اخنلع من مايل صدقة إىل اهللا عز و جل وإىل الرسول فقال احل

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمسك عليك بعض مالك فهو خري لك فقلت فإين أمسك سهمي الذي خبيرب وذكر 
  ن وجه آخر عن الليث احلديث رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري وأخرجه مسلم م

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثين الربيع بن  - ٧٥٦٥
أن أبا لبابة : روح ثنا حممد بن حرب ثنا الزبيدي عن الزهري عن حسني بن السائب بن أيب لبابة أن جده حدثه 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وفيما كان سلف قبل ذلك يف أمور وجد عليه فيها حني تاب اهللا عليه يف ختلفه عن ر
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فزعم حسني أن أبا لبابة قال حني تاب اهللا عليه يا رسول اهللا إين أهجر دار قومي 

قال له رسول اهللا صلى اهللا اليت أصبت فيها الذنب وانتقل وأساكنك واخنلع من مايل صدقة إىل اهللا وإىل رسوله ف
عليه و سلم زعم حسني جيزئ عنك الثلث ورواه حممد بن أيب حفصة عن الزهري عن حسني بن السائب بن أيب 

لبابة عن أبيه قال ملا تاب اهللا على أيب لبابة قال أبو لبابة جئت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت فذكره وقال فقال 
  جيزئ عنك الثلث 

نا أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن داود الرزاز ببغداد أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي أخرب - ٧٥٦٦
ثنا حممد بن اجلهم السمري ثنا يعلى بن عبيد ثنا حممد يعين بن إسحاق بن يسار عن عاصم يعين بن عمر بن قتادة 



اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ جاءه رجل مبثل  بينما حنن عند رسول: عن حممود بن لبيد عن جابر بن عبد اهللا قال 
البيضة من ذهب أصاهبا يف بعض املغازي أو قال املعادن فجاء هبا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ركنه 

األمين فقال يا رسول اهللا خذها مين صدقة واهللا ما يل مال غريها فأعرض عنه مث جاء هبا عن ركنه األيسر فقال مثل 
 جاء هبا من بني يديه فقال مثل ذلك فقال هاهتا فحذفه حذفة لو أصابته ألوجعته أو عقرته مث قال يعمد ذلك مث

أحدكم فيأيت مباله فيتصدق به مث يقعد بعد ذلك يتكفف الناس إمنا الصدقة عن ظهر غين خذ الذي لك ال حاجة لنا 
  يف هذا احلديث أصبت هذه من معدن  به فأخذ الرجل ماله فذهب وقال محاد بن سلمة عن حممد بن إسحاق

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ املهرجاين هبا أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن  - ٧٥٦٧
أن رجال دخل : يعقوب ثنا مسدد ثنا حيىي بن سعيد عن حممد بن عجالن قال حدثين عياض عن أيب سعيد اخلدري 

يه و سلم على املنرب يوم اجلمعة فدعاه وأمره أن يصلي ركعتني مث دخل اجلمعة املسجد ورسول اهللا صلى اهللا عل
الثانية ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على املنرب فدعاه وأمره أن يصلي ركعتني مث دخل اجلمعة الثالثة فذكر مثل 

ثوبيه فانتهره رسول اهللا صلى  ذلك مث قال تصدقوا فتصدقوا فأعطاه ثوبني مما تصدقوا مث قال تصدقوا فألقى هو أحد
اهللا عليه و سلم وكره ما صنع مث قال أنظروا إىل هذا دخل املسجد هبيئة بذة فدعوته فرجوت أن تفطنوا له فتصدقوا 

عليه وتكسونه فلم تفعلوا فقلت تصدقوا فتصدقوا فأعطيته ثوبني مما تصدقوا مث قلت تصدقوا فألقى أحد ثوبيه خذ 
  ثوبك وانتهره 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة القاضي مبصر ثنا  - ٧٥٦٨
صفوان بن عيسى ثنا حممد بن عجالن عن زيد بن أسلم عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول 

ل اهللا كيف يسبق درهم مائة ألف قال رجل كان له سبق درهم مائة ألف قالوا يا رسو: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  درمهان فأخذ أحدمها فتصدق به وآخر له مال كثري فأخذ من عرضها مائة ألف يعين فتصدق هبا 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر احملمد آباذي ثنا العباس الدوري ثنا أبو داود احلفري ح وأخربنا أبو  - ٧٥٦٩
بأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا بن أيب مرمي ثنا حممد بن يوسف قاال ثنا سفيان عن أيب احلسني بن بشران أن

جاء ثالثة نفر إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أحدهم يل مائة : إسحاق عن احلارث عن علي رضي اهللا عنه قال 
انري وقال الثالث يل عشرة دنانري أوقية فتصدقت بعشرة أواق وقال اآلخر يل مائة دينار فتصدقت بعشرة دن

   ١٢٦فتصدقت بدينار فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم تصدق كل رجل منكم بعشر ماله كلكم يف األجر سواء 

  باب كراهية إمساك الفضل وغريه حمتاج إليه

مد بن يعقوب ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو عبد اهللا حم - ٧٥٧٠
حممد بن نعيم وحممد بن النضر قاال ثنا نصر بن علي اجلهضمي ثنا عمر بن يونس ح وأخربنا أبو صاحل بن بنت حيىي 
بن منصور القاضي ثنا جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن بشار العبدي ثنا عمر بن يونس احلنفي 

يا بن : اهللا قال مسعت أبا أمامة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثنا عكرمة بن عمار ثنا شداد بن عبد 
آدم إنك إن تبذل الفضل خري لك وإن متسكه شر لك وال تالم على كفاف وابدأ مبن تعول واليد العليا خري من 



م يف الصحيح اليد السفلى لفظ حديث حممد بن بشار ويف رواية اجلهضمي شداد أبو عمار والباقي سواء رواه مسل
  عن نصر بن علي اجلهضمي وحممد بن بشار 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا أبو عبد اهللا حممد بن نصر اإلمام وأمحد بن  - ٧٥٧١
سعيد النضر بن عبد الوهاب أبو الفضل قاال ثنا شيبان بن أيب شيبة األيلي حدثنا أبو األشهب عن أيب نضرة عن أيب 

بينما حنن يف سفر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ جاء رجل على راحلة له قال : اخلدري رضي اهللا عنه قال 
فجعل يضرب ميينا ومشاال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كان معه فضل من ظهر فليعد به على من ال 

 زاد له قال فذكر من أصناف املال ما ذكر حىت ظننا أنه ظهر له ومن كان عنده فضل من زاد فليعد به على من ال
  ال حق ألحد منا يف فضل رواه مسلم يف الصحيح عن شيبان بن أيب شيبة 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار حدثين حممد بن الفضل بن جابر ثنا اهليثم بن  - ٧٥٧٢
ن عياش عن مطعم بن املقدام عن نصيح العنسي عن ركب املصري قال خارجة ومهدي بن حفص قاال ثنا إمساعيل ب

طوىب ملن تواضع من غري منقصة وذل يف نفسه من غري مسكنة وأنفق ماال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
مجعه يف غري معصية ورحم أهل الذلة واملسكنة وخالط أهل الفقه واحلكمة طوىب ملن ذل يف نفسه وطاب كسبه 

صلحت سريرته وحسنت عالنيته وعزل عن الناس شره طوىب ملن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك و
  الفضل من قوله 

أخربنا علي أنبأ أمحد ثنا عبيد بن شريك ثنا آدم ثنا بن عياش عن املطعم بن مقدام وعنبسة بن سعيد  - ٧٥٧٣
ال أنه مل يذكر قوله طوىب ملن ذل يف نفسه وطاب فذكره بنحو من معناه إ: الكالعي عن نصيح عن ركب املصري 

   ١٢٧كسبه وقال طوىب ملن حسنت سريرته وكرمت عالنيته 

  باب ما ورد يف حقوق املال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا حممد بن عبد اهللا بن منري ثنا  - ٧٥٧٤
ما من صاحب : أيب سليمان عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  أيب ثنا عبد امللك يعين بن

إبل وال بقر وال غنم ال يؤدي حقها إال أقعد هلا يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلفة بظلفها وتنطحه ذات القرن 
ها قال إطراق فحلها وإعارة دلوها بقرهنا ليس يومئذ فيها مجاء وال مكسورة القرن قلنا يا رسول اهللا وما حق

ومنيحتها وحلبها على املاء ومحل عليها يف سبيل اهللا وال من صاحب مال ال يؤدي زكوته إال حتول يوم القيامة 
شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيث ما ذهب وهو يفر منه ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه ال بد له 

يقضمها كما يقضم الفحل رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن منري ورواه  منه أدخل يده يف فيه فجعل
بن جريج عن أيب الزبري مبعناه قال أبو الزبري ومسعت عبيد بن عمري يقول هذا القول مث سألنا جابر بن عبد اهللا عن 

رسول اهللا ما حق اإلبل قال حلبها ذلك فقال مثل قول عبيد وقال أبو الزبري مسعت عبيد بن عمري يقول قال رجل يا 
  على املاء وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنيحتها ومحل عليها يف سبيل اهللا 



أخربنا أبو صاحل بن بنت حيىي بن منصور أنبأ جدي ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن رافع ثنا عبد الرزاق  - ٧٥٧٥
فذكره رواه مسلم عن حممد بن رافع ورواية أيب الزبري : هللا أنبأ بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد ا

  عن عبيد بن عمري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم منقطعة وروايته عن جابر بن عبد اهللا مسندة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد بن زياد ثنا حممد بن إسحاق ثنا يونس بن عبد األعلى أنبأ  - ٧٥٧٦
بن وهب حدثين هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أيب صاحل السمان عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى  عبد اهللا

فذكر احلديث وفيه وال صاحب إبل ال يعطي حقها ومن حقها حلبها يوم وردها أال وهي : اهللا عليه و سلم قال 
طأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه جتمع له يوم القيامة ال يفقد منها فصيال واحدا مث يبطح هلا بقاع قرقر ت

آخرها رجع عليه أوهلا يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة حىت يقضى بني الناس فريى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل 
النار وذكر احلديث رواه مسلم يف الصحيح عن يونس بن عبد األعلى وكذلك رواه حفص بن ميسرة عن زيد بن 

بن أيب صاحل عن أبيه فقال يف احلديث ما من صاحب إبل ال يؤدي زكاهتا ومل يذكر اللفظ يف  أسلم ورواه سهيل
احللب ورواه أبو عمر الغداين عن أيب هريرة مبعناه فيمن ال يؤدي حقها فقيل له وما حق اإلبل يا أبا هريرة قال 

  تعطي الكرمية ومتنح الغزيرة وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللنب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس احملبويب ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن هارون ثنا شعبة عن  - ٧٥٧٧
فذكره واللفظ خمتلف إال ما نقلته من لفظ أيب هريرة وهذه الرواية قد : قتادة عن أيب عمر الغداين عن أيب هريرة 

ريرة كما هو يف رواية أيب عمر الغداين من قول أيب هريرة توهم أن تفسري احلق يف رواية أيب صاحل من قول أيب ه
وقد ذهب أكثر العلماء إىل أن وجوب الزكاة نسخ وجوب هذه احلقوق سوى الزكاة ما مل يضطر إليه غريه وقد 

مضت الداللة على ذلك يف أول كتاب الزكاة وقد وردت أخبار يف التحريض على املنيحة وهي حممولة على 
   ١٢٨ أعلم االستحباب واهللا

  باب ما ورد يف تفسري املاعون

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا أبو عوانة عن عاصم بن  - ٧٥٧٨
كنا نعد املاعون على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عارية الدلو : أيب النجود عن شقيق عن عبد اهللا قال 

كذلك رواه شيبان عن عاصم إال أنه مل يقل على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وزاد الفأس وما والقدر و
  تتعاطون بينكم 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أيب إياس  - ٧٥٧٩
  فذكره : ائل عن بن مسعود ثنا شيبان عن عاصم بن أيب النجود عن أيب و

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن احلسن ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا املسعودي عن  - ٧٥٨٠
هو منع الفأس والدلو والقدر وما يتعاطى الناس بينهم ورواه : سلمة بن كهيل عن أيب العبيدين عن بن مسعود قال 

  اهللا احلارث بن سويد عن عبد 



حدثنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد  - ٧٥٨١
  ومينعون املاعون قال عارية املتاع : اهللا أنبأ وكيع عن األعمش عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال 

حلسن ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا ورقاء عن بن أيب وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا عبد الرمحن بن ا - ٧٥٨٢
املاعون متاع البيت وكذلك رواه عبيد اهللا بن أيب يزيد عن بن عباس وذهب : جنيح عن جماهد عن بن عباس قال 

  مجاعة إىل أهنا الزكاة املفروضة 

وهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا سفيان هو أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان البصري ثنا حممد بن عبد ال - ٧٥٨٣
الثوري ح وحدثنا أبو عبد اهللا احلافظ إمالء حدثين علي بن عيسى ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا بن أيب عمر ثنا 

ومينعون املاعون قال هي الزكاة : سفيان هو بن عيينة مجيعا عن بن أيب جنيح عن جماهد عن علي رضي اهللا عنه 
صالهتم ومينعون زكاهتم لفظ حديث بن عيينة ويف حديث الثوري قال قال علي املاعون الزكاة مل املفروضة يراءون ب

  يزد عليه وكذلك رواه السدي عن أيب صاحل عن علي رضي اهللا عنه 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حممد بن إسحاق ثنا بن أيب مرمي أنبأ بن  - ٧٥٨٤
ثين حيىي بن عبد اهللا بن سامل عن موسى بن عقبة عن عبد اهللا بن علي بن إسحاق املؤملي عن سعيد بن وهب حد

  ومينعون املاعون قال الزكاة : جبري عن بن عباس 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس ثنا حممد بن إسحاق ثنا أبو سليمان األشقر ثنا حممد بن عثمان  - ٧٥٨٥
  املاعون الزكاة : يزيد بن درهم عن أنس القرشي عن 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا أمحد بن عبد اجلبار  - ٧٥٨٦
سألت بن عمر عن املاعون قال إيش يقولون : ثنا وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الواليب قال 

   ١٢٩لت يقولون ما يتعاطى الناس بينهم قال ما يقولون شيئا هو املال الذي ال يعطى حقه فيها قال ق

  باب ما ورد يف املنيحة

أخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف بن يعقوب السوسي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ٧٥٨٧
عوف ثنا أبو املغرية واحلديث للعباس قاال ثنا األوزاعي ثنا العباس بن الوليد بن مزيد أنبأ أيب قال وحدثنا حممد بن 

دخل أبو كبشة السلويل مسجد دمشق فقام إليه عبد اهللا بن أيب زكريا ومكحول وأبو حبرية : حسان بن عطية قال 
ى يف أناس قال حسان فكنت فيمن قام إليه فحدثنا قال مسعت عبد اهللا بن عمرو بن العاص يقول قال رسول اهللا صل

اهللا عليه و سلم أربعون حسنة أعالها منيحة العنز ال يعمل رجل خبصلة منها رجاء ثواهبا وتصديق موعودها إال 
أدخله اهللا هبا اجلنة قال حسان فذهبنا نعد رد السالم وإماطة احلجر وحنو ذلك مما دون منيحة العنز فما أجزنا مخسة 

  عشر 

و بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عيسى عن األوزاعي عن وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أب - ٧٥٨٨
: حسان بن عطية عن أيب كبشة السلويل قال مسعت عبد اهللا بن عمرو يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



عز و جل أربعون خصلة أعالهن منيحة العنز ما يعمل عبد منها خبصلة رجاء ثواهبا وتصديق موعودها إال أدخله اهللا 
  هبا اجلنة مث ذكر قول حسان مبعناه رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن يعقوب احلافظ ثنا إبراهيم بن إسحاق األمناطي ثنا هارون بن عبد  - ٧٥٨٩
م عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا ثنا زكريا بن عدي ثنا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد عن عدي بن ثابت عن أيب حاز

أنه هنى وذكر خصاال وقال ومن منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها رواه : اهللا عليه و سلم 
  مسلم يف الصحيح عن حممد بن أمحد بن أيب خلف عن زكريا 

بن العالء ثنا سفيان عن أيب وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن سهل ثنا عبد اجلبار  - ٧٥٩٠
أفضل الصدقة املنيحة إال رجل من : الزناد عن األعرج عن أيب هريرة يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

املسلمني مينح أهل بيت ناقة تغدو برفد وتروح برفدان أجرها عند اهللا عظيم رواه مسلم ببعض معناه عن زهري بن 
   ١٣٠حرب عن سفيان 

  رد يف قوله تعاىل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصةباب ما و

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال أنبأ أبو احلسني أمحد بن حممد بن  - ٧٥٩١
يب عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا مسدد ثنا عبد اهللا بن داود عن فضيل يعين بن غزوان عن أيب حازم عن أ

أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فبعث إىل نسائه فقالوا ما عندنا إال املاء فقال رسول اهللا صلى اهللا : هريرة 
عليه و سلم من يضيف هذا فقال رجل من األنصار أنا فانطلق به إىل امرأته فقال أكرمي ضيف رسول اهللا صلى اهللا 

فقال هيئي طعامك وأطفئي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا العشاء  عليه و سلم فقالت ما معنا إال قوت الصبيان
فهيأت طعامها وأصلحت سراجها ونومت صبياهنا مث قامت كأهنا تصلح سراجها فأطفأته وجعال يريانه أهنما يأكالن 

ن فعالكما وباتا طاويني فلما أصبح غدا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال لقد ضحك اهللا الليلة أو عجب م
وقال وأنزل اهللا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة تال اآلية رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد 

  وأخرجه مسلم من أوجه عن فضيل بن غزوان 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو  - ٧٥٩٢
مرض بن عمر رضي اهللا عنه فاشتهى عنبا أول ما جاء العنب فأرسلت صفية : عمش عن نافع قال معاوية عن األ

بدرهم فاشترت عنقودا بدرهم فاتبع الرسول السائل فلما أتى الباب دخل قال السائل السائل قال بن عمر أعطوه 
فلما انتهى إىل الباب ودخل قال إياه فأعطوه إياه مث أرسلت بدرهم آخر فاشترت به عنقودا فاتبع الرسول السائل 

السائل السائل قال بن عمر أعطوه إياه فأعطوه إياه وأرسلت صفية إىل السائل فقالت واهللا لئن عدت ال تصينب مين 
   ١٣١خريا أبدا مث أرسلت بدرهم آخر فاشترت به 

  باب ما ورد يف سقي املاء



و جعفر الرزاز ثنا جعفر بن حممد بن شاكر ثنا عفان ثنا أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أب - ٧٥٩٣
شعبة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا علي بن احلسن اهلاليل ثنا حممد بن عرعرة 

أي : ال ثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن املسيب واحلسن عن سعد بن عبادة أنه أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فق
الصدقة أعجب إليك قال سقي املاء لفظ حديث حممد بن عرعرة ويف حديث عفان أن سعد بن عبادة قال يا رسول 

  اهللا أي الصدقة أفضل وزاد قال وكان لسعد سقاية باملدينة قال قلت لقتادة من قال آلل سعد قال احلسن 

داود ثنا علي بن احلسني ثنا أبو بدر ثنا أبو خالد أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو  - ٧٥٩٤
أميا مسلم كسا ثوبا على : الذي كان ينزل يف بين داالن عن نبيح عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

عري كساه اهللا من خضر اجلنة وأميا مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه اهللا من مثار اجلنة وأميا مسلم سقى مسلما 
  على ظمأ سقاه اهللا من الرحيق املختوم 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا عبد اهللا  - ٧٥٩٥
بن مسلمة عن مالك ح وأخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف الفقيه املهرجاين هبا ثنا بشر بن أمحد ثنا داود بن احلسني 

ثنا قتيبة عن مالك عن مسي موىل أيب بكر عن أيب صاحل السمان عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا  البيهقي
بينما رجل ميشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل هبا فشرب مث خرج فإذا : صلى اهللا عليه و سلم قال 

ش مثل الذي كان بلغين ويف رواية قتيبة مثل كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هبذا من العط
ما بلغت فنزل البئر فمأل خفه ماء فأمسكه بفيه حىت رقي فسقى الكلب فشكر اهللا له فغفر له فقالوا يا رسول اهللا 

وإن لنا يف البهائم ألجرا فقال يف كل ذات كبد رطبة أجر رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن مسلمة القعنيب 
  مسلم عن قتيبة بن سعيد ورواه 

أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور  - ٧٥٩٦
جاء إىل النيب صلى : الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عروة عن سراقة بن مالك بن جعشم أنه 

ت الضالة ترد على حوض إبلي هل يل أجر إن سقيتها قال نعم يف الكبد احلرى اهللا عليه و سلم يف وجعه فقال أرأي
  أجر 

ورواه حممد بن إسحاق بن يسار عن الزهري عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن عمه سراقة بن  - ٧٥٩٧
أجر سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الضالة من اإلبل تغشى حوضي هل يل من : مالك بن جعشم قال 

قال نعم وكل ذي كبد حرى أخربناه أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن داود الرزاز ببغداد وأنبأ أبو بكر 
الشافعي ثنا حممد بن اجلهم ثنا يعلى بن عبيد ثنا حممد بن إسحاق فذكره ورواه يزيد بن هارون عن حممد بن 

  إسحاق عن عبد الرمحن عن أبيه عن عمه 

سني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر أخربنا أبو احل - ٧٥٩٨
أخربين بعمل : عن أيب إسحاق أخربين كدير الضيب أن رجال أعرابيا أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

دل وتعطي الفضل قال واهللا ما أستطيع يقربين من طاعته ويباعدين من النار قال أومها أعملتاك قال نعم قال تقول الع
أن أقول العدل كل ساعة وما أستطيع أن أعطي فضل مايل قال فتطعم الطعام وتفشي السالم قال هذه أيضا شديدة 



قال فهل لك إبل قال نعم قال فانظر بعريا من إبلك وسقاء مث اعمد إىل أهل أبيات ال يشربون املاء إال غبا فاسقهم 
بعريك وال ينخرق سقاؤك حىت جتب لك اجلنة قال فانطلق األعرايب يكرب قال فما اخنرق سقاؤه  فلعلك أن ال يهلك

   ١٣٢وال هلك بعريه حىت قتل شهيدا 

  باب كراهية البخل والشح واالقتار

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ح وأخربنا أبو علي الروذباري  - ٧٥٩٩
و احلسني بن بشران قاال أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار قاال ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد وأب

مثل املنفق والبخيل كمثل رجلني عليهما جنتان : عن األعرج عن أيب هريرة يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
فإذا أراد املنفق أن ينفق سبغت عليه الدرع أو مرت حىت جتن بنانه أو جبتان من حديد من لدن ثديهما إىل تراقيهما 

وتعفو أثره وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه ولزمت كل حلقة موضعها حىت أخذت بعنقه أو بترقوته فهو 
  يوسعها وهي ال تتسع فهو يوسعها وهي ال تتسع 

سحاق وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إ - ٧٦٠٠
فذكره بإسناده حنوه إال أنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة 

  و سلم ومل يقل من حديد فهو يوسعها وال تتسع مرة واحدة 

جريج عن احلسن بن مسلم عن طاوس عن أيب هريرة عن النيب  قال وأخربنا سفيان بن عيينة عن بن - ٧٦٠١
مثله إال أنه قال فهو يوسعها وال تتوسع رواه مسلم يف الصحيح عن عمرو الناقد عن سفيان : صلى اهللا عليه و سلم 

  باإلسنادين مجيعا وأخرجه البخاري من وجه آخر عن احلسن بن مسلم 

نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن حممد بن عبد الوهاب بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ث - ٧٦٠٢
حبيب الفراء أنبأ حماضر ثنا هشام وهو بن عروة عن فاطمة يعين بنت املنذر عن أمساء يعين بنت أيب بكر رضي اهللا 

اهللا عليك  أنفقي وانضحي هكذا وهكذا وال حتصي فيحصي: عنهما قالت قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  وال توعي فيوعي اهللا عليك أخرجه البخاري ومسلم من أوجه عن هشام 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ وأبو صادق بن أيب الفوارس العطار قالوا ثنا  - ٧٦٠٣
بن جريج أخربين بن أيب مليكة أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا احلجاج األعور قال قال 

عن عباد بن عبد اهللا بن الزبري أنه أخربه عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنها أهنا جاءت النيب صلى اهللا عليه و 
يا نيب اهللا ليس يل شيء إال ما أدخل علي الزبري فهل علي جناح يف أن أرضخ مما يدخل علي فقال : سلم فقالت 

وعي فيوعي اهللا عليك أخرجاه يف الصحيحني فرواه البخاري عن حممد بن عبد الرحيم أرضخي ما استطعت وال ت
  عن حجاج ورواه مسلم عن حممد بن حامت وغريه عن حجاج 



أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن مهام بن منبه  - ٧٦٠٤
إن اهللا قال يل أنفق أنفق عليك رواه : يرة قال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال هذا ما حدثنا أبو هر

  مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو القاسم احلسن بن حممد بن حبيب املفسر من أصله وأبو بكر أمحد بن  - ٧٦٠٥
باس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن حممد الدوري ثنا خالد بن خملد ثنا سليمان بن احلسن القاضي قالوا ثنا أبو الع

بالل عن معاوية بن أيب مزرد عن سعيد بن يسار عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
خلفا ويقول اآلخر اللهم أعط  ما من يوم يصبح العباد فيه إال ملكان ينزالن فيقول أحدمها اللهم أعط منفقا: سلم 

ممسكا تلفا رواه مسلم يف الصحيح عن القاسم بن زكريا عن خالد بن خملد وأخرجه البخاري من وجه آخر عن 
  سليمان 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نعيم ثنا قتيبة بن سعيد ثنا إمساعيل بن  - ٧٦٠٦
ما نقصت صدقة من مال وما زاد : عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  جعفر عن العالء

  اهللا بعفو إال عزا وما تواضع أحد هللا إال رفعه رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد 

العباس بن عبد الرمحن أخربنا الفقيه أبو احلسن حممد بن يعقوب بالطابران ثنا أبو القاسم عبد الرمحن بن  - ٧٦٠٧
البزاز لفظا ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا عفان ثنا شعبة عن عمرو بن مرة مسعت عبد اهللا بن احلارث حيدث عن 

إياكم والشح فإنه أهلك من كان : أيب كثري أنه مسع عبد اهللا بن عمرو عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  وأمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالفجور ففجروا قبلكم أمرهم بالقطيعة فقطعوا 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ح وأخربنا أبو علي  - ٧٦٠٨
الروذباري أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول 

   ١٣٣ما خيرج رجل شيئا من الصدقة حىت يفك عن حليي سبعني شيطانا : صلى اهللا عليه و سلم  اهللا

  باب وجوه الصدقة وما على كل سالمي من الناس منها كل يوم

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا أنبأ أبو القاسم عبيد اهللا بن إبراهيم بن  - ٧٦٠٩
نا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة بالويه املزكي ث

كل سالمي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع عليه الشمس قال ما : قال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل تعدل بني اثنني صدقة وتعني الرجل يف دابته وحتمله عليها أو ترفع له ع

خطوة متشيها إىل الصالة صدقة ومتيط األذى عن الطريق صدقة رواه البخاري عن إسحاق بن نصر ورواه مسلم 
  عن حممد بن رافع كالمها عن عبد الرزاق 

سنة إحدى وأربعني أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري بالبصرة  - ٧٦١٠
وثالمثائة ثنا جعفر بن حممد القالنسي ثنا آدم ثنا شعبة ثنا سعيد بن أيب بردة بن أيب موسى عن أبيه عن جده قال قال 



على كل مسلم صدقة قالوا فإن مل جيد قال فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ال فيعني ذا احلاجة امللهوف قالوا فإن مل يفعل قال فيأمر باخلري أو قال باملعروف قالوا قالوا فإن مل يستطع أو مل يفعل ق

فإن مل يفعل قال فليمسك عن الشر فإنه له صدقة رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن أيب إياس وأخرجه مسلم 
  من وجه آخر عن شعبة 

بن زياد القطان ثنا عبد الكرمي بن اهليثم حدثنا أبو أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ أبو سهل  - ٧٦١١
توبة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن املؤمل بن احلسن بن عيسى ثنا الفضل بن حممد بن املسيب ثنا أبو 

ه مسع عائشة توبة الربيع بن نافع ثنا معاوية بن سالم عن أخيه زيد أنه مسع أبا سالم يقول حدثين عبد اهللا بن فروخ أن
إنه خلق كل إنسان من بين آدم على ستني وثالث مائة مفصل فمن كرب اهللا : تقول قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ومحد اهللا وهلل اهللا وسبح اهللا واستغفر اهللا وعزل حجرا عن طريق الناس أو عزل شوكة عن طريق الناس أو أمر 
ث مائة السالمي فإنه ميسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار رواه مبعروف أو هني عن منكر عدد تلك الستني وثال

  مسلم يف الصحيح عن احلسن بن علي احللواين عن أيب توبة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا  - ٧٦١٢
بن ميمون ثنا واصل موىل أيب عيينة عن حيىي بن عقيل عن حيىي بن يعمر عن أيب  عبد اهللا بن حممد بن أمساء ثنا مهدي

األسود الديلي عن أيب ذر أن ناسا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه و 
واهلم قال أو ليس أيذهب أهل الدثور باألجر يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أم: سلم 

قد جعل اهللا لكم ما تصدقون إن كل تسبيحة صدقة وكل تكبرية صدقة وكل هتليلة صدقة وكل حتميدة صدقة وأمر 
باملعروف صدقة وهني عن املنكر صدقة ويف بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول اهللا أيأيت أحدنا شهوته ويكون له 

عليه فيها وزر قالوا بلى قال كذلك إذا هو وضعها يف احلالل كان له  فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها يف احلرام أكان
  أجر رواه مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد بن أمساء 

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم املزكي أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ثنا عبد امللك بن حممد  - ٧٦١٣
مر اخلزاز صاحل بن رستم عن أيب عمران اجلوين عن عبد اهللا بن الصامت عن الرقاشي ثنا عثمان بن عمر ثنا أبو عا

يا أبا ذر ال حتقرن من املعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه : أيب ذر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
منها رواه مسلم منبسط ولو أن تفرغ من دلوك يف إناء املستسقى وإذا طبخت قدرا فأكثر مرقتها واغرف جلريانك 

  يف الصحيح عن أيب غسان عن عثمان بن عمر 

حدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا أبو عوانة ح وأخربنا  - ٧٦١٤
أبو عوانة  أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا

كل معروف : عن أيب مالك األشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
صدقة ويف رواية أيب داود قال قال نبيكم صلى اهللا عليه و سلم رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة وأخرجه البخاري 

  من حديث بن املنكدر عن جابر 



ني بن الفضل القطان أنبأ أبو جعفر حفدة علي بن حرب ثنا علي بن حرب ثنا سفيان بن أخربنا أبو احلس - ٧٦١٥
عيينة ح وأخربنا عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا سفيان بن 

ال حسد إال يف اثنتني رجل أتاه اهللا :  عيينة عن الزهري عن سامل عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
قرآنا فهو يقوم به آناء الليل والنهار ورجل آتاه اهللا ماال فهو ينفقه آناء الليل والنهار رواه البخاري يف الصحيح عن 

  علي ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن بن عيينة 

يب إسحاق املزكي قاال أنبأ القاضي أبو بكر أمحد بن كامل بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أ - ٧٦١٦
خلف ثنا حممد بن سعيد العويف ثنا روح ثنا شعبة عن سليمان األعمش قال مسعت ذكوان عن أيب هريرة أن رسول 

لنهار ال حسد إال يف اثنتني رجل علمه اهللا القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء ا: اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
فسمعه جار له فقال ليتين أوتيت مثل ما أويت فالن فعملت مثل ما يعمل ورجل آتاه اهللا ماال فهو يهلكه يف احلق 

فقال رجل يا ليتين أوتيت مثل الذي أويت فالن فعملت مثل ما يعمل رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن إبراهيم 
  عن روح بن عبادة 

ن احلسن القاضي ثنا حاجب بن أمحد ثنا حممد بن محاد ثنا أبو معاوية عن األعمش أخربنا أبو بكر أمحد ب - ٧٦١٧
ضرب لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل الدنيا مثل أربعة : عن سامل بن أيب اجلعد عن أيب كبشة األمناري قال 

ا ومل يؤته ماال فهو يقول لو آتاين اهللا منا رجل آتاه اهللا علما وآتاه ماال فهو يعمل بعلمه يف ماله ورجل آتاه اهللا علم
مثل ما أويت فالن لفعلت فيه مثل ما يفعل فهما يف األجر سواء ورجل آتاه اهللا ماال ومل يؤته علما فهو مينعه من حقه 

 وينفقه يف الباطل ورجل مل يؤته اهللا علما وال ماال فهو يقول لو أن اهللا آتاين مثل ما أويت فالن لفعلت فيه مثل ما
  يفعل فهما يف الوزر سواء كذا رواه األعمش 

وأخربنا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف الفقيه أنبأ بشر بن أمحد األسفرائين ثنا أمحد بن احلسني بن نصر  - ٧٦١٨
 ثنا علي بن املديين ثنا عبد الرزاق بن مهام أنبأ معمر عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن بن أيب كبشة األمناري عن

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضرب مثل هذه األمة مثل أربعة رجل فذكر احلديث مبعناه قال : أبيه قال 
علي وبن أيب كبشة هذا معروف وهو حممد بن أيب كبشة قد روي عنه حديث آخر يعين عن أبيه يف وادي مثود 

١٣٤   

  اباب فضل من أصبح صائما وتبع جنازة وأطعم مسكينا وعاد مريض

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن يعقوب األخرم وحممد بن أمحد بن علي املقرئ قاال ثنا عبد اهللا  - ٧٦١٩
بن حممد بن شريويه ثنا حممد بن حيىي بن أيب عمر ثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أيب حازم األشجعي 

من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال فمن : و سلم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال فمن عاد منكم اليوم 

ه مسلم يف مريضا قال أبو بكر أنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما اجتمعن يف امرئ إال دخل اجلنة روا
  الصحيح عن بن أيب عمر 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو نصر أمحد بن علي الفامي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ٧٦٢٠
باكروا بالصدقة فإن البالء ال : عوف الطائي ثنا بن املصفى ثنا حيىي بن سعيد عن املختار بن فلفل عن أنس قال 

وكان يف كتاب شيخنا أيب نصر الفامي مرفوعا وهو وهم وروي عن أيب يوسف القاضي  يتخطى الصدقة موقوف
   ١٣٥عن املختار بن فلفل مرفوعا 

  باب فضل صدقة الصحيح الشحيح

أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن عمر بن برهان الغزال وأبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران  - ٧٦٢١
بن احلسني بن حممد بن الفضل القطان وأبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد  العدل وأبو احلسني حممد

قالوا أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن عرفة ثنا جرير بن عبد احلميد عن عمارة بن القعقاع عن أيب زرعة 
ل قال لتنبأن أن تصدق وأنت صحيح سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي الصدقة أفض: عن أيب هريرة قال 

شحيح تأمل البقاء وختاف الفقر وال متهل حىت إذا بلغت احللقوم قلت لفالن كذا ولفالن كذا إال وقد كان لفالن 
  رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن جرير وأخرجه البخاري من وجهني آخرين عن عمارة 

ثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو ع - ٧٦٢٢
أوصى إيل رجل بطائفة من ماله أضعها فأتيت أبا الدرداء : عبيد ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن أيب حبيبة قال 

صلى اهللا عليه و فاستأمرته يف الفقراء أو يف املهاجرين فقال أما أنا فلو كنت مل أعدل باملهاجرين مسعت رسول اهللا 
  سلم يقول مثل الذي يعتق عند املوت كالذي يهدي بعد الشبع 

وأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن أيب  - ٧٦٢٣
مثل الذي يتصدق  :إسحاق عن أيب حبيبة الطائي عن أيب الدرداء قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  أو يعتق عند املوت مثل الذي يهدي بعد ما يشبع 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ علي بن حممد املصري ثنا مالك بن حيىي ثنا يزيد بن هارون أنبأ شعبة  - ٧٦٢٤
قال } ملساكني وآتى املال على حبه ذوي القرىب واليتامى وا{ يف قول اهللا عز و جل : عن زبيد عن مرة عن عبد اهللا 

   ١٣٦تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغىن وختشى الفقر 

  باب فضل صدقة السر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا موسى بن هارون ثنا زهري بن حرب  - ٧٦٢٥
مة ثنا حممد بن بشار وحممد بن املثىن قاال ثنا حيىي ح وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سل

ثنا حيىي يعنيان بن سعيد عن عبيد اهللا يعين بن عمر قال حدثين خبيب بن عبد الرمحن عن حفص بن عاصم عن أيب 
سبعة يظلهم اهللا تعاىل يف ظله يوم ال ظل إال ظله اإلمام العدل ورجل : هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

ادة اهللا ورجل قلبه معلق باملساجد ورجالن حتابا يف اهللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات نشأ يف عب
منصب ومجال فقال إين أخاف اهللا ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فال تعلم ميينه ما تنفق مشاله ورجل ذكر اهللا خاليا 



اه مسلم عن زهري بن حرب وحممد بن املثىن كذا ففاضت عيناه رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن بشار ورو
  قالوا عن حيىي القطان عن عبيد اهللا ال تعلم ميينه ما تنفق مشاله وسائر الرواة عن حيىي القطان عن عبيد اهللا قالوا فيه 

ا حيىي كما أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا حممد بن خالد ثن - ٧٦٢٦
: ثنا عبيد اهللا حدثين خبيب بن عبد الرمحن عن حفص بن عاصم عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

فذكر احلديث قال فيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه رواه البخاري يف الصحيح عن 
   ١٣٧عناه رواه سائر الرواة عن عبيد اهللا بن عمر مسدد عن حيىي هكذا وكذلك رواه أمحد بن حنبل عن حيىي ومب

  باب فضل الصدقة من املال احلالل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ وأبو بكر بن احلسن القاضي قالوا ثنا أبو  - ٧٦٢٧
ثنا ورقاء عن عبد اهللا بن دينار العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم 

من تصدق بعدل مترة : عن سعيد بن يسار عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
من كسب طيب وال يصعد إىل اهللا إال الطيب فإن اهللا عز و جل يقبلها بيمينه ويربيها لصاحبها كما يريب أحدكم 

  رجه البخاري فقال وقال ورقاء فذكره وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد فلوه حىت تكون مثل أحد أخ

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا  - ٧٦٢٨
ال يتصدق : قال  يعقوب يعين بن عبد الرمحن عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

أحد بتمرة من كسب طيب إال أخذها اهللا بيمينه يربيها كما يريب أحدكم فلوه أو قلوصه حىت تكون له مثل اجلبل 
  أو أعظم رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة وأشار البخاري إىل رواية سهيل يف ذلك وأخرجه كما مضى 

بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد بن مجيل بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل  - ٧٦٢٩
بن عامر يعوده  دخل بن عمر على: طريف بن عبد اهللا الثقفي ثنا أبو عوانة عن مساك عن مصعب بن سعد قال 

فقال يا بن عمر أال تدعو يل فقال بن عمر إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال يقبل اهللا صالة إال 
   ١٣٨بطهور وال صدقة من غلول وقد كنت على البصرة رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة وغريه 

  باب املنان مبا أعطى

  } منوا ال تبطلوا صدقاتكم باملن واألذى يا أيها الذين آ{ قال اهللا عز و جل 

وأخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو عمرو عثمان بن أمحد بن السماك  - ٧٦٣٠
ثنا حممد بن عبيد اهللا بن املنادي ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن األعمش عن سليمان بن مسهر عن حرشة بن احلر 

ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر إليهم : اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  عن أيب ذر رضي
وال يزكيهم وهلم عذاب أليم املنان مبا أعطى واملسبل إزاره واملنفق سلعته باحللف الكاذب أو الفاجر أخرجه مسلم 

   ١٣٩يف الصحيح من حديث غندر عن شعبة 



  على املشرك وعلى من ال حيمد فعلهباب صدقة النافلة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر الشافعي ثنا حممد بن غالب ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن جعفر  - ٧٦٣١
كانوا يكرهون أن يرضخوا ألنسبائهم وهم : بن إياس عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

  قال فرخص هلم } وأنتم ال تظلمون { حىت بلغ } داهم ولكن اهللا يهدي من يشاء ليس عليك ه{ مشركون فنزلت 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ثنا  - ٧٦٣٢
يل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر املخرمي ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران وأبو علي الروذباري قاال ثنا إمساع

سألت : سعدان ثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر عن جدهتا أمساء بنت أيب بكر قالت 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت أتتين أمي وهي راغبة أفأعطيها قال نعم صليها كذا قال سعدان عن سفيان 

فظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا هشام وأخربنا أبو عبد اهللا احلا - ٧٦٣٣
أتتين أمي راغبة يف عهد : بن عروة أنه مسع أباه يقول أخربتين أمساء بنت أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما قالت 

 ينهاكم اهللا عن الذين ال{ قريش فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم آصلها قال نعم قال سفيان وفيها نزلت 
رواه البخاري يف الصحيح عن احلميدي وأخرجه مسلم من حديث عبد اهللا بن إدريس وأيب } مل يقاتلوكم اآلية 

  أسامة عن هشام عن أبيه 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وغريه قالوا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان  - ٧٦٣٤
مثل رواية احلميدي دون قول : ام بن عروة عن أبيه عن أمه أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما فذكره عن هش
  سفيان 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد  - ٧٦٣٥
اهللا قال وأنبأ عبد اهللا بن حممد بن موسى ثنا إمساعيل بن  بن النضر القشريي وعمران بن موسى ح وأخربنا أبو عبد

إسحاق السراج قالوا ثنا سويد بن سعيد حدثين حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن أيب الزناد عن األعرج عن 
قال رجل ألتصدقن الليلة بصدقة فخرج : أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ه فوضعها يف يد زانية فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية فقال اللهم لك احلمد على زانية ألتصدقن بصدقت
الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها يف يد غين فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غين فقال اللهم لك احلمد 

وا يتحدثون تصدق الليلة على سارق على غين ألتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها يف يد سارق فأصبح
فقال اللهم لك احلمد على زانية وعلى غين وعلى سارق فأيت فقيل له أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فلعلها أن 

تستعف هبا عن زناها ولعل الغين يعترب فينفق مما أعطاه اهللا ولعل السارق يستعف هبا عن سرقته رواه مسلم يف 
   ١٤٠يد وأخرجه البخاري من حديث شعيب بن أيب محزة عن أيب الزناد الصحيح عن سويد بن سع

  باب الرجل يوكل بإعطاء الصدقة فيعطي األمني ما أمر به كامال



أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ ثنا أبو األزهر  - ٧٦٣٦
اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب بن يوسف بن معقل األموي ثنا أبو  أمحد بن األزهر ح وأخربنا أبو عبد

جعفر أمحد بن عبد احلميد احلارثي الكويف الرجل الصاحل قاال ثنا أبو أسامة حدثين بريد عن جده أيب بردة عن أيب 
امال موفرا طيبة به نفسه حىت إن اخلازن األمني الذي يعطي ما أمر به ك: موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

يدفعه إىل الذي أمر له به أحد املتصدقني أو املتصدقني رواه البخاري يف الصحيح عن أيب كريب عن أيب أسامة 
   ١٤١ورواه مسلم عن أيب كريب ومجاعة عن أيب أسامة 

  باب املرأة تتصدق من بيت زوجها بالشيء اليسري غري مفسدة

اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا بن منري أخربنا حممد بن عبد  - ٧٦٣٧
إذا : عن األعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

هلا مبا أنفقت رواه أطعمت املرأة من بيت زوجها غري مفسدة فلها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك مبا اكتسب و
  مسلم يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن منري عن أبيه وأخرجه البخاري من وجه آخر عن األعمش 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ جرير  - ٧٦٣٨
إذا : ي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رض

أنفقت املرأة من طعام بيتها غري مفسدة كان هلا أجرها مبا أنفقت ولزوجها أجره مبا كسب وللخازن مثل ذلك ال 
ينقص بعضهم أجره أجر بعض شيئا رواه البخاري ومسلم مجيعا عن حيىي بن حيىي وقال بعضهم عن منصور يف هذا 

  حلديث من طعام زوجها وقال بعضهم إذا تصدقت من بيت زوجها ا

حدثنا السيد أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنبأ أبو القاسم عبيد اهللا بن إبراهيم بن بالويه  - ٧٦٣٩
يرة قال وقال املزكي ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هر

ال تصوم املرأة وبعلها شاهد إال بإذنه وال تأذن يف بيته وهو شاهد إال بإذنه وما : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أنفقت من كسبه عن غري أمره فإن نصف أجره له رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق 

  عن عبد الرزاق  وأخرج البخاري حديث اإلنفاق عن حيىي بن جعفر

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا حممد بن سوار ح وأخربنا أبو احلسن  - ٧٦٤٠
علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إبراهيم بن عبد اهللا ثنا سليمان قاال ثنا عبد السالم بن حرب 

ملا بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم النساء قامت : بري بن حية عن سعد قال ثنا يونس بن عبيد عن زياد بن ج
امرأة جليلة كأهنا من نساء مضر فقالت يا رسول اهللا إنا كل على آبائنا وأبنائنا قال أبو داود وأرى فيه وأزواجنا 

طعام الرطب تأكلنه وهتدينه قال ليس ويف رواية سليمان بن حرب على أبنائنا وأزواجنا فما حيل لنا من أمواهلم قال ال
  يف حديث بن سوار الطعام تابعه سفيان الثوري عن يونس بن عبيد 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عبد اهللا الصفار األصبهاين ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا  - ٧٦٤١
يا : عبيد عن زياد بن جبري عن سعد أن امرأة قالت  عبد امللك بن عبد الرمحن الذماري عن سفيان حدثين يونس بن



رسول اهللا إنا كل على آبائنا وإخواننا فما حيل لنا من أمواهلم قال النيب صلى اهللا عليه و سلم من رطب ما تأكلن 
   ١٤٢وهتدين 

  باب من محل هذه األخبار على أهنا تعطيه من الطعام الذي أعطاها زوجها

ومبا أخربنا أبو علي الروذباري  - ٧٦٤٢واله استدالال بأصل حترمي مال الغري إال بإذنه وجعله حبكمها دون سائر أم
يف املرأة تصدق من : أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن سوار املصري ثنا عبدة عن عبد امللك عن أيب هريرة 

ن مال زوجها إال بإذنه هذا قول أيب هريرة بيت زوجها قال ال إال من قوهتا واألجر بينهما وال حيل هلا أن تصدق م
  وهو أحد رواة تلك األخبار 

وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن بن حممد بن إبراهيم احلرصي أنبأ أبو العباس حممد بن إسحاق  - ٧٦٤٣
يد بنت العيزار بن أيوب الصبغي ثنا سهل بن عمار ثنا أبو غسان مالك بن إمساعيل النهدي ثنا إسرائيل عن أم مح

سألت أم املؤمنني عائشة وحفصة وأم سلمة رضي اهللا عنهن ما حيل : عن أمها أم عفار عن مثامة بنت شوال قالت 
  للمرأة من بيت زوجها فرفعت كل واحدة منهن من األرض عودا مث قالت ال وال ما يزن هذا إال بإذنه 

بن إسحاق اإلسفرائيين ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد  - ٧٦٤٤
أهنا أتت عائشة يف نسوة من أهل : أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد عن زياد بن الحق قال حدثتين متيمة بنت سلمة 

الكوفة قالت فسألتها امرأة منا فقالت املرأة تصيب من بيت زوجها شيئا من غري إذنه فغضبت وقطبت وساءها ما 
  الت ال تسرقي منه ذهبا وال فضة وال تأخذي من بيته شيئا وذكر احلديث قالت ق

وأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا إمساعيل بن عياش  - ٧٦٤٥
حجة الوداع شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف : ثنا شرحبيل بن مسلم اخلوالين مسع أبا أمامة يقول 

فسمعته يقول وذكر احلديث وفيه أال ال حيل المرأة أن تعطي من مال زوجها شيئا إال بإذنه فقال رجل يا رسول اهللا 
  وال الطعام قال ذاك أفضل أموالنا 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حق الزوج على : وروى ليث بن أيب سليم عن عطاء عن بن عمر  - ٧٦٤٦
تعطي من بيته شيئا إال بإذنه فإن فعلت ذلك كان له األجر وعليها الوزر أخربناه أبو بكر بن فورك أنبأ امرأته قال ال 

   ١٤٣عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا جرير عن ليث فذكره 

  باب اململوك يتصدق بالشيء اليسري من مال مواله

و عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أب - ٧٦٤٧
كنت مملوكا فسألت النيب صلى اهللا عليه و : ثنا حفص بن غياث عن حممد بن زيد عن عمري موىل أيب اللحم قال 

يب شيبة سلم أتصدق من مال موايل بشيء قال نعم واألجر بينكما نصفان رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أ
  وغريه 



أخربنا أبو صاحل بن بنت حيىي بن منصور القاضي أنبأ جدي ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد الثقفي  - ٧٦٤٨
أمرين موالي أن أقدد : ثنا حامت يعين بن إمساعيل املدين عن يزيد بن أيب عبيد قال مسعت عمريا موىل أيب اللحم قال 

علم بذلك موالي فضربين فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكرت ذلك حلما فجاءين مسكني فأطعمته منه ف
  له فدعاه فقال مل ضربته فقال يعطي طعامي بغري أن آمره فقال األجر بينكما رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة 

ثنا علي بن اجلعد  أخربنا اإلمام أبو الفتح العمري أنبأ عبد الرمحن بن أيب شريح أنبأ أبو القاسم البغوي - ٧٦٤٩
قال فرض علي سيدي كل يوم درمها فأتيت أبا هريرة فقال اتق اهللا وأد حق اهللا عليك : أنبأ بن أيب ذئب عن درهم 

وحق مواليك فإنك ال متلك من مالك وال من دمك إال أن تضع يدك أو تطعم مسكينا لقمة وممن روي عنه أنه أباح 
بو هريرة وسعيد بن املسيب وسعيد بن جبري واحلسن البصري والشعيب له أن يتصدق بالشيء اليسري من ماله أ

  والنخعي والزهري ومكحول إال أن مكحوال علل بأنه يتحلله 

وقد أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا أبو عامر  - ٧٦٥٠
كتب معي : بن أيب غنية عن احلكم بن عتيبة عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل قال  ثنا الوليد بن مسلم حدثين عبد امللك

أهل الكوفة مبسائل أسأل عنها بن عباس فجلست إليه فأتاه عبد فقال يا بن عباس إين أرعى غنما ألهلي فيمر يب 
  أهلك بذلك الظمآن أسقيه قال ال مث ال إال بأمر أهلك قال فإين أختوف عليه املوت قال فاسقه مث أخرب 

وأخربنا أبو منصور الفقيه وأبو نصر بن قتادة وأبو القاسم عبد الرمحن بن علي بن محدان الفارسي قالوا  - ٧٦٥١
سئل عن : أنبأ أبو عمرو بن جنيد السلمي أنبأ أبو مسلم ثنا األنصاري ثنا إمساعيل بن مسلم ثنا عطاء عن بن عباس 

عبدا مملوكا ال يقدر على شيء ال يتصدق بشيء إال أن يكون يف إبل  اململوك يتصدق بشيء فقال ضرب اهللا مثال
راعية فيأتيه رجل قد انقطع حلقه من العطش خيشى إن مل يسقه أن ميوت فإنه يسقيه قال وحدثنا األنصاري ثنا 

  إمساعيل ثنا عطاء عن جابر أنه سئل عن اململوك أيتصدق بشيء فقال ال يتصدق بشيء 

حلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عبد الكرمي بن اهليثم ثنا أبو اليمان أنبأ أخربنا أبو ا - ٧٦٥٢
ال يصلح للعبد أن ينفق من ماله شيئا وال يعطيه أحدا إال بإذن : شعيب قال قال نافع كان عبد اهللا بن عمر يقول 

البعد أن يكون قصد النيب صلى اهللا عليه و سيده إال أن يأكل فيه باملعروف أو يكتسي واحلديث املسند حيتمل على 
سلم ترغيب املالك يف أن يأذن ململوكه يف أن يتصدق عنه واألجر بينهما وما يدل عليه ظاهره من اإلباحة أوىل مبن 

باب فضل االستعفاف واالستغناء بعمل يديه ومبا آتاه اهللا عز و جل من  ١٤٤رغب يف متابعة السنة وباهللا التوفيق 
أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين من أصله أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن  - ٧٦٥٣ل غري سؤا

بن حممد الزعفراين ثنا وكيع بن اجلراح عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
لى ظهره فيبيعها فيستغين هبا خري له من أن ألن يأخذ أحدكم حبال فيأيت اجلبل فيجيء حبزمة من حطب ع: سلم 

  يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن موسى عن وكيع 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب بن يوسف ثنا حممد بن عبد  - ٧٦٥٤
س ح وحدثنا أبو عبد اهللا حدثنا إبراهيم بن حممد وحممد بن النضر الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا إمساعيل عن قي

وأمحد بن سلمة قال حممد أنبأ وقال اآلخران حدثنا هناد بن السري ثنا أبو األحوص عن بيان بن بشر عن قيس بن 



ظهره ألن يغدو أحدكم فيحتطب على : أيب حازم عن أيب هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
فيتصدق به ويستغين به عن الناس خري من أن يسأل رجال أعطاه أو منعه ذلك بأن اليد العليا أفضل من اليد السفلى 
وابدأ مبن تعول رواه مسلم يف الصحيح عن هناد بن السري وأخرجه من حديث حيىي القطان عن إمساعيل وأخرجه 

  أيب هريرة البخاري من حديث األعرج ومن حديث أيب صاحل وغريه عن 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا األسفاطي ثنا إمساعيل ثنا مالك  - ٧٦٥٥
ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أبو عمرو 

بة بن سعيد عن مالك بن أنس عن بن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أيب املستملي وحممد بن شاذان قاال حدثنا قتي
أن ناسا من األنصار سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأعطاهم مث سألوه فأعطاهم حىت إذا : سعيد اخلدري 

يصرب  نفد ما عنده قال ما يكن عندي من خري فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه اهللا ومن يستغن يغنه اهللا ومن
يصربه اهللا وما أعطى أحد من عطاء خري وال أوسع من الصرب لفظ حديث قتيبة رواه البخاري يف الصحيح عن عبد 

  اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن قتيبة 

د أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ عبيد بن عبد الواحد ثنا بن أيب مرمي ثنا حمم - ٧٦٥٦
بن جعفر بن أيب كثري حدثين شريك بن عبد اهللا بن أيب منر عن عطاء بن يسار وعبد الرمحن بن أيب عمرة أهنما مسعا 

ليس املسكني الذي ترده التمرة والتمرتان وال اللقمة : أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
رواه البخاري يف الصحيح عن } ال يسألون الناس إحلافا {  واللقمتان إمنا املسكني الذي يتعفف اقرأوا إن شئتم

  سعيد بن أيب مرمي ورواه مسلم عن أيب بكر بن إسحاق عن بن أيب مرمي 

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو عبد اهللا  - ٧٦٥٧
ديق ثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ ثنا سعيد بن أيب أيوب حدثنا شرحبيل بن شريك حممد بن يعقوب ثنا خشنام بن الص

قد أفلح من : عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  عن املقرئ  أسلم ورزق كفافا وقنعه اهللا مبا آتاه رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسن بن حليم املروزي أنبأ أبو املوجه أنبأ عبدان أنبأ عبد اهللا أنبأ بشري  - ٧٦٥٨
من أصابته فاقة فأنزهلا : بن سلمان عن سيار عن طارق عن بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ١٤٥اهللا أوشك اهللا له بالغىن إما مبوت عاجل أو غىن عاجل بالناس مل تسد فاقته ومن أنزهلا ب

  باب كراهية السؤال والترغيب يف تركه

أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا  - ٧٦٥٩
اهللا بن مسلم أخي الزهري عن محزة بن  يعقوب بن سفيان ثنا معلى بن أسد ثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد

خرجنا إىل الشام نسأل قال فلما قدمنا املدينة قال لنا بن عمر أتيتم الشام تسألون أما إين : عبد اهللا بن عمر قال 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما تزال املسألة بالرجل حىت يلقى اهللا وما يف وجهه مزعة من حلم 



ري يف الصحيح فقال وقال معلى بن أسد فذكره وأخرجه مسلم من حديث معمر عن عبد اهللا بن أخرجه البخا
  مسلم خمتصرا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  - ٧٦٦٠
ب ثنا بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أيب زرعة عن حممد الصيدالين وحسني بن حممد القباين قاال ثنا أبو كري

من سأل الناس أمواهلم تكثرا فإمنا يسأل مجرا فليستقل منه أو : أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ليستكثر رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب 

ر ثنا عباس بن حممد الدوري ثنا شبابة ثنا ورقاء أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ إمساعيل بن حممد الصفا - ٧٦٦١
عن عمرو بن دينار ح وأخربنا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن 

شاذان ثنا قتيبة بن سعيد ثنا سفيان عن عمرو يعين بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه قال مسعت معاوية يقول 
ال تلحفوا يف املسألة فواهللا ال يسألين أحد منكم شيئا فتخرج مسئلته مين : ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ق

  شيئا وأنا كاره فيبارك له فيها لفظ حديث سفيان رواه مسلم يف الصحيح عن بن منري عن سفيان 

زي ثنا أبو املوجه ثنا عبدان ثنا عبد اهللا أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو حممد احلسن بن حليم املرو - ٧٦٦٢
سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأعطاين : يونس عن الزهري عن عروة وبن املسيب أن حكيم بن حزام قال 

مث سألته فأعطاين مث سألته فأعطاين مث قال يا حكيم إن هذا املال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه 
ه بإشراف نفس مل يبارك له فيه كالذي يأكل وال يشبع واليد العليا خري من اليد السفلى قال حكيم فقلت ومن أخذ

يا رسول اهللا والذي بعثك باحلق ال أرزأ أحدا بعدك شيئا حىت أفارق الدنيا قال وكان أبو بكر رضي اهللا عنه يدعو 
نه دعاه ليعطيه أىب أن يقبل منه شيئا فقال عمر رضي اهللا حكيما إىل العطاء فيأىب أن يقبله منه مث إن عمر رضي اهللا ع

عنه إين أشهدكم يا معشر املسلمني على حكيم أين أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأىب أن يأخذه فلم يرزأ حكيم 
أحدا من الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت تويف رواه البخاري يف الصحيح عن عبدان وأخرجه 

  خمتصرا من حديث بن عيينة عن الزهري مسلم 

أخربنا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ح وأخربنا حممد بن عبد اهللا  - ٧٦٦٣
احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب وأبو عمرو بن أيب جعفر قاال ثنا عبد اهللا بن حممد بن شريويه ثنا سلمة بن شبيب 

 بن عبد الرمحن قاال ثنا مروان بن حممد ثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أيب إدريس اخلوالين وعبد اهللا
عن أيب مسلم اخلوالين قال حدثين احلبيب األمني أما هو فحبيب إيل وأما هو عندي فأمني عوف بن مالك األشجعي 

انية أو سبعة يف بيت عائشة فقال أال تبايعون رسول اهللا قال كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تسعة أو مث: 
صلى اهللا عليه و سلم وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا قد بايعناك يا رسول اهللا مث قال أال تبايعون رسول اهللا فقلنا قد 

د بايعناك يا بايعناك يا رسول اهللا مث قال أال تبايعون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فبسطنا أيدينا وقلنا ق
رسول اهللا فعلى ما نبايعك قال على أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا والصلوات اخلمس وتطيعوا وأسر كلمة 
خفية وال تسألوا الناس شيئا فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه لفظ 

  ب وعبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي حديث احلافظ رواه مسلم يف الصحيح عن سلمة بن شبي



أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا إبراهيم بن احلارث ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا بن أيب ذئب  - ٧٦٦٤
عن حممد بن قيس عن عبد الرمحن بن يزيد بن معاوية عن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قال 

من يتقبل يل بواحدة أتقبل له باجلنة قال ثوبان أنا يا رسول اهللا قال ال تسأل : اهللا عليه و سلم رسول اهللا صلى 
الناس شيئا قال فلرمبا سقط سوط ثوبان وهو على البعري فال يقول ألحد ناولنيه حىت ينزل فيأخذه وروي عن أيب 

   ١٤٦العالية عن ثوبان 

  صاحلا باب الرجل يسأل سلطانا أو يف أمر ال بد منه

حدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن عبد امللك  - ٧٦٦٥
املسائل كدوح يكدح هبا الرجل وجهه : بن عمري عن زيد بن عقبة عن مسرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

لرجل يف أمر ال جيد منه بدا أو ذا سلطان قال زيد بن عقبة فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك إال أن يسأل ا
  فحدثت به احلجاج بن يوسف فقال سلين فإين ذو سلطان 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا حيىي يعين بن بكري ثنا الليث  - ٧٦٦٦
ى أنه قال أخربين بن الفراسي أن الفراسي قال للنيب صلى عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن خمش

ال وإن كنت سائال ال بد فاسأل الصاحلني رواه أبو داود عن قتيبة عن : اهللا عليه و سلم أسأل يا نيب اهللا فقال 
  الليث 

وارة حدثين وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري ثنا حممد بن مسلم بن  - ٧٦٦٧
حممد بن موسى بن أعني قال وجدت يف كتاب أيب عن عمرو بن احلارث عن بكر عن مسلم بن خمشى أن الفراسي 

يا رسول اهللا اسأل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثه عن أبيه أنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
قبيصة بن خمارق وغريه من األحاديث فيمن حتل له املسألة وال ال فإن كنت ال بد سائال فاسأل الصاحلني وحديث 

   ١٤٧حتل موضعها كتاب قسم الصدقات 

  باب بيان اليد العليا واليد السفلى

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد اهللا بن  - ٧٦٦٨
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب بن يوسف ثنا مسلمة القعنيب عن مالك ح و

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حممد بن شاذان ثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عبد اهللا بن عمر 
اليد السفلى واليد العليا املتعففة قال وهو على املنرب وهو يذكر الصدقة والتعفف عن املسألة واليد العليا خري من 
  والسفلى السائلة رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب ورواه مسلم عن قتيبة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا علي بن عبد اهللا العطار صاحب احلكيمي ببغداد ثنا العباس  - ٧٦٦٩
بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى  بن حممد الدوري ثنا عارم أبو النعمان ثنا محاد

اليد العليا خري من اليد السفلى اليد العليا اليد املنفقة واليد السفلى اليد السائلة رواه : اهللا عليه و سلم خيطب 



ذلك رواه البخاري يف الصحيح عن عارم ورواه عبد الوارث عن أيوب فقال يف احلديث اليد العليا املتعففة وك
  إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن نافع املتعففة 

أخربناه أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا علي بن احلسن  - ٧٦٧٠
بن عمر قال بن أيب عيسى ثنا عبد اهللا بن الوليد املدين ثنا إبراهيم بن طهمان حدثين موسى بن عقبة عن نافع عن 

  اليد العليا خري من اليد السفلى واليد العليا املتعففة واليد السفلى السائلة : قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ورواه حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة فقيل عنه واليد العليا املنفقة وأخربناه علي بن أمحد بن  - ٧٦٧١
احلسن بن العباس بن مهران ثنا سويد يعين بن سعيد ثنا حفص عن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا بن مهران يعين 

  فذكره : موسى 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد ثنا معاذ بن املثىن ثنا بن كثري ثنا سفيان عن عبد اهللا بن  - ٧٦٧٢
  كنا نتحدث أن اليد العليا هي املنفقة : دينار عن بن عمر قال 

بو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو العباس أمحد بن حممد وأخربنا أ - ٧٦٧٣
الشاذياخي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ 

قدمت على رسول اهللا : باه أخربه قال بشر بن بكر عن بن جابر عن عروة بن حممد بن عطية قال حدثين أيب أن أ
صلى اهللا عليه و سلم يف أناس من بين سعد بن بكر وكنت أصغر القوم فخلفوين يف رحاهلم مث أتوا رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم فقضوا حوائجهم مث قال هل بقي فيكم أحد قالوا يا رسول اهللا غالم منا خلفناه يف رحالنا فأمرهم 

ه فأتوين فقالوا أجب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتيته فلما رآين قال ما أغناك اهللا ال تسئل الناس أن يبعثوين إلي
شيئا فإن يد املنطية العليا وإن اليد السفلى هي املنطاة وإن مال اهللا ملسئول ومنطي قال فكلمين رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم بلغتنا 

 بن يوسف األصبهاين إمالء أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ثنا حدثنا أبو حممد عبد اهللا - ٧٦٧٤
احلسن بن حممد الزعفراين ثنا عبيدة بن محيد حدثين أبو الزعراء عن أيب األحوص عن أبيه مالك بن نضلة قال قال 

عطي اليت تليها ويد السائل السفلى األيدي ثالثة فيد اهللا جل وعز العليا ويد امل: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  فأعط الفضل وال تعجز عن نفسك ورواه إبراهيم اهلجري عن أيب األحوص عن عبد اهللا بن مسعود مرفوعا وموقوفا 

أخربناه أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ علي بن  - ٧٦٧٥
: هلجري عن أيب األحوص عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عاصم أنبأ إبراهيم ا

األيدي ثالثة أيد فيد اهللا العليا ويد املعطي اليت تليها ويد السائل أسفل إىل يوم القيامة فاستعفوا من السؤال ما 
ضل وال تالم على كفاف وال تعجز عن استطعتم ومن أعطاه اهللا خريا فلري عليه وابدأ مبن تعول وارتضخ من الف

   ١٤٨نفسك تابعه إبراهيم بن طهمان عن اهلجري مرفوعا ورواه جعفر بن عون عن إبراهيم اهلجري موقوفا 

  باب أخذ ما حيل له أخذه إذا أعطى من غري مسألة وال إشراف نفس



نا عبيد بن شريك ثنا حيىي يعين بن أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ث - ٧٦٧٦
بكري ثنا الليث عن يونس عن بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا أنه قال قال عبد اهللا مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعطيين العطاء فأقول أعطه أفقر مين فقال رسول اهللا صلى اهللا : عنه يقول 
ا جاءك من هذا املال وأنت غري مشرف وال سائل فخذه وماال فال تتبعه نفسك رواه البخاري عليه و سلم خذه وم

   ١٤٩يف الصحيح عن حيىي بن بكري وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يونس 

  باب املسألة يف املساجد

ا عبد اهللا بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا سهل بن مهران البغدادي ثن - ٧٦٧٧
بكر السهمي ثنا مبارك بن فضالة عن ثابت البناين عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن عبد الرمحن بن أيب بكر قال قال 

هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا فقال أبو بكر رضي اهللا عنه دخلت املسجد : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
باب كراهية املسألة بوجه  ١٥٠يد عبد الرمحن فأخذهتا فدفعتها إليه  فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز يف

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو العباس القلوري  - ٧٦٧٨اهللا عز و جل 
ا حممد بن يعين عمرو بن العباس كان ينزل درب خزاعة ثنا يعقوب بن إسحاق احلضرمي عن سليمان بن معاذ ثن

باب  ١٥١ال تسأل بوجه اهللا إال اجلنة : املنكدر عن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس  - ٧٦٧٩عطية من سأل باهللا عز و جل 

انة عن األعمش عن جماهد عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا أبو عو
من استعاذكم باهللا فأعيذوه ومن سألكم باهللا فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن : قال 

   ١٩مل جتدوا ما تكافئونه به فأثنوا عليه حىت تعلموا أنكم قد كافأمتوه 

  كتاب الصيام

 )١   

  فرض صوم شهر رمضان باب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو علي احلسني بن علي بن يزيد احلافظ أنبأ أبو يعلى املوصلي ثنا حممد  - ٧٦٨٠
بن عبد اهللا بن منري ثنا أبو خالد األمحر عن أيب مالك األشجعي عن سعد بن عبيدة عن بن عمر عن النيب صلى اهللا 

م على مخس على أن يوحد اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان واحلج رواه بين اإلسال: عليه و سلم قال 
مسلم يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن منري وزاد فيه فقال رجل احلج وصيام رمضان قال ال صيام رمضان 

  واحلج هكذا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أنبأ أبو أمحد بن عيسى وأبو عبد اهللا بن يزيد قاال ثنا إبراهيم بن حممد بن  أخربناه عبد اهللا بن يوسف - ٧٦٨١
  فذكره بزيادته : سفيان ثنا مسلم بن حجاج ثنا حممد بن عبد اهللا بن منري 



أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب طاهر الدقاق املعروف بابن البياض ببغداد ثنا أبو احلسن علي بن  - ٧٦٨٢
سليمان اجلزري ثنا أبو قالبة ثنا أبو زيد اهلروي ثنا قرة بن خالد عن أيب مجرة نصر بن عمران الضبعي قال  حممد بن

قلت البن عباس إن يل جرة نبيذ حلو فأشربه فإذا أكثرت منه فجالست القوم فأطلت اجمللس خفت أن أفتضح : 
ا يا رسول اهللا إن بيننا وبينك كفار مضر وإنا ال فقال يل قدم وفد عبد القيس فقال مرحبا بالوفد غري اخلزايا قالو

نصل إليك إال يف شهر حرام فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا قال آمركم باإلميان تدرون ما اإلميان شهادة 
قال  أال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وأن تقيموا الصالة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وحتجوا البيت احلرام

وأحسبه قال وتعطوا اخلمس من الغنائم وأهناكم عن الشرب يف اجلر والدباء واملزفت والنقري أخرجه البخاري 
   ٢ومسلم يف الصحيح من حديث قرة بن خالد 

  باب ما قيل يف بدء الصيام إىل أن نسخ بفرض صوم شهر رمضان

فظ أنبأ احلسني بن حممد بن عفري ثنا علي يعين بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد يعين احلا - ٧٦٨٣
الربيع األنصاري ثنا عبد اهللا بن منري عن األعمش ثنا عمرو بن مرة ثنا عبد الرمحن بن أيب ليلى ثنا أصحاب حممد 

ون أحيل الصوم على ثالثة أحوال قدم الناس املدينة وال عهد هلم بالصيام فكانوا يصوم: صلى اهللا عليه و سلم قالوا 
ثالثة أيام من كل شهر حىت نزل شهر رمضان فاستكثروا ذلك وشق عليهم فكان من أطعم مسكينا كل يوم ترك 

الصيام ممن يطيقه رخص هلم يف ذلك ونسخه وإن تصوموا خري لكم إن كنتم تعلمون قال فأمروا بالصيام قال 
  البخاري وقال بن منري حدثنا األعمش فذكر بعض معناه خمتصرا 

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا عمر بن حفص السدوسي  - ٧٦٨٤
: ثنا عاصم بن علي ثنا املسعودي ثنا عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صام بعد ما أحيل الصيام ثالثة أحوال فذكر احلديث قال وأما حول الصيام فإن رس
قدم املدينة فجعل يصوم من كل شهر ثالثة أيام وصام عاشوراء فصام سبعة عشر شهرا شهر ربيع إىل شهر ربيع إىل 
رمضان مث إن اهللا تبارك وتعاىل فرض عليه شهر رمضان فأنزل عليه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 

   ٣قي احلديث هذا مرسل عبد الرمحن مل يدرك معاذ بن جبل قبلكماآلية وذكر با

  باب ما كان عليه حال الصيام من اخليار بني الصوم وبني اإلطعام إىل أن

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ  - ٧٦٨٥تعني فرضه على من أطاقه ومل يكن له عذر وصار األمر األول منسوخا 
بن نصر بن سابق اخلوالين قال قرئ على عبد اهللا بن وهب أخربك عمرو بن  ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر

كنا يف رمضان يف عهد : احلارث عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن يزيد بن أيب عبيد عن سلمة بن األكوع قال 
فمن شهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى بطعام مسكني حىت أنزلت اآلية 

  منكم الشهر فليصمه رواه مسلم يف الصحيح عن عمرو بن سواد عن بن وهب 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أبو عمرو املستملي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا  - ٧٦٨٦
ملا نزلت : بن األكوع قال  بكر بن مضر عن عمرو بن احلارث عن بكري عن يزيد موىل سلمة بن األكوع عن سلمة



كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حىت نزلت هذه اآلية اليت } وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني { هذه اآلية 
  بعدها فنسختها رواه البخاري ومسلم مجيعا يف الصحيح عن قتيبة 

يلي أخربين حممد بن حممد بن سليمان ثنا أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساع - ٧٦٨٧
: وهب بن بقية وأبو بكر بن أيب شيبة قاال ثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال 

نسخت هذه اآلية يعين فدية طعام مسكني هذه اآلية اليت بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصمه أخرجه البخاري يف 
  الصحيح 

كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو سعيد النسوي ثنا محاد بن شاكر ثنا حممد بن إمساعيل ثنا  - ٧٦٨٨
   ٤أنه قرأ فدية طعام مساكني قال هي منسوخة : عياش ثنا عبد األعلى ثنا عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر 

  ينامباب ما كان عليه حال الصيام من حترمي األكل والشرب واجلماع بعد ما 

أخربنا أبو  - ٧٦٨٩أو يصلي صالة العشاء اآلخرة حىت أحل ذلك إىل طلوع الفجر وصار األمر األول منسوخا 
عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسن بن محشاذ ثنا إبراهيم بن عبد الرحيم بن عمار بن دنوقا ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ 

د ثنا أبو جعفر أمحد بن موسى الشطوي قاال ثنا حممد بن سابق ثنا أخربين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد اجلوهري ببغدا
كان الرجل من أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم إذا كان صائما : إسرائيل عن أيب إسحاق عن الرباء قال 

فحضر اإلفطار فنام قبل أن يفطر مل يأكل ليلته وال يومه حىت ميسي وأن قيس بن صرمة كان صائما فلما حضر 
فطار أتى امرأته قال هل عندك طعام قالت ال ولكن أنطلق فأطلب وكان يومه يعمل فيه بأرضه فغلبته عيناه اإل

فجاءت امرأته فلما رأته قالت قالت خيبة لك فأصبح فلم ينتصف النهار حىت غشي عليه فذكرت ذلك للنيب صلى 
} نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس هلن  أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل{ اهللا عليه و سلم فنزلت هذه اآلية 

لفظ حديث } وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر { ففرحوا هبا فرحا شديدا 
  احلسن بن محشاذ رواه البخاري يف الصحيح عن عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل 

ر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حممد بن ثابت بن شبويه حدثين أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بك - ٧٦٩٠
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم : علي بن حسني بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس 

الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وكان الناس على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا صلوا 
حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إىل القابلة فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء  العتمة

ومل يفطر فأراد اهللا عز و جل أن جيعل ذلك يسرا ملن بقي ورخصة ومنفعة فقال علم اهللا أنكم كنتم ختتانون أنفسكم 
  ناس أرخص هلم ويسر فتاب عليكم وعفا عنكم اآلية وكان هذا مما نفع اهللا به ال

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة عن عمرو بن  - ٧٦٩١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا قدم املدينة : مرة قال مسعت بن أيب ليلى فذكر احلديث قال وحدثنا أصحابنا 

زل رمضان وكانوا قوما مل يتعودوا الصيام وكان الصيام عليهم شديدا فكان من مل يصم أمرهم بصيام ثالثة أيام مث أن
فكانت الرخصة للمريض واملسافر } فمن شهد منكم الشهر فليصمه { أطعم ستني مسكينا فنزلت هذه اآلية 



ح فجاء عمر وأراد وأمروا بالصيام قال وحدثنا أصحابنا وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل مل يأكل حىت يصب
امرأته فقالت إين قد منت فظن أهنا تعتل فأتاها فجاء رجل من األنصار فأراد طعاما فقالوا حىت نسخن لك شيئا فنام 

   ٥فلما أصبحوا نزلت عليه هذه اآلية فيها أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم 

  باب ال جيب صوم بأصل الشرع غري صوم رمضان

و حممد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا عاصم بن علي ثنا أخربنا أب - ٧٦٩٢
أن أعرابيا جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا : إمساعيل بن جعفر أخربين نافع بن مالك عن أبيه عن طلحة بن عبيد اهللا 

لي من الصالة فقال الصلوات اخلمس إال أن عليه و سلم ثائر الرأس فقال يا رسول اهللا أخربين ماذا فرض اهللا ع
تطوع شيئا فقال أخربين ما فرض اهللا علي من الصيام فقال صيام شهر رمضان إال أن تتطوع شيئا فقال أخربين ماذا 
فرض اهللا علي من الزكاة قال فأخربه يعين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشرائع اإلسالم فقال والذي أكرمك ال 

وال أنقص مما فرض اهللا علي شيئا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفلح وأبيه إن صدق دخل  أتطوع شيئا
   ٦اجلنة واهللا إن صدق رواه البخاري ومسلم مجيعا يف الصحيحني عن قتيبة عن إمساعيل بن جعفر 

  باب ما روي يف كراهية قول القائل جاء رمضان وذهب رمضان

بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ناجية ثنا حممد بن أيب معشر  أخربنا أبو احلسن علي - ٧٦٩٣
ح وأخربنا أبو سعد املاليين وأبو منصور أمحد بن علي الدامغاين قاال ثنا أبو أمحد بن عدي ثنا علي بن سعيد ثنا حممد 

ال تقولوا : صلى اهللا عليه و سلم بن أيب معشر حدثين أيب عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 
رمضان فإن رمضان اسم من أمساء اهللا ولكن قولوا شهر رمضان وهكذا رواه احلارث بن عبد اهللا اخلازن عن أيب 
معشر وأبو معشر هو جنيح السندي ضعفه حيىي بن معني وكان حيىي القطان ال حيدث عنه وكان عبد الرمحن بن 

  قيل عن أيب معشر عن حممد بن كعب من قوله وهو أشبه مهدي حيدث عنه واهللا أعلم وقد 

أخربناه أبو عبد اهللا احلسني بن حممد بن احلسني بن فنجويه الدينوري ثنا عبد اهللا بن يوسف بن أمحد بن  - ٧٦٩٤
: ال مالك ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي ثنا حممد بن بكار بن الريان ثنا أبو معشر عن حممد بن كعب ق

ال تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أمساء اهللا عز و جل ولكن قولوا شهر رمضان وروي ذلك عن جماهد واحلسن 
  البصري والطريق إليهما ضعيف وقد احتج حممد بن إمساعيل البخاري يف الصحيح يف جواز ذلك باحلديث 

هللا حممد بن يعقوب الشيباين ح وأخربنا أبو الذي أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو عبد ا - ٧٦٩٥
عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن صاحل بن هانئ قاال ثنا حممد بن نعيم ثنا قتيبة عن إمساعيل بن 

إذا جاء رمضان : جعفر عن أيب سهيل بن مالك عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ب اجلنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطني رواه البخاري ومسلم مجيعا يف الصحيحني عن قتيبة بن فتحت أبوا

   ٧سعيد قال البخاري وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم من صام رمضان وقال ال تقدموا رمضان 

  باب الدخول يف الصوم بالنية



بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا بن أيب مرمي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد  - ٧٦٩٦
أنبأ حيىي بن أيوب ثنا عبد اهللا بن أيب بكر عن بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه عن حفصة زوج النيب صلى 

بد من مل جيمع الصيام قبل الفجر فال صيام له ورواه ع: اهللا عليه و سلم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  اهللا بن وهب عن بن هليعة وحيىي بن أيوب عن عبد اهللا بن أيب بكر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ٧٦٩٧
بن حزم عن بن  سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب حدثين بن هليعة وحيىي بن أيوب عن عبد اهللا بن أيب بكر بن عمرو

من مل : شهاب عن سامل عن أبيه عن حفصة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
جيمع الصيام مع الفجر فال صيام له كذا قال ورواه أمحد بن صاحل عن بن وهب فقال قبل الفجر وهذا حديث قد 

 صلى اهللا عليه و سلم وعبد اهللا بن أيب بكر أقام إسناده ورفعه اختلف على الزهري يف إسناده ويف رفعه إىل النيب
  وهو من الثقات األثبات 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ علي بن عمر احلافظ قال رفعه عبد اهللا بن أيب بكر وهو من الثقات  - ٧٦٩٨
اهر الفقيه إمالء وقراءة عليهما قاال الرفعاء وقد حدثنا السيد أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي وأبو ط

أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أبو األزهر ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج عن بن شهاب عن سامل عن بن 
من مل يبيت الصيام من الليل فال صيام له ورواه معمر عن : عمر عن حفصة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

أبيه عن حفصة من قوهلا وقيل عنه عن الزهري عن محزة بن عبد اهللا عن أبيه عن حفصة ورواه  الزهري عن سامل عن
يونس عن الزهري عن سامل عن بن عمر من قوله ورواه عقيل عن الزهري عن سامل أن عبد اهللا وحفصة قاال ذلك 

  وقيل غري ذلك ورواه مالك كما 

سن العدل أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احل - ٧٦٩٩
ال يصوم إال من أمجع الصيام قبل : إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا مالك عن نافع أن عبد اهللا بن عمر كان يقول 

  الفجر 

  مبثل ذلك : قال وحدثنا مالك عن بن شهاب عن عائشة وحفصة رضي اهللا عنهما  - ٧٧٠٠

أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر البغدادي بنيسابور ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج املصري حدثين أخربنا  - ٧٧٠١
عبد اهللا بن عباد ثنا املفضل بن فضالة حدثين حيىي بن أيوب عن حيىي بن سعيد األنصاري عن عمرة بنت عبد الرمحن 

من مل يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فال صيام  :بن سعد بن زرارة عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
له أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه قال قال أبو احلسن الدارقطين تفرد به عبد اهللا بن عباد عن املفضل هبذا اإلسناد 

   ٨وكلهم ثقات 

  باب املتطوع يدخل يف الصوم بنية النهار قبل الزوال



 أبو النضر الفقيه ثنا أبو عبد اهللا حممد بن نصر اإلمام ثنا أبو كامل أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين - ٧٧٠٢
الفضيل بن احلسني اجلحدري ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا طلحة بن حيىي بن عبيد اهللا حدثتين عائشة بنت طلحة عن 

هل عندكم : عائشة عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها قالت قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم يا 
  شيء قالت فقلت يا رسول اهللا ما عندنا شيء قال فإين صائم وذكر احلديث رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كامل 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا سهل بن عمار ثنا روح بن عبادة  - ٧٧٠٣
ن حممد بن يعقوب الفقيه بالطابران قال أخربنا أبو النضر الفقيه البصري ثنا سفيان الثوري ح وأخربنا أبو احلس

حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا حممد بن كثري ثنا سفيان عن طلحة بن حيىي عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم 
كم من ذلك كان نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيب طعاما فجاء يوما فقال هل عند: املؤمنني رضي اهللا عنها قالت 

الطعام فقلت ال فقال إين صائم لفظ حديث حممد بن كثري ويف رواية روح قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم يأتينا فيقول هل عندكم من غداء فأقول ال قال إين صائم 

عليه و دخل علي النيب صلى اهللا : ورواه وكيع بن اجلراح عن طلحة بن حيىي فقال يف احلديث قالت  - ٧٧٠٤
سلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا ال قال فإين إذا صائم وبذلك اللفظ أخرجه مسلم يف الصحيح أخربناه 
أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو أمحد بن عيسى وأبو عبد اهللا بن يزيد قاال ثنا إبراهيم بن حممد بن سفيان ثنا مسلم بن 

  وكذلك قاله يعلى بن عبيد عن طلحة بن حيىي فإين إذا صائم  احلجاج ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا وكيع فذكره

وحدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ٧٧٠٥
دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و : سليمان بن معاذ عن مساك عن عكرمة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

  ذات يوم فقال أعندك شيء قلت ال قال إذا أصوم وهذا إسناد صحيح سلم 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا سهيل بن عمار ثنا روح ثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن  - ٧٧٠٦
قال إين أن أبا طلحة كان يأيت أهله من الضحى فيقول هل عندكم من غداء فإن قالوا ال صام ذلك اليوم و: مالك 
  صائم 

أخربنا أبو نصر بن قتادة وأبو احلسن بن أيب املعروف الفقيه قاال ثنا أبو عمرو بن جنيد قال أخربنا أبو  - ٧٧٠٧
رأيت أبا هريرة يطوف بالسوق مث : مسلم ثنا أبو عاصم عن بن أيب ذئب عن عثمان بن جنيح عن بن املسيب قال 

  قال فأنا صائم  يأيت أهله فيقول أعندكم شيء فإن قالوا ال

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سليمان بن حرب ثنا  - ٧٧٠٨
أن أبا الدرداء كان جييء بعد ما يصبح فيقول : محاد يعين بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة قال حدثتين أم الدرداء 

   ٩صائم  أعندكم غداء فإن مل جيده قال فأنا

  باب من دخل يف صوم التطوع بعد الزوال



أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر احملمد آباذي ثنا أبو قالبة ثنا روح بن عبادة ثنا سفيان ح وأخربنا  - ٧٧٠٩
أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع قال قال الشافعي حكاية عن بشر بن السري 

ه عن سفيان الثوري عن األعمش عن طلحة بن مصرف عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن السلمي أن وغري
  بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس فصام : حذيفة رضي اهللا عنه 

وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال قال الشافعي حكاية عن أيب معاوية عن األعمش عن  - ٧٧١٠
أحدكم باخليار ما مل يأكل أو يشرب وقال : عبد الرمحن بن يزيد عن عبد اهللا هو بن مسعود قال عمارة عن 

الشافعي هم يعين العراقيني ال يرون هذا يزعمون أنه ال يكون صائما حىت ينوي الصوم قبل زوال الشمس وأما حنن 
   ١٠فنقول املتطوع بالصوم مىت شاء نوى الصيام 

  أو استكمال العدد ثالثنيباب الصوم لرؤية اهلالل 

أخربنا أبو بكر حممد بن حممد بن أمحد بن رجاء ثنا أبو احلسن حممد بن حممد بن احلسن الكارزي أنبأ  - ٧٧١١
أنه : علي بن عبد العزيز ثنا القعنيب قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وا اهلالل وال تفطروا حىت تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له ويف رواية القعنيب ذكر رمضان فقال ال تصوموا حىت تر
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكر رمضان وقال فإن غم عليكم رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب ورواه 

  مسلم عن حيىي بن حيىي 

باين ثنا حممد بن شاذان األصم ثنا علي بن حجر أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب هو الشي - ٧٧١٢
ثنا إمساعيل عن أيوب ح وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن 

يعقوب ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
شهر تسع وعشرون فال تصوموا حىت تروه وال تفطروا حىت تروه فإن غم عليكم فاقدروا له زاد محاد إمنا ال: سلم 

يف روايته عن أيوب قال نافع كان بن عمر إذا مضى من شعبان تسع وعشرون نظر له فإن رئي فذاك وإن مل ير ومل 
ة أصبح صائما وكان يفطر مع حيل دون منظره سحاب وال قترة أصبح مفطرا وإن حال دون منظره سحاب أو قتر

الناس وال يأخذ هبذا احلساب قال وقال بن عون ذكرت فعل بن عمر حملمد بن سريين فلم يعجبه أخرجه مسلم يف 
  الصحيح عن زهري بن حرب عن إمساعيل بن علية دون فعل بن عمر 

يع بن سليمان ثنا عبد اهللا بن أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الرب - ٧٧١٣
إذا رأيتم اهلالل : وهب أخربين يونس عن بن شهاب عن سامل عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له أخرجه البخاري من حديث عقيل عن الزهري ورواه 
  مسلم عن حرملة عن بن وهب 

خربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن عبيد اهللا النرسي ثنا روح أ - ٧٧١٤
الشهر تسع : بن عبادة ثنا مالك عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 



فاقدروا له رواه البخاري يف الصحيح عن وعشرون ال تصوموا حىت تروه وال تفطروا حىت تروه فإن غم عليكم 
  القعنيب عن مالك إال أنه قال فأكملوا العدة ثالثني كذا وجدته يف نسخيت 

وقد أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وغريه قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٧٧١٥
عليكم فأكملوا العدة ثالثني ورواية اجلماعة عن مالك على اللفظ  فذكره مبثله وقال فإن غم: الشافعي أنبأ مالك 

األول وقد روى مالك هذا احلديث يف املوطأ على اللفظ األول مث روى عقيبه حديثه عن ثور بن زيد الديلي عن 
كملوا عبد اهللا بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكر رمضان فذكر احلديث وقال فيه فإن غم عليكم فأ

  العدة ثالثني 

فذكره : أخربنا بذلك أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك  - ٧٧١٦
فكأنه ذكر احلديثني مجيعا فغلط الكاتب فدخل له بعض منت احلديث الثاين يف اإلسناد األول وإن كانت رواية 

ري عنه حمفوظة فيحتمل أن يكون مالك رواه على اللفظني مجيعا واهللا أعلم وقد الشافعي والقعنيب من جهة البخا
  رواه إمساعيل بن جعفر عن عبد اهللا بن دينار حنو الرواية األوىل عن مالك 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا  - ٧٧١٧
حممد ثنا حيىي بن حيىي أنبأ إمساعيل بن جعفر عن عبد اهللا بن دينار أنه مسع بن عمر قال قال رسول اهللا جعفر بن 

الشهر تسع وعشرون ليلة ال تصوموا حىت تروه وال تفطروا حىت تروه إال أن يغم عليكم : صلى اهللا عليه و سلم 
   فإن غم عليكم فاقدروا له رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محيد بن مسعدة ثنا عبد الوهاب حدثين  - ٧٧١٨
فذكر حنو : أيوب قال كتب عمر بن عبد العزيز إىل أهل البصرة بلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ما يقدر له أنا رأينا هالل شعبان لكذا أو كذا  حديث بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم زاد وإن أحسن
والصوم إن شاء اهللا لكذا وكذا إال أن تروا اهلالل قبل ذلك قال الشيخ والذي يدل على صحة ما ذكره عمر بن 

  عبد العزيز سائر الروايات عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف هذا الباب منها عن بن عمر 

أيب إسحاق ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنبأ  ما أخربنا أبو زكريا بن - ٧٧١٩
الشهر : حممد بن عبيد ثنا عاصم بن حممد عن أبيه عن عبد اهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  متوا ثالثني هكذا وهكذا وهكذا ثالث مرات بيديه مث قبض يف الثالثة إهبامه فإن غم عليكم فأ

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا أبو األزهر ثنا عبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب رواد  - ٧٧٢٠
إن اهللا تبارك وتعاىل جعل األهلة مواقيت : ثنا أيب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

موه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له أمتوه ثالثني ومنها عن غري بن عمر الروايات فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيت
  الثابتات عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف هذا الباب 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا شعبة  - ٧٧٢١
مد بن زياد قال مسعت أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو قال أبو القاسم صلى اهللا عليه ثنا حم

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثالثني يوما يعين عدوا شعبان ثالثني رواه البخاري يف : و سلم 
  إن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني الصحيح عن آدم بن أيب إياس إال أنه قال يف احلديث ف

وأخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا حيىي بن حممد ثنا عبيد اهللا  - ٧٧٢٢
بن معاذ بن معاذ حدثنا أيب ثنا شعبة عن حممد بن زياد قال مسعت أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم الشهر فعدوا ثالثني رواه مسلم يف الصحيح عن عبيد اهللا بن : لم س
  معاذ 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب وجعفر بن  - ٧٧٢٣
عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول حممد قاال أنبأ حيىي بن حيىي أنبأ إبراهيم بن سعد 

إذا رأيتم اهلالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثالثني يوما رواه : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

د بن يعقوب الشيباين احلافظ ثنا أمحد بن سلمة حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو عبد اهللا حمم - ٧٧٢٤
البزاز ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ حممد بن بشر العبدي ثنا عبيد اهللا عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن 

 أنه ذكر اهلالل فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثالثني رواه: النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن حممد بن بشر 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة  - ٧٧٢٥
يسأله أخربين عمرو بن مرة قال مسعت أبا البحتري قال أهللنا رمضان وحنن بذات عرق فأرسلنا رجال إىل بن عباس 

إن اهللا قد مده لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة : فقال بن عباس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث غندر عن شعبة ورواه عكرمة وحممد بن حنني عن بن عباس يف إكمال العدة 

  ثالثني مبعناه ورواه غري هؤالء أيضا 

صر حممد بن أمحد بن إمساعيل الطرباين هبا أنبأ عبد اهللا بن أمحد بن منصور الطوسي ثنا حممد وأخربنا أبو ن - ٧٧٢٦
بن إمساعيل الصائغ ثنا روح ثنا زكريا بن إسحاق ثنا أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول قال رسول اهللا صلى 

  ا فإن أغمي عليكم فعدوا ثالثني يوما إذا رأيتم اهلالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطرو: اهللا عليه و سلم 

وحدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا عمران القطان عن  - ٧٧٢٧
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم : قتادة عن احلسن عن أيب بكرة قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ثالثني يوما فأكملوا العدة 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل ثنا  - ٧٧٢٨
كان رسول اهللا صلى : عبد اهللا بن صاحل أخربين معاوية بن صاحل عن عبد اهللا بن أيب قيس قال مسعت عائشة تقول 

شعبان ما ال يتحفظ من غريه مث يصوم لرؤيته رمضان فإن غم عليه عد ثالثني يوما  اهللا عليه و سلم يتحفظ من هالل
  مث صام وكذلك رواه عبد الرمحن بن مهدي عن معاوية بن صاحل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي ثنا أبو  - ٧٧٢٩
أحصوا هالل : ن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معاوية عن حممد ب
  شعبان لرمضان 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن خملد ثنا مسلم بن احلجاج أبو  - ٧٧٣٠
ان إال أن يوافق ذلك صياما كان يصومه أحدكم فذكره وزاد فيه وال ختلطوا برمض: احلسني ثنا حيىي بن حيىي 

   ١١وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فإهنا ليست تغمي عليكم العدة 

  باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومني والنهي عن صوم يوم

بأ أبو حممد عبد اهللا بن إبراهيم بن أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب طاهر الدقاق ببغداد أن - ٧٧٣١الشك 
أيوب البزاز ثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن مسلم البصري ثنا مسلم بن إبراهيم ح وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد 

املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام الدستوائي ثنا 
ال يتقدمن أحدكم رمضان :  عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال حيىي بن أيب كثري

بصوم يوم وال يومني إال أن يكون صوما يصومه رجل فليصم ذلك الصوم رواه البخاري يف الصحيح عن مسلم بن 
  إبراهيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام 

ا أبو بكر أمحد بن إسحاق بن أيوب الفقيه إمالء أنبأ بشر بن موسى ثنا حيىي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثن - ٧٧٣٢
بن بشر احلريري ثنا معاوية بن سالم عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة أن أبا هريرة حدثه أن رسول اهللا صلى اهللا 

اما فيصومه رواه مسلم ال تقدموا قبل رمضان بيوم أو يومني إال أن يكون رجال كان يصوم صي: عليه و سلم قال 
يف الصحيح عن حيىي بن بشر ورواه أيوب واألوزاعي وعلي بن املبارك ومعمر وشيبان وحسني املعلم ومهام وأبان 

  عن حيىي بن أيب كثري بنحو من رواية هشام ومعاوية ورواه حممد بن عمرو عن أيب سلمة 

از قراءة عليه من أصل كتابه ببغداد ثنا أبو عمرو أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن داود الرز - ٧٧٣٣
عثمان بن أمحد الدقاق إمالء ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن 

ال تقدموا الشهر باليوم واليومني إال أن يوافق ذلك صوما كان : أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
صومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثالثني مث أفطروا وروي عن عمر بن اخلطاب ي

  وعبد اهللا بن العباس وحذيفة بن اليمان وطلق بن علي وغريهم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 



سن بن إسحاق البزاز ببغداد قاال أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ بنيسابور وأبو احلسن حممد بن أمحد بن احل - ٧٧٣٤
ثنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن إسحاق الفاكهي مبكة ثنا أبو حيىي بن أيب مسرة ثنا عبد السالم بن عاصم الرازي 
مبكة أنبأ أبو زهري عبد الرمحن بن مغراء ثنا حممد بن إسحاق عن حممد بن إبراهيم عن مالك بن أيب عامر عن عمر 

ال تقدموا هذا الشهر صوموا لرؤيته وأفطروا : هللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال بن اخلطاب رضي ا
  لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثالثني 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو بن  - ٧٧٣٥
بن عبادة ثنا زكريا بن إسحاق ثنا عمرو بن دينار أن حممد بن حنني أخربه أنه  البختري ثنا احلسن بن مكرم ثنا روح

إين ألعجب من هؤالء الذين يصومون قبل رمضان إمنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسع بن عباس يقول 
  إذا رأيتم اهلالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ثالثني 

نا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا أبو األزهر ثنا عبد اهللا بن بكر السهمي عن حامت هو بن أخرب - ٧٧٣٦
دخلت على عكرمة يف يوم وقد أشكل علي أمن رمضان هو أم من شعبان : أيب صغرية عن مساك يعين بن حرب قال 

ن تطوعا فدخلت على عكرمة وهو فأصبحت صائما فقلت إن كان من رمضان مل يسبقين وإن كان من شعبان كا
يأكل خبزا وبقال ولبنا فقال هلم إىل الغداء قلت إين صائم فقال أحلف باهللا لتفطرنه قلت سبحان اهللا قال أحلف 
باهللا لتفطرنه فلما رأيته ال يستثىن أفطرت فغدوت ببعض الشيء وأنا شبعان مث قلت هات فقال مسعت بن عباس 

 عليه و سلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت بينكم وبينه سحابة أو يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا
  غيابة فأكملوا العدة وال تستقبلوا الشهر استقباال ال تستقبلوا رمضان بيوم من شعبان 

 وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود حدثنا احلسن بن علي ثنا حسني عن زائدة - ٧٧٣٧
ال تقدموا الشهر بصيام يوم وال : عن مساك عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يومني إال أن يكون شيئا يصومه أحدكم وال تصوموا حىت تروه مث صوموا حىت تروه فإن حال دونه غمامة فأمتوا 
حامت بن أيب صغرية وشعبة واحلسن بن صاحل عن  العدة ثالثني مث أفطروا الشهر تسع وعشرون قال أبو داود ورواه

  مساك مبعناه مل يقولوا مث أفطروا قال الشيخ ورواه أبو عوانة عن مساك خمتصرا فجعل إكمال العدة لشعبان 

أخربناه أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا أبو عوانة  - ٧٧٣٨
صوموا رمضان لرؤيته وأفطروا : ن عكرمة عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عن مساك ع

لرؤيته فإن حال بينكم وبينه غمامة أو ضبابة فأكملوا شهر شعبان ثالثني وال تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان 
  وكأنه ذكر احلكم يف الطرفني مجيعا فروى كل واحد منهما أحد طرفيه 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن الصباح البزاز ثنا جرير بن عبد  - ٧٧٣٩
ال تقدموا : احلميد الضيب عن منصور عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

الل أو تكملوا العدة وصله جرير عن منصور بذكر الشهر حىت تروا اهلالل أو تكملوا العدة مث صوموا حىت تروا اهل
حذيفة فيه وهو ثقة حجة ورواه الثوري ومجاعة عن منصور عن ربعي عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 



بن عبد الوهاب الفراء أنبأ  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا حممد - ٧٧٤٠
مسعت رجال سأل النيب صلى اهللا عليه و : حماضر بن املرووع ثنا هشام بن حسان عن قيس بن طلق عن أبيه قال 

سلم عن اليوم الذي يشك فيه فيقول بعضهم هذا من شعبان وبعضهم هذا من رمضان فقال رسول اهللا صلى اهللا 
  وال تفطروا حىت تروا اهلالل فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني  عليه و سلم ال تصوموا حىت تروا اهلالل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ثنا أبو بكر  - ٧٧٤١
كنا عند عمار بن : قال بن أيب شيبة ثنا أبو خالد األمحر عن عمرو بن قيس املالئي عن أيب إسحاق عن صلة بن زفر 

ياسر فأتى بشاة مصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال إين صائم فقال عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا 
  القاسم صلى اهللا عليه و سلم أخرج البخاري متنه يف ترمجة الباب 

ن أمحد بن منصور الطوسي ثنا أخربنا أبو نصر حممد بن أمحد بن إمساعيل البزاز الطوسي ثنا عبد اهللا ب - ٧٧٤٢
أن النيب صلى اهللا عليه : حممد بن إمساعيل الصائغ ثنا روح بن عبادة ثنا الثوري عن أيب عباد عن أبيه عن أيب هريرة 

و سلم هنى عن صيام قبل رمضان بيوم واألضحى والفطر وأيام التشريق ثالثة أيام بعد يوم النحر أبو عباد هو عبد 
  ربي غري قوي اهللا بن سعيد املق

أخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل املاسرجسي ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ح  - ٧٧٤٣
وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب قاال ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن 

كان عمر رضي اهللا عنه إذا : ودي عن هالل عن عبد اهللا بن عكيم قال عون أنبأ عبد الرمحن بن عبد اهللا املسع
كانت الليلة اليت يشك فيها من رمضان قام حني يصلي املغرب مث قال إن هذا شهر كتب اهللا عليكم صيامه ومل 

من مل يستطع يكتب عليكم قيامه فمن استطاع منكم أن يقوم فليقم فإهنا من نوافل اخلري اليت أمر اهللا عز و جل هبا و
فلينم على فراشه وال يقل قائل إن صام فالن صمت وإن قام فالن قمت فمن صام أو قام فليجعل ذلك هللا عز و 

جل أقلوا اللغو يف بيوت اهللا عز و جل وليعلم أحدكم أنه يف صالة ما انتظر الصالة أال ال يتقدمن الشهر منكم أحد 
  فعدوا شعبان ثالثني مث ال تفطروا حىت يغسق الليل على الظراب صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم 

أخربنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر احلفار ببغداد أنبأ احلسني بن حيىي بن عياش القطان ثنا إبراهيم  - ٧٧٤٤
ل هذا كان خيطب إذا حضر رمضان مث يقو: بن جمشر ثنا هشيم عن جمالد عن الشعيب عن علي رضي اهللا عنه أنه 

الشهر املبارك الذي فرض اهللا صيامه ومل يفرض قيامه ليحذر رجل أن يقول أصوم إذا صام فالن أو أفطر إذا أفطر 
فالن أال إن الصيام ليس من الطعام والشراب ولكن من الكذب والباطل واللغو أال ال تقدموا الشهر إذا رأيتم 

فأكملوا العدة قال كان يقول ذلك بعد صالة الفجر وصالة اهلالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم 
  العصر 

وأخربنا أبو الفتح أنبأ احلسني ثنا إبراهيم ثنا هشيم عن جمالد عن الشعيب عن مسروق أن عمر رضي اهللا  - ٧٧٤٥
  مثل ذلك : عنه كان يقول 



الصويف ثنا محزة بن حممد الكاتب ثنا  أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن - ٧٧٤٦
أن عمر وعليا رضي اهللا عنهما كانا ينهيان عن صوم اليوم : نعيم بن محاد ثنا حفص بن غياث عن جمالد عن عامر 

  الذي يشك فيه من رمضان 

ثنا حممد أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن حممد بن فنجويه الدينوري ثنا أمحد بن احلسن بن ماجة القزويين  - ٧٧٤٧
لو صمت : بن منده ثنا احلسني بن حفص ثنا إسرائيل عن عبد العزيز بن حكيم احلضرمي قال مسعت بن عمر يقول 

السنة كلها ألفطرت ذلك اليوم الذي يشك فيه من رمضان ورواه الثوري عن عبد العزيز قال رأيت بن عمر يأمر 
  رجال يفطر يف اليوم الذي يشك فيه 

ني بن حممد بن فنجويه الدينوري ثنا موسى بن حممد بن علي بن عبد اهللا ثنا علي بن حممد بن أخربنا احلس - ٧٧٤٨
ماهان ثنا علي بن حممد الطنافسي ثنا وكيع ثنا أبو الضريس عقبة بن عمار عن عبد الرمحن بن عابس النخعي عن 

   من أن أزيد فيه يوما ليس منه ألن أفطر يوما من رمضان مث أقضيه أحب إيل: أبيه قال قال عبد اهللا بن مسعود 

وأخربنا أبو عبد اهللا بن فنجويه ثنا أمحد بن احلسن بن ماجة ثنا حممد بن أيوب أنبأ أبو سلمة ثنا مهام ثنا  - ٧٧٤٩
اختلفوا يف يوم ال يدري أمن رمضان هو أم من شعبان فأتينا أنسا فوجدناه جالسا يتغدى وروينا عن : قتادة قال 

أنه كان ينهي عن صوم اليوم الذي يشك فيه وعن بن عباس أنه كان يقول افصلوا يعين بني صوم  حذيفة بن اليمان
   ١٢رمضان وشعبان بفطر 

  باب اخلرب الذي ورد يف النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان

ن داود ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم ثنا سليمان ب - ٧٧٥٠
: عبد العزيز بن حممد عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حىت يدخل رمضان 

يم بن قتيبة الطوسي وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا النضر الفقيه يقول مسعت حممد بن إبراه - ٧٧٥١
يقول مسعت قتيبة بن سعيد يقول مسعت عبد العزيز بن حممد يقول قدم علينا عباد بن كثري املدينة فمال إىل جملس 

العالء يعين فأخذ بيده فأقامه مث قال اللهم إن هذا حيدث عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
تصوموا فقال العالء اللهم إن أيب حدثين عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا انتصف شعبان فال : قال 

بذلك رواه أبو داود عن قتيبة مث قال أبو داود وقال أمحد بن حنبل هذا حديث منكر قال وكان عبد الرمحن ال 
   ١٣حيدث به 

  باب الرخصة يف ذلك مبا هو أصح من حديث العالء

  عن أيب هريرة يف النهي عن التقدم إال أن يكون صوما كان يصومه قد مضى حديث أيب سلمة 



وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري أنبأ إمساعيل الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا  - ٧٧٥٢
 عليه و سلم هنى رسول اهللا صلى اهللا: عبد الرزاق أنبأ معمر عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال 

  عن أن يعجل شهر رمضان بصوم يوم أو يومني إال رجال كان يصوم صياما فيأيت ذلك على صيامه 

وأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا هشام عن  - ٧٧٥٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ال يصوم من : حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن عائشة رضي اهللا عنها 

السنة شهرا إال شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث هشام 
الدستوائي ورواه أبو النصر عن أيب سلمة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت ما رأيته يف شهر أكثر صياما منه يف 

بيد عن أيب سلمة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان شعبان ورواه بن أيب ل
إال قليال ورواه حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان يصوم شعبان كله إال قليال بل 

  كان يصومه كله 

نا أبو العباس هو األصم ثنا هارون بن سليمان أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ث - ٧٧٥٤
حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن منصور ح وحدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن 

جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن أيب سلمة عن أم سلمة رضي 
ن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يكن يصوم شهرين جيمع بينهما إال شعبان ورمضان لفظ حديث شعبة أ: اهللا عنها 

ويف رواية سفيان قالت ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صائما شهرين متتابعني إال أنه كان يصل شعبان 
  برمضان 

أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا حممد بن جعفر ثنا  وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا - ٧٧٥٥
شعبة عن توبة العنربي عن حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة عن أم سلمة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و 

   ١٤أنه مل يكن يصوم من السنة شهرا تاما إال شعبان يصله برمضان : سلم 

  باب اخلرب الذي ورد يف صوم سرر شعبان

أخربنا أبو نصر أمحد بن علي بن أمحد الفامي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا حممد بن  - ٧٧٥٦
إبراهيم البوشنجي ثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء ثنا مهدي بن ميمون ثنا غيالن بن جرير عن مطرف عن عمران بن 

يسمع صمت من سرر هذا الشهر شيئا فقال الرجل أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له أو لرجل وهو : حصني 
ال يا رسول اهللا قال فإذا أفطرت فصم يومني مكانه رواه البخاري يف الصحيح عن الصلت بن حممد عن مهدي 

  ورواه مسلم عن عبد اهللا بن حممد بن أمساء 

نا حممد بن الفضل أبو وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ث - ٧٧٥٧
فذكره بإسناده أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لرجل صمت من سرر هذا الشهر : النعمان ثنا مهدي بن ميمون 

شيئا قال ال يعين شعبان قال فإذا أفطرت فصم يوما أو يومني رواه البخاري يف الصحيح عن أيب النعمان قال وقال 
  صلى اهللا عليه و سلم من سرر شعبان ثابت عن مطرف عن عمران عن النيب 



أخربناه أبو نصر أمحد بن علي بن أمحد الفامي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن سفيان ثنا  - ٧٧٥٨
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له : هدبة بن خالد ثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حصني 

ر شعبان شيئا قال ال قال فإذا أفطرت فصم يومني رواه مسلم يف الصحيح عن هداب بن أو لرجل صمت من سر
  خالد 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا إبراهيم بن العالء الزبيدي من كتابه ثنا  - ٧٧٥٩
وة قال قام معاوية يف الناس بدير مسحل الذي الوليد بن مسلم ثنا عبد اهللا بن العالء عن أيب األزهر املغرية بن فر

على باب محص فقال يا أيها الناس إنا قد رأينا اهلالل يوم كذا وكذا وأنا متقدم بالصيام فمن أحب أن يفعله فليفعله 
فقام إليه مالك بن هبرية السبائي فقال يا معاوية أشيء مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أم شيء من رأيك 

صوموا الشهر وسره أخربنا أبو علي أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود : قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
ثنا سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي يف هذا احلديث قال الوليد مسعت أبا عمرو يعين األوزاعي يقول سره أوله قال 

سهر قال كان سعيد بن عبد العزيز يقول سره أوله قال الشيخ وحدثنا أبو داود ثنا أمحد بن عبد الواحد ثنا أبو م
ورواه غريه عن األوزاعي أنه قال سره آخره وهو الصحيح وأراد به اليوم أو اليومني اللذين يستتر فيهما القمر قبل 

سره يوم الشك أو أراد به صيام آخر الشهر مع يوم الشك إذا وافق ذلك عادته يف صوم آخر كل شهر وقيل أراد ب
   ١٥وسطه وسر كل شيء جوفه فعلى هذا أراد أيام البيض واهللا أعلم 

  باب من رخص من الصحابة يف صوم يوم الشك

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األصم ثنا احلسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون أنبأ شعبة عن  - ٧٧٦٠
سي هبا ثنا عبد اهللا بن أمحد بن منصور الطوسي ثنا حممد بن ح وأخربنا أبو نصر حممد بن أمحد بن إمساعيل الطو

: إمساعيل الصائغ ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة قال مسعت يزيد بن مخري عن عبد اهللا بن أيب موسى موىل لبين نصر أنه 
ن أفطر سأل عائشة رضي اهللا عنها عن اليوم الذي يشك فيه الناس فقالت ألن أصوم يوما من شعبان أحب إيل من أ

  يوما من رمضان لفظ حديث روح ويف رواية يزيد عن الشهر إذا غم ومل يقل موىل لبين نصر 

وأخربنا أبو عبد اهللا بن فنجويه الدينوري بالدامغان ثنا عبيد اهللا بن حممد بن شنبة ثنا حممد يعين  - ٧٧٦١
: نذر عن أمساء رضي اهللا عنها أهنا احلضرمي ثنا عثمان ثنا حيىي بن ضريس ثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت امل

كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان قال وحدثنا عثمان ثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صاحل عن أيب 
مرمي عن أيب هريرة قال ألن أصوم اليوم الذي يشك فيه من شعبان أحب إيل من أن أفطر يوما من رمضان كذا 

ورواية أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف النهي عن التقدم  روي عن أيب هريرة هبذا اإلسناد
إال أن يوافق صوما كان يصومه أصح من ذلك وأما الذي روي عن علي رضي اهللا عنه يف ذلك فإمنا قاله عند 

رناه فيما مضى شهادة رجل على رؤية اهلالل وذلك يرد إن شاء اهللا تعاىل وإما مذهب بن عمر يف ذلك فقد ذك
ورواية يزيد بن هارون تدل على أن مذهب عائشة رضي اهللا عنها يف ذلك كمذهب بن عمر يف الصوم إذا غم 

الشهر دون أن يكون صحوا ومتابعة السنة الثابتة وما عليه أكثر الصحابة وعوام أهل العلم أوىل بنا وباهللا التوفيق 
١٦   



  باب الشهادة على رؤية هالل رمضان

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو البختري عبد اهللا بن حممد بن شاكر ثنا  - ٧٧٦٢
احلسني بن علي اجلعفي ثنا زائدة عن مساك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا 

أتشهد أن ال إله إال اهللا قال نعم قال أتشهد أن حممدا  إين رأيت اهلالل يعين هالل رمضان فقال: عليه و سلم فقال 
  رسول اهللا قال نعم قال يا بالل أذن يف الناس أن يصوموا غدا 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا حممد بن بكار بن الريان ثنا الوليد يعين  - ٧٧٦٣
   أنه مل يقل يعين هالل رمضان بنحوه إال: بن أيب ثور عن مساك فذكره 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسن بن حليم أنبأ أبو املوجه أنبأ عبدان أنبأ الفضل بن موسى ثنا  - ٧٧٦٤
جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ليلة هالل : سفيان الثوري عن مساك عن عكرمة عن بن عباس قال 

هللا إين قد رأيت اهلالل فقال أتشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا قال نعم قال فنادي أن رمضان فقال يا رسول ا
  صوموا وكذلك روي عن أيب عاصم عن الثوري موصوال ورواه غريمها عن الثوري مرسال 

اد عن مساك وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا مح - ٧٧٦٥
أهنم شكوا يف هالل رمضان مرة فأرادوا أن ال يقوموا وال يصوموا فجاء أعرايب من احلرة فشهد أنه : عن عكرمة 

رأى اهلالل فأيت به النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أتشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا قال نعم وشهد أنه رأى 
أن يقوموا وأن يصوموا قال أبو داود ورواه مجاعة عن مساك عن عكرمة مرسال ومل  اهلالل فأمر بالال فنادى يف الناس

  يذكر القيام أحد إال محاد بن سلمة قال الشيخ حديث محاد رواه أبو داود عن موسى عن محاد مرسال 

عثمان بن  وقد أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ يف كتاب املستدرك أنبأ أمحد بن حممد بن سلمة العنزي ثنا - ٧٧٦٦
فذكره موصوال مبثله : سعيد الدارمي ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد بن سلمة عن مساك عن عكرمة عن بن عباس 

  إال أنه مل يقل مرة 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا حممود بن خالد وعبد اهللا بن عبد الرمحن  - ٧٧٦٧
ثه أتقن قاال ثنا مروان هو بن حممد عن عبد اهللا بن وهب عن حيىي بن عبد اهللا بن سامل عن أيب السمرقندي وأنا حلدي

ترايا الناس اهلالل فأخربت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أين رأيته فصام : بكر بن نافع عن أبيه عن بن عمر قال 
ن عمر احلافظ تفرد به مروان بن حممد عن بن وأمر الناس بصيامه وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي قال قال علي ب

  وهب وهو ثقة قال الشيخ هذا احلديث يعد يف أفراد مروان بن حممد الدمشقي رواه عنه الربيع بن سليمان 

وقد أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حممد بن إمساعيل بن مهران ثنا هارون بن  - ٧٧٦٨
فذكره مبثله إال أنه قال فصام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأمر : ا عبد اهللا بن وهب أخربين حيىي سعيد األيلي ثن

الناس بالصيام وروى حفص بن عمر اإلبلي أبو إمساعيل وهو ضعيف احلديث عن مسعر بن كدام وأيب عوانة عن 
قال فجاء رجل إىل وإليها فشهد عنده عبد امللك بن ميسرة عن طاوس قال شهدت املدينة وهبا بن عمر وبن عباس 



على رؤية اهلالل هالل رمضان فسأل بن عمر وبن عباس عن شهادته فأمراه أن جييزه وقاال إن رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم أجاز شهادة رجل على رؤية هالل رمضان قاال وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال جييز على 

  ة رجلني شهادة اإلفطار إال شهاد

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة األنصاري أنبأ أبو أمحد احلسني بن علي التميمي  - ٧٧٦٩
أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن خملد بن حفص الدوري ببغداد ثنا حيىي بن عياش ثنا حفص بن عمر أبو إمساعيل اإلبلي ثنا 

  غي أن حيتج به وفيما مضى كفاية فذكره وهذا مما ال ينب: أبو عوانة ومسعر 

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان  - ٧٧٧٠
أنبأ الشافعي أنبأ عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت 

د عند علي رضي اهللا عنه على رؤية هالل رمضان فصام وأحسبه قال وأمر الناس أن يصوموا أن رجال شه: حسني 
   ١٧وقال أصوم يوما من شعبان أحب إيل من أن أفطر يوما من رمضان 

  باب اهلالل يرى بالنهار

ا هارون بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثن - ٧٧٧١
جاءنا كتاب عمر وحنن خبانقني أن : سليمان ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن أيب وائل قال 

األهلة بعضها أكرب من بعض فإذا رأيتم اهلالل هنارا فال تفطروا حىت متسوا إال أن يشهد رجالن مسلمان أهنما أهاله 
  ري باألمس عشية هكذا رواه مجاعة عن سفيان الثو

فزاد فيه فإذا رأيتم اهلالل أول النهار فال تفطروا حىت يشهد : ورواه مؤمل بن إمساعيل عن سفيان  - ٧٧٧٢
رجالن ذوا عدل أهنما أهاله باألمس عشية أخربناه أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر 

ل ثنا سفيان حدثين منصور فذكره قال علي قال لنا أبو بكر النيسابوري ثنا حاجب بن سليمان ثنا مؤمل بن إمساعي
إن كان مؤمل حفظه فهو غريب وخالفه إمام عبد الرمحن بن مهدي قال الشيخ وهذا اللفظ قد رواه شعبة عن 

  سليمان بن مهران األعمش عن أيب وائل 

كر النيسابوري حدثين يوسف بن أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ أنبأ أبو ب - ٧٧٧٣
سعيد بن مسلم ثنا حجاج بن حممد ح قال وحدثنا أبو بكر ثنا أمحد بن سعيد بن صخر ثنا النضر بن مشيل ح قال 

وحدثنا أبو بكر ثنا حممد بن إبراهيم أبو أمية والعباس بن حممد وحممد بن أمحد بن اجلنيد قالوا ثنا روح ثنا شعبة عن 
أتانا كتاب عمر خبانقني أن األهلة بعضها أعظم من بعض فإذا رأيتم اهلالل من أول : قال سليمان عن أيب وائل 

النهار فال تفطروا حىت يشهد شاهدان أهنما رأياه باألمس ورواه أيضا محاد بن سلمة عن األعمش كما رواه شعبة 
  ورواه إبراهيم النخعي مرسال خبالف ذلك 

حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد  أخربناه أبو حممد عبد اهللا بن - ٧٧٧٤
كتب عمر إىل عتبة بن فرقد إذا رأيتم : بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري عن مغرية عن شباك عن إبراهيم قال 



مس فال تفطروا حىت تصوموا اهلالل هنارا قبل أن تزول الشمس لتمام ثالثني فأفطروا وإذا رأيتموه بعد ما تزول الش
  هكذا رواه إبراهيم النخعي منقطعا وحديث أيب وائل أصح من ذلك 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر  - ٧٧٧٥
أن أناسا رأوا هالل : بد اهللا بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سامل بن ع

  الفطر هنارا فأمت عبد اهللا بن عمر صيامه إىل الليل وقال ال حىت يرى من حيث يرى بالليل 

إن ناسا يفطرون إذا : ورواه عبد العزيز بن أيب سلمة عن بن شهاب عن سامل قال كان بن عمر يقول  - ٧٧٧٦
   تروه ليال من حيث يرى رأوا اهلالل هنارا وإنه ال يصلح لكم أن تفطروا حىت

أخربناه أبو نصر حممد بن أمحد بن إمساعيل الطوسي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن منصور ثنا حممد بن إمساعيل  - ٧٧٧٧
فذكره وروينا يف ذلك عن عثمان بن عفان وعبد اهللا بن مسعود : الصائغ ثنا روح ثنا عبد العزيز بن أيب سلمة 

   ١٨رضي اهللا عنهما 

  يه يف كل ليلة من نية الصيام للغدباب ما عل

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن منصور التاجر  - ٧٧٧٨
إمالء أنبأ حممد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي ثنا بن بكري ثنا الليث بن سعد وبن وهب عن حيىي بن أيوب عن عبد 

: بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه عن حفصة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  اهللا بن أيب بكر عن
   ١٩من مل يبيت الصيام قبل الفجر فال صيام له 

  باب من أصبح جنبا يف شهر رمضان

قوب أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وغريمها قالوا أنبأ أبو العباس حممد بن يع - ٧٧٧٩
الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن معمر عن أيب يونس موىل عائشة عن عائشة 

أن رجال قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهي تسمع إين أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فقال : رضي اهللا عنها 
بح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل مث أصوم ذلك اليوم فقال الرجل إنك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا أص

لست مثلنا قد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال واهللا إين 
من ذلك الوجه ألرجو أن أكون أخشاكم هللا وأعلمكم مبا أتقي تابعه إمساعيل بن جعفر عن عبد اهللا بن عبد الرمحن و

  أخرجه مسلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن نعيم ثنا قتيبة بن سعيد ح  - ٧٧٨٠
وأخربنا أبو احلسن املقرئ املهرجاين هبا أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع قاال ثنا 

أن : عبد اهللا بن عبد الرمحن بن معمر بن حزم أن أبا يونس موىل عائشة أخربه عن عائشة  إمساعيل بن جعفر ثنا
رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يستفتيه وعائشة رضي اهللا عنها تسمع من وراء الباب فقال يا رسول اهللا 

تدركين الصالة وأنا جنب فأصوم تدركين الصالة وأنا جنب فأصوم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا 



فقال لست مثلنا قد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال واهللا إين ألرجو أن أكون أخشاكم هللا وأعلمكم 
  مبا أتقي رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد 

يد الدارمي ثنا حيىي بن حيىي عن أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سع - ٧٧٨١
مالك بن أنس فيما قرأ عليه عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن 

إن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليصبح : عائشة وأم سلمة زوجي النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنما قالتا 
  مث يصوم جنبا من مجاع غري احتالم 

وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا  - ٧٧٨٢
  مبثله زاد يف متنه يف رمضان مث يصوم رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وذكر قوله يف رمضان : مالك فذكره 

و حممد عبد اهللا بن يوسف قال أبو حممد ثنا وقال أبو عبد اهللا أنبأ أبو عبد وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأب - ٧٧٨٣
اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا حسني بن حسن بن مهاجر ثنا هارون بن سعيد األيلي ثنا بن وهب أخربين عمرو 

ثه أن مروان أرسله بن احلارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد اهللا بن كعب احلمريي أن أبا بكر بن عبد الرمحن حد
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصبح جنبا من : إىل أم سلمة يسأهلا عن الرجل يصبح جنبا أيصوم فقالت 

  مجاع ال حلم مث ال يفطر وال يقضي رواه مسلم يف الصحيح عن هارون بن سعيد 

العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو  - ٧٧٨٤
سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب عن عروة بن الزبري وأيب بكر بن عبد الرمحن أن عائشة 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدركه الفجر يف رمضان وهو جنب من غري حلم : رضي اهللا عنها قالت 
  يف الصحيح عن أمحد بن صاحل ورواه مسلم عن حرملة كالمها عن بن وهب فيغتسل ويصوم رواه البخاري 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا القعنيب  - ٧٧٨٥
عقوب أنبأ الربيع بن فيما قرأ على مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن ي
كنت وأيب عند مروان : سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن مسي موىل أيب بكر أنه مسع أبا بكر بن عبد الرمحن يقول 

بن احلكم وهو أمري املدينة فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم فقال مروان أقسمت عليك 
املؤمنني عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك قال أبو بكر فذهب عبد الرمحن  يا عبد الرمحن لتذهنب إىل أمي

وذهبت معه حىت دخلنا على عائشة فسلم عليها عبد الرمحن فقال يا أم املؤمنني إنا كنا عند مروان فذكر له أن أبا 
لرمحن أترغب عما كان هريرة قال من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم فقالت عائشة ليس كما قال أبو هريرة يا عبد ا

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفعله فقال عبد الرمحن ال واهللا فقالت عائشة رضي اهللا عنها فأشهد على رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن كان ليصبح جنبا من مجاع غري احتالم مث يصوم ذلك اليوم قال مث خرجنا حىت دخلنا 

مثل ما قالت عائشة فخرجنا حىت جئنا مروان فقال له عبد الرمحن ما قالتا  على أم سلمة فسأهلا عن ذلك فقالت
فقال مروان أقسمت عليك يا أبا حممد لتركنب دابيت بالباب فلتأتني أبا هريرة فلتخربنه بذلك فركب عبد الرمحن 

ال علم يل بذلك إمنا وركبت معه حىت أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرمحن ساعة مث ذكر ذلك له فقال أبو هريرة 



أخربين خمرب رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب مدرجا يف روايته عن أيب اليمان عن شعيب عن الزهري عن أيب 
  بكر بن عبد الرمحن مبعىن هذا احلديث إال أن يف حديثه فقال كذلك حدثين الفضل بن عباس وهو أعلم 

بد اهللا الشيباين ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا حممد بن رافع ثنا عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو ع - ٧٧٨٦
الرزاق أنبأ بن جريج أخربين عبد امللك بن أيب بكر بن عبد الرمحن عن أيب بكر يعين أباه قال مسعت أبا هريرة يقول 

كر ذلك فانطلق من أدركه الفجر جنبا فال يصم قال فذكرت ذلك لعبد الرمحن بن احلارث ألبيه فأن: يف قصصه 
عبد الرمحن وانطلقت معه حىت دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي اهللا عنهما فسأهلما عبد الرمحن عن ذلك قال 
فكلتامها قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصبح جنبا من غري حلم مث يصوم قال فانطلقنا حىت دخلنا 

زمت عليك إال ما ذهبت إىل أيب هريرة ورددت عليه ما يقول على مروان فذكر ذلك له عبد الرمحن فقال مروان ع
قال فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله قال فذكر ذلك له عبد الرمحن فقال أبو هريرة مسعت ذلك من 

الفضل بن عباس ومل أمسعه من النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول يف ذلك قلت لعبد 
  قالتا يف رمضان قال كذلك يصبح جنبا من غري حلم مث يصوم رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع  امللك

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حيىي بن أيب طالب  - ٧٧٨٧
أن أبا هريرة رضي اهللا : تادة عن سعيد بن املسيب أنبأ عبد الوهاب هو بن عطاء أنبأ سعيد يعين بن أيب عروبة عن ق

  عنه رجع عن قوله قبل موته 

رجع أبو هريرة عن قوله رجوعا : قال وأخربنا عبد الوهاب أنبأ عمر بن قيس املكي قال قال عطاء  - ٧٧٨٨
 هذا أن يكون حسنا يعين يف اجلنب إذا أصبح ومل يغتسل وروينا عن أيب بكر بن املنذر أنه قال أحسن ما مسعت يف

ذلك حمموال على النسخ وذلك أن اجلماع كان يف أول اإلسالم حمرما على الصائم يف الليل بعد النوم كالطعام 
والشراب فلما أباح اهللا عز و جل اجلماع إىل طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك 

عه من الفضل بن عباس على األمر األول ومل يعلم بالنسخ فلما مسع اليوم الرتفاع احلظر فكان أبو هريرة يفيت مبا مس
   ٢٠خرب عائشة وأم سلمة صار إليه 

  باب الوقت الذي حيرم فيه الطعام على الصائم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ بنيسابور وأبو احلسن حممد بن يعقوب بن أمحد الفقيه بالطابران قاال أنبأ أبو  - ٧٧٨٩
حممد بن يوسف الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عمرو بن عون الواسطي ثنا هشيم عن النضر حممد بن 

ملا نزلت كلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود : حصني عن الشعيب عن عدي بن حامت قال 
جعلت أقوم من الليل فأنظر من الفجر اآلية عمدت إىل عقالني عقال أبيض وعقال أسود فجعلتهما حتت وساديت ف

فال يتبني يل فلما أصبحت غدوت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربته فضحك فقال إن كان وسادك لعريضا إمنا 
ذاك بياض النهار من سواد الليل رواه البخاري يف الصحيح عن حجاج بن منهال عن هشيم وأخرجه مسلم من 

  وجه آخر عن حصني 



علي احلسني بن حممد الروذباري أنبأ أبو النضر الفقيه أنبأ عثمان بن سعيد الدارمي أنبأ سعيد وأخربنا أبو  - ٧٧٩٠
وكلوا واشربوا { نزلت هذه اآلية : بن أيب مرمي ثنا أبو غسان حدثين أبو حازم عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال 

قال وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط }  من الفجر{ ومل ينزل } حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود 
أحدهم يف رجليه اخليط األبيض واخليط األسود فال يزال يأكل ويشرب حىت يتبني له زيهما فأنزل اهللا تعاىل بعد 

فعلموا أنه إمنا يعين بذلك الليل والنهار قال بن أيب مرمي وحدثين بن أيب حازم عن أبيه عن سهل } من الفجر { ذلك 
حوه رواه البخاري يف الصحيح عن سعيد بن أيب مرمي باإلسنادين مجيعا ورواه مسلم عن حممد بن سهل بن سعد بن

  وأيب بكر بن إسحاق عن بن أيب مرمي باإلسناد األول 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ خملد بن جعفر الدقاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا محاد بن زيد  - ٧٧٩١
ال يغرنكم : هللا بن سوادة القشريي عن أبيه عن مسرة بن جندب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثنا عبد ا

من سحوركم أذان بالل وال بياض األفق املستطيل هكذا حىت يستطري هكذا وحكى محاد بيده قال يعين معترضا 
  رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الربيع الزهراين 

يا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن أخربنا أبو زكر - ٧٧٩٢
يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك بن أيب ذئب عن احلارث بن عبد الرمحن عن حممد بن عبد 

ذنب السرحان فإنه ال حيل  مها فجران فأما الذي كأنه: الرمحن بن ثوبان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
شيئا وال حيرمه وأما املستطيل الذي يأخذ باألفق فإنه حيل الصالة وحيرم الطعام هذا مرسل وقد روي موصوال بذكر 

  جابر بن عبد اهللا فيه 

أخربنا أبو سعد سعيد بن حممد بن أمحد الشعييب أنبأ أبو احلسني عبد اهللا بن إبراهيم بن جعفر البزاز  - ٧٧٩٣
ينيب ببغداد ثنا أمحد بن عبد الرمحن بن مرزوق بن أيب عوف ثنا عمرو الناقد ثنا أبو أمحد الزبريي ح وأخربنا أبو الز

عبد اهللا احلافظ ثنا أبو النضر الفقيه ثنا أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا حممد بن علي بن حمرز البغدادي 
فيان عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول اهللا بالفسطاط خبرب غريب ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا س

الفجر فجران فأما األول فإنه ال حيرم الطعام وال حيل الصالة وأما الثاين فإنه حيرم الطعام : صلى اهللا عليه و سلم 
فجران وحيل الصالة لفظ حديث بن حمرز ويف رواية عمرو الناقد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الفجر 

فجر حيل فيه الطعام وحترم فيه الصالة وفجر حتل فيه الصالة وحيرم فيه الطعام أسنده أبو أمحد الزبريي ورواه غريه 
   ٢١عن الثوري موقوفا على بن عباس 

  باب الوقت الذي حيل فيه فطر الصائم

احلميدي ثنا سفيان ثنا هشام  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا بشر بن موسى ثنا - ٧٧٩٤
إذا أقبل : بن عروة أخربين أيب قال مسعت عاصم بن عمر حيدث عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم رواه البخاري يف الصحيح عن احلميدي 
  ن عروة وأخرجه مسلم من أوجه عن هشام ب



حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا حممد  - ٧٧٩٥
كنا مع رسول : بن عمرو احلرشي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ هشيم عن أيب إسحاق الشيباين عن عبد اهللا بن أيب أوىف قال 

ر رمضان فلما غابت الشمس قال يا فالن انزل فاجدح لنا قال يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر يف شه
اهللا إن عليك هنارا قال انزل فاجدح لنا فنزل فجدح له فأتاه به فشربه النيب صلى اهللا عليه و سلم مث قال بيده إذا 

حيىي وأخرجه غابت الشمس من ههنا وجاء الليل من ههنا فقد أفطر الصائم رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن 
   ٢٢البخاري من وجه آخر عن الشيباين 

  باب التغليظ على من أفطر قبل غروب الشمس

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر بن سابق اخلوالين ثنا بشر بن  - ٧٧٩٦
عي قال حدثين أبو أمامة الباهلي قال مسعت بكر ثنا عبد الرمحن بن يزيد بن جابر عن سليم بن عامر أيب حيىي الكال

بينا أنا نائم إذ أتاين رجالن فأخذا بضبعي فأتيا يب جبال وعرا فقاال يل اصعد : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
فقلت إين ال أطيقه فقاال إنا سنسهله لك فصعدت حىت إذا كنت يف سواء اجلبل إذا أنا بأصوات شديدة فقلت ما 

ألصوات قالوا هذا عواء أهل النار مث انطلق يب فإذا أنا بقوم معلقني بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم هذه ا
   ٢٣دما قال قلت من هؤالء قال هؤالء الذين يفطرون قبل حتلة صومهم 

  باب من أكل وهو يرى أن الفجر مل يطلع مث بان أنه كان قد طلع

بأ أبو منصور العباس بن الفضل النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن أخربنا أبو نصر بن قتادة أن - ٧٧٩٧
سئل بن مسعود عن رجل تسحر : منصور ثنا هشيم قال ثنا خالد ومنصور عن بن سريين عن حيىي بن اجلزار قال 

  وهو يرى أن عليه ليال وقد طلع الفجر فقال من أكل من أول النهار فليأكل من آخره 

  مثل ذلك : سعيد حدثنا هشيم أنبأ منصور عن بن سريين أنه قال  قال وحدثنا - ٧٧٩٨

  يتم صومه وال شيء عليه : قال وقال احلسن  - ٧٧٩٩

قال وحدثنا سعيد ثنا عمر بن عبد الواحد من أهل دمشق عن النعمان بن املنذر الغساين عن مكحول  - ٧٨٠٠
يال وقد طلع الفجر قال إن كان شهر رمضان سئل أبو سعيد اخلدري عن رجل تسحر وهو يرى أن عليه ل: قال 

صامه وقضى يوما مكانه وإن كان من غري شهر رمضان فليأكل من آخره فقد أكل من أوله وروينا عن سعيد بن 
جبري مثل قول بن سريين وعن جماهد مثل قول احلسن وقول من قال يقضي أصح ملا مضى من الداللة على وجوب 

   ٢٤ما روينا يف هذا الباب من األثر وباهللا التوفيق الصوم من وقت طلوع الفجر مع 

  باب من أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت مث بان أهنا مل تغرب

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا بن منري ثنا  - ٧٨٠١
أفطرنا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف يوم : اء قالت أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أمس



غيم مث بدت لنا الشمس فقلت هلشام فأمروا بالقضاء قال فبد من ذلك رواه البخاري يف الصحيح عن أيب بكر بن 
  أيب شيبة عن أيب أسامة 

حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس - ٧٨٠٢
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أفطر : سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم 

يف رمضان يف يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا أمري املؤمنني قد طلعت الشمس 
جتهدنا قال الشافعي يعين قضاء يوم مكانه وعلى ذلك محله أيضا مالك بن أنس ورواه فقال عمر اخلطب يسري وقد ا

  سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أخيه عن أبيه عن عمر وروي من وجهني آخرين عن عمر مفسرا يف القضاء 

ى بن عبيد ثنا سفيان ح أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان البصري ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ يعل - ٧٨٠٣
وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم 

كنا عند عمر رضي اهللا عنه فأيت جبفنة يف شهر : ثنا سفيان عن جبلة بن سحيم عن علي بن حنظلة عن أبيه قال 
ة فقال أغىن اهللا عنا شرك إنا مل نرسلك داعيا للشمس إمنا أرسلناك داعيا إىل رمضان فقال املؤذن الشمس طالع

الصالة يا هؤالء من كان منكم أفطر فقضاء يوم يسري وإال فليتم صومه لفظ حديث أيب نعيم ويف رواية يعلى فأتينا 
  بطعام فأفطر وقال فما أيسر قضاء يوم ومن ال فليتم صومه 

بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا آدم ثنا شعبة عن  وأخربنا أبو احلسني - ٧٨٠٤
كنت عند عمر يف رمضان : جبلة بن سحيم قال مسعت علي بن حنظلة حيدث عن أبيه وكان أبوه صديقا لعمر قال 

رضي اهللا عنه كفانا اهللا فأفطر وأفطر الناس فصعد املؤذن ليؤذن فقال يا أيها الناس هذه الشمس مل تغرب فقال عمر 
شرك إنا مل نبعثك راعيا مث قال عمر رضي اهللا عنه من كان أفطر فليصم يوما مكانه وكذلك رواه مبعناه أبو إسحاق 

  الشيباين عن علي بن حنظلة وروي من وجه آخر عن عمر 

عبد اهللا بن رجاء أنبأ أخربنا أبو احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  - ٧٨٠٥
كنت عنده عشية يف : إسرائيل عن زياد يعين بن عالقة عن بشر بن قيس عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال 

رمضان وكان يوم غيم فظن أن الشمس قد غابت فشرب عمر وسقاين مث نظروا إليها على سفح اجلبل فقال عمر ال 
لوليد بن أيب ثور عن زياد ويف تظاهر هذه الروايات عن عمر بن اخلطاب نبايل واهللا نقضي يوما مكانه وكذلك رواه ا

  رضي اهللا عنه يف القضاء دليل على خطأ رواية زيد بن وهب يف ترك القضاء وهي فيما 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبيد اهللا بن موسى  - ٧٨٠٦
بينما حنن جلوس يف مسجد املدينة يف رمضان : ن األعمش عن املسيب بن رافع عن زيد بن وهب قال عن شيبان ع

والسماء متغيمة فرأينا أن الشمس قد غابت وأنا قد أمسينا فأخرجت لنا عساس من لنب من بيت حفصة فشرب 
ا هذا فسمع ذلك عمر وشربنا فلم نلبث أن ذهب السحاب وبدت الشمس فجعل بعضنا يقول لبعض نقضي يومن

عمر فقال واهللا ال نقضيه وما جتانفنا إلمث كذا رواه شيبان ورواه حفص بن غياث وأبو معاوية عن األعمش عن زيد 
بن وهب وكان يعقوب بن سفيان الفارسي حيمل على زيد بن وهب هبذه الرواية املخالفة للروايات املتقدمة ويعدها 

  ري مأمون واهللا يعصمنا من الزلل واخلطايا مبنه وسعة رمحته مما خولف فيه وزيد ثقة إال أن اخلطأ غ



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا سعيد بن  - ٧٨٠٧
سليمان ثنا يوسف بن حممد بن يزيد بن صيفي بن صهيب صاحب النيب صلى اهللا عليه و سلم ثنا شعيب بن عمرو 

أفطرنا مع صهيب اخلرب أنا وأيب يف شهر رمضان : سليم األنصاري وكان أتى عليه مائة ومخس عشرة سنة قال  بن
يف يوم غيم وطش فبينا حنن نتعشى إذ طلعت الشمس فقال صهيب طعمة اهللا أمتوا صيامكم إىل الليل واقضوا يوما 

   ٢٥مكانه 

  ال مباباب من طلع الفجر ويف فيه شيء لفظه وأمت صومه استدال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن محدان اجلالب هبمذان ثنا أبو حامت وإبراهيم بن نصر  - ٧٨٠٨
الرازيان قاال ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا الليث بن سعد عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن عبد امللك بن سعيد بن 

مر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم سويد األنصاري عن جابر بن عبد اهللا عن ع
فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال رسول اهللا صلى اهللا 

سلم  أرأيت لو متضمضت مباء وأنت صائم قال فقلت ال بأس بذلك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و: عليه و سلم 
  ففيم قال الشافعي فإن أزدرده بعد الفجر قضى يوما مكانه قال الشيخ وقد 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن عبيد اهللا النرسي ثنا روح  - ٧٨٠٩
الرياحي ثنا روح ثنا محاد عن حممد  بن عبادة ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا حممد بن أمحد

إذا مسع أحدكم النداء واإلناء على : بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
  يده فال يضعه حىت يقضي حاجته منه 

عليه و سلم مثله عن النيب صلى اهللا : قال وحدثنا محاد بن سلمة عن عمار بن أيب عمار عن أيب هريرة  - ٧٨١٠
قال الرياحي يف روايته وزاد فيه وكان املؤذنون يؤذنون إذا بزغ الفجر وكذلك رواه غريه عن محاد وهذا إن صح 

فهو حممول عند عوام أهل العلم على أنه صلى اهللا عليه و سلم علم أن املنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر حبيث 
وكان املؤذنون يؤذنون إذا بزغ حيتمل أن يكون خربا منقطعا ممن دون يقع شربه قبيل طلوع الفجر وقول الراوي 

أيب هريرة أو يكون خربا عن األذان الثاين وقول النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا مسع أحدكم النداء واإلناء على يده 
  خربا عن النداء األول ليكون موافقا ملا 

ضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الف - ٧٨١١
واملعتمر بن سليمان عن سليمان التيمي عن أيب عثمان النهدي عن عبد اهللا بن مسعود عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ل جرير يف ال مينعن أحدا منكم أذان بالل من سحوره فإمنا ينادي ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم قا: و سلم قال 
حديثه وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا الفجر هو املعترض وليس باملستطيل رواه مسلم يف الصحيح عن 

  إسحاق بن إبراهيم وأخرجه البخاري من أوجه أخر عن التيمي 

نصور ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل حممد بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن م - ٧٨١٢
أبو أسامة عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر وعن القاسم عن عائشة رضي اهللا عنهما قاال قال رسول اهللا 



إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت تسمعوا أذان بن أم مكتوم رواه البخاري يف : صلى اهللا عليه و سلم 
  ر بن أيب شيبة كالمها عن أيب أسامة الصحيح عن عبيد بن إمساعيل ورواه مسلم عن أيب بك

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن الفضل بن جابر ثنا سعيد بن  - ٧٨١٣
قال دخلت املسجد فناديت فتنحيت فقال : سليمان عن حفص بن غياث عن أشعث عن أيب هبرية عن جده شيبان 

سلم أبا حيىي قال نعم قال ادنه هلم إىل الغداء قلت إين أريد الصوم قال وأنا أريد يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
الصوم ولكن مؤذننا يف بصره سوء أو شيء أذن قبل أن يطلع الفجر كذا رواه حفص ورواه شريك عن أشعث عن 

صح فكأن بن أم حيىي بن عباد األنصاري وهو أبو هبرية عن أبيه عن جده واحلديث تفرد به أشعث بن سوار فإن 
مكتوم وقع تأذينه قبل الفجر فلم ميتنع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من األكل وعلى هذا الذي ذكرنا تتفق 

   ٢٦األخبار وال ختتلف وباهللا التوفيق 

  باب من طلع الفجر وهو جمامع أخرجه من ساعته وأمت صومه

مرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا الربيع بن سليمان أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب ع - ٧٨١٤
لو نودي بالصالة والرجل على : ثنا بن وهب أخربين الليث بن سعد أن نافعا حدثه أن عبد اهللا بن عمر كان يقول 

   ٢٧امرأته مل مينعه ذلك أن يصوم إذا أراد الصيام قام واغتسل مث أمت صيامه 

  ن استقاء أفطرباب من ذرعه القيء مل يفطر وم

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وغريه قالوا حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ٧٨١٥
ومن تقيأ وهو صائم وجب عليه القضاء ومن ذرعه القيء فال قضاء عليه وهبذا أخربنا : سليمان أنبأ الشافعي قال 

  مالك عن نافع عن بن عمر 

بو عبد اهللا احلافظ وأبو احلسن علي بن حممد السبعي وأبو سعيد بن أيب عمرو وأبو نصر منصور أخربنا أ - ٧٨١٦
بن احلسني املفسر قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب ثنا عبد اهللا بن 

   قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء من ذرعه القيء فال: عمر ومالك بن أنس عن نافع عن بن عمر أنه قال 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو احلسن السبعي وأبو نصر منصور بن احلسني العنزي قالوا ثنا أبو  - ٧٨١٧
العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب حدثين عيسى بن يونس عن ح وأخربنا أبو طاهر 

كر القطان ثنا حممد بن يزيد السلمي ثنا شداد بن حكيم ثنا عيسى بن يونس ح وأخربنا أبو اخلري الفقيه أنبأ أبو ب
جامع بن أمحد احملمد آباذي ثنا أبو طاهر حممد بن احلسن احملمد آباذي ثنا عثمان بن سعيد ثنا مسدد ثنا عيسى بن 

من ذرعه : ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم يونس ثنا هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسو
  القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أيب داود الربلسي ثنا أبو سعيد  - ٧٨١٨
مبعناه تفرد به هشام بن حسان الفردوسي  :حيىي بن سليمان اجلعفي ثنا حفص بن غياث ثنا هشام بن حسان فذكره 



وقد أخرجه أبو داود يف السنن وبعض احلفاظ ال يراه حمفوظا قال أبو داود مسعت أمحد بن حنبل يقول ليس من ذا 
شيء قلت وقد روي من وجه آخر ضعيف عن أيب هريرة مرفوعا وروي عن أيب هريرة أنه قال يف القيء ال يفطر 

  اهللا عنه من قوله  وروي يف ذلك عن علي رضي

أخربناه أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو  - ٧٨١٩
إذا أكل الرجل ناسيا وهو صائم فإمنا : معاوية عن حجاج عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي رضي اهللا عنه قال 

  صائم فعليه القضاء وإذا ذرعه القيء فليس عليه القضاء هو رزق رزقه اهللا إياه وإذا تقيأ وهو 

فأما احلديث الذي أخربناه علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد  - ٧٨٢٠
علم املصري ثنا حممد بن إبراهيم بن جناد ثنا أبو معمر عبد اهللا بن عمرو بن أيب احلجاج ثنا عبد الوارث ثنا حسني امل

عن حيىي بن أيب كثري قال حدثين عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام حدثه أن أباه حدثه 
قال حدثين معدان بن طلحة أن أبا الدرداء أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاء فأفطر قال فلقيت ثوبان 

إن أبا الدرداء أخربين أن رسول اهللا صلى اهللا : شق فقلت له موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مسجد دم
عليه و سلم قاء فأفطر فقال صدق وأنا صببت عليه وضوءه فهذا حديث خمتلف يف إسناده فإن صح فهو حممول 

  على ما لو تقيأ عامدا وكأنه صلى اهللا عليه و سلم كان متطوعا بصومه وروي من وجه آخر عن ثوبان 

أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو احلسن الطرائفي ثنا عثمان الدارمي ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن أخربناه  - ٧٨٢١
رأيت : أيب احلودي عن بلج عن أيب شيبة املهري قال قلنا لثوبان حدثنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاء فأفطر 

سني بن بشران أنبأ علي بن حممد املصري ثنا حيىي بن عثمان بن صاحل ثنا أيب ثنا عبد اهللا وأخربنا أبو احل - ٧٨٢٢
بن هليعة واملفضل بن فضالة قاال ثنا يزيد بن أيب حبيب عن أيب مرزوق عن حنش بن عبد اهللا عن فضالة بن عبيد قال 

قال إين قئت وكذلك رواه حيىي بن أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صائما فقاء فأفطر فسئل عن ذلك ف: 
  أيوب عن يزيد بن أيب حبيب وهو أيضا حممول على العمد 

وأما احلديث الذي أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن كثري ثنا  - ٧٨٢٣
و سلم قال قال رسول  سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه

ال يفطر من قاء وال من احتلم وال من احتجم فهو حممول إن ثبت على ما لو ذرعه : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
القيء وقد رواه عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى 

لصائم القيء واالحتالم واحلجامة وعبد الرمحن ضعيف أخربناه أبو احلسن اهللا عليه و سلم قال ثالث ال يفطرن ا
علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا أبو اجلماهر ثنا عبد الرمحن بن زيد بن أسلم 

   ٢٨فذكره احملفوظ عن زيد بن أسلم هو األول 

  لم أنه من شهر رمضان أمسك بقيةباب من أصبح يوم الشك ال ينوي الصوم مث ع



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ثنا عبد امللك بن حممد  - ٧٨٢٤يومه استدالال مبا 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث رجال : الرقاشي ثنا أبو عاصم ثنا يزيد بن أيب عبيد عن سلمة بن األكوع 

مه يوم عاشوراء فقال مرهم فليصوموا هذا اليوم فقال يا رسول اهللا ما أراين آتيهم حىت يطعموا قال من أسلم إىل قو
من طعم منهم فليصم بقية يومه رواه البخاري يف الصحيح عن أيب عاصم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يزيد 

  وقد روى يف احلديث أنه أمر بالقضاء وذلك فيما 

لي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد أخربنا أبو احلسن ع - ٧٨٢٥
أن أسلم أتت النيب صلى اهللا : بن املنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن قتادة عن عبد الرمحن بن مسلمة عن عمه 

وه رواه أبو داود يف السنن عليه و سلم يوم عاشوراء فقال صمتم يومكم هذا قالوا ال قال فأمتوا بقية يومكم واقض
عن حممد بن املنهال وكذلك رواه أبو قالبة عن حممد بن املنهال عن يزيد عن شعبة ووقع ذلك يف بعض النسخ 

   ٢٩سعيد وقد رواه أيضا سعيد فخالف شعبة يف اإلسناد واملنت 

  باب من رأى إعادة صومه وإن مل يأكل ومل يشرب وحديث األمر بالقضاء يف صوم

ء حيتمل أن يكون عاما يف الذي أكل والذي مل يأكل وحيتمل غري ذلك وقد اختلفوا يف كونه واجبا يف عاشورا
وقد حدثنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو القاسم عبد الرمحن بن حممد السراج قاال أنبأ أبو احلسن  - ٧٨٢٦األصل 

عيد بن أيب مرمي ثنا حيىي بن أيوب عن عبد اهللا أمحد بن حممد بن عبدوس الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا س
من مل جيمع : بن أيب بكر عن بن شهاب عن سامل عن أبيه عن حفصة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٣٠الصيام من الليل فال صيام له 

  باب من أكل وهو شاك يف طلوع الفجر

عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب - ٧٨٢٧
أن رجال قال البن : عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان حدثين األعمش واحلسن بن عبيد اهللا عن أيب الضحى 

  عباس مىت أدع السحور فقال رجل إذا شككت فقال بن عباس كل ما شككت حىت يتبني لك 

نبأ أبو عثمان البصري ثنا حممد بن عبد الوهاب ثنا يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن أخربنا أبو طاهر الفقيه أ - ٧٨٢٨
أرسل بن عباس رجلني ينظران إىل الفجر فقال أحدمها أصبحت وقال اآلخر ال قال : حبيب بن أيب ثابت قال 

   ٣١اختلفتما أرين شرايب وروي يف هذا عن أيب بكر الصديق وعمر وبن عمر رضي اهللا عنهم 

  ارة من أتى أهله يف هنار رمضان وهو صائمباب كف

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا جعفر بن حممد بن احلسني بن عبد  - ٧٨٢٩
اهللا ثنا حيىي بن حيىي أنبأ سفيان بن عيينة عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال جاء رجل إىل النيب 

يا رسول اهللا قال وما أهلكك قال وقعت على امرأيت يف رمضان قال فهل جتد : ى اهللا عليه و سلم فقال هلكت صل
ما تعتق رقبة قال ال قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني قال ال قال فهل جتد ما تطعم ستني مسكينا قال ال 



فقال تصدق هبذا فقال أفقر منا فما بني البتيها بيت  قال مث جلس فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم بعرق فيه متر
أحوج إليه منا فضحك النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت بدت أنيابه مث قال له اذهب فأطعمه أهلك رواه البخاري يف 

  الصحيح عن علي بن عبد اهللا عن سفيان ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

رئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق اإلسقرايين ثنا يوسف بن يعقوب أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املق - ٧٨٣٠
القاضي ثنا أبو الربيع ثنا جرير بن عبد احلميد عن منصور عن حممد بن مسلم الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن 

ال له أجتد إن اآلخر وقع على امرأته يف رمضان فق: أيب هريرة قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
ما حترر رقبة قال ال قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني قال ال قال فهل جتد ما تطعم ستني مسكينا قال ال 
قال فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعرق فيه متر وهو الزنبيل فقال أطعم هذا عنك فقال ما بني البتيها أهل 

د بن مسلم إمنا كانت رخصة هلذا فمن أصاب مثل ما أصاب فليصنع ما بيت أحوج منا قال أطعمه أهلك قال حمم
  أمر به رواه البخاري يف الصحيح عن عثمان بن أيب شيبة ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو ذر بن أيب احلسني بن أيب القاسم املذكر وأبو سعيد بن أيب عمرو  - ٧٨٣١
يف قالوا ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار األصبهاين ثنا أبو حيىي أمحد بن عصام بن عبد اجمليد األنصاري الصري

األصبهاين ثنا مؤمل بن إمساعيل ثنا سفيان عن منصور عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة أن رجال 
اهللا إين وقعت بامرأيت يف رمضان فقال أعتق رقبة قال ال أجدها قال  يا رسول: أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

صم شهرين متتابعني قال ال أستطيع قال فأطعم ستني مسكينا قال ال أجد فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم مبكتل فيه 
إليه منا قال خذه  مخسة عشر صاعا من متر قال فخذها فأطعمه عنك قال يا رسول اهللا ما بني البتيها أهل بيت أحوج

فأطعمه أهلك وكذلك رواه إبراهيم بن طهمان عن منصور بن املعتمر قال يف احلديث مبكتل فيه مخسة عشر صاعا 
من متر فذكره ورواه األوزاعي وحممد بن أيب حفصة عن الزهري هكذا وذكره هشام بن سعد عن الزهري عن أيب 

بارك عن األوزاعي عن الزهري وجعل هذا التقدير عن عمرو بن سلمة عن أيب هريرة مثله ورواه عبد اهللا بن امل
  شعيب فالذي يشبه أن يكون تقدير املكتل خبمسة عشر صاعا من رواية الزهري عن عمرو بن شعيب واهللا أعلم 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك وبن ملحان قاال ثنا حيىي بن  - ٧٨٣٢
كري ثنا ليث ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا إبراهيم بن علي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ الليث ح ب

وأخربنا أبو عبد اهللا أخربين أبو الفضل حممد بن إبراهيم اهلامشي ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بن 
أن رجال وقع : عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شهاب عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف 

بامرأته يف رمضان فاستفىت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك فقال هل جتد رقبة قال ال قال فهل تستطيع 
يبة ورواه صيام شهرين قال ال قال فأطعم ستني مسكينا زاد بن بكري يف روايته متتابعني رواه البخاري ومسلم عن قت

  مسلم عن حيىي بن حيىي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب  - ٧٨٣٣
ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و 

رسول اهللا هلكت قال وما ذاك قال أصبت أهلي يف رمضان قال النيب صلى اهللا عليه و سلم أجتد  يا: سلم فقال 
رقبة قال ال يا رسول اهللا قال أفتستطيع أن تصوم شهرين متتابعني قال ال يا رسول اهللا قال أفتستطيع أن تطعم ستني 



متر قال اذهب فتصدق هبذا فقال على أفقر مين مسكينا قال ال أجده قال فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم بعرق فيه 
والذي بعثك باحلق ما بني البتيها أهل بيت أحوج إليه منا قال فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال 

اذهب به إىل أهلك قال الزهري وإمنا كان هذا رخصة للرجل وحده ولو أن رجال أصاب أهله يف رمضان اليوم مل 
فر رواه مسلم عن عبد بن محيد عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من حديث عبد الواحد عن يكن له إال أن يك

معمر ومبعىن هؤالء رواه أكثر أصحاب الزهري إبراهيم بن سعد وعقيل بن خالد وغريمها وكذلك رواه عراك بن 
  مالك عن الزهري 

بن يوسف األصبهاين إمالء قاال أنبأ أبو عبد  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قراءة عليه وأبو حممد عبد اهللا - ٧٨٣٤
اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا إبراهيم بن عبد اهللا السعدي أنبأ يزيد بن هارون أنبأ حيىي بن سعيد أن عبد الرمحن 

ئشة بن القاسم أخربه أن حممد بن جعفر بن الزبري أخربه أنه مسع عباد بن عبد اهللا بن الزبري بن العوام أنه مسع عا
أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إنه احترق فسأله ما له فقال أصبت أهلي يف : رضي اهللا عنها حتدث 

رمضان قالت فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبكتل يدعى العرق فيه متر فقال أين احملترق فقام الرجل فقال 
بن منري عن يزيد بن هارون وأخرجه مسلم من حديث عبد  تصدق هبذا رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا
  الوهاب الثقفي والليث بن سعد عن حيىي بن سعيد 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد احلافظ أنبأ حممد بن أمحد بن زهري وحممد بن سليمان بن  - ٧٨٣٥
بن أيب الزناد عن عبد الرمحن بن احلارث عن حممد فارس قاال ثنا حممد بن إمساعيل البخاري حدثين األويسي حدثين 

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم جالسا يف ظل فارع : بن جعفر بن الزبري عن عباد عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
فجاءه رجل من بين بياضة فقال احترقت وقعت بامرأيت يف رمضان فقال اعتق رقبة قال ال أجد قال أطعم ستني 

ليس عندي فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم بعرق من متر فيه عشرون صاعا فقال تصدق فقال ما جند  مسكينا قال
عشاء ليلة قال فعد به على أهلك قال الشيخ الزيادات اليت يف هذه الرواية تدل على صحة حفظ أيب هريرة ومن 

زبري وقد روى احلديث حممد بن دونه لتلك القصة وقوله فيه عشرون صاعا بالغ بلغ به حممد بن جعفر بن ال
إسحاق بن يسار عن حممد بن جعفر ببعض من هذا يزيد وينقص ويف آخره قال حممد بن جعفر فحدثت بعد أن 

تلك الصدقة كانت عشرين صاعا من متر وقد روي يف حديث أيب هريرة مخسة عشر صاعا وهو أصح واهللا أعلم 
٣٢   

  وطئه يف صوم رمضان وفيها داللة باب رواية من روى هذا احلديث مقيدة بوقوع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ  - ٧٨٣٦على أن هذه القصة غري قصة املظاهر فإن وطء املظاهر وقع ليال يف القمر 
أخربين أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين أنبأ علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخربين شعيب عن الزهري قال 

بينا حنن جلوس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ جاءه رجل : الرمحن أن أبا هريرة قال  أخربين محيد بن عبد
فقال يا رسول اهللا هلكت فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما لك قال وقعت على امرأيت وأنا صائم فقال 

ستطيع أن تصوم شهرين متتابعني قال ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل جتد رقبة تعتقها فقال ال فقال فهل ت
قال فهل جتد إطعام ستني مسكينا قال ال فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أبو هريرة فبينا حنن عند 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ أتى بعرق فيه متر والعرق املكتل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أين 



ا التمر فتصدق فقال الرجل أعلى أفقر مين يا رسول اهللا فواهللا ما بني البتيها يريد احلرتني أهل السائل آنفا خذ هذ
بيت أفقر من أهل بييت قال فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت بدت أنيابه مث قال أطعمه أهلك رواه 

  البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان 

افظ أخربين أبو احلسن علي بن العباس اإلسكندراين مبكة ثنا سعيد بن هاشم وأخربنا حممد بن عبد اهللا احل - ٧٨٣٧
بن مرثد ثنا دحيم ثنا الوليد يعين بن مسلم ثنا األوزاعي حدثين الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال 

ان قال أعتق رقبة قال رجل يا رسول اهللا هلكت قال وحيك وما ذاك قال وقعت على أهلي يف يوم من شهر رمض: 
قال ما أجدها قال فصم شهرين متتابعني قال ما أستطيع قال أطعم ستني مسكينا قال ما أجد قال فأتى رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم بعرق فيه متر مخسة عشر صاعا قال خذه فتصدق به قال على أفقر من أهلي فواهللا ما بني 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت بدت أنيابه قال خذه واستغفر اهللا البيت املدينة أحوج من أهلي قال فضحك رسو
وأطعمه أهلك وكذلك رواه عبد اهللا بن املبارك واهلقل بن زياد ومسرور بن صدقة عن األوزاعي غري أن بن املبارك 
 جعل قوله مخسة عشر صاعا من رواية عمرو بن شعيب وأدرجه هقل ومسرور يف احلديث كما أخرجه دحيم عن

  الوليد 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن داود الزاهد أخربين علي بن احلسني بن اجلنيد  - ٧٨٣٨
الرازي وأنا سألته ثنا أمحد بن صاحل ثنا عنبسة بن خالد بن جناد بن يزيد بن أخي يونس ثنا يونس عن بن شهاب 

يا : هريرة يقول أتى رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال  أخربين محيد بن عبد الرمحن بن عوف أنه مسع أبا
رسول اهللا هلكت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحيك وما ذاك قال إين وقعت على امرأيت وأنا صائم يف 
تابعني رمضان قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل جتد رقبة تعتقها قال ال قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين مت

قال ال قال فهل جتد طعام ستني مسكينا قال ال فسكت النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أبو هريرة فبينا حنن على 
ذلك إذ أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم بعرق فيه متر فقال أين الرجل آنفا خذ هذا فتصدق به قال على أفقر من 

ت أفقر منا قال فضحك النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت بدت أنيابه مث أهلي يا رسول اهللا واهللا ما بني البتيها أهل بي
قال أطعمه أهلك ومبعناه رواه حممد بن عبد الرمحن بن أيب ذئب وعبد الرمحن بن خالد بن مسافر والنعمان بن راشد 

يناهم يف وعبد الرمحن بن منر وصاحل بن أيب األخضر وغريهم عن الزهري واتفقت رواية مجاعتهم ورواية من مس
الباب قبله على أن فطر الرجل وقع جبماع وأن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر بالكفارة على اللفظ الذي يقتضي 
الترتيب وروي عن عائشة بنت أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مقيدا بالوطء يف 

  رمضان هنارا 

عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث ح أخربناه علي بن أمحد بن  - ٧٨٣٩
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الوليد الفقيه إمالء من أصل كتابه ثنا أبو عمران موسى بن سهل اجلويين ثنا حممد 

جعفر بن الزبري عن عباد بن عبد اهللا بن الرمح أنبأ الليث عن حيىي بن سعيد عن عبد الرمحن بن القاسم عن حممد بن 
جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال احترقت قال : بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل قال وطئت امرأيت يف رمضان هنارا قال تصدق تصدق قال ما عندي شيء فأمره 
ن فيهما طعام فأمره أن يتصدق به لفظ حديث حممد بن الرمح ويف رواية حيىي بن بكري فأمره أن جيلس فجاءه عرقا



أن ميكث فجاءه عرق من طعام فأمره أن يتصدق به رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن الرمح ورواية بن بكري يف 
  بن هارون عن حيىي بن سعيد العرق أصح ملوافقتها سائر الروايات عن الليث ورواية عبد الوهاب الثقفي ويزيد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل أنبأ بشر بن موسى أن حممد بن سعيد بن األصبهاين  - ٧٨٤٠
أن أعرابيا أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو : حدثهم قال ثنا شريك عن إبراهيم بن عامر عن سعيد بن املسيب 

هللا أتيت أهلي يف رمضان فأمره أن يكفر كفارة الظهار وكذلك رواه شعبة عن إبراهيم ينتف شعره فقال يا رسول ا
   ٣٣بن عامر القرشي 

  باب رواية من روى هذا احلديث مطلقة يف الفطر دون التقييد باجلماع وبلفظ

ريمها قالوا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وغ - ٧٨٤١يوهم التخيري دون الترتيب 
ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن 

أن رجال أفطر يف شهر رمضان فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعتق رقبة أو صيام شهرين أو : عن أيب هريرة 
فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعرق متر فقال خذ هذا فتصدق به فقال إطعام ستني مسكينا قال إين ال أجد 

يا رسول اهللا ما أجد أحوج مين فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت بدت ثناياه مث قال كله رواه مسلم 
  يف الصحيح عن حممد بن رافع عن إسحاق بن عيسى عن مالك وببعض معناه رواه أيضا بن جريج 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب إمالء ثنا أمحد بن سهل وإبراهيم بن أيب  - ٧٨٤٢
طالب قاال ثنا حممد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج حدثين بن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن أن أبا هريرة 

يف شهر رمضان بأن يعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعني أو  أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر رجال أفطر: حدثه 
إطعام ستني مسكينا رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع ومل يقل متتابعني ومعنامها رواه حيىي بن سعيد 

األنصاري عن الزهري ورواية اجلماعة عن الزهري مقيدة بالوطء ناقلة للفظ صاحب الشرع أوىل بالقبول لزيادة 
وأدائهم احلديث على وجهه كيف وقد روى محاد بن مسعدة هذا احلديث عن مالك عن الزهري حنو رواية  حفظهم
  اجلماعة 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا عبد الرمحن بن بشر بن  - ٧٨٤٣
ن عبد الرمحن عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و احلكم ثنا محاد بن مسعدة عن مالك عن بن شهاب عن محيد ب

يف رجل وقع على أهله يف رمضان فقال أعتق رقبة قال ما أجدها قال فصم شهرين قال ما أستطيع قال : سلم قال 
   ٣٤فأطعم ستني مسكينا 

  باب رواية من روى األمر بقضاء يوم مكانه يف هذا احلديث

فظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا جعفر بن أمحد بن نصر ثنا أبو مروان ثنا إبراهيم بن أخربنا أبو عبد اهللا احلا - ٧٨٤٤
اقض : سعد قال وأخربين الليث بن سعد عن الزهري عن محيد عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له 



احلديث عن الزهري ومل  يوما مكانه وكذلك روي عن عبد العزيز الدراوردي عن إبراهيم بن سعد وإبراهيم مسع
  يذكر عنه هذه اللفظة فذكرها عن الليث بن سعد عن الزهري ورواها أيضا أبو أويس املدين عن الزهري 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ احلسن بن علي بن زياد ثنا بن أيب أويس  - ٧٨٤٥
أن رسول اهللا صلى اهللا : ربه عن محيد بن عبد الرمحن أن أبا هريرة حدثه حدثين أيب أن حممد بن مسلم بن شهاب أخ

عليه و سلم أمر الذي يفطر يوما يف رمضان أن يصوم يوما مكانه ورواه أيضا عبد اجلبار بن عمر األيلي عن 
  الزهري وليس بالقوي 

نا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ث - ٧٨٤٦
حممد بن إسحاق الصغاين ثنا سعيد بن أيب مرمي أنبأ عبد اجلبار بن عمر عن بن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن عن 

جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو ينتف شعر رأسه ويدق صدره : أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هالكا ماذا قال إين وقعت على أهلي اليوم وذلك يف ويقول هلك األبعد فقال ر

رمضان فقال هل عندك رقبة تعتقها قال ال قال فهل تستطيع صيام شهرين متتابعني قال ال قال فهل تستطيع إطعام 
ل رسول اهللا صلى اهللا ستني مسكينا قال ال مث انصرف الرجل فجاء رجل من الناس بعرق عظيم فيه صدقة ماله فقا

عليه و سلم أين السائل قالوا قد انصرف قال علي به فجاءه الرجل فقال خذ هذا فتصدق به كفارة ملا صنعت قال 
يا رسول اهللا أعلى أحوج مين وأهل بييت والذي نفسي بيده ما بني البتيها أحوج مين ومن أهل بييت قال فضحك 

  ت نواجذه قال فكل وأطعم أهل بيتك واقض يوما مكانه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت بد

قال وحدثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا سعيد بن أيب مرمي أنبأ عبد اجلبار بن عمر أخربين حيىي بن سعيد  - ٧٨٤٧
مثله وقد روي ذلك أيضا يف : وعطاء اخلرساين عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ح

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي ثنا حممد بن مسلمة ثنا يزيد بن هارون  - ٧٨٤٨
ثنا احلجاج بن أرطأة عن إبراهيم بن عامر عن سعيد بن املسيب وعن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب 

بينا حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ جاءه رجل ينتف شعره ويدعو ويله : قال  هريرة رضي اهللا عنه
فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم وحيك ما لك قال إن اآلخر وقع على امرأته يف رمضان فقال له أعتق رقبة قال ال 

ال أجد قال فأتى النيب صلى اهللا عليه أجدها قال فصم شهرين متتابعني قال ال أستطيع قال فأطعم ستني مسكينا قال 
و سلم بعرق فيه مخسة عشر صاعا من متر فقال خذ هذا فأطعمه ستني مسكينا قال يا نيب اهللا ما بني البتيها أهل 

  بيت أفقر إليه منا قال كل أنت وعيالك 

عي ثنا أمحد بن عبيد اهللا أنبأ وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشاف - ٧٨٤٩
مبثل : يزيد بن هارون أنبأ احلجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

حديث الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة حديث الواقع وزاد فيه قال عمرو وأمره أن يقضي يوما 
طالب عن يزيد بن هارون وقال زاد عمرو بن شعيب يف حديثه فأمره أن يصوم يوما  مكانه ورواه أيضا حيىي بن أيب

  مكانه ورواه هشام بن سعد عن الزهري إال أنه خالف اجلماعة يف إسناده فقال عن أيب سلمة عن أيب هريرة 



عبد اهللا بن أمحد أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن  - ٧٨٥٠
الصفار األصبهاين ثنا أبو احلسن حممد بن النضر الزبريي األصبهاين ثنا احلسني بن حفص األصبهاين ثنا هشام بن 

أن رجال جاء إىل النيب : سعد عن بن شهاب الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 
فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أعتق رقبة قال ال أجد قال صم شهرين  صلى اهللا عليه و سلم واقع أهله يف رمضان

متتابعني قال ال أقدر عليه قال أطعم ستني مسكينا قال ال أجد قال فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعرق فيه 
بييت فقال كله  مخسة عشر صاعا فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول اهللا ما أجد أحوج إىل هذا مين ومن أهل

أنت وأهل بيتك وصم يوما مكانه واستغفر اهللا وكذلك رواه مجاعة عن هشام بن سعد وروي ذلك عن سعيد بن 
  املسيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال 

أ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنب - ٧٨٥١
أتى أعرايب إىل رسول اهللا : الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عطاء اخلرساين عن سعيد بن املسيب قال 

صلى اهللا عليه و سلم ينتف شعره ويضرب حنره ويقول هلك األبعد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما ذاك 
هللا صلى اهللا عليه و سلم هل تستطيع أن تعتق رقبة قال ال قال أصبت أهلي يف رمضان وأنا صائم فقال له رسول ا

قال فهل تستطيع أن هتدي بدنة قال ال قال فاجلس فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعرق متر فقال خذ هذا 
فتصدق به قال ما أجد أحوج مين قال فكله وصم يوما مكان ما أصبت قال عطاء فسألت سعيدا كم يف ذلك 

ما بني مخسة عشر صاعا إىل عشرين هكذا رواه مالك بن أنس عن عطاء ورواه داود بن أيب هند عن العرق قال 
عطاء بزيادة ذكر صوم شهرين متتابعني إال أنه مل يذكر القضاء وال قدر العرق وروي من أوجه أخر عن سعيد بن 

   ٣٥ التوفيق املسيب واختلف عليه يف لفظ احلديث واالعتماد على األحاديث املوصولة وباهللا

  باب رواية من روى يف هذا احلديث لفظة ال يرضاها أصحاب احلديث

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو أمحد احلسني بن علي التميمي ثنا حممد بن املسيب األرغياين ثنا  - ٧٨٥٢
عمر والوليد قالوا أنبأ حممد بن عقبة حدثين أيب قال بن املسيب وحدثين عبد السالم يعين بن عبد احلميد أنبأ 
بينا أنا عند رسول اهللا صلى : األوزاعي حدثين الزهري ثنا محيد بن عبد الرمحن بن عوف قال حدثين أبو هريرة قال 

اهللا عليه و سلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول اهللا هلكت وأهلكت قال وحيك وما شأنك قال وقعت على أهلي يف 
ث ضعف شيخنا أبو عبد اهللا احلافظ رمحه اهللا هذه اللفظة وأهلكت ومحلها على رمضان قال فأعتق رقبة وذكر احلدي

أهنا أدخلت على حممد بن املسيب األرغياين فقد رواه أبو علي احلافظ عن حممد بن املسيب باإلسناد األول دون 
ن الوليد بن مسلم هذه اللفظة ورواه العباس بن الوليد عن عقبة بن علقمة دون هذه اللفظة ورواه دحيم وغريه ع

دوهنا ورواه كافة أصحاب األوزاعي عن األوزاعي دوهنا ومل يذكرها أحد من أصحاب الزهري عن الزهري إال ما 
روي عن أيب ثور عن معلى بن منصور عن سفيان بن عيينة عن الزهري وكان شيخنا يستدل على كوهنا يف تلك 

ملعلى بن منصور خبط مشهور فوجد فيه هذا احلديث دون هذه الرواية أيضا خطأ بأنه نظر يف كتاب الصوم تصنيف ا
  اللفظة وأن كافة أصحاب سفيان رووه عنه دوهنا واهللا أعلم 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أخربين أيب قال  - ٧٨٥٣
قال عليهما كفارة واحدة إال الصيام فإن الصيام عليهما مجيعا قيل  سئل األوزاعي عن رجل جامع أهله يف رمضان: 

   ٣٦له فإن استكرهها قال عليه الصيام وحده 

  باب التغليظ على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من غري عذر

نا أبو داود أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن أمحد ثنا يونس بن حبيب ث - ٧٨٥٤
الطيالسي ثنا شعبة عن حبيب بن أيب ثابت قال مسعت عمارة بن عمري حيدث عن أيب املطوس قال حبيب وقد رأيت 

من أفطر يوما من رمضان يف غري : أبا املطوس عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
الدهر كله وفيما بلغين عن أيب عيسى الترمذي أنه قال رخصة رخصها اهللا عز و جل له مل يقض عنه وإن صام 

سألت البخاري عن هذا احلديث فقال أبو املطوس امسه يزيد بن املطوس وتفرد هبذا احلديث وال أدري مسع أبوه من 
  أيب هريرة أم ال وقد أخرج البخاري متنه يف ترمجة الباب 

ر ببغداد أنبأ احلسني بن حيىي بن عياش ثنا إبراهيم بن أخربنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر احلفا - ٧٨٥٥
جمشر ثنا عبيدة بن محيد ثنا منصور عن واصل عن املغرية بن عبد اهللا اليشكري قال حدثت أن عبد اهللا بن مسعود 

 من أفطر يوما من رمضان من غري علة مل جيزه صيام الدهر حىت يلقى اهللا عز و جل فإن شاء غفر له وإن شاء: قال 
  عذبه وروي من وجه آخر عن بن مسعود 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة عن  - ٧٨٥٦
من أفطر يوما من رمضان متعمدا من غري : عبد امللك ثنا أبو املغرية الثقفي عن عرفجة قال قال عبد اهللا بن مسعود 

  ى طول الدهر مل يقبل منه عبد امللك هذا أظنه بن حسني النخعي ليس بالقوي علة مث قض

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن  - ٧٨٥٧
رجل أفطر من رمضان  يف: عون أنبأ سعيد يعين بن أيب عروبة عن أيب معشر عن إبراهيم ويعلى عن سعيد بن جبري 

يوما متعمدا قاال ما ندري ما كفارته يصوم يوما مكانه ويستغفر اهللا وروي عن جابر بن زيد والشعيب حنو قول سعيد 
  بن جبري وإبراهيم النخعي يف أن ال كفارة عليه فأما احلديث الذي 

لرزاز ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي أخربناه أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو ا - ٧٨٥٨
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر الذي أفطر يف رمضان : ثنا حيىي احلماين ثنا هشيم عن إمساعيل بن سامل عن جماهد 

  يوما من رمضان بكفارة الظهار 

د عن أيب هريرة عن وأخربنا أبو احلسني أنبأ أبو جعفر ثنا إمساعيل ثنا حيىي ثنا هشيم ثنا ليث عن جماه - ٧٨٥٩
مثله فهذا اختصار وقع من هشيم للحديث فقد رواه جرير بن عبد احلميد وموسى بن : النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أعني وعبد الوارث بن سعيد عن ليث عن جماهد عن أيب هريرة مفسرا يف قصة الواقع على أهله يف شهر رمضان 



مطلقا فقد روي من وجه آخر مبينا مفسرا يف قصة الوقاع وال  وهكذا كل حديث كان روي يف هذا الباب من وجه
   ٣٧يثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الفطر باألكل شيء 

  باب من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه وال قضاء عليه

ي قاال ثنا أبو أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين وأبو نصر أمحد بن علي بن أمحد الفام - ٧٨٦٠
عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنبأ عبد اهللا بن بكر السهمي ثنا هشام عن حممد بن سريين 

إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه : عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
خاري يف الصحيح من حديث يزيد بن زريع وأخرجه مسلم من حديث إمساعيل بن فإمنا أطعمه اهللا وسقاه أخرجه الب

  علية كالمها عن هشام بن حسان 

أخربنا أبو القاسم عبد اخلالق بن علي بن عبد اخلالق املؤذن أنبأ أبو أمحد حممد بن جعفر الكرابيسي ثنا  - ٧٨٦١
س وحممد عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و احلسني بن الفضل البجلي ثنا هوذة بن خليفة ثنا عوف عن خال

إذا صام أحدكم يوما ونسي فأكل وشرب فليتم صومه فإمنا أطعمه اهللا وسقاه أخرجه البخاري من : سلم قال 
  حديث أيب أسامة عن عوف 

ش بن أنس عن أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا أبو األزهر ثنا قري - ٧٨٦٢
إين : حبيب بن الشهيد عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

أكلت وشربت ناسيا فقال أمت صومك فإن اهللا أطعمك وسقاك ورواه محاد بن سلمة عن أيوب وحبيب وهشام عن 
   هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حممد بن سريين هبذا اللفظ وروي أيضا عن أيب رافع عن أيب

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عبد الرمحن حممد بن عبد اهللا التاجر ثنا أبو حامت حممد بن إدريس  - ٧٨٦٣
: ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري ثنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

أفطر يف رمضان ناسيا فال قضاء عليه وال كفارة وكذلك رواه حممد بن مرزوق البصري عن األنصاري وهو مما من 
تفرد به األنصاري عن حممد بن عمرو وكلهم ثقات واهللا أعلم وروي يف ذلك عن علي وبن عمر من قوهلما قال 

ا عن جماهد واحلسن يف ذلك ويف اجلماع الدارقطين يرويه حممد بن مرزوق وقد رواه من حديث أيب حامت وقد روين
   ٣٨ناسيا ال قضاء عليه وكان عطاء يقول يف اجلماع ناسيا عليه القضاء 

  باب من تلذذ بامرأته حىت ينزل أفسد صومه وإن مل ينزل مل يفسد استدالال

ا احلسن بن حممد بن أخربنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر أنبأ احلسني بن حيىي بن عياش القطان ثن - ٧٨٦٤مبا 
الصباح ثنا بن أيب عدي عن شعبة ح وأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو 

داود ثنا شعبة ح وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا 
عن إبراهيم أن علقمة وشريح بن أرطاة رجل من النخع كانا عند عائشة  سليمان بن حرب ثنا شعبة عن احلكم

كان : رضي اهللا عنها فقال أحدمها لصاحبه سلها عن القبلة للصائم فقال ما كنت ألرفث عند أم املؤمنني فقالت 



ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم إلربه لفظ حديث سليم
وحديث أيب داود قريب منه ويف رواية بن أيب عدي قال عن علقمة وشريح بن أرطاة أهنما ذكرا عند عائشة القبلة 

  للصائم مث ذكر احلديث مبعناه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو علي احلسني بن علي احلافظ أنبأ أبو قريش ثنا حممد بن عبد اهللا  - ٧٨٦٥
كان النيب صلى اهللا : ن بن حرب ثنا شعبة عن احلكم عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت بن معبد ثنا سليما

عليه و سلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم إلربه رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب هكذا 
رجه مسلم من وهو غريب فرواية اجلماعة عن شعبة عن احلكم عن إبراهيم عن علقمة وشريح كما مضى وأخ

حديث بن عون عن إبراهيم عن األسود عن عائشة ومن حديث األعمش عن إبراهيم عن األسود وعلقمة عن 
   ٣٩عائشة 

  باب احلامل واملرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم مبد

 ثنا أبو العباس حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال - ٧٨٦٦من حنطة مث قضتا 
يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا روح بن عبادة ثنا سعيد بن أيب عروبة ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل 

ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا إمساعيل بن حممد الفسوي ثنا مكي بن إبراهيم أخربين سعيد بن أيب 
رخص للشيخ الكبري والعجوز الكبرية يف : عن سعيد بن جبري عن بن عباس أنه قال عروبة عن قتادة عن عزرة 

فمن شهد { ذلك ومها يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا ويطعما مكان كل يوم مسكينا مث نسخ ذلك يف هذه اآلية 
مل واملرضع إذا خافتا وثبت للشيخ الكبري والعجوز الكبرية إذا كانا ال يطيقان الصوم واحلا} منكم الشهر فليصمه 

  أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا لفظ حديث مكي ويف رواية روح واحلبلى واملرضع إذا خافتا والباقي سواء 

ورواه حممد بن أيب عدي عن سعيد فقال يف احلديث واحلبلى واملرضع إذا خافتا على أوالدمها أفطرتا  - ٧٨٦٧
: أ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أبو املثىن ثنا بن أيب عدي عن سعيد وأطعمتا أخربنا أبو علي الروذباري أنب

  فذكره 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو سعيد بن أيب عمرو وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ٧٨٦٨
عن املرأة احلامل إذا خافت على سئل : يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع أن بن عمر 

ولدها فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة زاد أبو سعيد يف حديثه قال الشافعي قال مالك 
وأهل العلم يرون عليها مع ذلك القضاء قال مالك عليها القضاء ألن اهللا تعاىل يقول فمن كان منكم مريضا أو على 

لشيخ وقد روى أنس بن عياض عن جعفر بن حممد عن بن لبيبة أو بن أيب لبيبة عن سفر فعدة من أيام أخر قال ا
عبد اهللا بن عمرو بن عثمان أن امرأة صامت حامال فاستعطشت يف رمضان فسئل عنها بن عمر فأمرها أن تفطر 

عن بن أيب  وتطعم كل يوم مسكينا مدا مث ال جيزيها فإذا صحت قضته ذكره أبو عبيد يف كتاب الناسخ واملنسوخ
مرمي عن أنس بن عياض وهذا قول جماهد تفطر وتطعم وتقضي ويف رواية قتادة عن احلسن البصري تفطران 

وتقضيان ويف رواية يونس بن عبيد عن احلسن املرضع إذا خافت أفطرت وأطعمت واحلامل إذا خافت على نفسها 
   ٤٠أفطرت وقضت كاملريض 



  صوم أفطرتا وقضتا بال كفارة كاملريضباب احلامل واملرضع ال تقدران على ال

أخربنا أبو منصور حممد بن حممد بن عبد اهللا بن نوح النخعي بالكوفة أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن  - ٧٨٦٩
دحيم ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة أنبأ عبيد اهللا بن موسى وأبو نعيم عن أيب هالل عن عبد اهللا بن سوادة عن أنس 

أغارت علينا خيل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتيته : بين عبد األشهل أخوة قشري قال  بن مالك رجل من
فوجدته يأكل فقال ادن فكل فقلت إين صائم قال اجلس أحدثك عن الصوم أو عن الصيام قال إن اهللا وضع عن 

مها رسول اهللا صلى اهللا عليه و  املسافر شطر الصالة وعن املسافر واحلامل واملرضع الصوم أو الصيام واهللا لقد قال
سلم كالمها أو أحدمها فيا هلف نفسي أال كنت طعمت من طعام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال غريه رجل 
من بين عبد اهللا بن كعب أخوة بين قشري كذا رواه أبو هالل الراسيب دون ذكر أبيه فيه ورواه وهيب عن عبد اهللا 

  بن مالك  بن سوادة عن أبيه عن أنس

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا املعلى بن أسد  - ٧٨٧٠
قال أصيبت إبل له فأتى املدينة يف : ثنا وهيب ثنا عبد اهللا بن سوادة القشريي عن أبيه أن أنس بن مالك رجل منهم 

عليه و سلم فوافقه وهو يتغذى فقال هلم إىل الغداء فقال إين صائم فقال إن طلب إبله فدخل على النيب صلى اهللا 
  الصيام وضع عن املسافر وشطر الصالة وعن احلبلى أو املرضع 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا املعلى بن أسد ثنا  - ٧٨٧١
عن رجل من بين عامر قال أيوب فلقيته فسألته فحدثنيه عن رجل منهم أنه أتى  وهيب عن أيوب عن أيب قالبة

احلديث مبثله ورواه الثوري عن أيوب عن : املدينة يف طلب إبل له فدخل على النيب صلى اهللا عليه و سلم وذكر 
ن رجال يقال له أيب قالبة عن أنس بن مالك الكعيب ورواه معمر عن أيوب عن أيب قالبة عن رجل من بين عامر أ

أنس حدثه ورواه خالد احلذاء عن أيب قالبة ويزيد بن عبد اهللا بن الشخري عن رجل من بين عامر أن رجال منهم أتى 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورواه حيىي بن أيب كثري عن أيب قالبة عن أيب أمية أو أيب املهاجر عن أيب أمية قال 

   ٤١عليه و سلم وهو أبو أمية أنس بن مالك الكعيب قدمت على رسول اهللا صلى اهللا 

  باب كراهية القبلة ملن حركت القبلة شهوته

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا نصر بن علي أنبأ أمحد أنبأ إسرائيل عن أيب  - ٧٨٧٢
و سلم عن املباشرة للصائم فرخص له وأتاه  سأل النيب صلى اهللا عليه: العنبس عن األغر عن أيب هريرة أن رجال 

  آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي هناه شاب 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا  - ٧٨٧٣
حدثين أبان البجلي عن أيب بكر بن حفص عن سهل بن حممد بن الزبري العسكري ثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رخص يف القبلة للشيخ وهو صائم وهنى عنها الشاب وقال الشيخ ميلك : عائشة 
إربه والشاب يفسد صومه قال وحدثنا حيىي بن زكريا عن إسرائيل عن أيب العنبس عن األغر عن أيب هريرة عن 

  سلم مثله النيب صلى اهللا عليه و 



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن  - ٧٨٧٤
سأل شيخ أبا هريرة عن القبلة وهو صائم فرخص له وهنى عنها : عون أنبأ مسعر عن بن أيب سلمة عن أبيه قال 

  شابا 

  مثل ذلك : عن جماهد عن بن عباس  وبإسناده قال أنبأ مسعر عن حبيب - ٧٨٧٥

وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وغريه قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ٧٨٧٦
سئل عن القبلة للصائم فأرخص : سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن بن عباس 

   فيها للشيخ وكرهها للشاب

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حيىي بن أيب طالب  - ٧٨٧٧
أن رجال سأل بن عباس عن القبلة للصائم فقال ال بأس به إذا : أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ بن جريج عن عطاء 
  عفوا الصيام انتهى إليه وقال رجل قبض على ساقها قال أيضا ا

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا بن منري عن عبيد اهللا بن  - ٧٨٧٨
  أنه كان يكره القبلة واملباشرة للصائم : عمر عن نافع عن عبد اهللا بن عمر 

أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا  - ٧٨٧٩
أن فىت سأل بن عمر عن القبلة وهو : طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ حممد بن عمرو عن حيىي بن عبد الرمحن 

صائم فقال ال فقال شيخ عنده مل حترج الناس وتضيق عليهم واهللا ما بذلك بأس قال بن عمر أما أنت فقبل فليس 
   عند إستك خري

وأخربنا أبو عبد اهللا وأبو سعيد قاال ثنا أبو العباس ثنا حيىي أنبأ عبد الوهاب أنبأ هشام الدستوائي عن  - ٧٨٨٠
أيباشر الصائم قالت ال قلت أليس كان رسول اهللا صلى : محاد عن إبراهيم عن األسود بن يزيد قال قلت لعائشة 

  اهللا عليه و سلم يباشر قالت كان أملككم إلربه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ٧٨٨١
احلميد احلارثي ثنا أبو أسامة عن عمر بن محزة ثنا سامل عن عبد اهللا بن عمر قال قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

فرأيته ال ينظرين فقلت يا رسول اهللا ما شأين فالتفت إيل فقال  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املنام: 
ألست املقبل وأنت الصائم فوالذي نفسي بيده ال أقبل وأنا صائم امرأة ما بقيت تفرد به عمر بن محزة فإن صح 

   ٤٢فعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان قويا مما يتوهم حتريك القبلة شهوته واهللا أعلم 

  ة ملن مل حترك شهوته أو كان ميلك إربهباب إباحة القبل

أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ سنة مخس  - ٧٨٨٢
وعشرين وثالث مائة ثنا عبد الرمحن بن بشر بن احلكم العبدي ثنا حيىي بن سعيد القطان عن عبيد اهللا بن عمر قال 



كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقبل وهو صائم وكان : مد حيدث عن عائشة قالت مسعت القاسم بن حم
أملككم إلربه أخرجه مسلم يف الصحيح من وجه آخر عن عبيد اهللا بن عمر وأخرجه أيضا من حديث علقمة عن 

  عائشة هبذا اللفظ 

بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان قال أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ  - ٧٨٨٣
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقبلها وهو صائم : قلت لعبد الرمحن بن القاسم أمسعت أباك حيدث عن عائشة 

  فسكت ساعة مث قال نعم رواه مسلم يف الصحيح عن علي بن حجر وغريه عن سفيان 

الفقيه وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر  - ٧٨٨٤
ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه 

قال إن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم مث تضحك و: عن عائشة أهنا قالت 
  قال عروة مل أر القبلة تدعو إىل خري 

وأخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي أنبأ أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن هشام بن عروة  - ٧٨٨٥
مبثله إال أنه مل يذكر قول عروة يف روايتنا وقد ذكره يف املبسوط رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب عن : فذكره 

  ك وأخرجه مسلم من حديث بن عيينة عن هشام مال

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا  - ٧٨٨٦
أن عائشة رضي اهللا عنها سئلت عن القبلة للصائم فقالت كان النيب : سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة 

عليه و سلم يقبل وهو صائم وكان أملككم إلربه رواه مسلم يف الصحيح عن علي بن حجر وغريه عن  صلى اهللا
  سفيان 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري ثنا احلسن بن  - ٧٨٨٧
إن : ف عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت حممد بن الصباح الزعفراين ثنا عبيدة بن محيد ثنا مطرف بن طري

  كان النيب صلى اهللا عليه و سلم ليظل صائما فيقبل أين شاء من وجهي حىت يفطر 

أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز أنبأ حيىي  - ٧٨٨٨
بكر النهشلي عن زياد بن عالقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي  بن جعفر أنبأ الضحاك يعين أبا عاصم ثنا أبو

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقبل يف رمضان وهو صائم أخرجه مسلم من حديث هبز بن : اهللا عنها 
  أسد عن أيب بكر النهشلي 

: ودي عن عائشة قالت ورواه أبو األحوص سالم بن سليم عن زياد بن عالقة عن عمرو بن ميمون األ - ٧٨٨٩
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقبل يف شهر الصوم حدثناه أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس 

  بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا سالم فذكره أخرجه مسلم عن مجاعة عن أيب األحوص 



مد بن يعقوب ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا إبراهيم بن محزة ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حم - ٧٨٩٠
أراد النيب : إبراهيم بن سعد عن أبيه عن طلحة بن عبد اهللا بن عثمان بن عبيد اهللا بن معمر التيمي عن عائشة قالت 

  صلى اهللا عليه و سلم أن يقبلين فقلت إين صائمة فقال وأنا صائم مث قبلين 

ر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا حبر بن نصر اخلوالين ثنا حيىي بن حسان ثنا حممد بن أخربنا أبو طاه - ٧٨٩١
دينار البصري ح وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن العباس املؤدب ثنا عفان ثنا 

أن رسول اهللا : أيب نضرة عن عائشة حممد بن دينار عن سعد بن أوس عن مصدع أيب حيىي زاد حيىي بن حسان خنت 
  صلى اهللا عليه و سلم كان يقبلها وهو صائم وميص لساهنا زاد عفان فقال له رجل مسعته من سعد قال نعم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا حممد بن أيوب أنبأ مسدد ثنا حيىي عن  - ٧٨٩٢
بينما أنا مع : ين حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن زينب بنت أيب سلمة عن أمها قالت هشام بن أيب عبد اهللا حدث

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف اخلميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضيت فقال ما لك أنفست قالت 
سالن من إناء واحد من نعم فدعاين فدخلت معه يف اخلميلة قالت وكانت هي ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يغت

  اجلنابة وكان يقبلها وهو صائم رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إبراهيم بن إسحاق السراج ثنا حيىي بن  - ٧٨٩٣
رسول اهللا صلى اهللا عليه و كان : حيىي أنبأ أبو معاوية عن األعمش عن مسلم عن شتري بن شكل عن حفصة قالت 

  سلم يقبل وهو صائم رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وغريه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حسني بن حسن بن مهاجر وحممد بن  - ٧٨٩٤
بن احلارث عن عبد ربه بن سعيد عن  إمساعيل بن مهران قاال ثنا هارون بن سعيد األيلي ثنا بن وهب أخربين عمرو

أيقبل الصائم فقال له : عبد اهللا بن كعب احلمريي عن عمر بن أيب سلمة أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سل هذه ألم سلمة فأخربته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصنع ذلك فقال 

ر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما واهللا إين يا رسول اهللا قد غف
ألتقاكم هللا وأخشاكم له رواه مسلم يف الصحيح عن هارون بن سعيد األيلي وروينا يف إباحتها عن سعد بن أيب 

   ٤٣وقاص ومجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم 

  نزلباب وجوب القضاء على من قبل فأ

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن غالب ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة عن  - ٧٨٩٥
قال يف القبلة للصائم قوال شديدا يعين : منصور قال مسعت هالال يعين بن يساف حيدث عن اهلزهاز أن بن مسعود 

  يصوم يوما مكانه وهذا عندنا فيه إذا قبل فأنزل 

فقد أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب  - ٧٨٩٦
كان يباشر امرأته : أنبأ جعفر بن عون أنبأ زكريا بن أيب زائدة عن عامر قال حدثين أبو ميسرة أن بن مسعود 



عباس أهنما كانا ال يريان مبباشرة الصائم بأسا ويف بنصف النهار وهو صائم وروينا عن جماهد عن بن مسعود وبن 
   ٤٤هذا عن بن مسعود داللة على أن املراد بالرواية األوىل غري ما دل عليه ظاهرها واهللا أعلم 

  باب من أغمي عليه يف أيام من شهر رمضان فال جيزى عنه وإن مل يأكل فيها

حابنا وقد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا األعمال قال الشافعي ألنه مل يدخل يف الصوم وهو يعقله قال أص
  بالنيات وقال عن اهللا عز و جل يف الصائم يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إبراهيم بن عبد اهللا ثنا القعنيب  - ٧٨٩٧
حممد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا عن مالك عن حيىي بن سعيد عن 

األعمال بالنية وإمنا المرىء ما نوى فمن كانت هجرته إىل اهللا عز و جل وإىل رسوله : صلى اهللا عليه و سلم 
هاجر إليه رواه البخاري فهجرته إىل اهللا ورسوله ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إىل ما 

  ومسلم مجيعا عن القعنيب 
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لكربى: كتاب  لبيهقي ا   سنن ا
البيهقي : املؤلف  بكر  و  أب بن موسى  بن علي  بن احلسني   أمحد 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي بنيسابور وأبو حممد احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن فراس مبكة  - ٧٨٩٨
عبد العزيز ثنا أبو نعيم الفضل بن حرسها اهللا تعاىل قاال أنبأ أبو حفص عمر بن حممد بن أمحد اجلمحي ثنا علي بن 

: دكني ثنا األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اهللا عز و جل 
الصوم يل وأنا أجزي به يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي والصوم جنة وللصائم فرحتان فرحة عند إفطاره 

أطيب عند اهللا من ريح املسك رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم وأخرجه وفرحة عند لقاء ربه وخللوف فيه 
  مسلم من أوجه عن األعمش 

أخربنا حممد بن أيب املعروف أنبأ أبو سهل اإلسفرائيين أنبأ أبو جعفر احلذاء أنبأ علي بن املديين ثنا املعتمر  - ٧٨٩٩
كان بن عمر يصوم تطوعا فيغشى عليه فال : افع قال بن سليمان التيمي قال مسعت عبيد اهللا بن عمر حدث عن ن

   ٤٥يفطر قال الشيخ هذا يدل على أن اإلغماء خالل الصوم ال يفسده 

  باب احلائض تفطر يف شهر رمضان

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن حممد بن عبد اهللا اجلوهري ثنا حممد بن إسحاق ثنا حممد بن  - ٧٩٠٠
بن حيىي بن أيب أبان قاال ثنا بن أيب مرمي ثنا حممد بن جعفر بن أيب كثري حدثين زيد بن أسلم عن عياض حيىي وزكريا 

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أضحى أو فطر إىل املصلى مث : بن عبد اهللا عن أيب سعيد اخلدري قال 
قوا مث انصرف فمر على النساء فقال يا معشر انصرف فقام فوعظ الناس وأمر الناس بالصدقة فقال أيها الناس تصد

النساء تصدقن فإين أريتكن أكثر أهل النار فقلن ومب ذلك يا رسول اهللا قال تكثرن اللعن وتكفرن العشري وما رأيت 
من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل احلازم من إحداكن يا معشر النساء فقلن له ما نقصان ديننا وعقلنا يا 

ال أليس شهادة املرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها أو ليس إذا رسول اهللا ق
حاضت املرأة مل تصل ومل تصم فذلك من نقصان دينها رواه البخاري يف الصحيح عن بن أيب مرمي ورواه مسلم عن 

   ٤٦احللواين والصغاين عن بن أيب مرمي 

  قضي الصالةباب احلائض تقضي الصوم إذا طهرت وال ت

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن حممد يعين الصيدالين وجعفر  - ٧٩٠١
بن أمحد يعين احلافظ قاال ثنا حممد بن رافع ثنا عبد الرزاق قال ح وأنبأ أبو الفضل بن إبراهيم املزكي ثنا أمحد بن 

أن امرأة سألت : نا عبد الرزاق أنبأ معمر عن عاصم األحول عن معاذة العدوية سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أخرب
عائشة رضي اهللا عنها ما بال احلائض تقضي الصوم وال تقضي الصالة فقالت هلا أحرورية أنت فقالت لست حبرورية 

لصوم وال نؤمر ولكين أسأل فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنؤمر بقضاء ا
بقضاء الصالة قال معمر وأخربنا أيوب عن أيب قالبة عن معاذة عن عائشة مثله رواه مسلم يف الصحيح عن عبد بن 

   ٤٧محيد عن عبد الرزاق 



  باب استحباب السحور

ا أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو حممد عبد اهللا بن يوسف قاال أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثن - ٧٩٠٢
إبراهيم بن احلارث البغدادي ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا شعبة عن ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الرمحن بن 

احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا شعبة ثنا عبد العزيز بن صهيب قال مسعت أنس بن مالك يقول 
فإن يف السحور بركة لفظ حديث آدم ويف رواية حيىي قال عن  تسحروا: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  أنس بن مالك رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن أيب إياس 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن حممد الصيدالين وحممد بن شاذان قاال ثنا  - ٧٩٠٣
عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال قتيبة بن سعيد ثنا أبو عوانة عن قتادة و

  تسحروا فإن يف السحور بركة رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة : 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن  - ٧٩٠٤
قال أخربين ح وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب 

املزكي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على عبد اهللا بن وهب أخربك موسى بن علي 
إن : ه و سلم قال عن أبيه عن أيب قيس موىل عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أن رسول اهللا صلى اهللا علي

  فصل بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر عن بن وهب 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إسحاق بن احلسن احلريب ثنا أمحد بن حنبل  - ٧٩٠٥
ين بن صاحل عن يونس بن سيف عن احلارث بن زياد عن أيب على باب عفان ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن معاوية يع

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدعو يف شهر رمضان إىل السحور قال : رهم عن العرباض بن سارية قال 
   ٤٨هلموا إىل الغداء املبارك 

  باب ما يستحب من السحور

حاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إس - ٧٩٠٦
بن أيب الوزير هو أبو املطرف ثنا حممد بن موسى املدين عن املقربي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

   ٤٩نعم سحور املؤمن التمر : قال 

  باب ما يستحب من تعجيل الفطر وتأخري السحور

حلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو عبد الرمحن السلمي قالوا أخربنا أبو بكر أمحد بن ا - ٧٩٠٧
ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن أيب حازم بن دينار ح وحدثنا أبو 

د بن احلسني ثنا حيىي بن حيىي أنبأ حممد بن يوسف أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين احلافظ ثنا جعفر بن حمم
ال يزال الناس خبري ما : عبد العزيز بن أيب حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 



عجلوا الفطر رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي ورواه 
  نيب صلى اهللا عليه و سلم وزاد فيه ومل يؤخروا تأخري أهل املشرق سعيد بن املسيب عن ال

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا حممد بن إمساعيل األمحسي ثنا احملاريب عن حممد بن  - ٧٩٠٨
مد بن يعقوب ثنا عمرو ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو صادق بن أيب الفوارس العطار قاال ثنا أبو العباس حم

حممد بن عبيد اهللا املنادي ثنا يزيد بن هارون ثنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 
  ال يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر إن اليهود والنصارى يؤخرون : صلى اهللا عليه و سلم 

ثنا أبو العباس األصم ثنا حممد بن عوف ثنا أبو املغرية ثنا  وأخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد السوسي - ٧٩٠٩
: األوزاعي حدثين قرة بن عبد الرمحن عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إن اهللا عز و جل قال إن أحب عبادي إيل أعجلهم فطرا 

النضر الفقيه ثنا أبو موسى هارون بن موسى الزاهد ثنا حيىي بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو  - ٧٩١٠
دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا هلا يا : حيىي أنبأ أبو معاوية ثنا األعمش عن عمارة بن عمري عن أيب عطية قال 

يؤخر  أم املؤمنني رجالن من أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم أحدمها يعجل الصالة ويعجل اإلفطار واآلخر
الصالة ويؤخر اإلفطار قالت أيهما الذي يعجل الصالة ويعجل اإلفطار قلنا عبد اهللا قالت هكذا كان يصنع رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم واآلخر أبو موسى رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وكذلك رواه حيىي بن زكريا 

  ة فرواه بن أيب زائدة عن األعمش وأخرجه مسلم وخالفهما شعب

كما أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ٧٩١١
دخلت أنا ومسروق على عائشة أو قال : شعبة عن األعمش قال مسعت خيثمة حيدث عن أيب عطية الوادعي قال 

 من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم أما أحدمها فيعجل دخلنا على عائشة فقلنا يا أم املؤمنني إن فينا رجلني
اإلفطار ويؤخر السحور وأما اآلخر فيؤخر اإلفطار ويعجل السحور فقالت من هذا الذي يعجل اإلفطار ويؤخر 

السحور قلنا بن مسعود قالت كذلك كان يفعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهكذا رواه بن أيب عروبة وجرير 
  احلميد عن األعمش عن خيثمة بن عبد الرمحن واهللا أعلم  بن عبد

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب ثنا أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ جعفر بن حممد الفريايب ثنا علي بن  - ٧٩١٢
 صلى اهللا عبد اهللا املديين ثنا سفيان ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه عمر قال قال رسول اهللا

إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم رواه البخاري يف الصحيح عن : عليه و سلم 
  احلميدي عن سفيان وأخرجه مسلم من أوجه عن هشام 

أخربنا أبو احلسن حممد بن يعقوب الفقيه بالطابران أنبأ أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه ثنا  - ٧٩١٣
: مد بن أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم البصري ثنا هشام الدستوائي ثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال حم

تسحرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قام إىل الصالة قلت كم كان بني األذان وبني السحور قال قدر 
  سلم من حديث وكيع عن هشام مخسني آية رواه البخاري يف الصحيح عن مسلم بن إبراهيم وأخرجه م



أخربنا أبو بكر حممد بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا طلحة عن عطاء  - ٧٩١٤
إنا معاشر األنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا : عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

لنا يف الصالة هذا حديث يعرف بطلحة بن عمرو املكي وهو ضعيف واختلف عليه فقيل عنه ونضع أمياننا على مشائ
هكذا وقيل عنه عن عطاء عن أيب هريرة وروي من وجه آخر ضعيف عن أيب هريرة ومن وجه ضعيف عن بن عمر 

ى يف كتاب وروي عن عائشة رضي اهللا عنها من قوهلا وثالثة من النبوة فذكرهن وهو أصح ما ورد فيه وقد مض
  الصالة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ٧٩١٥
سليمان ثنا بن وهب أخربين يونس وعمرو بن احلارث ومالك بن أنس ح وأخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي ثنا أبو 

بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن أن  العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع
كانا يصليان املغرب حني ينظران إىل الليل األسود مث يفطران بعد الصالة وذلك يف : عمر وعثمان رضي اهللا عنهما 

ه بعد أن أبيح هلما رمضان قال الشافعي يف املبسوط كأهنما يريان تأخري ذلك واسعا ألهنما يعمدان الفضل لترك
  وصارا مفطرين بغري أكل وشرب ألن الصوم ال يصلح يف الليل 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان البصري ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا سفيان  - ٧٩١٦
ناس إفطارا وأبطأهم كان أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم أعجل ال: عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون قال 

   ٥٠سحورا 

  باب ما يفطر عليه

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضيب ثنا مسدد  - ٧٩١٧
ثنا عبد الواحد يعين بن زياد ثنا عاصم األحول عن حفصة بنت سريين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر قال 

إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن مل جيد التمر فعلى املاء فإن : هللا صلى اهللا عليه و سلم قال رسول ا
املاء طهور رواه أبو داود عن مسدد وكذلك رواه بن عون وهشام بن حسان عن حفصة ورواه هشام الدستوائي 

  عن حفصة فلم يرفعه 

بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة وقد أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا  - ٧٩١٨
عن عاصم قال مسعت حفصة بنت سريين حتدث عن الرباب عن سلمان بن عامر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

و إذا صام أحدكم فليفطر على التمر فإن مل جيد فعلى املاء فإنه طهور هكذا وجدته يف املسند قد أقام إسناده أب: 
داود وقد رواه حممود بن غيالن عن أيب داود دون ذكر الرباب وروي عن روح بن عبادة عن شعبة موصوال ورواه 

  سعيد بن عامر عن شعبة فغلط يف إسناده 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا سعيد بن عامر  - ٧٩١٩
من وجد مترا : بد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثنا شعبة عن ع

فليفطر عليه ومن ال فليفطر على املاء فإنه طهور قال البخاري فيما روي عنه أبو عيسى حديث سعيد بن عامر وهم 



أنس بن مالك من وجه  يهم فيه سعيد والصحيح حديث عاصم عن حفصة بنت سريين قال الشيخ وقد روي عن
  آخر 

أخربنا أبو احلسن حممد بن يعقوب الفقيه بالطابران ثنا أبو بكر أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي جبرجان ثنا  - ٧٩٢٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : احلضرمي ثنا أمحد بن حنبل ثنا عبد الرزاق أنبأ جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس 

يصلي على رطبات فإن مل تكن فتمرات فإن مل تكن حثا حثوات من ماء ورواه أبو داود و سلم كان يفطر قبل أن 
  عن أمحد بن حنبل 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو نصر حممد بن محدويه بن سهل املروزي ثنا عبد اهللا بن  - ٧٩٢١
أن : ق ثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس محاد اآلملي ثنا حممد بن عبد العزيز الرملي ثنا شعيب بن إسحا

النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يكن يصلي املغرب حىت يفطر ولو على شربة من ماء تابعه القاسم بن غصن عن بن أيب 
   ٥١عروبة 

  باب ما يقول إذا أفطر

ثنا حيىي بن أيب طالب ح وأنبأ أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس األصم  - ٧٩٢٢
عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد اخلطيب مبرو ثنا إبراهيم بن هالل قاال ثنا علي بن احلسن بن شقيق أنبأ 
احلسني بن واقد ثنا مروان بن سامل املقفع قال رأيت بن عمر فذكر احلديث قال وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء اهللا تعاىل لفظ حديثهما سواء إذا : سلم 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا هشيم عن حصني عن معاذ بن  - ٧٩٢٣
   ٥٢مت وعلى رزقك أفطرت أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا أفطر قال اللهم لكم ص: زهرة أنه بلغه 

  باب ما يدعو به الصائم ملن أفطر عنده

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حممد بن عبيد اهللا املنادي ثنا يزيد بن  - ٧٩٢٤
ثنا  هارون أنبأ هشام الدستوائي عن ح وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق

كان : يوسف بن يعقوب ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام الدستوائي ثنا حيىي بن أيب كثري عن أنس بن مالك قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أفطر عند قوم قال هلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم األبرار وتنزلت 

ىي عن أنس إمنا مسعه عن رجل من أهل البصرة يقال له عليكم املالئكة لفظ حديث يزيد وهذا مرسل مل يسمعه حي
  عمرو بن زنيب ويقال بن زبيب عن أنس 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق  - ٧٩٢٥
ستأذن على سعد بن عبادة فذكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ا: أنبأ معمر عن ثابت عن أنس أو غريه 

احلديث قال مث دخلوا البيت فقرب له زبيبا فأكل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما فرغ قال أكل طعامكم 
   ٥٣األبرار وصلت عليكم املالئكة وأفطر عندكم الصائمون 



  باب من فطر صائما

قوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حسني عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يع - ٧٩٢٦
: زائدة عن عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد اجلهين قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

من فطر صائما كان له مثل أجر من عمله من غري أن ينقص من أجر الصائم شيئا ومن جهز غازيا أو خلفه يف أهله 
  جره من غري أن ينقص من أجره شيئا كان له مثل أ

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا جعفر بن حممد الفريايب ثنا أبو جعفر  - ٧٩٢٧
النفيلي قال قرأت على معقل بن عبد اهللا عن عطاء عن زيد بن خالد اجلهين قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ن له مثل أجره ال ينقص من أجره شيئا ومن جهز غازيا يف سبيل اهللا كان له مثل أجره ال من فطر صائما كا: سلم 
  ينقص من أجره شيئا 

وأخربنا علي أنبأ أمحد أنبأ عثمان بن عمر الضيب ثنا بن كثري ثنا سفيان بن سعيد عن بن أيب ليلى عن  - ٧٩٢٨
من جهز غازيا أو خلفه يف أهله أو فطر : ليه و سلم عطاء عن زيد بن خالد اجلهين قال قال رسول اهللا صلى اهللا ع

صائما فله مثل أجره من غري أن ينقص من أجره شيئا هذا هو احملفوظ من حديث الثوري ورواه مؤمل بن إمساعيل 
  عن الثوري فخالف اجلماعة يف إسناده 

بن أيب إسحاق قالوا ثنا أبو  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا - ٧٩٢٩
العباس حممد بن يعقوب ثنا محيد بن عياش الرملي ثنا مؤمل بن إمساعيل ثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء عن زيد 

باب جواز  ٥٤من فطر صائما أو جهز غازيا فله مثل أجره : بن خالد اجلهين عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
القصري قال اهللا عز و جل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الفطر يف السفر القاصد دون 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ٧٩٣٠
سن أمحد بن حممد بن عبدوس سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن الزهري ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احل

ثنا عثمان بن سعيد ثنا القعنيب فيما قرأ على مالك عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود عن 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج إىل مكة عام الفتح يف رمضان فصام حىت بلغ الكديد : عبد اهللا بن عباس 

وكانوا يأخذون باألحدث فاألحدث من أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه مث أفطر وأفطر الناس معه 
  البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك وأخرجاه من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري 

م وحممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهي - ٧٩٣١
رافع وحممد بن حيىي قال إسحاق أنبأ وقاال ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر قال مسعت الزهري يقول أخربين عبيد اهللا بن 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرج يف رمضان من املدينة ومعه عشرة آالف من : عبد اهللا بن عتبة عن بن عباس 
ن مقدمه املدينة فسار مبن معه من املسلمني إىل مكة يصوم ويصومون املسلمني وذلك على رأس مثان سنني ونصف م

حىت بلغ الكديد وهو بني عسفان وقديد فأفطر وأفطر املسلمون معه فلم يصوموا بقية رمضان شيئا قال الزهري 
صبح فكان الفطر آخر األمرين وإمنا يؤخذ من أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اآلخر فاآلخر قال الزهري ف



رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مكة لثالث عشرة ليلة خلت من رمضان رواه البخاري يف الصحيح عن حممود بن 
  غيالن عن عبد الرزاق ورواه مسلم عن حممد بن رافع 

 أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن حممد النفيلي ح وأنبأ أبو - ٧٩٣٢
عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا أبو شعيب عبد اهللا بن احلسن احلراين ثنا عبد اهللا بن حممد 

النفيلي ثنا حممد بن عبد احلميد املدين قال مسعت محزة بن حممد بن محزة بن عمرو األسلمي يذكر أن أباه أخربه عن 
 إين صاحب ظهر أعاجله أسافر عليه وأكريه وأنه رمبا صادفين هذا يا رسول اهللا: جده محزة بن عمرو قال قلت 

الشهر يعين شهر رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب وأجدين أن أصوم يا رسول اهللا أهون علي من أن أؤخره فيكون 
اية دينا أفأصوم يا رسول اهللا أعظم ألجري أو أفطر قال أي ذلك شئت يا محزة لفظ حديث أيب عبد اهللا ويف رو

  الروذباري أي ذلك شئت يا محزة ويف هذا داللة على جواز الفطر يف السفر املباح 

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر أنبأ أبو عمران موسى بن  - ٧٩٣٣
ب عن أيب اخلري عن منصور سهل اجلوين ثنا بن زغبة يعين عيسى بن محاد بن زغبة ثنا الليث عن يزيد بن أيب حبي

خرج من قرية بدمشق إىل قدر قرية عقبة من الفسطاط وذلك ثالثة أميال يف رمضان مث : الكليب أن دحية بن خليفة 
إنه أفطر وأفطر معه أناس فكره ذلك آخرون فلما رجع إىل قريته قال واهللا لقد رأيت أمرا ما كنت أظن أين أراه أن 

 صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه يقول ذلك للذين صاموا مث قال عند ذلك اللهم قوما رغبوا عن هدى رسول اهللا
اقبضين إليك قال الليث األمر الذي اجتمع الناس عليه أن ال يقصروا الصالة وال يفطروا إال يف مسرية أربعة برد يف 

اهللا بن عباس وعبد اهللا بن  كل بريد اثنا عشر ميال قال الشيخ قد روينا يف كتاب الصالة ما دل على هذا عن عبد
عمر والذي روينا عن دحية الكليب إن صح ذلك فكأنه ذهب فيه إىل ظاهر اآلية يف الرخصة يف السفر وأراد بقوله 
رغبوا عن هدى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه أي يف قبول الرخصة ال يف تقدير السفر الذي أفطر فيه 

  واهللا أعلم 

بو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا املعتمر عن عبيد اهللا عن نافع أخربنا أ - ٧٩٣٤
   ٥٥أنه كان خيرج إىل الغابة فال يفطر وال يقصر : عن بن عمر 

  باب تأكيد الفطر يف السفر إذا كان يريد لقاء العدو

ين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين يف آخر - ٧٩٣٥
أن النيب صلى اهللا عليه و : بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد العزيز بن حممد عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر 

سلم خرج إىل مكة عام الفتح يف رمضان فصام حىت بلغ كراع الغميم وصام الناس معه فقيل له يا رسول اهللا إن 
لناس قد شق عليهم الصيام فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فأفطر بعض الناس وصام بعض ا

  فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الفضل بن إبراهيم املزكي ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا  - ٧٩٣٦
  مبعناه وزاد يف احلديث وإمنا ينظرون فيما فعلت رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة : كره عبد العزيز فذ



أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا مقدام بن داود ثنا عبد اهللا بن  - ٧٩٣٧
ابران أنبأ أبو النضر الفقيه ثنا يوسف ثنا سعيد بن عبد العزيز ح وأخربنا أبو احلسن حممد بن يعقوب الفقيه بالط

عثمان بن سعيد قال قرأناه على أيب اليمان فأنبأين أنه مسعه من سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن عطية بن قيس عن 
قال أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالرحيل عام الفتح يف ليلتني خلتا : قزعة بن حيىي عن أيب سعيد اخلدري 

فخرجنا صواما حىت بلغنا الكديد فأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالفطر فأصبح الناس  من شهر رمضان
شرجني منهم الصائم واملفطر حىت إذا بلغنا املنزل الذي نلقى العدو فيه أمرنا بالفطر فأفطرنا أمجعني ويف رواية بن 

  رنا أمجعني يوسف حىت إذا بلغ الظهران آذننا بلقاء العدو فأمرنا بالفطر فأفط

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الفضل حممد بن إبراهيم املزكي ثنا أمحد بن سلمة ثنا عبد اهللا  - ٧٩٣٨
أتيت : بن هاشم العبدي ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا معاوية يعين بن صاحل عن ربيعة بن يزيد قال حدثين قزعة قال 

رق الناس عنه قلت إين ال أسألك عما سألك هؤالء أسألك عن الصوم يف السفر أبا سعيد وهو مكثور عليه فلما تف
فقال سافرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل مكة وحنن صيام فنزلنا منزال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

نزلنا منزال آخر  سلم إنكم قد دنومت من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة منا من صام ومنا من أفطر مث
فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزمة فأفطرنا مث قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم بعد ذلك يف السفر رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن حامت عن عبد الرمحن بن مهدي 

آخرين قالوا ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك أخربنا أبو بكر بن احلسن احلريي يف  - ٧٩٣٩
أن النيب : عن مسي موىل أيب بكر عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن بعض أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
هللا عليه و سلم صلى اهللا عليه و سلم أمر الناس يف سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم وصام النيب صلى ا

قال أبو بكر يعين بن عبد الرمحن قال الذي حدثين لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالعرج يصب فوق 
رأسه املاء من العطش أو من احلر فقيل يا رسول اهللا إن طائفة من الناس صاموا حني صمت فلما كان رسول اهللا 

   ٥٦فأفطر الناس  صلى اهللا عليه و سلم بالكديد دعا بقدح فشرب

  باب تأكيد الفطر يف السفر إذا كان جيهده الصوم

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن الشرقي ثنا حممد بن  - ٧٩٤٠
عاصم  حيىي الذهلي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن صفوان بن عبد اهللا عن أم الدرداء عن كعب بن

ليس من الرب صيام يف السفر قال حممد بن حيىي : األشعري قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
ومسعت عبد الرزاق مرة يقول أخربنا معمر عن الزهري عن صفوان بن عبد اهللا عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم 

على النيب صلى اهللا عليه و سلم من وفد اليمن األشعري وكان من أصحاب السفينة قال عبد الرزاق قوم قدموا 
  قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ليس من الرب الصيام يف السفر 

وحدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة  - ٧٩٤١
ن بن عيينة عن الزهري عن صفوان بن عبد اهللا عن أم الدرداء عن كعب بن أنبأ احلسن بن حممد الزعفراين ثنا سفيا

  ليس من الرب الصيام يف السفر : عاصم األشعري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 



أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب أنبأ أبو داود ثنا  - ٧٩٤٢
أن النيب : بن عبد الرمحن يعين بن سعد بن زرارة األنصاري عن حممد بن عمرو بن احلسن عن جابر  شعبة عن حممد

صلى اهللا عليه و سلم كان يف سفر فرأى رجال يظلل عليه فسأل عنه فقالوا هو صائم فقال ليس من الرب الصوم يف 
  السفر 

سن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الرمحن بن احل - ٧٩٤٣
شعبة ثنا حممد بن عبد الرمحن األنصاري قال مسعت حممد بن عمرو بن احلسن بن علي حيدث عن جابر بن عبد اهللا 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يف سفر فرأى زحاما ورأى رجال قد ظلل عليه فقال ما هذا فقالوا : األنصاري 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس من الرب الصوم يف السفر رواه البخاري يف الصحيح عن آدم هذا صائم 

  ورواه مسلم عن أمحد بن عثمان النوفلي عن أيب داود الطيالسي 

ا أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو يعلى ثنا حممد بن بكار ثن - ٧٩٤٤
إمساعيل بن زكريا ثنا عاصم قال أبو يعلى وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا أبو معاوية عن عاصم عن مورق العجلي 

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر أكثرنا ظال يومئذ الذي يستظل بكساء : عن أنس بن مالك قال 
ا الذين صاموا فلم يعاجلوا شيئا فقال رسول اهللا صلى اهللا فأما الذين افطروا فسقوا الركاب وامتهنوا وعاجلوا وأم

عليه و سلم ذهب املفطرون باألجر هذا حديث إمساعيل وقال أبو معاوية يف حديثه كنا مع النيب صلى اهللا عليه و 
بيده  سلم يف سفر منا الصائم ومنا املفطر فنزلنا منزال يف يوم حار أكثرنا ظال صاحب الكساء فمنا من يتقي الشمس
قال فسقط الصوام وقام املفطرون فضربوا األبنية وسقوا الركاب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذهب 

املفطرون اليوم باألجر رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الربيع عن إمساعيل بن زكريا ورواه مسلم عن أيب بكر بن 
   ٥٧أيب شيبة 

  باب الرخصة يف الصوم يف السفر

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ٧٩٤٥
يا رسول : سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن محزة بن عمرو األسلمي قال 

عليه و سلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر رواه اهللا أصوم يف السفر وكان كثري الصيام فقال رسول اهللا صلى اهللا 
  البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا يوسف عن مالك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أبو الربيع ثنا محاد  - ٧٩٤٦
أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أن محزة بن عمرو األسلمي سأل رسول اهللا يعين بن زيد عن هشام بن عروة عن 

يا رسول اهللا إين رجل أسرد الصوم أفأصوم يف السفر قال صم إن شئت وأفطر إن : صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  شئت رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الربيع 

ي بن أمحد الفامي وأبو صادق حممد بن أمحد العطار قالوا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو نصر أمحد بن عل - ٧٩٤٧
ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان املرادي ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن أيب 



أجد  قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين: األسود عن عروة عن أيب مراوح عن محزة بن عمرو األسلمي أنه 
يب قوة على الصيام يف السفر فهل علي جناح فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هي رخصة من اهللا تبارك وتعاىل 

  فمن أخذ هبا فحسن ومن أحب أن يصوم فال جناح عليه 

نصر  أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو العباس ثنا حبر بن - ٧٩٤٨
بنحوه رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر عن بن : قال قرئ على بن وهب أخربك عمرو بن احلارث فذكره 

  وهب 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن منصور عن  - ٧٩٤٩
اهللا عليه و سلم يف رمضان فصام حىت بلغ عسفان مث  سافر رسول اهللا صلى: جماهد عن طاوس عن بن عباس قال 

دعا بإناء من ماء فشرب هنارا لرياه الناس فأفطر حىت قدم مكة قال فكان بن عباس يقول صام رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم يف السفر وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن املديين ورواه 

  إسحاق بن إبراهيم كالمها عن جرير  مسلم عن

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا مقدام بن  - ٧٩٥٠
داود ثنا عبد اهللا بن يوسف ثنا مالك بن أنس ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن 

سافرنا مع : سعيد ثنا القعنيب فيما قرأ على مالك عن محيد الطويل عن أنس بن مالك قال عبدوس ثنا عثمان بن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف رمضان فلم يعب الصائم على املفطر وال املفطر على الصائم لفظ حديث أيب 

فطر وال املفطر على الصائم رواه عبد اهللا ويف رواية أيب احلسني فمنا الصائم ومنا املفطر فلم يعب الصائم على امل
  البخاري يف الصحيح عن القعنيب 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عمرو بن النضر احلرشي  - ٧٩٥١
ان يف واحلسن بن عبد الصمد قاال ثنا حيىي بن حيىي أنبأ أبو خيثمة عن محيد الطويل قال سئل أنس عن صوم رمض

سافرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف رمضان فلم يعب صائم على مفطر وال مفطر على : السفر فقال 
  صائم رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا أبو  - ٧٩٥٢
أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا : األمحر عن محيد قال خرجت فصمت فقالوا يل أعد فقلت إن أنسا أخربين  خالد

عليه و سلم كانوا يسافرون فال يعيب الصائم على املفطر وال املفطر على الصائم فلقيت بن أيب مليكة فأخربين عن 
  عائشة مثله رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ ثنا  - ٧٩٥٣
عبد الرمحن بن بشر ثنا مروان بن معاوية عن عاصم عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري وجابر بن عبد اهللا رضي 

سفر يصوم الصائم ويفطر املفطر ال يعيب الصائم أهنم كانوا معه يف : اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 



على املفطر وال املفطر على الصائم رواه مسلم يف الصحيح عن سعيد بن عمرو األشعثي وغريه عن مروان بن 
  معاوية 

أخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي وأبو عبد الرمحن السلمي قاال ثنا أبو العباس  - ٧٩٥٤
: العباس بن الوليد بن مزيد أخربين أيب مسعت األوزاعي حدثين زياد النمريي حدثين أنس بن مالك قال  األصم أنبأ

  وافق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رمضان يف سفر فصامه ووافقه رمضان يف سفر فأفطره 

بن يعقوب ثنا حممد بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد - ٧٩٥٥
: إسحاق الصغاين ثنا روح ثنا شعبة عن أيب الفيض قال كنت يف غزوة بالشام فخطب مسلمة بن عبد امللك فقال 

من صام رمضان يف السفر فليقضه فسألت أبا قرصافة رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لو صمت 
لرمحن بن عوف أنه قال الصائم يف السفر كاملفطر يف احلضر وهو مث صمت حىت عد عشرا مل أقضه وروي عن عبد ا

   ٥٨موقوف ويف إسناده انقطاع وروي مرفوعا وإسناده ضعيف 

  باب من اختار الصوم يف السفر إذا قوي على الصيام ومل يكن به رغبة عن قبول

الء ثنا حممد بن عبد الوهاب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب إم - ٧٩٥٦الرخصة 
الفراء والسري بن خزمية قال حممد أنبأ وقال السري حدثنا عبد اهللا بن مسلمة ثنا هشام بن سعد عن عثمان بن 

لقد رأيتنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بعض : حيان الدمشقي عن أم الدرداء قالت قال أبو الدرداء 
حىت أن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة احلر وما منا أحد صائم إال رسول اهللا أسفاره يف يوم حار شديد احلر 

صلى اهللا عليه و سلم وعبد اهللا بن رواحة رواه مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن مسلمة وأخرجه البخاري من 
  حديث إمساعيل بن عبيد اهللا عن أم الدرداء 

أبو احلسني حممد بن أمحد بن احلسن املعاوي ثنا جعفر بن أمحد بن  أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ حدثين - ٧٩٥٧
كنا : نصر احلافظ ثنا عمرو بن زرارة ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال 

املفطر وال املفطر نغزو مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف رمضان فمنا الصائم ومنا املفطر فال جيد الصائم على 
على الصائم مث يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن رواه 

  مسلم يف الصحيح عن عمرو بن حممد الناقد عن إمساعيل 

عبد الوارث أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو قالبة ثنا عبد الصمد بن  - ٧٩٥٨
ومسلم بن إبراهيم قاال ثنا عبد الصمد بن حبيب العوذي عن أبيه عن سنان بن سلمة بن احملبق عن أبيه قال قال 

من كان يف سفر على محولة يأوي إىل شبع فليصم حيث أدركه رمضان قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  د البخاري هذا احلديث شيئا البخاري عبد الصمد بن حبيب منكر احلديث ذاهب ومل يع



أخربنا أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن علي اخلسروجردي أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ أبو جعفر  - ٧٩٥٩
إن أفطرت فرخصة اهللا وإن : احلضرمي ثنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس ثنا احلسن بن صاحل عن عاصم عن أنس قال 

  احل بإسناده مرفوعا وليس بشيء صمت فهو أفضل وروي ذلك عن حسن بن ص

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن بالويه ثنا الكدميي ثنا روح ثنا شعبة عن عاصم عن حممد  - ٧٩٦٠
الصوم يف السفر أحب إيل وروي عن بن مسعود معناه وكان بن عمر : بن سريين عن عثمان بن أيب العاص قال 

  يرى الفطر أحب إليه 

أخربناه أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا بن منري عن عبيد اهللا  - ٧٩٦١
   ٥٩ألن أفطر يف رمضان يف السفر أحب إيل من أن أصوم : بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه قال 

  باب املسافر يصوم بعض الشهر ويفطر بعضا ويصبح صائما يف سفره مث يفطر

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل القاضي ثنا علي بن عبد اهللا ثنا سفيان  - ٧٩٦٢
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف شهر رمضان : ثنا الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عباس قال 

لى اهللا عليه و سلم رواه البخاري يف الصحيح عن فصام حىت إذا بلغ الكديد أفطر وإمنا يؤخذ باآلخر من فعله ص
  علي بن عبد اهللا 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب  - ٧٩٦٣
ونه فذكره بنحوه قال بن شهاب وكانوا يتبعون األحدث فاألحدث من أمره وير: أخربين يونس عن بن شهاب 

  الناسخ احملكم رواه مسلم يف الصحيح عن حرملة عن بن وهب 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل القاضي ثنا إبراهيم بن محزة ثنا عبد العزيز  - ٧٩٦٤
الفتح يف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج إىل مكة عام : بن حممد عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر 

رمضان وصام حىت بلغ كراع الغميم يعين وصمنا معه فقيل إن الناس قد شق عليهم الصيام وإمنا ينتظرون ما تفعل 
فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فأفطر الناس وصام بعض فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك 

قتيبة عن عبد العزيز وكذلك رواه بن اهلاد ووهيب وعبد  العصاة أولئك العصاة مرتني رواه مسلم يف الصحيح عن
  الوهاب الثقفي ومحيد بن األسود عن جعفر 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ ثنا العباس بن حممد  - ٧٩٦٥
ثنا سفيان عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري الدوري ببغداد وأبو األزهر أمحد بن األزهر قاال ثنا أبو داود احلفري 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أتى بطعام وهو مبر الظهران فقال أليب بكر وعمر كال : عن أيب سلمة عن أيب هريرة 
  فقاال إنا صائمان فقال ارحلوا لصاحبيكم اعملوا لصاحبيكم ادنوا فكال تفرد به أبو داود احلفري عن سفيان 

نا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا إبراهيم بن احلارث ثنا حيىي بن أيب بكري أخرب - ٧٩٦٦
إذا سافر الرجل وقد صام من رمضان شيئا فليصم ما : ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أيب البختري قال قال عبيدة 



وقال أبو البختري قال بن عباس وكان أفقه منا قال } فمن شهد منكم الشهر فليصمه { بقي قال وقرأ هذه اآلية 
   ٦٠من شاء صام ومن شاء أفطر 

  باب من قال يفطر وإن خرج بعد طلوع الفجر

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عبيد اهللا بن عمر حدثين عبد اهللا بن  - ٧٩٦٧
ا عبد اهللا بن حيىي املعين عن سعيد يعين بن أيب أيوب زاد جعفر والليث يزيد قال أبو داود ح وثنا جعفر بن مسافر ثن

كنت مع أيب : قال حدثين يزيد بن أيب حبيب أن كليب بن ذهل احلضرمي أخربه عن عبيد قال جعفر بن جرب قال 
ءه قال بصرة الغفاري صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفينة من الفسطاط يف رمضان فدفع مث قرب غدا

جعفر يف حديثه فلم جياوز البيوت حىت دعا بالسفرة قال اقترب قال قلت ألست ترى البيوت قال أبو بصرة أترغب 
  عن سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال جعفر يف حديثه فأكل 

ان بن عمر أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا عثم - ٧٩٦٨
أمل أنبأ أو أمل أخرب أنك خترج صائما وتدخل : شعبة عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك قال قال يل أبو موسى 

  صائما قال قلت بلى قال فإذا خرجت فاخرج مفطرا وإذا دخلت فادخل مفطرا 

ن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد ب - ٧٩٦٩
: الدارمي ثنا بن أيب مرمي ثنا حممد بن جعفر حدثين زيد بن أسلم أخربين حممد بن املنكدر عن حممد بن كعب قال 

أتيت أنس بن مالك يف رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت دابته ولبس ثياب السفر وقد تقارب غروب الشمس 
  سنة قال نعم  فدعا بطعام فأكل منه مث ركب فقلت له

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان البصري ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا سفيان  - ٧٩٧٠
   ٦١أنه كان يسافر وهو صائم فيفطر من يومه : عن أيب إسحاق عن عمرو بن شرحبيل 

  باب من رأى اهلالل وحده عمل على رؤيته استدالال مبا

أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا موسى بن هارون ثنا أبو بكر بن أيب أخربنا  - ٧٩٧١
ذكر رسول : شيبة وبن منري قاال ثنا حممد بن بشر ثنا عبيد اهللا بن عمر عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال 

وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فعدوا ثالثني اهللا صلى اهللا عليه و سلم اهلالل فقال إذا رأيتموه فصوموا 
  رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وأخرجاه من حديث حممد بن زياد عن أيب هريرة وقد مضى 

وحدثنا الشيخ اإلمام أبو الطيب سهل بن حممد بن سليمان إمالء يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ٧٩٧٢
وسف األصم ثنا حممد بن عبيد اهللا املنادي ثنا يونس بن حممد املؤدب ثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن يعقوب بن ي

  صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فصوموا ثالثني : أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



عبيد بن شريك ثنا بن أيب مرمي أنبأ حممد بن جعفر  أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا - ٧٩٧٣
أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نصوم : أخربين حممد بن أيب حرملة أخربين كريب أنه مسع بن عباس يقول 

   ٦٢لرؤية اهلالل ونفطر لرؤيته فإن غم علينا أن نكمل ثالثني 

  عدلنيباب من مل يقبل على رؤية هالل الفطر إال شاهدين 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا حممد بن عبد الرحيم أبو حيىي البزاز ثنا  - ٧٩٧٤
سعيد بن سليمان ثنا عباد يعين بن العوام عن أيب مالك األشجعي ثنا حسني بن احلارث اجلديل جديلة قيس أن أمري 

لى اهللا عليه و سلم أن ننسك للرؤية فإن مل نره وشهد شاهدا عدل عهد إلينا رسول اهللا ص: مكة خطب مث قال 
نسكنا بشهادهتما فسألت حسني بن احلارث من أمري مكة قال ال أدري مث لقيين بعد ذلك فقال هو احلارث بن 

حاطب أخو حممد بن حاطب مث قال األمري إن فيكم من هو أعلم باهللا ورسوله مين وشهد هذا من رسول اهللا صلى 
 عليه و سلم وأومى بيده إىل رجل قال احلسني فقلت لشيخ إىل جنيب من هذا الذي أومى إليه األمري قال هذا اهللا

  عبد اهللا بن عمر وصدق كان أعلم باهللا منه فقال بذلك أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

سألت : لنا أبو بكر النيسابوري  أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ قال قال - ٧٩٧٥
إبراهيم احلريب عن هذا احلديث فقال حدثنا به سعيد بن سليمان مث قال إبراهيم هو احلارث بن حاطب بن احلارث 

  بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح كان من مهاجرة احلبشة قال علي بن عمر هذا إسناد متصل صحيح 

يب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر أخربنا أبو زكريا بن أ - ٧٩٧٦
قال قرئ على عبد اهللا بن وهب أخربك سفيان الثوري عن منصور بن املعتمر عن ربعي بن حراش عن بعض 

  أصبح الناس صياما لثالثني : أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

 احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون بن وأخربنا أبو عبد اهللا - ٧٩٧٧
: سليمان األصبهاين ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن بعض أصحابه قال 

هللا صلى اهللا عليه و سلم أصبح الناس لتمام ثالثني يوما فقدم أعرابيان فشهدا أهنما أهاله باألمس عشية فأمر رسول ا
  الناس أن يفطروا وكذلك رواه أبو عوانة عن منصور 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر ثنا مسدد ثنا أبو  - ٧٩٧٨
ف الناس يف آخر عوانة عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اختل

باهللا ألهال اهلالل باألمس عشية فأمر رسول : يوم يف رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم الناس أن يفطروا 

إسحاق بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا جعفر بن حممد بن نصري اخللدي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا  - ٧٩٧٩
إمساعيل الطالقاين ثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أيب مسعود قال أصبح الناس صياما لتمام 



رأيا اهلالل باألمس فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الناس فأفطروا وكذلك : ثالثني فجاء رجالن فشهدا أهنما 
  رواه إبراهيم بن بشار عن سفيان بن عيينة 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب أنبأ  - ٧٩٨٠
قال أهللنا هالل رمضان وحنن خبانقني فمنا من صام ومنا من أفطر قال : جعفر بن عون أنبأ األعمش عن أيب وائل 

ارا فال تفطروا حىت يشهد شاهدان مسلمان أهنما رأياه باألمس فجاءنا كتاب عمر رضي اهللا عنه إذا رأيتم اهلالل هن
  قال الشيخ يريد به هالل آخر رمضان 

وأخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز أنبأ أبو احلسني حممد بن عبد اهللا بن حممد القهستاين ثنا حممد بن  - ٧٩٨١
كتب إلينا عمر رضي اهللا عنه وحنن : ال أيوب أنبأ حفص بن عمر ثنا شعبة عن سليمان األعمش عن أيب وائل ق

خبانقني أن األهلة بعضها أعظم من بعض فإذا رأيتم اهلالل أول النهار فال تفطروا حىت يشهد شاهدان ذوا عدل أهنما 
  رأياه باألمس هذا أثر صحيح عن عمر رضي اهللا عنه 

احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو  وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو بكر بن - ٧٩٨٢
قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبيد اهللا بن أيب داود املنادي ثنا يزيد بن هارون أنبأ ورقاء بن عمر 

كنت مع الرباء بن عازب وعمر بن اخلطاب رضي اهللا : عن عبد األعلى الثعليب عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال 
البقيع فنظر إىل اهلالل فأقبل راكب فتلقاه عمر رضي اهللا عنه فقال من أين جئت قال من املغرب قال أهللت عنهما ب

قال نعم قال عمر اهللا أكرب إمنا يكفي املسلمني الرجل مث قام عمر رضي اهللا عنه فتوضأ ومسح على خفيه مث صلى 
  ع املغرب مث قال هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صن

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس ثنا حممد ثنا يزيد أنبأ إسرائيل بن يونس عن عبد األعلى  - ٧٩٨٣
كنت مع عمر رضي اهللا عنه فأتاه رجل فقال رأيت اهلالل هالل شوال : الثعليب عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال 

  على اخلفني  فقال عمر أيها الناس أفطروا مث ذكر احلديث يف املسح

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا حممد بن حيىي ثنا  - ٧٩٨٤
أن عمر رضي اهللا عنه أجاز شهادة : عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان عن عبد األعلى عن عبد الرمحن بن أيب ليلى 

أضحى أخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر رجل واحد يف رؤية اهلالل يف فطر أو 
النيسابوري قال قال حممد بن علي الوراق قلت أليب نعيم مسع بن أيب ليلى من عمر قال ال أدري قال حممد بن علي 

ليب غريه أثبت قلت ليحىي بن معني مسع بن أيب ليلى من عمر فلم يثبت ذلك قال علي عبد األعلى هو بن عامر الثع
منه وحديث أيب وائل أصح إسنادا عن عمر منه رواه األعمش ومنصور عن أيب وائل أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا 

أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري قال سئل حيىي بن معني عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن 
   ٦٣وي كنا مع عمر نترايا اهلالل فقال ليس بشيء عمر فقال مل يره فقلت له احلديث الذي ير

  باب الشهادة تثبت على رؤية هالل الفطر بعد الزوال



أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٧٩٨٥
ة له من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم أبو الربيع ثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن أيب عمري بن أنس عن عموم

أصبح أهل املدينة صياما يف آخر يوم من رمضان على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم فقدم ركب من آخر : قال 
النهار فشهدوا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهنم رأوا اهلالل باألمس فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فطروا ويغدوا إىل مصالهم وكذلك رواه مبعناه شعبة وهشيم بن بشري عن أيب بشر جعفر بن أيب وحشية الناس أن ي
وهو إسناد حسن وأبو عمري رواه عن عمومة له من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحاب النيب صلى اهللا 

  عليه و سلم كلهم ثقات فسواء مسوا أو مل يسموا 

اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا يعقوب بن إبراهيم وأخربنا أبو عبد  - ٧٩٨٦
أن عمومة له من األنصار شهدوا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس 

ر عن شعبة وغلظ فيه إمنا رواه شعبة سلم على رؤية اهلالل فأمرهم أن خيرجوا لعيدهم من الغد تفرد به سعيد بن عام
  عن أيب بشر 

أخربنا أبو نصر حممد بن أمحد بن إمساعيل الطرباين هبا ثنا عبد اهللا بن أمحد بن منصور الطوسي ثنا حممد  - ٧٩٨٧
بن إمساعيل الصائغ ثنا روح ثنا شعبة عن أيب بشر عن أيب عمري بن أنس عن عمومته من أصحاب النيب صلى اهللا 

جاء ركب إىل نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فشهدوا أهنم رأوه باألمس يعين اهلالل فأمرهم أن : سلم قال  عليه و
  يفطروا وأن خيرجوا من الغد قال شعبة أراه من آخر النهار 

 وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا خلف بن هشام املقرئ ثنا أبو عوانة - ٧٩٨٨
اختلف الناس يف آخر يوم : عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم باهللا ألهال اهلالل أمس عشية فأمر رسول اهللا 
   ٦٤صلى اهللا عليه و سلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا إىل مصالهم 

  باب الشهر خيرج تسعا وعشرين فيكمل صيامهم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا شعبة  - ٧٩٨٩
ثنا األسود بن قيس قال مسعت سعيد بن عمرو يقول مسعت عبد اهللا بن عمر يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

إنا أمة أمية ال نكتب وال حنسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعين ثالثني مث قال وهكذا وهكذا وهكذا وضم : سلم 
إهبامه يعين تسعا وعشرين يقول مرة ثالثني ومرة تسعا وعشرين رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن أيب إياس 

  وأخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة 

بن أمحد بن حممد بن داود الرزاز فيما قرأت عليه من أصل كتابه ببغداد ثنا أبو  أخربنا أبو احلسن علي - ٧٩٩٠
عمرو بن السماك ثنا حامد بن سهل الثغري ثنا أبو غسان مالك بن إمساعيل ثنا إسحاق بن سعيد ثنا سعيد عن 

اهللا صلى اهللا عليه ما صمت مع رسول : عائشة قال قيل هلا يا أم املؤمنني أيكون شهر رمضان تسعا وعشرين فقالت 
  و سلم تسعا وعشرين أكثر مما صمت ثالثني وروينا عن عبد اهللا بن مسعود مثل هذا 



حدثناه أبو سعد الزاهد إمالء ثنا أبو علي حامد بن حممد عبد اهللا اهلروي ثنا إسحاق بن احلسن احلريب  - ٧٩٩١
: احلارث يقول مسعت عبد اهللا بن مسعود يقول  ثنا حممد بن سابق ثنا عيسى بن دينار حدثين أيب أنه مسع عمرو بن

  ما صمت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تسعا وعشرين أكثر مما صمت معه ثالثني 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا  - ٧٩٩٢
يد وخالد احلذاء حيدثان عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه قال قال رسول اهللا املعتمر قال مسعت إسحاق بن سو

شهرا عيد ال ينقصان رمضان وذو احلجة رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه : صلى اهللا عليه و سلم 
ا تسعا وعشرين مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة عن معتمر بن سليمان واملراد باحلديث واهللا أعلم أهنما وإن خرج

   ٦٥فهما كامالن فيما يتعلق هبما من األحكام 

  باب الشهر خيرج يف حساب الصائمني مثاين وعشرين فيقضون يوما واحدا

وأخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا  - ٧٩٩٣استدالال مبا مضى يف حديث بن عمر 
فارس ثنا حممد بن إمساعيل البخاري ثنا أبو نعيم ثنا محيد يعين بن عبد اهللا األصم  األصبهاين أنبأ حممد بن سليمان بن

   ٦٦صمنا على عهد علي رضي اهللا عنه مثانية وعشرين يوما فأمرنا بقضاء يوم : الكويف مسع الوليد قال 

  باب اهلالل يرى يف بلد وال يرى يف آخر

ين أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين احلافظ ثنا حممد حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبها - ٧٩٩٤
أن أم : بن نصر أبو عبد اهللا املروزي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ إمساعيل بن جعفر عن حممد بن أيب حرملة عن كريب 

فرأيت  الفضل بنت احلارث بعثته إىل معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجيت فاستهل رمضان وأنا بالشام
اهلالل ليلة اجلمعة مث قدمت املدينة يف آخر الشهر فسألين عبد اهللا بن عباس عن اهلالل قال مىت رأيتم اهلالل قلت 
رأيناه ليلة اجلمعة قال أنت رأيته قلت نعم ورءاه الناس وصاموا أو صام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فال 

لت أو ال نكتفي برؤية معاوية قال ال هكذا أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه نزال نصوم حىت نكمل ثالثني أو نراه فق
و سلم رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وحيتمل أن يكون بن عباس أراد ما روي عنه يف قصة أخرى أن 

لني حىت تكمل النيب صلى اهللا عليه و سلم أمده لرؤيته أو تكمل العدة ومل يثبت عنده رؤيته ببلد آخر بشهادة رج
   ٦٧العدة على رؤيته النفراد كريب هبذا اخلرب فلم يقبله 

  باب القوم خيطئون يف رؤية اهلالل

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ثنا احلسن بن  - ٧٩٩٥
أيب هريرة رضي اهللا عنه ح قال وأخربنا علي ثنا أبو  عرفة ثنا إمساعيل بن علية عن أيوب عن حممد بن املنكدر عن

قال إمنا : عبيد القاسم بن إمساعيل ثنا حممد بن الوليد ثنا عبد الوهاب أنبأ أيوب عن حممد بن املنكدر عن أيب هريرة 
يوم  الشهر تسع وعشرون فال تصوموا حىت تروه وال تفطروا حىت تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني فطركم



تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وكل عرفة موقف وكل مىن منحر وكل فجاج مكة منحر وقد روينا من حديث 
  محاد بن زيد عن أيوب مرفوعا وتابعه عبد الوارث وروح بن القاسم عن بن املنكدر مرفوعا 

احلسن بن قزعة ثنا عبد  أخربناه أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا حممد بن الفضل بن جابر ثنا - ٧٩٩٦
الوارث عن حممد بن املنكدر ح وأخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ علي بن عمر ثنا بن صاعد ثنا أزهر بن مجيل ثنا بن 

صوموا لرؤيته مث : سواء أنبأ روح بن القاسم عن حممد بن املنكدر عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ذكرا الشهر تسع وعشرون وروي عن املقربي عن أيب هريرة مرفوعا ذكرا مثله إىل آخره ومل ي

أخربناه أبو بكر أمحد بن حممد الفقيه أنبأ أبو الشيخ األصبهاين ثنا حيىي بن حممد بن صاعد ثنا عبد اجلبار  - ٧٩٩٧
نسي عن املقربي وحممد بن منصور قاال ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم ثنا عبد اهللا بن جعفر املخرمي عن عثمان األخ

  صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون : عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو حممد عبد اهللا بن جعفر بن درستويه النحوي ببغداد ثنا حممد بن  - ٧٩٩٨
بن زيد قال مسعت أبا حنيفة حيدث عمرو بن دينار قال حدثين  احلسني بن أيب احلنني ثنا عارم أبو النعمان ثنا محاد

دخلت على عائشة يوم عرفة فقالت اسقوا مسروقا سويقا وأكثروا حلواه قال : علي بن األقمر عن مسروق قال 
فقلت إين مل مينعين أن أصوم اليوم إال أين خفت أن يكون يوم النحر فقالت عائشة النحر يوم ينحر الناس والفطر 

   ٦٨وم يفطر الناس ي

  باب املفطر من شهر رمضان يؤخر القضاء ما بينه وبني رمضان آخر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أمحد بن يونس  - ٧٩٩٩
يكون علي الصوم من رمضان فما  كان: ثنا زهري ثنا حيىي بن سعيد عن أيب سلمة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

أستطيع أن أقضيه إال يف شعبان قال حيىي الشغل من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري ومسلم مجيعا يف 
   ٦٩الصحيح عن أمحد بن يونس 

  باب املفطر ميكنه أن يصوم ففرط حىت جاء رمضان آخر

س حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العبا - ٨٠٠٠
يف رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر قال يصوم هذا : شعبة عن احلكم عن ميمون بن مهران عن بن عباس 

  ويطعم عن ذاك كل يوم مسكينا ويقضيه 

باس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو الع - ٨٠٠١
سئل سعيد هو بن أيب عروبة عن رجل تتابع عليه رمضانان وفرط فيما : طالب قال قال عبد الوهاب بن عطاء 

بينهما فأخربنا عن قتادة عن صاحل أيب اخلليل عن جماهد عن أيب هريرة أنه قال يصوم الذي حضر ويقضي اآلخر 
ربنا عبد الوهاب أنبا سعيد عن قيس بن سعد عن عطاء عن أيب هريرة مبثله ورواه ويطعم لكل يوم مسكينا قال وأخ

  بن جريج عن عطاء عن أيب هريرة وقال مدا من حنطة لكل مسكني 



وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا علي بن حممد بن أيب  - ٨٠٠٢
يف املريض ميرض وال : ا أبو عوانة عن رقبة قال زعم عطاء أنه مسع أبا هريرة قال الشوارب ثنا سهل بن بكار ثن

يصوم رمضان مث يربأ وال يصوم حىت يدركه رمضان آخر قال يصوم الذي حضره ويصوم اآلخر ويطعم لكل ليلة 
عن أيب  مسكينا وروى هذا احلديث إبراهيم بن نافع اجلالب عن عمر بن موسى بن وجيه عن احلكم عن جماهد

هريرة مرفوعا وليس بشيء إبراهيم وعمر متروكان وروينا عن بن عمر وأيب هريرة يف الذي مل يصح حىت أدركه 
{ رمضان آخر يطعم وال قضاء عليه وعن احلسن وطاوس والنخعي يقضي وال كفارة عليه وبه نقول لقوله تعاىل 

   ٧٠} فعدة من أيام أخر 

  ت فال يكون عليه شيء روي ذلك عن عبدباب املريض يفطر مث مل يصح حىت ما

أخربناه أبو  - ٨٠٠٣اهللا بن عباس وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 
احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن مهام 

ذروين ما تركتكم فإمنا هلك الذين : ن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بن منبه ع
من قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم فإذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم باألمر فأتوا منه ما 

   ٧١زاق استطعتم رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع عن عبد الر

  باب من قال إذا فرط يف القضاء بعد اإلمكان حىت مات أطعم عنه مكان كل يوم

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد  - ٨٠٠٤مسكينا مد من طعام 
كان إذا سئل عن الرجل : بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ حيىي بن سعيد عن القاسم ونافع أن بن عمر 

ميوت وعليه صوم من رمضان أو نذر يقول ال يصوم أحد عن أحد ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم لكل يوم 
  مسكينا 

وأخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة األنصاري أنبأ أبو احلسن علي بن الفضل بن  - ٨٠٠٥
بغوي ثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء حدثين جويرية بن أمساء عن نافع أن عبد حممد بن عقيل ثنا إبراهيم بن هاشم ال

من أفطر يف رمضان أياما وهو مريض مث مات قبل أن يقضي فليطعم عنه مكان كل يوم : اهللا بن عمر كان يقول 
الذي أدرك أفطره من تلك األيام مسكينا مدا من حنطة فإن أدركه رمضان عام قابل قبل أن يصومه فأطاق صوم 

فليطعم عما مضى كل يوم مسكينا مدا من حنطة وليصم الذي استقبل هذا هو الصحيح موقوف على بن عمر وقد 
  رواه حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن نافع فأخطأ فيه 

د بن أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان األصبهاين ثنا حممد بن العباس ثنا حمم - ٨٠٠٦
إمساعيل بن البختري ثنا يزيد بن هارون أنبأ شريك عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن نافع عن بن عمر عن 

يف الذي ميوت وعليه رمضان ومل يقضه قال يطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر : النيب صلى اهللا عليه و سلم 
 عليه و سلم وإمنا هو من قول بن عمر واآلخر قوله هذا خطأ من وجهني أحدمها رفعه احلديث إىل النيب صلى اهللا

  نصف صاع وإمنا قال بن عمر مدا من حنطة وروي من وجه آخر عن بن أيب ليلى ليس فيه ذكر الصاع 



أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حممد بن عبد الرمحن بن كامل  - ٨٠٠٧
سئل : عاصم البجلي ثنا عبثر بن القاسم عن أشعث بن سوار عن حممد عن نافع عن بن عمر قال  القرقساين ثنا أبو

  النيب صلى اهللا عليه و سلم عن رجل مات وعليه صوم شهر قال يطعم عنه كل يوم مسكني 

ر ثنا أمحد بن أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفا - ٨٠٠٨
سئل بن عباس عن : منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن حيىي بن أيب كثري عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان قال 

رجل مات وعليه صيام شهر رمضان وعليه نذر صيام شهر آخر قال يطعم ستني مسكينا كذا رواه بن ثوبان عنه يف 
  الصيامني مجيعا 

بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس األصم ثنا حممد بن  وقد أخربنا أبو بكر - ٨٠٠٩
إسحاق أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن روح بن القاسم عن علي بن احلكم عن ميمون بن مهران عن بن 

م مسكينا أو يف امرأة توفيت أو رجل وعليه رمضان ونذر شهر فقال بن عباس يطعم عنه مكان كل يو: عباس 
   ٧٢يصوم عنه وليه لنذره وكذلك رواه سعيد بن جبري عن بن عباس 

  باب من قال يصوم عنه وليه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه ثنا أبو بكر بن أيب داود ثنا هارون بن سعيد األيلي ثنا  - ٨٠١٠
ب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو يعلى ثنا أمحد بن عيسى بن وهب ح وأخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األدي

املصري ثنا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن عبيد اهللا بن أيب جعفر عن حممد بن جعفر بن الزبري عن عروة عن 
صحيح من مات وعليه صيام صام عنه وليه أخرجه البخاري يف ال: عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

من حديث موسى بن أعني عن عمرو مث قال تابعه بن وهب عن عمرو ورواه مسلم عن هارون بن سعيد وأمحد بن 
  عيسى قال البخاري ورواه حيىي بن أيوب عن بن أيب جعفر 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو عبد الرمحن  - ٨٠١١
ي قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عمرو بن الربيع بن طارق أنبأ حيىي بن السلم

أيوب عن عبيد اهللا بن أيب جعفر عن حممد بن جعفر عن عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا 
  ليه من مات وعليه صيام صام عنه و: صلى اهللا عليه و سلم قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عيسى  - ٨٠١٢
بن يونس ثنا األعمش عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن بن عباس أن امرأة أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم 

يت لو كان عليها دين أكنت تقضينه عنها فقالت نعم فقال دين إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فقال أرأ: فقالت 
اهللا أحق بالقضاء رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم ومبعناه رواه حيىي بن سعيد القطان وجرير بن عبد 

  احلميد وعبد اهللا بن منري وأبو معاوية عن األعمش ورواه زائدة بن قدامة عن األعمش 



حممد بن عبد اهللا احلافظ وأبو نصر أمحد بن علي بن أمحد بن شبيب الفامي قاال ثنا أبو عبد كما أخربنا  - ٨٠١٣
اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن األعمش عن مسلم البطني عن 

يا رسول اهللا إن أمي ماتت : سعيد بن جبري عن بن عباس قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه قال نعم قال فدين اهللا أحق أن يقضى قال 
سليمان قال احلكم وسلمة وحنن جلوس حني كان مسلم حيدث هبذا فقاال مسعنا جماهدا يذكر عن بن عباس هذا رواه 

عبد الرحيم عن معاوية بن عمرو وأخرجه مسلم من حديث حسني اجلعفي عن البخاري يف الصحيح عن حممد بن 
  زائدة ورواه أبو خالد األمحر عن األعمش 

كما أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو حممد دعلج بن أمحد ثنا  - ٨٠١٤
و خالد عن األعمش عن احلكم ومسلم البطني وسلمة بن كهيل عن عبد اهللا بن اجلارود ثنا عبد اهللا بن سعيد ثنا أب

يا رسول اهللا : سعيد بن جبري وجماهد وعطاء عن بن عباس قال جاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت 
ق إن أخيت ماتت وعليها صيام شهرين متتابعني قال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه قالت نعم قال فح
اهللا أحق رواه مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن سعيد األشج وقال البخاري ويذكر عن أيب خالد فذكره ورواه 

  شعبة عن األعمش 

كما أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ٨٠١٥
أن امرأة أتت النيب صلى اهللا : حيدث عن سعيد بن جبري عن بن عباس شعبة عن األعمش قال مسعت مسلم البطني 

عليه و سلم فذكرت له أن أختها نذرت أن تصوم شهرا وأهنا ركبت البحر فماتت ومل تصم فقال هلا رسول اهللا 
 صلى اهللا عليه و سلم صومي عن أختك فهذا اللفظ نص يف الصوم عنها وكذلك رواه زيد بن أيب أنيسة عن احلكم

  بن عتيبة عن سعيد بن جبري إال أنه قال إن أمي ماتت 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسني عبد الباقي بن قانع احلافظ ثنا حممد بن شاذان اجلوهري ح  - ٨٠١٦
بن  وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن شاذان ثنا زكريا بن عدي ثنا عبيد اهللا

عمرو وعن زيد بن أيب أنيسة عن احلكم عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال جاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه 
إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فقال أكنت قاضية عنها دينا لو كان على أمك قالت نعم قال : و سلم فقالت 

  فصومي عنها رواه مسلم يف الصحيح 

وعبد بن محيد وبن أيب خلف عن زكريا بن عدي وزاد يف متنه أفأصوم عنها قال  عن إسحاق بن منصور - ٨٠١٧
أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك أخربناه أبو حممد بن 

بن احلجاج حدثين يوسف أنبأ عبد اهللا بن يزيد وأبو أمحد بن عيسى قاال ثنا إبراهيم بن حممد بن سفيان ثنا مسلم 
فذكره وأخرجه البخاري حكاية : إسحاق بن منصور وبن أيب خلف وعبد بن محيد قال عبد حدثين زكريا بن عدي 

  عن زيد بن أيب أنيسة ورواه محاد بن سلمة عن أيب بشر جعفر بن أيب وحشية عن سعيد نصا يف جواز الصوم عنها 

ن أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا سليمان أخربناه أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدا - ٨٠١٨
أن امرأة نذرت وهي يف : بن حرب ثنا محاد بن سلمة عن جعفر بن أيب وحشية عن سعيد بن جبري عن بن عباس 



ا إىل البحر إن جناها اهللا أن تصوم شهرا فأجناها اهللا وماتت قبل أن تصوم فجاءت ذات قرابة هلا إما أختها أو ابنته
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربته فقال صومي عنها تابعه هشيم عن أيب بشر يف الصوم ورواه شعبة وأبو 
عوانة عن أيب بشر يف احلج دون الصوم وحيتمل أن يكون السؤال وقع عنهما فنقال أحدمها ونقل محاد بن سلمة 

  وهشيم اآلخر فقد رواه عكرمة عن بن عباس يف الصوم 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنبأ احلسن بن سفيان ثنا حممد بن عبد األعلى ثنا  - ٨٠١٩
املعتمر قال قرأت على الفضيل عن أيب حريز يف امرأة ماتت وعليها صوم قال حدثين عكرمة عن بن عباس قال أتت 

 إن أمي ماتت وعليها صوم مخسة عشر يوما قال أرأيت لو يا رسول اهللا: امرأة النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت 
أن أمك ماتت وعليها دين أكنت قاضيته قالت نعم قال اقضي دين أمك وهي امرأة من خثعم قال البخاري وقال 

أبو حريز حدثين عكرمة فذكره قال الشيخ ورواه بريدة بن حصيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الصوم 
  واحلج مجيعا 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا جعفر احلافظ ثنا علي بن حجر ثنا علي بن  - ٨٠٢٠
كنت جالسا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم : مسهر ثنا عبد اهللا بن عطاء املديين عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال 

ية وإهنا ماتت قال وجب أجرك وردها عليك املرياث قالت يا رسول إذ أتته امرأة فقالت إين تصدقت على أمي جبار
اهللا إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت يا رسول اهللا إهنا مل حتج أفأحج عنها قال حجي 
ري عنها رواه مسلم يف الصحيح عن علي بن حجر وكذلك رواه مجاعة عن عبد اهللا بن عطاء عن سفيان الثوري وزه

بن معاوية وعبد اهللا بن منري ومروان الفزاري وأبو معاوية وغريهم إال أن بعضهم قال صوم شهرين ورواه عبد امللك 
بن أيب سليمان عن عبد اهللا بن عطاء عن سليمان بن بريدة عن أبيه وصوم شهر فثبت هبذه األحاديث جواز الصوم 

مي وقد روى يف الصوم عن امليت شيء فإن كان ثابتا صيم عنه عن امليت وكان الشافعي رمحه اهللا قال يف كتاب القد
كما حيج عنه وأما يف اجلديد فإنه سأل عن نفسه فقال فإن قيل فروي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر أحدا 

أن يصوم عن أحد قيل نعم روى بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فإن قيل فلم ال تأخذ به قيل حدث 
زهري عن عبيد اهللا عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم نذرا ومل يسمه مع حفظ الزهري وطول جمالسة ال

عبيد اهللا البن عباس فلما جاء غريه عن رجل عن بن عباس بغري ما يف حديث عبيد اهللا أشبه أن ال يكون حمفوظا 
  يعين به احلديث الذي 

أبو زكريا بن أيب إسحاق وغريمها قالوا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ و - ٨٠٢١
الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن بن عباس أن سعد بن عبادة استفىت رسول 

اقضه عنها قال الشيخ إن أمي ماتت وعليها نذر فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم : اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
هذا حديث ثابت قد أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث مالك وغريه عن الزهري إال أن يف رواية 
سعيد بن جبري عن بن عباس أن امرأة سألت وكذلك رواه احلكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل عن جماهد عن بن 

باس ورواه عكرمة عن بن عباس مث رواه بريدة بن عباس ويف رواية عن جماهد وعطاء وسعيد بن جبري عن بن ع
حصيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فاألشبه أن تكون القصة اليت وقع السؤال فيها عن الصوم نصا غري قصة 
سعد بن عبادة اليت وقع السؤال فيها عن النذر مطلقا كيف وقد روى عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 



ص يف جواز الصوم عن امليت وقد رأيت بعض أصحابنا يضعف حديث بن عباس مبا روي عن بإسناد صحيح الن
يزيد بن زريع عن حجاج األحول عن أيوب بن موسى عن عطاء عن بن عباس أنه قال ال يصوم أحد عن أحد 

م شهر ويطعم عنه ومبا روينا عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن بن عباس يف اإلطعام عمن مات وعليه صيا
رمضان وصيام شهر نذر ويف رواية ميمون بن مهران عن بن عباس ورواية أيب حصني عن سعيد بن جبري عن بن 
عباس أنه قال يف صيام شهر رمضان أطعم عنه ويف النذر قضى عنه وليه ورواية ميمون وسعيد توافق الرواية عنه 

ألوليني ختالفاهنا ورأيت بعضهم ضعف حديث عائشة مبا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف النذر إال أن الروايتني ا
روي عن عمارة بن عمري عن امرأة عن عائشة يف امرأة ماتت وعليها الصوم قالت يطعم عنها وروي من وجه آخر 
عن عائشة أهنا قالت ال تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم وليس فيما ذكروا ما يوجب للحديث ضعفا فمن جيوز 

يت جيوز اإلطعام عنه وفيما روي عنهما يف النهي عن الصوم عن امليت نظر واألحاديث املرفوعة أصح الصيام عن امل
إسنادا وأشهر رجاال وقد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما ولو وقف الشافعي رمحه اهللا على مجيع طرقها وتظاهرها 

عن امليت طاوس واحلسن البصري والزهري وقتادة  مل خيالفها إن شاء اهللا تعاىل وباهللا التوفيق وممن رأى جواز الصيام
٧٣   

  باب من مات وعليه صيام رمضانني

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حيىي بن أيب طالب  - ٨٠٢٢
ه رمضانان ومل يصح بينهما سئل سعيد يعين بن أيب عروبة عن رجل مات وعلي: أنبأ عبد الوهاب بن عطاء قال 

فأخربنا عن أيب يزيد املدين أن رجال مات وعليه رمضانان فأوصى أن يسألوا الفقهاء ما يكفرمها واقضوا عين ديين 
وابدأوا بدين اهللا فذكر احلديث وفيه قال فأتوا بن عباس فقال عليه إطعام ستني مسكينا فرجعوا إىل بن عمر 

   ٧٤ا فأخربوه فقال صدق كذلك فاصنعو

  باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقا وإن شاء متتابعا

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ أنبأ أبو بكر النيسابوري ثنا حممد بن حيىي بن  - ٨٠٢٣
فارس النيسابوري قال وفيما ذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها 

متتابعات فسقطت متتابعات قوهلا سقطت تريد نسخت ال يصح له تأويل غري } فعدة من أيام أخر { نزلت : الت ق
  ذلك 

أخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا عبد امللك بن أمحد الدقاق ثنا حبر بن نصر ثنا بن  - ٨٠٢٤
أبا عامر اهلوزين يقول مسعت أبا عبيدة بن اجلراح رضي  وهب حدثين معاوية بن صاحل عن أزهر بن سعيد أنه مسع

سئل عن قضاء رمضان فقال إن اهللا مل يرخص لكم يف فطره وهو يريد أن يشق عليكم يف قضائه فأحص : اهللا عنه 
  العدة واصنع ما شئت 



شيبة ثنا زيد بن  وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر ثنا بن منيع ثنا أبو بكر بن أيب - ٨٠٢٥
أنه سئل : احلباب ثنا معاوية بن صاحل عن موسى بن يزيد بن موهب عن أبيه عن مالك بن خيامر عن معاذ بن جبل 

  عن قضاء رمضان فقال أحص العدة وصم كيف شئت 

أيب طالب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حيىي بن  - ٨٠٢٦
أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد هو بن أيب عروبة عن علي بن احلكم عن عبد اهللا بن أيب مليكة عن عقبة بن 

  كان ال يرى بقضائه بأسا أن يقضيه مفرقا يعين قضاء صوم رمضان : احلارث أن أبا هريرة 

طان ثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك ثنا أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ثنا أبو سهل بن زياد الق - ٨٠٢٧
أنه كان يقول يف قضاء رمضان من : سعيد بن أيب مرمي أنبأ حيىي بن أيوب حدثين بن جريج عن عطاء عن بن عباس 

  كان عليه شيء منه فليفرق بينه 

أمحد ثنا محزة بن أخربنا أبو احلسن العالء بن حممد بن أيب سعيد اإلسفرائيين هبا أنبأ أبو سهل بشر بن  - ٨٠٢٨
يف من : حممد الكاتب ثنا نعيم بن محاد ثنا بن املبارك عن معمر عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عباس 

  عليه قضاء شهر رمضان قال يقضيه متفرقا فإن اهللا قال فعدة من أيام أخر 

أبو العباس هو األصم ثنا حيىي بن أيب طالب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا  - ٨٠٢٩
أنه كان ال يرى به بأسا ويقول إمنا : أنبأ عبد الوهاب أنبأ سليمان التيمي عن بكر بن عبد اهللا عن أنس بن مالك 

  قال اهللا فعدة من أيام أخر 

بن عبد العزيز ثنا أبو  أخربناه أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا عبد اهللا بن حممد - ٨٠٣٠
كان يقول احص : بكر بن أيب شيبة ثنا بن إدريس عن شعبة عن عبد احلميد بن رافع عمن حدثه أن رافع بن خديج 

  العدة وصم كيف شئت وقد روي فيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بإسناد مرسل 

قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر  أخربناه أبو بكر بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق - ٨٠٣١
بن نصر قال قرئ على عبد اهللا بن وهب أخربك أبو حسني رجل من أهل الكوفة قال مسعت موسى بن عقبة حيدث 

يا رسول اهللا رجل كان عليه قضاء من رمضان فقضى يوما أو يومني منقطعني : عن صاحل بن كيسان قال قيل 
 صلى اهللا عليه و سلم أرأيت لو كان عليه دين فقضاه درمها ودرمهني حىت يقضي دينه أجيزيء عنه فقال رسول اهللا

أترون ذمته برئت قال نعم قال يقضي عنه وقد قيل عن موسى بن عقبة عن حممد بن املنكدر عن النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم مرسال 

ثنا بن منيع ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا حيىي  أخربناه أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ - ٨٠٣٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن : بن سليم الطائفي عن موسى بن عقبة عن حممد بن املنكدر قال بلغين 

تقطيع قضاء صيام شهر رمضان فقال ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرمهني أمل يكن 
أحق أن يعفو أو يغفر قال علي إسناده حسن إال أنه مرسل وقد وصله غري أيب بكر عن حيىي بن سليم وال  قضاء فاهللا



يثبت متصال قال الشيخ وقد روي من وجه آخر ضعيف عن بن عمر مرفوعا وقد روي يف مقابلته عن أيب هريرة يف 
تفريق ومذهب بن عمر املتابعة وقد النهي عن القطع مرفوعا وكيف يكون ذلك صحيحا ومذهب أيب هريرة جواز ال

  روي من وجه آخر عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص مرفوعا يف جواز التفريق وال يصح شيء من ذلك 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أمحد بن سعيد بن  - ٨٠٣٣
عبد الرمحن بن إبراهيم عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال  صخر الدارمي ثنا حبان بن هالل ثنا

من كان عليه صوم رمضان فليسرده وال يقطعه قال علي عبد الرمحن بن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
النسائي  إبراهيم ضعيف قال الشيخ عبد الرمحن بن إبراهيم مدين قد ضعفه حيىي بن معني وأبو عبد الرمحن

  والدارقطين 

أخربنا عبد الرمحن بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن  - ٨٠٣٤
يف قضاء رمضان قال : منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي رضي اهللا عنه 

  متتابعا 

عبد اهللا عن نافع عن بن عمر قال متتابعا وروى علي بن اجلعد عن زهري عن أيب قال وأخربنا الثوري عن  - ٨٠٣٥
  أنه كان ال يرى به متفرقا بأسا : إسحاق عن احلارث عن علي 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا بن  - ٨٠٣٦
أنه كان ال يفرق قضاء رمضان هكذا قال بن عمر واختلف فيه : ن نافع عن بن عمر منري عن عبيد اهللا بن عمر ع

   ٧٥على علي بن أيب طالب وراويه احلارث األعور واحلارث ضعيف 

  باب ال يصام يوم الفطر وال يوم النحر وال أيام مىن فرضا وال تطوعا

نا حممد بن عبد السالم ثنا حيىي بن حيىي قال أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حيىي بن منصور القاضي ث - ٨٠٣٧
شهدت العيد مع عمر بن اخلطاب رضي اهللا : قرأت على مالك عن بن شهاب عن أيب عبيد موىل بن أزهر أنه قال 

عنه فجاء فصلى مث انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن صيامهما 
م واآلخر يوم تأكلون فيه من نسككم رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن يوم فطركم من صيامك

  مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد وزهري بن حرب وهذا  - ٨٠٣٨
شهدت العيد مع عمر رضي اهللا عنه فبدأ بالصالة قبل اخلطبة : د قال حديثه قاال ثنا سفيان عن الزهري عن أيب عبي

مث قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن صيام هذين اليومني أما يوم األضحى فتأكلون من نسككم وأما 
  يوم الفطر ففطركم من صيامكم 

ن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد ب - ٨٠٣٩
حممد بن أيب بكر ثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة حدثين حكيم بن أيب حرة أنه مسع رجال يسأل عبد اهللا 



نذر أن ال يأيت عليه يوم مساه إال وهو صائم فيه فوافق ذلك يوم أضحى أو يوم فطر فقال بن : بن عمر عن رجل 
رسول اهللا أسوة حسنة مل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصوم يوم األضحى وال يوم عمر لقد كان لكم يف 

  الفطر وال يأمر بصيامهما رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن أيب بكر املقدمي 

بو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ح وأخربنا أ - ٨٠٤٠
احلسن حممد بن يعقوب الفقيه بالطابران أنبأ أبو علي حممد بن أمحد بن احلسن الصواف ثنا إسحاق بن احلسن قاال 

أن رسول اهللا : ثنا حممد بن سابق ثنا إبراهيم بن طهمان عن أيب الزبري عن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدثه 
تشريق فنادى أنه لن يدخل اجلنة إال مؤمن وأيام مىن أيام أكل صلى اهللا عليه و سلم بعثه وأوس بن احلدثان أيام ال

  وشرب لفظهما سواء رواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة عن حممد بن سابق 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن إبراهيم بن ملحان ثنا بن  - ٨٠٤١
أنه دخل هو وعبد اهللا بن عمرو على عمرو بن : د عن أيب مرة موىل عقيل بن أيب طالب بكري ثنا الليث عن بن اهلا

العاص وذلك للغد أو بعد الغد من يوم األضحى فقدم إليه عمرو طعاما فقال عبد اهللا إين صائم فقال له عمرو أفطر 
ى عن صيامها فأفطر عبد اهللا وأكل فإن هذه األيام اليت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمرنا بإفطارها وينه

   ٧٦وأكلنا معه 

  باب اإلفطار بالطعام وبغري الطعام إذا ازدرده عامد أو بالسعوط واالحتقان

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن عمر بن حفص الزاهد  - ٨٠٤٢وغري ذلك مما يدخل جوفه باختياره 
أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام قال : ألعمش عن أيب ظبيان عن بن عباس ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنبأ وكيع عن ا

األعمش مرة واحلجامة للصائم فقال إمنا الوضوء مما خيرج وليس مما يدخل وإمنا الفطر مما دخل وليس مما خرج 
   ٧٧ائما وروينا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال للقيط بن صربة وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون ص

  باب الصائم يذوق شيئا

أخربنا الفقيه أبو الفتح العمري أنبأ عبد الرمحن الشرحيي أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا علي بن اجلعد ثنا  - ٨٠٤٣
   ٧٨ال بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء يعين املرقة وحنوها : شريك عن سليمان عن عكرمة عن بن عباس قال 

  ق فريفق وال يبالغ فإن بالغ حىت وصل إىل رأسهباب الصائم ميضمض أو يستنش

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أمحد بن إبراهيم بن  - ٨٠٤٤أو إىل جوفه أفطر 
ملحان ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن بكري عن عبد امللك بن سعيد األنصاري عن جابر بن عبد اهللا عن عمر بن 

هششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت صنعت : ضي اهللا عنه قال اخلطاب ر
اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أرأيت لو متضمضت باملاء وأنت صائم 

  فقلت ال بأس بذلك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ففيم 



خربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد أ - ٨٠٤٥
املصري ثنا عبد اهللا بن حممد بن أيب مرمي ثنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن إمساعيل بن كثري عن عاصم بن لقيط بن 

صابعك وأسبغ الوضوء وإذا استنشقت فبالغ إال خلل أ: صربة عن أبيه قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ٧٩أن تكون صائما 

  باب الصائم يكتحل

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا عباد  - ٨٠٤٦
باإلمثد فإنه جيلو البصر  عليكم: يعين بن منصور عن عكرمة عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

وينبت الشعر وزعم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثالثا يف هذه وثالثا 
  يف هذه هذا أصح ما روي يف اكتحال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أن النيب صلى اهللا عليه و : ن جده وقد روي عن حممد بن عبيد اهللا بن أيب رافع وليس بالقوي عن أبيه ع - ٨٠٤٧
سلم كان يكتحل باإلمثد وهو صائم أخربناه أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا الفضل بن عبد اهللا 

  األنطاكي ثنا لوين ثنا حبان بن علي عن حممد بن عبيد اهللا بن أيب رافع وكذلك رواه معمر عن حممد عن أبيه مبعناه 

رمبا : اه سعيد بن أيب سعيد الزبيدي صاحب بقية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ورو - ٨٠٤٨
اكتحل النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو صائم أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو 

ثنا بقية بن الوليد عن سعيد الزبيدي العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أمحد بن أيب الطيب 
فذكره وسعيد الزبيدي من جماهيل شيوخ بقية ينفرد مبا ال يتابع عليه وروي عن أنس بن مالك مرفوعا بإسناد 

  ضعيف مبرة أنه مل ير به بأسا وقد روي يف النهي عنه هنارا وهو صائم حديث أخرجه البخاري يف التاريخ 

يه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف ثنا أبو نعيم ثنا عبد الرمحن أبو النعمان أخربناه أبو طاهر الفق - ٨٠٤٩
أتى به النيب صلى اهللا عليه و سلم فمسح على رأسه فقال ال : األنصاري حدثين أيب عن جدي قال وكان جده 

لرمحن هو بن النعمان بن تكتحل بالنهار وأنت صائم اكتحل ليال اإلمثد جيلو البصر وينبت الشعر قال الشيخ عبد ا
   ٨٠معبد بن هوذة أبو النعمان ومعبد بن هوذة األنصاري هو الذي له هذه الصحبة 

  باب الصائم يصب على رأسه املاء قد مضى احلديث يف اغتسال النيب صلى اهللا

وزي ثنا أمحد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن أيب نصر املر - ٨٠٥٠عليه و سلم بعد ما يصبح جنبا 
حممد بن عيسى ثنا القعنيب فيما قرأ على مالك عن مسي موىل أيب بكر عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن بعض أصحاب 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر الناس يف سفره بالفطر عام الفتح وقال : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
اهللا عليه و سلم قال أبو بكر بن عبد الرمحن وقال الذي حدثين لقد رأيت تقووا لعدوكم وصام رسول اهللا صلى 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالعرج يصب على رأسه املاء وهو صائم من العطش أو قال من احلر 



اب أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد الرمحن حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد الوه - ٨٠٥١
رأيت بن عباس رضي اهللا عنه يكرع يف حياض : أنبأ جعفر بن عون أنبأ بن أيب ذئب عن املنذر بن أيب املنذر قال 

   ٨١زمزم وهو صائم 

  باب الصائم حيتجم ال يبطل صومه

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام وبن أيب قماش ويعقوب بن  - ٨٠٥٢
أن النيب صلى اهللا عليه و : إبراهيم املخرمي قالوا ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس 

  سلم احتجم وهو صائم يف رواية متتام ثنا أيوب والباقي سواء رواه البخاري يف الصحيح عن أيب معمر 

بأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا بن أيب أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أن - ٨٠٥٣
احتجم رسول اهللا صلى اهللا : مرمي ثنا الفريايب ثنا سفيان عن يزيد يعين بن أيب زياد عن مقسم عن بن عباس قال 

  عليه و سلم بني مكة واملدينة وهو صائم حمرم ورواه أيضا ميمون بن مهران عن بن عباس 

افظ أخربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احل - ٨٠٥٤
أكنتم تكرهون احلجامة للصائم قال ال إال من : شعبة عن محيد قال مسعت ثابت البناين وهو يسأل أنس بن مالك 

ال سئل أنس أجل الضعف رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن أيب إياس عن شعبة قال مسعت ثابت البناين ق
  والصحيح ما روينا عن آدم فقد رواه أبو النضر عن شعبة عن محيد كما روينا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو داود  - ٨٠٥٥
أصحاب حممد صلى اهللا احلفري عن سفيان عن عبد الرمحن بن عابس عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن رجل من 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املواصلة واحلجامة للصائم إبقاء على أصحابه ومل : عليه و سلم قال 
  حيرمهما فقيل له إنك تواصل فقال إين أظل يطعمين ريب ويسقيين 

مد بن حيىي ثنا بندار ثنا حممد بن أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان أبو الشيخ ثنا حم - ٨٠٥٦
  إمنا كرهت احلجامة للصائم خمافة الضعف : جعفر ثنا شعبة عن قتادة عن أيب املتوكل الناجي عن أيب سعيد قال 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا عبد امللك بن أمحد الدقاق وأبو عبيد بن  - ٨٠٥٧
رخص رسول : يعقوب الدورقي ثنا املعتمر بن سليمان عن محيد عن أيب املتوكل عن أيب سعيد قال  احملاملي قاال ثنا

اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف القبلة للصائم واحلجامة قال علي كلهم ثقات وغري معتمر يرويه موقوفا قال الشيخ 
  وقد روي من وجه آخر عن أيب املتوكل مرفوعا 

مد بن حممد بن عبد اهللا بن جعفر العطار احلريي ثنا أبو عمرو بن جنيد ثنا أمحد بن أخربناه أبو بكر حم - ٨٠٥٨
داود السمناين ثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري ثنا إسحاق بن يوسف األزرق عن سفيان عن خالد احلذاء عن أيب 

   أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رخص يف احلجامة للصائم: املتوكل عن أيب سعيد اخلدري 



وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو عبيد اهللا املعدل أمحد بن عمر بن  - ٨٠٥٩
فذكره مبثله قال علي كلهم ثقات ورواه : عثمان بواسط ثنا احلسن بن خلف البزاز ثنا إسحاق األزرق ثنا سفيان 

  ي قال يف حديثه رخص األشجعي أيضا وهو من الثقات قال الشيخ إال أن األشجع

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ حدثنا علي بن حممد بن سختويه ثنا يزيد بن اهليثم ثنا إبراهيم بن أيب الليث  - ٨٠٦٠
رخص للصائم : ثنا األشجعي عن سفيان عن خالد احلذاء عن أيب املتوكل عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال 

  ه آخر عن أيب سعيد يف احلجامة والقبلة وروي من وج

أخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا أمحد  - ٨٠٦١
بن حازم بن أيب غرزة ثنا حيىي هو احلماين ثنا عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أيب سعيد قال قال 

  ال يفطر من قاء وال من احتجم وال من احتلم :  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضيب ثنا عبد اهللا بن عبد  - ٨٠٦٢
الوهاب احلجيب حدثنا عبد الرمحن بن زيد بن أسلم أبو زيد ثنا أيب عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري قال 

ثالث ال يفطرن الصائم القيء واحلجامة واحللم كذا رواه عبد الرمحن بن : اهللا صلى اهللا عليه و سلم  قال رسول
  زيد وليس بالقوي 

والصحيح رواية سفيان الثوري وغريه عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب  - ٨٠٦٣
ال يفطر من قاء وال من احتجم وال من احتلم : ل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قا

أخربناه علي بن أمحد بن عبدان ثنا أبو القاسم سليمان بن أمحد ثنا إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري 
فذكره وقد روي عن الثوري حنو رواية عبد الرمحن بن زيد وليس بصحيح وروينا يف الرخصة يف ذلك عن سعد بن 

اهللا بن مسعود وعبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن عمر واحلسني بن علي وزيد بن أرقم وعائشة بنت أيب وقاص وعبد 
   ٨٢الصديق وأم سلمة رضي اهللا عنهم أمجعني 

  باب احلديث الذي روي يف اإلفطار باحلجامة

اجم واحملجوم قال البخاري قال يل عياش ثنا عبد األعلى عن يونس عن احلسن عن غري واحد مرفوعا قال أفطر احل
  قيل له عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال نعم مث قال اهللا أعلم 

أخربنا أبو بكر الفارسي أنبأ أبو إسحاق األصبهاين ثنا أبو أمحد بن فارس ثنا حممد بن إمساعيل البخاري  - ٨٠٦٤
  : حدثين عياش حدثين عبد األعلى عن يونس عن احلسن عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد احلسن بن حممد اإلسفرائيين ثنا حممد بن أمحد بن الرباء ثنا علي  - ٨٠٦٥
: بن املديين ثنا املعتمر بن سليمان عن أبيه عن احلسن عن غري واحد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

سن عن أيب هريرة ورواه قتادة عن احلسن عن ثوبان ورواه أفطر احلاجم واحملجوم قال علي رواه يونس عن احل
عطاء بن السائب عن احلسن عن معقل بن يسار ورواه مطر عن احلسن عن علي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 



قال اإلمام أمحد ورواه أشعث عن احلسن عن أسامة بن زيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وذكره أيضا علي بن 
  املديين 

حدثناه أبو احلسن العلوي أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن عبد اهللا القالنسي ثنا علي بن احلسن بن أيب  - ٨٠٦٦
عيسى ثنا أبو عاصم الضحاك بن خملد ثنا أشعث عن احلسن عن أسامة بن زيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  أفطر احلاجم واحملجوم : سلم 

 إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا - ٨٠٦٧
عوف ثنا أبو املغرية أنبأ األوزاعي ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا السوسي ثنا أبو العباس أنبأ العباس بن 

بو قالبة اجلرمي حدثين أبو أمساء الرحيب الوليد بن مزيد أنبأ أيب مسعت األوزاعي حدثين حيىي بن أيب كثري حدثين أ
خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مثان : حدثين ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

عشرة ليلة خلت من رمضان فإذا رجل حيتجم بالبقيع فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفطر احلاجم واحملجوم 
بن عبد الرمحن النحوي وهشام بن أيب عبد اهللا الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري وخالفهم معمر  وكذلك رواه شيبان

بن راشد فرواه عن حيىي بن أيب كثري عن إبراهيم بن عبد اهللا بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج قال 
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفطر احلاجم واحملجوم 

ناه أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا حممد بن حيىي أخرب - ٨٠٦٨
وعبد الرمحن بن بشر وأبو األزهر ومحدان السلمي قالوا ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن حيىي بن أيب كثري عن إبراهيم 

أفطر : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  بن عبد اهللا بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج
  احلاجم واحملجوم 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن  - ٨٠٦٩
  مبثله وكذلك رواه معاوية بن سالم عن حيىي : منصور ثنا عبد الرزاق فذكره 

بو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ ثنا عبيد بن شريك ثنا الربيع بن نافع ثنا معاوية بن سالم أخربنا أ - ٨٠٧٠
بنحوه وكأن حيىي بن أيب كثري روى احلديث باإلسنادين مجيعا وقد قيل عن أيب قالبة : عن حيىي بن أيب كثري فذكره 

  عن أيب األشعث عن شداد بن أوس 

افظ ثنا أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ح وأخربنا أبو علي أخربناه أبو عبد اهللا احل - ٨٠٧١
الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود قاال ثنا موسى بن إمساعيل ثنا وهيب ثنا أيوب عن أيب قالبة عن أيب 

و حيتجم وهو آخذ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتى على رجل بالبقيع وه: األشعث عن شداد بن أوس 
بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان فقال أفطر احلاجم واحملجوم قال أبو داود ورواه خالد احلذاء عن أيب قالبة 
بإسناد أيوب مثله قال اإلمام أمحد ورواه أيضا عاصم األحول عن أيب قالبة عن أيب األشعث عن شداد وكأن أبا 

  عن عاصم عن أيب قالبة عن أيب األشعث عن أيب أمساء عن شداد  قالبة مسع احلديث من الرجلني مجيعا وقد قيل



أخربناه علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا يزيد بن هارون أخربنا  - ٨٠٧٢
بن أوس  عاصم األحول عن عبد اهللا بن زيد وهو أبو قالبة عن أيب األشعث الصنعاين عن أيب أمساء الرحيب عن شداد

مررت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مثان عشرة خلت من شهر رمضان فأبصر رجال حيتجم فقال : قال 
أفطر احلاجم واحملجوم أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد األزهري ثنا حممد بن أمحد بن الرباء قال قال علي بن 

كن أن يكون أبو أمساء مسعه منهما قال اإلمام أمحد وروي من وجه آخر املديين ما رأى احلديثني إال صحيحني وقد مي
  عن أيب أمساء عن ثوبان 

حدثناه أبو احلسن العلوي إمالء وأبو طاهر الفقيه قراءة قاال أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أبو  - ٨٠٧٣
اشد بن داود الصنعاين ثنا أبو أمساء الرحيب عن ثوبان األزهر ثنا مروان بن حممد ثنا حيىي بن محزة حدثين أبو املهلب ر

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر بالبقيع على رجل حيتجم لثمان : موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
عشرة أو لست عشرة من رمضان فقال أفطر احلاجم واحملجوم ورواه العالء بن احلارث وعبد الرمحن بن ثوبان عن 

عن أيب أمساء عن ثوبان ورواه بن جريج عن مكحول أن شيخا من احلي أخربه أن ثوبان موىل النيب صلى  مكحول
  اهللا عليه و سلم أخربه أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أفطر احلاجم واحملجوم 

ثنا حممد بن بكر وعبد أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل  - ٨٠٧٤
  فذكره وروي عن أيب موسى األشعري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : الرزاق عن بن جريج قال أخربين مكحول 

أخربناه أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنبأ أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ ثنا أبو األزهر  - ٨٠٧٥
ح بن عبادة ثنا سعيد بن أيب عروبة عن مطر الوراق عن بكر بن عبد اهللا املزين وأبو صاحل املروزي زاج قاال ثنا رو

دخلت على أيب موسى األشعري وهو حيتجم ليال يف رمضان فقلت أال كان هذا هنارا قال تأمرين : عن أيب رافع قال 
حملجوم كذا رواه روح أن أهريق دمي وأنا صائم وقد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أفطر احلاجم وا

بن عبادة ورواه عبد األعلى عن سعيد عن بعض أصحابه عن أيب بردة عن أيب موسى مرفوعا ورواه شعبة عن مطر 
عن بكر عن أيب رافع عن أيب موسى موقوفا وكذلك رواه محيد الطويل عن بكر موقوفا غري مرفوع وروي عن عطاء 

   عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم

أخربنا أبو احلسن العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا أبو حامت الرازي ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري  - ٨٠٧٦
  أفطر احلاجم واحملجوم : ثنا بن جريج عن عطاء عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

لبزاز ثنا عباس الدوري ثنا احلسن بن الربيع ثنا داود وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ا - ٨٠٧٧
املستحجم بدل احملجوم ورواه قبيصة عن فطر : العطار عن بن جريج فذكره بنحوه إال أنه قال قال أبو هريرة وقال 

  بن خليفة عن عطاء عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن  أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد - ٨٠٧٨
أفطر احلاجم : حممد بن شاكر ثنا قبيصة ثنا فطر عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

عن  واحملجوم كذا رواه مجاعة عن قبيصة ورواه حممود بن غيالن عن قبيصة أنه حدثه من كتابه عن فطر عن عطاء



النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال وهو احملفوظ وذكر بن عباس فيه وهم ورواه عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء 
   ٨٣عن أيب هريرة موقوفا ورواه ليث بن أيب سليم عن عطاء عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم واهللا أعلم 

  ح هذا احلديثباب يف ذكر بعض ما بلغنا عن حفاظ احلديث يف تصحي

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي مسعت أبا حامد بن الشرقي يقول مسعت علي بن سعيد  - ٨٠٧٩
مسعت أمحد بن حنبل وقد سئل أميا حديث أصح عندك يف أفطر احلاجم واحملجوم فقال حديث ثوبان : النسوي يقول 

ن ثوبان فقيل ألمحد بن حنبل فحديث رافع بن خديج قال من حديث حيىي بن أيب كثري عن أيب قالبة عن أيب أمساء ع
ذاك تفرد به معمر قال أبو حامد وقد رواه معاوية بن سالم عن حيىي بن أيب كثري أخربنا أبو نصر بن قتادة األنصاري 

ظيم أنبأ أبو أمحد احلسني بن علي التميمي مسعت أبا بكر حممد بن إسحاق بن خزمية يقول مسعت العباس بن عبد الع
العنربي يقول مسعت علي بن عبد اهللا يقول ال أعلم يف أفطر احلاجم واحملجوم حديثا أصح من ذا يعين من حديث 

رافع بن خديج أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا احلسن أمحد بن حممد العنزي يقول مسعت عثمان بن سعيد 
حلديث ثوبان وشداد بن أوس وأقول به ومسعت أمحد  الدارمي يقول قد صح عندي حديث أفطر احلاجم واحملجوم

بن حنبل يقول به ويذكر أنه صح عنده حديث ثوبان وشداد أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ 
ثنا بن أيب عصمة ثنا أمحد بن أيب حيىي مسعت أمحد بن حنبل يقول أحاديث أفطر احلاجم واحملجوم وال نكاح إال بويل 

حاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ مسعت حممد بن صاحل بن هانئ يقول مسعت أ
أمحد بن سلمة يقول مسعت إسحاق بن إبراهيم يقول حلديث شداد بن أوس هذا إسناد صحيح تقوم به احلجة وهذا 

  احلديث صحيح بأسانيد وبه نقول 

حلافظ ثنا أبو حممد احلسن بن حممد بن إسحاق اإلسفرائيين ثنا حممد بن أمحد بن وأخربنا أبو عبد اهللا ا - ٨٠٨٠
أنه رأى رجال حيتجم يف : الرباء ثنا علي بن املديين قال حديث شداد بن أوس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ري عن أيب قالبة عن أيب رمضان رواه عاصم األحول عن أيب قالبة عن أيب األشعث عن شداد ورواه حيىي بن أيب كث

  أمساء عن ثوبان وال أرى احلديثني إال صحيحني فقد ميكن أن يكون مسعه منهما مجيعا 

قلت ألمحد يعين بن حنبل أي حديث : أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود قال  - ٨٠٨١
  ل عن شيخ من احلي عن ثوبان أصح يف أفطر احلاجم واحملجوم قال حديث بن جريج عن مكحو

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ مسعت أبا علي احلافظ يقول قلت لعبدان األهوازي يصح أن النيب صلى اهللا  - ٨٠٨٢
عليه و سلم احتجم وهو صائم فقال مسعت العباس العنربي يقول مسعت علي بن املديين يقول قد صح حديث أيب 

أفطر احلاجم واحملجوم وبلغين عن أيب عيسى الترمذي قال : هللا عليه و سلم قال رافع عن أيب موسى أن النيب صلى ا
   ٨٤سألت أبا زرعة عن حديث عطاء عن أيب هريرة مرفوعا فقال هو حديث حسن 

  باب ما يستدل به على نسخ احلديث



قماش ثنا عمرو بن أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن عيسى بن أيب  - ٨٠٨٣
كنت مع رسول اهللا صلى اهللا : عون عن هشيم عن منصور عن أيب قالبة عن أيب األشعث عن شداد بن أوس قال 

عليه و سلم عام الفتح فمر علي رجل لثمان عشرة أو لسبع عشرة من شهر رمضان حيتجم فقال أفطر احلاجم 
  واحملجوم 

ضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القا - ٨٠٨٤
كنا مع : الشافعي أنبأ عبد الوهاب الثقفي عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب األشعث عن شداد بن أوس قال 

النيب صلى اهللا عليه و سلم زمان الفتح فرأى رجال حيتجم لثمان عشرة خلت من رمضان فقال وهو آخذ بيدي 
  فطر احلاجم واحملجوم أ

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن يزيد بن أيب زياد عن  - ٨٠٨٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احتجم حمرما صائما قال الشافعي ومساع بن عباس عن : مقسم عن بن عباس 

م الفتح ومل يكن يومئذ حمرما ومل يصحبه حمرما قبل حجة اإلسالم فذكر بن عباس النيب صلى اهللا عليه و سلم عا
حجامة النيب صلى اهللا عليه و سلم عام حجة اإلسالم سنة عشر وحديث أفطر احلاجم واحملجوم سنة مثان قبل حجة 

قال الشافعي اإلسالم بسنتني فإن كانا ثابتني فحديث بن عباس ناسخ وحديث أفطر احلاجم واحملجوم منسوخ 
وإسناد احلديثني معا مشتبه وحديث بن عباس أمثلهما إسنادا فإن توىف رجل احلجامة كان أحب إيل احتياطا ولئال 

يعرض صومه أن يضعف فيفطر فإن احتجم فال تفطره احلجامة ومع حديث بن عباس القياس الذي أحفظ عن بعض 
  مة املدنيني أنه ال يفطر أحد باحلجامة أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والتابعني وعا

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو القاسم عبد اهللا بن حممد  - ٨٠٨٦
بن عبد العزيز ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا خالد بن خملد ثنا عبد اهللا بن املثىن عن ثابت البناين عن أنس بن مالك قال 

أول ما كرهت احلجامة للصائم أن جعفر بن أيب طالب رضي اهللا عنه احتجم وهو صائم فمر به النيب صلى اهللا : 
عليه و سلم فقال أفطر هذان مث رخص النيب صلى اهللا عليه و سلم بعد يف احلجامة للصائم وكان أنس حيتجم وهو 

ال الشيخ وحديث أيب سعيد اخلدري بلفظ صائم قال علي بن عمر الدارقطين كلهم ثقات وال أعلم له علة ق
  الترخيص يدل على هذا فإن األغلب أن الترخيص يكون بعد النهي واهللا أعلم 

وقد أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد  - ٨٠٨٧
مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم برجل : ث عن ثوبان قال الدارمي ثنا أبو النضر ثنا يزيد بن ربيعة ثنا أبو األشع

وهو حيتجم عند احلجام وهو يقرض رجال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفطر احلاجم واحملجوم قوله وهو 
يقرض رجال مل أكتبه إال يف هذا احلديث وغري يزيد رواه عن أيب األشعث عن شداد بن أوس دون هذه اللفظة وأبو 

  أمساء الرحيب رواه عن ثوبان دون هذه اللفظة واهللا أعلم 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عبد الكرمي بن اهليثم ثنا أبو  - ٨٠٨٨
أدري عن كان بن عمر حيتجم وهو صائم مث تركه بعد فكان حيتجم بالليل فال : اليمان أخربين شعيب قال قال نافع 

  شيء ذكره أو شيء مسعه 



أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا أمحد بن حممد بن الصباح ثنا  - ٨٠٨٩
كان حيتجم : شبابة بن سوار ثنا هشام بن الغاز وأبو عمرو بن العالء مجيعا عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنه أنه 

   ٨٥الفطر  يف شهر رمضان عند وقت

  باب من كره مضغ العلك للصائم

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه ثنا أبو حممد بن حيان ثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا أبو عامر ثنا  - ٨٠٩٠
ال : الوليد بن مسلم أخربين سعيد بن عيسى عن جدته أهنا مسعت أم حبيبة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم تقول 

   ٨٦ك للصائم قال الشيخ جدته أم الربيع واحلديث موقوف ميضغ العل

  باب الصيب ال يلزمه فرض الصوم حىت يبلغ وال اجملنون حىت يفيق

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن  - ٨٠٩١
ران عن أيب ظبيان عن بن عباس قال مر علي مبجنونة بين فالن قد وهب أخربين جرير بن حازم عن سليمان بن مه

يا أمري املؤمنني أمرت برجم فالنة قال نعم قال أما تذكر قول : زنت وهي ترجم فقال علي لعمر رضي اهللا عنهما 
نون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رفع القلم عن ثالث عن النائم حىت يستيقظ وعن الصيب حىت حيتلم وعن اجمل

   ٨٧حىت يفيق قال نعم فأمر هبا فخلى عنها 

  باب الرجل يسلم يف خالل شهر رمضان

أنبأين أبو عبد الرمحن السلمي إجازة أنبأ أبو عبد اهللا العكربي أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا إبراهيم بن هانئ  - ٨٠٩٢
ار الرازي عن حممد بن إسحاق عن عيسى بن وعمي وغريمها قالوا ثنا حممد بن سعيد األصبهاين ثنا إبراهيم بن املخت

قدم وفدنا من ثقيف على النيب صلى اهللا عليه و سلم فضرب : عبد اهللا عن سفيان بن عطية بن ربيعة الثقفي قال 
هلم قبة وأسلموا يف النصف من رمضان فأمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصاموا منه ما استقبلوا منه ومل 

   ٨٨فاهتم  يأمرهم بقضاء ما

  باب الصائم ينزه صيامه عن اللغط واملشامتة

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو سهل أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن زياد القطان ثنا أمحد بن حممد  - ٨٠٩٣
ن سعيد ثنا بن عيسى القاضي ثنا القعنيب عن مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو النضر الفقيه ثنا عثمان ب

: القعنيب فيما قرأ على مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فال يرفث وال جيهل فإن امرؤ قاتله أو شامته فليقل إين صائم رواه البخاري يف 

  بن عيينة عن أيب الزناد الصحيح عن القعنيب وأخرجه مسلم من حديث 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين قاال أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن  - ٨٠٩٤
يعقوب بن يوسف الشيباين احلافظ ثنا إبراهيم بن عبد اهللا السعدي أنبأ روح بن عبادة ثنا بن جريج أخربين عطاء 



كل عمل بن آدم له إال الصيام : أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  عن أيب صاحل الزيات أنه مسع
فإنه يل وأنا أجزي به الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث يومئذ وال يسخب فإن سابه أحد أو قاتله 

قيامة من ريح املسك وللصائم فليقل إين امرؤ صائم والذي نفس حممد بيده خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا يوم ال
فرحتان يفرح هبما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه أخرجه البخاري من حديث هشام بن يوسف عن 
بن جريج وأخرجه مسلم من حديث عبد الرزاق عن بن جريج ويف حديث هشام يف أول احلديث قال اهللا كل عمل 

  بن آدم له 

باري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أمحد بن يونس ثنا بن أيب ذئب عن أخربنا أبو علي الروذ - ٨٠٩٥
من مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل : املقربي عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

احلديث رجل إىل جنبه أراه  فليس هللا حاجة أن يدع طعامه وشرابه قال أمحد فهمت إسناده من بن أيب ذئب وأفهمين
  بن أخيه رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن يونس وآدم بن أيب إياس 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قالوا ثنا أبو  - ٨٠٩٦
أنس بن عياض الليثي عن احلارث بن عبد العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك 
ليس الصيام من األكل والشرب فقط إمنا : الرمحن عن عمه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إين صائم 

بأ أبو بكر أمحد بن إسحاق بن أيوب الفقيه أنبأ إمساعيل أخربنا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي أن - ٨٠٩٧
بن قتيبة ح وحدثنا اإلمام أبو الطيب سهل بن حممد بن سليمان إمالء أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا إبراهيم بن علي 

عن أيب  الذهلي قاال ثنا حيىي بن حيىي أنبأ عبد العزيز بن حممد عن عمرو بن أيب عمرو عن سعيد بن أيب سعيد املقربي
يقول رب قائم حظه من قيامه السهر ورب صائم حظه من صيامه : هريرة أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  اجلوع والعطش 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر  - ٨٠٩٨
ر بن حازم عن بن أيب سيف عن الوليد بن عبد الرمحن عن عياض بن غطيف عن ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين جري

   ٨٩الصوم جنة ما مل خترقه : أيب عبيدة بن اجلراح قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  باب الشيخ الكبري ال يطيق الصوم ويقدر على الكفارة يفطر ويفتدي

ي وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد أخربنا أبو بكر بن احلسن القاض - ٨٠٩٩
بن إسحاق ثنا روح ح وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل البزاز ثنا أبو األزهر ثنا 

أ وعلى الذين يطوقونه فدية روح بن عبادة ثنا زكريا بن إسحاق ثنا عمرو بن دينار عن عطاء أنه مسع بن عباس يقر
ليست منسوخة هو الشيخ الكبري واملرأة الكبرية ال يستطيعان أن يصوما فيطعما : طعام مسكني فقال بن عباس 

  مكان كل يوم مسكينا لفظ حديث الصغاين رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق بن منصور عن روح 



ن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أيب إياس أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمح - ٨١٠٠
يف قوله وعلى الذين يطوقونه يعين يتكلفونه وال يستطيعونه : ثنا ورقاء عن بن أيب جنيح عن عطاء عن بن عباس 

طعام مسكني فمن تطوع خريا فأطعم مسكينا آخر فهو خري له وليست منسوخة قال بن عباس ومل يرخص يف هذا 
  إال للشيخ الكبري الذي ال يطيق الصيام واملريض الذي علم أنه ال يشفى 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا أسيد بن عاصم ثنا  - ٨١٠١
يقروها وعلى كان : احلسني بن حفص عن سفيان الثوري عن منصور عن جماهد عن بن عباس رضي اهللا عنه أنه 

الذين يطوقونه قال هو الشيخ الكبري الذي ال يستطيع الصيام فيفطر ويطعم نصف صاع من حنطة مكان يوم كذا 
  يف هذه الرواية نصف صاع من حنطة وروى عنه أنه قال مدا لطعامه ومدا إلدامه 

بن عمر احلافظ ثنا حممد بن وقد أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي  - ٨١٠٢
إذا : منصور بن أيب اجلهم الشيعي ثنا نصر بن علي ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد احلذاء عن عكرمة عن بن عباس قال 
عجز الشيخ الكبري عن الصيام أطعم عن كل يوم مدا مدا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ إمساعيل بن حممد بن 

أبو حامت حممد بن إدريس ثنا حممد بن عبد اهللا الرقاشي ثنا وهيب ثنا خالد احلذاء عن  إمساعيل الفقيه بالري ثنا
  عكرمة عن بن عباس قال رخص للشيخ الكبري أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا وال قضاء عليه 

قوب ثنا حممد وأخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يع - ٨١٠٣
بن إسحاق الصغاين ثنا أبو صاحل حدثين معاوية بن صاحل أن أبا محزة حدثه عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أيب 

  يقول من أدركه الكرب فلم يستطع صيام شهر رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح : رباح أنه مسع أبا هريرة 

ي بن عمر ثنا أمحد بن عبد اهللا الوكيل ثنا بن عرفة ثنا روح ثنا وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ عل - ٨١٠٤
أن أنسا رضي اهللا عنه ضعف عاما قبل موته فأفطر وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم : سعيد وهشام عن قتادة 

  مسكينا قال هشام يف حديثه فأطعم ثالثني مسكينا 

 بن منصور ثنا أبو حامت الرازي ثنا األنصاري قال حدثين أخربناه أبو طاهر الفقيه أنبأ عبدوس بن احلسني - ٨١٠٥
مل يطق أنس صوم رمضان عام تويف وعرف أنه ال يستطيع أن يقضيه فسألت ابنه عمر بن أنس ما فعل : محيد قال 

  أبو محزة فقال جفنا له جفانا من خبز وحلم فأطعمنا العدة أو أكثر يعين من ثالثني رجال لكل يوم رجال 

خربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ علي بن عمر ثنا أبو صاحل األصبهاين ثنا أبو مسعود أنبأ علي بن إسحاق أ - ٨١٠٦
إن شهر : عن بن املبارك عن حممد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن جماهد قال مسعت قيس بن السائب يقول 

   رمضان يفتديه اإلنسان أن يطعم عنه لكل يوم مسكني فأطعموا عين مسكينني

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا  - ٨١٠٧
قال } وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني { يف قوله : يعقوب عن عبد الرمحن بن حرملة عن سعيد بن املسيب 



ها فعليهما طعام مسكني لكل يوم حىت ينقضي شهر هو الكبري الذي كان يصوم فيعجز واملرأة احلبلى يشق علي
  رمضان 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد أنبأ إمساعيل الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد  - ٨١٠٨
 :الرزاق عن بن جريج قال أخربين حممد بن عباد بن جعفر عن أيب عمرو موىل لعائشة أن عائشة رضي اهللا عنها 

   ٩٠كانت تقرأ وعلى الذين يطوقونه فدية 

  باب السواك للصائم

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ٨١٠٩
طاب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على عبد اهللا بن وهب أخربك سفيان الثوري أن عاصم بن عبيد اهللا بن عمر بن اخل

ما أحصي وال أعد ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثه عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة العدوي عن أبيه قال 
  سلم يتسوك وهو صائم 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا معاذ بن املثىن ثنا حيىي بن معني ثنا  - ٨١١٠
ب عن جمالد عن الشعيب عن مسروق عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا أبو إمساعيل املؤد

خري خصال الصائم السواك جمالد غريه أثبت منه وعاصم بن عبيد اهللا ليس بالقوي واهللا أعلم وأما : عليه و سلم 
  احلديث الذي 

مد الشافعي ثنا أبو علي احلافظ عبد اهللا بن حممد أخربناه أبو احلسن علي بن فهر مبكة أنبأ عبد اهللا بن حم - ٨١١١
بن علي بن جعفر بن ميمون البلخي مبكة ثنا إبراهيم بن يوسف بن ميمون البلخي ثنا أبو إسحاق اخلوارزمي قاضي 

قال سألت عاصم األحول فقلت أيستاك الصائم فقال نعم فقلت برطب : خوارزم قدم علينا أيام علي بن عيسى 
قال نعم قلت أول النهار وآخره قال نعم قلت عمن قال عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه  السواك ويابسه

و سلم فهذا ينفرد به أبو إسحاق إبراهيم بن بيطار ويقال إبراهيم بن عبد الرمحن قاضي خوارزم حدث ببلخ عن 
  ول النهار وآخره عاصم األحول باملناكري ال حيتج به وقد روي عنه من وجه آخر ليس فيه ذكر أ

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا حممد بن أمحد بن مزدك البخاري ثنا عبيد اهللا بن واصل  - ٨١١٢
سألت عاصم األحول عن السواك للصائم فقال ال بأس به : ثنا حممد بن سالم أنبأ إبراهيم بن عبد الرمحن قال 

ه أشد رطوبة من املاء قلت عمن قال عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا فقلت برطب السواك ويابسه فقال أترا
  عليه و سلم قال أبو أمحد إبراهيم هذا عامة أحاديثه غري حمفوظة 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ  - ٨١١٣
ما رأيت أحدا أدأب سواكا وهو صائم من : أيب هنيك األسدي عن زياد بن حدير قال جعفر بن عون أنبأ مسعر عن 

  عمر أراه قال بعود قد ذوى قال أبو عبيد يعين يبس 



أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا وكيع عن عبد  - ٨١١٤
   ٩١أنه كان يستاك وهو صائم : عن بن عمر  اهللا بن نافع موىل بن عمر عن أبيه

  باب من كره السواك بالعشي إذا كان صائما ملا يستحب من خلوف فم الصائم

حدثنا أبو عثمان سعيد بن العباس بن حممد القرشي اهلروي يف الروضة قال قرأت على أيب علي الرفاء  - ٨١١٥
عمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى قلت له أخربكم علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا األ

الصوم يل وأنا أجزي به يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي والصوم جنة وللصائم : اهللا عليه و سلم يقول اهللا 
فرحتان فرحة حني يفطر وفرحة حني يلقى اهللا وخللوف فيه أطيب عند اهللا من ريح املسك رواه البخاري يف 

  أيب نعيم الصحيح عن 

أخربنا أبو القاسم زيد بن جعفر بن حممد بن أيب هاشم العلوي وأبو احلسني حممد بن علي بن حشيش  - ٨١١٦
التميمي املقرئ بالكوفة قال العلوي أنبأ وقال املقرئ ثنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين ثنا إبراهيم بن 

كل عمل : ن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عبد اهللا أنبأ وكيع عن األعمش عن أيب صاحل ع
بن آدم يضاعف احلسنة عشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف قال اهللا عز و جل إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به يدع 
يح طعامه وشهوته من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه وخللوف فيه أطيب عند اهللا من ر

  املسك الصوم جنة الصوم جنة رواه مسلم يف الصحيح عن أيب سعيد األشج عن وكيع 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حامد بن حممد ثنا أبو املثىن ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد  - ٨١١٧
ز بن مسلم ثنا ضرار بن مرة عن أيب بن عبيد الصفار ثنا معاذ بن املثىن ثنا إسحاق بن عمر بن سليط ثنا عبد العزي

الصوم يل وأنا : صاحل عن أيب هريرة وأيب سعيد قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اهللا عز و جل 
أجزي به وللصائم فرحتان إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فجزاه فرح وخللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح 

  عن إسحاق بن عمر بن سليط  املسك رواه مسلم يف الصحيح

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال مسعت العباس بن حممد يقول مسعت  - ٨١١٨
حيىي بن معني يقول ثنا علي بن ثابت عن كيسان أيب عمر عن يزيد بن بالل مواله وكان قد شهد مع علي صفني 

اك الصائم بالعشي ولكن بالليل فإن يبوس شفيت الصائم نور بني عينيه يوم ال يست: عن علي رضي اهللا عنه قال 
  القيامة 

أخربنا أبو حممد بن يوسف ثنا أبو الطيب الظفر بن سهل اخلليل ثنا إسحاق بن أيوب بن حبان الواسطي  - ٨١١٩
هللا عليه و سلم عن ربه عز و عن أبيه قال مسعت رجال سأل سفيان بن عيينة فقال يا أبا حممد فيما يرويه النيب صلى ا

كل عمل بن آدم له إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به فقال بن عيينة هذا من أجود األحاديث وأحكمها إذا : جل 
كان يوم القيامة حياسب اهللا عز و جل عبده ويؤدي ما عليه من املظامل من سائر عمله حىت ال يبقى إال الصوم 

  ظامل ويدخله بالصوم اجلنة فيتحمل اهللا ما بقي عليه من امل



وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو عبيد القاسم بن إمساعيل ثنا أبو  - ٨١٢٠
خراسان حممد بن أمحد بن السكن ثنا عبد الصمد بن النعمان ثنا أبو عمر القصاب كيسان عن يزيد بن بالل عن 

الغداة وال تستاكوا بالعشي فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إال كانتا نورا إذا صمتم فاستاكوا ب: علي قال 
  بني عينيه يوم القيامة 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر ثنا أبو عبيد ثنا أبو خراسان ثنا عبد الصمد ثنا  - ٨١٢١
مثله قال علي كيسان أبو : ى اهللا عليه و سلم كيسان أبو عمر عن عمرو بن عبد الرمحن عن خباب عن النيب صل

  عمر ليس بالقوي ومن بينه وبني علي غري معروف 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ علي بن عمر ثنا احلسني بن إمساعيل ثنا حممد بن إسحاق اخلياط أبو  - ٨١٢٢
ا صليت العصر فألقه فإين مسعت منصور ثنا عمر بن قيس عن عطاء عن أيب هريرة قال لك السواك إىل العصر فإذ

   ٩٢خلوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  باب صيام التطوع واخلروج منه قبل متامه

ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا أبو عبد اهللا حممد بن نصر اإلمام ثنا أبو كامل - ٨١٢٣
عبد الواحد بن زياد قال وأخربين أبو عمرو ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا عبد الواحد بن زياد 
ثنا طلحة بن حيىي بن طلحة بن عبيد اهللا حدثتين عائشة بنت طلحة عن عائشة أم املؤمنني قالت قال يل رسول اهللا 

عندك شيء قالت قلت ال واهللا ما عندنا شيء قال فإين صائم قالت  يا عائشة هل: صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم 
فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور فلما رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ت به قلت يا رسول اهللا أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا قال ما هو قلت حيس قال هاتيه فجئ
فأكل مث قال قد كنت أصبحت صائما قال أبو عبد اهللا لفظ العقدي رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كامل 

اجلحدري وزاد فيه قال طلحة فحدثت جماهدا هبذا احلديث فقال ذاك مبنزلة الرجل خيرج الصدقة من ماله فإن شاء 
  أمضاها وإن شاء أمسكها 

املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق - ٨١٢٤
دخل علي رسول اهللا صلى : الشافعي أنبأ سفيان عن طلحة بن حيىي عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت 

سفيان  اهللا عليه و سلم فقلت إنا خبأنا لك حيسا فقال أما إين كنت أريد الصوم ولكن قربيه هكذا رواه مجاعة عن
  بن عيينة وكذلك رواه مجاعة عن طلحة بن حيىي مل يذكر أحد منهم القضاء يف هذا احلديث 

وقد أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان األصبهاين ثنا إسحاق بن إبراهيم بن مجيل  - ٨١٢٥
دخل علي النيب : عمته عن عائشة قالت  ثنا حممد بن عمرو بن العباس ثنا سفيان بن عيينة عن طلحة بن حيىي عن

صلى اهللا عليه و سلم فقلت خبأنا لك حيسا فقال إين كنت أريد الصوم ولكن قربيه وأقضي يوما مكانه وكان أبو 
احلسن الدارقطين رمحه اهللا تعاىل حيمل يف هذا اللفظ على حممد بن عمرو بن العباس الباهلي هذا ويزعم أنه مل يروه 



ه ومل يتابع عليه وليس كذلك فقد حدث به بن عيينة يف آخر عمره وهو عند أهل العلم باحلديث غري هبذا اللفظ غري
  حمفوظ 

أخربنا بذلك أبو إسحاق إبراهيم بن حممد األرموي ثنا شافع بن حممد أنبأ أبو جعفر بن سالمة ثنا املزين  - ٨١٢٦
اه الربيع وزاد يف آخره سأصوم يوما مكانه قال املزين فذكر هذا احلديث باللفظ الذي رو: ثنا الشافعي أنبأ سفيان 

مسعت الشافعي يقول مسعت سفيان عامة جمالسه ال يذكر فيه سأصوم يوما مكانه مث عرضته عليه قبل أن ميوت بسنة 
فأجاب فيه سأصوم يوما مكانه قال الشيخ وروايته عامة دهره هلذا احلديث ال يذكر فيه هذا اللفظ مع رواية 

ة عن طلحة بن حيىي ال يذكره منهم أحد منهم سفيان الثوري وشعبة بن احلجاج وعبد الواحد بن زياد اجلماع
ووكيع بن اجلراح وحيىي بن سعيد القطان ويعلى بن عبيد وغريهم تدل على خطأ هذه اللفظة واهللا أعلم وقد روي 

  من وجه آخر عن عائشة ليس فيه هذه اللفظة 

بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  حدثناه أبو بكر حممد - ٨١٢٧
دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم : سليمان بن معاذ عن مساك عن عكرمة عن عائشة قالت 

أفطر وإن  فقال أعندك شيء قلت ال قال إذا أصوم قالت ودخل علي يوما آخر فقال أعندك شيء قلت نعم قال إذا
  كنت فرضت الصوم وهذا إسناد صحيح 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قال أبو عبد اهللا أخربين وقال القاضي  - ٨١٢٨
حدثين أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين ثنا أمحد بن حازم أنبأ جعفر بن عون أنبأ أبو عميس عن عون بن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم آخى بني سلمان وبني أيب الدرداء قال فجاءه سلمان : أبيه  أيب جحيفة عن
يزوره فإذا أم الدرداء متبذلة فقال ما شأنك يا أم الدرداء قالت إن أخاك أبا الدرداء يقوم الليل ويصوم النهار 

ه طعاما فقال له سلمان أطعم قال إين صائم وليس له يف شيء من الدنيا حاجة فجاء أبو الدرداء فرحب به وقرب إلي
قال أقسمت عليك لتفطرنه قال ما أنا بآكل حىت تأكل فأكل معه مث بات عنده فلما كان من الليل أراد أبو الدرداء 

أن يقوم فمنعه سلمان وقال له يا أبا الدرداء إن جلسدك عليك حقا ولربك عليك حقا وألهلك عليك حقا صم 
ك وأعط كل ذي حق حقه فلما كان يف وجه الصبح قال قم اآلن إن شئت قال فقاما فتوضآ وأفطر وصل وأت أهل

مث ركعا مث خرجا إىل الصالة فدنا أبو الدرداء ليخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالذي أمره سلمان فقال له 
لك سلمان رواه البخاري يف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أبا الدرداء إن جلسدك عليك حقا مثل ما قال 

  الصحيح عن بندار عن جعفر بن عون 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا  - ٨١٢٩
 دخل علي رسول: عثمان بن عمر أنبأ شعبة عن قتادة عن أيب أيوب عن جويرية بنت احلارث رضي اهللا عنها قالت 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم اجلمعة وأنا صائمة فقال صمت أمس قالت ال قال تصومني غدا قالت ال قال فأفطري 
  أخرجه البخاري يف الصحيح من حديث شعبة 

أخربنا أبو ذر حممد بن احلسني بن أيب القاسم املذكر ثنا حيىي بن منصور القاضي ثنا أبو عمرو أمحد بن  - ٨١٣٠
تملي ثنا حممد بن رافع ثنا حيىي بن أيب احلجاج ثنا حامت بن أيب صغرية عن مساك بن حرب عن أيب صاحل املبارك املس



دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاستسقى فشرب فناولين سؤره وأنا : عن أم هانئ رضي اهللا عنها قالت 
 فعلت شيئا ال أدري أصبت أم أخطأت صائمة فشربت سؤر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا رسول اهللا

ناولتين سؤرك وأنا صائمة فكرهت أن أرد سؤر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أمتطوعة أم قضاء من رمضان 
  قلت متطوعة قال املتطوع باخليار إن شاء صام وإن شاء أفطر 

نا بكار بن قتيبة القاضي ثنا صفوان بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ث - ٨١٣١
عيسى القاضي ثنا أبو يونس حامت بن أيب صغرية عن مساك بن حرب عن أيب صاحل عن أم هانئ رضي اهللا عنها أن 

  الصائم املتطوع أمري نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول 

عمرو ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن حممد الربيت القاضي أخربنا أبو سعيد بن أيب  - ٨١٣٢
ثنا أبو الوليد ثنا أبو عوانة ح وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان أنبأ أبو يعلى ثنا إبراهيم بن 

أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : نها قالت احلجاج ثنا أبو عوانة عن مساك عن بن بن أم هانئ عن جدته أنه مسعه م
سلم بشراب يوم فتح مكة فشرب مث ناولين فشربت وكنت صائمة فكرهت أن أرد فضل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم فقلت يا رسول اهللا إين كنت صائمة فكرهت أن أرد فضل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال هلا أكنت 

 قال فال يضرك هذا لفظ حديث إبراهيم ويف رواية أيب الوليد قال عن هارون بن بن أم تقضني عنك شيئا فقلت ال
هانئ عن أم هانئ زعم أنه مسعه منها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هلا أكنت تقضني عنك شيئا قالت ال فال 

  يضرك قال أبو الوليد حدثنا حديث مساك من كتابه 

ك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة أنبأ جعدة وحدثنا أبو بكر بن فور - ٨١٣٣
رجل من قريش وهو بن أم هانئ وكان مساك بن حرب حيدثه فيقول أخربين ابنا أم هانئ قال شعبة فلقيت أنا 

ا فشرب مث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل عليها فناولته شراب: أفضلهما جعدة فحدثين عن أم هانئ 
ناوهلا فشربت فقالت يا رسول اهللا كنت صائمة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصائم املتطوع أمني أو أمري 
نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر قال شعبة فقلت جلعدة أمسعته أنت من أم هانئ قال أخربين أهلنا وأبو صاحل موىل 

  أم هانئ عن أم هانئ 

علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا جرير بن عبد احلميد أخربنا أبو  - ٨١٣٤
ملا كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن : عن يزيد بن أيب زياد عن عبد اهللا بن احلارث عن أم هانئ قالت 

يدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب مث يسار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأم هانئ عن ميينه قال فجاءت الول
ناوله أم هانئ فشربت منه فقالت يا رسول اهللا لقد أفطرت وكنت صائمة فقال هلا أكنت تقضني شيئا قالت ال قال 

  فال يضرك إن كان تطوعا 

اس بن أخربنا أبو علي احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد أنبأ محزة بن حممد بن العباس ثنا عب - ٨١٣٥
إذا : حممد ثنا عبيد اهللا يعين بن موسى أنبأ إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا بن مسعود قال 

  أصبحت وأنت تنوي الصيام فأنت بأحد النظرين إن شئت صمت وإن شئت أفطرت 



ربيع بن سليمان أنبأ أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ ال - ٨١٣٦
الشافعي أنبأ مسلم بن خالد وعبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب رواد عن بن جريج عن عطاء بن أيب رباح أن بن 

كان ال يرى بأسا أن يفطر اإلنسان يف صيام التطوع ويضرب لذلك أمثاال رجل طاف سبعا : عباس رضي اهللا عنه 
  ومل يصل أخرى فله أجر ما احتسب  ومل يوفه فله أجر ما احتسب أو صلى ركعة

أخربنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم وعبد اجمليد عن بن جريج عن عمرو  - ٨١٣٧
  كان بن عباس رضي اهللا عنه ال يرى باإلفطار يف صيام التطوع بأسا : بن دينار قال 

بأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد اجمليد عن بن جريج عن أيب الزبري عن وأخربنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أن - ٨١٣٨
  كان ال يرى باإلفطار يف صيام التطوع بأسا : جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أنه 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن أيب مالك  - ٨١٣٩
الصائم باخليار ما بينه وبني نصف النهار وروي هذا من أوجه أخر : د بن عبيدة عن بن عمر قال األشجعي عن سع

  مرفوعا وال يصح رفعه 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو الفضل العباس بن حممد بن قوهيار ثنا إبراهيم بن عبد  - ٨١٤٠
يل ثنا أبو عبيدة عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا السعدي أنبأ عون بن عمارة ثنا محيد الطو

  الصائم باخليار ما بينه وبني نصف النهار : 

وحدثنا أبو احلسن العلوي أنبأ أبو الفضل ثنا إبراهيم أنبأ عون بن عمارة ثنا جعفر بن الزبري عن القاسم  - ٨١٤١
  مثله تفرد به عون بن عمارة العنربي وهو ضعيف : عن أيب أمامة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن إبراهيم البزاز ببغداد ثنا حممد بن الفرج األزرق ثنا حيىي  - ٨١٤٢
ليه و بن غيالن ثنا إبراهيم بن مزاحم ثنا سريع بن نبهان قال مسعت أبا ذر يقول مسعت خليلي أبا القاسم صلى اهللا ع

  : سلم يقول الصائم يف التطوع باخليار إىل نصف النهار 

بإسناده : وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن الفرج األزرق فذكره  - ٨١٤٣
   ٩٣مثله إبراهيم بن مزاحم وسريع بن نبهان جمهوالن 

  باب التخيري يف القضاء إن كان صومه تطوعا

حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محاد  - ٨١٤٤
دخل علي رسول اهللا صلى : بن سلمة عن مساك بن حرب عن هارون بن أم هانئ عن أم هانئ بنت أيب طالب قالت 

ولين فشربت وقلت يا رسول اهللا إين اهللا عليه و سلم فدعوت له بشراب فشرب أو قال دعا بشراب فشرب مث نا
كنت صائمة ولكين كرهت أن أرد سؤرك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن كان قضاء من رمضان فصومي 

  يوما مكانه وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فال تقضي 



ن حممد الربيت ثنا أبو الوليد الطيالسي وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنبأ أبو عبد اهللا الصفار ثنا أمحد ب - ٨١٤٥
دخل علي النيب صلى : ثنا محاد بن سلمة عن مساك بن حرب عن هارون بن بنت أم هانئ أو بن بن أم هانئ قالت 

اهللا عليه و سلم يوم فتح مكة فناولين فضل شرابه فشربته فقلت يا رسول اهللا إين كنت صائمة وإين كرهت أن أرد 
  ضاء من رمضان فصومي يوما مكانه وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضيه وإن شئت فال تقضيه سؤرك فقال إن كان ق

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة األنصاري أنبأ أبو حامت بن أيب الفضل اهلروي ثنا حممد بن  - ٨١٤٦
: عن أيب سعيد اخلدري أنه قال  عبد الرمحن السامي أنبأ إمساعيل بن أيب أويس ثنا أبو أويس عن حممد بن املنكدر

صنعت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طعاما فأتاين هو وأصحابه فلما وضع الطعام قال رجل من القوم إين صائم 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم مث قال له أفطر وصم مكانه يوما إن شئت 

   ٩٤د اخلدري قد أخرجناه يف اخلالفيات وروي ذلك بإسناد آخر عن أيب سعي

  باب من رأى عليه القضاء

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ٨١٤٧
زيد يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على عبد اهللا بن وهب أخربك عبد اهللا بن عمر ومالك بن أنس ويونس بن ي

أن عائشة وحفصة رضي اهللا عنهما أصبحتا صائمتني متطوعتني فأهدي هلما طعام فأفطرتا : عن بن شهاب قال بلغين 
عليه فدخل عليهما النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت عائشة فقالت حفصة فبدرتين بالكالم وكانت ابنة أبيها يا 

هدي لنا طعام فأفطرنا عليه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه رسول اهللا إين أصبحت أنا وعائشة صائمتني متطوعتني وأ
و سلم اقضيا مكانه يوما آخر هذا احلديث رواه ثقات احلفاظ من أصحاب الزهري عنه منقطعا مالك بن أنس 

ويونس بن يزيد ومعمر بن راشد وبن جريج وحيىي بن سعيد وعبيد اهللا بن عمر وسفيان بن عيينة وحممد بن الوليد 
  ي وبكر بن وائل وغريهم الزبيد

وقد حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا علي بن  - ٨١٤٨
كنت : احلسن اهلاليل ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأ جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت 

ا طعام فاشتهيناه فأكلناه فدخل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبدرتين حفصة أنا وحفصة صائمتني فعرض لن
وكانت ابنة أبيها فقصت عليه القصة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اقضيا يوما آخر هكذا رواه جعفر بن 

  برقان وصاحل بن أيب األخضر وسفيان بن حسني عن الزهري وقد ومهوا فيه عن الزهري 

وقد أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز  - ٨١٤٩
ثنا عبد امللك بن حممد ثنا روح بن عبادة ثنا بن جريج عن بن شهاب قلت له أحدثك عروة عن عائشة أهنا قالت 

ئا ولكين حدثين ناس يف خالفة سليمان بن عبد أصبحت أنا وحفصة صائمتني فقال مل أمسع من عروة يف هذا شي
أهنا قالت أصبحت أنا وحفصة صائمتني فأهدي لنا هدية فأكلناها : امللك عن بعض من كان يدخل على عائشة 

فدخل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبدرتين حفصة وكانت ابنة أبيها فذكرت ذلك له فقال اقضيا يوما 
  د الرزاق بن مهام ومسلم بن خالد عن بن جريج مكانه وكذلك رواه عب



وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أمحد بن سلمان بن احلسن الفقيه ثنا أمحد بن علي األبار ثنا  - ٨١٥٠
: حممد بن منصور اجلواز ثنا سفيان قال مسعناه من صاحل بن أيب األخضر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت 

ا وحفصة صائمتني فأهدي لنا طعام والطعام حمروص عليه فأكلنا منه ودخل علينا النيب صلى اهللا عليه و أصبحت أن
سلم فابتدرتين حفصة وكانت بنت أبيها فقالت يا رسول اهللا أصبحنا صائمتني فأهدي لنا طعام فأكلنا منه فتبسم 

  وا الزهري أنا شاهد فقالوا هو عن عروة قال ال النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال صوما يوما مكانه قال سفيان فسأل

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو بكر احلميدي  - ٨١٥١
فذكر ذلك احلديث مرسال فقال سفيان فقيل للزهري هو عن : ثنا سفيان قال مسعت الزهري حيدث عن عائشة 

ان ذلك عند قيامه من اجمللس وأقيمت الصالة قال سفيان وقد كنت مسعت صاحل بن أيب األخضر عروة فقال ال وك
حدثناه عن الزهري عن عروة قال الزهري ليس هو عن عروة فظننت أن صاحلا أتى من قبل العرض قال أبو بكر 

سيته فهذان بن جريج احلميدي أخربين غري واحد عن معمر أنه قال يف هذا احلديث لو كان من حديث عروة ما ن
وسفيان بن عيينة شهدا على الزهري ومها شاهدا عدل بأنه مل يسمعه من عروة فكيف يصح وصل من وصله قال 

أبو عيسى الترمذي سألت حممد بن إمساعيل البخاري عن هذا احلديث فقال ال يصح حديث الزهري عن عروة عن 
بن جريج وسفيان بن عيينة وبإرسال من أرسل احلديث  عائشة وكذلك قال حممد بن حيىي الذهلي واحتج حبكاية

عن الزهري من األئمة وقد روي عن جرير بن حازم عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة وجرير بن حازم وإن 
كان من الثقات فهو واهم فيه وقد خطأه يف ذلك أمحد بن حنبل وعلي بن املديين واحملفوظ عن حيىي بن سعيد عن 

  شة مرسال الزهري عن عائ

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ علي بن بندار الصرييف قال مسعت عمر بن حممد بن جبري يقول مسعت أبا  - ٨١٥٢
أصبحت أنا وحفصة : بكر األثرم يقول قلت أليب عبد اهللا يعين أمحد بن حنبل حتفظه عن حيىي عن عمرة عن عائشة 

  زم فقال جرير كان حيدث بالتوهم صائمتني فأنكره وقال من رواه قلت جرير بن حا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين حممد بن مظفر احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن موسى اخلالل ثنا أمحد  - ٨١٥٣
: بن منصور الرمادي قال قلت لعلي بن املديين يا أبا احلسن حتفظ عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت 

 فقال يل من روى هذا قلت بن وهب عن جرير بن حازم عن حيىي بن سعيد قال أصبحت أنا وحفصة صائمتني
فضحك فقال مثلك يقول مثل هذا حدثنا محاد بن زيد عن حيىي بن سعيد عن الزهري أن عائشة وحفصة أصبحتا 

  صائمتني وروي من وجه آخر عن عروة عن عائشة 

بن الفضل قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  أخربناه حممد بن عبد اهللا احلافظ وحممد بن موسى - ٨١٥٤
الربيع بن سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين حيوة وعمر بن مالك عن بن اهلاد قال حدثين زميل موىل عروة عن 

أهدي يل وحلفصة طعام وكنا صائمتني فقالت إحدامها لصاحبتها هل لك أن : عروة بن الزبري عن عائشة أهنا قالت 
قالت نعم فأفطرتا مث دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت له يا رسول اهللا إنا أهدي لنا هدية  تفطري

فاشتهيناه فأفطرنا فقال ال عليكما صوما يوما آخر مكانه أقام إسناده مجاعة عن بن وهب وقال بعضهم عن أيب زميل 
أ أبو أمحد عبد اهللا بن عدي احلافظ قال زميل بن عباس ومل يذكر بعضهم عروة يف إسناده أخربنا أبو سعد املاليين أنب

عن عروة روى عنه بن اهلاد ال يعرف لزميل مساع من عروة وال البن اهلاد من زميل وال تقوم به احلجة مسعت بن 



محاد يذكره عن البخاري قال الشيخ وروي من أوجه أخر عن عائشة ال يصح شيء من ذلك قد بينت ضعفها يف 
  اخلالفيات 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون  - ٨١٥٥
إذا أصبح أحدكم صائما فبدا له أن يفطر فليصم : أنبأ مسعر عن حبيب بن أيب ثابت عن عطاء عن بن عباس قال 

   ٩٥يوما مكانه أو قال مكانه يوما شك مسعر 

  الوصال يف الصومباب النهي عن 

أخربنا أبو احلسن حممد بن يعقوب الفقيه بالطابران أنبأ أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد ثنا القعنيب  - ٨١٥٦
فيما قرأ على مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد السالم ثنا حيىي 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الوصال قالوا إنك : مالك عن نافع عن بن عمر بن حيىي قال قرأت على 
تواصل قال إين لست كهيئتكم إين أبيت أطعم وأسقي لفظ حديث حيىي بن حيىي رواه البخاري يف الصحيح عن عبد 

  اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

فظ وأبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامد املقرئ وأبو عثمان سعيد بن حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلا - ٨١٥٧
حممد بن عبدان النيسابوري قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي العامري ثنا حممد بن عبيد 

صل يف رمضان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وا: الطنافسي عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر 
  وهناهم فقيل له إنك تواصل قال إين لست مثلكم إين أطعم وأسقى أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث عبيد اهللا 

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا إمالء ثنا عبيد اهللا بن إبراهيم بن بالويه ثنا  - ٨١٥٨
أ معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثين أبو هريرة قال قال رسول اهللا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنب

إياكم والوصال قالوا فإنك تواصل يا رسول اهللا قال إين لست يف ذاكم مثلكم إين أبيت : صلى اهللا عليه و سلم 
د الرزاق يطعمين ريب ويسقيين فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي عن عب

  وأخرجه مسلم من حديث أيب زرعة واألعرج وأيب صاحل عن أيب هريرة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين أنبأ علي يعين بن حممد بن عيسى ثنا  - ٨١٥٩
هنى رسول اهللا صلى اهللا : ل أبو اليمان أخربين شعيب عن الزهري حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن أن أبا هريرة قا

عليه و سلم عن الوصال فقال له رجل من املسلمني فإنك يا رسول اهللا تواصل قال وأيكم مثلي إين أبيت يطعمين 
ريب ويسقيين فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل هبم يوما مث يوما مث رأوا اهلالل فقال لو تأخر لزدتكم كالتنكيل 

ا رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان وأخرجه مسلم من حديث يونس بن يزيد عن بن هبم حني أبوا أن ينتهو
  شهاب الزهري 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن عبيد اهللا النرسي ثنا يزيد  - ٨١٦٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واصل يف آخر بن هارون أنبأ محيد الطويل عن ثابت البناين عن أنس بن مالك 



لو مد لنا الشهر لواصلت وصاال يدع : الشهر فواصل الناس فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
املتعمقون تعمقهم إنكم لستم كهيئيت إين أبيت يطعمين ريب ويسقيين أخرجه مسلم من حديث خالد بن احلارث عن 

  ر شهر رمضان وقال إين أظل يطعمين ريب ويسقيين وأخرجه البخاري من حديث قتادة عن أنس محيد وقال يف آخ

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن سلمة وحسني بن حممد القباين قاال ثنا  - ٨١٦١
هناهم النيب : اهللا عنها قالت إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي 

صلى اهللا عليه و سلم عن الوصال رمحة هلم قالوا إنك تواصل قال إين لست كهيئتكم إنه يطعمين ريب ويسقيين رواه 
  البخاري يف الصحيح عن عثمان بن أيب شيبة وغريه عن عبدة ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم وعثمان 

ان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن بن أخربنا علي بن أمحد بن عبد - ٨١٦٢
ال : اهلاد عن عبد اهللا بن خباب عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

قال إين لست كهيئتكم إن يل تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حىت السحر قالوا فإنك تواصل يا رسول اهللا 
   ٩٦مطعما يطعمين وساق يسقيين رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن الليث 

  باب صوم يوم عرفة لغري احلاج

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ٨١٦٣
تيبة ثنا روح بن عبادة وعمرو بن حكام قاال ثنا شعبة قال مسعت غيالن بن جرير حيدث عن يعقوب ثنا بكار بن ق

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن صوم يوم عرفة قال : عبد اهللا بن معبد الزماين عن أيب قتادة األنصاري 
  يكفر السنة املاضية والباقية أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث شعبة وغريه 

أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل القطان ببغداد ثنا أبو علي إمساعيل بن حممد  - ٨١٦٤
الصفار ثنا عبد اهللا بن أيوب املخرمي ثنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور عن أيب قزعة عن أيب اخلليل عن أيب 

صوم يوم عرفة كفارة سنة واليت تليها وصوم يوم :  حرملة عن أيب قتادة يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم
  عاشوراء كفارة سنة 

سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن : ورواه جماهد عن حرملة بن إياس الشيباين عن أيب قتادة قال  - ٨١٦٥
قبلة أخربناه صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة وسئل عن صيام يوم عرفة فقال يكفر سنتني سنة ماضية وسنة مست

أبو حممد عبد اهللا بن حيىي السكري ببغداد أنبأ إمساعيل الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري أخربين 
منصور عن جماهد فذكره ورواه جرير عن منصور عن أيب اخلليل البصري عن حرملة بن إياس الشيباين عن أيب قتادة 

ادة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال صوم عرفة كفارة سنتني سنة قبله وسنة بعده أو عن موىل أيب قتادة عن أيب قت
وصوم عاشوراء كفارة سنة أخربناه أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو 

  الربيع ثنا جرير فذكره 



شيباين عن موىل أليب قتادة عن أيب قتادة أخربناه ورواه الثوري عن منصور عن أيب اخلليل عن حرملة ال - ٨١٦٦
   ٩٧فذكره : أبو حامد املهرجاين ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو داود احلفري عن سفيان 

  باب االختيار للحاج يف ترك صوم يوم عرفة

نا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عبد اهللا بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ث - ٨١٦٧
أن : يوسف ثنا مالك عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهللا عن عمري موىل بن عباس عن أم الفضل بنت احلارث 

أناسا متاروا عندها يوم عرفة يف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم 
  لفضل رضي اهللا عنها بقدح لنب وهو واقف بعرفة على بعري فشرب فأرسلت إليه أم ا

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن يعقوب الشيباين ثنا حممد بن عبد السالم وحسن بن عبد  - ٨١٦٨
فذكره رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف : الصمد قاال ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك 

اه مسلم عن حيىي بن حيىي وكذلك رواه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعمرو بن احلارث وغريهم عن سامل ورو
  أيب النضر 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حسني بن حسن بن مهاجر وحممد  - ٨١٦٩
وهب أخربين عمرو يعين بن احلارث عن بكري بن األشج عن  بن إمساعيل بن مهران قاال ثنا هارون بن سعيد عن بن

إن الناس شكوا يف صيام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم عرفة : كريب موىل بن عباس عن ميمونة أهنا قالت 
فأرسلت إليه ميمونة حبالب وهو واقف يف املوقف فشرب منه والناس ينظرون رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي 

  يمان عن بن وهب ورواه مسلم عن هارون بن سعيد بن سل

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار حدثين عثمان بن عمر ثنا سهل يعين  - ٨١٧٠
أن رسول : بن بكار ثنا وهيب ثنا أيوب عن سعيد بن جبري قال أتيت على بن عباس وهو يأكل رمانا بعرفة فحدث 

   عليه و سلم أفطر بعرفة وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن أيوب ورواه محاد بن زيد كما اهللا صلى اهللا

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان  - ٨١٧١
عرفة أتى برمان فأكله وقال بن حرب وأبو الربيع قاال ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أن بن عباس أفطر ب

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفطر بعرفة أتته أم الفضل بلنب فشربه : حدثتين أم الفضل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد حممد بن موسى قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو أسامة  - ٨١٧٢
بأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود قاال ثنا سليمان بن حرب ثنا حوشب بن الكليب ح وأخربنا أبو علي الروذباري أن

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عقيل عن مهدي اهلجري ثنا عكرمة قال كنا عند أيب هريرة يف بيته فحدثنا 
  هنى عن صوم يوم عرفة بعرفة 



نا حيىي بن جعفر بن الزبرقان ثنا أبو داود وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمرو بن السماك ث - ٨١٧٣
هنى رسول اهللا صلى : الطيالسي ثنا حوشب بن عقيل ثنا مهدي بن حسان العبدي عن عكرمة عن أيب هريرة قال 

  اهللا عليه و سلم عن صوم يوم عرفة بعرفات 

املزكي ثنا حممد بن إبراهيم  أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر - ٨١٧٤
العبدي ثنا حيىي بن بكري ثنا مالك عن زياد موىل بن عباس عن طلحة بن عبيد اهللا بن كريز أن رسول اهللا صلى اهللا 

أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي ال إله إال اهللا وحده ال شريك : عليه و سلم قال 
   ٩٨هذا مرسل 

  العمل الصاحل يف العشر من ذي احلجةباب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب بن يوسف ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا أبو  - ٨١٧٥
معاوية عن األعمش عن مسلم البطني ح وأخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس 

اود ثنا شعبة عن األعمش قال مسعت مسلم البطني حيدث عن سعيد بن جبري عن بن عباس أن بن حبيب ثنا أبو د
ما العمل يف أيام أفضل منه يف عشر ذي احلجة قالوا يا رسول اهللا وال اجلهاد يف : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

اهللا مث ال يرجع من ذلك بشيء لفظ سبيل اهللا قال وال اجلهاد يف سبيل اهللا إال رجل خرج بنفسه وماله يف سبيل 
حديث شعبة ويف رواية أيب معاوية قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من أيام العمل الصاحل فيها أحب إىل 

  اهللا من هذه األيام يعين أيام العشر والباقي مبعناه رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن عرعرة عن شعبة 

ن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا زياد بن اخلليل ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن احلر بن أخربنا علي ب - ٨١٧٦
كان رسول اهللا صلى اهللا : الصباح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت 

ل اثنني من الشهر واخلميس تعين عليه و سلم يصوم تسع ذي احلجة ويوم عاشوراء وثالثة أيام من كل شهر أو
  ويوما آخر ورواه أبو داود عن مسدد 

أخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا حممد بن عبد  - ٨١٧٧
ن إبراهيم ثنا أمحد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا األعمش ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ واللفظ له أنبأ أبو الفضل ب
قالت ما رأيت : بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صائما يف العشر قط رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغريه 
   ٩٩ن عباس واملثبت أوىل من النايف مع ما مضى من حديث ب

  باب جواز قضاء رمضان يف تسعة أيام من ذي احلجة

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم احلافظ أنبأ أبو نصر أمحد بن عمرو العراقي ثنا سفيان بن حممد اجلوهري  - ٨١٧٨
ما من : قال ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن األسود بن قيس عن أبيه أن عمر رضي اهللا عنه 

أيام أحب إيل أن أقضي فيها شهر رمضان من أيام العشر قال وحدثنا سفيان حدثنا عثمان بن موهب قال مسعت أبا 



هريرة وسأله رجل فقال إن علي رمضان وأنا أريد أن أتطوع يف العشر قال ال بل ابدأ حبق اهللا فاقضه مث تطوع بعد 
  ما شئت 

بأ أبو عثمان البصري أنبأ حممد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن أخربنا أبو طاهر الفقيه أن - ٨١٧٩
ال تقض رمضان يف ذي احلجة وال تصم يوم اجلمعة أظنه منفردا وال : أيب إسحاق قال قال علي رضي اهللا عنه 

ا ألنه كان يرى حتتجم وأنت صائم وروي أيضا عن احلسن عن علي رضي اهللا عنه يف كراهية القضاء يف العشر وهذ
قضاءه يف إحدى الروايتني عنه متتابعا فإذا زاد ما وجب عليه قضاؤه على تسعة أيام انقطع تتابعه بيوم النحر وأيام 

   ١٠٠التشريق 

  باب فضل يوم عاشوراء

عمر ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا بن أيب  - ٨١٨٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قدم : سفيان عن أيوب عن عبد اهللا بن سعيد بن جبري عن أبيه عن بن عباس 

املدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما هذا اليوم الذي تصومونه 
ى وقومه وغرق فيه فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن فقالوا هذا يوم عظيم أجنى اهللا عز و جل فيه موس

نصومه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنحن أحق وأوىل مبوسى منكم فصامه رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم وأمر بصيامه رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن املديين عن سفيان ورواه مسلم عن بن أيب عمر 

أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد وأخربنا  - ٨١٨١
ما رأيت رسول اهللا : بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج عن عبيد اهللا بن أيب يزيد أنه مسع بن عباس يقول 

اليوم يوم عاشوراء وشهر رمضان رواه  صلى اهللا عليه و سلم يتحرى صيام يوم يلتمس فضله على غريه إال هذا
  مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق وأخرجاه من حديث بن عيينة عن عبيد اهللا 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محاد  - ٨١٨٢
ي عن غيالن بن جرير وقال هشام عن قتادة عن غيالن بن جرير عن عبد بن زيد وهشام ومهدي قال محاد ومهد

أن أعرابيا سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن صومه : اهللا بن معبد الزماين عن أيب قتادة رضي اهللا عنه 
أعوذ باهللا فغضب حىت عرف ذلك يف وجهه فقام عمر رضي اهللا عنه فقال رضينا باهللا ربا وباإلسالم دينا وبك نبيا 

من غضب اهللا وغضب رسوله فلم يزل عمر رضي اهللا عنه يردد ذلك حىت سكن فقال يا رسول اهللا ما تقول يف 
رجل يصوم الدهر كله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال صام وال أفطر أو قال ما صام وما أفطر فقال يا 

طيق ذلك فقال يا رسول اهللا كيف مبن يفطر يومني ويصوم رسول اهللا كيف مبن يصوم يومني ويفطر يوما فقال ومن ي
يوما فقال لوددت أين طوقت ذلك فقال يا رسول اهللا فما تقول يف صوم يوم اإلثنني فقال ذلك يوم ولدت فيه 
وأنزل علي فيه فقال يا رسول اهللا فما تقول يف رجل يصوم يوما ويفطر يوما فقال ذلك صوم أخي داود عليه 

ا رسول اهللا فما تقول يف صوم يوم عاشوراء قال إين ألحتسب على اهللا عز و جل أن يكفر السنة قال السالم قال ي
يا رسول اهللا فما تقول يف صوم يوم عرفة قال إين ألحتسب على اهللا أن يكفر السنة اليت قبلها والسنة اليت بعدها 

  وجه آخر عن مهدي بن ميمون رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وغريه عن محاد بن زيد ومن 



أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن  - ٨١٨٣
ما رأيت أحدا كان آمر بصيام يوم : منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن أيب إسحاق عن األسود بن يزيد قال 

   ١٠١ى رضي اهللا عنهما عاشوراء من علي وأيب موس

  باب صوم يوم التاسع

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي إمالء أنبأ أبو نصر حممد بن محدويه بن سهل  - ٨١٨٤
املطوعي ثنا عبد اهللا بن محاد اآلملي ثنا سعيد بن أيب مرمي ح وحدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين واللفظ 

بكر حممد بن احلسني بن احلسن القطان أنبأ حممد بن حيويه أنبأ سعيد بن أيب مرمي ثنا حيىي بن أيوب حدثين  له أنبأ أبو
إمساعيل بن أمية أنه مسع أبا غطفان بن طريف يقول مسعت عبد اهللا بن عباس يقول حني صام رسول اهللا صلى اهللا 

إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول اهللا صلى  يا رسول اهللا: عليه و سلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا 
اهللا عليه و سلم فإذا كان العام املقبل صمنا يوم التاسع إن شاء اهللا قال فلم يأت العام املقبل حىت تويف النيب صلى 

  اهللا عليه و سلم رواه مسلم يف الصحيح عن احلسن بن علي احللواين عن بن أيب مرمي 

بد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا بكار بن قتيبة قاضي مصر ثنا روح بن أخربنا أبو ع - ٨١٨٥
عبادة ثنا بن أيب ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري عن عبد اهللا بن عباس أن رسول اهللا صلى 

يف الصحيح من حديث وكيع عن  لئن سلمت إىل قابل ألصومن اليوم التاسع أخرجه مسلم: اهللا عليه و سلم قال 
بن أيب ذئب ورواه أمحد بن يونس عن بن أيب ذئب وقال يف متنه إن عشت إن شاء اهللا صمت اليوم التاسع خمافة أن 

  يفوته يوم عاشوراء 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قاضي مصر ثنا أبو  - ٨١٨٦
انتهيت إىل بن عباس : داود الطيالسي وروح بن عبادة قاال ثنا حاجب بن عمر قال مسعت احلكم بن األعرج قال 

رضي اهللا عنه وهو متوسد رداءه عند زمزم قال فجلست إليه وكان نعم اجلليس فقلت أخربين عن يوم عاشوراء 
قال إذا رأيت هالل احملرم فاعدد فإذا فاستوى قاعدا مث قال عن أي حاله تسأل قلت عن صيامه أي يوم نصوم 

أصبحت من تاسعه فأصبح صائما قال قلت كذلك كان يصوم حممد صلى اهللا عليه و سلم قال نعم أخرجه مسلم 
يف الصحيح من حديث وكيع عن حاجب وكأنه رضي اهللا عنه أراد صومه مع العاشر وأراد بقوله يف اجلواب نعم ما 

  سلم على صومه والذي يبني هذا روى من عزمه صلى اهللا عليه و 

ما أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن  - ٨١٨٧
صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود : نبأ بن جريج أخربين عطاء أنه مسع بن عباس يقول منصور ثنا عبد الرزاق أ

  ورواه أيضا عبيد اهللا بن أيب يزيد عن بن عباس كذلك موقوفا 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثين احلميدي ثنا  - ٨١٨٨
لئن بقيت : ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  سفيان عن بن أيب

  آلمرن بصيام يوم قبله أو يوم بعده يوم عاشوراء 



وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا مسدد  - ٨١٨٩
سن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا هشيم ح وأخربنا أبو احل

ثنا أبو الربيع ثنا هشيم أنبأ بن أيب ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
يوما هذا لفظ حديث املقرئ ويف صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يوما أو بعده : عليه و سلم 

   ١٠٢رواية بن عبدان صوموا قبله يوما وبعده يوما ومبعناه رواه بن شهاب عن بن أيب ليلى قبله وبعده 

  باب من زعم أن صوم عاشوراء كان واجبا مث نسخ وجوبه

ن سليمان احلريب ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب طاهر الدقاق ببغداد أنبأ علي بن حممد ب - ٨١٩٠
قالبة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ واللفظ له أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ثنا عبد امللك بن حممد الرقاشي 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بعث رجال من : ثنا مكي بن إبراهيم ثنا يزيد بن أيب عبيد عن سلمة بن األكوع 
قومه يأمرهم فليصوموا هذا اليوم فقال ما أرى آتيهم حىت يطعموا قال من طعم منهم فليصم أسلم يوم عاشوراء إىل 

بقية يومه رواه البخاري يف الصحيح عن مكي بن إبراهيم وأخرجه مسلم من حديث حامت بن إمساعيل عن يزيد بن 
  أيب عبيد 

قوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يع - ٨١٩١
أرسل رسول اهللا صلى : بشر بن املفضل ثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي اهللا عنهما قالت 

اهللا عليه و سلم صبيحة عاشوراء إىل قرى األنصار اليت حول املدينة من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان 
يتم بقية يومه قالت فكنا نصومه بعد ذلك ونصوم صبياننا الصغار وجنعل هلم اللعبة من العهن أصبح مفطرا فل

ونذهب هبم إىل املسجد فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حىت يكون عند اإلفطار رواه البخاري يف 
  الصحيح عن مسدد وأخرجه مسلم عن أيب بكر بن نافع عن بشر بن املفضل 

نا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وغريه قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن أخرب - ٨١٩٢
سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن 

كان يوم عاشوراء يوما تصومه : ا قالت مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنه
قريش يف اجلاهلية وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصومه يف اجلاهلية فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم املدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء 

  يف الصحيح عن القعنيب عبد اهللا بن مسلمة وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن هشام تركه رواه البخاري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن عبد اهللا املزين ثنا علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو اليمان أنبأ  - ٨١٩٣
هللا صلى اهللا عليه و سلم كان رسول ا: شعيب عن الزهري أخربين عروة بن الزبري أن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

أمر بصيام يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان فلما فرض صيام شهر رمضان كان من شاء صام عاشوراء ومن شاء 
أفطر رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان ورواه مسلم من حديث بن عيينة ويونس بن يزيد عن الزهري 

   حديثهما عن عروة ما يف حديث هشام من لفظ الترك وأخرجاه من حديث عراك بن مالك عن عروة وليس يف



وأخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل املاسرجسي ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا أبو  - ٨١٩٤
دخل : أمحد حممد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن عمارة بن عمري عن عبد الرمحن بن يزيد قال 

شعث بن قيس على عبد اهللا يوم عاشوراء وهو يتغدى فقال يا أبا حممد ادن للغداء فقال أو ليس اليوم يوم األ
عاشوراء قال أوتدري ما يوم عاشوراء إمنا كان يوما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصومه قبل أن ينزل 

اوية وجرير عن األعمش ورواه زبيد عن رمضان فلما نزل رمضان ترك أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث أيب مع
عمارة عن قيس بن السكن عن عبد اهللا وقيل عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن قيس بن السكن ورواه علقمة عن 

  عبد اهللا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أيب طالب وحممد بن إمساعيل قاال ثنا حسن  - ٨١٩٥
أن أهل اجلاهلية كانوا يصومون : لواين ثنا عبد اهللا بن منري عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر بن علي احل

يوم عاشوراء وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صامه واملسلمون قبل أن يفرض رمضان فلما افترض رمضان 
ن شاء صامه ومن شاء ترك رواه مسلم يف قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن عاشوراء يوم من أيام اهللا فم

  الصحيح عن أيب بكر وغريه عن عبد اهللا بن منري وأخرجاه من حديث حيىي القطان عن عبيد اهللا 

أخربنا أبو عبد الرمحن حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن حمبوب الدهان ثنا أبو العباس أمحد بن هارون  - ٨١٩٦
أخربنا أبو القاسم طلحة بن علي بن الصقر وأبو القاسم غيالن بن حممد بن الفقيه ثنا بشر بن موسى األسدي ح و

إبراهيم البزاز ببغداد قاال ثنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي ثنا حممد بن الفرج األزرق قاال ثنا 
بن علي بن دحيم الشيباين ثنا  احلسن بن موسى األشيب ثنا شيبان ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر حممد

أمحد بن حازم بن أيب غرزة ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأ شيبان عن أشعث بن أيب الشعثاء عن جعفر بن أيب ثور عن 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء وحيثنا عليه ويتعاهدنا عنده : جابر بن مسرة قال 

أمرنا ومل ينهنا ومل يتعاهدنا عنده لفظ حديث عبيد اهللا رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن فلما فرض رمضان مل ي
  أيب شيبة عن عبيد اهللا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ خملد بن جعفر الباقرحي ثنا حممد بن طاهر بن أيب الدميك ثنا علي بن  - ٨١٩٧
: قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال أبو موسى األشعري املديين ثنا محاد بن أسامة عن أيب العميس عن 

كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود وتتخذه عيدا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصوموه أنتم رواه 
  البخاري يف الصحيح عن علي بن املديين ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة عن أيب أسامة محاد بن أسامة 

أخربنا أبو احلسن حممد بن يعقوب الفقيه بالطابران أنبأ أبو النضر الفقيه ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا  - ٨١٩٨
ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة : روح ثنا شعبة ثنا أبو بشر عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال 

ظهر فيه موسى عليه السالم على فرعون فقال أنتم أوىل  وجد اليهود تصوم عاشوراء فسأهلم فقالوا هذا اليوم الذي
مبوسى منهم فصوموه رواه البخاري يف الصحيح عن يعقوب بن إبراهيم عن روح بن عبادة وأخرجاه من حديث 

   ١٠٣غندر عن شعبة وأخرجاه من حديث أيب موسى األشعري يف األمر بصومه 

  باب ما يستدل به على أنه مل يكن واجبا قط



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وغريه قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ٨١٩٩
سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف ثنا عثمان 

يد بن عبد الرمحن بن عوف أنه مسع معاوية بن أيب بن سعيد ثنا القعنيب فيما قرأ على مالك عن بن شهاب عن مح
سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على املنرب يقول يا أهل املدينة أين علماؤكم مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

إن هذا اليوم يوم عاشوراء ومل يكتب اهللا عليكم صيامه فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر هذا لفظ : سلم يقول 
عنيب وزاد الشافعي يف روايته وأنا صائم ومن شاء فليصم والباقي مبعناه رواه البخاري يف الصحيح عن حديث الق

القعنيب وأخرجه مسلم من وجه آخر عن مالك ومن أوجه أخر عن الزهري وقوله ومل يكتب اهللا عليكم صيامه يدل 
  على أنه مل يكن واجبا قط ألن مل للماضي 

قيه أنبأ أبو حامد بن بالل البزاز ثنا حيىي بن الربيع املكي ثنا سفيان عن الزهري عن أخربنا أبو طاهر الف - ٨٢٠٠
قال قال معاوية على منرب املدينة أين علماؤكم يا أهل املدينة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينهى عن : محيد 

حيث اختذت نساؤهم مثل هذا مثل هذه وأخرج قصة من كبت من كمه من شعر ويقول إمنا هلكت بنو إسرائيل 
أين علماؤكم يا أهل املدينة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف هذا اليوم يوم عاشوراء يقول إين صائم فمن 

  شاء منكم أن يصوم فليصم رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر عن سفيان 

د بن دلويه الدقاق ثنا أمحد بن األزهر ثنا عبد حدثنا أبو احلسن العلوي إمالء أنبأ أبو بكر حممد بن أمح - ٨٢٠١
الرزاق عن بن جريج عن نافع قال قال عبد اهللا بن عمر قال النيب صلى اهللا عليه و سلم وذكر يوم عاشوراء عنده 
 كان ح وأخربنا أبو احلسن حممد بن يعقوب الفقيه أنبأ أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد ثنا الطيالسي أبو الوليد

يوم عاشوراء يوم كان يصومه : ثنا ليث بن سعد عن نافع عن بن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
أهل اجلاهلية فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه ومن كرهه فليدعه رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة وغريه عن 

  الليث 

رو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عم - ٨٢٠٢
أنه مسع رسول اهللا : احلميد احلارثي ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثري قال حدثين نافع أن عبد اهللا بن عمر حدثهم 

ه صلى اهللا عليه و سلم يقول يف يوم عاشوراء إن هذا يوم كان يصومه أهل اجلاهلية فمن أحب أن يصومه فليصم
ومن أحب أن يتركه فليتركه وكان عبد اهللا ال يصومه إال أن يوافق صيامه رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب 

  عن أيب أسامة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن شيبان الرملي ثنا سفيان بن عيينة  - ٨٢٠٣
كان يوم عاشوراء يوم تصومه قريش يف اجلاهلية فلما جاء اإلسالم قال قالت : عن الزهري عن عروة عن عائشة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من شاء صامه ومن شاء تركه رواه مسلم يف الصحيح عن عمرو الناقد عن سفيان 
١٠٤   

  باب فضل الصوم يف أشهر احلرم



داود ثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قاال ثنا أبو عوانة  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو - ٨٢٠٤
أفضل : عن أيب بشر عن محيد بن عبد الرمحن احلمريي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

الصيام بعد شهر رمضان شهر اهللا احملرم وإن أفضل الصالة بعد املفروضة صالة من الليل مل يقل قتيبة شهر قال 
  واه مسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد رمضان ر

وأخربنا أبو نصر الفامي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا احلجيب ومسدد  - ٨٢٠٥
قاال ثنا أبو عوانة ح وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا زياد بن اخلليل ثنا 

أبو عوانة عن عبد امللك بن عمري عن حممد بن املنتشر عن محيد بن عبد الرمحن احلمريي عن أيب هريرة  مسدد ثنا
أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر اهللا الذي تدعونه احملرم وأفضل : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

بن عبد احلميد عن عبد امللك بن عمري أما  الصالة بعد املفروضة الصالة يف جوف الليل وكذلك رواه زائدة وجرير
  حديث زائدة فقد مضى يف كتاب الصالة وأما حديث جرير 

فأخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ  - ٨٢٠٦
سئل : محن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال جرير عن عبد امللك بن عمري عن حممد بن منتشر عن محيد بن عبد الر

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي الصالة أفضل بعد املكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان فقال أفضل 
الصالة بعد املكتوبة الصالة يف جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صوم احملرم رواه مسلم يف الصحيح 

  ير وخالفهم يف إسناده عبيد اهللا بن عمرو الرقي فرواه عن زهري بن حرب عن جر

كما أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين العدل ثنا أمحد بن حممد بن عبدوس العنزي  - ٨٢٠٧
ن عمري ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا الربيع بن نافع أبو توبة احلليب أن عبيد اهللا بن عمرو حدثهم عن عبد امللك ب

إن أفضل الصالة بعد املفروضة الصالة : عن جندب بن سفيان البجلي قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  يف جوف الليل وإن أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر اهللا الذي تدعونه احملرم 

لي الفامي قاال ثنا أبو عبد اهللا أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين وأبو نصر أمحد بن ع - ٨٢٠٨
سألت سعيد بن جبري عن صوم : حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا ثنا حممد بن عبيد ثنا عثمان بن حكيم قال 

رجب كيف ترى فيه ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا إبراهيم بن موسى أنبأ عيسى 
عثمان يعين بن حكيم قال سألت سعيد بن جبري عن صيام رجب فقال أخربين بن عباس أن رسول  يعين بن يونس ثنا

اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصوم حىت نقول ال يفطر ويفطر حىت نقول ال يصوم رواه مسلم يف الصحيح عن 
  إبراهيم بن موسى 

د ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد ح وأخربنا أبو أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داو - ٨٢٠٩
احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد الواحد ثنا محاد بن سلمة 

أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث : عن سعيد اجلريري عن أيب السليل عن جميبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه 
انطلق فعاد إليه بعد سنة ويف رواية أيب موسى فأتاه بعد سنة وقد تغريت حاله وهيئته فقال يا رسول اهللا أما تعرفين 
قال ومن أنت قال أنا الباهلي الذي جئتك عام أول قال فما غريك وقد كنت حسن اهليئة قال ما أكلت طعاما منذ 



لم ومل عذبت نفسك صم شهر الصرب ومن كل شهر يوما قال فارقتك إال بليل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
زدين فإن يب قوة قال صم من كل شهر يومني قال زدين فإن يب قوة قال صم ثالثة أيام زاد عبد الواحد من كل شهر 
قال زدين فإن يب قوة قال صم من احلرم واترك يقوهلا ثالثا ويف رواية موسى قال زدين قال صم من احلرم واترك صم 

   ١٠٥من احلرم واترك صم من احلرم واترك وقال بأصابعه الثالث فضمها مث أرسلها 

  باب يف فضل صوم شعبان

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد السالم وجعفر بن حممد بن  - ٨٢١٠
رأت على مالك عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهللا احلسني واحلسن بن عبد الصمد قالوا ثنا حيىي بن حيىي قال ق

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها قالت 
يصوم حىت نقول ال يفطر ويفطر حىت نقول ال يصوم وما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استكمل صيام 

رمضان وما رأيته يف شهر أكثر صياما منه يف شعبان رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف  شهر قط إال
  عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا سفيان عن  - ٨٢١١
كان يصوم حىت : لمة قال سألت عائشة عن صيام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت بن أيب لبيد عن أيب س

نقول قد صام ويفطر حىت نقول قد أفطر ومل أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان 
  كله كان يصوم شعبان إال قليال رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

دثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف إمالء بنيسابور وأبو احلسني بن بشران قراءة عليه ببغداد قاال أنبأ ح - ٨٢١٢
عبد اهللا بن حممد بن إسحاق الفاكهي مبكة ثنا أبو حيىي بن أيب مسرة ثنا حيىي بن حممد اجلاري ثنا عبد العزيز بن حممد 

إن كانت إحدانا لتفطر : عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت  عن يزيد بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة عن
يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت يأيت 

شعبان ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصوم من شهر ما كان يصوم من شعبان كان يصومه كله إال قليال 
  بل كان يصومه كله 

أخربنا حممد عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين  - ٨٢١٣
كان أحب الشهور إىل رسول : معاوية بن صاحل أن عبد اهللا بن أيب قيس حدثه أنه مسع عائشة رضي اهللا عنها تقول 

   ١٠٦ومه شعبان مث يصله برمضان اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يص

  باب يف فضل صوم ستة أيام من شوال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب بن يوسف ثنا حممد بن إسحاق الصغاين أنبأ  - ٨٢١٤
األنصاري حماضر بن املورع ثنا سعد بن سعيد األنصاري قال أخربين عمرو بن ثابت األنصاري قال مسعت أبا أيوب 

من صام رمضان مث أتبعه ستا من شوال فذاك : رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 



صيام الدهر أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث إمساعيل بن جعفر وعبد اهللا بن منري وعبد اهللا بن املبارك عن سعد 
  بن سعيد أخي حيىي بن سعيد 

ر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل البزاز ثنا أمحد بن منصور والسري بن خزمية قاال ثنا عبد أخربنا أبو طاه - ٨٢١٥
اهللا بن يزيد املقرئ ثنا سعيد بن أيب أيوب ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو نصر أمحد بن علي الفامي وأبو سعيد 

ليمان ثنا بن وهب أخربين بن هليعة وسعيد بن أيب بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن س
أيوب وبكر بن مضر عن عمرو بن جابر احلضرمي قال مسعت جابر بن عبد اهللا يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا 

من صام رمضان وستا من شوال فكأمنا صام السنة كلها ويف رواية الفقيه قال عن جابر أن : عليه و سلم يقول 
   عليه و سلم رسول اهللا صلى اهللا

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ٨٢١٦
حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عبد اهللا بن يوسف ثنا حيىي بن محزة قال حدثين حيىي بن احلارث أنه مسع أبا أمساء 

صيام : صلى اهللا عليه و سلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  الرحيب حيدث عن ثوبان موىل رسول اهللا
   ١٠٧شهر بعشرة أشهر وستة أيام بعده بشهرين فذلك متام السنة يعين رمضان وستة أيام بعده 

  باب صوم يوم اإلثنني واخلميس

جعفر بن درستويه النحوي  أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن - ٨٢١٧
ثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان ثنا أبو النعمان حممد بن الفضل واحلجاج قاال ثنا مهدي بن ميمون ثنا غيالن بن 

يا رسول : جرير عن عبد اهللا بن معبد الزماين عن أيب قتادة األنصاري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له رجل 
  فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث مهدي بن ميمون اهللا صوم يوم اإلثنني قال 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن أمحد ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  - ٨٢١٨
مظعون حدثه أن موىل أسامة أن عمر بن احلكم بن ثوبان حدثه أن موىل قدامة بن : ثنا هشام عن حيىي بن أيب كثري 

بن زيد حدثه أن أسامة بن زيد رضي اهللا عنه كان يركب إىل مال له بوادي القرى وكان يصوم اإلثنني واخلميس 
فقلت له أتصوم وقد كربت ورققت فقال إين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصوم اإلثنني واخلميس فقلت 

خلميس فقال إن األعمال تعرض يوم اإلثنني واخلميس وكذلك رواه أبان بن يزيد يا رسول اهللا أتصوم يوم اإلثنني وا
   ١٠٨العطار وحرب بن شداد عن حيىي 

  باب صوم ثالثة أيام من كل شهر

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن العباس  - ٨٢١٩
لنهدي ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد اجلريري عن أيب عثمان ا

أوصاين خليلي صلى : بن مسعود ثنا النضر بن مشيل ثنا شعبة عن أيب مشر عن أيب عثمان النهدي عن أيب هريرة قال 
وركعيت الضحى لفظ حديث أيب عبد اهللا ويف اهللا عليه و سلم بثالث النوم على الوتر وصيام ثالثة أيام من كل شهر 



رواية بن فورك الوتر قبل النوم قال وصالة الضحى رواه البخاري يف الصحيح عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن 
  اجلريري وأخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة عن اجلريري وأيب مشر الضبعي 

نبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا إسحاق بن احلسن احلريب أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أ - ٨٢٢٠
كان يف سفر له فلما نزلوا أرسلوا إليه : ثنا عفان أنبأ محاد بن سلمة أنبأ ثابت عن أيب عثمان النهدي أن أبا هريرة 

 وهو يصلي ليطعم فقال للرسول إين صائم فلما وضع الطعام وكادوا يفرغون فجاء فجعل يأكل فنظر القوم إىل
رسوهلم فقال ما تنظرون قد أخربين أنه صائم فقال أبو هريرة صدق إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
يقول صوم شهر الصرب وصوم ثالثة أيام من كل شهر صوم الدهر فقد صمت ثالثة أيام من الشهر فأنا مفطر يف 

  ختفيف اهللا وصائم يف تضعيف اهللا 

سن بن علي بن املؤمل ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا أبو أمحد حممد وأخربنا أبو حممد احل - ٨٢٢١
أتيت املدينة : بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن جعفر بن إياس عن عبد اهللا بن شقيق العقيلي قال 

قال قلت أصائم أنت قال فإذا رجل طويل أسود فقلت من هذا قال أبو ذر فقلت ألنظرن على أي حال هو اليوم 
نعم وهم ينتظرون اإلذن على عمر رضي اهللا عنه فدخلوا فأتينا بقصاع فأكل فحركته أذكره بيدي فقال إين مل أنس 

   ١٠٩ما قلت لك أخربتك أين صائم إين أصوم من كل شهر ثالثة أيام فأنا أبدا صائم 

  باب من أي الشهر يصوم هذه األيام الثالثة

و بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود أخربنا أب - ٨٢٢٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الطيالسي ثنا شيبان عن عاصم عن زر عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 

  كان يصوم ثالثة أيام من غرة كل شهر 

  يت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مفطرا يوم اجلمعة ما رأ: وبإسناده عن عبد اهللا قال  - ٨٢٢٣

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان وأبو احلسن علي بن حممد  - ٨٢٢٤
السبعي قالوا ثنا أبو العباس األصم ثنا العباس بن حممد الدوري أنبأ علي بن احلسن بن شقيق ثنا أبو محزة السكري 

  وقل ما كان يفوته صوم يوم اجلمعة : ثنا عاصم بن هبدلة فذكره مبعناه وقال 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد  - ٨٢٢٥
لك بن قتادة بن ملحان بن يعقوب ثنا العباس بن حممد ثنا روح بن عبادة ثنا مهام عن أنس بن سريين عن عبد امل

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمرنا أن نصوم البيض ثالث عشرة وأربع عشرة : القيسي عن أبيه قال 
  ومخس عشرة وقال هي كهيئة الدهر 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر حممد بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس  - ٨٢٢٦
ثنا العباس بن حممد ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة قال مسعت أنس بن سريين قال مسعت عبد امللك بن املنهال  األصم

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمرنا : عن أبيه قال وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 



ا قال روح يف حديث شعبة عن عبد امللك بن بصيام أيام البيض الثالثة ويقول هن صيام الدهر قال العباس هكذ
  املنهال قال الشيخ وروينا عن حيىي بن معني أنه قال هذا خطأ إمنا هو عبد امللك بن قتادة بن ملحان القيسي 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا  - ٨٢٢٧
أمرنا رسول اهللا : فطر بن خليفة عن حيىي بن سام عن موسى بن طلحة عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال بن منري عن 

  صلى اهللا عليه و سلم بصيام ثالثة أيام البيض ثالث عشرة وأربع عشرة ومخس عشرة 

ة عن وأخربنا أبو بكر بن فورك أخربنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعب - ٨٢٢٨
األعمش عن حيىي بن سام قال مسعت موسى بن طلحة يقول مسعت أبا ذر بالربذة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا 

يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثالثة أيام فصم ثالث عشرة وأربع عشرة ومخس عشرة ورواه غريه : عليه و سلم 
  عن أيب هريرة  عن موسى بن طلحة عن بن احلوتكية عن أيب ذر وقيل عن أيب موسى

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عفان بن  - ٨٢٢٩
مسلم ثنا محاد بن سلمة ح وأخربنا أبو احلسن املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد 

كان : م بن هبدلة عن سواء اخلزاعي عن حفصة رضي اهللا عنها قالت الواحد بن غياث ثنا محاد بن سلمة عن عاص
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصوم ثالثة أيام من الشهر اإلثنني واخلميس واإلثنني من اجلمعة األخرى 

بن عبد  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد - ٨٢٣٠
كان : اجلبار ثنا بن فضيل عن احلسن بن عبيد اهللا عن هنيدة اخلزاعي عن أمه عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت 

   ١١٠رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمرين أن أصوم ثالثة أيام من الشهر اإلثنني واخلميس واخلميس 

  باب من قال ال يبايل من أي أيام الشهر يصوم

نا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبيد اهللا بن أيب داود املنادي ثنا أخرب - ٨٢٣١
سألت عائشة رضي اهللا عنها أكان رسول : يونس بن حممد ثنا عبد الوارث عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية أهنا 

عم قلت من أي أيام الشهر كان يصوم قالت ما كان اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصوم من كل شهر ثالثة أيام قالت ن
   ١١١يبايل من أي الشهر كان يصوم رواه مسلم يف الصحيح عن شيبان بن فروخ عن عبد الوارث 

  باب ما جاء يف صوم يوم األربعاء واخلميس واجلمعة

ري ثنا أبو عمرو أمحد أخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البص - ٨٢٣٢
بن املبارك املستملي ثنا إسحاق بن إبراهيم أخربين عبد اهللا بن واقد قال حدثين أيوب بن هنيك موىل سعد بن أيب 

من صام يوم األربعاء واخلميس واجلمعة : وقاص عن عطاء عن بن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
نوبه وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه قال أيوب بن هنيك وحدثين حممد بن علي وتصدق مبا قل أو كثر غفر اهللا له ذ

بن عبد اهللا بن عباس عن أبيه عن بن عباس أنه كان يستحب أن يصوم األربعاء واخلميس واجلمعة وخيرب أن رسول 
عبد اهللا بن واقد غري اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يأمر بصومهن وأن يتصدق مبا قل أو كثر فإن هللا الفضل الكثري 



قوي وثقه بعض احلفاظ وضعفه بعضهم ورواه حيىي البابليت عن أيوب بن هنيك عن حممد بن قيس عن أيب حازم عن 
   ١١٢بن عمر والبابليت ضعيف وروي يف صوم األربعاء واخلميس واجلمعة من أوجه أخر أضعف من هذا عن أنس 

  باب ما جاء يف فضل صوم داود عليه السالم

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا عبد  - ٨٢٣٣
امللك بن حممد ثنا روح ثنا بن جريج عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول 

ود كان يرقد شطر الليل مث يقوم ثلثه بعد شطره مث أحب الصالة إىل اهللا تعاىل صالة دا: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
يرقد آخره وأحب الصيام إىل اهللا تعاىل صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما أخرجه مسلم يف الصحيح من 

  حديث عبد الرزاق عن بن جريج وأخرجاه من حديث بن عيينة عن عمرو بن دينار 

بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنبأ روح بن عبادة عن شعبة قال  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد - ٨٢٣٤
وأنبأ حممد بن يعقوب ثنا احلسني بن حممد القباين ثنا حممد بن مثىن ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن زياد بن فياض 

لك أجر ما بقي صم يوما و: قال مسعت أبا عياض عن عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
قال إين أطيق أكثر من ذلك قال صم يومني ولك أجر ما بقي قال إين أطيق أكثر من ذلك قال صم ثالثة أيام ولك 
أجر ما بقي قال إين أطيق أكثر من ذلك قال صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي قال إين أطيق أكثر من ذلك قال صم 

   ١١٣ما ويفطر يوما رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن مثىن أفضل الصيام عند اهللا صوم داود كان يصوم يو

  باب ما جاء يف فضل الصوم يف سبيل اهللا

أخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ٨٢٣٥
ش عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا طالب ثنا علي بن عاصم ثنا سهيل بن أيب صاحل عن النعمان بن أيب عيا

من صام يوما يف سبيل اهللا باعد اهللا بذلك اليوم وجهه من النار سبعني خريفا أخرجه مسلم : صلى اهللا عليه و سلم 
يف الصحيح من حديث يزيد بن اهلاد وعبد العزيز الدراورددي عن سهيل وأخرجاه من حديث بن جريج عن حيىي 

   ١١٤النعمان بن سعيد وسهيل عن 

  باب ما جاء يف فضل الصوم ملن خاف على نفسه العزوبة

أخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا أبو أمحد حممد بن  - ٨٢٣٦
كنا مع : د اهللا عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن عمارة بن عمري عن عبد الرمحن بن يزيد قال قال عب

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شبابا ليس لنا شيء فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح 

   ١١٥من حديث األعمش 

  تاءباب ما ورد يف صوم الش



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر حممد بن حممد بن أمحد بن رجاء األديب قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ٨٢٣٧
يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا زيد بن احلباب ثنا سفيان الثوري عن أيب إسحاق السبيعي عن منري 

الصوم يف الشتاء الغنيمة الباردة هذا : صلى اهللا عليه و سلم  بن عريب عن عامر بن مسعود قال قال رسول اهللا
  مرسل 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا إمساعيل القاضي ثنا حجاج بن  - ٨٢٣٨
العباس األصم ثنا منهال ثنا مهام عن قتادة عن أنس ح وأخربنا أبو بكر القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو 

أال أدلكم على الغنيمة الباردة : حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة حدثنا أنس قال قال أبو هريرة 
  قال قلنا وما ذلك يا أبا هريرة قال الصوم يف الشتاء هذا موقوف 

مد بن إسحاق ثنا أبو األسود ثنا بن هليعة أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حم - ٨٢٣٩
الشتاء ربيع : عن دراج أيب السمح عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ١١٦املؤمن قصر هناره فصام وطال ليله فقام 

  باب األيام اليت هني عن صومها

صبهاين أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األ - ٨٢٤٠
السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أيب عبيد موىل عبد الرمحن بن عوف أنه شهد العيد مع عمر بن 

 صلى يا أيها الناس إن رسول اهللا: اخلطاب رضي اهللا عنه فصلى قبل أن خيطب بال أذان وال إقامة مث خطب فقال 
اهللا عليه و سلم هنى عن صيام هذين اليومني أما أحدمها فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم وأما اآلخر فيوم تأكلون 

فيه من نسككم رواه مسلم يف الصحيح عن عبد بن محيد عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من وجه آخر عن 
  الزهري 

هللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد السالم الوراق ثنا حيىي بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد ا - ٨٢٤١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حيىي قال قرأت على مالك عن حممد بن حيىي بن حبان عن األعرج عن أيب هريرة 

عن سلم هنى عن صيام يومني يوم األضحى ويوم الفطر رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأخرجه البخاري 
  إمساعيل عن مالك أمت من ذلك 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا وهيب ثنا عمرو بن  - ٨٢٤٢
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن صيام يومني يوم الفطر ويوم : حيىي عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري قال 

ماء وأن حيتيب الرجل يف الثوب الواحد وعن الصالة يف ساعتني بعد الصبح وبعد العصر األضحى وعن لبستني الص
  رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل وأخرجه مسلم من وجه آخر عن عمرو 



نس أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه ثنا أبو القاسم يعين البغوي ثنا سريج بن يو - ٨٢٤٣
أيام التشريق أيام أكل : ثنا هشيم أنبأ خالد عن أيب املليح عن نبيشة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  وشرب رواه مسلم يف الصحيح عن سريج بن يونس 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف كتاب املستدرك ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٨٢٤٤
الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو بكر بن أيب نصر املروزي ثنا أمحد بن حممد بن عيسى القاضي ثنا القعنيب فيما قرأ 

أنه دخل مع عبد اهللا بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص : على مالك عن يزيد بن اهلاد عن أيب مرة موىل أم هانئ 
عمرو كل فهذه األيام اليت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقرب إليهما طعاما فقال كل فقال إين صائم فقال 

  يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها قال مالك وهن أيام التشريق 

أخربنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن احلسن بن إسحاق البزاز ببغداد أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن  - ٨٢٤٥
ن أيب مسرة ثنا املقرئ وعثمان بن اليمان قاال ثنا موسى بن علي قال مسعت أيب إسحاق الفاكهي مبكة ثنا أبو حيىي ب

حيدث عن عقبة بن عامر ح وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن 
: بة بن عامر يقول سليمان الباغندي ثنا أبو نعيم ثنا موسى بن علي بن رباح اللخمي قال مسعت أيب قال مسعت عق

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل اإلسالم وهي أيام أكل 
  وشرب 

أخربنا أبو القاسم عبد اخلالق بن علي بن عبد اخلالق املؤذن أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن خنب أنبأ  - ٨٢٤٦
أيوب بن سليمان بن بالل حدثين أبو بكر بن أيب أويس حدثين سليمان بن بالل عن حممد بن إمساعيل الترمذي ثنا 

أهنا رأت وهي مبىن : حيىي بن سعيد أنه مسع يوسف بن مسعود بن احلكم األنصاري مث الزرقي حيدث أن جدته حدثته 
ب ونساء وبعال وذكر اهللا يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم راكبا يصيح يقول أيها الناس إهنا أيام أكل وشر

  تعاىل قالت فقلت من هذا قالوا علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد الرمحن السلمي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد  - ٨٢٤٧
 ثابت عن نافع بن جبري بن مطعم بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن حبيب بن أيب

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعثه أيام التشريق ينادي أهنا أيام أكل وشرب وال يدخل : عن بشر بن سحيم 
   ١١٧اجلنة إال مؤمن 

  باب من رخص للمتمتع يف صيام أيام التشريق عن صوم التمتع

بأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا بن عبد الكرمي ثنا بندار ثنا حممد أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أن - ٨٢٤٨
يعين غندر ثنا شعبة قال مسعت عبد اهللا بن عيسى بن أيب ليلى حيدث عن الزهري عن سامل عن بن عمر وعن عروة 

  مل يرخص يف أيام التشريق أن يصمن إال ملن مل جيد هديا : عن عائشة رضي اهللا عنها أهنما قاال 



فذكره رواه البخاري يف الصحيح : خربنا أبو عمرو أنبأ أبو بكر ثنا بن ناجية ثنا أبو موسى ثنا غندر وأ - ٨٢٤٩
  عن بندار حممد بن بشار 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون بن  - ٨٢٥٠
صيام املتمتع ما بني أن يهل : ك عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت سليمان ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن مال

  باحلج إىل يوم عرفة فإن فاته صام أيام مىن 

مثله رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن : وبإسناده عن الزهري عن سامل عن بن عمر  - ٨٢٥١
  مالك قال البخاري وتابعه إبراهيم بن سعد 

أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا حيىي بن إبراهيم وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ أخربنا  - ٨٢٥٢
يف املتمتع : الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها 

  إذا مل جيد هديا ومل يصم قبل عرفة فليصم أيام مىن 

   ١١٨مثل ذلك : وبإسناده عن بن شهاب عن سامل عن أبيه  - ٨٢٥٣

  باب من كره أن يتخذ الرجل صوم شهر يكمله من بني الشهور أو صوم يوم من بني

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد اهللا بن مسلمة  - ٨٢٥٤األيام 
أنس ح وأخربنا أبو نصر أمحد بن علي بن أمحد الفامي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن القعنيب فيما قرأ على مالك بن 

يعقوب إمالء ثنا جعفر بن حممد وحممد بن نصر قاال ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن أيب النضر موىل عمر 
كان رسول اهللا صلى اهللا : قالت  بن عبيد اهللا عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها أهنا

عليه و سلم يصوم حىت نقول ال يفطر ويفطر حىت نقول ال يصوم وما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
استكمل صيام شهر قط إال رمضان وما رأيته يف شهر أكثر صياما منه يف شعبان رواه البخاري يف الصحيح عن عبد 

  م عن حيىي بن حيىي اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسل

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ أبو املثىن ثنا مسدد ثنا حيىي عن  - ٨٢٥٥
قلت لعائشة هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيص من : سفيان حدثين منصور عن إبراهيم عن علقمة قال 

مية وأيكم يطيق ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يطيق رواه البخاري عن األيام شيئا قالت ال كان عمله د
   ١١٩مسدد وأخرجه مسلم من حديث جرير عن منصور 

  باب من كره صوم الدهر واستحب القصد يف العبادة ملن خياف الضعف على نفسه

ا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا شعبة أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثن - ٨٢٥٦
عن حبيب بن أيب ثابت قال مسعت أبا العباس املكي وكان شاعرا وكان ال يتهم يف احلديث قال مسعت عبد اهللا بن 

صلى اهللا عليه و سلم إنك تصوم الدهر وتقوم الليل قلت نعم قال إنك : عمرو بن العاص يقول قال يل رسول اهللا 



له العني ونفهت له النفس ال صام من صام الدهر صم ثالثة أيام من الشهر صوم الدهر كله  إذا فعلت ذلك هجمت
قال فقلت فإين أطيق أكثر من ذلك قال فصم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وال يفر إذا القى رواه 

  البخاري يف الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من حديث معاذ بن معاذ عن شعبة 

ا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي وأبو عبد الرمحن السلمي أخربن - ٨٢٥٧
قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أخربين أيب قال مسعت األوزاعي حدثين حيىي 

: ل قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن حدثين عبد اهللا بن عمرو بن العاص قا
أمل أخرب أنك تصوم النهار وتقوم الليل قال قلت بلى يا رسول اهللا قال فال تفعل من وقم وصم وأفطر فإن جلسدك 

عليك حقا وإن لعينيك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن حبسبك أن تصوم من كل 
حسنة بعشر أمثاهلا وإذا ذاك صيام الدهر كله قال فشددت فشدد علي قلت يا رسول اهللا شهر ثالثة أيام فإن كل 

إين أجد قوة قال فصم من كل مجعة ثالثة أيام قال فشددت فشدد علي قلت يا رسول اهللا إين أجد قوة قال فصم 
  ود قال نصف الدهر صيام نيب اهللا داود عليه السالم وال تزد على ذلك قال فقلت وما كان صيام نيب اهللا دا

وأخربنا أبو عمرو األديب ثنا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا حبان عن بن املبارك أنبأ  - ٨٢٥٨
فذكره مبثله إال أنه قال وال تزيدن عليه وزاد يف آخره قال وكان عبد اهللا بن عمرو يقول بعد ما أدركه : األوزاعي 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري عن حممد بن مقاتل عن بن املبارك الكرب يا ليتين قبلت رخصة رس
  وأخرجه مسلم من حديث عكرمة بن عمار وحسني املعلم عن حيىي بن أيب كثري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا  - ٨٢٥٩
ن يزيد ثنا غيالن بن جرير املعويل عن عبد اهللا بن معبد الزماين عن أيب قتادة أن أعرابيا أتى النيب صلى اهللا عليه أبان ب

يا نيب اهللا كيف صومك أو كيف تصوم قال فسكت عنه النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم يرد عليه : و سلم فقال له 
فقال له يا نيب اهللا كيف صومك أو كيف تصوم أرأيت من شيئا فلما أن سكن عنه الغضب سأله عمر بن اخلطاب 

صام الدهر كله قال ال صام وال أفطر أو قال ما صام وما أفطر قال يا رسول اهللا أرأيت من صام يومني وأفطر يوما 
قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ومن يطيق ذلك يا عمر لوددت أين فعلت ذلك قال يا رسول اهللا أرأيت من صام 

ا وأفطر يوما قال ذاك صوم داود عليه السالم فقال يا نيب اهللا أرأيت من صام يوم عرفة قال يكفر السنة والسنة يوم
اليت قبلها قال أرأيت من صام ثالثا من الشهر قال ذاك صوم الدهر قال أرأيت من صام يوم عاشوراء قال يكفر 

ك يوم ولدت فيه ويوم أنزلت علي فيه النبوة أخرجه السنة قال يا رسول اهللا أرأيت من صام يوم اإلثنني قال ذا
   ١٢٠مسلم يف الصحيح من حديث حبان بن هالل عن أبان بن يزيد 

  باب من مل ير بسرد الصيام بأسا إذا مل خيف على نفسه ضعفا وأفطر األيام

يب ثنا أبو داود ثنا أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حب - ٨٢٦٠اليت هني عن صومها 
الضحاك بن يسار عن أيب متيمة ح وأخربنا أبو بكر حممد بن حممد بن أمحد بن رجاء األديب ثنا حيىي بن منصور 

القاضي إمالء ثنا أبو عبد اهللا حممد بن أيوب أخربين أبو الوليد عن الضحاك بن يسار اليشكري ثنا أبو متيمة 



من صام الدهر ضيقت عليه جهنم : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  اهلجيمي عن أيب موسى رضي اهللا عنه عن
  هكذا وعقد تسعني لفظ أيب داود 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن قتادة عن  - ٨٢٦١
  عقد على تسعني مل يرفعه شعبة من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا و: أيب متيمة عن أيب موسى قال 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ  - ٨٢٦٢
معمر عن حيىي بن أيب كثري عن أيب معانق أو بن معانق عن أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 

إن يف اجلنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها اهللا ملن أالن الكالم :  صلى اهللا عليه و سلم
  وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر  - ٨٢٦٣
 جرير بن حازم أن حممد بن عبد اهللا بن أيب يعقوب الضيب حدثه عن رجاء بن حيوة أحسبه عن ثنا بن وهب حدثين

بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سرية فذكر احلديث مث قلت يا رسول اهللا مرين بأمر ينفعين : أيب أمامة قال 
لقى إال صائما هو وامرأته وخادمه فإذا رئي يف داره اهللا به قال عليك بالصيام فإنه ال مثل له قال فكان أبو أمامة ال ي

دخان بالنهار قيل اعتراهم ضيف مث أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا رسول اهللا إنك أمرتين بأمر 
 أرجو اهللا أن يكون قد بارك اهللا يل فيه فمرين بأمر قال أعلم أنك ال تسجد هللا سجدة إال رفعك اهللا هبا درجة وكتب

لك هبا حسنة وحط عنك هبا سيئة تابعه مهدي بن ميمون عن حممد بن أيب يعقوب ورواه شعبة عن حممد بن أيب 
  يعقوب عن أيب نصر اهلاليل عن رجاء بن حيوة عن أيب أمامة 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حبر بن نصر ثنا بن  - ٨٢٦٤
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قد كان يسرد الصيام قبل أن ميوت قال : وهب أخربين عبد اهللا بن عمر عن نافع 

  نافع وسرد عبد اهللا بن عمر يف آخر زمانه 

وأخربنا أبو زكريا وأبو بكر قاال ثنا أبو العباس ثنا حبر ثنا بن وهب أخربين معاوية بن صاحل عن عامر بن  - ٨٢٦٥
سألت عبد اهللا بن عمر عن صيام الدهر قال كنا نعد أولئك فينا من السابقني : مسع زرعة بن ثوب يقول  جشيب أنه

قال وسألته عن صيام يوم وفطر يوم قال مل يدع ذلك لصائم مصاما قال وسألته عن صيام ثالثة أيام من كل شهر 
  فقال صام ذلك الدهر وأفطره 

ال ثنا أبو العباس ثنا حبر ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين بن هليعة وحيوة بن وأخربين أبو زكريا وأبو بكر قا - ٨٢٦٦
  أن عائشة رضي اهللا عنها كانت تصوم الدهر يف السفر واحلضر : شريح عن أيب األسود عن عروة 

ارث أن وأخربنا أبو زكريا وأبو بكر قاال ثنا أبو العباس ثنا حبر ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين عمرو بن احل - ٨٢٦٧
لقد رأيت عائشة رضي اهللا عنها يف سفر صائمة فقامت تركب بعد : بكريا حدثه أنه مسع القاسم بن حممد يقول 
  العصر فضربتها مسوم حىت مل تطق تركب 



أخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ثنا أبو جعفر حممد بن حممد بن عبد اهللا  - ٨٢٦٨
كان أبو : يعقوب بن إمساعيل ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن ثابت ومحيد عن أنس قال  البغدادي أنبأ يوسف بن

طلحة ال يصوم على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أجل الغزو فلما مات النيب صلى اهللا عليه و سلم مل 
  أره مفطرا إال يوم الفطر أو يوم النحر 

ربين أبو القاسم عبد الرمحن بن احلسن القاضي هبمذان ثنا إبراهيم بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخ - ٨٢٦٩
كان أبو طلحة ال يصوم على عهد النيب : احلسني ثنا آدم ثنا شعبة ثنا ثابت البناين قال مسعت أنس بن مالك يقول 

رواه البخاري يف  صلى اهللا عليه و سلم فلما قبض النيب صلى اهللا عليه و سلم مل أره مفطرا إال يوم فطر أو أضحى
   ١٢١الصحيح عن آدم 

  باب النهي عن ختصيص يوم اجلمعة بالصوم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حازم احلافظ وأبو نصر بن قتادة قالوا ثنا أبو عمرو وإمساعيل بن جنيد  - ٨٢٧٠
بن جريج عن عبد احلميد  السلمي أنبأ أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا البصري ثنا أبو عاصم الضحاك بن خملد عن

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن صوم يوم : بن جبري عن حممد بن عباد قال قلت جلابر بن عبد اهللا هل 
اجلمعة قال أي ورب هذا البيت رواه البخاري عن أيب عاصم وأخرجه مسلم من حديث عبد الرزاق عن بن جريج 

صوم قال الشيخ هذه الزيادة ذكرها حيىي بن سعيد القطان عن بن جريج قال البخاري زاد غري أيب عاصم أن يفرد ب
  إال أنه قصر بإسناده فلم يذكر فيه عبد احلميد بن جبري وقد رويت هذه الزيادة يف حديث أيب هريرة وغريه 

محد بن عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أ - ٨٢٧١
ال يصوم : اجلبار ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  أحدكم يوم اجلمعة إال أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما 

ىي بن حيىي وإسحاق وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا حممد بن نصر اإلمام ثنا حي - ٨٢٧٢
ال يصم أحدكم يوم اجلمعة إال أن يصوم قبله أو يصوم بعده رواه : قاال ثنا أبو معاوية فذكره بإسناده إال أنه قال 

  مسلم عن حيىي بن حيىي عن أيب معاوية وأخرجه البخاري ومسلم من حديث حفص بن غياث عن األعمش 

و الفضل بن إبراهيم املزكي ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن رافع ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أب - ٨٢٧٣
ال ختتصوا : احلسني بن علي عن زائدة عن هشام عن بن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

وم يصومه أحدكم ليلة اجلمعة بقيام من بني الليايل وال ختتصوا يوم اجلمعة بصيام من بني األيام إال أن يكون يف ص
  رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب عن احلسني بن علي 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عمرو  - ٨٢٧٤
م مجعة وهي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل عليها يو: بن مرزوق أنبأ شعبة عن قتادة عن أيب أيوب عن جويرية 

  صائمة فقال صمت أمس فقلت ال قال فتصومني غدا قلت ال قال فأفطري 



بإسناده حنوه رواه البخاري يف الصحيح عن : وبإسناده قال ثنا يوسف ثنا مسدد ثنا حيىي عن شعبة  - ٨٢٧٥
   ١٢٢مسدد 

  باب ما ورد من النهي عن ختصيص يوم السبت بالصوم

بن أمحد بن أيب طاهر الدقاق ببغداد أنبأ أمحد بن سلمان الفقيه أنبأ عبد امللك بن  أخربنا أبو عبد اهللا حممد - ٨٢٧٦
حممد ثنا أبو عاصم أنبأ ثور بن يزيد ح وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا 

الصماء قالت قال رسول اهللا  الباغندي ثنا أبو عاصم عن ثور عن خالد بن معدان عن عبد اهللا بن بسر عن أخته
ال تصوموا يوم السبت وإن مل جيد أحدكم إال عودا فليمضغه لفظ حديث الدقاق ويف رواية : صلى اهللا عليه و سلم 

بن عبدان ال يصومن أحدكم يوم السبت إال فيما افترض عليه وإن مل جيد إال حلاء شجرة فليمضغه ورواه أيضا 
  خرجه أبو داود يف كتاب السنن الوليد بن مسلم وغريه عن ثور أ

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ علي بن محشاذ العدل ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا أبو النضر ثنا الليث عن  - ٨٢٧٧
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه : معاوية بن صاحل عن بن عبد اهللا بن بسر عن أبيه عن عمته الصماء أهنا كانت تقول 

  السبت ويقول إن مل جيد أحدكم إال عودا أخضر فليفطر عليه  و سلم عن صوم يوم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حممد بن إمساعيل بن مهران ثنا عبد امللك  - ٨٢٧٨
أنه كان إذا ذكر له أنه هني عن صيام : بن شعيب بن الليث ثنا بن وهب قال مسعت الليث حيدث عن بن شهاب 

  يوم السبت قال هذا حديث محصي 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن الصباح بن سفيان ثنا الوليد عن  - ٨٢٧٩
األوزاعي قال ما زلت له كامتا مث رأيته انتشر يعين حديث بن بسر هذا يف صوم يوم السبت وقد مضى يف حديث 

 عنها يف الباب قبله ما دل على جواز صوم يوم السبت وكأنه أراد بالنهي ختصيصه جويرية بنت احلارث رضي اهللا
  بالصوم على طريق التعظيم له واهللا أعلم 

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا احلسن بن حليم املروزي أنبأ أبو املوجه ثنا عبدان أنبأ عبد اهللا هو بن  - ٨٢٨٠
عمر بن علي عن أبيه أن كريبا موىل بن عباس وناسا من أصحاب رسول اهللا صلى  املبارك ثنا عبد اهللا بن حممد بن

بعثوين إىل أم سلمة رضي اهللا عنها أسأهلا عن أي األيام كان النيب صلى اهللا عليه و سلم أكثرها : اهللا عليه و سلم 
مجعهم إليها فقالوا إنا بعثنا صياما فقالت يوم السبت واألحد فرجعت إليهم فأخربهتم فكأهنم أنكروا ذلك فقاموا بأ

إليك هذا يف كذا وكذا فذكر أنك قلت كذا وكذا فقالت صدق إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكثر ما كان 
   ١٢٣يصوم من األيام يوم السبت واألحد وكان يقول إهنما يوما عيد للمشركني وأنا أريد أن أخالفهم 

  إال بإذنهباب املرأة ال تصوم تطوعا وبعلها شاهد 



أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر  - ٨٢٨١
ال تصوم املرأة وبعلها : عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  بن رافع عن عبد الرزاق شاهد إال بإذنه رواه مسلم عن حممد 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ حدثين علي بن عيسى ثنا مسدد بن قطن ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا جرير  - ٨٢٨٢
جاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وحنن : عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال 

صفوان بن املعطل يضربين إذا صليت ويفطرين إذا صمت وال يصلي صالة  عنده فقالت يا رسول اهللا إن زوجي
الفجر حىت تطلع الشمس قال وصفوان عنده فسأله عما قالت فقال يا رسول اهللا أما قوهلا يضربين إذا صليت فإهنا 

ا تنطلق تقرأ بسورتني هنيتها عنهما وقلت لو كانت سورة واحدة لكفت الناس وأما قوهلا يفطرين إذا صمت فإهن
وتصوم وأنا رجل شاب فال أصرب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يومئذ ال تصوم امرأة إال بإذن زوجها وأما 
قوهلا بأين ال أصلي حىت تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك ال نكاد نستيقظ حىت تطلع الشمس قال فإذا 

   ١٢٤استيقظت فصل 

  لصيام على سبيل االختصارباب يف فضل شهر رمضان وفضل ا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ٨٢٨٣
سليمان ثنا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب عن بن أيب أنس أن أباه حدثه أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه 

إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت : عليه و سلم يقول قال رسول اهللا صلى اهللا 
  الشياطني رواه مسلم يف الصحيح عن حرملة بن حيىي عن بن وهب وأخرجه البخاري من وجه آخر عن بن شهاب 

اجلبار ثنا أبو  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمرو عثمان بن أمحد بن السماك ببغداد ثنا أمحد بن عبد - ٨٢٨٤
إذا كان أول : بكر بن عياش عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ليلة من رمضان صفدت الشياطني مردة اجلن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب اجلنان فال 
  ويا باغي الشر أقصر وهللا عتقاء من النار يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي اخلري أقبل 

أخربنا أبو علي الروذباري الفقيه أنبأ أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن الوليد ح وثنا أبو  - ٨٢٨٥
حممد عبد اهللا بن يوسف واللفظ له ثنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة إمالء ثنا حيىي بن جعفر بن عبد 

 بن الزبرقان قاال ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا كثري بن زيد عن عمرو بن متيم عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا
أظلكم شهر رمضان مبحلوف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما مضى على املسلمني : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا عز و جل يكتب شهر خري هلم منه وال باملنافقني شهر شر هلم منه مبحل
أجره ونوافله من قبل أن يدخل ويكتب وزره وشقاءه قبل أن يدخل وذلك أن املؤمن يعد له النفقة للعبادة وأن 

  املنافق يعد فيه غفالت املسلمني واتباع عوراهتم فهو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر 



احلافظ أخربين أبو بكر حممد بن عبد اهللا الوراق أنبأ احلسن بن سفيان ثنا حبان بن  أخربناه أبو عبد اهللا - ٨٢٨٦
فذكر احلديث بنحوه إال : موسى عن بن املبارك عن كثري بن زيد حدثين عمرو بن متيم عن أبيه أنه مسع أبا هريرة 

  أنه قال ونقمة للفاجر 

مرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا الربيع بن سليمان أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب ع - ٨٢٨٧
ثنا عبد اهللا بن وهب عن سليمان يعين بن بالل عن كثري بن زيد ح وأخربنا القاضي أبو عمرو حممد بن احلسني بن 

هيم حممد بن اهليثم البسطامي أنبأ أمحد بن حممود بن خرزاذ قاضي األهواز ثنا موسى بن إسحاق األنصاري ثنا إبرا
أن رسول اهللا : بن محزة الزبريي ثنا عبد العزيز بن أيب حازم عن كثري بن زيد عن الوليد بن رباح عن أيب هريرة 

صلى اهللا عليه و سلم ارتقى املنرب فقال آمني آمني آمني فقيل له يا رسول اهللا ما كنت تصنع هذا فقال قال يل 
فلم يغفر له فقلت آمني مث قال رغم أنف عبد ذكرت عنده  جربائيل عليه السالم رغم أنف عبد دخل عليه رمضان

فلم يصل عليك فقلت آمني مث قال رغم أنف عبد أدرك والديه أو أحدمها فلم يدخل اجلنة فقلت آمني لفظ حديث 
  عبد العزيز ويف رواية سليمان رقي املنرب وقال رغم أنف عبد أو بعد 

حممد احلسن بن حليم بن حممد الدهقان مبرو أنبأ أبو املوجه أنبأ عبدان  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو - ٨٢٨٨
أنبأ عبد اهللا بن املبارك أنبأ حيىي بن أيوب ثنا عبد اهللا بن قرط أن عطاء بن يسار حدثه أنه مسع أبا سعيد اخلدري 

ما ينبغي له أن من صام رمضان فعرف حدوده وحتفظ له : يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  يتحفظ فيه كفر ما قبله 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ثنا  - ٨٢٨٩
احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة 

من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري يف :  عليه و سلم قال عن النيب صلى اهللا
  الصحيح عن علي عن سفيان 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا الربيع بن سليمان  - ٨٢٩٠
رشي ثنا أبو حممد أنبأ يونس بن يزيد عن بن شهاب الزهري أخربين سعيد املرادي ثنا عبد اهللا بن وهب بن مسلم الق

كل عمل بن آدم هو له إال الصوم : بن املسيب أنه مسع أبا هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
مسلم يف هو يل وأنا أجزي به والذي نفس حممد بيده خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك رواه 

  الصحيح عن حرملة عن بن وهب وقال قال اهللا عز و جل كل عمل بن آدم وذكره 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا القعنيب فيما  - ٨٢٩١
والذي نفسي : ليه و سلم قال قرأ على مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا ع

بيده خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك إمنا يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي والصيام يل وأنا 
أجزي به كل حسنة بعشرة أمثاهلا إىل سبع مائة ضعف إال الصيام فهو يل وأنا أجزي به رواه البخاري يف الصحيح 

  عن القعنيب 



أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا احلسن بن يعقوب أبو الفضل ثنا أخربنا  - ٨٢٩٢
إبراهيم بن عبد اهللا أنبأ وكيع عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

ائة ضعف قال اهللا عز و جل إال الصوم فإنه كل عمل بن آدم يضاعف احلسنة عشرة أمثاهلا إىل سبع م: عليه و سلم 
يل وأنا أجزي به يدع طعامه وشهوته من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه وخللوف فيه 

  أطيب عند اهللا من ريح املسك الصوم جنة الصوم جنة رواه مسلم عن أيب سعيد األشج عن وكيع 

ا أبو الطيب املظفر بن سهل اخلليلي ثنا إسحاق بن أيوب بن حسان أخربنا أبو حممد بن يوسف ثن - ٨٢٩٣
الواسطي عن أبيه قال مسعت رجال سأل سفيان بن عيينة فقال يا أبا حممد فيما يرويه النيب صلى اهللا عليه و سلم عن 

حاديث كل عمل بن آدم له إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به فقال بن عيينة هذا من أجود األ: ربه عز و جل 
وأحكمها إذا كان يوم القيامة حياسب اهللا عز و جل عبده ويؤدي ما عليه من املظامل من سائر عمله حىت ال يبقى إال 

  الصوم فيتحمل اهللا عنه ما بقي عليه من املظامل ويدخله بالصوم اجلنة 

 حممد بن يعقوب احلافظ ثنا أخربنا أبو نصر أمحد بن علي بن أمحد الفامي الشيخ الصاحل ثنا أبو عبد اهللا - ٨٢٩٤
حممد بن عبد الوهاب أنبأ خالد بن خملد عن سليمان بن بالل حدثين أبو حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول اهللا 

إن يف اجلنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة ال يدخل معهم غريهم يقال : صلى اهللا عليه و سلم 
ن منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل معهم أحد رواه البخاري يف الصحيح عن خالد بن أين الصائمون فيدخلو

  خملد ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة عن خالد 

وأخربنا أبو علي الروذباري بطوس أنبأ أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد ثنا سعيد بن أيب مرمي إمالء  - ٨٢٩٥
إن للجنة مثانية أبواب : زم عن سهل بن سعد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ثنا أبو غسان حدثين أبو حا

  منها باب يسمى الريان ال يدخله إال الصائمون رواه البخاري يف الصحيح عن سعيد بن أيب مرمي 

حممد بن احلسني حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف إمالء وأبو طاهر اإلمام قراءة عليه قاال أنبأ أبو بكر  - ٨٢٩٦
القطان أنبأ إبراهيم بن احلارث البغدادي ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا شعبة عن حبيب بن زيد األنصاري قال مسعت 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل عليها : موالة لنا يقال هلا ليلى حتدث عن جديت أم عمارة بنت كعب 
مة فقال صلى اهللا عليه و سلم إن الصائم إذا أكل عنده صلت عليه فدعت له بطعام فقال هلا كلي فقالت إين صائ

  املالئكة حىت يفرغوا أو قال ورمبا قال حىت يقضوا أكلهم 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان أنبأ علي بن احلسن ثنا بن املديين  - ٨٢٩٧
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن السائحني : ت عبيد بن عمري يقول ثنا سفيان قال قال عمرو بن دينار مسع

   ١٢٥فقال هم الصائمون 

  باب اجلود واإلفضال يف شهر رمضان



أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد العزيز األويسي  - ٨٢٩٨
د بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا إبراهيم بن محزة ح وأخربنا أبو احلسن علي بن أمح

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : قاال ثنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عباس قال 
السالم وكان جربائيل يلقاه كل  و سلم أجود الناس باخلري وكان أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربائيل عليه

ليلة يف رمضان حىت ينسلخ يعرض عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم القرآن فإذا لقيه جربائيل كان رسول اهللا صلى 
  اهللا عليه و سلم أجود باخلري من الريح املرسلة 

فيان ثنا منصور بن أيب مزاحم وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنبأ احلسن بن س - ٨٢٩٩
ح قال وحدثين احلسني بن حممد بن حيىي الدارمي أنبأ عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا حممد بن جعفر الوركاين 

بنحوه رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل وغريه عن : قاال ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري فذكره 
  لم عن منصور بن أيب مزاحم وحممد بن جعفر إبراهيم بن سعد ورواه مس

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف إمالء أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ثنا حممد بن  - ٨٣٠٠
يا رسول اهللا أي : عبد امللك الدقيقي ثنا يزيد بن هارون أنبأ صدقة بن موسى ثنا ثابت عن أنس بن مالك قال قيل 

   ١٢٦ضل قال صوم شعبان تعظيما لرمضان قال فأي الصدقة أفضل قال صدقة يف رمضان الصوم أف

  باب ما جاء يف الطاعم الشاكر يف غري أيام الفرض كالصائم الصابر

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ  - ٨٣٠١
من بين غفار أنه مسع سعيد املقربي حيدث عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  معمر حدثين رجل

  الطاعم الشاكر كالصائم الصابر : سلم 

وأخربنا علي بن حممد بن علي املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن  - ٨٣٠٢
مد الغفاري عن حنظلة بن علي قال كنت مع أيب هريرة بالبقيع فسمعت أبا أيب بكر ثنا عمر بن علي عن معن بن حم

الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر وقد قيل عن عمر بن علي : هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  عن معن عن املقربي وحنظلة عن أيب هريرة 

عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب - ٨٣٠٣
سليمان ثنا بن وهب عن سليمان بن بالل عن حممد بن عبد اهللا بن أيب حرة عن عمه حكيم بن أيب حرة عن سلمان 

ر إن للطاعم الشاكر من األج: األغر عن أيب هريرة قال ال أعلمه إال عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
} إنا أنزلناه يف ليلة { باب فضل ليلة القدر قال اهللا جل ثناؤه بسم اهللا الرمحن الرحيم  ١٢٧مثل ما للصائم الصابر 

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خري من ألف شهر تنزل املالئكة والروح فيها بإذن رهبم من كل أمر سالم 
اهللا احلافظ إمالء ثنا أبو زكريا حيىي بن حممد العنربي ثنا حممد بن  حدثنا أبو عبد - ٨٣٠٤هي حىت مطلع الفجر 

إنا : عبد السالم ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير عن منصور عن سعيد بن جبري عن بن عباس يف قوله عز و جل 
النجوم وكان اهللا عز و أنزلناه يف ليلة القدر قال أنزل القرآن يف ليلة القدر مجلة واحدة إىل مساء الدنيا وكان مبوقع 



وقال الذين كفروا لوال نزل { جل ينزله على رسوله صلى اهللا عليه و سلم بعضه يف أثر بعض فقال اهللا عز و جل 
  } عليه القرآن مجلة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيال 

ال أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي السقاء اإلسفرائيين بنيسابور ق - ٨٣٠٥
أمحد بن بطة األصبهاين ثنا عبد اهللا بن حممد بن زكريا األصبهاين ثنا سعيد بن حيىي األموي ثنا مسلم بن خالد الزجني 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ذكر رجال من بين إسرائيل لبس السالح يف سبيل اهللا : عن بن أيب جنيح عن جماهد 
إنا أنزلناه يف ليلة القدر وما أدراك ما ليلة { فعجب املسلمون من ذلك قال فأنزل اهللا عز و جل ألف شهر قال 

  اليت لبس فيها ذلك الرجل السالح يف سبيل اهللا ألف شهر وهذا مرسل } القدر ليلة القدر خري من ألف شهر 

ثنا أبو مسلم ثنا مسلم ثنا هشام عن  أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار - ٨٣٠٦
من قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر له : حيىي عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري يف الصحيح عن مسلم بن 
  وأخرجه مسلم من حديث معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه إبراهيم 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل البزاز ثنا حممد بن حيويه اإلسفرائيين يف سنة مثان ومخسني  - ٨٣٠٧
هللا عليه و سلم ومائتني أنبأ أبو اليمان أنبأ شعيب أنبأ أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى ا

من يقم ليلة القدر فيوافقها إميانا واحتسابا يغفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان : 
   ١٢٨وأخرجه مسلم من حديث ورقاء عن أيب الزناد 

  باب الدليل على أهنا يف كل رمضان

 احلريف احلريب يف جامع احلربية ببغداد ثنا أبو أمحد أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن عبد اهللا - ٨٣٠٨
محزة بن حممد بن العباس ثنا حممد بن غالب ثنا موسى بن مسعود ثنا عكرمة عن أيب زميل عن مالك بن مرثد عن 

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ليلة القدر قال أنا كنت أسأل عنها يعين أشد : أبيه قال قلت أليب ذر 
لناس مسألة عنها فقلت يا رسول اهللا أخربين عن ليلة القدر أيف رمضان يعين أو يف غريه قال ال بل يف شهر رمضان ا

فقلت يا نيب اهللا أتكون مع األنبياء ما كانوا فإذا قبضت األنبياء ورفعوا رفعت معهم أو هي إىل يوم القيامة قال ال 
ي شهر رمضان هي قال التمسوها يف العشر األواخر والعشر األول مث بل هي إىل يوم القيامة قال فقلت فأخربين يف أ

حدث نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحدث فاهتبلت غفلته فقلت يا نيب اهللا أخربين يف أي عشر هي قال التمسوها 
يف العشر األواخر وال تسألين عن شيء بعد هذا مث حدث وحدث فاهتبلت غفلته فقلت أقسمت عليك يا رسول 
اهللا حبقي عليك لتحدثين يف أي العشر هي فغضب علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غضبا ما غضب علي من 

  قبل وال بعد مث قال التمسوها يف السبع األواخر وال تسألين عن شيء بعد 

ن مسلم بن وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو احلسن علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري ثنا حممد ب - ٨٣٠٩
وارة حدثين سعيد بن أيب مرمي ثنا حممد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أيب إسحاق اهلمداين عن سعيد بن جبري عن 



سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا أمسع عن ليلة القدر فقال هي يف كل رمضان : عبد اهللا بن عمر قال 
   ١٢٩عمر مل يرفعاه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم  ورواه سفيان وشعبة عن أيب إسحاق موقوفا على بن

  باب الترغيب يف طلبها يف العشر األواخر من رمضان

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو سعيد بن أيب عمرو  - ٨٣١٠
بن عبد احلكم أنبأ أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن  قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا

حتروا ليلة القدر يف العشر األواخر من : أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
  رمضان أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث هشام بن عروة 

كريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر بن احلسن القاضي قالوا ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو ز - ٨٣١١
العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على عبد اهللا بن وهب أخربك يونس بن يزيد عن بن شهاب عن 

يقظين بعض أريت ليلة القدر مث أ: أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
أهلي فنسيتها فالتمسوها يف العشر الغوابر رواه مسلم عن أيب الطاهر وحرملة عن بن وهب وروينا يف ذلك عن 

   ١٣٠جبلة بن سحيم وحمارب بن دثار عن بن عمر 

  باب الترغيب يف طلبها يف الوتر من العشر األواخر

سعيد بن األعرايب ح وأخربنا أبو احلسني بن  أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو - ٨٣١٢
بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز قاال ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن الزهري عن سامل 

رأى رجل ليلة القدر يف العشر األواخر فقال رسول اهللا صلى اهللا : عن أبيه يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
ه و سلم أرى رؤياكم قد تواطأت على هذا فاطلبوها يف العشر األواخر رواه مسلم يف الصحيح عن عمرو علي

  الناقد وزهري بن حرب 

عن سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه قال رأى رجل ليلة القدر ليلة سبع وعشرين فقال رسول اهللا  - ٨٣١٣
فاطلبوها يف الوتر منها أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو  إن رؤياكم يف العشر األواخر: صلى اهللا عليه و سلم 

  عمرو أنبأ أبو يعلى ثنا عمرو بن حممد الناقد وزهري بن حرب قاال ثنا سفيان فذكره 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٨٣١٤
ربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حممد بن نعيم ثنا قتيبة قاال ثنا أبو الربيع ح وأخ

إمساعيل بن جعفر عن أيب سهيل نافع بن مالك عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
مضان رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد حتروا ليلة القدر يف الوتر من العشر األواخر من ر: سلم قال 

   ١٣١ورويناه أيضا عن أيب سعيد اخلدري وغريه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  باب الترغيب يف طلبها يف الشفع من العشر األواخر فإنه إذا عد الشهر من



أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن  - ٨٣١٥آخره كانت أشفاعه أوتارا 
بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ أبو مسعود يعين اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد 

اعتكف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العشر األوسط من شهر رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن : اخلدري قال 
ني أمر بالبناء فنقض ورفع مث أبينت له يف العشر األواخر فأمر بالبناء فأعيد مكانه واعتكف يف تبان له فلما انقض

العشر األواخر وخرج علينا فقال يا أيها الناس إين أنبئت بليلة القدر فخرجت كيما أحدثكم هبا أو أخربكم هبا 
السابعة واخلامسة قال أبو نضرة فقلت أليب فتالحى رجالن حيتقان معهما الشيطان فأنسيتها فالتمسوها يف التاسعة و

سعيد إنكم أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعلم بالعدد منا فكيف نعدهن قال أجل حنن أعلم بذلك 
منكم إذا مضت إحدى وعشرون فاليت تليها التاسعة فإذا مضت اليت تليها فاليت تليها السابعة فإذا مضت اليت تليها 

مسة قال أبو مسعود وأخربين أبو العالء عن مطرف عن معاوية أنه قال ويف الثالثة أخرجه مسلم يف فاليت تليها اخلا
الصحيح عن حممد بن مثىن وغريه عن عبد األعلى عن سعيد اجلريري مبعناه إال أنه قال إذا مضت واحدة وعشرون 

  فاليت تليها ثنتني وعشرين وهي التاسعة ومل يذكر حديث معاوية 

ربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ثنا إسحاق بن احلسن ثنا أبو سلمة ثنا أخ - ٨٣١٦
التمسوها يف العشر األواخر : وهيب ثنا أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

قى رواه البخاري يف الصحيح عن أيب سلمة من رمضان ليلة القدر يف تاسعة تبقى ويف سابعة تبقى ويف خامسة تب
موسى بن إمساعيل قال البخاري تابعه عبد الوهاب عن أيوب وعن خالد عن عكرمة عن بن عباس التمسوها يف 

  أربع وعشرين 

وأخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا حممد بن  - ٨٣١٧
السدوسي ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عاصم األحول عن الحق بن محيد وعكرمة قاال قال عمر بن اخلطاب عقبة 

من يعلم مىت ليلة القدر فقال بن عباس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هي يف العشر وهي يف : رضي اهللا عنه 
   ١٣٢ بن أيب األسود عن عبد الواحد تسع ميضني أو يف سبع يبقني رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا

  باب الترغيب يف طلبها ليلة إحدى وعشرين

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد ثنا القعنيب فيما قرأ على مالك عن  - ٨٣١٨
بن عبد الرمحن عن أيب سعيد أنه قال يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي عن أيب سلمة 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعتكف العشر الوسط من رمضان فاعتكف عاما حىت إذا كان ليلة إحدى : 
وعشرين وهي الليلة اليت خيرج منها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف العشر األواخر وقد رأيت هذه 

أسجد صبيحتها يف ماء وطني فالتمسوها يف العشر األواخر والتمسوها يف كل وتر قال الليلة مث أنسيتها وقد رأيتين 
أبو سعيد فمطرت تلك الليلة وكان املسجد على عريش فوكف املسجد قال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول اهللا 

يف الصحيح عن صلى اهللا عليه و سلم وعلى جبهته وأنفه أثر املاء والطني صبيحة إحدى وعشرين رواه البخاري 
   ١٣٣إمساعيل بن أيب أويس عن مالك وأخرجه مسلم من حديث الدراوردي عن يزيد بن اهلاد 

  باب الترغيب يف طلبها ليلة ثالث وعشرين



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو نصر أمحد بن علي الفامي قاال أنبأ حممد بن يعقوب الشيباين ثنا حممد بن  - ٨٣١٩
علي بن خشرم ثنا أبو ضمرة عن الضحاك بن عثمان عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهللا عن  شاذان البندكري ثنا

أريت ليلة القدر مث أنسيتها وأراين : بسر بن سعيد عن عبد اهللا بن أنيس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
هللا صلى اهللا عليه و سلم مث انصرف صبيحتها أسجد يف ماء وطني قال فمطرنا ليلة ثالث وعشرين فصلى بنا رسول ا

وإن أثر املاء والطني لعلي أنفه وجبهته قال وكان عبد اهللا بن أنيس يقول ثالث وعشرين لفظ حديث أيب عبد اهللا 
  رواه مسلم يف الصحيح عن علي بن خشرم 

عثمان بن سعيد الدارمي أخربنا الفقيه أبو احلسن حممد بن يعقوب الطرباين هبا أنبأ أبو النضر الفقيه ثنا  - ٨٣٢٠
ثنا سعيد بن أيب مرمي ثنا حيىي بن أيوب ثنا يزيد بن اهلاد أن أبا بكر بن حممد بن عمرو بن حزم أخربه عن عبد 

قال كنا بالبادية فقلنا إن قدمنا بأهلينا شق علينا وإن خلفناهم : الرمحن بن كعب بن مالك عن عبد اهللا بن أنيس 
كنت أصغرهم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكرت له قوهلم فأمرنا بليلة أصابتهم ضيقة قال فبعثوين و

  ثالث وعشرين قال بن اهلاد فكان حممد بن إبراهيم جيتهد تلك الليلة 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن يونس ثنا زهري ثنا حممد بن  - ٨٣٢١
يا رسول اهللا إن يل بادية أكون : مد بن إبراهيم عن بن عبد اهللا بن أنيس اجلهين عن أبيه قال قلت إسحاق حدثين حم

فيها وأنا أصلي فيها حبمد اهللا فمرين بليلة أنزهلا إىل هذا املسجد فقال انزل ليلة ثالث وعشرين فقلت البنه فكيف 
منه حلاجة حىت يصلي الصبح فإذا صلى الصبح كان أبوك يصنع قال كان يدخل املسجد إذا صلى العصر فال خيرج 

  وجد دابته على باب املسجد فجلس عليها فلحق بباديته 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا أبو معاوية عن األعمش عن  - ٨٣٢٢
كم مضى من الشهر قالوا مضى اثنتان : أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  وعشرون وبقي مثان فقال بل مضى اثنتان وعشرون وبقي سبع اطلبوها الليلة 

وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن ثنا أبو حممد دعلج بن أمحد السجستاين مبدينة السالم ثنا موسى بن  - ٨٣٢٣
عمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة وأراه قد ذكر بن هارون قال قلت أليب نعيم أحدثكم أبو إسحاق الفزاري عن األ

كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكروا ليلة القدر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كم : عمر قال 
مضى من الشهر قالوا اثنتان وعشرون وبقي مثان قال مضى اثنتان وعشرون وبقي سبع الشهر تسع وعشرون 

  ة فقال أبو نعيم نعم فالتمسوها الليل

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد اهللا بن حممد بن موسى ثنا حممد بن أيوب أنبأ حممد بن عبد  - ٨٣٢٤
اهللا بن منري ثنا خالد اجلعفي حدثين أبو مسلم عبيد اهللا بن سعيد قائد األعمش عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن 

القدر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كم مضى من الشهر قلنا اثنتان وعشرون  ذكرنا ليلة: أيب هريرة قال 
  وبقي مثان فقال مضى اثنتان وعشرون وبقي سبع اطلبوها الليلة الشهر تسع وعشرون 



نا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا أسيد بن عاصم ث - ٨٣٢٥
حتروا ليلة القدر ليلة سبعة : احلسني بن حفص عن سفيان عن األعمش عن إبراهيم عن األسود قال قال عبد اهللا 

  عشر صبيحة بدر أو إحدى وعشرين أو ثالثا وعشرين 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حكيم بن سيف الرقي ثنا عبيد اهللا يعين بن  - ٨٣٢٦
عمرو عن زيد يعين بن أيب أنيسة عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه عن بن مسعود قال قال رسول 

اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان وليلة إحدى وعشرين وليلة ثالث وعشرين مث : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ١٣٤سكت 

  باب الترغيب يف طلبها يف السبع األواخر من شهر رمضان

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن  - ٨٣٢٧
سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين الليث ويونس ومالك بن أنس عن نافع عن بن عمر قال أرى رجال من 

يف السبع األواخر من رمضان فقال رسول اهللا صلى يف املنام أن ليلة القدر : أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  اهللا عليه و سلم امسع رؤياكم قد تواطأت على أهنا يف السبع األواخر فمن كان متحريها فليتحرها يف السبع األواخر 

ىي وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو نصر أمحد بن علي الفامي قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حي - ٨٣٢٨
فذكر احلديث مبعناه رواه البخاري عن عبد : بن حممد وجعفر بن حممد قاال ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك 

  اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي عن مالك 

ىي ثنا الليث أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا حي - ٨٣٢٩
إن : عن عقيل عن بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

أناسا منكم أروا ليلة القدر يف السبع األول وإن أناسا أروها يف السبع األواخر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
لبخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري وأخرجه مسلم من حديث يونس عن سلم التمسوها يف السبع األواخر رواه ا

  الزهري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى بن إبراهيم ثنا حممد بن عمرو احلرشي وإبراهيم بن علي  - ٨٣٣٠
ن بن عمر عن النيب وموسى بن حممد الذهليان قالوا ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن عبد اهللا بن دينار ع

  حتروا ليلة القدر يف السبع األواخر رواه مسلم عن حيىي بن حيىي : صلى اهللا عليه و سلم قال 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد ثنا أبو جعفر الرزاز ثنا أمحد بن الوليد الفحام ثنا أسود بن عامر  - ٨٣٣١
يف ليلة : مسعت بن عمر حيدث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  شاذان ثنا شعبة قال عبد اهللا بن دينار أخربين قال

القدر من كان متحريا فليتحرها ليلة سبع وعشرين قال شعبة وذكر يل رجل ثقة عن سفيان أنه كان يقول إمنا قال 
  عبة من كان متحريا فليتحرها يف السبع البواقي فال أدري ذا أم ذا شك شعبة الصحيح رواية اجلماعة دون رواية ش



أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن عقبة بن  - ٨٣٣٢
يف ليلة القدر حتروها يف العشر األواخر فإن ضعف : حريث مسع بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  يف الصحيح من حديث غندر عن شعبة أحدكم أو عجز فال يغلنب على السبع البواقي أخرجه مسلم 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر حممد بن احلسن احملمد آباذي أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا السعدي أنبأ  - ٨٣٣٣
خرج إلينا رسول اهللا صلى اهللا : يزيد بن هارون ثنا محيد الطويل عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت قال 

يد أن خيربنا بليلة القدر فتالحى رجالن من املسلمني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين عليه و سلم وهو ير
خرجت إليكم وأنا أريد أن أخربكم بليلة القدر فكان بني فالن وفالن حلاء فرفعت وعسى أن يكون خريا 

   ١٣٥يث محيد الطويل فالتمسوها يف العشر األواخر يف اخلامسة والسابعة والتاسعة أخرجه البخاري من حد

  باب الترغيب يف طلبها ليلة سبع وعشرين

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ح وأخربنا أبو احلسني بن  - ٨٣٣٤
ثنا  بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز وإمساعيل بن حممد الصفار قالوا ثنا سعدان بن نصر

سألت أيب بن كعب عن ليلة : سفيان بن عيينة عن عبدة بن أيب لبابة وعاصم بن أيب النجود عن زر بن حبيش قال 
القدر فحلف ال يستثين أهنا ليلة سبع وعشرين فقلت مب تقول ذاك أبا املنذر فقال باآلية أو بالعالمة اليت قال رسول 

  ليوم تطلع الشمس ليس هلا شعاع اهللا صلى اهللا عليه و سلم إهنا تصبح من ذلك ا

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان قال ح  - ٨٣٣٥
وأخربنا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان قال احلميدي قال ثنا عبدة بن أيب لبابة 

يقول من يقم : هنما مسعا زر بن حبيش قال قلت أليب بن كعب يا أبا املنذر إن أخاك بن مسعود وعاصم بن هبدلة أ
لقد أراد أن ال يتكلوا ولقد علم أهنا يف شهر رمضان وأهنا يف العشر األواخر  Cاحلول يصب ليلة القدر فقال ي

عالمة أو باآلية اليت أخربنا رسول اهللا وأهنا ليلة سبع وعشرين قال قلنا يا أبا املنذر بأي شيء تعرف ذلك قال بال
  صلى اهللا عليه و سلم إن الشمس تطلع من ذلك اليوم ال شعاع هلا رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو نصر أمحد بن علي الفامي قال أبو عبد اهللا أنبأ وقال أبو نصر ثنا أبو  - ٨٣٣٦
عقوب حدثين أيب ثنا هشام بن عمار وعبد الرمحن بن إبراهيم الدمشقي قاال ثنا مروان ح وأخربنا عبد اهللا حممد بن ي

أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار ثنا حممد بن عباد املكي ثنا مروان بن معاوية 
يلة القدر عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال عن يزيد بن كيسان عن أيب حازم عن أيب هريرة قال تذاكرنا ل

أيكم يذكر حني طلع القمر وهو مثل شق جفنة رواه مسلم عن حممد بن عباد وغريه وقد قيل إن ذلك إمنا يكون : 
  لثالث وعشرين واهللا أعلم 

ا أبو النضر ثنا املسعودي أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا أمحد بن اخلليل ثن - ٨٣٣٧
أن رجال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسأله عن : عن سعيد بن عمرو بن جعدة عن أيب عبيدة عن عبد اهللا 



ليلة القدر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيكم يذكر ليلة الصهباوات فقال عبد اهللا أنا واهللا أذكرها يا 
  وأن يف يدي مترات أتسحر هبن مستترا مبؤخرة رحل من الفجر وذلك حني طلع القمر رسول اهللا بأيب أنت وأمي 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن قتادة عن  - ٨٣٣٨
  اذ بن معاذ ليلة القدر ليلة سبع وعشرين وقفه أبو داود الطيالسي ورفعه مع: مطرف عن معاوية قال 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة عن  - ٨٣٣٩
  يف ليلة القدر قال ليلة سبع وعشرين : قتادة مسع مطرفا عن معاوية بن أيب سفيان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أمحد بن علي الصائغ بالري ثنا أبو احلسن علي بن احلسن القاضي اخلزاعي ثنا وأخربنا أبو سعد حيىي بن  - ٨٣٤٠
عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين وعبيد اهللا بن عمر قاال ثنا 

ظ ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد معاذ ح وأخربنا أبو سعد أمحد بن حممد اهلروي أنبأ أبو أمحد عبد اهللا بن عدي احلاف
العزيز ثنا أمحد بن حنبل ح وثنا أبو سعد عبد امللك بن أيب عثمان الزاهد أنبأ أبو عمرو بن مطر أنبأ عبد اهللا بن 

حممد املنيعي ثنا أمحد بن حنبل ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس أن رجال أتى النيب 
يا رسول اهللا إين شيخ كبري عليل يشق علي القيام فمرين بليلة لعل اهللا يوفقين فيها : سلم فقال  صلى اهللا عليه و

  لليلة القدر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليك بالسابعة 

 وأخربنا الفقيه أبو القاسم عبيد اهللا بن عمر بن علي الفامي ببغداد يف مسجد الرصافة ثنا أبو بكر أمحد - ٨٣٤١
بن سلمان ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا حممود بن غيالن ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة وعاصم أهنما مسعا عكرمة 

دعا عمر رضي اهللا عنه أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فسأهلم عن ليلة القدر فأمجعوا : يقول قال بن عباس 
ظن أي ليلة هي قال وأي ليلة هي قلت سابعة متضي أو سابعة أهنا يف العشر األواخر فقلت لعمر إين ألعلم وإين أل

تبقى من العشر األواخر قال ومن أين تعلم قال قلت خلق اهللا سبع مساوات وسبع أرضني وسبعة أيام وأن الدهر 
يدور يف سبع وخلق اإلنسان فيأكل ويسجد على سبعة أعضاء والطواف سبع واجلبال سبع فقال عمر رضي اهللا عنه 

  فطنت ألمر ما فطنا له لقد 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار العطاردي ثنا بن  - ٨٣٤٢
أرأيتم قول : فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن بن عباس قال كنت عند عمر وعنده أصحابه فسأهلم فقال 

القدر التمسوها يف العشر األواخر وترا أي ليلة تروهنا فقال بعضهم ليلة  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ليلة
إحدى وقال بعضهم ليلة ثالث وقال بعضهم ليلة مخس وقال بعضهم ليلة سبع فقالوا وأنا ساكت فقال ما لك ال 

 يذكر السبع تكلم فقلت إنك أمرتين أن ال أتكلم حىت يتكلموا فقال ما أرسلت إليك إال لتكلم فقلت إين مسعت اهللا
فذكر سبع مساوات ومن األرض مثلهن وخلق اإلنسان من سبع ونبت األرض سبع فقال عمر رضي اهللا عنه هذا 

أخربتين ما أعلم أرأيت ما مل أعلم قولك نبت األرض سبع قال قال اهللا عز و جل مث شققنا األرض شقا فأنبتنا فيها 
ل فاحلدائق الغلب احليطان من النخل والشجر وفاكهة وأبا قال حبا وعنبا وقضبا وزيتونا وخنال وحدائق غلبا قا

فاألب ما أنبتت األرض مما تأكله الدواب واألنعام وال يأكله الناس قال فقال عمر رضي اهللا عنه ألصحابه أعجزمت 
   ١٣٦أن تقولوا كما قال هذا الغالم الذي مل جتتمع شئون رأسه واهللا إين ألرى القول كما قلت 



  ل يف العشر األواخر من رمضانباب العم

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ح وأخربنا أبو احلسني بن  - ٨٣٤٣
بشران وأبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد قاال ثنا إمساعيل بن حممد الصفار قاال ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان 

كان رسول اهللا صلى اهللا : مسلم عن مسروق قال مسعت عائشة رضي اهللا عنها تقول عن أيب يعقوب العبدي عن 
عليه و سلم إذا دخلت العشر األواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وشد املئزر رواه البخاري يف الصحيح 

  عن علي بن عبد اهللا ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم وبن أيب عمر كلهم عن سفيان 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا أبو عمرو املستملي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد  - ٨٣٤٤
الواحد بن زياد عن احلسن بن عبيد اهللا قال مسعت إبراهيم بن يزيد يقول مسعت األسود بن يزيد يقول قالت عائشة 

تهد يف العشر األواخر من رمضان ما ال جيتهد يف غريها كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جي: رضي اهللا عنها 
  رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة وأيب كامل 

أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عبد الكرمي بن اهليثم ثنا  - ٨٣٤٥
كان النيب : عن علي رضي اهللا عنه قال  حممد بن الصباح ثنا هشيم ثنا شعبة عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة

   ١٣٧صلى اهللا عليه و سلم إذا كان العشر األواخر من رمضان مشر املئزر واعتزل النساء 

  باب االعتكاف

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ أبو بكر جعفر بن حممد الفريايب ثنا  - ٨٣٤٦
كان رسول اهللا صلى : شيبة ثنا أبو بكر بن عياش عن أيب حصني عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال أبو بكر بن أيب 

اهللا عليه و سلم يعتكف يف كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما رواه 
  البخاري يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

ك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محاد بن سلمة أخربنا حممد بن احلسن بن فور - ٨٣٤٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يعتكف العشر : عن ثابت عن أيب رافع عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه 

أنس بن األواخر من رمضان فسافر عاما فلم يعتكف فلما كان من قابل اعتكف عشرين يوما وروي يف ذلك عن 
  مالك 

أخربناه أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد  - ٨٣٤٨
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا : بن أيب بكر ثنا حممد بن أيب عدي عن محيد عن أنس رضي اهللا عنه قال 

   ١٣٨عتكف العام املقبل عشرين يوما كان مقيما اعتكف العشر األواخر وإذا سافر ا

  باب تأكيد االعتكاف يف العشر األواخر من شهر رمضان وجوازه يف العشر األول



أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد  - ٨٣٤٩واألوسط ويف شوال وغريه 
احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد بن بن عبد اجلبار ثنا أبو معاوية ح وأنبأ أبو عبد اهللا 

كان رسول : احلسني ثنا حيىي بن حيىي أنبأ أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
 بن اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعتكف العشر األواخر من رمضان لفظ حديث حيىي رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي

  حيىي وأخرجه البخاري من حديث الزهري عن عروة وأخرجاه من حديث بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا الشيباين ثنا حممد بن نعيم املديين وأبو بكر بن إسحاق قاال ثنا  - ٨٣٥٠
بن غزية األنصاري مسعت حممد بن إبراهيم حيدث عن أيب سلمة عن  حممد بن عبد األعلى ثنا املعتمر حدثين عمارة

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اعتكف العشر األول من رمضان مث اعتكف : أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه 
أسه العشر األوسط يف قبة تركية على سدهنا حصري قال فأخذ احلصري بيده فنحاها يف ناحية القبة مث أطلع على ر

فكلم الناس فدنوا منه فقال إين اعتكفت العشر األول التمس هذه الليلة مث اعتكفت العشر األوسط مث أتيت فقيل 
يل إهنا يف العشر األواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه قال وإين رأيتها ليلة وتر وإين 

عشرين وقد قام إىل الصبح فمطرت السماء فوكف املسجد أسجد يف صبيحتها يف طني وماء فأصبح يف ليلة إحدى و
فأبصرت الطني واملاء فخرج حني فرغ من صالة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيها الطني واملاء وإذا هي ليلة إحدى 

  وعشرين من العشر األواخر رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عبد األعلى 

نبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد بن احلسني ثنا حيىي أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أ - ٨٣٥١
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا : بن حيىي أنبأ أبو معاوية عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت 

خر من رمضان أراد أن يعتكف صلى الفجر مث دخل معتكفه وأنه أمر خببائه فضرب أراد االعتكاف يف العشر األوا
فأمرت زينب رضي اهللا عنها خببائها فضرب وأمر غريها من أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم خبباء فضرب فلما 

صلى الفجر نظر فإذا األخبية فقال الرب يردن فأمر خببائه فقوض مث ترك االعتكاف يف شهر رمضان حىت اعتكف يف 
حيىي بن حيىي وأخرجه البخاري من أوجه أخر عن حيىي بن سعيد العشر األول من شوال رواه مسلم يف الصحيح عن 

١٣٩   

  باب االعتكاف يف املسجد

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قالوا ثنا أبو  - ٨٣٥٢
يزيد أن نافعا حدثه عن عبد اهللا  العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك يونس بن

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يعتكف يف العشر األواخر من رمضان قال وقال نافع وقد أراين : بن عمر 
عبد اهللا املكان الذي كان يعتكف فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املسجد رواه البخاري يف الصحيح عن 

  رواه مسلم عن أيب الطاهر كالمها عن بن وهب إمساعيل بن أيب أويس و

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ٨٣٥٣
يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على عبد اهللا بن وهب أخربك يونس بن يزيد ومالك بن أنس والليث بن سعد عن 

ة بن الزبري وعمرة بنت عبد الرمحن أن عائشة رضي اهللا عنها قالت ح وأخربنا أبو عبد اهللا بن شهاب عن عرو



احلافظ ثنا علي بن عيسى ثنا إبراهيم بن علي وموسى بن حممد الذهليان قاال ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك 
صلى اهللا عليه و سلم إذا اعتكف كان النيب : عن بن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

يدين إىل رأسه فأرجله وكان ال يدخل البيت إال حلاجة اإلنسان لفظ حديث حيىي بن حيىي ويف رواية بن وهب عن 
اجلماعة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يكن يدخل البيت إال حلاجة اإلنسان وقالت عائشة رضي اهللا عنها كان 

سجد فأرجله وقال عن عروة وعمرة وكأنه محل رواية مالك على رواية الليث ويونس يدخل على رأسه وهو يف امل
وأما مالك فإنه يقول فيه عن عروة عن عمرة رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي هكذا وأخرجاه من حديث 

  الليث بن سعد عن بن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة 

ن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي يعين بن أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد ب - ٨٣٥٤
أن النيب : بكري ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 
واجه من بعده صلى اهللا عليه و سلم كان يعتكف العشر األواخر من رمضان حىت توفاه اهللا عز و جل مث اعتكف أز

والسنة يف املعتكف أن ال خيرج إال للحاجة اليت ال بد منها وال يعود مريضا وال ميس امرأة وال يباشرها وال اعتكاف 
  إال يف مسجد مجاعة والسنة فيمن اعتكف أن يصوم 

الرازي ثنا حممد  أخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف الفقيه أنبأ أبو سعيد عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب - ٨٣٥٥
ال اعتكاف إال يف مسجد تقام فيه : بن أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة أن بن عباس واحلسن قاال 

  الصالة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن عبد اهللا السديري خبسرو جرد أنبأ أمحد بن حممد بن احلسن اخلسروجردي  - ٨٣٥٦
يد بن زجنويه ثنا حيىي بن عبد احلميد ثنا شريك عن ليث عن حيىي بن أيب كثري عن علي ثنا داود بن احلسني ثنا مح

إن أبغض األمور إىل اهللا البدع وإن من البدع االعتكاف يف املساجد اليت : األزدي عن بن عباس رضي اهللا عنه قال 
  يف الدور 

د بن عبدويه بن سهل الغازي ثنا حممود بن أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو نصر حمم - ٨٣٥٧
آدم املروزي ثنا سفيان بن عيينة عن جامع بن أيب راشد عن أيب وائل قال قال حذيفة لعبد اهللا يعين بن مسعود رضي 

ال اعتكاف إال يف : اهللا عنه عكوفا بني دارك ودار أيب موسى وقد علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
رام أو قال إال يف املساجد الثالثة فقال عبد اهللا لعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت وأصابوا الشك مين املسجد احل

١٤٠   

  باب املعتكف خيرج رأسه من املسجد إىل بعض أهله ليغسله

ا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثن - ٨٣٥٨
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سفيان عن منصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

خيرج رأسه من املسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض رواه البخاري يف الصحيح عن الفريايب عن سفيان 
   ١٤١وأخرجه مسلم من حديث زائدة عن منصور 



  باب املعتكف يصوم

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ وأمحد بن احلسن القاضي وحممد بن موسى بن الفضل قالوا  - ٨٣٥٩
ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن سنان القزاز ثنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد احلنفي ثنا عبد اهللا بن بديل 

قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم يوم : اهللا عنه أنه حدثين عمرو بن دينار عن بن عمر عن عمر بن اخلطاب رضي 
اجلعرانة يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن علي يوما أعتكفه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اذهب فاعتكفه 

  وصمه 

د به بن أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال ثنا علي بن عمر احلافظ قال تفر - ٨٣٦٠
بديل عن عمرو وهو ضعيف احلديث قال علي مسعت أبا بكر النيسابوري يقول هذا حديث منكر ألن الثقات من 

أصحاب عمرو بن دينار مل يذكروه منهم بن جريج وبن عيينة ومحاد بن سلمة ومحاد بن زيد وغريهم وبن بديل 
  ضعيف احلديث 

أبو حممد بن حيان األصبهاين ثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ  - ٨٣٦١
أبو عامر موسى بن عامر ثنا الوليد بن مسلم أخربين سعيد يعين بن بشري عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر 

سلم  أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه نذر أن يعتكف يف الشرك وليصومن فسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و: 
بعد إسالمه فأمره أن يفي بنذره ذكر نذر الصوم مع االعتكاف غريب تفرد به سعيد بن بشري عن عبيد اهللا واهللا 

  أعلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ٨٣٦٢
يعين بن أيب عروبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها  طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد

قالت ال اعتكاف إال بصوم كذا رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ورواه الزهري عن عروة عن عائشة : أهنا 
عن  يف حديث ذكره ويف آخره والسنة فيمن اعتكف أن يصوم قد مضى ذكره يف هذا اجلزء كذا رواه غري واحد

  الزهري 

وروي عن سفيان بن حسني عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها أن نيب اهللا صلى اهللا عليه  - ٨٣٦٣
ال اعتكاف إال بصيام أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو علي احلسني بن علي احلافظ ثنا أمحد بن عمري : و سلم قال 

بد العزيز ثنا سفيان بن حسني فذكره وهذا وهم من سفيان بن حسني أو الدمشقي ثنا حممد بن هاشم ثنا سويد بن ع
من سويد بن عبد العزيز وسويد بن عبد العزيز الدمشقي ضعيف مبرة ال يقبل منه ما تفرد به وروي عن عطاء عن 

  عائشة رضي اهللا عنها موقوفا من اعتكف فعليه الصيام 

بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا أسد بن عامر ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد  - ٨٣٦٤
  فذكره : احلسني بن حفص عن سفيان عن حبيب عن عطاء عن عائشة رضي اهللا عنها 



أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن الفضل ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن  - ٨٣٦٥
  يصوم اجملاور : سفيان عن عمرو بن دينار عن أيب فاختة قال مسعت بن عباس يقول  سفيان ثنا أبو نعيم ثنا

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو بكر احلميدي ثنا  - ٨٣٦٦
واجملاور املعتكف  يصوم اجملاور: سفيان ثنا عمرو مسعت أبا فاختة سعيد بن عالقة يقول مسعت بن عباس يقول 

فحكى لسفيان أن هشيما يقوله عن عمرو عن أيب فاختة أن بن عباس قال ال اعتكاف إال بصوم فقال سفيان أخطأ 
  هشيم هو كما قلت لك 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيدان  - ٨٣٦٧
يا أبا حممد كيف قول بن عباس على اجملاور الصوم فقال عمر وليس كذا قال بن عباس : دينار  رجال قال لعمرو بن

  إمنا قال اجملاور يصوم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن  - ٨٣٦٨
املعتكف يصوم : عطاء عن بن عباس وبن عمر أهنما قاال عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان عن بن جريج عن 

١٤٢   

  باب من رأى االعتكاف بغري صوم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد احلسن بن حممد بن حليم املروزي حدثنا أبو املوجه أنبأ عبدان ثنا  - ٨٣٦٩
يا رسول اهللا إين نذرت يف اجلاهلية أن أعتكف : قال عبد اهللا بن املبارك أنبأ عبيد اهللا بن عمر أن عمر رضي اهللا عنه 

ليلة يف املسجد احلرام فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أوف بنذرك رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن 
مقاتل عن عبد اهللا بن املبارك وكذلك رواه سليمان بن بالل وحيىي بن سعيد القطان وأبو أسامة وعبد الوهاب 

عن عبيد اهللا قالوا فيه ليلة وكذلك قاله محاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر وقال جرير بن حازم الثقفي 
ومعمر عن أيوب يوما بدل ليلة وكذلك رواه شعبة عن عبيد اهللا ورواية اجلماعة عن عبيد اهللا أوىل ومحاد بن زيد 

يد عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب أعرف بأيوب من غريه وروينا يف حديث أيب معاوية عن حيىي بن سع
  صلى اهللا عليه و سلم اعتكف يف العشر األول من شوال 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حمبوب الرملي مبكة ثنا عبد اهللا بن حممد بن نصر  - ٨٣٧٠
بن حممد عن أيب سهيل عم مالك عن طاوس عن بن  الرملي ثنا حممد بن حيىي بن أيب عمر العدين ثنا عبد العزيز

ليس على املعتكف صيام إال أن جيعله على نفسه تفرد به عبد اهللا بن : عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
حممد بن نصر الرملي هذا وقد رواه أبو بكر احلميدي عن عبد العزيز بن حممد عن أيب سهيل بن مالك قال اجتمعت 

بن شهاب عند عمر بن عبد العزيز وكان على امرأيت اعتكاف ثالث يف املسجد احلرام فقال بن شهاب ال  أنا وحممد
يكون اعتكاف إال بصوم فقال عمر بن عبد العزيز أمن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال قال فمن أيب بكر 

صرفت فوجدت طاوسا وعطاء فسألتهما عن قال ال قال فمن عمر قال ال قال فمن عثمان قال ال قال أبو سهيل فان



ذلك فقال طاوس كان بن عباس ال يرى على املعتكف صياما إال أن جيعله على نفسه وقال عطاء ذلك رأي هذا هو 
  الصحيح موقوف ورفعه وهم وكذلك رواه عمرو بن زرارة عن عبد العزيز موقوفا وهو فيما 

يد أخربهم ثنا عبد اهللا بن حممد بن شريويه ثنا عمرو بن زرارة ثنا عبد أنبأين أبو عبد اهللا إجازة أن أبا الول - ٨٣٧١
   ١٤٣ال يرى على املعتكف صوما وقال عطاء ذلك رأي : العزيز فذكره موقوفا خمتصرا قال فقال كان بن عباس 

  باب مىت يدخل يف اعتكافه إذا أوجب على نفسه اعتكاف شهر أو أيام

فظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم املزكي ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بكر أخربنا أبو عبد اهللا احلا - ٨٣٧٢
وهو بن مضر عن بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه 

ن من حني ميضي عشرين ليلة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جياور يف العشر اليت وسط الشهر فإذا كا: قال 
ويستقبل إحدى وعشرين رجع إىل مسكنه ورجع من كان جياور معه مث أنه أقام يف شهر جاور فيه تلك الليلة اليت 
كان يرجع فيها فخطب الناس فيها فأمرهم مبا شاء اهللا مث قال إين كنت أجاور هذه العشر مث بدا يل أن أجاور هذه 

فليبت يف معتكفه وقال رأيت هذه الليلة مث أنسيتها فالتمسوها يف العشر األواخر  العشر األواخر فمن اعتكف معي
يف وتر وقد رأيتين أسجد يف ماء وطني قال أبو سعيد اخلدري مطرنا ليلة إحدى وعشرين فوكف املسجد يف مصلى 

ماء رواه مسلم يف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنظرت إليه وقد انصرف من صالة الصبح ووجهه مبتل طينا و
  الصحيح عن قتيبة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه ثنا جعفر بن أمحد بن نصر ثنا بن أيب عمر ثنا  - ٨٣٧٣
  فذكر احلديث مبعناه رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر : الدراوردي عن يزيد بن اهلاد 

ثين أبو العباس حممد بن يعقوب ح وأخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حد - ٨٣٧٤
بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس ثنا حممد بن عوف ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي ثنا حيىي عن أيب سلمة بن عبد 

ا سعيد أال خترج بنا تذاكرنا ليلة القدر يف نفر من قريش فقمت حىت أتيت أبا سعيد اخلدري فقلت يا أب: الرمحن قال 
إىل النخل قال نعم فدعا خبميصة فأدخلها عليه فخرجنا فقلت هل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يذكر ليلة 

القدر قال نعم اعتكفنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العشر األوسط من رمضان فلما كان صبيحة عشرين 
لريجع فإين أريت ليلة القدر فنسيتها فالتمسوها يف العشر األواخر يف وتر من رمضان قام فينا فقال من كان خرج ف

وإين أريت أين أسجد يف ماء وطني وما نرى يف السماء قزعة فأقيمت الصالة وثارت سحابة فمطرنا حىت سأل سقف 
اء حىت رأيت املسجد وسقفهم يومئذ من جريد النخل فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسجد يف الطني وامل

   ١٤٤أثر الطني على أرنبته وجبهته رواه مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن عبد الرمحن عن أيب املغرية 

  باب املعتكف خيرج من املسجد لبول أو غائط مث ال يسأل عن املريض إال مارا

احلسن علي بن أمحد بن  أخربنا أبو - ٨٣٧٥وال خيرج لعيادة مريض وال شهادة جنازة وال يباشر امرأة وال ميسها 
عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك وبن ملحان قاال ثنا حيىي هو بن بكري ثنا الليث ح وأخربنا أبو 



عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا الفريايب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بن شهاب عن عروة بن الزبري 
إن كنت ألدخل البيت : أن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت وعمرة بنت عبد الرمحن 

للحاجة واملريض فيه فما أسأل عنه إال وأنا مارة وإن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليدخل على رأسه وهو 
كري إن كانوا معتكفني رواه يف املسجد فأرجله وكان ال يدخل البيت إال حلاجة إن كان معتكفا ويف رواية بن ب

  البخاري ومسلم مجيعا يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد إال أن البخاري مل يذكر قوهلا يف املريض 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ عبيد بن عبد الواحد ثنا حيىي بن بكري  - ٨٣٧٦
أن النيب صلى : ة بن الزبري عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن عرو

اهللا عليه و سلم كان يعتكف العشر األواخر من رمضان حىت توفاه اهللا مث اعتكف أزواجه من بعده والسنة يف 
ال اعتكاف إال يف املعتكف أن ال خيرج إال حلاجته اليت ال بد له منها وال يعود مريضا وال ميس امرأته وال يباشرها و

  مسجد مجاعة والسنة فيمن اعتكف أن يصوم 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا وهب بن بقية ثنا خالد عن عبد الرمحن  - ٨٣٧٧
السنة على املعتكف أن ال يعود مريضا وال يشهد : يعين بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أهنا قالت 

ازة وال ميس امرأة وال يباشرها وال خيرج حلاجة إال ملا ال بد له منه وال اعتكاف إال بصوم وال اعتكاف إال يف جن
مسجد جامع قال الشيخ قد ذهب كثري من احلفاظ إىل أن هذا الكالم من قول من دون عائشة وأن من أدرجه يف 

عروة قال املعتكف ال يشهد جنازة وال يعود احلديث وهم فيه فقد رواه سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن 
مريضا وال جييب دعوة وال اعتكاف إال بصيام وال اعتكاف إال يف مسجد مجاعة وعن بن جريج عن الزهري عن 

  سعيد بن املسيب أنه قال املعتكف ال يعود مريضا وال يشهد جنازة 

داود ثنا عبد اهللا بن حممد النفيلي وحممد بن  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو - ٨٣٧٨
عيسى قاال ثنا عبد السالم بن حرب أنبأ الليث بن أيب سليم عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي 

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم مير باملريض وهو معتكف فيمر كما هو وال يعرج : اهللا عنها قال النفيلي قالت 
  قال بن عيسى قالت إن كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يعود املريض وهو معتكف يسأل عنه و

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا ورقاء  - ٨٣٧٩
  إذا اعتكف فال جيامع النساء : عن بن أيب جنيح عن جماهد قال قال بن عباس 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن  - ٨٣٨٠
وال { يف قوله : الفضل الصائغ ثنا آدم ثنا هشيم عن حصني عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبري عن بن عباس 

مجاع كله ولكن اهللا عز و جل يكين ما شاء قال املباشرة واملالمسة واملس } تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد 
   ١٤٥مبا شاء 

  باب املعتكف خيرج إىل باب املسجد وال خيرج عنه قدميه وتزوره زوجته ويتحدث



أخربنا أبو سهل حممد بن نصرويه بن أمحد املروزي بنيسابور أنبأ أبو بكر حممد بن  - ٨٣٨١مبا أحب ما مل يكن إمثا 
الواحد بن شريك ح وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد  أمحد بن خنب ثنا عبيد بن عبد

الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا بن عفري ثنا الليث عن بن مسافر يعين عبد الرمحن بن خالد بن مسافر عن بن شهاب 
سول اهللا صلى اهللا عليه و أهنا جاءت إىل ر: عن علي بن احلسني أن صفية زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربته 

سلم وهو معتكف يف املسجد العشر األواخر من رمضان مث قامت لتنقلب فقام معها رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم يقلبها حىت إذا بلغ قريبا من باب املسجد عند باب أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم مر به رجالن من 

لى اهللا عليه و سلم مث نفذا فقال هلما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على األنصار فسلما على رسول اهللا ص
رسلكما إمنا هي صفية بنت حيي قاال سبحان اهللا يا رسول اهللا وكرب عليهما ذلك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

بخاري يف الصحيح عن سلم إن الشيطان يبلغ من بن آدم مبلغ الدم وإين خشيت أن يقذف يف قلوبكما شيئا رواه ال
   ١٤٦سعيد بن عفري وأخرجاه من حديث معمر عن الزهري 

  باب من توضأ يف املسجد أو غسل فيه يديه تنظيفا

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد  - ٨٣٨٢
توضأ : ر عن أيب العالية عمن خيدم النيب صلى اهللا عليه و سلم قال بن أيب بكر ثنا زيد بن احلباب ثنا خالد بن دينا

   ١٤٧النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املسجد وضوء خفيفا 

  باب املرأة تعتكف بإذن زوجها ومن خرج منه قبل متامه إذا مل يكن االعتكاف

ثنا حممد بن عوف الطائي ح أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو العباس حممد بن يعقوب  - ٨٣٨٣واجبا 
وأخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن 
مزيد ثنا أيب قال مسعت األوزاعي قال ح وحدثنا أبو العباس ثنا حممد بن عوف الطائي ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي 

أن : ألنصاري حدثتين عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم حدثين حيىي بن سعيد ا
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكر أن يعتكف العشر األواخر من شهر رمضان فاستأذنت عائشة رضي اهللا عنها 

بناء هلا فبين قال فأذن هلا وسألت حفصة عائشة أن تستأذن هلا ففعلت فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ب
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صلى انصرف إىل بنيانه فبصر باألبنية فقال ما هذه األبنية قالوا بناء 

عائشة وحفصة وزينب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الرب أردن هبذا ما أنا مبعتكف فرجع فلما أفطر 
يح عن سلمة بن شبيب عن أيب املغرية وأخرجه البخاري من وجه اعتكف عشرا من شوال رواه مسلم يف الصح

   ١٤٨آخر عن حيىي 

  باب من كره اعتكاف املرأة

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ح وأخربنا أبو عبد  - ٨٣٨٤
ثنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن حيىي  اهللا احلافظ أنبأ أبو زكريا حيىي بن حممد العنربي قاال

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إىل املكان : بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرمحن 



أل عنهن الذي أراد أن يعتكف فيه رأى أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب رضي اهللا عنهن فلما رآهن س
قيل له هذا خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الرب تقولون هبن مث 

انصرف فاعتكف عشرا من شوال رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك وهذا من طريق 
يان بن عيينة وأبو معاوية الضرير ويعلى بن مالك مرسل وقد وصله األوزاعي ومحاد بن زيد وعباد بن العوام وسف

   ١٤٩عبيد وعمرو بن احلارث عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها 

  باب اعتكاف املستحاضة بإذن زوجها

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد  - ٨٣٨٥
اعتكفت مع النيب صلى : نا يزيد بن زريع ثنا خالد احلذاء عن عكرمة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت بن أيب بكر ث

اهللا عليه و سلم امرأة من نسائه مستحاضة فكانت ترى احلمرة والصفرة قالت ورمبا وضعت الطست حتتها وهي 
  تصلي 

نا حممد بن عيسى وقتيبة قاال ثنا يزيد عن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ث - ٨٣٨٦
   ١٥٠فذكره بنحوه إال أنه قال امرأة من أزواجه رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد : خالد 

  باب املعتدة ال تعتكف حىت تنقضي عدهتا

ي ثنا احلسن بن أخربنا أبو نصر بن عبد العزيز بن قتادة ثنا أبو العباس حممد بن إسحاق بن أيوب الصبغ - ٨٣٨٧
سألت جابرا : علي بن زياد ثنا بن أيب أويس حدثين بن أيب الزناد عن موسى بن عقبة عن أيب الزبري عن جابر قال 

   ١٥١عن املطلقة تعتكف قال ال وال املتويف عنها زوجها حىت حتل 

  باب املرأة تزور زوجها يف اعتكافه وما يف تلك القصة من السنة يف ترك

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا عبد  - ٨٣٨٨اضع التهم الوقوف يف مو
الكرمي بن اهليثم ثنا أبو اليمان ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين ثنا علي بن 

ين علي بن حسني أن صفية زوج النيب صلى اهللا عليه حممد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخربين شعيب عن الزهري أخرب
أهنا جاءت النيب صلى اهللا عليه و سلم تزوره يف اعتكافه يف املسجد يف العشر األواخر من رمضان : و سلم أخربته 

فتحدثت عنده ساعة مث قامت تنقلب وقام النيب صلى اهللا عليه و سلم معها يقبلها حىت إذا بلغت باب املسجد الذي 
د باب أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم مر هبما رجالن من األنصار فسلما على النيب صلى اهللا عليه و عن

سلم مث نفذا فقال هلما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على رسلكما إمنا هي صفية بنت حيي فقاال سبحان اهللا يا 
و سلم إن الشيطان يبلغ من بن آدم مبلغ الدم وإين خشيت رسول اهللا وكرب عليهما ذلك فقال النيب صلى اهللا عليه 

أن يقذف يف قلوبكما شيئا رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان ورواه مسلم عن عبد اهللا بن عبد الرمحن عن 
   ٢٠أيب اليمان 

  كتاب احلج



 )١   

  باب إثبات فرض احلج على من استطاع إليه سبيال وكان حرا بالغا عاقال مسلما

  } وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ومن كفر فإن اهللا غين عن العاملني { ل اهللا جل ثناؤه قا

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس الطرائفي ثنا  - ٨٣٨٩
يف : وية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين معا

  قوله ومن كفر فإن اهللا غين عن العاملني يقول من كفر باحلج فلم ير حجه برا وال تركه إمثا 

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة األنصاري أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل  - ٨٣٩٠
ومن يبتغ { ملا نزلت : ا سعيد بن منصور عن سفيان عن بن أيب جنيح عن عكرمة قال النضروي ثنا أمحد بن جندة ثن

قالت اليهود فنحن مسلمون قال اهللا عز و جل فاخصمهم حبجتهم يعين فقال هلم } غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه 
 فقالوا مل يكتب علينا وأبوا النيب صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا فرض على املسلمني حج البيت من استطاع إليه سبيال

فإن اهللا غين { من أهل امللل } ومن كفر { قال عكرمة } ومن كفر فإن اهللا غين عن العاملني { أن حيجوا قال اهللا 
  } عن العاملني 

يف قوله ومن : وأخربنا أبو نصر أنبأ أبو منصور ثنا أمحد ثنا سعيد ثنا سفيان عن بن أيب جنيح عن جماهد  - ٨٣٩١
  فإن اهللا غين عن العاملني من إن حج مل يره برا ومن تركه مل يره إمثا وروينا عن جماهد مثل ما قال عكرمة  كفر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو القاسم عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم  - ٨٣٩٢
قال ملا نزلت هذه اآلية } ومن يبتغ غري اإلسالم دينا { يف قوله : بن أيب إياس ثنا ورقاء عن بن أيب جنيح عن جماهد 

قال يعين على الناس فحج املسلمون } وهللا على الناس حج البيت { قال أهل امللل كلهم حنن مسلمون فأنزل اهللا 
  وتركه املشركون 

رو ثنا عبد الصمد بن الفضل أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن حممد بن محدان الصرييف مب - ٨٣٩٣
البلخي ثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ ثنا كهمس بن احلسن قال مسعت عبد اهللا بن بريدة حيدث عن حيىي بن يعمر عن 

بينما حنن عند رسول : عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال حدثين عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال 
ذات يوم إذ طلع رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ال يرى عليه أثر السفر وال اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

نعرفه حىت جلس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأسند ركبته إىل ركبته ووضع كفيه على فخذيه مث قال يا 
تشهد أن ال إله إال اهللا وأن  حممد أخربين عن اإلسالم ما اإلسالم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اإلسالم أن

حممدا عبده ورسوله وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت إن استطعت السبيل فقال الرجل 
صدقت فذكر احلديث بطوله قال مث قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا عمر أتدري من السائل قلت اهللا 

  يعلمكم دينكم أخرجه مسلم بن احلجاج يف الصحيح من وجهني عن كهمس  ورسوله أعلم قال ذاك جربائيل أتاكم



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف كتاب معرفة احلديث أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق  - ٨٣٩٤
 صلى اهللا عليه و كنا هنينا أن نسأل رسول اهللا: الصغاين ثنا أبو النضر عن سليمان بن املغرية عن ثابت عن أنس قال 

سلم عن شيء وكان يعجبنا أن يأتيه الرجل من أهل البادية فيسأله وحنن نسمع فأتاه رجل منهم فقال يا حممد أتانا 
رسولك فزعم أنك تزعم أن اهللا أرسلك قال صدق قال فمن خلق السماء قال اهللا قال فمن خلق األرض قال اهللا 

من جعل فيها هذه املنافع قال اهللا قال فبالذي خلق السماء واألرض قال فمن نصب هذه اجلبال قال اهللا قال ف
ونصب اجلبال وجعل فيها هذه املنافع اهللا أرسلك قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا مخس صلوات يف يومنا 
ل وليلتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك اهللا أمرك هبذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا صدقة يف أموالنا قا

صدق قال فبالذي أرسلك اهللا أمرك هبذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر يف سنتنا قال صدق قال 
فبالذي أرسلك اهللا أمرك هبذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيال قال صدق 

ق ال أزيد عليهن وال أنقص منهن فلما مضى قال قال فبالذي أرسلك آهللا أمرك هبذا قال نعم قال والذي بعثك باحل
لئن صدق ليدخلن اجلنة رواه مسلم يف الصحيح عن عمرو بن حممد الناقد عن أيب النضر هاشم بن القاسم قال 

  البخاري ورواه موسى بن إمساعيل وعلي بن عبد احلميد عن سليمان عن ثابت عن أنس 

املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب  أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي - ٨٣٩٥
القاضي ثنا حممد بن أيب بكر ثنا يزيد بن زريع ثنا بن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن عن علي رضي اهللا عنه قال 

نث رفع القلم عن ثالثة عن النائم حىت يستيقظ وعن الصغري حىت يبلغ احل: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  وعن اجملنون حىت يفيق ورويناه من حديث أيب ظبيان وأيب الضحى عن علي رضي اهللا عنه 

وأخربنا أبو احلسن املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن املنهال ثنا  - ٨٣٩٦
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يزيد بن زريع ثنا شعبة عن سليمان األعمش عن أيب ظبيان عن بن عباس قال قال رس

أميا صيب حج مث بلغ احلنث فعليه أن حيج حجة أخرى وأميا أعرايب حج مث هاجر فعليه حجة أخرى وأميا عبد حج : 
  مث أعتق فعليه حجة أخرى 

أيب وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن  - ٨٣٩٧
إذا حج : طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ شعبة عن األعمش عن أيب ظبيان عن عبد اهللا بن عباس أنه قال 

   ٢األعرايب مث هاجر فإن عليه حجة اإلسالم وكذلك العبد والصيب هكذا رواه موقوفا 

  باب وجوب احلج مرة واحدة

س حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العبا - ٨٣٩٨
اهللا بن موسى أنبأ الربيع بن مسلم قال ح وأنبأ أمحد بن جعفر القطيعي واللفظ له ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل 

ول اهللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون ثنا الربيع بن مسلم القرشي عن حممد بن زياد عن أيب هريرة قال خطبنا رس
أيها الناس قد فرض عليكم احلج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول اهللا فسكت : صلى اهللا عليه و سلم فقال 

حىت قاهلا ثالثا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو قلت نعم لوجبت وملا استطعتم مث قال ذروين ما تركتكم 



لى أنبيائهم وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم ع
  هنيتكم عن شيء فدعوه رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن يزيد بن هارون 

أخربنا الفقيه أبو القاسم عبيد اهللا بن عمر بن علي الفامي ببغداد يف مسجد الرصافة ثنا أبو بكر أمحد بن  - ٨٣٩٩
أهللنا : ث بن حممد ثنا روح ثنا بن جريج أخربين عطاء قال مسعت جابر بن عبد اهللا يقول سلمان النجاد ثنا احلار

أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باحلج خالصا فذكر احلديث قال فيه فقال سراقة بن مالك متعتنا هذه يا 
  يح من حديث بن جريج رسول اهللا لعامنا هذا أم لألبد قال ال بل لألبد أخرجه البخاري ومسلم يف الصح

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ حدثنا احلسني بن الفضل البجلي ثنا عفان بن  - ٨٤٠٠
مسلم ثنا سليمان بن كثري مسعت بن شهاب حيدث عن أيب سنان عن بن عباس قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه 

عليكم احلج فقام األقرع بن حابس فقال أيف كل عام يا رسول اهللا قال لو  يا أيها الناس إن اهللا كتب: و سلم قال 
قلتها لوجبت ولو وجبت مل تعملوا هبا ومل تستطيعوا أن تعملوا هبا احلج مرة فمن زاد فتطوع تابعه سفيان بن حسني 

دؤيل ويف حديث وحممد بن أيب حفصة عن الزهري عن أيب سنان وقال عقيل عن الزهري عن سنان وهو أبو سنان ال
   ٣جابر بن عبد اهللا أن سراقة بن مالك قال متعتنا هذه يا رسول اهللا لعامنا هذا أم لألبد قال ال بل لألبد 

  باب حج النساء

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا مسدد ثنا  - ٨٤٠١
: حبيب بن أيب عمرة حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها قالت عبد الواحد بن زياد ثنا 

قلت للنيب صلى اهللا عليه و سلم إنا نغزو وجناهد معكم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لكن أحسن اجلهاد 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم  وأفضله احلج حج مربور فقالت عائشة فال أدع احلج أبدا بعد إذ مسعت هذا من رسول

  رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال أنبأ أبو بكر أمحد بن كامل القاضي ثنا  - ٨٤٠٢
شة أم أمحد بن سعيد اجلمال ثنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائ

استأذنه نساؤه يف اجلهاد فقال صلى اهللا عليه و سلم يكفيكن احلج أو جهادكن احلج : املؤمنني رضي اهللا عنها قالت 
  وقال الفريايب عن سفيان استأذنا النيب صلى اهللا عليه و سلم يف اجلهاد فقال حسبكن احلج أو جهادكن احلج 

قاال أنبأ أبو بكر أمحد بن كامل ثنا أمحد بن سعيد ثنا قبيصة ثنا  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا - ٨٤٠٣
حنوه : سفيان عن حبيب بن أيب عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم املؤمنني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  روامها البخاري يف الصحيح عن قبيصة بن عقبة 

بن حليم املروزي ثنا أبو املوجه أنبأ عبدان أنبأ إبراهيم يعين أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسن  - ٨٤٠٤
إن عمر رضي اهللا عنه أذن ألزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم يف احلج فبعث : بن سعد عن أبيه عن جده قال 

معهن عثمان بن عفان وعبد الرمحن بن عوف فنادى الناس عثمان أن ال يدنو منهن أحد وال ينظر إليهن إال مد 



البصر وهن يف اهلوادج على اإلبل وأنزهلن صدر الشعب ونزل عبد الرمحن بن عوف وعثمان رضي اهللا عنهما بذنبه 
  فلم يقعد إليهن أحد رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن حممد عن إبراهيم بن سعد خمتصرا 

بن إسحاق ثنا سعيد بن منصور أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد  - ٨٤٠٥
وسعيد بن سليمان مجيعا قاال ثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن زيد بن أسلم قال سعيد بن منصور عن واقد 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ألزواجه يف حجة الوداع هذه : بن أيب واقد الليثي عن أيب واقد قال 
 حج عائشة رضي اهللا عنها وغريها من أمهات املؤمنني رضي اهللا عنهن بعد رسول اهللا مث ظهور احلصر قال الشيخ يف

صلى اهللا عليه و سلم داللة على أن املراد من هذا اخلرب وجوب احلج عليهن مرة واحدة كما بني وجوبه على 
   ٤الرجال مرة ال املنع من الزيادة عليه واهللا أعلم 

  احلج إذا متكن من فعله باب بيان السبيل الذي بوجوده جيب

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين أنبأ بن أيب مرمي ثنا  - ٨٤٠٦
الفريايب قال وأنبأ سليمان ثنا حفص ثنا قبيصة وأبو حذيفة قالوا ثنا سفيان عن إبراهيم بن يزيد عن حممد بن عباد بن 

يا رسول اهللا ما السبيل إىل احلج قال السبيل الزاد والراحلة وقد روي هذا من حديث : قيل  جعفر عن بن عمر قال
  احلسن البصري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ عبد اهللا بن عمر بن أمحد بن علي بن شوذب املقرئ بواسط ثنا شعيب بن  - ٨٤٠٧
سئل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن السبيل :  احلفري عن سفيان عن يونس عن احلسن قال أيوب ثنا أبو داود يعين

   ٥قال الزاد والراحلة وهذا شاهد حلديث إبراهيم بن يزيد اخلوزي وروي عن بن عباس من قوله موقوفا 

  باب املضنو يف بدنه ال يثبت على مركب وهو قادر على من يطيعه أو يستأجره

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي ثنا أبو العباس حممد بن  - ٨٤٠٨حلج فيلزمه فريضة ا
يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود 

و بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي ثنا القعنيب عن مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أب
كان الفضل بن عباس : قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد اهللا بن عباس أنه قال 

رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصرف وجه الفضل إىل الشق اآلخر قالت يا رسول اهللا إن فريضة اهللا على عباده رسول 

يف احلج أدركت أيب شيخا كبريا ال يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك يف حجة الوداع رواه 
  البخاري يف الصحيح عن القعنيب ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضيب ح وأخربنا أبو عبد  - ٨٤٠٩
اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن إبراهيم بن ماسي أنبأ أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا قاال ثنا عبد اهللا بن رجاء 

جاءت امرأة من خثعم : زهري عن سليمان بن يسار عن بن عباس قال أنبأ عبد العزيز بن أيب سلمة املاجشون عن ال



تستفيت النيب صلى اهللا عليه و سلم عام حجة الوداع فقالت يا نيب اهللا إن فريضة اهللا على عباده يف احلج أدركت أيب 
  شيخا كبريا ال يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه قال نعم 

علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا هشام بن علي ثنا بن رجاء وأبو سلمة قاال ثنا عبد  وأخربنا - ٨٤١٠
  مبعناه رواه البخاري عن أيب سلمة موسى بن إمساعيل : العزيز فذكره 

ا أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثن - ٨٤١١
حممد بن عبيد اهللا النرسي ثنا إسحاق بن يوسف األزرق ثنا بن جريج ح وحدثنا أبو حازم عمر بن أمحد احلافظ 

إمالء أنبأ أبو عمرو إمساعيل بن جنيد أنبأ أبو مسلم ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن بن شهاب عن سليمان بن يسار 
إن أيب أدرك احلج وهو : صلى اهللا عليه و سلم فقالت عن بن عباس عن الفضل بن عباس أن امرأة جاءت إىل النيب 

شيخ كبري ال يستطيع أن يركب البعري أفأحج عنه قال حجي عنه لفظ حديث أيب عاصم ويف رواية بن األزرق إن 
  أيب أدركته فريضة اهللا يف احلج رواه البخاري عن أيب عاصم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن بن جريج 

سني حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن جعفر بن درستويه أخربنا أبو احل - ٨٤١٢
ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو بكر احلميدي ثنا سفيان قال مسعت الزهري غري مرة قال مسعت سليمان بن يسار قال 

م غداة النحر والفضل ردفه إن امرأة من خثعم سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: مسعت بن عباس يقول 
فقالت إن فريضة اهللا يف احلج على عباده أدركت أيب وهو شيخ كبري ال يستطيع أن يستمسك على الراحلة فهل 
ترى أن حيج عنه قال نعم قال سفيان هكذا حفظي أهنا قالت هل ترى أن حيج عنه وغريي يقول يف هذا احلديث 

بن دينار حدثناه أوال عن الزهري عن سليمان بن يسار عن بن  فهل ترى أن أحج عنه قال سفيان وكان عمرو
عباس فقال فيه أو ينفعه ذلك يا رسول اهللا قال نعم كما لو كان على أحدكم دين فقضاه فلما جاءنا الزهري 

  حدثناه فتفقدته فلم يقل هذا الكالم الذي رواه عنه عمرو 

لسوسي وأبو عبد الرمحن السلمي قالوا ثنا أبو العباس هو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا ا - ٨٤١٣
األصم ثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخربين أيب ثنا األوزاعي حدثين الزهري عن سليمان بن يسار أن عبد اهللا بن 

أن امرأة من خثعم استفتت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع والفضل رديف رسول : عباس أخربه 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا إن فريضة اهللا يف احلج على عباده أدركت أيب شيخا كبريا ال يستطيع 

أن يستوي على الراحلة فهل يقضي أن أحج عنه فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعم رواه البخاري عن 
  الفريايب عن األوزاعي 

يه وأبو سعيد بن أيب عمرو وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن أخربنا أبو طاهر الفق - ٨٤١٤
إسحاق الصغاين أنبأ زكريا بن عدي ثنا حامت بن إمساعيل عن عبد الرمحن بن احلارث بن عياش املخزومي عن زيد بن 

مرأة من خثعم شابة قالت يا رسول أن ا: علي بن احلسني عن أبيه عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن علي رضي اهللا عنه 
اهللا إن أيب شيخ كبري أدركته فريضة اهللا على عباده يف احلج ال يستطيع أداءها فيجزىء عين أن أؤديها عنه قال نعم 

  ورواه الدراوردي عن عثمان بن عمر وقال فيه فهل جيزئ عنه أن أؤديها عنه 



احلسن قاال ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبا الشافعي  وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن - ٨٤١٥
بإسناده حنوه إال أنه : أنبأ عمرو بن أيب سلمة عن عبد العزيز بن حممد عن عبد الرمحن بن احلارث املخزومي فذكره 

  قال إن أيب شيخ قد أفند وقال فهل جيزئ عنه أن أؤديها عنه فقال نعم ومل يذكر قوله شابة 

خربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة أ - ٨٤١٦
يا رسول اهللا إن أيب شيخ كبري : أخربين النعمان بن سامل عن عمرو بن عوف الثقفي عن أيب رزين العقيلي قال قلت 

  مر ال يستطيع احلج وال العمرة وال الظعن قال حج عن أبيك واعت

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٨٤١٧
أبو الربيع ثنا جرير عن منصور عن جماهد عن يوسف بن الزبري عن عبد اهللا بن الزبري قال جاء رجل من خثعم إىل 

يب أدرك اإلسالم وهو شيخ كبري ال يستطيع ركوب الرحل يا رسول اهللا إن أ: النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
واحلج مكتوب عليه أفأحج عنه قال أنت أكرب ولده قال نعم قال أرأيت إن كان على أبيك دين فقضيته أكان ذلك 
جيزئ قال نعم قال فاحجج عنه اختلف يف هذا على منصور فرواه جرير بن عبد احلميد هكذا ورواه عبد العزيز بن 

مد عن منصور عن جماهد عن موىل البن الزبري يقال له يوسف بن الزبري أو الزبري بن يوسف عن بن الزبري عبد الص
عن سودة بنت زمعة رضي اهللا عنها قالت جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إن أيب شيخ كبري ال 

ك دين فقضيته عنه قبل منك قال نعم قال يستطيع أن حيج فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو كان على أبي
  فاهللا أرحم حج عن أبيك 

أخربنا أبو احلسن املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا  - ٨٤١٨
ري أن فذكره ورواه إسرائيل عن منصور عن جماهد عن موىل آلل بن الزبري عن بن الزب: عبد العزيز بن عبد الصمد 

سودة رضي اهللا عنها قالت يا رسول اهللا فذكره وأرسله الثوري عن منصور فقال عن يوسف بن الزبري عن النيب 
صلى اهللا عليه و سلم والصحيح عن جماهد عن يوسف بن الزبري عن بن الزبري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  كذلك قاله البخاري 

وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق - ٨٤١٩
عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين مالك بن أنس عن أيوب بن أيب متيمة عن حممد بن سريين عن عبد اهللا 

نستطيع أن نركبها إن أمي امرأة كبرية ال : بن عباس رضي اهللا عنه أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
على البعري ال تستمسك وإن ربطتها خفت أن متوت أفأحج عنها قال نعم روايات بن سريين عن بن عباس تكون 

   ٦مرسلة وقد روي عن عوف بن أيب مجيلة عن بن سريين عن أيب هريرة ورواية أيوب أصح واهللا أعلم 

  يوجب عليه احلج باب الرجل يطيق املشي وال جيد زادا وال راحلة فال يبني أن

قال الشافعي رمحه اهللا قد روى أحاديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم تدل على أن ال جيب املشي على أحد إىل 
  احلج وإن أطاقه غري أن منها منقطعة ومنها ما ميتنع أهل احلديث من تثبيته مث ذكر احلديث الذي 



بو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ أخربناه أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أ - ٨٤٢٠
الشافعي أنبأ سعيد بن سامل عن إبراهيم بن يزيد عن حممد بن عباد بن جعفر قال قعدنا إىل عبد اهللا بن عمر رضي اهللا 

ال يا سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ما احلاج قال الشعث التفل فقام آخر فق: عنه فسمعته يقول 
رسول اهللا أي احلجة أفضل قال العج والثج فقام آخر فقال يا رسول اهللا ما السبيل قال زاد وراحلة هذا الذي عىن 
الشافعي بقوله منها ما ميتنع أهل العلم من تثبيته وإمنا امتنعوا منه ألن احلديث يعرف بإبراهيم بن يزيد اخلوزي وقد 

  ضعفه أهل العلم باحلديث 

ا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا علي بن أمحد بن سليمان ثنا أمحد بن سعيد بن أخربن - ٨٤٢١
حديث حممد بن عباد هذا ليس بثقة قال : أيب مرمي قال مسعت حيىي بن معني يقول إبراهيم بن يزيد اخلوزي روى 
إال أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد ورواه  الشيخ وقد رواه حممد بن عبد اهللا بن عبيد بن عمري عن حممد بن عباد

أيضا حممد بن احلجاج عن جرير بن حازم عن حممد بن عباد وحممد بن احلجاج متروك وروي عن سعيد بن أيب 
  عروبة ومحاد بن سلمة عن قتادة عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الزاد والراحلة وال أراه إال ومها 

حممد احلسن بن علي بن املؤمل ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا أبو أمحد  فقد أخربنا أبو - ٨٤٢٢
سئل عن قول اهللا عز : حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن قال 

ما السبيل قال من وجد زادا  قال قيل يا رسول اهللا} وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال { و جل 
وراحلة هذا هو احملفوظ عن قتادة عن احلسن عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال وكذلك رواه يونس بن عبيد 

  عن احلسن ورواه الشافعي عن عبد الوهاب عن يونس 

سئل : الت ورواه عتاب بن أعني عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن احلسن عن أمه عن عائشة ق - ٨٤٢٣
النيب صلى اهللا عليه و سلم ما السبيل إىل احلج قال الزاد والراحلة أخربناه أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد 
بن حيان ثنا عبد الرمحن بن أيب حامت قال وجدت يف كتاب عتاب بن أعني فذكره وروي من وجه آخر عن عتاب 

ث إبراهيم بن يزيد أشهرها وقد أكدناه بالذي رواه احلسن وروى فيه أحاديث أخر ال يصح شيء منها وحدي
  البصري وإن كان منقطعا 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو احلسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين  - ٨٤٢٤
هللا على الناس حج البيت من يف قوله تعاىل و: معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس رضي اهللا عنه 

  استطاع إليه سبيال قال السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له مثن زاد وراحلة من غري أن جيحف به 

أخربنا أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو حممد بن صاعد ثنا أبو عبيد اهللا  - ٨٤٢٥
مثل : يد عن بن جريج قال أخربين عمر بن عطاء عن عكرمة عن بن عباس املخزومي ثنا هشام بن سليمان وعبد اجمل

   ٧قول عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه السبيل الزاد والراحلة 

  باب الرجل جيد زادا وراحلة فيحج ماشيا حيتسب فيه زيادة األجر



و عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أب - ٨٤٢٦
يا : بن حممد ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا بن عون عن القاسم بن حممد وعن إبراهيم عن األسود قاال قالت عائشة 

رسول اهللا أيصدر الناس بنسكني وأصدر بنسك واحد فقال هلا انتظري فإذا طهرت فاخرجي إىل التنعيم فأهلي منه 
ذا وكذا ولكنه على قدر عنائك ونصبك رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد وأخرجه مسلم من مث ائتينا مكان ك

  وجه آخر عن بن عون 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد الرمحن السلمي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد  - ٨٤٢٧
ما آسى على شيء ما آسى : ن عطاء عن بن عباس قال بن يعقوب ثنا إبراهيم بن منقذ ثنا بن وهب عن بن جريج ع

  على أين مل أحج ماشيا 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن مهدي ثنا عبد اهللا  - ٨٤٢٨
: بن عمري حدثهم قال قال بن عباس  بن حممد النفيلي ثنا زهري بن معاوية ثنا عبيد اهللا بن الوليد أن عبد اهللا بن عبيد

ما ندمت على شيء فاتين يف شبايب إال أين مل أحج ماشيا ولقد حج احلسن بن علي رضي اهللا عنهما مخسة وعشرين 
حجة ماشيا وإن النجائب لتقاد معه ولقد قاسم اهللا ما له ثالث مرات حىت أنه يعطى اخلف وميسك النعل بن عمري 

  ن بن علي وقد روى فيه عن بن عباس حديث مرفوع وفيه ضعف يقول ذلك رواية عن احلس

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى األسدي ثنا فروة بن أيب  - ٨٤٢٩
مرض بن عباس رضي اهللا عنه فجمع : املغراء الكندي ثنا عيسى بن سوادة عن إمساعيل بن أيب خالد عن زاذان قال 

إليه بنيه وأهله فقال هلم يا بين إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من حج من مكة ماشيا حىت يرجع 
إليها كتب له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات احلرم فقال بعضهم وما حسنات احلرم قال كل حسنة مبائة 

  ألف حسنة تفرد به عيسى بن سوادة هذا وهو جمهول 

نا أبو طاهر الزيادي أنبأ أبو عثمان البصري ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا سفيان أخرب - ٨٤٣٠
   ٨أن إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم حجا ماشيني : عن بن أيب جنيح عن جماهد 

  باب من اختار الركوب ملا فيه من زيادة النفقة واالمجام للدعاء وأن رسول

أخربنا أبو  - ٨٤٣١سلم حج راكبا واخلري يف كل ما صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  اهللا صلى اهللا عليه و
احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا أمحد بن الوليد ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ بن عون عن إبراهيم عن 

هللا عليه و سلم ح وأخربنا أبو عبد اهللا األسود وبن عون عن القاسم أهنما قاال قالت أم املؤمنني لرسول اهللا صلى ا
احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا بن علية عن بن عون عن 

إبراهيم عن األسود عن أم املؤمنني وعن القاسم عن أم املؤمنني قالت قلت يا رسول اهللا يصدر الناس بنسكني 
انتظري فإذا طهرت فاخرجي إىل التنعيم فأهلي منه مث ألقينا عند كذا وكذا قال أظنه : قال  وأصدر بنسك واحد

قال غدا ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك أو كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه مسلم يف 
  الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 



اين إمالء أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ثنا حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبه - ٨٤٣٢
العباس بن حممد الدوري ثنا حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن أيب زهري الضبعي عن عبد اهللا بن 

يف سبيل اهللا عز و  النفقة يف احلج كالنفقة: بريدة عن أبيه بريدة األسلمي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  جل سبعني ضعفا 

أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي بنيسابور قاال أنبأ  - ٨٤٣٣
أبو سهل أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن زياد القطان ثنا عبد اهللا بن روح املدائين ثنا شبابة ثنا ورقاء عن عمرو بن 

كان أهل اليمن حيجون وال يتزودون ويقولون حنن متوكلون فيحجون إىل : كرمة عن بن عباس قال دينار عن ع
رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي } وتزودوا فإن خري الزاد التقوى { مكة ويسألون الناس فأنزل اهللا عز و جل 

  بن بشر عن شبابة 

بأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ أن - ٨٤٣٤
القاضي ثنا حممد بن أيب بكر ثنا يزيد بن زريع ثنا عزرة بن ثابت عن مثامة بن عبد اهللا بن أنس أن أنس بن مالك 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حج على رحل : رضي اهللا عنه كان حيج على رحل ومل يكن شحيحا وحدث 
  خرجه البخاري يف الصحيح فقال وقال حممد بن أيب بكر وكانت زاملته أ

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حامد بن أيب حامد املقرئ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو صادق بن  - ٨٤٣٥
أيب الفوارس قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه 

صدرت مع بن عمر يوم الصدر فمرت بنا رفقة ميانية رحاهلم األدم وخطم إبلهم اخلزم فقال عبد اهللا من : قال 
أحب أن ينظر إىل أشبه رفقة وردت احلج العام برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه إذ قدموا يف حجة 

  الوداع فلينظر إىل هذه الرفقة 

افظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن وأبو سعيد أخربنا أبو عبد اهللا احل - ٨٤٣٦
بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس هو األصم أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ سعيد بن بشري القرشي حدثين 

أبصرت عيناي حيب :  قال عبد اهللا بن حكيم الكناين رجل من أهل اليمن من مواليهم عن بشر بن قدامة الضبايب
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واقفا بعرفات مع الناس على ناقة له محراء قصواء حتته قطيفة بوالنية وهو يقول 

اللهم اجعلها حجة غري رئاء وال هباء وال مسعة والناس يقولون هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال سعيد بن 
كيم فقلت يا أبا حكيم وما القصوى قال أحسبها املبترة األذنني فإن النوق تبتر أذاهنا بشري فسألت عبد اهللا بن ح

   ٩لتسمع 

  باب االستسالف للحج

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ احلضرمي ثنا هارون بن إسحاق من كتابه ثنا وكيع  - ٨٤٣٧
ل عن الرجل يستقرض وحيج قال يسترزق اهللا وال يستقرض قال مسعت بن أيب أوىف يسأ: عن سفيان عن طارق قال 

   ١٠وكنا نقول ال يستقرض إال أن يكون له وفاء 



  باب الرجل يؤاجر نفسه من رجل خيدمه مث يهل باحلج معه أو يكري مجاله مث

الشافعي أنبأ  أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ - ٨٤٣٨حيج فيجزئه حجه 
أن رجال سأله فقال أؤاجر نفسي من هؤالء : مسلم وسعيد عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس رضي اهللا عنه 

  القوم فأنسك معهم املناسك أيل أجر فقال بن عباس نعم أولئك هلم نصيب مما كسبوا واهللا سريع احلساب 

بو منصور حممد بن القاسم العتكي الضبعي إمالء ثنا أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي من أصل كتابه ثنا أ - ٨٤٣٩
جاء رجل إىل بن عباس : اللباد يعين أمحد بن نصر ثنا أبو نعيم ثنا األعمش عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري قال 

فقال إين أكريت نفسي إىل احلج واشترطت عليهم أن أحج أفيجزىء ذلك عين قال أنت من الذين قال اهللا أولئك 
  صيب مما كبسوا واهللا سريع احلساب وكذلك رواه عبد الكرمي اجلزري عن سعيد هلم ن

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو املثىن ثنا مسدد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا  - ٨٤٤٠
اس يقولون إنه ليس لك حج كنت رجال أكري من هذا الوجه وكان الن: العالء بن املسيب ثنا أبو أمامة التيمي قال 

فلقيت بن عمر فقلت يا أبا عبد الرمحن إين رجل أكري يف هذه األوجه وإن أناسا يقولون يل إنه ليس لك حج فقال 
ألست حترم وتليب وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي اجلمار قال قلت بلى قال فإن لك حجا جاء رجل إىل 

ه عن مثل ما سألتين عنه فسكت عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسأل
فأرسل إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و } ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم { جيبه حىت نزلت هذه اآلية 

   ١١سلم وقرأ هذه اآلية عليه وقال لك حج 

  باب التجارة يف احلج

بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا علي بن أخربنا أبو احلسن علي  - ٨٤٤١
كانت عكاظ وجمنة وذو اجملاز أسواقا يف اجلاهلية فلما : عبد اهللا ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن بن عباس قال 
يف مواسم } وا فضال من ربكم ليس عليكم جناح أن تبتغ{ كان اإلسالم تأمثوا من التجارة فيها فأنزل اهللا عز و جل 

  احلج رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا وغريه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ محزة بن العباس العقيب ببغداد ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا أبو بكر  - ٨٤٤٢
القاضي هبمذان ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا احلنفي ثنا بن أيب ذئب ح وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا عبد الرمحن بن احلسن 

أن الناس : آدم بن أيب إياس ثنا بن أيب ذئب عن عطاء بن أيب رباح عن عبيد بن عمري عن بن عباس رضي اهللا عنه 
يف أول احلج كانوا يتبايعون مبىن وعرفة وسوق ذي اجملاز ومواسم احلج فخافوا البيع وهم حرم فأنزل اهللا تبارك 

يف مواسم احلج زاد آدم يف روايته قال فحدثين عبيد بن } س عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم لي{ وتعاىل 
   ١٢عمري أنه كان يقروها يف املصحف 

  باب إمكان احلج



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق أنبأ شاذان ثنا شريك عن  - ٨٤٤٣
من مل حيبسه مرض أو حاجة : عن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  ليث عن بن سابط

ظاهرة أو سلطان جائر ومل حيج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا وهذا وإن كان إسناده غري قوي فله شاهد من 
  قول عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

أبو صادق بن أيب الفوارس الصيدالين قاال ثنا أبو العباس حممد بن أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ و - ٨٤٤٤
يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا حجاج قال قال بن جريج أخربين عبد اهللا بن نعيم أن الضحاك بن عبد الرمحن 

 ليمت يهوديا أو: األشعري أخربه أن عبد الرمحن بن غنم أخربه أنه مسع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول 
نصرانيا يقوهلا ثالث مرات رجل مات ومل حيج وجد لذلك سعة وخليت سبيله فحجة أحجها وأنا صرورة أحب إيل 

من ست غزوات أو سبع بن نعيم يشك ولغزوة أغزوها بعد ما أحج أحب إيل من ست حجات أو سبع بن نعيم 
   ١٣يشك فيهما 

  باب ركوب البحر حلج أو عمرة أو غزو

عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر أمحد بن إسحاق أنبأ احلسن بن سهل بن سختويه ثنا  أخربنا حممد بن - ٨٤٤٥
سعيد بن سليمان عن إمساعيل بن زكريا وصاحل بن عمر عن مطرف بن طريف عن بشري بن مسلم عن عبد اهللا بن 

أو حاجا وإن حتت البحر ال يركنب رجل حبرا إال غازيا أو معتمرا : عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  نارا وحتت النار حبرا 

وقيل فيه عن مطرف عن بشر أيب عبد اهللا عن بشري بن مسلم عن عبد اهللا بن عمرو أخربناه أبو علي  - ٨٤٤٦
: الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا سعيد بن منصور ثنا إمساعيل بن زكريا عن مطرف فذكره وقال 

  ر ال يركب البح

وقد أخربنا أبو بكر الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا أبو أمحد بن فارس قال قال حممد بن  - ٨٤٤٧
  مل يصح حديثه يعين حديث بشري بن مسلم هذا : إمساعيل البخاري 

يالن أنبأ أبو داود عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس احملبويب أنبأ أبو املوجه ثنا حممود بن غ - ٨٤٤٨
ماء البحر ال جيزئ من وضوء وال من جنابة إن : شعبة ومهام عن قتادة عن أيب أيوب عن عبد اهللا بن عمرو أنه قال 

  حتت البحر نارا مث ماءا مث نارا حىت عد سبعة أحبر وسبعة أنيار هكذا روي موقوفا 

عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ  - ٨٤٤٩
أبو عاصم الضحاك بن خملد حدثين حممد بن حيي عن صفوان بن يعلى عن يعلى قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

رة قال يعلى واهللا ال أدخله أبدا واهللا ال تصيبين منه قط} نارا أحاط هبم سرادقها { البحر هو جهنم مث تال : و سلم 
  أبدا 



أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا حممد بن عمرو بن خالد ثنا عبد  - ٨٤٥٠
اهللا بن صاحل ثنا حيىي بن أيوب عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن يسار عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن رسول اهللا 

ري من عشر غزوات وغزوة ملن قد حج خري من عشر حجج وغزوة حجة ملن مل حيج خ: صلى اهللا عليه و سلم قال 
يف البحر خري من عشر غزوات يف الرب ومن اجتاز البحر فكأمنا اجتاز األودية كلها واملائد فيه كاملتشحط يف دمه 
 خمرب كذا رواه حيىي بن أيوب عن حيىي بن سعيد هبذا اإلسناد عنه ورواه سفيان الثوري عن حيىي بن سعيد قال أخربين

عن عطاء بن يسار عن عبد اهللا بن عمرو قال غزوة يف البحر كعشر غزوات يف الرب ومن أجاز البحر فكأمنا أجاز 
  األودية كلها واملائد يف السفينة كاملتشحط يف دمه هكذا موقوفا 

نا مروان قال أبو وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن بكار العيشي ث - ٨٤٥١
داود وحدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي املعين ثنا مروان ثنا هالل بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد 

املائد يف البحر الذي يصيبه القيء له أجر : عن أم حرام رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
  شهيد والغرق له أجر شهيدين 

أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حممد بن إسحاق أنبأ يزيد بن هارون أنبأ  - ٨٤٥٢
لقيت بن عمر فقال من أين أنت فقلت من أهل : جرير بن حازم عن الزبري بن خريت عن احلسن بن هادية قال 

ى اهللا عليه و سلم يقول قلت بلى قال عمان قال من أهل عمان قلت نعم قال أحدثك ما مسعت من رسول اهللا صل
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إين ألعلم أرضا يقال هلا عمان ينضح جبانبها البحر احلجة منها أفضل 

   ١٤من حجتني من غريها 

  باب احلج عن امليت وأن احلجة الواجبة من رأس املال

بيب الفامي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حيىي أخربنا أبو نصر أمحد بن علي بن أمحد بن ش - ٨٤٥٣
بن حممد بن حيىي ثنا أمحد بن يونس ثنا زهري ثنا عبد اهللا بن عطاء عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه بريدة بن حصيب أن 

ا ماتت وتركت يا رسول اهللا إين كنت تصدقت على أمي بوليدة وإهن: امرأة أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت 
الوليدة قال وجب أجرك ورجع إليك يف املرياث قالت فإهنا ماتت وعليها صوم فيجزىء أن أصوم عنها قال نعم 

  قالت ومل حتج فيجزىء أن أحج عنها قال نعم 

وأخربنا أبو نصر الفامي ثنا أبو عبد اهللا ثنا حممد بن شاذان ثنا علي بن حجر أنبأ علي بن مسهر عن عبد  - ٨٤٥٤
  هبذا اإلسناد حنوه رواه مسلم يف الصحيح عن علي بن حجر : اهللا بن عطاء 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق أنبأ مسدد ثنا  - ٨٤٥٥
هللا عليه و سلم أن امرأة جاءت إىل رسول اهللا صلى ا: أبو عوانة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري عن بن عباس 

فقالت يعين إن أمي نذرت أن حتج فماتت قبل أن حتج أفأحج عنها قال نعم فحجي عنها أرأيت لو كان على أمك 
  دين أكنت قاضيته قالت نعم قال قضوا اهللا فإن اهللا أحق بالوفاء رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد 



د بن عبيد ثنا عبيد بن شريك ثنا صفوان عن الوليد أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمح - ٨٤٥٦
يا : يعين بن مسلم ثنا شعيب بن زريق قال مسعت عطاء اخلرساين عن أيب الغوث بن احلصني اخلثعمي قال قلت 

رسول اهللا إن أيب أدركته فريضة اهللا يف احلج وهو شيخ كبري ال يتمالك على الراحلة فما ترى أن أحج عنه قال نعم 
قال يا رسول اهللا وكذلك من مات من أهلينا ومل يوص حبج فنحج عنه قال نعم وتؤجرون قال ويتصدق  حج عنه

  عنه ويصام عنه قال نعم والصدقة أفضل وكذلك يف النذور واملشي إىل املسجد إسناده ضعيف 

الشافعي أنبأ مسلم بن  أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ - ٨٤٥٧
   ١٥احلجة الواجبة من رأس املال : خالد عن بن جريج عن عطاء وطاوس أهنما قاال 

  باب من ليس له أن حيج عن غريه

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو احلسن حممد بن احلسن السراج ثنا مطني ثنا بن منري ثنا عبدة بن سليمان  - ٨٤٥٨
دة ثنا أبو بكر حممد بن حممد بن داود السجزي إمالء ثنا عبد الرمحن بن حممد بن إدريس ح وأخربنا أبو نصر بن قتا

احلنظلي ثنا هارون بن إسحاق اهلمذاين ثنا عبدة بن سليمان الكاليب عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن عزرة عن 
ل لبيك عن شربمة فقال من شربمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسع رجال يقو: سعيد بن جبري عن بن عباس 

فذكر أخا له أو قرابة قال أحججت قط قال ال قال فاجعل هذه عنك مث حج عن شربمة هذا إسناد صحيح ليس يف 
هذا الباب أصح منه أخرجه أبو داود يف السنن عن إسحاق بن إمساعيل وهناد بن السري عن عبدة وقال حيىي بن 

  دة بن سليمان قال الشيخ وكذلك رواه أبو يوسف القاضي عن سعيد معني أثبت الناس مساعا من سعيد عب

أخربناه أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن  - ٨٤٥٩
 عن بن عبد امللك ثنا عمرو بن عون ثنا أبو يوسف عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبري

مسع رجال يليب عن شربمة فقال من شربمة فقال أخي أو ذو قرابة يل فقال : عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
حججت قط قال ال قال فاجعل هذه عن نفسك مث حج عنه وكذلك روي عن حممد بن عبد اهللا األنصاري وحممد 

موقوفا على بن عباس ومن رواه مرفوعا حافظ ثقة  بن بشر عن بن أيب عروبة ورواه غندر عن سعيد بن أيب عروبة
  فال يضره خالف من خالفه وعزرة هذا هو عزرة بن حيىي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا علي احلافظ يقول ذلك قال وقد روى قتادة أيضا عن عزرة بن  - ٨٤٦٠
نا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ متيم وعن عزرة بن عبد الرمحن أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي ث

مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم رجال يقول لبيك عن فالن فقال : مسلم يعين بن خالد عن بن جريج عن عطاء قال 
له النيب صلى اهللا عليه و سلم إن كنت حججت فلب عنه وإال فاحجج عن نفسك مث احجج عنه وكذلك رواه 

  ن بن جريج مرسال سفيان الثوري ع

وأخربناه أبو حامد أمحد بن أيب خلف الصويف املهرجاين هبا أنبأ أبو بكر حممد بن يزداد بن مسعود ثنا  - ٨٤٦١
حممد بن عبد اهللا بن سليمان ثنا حسن بن خلف الواسطي ثنا إسحاق األزرق عن شريك عن بن أيب ليلى عن عطاء 

لم رأى رجال يليب عن رجل فقال له لبيت عن نفسك قال ال قال فلب أن النيب صلى اهللا عليه و س: عن بن عباس 



عن نفسك مث لب عن فالن وكذلك رواه إبراهيم بن طهمان عن بن أيب ليلى ورواه هشيم عن بن أيب ليلى عن 
عطاء عن عائشة رضي اهللا عنها ورواه بن جريج عن عطاء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال والرواية األوىل 

  وىل واهللا أعلم أ

أخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا احلسن بن سعيد بن يوسف املروذي ثنا حممد بن  - ٨٤٦٢
: عبد امللك بن زجنويه ثنا الفريايب حممد بن يوسف ثنا أبو بكر بن عياش عن بن عطاء عن عطاء عن بن عباس قال 

ول لبيك عن شربمة فقال حججت عن نفسك فقال ال قال عن نفسك مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم رجال يق
فلب قال وحدثنا علي حدثناه أبو بكر النيسابوري وأبو علي الصفار وبن خملد قالوا ثنا عباس الترقفي ثنا الفريايب 

  حنوه 
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لكربى: كتاب  لبيهقي ا   سنن ا
البيهقي : املؤلف  بكر  و  أب بن موسى  بن علي  بن احلسني   أمحد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين احلسني بن أيب احلسن الدارمي ثنا حممد بن إسحاق يعين بن خزمية ثنا  - ٨٤٦٣
حلسن بن عمارة عن عمرو بن دينار عن حممد بن علي بن محزة ثنا عبد الوارث بن عبيد اهللا ثنا خالد بن صبيح عن ا

مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال يليب عن شربمة قال فدعاه فقال له هل : عطاء عن بن عباس قال 
حججت قال ال قال فهذه عنك وحج عن شربمة وكذلك روي عن عبد اهللا بن حبيب بن أيب ثابت عن عطاء عن 

  اء مرسال أصح واهللا أعلم بن عباس مسندا ورواية من روى حديث عط

أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي ثنا  - ٨٤٦٤
أنه مسع رجال يقول لبيك عن : عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بن أيب متيمة وخالد احلذاء عن أيب قالبة عن بن عباس 

مة فقال أحدمها قال أخي وقال اآلخر فذكر قرابة فقال أحججت عن نفسك قال ال قال شربمة فقال ويلك وما شرب
  فاجعل هذه عن نفسك مث احجج عن شربمة هكذا روي موقوفا 

أن رجال نذر أن : وقد رواه معاوية بن هشام عن سفيان عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن بن عباس  - ٨٤٦٥
له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حج حجة اإلسالم مث حج لنذرك بعد حيج ومل يكن حج حجة اإلسالم فقال 

أخربناه علي بن أمحد بن عبدان ثنا سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين ثنا احلضرمي ثنا أبو كريب ثنا معاوية بن 
  هشام ثنا سفيان قال سليمان مل يروه عن سفيان إال معاوية وأما احلديث الذي 

بو عبد الرمحن السلمي أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا علي بن عبد اهللا بن مبشر ثنا عبد احلميد أخربناه أ - ٨٤٦٦
: بن بيان ثنا إسحاق بن يوسف عن احلسن بن عمارة عن عبد امللك عن طاوس عن بن عباس رضي اهللا عنه قال 

  هذه عن نبيشة واحجج عن نفسك  مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم رجال يليب عن نبيشة فقال أيها املليب عن نبيشة

وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ علي ثنا أمحد بن حممد بن سعيد ثنا احلسن بن جعفر بن مدرار ثنا  - ٨٤٦٧
أن رسول اهللا صلى : عمي طاهر بن مدرار ثنا احلسن بن عمارة عن عبد امللك بن ميسرة عن طاوس عن بن عباس 

ل لبيك عن شربمة فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم من شربمة قال أخ يل قال هل اهللا عليه و سلم مسع رجال يقو
حججت قال ال قال حج عن نفسك مث احجج عن شربمة قال علي هذا هو الصحيح عن بن عباس والذي قبله 

غريه عن وهم يقال إن احلسن بن عمارة كان يرويه مث رجع عنه إىل الصواب فحدث به على الصواب موافقا لرواية 
   ١٦بن عباس وهو متروك احلديث على كل حال 

  باب الرجل حيرم باحلج تطوعا

ومل يكن حج حجة اإلسالم أو حيرم إحراما مطلقا ويقول إحرامي كإحرام فالن وكان فالن مهال باحلج فيكون حاجا 
  وجيزئه عن حجة اإلسالم 



لفقيه ببغداد ثنا أبو بكر أمحد بن سلمان النجادد ثنا أخربنا أبو القاسم عبيد اهللا بن عمر بن علي الفامي ا - ٨٤٦٨
أهللنا : احلارث بن حممد ثنا روح أنبأ بن جريج قال عطاء أخربين قال مسعت جابر بن عبد اهللا يف ناس معي قال 

أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باحلج خالصا ليس معه غريه خالصا وحده قال عطاء قال جابر وقدم النيب 
ى اهللا عليه و سلم مكة صبيحة رابعة مضت من ذي احلجة قال فلما قدمنا أمرنا النيب صلى اهللا عليه و سلم صل

فقال أحلوا وأصيبوا النساء قال عطاء فلم يعزم عليهم أن يصيبوا النساء ولكن أحلهن هلم قال فبلغه عنا أنا نقول ملا 
سائنا ونأيت عرفة تقطر مذاكرينا املين قال ويقول جابر بيده كأين مل يكن بيننا وبني عرفة إال مخسا أمرنا أن حنل إىل ن

أنظر إىل يده حيركها فقام النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال هل علمتم أين أتقاكم هللا وأصدقكم وأبركم ولوال اهلدي 
ابر فقدم علي حلللت كما حتلون ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت قال فأحللنا ومسعنا وأطعنا قال ج

بن أيب طالب رضي اهللا عنه من سعايته فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم مب أهللت يا علي قال مبا أهل به النيب 
صلى اهللا عليه و سلم قال فأهد مث امكث حراما كما أنت قال فأهدي له علي هديا قال فقال سراقة بن مالك متعتنا 

  بد فقال ال بل لألبد أخرجاه يف الصحيح من حديث بن جريج هذه يا رسول اهللا لعامنا هذا أم لأل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب أنبأ  - ٨٤٦٩
: جعفر بن عون أنبأ أبو عميس قال مسعت قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أيب موسى رضي اهللا عنه قال 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعثين إىل اليمن قال فوافقته يف العام الذي حج فيه فقال يل رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم يا أبا موسى كيف قلت حني أحرمت قال قلت إهالل كإهالل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال هل 

واملروة مث أحل فانطلقت فطفت بالبيت وبني الصفا  سقت هديا قلت ال قال فانطلق فطف بالبيت وبني الصفا
واملروة مث عمدت إىل نسوة من آل قيس يعين عماته فمشطن رأسي بالغسل فلما كان بعد ذلك يف إمارة عمر رضي 
اهللا عنه قدمت حاجا فبينا أنا أحدث الناس عند البيت مبا أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ قدم رجل فقال 

أيها الرجل حبديثك فإنك ال تدري ما أحدث أمري املؤمنني يف النسك فقلت يا أيها الناس من مسع شيئا فال دونك 
يأخذ به حىت يقدم أمري املؤمنني فبه ائتموا فلما قدم عمر رضي اهللا عنه قلت له يا أمري املؤمنني أحدث يف النسك 

بكتاب اهللا فقد أمر اهللا بالتمام وإن نأخذ بسنة  شيء فغضب عمر أمري املؤمنني من ذلك مث قال أجل لئن نأخذ
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيننا فإنه مل حيل حىت بلغ اهلدي حمله رواه مسلم يف الصحيح عن عبد بن محيد عن 

  جعفر بن عون 

ة عن قيس بن وأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب أنبأ أبو داود ثنا شعب - ٨٤٧٠
قدمت على النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو منيخ : مسلم قال مسعت طارق بن شهاب حيدث عن أيب موسى قال 

بالبطحاء فقال يل كيف أهللت قال قلت لبيك بإهالل كإهالل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أحسنت طف 
صحيح من حديث شعبة ويف رواية طاوس أن النيب بالبيت وبني الصفا واملروة مث أحل فذكر احلديث أخرجاه يف ال

صلى اهللا عليه و سلم خرج من املدينة ال يسمي حجا وال عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو بني الصفا 
واملروة فأمر من كان منهم أهل ومل يكن معه هدي أن جيعلها عمرة وأكد الشافعي رمحه اهللا هذه الرواية املرسلة 

  ولة رويت يف إحرامهم تشهد لرواية طاوس بالصحة بأحاديث موص



منها ما أخربنا أبو نصر حممد بن أمحد بن إمساعيل الطرباين هبا ثنا عبد اهللا بن أمحد بن منصور الطوسي ثنا  - ٨٤٧١
حممد بن إمساعيل الصائغ ثنا روح ثنا بن جريج حدثين منصور بن عبد الرمحن عن أمه صفية بنت شيبة عن أمساء 

من كان معه اهلدي فليقم على إحرامه ومن مل : أيب بكر قالت خرجنا حمرمني فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم بنت 
يكن معه هدي فليحلل فلم يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبري هدي فلم حيلل قالت فلبست ثيايب مث خرجت 

م يف الصحيح عن زهري بن حرب عن فجلست إىل الزبري فقال قومي عين فقلت أختشى أن أثب عليك رواه مسل
روح بن عبادة وذكر الشافعي مع هذا حديث القاسم بن حممد وعمرة عن عائشة رضي اهللا عنها مث فرق بذلك بني 

  اإلحرام باحلج أو العمرة وبني اإلحرام بالصالة 

مان ثنا الشافعي أنبأ أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سلي - ٨٤٧٢
أنه قال يف رجل مل حيج فحج ينوي النافلة أو حج عن رجل أو حج عن : مسلم بن خالد عن بن جريج عن عطاء 

   ١٧نذره قال هذه حجة اإلسالم مث حيج عن الرجل بعد إن شاء وعن نذره 

  باب الرجل ينذر احلج وعليه حجة اإلسالم

لقاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن ا - ٨٤٧٣
إين لعند عبد اهللا بن عمر إذ سئل عن هذه فقال هذه حجة : الشافعي أنبأ القداح عن الثوري عن زيد بن جبري قال 

  اإلسالم فليلتمس أن يقضي نذره يعين من عليه احلج ونذر حجا 

أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا حيىي بن حممد ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ - ٨٤٧٤
مسعت امرأة سألت بن عمر قالت إين نذرت أن أحج فلم أحج فقال ابدئي حبجة اإلسالم : عن زيد بن جبري قال 

  فقالت إين فقرية مسكينة فادع اهللا يل فدعا اهللا أن ييسر هلا 

اهللا أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا حيىي بن حممد ثنا عبيد اهللا بن معاذ أنبأ أيب ثنا شعبة عن  وأخربنا أبو عبد - ٨٤٧٥
   ١٨فيمن نذر أن حيج ومل حيج قط قال ليبدأ بالفريضة : سليمان أو أيب سليمان أنه مسع أنس بن مالك يقول 

  باب ما يستحب من تعجيل احلج إذا قدر عليه

فظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلا - ٨٤٧٦
اجلبار العطاردي ثنا أبو معاوية عن احلسن بن عمرو عن مهران أيب صفوان عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى 

  من أراد احلج فليتعجل : اهللا عليه و سلم 

و صادق بن أيب الفوارس العطار قاال ثنا أبو العباس األصم ثنا حممد أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي وأب - ٨٤٧٧
بن علي الوراق ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان بن سعيد عن إمساعيل الكويف عن فضيل بن عمرو الفقيمي عن سعيد بن 

ما  عجلوا اخلروج إىل مكة فإن أحدكم ال يدري: جبري عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  يعرض له من مرض أو حاجة ورواه أبو إسرائيل املالئي عن فضيل 



كما أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن أيب قماش ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا  - ٨٤٧٨
عنهما أن  أبو إسرائيل املالئي عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن الفضل بن عباس رضي اهللا

  من أراد احلج فليتعجل فإنه قد ميرض املريض وتضل الضالة وتعرض احلاجة : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

وأخربنا القاضي أبو عمر حممد بن احلسني أنبأ أبو عبد اهللا أمحد بن جعفر بن املغرية بتستر ثنا أبو اهليثم  - ٨٤٧٩
فذكره بنحوه إال أنه قال عن بن عباس عن الفضل أو : ام بن عبد امللك سيار بن احلسن التستري ثنا أبو الوليد هش

  عن أحدمها وكذلك قال عباس بن الفضل األسفاطي عن أيب الوليد بالشك 

أخربنا أبو سعد عبد امللك بن أيب عثمان الزاهد أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا املزين ثنا أمحد بن جندة  - ٨٤٨٠
ىي بن عبد احلميد احلماين ثنا حصني بن عمر األمحسي ثنا األعمش عن إبراهيم التيمي عن احلارث بن العريان ثنا حي

حجوا قبل أن ال حتجوا فكأين أنظر إىل حبشي أصمع أفدع بيده : بن سويد قال مسعت عليا رضي اهللا عنه يقول 
ى اهللا عليه و سلم قال ال والذي معول يهدمها حجرا حجرا فقلت له شيء برأيك تقول أو مسعته من رسول اهللا صل

  فلق احلبة وبرأ النسمة ولكن مسعته من نبيكم صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا  - ٨٤٨١
ي عن سعيد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال علي بن عبد اهللا ثنا سفيان بن عيينة حدثين زياد بن سعد عن الزهر

  خيرب الكعبة ذو السويقتني من احلبشة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

: وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو بكر ثنا موسى بن إسحاق األنصاري ثنا عبد اهللا بن أيب شيبة ثنا سفيان  - ٨٤٨٢
  بد اهللا ورواه مسلم عن عبد اهللا بن أيب شيبة بنحوه رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن ع

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا عبد الرمحن بن بشر ثنا حيىي بن  - ٨٤٨٣
كأين : سعيد عن عبيد اهللا بن األخنس حدثين بن أيب مليكة ان بن عباس أخربه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إىل أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا يعين الكعبة رواه البخاري يف الصحيح عن عمرو بن علي عن حيىي القطان  أنظر

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا علي بن عبد اهللا بن مبشر ثنا أمحد بن  - ٨٤٨٤
 حدثين حممد بن أيب حممد عن أبيه عن أيب هريرة قال منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق ثنا عبد اهللا بن عيسى بن حبري

حجوا قبل أن ال حتجوا قيل فما شأن احلج قال يقعد أعراهبا على أذناب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ١٩أوديتها فال يصل إىل احلج أحد 

  باب تأخري احلج

اس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل ثنا أبو العب - ٨٤٨٥
نزلت فريضة احلج على النيب صلى اهللا عليه و سلم بعد اهلجرة وافتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه و : الشافعي قال 

سلم مكة يف شهر رمضان وانصرف عنها يف شوال واستخلف عليها عتاب بن أسيد فأقام احلج للمسلمني بأمر 
هللا عليه و سلم ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باملدينة قادر على أن حيج وأزواجه وعامة رسول اهللا صلى ا



أصحابه مث انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن تبوك فبعث أبا بكر فأقام احلج للناس سنة تسع ورسول 
 أحد من أصحابه حىت حج سنة عشر اهللا صلى اهللا عليه و سلم باملدينة قادر على أن حيج مل حيج هو وال أزواجه وال

فاستدللنا على أن احلج فرضه مرة يف العمر أوله البلوغ وآخره أن يأيت به قبل موته قال الشيخ وهذا الذي ذكره 
الشافعي رمحه اهللا موجود يف األخبار والتواريخ أما ما ذكره من نزول فريضة احلج بعد اهلجرة فكما قال واستدل 

  ن عجرة على أهنا نزلت زمن احلديبية أصحابنا حبديث كعب ب

وهو ما أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس األصم ثنا حممد بن إسحاق  - ٨٤٨٦
الصغاين ثنا أبو نعيم ثنا سيف ثنا جماهد حدثين عبد الرمحن بن أيب ليلى أن كعب بن عجرة رضي اهللا عنه حدثه قال 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم باحلديبية ورأسي يتهافت قمال فقال أتؤذيك هوامك قلت نعم يا وقف على رسو: 
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه { رسول اهللا قال فاحلق رأسك أو قال فاحلق قال ففي نزلت هذه اآلية 

سلم صم ثالثة أيام أو تصدق إىل آخرها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و } ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 
بفرق بني ستة أو انسك مبا تيسر رواه البخاري عن أيب نعيم وأخرجه مسلم من وجه آخر فثبت هبذا نزول قوله عز 

وأمتوا احلج { و جل وأمتوا احلج والعمرة هللا إىل آخره زمن احلديبية وروينا عن بن مسعود وغريه أنه قال يف قوله 
  ج والعمرة هللا عز و جل وعن علي رضي اهللا عنه متام احلج أن حترم من دويرة أهلك أقيموا احل} والعمرة هللا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو أمحد حممد بن حممد بن إسحاق الصفار ثنا حممد بن نصر اللباد ثنا  - ٨٤٨٧
مرة عن عبد اهللا بن  عمرو بن طلحة ثنا أسباط بن نصر عن السدي عن أيب مالك وأيب صاحل عن بن عباس وعن

فيقول } وأمتوا احلج والعمرة هللا { وأما قوله : مسعود وعن ناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  أقيموا احلج والعمرة هللا 

أخربنا أمحد بن احلسن القاضي وحممد بن موسى بن الفضل قاال ثنا أبو العباس األصم ثنا حممد بن  - ٨٤٨٨
: واب ثنا سفيان عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة عن علي رضي اهللا عنه أنه إسحاق ثنا أبو اجل

سئل عن متام احلج فقال متام احلج أن حترم من دويرة أهلك قال الشيخ وزمن احلديبية كان سنة ست من اهلجرة يف 
  ذي القعدة 

 بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا إبراهيم بن أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا - ٨٤٨٩
كانت احلديبية سنة ست : املنذر ثنا عبد اهللا بن نافع حدثين نافع بن أيب نعيم عن نافع موىل عبد اهللا بن عمر قال 

بعد مقدم النيب صلى اهللا عليه و سلم املدينة يف ذي القعدة وكانت القضية يف ذي القعدة سنة سبع وكان الفتح يف 
رمضان سنة مثان مث خرج النيب صلى اهللا عليه و سلم من فوره إىل حنني والطائف فلما رجع يف شوال اعتمر من 
اجلعرانة مث حج عتاب بن أسيد فأقام للناس احلج استعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على احلج مث حج أبو 

يب صلى اهللا عليه و سلم سنة عشر من مقدمه املدينة بكر سنة تسع استعمله النيب صلى اهللا عليه و سلم مث حج الن
وهي حجة الوداع ويف هذا داللة على أن أمر الفتح واستعمال عتاب بن أسيد مث استعمال أيب بكر يف سنة تسع مث 

حجه سنة عشر على ما قاله الشافعي رمحه اهللا وهو مشهور فيما بني أهل املغازي مذكور يف األحاديث املوصولة 
  مفرقا 



وأخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا السري بن خزمية  - ٨٤٩٠
كم من حجة حجها النيب صلى اهللا عليه و : ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا مهام عن قتادة قال قلت ألنس بن مالك 

ه املشركون عن البيت والعمرة الثانية حني صاحلوه فرجع سلم قال حجة واحدة واعتمر أربع عمر عمرته اليت صد
من العام املقبل وعمرة من اجلعرانة حني قسم غنيمة حنني يف ذي القعدة وحجة مع عمرته رواه البخاري عن أيب 

  الوليد وقال وعمرة مع حجته 

يعقوب بن سفيان ثنا عمرو  أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا - ٨٤٩١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غزا : بن خالد ثنا زهري عن أيب إسحاق قال حدثين زيد بن أرقم رضي اهللا عنه 

تسع عشرة غزوة وأنه حج بعد ما هاجر حجة واحدة مل حيج بعدها حجة إال حجة الوداع قال أبو إسحاق ومبكة 
  ن عمرو بن خالد وأخرجه مسلم من وجه آخر عن زهري أخرى وأخرجه البخاري يف الصحيح ع

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا وكيع عن سفيان عن بن  - ٨٤٩٢
حج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث حجج حجتني وهو مبكة قبل اهلجرة وحجة : جريج عن جماهد قال 

  ة قبل اهلجرة يكون قبل نزول فرض احلج فال يعتد به عن الفرض املنزل بعده واهللا أعلم الوداع قال الشيخ وحج

  مجاع أبواب وقت احلج والعمرة

 )٢٠   

  باب بيان أشهر احلج

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا عبد اهللا بن منري  - ٨٤٩٣
احلج أشهر معلومات قال شوال وذو القعدة وعشر من : بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنه عن عبيد اهللا 

ذي احلجة وروي يف ذلك عن بن عمر عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وعن عروة بن الزبري عن عمر رضي اهللا 
  عنه مرسال 

ري أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل وأخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة األنصا - ٨٤٩٤
النضروي أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا شريك عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا يعين بن 

  قال شوال وذو القعدة وعشر من ذي احلجة } احلج أشهر معلومات { يف قوله : مسعود رضي اهللا عنه 

ظ وأبو سعيد بن أيب عمرو الصرييف قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلاف - ٨٤٩٥
احلج أشهر معلومات قال شوال : إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو عامر ثنا سفيان عن خصيف عن مقسم عن بن عباس 

  وذو القعدة وعشر من ذي احلجة وقد ثبت ذلك عن عكرمة عن بن عباس وذلك يرد إن شاء اهللا 



خربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا عثمان أ - ٨٤٩٦
أشهر احلج شوال : بن أيب شيبة ثنا أبو أسامة عن أيب سعد عن حممد بن عبيد اهللا الثقفي عن عبد اهللا بن الزبري قال 

  وذو القعدة وعشر من ذي احلجة 

ر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا عثمان بن أيب أخربنا أبو بك - ٨٤٩٧
فمن فرض { يف قوله : شيبة ثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة عن ورقاء بن عمر عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر 

  قال أهل } فيهن احلج 

قال عثمان قال يل أصحابنا هو عن أيب األحوص قال عبد  قال وحدثنا عثمان ثنا شريك عن أيب إسحاق - ٨٤٩٨
  فرض احلج اإلحرام : اهللا هو بن مسعود 

مسعت عبد اهللا بن : قال وحدثنا عثمان ثنا حيىي بن زكريا عن سعيد أيب سعد عن حممد بن عبيد اهللا قال  - ٨٤٩٩
   ٢١الزبري يقول فرض احلج اإلحرام 

  باب ال يهل باحلج يف غري أشهر احلج

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وحممد بن موسى بن الفضل قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي  - ٨٥٠٠
مسعت جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه : بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ بن جريج عن أيب الزبري قال 

  يسأل أيهل باحلج يف غري أشهر احلج قال ال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل وأبو احلسني أمحد بن حممد بن جعفر البحريي إمالء  - ٨٥٠١
قاال ثنا حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا أبو كريب ثنا أبو خالد األمحر عن شعبة بن احلجاج عن احلكم عن مقسم عن 

  احلج أن حيرم باحلج يف أشهر احلج  ال حيرم باحلج إال يف أشهر احلج فإن من سنة: بن عباس قال 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ دعلج بن أمحد السجزي ببغداد ثنا حممد بن عثمان بن أيب  - ٨٥٠٢
يف الرجل حيرم : شيبة ثنا احلسن بن سهل ثنا مصعب بن سالم عن محزة الزيات عن احلكم عن مقسم عن بن عباس 

  قال ليس ذاك من السنة  باحلج يف غري أشهر احلج

وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا عبد اهللا بن  - ٨٥٠٣
حممد بن عبد العزيز ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة عن احلجاج عن احلكم عن أيب القاسم 

ن سنة احلج أن ال حيرم باحلج إال يف أشهر احلج قال علي أبو القاسم هو مقسم موىل عبد إن م: عن بن عباس قال 
  اهللا بن احلارث بن نوفل 

وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث قاال أنبأ علي بن عمر ثنا عبد اهللا ثنا عثمان ثنا  - ٨٥٠٤
لئال يفرض احلج يف } احلج أشهر معلومات { اهللا تعاىل  إمنا قال: حيىي بن زكريا عن بن جريج عن عطاء قال 

  غريهن 



وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا حممد بن إمساعيل األمحسي ثنا احملاريب عن سفيان عن  - ٨٥٠٥
   ٢٢من أحرم باحلج يف غري أشهر احلج جعلها عمرة : بن جريج عن عطاء قال 

  راراباب من اعتمر يف السنة م

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا عبد الرمحن بن بشر بن  - ٨٥٠٦
احلكم ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا ثنا مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى 

ا بينهما واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة أخرجه مسلم يف العمرة إىل العمرة كفارات مل: اهللا عليه و سلم 
  الصحيح من حديث عبيد اهللا بن عمر عن مسي وأخرجاه من حديث مالك عن مسي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قالوا ثنا أبو  - ٨٥٠٧
أ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين الليث بن سعد أن أبا الزبري أخربه العباس حممد بن يعقوب أنب

أن عائشة رضي اهللا عنها أقبلت مهلة بعمرة حىت إذا كانت بسرف عركت فدخل عليها : عن جابر بن عبد اهللا 
ف بالبيت والناس يذهبون النيب صلى اهللا عليه و سلم فوجدها تبكي فقال ما يبكيك قالت حضت ومل أحلل ومل أط

إىل احلج اآلن قال فإن هذا أمر كتبه اهللا على بنات آدم فاغتسلي مث أهلي باحلج ففعلت ووقفت املواقف حىت إذا 
طهرت طافت بالكعبة وبالصفا واملروة مث قال قد حللت من حجك وعمرتك مجيعا فقالت يا رسول اهللا إين أجد يف 

قال فاذهب هبا يا عبد الرمحن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة احلصبة رواه  نفسي أين مل أطف بالبيت حىت حججت
مسلم يف الصحيح عن قتيبة وغريه عن الليث قال الشافعي رمحه اهللا وكانت عمرهتا يف ذي احلجة مث سألته أن 

  يعمرها فأعمرها يف ذي احلجة وكانت هذه عمرتان يف شهر 

وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حممد بن عبد  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق - ٨٥٠٨
أن عائشة : اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين حيىي بن أيوب وغريه عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب 
  احلليفة  رضي اهللا عنها كانت تعتمر يف آخر ذي احلجة من اجلحفة وتعتمر يف رجب من املدينة وهتل من ذي

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان ح وأخربنا أبو احلسني بن  - ٨٥٠٩
بشران ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان ح وأنبأ أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن 

أهنا اعتمرت يف سنة ثالث مرات : دقة بن يسار عن القاسم عن عائشة بالل ثنا حيىي بن الربيع ثنا سفيان عن ص
قلت هل عاب ذلك عليها أحد قال سبحان اهللا أم املؤمنني قال سعدان يف روايته قال فسكت وانقمعت وقال حيىي 

  بن الربيع قال سفيان يقول من يعيب على أم املؤمنني 

العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو  - ٨٥١٠
  يف كل شهر عمرة : بن عيينة عن بن أيب جنيح عن جماهد أن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال 

وأخربنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ أنس هو بن عياض عن موسى بن عقبة عن  - ٨٥١١
  اعتمر عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه أعواما يف عهد بن الزبري عمرتني يف كل عام : قال  نافع



وأخربنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن بن أيب حسني عن بعض ولد  - ٨٥١٢
   ٢٣م رأسه خرج فاعتمر كنا مع أنس بن مالك مبكة وكان إذا مح: أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال 

  باب العمرة يف أشهر احلج وروينا يف حديث جابر بن عبد اهللا وبن عباس

وغريمها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة قيل معناه دخلت يف وقت احلج 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد  - ٨٥١٣وشهوره نقضا ملا كانت قريش عليه من ترك العمرة يف أشهر احلج 

بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد اجلريري 
عن يزيد بن عبد اهللا بن الشخري عن مطرف قال قال عمران بن حصني إين ألحدثك احلديث لعل اهللا تعاىل ينفعك به 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أعمر طائفة من أهله يف عشر ذي احلجة ومل ينزل قرآن : وم واعلم بعد الي
ينسخه رأى رجل بعد ما شاء أن يرى أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث اجلريري وزاد ومل ينه عنه حىت مضى 

  لوجهه 

ود ثنا هناد عن بن أيب زائدة ثنا بن جريج وحممد أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو دا - ٨٥١٤
واهللا ما أعمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن إسحاق عن عبد اهللا بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال 

عائشة يف ذي احلجة إال ليقطع بذلك أمر أهل الشرك فإن هذا احلي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون إذا 
  أ الدبر ودخل صفر حلت العمرة ملن اعتمر وكانوا حيرمون العمرة حىت ينسلخ ذو احلجة واحملرم عفا الوبر وبر

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه ثنا عثمان بن سعيد ثنا  - ٨٥١٥
كانوا يرون أن العمرة يف : قال موسى بن إمساعيل أبو سلمة ثنا وهيب حدثين بن طاوس عن أبيه عن بن عباس 

أشهر احلج من أفجر الفجور يف األرض يقولون إذا برأ الدبر وعفا األثر وانسلخ صفر حلت العمرة ملن اعتمر 
وكانوا يسمون احملرم صفرا فقدم النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه لصبح رابعة مهلني باحلج فأمرهم النيب صلى 

ها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول اهللا أي احلل قال احلل كله يعين حيلون من اهللا عليه و سلم أن جيعلو
كل شيء رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل وأخرجه مسلم من وجه آخر عن وهيب وبني يف 

   حديث عائشة رضي اهللا عنها أنه إمنا أمر بذلك من مل يكن ساق اهلدي وذلك يرد إن شاء اهللا تعاىل

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد األسيدي الصفار  - ٨٥١٦
مل يكن : ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن حيىي بن سعيد عن مرقع األسيدي عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال 

  صلى اهللا عليه و سلم خاصة  ألحد أن يفسخ حجه إىل عمرة إال للركب من أصحاب حممد

أخربنا أبو حازم عمر بن أمحد احلافظ أنبأ أبو احلسن حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن عبدة التميمي ثنا  - ٨٥١٧
جعفر بن حممد بن احلسني الترك ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن أيب األسود حممد بن عبد الرمحن بن 

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام حجة الوداع : ي اهللا عنها أهنا قالت نوفل عن عروة عن عائشة رض
فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل حبجة وعمرة ومنا من أهل باحلج وأهل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باحلج 



ان يوم النحر رواه مسلم يف وأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل حبج أو مجع بني احلجة والعمرة فلم حيلوا حىت ك
  الصحيح عن حيىي بن حيىي ورواه البخاري عن بن يوسف عن مالك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حيىي بن أيب  - ٨٥١٨
ألت بن عمر عن العمرة قبل احلج س: طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ بن جريج عن عكرمة بن خالد قال 

فقال ال بأس على أحد أن يعتمر قبل احلج قال وقال عبد اهللا بن عمر اعتمر النيب صلى اهللا عليه و سلم قبل احلج 
  أخرجه البخاري يف الصحيح من حديث بن املبارك وأيب عاصم عن بن جريج 

ال ثنا أبو العباس هو األصم أنبأ الربيع أنبأ أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قا - ٨٥١٩
ألن أعتمر قبل احلج وأهدي أحب إيل من أن أعتمر : الشافعي أنبأ مالك عن صدقة بن يسار عن بن عمر أنه قال 

  بعد احلج يف ذي احلجة 

أ هدية ثنا مهام أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي أنب - ٨٥٢٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اعتمر أربع عمر كلهن يف ذي القعدة إال اليت مع : ثنا قتادة أن أنسا أخربه 

حجته عمرة من احلديبية أو زمن احلديبية يف ذي القعدة وعمرة من العام املقبل يف ذي القعدة وعمرة من اجلعرانة 
  وعمرة مع حجته رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن هدبة حيث قسم غنائم حنني يف ذي القعدة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن بالويه املزكي وأبو زكريا بن أيب  - ٨٥٢١
جماهد  إسحاق قالوا ثنا أبو العباس األصم ثنا أمحد بن عبد اجلبار العطاردي ثنا يونس بن بكري ثنا عمر بن ذر عن

  اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث عمر كلها يف ذي القعدة : عن أيب هريرة قال 

أخربنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن احلسن بن إسحاق البزاز ببغداد أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن  - ٨٥٢٢
نا عبد العزيز بن حممد أنبأ هشام بن عروة عن إسحاق الفاكهي مبكة ثنا أبو حيىي بن أيب مسرة ثنا سعيد بن منصور ث

  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم اعتمر ثالث عمر عمرة يف شوال وعمرتني يف ذي القعدة : أبيه عن عائشة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن  - ٨٥٢٣
اهللا بن موسى أنبأ سفيان عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية عن عائشة رضي اهللا عنها  حازم ثنا عبيد

حلت العمرة يف السنة كلها إال يف أربعة أيام يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعد ذلك وهذا موقوف وهو : قالت 
 يكمل عمل احلج كله فقد أمر عمر حممول عندنا على من كان مشتغال باحلج فال يدخل العمرة عليه وال يعتمر حىت

بن اخلطاب رضي اهللا عنه أبا أيوب األنصاري وهبار بن األسود حني فات كل واحد منهما احلج بأن يتحلل بعمل 
   ٢٤عمرة قال الشافعي وأعظم األيام حرمة أوالها أن ينسك فيها هللا عز و جل 

  باب العمرة يف رمضان

ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد ثنا مسدد ثنا حيىي عن بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ  - ٨٥٢٤
جريج عن عطاء قال مسعت بن عباس خيربنا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم المرأة من األنصار قد مساها 



ان فركب أبو فالن وابنه ما منعك أن حتجي معنا العام قالت يا نيب اهللا إنه كان لنا ناضح: بن عباس ونسيت امسها 
لزوجها وابنها ناضحا وترك ناضحا ننتضح عليه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم فإذا كان رمضان فاعتمري فإن 

  عمرة يف رمضان تعدل حجة رواه البخاري عن مسدد ورواه مسلم عن حممد بن حامت عن حيىي القطان 

 السوسي وأبو عبد الرمحن السلمي من أصل مساعه قالوا ثنا أبو وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا - ٨٥٢٥
العباس حممد بن يعقوب ثنا سعيد بن عثمان التنوخي ثنا بشر بن بكر ثنا األوزاعي حدثين حيىي بن أيب كثري حدثين 

ي أعجف فما أبو سلمة بن عبد الرمحن حدثين بن أم معقل األسدية قال قالت أمي يا رسول اهللا إين أريد احلج ومجل
  اعتمري يف رمضان فإن عمرة يف رمضان كحجة : تأمرين فقال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو القاسم عبد اخلالق بن علي بن عبد اخلالق املؤذن قاال ثنا بكر بن حممد  - ٨٥٢٦
: هرم بن خنبش قال الصرييف ثنا عبد الصمد بن الفضل ثنا مكي بن إبراهيم ثنا داود بن يزيد األودي عن عامر عن 

كنت عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فأتته امرأة فقالت يا رسول اهللا يف أي الشهور أعتمر قال اعتمري يف رمضان 
فإن عمرة يف رمضان تعدل حجة لفظ حديث أيب عبد اهللا وكذلك قاله بن عيينة عن داود األودي ويف رواية عبد 

   ٢٥شعيب عن وهب بن خنبش قال البخاري وهب أصح اخلالق وهب بن خنبش ورواية بيان عن ال

  باب إدخال احلج على العمرة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف ثنا عثمان بن سعيد ثنا القعنيب فيما  - ٨٥٢٧
ع رسول اهللا صلى اهللا خرجنا م: قرأ على مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

عليه و سلم يف حجة الوداع فأهللنا بعمرة مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع من كان معه 
هدي فليهل باحلج مع العمرة مث ال حيل حىت حيل منهما مجيعا قالت فقدمت مكة وأنا حائض ومل أطف بالبيت وال 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي باحلج بني الصفا واملروة فشكوت ذلك إىل رس
ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضينا احلج أرسلين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مع عبد الرمحن بن أيب بكر إىل 

فا واملروة مث التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبني الص
حلوا مث طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من مىن حبجهم وأما الذين كانوا مجعوا باحلج والعمرة فإمنا طافوا طوافا 

واحدا رواه البخاري عن القعنيب ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي عن مالك وكذا قاله معمر عن الزهري من كان معه 
 حيل منهما مجيعا ورواه عقيل عن الزهري فقال من أحرم بعمرة ومل يهد هدي فليهل باحلج مع عمرة مث ال حيل حىت

فليحلل ومبعناه رواية عمرة عن عائشة وصدقها يف ذلك القاسم بن حممد وعلى مثل ذلك تدل رواية هشام بن 
ي عليها عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها وقوله أهلي باحلج ودعي العمرة يريد به أمسكي عن أفعاهلا وادخل

  احلج وذلك بني يف رواية جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه يف قصة عائشة رضي اهللا عنها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث ح  - ٨٥٢٨
القاضي ثنا أبو بكر حممد بن إمساعيل اإلمساعيلي وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور 

أقبلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ثنا عيسى بن محاد أنبأ الليث بن سعد حدثين أبو الزبري عن جابر أنه قال 
سلم مهلني باحلج مفردا وأقبلت عائشة مهلة بعمرة حىت إذا كانت بسرف عركت حىت إذا قدمنا طفنا بالكعبة 



واملروة فأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن حيل منا من مل يكن معه هدي قال فقلنا حل ماذا قال وبالصفا 
احلل كله فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبني عرفة إال أربع ليال مث أهللنا يوم التروية مث 

دها تبكي فقال ما شأنك قالت شأين أين حضت وقد حل دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على عائشة فوج
الناس ومل أحلل ومل أطف بالبيت والناس يذهبون إىل احلج اآلن قال فإن هذا أمر كتبه اهللا على بنات آدم فاغتسلي 
مث أهلي باحلج ففعلت ووقفت املواقف حىت إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا واملروة مث قال قد حللت من حجك 

مجيعا قالت يا رسول اهللا إين أجد يف نفسي أين مل أطف بالبيت حىت حججت قال فاذهب هبا يا عبد الرمحن  وعمرتك
  فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة احلصبة رواه مسلم عن قتيبة عن الليث 

و العباس أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق قالوا ثنا أب - ٨٥٢٩
: حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين مالك بن أنس وغريه أن نافعا حدثهم 

أن عبد اهللا بن عمر خرج يف الفتنة معتمرا وقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ظاهر البيداء التفت إىل أصحابه فقال ما أمرمها إال واحد  سلم فخرج فأهل بالعمرة وسار حىت إذا ظهر على

أشهدكم أين قد أوجبت احلج مع العمرة فخرج حىت جاء البيت فطاف به وطاف بني الصفا واملروة سبعا مل يزد 
عليه ورأى أن ذلك جمزىء عنه وأهدى أخرجاه يف الصحيحني من حديث مالك ورواه عبيد اهللا بن عمر وغريه عن 

ادوا فيه أنه مل حيل منهما حىت أحل منهما حبجة يوم النحر وقوله مل يزد عليه أراد مل يطف بني الصفا واملروة نافع وز
إال مرة واحدة ولو أهل باحلج مث أراد أن يدخل عليه عمرة فقد قال الشافعي رمحه اهللا أكثر من لقيت وحفظت عنه 

ل يثبت عن أحد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و يقول ليس ذلك له وقد روى عن بعض التابعني وال أدري ه
  سلم فيه شيء أم ال فإنه قد روي عن علي رضي اهللا عنه وليس يثبت وإمنا أراد ما 

أخربنا أبو بكر حممد بن علي بن حممد بن علي بن حيد ثنا أبو العباس األصم ثنا حممد بن عيسى بن  - ٨٥٣٠
أهللت باحلج : ور عن إبراهيم عن مالك بن احلارث عن أيب نصر قال حيان املدائين ثنا سفيان بن عيينة عن منص

فأدركت عليا رضي اهللا عنه فقلت إين أهللت باحلج فاستطيع أن أضم إليه عمرة قال ال لو كنت أهللت بالعمرة مث 
صب أردت أن تضم إليها احلج ضممته وإذا بدأت باحلج فال تضم إليه عمرة قال فما أصنع إذا أردت ذلك قال 

عليك إداوة من ماء مث حترم هبما مجيعا فتطوف هلما طوافني كذلك رواه بن عيينة عن منصور وأبو نصر هذا غري 
  معروف 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا حيىي بن حممد ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة  - ٨٥٣١
لقي عليا وقد أهل علي رضي اهللا عنه باحلج والعمرة : نصر السلمي أنه  عن منصور مسع مالك بن احلارث عن أيب

فأهل هو باحلج قال فقلت لعلي أهل هبما مجيعا فقال علي رضي اهللا عنه إمنا ذلك لو كنت حني ابتدأت دعوت 
إىل يوم بإداوتك فاغتسلت مث أهللت هبما مجيعا مث طفت طوافني طوافا حبجك وطوافا بعمرتك مث مل حيل منك شيء 

النحر ورواه الثوري عن منصور حدثين إبراهيم عن مالك بن احلارث أو مالك حدثنيه وقال ال ذاك لو كنت بدأت 
بالعمرة قال علي رضي اهللا عنه فإذا أقرنت فافعل كذا فذكره مبعناه وكان منصور يشك يف مساعه من مالك نفسه 

   ٢٦أو من إبراهيم عنه 

  باب من قال العمرة تطوع



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس هو األصم أنبأ الربيع  - ٨٥٣٢
أنبأ الشافعي قال قاله سعيد بن سامل واحتج بأن سفيان الثوري أخربه عن معاوية بن إسحاق عن أيب صاحل احلنفي أن 

ة تطوع قال الشافعي يف الكتاب فقلت له يعين بعض احلج جهاد والعمر: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
املشرقيني أتثبت مثل هذا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال هو منقطع قال الشيخ وقد روى من حديث شعبة 
عن معاوية بن إسحاق عن أيب صاحل عن أيب هريرة موصوال والطريق فيه إىل شعبة طريق ضعيف ورواه حممد بن 

  سامل األفطس عن بن جبري عن بن عباس مرفوعا وحممد هذا متروك  الفضل بن عطية عن

وأخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنبأ أبو نصر حممد بن محدويه بن سهل املروزي ثنا  - ٨٥٣٣
الزبري عن  عبد اهللا بن محاد اآلملي ثنا سعيد بن عفري األنصاري املصري حدثين حيىي بن أيوب عن عبيد اهللا عن أيب

يا رسول اهللا العمرة واجبة وفريضتها كفريضة احلج قال ال وأن تعتمر خري لك كذا قال عن : جابر أنه قال قلت 
عبيد اهللا وهو عبيد اهللا بن املغرية تفرد به عن أيب الزبري ذكره يعقوب بن سفيان وحممد بن عبد الرحيم الربقي 

بن املغرية ورواه الباغندي عن جعفر بن مسافر عن بن عفري قال عن وغريمها عن بن عفري عن حيىي عن عبيد اهللا 
حيىي عن عبيد اهللا بن عمر وهذا وهم من الباغندي وقد رواه بن أيب داود عن جعفر كما رواه الناس وإمنا يعرف 

  هذا املنت باحلجاج بن أرطأة عن حممد بن املنكدر عن جابر 

سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو  - ٨٥٣٤
مرزوق ثنا يعقوب بن إسحاق ثنا عبد الواحد بن زياد عن احلجاج عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا رضي 

ا رواه احلجاج بن أن رجال قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم أواجبة العمرة قال ال وأن تعتمر خري لك كذ: اهللا عنه 
  أرطاة مرفوعا 

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي ثنا أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل  - ٨٥٣٥
ثنا بن أيب مرمي أخربين حيىي بن أيوب أخربين بن جريج واحلجاج بن أرطاة عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا 

سئل عن العمرة أواجبة فريضة كفريضة احلج قال ال وأن تعتمر خري لك هذا هو احملفوظ عن : نه أنه رضي اهللا ع
  جابر موقوف غري مرفوع وروي عن جابر مرفوعا خبالف ذلك وكالمها ضعيف 

رزوق أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا إبراهيم بن م - ٨٥٣٦
يقول } وأمتوا احلج والعمرة هللا { أنه كان يقرأ : ثنا يعقوب بن إسحاق احلضرمي ثنا وهيب عن عبد اهللا بن عون 

باب من قال بوجوب  ٢٧ويقول هي تطوع } وأمتوا احلج والعمرة هللا { هي واجبة قال وكان الشعيب يقروها 
أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران  - ٨٥٣٧} هللا وأمتوا احلج والعمرة { العمرة استدالال بقول اهللا تعاىل 

العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو بن البختري الرزاز ثنا حممد بن عبيد اهللا بن يزيد ثنا يونس بن حممد ثنا 
أن ليس  قلت البن عمر يا أبا عبد الرمحن إن قوما يزعمون: معتمر هو بن سليمان عن أبيه عن حيىي بن يعمر قال 

قدر قال فهل عندنا منهم أحد قال قلت ال قال فأبلغهم عين إذا لقيتهم أن بن عمر بريء إىل اهللا منكم وأنتم برءاء 
منه مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول بينما حنن جلوس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ جاء رجل 

 ورك بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما جيلس عليه سحناء سفر وليس من أهل البلد يتخطى حىت
أحدنا يف الصالة مث وضع يده على ركبيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا حممد ما اإلسالم قال أن تشهد 



ابة وتتم أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وأن تقيم الصالة وتؤيت الزكاة وحتج البيت وتعتمر وتغتسل من اجلن
الوضوء وتصوم رمضان قال فإن قلت هذا فأنا مسلم قال نعم قال صدقت وذكر احلديث رواه مسلم يف الصحيح 

  عن حجاج بن الشاعر عن يونس بن حممد إال أنه مل يسق متنه 

اه أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم مبعن - ٨٥٣٨
قاال ثنا شعبة عن النعمان بن سامل عن عمرو بن أوس عن أيب رزين قال حفص يف حديثه رجل من بين عامر أنه قال 

  يا رسول اهللا إن أيب شيخ كبري ال يستطيع احلج والعمرة وال الظعن قال أحجج عن أبيك واعتمر : 

سلمة قال سألت مسلم بن احلجاج عن هذا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ ثنا أمحد بن  - ٨٥٣٩
احلديث يعين حديث أيب رزين هذا فقال مسعت أمحد بن حنبل يقول ال أعلم يف إجياب العمرة حديثا أجود من هذا 

  : وال أصح منه ومل جيوده أحد كما جوده شعبة 

ر ثنا إبراهيم بن فهد البصري ثنا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفا - ٨٥٤٠
مسلم بن إبراهيم ثنا محيد بن مهران الكندي ثنا حممد بن سريين عن بن حطان عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت 

يا رسول اهللا هل على النساء جهاد قال نعم جهاد ال قتال فيه احلج والعمرة جهادهن وكذلك رواه عبد الرمحن : 
  هران مبعناه بن مهدي عن محيد بن م

وأخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا أبو األحوص  - ٨٥٤١
حممد بن اهليثم بن محاد ثنا حيىي بن عبد اهللا بن بكري حدثين الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل 

مد بن إبراهيم عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عن يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد عن حم
  جهاد الكبري والضعيف واملرأة احلج والعمرة : عليه و سلم قال 

وروى عبد اهللا بن هليعة عن عطاء بن أيب رباح عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى  - ٨٥٤٢
والعمرة فريضتان واجبتان حدثناه أبو سعد الزاهد أنبأ أبو احلسن حممد بن احلسن بن  احلج: اهللا عليه و سلم قال 

إمساعيل الضرير أنبأ جعفر بن حممد الفريايب ثنا قتيبة ثنا بن هليعة فذكره وبن هليعة غري حمتج به ويف حديث الصيب بن 
وبني علي وإين أهللت هبما فقال هديت معبد أنه قال لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إين وجدت احلج والعمرة مكت

  لسنة نبيك صلى اهللا عليه و سلم وذلك يرد إن شاء اهللا يف باب القارن يهريق دما 

أخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل املاسرجسي ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا حممد  - ٨٥٤٣
  احلج والعمرة فريضتان : ن أيوب عن نافع عن بن عمر قال بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ شعبة ع

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ احلسن بن علي بن زياد ثنا إبراهيم بن موسى  - ٨٥٤٤
ق ليس من خل: وعبد اجمليد بن عبد العزيز عن بن جريج أخربين نافع موىل بن عمر أن عبد اهللا بن عمر كان يقول 

اهللا أحد إال عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إىل ذلك سبيال فمن زاد بعدها شيئا فهو خري وتطوع قال بن 
  جريج وأخربت عن بن عباس رضي اهللا عنه أنه قال العمرة واجبة كوجوب احلج من استطاع إليه سبيال 



أ علي بن عمر احلافظ أنبأ أبو حممد بن وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث قاال أنب - ٨٥٤٥
فذكره مبثله إال أنه : صاعد ثنا أبو عبيد اهللا املخزومي ثنا هشام بن سليمان وعبد اجمليد بن عبد العزيز عن بن جريج 

  قال قال بن جريج وأخربت عن عكرمة أن بن عباس قال فذكره 

فراس ثنا أبو جعفر الديبلي ثنا سفيان عن عمرو بن  أخربنا أبو الفتح العمري الفقيه أنبأ أبو احلسن بن - ٨٥٤٦
رواه الشافعي عن } وأمتوا احلج والعمرة هللا { إهنا لقرينتها يف كتاب اهللا : دينار عن طاوس عن بن عباس قال واهللا 

  سفيان بن عيينة 

بن عبد امللك ثنا يزيد  وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد - ٨٥٤٧
أن رجال سأل بن عباس عن الرجل : يعين بن هارون أنبأ سليمان يعين التيمي عن حيان بن عمري أيب العالء 

  الصرورة يبدأ بالعمرة قبل احلج فقال نسكان هللا ال يضرك بأيهما بدأت 

ثنا حيىي بن أيوب املقابري ثنا عباد بن وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الوليد ثنا حممد بن نعيم  - ٨٥٤٨
أن زيد بن ثابت سئل العمرة قبل احلج قال صالتان ال يضرك : عباد املهليب ثنا هشام بن حسان عن حممد بن سريين 

  بأيهما بدأت وقد رواه إمساعيل بن سامل عن بن سريين مرفوعا والصحيح موقوف 

بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن علي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد  - ٨٥٤٩
الوراق ثنا عبد اهللا بن رجاء ثنا إسرائيل عن ثوير عن أبيه قال مسعت بن مسعود يقول وأقيموا احلج والعمرة إىل 

قلت العمرة واجبة واهللا لوال التحرج إين مل أمسع من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيها شيئا ل: البيت مث يقول 
  مثل احلج 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان األصبهاين ثنا حممد بن احلسن بن علي بن حبر  - ٨٥٥٠
أمرمت بإقامة : ثنا أبو بكر بن نافع ثنا الفضل بن العالء عن أشعث عن أيب إسحاق عن مسروق قال قال عبد اهللا 

  ا الزكاة وأقيموا احلج والعمرة إىل البيت واحلج احلج األكرب والعمرة احلج األصغر أربع أقيموا الصالة وآتو

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن القاسم بن زكريا ثنا عباد بن  - ٨٥٥١
ة كوجوب احلج وهو احلج العمرة واجب: يعقوب ثنا إبراهيم بن أيب حيىي عن داود عن عكرمة عن بن عباس قال 

  األصغر 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن حممود الواسطي ثنا حممد بن عبد  - ٨٥٥٢
احلج األكرب : امللك بن مروان ثنا يزيد بن هارون ثنا ورقاء عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن شداد عن بن عباس قال 

  غر العمرة وقد روى يف هذا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم النحر واحلج األص

أخربنا حممد بن احلسني السلمي أنبأ أبو سعيد اخلاليل أنبأ أبو يعلى املوصلي وعبد اهللا بن حممد بن عبد  - ٨٥٥٣
بن  العزيز قاال ثنا احلكم بن موسى ثنا حيىي بن محزة عن سليمان بن داود حدثين الزهري عن أيب بكر بن حممد



أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتب إىل أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض : عمرو بن حزم عن أبيه عن جده 
  والسنن والديات فبعث به مع عمرو بن حزم وفيه إن العمرة احلج األصغر 

ملروزي ثنا عبد أخربنا أبو القاسم عبد اخلالق بن علي بن عبد اخلالق املؤذن أنبأ أبو أمحد بن محدان ا - ٨٥٥٤
الصمد بن الفضل ثنا علي بن قادم ثنا مسعر عن عبد امللك بن ميسرة عن طاوس عن سراقة بن مالك بن جعشم 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قائما يف الوادي خيطب وهو يقول دخلت العمرة يف احلج إىل يوم : قال 
  القيامة 

  إىل غريهامجاع أبواب ما جيزئ من العمرة إذا مجعت 

 )٢٨   

  باب جواز القرآن وهو اجلمع بني احلج والعمرة بإحرام واحد

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن احلكم عن  - ٨٥٥٥
نة وعثمان رضي اهللا شهدت عثمان وعليا رضي اهللا عنهما بني مكة واملدي: علي بن حسني عن مروان بن احلكم قال 

عنه ينهي عن املتعة وأن جيمع بينهما فلما رأى ذلك علي رضي اهللا عنه أهل هبما مجيعا فقال لبيك بعمرة وحجة معا 
فقال عثمان رضي اهللا عنه تراين أهنى الناس عن شيء وأنت تفعله فقال ما كنت ألدع سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  ه البخاري من حديث غندر عن شعبة و سلم لقول أحد من الناس أخرج

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا بن منري عن  - ٨٥٥٦
األعمش ح وحدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء وقراءة أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن 

كنت رجال حديث عهد جباهلية : ة عن األعمش عن شقيق بن سلمة عن الصيب بن معبد قال نصر ثنا أبو معاوي
ونصرانية فأسلمت فاجتهدت فأهللت باحلجة والعمرة فخرجت أهل هبما فمررت على زيد بن صوحان وسلمان بن 

فخرجت كأمنا أمحلهما ربيعة بالعذيب وأنا أهل هبما فقال أحدمها هلذا أضل من بعري أهله وقال اآلخر أهبما مجيعا 
على ظهري حىت قدمت على عمر رضي اهللا عنه فذكرت له الذي قاال فقال إهنما ال يقوالن شيئا هديت لسنة نبيك 

   ٢٩صلى اهللا عليه و سلم لفظ حديث أيب معاوية 

  باب القارن يهريق دما

بو بكر حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أ - ٨٥٥٧
روح بن عبادة وعبد اهللا بن يوسف قاال أنبأ مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا 
قالت خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

عه هدي فليهلل باحلج مع العمرة وال حيل حىت حيل منهما مجيعا وذكر باقي احلديث أخرجاه يف من كان م: و سلم 
  الصحيح من حديث مالك 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد حدثين أيب ح قال وأنبأ أبو الفضل بن  - ٨٥٥٨
هيم وحممد بن رافع وحممد بن حيىي قال إسحاق أنبأ وقالوا ثنا عبد إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبرا

خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم : الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
يهل عام حجة الوداع فأهللت بعمرة ومل أكن سقت اهلدي فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم من كان معه هدي فل

باحلج مع عمرته مث ال حيل حىت حيل منهما مجيعا قالت فحضت فلما دخلت ليلة عرفة قلت يا رسول اهللا إين كنت 
أهللت بعمرة فكيف أصنع حبجيت فقال انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة وأهلي باحلج فلما قضيت 

اليت أمسكت عنها رواه مسلم يف الصحيح عن حجيت أمر عبد الرمحن بن أيب بكر فأعمرين من التنعيم مكان عمريت 
عبد بن محيد عن عبد الرزاق وفيه دليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أمر أن يهل باحلج مع العمرة من 

كان معه هدي وإمنا أمر عائشة رضي اهللا عنها بذلك وإن مل يكن معها هدي خوفا من فوات حجتها مث إنه صلى اهللا 
  ذبح عن أزواجه البقر وحديث أيب الزبري عن جابر يقطع بكوهنا قارنة وقد مضى ذكره عليه و سلم 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ثنا  - ٨٥٥٩
: ة رضي اهللا عنها قالت سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرمحن بن القاسم بن حممد عن أبيه عن عائش

ضحى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن نسائه بالبقر أخرجاه من حديث بن عيينة وقال بعضهم يف احلديث ذبح 
وقال عبد العزيز املاجشون عن عبد الرمحن بن القاسم يف هذا احلديث أهدى عن نسائه البقر وقالت عمرة عن 

  اهللا عليه و سلم عن أزواجه البقر  عائشة رضي اهللا عنها ذبح رسول اهللا صلى

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ٨٥٦٠
أن رسول : العباس بن الوليد بن مزيد البريويت أنبأ عقبة بن علقمة ثنا يونس بن يزيد األيلي عن الزهري قال بلغنا 

 عليه و سلم حنر عن آل حممد صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع بقرة واحدة كانت عمرة حتدث اهللا صلى اهللا
به عن عائشة ورواه حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت ذبح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أزواجه 

  البقر وذلك يرد إن شاء اهللا تعاىل 

فظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا هارون بن وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلا - ٨٥٦١
حنر النيب صلى اهللا عليه و سلم عن : عبد اهللا ثنا حممد بن بكر أنبأ بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابرا يقول 

  نسائه بقرة يف حجته رواه مسلم عن حممد بن حامت عن حممد بن بكر 

بو القاسم عبد اخلالق بن علي بن عبد اخلالق املؤذن أنبأ أبو الوليد حسان بن حممد القرشي ثنا وأخربنا أ - ٨٥٦٢
مسدد بن قطن ثنا داود بن رشيد ثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب 

ة بينهن تفرد به الوليد بن مسلم ومل اعتمر من نسائه بقر: هريرة قال ذبح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عمن 
يذكر مساعه فيه عن األوزاعي وحممد بن إمساعيل البخاري كان خياف أن يكون أخذه عن يوسف بن السفر واهللا 

  أعلم 



وقد أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو علي احلسني بن علي احلافظ أنبأ أبو عبد الرمحن أمحد بن  - ٨٥٦٣
ر ثنا حممد بن عبد اهللا بن ميمون اإلسكندراين ثنا الوليد بن مسلم ثنا األوزاعي حدثين حيىي بن أيب شعيب الفقيه مبص

  يف حجة الوداع فإن كان قوله حدثنا األوزاعي حمفوظا صار احلديث جيدا : كثري فذكره وقال 

بن حيىي وأبو األزهر  أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا حممد - ٨٥٦٤
خرج بن عمر : ومحدان السلمي قالوا ثنا عبد الرزاق أنبأ عبيد اهللا بن عمر وعبد العزيز بن أيب رواد عن نافع قال 

رضي اهللا عنه يريد احلج زمن نزل احلجاج بابن الزبري فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا خناف أن يصدوك 
 أسوة حسنة إذن اصنع كما صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أشهدكم أين فقال لقد كان لكم يف رسول اهللا

قد أوجبت عمرة مث خرج حىت إذا كان بظهر البيداء قال ما شأن احلج والعمرة إال واحد أشهدكم أين قد أوجبت 
ومل يزد على  حجا مع عمريت وأهدي هديا اشتراه بقديد فانطلق حىت قدم مكة فطاف بالبيت وبني الصفا واملروة

ذلك ومل ينحر ومل حيلق ومل يقصر ومل حيلل من شيء كان حرم منه حىت إذا كان يوم النحر حنر وحلق مث رأى أن قد 
قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه األول مث قال هكذا فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخرجاه يف الصحيح 

  من حديث عبيد اهللا بن عمر 

بو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن قدامة بن أعني وعثمان بن أيب شيبة أخربنا أ - ٨٥٦٥
كنت رجال أعرابيا نصرانيا : املعىن قاال ثنا جرير بن عبد احلميد عن منصور عن أيب وائل قال قال الصيب بن معبد 

ناه إين حريص على اجلهاد وإين وجدت احلج فأسلمت فأتيت رجال من عشرييت يقال له هذمي بن ثرملة فقلت يا ه
والعمرة مكتوبني علي فكيف يل بأن أمجعهما فقال امجعهما واذبح ما استيسر من اهلدي فأهللت هبما فلما أتيت 

العذيب لقيين سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل هبما معا فقال أحدمها لآلخر ما هذا بأفقه من بعريه ذلك 
لي جبل حىت أتيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقلت له يا أمري املؤمنني إين كنت رجال أعرابيا فكأمنا ألقي ع

نصرانيا وإين أسلمت وأنا حريص على اجلهاد وإين وجدت احلج والعمرة مكتوبني علي فأتيت رجال من قومي فقال 
 عنه هديت لسنة نبيك صلى اهللا عليه امجعهما واذبح ما استيسر من اهلدي وإين أهللت هبما معا فقال عمر رضي اهللا

   ٣٠و سلم 

  باب العمرة قبل احلج واحلج قبل العمرة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسن بن حليم بن حممد بن حليم الصائغ أنبأ أبو املوجه أنبأ عبدان أنبأ  - ٨٥٦٦
احلج فقال ال بأس على أحد أن يعتمر  أن عكرمة بن خالد سأل بن عمر عن العمرة قبل: عبد اهللا أنبأ بن جريج 

قبل أن حيج قال عكرمة قال بن عمر اعتمر النيب صلى اهللا عليه و سلم قبل أن حيج رواه البخاري يف الصحيح عن 
  أمحد بن حممد عن بن املبارك 

بن يعقوب ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد  - ٨٥٦٧
: حممد بن عبد الوهاب الفراء أنبأ جعفر بن عون أنبأ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

خرجنا موافني هلالل ذي احلجة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة 
وم من أهل بعمرة ومنهم من أهل حبج فكنت أنا ممن أهل بعمرة فإين لوال أين أهديت ألهللت بعمرة وكان من الق



فقدمت مكة وأنا حائض فأدركين يوم عرفة فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال دعي عمرتك 
وانقضي شعرك وامتشطي وأهلي حبج حىت إذا صدرت وقضى اهللا حجها أرسل معها عبد الرمحن بن أيب بكر ليلة 

ها وأهلت من التنعيم بعمرة مكان عمرهتا فقضى اهللا عمرهتا ومل يكن يف ذلك هدي وال صيام وال احلصبة فأردف
صدقة قوله فقضى اهللا عمرهتا من قول عروة وإمنا مل يكن يف ذلك هدي ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان قد 

رجاه يف الصحيحني من أوجه أهدى عنها وعمن اعتمر من أزواجه بقرة بينهن كما مضى ذكره وهذا احلديث أخ
عن هشام بن عروة وأخرجه البخاري عن حممد عن أيب معاوية عن هشام أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل 
حممد بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ أبو معاوية قال وحدثنا هناد ثنا أبو معاوية عن هشام 

عائشة رضي اهللا عنها قالت خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم موافني هلالل ذي احلجة  بن عروة عن أبيه عن
فقال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أحب منكم أن يهل فليهل حبج ومن أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل 

  بعمرة مث ذكر معىن األول وأضاف كالم عروة إليه 

احلافظ ثنا أبو العباس هو األصم ثنا الربيع بن سليمان ثنا أسد بن موسى ثنا الليث بن أخربنا أبو عبد اهللا  - ٨٥٦٨
حججت مع موالي فدخلت على أم سلمة رضي اهللا عنها فقلت : سعد ثنا يزيد بن أيب حبيب عن أيب عمران قال 

ولون من كان صرورة أعتمر قبل أن أحج فقالت إن شئت فاعتمر قبل أن حتج وإن شئت فبعد أن حتج فقلت إهنم يق
فال يصلح أن يعتمر قبل أن حيج فسألت أمهات املؤمنني فقلن مثل ما قالت فرجعت إليها فأخربهتا فقالت نعم 

   ٣١وأشفيك مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أهلوا يا آل حممد بعمرة يف حج 

  شاءه من باب املتمتع بالعمرة إىل احلج إذا أقام مبكة حىت ينشىء احلج إن

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا  - ٨٥٦٩مكة ال من امليقات 
وهو خيرب عن حجة النيب : أمحد بن الوليد ثنا حجاج قال قال بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم بعد ما طفنا أن حنل قال النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى اهللا عليه و سلم قال فأمرنا النيب 
فإذا أردمت أن تنطلقوا إىل مىن فأهلوا قال فأهللنا من البطحاء أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث حيىي القطان عن 

  بن جريج 

صافة أنبأ أمحد بن سلمان النجاد أخربنا أبو القاسم عبيد اهللا بن عمر بن علي الفقيه ببغداد يف مسجد الر - ٨٥٧٠
ثنا أمحد بن حممد ثنا أبو نعيم الفضل بن دكني ثنا أبو شهاب موسى بن نافع األسدي قال قدمت مكة وأنا متمتع 

بعمرة فدخلت قبل التروية بثالثة أيام فقال يل أناس من أهل مكة تصري اآلن حجتك مكية فدخلت على عطاء بن 
أنه حج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم ساق البدن وقد :  جابر بن عبد اهللا أيب رباح أستفتيه فقال حدثين

أهلوا باحلج مفردا فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحلوا من إحرامكم بالطواف بالبيت وبني الصفا 
تم هبا متعة قالوا كيف جنعلها متعة واملروة وأقصروا وأنتم حالل فإذا كان يوم التروية فأهلوا باحلج واجعلوا اليت قدم

وقد مسينا احلج فقال افعلوا ما أمرتكم فلوال أين سقت اهلدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به ولكن ال حيل مين حرام 
حىت يبلغ اهلدي حمله ففعلوا رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم ورواه مسلم عن حممد بن عبد اهللا بن منري عن 

  أيب نعيم 



أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أمحد بن حممد بن زياد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر  - ٨٥٧١
املخرمي ثنا إسحاق بن يوسف األزرق ثنا عبد امللك عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا قال قدم رسول اهللا صلى اهللا 

لى اهللا عليه و سلم أن جنعلها عمرة فضاقت بذلك فأمرنا رسول اهللا ص: عليه و سلم ألربع ليال من ذي احلجة 
صدورنا وكرب علينا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أيها الناس أحلوا فلوال اهلدي الذي معي فعلت مثل 
الذي تفعلون قال فأحللنا حىت وطئنا النساء وفعلنا مثل ما يفعل احلالل حىت إذا كان عشية التروية وجعلنا مكة 

  لبينا باحلج أخرجه مسلم من حديث عبد امللك بن أيب سليمان وقال أهللنا بظهر 

أخربنا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف الفقيه أنبأ أبو سعيد عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب الرازي ثنا  - ٨٥٧٢
حاب النيب صلى اهللا عليه حممد بن أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة عن سعيد بن املسيب قال كان أص

   ٣٢يتمتعون يف أشهر احلج فإذا مل حيجوا عامهم ذلك مل يهدوا شيئا : و سلم 

  باب املفرد أو القارن يريد العمرة بعد الفراغ من نسكه خرج من احلرم مث

عبد اهللا حممد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو  - ٨٥٧٣أهل من أين شاء 
بن يعقوب ثنا حامد بن أيب حامد املقرئ ثنا إسحاق بن سليمان الرازي ثنا أفلح بن محيد عن القاسم عن عائشة 

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مهلني باحلج يف أشهر احلج ويف حرم احلج وليايل : رضي اهللا عنها قالت 
قال من مل يكن منكم معه هدي فأحب أن جيعلها عمرة فليفعل ومن احلج حىت نزلنا بسرف فخرج إىل أصحابه ف

كان معه هدي فال فمنهم اآلخذ هبا ومنهم التارك هلا ممن مل يكن معه اهلدي فأما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
كي فقال فكان معه اهلدي ومع رجال من أصحابه هلم قوة قالت فدخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا أب

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما شأنك فقلت مسعت كالمك مع أصحابك يف العمرة قال ما لك قلت ال أصلي 
قال فال يضرك تكوين يف حجة وعسى اهللا أن يرزقكها وإمنا أنت من بنات آدم كتب اهللا عليك ما كتب عليهن 

ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احملصب قالت فخرجت يف حجيت حىت نزلنا مىن فطهرت فطفت بالبيت مث نز
فدعا عبد الرمحن بن أيب بكر فقال اخرج بأختك من احلرم فلتهل بالعمرة مث تطوف بالبيت وأفرغا حىت تأتياين فإين 

أنتظركما ها هنا قالت فخرجنا فأهللنا مث طفت بالبيت وبالصفا واملروة فجئنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو 
له من جوف الليل فقال هل فرغتم قلت نعم فأذن يف أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل يف منز

صالة الصبح مث خرج إىل املدينة رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم عن أفلح ورواه مسلم عن بن منري عن 
   ٣٣إسحاق بن سليمان 

  باب من استحب اإلحرام بالعمرة من اجلعرانة

خربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن أيوب ثنا هدبة بن خالد ثنا مهام عن أ - ٨٥٧٤
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم اعتمر أربع عمر كلهن يف ذي القعدة إال اليت مع حجته : قتادة عن أنس أخربهم 

قعدة وعمرة من اجلعرانة حني قسم غنيمة حنني يف ذي عمرة احلديبية يف ذي القعدة وعمرة من العام املقبل يف ذي ال
  القعدة وعمرته مع حجته رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن هدبة بن خالد 



أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٨٥٧٥
أن : عن مزاحم عن عبد العزيز بن عبد اهللا بن خالد عن حمرش الكعيب الشافعي أنبأ بن عيينة عن إمساعيل بن أمية 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم خرج من اجلعرانة ليال فاعتمر وأصبح هبا كبائت 

وبإسناده أخربنا الشافعي أنبأ مسلم عن بن جريج يعين عن مزاحم هذا احلديث هبذا اإلسناد فقال بن  - ٨٥٧٦
  فعي رمحه اهللا وأصاب بن جريج ألن ولده عندنا يقولون بنو خمرش قال الشا: جريج وهو خمرش 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حيىي بن أيب طالب  - ٨٥٧٧
: الكعيب قال أنبأ عبد الوهاب أنبأ بن جريج أخربين مزاحم بن أيب مزاحم عن عبد العزيز بن عبد اهللا عن حمرش 

خرج النيب صلى اهللا عليه و سلم من اجلعرانة ليال معتمرا فدخل مكة ليال فقضى عمرته مث خرج من حتت ليلته 
فأصبح باجلعرانة كذا قال حمرش باحلاء وكأن الرواية هكذا وبن جريج رأى أن ذلك باخلاء معجمة يف رواية مسلم 

   ٣٤بن خالد عنه واهللا أعلم 

  من التنعيمباب من أحرم هبا 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ٨٥٧٨
سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة أنه مسع عمرو بن دينار يقول مسعت عمرو بن أوس يقول أخربين عبد الرمحن بن 

  ى اهللا عليه و سلم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم أن النيب صل: أيب بكر رضي اهللا عنهما 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس قال مسعت عثمان بن سعيد  - ٨٥٧٩
فذكره بنحوه رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن املديين ورواه : يقول مسعت عليا يقول عن سفيان عن عمرو 

  عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن سفيان  مسلم

أخربنا أبو املنصور الظفر بن حممد بن أمحد العلوي أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين  - ٨٥٨٠
بالكوفة ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة ثنا شهاب بن عباد العبدي ثنا داود بن عبد الرمحن عن عبد اهللا بن عثمان بن 

سف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرمحن بن أيب بكر عن أبيها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خثيم عن يو
أردف أختك يعين عائشة فأعمرها من التنعيم فإذا هبطت هبا األكمة فمرها فلتحرم فإهنا عمرة : قال لعبد الرمحن 

  مستقبلة كذا وجدته يف أصل كتابه مستقبلة 

الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ح وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد وقد أخربنا أبو علي  - ٨٥٨١
فذكره : املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب قاال ثنا عبد األعلى بن محاد ثنا داود العطار 

وصلى اهللا على حممد  بسم اهللا الرمحن الرحيم رب يسر وأعن يا كرمي]  ٢ص [ بنحوه وقال فإهنا عمرة متقبلة 
  وآله وسلم 

أخربنا الشيخ األصيل أبو القاسم منصور بن عبد املنعم بن عبد اهللا الفراوي رمحه اهللا قراءة عليه  - ٨٥٨٢
بنيسابور حرسها اهللا وأجاز يل مجيع مسموعاته وجمازاته قال أخربنا أبو املعايل أمحد بن إمساعيل الفارسي رمحه اهللا قال 



مسموعاته قال أخربنا احلافظ أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي رمحه اهللا وأنبأنا غري واحد من  وأجاز يل مجيع
  : أشياخنا عن أيب القاسم أمحد بن طاهر قال أخربنا أبو بكر البيهقي قال 

  مجاع أبواب االختيار يف إفراد احلج والتمتع بالعمرة

 )٣٥   

  تمتع وان مجيع ذلك واسع لهباب اخليار بني أن يفرد أو يقرن أو ي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا  - ٨٥٨٣
القعنيب فيما قرأ على مالك عن أيب األسود حممد بن عبد الرمحن بن نوفل عن عروة بن الزبري عن عائشة زوج النيب 

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة : قالت  صلى اهللا عليه و سلم أهنا
ومنا من أهل حبج وعمرة ومنا من أهل باحلج وأهل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باحلج فأما من أهل باحلج أو 

عنيب ورواه مسلم عن حيىي بن مجع احلج والعمرة فلم حيلوا حىت كان يوم النحر رواه البخاري يف الصحيح عن الق
  حيىي عن مالك 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر حممد بن حممد بن عبد اهللا البغدادي بنيسابور وأبو حفص  - ٨٥٨٤
عمر بن حممد اجلمحي مبكة قاال ثنا علي بن عبد العزيز ثنا إبراهيم بن زياد سيالن ثنا عباد بن عباد ثنا عبيد اهللا بن 

منا من أهل باحلج مفردا ومنا من قرن ومنا من متتع رواه مسلم : عمر عن القاسم عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
  يف الصحيح عن حيىي بن أيوب عن عباد بن عباد 

وأخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا  - ٨٥٨٥
فيان ثنا أبو صاحل وبن بكري وحممد بن خالد عن الليث حدثين بن شهاب أن حنظلة بن علي األسلمي يعقوب بن س

والذي نفسي بيده ليهلن بن مرمي بفج : أخربه أنه مسع أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ٣٦لليث الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة عن ا

  باب من اختار اإلفراد ورآه أفضل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسني أمحد بن عثمان اآلدمي ببغداد ثنا حممد بن ماهان ثنا عبد  - ٨٥٨٦
الرمحن بن مهدي ثنا مالك ح وأنبأ أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن 

أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن اهليثم سليمان 
الشعراين ثنا بن أيب أويس حدثين خايل مالك بن أنس ح وأنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه 

مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي اهللا  أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفرد احلج رواه مسلم يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس وحيىي بن : عنها 
  حيىي 



بن رجاء ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا هشام بن علي ثنا عبد اهللا  - ٨٥٨٧
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا : عبد العزيز عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

عليه و سلم وال نذكر إال احلج فلما جئنا سرف طمثت قالت فدخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا 
أحج العام قال فلعلك نفست قالت قلت نعم قال إن هذا شيء أبكي قال ما يبكيك قالت فقلت واهللا لوددت أن ال 

كتبه اهللا على بنات آدم فافعلي ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت حىت تطهري فلما قدمنا مكة قال النيب صلى 
اهللا اهللا عليه و سلم ألصحابه اجعلوها عمرة قالت فحل الناس إال من كان معه اهلدي قالت وكان اهلدي مع رسول 

صلى اهللا عليه و سلم وأيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما وذي اليسارة قالت مث راحوا مهلني باحلج قالت فلما كان 
يوم النحر طهرت فأرسلين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأفضت قالت وأتينا بلحم بقر فقلت ما هذا قالوا 

لت فلما كان ليلة احلصبة قلت للنيب صلى اهللا عليه و أهدى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن نسائه البقر قا
سلم يرجع الناس حبجة وعمرة وارجع حبجة قالت فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عبد الرمحن بن أيب بكر 

فأردفين على مجله قالت فإين ألذكر وأنا جارية حديثة السن فيطرف وجهي مؤخرة الرحل حىت أتى التنعيم فأهللت 
جزاء العمرة الثانية اليت اعتمروا أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيحني من حديث عبد العزيز بن أيب سلمة بعمرة 

  املاجشون 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان عن  - ٨٥٨٨
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال من أراد : الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

منكم أن يهل حبج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل حبج فليهل قالت عائشة رضي اهللا عنها وأهل رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم حبج وأهل به ناس معه وأهل ناس بالعمرة واحلج وأهل ناس بالعمرة فكنت فيمن أهل بالعمرة رواه 

لم يف الصحيح عن بن أيب عمر وزاد فيه فمن أراد أن يهل بعمرة فليهل وقد روينا عن أيب األسود عن عروة عن مس
  عائشة رضي اهللا عنها مثل هذا املعىن 

روى محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و  - ٨٥٨٩
ا أنا فأهل باحلج فإن معي اهلدي أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو يف قصة احلج قال وأم: سلم 

  داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد فذكره 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا  - ٨٥٩٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهل هو : ثين جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه حبيب يعين املعلم عن عطاء حد

وأصحابه باحلج وليس مع أحد منهم يومئذ هدي إال النيب صلى اهللا عليه و سلم وطلحة رضي اهللا عنه وكان علي 
ه و سلم وأن النيب صلى رضي اهللا عنه قدم من اليمن ومعه اهلدي فقال أهللت مبا أهل به رسول اهللا صلى اهللا علي

اهللا عليه و سلم أمر أصحابه أن جيعلوها عمرة يطوفوا مث يقصروا وحيلوا إال من كان معه اهلدي فقالوا ننطلق إىل مىن 
وذكرنا يقطر فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إين لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت 

  ولوال أن معي اهلدي ألحللت 

: وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا يعين بن أمحد بن حنبل حدثين أيب  - ٨٥٩١
فذكر احلديث بإسناده حنوه وزاد وأن عائشة رضي اهللا عنها حاضت فنسكت املناسك كلها غري أهنا مل تطف بالبيت 



عمرة وانطلق باحلج فأمر عبد الرمحن رضي اهللا عنه أن فلما طهرت طافت قالت يا رسول اهللا أتنطلقون حبجة و
خيرج معها إىل التنعيم فاعتمرت بعد احلج يف ذي احلجة وأن سراقة بن مالك بن جعشم رضي اهللا عنه لقي رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالعقبة وهو يرميها فقال ألكم هذه خاصة يا رسول اهللا قال بل لألبد رواه البخاري يف 

  صحيح عن حممد بن املثىن عن عبد الوهاب بطوله ال

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد الرمحن السلمي من أصله وأبو سعيد بن أيب عمرو وأبو بكر بن  - ٨٥٩٢
رجاء األديب قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو عمر أمحد بن عبد اجلبار العطاردي ثنا أبو معاوية عن 

  أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجته باحلج ليس معه عمرة : عن أيب سفيان عن جابر قال األعمش 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو السري الطوسي ثنا علي بن احلسني بن اجلنيد ثنا حيىي بن أيوب ثنا  - ٨٥٩٣
نيسابور وأبو حممد احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن عباد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق ب

فراس مبكة قالوا أنبأ أبو حفص عمر بن حممد بن أمحد اجلمحي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا إبراهيم بن زياد أنبأ عباد 
لم أهللنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و س: بن عباد عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنه قال 

  باحلج مفردا رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن أيوب عن عباد بن عباد هبذا اللفظ 

وأخربنا الشيخ أبو الفتح العمري أنبأ عبد الرمحن بن أيب شريح ثنا أبو القاسم البغوي ثنا عبد اهللا بن  - ٨٥٩٤
أن رسول اهللا صلى اهللا : بن عمر عون ثنا عباد بن عباد عن عبد اهللا أو عبيد اهللا بن عمر الشك مين عن نافع عن 

عليه و سلم أهل باحلج مفردا رواه مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن عون عن عباد عن عبيد اهللا بن عمر هبذا 
  اللفظ ورواه احلسن بن علي التميمي عن أيب القاسم البغوي وقال عن عبيد اهللا بال شك 

نا أمحد بن عبيد الصفار ثنا النرسي أمحد بن عبيد اهللا ثنا روح أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ث - ٨٥٩٥
قال أهل رسول اهللا صلى اهللا : بن عبادة ثنا شعبة عن أيوب عن أيب العالية الرباء عن بن عباس رضي اهللا عنه أنه 

ا عمرة عليه و سلم باحلج فقدم ألربع مضني من ذي احلجة فصلى بنا الصبح بالبطحاء مث قال من شاء أن جيعله
  فليجعلها رواه مسلم يف الصحيح عن إبراهيم بن دينار عن روح 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين حدثين حيىي بن أيوب ثنا نصر بن  - ٨٥٩٦
أهل النيب : نه قال علي أخربين أيب ثنا شعبة عن أيوب قال مسعت أبا العالية الرباء أنه مسع بن عباس رضي اهللا ع

صلى اهللا عليه و سلم باحلج فقدم ألربع مضني من ذي احلجة فصلى الصبح وقال ملا صلى الصبح من شاء أن 
جيعلها عمرة فليجعلها عمرة رواه مسلم يف الصحيح عن نصر بن علي اجلهضمي وكذلك قاله حيىي بن كثري أبو 

  غسان عن شعبة أهل باحلج 

د بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن أخربنا علي بن أمح - ٨٥٩٧
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى الظهر : حرب ثنا شعبة عن قتادة قال مسعت أبا حسان األعرج عن بن عباس 

فركبها فلما استوت به على  بذي احلليفة مث أتى ببدنته فأشعر صفحة سنامها األمين وسلت الدم عنها مث أتى راحلته
  البيداء أهل باحلج أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث شعبة 



أخربناه أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال ثنا علي بن عمر احلافظ ثنا احلسني بن  - ٨٥٩٨
حججت مع أيب : سود عن أبيه قال إمساعيل ثنا أبو هشام ثنا أبو بكر بن عياش ثنا أبو حصني عن عبد الرمحن بن األ

  بكر رضي اهللا عنه فجرد ومع عمر رضي اهللا عنه فجرد ومع عثمان رضي اهللا عنه فجرد 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عبد الكرمي بن  - ٨٥٩٩
إن عمر رضي اهللا عنه كان يقول أن تفصلوا : أن بن عمر كان يقول اهليثم ثنا أبو اليمان أخربين شعيب أنبأ نافع 

  بني احلج والعمرة وجتعلوا العمرة يف غري أشهر احلج أمت حلج أحدكم وأمت لعمرته 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو قتيبة سلم بن الفضل اآلدمي مبكة ثنا حممد بن نصر الصانع ثنا أبو  - ٨٦٠٠
محد بن أيب بكر ثنا عبد العزيز الدراوردي عن عثمان بن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن أبيه عن عبد مصعب الزهري أ

  يا بين أفرد باحلج فإنه أفضل : اهللا واحلسن ابين حممد بن علي عن أبيهما أن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قال 

د اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب ثنا وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو عب - ٨٦٠١
  جردوا احلج : جعفر بن عون أنبأ املسعودي عن القاسم بن عبد الرمحن قال قال عبد اهللا يعين بن مسعود 

قال الشافعي : وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس هو األصم أنبأ الربيع بن سليمان قال  - ٨٦٠٢
عن أيب محزة ميمون عن إبراهيم عن األسود عن عبد اهللا أنه أمر بإفراد احلج قال نسكان أحب أن عن بن علية 

باب ما يدل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم احرم إحراما مطلقا  ٣٧يكون لكل واحد منهما شعث وسفر 
افظ ثنا أبو حممد جعفر بن هارون أخربنا أبو عبد اهللا احل - ٨٦٠٣ينتظر القضاء مث أمر بإفراد احلج ومضى يف احلج 

النحوي ببغداد ثنا إسحاق بن صدقة ثنا خالد بن خملد ثنا سليمان بن بالل حدثين حيىي بن سعيد حدثتين عمرة بنت 
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خلمس بقني من : عبد الرمحن قالت مسعت عائشة رضي اهللا عنها تقول 

احلج حىت إذا دنونا من مكة أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مل يكن معه هدي إذا ذي القعدة ال نرى إال 
طاف بالبيت يعين وبني الصفا واملروة أن حيل قالت عائشة رضي اهللا عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما 

ديث للقاسم بن حممد فقال واهللا هذا فقيل ذبح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أزواجه قال فذكرت هذا احل
أتتك باحلديث على وجهه رواه البخاري يف الصحيح عن خالد بن خملد ورواه مسلم عن القعنيب عن سليمان 

  وكذلك رواه مالك وبن عيينة وعبد الوهاب الثقفي عن حيىي بن سعيد 

ا العباس بن حممد الدوري ثنا حماضر وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثن - ٨٦٠٤
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ثنا األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

ال نذكر حجا وال عمرة فلما قدمنا أمرنا أن حنل فلما كان ليلة النفر حاضت صفية بنت حيي فقال النيب صلى اهللا 
ري ما أراها إال حابستكم قال هل كنت طفت يوم النحر قالت نعم قال فانفري قالت يا عليه و سلم حلقي عق

رسول اهللا إين مل أكن أهللت قال فاعتمري من التنعيم قال فخرج معها أخوها قال فلقيناه مدجلا فقال موعدك كذا 
رجنا مع رسول اهللا صلى اهللا وكذا رواه البخاري يف الصحيح عن حممد يقال إنه بن حيىي وعن حماضر إال أنه قال خ

  عليه و سلم ال نذكر إال احلج 



خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نليب ال : ورواه علي بن مسهر عن األعمش بإسناده قالت  - ٨٦٠٥
يد ثنا نذكر حجا وال عمرة أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا قاسم بن زكريا املقرئ ثنا سويد بن سع

  علي بن مسهر فذكره رواه مسلم يف الصحيح عن سويد بن سعيد 

ورواه منصور عن إبراهيم فقال يف احلديث والنرى إال أنه احلج أخربناه أبو احلسن علي بن حممد بن  - ٨٦٠٦
ن منصور علي املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا جرير بن عبد احلميد ع

  فذكره وقد أخرجاه يف الصحيح وكل ذلك يرجع إىل معىن واحد واهللا أعلم : 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وحيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ٨٦٠٧
وهشام بن حجري مسعوا طاوسا  أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان ثنا بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من املدينة ال يسمي حجا وال عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء : يقول 
وهو بني الصفا واملروة فأمر أصحابه من كان منهم أهل باحلج ومل يكن معه هدي أن جيعلها عمرة وقال لو استقبلت 

سقت اهلدي ولكين لبدت رأسي وسقت هديي فليس يل حمل إال حمل هديي فقام إليه من أمري ما استدبرت ملا 
سراقة بن مالك رضي اهللا عنه فقال يا رسول اهللا اقض لنا قضاء قوم كأمنا ولدوا اليوم أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم 

لقيامة قال فدخل علي رضي لألبد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بل لألبد دخلت العمرة يف احلج إىل يوم ا
اهللا عنه من اليمن فسأله النيب صلى اهللا عليه و سلم مبا أهللت فقال أحدمها لبيك اهالل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  وقال اآلخر لبيك حجة النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ثنا أمحد بن حفص بن عبد اهللا أخربنا السيد أبو احلسن العلوي أنبأ عبد اهللا بن حممد بن شعيب املهراين  - ٨٦٠٨
قام : حدثين أيب حدثين إبراهيم بن طهمان عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا األنصاري أنه قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باملدينة تسع حجج مل حيج مث أذن يف الناس باحلج قال فاجتمع باملدينة بشر كثري 
عليه و سلم خلمس بقني من ذي القعدة أو ألربع فلما كان بذي احلليفة صلى مث استوى  فخرج رسول اهللا صلى اهللا

  على راحلته فلما أخذت به يف البيداء لىب وأهللنا ال ننوي إال احلج 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا احلسني بن حممد بن زياد وأمحد بن سلمة قاال ثنا  - ٨٦٠٩
بن إبراهيم أنبأ حامت بن إمساعيل ح وأخربنا أبو علي الروذباري واللفظ له أنبأ أبو بكر حممد بن ]  ٧ص [ ق إسحا

بكر بن داسة ثنا أبو داود السجستاين ثنا عبد اهللا بن حممد النفيلي وعثمان بن أيب شيبة وهشام بن عمار وسليمان 
كلمة والشىء قالوا ثنا حامت بن إمساعيل ثنا جعفر بن حممد بن عبد الرمحن الدمشقيان ورمبا زاد بعضهم على بعض ال

فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حىت انتهى إيل فقلت أنا حممد بن علي : عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد اهللا 
الم بن حسني فأهوى بيده إىل رأسي فنزع زري األعلى مث نزع زري األسفل مث وضع كفه بني ثديي وأنا يومئذ غ
شاب فقال مرحبا بك وأهال يا بن أخي سل عما شئت فسألته وهو أعمى وجاء وقت الصالة فقام يف نساجة 

ملتحفا هبا يعين ثوبا ملففا كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها فصلى بنا ورداؤه إىل جنبه على 
ل بيده فعقد تسعا مث قال إن رسول اهللا صلى املشجب فقلت أخربين عن حجة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقا

اهللا عليه و سلم مكث تسع سنني مل حيج مث أذن يف الناس يف العاشرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حاج فقدم 
املدينة بشر كثري كلهم يلتمس أن يأمت برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويعمل مبثل عمله فخرج رسول اهللا صلى 



ه و سلم وخرجنا معه حىت أتينا ذا احلليفة فولدت أمساء بنت عميس رضي اهللا عنها حممد بن أيب بكر اهللا علي
فأرسلت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف أصنع فقال اغتسلي واستذفري بثوب واحرمي فصلى رسول 

على البيداء قال جابر نظرت إىل مد  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املسجد مث ركب القصواء حىت إذا استوت به ناقته
بصري من بني يديه من راكب وماش وعن ميينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم بني أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله فما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد 
 شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك وأهل الناس هبذا الذي لبيك اللهم لبيك لبيك ال

يهلون به فلم يرد عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيئا منه ولزم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تلبيته قال 
كن فرمل ثالثا ومشى أربعا مث تقدم جابر لسنا ننوي إال احلج لسنا نعرف العمرة حىت إذا أتينا البيت معه استلم الر

إىل مقام إبراهيم فقرأ واختذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل املقام بينه وبني البيت قال فكان أيب يقول قال بن نفيل 
وعثمان وال أعلمه ذكره إال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال سليمان وال أعلمه إال قال كان رسول اهللا صلى 

سلم يقرأ يف الركعتني قل هو اهللا أحد وقل يا أيها الكافرون مث رجع إىل البيت فاستلم الركن مث خرج اهللا عليه و 
نبدأ مبا بدأ اهللا به وبدأ بالصفا فرقي } إن الصفا واملروة من شعائر اهللا { من الباب إىل الصفا فلما دنا من الصفا قرأ 

ال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حيىي ومييت وهو عليه حىت رأى البيت فكرب اهللا وهلله وقال ال إله إ
على كل شيء قدير ال إله إال اهللا وحده أجنز وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده مث دعا بني ذلك وقال مثل 
ة هذا ثالث مرات مث نزل إىل املروة حىت إذا انصبت قدماه رمل يف بطن الوادي حىت إذا صعد مشى حىت أتى املرو

فصنع على املروة مثل ما صنع على الصفا حىت إذا كان آخر الطواف على املروة قال إين لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت مل أسق اهلدي وجلعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة فحل الناس كلهم 

سراقة بن جعشم فقال يا رسول اهللا ألعامنا هذا أم  وقصروا إال النيب صلى اهللا عليه و سلم ومن كان معه هدي فقام
لألبد فشبك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أصابعه يف األخرى مث قال دخلت العمرة يف احلج هكذا مرتني ال بل 

ألبد آبد ال بل ألبد آبد قال وقدم علي رضي اهللا عنه من اليمن ببدن النيب صلى اهللا عليه و سلم فوجد فاطمة 
هللا عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر علي رضي اهللا عنه ذلك عليها وقال من أمرك هبذا رضي ا

فقالت أيب قال فكان علي رضي اهللا عنه يقول بالعراق ذهبت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حمرشا على 
ه و سلم يف الذي ذكرت عنه فأخربته اين صلى اهللا علي]  ٨ص [ فاطمة يف األمر الذي صنعته مستفتيا لرسول اهللا 

أنكرت ذلك عليها فقالت أيب أمرين هبذا فقال صدقت صدقت ماذا قلت حني فرضت احلج قال قلت اللهم إين أهل 
مبا أهل به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فإن معي اهلدي فال حتلل قال وكان مجاعة اهلدي الذي قدم به علي 

ليمن والذي أتى به النيب صلى اهللا عليه و سلم من املدينة مائة فحل الناس كلهم وقصروا إال رضي اهللا عنه من ا
النيب صلى اهللا عليه و سلم ومن كان معه هدي قال فلما كان يوم التروية ووجهوا إىل مىن أهلوا باحلج فركب 

لصبح مث مكث قليال حىت طلعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى مبىن الظهر والعصر واملغرب والعشاء وا
الشمس وأمر بقبة له من شعر فضربت بنمرة فسار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال تشك قريش أن رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم واقف عند املشعر احلرام باملزدلفة كما كانت قريش تصنع يف اجلاهلية فأجاز رسول اهللا صلى 

فة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل هبا حىت إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى اهللا عليه و سلم حىت أتى عر
فرحلت له فركب حىت أتى بطن الوادي فخطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 

عة وأول يف شهركم هذا يف بلدكم هذا إال أن كل شيء من أمر اجلاهلية حتت قدمي موضوع ودماء اجلاهلية موضو



دم أضعه دماؤنا قال عثمان دم بن ربيعة وقال سليمان دم ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب وقال بعض هؤالء وكان 
مسترضعا يف بين سعد فقتلته هذيل وربا اجلاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد املطلب فإنه 

مانة اهللا واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا وإن لكم عليهن أن ال موضوع كله اتقوا اهللا يف النساء فإنكم أخذمتوهن بأ
يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غري مربح وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف وإين 
 قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده أن اعتصمتم به كتاب اهللا وأنتم مسؤولون عين فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك
بلغت وأديت ونصحت مث قال بأصبعه السبابة يرفعها إىل السماء وينكبها إىل الناس اللهم أشهد اللهم أشهد اللهم 
أشهد مث أذن بالل مث أقام فصلى الظهر مث أقام فصلى العصر مل يصل بينهما شيئا مث ركب القصواء حىت أتى املوقف 

اة بني يديه فاستقبل القبلة فلم يزل واقفا حىت غربت فجعل بطن ناقته القصواء إىل الصخرات وجعل حبل املش
الشمس وذهبت الصفرة قليال حني غاب القرص وأردف أسامة خلفه فدفع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد 

شنق للقصواء الزمام حىت أن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمىن السكينة أيها الناس السكينة أيها الناس 
ى حبال من احلبال أرخى هلا قليال حىت تصعد حىت أتى املزدلفة فجمع بني املغرب والعشاء بأذان واحد كلما أت

وإقامتني قال عثمان ومل يسبح بينهما شيئا مث اتفقوا مث اضطجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت طلع الفجر 
وا مث ركب القصواء حىت أتى املشعر احلرام فرقى فصلى الفجر حني تبني له الصبح قال سليمان بأذان وإقامة مث اتفق

عليه قال عثمان وسليمان فاستقبل القبلة فحمد اهللا وكربه وهلله زاد عثمان ووحده فلم يزل واقفا حىت اسفر جدا 
مث دفع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وكان رجال حسن الشعر 

ما دفع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر الظعن جيرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول اهللا أبيض وسيما فل
صلى اهللا عليه و سلم يده على وجه الفضل وصرف الفضل وجهه إىل الشق اآلخر وحول رسول اهللا صلى اهللا عليه 

أتى حمسرا حرك قليال مث سلك  و سلم وجهه إىل الشق اآلخر وصرف الفضل وجهه إىل الشق اآلخر ينظر حىت إذا
طريق الوسطى اليت خترجك على اجلمرة الكربى حىت إذا أتى اجلمرة اليت عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكرب 

مع كل حصاة منها مبثل حصى اخلذف فرمى من بطن الوادي مث انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل املنحر 
يا رضي اهللا عنه فنحر ما غرب يقول ما بقي وأشركه يف هديه مث أمر من كل بدنة فنحر بيده ثالثا وستني وأمر عل

ببضعة فجعلت يف قدر فطبخت فأكال من حلمها وشربا من مرقها مث أفاض قال سليمان مث ركب فأفاض رسول اهللا 
عوا بين عبد املطلب صلى اهللا عليه و سلم إىل البيت فصلى مبكة الظهر مث أتى بين عبد املطلب وهم يسقون فقال انز

فلوال أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق 
باب من اختار القرآن وزعم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم  ٣٨بن إبراهيم وأيب بكر بن أيب شيبة وقال دم بن ربيعة 

 احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ح أخربنا أبو عبد اهللا - ٨٦١٠كان قارنا 
وأخربنا أبو حازم عمر بن أمحد العبدوي احلافظ ثنا أبو احلسن حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن عبدة التميمي أنبأ 

إسحاق وعبد العزيز بن  جعفر بن حممد بن احلسني الترك قاال ثنا حيىي بن حيىي ثنا هشيم بن بشري عن حيىي بن أيب
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهل هبما مجيعا لبيك عمرة : صهيب ومحيد أهنم مسعوا أنس بن مالك قال 

  وحجا لبيك عمرة وحجا رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

وسف بن يعقوب ثنا أبو وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا ي - ٨٦١١
مسعت النيب صلى اهللا : الربيع ثنا هشيم أنبأ محيد الطويل عن بكر بن عبد اهللا املزين قال مسعت أنس بن مالك قال 

عليه و سلم يليب بالعمرة واحلج مجيعا قال فحدثت بذلك بن عمر فقال بن عمر إمنا أهل باحلج وحده قال فلقيت 



ما يعدوننا إال صبيانا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لبيك عمرة أنسا فحدثته بقول بن عمر فقال 
وحجة رواه مسلم يف الصحيح عن سريج بن يونس عن هشيم وأخرجه البخاري من حديث بشر بن املفضل عن 

  محيد 

بن يعقوب أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد  - ٨٦١٢
أن رجال أتى بن عمر رضي : العباس بن الوليد بن مزيد أخربين أيب ثنا سعيد بن عبد العزيز عن زيد بن أسلم وغريه 

اهللا عنه فقال مب أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال بن عمر أهل باحلج فانصرف مث أتاه من العام املقبل فقال 
يه و سلم قال أمل تأتين عام أول قال بلى ولكن أنس بن مالك يزعم أنه قرن قال بن مبا أهل رسول اهللا صلى اهللا عل

عمر رضي اهللا عنه إن أنس بن مالك كان يدخل على النساء وهن مكشفات الرءوس واين كنت حتت ناقة رسول 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميسين لعاهبا أمسعه يليب باحلج 

أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو سلمة موسى ثنا وهيب ثنا أيوب عن أيب  أخربنا أبو علي الروذباري - ٨٦١٣
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بات هبا يعين بذي احلليفة حىت أصبح مث ركب حىت إذا استوت به : قالبة عن أنس 

فحلوا حىت إذا كان يوم على البيداء محد وسبح وكرب مث أهل حبج وعمرة وأهل الناس هبما فلما قدمنا أمر الناس 
التروية أهلوا باحلج وحنر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سبع بدنات بيده قياما رواه البخاري يف الصحيح عن 
موسى بن إمساعيل كذا قال وهيب عن أيوب ورواه محاد بن زيد عن أيوب فأضاف ذلك إىل غري النيب صلى اهللا 

  عليه و سلم 

علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان أخربنا أبو احلسن  - ٨٦١٤
بن حرب ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن عمرو القطراين ثنا أبو الربيع قاال 

 عليه و سلم الظهر باملدينة أربعا صلى رسول اهللا صلى اهللا: ثنا محاد بن أيوب عن أيب قالبة عن أنس بن مالك قال 
والعصر بذي احلليفة ركعتني قال أنس ومسعتهم يصرخون هبما مجيعا احلج والعمرة لفظ حديث سليمان ويف رواية 
أيب الربيع يصرخون صراخا باحلج والعمرة رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب ورواه مسلم عن أيب 

  الربيع 

احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  وأخربنا أبو - ٨٦١٥
سليمان بن حرب ثنا محاد فذكره بنحوه قال سليمان مسع أبو قالبة هذا من أنس وهو فقيه وروى محيد وحيىي بن أيب 

ال ومل حيفظا إمنا الصحيح ما قاله أبو مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يليب بعمرة وحج ق: إسحاق عن أنس قال 
قالبة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أفرد احلج وقد مجع بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم بني احلج 

والعمرة فإمنا مسع أنس أولئك الذين مجعوا بني احلج والعمرة هذا الكالم أو حنوه قال الشيخ وقد رواه مجاعة عن 
بن أيب إسحاق ورواه وهيب عن أيوب فاالشتباه وقع ألنس ال ملن دونه وحيتمل أن يكون مسعه  أنس كما رواه حيىي

صلى اهللا عليه و سلم يعلمه غريه كيف يهل بالقرآن ال أنه يهل هبما عن نفسه واهللا أعلم وقد روي من وجه آخر 
  عن أنس 



ان بن سعيد واحلسن بن سفيان قاال ثنا هدبة بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو النضر الفقيه ثنا عثم - ٨٦١٦
خالد ح وأخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا إبراهيم بن هاشم وأخربين أبو يعلى 

اعتمر  أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم: واحلسن قالوا ثنا هدبة بن خالد ثنا مهام ثنا قتادة أن أنس بن مالك أخربه 
أربع عمر كلهن يف ذي القعدة إال العمرة اليت مع حجته عمرة احلديبية أو زمن احلديبية يف ذي القعدة وعمرة من 

العام املقبل يف ذي القعدة وعمرة من اجلعرانة حيث قسم غنائم حنني يف ذي القعدة وعمرة مع حجته رواه البخاري 
ل ذلك أنس على ما عنده من أنه قرن وقد روى أيضا عن غري ومسلم يف الصحيحني عن هدبة بن خالد وإمنا يقو

  أنس بن مالك ويف ثبوته نظر 

أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا النفيلي ثنا زهري ثنا أبو إسحاق عن جماهد  - ٨٦١٧
لقد علم : ت عائشة رضي اهللا عنها قال سئل بن عمر كم اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال مرتني فقال

بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد اعتمر ثالثا سوى اليت قرهنا يف حجة الوداع كذا رواه أبو إسحاق 
  عن جماهد والرواية الثانية عن منصور عن جماهد ليس فيها هذا 

يم املزكي ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل حممد بن إبراه - ٨٦١٨
دخلت أنا وعروة بن الزبري : وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة ثنا وقال إسحاق أنبأ جرير عن منصور عن جماهد قال 

املسجد فإذا عبد اهللا بن عمر جالس إىل حجرة عائشة رضي اهللا عنها وإذا أناس يف املسجد يصلون صالة الضحى 
ه عن صالهتم فقال بدعة قال مث قالوا له كم اعتمر النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أربعا إحداهن يف قال فسألنا

رجب قال فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه قال ومسعنا استنان عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها خلف احلجرة قال فقال 
ول قال يقول إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عروة يا أمه أمل تسمعي إىل ما يقول أبو عبد الرمحن قالت ما يق

اعتمر أربع عمر إحداهن يف رجب قالت يرحم اهللا أبا عبد الرمحن ما اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عمرة 
إال وهو شاهد وما اعتمر يف رجب قط رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم 

  روة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها يف هذه القصة وليس فيها ما يف رواية أيب إسحاق وكذلك رواه ع

أخربناه علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا حيىي بن جعفر أنبأ الضحاك  - ٨٦١٩
إىل حجرة عائشة رضي اهللا عنها  كنت أنا وبن عمر مستندين: بن خملد ثنا بن جريج عن عطاء حدثين عروة قال 

وأنا أمسع صوت السواك تسنت فقلت اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف رجب قال نعم قلت يا أمتاه أما 
تسمعني ما يقول أبو عبد الرمحن يقول اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف رجب فقالت يرحم اهللا أبا عبد 

صلى اهللا عليه و سلم من عمرة إال وأبو عبد الرمحن معه ما اعتمر رسول اهللا صلى اهللا  الرمحن ما اعتمر رسول اهللا
  عليه و سلم يف رجب رواه البخاري يف الصحيح عن أيب عاصم الضحاك ورواه مسلم من وجه آخر عن بن جريج 

سف بن يعقوب ثنا وقد أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يو - ٨٦٢٠
أن النيب صلى اهللا عليه : عبد األعلى بن محاد ثنا داود العطار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها 

  و سلم اعتمر عمرتني يف ذي القعدة وعمرة يف شوال 



مر إال ثالثا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يعت: ورواه مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٨٦٢١
إحداهن يف شوال وثنتني يف ذي القعدة أخربناه أبو أمحد املهرجاين أنبأ حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا 

  بن بكري ثنا مالك فذكره وقد روي عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب وليس مبحفوظ 

ي ثنا أبو غسان مالك بن حيىي ثنا يزيد بن هارون وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ علي بن حممد املصر - ٨٦٢٢
اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث : أنبأ زكريا بن أيب زائدة عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب قال 

عمر كلهن يف ذي القعدة فقالت عائشة رضي اهللا عنها لقد علم أنه اعتمر أربع عمر بعمرته اليت حج معها وقد 
  يث جابر بن عبد اهللا وليس بصحيح روي يف حد

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ أنبأ أبو بكر بن أيب داود وحممد  - ٨٦٢٣
بن جعفر بن رميس والقاسم بن إمساعيل أبو عبيد وعثمان بن جعفر اللبان وغريهم قالوا ثنا أمحد بن حيىي الصويف ثنا 

حج النيب صلى اهللا عليه و : ثنا سفيان الثوري عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا قال  زيد بن احلباب
سلم ثالث حجج حجتني قبل أن يهاجر وحجة قرن معها عمرة وكيف يكون هذا صحيحا وقد روي من أوجه عن 

سألت حممد بن إمساعيل  جابر يف إحرام النيب صلى اهللا عليه و سلم خالف هذا وقد قال أبو عيسى الترمذي
البخاري عن هذا احلديث فقال هذا حديث خطأ وإمنا روي هذا عن الثوري مرسال قال البخاري وكان زيد بن 

  احلباب إذا روى حفظا رمبا غلط يف الشيء قال الشيخ وقد روي يف حديث بن عباس وليس مبحفوظ 

صفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا أمحد بن عبد اهللا بن أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ال - ٨٦٢٤
يونس ثنا داود بن عبد الرمحن العطار ح وأخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو علي حامد بن حممد 

بن الرفاء أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا احلسن بن الربيع وشهاب بن عباد قاال ثنا داود بن عبد الرمحن عن عمرو 
اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أربع عمر عمرة احلديبية وعمرة : دينار عن عكرمة عن بن عباس قال 

القضاء من قابل وعمرته من اجلعرانة وعمرته الرابعة اليت مع حجته قال أبو احلسن يعين علي بن عبد العزيز ليس 
محن قال الشيخ قد رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن أحد يقول يف هذا احلديث عن بن عباس إال داود بن عبد الر

دينار عن عكرمة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم اعتمر مرسال قال البخاري داود بن عبد الرمحن صدوق إال أنه رمبا 
  يهم يف الشيء 

بن سليمان أنبأ  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع - ٨٦٢٥
الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو أمحد بكر بن حممد بن محدان الصرييف مبرو ثنا عبد 

الصمد بن الفضل ثنا خالد بن خملد ثنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النيب صلى اهللا عليه و 
إين لبدت رأسي : ه و سلم ما شأن الناس حلوا ومل حتلل أنت من عمرتك فقال سلم أهنا قالت للنيب صلى اهللا علي

وقلدت هديي فال أحل حىت أحنر لفظ حديث خالد ويف رواية الشافعي عن حفصة رضي اهللا عنها أهنا قالت يا 
ن يوسف رسول اهللا ما شأن الناس حلوا بعمرة ومل حتلل أنت من عمرتك رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا ب

  وغريه عن مالك ورواه مسلم عن حممد بن عبد اهللا بن منري عن خالد بن خملد 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو املثىن ثنا مسدد ثنا حيىي عن عبيد اهللا حدثين  - ٨٦٢٦
لناس حلوا ومل حتل من عمرتك قال قلت للنيب صلى اهللا عليه و سلم ما شأن ا: نافع عن عبد اهللا عن حفصة قالت 

إين قلدت هديي ولبدت رأسي فال أحل حىت أحل من احلج رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن 
  حممد بن املثىن عن حيىي بن سعيد 

ة للنيب يف قول حفص: أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا  - ٨٦٢٧
صلى اهللا عليه و سلم ومل حتلل من عمرتك تعين من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة واهللا أعلم فقال لبدت 
رأسي وقلدت هديي فال أحل حىت أحنر يعين واهللا أعلم حىت حيل احلاج ألن القضاء نزل عليه أن جيعل من كان معه 

  هدي إحرامه حجا 

ي أنبأ عبد اهللا بن حممد بن شعيب البزمهراين ثنا أمحد بن حفص بن عبد اهللا حدثنا أبو احلسن العلو - ٨٦٢٨
حدثين أيب حدثين إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أنه أخربه أن حفصة زوج النيب صلى 

فقالت له حفصة وما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرنا ان حنل عام حجة الوداع : اهللا عليه و سلم أخربته 
مينعك يا رسول اهللا أن حتل قال إين لبدت رأسي وقلدت هديي ولست أحل حىت أحنر هديي وكذلك رواه شعيب 

  بن أيب محزة عن نافع مل يذكر فيه العمرة واهللا أعلم 

عبد  أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر بن حفص املقرئ ببغداد ثنا أمحد بن سلمان قال قرئ على - ٨٦٢٩
امللك بن حممد وأنا أمسع قال ثنا أبو زيد اهلروي ثنا علي بن املبارك ثنا حيىي بن أيب كثري حدثين عكرمة حدثين بن 

أتاين جربائيل عليه السالم : عباس حدثين عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ارك ركعتني وقل عمرة يف حجة فقد دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة وأنا بالعقيق فقال صل يف هذا الوادي املب

رواه البخاري يف الصحيح عن أيب زيد اهلروي كذا قاله علي بن املبارك عن حيىي وخالفه األوزاعي يف أكثر 
  الروايات عنه فقال وقال عمرة يف حجة مل يقل وقل 

 إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي قاال ثنا أبو العباس حممد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا - ٨٦٣٠
بن يعقوب ثنا سعيد بن عثمان التنوخي ثنا بشر بن بكر حدثين األوزاعي حدثين حيىي بن أيب كثري حدثين عكرمة 

 موىل بن عباس حدثين بن عباس حدثين عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حدثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال
  أتاين الليلة آت من ريب وهو بالعقيق أن صل يف هذا الوادي املبارك وقال عمرة يف حجة : 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو حممد دعلج بن أمحد بن دعلج ثنا بشر بن موسى ثنا  - ٨٦٣١
أيب كثري حدثين عكرمة موىل بن عباس  احلميدي ثنا الوليد بن مسلم وبشر بن بكر قاال ثنا األوزاعي حدثين حيىي بن

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو : أنه مسع بن عباس يقول مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول 
بوادي العقيق أتاين الليلة آت من ريب عز و جل فقال صل يف هذا الوادي املبارك وقال عمرة يف حجة رواه 

دي وكذلك قاله شعيب بن إسحاق ومسكني بن بكري عن األوزاعي وقال عمرة يف البخاري يف الصحيح عن احلمي
حجة فيكون ذلك إذنا واهللا أعلم يف إدخال العمرة يف احلج ألنه عليه السالم أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بذلك 

  يف نفسه 



األصبهاين ثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن أمحد  - ٨٦٣٢
ثنا أبو داود ثنا شعبة أخربين محيد بن هالل العدوي مسعت مطرف بن عبد اهللا بن الشخري حيدث عن عمران بن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مجع بني حجة : حصني قال قال يل أال أحدثك حديثا لعل اهللا أن ينفعك به 
آن حيرمه وأنه قد كان يسلم علي فلما اكتويت انقطع عين فلما تركت عاد إىل يعين وعمرة مث مل ينه عنه ومل ينزل قر

املالئكة أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث شعبة وهبذا املعىن رواه سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن مطرف 
طاردي عن عمران ورواه مهام عن قتادة يف املتعة وكذلك حممد بن واسع عن مطرف يف املتعة وكذلك أبو رجاء الع

يف املتعة ويف رواية أيب العالء عن مطرف عن عمران قال أعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعمر طائفة من 
أهله يف العشرة وقصده من مجيع ذلك بيان جواز العمرة يف أشهر احلج وقوله مجع بني حج وعمرة إن كان الراوي 

  وأمره بعض أصحابه بذلك واهللا أعلم  حفظه حيتمل أن يكون املراد به إذنه فيه

أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حيىي بن معني ثنا حجاج ثنا يونس  - ٨٦٣٣
كنت مع علي رضي اهللا عنه حني أمره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب قال 

ديث يف قدوم علي رضي اهللا عنه قال علي فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف على اليمن فذكر احل
صنعت قال قلت أهللت بإهالل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إين قد سقت اهلدي وقرنت كذا يف هذه الرواية 

وحديث جابر أصح وقرنت وليس ذلك يف حديث جابر بن عبد اهللا حني وصف قدوم علي رضي اهللا عنه وإهالله 
  سندا وأحسن سياقة ومع حديث جابر حديث أنس بن مالك 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو علي احلسني بن علي احلافظ أنبأ عبد اهللا بن حممود السعدي مبرو ثنا  - ٨٦٣٤
ن أنس بن إسحاق بن منصور ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا سليم بن حيان مسعت مروان األصفر حيدث ع

أن عليا رضي اهللا عنه قدم على النيب صلى اهللا عليه و سلم من اليمن فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم مبا : مالك 
أهللت فقال أهللت مبا أهل به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لوال أن معي 

يح عن احلسن بن علي اخلالل ورواه مسلم عن احلجاج بن الشاعر كالمها اهلدي ألحللت رواه البخاري يف الصح
عن عبد الصمد وفيه ويف حديث جابر جعل العلة يف امتناعه من التحلل كون اهلدي معه والقارن ال حيل من إحرامه 

  حىت حيل منهما مجيعا سواء كان معه هدي أو مل يكن ودل ذلك على خطأ تلك اللفظة واهللا أعلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين وأبو عبد الرمحن حممد بن  - ٨٦٣٥
احلسني السلمي من أصله قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا زكريا بن حيىي بن أسد ثنا سفيان بن عيينة عن 

ق إىل الصيب بن معبد أسأله عن هذا احلديث وكان كثريا ما كنت أذهب أنا ومسرو: عبدة مسع أبا وائل يقول 
رجال نصرانيا من بين تغلب فأسلم فأهل باحلج والعمرة مسعه سليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وهو يهل يف احلج 

والعمرة بالفارسية فقال هذا أضل من بعري أهله قال فكأمنا محل علي بكالمهما جبل حىت أتيت عمر بن اخلطاب 
ه فذكرت ذلك له فأقبل عليهما فالمهما مث أقبل علي فقال هديت لسنة النيب صلى اهللا عليه و سلم رضي اهللا عن

وهذا احلديث يدل على جواز القرآن وأنه ليس على جوازه بضالل خالف ما تومهه زيد بن صوحان وسلمان بن 
باب من اختار التمتع  ٣٩مرة ربيعة ال أنه أفضل من غريه وقد أمر عمر رضي اهللا عنه بأن يفصل بني احلج والع

بالعمرة إىل احلج وزعم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان متمتعا أو تأسف عليه وال يتأسف إال على ما هو أفضل 



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وغريه قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ٨٦٣٦
مالك ح وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ 

سفيان ثنا عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب وبن بكري وعبد امللك بن عبد العزيز بن أيب سلمة عن مالك عن بن شهاب 
أنه مسع سعد بن أيب وقاص : عن حممد بن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب أنه حدثه 

والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أيب سفيان ومها يذكران التمتع بالعمرة إىل احلج فقال الضحاك ال يصنع 
ذلك إال من جهل أمر اهللا فقال سعد بئس ما قلت يا بن أخي فقال الضحاك فإن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم وصنعناها معه كذا يف هذه الرواية قد صنعها كان ينهى عنها فقال سعد قد صنعها رسو
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف الروايات الثابتات عن غنيم بن قيس عن سعد يف هذا احلديث قد فعلناها ليس 

  فيها ذكر فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم واهللا أعلم 

حاق املزكي أنبأ عبد اهللا بن إسحاق بن اخلرساين ثنا حممد بن اجلهم ثنا روح أخربناه أبو زكريا بن أيب إس - ٨٦٣٧
سألت سعد بن مالك عن املتعة فقال قد : بن عبادة ثنا شعبة عن سليمان التيمي قال مسعت غنيم بن قيس قال 

بن أيب وقاص فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن أيب خلف عن روح وأراد سعد 
  مبا قال معاوية بن أيب سفيان وأراد بالعرش بيوت مكة وذلك بني يف رواية مروان الفزاري عن التيمي 

أخربنا أبو احلسني بن بشران وأبو حممد عبد اهللا بن حيىي السكري ببغداد قاال ثنا إمساعيل بن حممد  - ٨٦٣٨
أ بن التيمي يعين املعتمر وبن املبارك مجيعا قاال ثنا سليمان الصفار ثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنب
عن التمتع بالعمرة إىل احلج فقال فعلتها مع رسول اهللا : التيمي حدثين غنيم بن قيس قال سألت سعد بن مالك 

  صلى اهللا عليه و سلم وهذا يومئذ كافر يف العرش يعين مكة ويعين به معاوية 

ي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا حيىي حدثين الليث أخربنا أبو احلسن عل - ٨٦٣٩
متتع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف : عن عقيل عن بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا أن عبد اهللا بن عمر قال 

 صلى اهللا عليه و سلم فأهل حجة الوداع بالعمرة إىل احلج وأهدى فساق معه اهلدي من ذي احلليفة وبدأ رسول اهللا
بالعمرة مث أهل باحلج ومتتع الناس مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالعمرة إىل احلج وكان من الناس من أهدى 
فساق اهلدى ومنهم من مل يهد فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مكة قال للناس من كان معه هدي فإنه ال 

 يقضي حجه ومن مل يكن منكم أهدى فليطف بالبيت والصفا واملروة وليتحلل مث ليهل حيل من شيء حرم منه حىت
باحلج ويهدي فمن مل جيد هديا فليصم ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله وطاف رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ة أطواف مث ركع حني و سلم حني قدم مكة فاستلم الركن أول شيء مث خب ثالثة أطواف من السبع ومشى أربع
قضى طوافه بالبيت عند املقام ركعتني مث سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا واملروة سبعة أطواف مث مل حيلل 

من شيء حرم منه حىت قضى حجه وحنر هديه يوم النحر وأفاض فطاف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعين 
فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أهدى وساق اهلدي من  بالبيت مث حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما

  الناس 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حسني بن احلسن بن مهاجر ثنا عبد  - ٨٦٤٠
قال فليطف فذكر احلديث مبثله إال أنه : امللك بن شعيب بن الليث حدثين أيب أخربين أيب حدثين عقيل بن خالد 



بالبيت وبني الصفا واملروة وليقصر وليحلل رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري ورواه مسلم يف الصحيح 
  عن عبد امللك بن شعيب 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ أمحد بن إبراهيم ثنا بن بكري حدثين الليث  - ٨٦٤١
بشر بن أمحد اإلسفرائيين ثنا داود بن احلسني بن عقيل ثنا عبد امللك بن شعيب بن الليث بن  ح وأخربنا حممد أنا

أن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب : سعد حدثين أيب عن جدي حدثين عقيل عن بن شهاب عن عروة بن الزبري 
إىل العمرة ومتتع الناس معه مبثل  صلى اهللا عليه و سلم أخربته عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف متتعه باحلج

الذي أخربين سامل بن عبد اهللا عن عبد اهللا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لفظ حديث بشر رواه البخاري يف 
الصحيح عن حيىي بن بكري باللفظ الذي تقدم ورواه مسلم عن عبد امللك هبذا اللفظ وقد روينا عن بن عمر 

إفراد النيب صلى اهللا عليه و سلم ما يعارض هذا وحيث مل يتحلل من أحرامه حىت فرغ وعائشة رضي اهللا عنهما يف 
  من حجه يف هذه الرواية أيضا ففيه داللة على أنه مل يكن متمتعا واهللا أعلم 

 أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا عبيد اهللا بن - ٨٦٤٢
أهل النيب صلى اهللا عليه و سلم بعمرة : معاذ ثنا أيب ثنا شعبة عن مسلم القرى مسع بن عباس رضي اهللا عنه يقول 

وأهل أصحابه حبج فلم حيل النيب صلى اهللا عليه و سلم وال من ساق اهلدي من أصحابه وحل بقيتهم وكان طلحة 
مسلم يف الصحيح عن عبيد اهللا بن معاذ وأخرجه عن  بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه فيمن ساق اهلدي فلم حيل رواه

حممد بن بشار عن غندر عن شعبة إال أن غندرا خالف معاذا يف طلحة فقال وكان ممن مل يكن معه اهلدي طلحة بن 
  عبيد اهللا ورجل آخر فأحال وقد خالفهما روح بن عبادة وأبو داود الطيالسي يف اإلهالل أما حديث روح 

أبو نصر حممد بن أمحد بن إمساعيل البزاز بالطابران أنبأ عبد اهللا بن أمحد بن منصور الطوسي ثنا  فأخربناه - ٨٦٤٣
حممد بن إمساعيل الصائغ ثنا روح ح وأنبأ علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن عبيد اهللا 

أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : باس يقول النرسي ثنا روح ثنا شعبة قال مسعت مسلم القرى قال مسعت بن ع
  سلم وأصحابه باحلج وكان من مل يسق اهلدي حل وكان طلحة وفالن مل يسوقا اهلدي فحال وأما حديث أيب داود 

فأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن مسلم  - ٨٦٤٤
أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باحلج فمن كان من أصحابه مل يكن معه : عباس يقول  القرى قال مسعت بن

هدي حل ومن كان معه هدي مل حيل وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ممن كان معهما اهلدي وقول من قال 
بن عباس يف إهالل النيب صلى اهللا  إنه أهل باحلج لعله أشبه ملوافقته رواية أيب العالية الرباء وأيب حسان األعرج عن

  عليه و سلم باحلج واهللا أعلم 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن أمحد ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن ح  - ٨٦٤٥
إمساعيل الصائغ ثنا  وأخربنا أبو نصر حممد بن أمحد بن إمساعيل الطرباين ثنا عبد اهللا بن أمحد بن منصور ثنا حممد بن

هذه عمرة استمتعنا هبا : روح ثنا شعبة ثنا احلكم عن جماهد عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
فمن مل يكن معه هدي فليحل احلل كله فقد دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة أخرجه مسلم يف الصحيح من 



أنه أراد واهللا أعلم أصحابه الذين حلوا واستمتعوا وثابت عن النيب صلى حديث غندر ومعاذ بن معاذ عن شعبة وك
  اهللا عليه و سلم أنه تلهف حيث ساق اهلدي فلم حيل ولو كان متمتعا بالعمرة إىل احلج مل يتلهف عليها واهللا أعلم 

عقوب بن يوسف ثنا حيىي أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن ي - ٨٦٤٦
أهللنا أصحاب : بن حممد ثنا مسدد ثنا حيىي ثنا بن جريج أخربين عطاء مسعت جابر بن عبد اهللا يف أناس معي قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باحلج خالصا وحده فقدم النيب صلى اهللا عليه و سلم صبح رابعة مضت من ذي 
ال أحلوا وأصيبوا النساء قال عطاء ومل يعزم عليهم أن يصيبوا النساء ولكنه احلجة فأمرنا بعد أن قدم أن حنل فق

أحلهن هلم قال عطاء قال جابر فبلغه عنا أنا نقول ملا مل يكن بيننا وبني عرفة إال مخس أمرنا أن حنل إىل نسائنا فنأيت 
ها فقام النيب صلى اهللا عليه و سلم فينا عرفة تقطر مذاكرينا املين قال ويقول جابر بيده كأين أنظر إىل قوله بيده حيرك

فقال قد علمتم اين أتقاكم هللا وأصدقكم وأبركم ولوال هديي ألحللت كما حتلون ولو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما أهديت فحلوا قال فأحللنا ومسعنا وأطعنا قال جابر فقدم علي رضي اهللا عنه من سعايته فقال له النيب 

م مبا أهللت قال مبا أهل به النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فاهد وامكث حراما قال فأهدى له صلى اهللا عليه و سل
علي رضي اهللا عنه هديا قال سراقة بن مالك بن جعشم متعتنا هذه يا رسول اهللا لعامنا هذا أم ألبد قال بل ألبد 

خمتصرا من حديث بن جريج ومن رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن حامت عن حيىي القطان وأخرجه البخاري 
  حديث حبيب املعلم عن عطاء 

وأخربنا أبو نصر حممد بن أمحد بن إمساعيل الطرباين هبا ثنا عبد اهللا بن أمحد بن منصور ثنا حممد بن  - ٨٦٤٧
إمساعيل الصائغ ثنا روح ثنا شعبة عن احلكم قال مسعت علي بن حسني عن ذكوان موىل عائشة عن عائشة أهنا 

قدمنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألربع أو خلمس مضني من ذي احلجة قالت فدخل علي يوما : قالت 
وهو غضبان قلت من أغضبك يا رسول اهللا أدخله اهللا النار قال أما شعرت أين أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون 

تدبرت ما سقت اهلدي حىت أشتريه مث أحل فيه قال احلكم كأهنم هابوا احسب قال لو أين استقبلت من أمري ما اس
  كما حلوا أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث غندر ومعاذ عن شعبة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا شعبة  - ٨٦٤٨
ين هبا فرأيت يف املنام كأن رجال يقول يل حج مربور متتعت فنهاين ناس فسألت بن عباس فأمر: ثنا أبو مجرة قال 

وعمرة متقبلة فأخربت بن عباس فقال اهللا أكرب سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أبو مجرة قال بن عباس أقم 
عندي وأجعل لك سهما من مايل قال شعبة فقلت له ومل قال لك ذلك فقال للرؤيا اليت رأيت رواه البخاري يف 

  ن آدم وأخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة الصحيح ع

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد ثنا مسدد ثنا  - ٨٦٤٩
نزلت آية املتعة يف كتاب اهللا عز و جل وفعلناها : حيىي عن عمران أيب بكر ثنا أبو رجاء عن عمران بن حصني قال 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن حممد بن حامت عن حيىي مع رسو
   ٤٠بن سعيد وعمران هو بن مسلم القصري 

  باب كراهية من كره القران والتمتع والبيان أن مجيع ذلك جائز وإن كنا



بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا بن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر  - ٨٦٥٠اخترنا اإلفراد 
وهب أخربين حيوة أخربين أبو عيسى اخلرساين عن عبد اهللا بن القاسم اخلرساين عن سعيد بن املسيب أن رجال من 

أتى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فشهد عنده أنه مسع رسول اهللا : أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  و سلم يف مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل احلج  صلى اهللا عليه

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  - ٨٦٥١
الطيالسي حدثنا هشام عن قتادة عن أيب شيخ اهلنائي وامسه حيوان بن خالد أن معاوية قال لنفر من أصحاب رسول 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن صفف النمور قالوا اللهم نعم قال وأنا : لى اهللا عليه و سلم اهللا ص
أشهد قال أتعلمون أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن لبس الذهب إال مقطعا قالوا اللهم نعم قال أتعلمون أن 

قالوا اللهم ال قال واهللا إهنا ملعهن وكذلك رواه محاد بن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يقرن بني احلج والعمرة 
سلمة واألشعث بن براز عن قتادة ومحاد بن سلمة يف حديثه ولكنكم نسيتم ورواه مطر الوراق عن أيب شيخ يف 

  متعة احلج 

عمرو أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  - ٨٦٥٢
متتعنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن مرزوق أنبأ مهام عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصني قال 

  ونزل فيه القرآن فليقل رجل برأيه ما شاء أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث مهام بن حيىي 

ببغداد أنبأ أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري  - ٨٦٥٣
: أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري ثنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أيب موسى األشعري قال 

بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل أرض قومي فلما حضر احلج حج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
هو نازل باألبطح فقال يل مبا أهللت يا عبد اهللا بن قيس قال قلت لبيك حبج كحج رسول اهللا وحججت فأتيته و

صلى اهللا عليه و سلم قال أحسنت مث قال يل هل سقت هديا قال قلت ال قال فاذهب فطف بالبيت واسع بني 
السدر وفلته مث أحرمت الصفا واملروة مث أحلل قال فذهبت ففعلت ما أمرين فأتيت امرأة من قومي فغسلت رأسي ب

باحلج يوم التروية فلم أزل أفيت الناس بالذي أمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم حىت مات وزمن أيب بكر رضي اهللا عنه وصدرا من خالفة عمر رضي اهللا عنه فبينا أنا عند احلجر األسود 

رين به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ جاءين رجل فسارين فقال ال تعجل بفتياك فإن واملقام أفيت الناس بالذي أم
أمري املؤمنني قد أحدث يف املناسك يعين فقلت أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتئد فإن أمري املؤمنني قادم فبه 

ني هل أحدث يف املناسك قال نعم أن نأخذ فائتموا قال فلما قدم عمر رضي اهللا عنه دخلت عليه فقلت يا أمري املؤمن
بسنة نبينا صلى اهللا عليه و سلم فإنه مل حيلل حىت حنر اهلدى وأن نأخذ بكتاب ربنا فإنه يأمرنا بالتمام أخرجه 

  البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث سفيان الثوري وغريه عن قيس 

بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عثمان وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن  - ٨٦٥٤
بن أيب شيبة ثنا غندر عن شعبة عن احلكم عن عمارة بن عمري عن إبراهيم بن أيب موسى عن أيب موسى رضي اهللا 

أنه كان يفيت باملتعة فقال له رجل رويدك ببعض فتياك فإنك ال تدري ما أحدث أمري املؤمنني يف النسك بعدك : عنه 



ه بعد فسأله فقال له عمر رضي اهللا عنه قد علمت أن النيب صلى اهللا عليه و سلم فعله وأصحابه ولكين حىت لقي
  كرهت أن يظلوا معرسني هبن حتت األراك مث يرجعون تقطر رؤوسهم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن بشار وحممد بن  - ٨٦٥٥
فذكره مبثله إال أنه قال مث يروحوا باحلج تقطر رؤوسهم ومل يذكر قوله وأصحابه رواه : املثىن قاال ثنا حممد بن جعفر 

  مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن وحممد بن بشار 

الليث أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن حممد بن سختويه ثنا أمحد بن إبراهيم ثنا بن بكري حدثين  - ٨٦٥٦
حدثين عقيل عن بن شهاب عن عروة بن الزبري أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربته عن رسول اهللا 

يف متتعه بالعمرة إىل احلج ومتتع الناس معه مبثل الذي أخربين سامل بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن : صلى اهللا عليه و سلم 
عليه و سلم فقلت لسامل بن عبد اهللا فلم تنهاين عن التمتع وقد فعل  عمر رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا

ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وفعله الناس معه قال سامل أخربين عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه أن عمر بن 
و القعدة وذو اخلطاب رضي اهللا عنه قال إن أمت للعمرة أن تفردوها من أشهر احلج احلج أشهر معلومات شوال وذ

احلجة فاخلصوا فيهن احلج واعتمروا فيما سواهن من الشهور وأراد عمر رضي اهللا عنه بذلك متام العمرة لقول اهللا 
وذلك أن العمرة أن يتمتع فيها املرء باحلج وال تتم إال أن يهدي صاحبها } وأمتوا احلج والعمرة هللا { عز و جل 

يام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله وأن العمرة يف غري أشهر احلج تتم بغري هديا أو يصوم إن مل جيد هديا ثالثة أ
هدي وال صيام فأراد عمر رضي اهللا عنه بالذي أمر به من ترك التمتع بالعمرة إىل احلج متام العمرة اليت أمر اهللا عز 

يتمتع الناس بالعمرة إىل احلج و جل هبا وأراد عمر رضي اهللا عنه أيضا أن يزار البيت يف كل عام مرتني وكره أن 
فيلزم ذلك الناس فال يأتوا البيت إال مرة واحدة يف السنة فاشتد األئمة يف التمتع حىت رأى الناس أن األئمة يرون 
ذلك حراما ولعمري ما رأى ذلك األئمة حراما ولكنهم اتبعوا ما أمر به عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف ذلك 

  احتسابا للخري 

وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد  - ٨٦٥٧
سئل بن عمر عن متعة احلج فأمر هبا فقيل له إنك : بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن سامل قال 

دوا العمرة من احلج أي أن العمرة ال تتم يف شهور احلج إال ختالف أباك قال إن أيب مل يقل الذي تقولون إمنا قال أفر
هبدي وأراد أن يزار البيت يف غري شهور احلج فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها وقد أحلها اهللا عز و جل 

  ع أم عمر وعمل هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فإذا أكثروا عليه قال أفكتاب اهللا عز و جل أحق أن يتب

وأخربنا أبو نصر حممد بن أمحد بن إمساعيل الطرباين هبا ثنا عبد اهللا بن أمحد بن منصور الطوسي ثنا حممد  - ٨٦٥٨
كان عبد اهللا بن عمر : بن إمساعيل الصائغ ثنا روح بن عبادة ثنا صاحل بن أيب األخضر ثنا بن شهاب عن سامل قال 

صة يف التمتع وسن فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيقول ناس لعبد يفيت بالذي أنزل اهللا عز و جل من الرخ
اهللا بن عمر كيف ختالف أباك وقد هنى عن ذلك فيقول هلم عبد اهللا ويلكم أال تتقون اهللا أرأيتم إن كان عمر رضي 

مل به رسول اهللا صلى اهللا عنه هنى عن ذلك يبتغي فيه اخلري ويلتمس فيه متام العمرة فلم حترمون وقد أحله اهللا وع
اهللا عليه و سلم أفرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحق أن تتبعوا سنته أو عمر رضي اهللا عنه إن عمر مل يقل لك أن 

  عمرة يف أشهر احلج حرام ولكنه قال إن أمت العمرة أن تفردوها من أشهر احلج 



عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن  أخربنا أبو منصور الظفر بن حممد بن أمحد العلوي وأبو - ٨٦٥٩
أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا 
ر بشر بن بكر عن األوزاعي حدثين عبد اهللا بن عبيد بن عمري عن أبيه قال قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه لعم

أهنيت عن املتعة قال ال ولكين أردت كثرة زيارة البيت قال فقال علي رضي اهللا عنه من : بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
  أفرد احلج فحسن ومن متتع فقد أخذ بكتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه و سلم 

بو داود ثنا شعبة عن قتادة قال وأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أ - ٨٦٦٠
قلت جلابر بن عبد اهللا ان بن الزبري ينهى عن املتعة وإن بن عباس يأمر هبا قال جابر على : مسعت أبا بصرة يقول 

يدي دار احلديث متتعنا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما كان عمر رضي اهللا عنه خطب الناس فقال 
حيل لنبيه عليه السالم ما يشاء وان القرآن قد نزل منازله فافصلوا حجكم من عمرتكم وأبتوا إن اهللا عز و جل كان 

نكاح هذه النساء ال أويت برجل تزوج امرأة إىل أجل إال رمجته أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث غندر عن 
داللة على أن النهي عن متعة شعبة ورواه مهام عن قتادة وزاد يف احلديث فإنه أمت حلجكم وأمت لعمرتكم ويف ذلك 

  احلج كان على الوجه الذي بينه يف احلديث قبله 

أخربنا أبو نصر حممد بن أمحد بن إمساعيل الطرباين هبا أنبأ عبد اهللا بن أمحد بن منصور ثنا حممد بن  - ٨٦٦١
احلج فرخص فيها سألت بن عباس عن متعة : إمساعيل الصائغ ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة عن مسلم القرى قال 

وكان بن الزبري ينهى عنها فقال هذه أم بن الزبري حتدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رخص فيها فادخلوا 
عليها فاسئلوها قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت قد رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيها 

  ن روح بن عبادة رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن حامت ع

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٨٦٦٢
عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة عن احلكم عن علي بن حسني عن مروان بن احلكم قال مسعت عثمان وعلي رضي اهللا 

ة وأن جيمع بينهما فلما رأى ذلك علي أهل هبما مجيعا قال لبيك بني مكة واملدينة وعثمان ينهي عن املتع: عنهما 
عمرة وحجة معا قال فقال عثمان تراين أهنى الناس عن شيء وتفعله أنت قال فقال مل أكن ألدع سنة رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم لقول أحد من الناس أخرجه البخاري يف الصحيح من حديث غندر عن شعبة 

أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين وأبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي  وأخربنا - ٨٦٦٣
املزكي قاال أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد ثنا أبو عمر ثنا شعبة أخربين عمرو بن مرة عن سعيد 

ن عثمان ينهى عن املتعة فقال له علي ما تريد اجتمع علي وعثمان رضي اهللا عنهما بعسفان وكا: بن املسيب قال 
إىل أمر فعله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تنهى عنه قال دعنا منك قال إين ال أستطيع أن أدعك فلما رأى ذلك 

  على أهل هبما مجيعا أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث شعبة 

يعقوب بن يوسف حدثين أيب ثنا حممد بن املثىن ح وأخربنا أبو  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن - ٨٦٦٤
عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن بشار قاال ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن 

عنه يأمر هبا فقال  كان عثمان رضي اهللا عنه ينهى عن املتعة وكان علي رضي اهللا: قتادة قال قال عبد اهللا بن شقيق 



عثمان لعلي كلمة مث قال علي لقد علمت أنا قد متتعنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أجل ولكنا كنا 
  خائفني رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن وحممد بن بشار 

سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن  - ٨٦٦٥
قلت إلبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي إين أهم أن أمجع العمرة : جرير عن بيان عن عبد الرمحن بن أيب الشعثاء قال 

واحلج فقال إبراهيم النخعي ولكن أباك مل يكن يهم بذلك وقال إبراهيم التيمي عن أبيه أنه مر بأيب ذر رضي اهللا عنه 
  كر له ذلك فقال إمنا كانت لنا خاصة دونكم رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة عن جرير بالربذة فذ

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حممد بن عبيد اهللا بن يزيد  - ٨٦٦٦
 احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا املنادى ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا سليمان بن مهران ح وأخربنا أبو عبد اهللا

احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أيب ذر رضي 
كانت املتعة يف احلج ألصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم خاصة لفظ حديث أيب معاوية ويف رواية : اهللا عنه قال 

انت متعة احلج لنا خاصة رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وإمنا أراد واهللا أعلم أيب بكر قال إمنا ك
فسخهم احلج بالعمرة وهو أن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم أهل باحلج ومل يكن معهم هدي فأمرهم 

م يف حترمي العمرة يف أشهر احلج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن جيعلوه عمرة لينقضن واهللا أعلم بذلك عادهت
  وهذا ال جيوز اليوم وقد مضى يف رواية بن عباس ويف رواية مرقع األسيدي عن أيب ذر ما دل على ذلك 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا هناد عن بن أيب زائدة أنبأ حممد بن  - ٨٦٦٧
أن أبا ذر رضي اهللا عنه كان يقول فيمن حج مث فسخها : ود عن سليم بن األسود إسحاق عن عبد الرمحن بن األس

  بعمرة مل يكن ذلك إال للركب الذين كانوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان ثنا أبو  - ٨٦٦٨
احلج أشهر : ية عن األعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال عبد اهللا هو بن مسعود معاو

  معلومات ليس فيها عمرة 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ  - ٨٦٦٩
أتيت عبد اهللا فقلت إن امرأة منا أرادت : ق بن شهاب قال جعفر بن عون أنبأ مسعر عن قيس بن مسلم عن طار

أن تضم مع حجها عمرة فقال عبد اهللا قال اهللا عز و جل احلج أشهر معلومات فال أرى هذه إال أشهر احلج وروينا 
يف حديث الصيب بن معبد عن زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة أهنما كرها ذلك حىت بني عمر بن اخلطاب رضي 

عنه جوازها وكراهية من كره ذلك أظنها على الوجه الذي روينا عن بن عمر عن عمر فقد روي عن األسود اهللا 
عن عبد اهللا بن مسعود أنه قال نسكان أحب أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر فثبت بالسنة الثابتة عن 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم يف حج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جواز التمتع والقران واإلفراد وثبت مبضي ا
مفرد مث باختالف الصدر األول يف كراهية التمتع والقران دون اإلفراد كون إفراد احلج عن العمرة أفضل واهللا 

   ٤١أعلم 



  باب هدى املتمتع بالعمرة إىل احلج وصومه

ثنا بن بكري حدثين الليث وأخربنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ أمحد بن إبراهيم - ٨٦٧٠
أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حسني بن حسن بن مهاجر ثنا عبد امللك بن شعيب بن 

الليث حدثين أيب عن أبيه حدثين عقيل بن خالد عن بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا أن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا 
ث يف حج النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مكة فذكر احلدي: عنه قال 

قال للناس من كان منكم أهدى فإنه ال حيل من شيء حرم منه حىت يقضي حجه ومن مل يكن منكم أهدى فليطف 
ثالثة أيام يف احلج وسبعة  بالبيت وبني الصفا واملروة وليقصر وليحلل مث ليهل باحلج وليهد فمن مل جيد هديا فليصم

  إذا رجع إىل أهله وذكر احلديث رواه البخاري يف الصحيح عن بن بكري ورواه مسلم عن عبد امللك بن شعيب 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن حممد بن واصل حدثين أيب وحدثنا حممد بن إمساعيل قال  - ٨٦٧١
أنه سئل عن متعة احلاج فقال أهل : مان بن غياث عن عكرمة عن بن عباس قال أبو كامل ثنا أبو معشر عن عث

املهاجرون واألنصار وأزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول اهللا 
وة وأتينا النساء صلى اهللا عليه و سلم اجعلوا إهاللكم باحلج عمرة إال من قلد اهلدي طفنا بالبيت وبالصفا واملر

ولبسنا الثياب وقال من قلد اهلدي فإنه ال حيل له حىت يبلغ اهلدي حمله مث أمرنا عشية التروية أن هنل باحلج فإذا 
فما استيسر { فرغنا من املناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا واملروة وقد مت حجنا وعلينا اهلدي كما قال اهللا تعاىل 

إىل أمصاركم والشاة جتزىء فجمعوا نسكني يف } م ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم من اهلدي فمن مل جيد فصيا
ذلك ملن مل { عام بني احلج والعمرة فإن اهللا أنزله يف كتابه وسنة نبيه وأباحه للناس غري أهل مكة قال اهللا عز و جل 

لقعدة وذو احلجة فمن متتع يف هذه وأشهر احلج اليت ذكر اهللا شوال وذو ا} يكن أهله حاضري املسجد احلرام 
  األشهر فعليه دم أو صوم والرفث اجلماع والفسوق املعاصي واجلدال املراء أخرجه البخاري يف الصحيح هكذا وقد 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ القاسم املطرز ثنا أمحد بن سنان ثنا أبو كامل ثنا أبو  - ٨٦٧٢
مثل معناه بطوله قال الشيخ أبو بكر هكذا قال القاسم : ثنا عثمان بن سعد عن عكرمة عن بن عباس  معشر الرباء

  عثمان بن سعد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبا أبو احلسن علي بن عيسى بن إبراهيم ثنا أمحد بن عبد الوهاب ثنا النضر  - ٨٦٧٣
بن حازم ثنا أيب عن حممد بن إسحاق حدثين بن أيب جنيح عن بن عبد الوهاب ثنا حيىي بن أيوب ثنا وهب بن جرير 

يف حج النيب صلى اهللا عليه و سلم وأمره إياهم باإلحالل بالعمرة وخطبته : جماهد وعطاء عن جابر بن عبد اهللا 
وقوله ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهلدي وحلللت كما حلوا فمن مل يكن معه هدي فليصم ثالثة 

  م وسبعة إذا رجع إىل أهله ومن وجد هديا فلينحر قال فكنا ننحر اجلزور عن سبعة وذكر احلديث أيا

أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ٨٦٧٤
 بن دينار أنه قال مسعت عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا بن وهب أخربين مالك بن أنس عن عبد اهللا

من اعتمر يف أشهر احلج يف شوال أو ذي القعدة أو ذي احلجة فقد استمتع ووجب عليه اهلدي : عمر يقول 
والصيام إن مل جيد هديا وروينا يف الباب قبله عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه أنه قال يف املتعة إهنا ال تتم إال أن 



ا هديا أو يصوم إن مل جيد هديا ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله وإن العمرة يف غري أشهر يهدي صاحبه
   ٤٢احلج تتم بغري هدي وال صيام 

  باب ما استيسر من اهلدى

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  - ٨٦٧٥
متتعت فنهاين ناس عنها فسألت بن عباس فأمرين هبا فرجعت : زوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن أيب مجرة قال مر

إىل بييت فنمت فأتاين آت يف املنام فقال عمرة متقبلة وحج مربور فأتيت بن عباس رضي اهللا عنه فأخربته فقال اهللا 
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم وسئل عما استيسر من اهلدي أكرب سنة أيب القاسم صلى اهللا عليه و سلم أو سنة رسو

  فقال جزور أو بقرة أو شاة أو شرك يف دم أخرجاه يف الصحيح من حديث شعبة وذكر البخاري رواية وهب 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا إبراهيم بن مرزوق  - ٨٦٧٦
  ما استيسر من اهلدي شاة هديا بالغ الكعبة : بو حذيفة عن سفيان عن موسى بن عقبة عن القاسم عن بن عباس ثنا أ

  ما استيسر من اهلدي البعري أو البقرة : وهبذا اإلسناد عن القاسم عن بن عمر أنه قال  - ٨٦٧٧

ا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك وأخربنا أبو أمحد املهرجاين العدل أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثن - ٨٦٧٨
  ما استيسر من اهلدي شاة : عن جعفر بن حممد عن أبيه أن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه كان يقول 

ما استيسر من اهلدي بدنة أو بقرة : وهبذا اإلسناد ثنا مالك عن نافع أن عبد اهللا بن عمر كان يقول  - ٨٦٧٩
قوع اسم اهلدي على الشاة وهو قول عطاء بن أيب رباح واحلسن وسعيد بن جبري وبقول علي وبن عباس نقول لو

   ٤٣وإبراهيم النخعي وغريهم 

  باب اإلعواز من هدي املتعة ووقت الصوم

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا  - ٨٦٨٠
عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين مالك بن أنس عن بن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة حممد بن عبد اهللا بن 

الصيام ملن متتع بالعمرة إىل احلج ملن مل جيد هديا ما بني : رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا قالت 
هاب عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه أن يهل باحلج إىل يوم عرفة فمن مل يصم صام أيام مىن قال وحدثين بن ش

مثل ذلك رواه البخاري باإلسنادين مجيعا عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك قال وتابعه إبراهيم بن سعد عن بن 
  شهاب وقد مضى ذلك يف كتاب الصيام 

بشار ثنا حممد يعين  أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسني بن علي ثنا حممد بن إسحاق ثنا حممد بن - ٨٦٨١
بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت عبد اهللا بن عيسى حيدث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها عن سامل 

مل يرخص يف أيام التشريق أن تصام إال من مل جيد اهلدي رواه البخاري يف الصحيح عن حممد : عن بن عمر أهنما قاال 
  ومبا مضى من لفظ حديث مالك  بن بشار وهذا هو الصحيح هبذا اللفظ



وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أيب إسحاق و أبو سعيد بن أيب عمرو  - ٨٦٨٢
قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم حدثين حيىي بن سالم البصري أن شعبة 

رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف : الزهري عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه قال حدثه عن بن أيب ليلى عن 
املتمتع إذا مل جيد اهلدي ومل يصم حىت فاتته أيام العشر أن يصوم أيام التشريق مكاهنا كذا رواه حيىي بن سالم وليس 

اليت رويت يف النهي عن صوم أيام بالقوي وبن أيب ليلى هذا هو عبد اهللا بن عيسى بن أيب ليلى وأما األخبار 
  التشريق على اجلملة فقد مضى ذكرها يف كتاب الصيام 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ٨٦٨٣
فصيام ثالثة أيام يف احلج { ه يف قول: إسحاق ثنا محاد بن عيسى أنبأ جعفر بن حممد عن أبيه عن علي رضي اهللا عنه 

  قال قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة } 

وأخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم األصبهاين احلافظ أنبا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد اجلوهري ثنا  - ٨٦٨٤
أبيه عن علي بن أيب طالب رضي  علي بن احلسن الدارجبردي ثنا عبد اهللا بن الوليد عن سفيان قال حدثين جعفر عن

يصوم بعد أيام التشريق إذا فاته الصوم وعن سفيان عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر قال يصوم أيام : اهللا عنه قال 
التشريق إذا فاته الصوم وعن سفيان قال حدثين بن جريج عن نافع عن بن عمر أنه قال ال يصومها إال وهو حمرم 

ضي اهللا عنها موصول وقد قاال يف رواية عبد اهللا بن عيسى عن الزهري ما يدل على حديث بن عمر وعائشة ر
  الرخصة والرخصة تكون بعد النهي عن اجلملة وحديث حممد بن علي عن علي منقطع واهللا أعلم 

إسحاق أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ٨٦٨٥
سألت بن : أنبأ أبو زيد اهلروي ثنا شعبة عن حممد بن أيب النوار قال مسعت رجال من بين سليم يقال له خفاف قال 

عمر رضي اهللا عنه عن صوم ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم قال إذا رجعت إىل أهلك قال الشيخ اختلفوا يف 
حبان السلمي صاحب الدفينة وقد روينا هذا يف احلديث  اسم هذا الرجل فقيل هكذا وقيل أبو اخلفاف وقيل

  املرفوع عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه وعن عطاء وجماهد عن جابر بن عبد اهللا وعن عكرمة عن بن عباس 

وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا حممد بن يوسف ثنا أبو عبد اهللا هو البخاري ثنا  - ٨٦٨٦
يطوف الرجل بالبيت ما كان : أيب بكر ثنا فضيل ثنا موسى بن عقبة أخربين كريب عن بن عباس قال حممد بن 

حالال حىت يهل باحلج فإذا ركب إىل عرفة فمن تيسر له هديه من اإلبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي 
عرفة فإن كان آخر يوم من األيام الثالثة يوم ذلك شاء غري أن مل يتيسر له فعليه ثالثة أيام يف احلج وذلك قبل يوم 

  عرفة فال جناح وذكر احلديث 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون  - ٨٦٨٧
 قد مجعت مع حج عمرة جاءه رجل فقال إين: ثنا أبو عميس ثنا عبدة بن أيب لبابة عن أيب حيىي عن بن عباس قال 

فقال ما معك من الورق قال أربعني درمها قال ليس يف هذه فضل عشرة منها تعلف راحلتك وعشرة تزود هبا 
  وعشرة تكتسي هبا وعشرة تكاىفء هبا أصحابك 



  مجاع أبواب املواقيت

 )٤٤   

  باب ميقات أهل املدينة والشام وجند واليمن

ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن شيبان ثنا سفيان ح وأخربنا أبو  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ - ٨٦٨٨
عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان 

بن أيوب ثنا علي بن عبد اهللا بن جعفر  بن عيينة وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا حممد
ثنا سفيان وأخربنا أبو نصر أمحد بن علي بن أمحد الفامي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أيب طالب 
: حدثين بن أيب عمر ثنا سفيان عن الزهري عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

املدينة من ذي احلليفة ويهل أهل الشام من اجلحفة ويهل أهل جند من قرن قال بن عمر وذكر يل ومل أمسع  يهل أهل
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يهل أهل اليمن من يلملم لفظ حديث بن أيب عمر ويف رواية الشافعي رمحه 

قال ويف رواية علي بن املديين قال وذكر يل ومل أمسع اهللا قال بن عمر ويزعمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أنه وقت ألهل اليمن يلملم وكذلك يف رواية بن شيبان رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا ورواه 

  مسلم عن بن أيب عمر 

حفص بن عبد اهللا حدثنا أبو احلسن العلوي إمالء أنبأ عبد اهللا بن حممد بن شعيب البزمهراين ثنا أمحد بن  - ٨٦٨٩
نادى رجل رسول اهللا : حدثين أيب حدثين إبراهيم بن طهمان عن أيوب بن أيب متيمة عن نافع عن بن عمر أنه قال 

صلى اهللا عليه و سلم وهو يف املسجد فقال من أين تأمرنا أن هنل يا رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
يهل أهل الشام من اجلحفة ويهل أهل جند من قرن قال ويقولون وأهل اليمن سلم يهل أهل املدينة من ذي احلليفة و

  من يلملم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ٨٦٩٠
أنس وأسامة بن زيد والليث حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب عن رجال من أهل العلم منهم مالك بن 

بن سعد ح وأخربنا أبو نصر أمحد بن علي بن أمحد الفامي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا السري بن خزمية ثنا 
عبد اهللا عن مالك ح وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا حيىي بن منصور القاضي ثنا حممد بن عبد السالم ثنا حيىي 

يهل أهل املدينة من : على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال بن حيىي قال قرأت 
ذي احلليفة وأهل الشام من اجلحفة وأهل جند من قرن قال عبد اهللا وبلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

 رواية بن وهب قال وقال بن عمر ويهل أهل اليمن من يلملم لفظ حديث عبد اهللا القعنيب وحيىي بن حيىي ويف
يزعمون أنه قال ويهل أهل اليمن من يلملم رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه 

  مسلم عن حيىي بن حيىي 

 أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس هو األصم أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد - ٨٦٩١
أمر رسول اهللا صلى : احلكم أنبأ بن وهب أخربين مالك بن أنس أخربين عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر قال 



اهللا عليه و سلم أهل املدينة أن يهلوا من ذي احلليفة وأهل الشام من اجلحفة وأهل جند من قرن قال عبد اهللا بن 
اهللا عليه و سلم وقد أخربت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و  عمر أما هؤالء الثالثة فسمعتهن من رسول اهللا صلى

  سلم قال وأما أهل اليمن فيهلون من يلملم أخرجه مسلم من حديث إمساعيل بن جعفر عن عبد اهللا بن دينار 

 أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين أنبأ األسود - ٨٦٩٢
أنه أتى بن عمر يف منزله وله فسطاط : بن عامر وأمحد بن يونس واللفظ لألسود قاال أنبأ زهري عن زيد بن جبري 

وسرادق قال فسألته من أين جيوز يل أن أعتمر قال فرضها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قرن ألهل جند 
البخاري يف الصحيح عن مالك بن إمساعيل عن زهري وألهل املدينة من ذي احلليفة وألهل الشام من اجلحفة رواه 

٤٥   

  باب ميقات أهل العراق

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو نصر أمحد بن علي بن أمحد الفامي قال أبو عبد اهللا أنبأ وقال أبو نصر  - ٨٦٩٣
هللا ثنا حممد بن بكر ثنا بن حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن إسحاق األمناطي ثنا هارون بن عبد ا

أنه مسع جابر بن عبد اهللا يسأل عن املهل فقال مسعت مث انتهى أراه يريد النيب صلى اهللا : جريج أخربين أبو الزبري 
عليه و سلم فقال مهل أهل املدينة من ذي احلليفة والطريق اآلخر اجلحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل 

  ل اليمن من يلملم رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن حامت وغريه عن حممد بن بكر أهل جند من قرن ومهل أه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن  - ٨٦٩٤
اهللا قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا  عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين بن هليعة عن أيب الزبري املكي عن جابر بن عبد

ومهل العراق من ذات عرق كذا قاله عبد اهللا بن هليعة وكذلك قيل عن بن أيب الزناد عن : عليه و سلم يقول 
موسى بن عقبة عن أيب الزبري والصحيح رواية بن جريج وحيتمل أن يكون جابر مسع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

  اق فقد يقول ذلك يف مهل أهل العر

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبيد الطوابيقي  - ٨٦٩٥
ملا فتح : ثنا حممد بن إمساعيل احلساين حدثين بن منري ثنا عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر عن عمر رضي اهللا عنه قال 

ه فقالوا إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حد ألهل جند من قرن وهو جيور هذان املصران أتوا عمر رضي اهللا عن
عن طريقنا فإن أردنا أن نأيت قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم قال فحد هلم ذات عرق رواه البخاري 

وإىل هذا ذهب طاوس يف الصحيح عن علي بن مسلم عن عبد اهللا بن منري ورواه حيىي القطان عن عبيد اهللا بن عمر 
وجابر بن زيد أبو الشعثاء وحممد بن سريين أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يوقته وإمنا وقت بعده واختاره 

الشافعي رمحه اهللا وذهب عطاء بن أيب رباح إىل أن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقته ومل يسنده يف رواية بن جريج 
  عنه 

بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ أخربنا أبو بكر أمحد  - ٨٦٩٦
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقت ألهل املدينة : الشافعي أنبأ سعيد بن سامل أخربين بن جريج أخربين عطاء 



من أهل اليمن وغريهم ذا احلليفة وألهل املغرب اجلحفة وألهل املشرق ذات عرق وألهل جند قرن ومن سلك جندا 
  قرين املعادن وألهل اليمن امللم 

إن النيب صلى اهللا عليه : قال وأخربنا الشافعي أنبأ مسلم وسعيد عن بن جريج فراجعت عطاء فقلت له  - ٨٦٩٧
و سلم زعموا مل يوقت ذات عرق ومل يكن أهل مشرق حينئذ قال كذلك مسعنا أنه وقت ذات عرق أو العقيق ألهل 

ال ومل يكن عراق ولكن ألهل املشرق ومل يعزه إىل أحد دون النيب صلى اهللا عليه و سلم ولكنه يأىب إال أن املشرق ق
النيب صلى اهللا عليه و سلم وقته هذا هو الصحيح عن عطاء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال وقد رواه 

  احلجاج بن أرطأة وضعفه ظاهر عن عطاء وغريه فوصله 

أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  أخربنا - ٨٦٩٨
نصر بن علي ثنا يزيد بن هارون أنبأ احلجاج عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا وعن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا 

سلم ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل وقت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 
الشام اجلحفة وألهل اليمن وأهل هتامة من يلملم وألهل الطائف وهي جند قرن وألهل العراق ذات عرق وقد روي 

  ذلك يف غري حديث جابر 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو غالب بن بنت معاوية ثنا  - ٨٦٩٩
هشام بن هبرام املدائين وأنا سألته أنبأ املعاىف بن عمران عن أفلح بن محيد عن القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهللا 

يهل أهل املدينة من ذي احلليفة وأهل الشام ومصر من اجلحفة : عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  أبو داود يف كتاب السنن عن هشام خمتصرا  وأهل اليمن من يلملم وألهل العراق ذات عرق ورواه

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا وكيع ثنا سفيان عن يزيد  - ٨٧٠٠
وقت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن أيب زياد عن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس عن بن عباس قال 

  العقيق  ألهل املشرق

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن عيسى بن أيب قماش ثنا أبو معمر  - ٨٧٠١
عبد اهللا بن عمرو عن عبد الوارث بن سعيد عن عتبة بن عبد امللك السهمي ثنا زرارة بن كرمي بن احلارث أن 

ليه و سلم بعرفات أو قال مبىن وقد أطاف به الناس قال وجتيء أتيت النيب صلى اهللا ع: احلارث بن عمرو حدثه قال 
األعراب فإذا رأوه قالوا هذا وجه مبارك وذكر احلديث وفيه قال فوقت ألهل اليمن يلملم أن يهلوا منها وذات 

  عرق ألهل العراق وألهل املشرق رواه أبو داود عن أيب معمر وإىل هذا ذهب عروة بن الزبري وذلك فيما 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق اإلسفرائيين ثنا أبو مسلم ثنا عثمان بن  - ٨٧٠٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقت ألهل املشرق ذات : اهليثم ثنا بن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه 

   ٤٦عرق 

  ةباب املواقيت ألهلها ولكل من مر هبا ممن أراد حجا أو عمر



أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل القاضي ثنا إبراهيم بن احلجاج ثنا  - ٨٧٠٣
وهيب عن بن طاوس وأخربنا علي أنبأ أمحد ثنا حممد بن غالب ثنا موسى يعين بن إمساعيل ثنا وهيب ثنا بن طاوس 

م وقت ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل الشام اجلحفة وألهل أن النيب صلى اهللا عليه و سل: عن أبيه عن بن عباس 
جند قرن املنازل وألهل اليمن يلملم وقال هن هلم ولكل من أتى عليهن من غريهم ممن أراد احلج والعمرة ومن كان 
دون ذلك فمن حيث أنشأ حىت أهل مكة من مكة رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل وغريه وأخرجه 

   ٤٧م من وجه آخر عن وهيب مسل

  باب من كان أهله دون امليقات فميقاته من حيث خيرج من أهله

أخربنا أبو نصر أمحد بن علي بن أمحد الفامي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد وحممد بن  - ٨٧٠٤
نا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد عمرو قال حيىي ثنا وقال حممد أنبأ حيىي بن حيىي أنبأ محاد بن زيد ح وأخرب

بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد وأبو الربيع قاال ثنا محاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن 
وقت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل الشام اجلحفة وألهل جند قرن : بن عباس قال 

املنازل وألهل اليمن يلملم فهن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن يريد احلج والعمرة ومن كان دوهنن فمهله 
من أهله وكذلك حىت أهل مكة يهلون منها لفظ حديث أيب عبد اهللا احلافظ رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد 

   ٤٨ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي وأيب الربيع 

  مليقات ال يريد حجا وال عمرة مث بدا لهباب من مر با

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن نافع  - ٨٧٠٥
أن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه أهل من الفرع قال الشافعي وهذا عندنا واهللا أعلم أنه مر مبيقاته مل يرد حجا : 
عمرة مث بدا له من الفرع فأهل منها أو جاء الفرع من مكة أو غريها مث بدا له اإلهالل فأهل منها وهو روى  وال

   ٤٩احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املواقيت 

  باب من مر بامليقات يريد حجا أو عمرة فجاوزه غري حمرم مث أحرم دونه

اضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن الق - ٨٧٠٦
  رأى بن عباس رضي اهللا عنه يرد من جاوز املواقيت غري حمرم : الشافعي أنبأ بن عيينة عن عمرو عن أيب الشعثاء أنه 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد  - ٨٧٠٧
احلكم أنبأ بن وهب أخربين عبد اهللا بن عمر ومالك بن أنس وغريمها أن أيوب بن أيب متيمة أخربهم عن سعيد بن 

   ٥٠أو تركه فليهرق دما  من نسي من نسكه شيئا: جبري عن عبد اهللا بن عباس أنه قال 

  باب فضل من أهل من املسجد األقصى إىل املسجد احلرام



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد الصرييف قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو عتبة أمحد بن  - ٨٧٠٨
م بن علي املعروف بابن عروة الفرج احلجازي احلمصي ثنا بن أيب فديك ح وأخربنا أبو القاسم إمساعيل بن إبراهي

البندار ببغداد ثنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا أبو الفضل صاحل بن حممد الرازي ثنا سعيد بن سليمان ثنا بن أيب 
فديك ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا بن أيب فديك عن عبد اهللا 

ن حينس عن حيىي بن أيب سفيان األخنسي عن جدته حكيمة عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه بن عبد الرمحن ب
من أهل حبجة أو عمرة من املسجد األقصى إىل املسجد : و سلم أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  تهما قال احلرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له اجلنة شك عبد اهللا أي

أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق  - ٨٧٠٩
أنه أحرم من إيلياء عام : الصغاين ثنا بن أيب مرمي أنبأ بن وهب أن يونس أخربه عن بن شهاب عن نافع عن بن عمر 

   ٥١ذا مما يقال مسع بن شهاب عن نافع حكم احلكمني قال أبو بكر يعين الصغاين ه

  باب من استحب اإلحرام من دويرة أهله ومن استحب التأخري إىل امليقات خوفا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ٨٧١٠من أن ال يضبط 
ن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة املرادي قال قال رجل ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير عن شعبة ع

قال أن حترم من دويرة أهلك وروي هذا من } وأمتوا احلج والعمرة هللا { ما قوله : لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 
  حديث أيب سلمة عن أيب هريرة مرفوعا وفيه نظر 

مد بن الفضل بن حممد الشعراين ثنا جدي ثنا حممد بن أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا إمساعيل بن حم - ٨٧١١
جعفر بفيد ثنا جابر بن نوح عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قوله 

  وأمتوا احلج والعمرة هللا قال من متام احلج أن حترم من دويرة أهلك : عز و جل 

سن ثنا أبو العباس هو األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن بن جريج عن وأخربنا أبو بكر بن احل - ٨٧١٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا وقت املواقيت قال ليستمتع املرء بأهله وثيابه حىت يأيت كذا وكذا : عطاء 

  للمواقيت وهذا مرسل 

ز أنبأ إمساعيل بن حممد الفسوي ثنا مكي بن إبراهيم ثنا وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزا - ٨٧١٣
اهلياج بن بسطام احلنظلي عن واصل بن السائب الرقاشي عن أيب سورة عن عمه أيب أيوب األنصاري قال قال 

ليستمتع أحدكم حبله ما استطاع فإنه ال يدري ما يعرض يف إحرامه هذا إسناد : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
اصل بن السائب منكر احلديث قاله البخاري وغريه وروي فيه عن عمر وعثمان رضي اهللا عنهما وهو عن ضعيف و

  عثمان رضي اهللا عنه مشهور وإن كان اإلسناد منقطعا 



أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أبو بكر بن حممويه العسكري ثنا عيسى بن غيالن ثنا حاضر بن مطهر  - ٨٧١٤
أن عمران بن حصني أحرم من البصرة فكره له ذلك عمر بن اخلطاب : ة بن الزبري عن احلسن ثنا أبو عبيدة جماع

  رضي اهللا عنه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن احلسني القاضي ببخارى ثنا أبو بكر أمحد بن حممد بن بسطام  - ٨٧١٥
ق عن سليمان بن صاحل قال ذكر مسلم بن حمارب املروزي ثنا أمحد بن سيار الفقيه قال قرئ على احلسن بن إسحا

أن عبد اهللا بن عامر بن كريز حني فتح خراسان قال ألجعلن شكري هللا أن أخرج من : عن داود بن أيب هند 
موضعي حمرما فأحرم من نيسابور فلما قدم على عثمان المه على ما صنع قال ليتك تضبط من الوقت الذي حيرم 

  منه الناس 

نا أبو احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثين عمار بن احلسن ثنا أخرب - ٨٧١٦
مث خرج عبد اهللا بن عامر من نيسابور معتمرا قد أحرم منها وخلف على خراسان : سلمة عن حممد بن إسحاق قال 

لسنة اليت قتل فيها عثمان رضي األحنف بن قيس فلما قضى عمرته أتى عثمان بن عفان رضي اهللا عنه وذلك يف ا
   ٥٢اهللا عنه فقال له عثمان رضي اهللا عنه لقد غررت بعمرتك حني أحرمت من نيسابور 

  باب ما يستحب من اإلهالل عند التوجه إىل مىن إن كان مبكة أو عند املضي يف

لقاضي ثنا حممد بن عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حيىي بن منصور ا - ٨٧١٧سفره لنسكه إن كان بغريها 
السالم ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد اهللا بن 

يا أبا عبد الرمحن رأيتك تصنع أربعا مل أر أحدا من أصحابك يصنعها قال ما هن يا بن جريج فذكر احلديث : عمر 
كة أهل الناس إذا رأوا اهلالل ومل هتل أنت حىت يكون يوم التروية فقال عبد اهللا بن عمر قال فيه ورأيتك إذا كنت مب

أما اإلهالل فإين مل أر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يهل حىت تنبعث به راحلته رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي 
  بن حيىي وأخرجه البخاري عن القعنيب عن مالك 

بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إسحاق احلريب ثنا أمحد بن يونس ثنا أبو  أخربنا علي بن أمحد - ٨٧١٨
قدمنا نصرخ باحلج صراخا فلما طفنا : شهاب عن داود عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال 

  احلج بالبيت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجعلوها عمرة فلما كان يوم التروية أهللنا ب

خرجنا : ويف حديث عبد األعلى بن عبد األعلى عن داود بن أيب هند عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال  - ٨٧١٩
مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نصرخ باحلج صراخا فلما قدمنا مكة أمرنا أن جنعلها عمرة إال من ساق اهلدي 

ناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد احلافظ أنبأ عبد اهللا بن فلما كان يوم التروية ورحنا إىل مىن أهللنا باحلج أخرب
  حممد بن عبد العزيز ثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري ثنا عبد األعلى رواه مسلم عن عبيد اهللا القواريري 

ن حممد قال أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حممد بن عبدك القزاز ثنا حجاج ب - ٨٧٢٠
وهو خيرب عن حجة النيب صلى اهللا عليه و : قال بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه 



سلم قال فأمرنا بعد ما طفنا أن حنل قال النيب صلى اهللا عليه و سلم فإذا أردمت أن تنطلقوا إىل مىن فأهلوا قال فأهللنا 
  من البطحاء 

نا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد وأخرب - ٨٧٢١
مبعناه رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن حامت عن حيىي بن : بن أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد عن بن جريج فذكره 

  سعيد 

  مجاع أبواب اإلحرام والتلبية

 )٥٣   

  باب الغسل لإلهالل

نا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا حممد بن أيوب ثنا أبو غسان حممد بن عمرو أخرب - ٨٧٢٢
يف حديث أمساء بنت عميس : زنيج ثنا جرير عن حيىي بن سعيد عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا 

لم أمر أبا بكر رضي اهللا عنه يأمرها أن تغتسل رضي اهللا عنها حني نفست بذي احلليفة أن النيب صلى اهللا عليه و س
وهتل رواه مسلم يف الصحيح عن أيب غسان وحيىي بن سعيد هذا هو األنصاري وقد مضى حديث حامت بن إمساعيل 

  عن جعفر بن حممد بطوله يف هذا ويف غريه 

يب شيبة ثنا عبدة ح وأخربنا أبو وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أ - ٨٧٢٣
عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو علي احلافظ وإمساعيل اجلرجاين قاال أنبأ عبد اهللا بن زيدان البجلي ثنا هناد بن السري ثنا 

نفست : عبدة بن سليمان عن عبيد اهللا بن عمر عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
يس مبحمد بن أيب بكر فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا بكر أن تغتسل وهتل لفظ حديث أمساء بنت عم

الروذباري ويف حديث أيب عبد اهللا فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا بكر رضي اهللا عنه أن يأمرها أن تغتسل 
هري بن حرب ورواه مالك عن عبد وهتل رواه مسلم يف الصحيح عن عثمان بن أيب شيبة وهناد بن السري وز

الرمحن بن القاسم عن أبيه مرسال دون ذكر عائشة رضي اهللا عنها ورواه حيىي بن سعيد األنصاري عن القاسم بن 
حممد عن أبيه عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أنه خرج حاجا مث ذكره وجوده عبيد اهللا بن عمر عن عبد الرمحن 

  وهو حافظ ثقة واهللا أعلم 

وحدثنا أبو احلسن العلوي إمالء أنبأ عبد اهللا بن حممد بن احلسن بن الشرقي ثنا عبد اهللا بن هاشم ثنا أبو  - ٨٧٢٤
أهنا نفست مبحمد بن : معاوية عن بن جريج عن عبد الرمحن بن القاسم عن سعيد بن املسيب عن أمساء بنت عميس 

  يه و سلم عن ذلك فامره أن يأمرها أن تغتسل وهتل أيب بكر بذي احلليفة فسأل أبو بكر النيب صلى اهللا عل

وروى أبو غزية حممد بن موسى وليس بالقوي عن عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد  - ٨٧٢٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اغتسل إلحرامه أخربناه أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي : بن ثابت عن أبيه 



مر احلافظ ثنا حيىي بن صاعد ثنا حيىي بن خالد أبو سليمان املخزومي حدثين أبو غزية فذكره قال بن صاعد هذا بن ع
  حديث غريب ما مسعناه إال منه قال الشيخ وروي عن غري أيب غزية 

ن الدالل وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين حممد بن إمساعيل السكري وكتبه يل خبطه ثنا حممد بن سليما - ٨٧٢٦
ثنا نصر بن عبد اهللا بن مروان النيسابوري ببغداد ثنا األسود بن عامر شاذان ثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه 

  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم جترد إلهالله واغتسل : عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه 

بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أمحد بن أيب  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد - ٨٧٢٧
الطيب قال قرئ على أيب بكر بن عياش وأنا أنظر يف هذا الكتاب فأقر به عن يعقوب بن عطاء عن أبيه عن بن 

اغتسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث لبس ثيابه فلما أتى ذا احلليفة صلى اهللا عليه و سلم صلى : عباس قال 
  تني مث قعد على بعريه فلما استوى به على البيداء أحرم باحلج يعقوب بن عطاء غري قوي ركع

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو علي احلافظ ثنا عبدان األهوازي ثنا حممد بن املثىن ثنا سهل بن  - ٨٧٢٨
غتسل إذا أراد أن حيرم وإذا أراد أن إن من السنة أن ي: يوسف ثنا محيد عن بكر بن عبد اهللا املزين عن بن عمر قال 

   ٥٤يدخل مكة 

  باب ما جاء يف توفري شعر الرأس للحالق يف االختيار

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ٨٧٢٩
مضان وهو يريد احلج مل يأخذ من رأسه وال من حليته كان إذا أفطر من ر: مالك عن نافع أن بن عمر رضي اهللا عنه 

  شيئا حىت حيج 

أخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو حامد بن بالل ثنا حممد بن إمساعيل األمحسي ثنا احملاريب عن أشعث عن أيب  - ٨٧٣٠
يعين يوم النحر عند كنا نؤمر أن نوفر السبال يف احلج والعمرة قال احملاريب : الزبري عن جابر رضي اهللا عنه قال 

   ٥٥احللق 

  باب ما حيرم فيه من الثياب

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب  - ٨٧٣١
انطلق : القاضي ثنا حممد بن أيب بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة أخربين كريب عن بن عباس قال 

 صلى اهللا عليه و سلم من املدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه ومل ينه عن شيء رسول اهللا
من اإلزار واألردية تلبس إال املزعفر الذي يردع على اجللد حىت أصبح بذي احلليفة ركب راحلته حىت إذا استوت 

القعدة فقدم مكة ألربع خلون من ذي احلجة  على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته وذلك خلمس بقني من ذي
فطاف بالبيت وسعى بني الصفا واملروة ومل حيل من أجل بدنه ألنه كان قد قلدها ونزل بأعلى مكة عند احلجون 

وهو مهل باحلج ومل يقرب الكعبة بعد طوافه هبا حىت رجع من عرفة وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا واملروة 



رؤوسهم وحيلوا وذلك ملن مل يكن معه بدنة قد قلدها ومن كان معه امرأته فهي له حالل والطيب  مث يقصروا من
  والثياب رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن أيب بكر املقدمي 

أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا حممد بن القاسم بن عبد الرزاق  - ٨٧٣٢
ثنا أبو محة ثنا أبو قرة موسى بن طارق عن عبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب رواد عن ليث بن سعد عن نافع مبكة 

  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أحرم يف ثوبني قطريني : عن بن عمر رضي اهللا عنه 

بيع بن سليمان ثنا الشافعي أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الر - ٨٧٣٣
أنبأ حيىي بن سليم عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا 

من خري ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم وحدثنا أبو جعفر كامل بن أمحد : عليه و سلم قال 
محد اإلسفرائيين ثنا داود بن احلسني ثنا حيىي بن حيىي أنبأ بشر بن املفضل عن عبد اهللا بن املستملي أنبأ بشر بن أ

   ٥٦عثمان بن خثيم فذكره بنحوه إال أنه قال البسوا من ثيابكم البياض فإهنا من خري ثيابكم 

  باب الطيب لإلحرام

أ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنب - ٨٧٣٤
ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا 
نا السري بن خزمية ثنا عبد اهللا يعين بن مسلمة عن مالك ح وأخربنا حممد بن عبد اهللا أنبأ حيىي بن منصور القاضي ث

حممد بن عبد السالم ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي اهللا 
قالت كنت أطيب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إلحرامه قبل أن حيرم وحلله قبل أن يطوف بالبيت : عنها أهنا 

  لك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن ما

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة  - ٨٧٣٥
أنبأ احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين أنبأ سفيان بن عيينة عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي 

طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيدي هاتني حلرمه حني أحرم وحلله قبل : ها وقالت اهللا عنها وبسطت يدي
  أن يطوف بالبيت رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن املديين عن بن عيينة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٨٧٣٦
الشافعي أنبأ سفيان ح وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب 

طيبت رسول اهللا : بن سفيان ثنا أبو بكر احلميدي ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
له قبل أن يطوف بالبيت زاد احلميدي يف روايته فقيل صلى اهللا عليه و سلم بيدي هاتني حلرمه حني أحرم وحل

  لسفيان مسعته من الزهري قال نعم رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عباد املكي عن سفيان 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة  - ٨٧٣٧
طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : روة قال مسعت أيب يقول مسعت عائشة رضي اهللا عنها تقول عن عثمان بن ع



سلم حلرمه وحلله فقلت هلا بأي الطيب فقالت بأطيب الطيب قال عثمان ما روى هشام هذا احلديث إال عين أخرجه 
  أخيه مسلم يف الصحيح من حديث بن عيينة وأخرجه البخاري من حديث وهيب عن هشام عن 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن اخلرساين ثنا حممد بن إمساعيل  - ٨٧٣٨
السلمي ثنا عثمان بن اهليثم ثنا بن جريج أخربين عمر بن عبد اهللا بن عروة أنه مسع عروة والقاسم خيربان عن عائشة 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم بذريرة يف حجة الوداع للحل واإلحرام أخرجه طيبت رسول : رضي اهللا عنها أهنا قالت 
البخاري يف الصحيح فقال حدثنا عثمان بن اهليثم أو حممد عنه يقال هو بن حيىي الذهلي وأخرجه مسلم من وجه 

  آخر عن بن جريج 

محد بن حممويه العسكري أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري الفقيه ثنا أبو بكر حممد بن أ - ٨٧٣٩
بالبصرة ثنا جعفر بن حممد القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة ثنا احلكم عن إبراهيم عن األسود عن عائشة 

كأمنا أنظر إىل وبيص الطيب يف مفرق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو حمرم رواه : رضي اهللا عنها قالت 
  أخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة البخاري يف الصحيح عن آدم وغريه و

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا حيىي بن جعفر أنبأ  - ٨٧٤٠
كأين : الضحاك يعين بن خملد ثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

ب يف مفارق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو حمرم رواه البخاري يف الصحيح عن الفريايب أنظر إىل وبيص الطي
  عن سفيان 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حيىي بن منصور القاضي وحممد بن صاحل بن هانئ وحممد بن عبد اهللا بن  - ٨٧٤١
حممد بن احلسني السلمي إمالء أنبأ أبو منصور حممد  دينار قالوا ثنا حممد بن أمحد بن أنس ح وحدثنا أبو عبد الرمحن

بن القاسم الصبغي ثنا حممد بن أمحد بن أنس ثنا أبو عاصم النبيل ثنا سفيان عن احلسن بن عبيد اهللا عن إبراهيم عن 
 كأين أنظر إىل وبيص املسك يف مفارق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: األسود عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

  وهو حمرم رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن أيب عاصم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أمحد بن يونس ثنا  - ٨٧٤٢
كأين أنظر إىل : زهري عن األعمش عن إبراهيم عن األسود وعن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
  وبيص الطيب يف مفارق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو حمرم رواه مسلم عن أمحد بن يونس 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا أبو األزهر ثنا عبد امللك يعين أبا عامر العقدي عن  - ٨٧٤٣
كأين أنظر : ن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها قالت سفيان وسعيد بن زيد عن عطاء بن السائب عن إبراهيم ع

  إىل وبيص الطيب يف مفرق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد ثالث من إحرامه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو كامل ثنا أبو عوانة عن إبراهيم  - ٨٧٤٤
سألت عبد اهللا بن عمر عن الرجل يتطيب مث يصبح حمرما قال ما أحب أن أصبح : ه قال بن حممد بن املنتشر عن أبي



حمرما أنضح طيبا ألن أطلي بزعفران أحب إيل من أن أفعل ذلك فقالت عائشة رضي اهللا عنها أنا طيبت رسول اهللا 
يح عن سعيد بن منصور صلى اهللا عليه و سلم عند إحرامه مث طاف يف نسائه مث أصبح حمرما رواه مسلم يف الصح

وأيب كامل وحديث مسروق واألسود عن عائشة رضي اهللا عنها يدل على بقاء أثره بعد اغتساله وإحرامه حىت كان 
  يرى وبيصه يف مفارقه 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا حيىي بن عثمان بن صاحل ثنا  - ٨٧٤٥
بن أيب الغمر ثنا يعقوب بن عبد الرمحن عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر عن عائشة رضي اهللا عبد الرمحن 

  كنت أطيب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالغالية اجليدة عند إحرامه : عنها أهنا قالت 

شافعي أنبأ سفيان عن أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ ال - ٨٧٤٦
  طيبت أيب عند إحرامه بالسك والذريرة : حممد بن عجالن أنه مسع عائشة بنت سعد تقول 

وأخربنا أبو بكر ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سعيد بن سامل القداح عن احلسن بن زيد عن  - ٨٧٤٧
  رب من الغالية رأيت بن عباس حمرما وأن على رأسه ملثل ال: أبيه قال 

وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد ثنا هشيم  - ٨٧٤٨
أنه سئل عن الطيب عند اإلحرام فقال أما أنا فأسغسغه يف رأسي مث : أنبأ عيينة بن عبد الرمحن عن أبيه عن بن عباس 

  زيد واألصمعي السغسغة هي التروية أحب بقاءه قال أبو عبيد قال أبو 

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن  - ٨٧٤٩
إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكري ثنا مالك عن نافع موىل عبد اهللا بن عمر عن أسلم موىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا 

اخلطاب رضي اهللا عنه وجد ريح طيب وهو بالشجرة فقال ممن ريح هذا الطيب فقال معاوية بن أن عمر بن : عنه 
أيب سفيان مىن يا أمري املؤمنني فقال عمر منك لعمري فقال معاوية أم حبيبة طيبتين يا أمري املؤمنني فقال عمر رضي 

  اهللا عنه عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه 

قاضي أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا أبو حيىي الديرعاقويل ثنا أبو اليمان أنبأ أخربنا أمحد بن احلسن ال - ٨٧٥٠
وجد من معاوية بن : شعيب عن الزهري قال وكان عبد اهللا بن عمر حيدث عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه 
يب قال شيء طيبتين أيب سفيان ريح طيب وهو بذي احلليفة وهم حجاج فقال عمر رضي اهللا عنه ممن ريح هذا الط

أم حبيبة فقال عمر رضي اهللا عنه لعمري أقسم باهللا لترجعن إليها حىت تغسله فواهللا ألن أجد من احملرم ريح القطران 
أحب إيل من أن أجد منه ريح الطيب قال الشيخ وحيتمل أنه مل يبلغه حديث عائشة رضي اهللا عنها ولو بلغه لرجع 

يال يغتر به اجلاهل فيتوهم ان ابتداء الطيب جيوز للمحرم كما قال لطلحة يف عنه وحيتمل أنه كان يكره ذلك ك
   ٥٧الثوب املمشق واهللا أعلم 

  باب النهي عن التزعفر للرجل وإن مل يرد إحراما



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا عبد  - ٨٧٥١
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يتزعفر الرجل : رث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال الوا

  رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس هو األصم أنبأ الربيع أنبأ  - ٨٧٥٢
أن النيب : لذي يعرف بابن علية أنبأ عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه الشافعي أنبأ إمساعيل ا

  صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يتزعفر الرجل رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن إمساعيل 

ر قاال ثنا أبو العباس حممد بن أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو صادق بن أيب الفوارس العطا - ٨٧٥٣
يعقوب ثنا حممد بن علي الوراق ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن جديه زيد 

  ال تقبل صالة رجل يف جلده من اخللوق شيء : وزياد عن أيب موسى قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 

ذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد أنبأ عطاء أخربنا أبو علي الرو - ٨٧٥٤
قدمت على أهلي ليال وقد تشققت يداي : اخلرساين عن حيىي بن يعمر عن عمار بن ياسر رضي اهللا عنه قال 

يب وقال اذهب  فخلقوين بزعفران فغدوت على النيب صلى اهللا عليه و سلم فسلمت عليه فلم يرد علي ومل يرحب
فاغسل هذا عنك فذهبت فغسلته مث جئت وقد بقي علي منه ردع فسلمت فلم يرد علي ومل يرحب يب فقال اذهب 

فاغسل هذا عنك فغسلته مث جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب يب وقال إن املالئكة ال حتضر جنازة الكافر خبري 
  أو أكل أو شرب أن يتوضأ  وال املتضمخ بالزعفران وال اجلنب ورخص للجنب إذا نام

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود السجستاين ثنا نصر بن علي ثنا حممد بن  - ٨٧٥٥
بكر ثنا بن جريج أخربين عمر بن عطاء بن أيب اخلوار أنه مسع حيىي بن يعمر خيرب عن رجل أخربه عن عمار بن ياسر 

ن حيىي مسى ذلك الرجل فنسي عمر امسه أن عمارا قال ختلقت هبذه القصة واألول أثبت أ: رضي اهللا عنه زعم عمر 
قال قلت لعمر وهم حرم قال ال القوم مقيمون وروي عن احلسن البصري عن عمار بن ياسر رضي اهللا عنه عن 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم خمتصرا 

ان الفقيه أنبأ إمساعيل بن إسحاق ثنا إمساعيل بن أيب أويس وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن سلم - ٨٧٥٦
حدثين أيب عن سليمان بن بالل عن ثور بن زيد عن عبد الرمحن السراج عن احلسن بن أيب احلسن عن عمار بن 

ضمخ ثالثة ال تقرهبم املالئكة خبري جيفة الكافر واملت: ياسر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
   ٥٨باخللوق واجلنب أن يبدو له أن يأكل أو ينام فليتوضأ وضوءه للصالة 

  باب من أهل ملبدا

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سليمان بن داود املهري ثنا بن وهب أخربين  - ٨٧٥٧
نيب صلى اهللا عليه و سلم يهل ملبدا رواه مسعت ال: يونس عن بن شهاب عن سامل يعين بن عبد اهللا عن أبيه قال 

  البخاري يف الصحيح عن أصبغ عن بن وهب ورواه مسلم عن حرملة عن بن وهب 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا عبيد اهللا بن عمر  - ٨٧٥٨
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم لبد رأسه : عن نافع عن بن عمر القواريري ثنا عبد األعلى ثنا حممد بن إسحاق 

   ٥٩بالغسل 

  باب الصالة عند اإلحرام

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو  - ٨٧٥٩
إىل مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة مث كان بن عمر إذا أراد اخلروج : الربيع ثنا فليح بن سليمان عن نافع قال 

يأيت مسجد ذي احلليفة فيصلي ركعتني مث يركب فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم مث قال هكذا رأيت رسول اهللا 
   ٦٠صلى اهللا عليه و سلم فعل رواه البخاري عن أيب الربيع 

  باب من قال يهل خلف الصالة

ن عمر بن برهان وأبو احلسني حممد بن احلسني بن الفضل القطان وأبو حممد أخربنا أبو عبد اهللا احلسني ب - ٨٧٦٠
عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري قالوا أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن عرفة حدثنا عبد السالم 

اهللا عليه و سلم  رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى: بن حرب املالئي عن خصيف عن سعيد بن جبري عن بن عباس 
  أهل يف دبر الصالة 

وأخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل  - ٨٧٦١
حدثين أيب حدثين يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أيب عن بن إسحاق حدثين خصيف بن عبد الرمحن اجلزري عن 

قلت لعبد اهللا بن عباس يا أبا العباس عجبت الختالف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  سعيد بن جبري قال
يف إهالل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني أوجب فقال إين ألعلم الناس بذلك أهنا إمنا كانت من رسول اهللا 

هللا عليه و سلم حاجا فلما صلى يف خرج رسول اهللا صلى ا: صلى اهللا عليه و سلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا 
مسجده بذي احلليفة ركعتيه أوجبه يف جملسه أهل باحلج حني فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه مث 
ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام وذلك أن الناس كانوا يأتون أرساال فسمعوه حني استقلت 

ا أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني استقلت به ناقته مث مضى رسول اهللا صلى اهللا به ناقته يهل فقالوا إمن
عليه و سلم فلما عال على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إمنا أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

به ناقته وأهل حني عال على سلم حني عال على شرف البيداء وأمي اهللا لقد أوجب يف مصاله وأهل حني استقلت 
شرف البيداء قال سعيد بن جبري فمن أخذ بقول بن عباس أهل يف مصاله إذا فرغ من ركعتيه خصيف اجلزري غري 
قوي وقد رواه الواقدي بإسناد له عن بن عباس إال أنه ال تنفع متابعة الواقدي واألحاديث اليت وردت يف ذلك عن 

   ٦١تة واهللا أعلم بن عمر وغريه أسانيدها قوية ثاب

  باب من قال يهل إذا انبعثت به راحلته



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا  - ٨٧٦٢
عنيب عن القعنيب فيما قرأ على مالك رمحه اهللا ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا الق

يا أبا عبد الرمحن رأيتك تصنع : مالك عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد اهللا بن عمر 
أربعا مل أر واحدا من أصحابك يصنعها قال ما هن يا بن جريج قال رأيتك ال متس من األركان إال اليمانيني ورأيتك 

ة ورأيتك إذا كنت مبكة أهل الناس إذا رأوا اهلالل ومل هتل أنت حىت تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفر
يكون يوم التروية فقال عبد اهللا أما األركان فإين مل أر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميس إال اليمانيني وأما النعال 

ويتوضأ فيها فأنا أحب أن السبتية فإين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يلبس النعال اليت ليس فيها شعر 
ألبسها وأما الصفرة فإين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يلبس النعال اليت ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا 

أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصبغ هبا فأنا أحب أن أصبغ هبا وأما 
هللا صلى اهللا عليه و سلم يهل حىت تنبعث به راحلته لفظ حديث أيب داود رواه البخاري اإلهالل فإين مل أر رسول ا

  يف الصحيح عن القعنيب ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي عن مالك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عثمان سعيد بن حممد بن عثمان وأبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامد  - ٨٧٦٣
راهيم بن حممد بن علي بن معاوية قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن املقرئ وأبو إسحاق إب

أن رسول اهللا صلى اهللا : عفان العامري ثنا حممد بن عبيد الطنافسي عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر 
احلليفة أخرجه البخاري ومسلم عليه و سلم كان إذا أدخل رجله يف الغرز واستوت به ناقته أهل من مسجد ذي 

  يف الصحيح من حديث عبيد اهللا بن عمر 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا أمحد بن الوليد الفحام ثنا حجاج قال قال بن  - ٨٧٦٤
أهل حني  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: جريج أخربين صاحل بن كيسان عن نافع عن بن عمر أنه كان خيرب 

استوت به راحلته قائمة رواه البخاري يف الصحيح عن أيب عاصم عن بن جريج ورواه مسلم عن هارون احلمال 
  عن حجاج بن حممد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا إمساعيل بن حممد اجلرجاين أنبأ حممد بن احلسن بن قتيبة ثنا حرملة أنبأ بن  - ٨٧٦٥
رأيت رسول اهللا صلى اهللا : أن سامل بن عبد اهللا أخربه أن عبد اهللا بن عمر قال  وهب أخربين يونس عن بن شهاب

عليه و سلم يركب راحلته بذي احلليفة مث يهل حني تستوي به قائمة رواه مسلم يف الصحيح عن حرملة بن حيىي 
  وأخرجه البخاري عن أمحد بن عيسى عن بن وهب 

د بن بكر ثنا أبو داود ثنا القعنيب عن مالك عن موسى بن عقبة عن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حمم - ٨٧٦٦
بيداؤكم اليت تكذبون على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيها ما أهل رسول : سامل بن عبد اهللا عن أبيه أنه قال 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال من عند املسجد يعين مسجد ذي احلليفة 

هللا احلافظ ثنا أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه ثنا حممد بن عبد السالم ثنا حيىي بن وأخربنا أبو عبد ا - ٨٧٦٧
  فذكره رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي : حيىي قال قرأت على مالك 



بن سلمة وحممد بن نعيم أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه ثنا أمحد  - ٨٧٦٨
قاال ثنا قتيبة بن سعيد ثنا حامت بن إمساعيل عن موسى بن عقبة عن سامل عن بن عمر أنه كان إذا قيل له اإلحرام من 

البيداء اليت يكذبون فيها على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واهللا ما أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه : البيداء قال 
  الشجرة حني قام به بعريه رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد و سلم إال من عند 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا إسحاق بن إبراهيم بن أيب حسان  - ٨٧٦٩
اهللا صلى اهللا أن إهالل رسول : ثنا دحيم ثنا الوليد حدثنا األوزاعي قال مسعت عطاء حيدث عن جابر بن عبد اهللا 

عليه و سلم من ذي احلليفة حني استوت به راحلته رواه البخاري يف الصحيح عن إبراهيم بن موسى عن الوليد بن 
  مسلم وحديث أيب الزبري عن جابر يف إهالهلم من البطحاء فقد مضى 

مد احلريف ثنا أبو قالبة ثنا أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب الطاهر الدقاق ببغداد أنبأ علي بن حم - ٨٧٧٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى : مكي بن إبراهيم ثنا بن جريج عن حممد بن املنكدر عن أنس بن مالك 

الظهر باملدينة أربعا وصلى العصر بذي احلليفة ركعتني مث بات فيها فلما أصبح واستوت به راحلته أهل أخرجه 
  ر عن بن جريج البخاري يف الصحيح من وجه آخ

أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل ثنا أبو العباس األصم ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا وهب بن  - ٨٧٧١
جرير بن حازم ثنا أيب مسعت حممد بن إسحاق عن أيب الزناد عن عائشة بنت سعد بن أيب وقاص قالت قال سعد 

إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته وإذا أخذ  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: رضي اهللا عنه 
  طريق األخرى أهل إذا عال شرف البيداء وقال غريه طريق أحد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ٨٧٧٢
سئل سعيد يعين بن أيب عروبة عن الرجل إذا أراد أن حيرم يف : عطاء طالب قال قال أبو نصر يعين عبد الوهاب بن 

مصاله وإذا استوت به راحلته فأخربنا عن مطر عن قتادة عن أيب حسان األعرج عن بن عباس أن النيب صلى اهللا 
الصحيح عليه و سلم أحرم بذي احلليفة إذا استوت به راحلته البيداء أحرم عند الظهر وأهل حبج أخرجه مسلم يف 

من حديث شعبة بن احلجاج وهشام بن أيب عبد اهللا عن قتادة وقال يف احلديث ركب راحلته فلما استوت به على 
   ٦٢البيداء وأهل باحلج ويف رواية هشام أحرم 

  باب استقبال القبلة عند اإلهالل

إسحاق ثنا عبد الوارث بن عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن  - ٨٧٧٣
كان إذا أتى ذا احلليفة أمر براحلته فرحلت مث صلى : الصمد حدثين أيب عن أبيه عن أيوب عن نافع أن بن عمر 

الغداة مث ركب حىت إذا استوت به استقبل القبلة فأهل قال مث يليب حىت إذا بلغ احلرم أمسك حىت إذا أتى ذا طوى 
اة مث يغتسل فزعم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم فعل ذلك أخرجه البخاري يف الصحيح بات به قال فيصلي به الغد

   ٦٣عن أيب معمر عن عبد الوارث األكرب 



  باب النية يف اإلحرام

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا احلارث بن أيب أسامة التميمي ثنا  - ٨٧٧٤
أنبأ حيىي بن سعيد عن حممد بن إبراهيم أخربه أنه مسع علقمة بن وقاص يقول أنه مسع عمر بن يزيد بن هارون 

إمنا األعمال بالنية وإمنا المرىء ما نوى : اخلطاب رضي اهللا عنه يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فمن كانت هجرته إىل اهللا عز و جل فهجرته إىل اهللا ورسوله ومن كانت 

فهجرته إىل ما هاجر إليه أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث يزيد بن هارون وغريه وأخرجه البخاري من أوجه 
   ٦٤عن حيىي بن سعيد األنصاري 

  باب من قال ال يسمي يف إهالله حجا وال عمرة وأن النية تكفي منهما

ظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا إمساعيل بن أخربنا أبو عبد اهللا احلاف - ٨٧٧٥
خرجنا مع رسول : اخلليل ثنا علي بن مسهر عن األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

بن سعيد عن اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال نذكر حجا وال عمرة وذكر احلديث رواه مسلم يف الصحيح عن سويد 
علي بن مسهر قال يف احلديث نليب ال نذكر حجا وال عمرة وأخرجه البخاري من وجه آخر عن األعمش كما 

  مضى 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو املقرئ أنبأ احلسن بن سفيان ثنا هشام بن عمار وأبو  - ٨٧٧٦
يف قصة حج النيب صلى : جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا بكر بن أيب شيبة قاال ثنا حامت بن إمساعيل ثنا 

اهللا عليه و سلم قال فأهل بالتوحيد وأهل الناس هبذا الذي يهلون به فلم يرد عليهم شيئا منه ولزم رسول اهللا صلى 
ح عن أيب بكر بن اهللا عليه و سلم تلبيته وقال جابر لسنا ننوي إال احلج لسنا نعرف العمرة رواه مسلم يف الصحي

  أيب شيبة 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن  - ٨٧٧٧
ما مسى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف : حممد عن سعيد بن عبد الرمحن بن رقيش أن جابر بن عبد اهللا قال 

  تلبيته حجا قط وال عمرة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمر قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ٨٧٧٨
مسع رجال يقول : طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ بن جريج عن عبد اهللا بن أيب جنيح عن نافع أن بن عمر 

   ٦٥لبيك حبجة فضرب يف صدره وقال أتعلم اهللا ما يف نفسك 

  باب من قال يسمي احلج أو العمرة أو مها عند اإلهالل

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا السري بن خزمية  - ٨٧٧٩
مع النيب قدمنا : ثنا املعلى بن أسد ثنا وهيب عن داود بن أيب هند عن أيب نضرة عن جابر وأيب سعيد اخلدري قاال 

  صلى اهللا عليه و سلم وحنن نصرخ باحلج صراخا ورواه مسلم يف الصحيح عن حجاج بن الشاعر عن معلى بن أسد 



أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا زياد بن اخلليل ثنا مسدد ثنا محاد  - ٨٧٨٠
بن حممد الكعيب ثنا حممد بن أيوب أنبأ أبو الربيع العتكي ثنا محاد بن زيد  ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد اهللا

قدمنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن : عن أيوب قال مسعت جماهدا يقول حدثنا جابر بن عبد اهللا قال 
الصحيح عن مسدد  نقول لبيك باحلج فأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجعلناها عمرة رواه البخاري يف

  ورواه مسلم عن أيب الربيع 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل القاضي ثنا حممد بن أيب بكر ثنا  - ٨٧٨١
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلبينا باحلج : يزيد بن زريع ثنا حبيب املعلم عن عطاء عن جابر قال 

  ديث رواه البخاري يف الصحيح عن احلسن بن عمر بن شقيق عن يزيد وذكر احل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ بكر بن حممد الصرييف مبرو ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن  - ٨٧٨٢
و سلم  صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه: حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس بن مالك قال 

الظهر باملدينة أربعا والعصر بذي احلليفة ركعتني قال أنس ومسعتهم يصرخون هبما مجيعا احلج والعمرة رواه البخاري 
  يف الصحيح عن سليمان بن حرب 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل البزاز ثنا الزعفراين ثنا معاذ بن معاذ العنربي ثنا محيد عن  - ٨٧٨٣
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهل حبجة وعمرة فقال لبيك عمرة وحجة : أنس 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنبأ يزيد بن هارون  - ٨٧٨٤
مرة مجيعا قال محيد قال بكر مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يليب باحلج والع: أنبأ محيد عن بكر عن أنس قال 

فحدثت بذلك بن عمر فقال لىب باحلج وحده فلقيت أنسا فحدثته بقول بن عمر فقال أنس ما تعدوننا إال صبيانا 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لبيك عمرة وحجا أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث هشام عن 

   ٦٦محيد 

  يصر حمرما قال الشافعي رمحه اهللا روى أن بنباب من لىب ال يريد إحراما مل 

مسعود لقي ركبانا بالساحلني حمرمني فلبوا ولىب بن مسعود وهو داخل الكوفة وقد مضى عن النيب صلى اهللا عليه و 
وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب  - ٨٧٨٥سلم أنه قال إمنا األعمال بالنيات 

فيان ثنا حممد بن املثىن ثنا يعلى بن عبيد ثنا حممد بن إسحاق عن حممد بن شهاب عن حيىي بن عباد عن عباد بن س
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ملا دخل بيت املقدس قال لبيك اللهم : يعين بن عبد اهللا بن الزبري قال حدثت 

   ٦٧لبيك 

  نصرف إىل غريهباب من أحرم بنسك فأراد أن يفسخه مل ينفسخ ومل ي

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري الفقيه أنبأ احلسني بن احلسن بن أيوب الطوسي أنبأ أبو حيىي  - ٨٧٨٦
بن أيب مسرة ثنا سعيد بن منصور وعبد اهللا بن الزبري احلميدي قاال ثنا عبد العزيز بن حممد قال مسعت ربيعة بن أيب 



يا رسول اهللا فسخ احلج لنا خاصة أو ملن أتى : الل بن احلارث عن أبيه أنه قال عبد الرمحن حيدث عن احلارث بن ب
  قال بل هي لنا خاصة 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا حيىي بن بكري ثنا  - ٨٧٨٧
أن أبا ذر رضي اهللا عنه صاحب النيب صلى اهللا عليه الليث ثنا حيىي بن سعيد ثنا املرقع األسيدي وكان رجال مرضيا 

كانت رخصة لنا ليست ألحد بعدنا يعين فسخ احلج بالعمرة قال حيىي وحقق ذلك عندنا أن أبا بكر : و سلم قال 
وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم مل ينقضوا احلج بعمرة ومل يرخصوا فيه ألحد وكانوا هم أعلم برسول اهللا صلى اهللا 

   ٦٨سلم ومبا فعل يف حجه ذلك ممن شهد بعضه عليه و 

  باب من أهل مبا أهل به فالن انعقد إحرامه مبا انعقد به إحرام فالن

إستدالال مبا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد جعفر بن حممد اخللدي ثنا احلارث بن أيب أسامة أنبأ  - ٨٧٨٨
قال أهللنا أصحاب رسول اهللا صلى : جابر بن عبد اهللا األنصاري  روح أنبأ بن جريج قال عطاء أخربين قال مسعت

اهللا عليه و سلم باحلج خالصا قال فذكر احلديث وفيه قال فقدم علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه من سعايته فقال له 
د وامكث حراما النيب صلى اهللا عليه و سلم مبا أهللت يا علي قال مبا أهل به النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فأه

كما أنت رواه البخاري يف الصحيح عن مكي عن بن جريج وأخرجه مسلم من وجه آخر عن بن جريج وحديث 
  أيب موسى قد مضى يف ذلك 

وحدثنا أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان أنبأ إبراهيم بن احلارث البغدادي أنبأ  - ٨٧٨٩
أخربين قيس بن مسلم قال مسعت طارق بن شهاب قال مسعت أبا موسى األشعري رضي حيىي بن أيب بكري ثنا شعبة 

قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو منيخ بالبطحاء فقال يل مبا أهللت قال قلت لبيك : اهللا عنه يقول 
روة أخرجاه يف الصحيح بإهالل كإهالل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أحسنت فأمرين فطفت بالبيت وبالصفا وامل

٦٩   

  باب رفع الصوت بالتلبية

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن  - ٨٧٩٠
وهب أخربين مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر أن عبد امللك بن حارث بن هشام أخربه أن خالد بن السائب 

أتاين جربائيل عليه السالم فأمرين أن آمر : أخربه أن أباه أخربه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال األنصاري 
أصحايب أن يرفعوا أصواهتم باإلهالل أو بالتلبية أو أحدمها عبد امللك هذا هو بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث 

  بن هشام 

فذكره : ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك أخربناه أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي  - ٨٧٩١
إال أنه قال عن عن وقال وأمرين أن آمر أصحايب أو من معي أن يرفعوا أصواهتم بالتلبية أو باإلهالل يريد أحدمها 

  وكذلك رواه بن عيينة عن عبد اهللا بن أيب بكر 



العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن شيبان الرملي ح وأخربنا علي بن أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو  - ٨٧٩٢
حممد بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا حممد بن عيسى بن حيان قاال ثنا سفيان بن عيينة عن عبد اهللا بن أيب بكر 

أتاين : سلم قال  عن عبد امللك بن أيب بكر عن خالد بن السائب بن خالد عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و
جربائيل فأمرين أن آمر أصحايب أن يرفعوا أصواهتم باإلهالل وكذلك رواه احلميدي وغريه عن سفيان ورواه بن 

جريج قال كتب إىل عبد اهللا بن أيب بكر فذكره ومل يذكر أبا خالد يف إسناده والصحيح رواية مالك وبن عيينة عن 
الد بن السائب عن أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كذلك قاله عبد اهللا بن أيب بكر عن عبد امللك عن خ

  البخاري وغريه 

ورواه املطلب بن عبد اهللا بن حنطب عن خالد بن السائب عن زيد بن خالد اجلهين قال جاء جربائيل  - ٨٧٩٣
بالتلبية فإهنا شعار احلج  مر أصحابك أن يرفعوا أصواهتم: عليه السالم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

حدثناه أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي إمالء أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا حممد بن حيىي الذهلي حدثنا 
  عبد الرزاق أنبأ الثوري عن بن أيب لبيد عن املطلب بن حنطب فذكره 

ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتاين وكذلك رواه شعبة عن عبد اهللا بن أيب لبيد إال أنه قال ق - ٨٧٩٤
جربائيل أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األصم ثنا العباس الدوري ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا شعبة 

فذكره وكذلك قاله وكيع عن الثوري ورواه أسامة بن زيد الليثي عن عبد اهللا بن أيب لبيد وغريه عن املطلب بن 
  : عن أيب هريرة  عبد اهللا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن  - ٨٧٩٥
وهب أخربين أسامة بن زيد أن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان وعبد اهللا بن أيب لبيد أخربناه عن املطلب بن 

أمرين جربائيل عليه السالم : هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  عبد اهللا بن حنطب قال مسعت أبا
  برفع الصوت باإلهالل فإنه من شعائر احلج 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه ثنا أبو عبد اهللا حممد بن  - ٨٧٩٦
إمساعيل العنربي قاال ثنا أمحد بن حنبل ثنا هشيم أنبأ داود عن أيب العالية  إبراهيم البوشنجي وأبو إسحاق إبراهيم بن

مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بوادي األزرق قال أي واد هذا فقالوا وادي األزرق قال : عن بن عباس قال 
أتى على ثنية هرشي قال أي ثنية كأين أنظر إىل موسى عليه السالم هابطا من الثنية له جؤار إىل اهللا تعاىل بالتلبية مث 

هذه قالوا ثنية هرشي قال كأين أنظر إىل يونس بن مىت على ناقة محراء جعدة عليه جبة صوف خطام ناقته خلبة وهو 
  يليب قال هشيم يعين ليف 

س ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار ثنا سريج بن يون - ٨٧٩٧
  فذكره رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن حنبل وسريج بن يونس : هشيم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ إمساعيل بن حممد بن الفضل الشعراين ثنا جدي ثنا إبراهيم بن محزة حدثين  - ٨٧٩٨
ن بن يربوع عن أيب بكر حممد بن إمساعيل بن أيب فديك أنبأ الضحاك بن عثمان عن حممد بن املنكدر عن عبد الرمح



أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل أي العمل أفضل قال العج والثج كذا رواه مجاعة : الصديق رضي اهللا عنه 
  عن بن أيب فديك 

وقد أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا حممد بن هارون األزدي ثنا أبو نعيم ضرار بن  - ٨٧٩٩
ن أيب فديك عن الضحاك بن عثمان عن بن املنكدر عن سعيد بن عبد الرمحن بن يربوع عن أبيه عن صرد حدثنا ب

سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي احلج أفضل قال العج والثج : أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه قال 
البخاري فقال هو عندي  وكذلك رواه حممد بن عمرو السواق البلخي عن بن أيب فديك قال أبو عيسى سألت عنه

مرسل حممد بن املنكدر مل يسمع من عبد الرمحن بن يربوع قلت فمن ذكر فيه سعيدا قال هو خطأ ليس فيه عن 
سعيد قلت له إن ضرار بن صرد وغريه رووا عن بن أيب فديك هذا احلديث وقالوا عن سعيد بن عبد الرمحن عن 

  بن حنبل فيما بلغنا عنه  أبيه قال ليس بشيء قال الشيخ وكذا قاله أمحد

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو عبد اهللا السوسي قالوا ثنا أبو العباس هو  - ٨٨٠٠
األصم ثنا عبد اهللا بن سعيد بن كثري حدثين أيب حدثين أبو حريز سهل موىل املغرية بن أيب الغيث بن محيد بن عبد 

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت الرمحن بن عوف عن هشام 
و سلم فما بلغنا الروحاء حىت مسعت عامة الناس قد حبت أصواهتم من التلبية أبو حريز هذا ضعيف ورواه عمر بن 

   ٧٠صهبان وهو ضعيف عن أيب الزناد عن أنس بن مالك 

  تحب من لزومهاباب التلبية يف كل حال وما يس

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو علي احلسني بن علي احلافظ أنبأ احلسني بن إدريس األنصاري ثنا  - ٨٨٠١
عثمان بن أيب شيبة ثنا عبيدة بن محيد حدثين عمارة بن غزية عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول اهللا 

 لىب ما عن ميينه وعن مشاله من شجر وحجر حىت تنقطع األرض من هنا ما من ملب يليب إال: صلى اهللا عليه و سلم 
  وهنا يعين عن ميينه ومشاله 

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي رمحه اهللا أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ ثنا  - ٨٨٠٢
د اهللا بن عمر بن القاسم بن عبد اهللا بن عبيد اهللا إبراهيم بن احلسني اهلمذاين هبمذان ثنا إبراهيم بن املنذر حدثين عب

بن عاصم بن عمر بن اخلطاب قال حدثين سفيان الثوري عن عاصم بن عبيد اهللا عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة عن 
ما أضحى مؤمن يليب حىت تغرب الشمس إال غابت بذنوبه حىت : أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ولدته أمه قال عبد اهللا بن عمر قلت للثوري من أين لك عاصم قال قدم علينا الكوفة زمان عبد العزيز  يعود كما
  فحدثنا 

قال وحدثين عاصم بن عمر عن عاصم بن عبيد اهللا عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن النيب  - ٨٨٠٣
  : صلى اهللا عليه و سلم 



مر عن عاصم بن عبيد اهللا عن عبد اهللا بن عامر عن جابر بن عبد اهللا وقد قيل يف هذا عن عاصم بن ع - ٨٨٠٤
من أضحى يوما ملبيا حىت تغرب الشمس غربت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

حممد بن سعيد بن  حدثنا أبو حممد بن عبد اهللا بن يوسف إمالء ثنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد مبكة ثنا أبو حيىي
  غالب ثنا محاد بن خالد اخلياط ثنا عاصم بن عمر فذكره 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سعيد بن سامل  - ٨٨٠٥
   ٧١أنه كان يليب راكبا ونازال ومضطجعا : عن عبد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر 

  من استحب ترك التلبية يف طواف القدوم وعلى الصفا واملروة ومن رآها باب

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك  - ٨٨٠٦واسعة 
ما الصفا واملروة أنه كان يقول كان عبد اهللا بن عمر ال يليب وهو يطوف حول البيت قال الشيخ وأ: عن بن شهاب 

فقد قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل الذي روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الوقوف عليهما دعاء وتكبري ويف 
السعي بينهما دعاء فاستحب أن أفعل من هذا ما فعل من غري أن تكون التلبية بينهما مكروهة قال الشيخ وهذا بني 

  ج النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حديث جابر بن عبد اهللا يف صفة ح

وقد أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا أبو خليفة ثنا حممد بن كثري أنبأ سفيان عن  - ٨٨٠٧
أنه قام على الشق الذي على الصفا فلىب فقلت إين : منصور عن أيب وائل عن مسروق عن عبد اهللا بن مسعود 

   ٧٢ك هبا كانت التلبية استجابة استجاهبا إبراهيم عليه السالم هنيت عن التلبية فقال ولكين آمر

  باب كيف التلبية

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٨٨٠٨
ب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقو

احلكم أنبأ بن وهب أخربين مالك بن أنس وغري واحد أن نافعا حدثهم ح وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ حيىي 
: بن منصور القاضي ثنا حممد بن عبد السالم ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد اهللا بن عمر 

 صلى اهللا عليه و سلم لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك أن تلبية رسول اهللا
ال شريك لك فكان عبد اهللا بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك واخلري بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل 

  ن حيىي رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي ب

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن حممد بن احلسن بن احلسني بن منصور من أصل كتابه ثنا  - ٨٨٠٩
أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد بن منصور سجادة ثنا حممد بن عباد املكي ثنا حامت بن إمساعيل عن موسى بن عقبة عن 

أن رسول اهللا صلى :  بن عمر ومحزة بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عمر سامل بن عبد اهللا بن عمر ونافع موىل عبد اهللا
اهللا عليه و سلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي احلليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك ال 
 صلى شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك قال وكان عبد اهللا يقول هذه تلبية رسول اهللا



اهللا عليه و سلم قال نافع كان عبد اهللا بن عمر يزيد مع هذا لبيك وسعديك واخلري بيديك لبيك والرغباء إليك 
  والعمل رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عباد املكي 

يل بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنبأ احلسن بن سفيان قال وحدثنا إمساع - ٨٨١٠
أمحد ثنا حممد بن احلسن قاال ثنا حرملة بن حيىي ثنا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب قال سامل بن عبد اهللا بن 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك ال : عمر أخربين عن أبيه قال 
لك ال يزيد على هؤالء الكلمات وأن عبد اهللا بن عمر  شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك

كان يقول كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يركع بذي احلليفة ركعتني مث إذا استوت به راحلته قائمة عند 
مسجد ذي احلليفة أهل هبؤالء الكلمات وكان عبد اهللا بن عمر يقول كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يهل 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم من هؤالء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك واخلري يف بإهالل رسو
  يديك لبيك والرغباء إليك والعمل رواه مسلم يف الصحيح عن حرملة بن حيىي 

و بن وأخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا القاسم بن زكريا ثنا عمر - ٨٨١١
علي ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد احلافظ أنبأ أبو عروبة ثنا 

إين : زكريا بن احلكم ثنا الفريايب ثنا سفيان عن األعمش عن عمارة عن أيب عطية عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
سلم يليب لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد ألعلم كيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

والنعمة لك رواه البخاري يف الصحيح عن الفريايب قال البخاري تابعه أبو معاوية عن األعمش وقال البخاري وقال 
  شعبة عن األعمش عن خيثمة 

نس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا أخربناه أبو بكر بن فورك حممد بن احلسن أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يو - ٨٨١٢
واهللا إين : شعبة عن األعمش قال مسعت خيثمة حيدث عن أيب عطية الوادعي قال مسعت عائشة رضي اهللا عنها تقول 

ألعلم كيف كانت تلبية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث مسعتها تليب لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك 
  إن احلمد والنعمة لك 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٨٨١٣
: حممد بن أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد عن جعفر بن حممد عن أبيه قال أتينا جابر بن عبد اهللا وهو يف بين سلمة 

فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وخرجنا فسألناه عن حجة النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث قال 
معه حىت استوت ناقته على البيداء وأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك 
وامللك ال شريك لك قال والناس يزيدون ذا املعارج وحنوه من الكالم والنيب صلى اهللا عليه و سلم يسمع فال يقول 

  ا هلم شيئ

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو نصر أمحد بن سهل الفقيه ببخارى ثنا قيس بن أنيف البخاري ثنا قتيبة  - ٨٨١٤
بن سعيد ثنا حممد بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب عن أبيه عن جده عن جابر بن عبد 

ولىب الناس لبيك ذا املعارج ولبيك ذا : عليه و سلم قال اهللا رضي اهللا عنه يف قصة حج رسول اهللا صلى اهللا 
  الفواضل فلم يعب على أحد منهم شيئا 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن  - ٨٨١٥
الفضل حدثه عن عبد الرمحن األعرج عن أيب وهب أخربين عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة أن عبد اهللا بن 

قال كان من تلبية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لبيك إله احلق وأخربنا به يف فوائد أيب : هريرة رضي اهللا عنه أنه 
  العباس فقال عن أيب هريرة أنه كان يقول من تلبية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لبيك إله احلق لبيك 

نا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد يوسف بن حممد بن حممد بن يوسف ثنا حممد بن إسحاق بن أخرب - ٨٨١٦
أن رسول اهللا صلى اهللا : خزمية ثنا نصر بن علي اجلهضمي ثنا حمبوب بن احلسن ثنا داود عن عكرمة عن بن عباس 

  اآلخرة  عليه و سلم خطب بعرفات فلما قال لبيك اللهم لبيك قال إمنا اخلري خري

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ  - ٨٨١٧
كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يظهر من : الشافعي أنبأ سعيد عن بن جريج أخربين محيد األعرج عن جماهد أنه قال 

ل حىت إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد التلبية لبيك اللهم لبيك فذكر التلبية قا
باب من استحب االقتصار على  ٧٣فيها لبيك إن العيش عيش اآلخرة قال بن جريج وحسبت أن ذلك يوم عرفة 

 بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا - ٨٨١٨تلبية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
إبراهيم الشافعي وأبو حممد احلسن بن حممد بن إسحاق بن األزهر املهرجاين قاال ثنا حممد بن أمحد بن الرباء ثنا 

أن سعدا أبصر : املعاىف بن سليمان ثنا القاسم بن معن عن حممد بن عجالن عن عبد اهللا بن سلمة أو بن أيب سلمة 
إنه لذو املعارج وما هكذا كنا نليب على عهد رسول اهللا صلى اهللا بعض بين أخيه وهو يليب بذي املعارج قال سعد 

   ٧٤عليه و سلم رواه غريه عن القاسم فقال عبد اهللا بن أيب سلمة 

  باب ما كان املشركون يقولون يف التلبية

ربيت القاضي أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن حممد ال - ٨٨١٩
إن املشركني كانوا يطوفون بالبيت فيقولون لبيك لبيك : ثنا أبو حذيفة ثنا عكرمة عن أيب زميل عن بن عباس قال 

ال شريك لك فيقول النيب صلى اهللا عليه و سلم قد قد فيقولون إال شريكا هو لك متلكه وما ملك ويقولون 
اهللا ليعذهبم وأنت فيهم وما كان اهللا معذهبم وهم يستغفرون  وما كان{ غفرانك غفرانك قال فأنزل اهللا عز و جل 

فقال بن عباس كان فيهم أمانان نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم واالستغفار قال فذهب نيب اهللا صلى اهللا عليه و } 
ولياؤه إال وما هلم أال يعذهبم اهللا وهم يصدون عن املسجد احلرام وما كانوا أولياءه إن أ{ سلم وبقي االستغفار 

قال فهذا عذاب اآلخرة وذلك عذاب الدنيا أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث النضر بن حممد عن } املتقون 
   ٧٥عكرمة بن عمار خمتصرا دون قوهلم غفرانك إىل آخره 

  باب ما يستحب من القول يف أثر التلبية

إمساعيل بن الفضل البلخي حدثين يعقوب  أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا - ٨٨٢٠
بن كاسب ح وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان أبو الشيخ األصبهاين أنبأ بن رستة ثنا 

بن كاسب ثنا عبد اهللا بن عبد اهللا األموي أنه مسع صاحل بن حممد بن زائدة حيدث عن عمارة بن خزمية بن ثابت عن 



ن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل اهللا رضوانه ومغفرته واستعاذ برمحته من النار قال أ: أبيه 
صاحل ومسعت القاسم بن حممد يقول كان يؤمر إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النيب صلى اهللا عليه و سلم لفظ 

   ٧٦حممد حديث األصبهاين ومل يذكر بن عبدان احلكاية عن القاسم بن 

  باب املرأة ال ترفع صوهتا بالتلبية استدالال مبا مضى من قول النيب صلى

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر  - ٨٨٢١اهللا عليه و سلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 
بد اهللا بن عمر عن نافع عن بن احلافظ ثنا حممد بن خملد ثنا العباس بن حممد ثنا أبو داود احلفري ثنا سفيان عن ع

   ٧٧ال تصعد املرأة فوق الصفا واملروة وال ترفع صوهتا بالتلبية موقوف : عمر قال 

  باب املرأة ال تنتقب يف إحرامها وال تلبس القفازين

ري أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي بن بك - ٨٨٢٢
يا رسول اهللا ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب للمحرم : ثنا الليث عن نافع عن عبد اهللا بن عمر قال قام رجل فقال 

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تلبسوا القمص وال السراويالت وال العمائم وال الربانس وال اخلفاف إال 
طعهما ما أسفل من الكعبني وال تلبسوا شيئا من الثياب مسه أن يكون أحد ليس له نعالن فيلبس اخلفني وليق

الزعفران وال الورس وال تنتقب املرأة احملرمة وال تلبس القفازين رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يزيد 
اء وبن املقرئ عن الليث بن سعد قال البخاري وتابعه موسى بن عقبة وإمساعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية بن أمس

  إسحاق يعين عن نافع يف النقاب والقفازين أما حديث موسى بن عقبة 

فأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا احلسن بن العباس بن مهران احلمال ثنا سويد بن  - ٨٨٢٣
هللا عليه و أن رجال قام فنادى رسول اهللا صلى ا: سعيد ثنا حفص هو بن ميسرة عن موسى عن نافع عن بن عمر 

سلم ماذا تأمرنا نلبسه من الثياب يف اإلحرام فذكر احلديث بنحو من حديث الليث زاد قال وكان عبد اهللا بن عمر 
  يأمر املرأة بزر اجللباب إىل جبهتها ورواه أيضا عبد اهللا بن املبارك ومجاعة عن موسى بن عقبة 

بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر أخربنا علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد  - ٨٨٢٤
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى أن تنتقب : ثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر 
  املرأة وتلبس القفازين وهي حمرمة وأما حديث جويرية بن أمساء 

ن قتادة أنبأ أبو احلسن علي بن الفضل بن حممد بن عقيل فأخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر ب - ٨٨٢٥
اخلزاعي أنبأ إبراهيم بن هاشم البغوي ثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء حدثين جويرية بن أمساء عن نافع أن عبد اهللا 

احلديث قام رجل فنادى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب إذا أحرمنا فذكر : قال 
  بنحو من حديث الليث 



وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك حدثنا عبد الكرمي بن اهليثم ثنا  - ٨٨٢٦
ال تنتقب املرأة احملرمة وال : أبو سلمة ثنا جويرية عن نافع عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ا حديث حممد بن إسحاق تلبس القفازين وأم

فأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر القطيعي أنبأ عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا  - ٨٨٢٧
يعقوب يعين بن إبراهيم بن سعد حدثين أيب عن بن إسحاق قال حدثين نافع موىل عبد اهللا بن عمر قال حدثين عبد 

مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينهى النساء يف إحرامهن عن القفازين والنقاب :  اهللا بن عمر رضي اهللا عنه أنه
وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من أنواع الثياب معصفر أو خز أو حلى أو 

  سراويل أو قميص أو خف ورواه أيضا إبراهيم بن سعيد املديين عن نافع 

علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا إبراهيم بن سعيد املديين  أخربنا أبو - ٨٨٢٨
احملرمة ال تنتقب وال تلبس القفازين قال أبو داود ورواه : عن نافع عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

عمر احملرمة ال تنتقب وال تلبس القفازين قال عبيد اهللا بن عمر ومالك بن أنس وأيوب عن نافع موقوفا على بن 
  الشيخ وعبيد اهللا بن عمر ساق احلديث إىل قوله وال ورس مث قال وكان يقول ال تنتقب احملرمة وال تلبس القفازين 

ال تنتقب املرأة من قول بن عمر وقد أدرج يف : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال قال أبو علي احلافظ  - ٨٨٢٩
  احلديث 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا احلسني بن إمساعيل ثنا أبو األشعث ثنا  - ٨٨٣٠
إحرام املرأة يف وجهها واحرام : محاد بن زيد عن هشام بن حسان عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال 

  بن عمر الرجل يف رأسه هكذا رواه الدراوردي وغريه موقوفا على 

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ علي بن مؤمل بن حسن بن عيسى ثنا حممد بن يونس ثنا عبد اهللا بن  - ٨٨٣١
رجاء ثنا أيوب بن حممد اليمامي أبو اجلمل ح وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي أنبأ احلسن بن سفيان 

اء ثنا أيوب بن حممد أبو اجلمل ثقة عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر قال ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد اهللا بن رج
ليس على املرأة حرم إال يف وجهها قال أبو أمحد بن عدي ال أعلمه يرفعه عن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

باحلديث فقد ضعفه حيىي عبيد اهللا غري أيب اجلمل هذا قال الشيخ وأيوب بن حممد أبو اجلمل ضعيف عند أهل العلم 
  بن معني وغريه وقد روى هذا احلديث من وجه آخر جمهول عن عبيد اهللا بن عمر مرفوعا واحملفوظ موقوف 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا حيىي بن حممد ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة  - ٨٨٣٢
احملرمة تلبس من الثياب ما شاءت إال ثوبا مسه ورس : شة رضي اهللا عنها قالت عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائ

   ٧٨أو زعفران وال تتربقع وال تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت 

  باب احملرمة تلبس الثوب من علو فيستر وجهها وجتايف عنه



محد بن حنبل ثنا هشيم أنبأ يزيد بن أيب أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أ - ٨٨٣٣
كان الركبان ميرون بنا وحنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : زياد عن جماهد عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

وحنن حمرمات فإذا جازوا بنا سدلت إحدانا جلباهبا من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه وكذلك رواه أبو 
ن فضيل وعلي بن عاصم عن يزيد بن أيب زياد وخالفهم بن عيينة فيما روى عنه عن يزيد فقال عن عوانة وحممد ب

   ٧٩جماهد قال قالت أم سلمة 

  باب املرأة ختتضب قبل إحرامها ومتتشط بالطيب قد مضى يف احلديث الثابت عن

 - ٨٨٣٤شطي وأهلي باحلج عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قول النيب صلى اهللا عليه و سلم انقضي رأسك وامت
وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا احلسني بن اجلنيد الدامغاين ثنا أبو أسامة أخربين عمر 

كنا خنرج مع النيب صلى اهللا : بن سويد الثقفي قال حدثتين عائشة بنت طلحة أن عائشة أم املؤمنني حدثتها قالت 
فنضمد جباهنا بالسك املطيب عند اإلحرام فإذا عرقت إحدانا سأل على وجهها فرياه النيب  عليه و سلم إىل مكة

  صلى اهللا عليه و سلم فال ينهانا 

وفيما أجاز يل أبو عبد اهللا احلافظ روايته عنه عن أيب العباس عن الربيع عن الشافعي أنبأ سعيد بن سامل  - ٨٨٣٥
من السنة أن متسح املرأة يديها عند : عبيدة وعبد اهللا بن دينار قال عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد اهللا بن 

اإلحرام بشيء من احلناء وال حترم وهي غفل قال الشافعي وكذلك أحب هلا قال الشيخ وقد روى عن موسى بن 
عشية  عبيدة قال أخربين عبد اهللا بن دينار عن بن عمر أنه كان يقول من السنة أن تدلك املرأة بشيء من احلناء

   ٨٠اإلحرام وتغلف رأسها بغسلة ليس فيها طيب وال حترم عطال وليس ذلك مبحفوظ 

  باب املرأة تطوف وتسعى ليال إذا كانت مشهورة باجلمال وال رمل عليها

قد روينا عن طاوس أنه قال أفاض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف نسائه ليال وروي ذلك بإسناد غري قوي عن 
  هللا عنها عائشة رضي ا

أخربناه أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا احلسن بن مكرم ثنا احلارث بن منصور  - ٨٨٣٦
أن النيب : الواسطي ثنا عمرو بن قيس عن عبد الرمحن بن القاسم عن القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهللا عنها 

يوم النحر ظهرية وزار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مع نسائه صلى اهللا عليه و سلم أذن ألصحابه فزاروا البيت 
ليال ورواه حممد بن إسحاق بن يسار عن عبد الرمحن بإسناده قالت أفاض من آخر يومه وروى أبو الزبري عن عائشة 

  وبن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أخر الطواف يوم النحر إىل الليل 

هللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب وأخربنا أبو عبد ا - ٨٨٣٧
ليس على النساء : طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ بن جريج عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال 

يناه عن فقهاء التابعني من أهل سعي بالبيت وبني الصفا واملروة يعين الرمل بالبيت والسعي يف بطن املسيل ورو
  املدينة 



  مجاع أبواب ما جيتنبه احملرم

 )٨١   

  باب ما يلبس احملرم من الثياب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين علي بن حممد بن سختويه ثنا حممد بن أيوب أنبأ علي بن عبد اهللا بن  - ٨٨٣٨
ال يلبس : أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال جعفر ثنا سفيان قال مسعت الزهري يقول أخربين سامل عن 

احملرم القميص وال العمامة وال السراويل وال الربنس وال ثوبا مسه زعفران وال ورس وال اخلفني إال ملن ال جيد نعلني 
  فإن مل جيدمها فليقطعهما حىت يكونا أسفل من الكعبني 

اإلمساعيلي أخربنا أبو يعلى ثنا أبو خيثمة وعمرو الناقد وبن أيب  وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر - ٨٨٣٩
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل ما يلبس احملرم من : إسرائيل قالوا ثنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه 

  و عن سفيان الثياب فذكره مبعناه رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا ورواه مسلم عن أيب خيثمة وعمر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن  - ٨٨٤٠
أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه : وهب أخربين مالك بن أنس وغريه أن نافعا حدثهم عن عبد اهللا بن عمر 

تلبسوا القميص وال العمائم وال السراويالت وال الربانس وال اخلفني إال  و سلم ما يلبس احملرم من الثياب قال ال
  أحد ال جيد نعلني فليلبس اخلفني وليقطعهما أسفل من الكعبني وال تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران والورس 

سالم ثنا حيىي بن حيىي وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ حيىي بن منصور القاضي ثنا حممد بن عبد ال - ٨٨٤١
فذكره رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف وغريه عن مالك ورواه مسلم عن : قال قرأت على مالك 

  حيىي بن حيىي 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حيىي بن أيب طالب  - ٨٨٤٢
بن عطاء أنبأ عبد اهللا بن عون عن نافع عن بن عمر قال قام رجل من هذا الباب يعين بعض أبواب أنبأ عبد الوهاب 

يا رسول اهللا ما يلبس احملرم فذكره بنحو من معىن حديث مالك ويف رواية جويرية عن نافع : مسجد املدينة فقال 
  قام رجل فنادى فقال ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب إذا أحرمنا 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان  - ٨٨٤٣
بن حرب ثنا محاد بن زيد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو حفص عمر بن حممد بن مسعود الفقيه أنبأ 

نادى رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قال احلسن بن سفيان ثنا املقدمي ثنا محاد عن أيوب عن نافع عن بن عمر 
سلم وهو خيطب وهو بذاك املكان وأشار نافع إىل مقدم املسجد فقال يا رسول اهللا ما يلبس احملرم من الثياب قال ال 

يلبس السراويل وال العمامة وال القميص وال اخلفني إال أحد ال جيد نعلني فليقطعهما فليلبسهما أسفل من الكعبني 
شيء من الثياب مسه ورس وزعفران وال الربنس لفظ حديث املقدمي ويف رواية سليمان أن رجال سأل النيب وال 



صلى اهللا عليه و سلم ما يلبس احملرم فقال ال يلبس فذكره رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة عن محاد خمتصرا 
  يث سفيان الثوري عن أيوب رواه سفيان الثوري عن أيوب فزاد فيه القباء وهو صحيح حمفوظ من حد

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ثنا إسحاق يعين بن  - ٨٨٤٤
إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق قال سليمان وحدثنا علي بن عبد العزيز وبشر بن موسى قاال ثنا أبو نعيم قال 

ايب كلهم عن سفيان عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رجال قام إىل النيب صلى اهللا وحدثنا بن أيب مرمي ثنا الفري
يا رسول اهللا ما يلبس احملرم من الثياب قال ال يلبس القميص وال العمامة وال الربنس وال : عليه و سلم فقال 

نعلني فيقطعهما أسفل من السراويل وال القباء وال ثوبا مسه ورس أو زعفران وال يلبس اخلفني إال أن ال جيد ال
  الكعبني ومبعناه رواه عبد اهللا بن الوليد العدين عن سفيان يف اجلامع ومبعناه عبيد اهللا بن عمر عن نافع 

وأخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان أبو الشيخ ثنا أمحد بن  - ٨٨٤٥
د األشج ثنا حفص بن غياث ح وأخربنا أبو بكر أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا يوسف بن علي بن اجلارود ثنا أبو سعي

هنى : يعقوب بن هبلول ثنا محيد بن الربيع ثنا حفص بن غياث عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال 
 جيد نعلني وال يلبس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن لبس القميص واألقبية والسراويالت واخلفني إال أن ال

ثوبا مسه زعفران أو ورس يعين احملرم ويف رواية األشج هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يلبس احملرم القمص 
  واألقبية مث ذكره 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٨٨٤٦
ي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا أخربين أبو النضر الفقيه ثنا هارون بن موسى الزاهد ثنا حيىي بن حيىي قال الشافع

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن : قرأت على مالك عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر رضي اهللا عنه أنه قال 
مل جيد نعلني فليلبس اخلفني وليقطعهما أسفل من الكعبني ويف  يلبس احملرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس وقال من

رواية الشافعي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى والباقي سواء رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن 
   ٨٢يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

  بس خفنيباب من مل جيد اإلزار لبس سراويل ومن مل جيد النعلني ل

أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري ثنا جعفر بن حممد القالنسي  - ٨٨٤٧
ثنا آدم ثنا شعبة ثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ومن مل جيد النعلني فليلبس اخلفني رواه البخاري يف الصحيح عن  من مل جيد اإلزار فليلبس السراويل: بعرفات فقال 
  آدم بن أيب إياس وأخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة قال البخاري وتابعه بن عيينة عن عمرو 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٨٨٤٨
عي أنبأ بن عيينة أنه مسع عمرو بن دينار يقول مسعت أبا الشعثاء يقول مسعت بن عباس يقول مسعت رسول اهللا الشاف

إذا مل جيد احملرم نعلني لبس خفني وإذا مل جيد إزارا لبس سراويل رواه : صلى اهللا عليه و سلم خيطب وهو يقول 
  مسلم الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن سفيان 



خربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا وأ - ٨٨٤٩
فذكره بإسناده ومعناه زاد قال عمر ومل يذكر بن عباس القطع وقال بن عمر : إبراهيم بن بشار ثنا سفيان بن عيينة 

   وليقطعهما حىت يكونا أسفل من الكعبني فال أدري أي احلديثني نسخ اآلخر

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا احلسني بن إمساعيل ثنا العباس بن يزيد ثنا  - ٨٨٥٠
احملرم إذا مل جيد النعلني لبس اخلفني : سفيان عن عمرو عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مرو انظروا أيهما قبل حديث بن عمر أو حديث بن عباس ويقطعهما حىت يكونا أسفل من الكعبني قال وقال ع
ورواه غريه عن بن عيينة عن عمرو وقال انظروا أيهما قبل فحملهما عمرو بن دينار على نسخ أحدمها اآلخر وبني 
يف رواية بن عون وغريه عن نافع عن بن عمر أن ذلك كان باملدينة قبل اإلحرام وبني يف رواية شعبة عن عمرو عن 

الشعثاء جابر بن زيد عن بن عباس أن ذلك كان بعرفة وذلك بعد قصة بن عمر وأما الشافعي رمحه اهللا فإنه قال أيب 
أرى أن يقطعا ألن ذلك يف حديث بن عمر وإن مل يكن يف حديث بن عباس وكالمها صادق حافظ وليس زيادة 

يؤده وأما سكت عنه وأما أدى فلم يؤد عنه أحدمها على اآلخر شيئا مل يؤده اآلخر أما عزب عنه وأما شك فيه فلم 
  لبعض هذه املعاين اختالفا 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين وأبو نصر أمحد بن علي بن  - ٨٨٥١
يونس ثنا زهري ثنا أبو  أمحد بن شبيب الفامي قالوا أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد ثنا أمحد بن

من مل جيد نعلني فليلبس خفني ومن مل جيد إزارا فليلبس : الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ٨٣سراويل رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن يونس 

  باب ال يعقد احملرم رداءه عليه ولكن يغرز طريف ردائه إن شاء يف إزاره

ا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ أخربن - ٨٨٥٢
رأيت بن عمر يسعى بالبيت وقد حزم على : سعيد هو بن سامل عن بن جريج عن هشام بن حجري عن طاوس قال 

  بطنه بثوب 

مل يكن عقد الثوب عليه إمنا غرز : بن عمر  قال وأخربنا سعيد عن إمساعيل بن أمية أن نافعا أخربه أن - ٨٨٥٣
  طرفه على إزاره 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأى : وهبذا اإلسناد أنبأ الشافعي أنبأ سعيد بن سامل عن بن جريج  - ٨٨٥٤
نيب رجال حمتزما حببل أبرق فقال انزع احلبل مرتني هذا منقطع ورواه أيضا بن أيب ذئب عن صاحل بن حسان عن ال

صلى اهللا عليه و سلم وهو أيضا منقطع إال أن أحدمها يتأكد باآلخر مث مبا مضى من أثر بن عمر مث بأنه إذا عقد صار 
   ٨٤يف معىن املخيط 

  باب احملرم يلبس من الثياب ما مل يهل فيه قاله عطاء بن أيب رباح



ا إسحاق بن إبراهيم ثنا أمحد بن منيع ثنا بن وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثن - ٨٨٥٥
كنا نلبس من الثياب إذا أهللنا ما مل هنل فيه ونلبس املمشق : أيب زائدة عن بن جريج عن أيب الزبري عن جابر قال 

و إمنا هو بطني وروينا عن عكرمة موىل بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم غري ثوبيه بالتنعيم وهو حمرم أورده أب
   ٨٥داود يف املراسيل 

  باب من كره أن يطرح على نفسه خميطا وهو حمرم وإن مل يلبسه

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد  - ٨٨٥٦
و حمرم فألقيت عليه برنسا أنه أصابه برد وه: بن أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد عن بن عجالن حدثين نافع عن بن عمر 

فقال ما هذا فقلت برنس فقال أبعده عين أما علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى احملرم أن يلبس 
   ٨٦الربنس 

  باب ما تلبس املرأة احملرمة من الثياب

قوب ثنا أيب عن بن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا يع - ٨٨٥٧
مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : إسحاق قال فإن نافعا موىل عبد اهللا بن عمر حدثين عن عبد اهللا بن عمر أنه 

هنى النساء يف إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من 
ليا أو سراويل أو قميصا أو خفا قال أبو داود وروى هذا عن بن إسحاق عن ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو ح

  نافع عبدة وحممد بن سلمة إىل قوله وما مس الورس والزعفران من الثياب ومل يذكرا ما بعده 

 وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيبة ثنا بن أيب عدي عن حممد بن إسحاق - ٨٨٥٨
كان يصنع ذلك يعين يقطع اخلفني : قال ذكرت البن شهاب فقال حدثين سامل بن عبد اهللا أن عبد اهللا يعين بن عمر 

للمرأة احملرمة مث حدثته صفية بنت أيب عبيد أن عائشة رضي اهللا عنها حدثتها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  قد كان رخص للنساء يف اخلفني فترك ذلك 

خربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن وأ - ٨٨٥٩
أنه كان يفيت النساء إذا أحرمن أن يقطعن اخلفني حىت أخربته صفية عن عائشة أهنا تفيت : الزهري عن سامل عن أبيه 

  عائشة أهنا تفيت النساء أن ال يقطعن فانتهى عنه النساء إذا أحرمن أن يقطعن اخلفني حىت أخربته صفية عن 

أخربنا أبو بكر ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سعيد عن بن جريج قال أخربين احلسن بن  - ٨٨٦٠
كنت عند عائشة إذ جاءهتا امرأة من نساء بين عبد الدار يقال هلا متلك : مسلم عن صفية بنت شيبة أهنا قالت 

هلا يا أم املؤمنني إن ابنيت فالنة حلفت أن ال تلبس حليها يف املوسم فقالت عائشة قويل هلا إن أم املؤمنني فقالت 
  تقسم عليك إال لبست حليك كله 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا حممد بن  - ٨٨٦١
أن امرأته سألت عائشة ما تلبس املرأة يف إحرامها قال فقالت :  لبابة عن بن باباه املكي راشد عن عبدة بن أيب

   ٨٧عائشة تلبس من خزها وبزها وأصباغها وحليها 

  باب ما ال جيوز للمحرم واحملرمة لبسه من الثياب املصبوغة بالورس

ي ثنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاض - ٨٨٦٢والزعفران وما يعد طيبا 
الشيباين بالكوفة ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة أنبأ عبيد اهللا بن موسى وأبو نعيم وثابت العابد عن سفيان عن عبد 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يلبس احملرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران : اهللا بن دينار عن بن عمر قال 
بخاري يف الصحيح عن أيب نعيم وأخرجه مسلم من حديث مالك عن عبد اهللا بن دينار ورواه سامل ونافع عن رواه ال

   ٨٨بن عمر 

  باب ال يغطي احملرم رأسه وله أن يغطي وجهه

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا عارم ثنا  - ٨٨٦٣
بينا رجل واقف مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال محاد ب

بعرفة فوقع عن راحلته فأوقصته أو وقصته فمات فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اغسلوه مباء وسدر وكفنوه 
مة ملبيا قال محاد ومسعت عمرو بن دينار حيدث به عن يف ثوبني وال حتنطوه وال ختمروا رأسه فإن اهللا يبعثه يوم القيا

سعيد بن جبري فلم أنكر من حديث أيوب شيئا وقال إن اهللا يبعثه يوم القيامة يليب رواه البخاري يف الصحيح عن أيب 
  النعمان عارم إال أنه مل يذكر حديث عمرو ورواه عن مسدد عن محاد كما مضى يف كتاب اجلنائز 

بو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا مسدد ثنا محاد بن زيد عن أخربنا أ - ٨٨٦٤
أن رجال كان واقفا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعرفة : أيوب وعمرو عن سعيد بن جبري عن بن عباس 

هللا عليه و سلم اغسلوه مباء فوقع عن راحلته قال أيوب فوقصته وقال عمرو فأقعصته فمات فقال رسول اهللا صلى ا
وسدر وكفنوه يف ثوبني وال حتنطوه وال ختمروا رأسه فإن اهللا يبعثه يليب وقال عمرو ملبيا قال إمساعيل هكذا قال 

مسدد وخالفه عارم وسليمان بن حرب واتفقا على أن عمرا قال يليب وأن أيوب قال ملبيا وأخرجه مسلم عن أيب 
ال عارم ورواه بن جريج وسفيان بن عيينة عن عمرو كما رواه محاد ال ختمروا رأسه الربيع عن محاد عنهما كما ق

  ليس فيه ذكر الوجه وروي عن وكيع عن الثوري عن عمرو فذكر معه الوجه 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن يعقوب بن يوسف الشيباين حدثين أيب ثنا أبو كريب ثنا وكيع  - ٨٨٦٥
مرو بن دينار عن سعيد بن جبري عن بن عباس أن رجال أوقصته راحلته وهو حمرم فمات فقال عن سفيان عن ع

اغسلوه مباء وسدر وكفنوه يف ثوبيه وال ختمروا وجهه وال رأسه فإنه يبعث يوم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
منري عن وكيع دون ذكر الوجه فيه  القيامة ملبيا رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب ورواه حممد بن عبد اهللا بن

  وكذلك رواه حممد بن كثري وعبد اهللا بن الوليد العدين عن سفيان دون ذكر الوجه 



أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا مسدد ثنا أبو  - ٨٨٦٦
أن رجال وقصته راحلته وحنن مع النيب صلى اهللا عليه و سلم : عوانة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري عن بن عباس 

حمرمون فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اغسلوه مباء وسدر وكفنوه يف ثوبيه وال متسوه طيبا وال ختمروا رأسه 
كالمها عن أيب  فإن اهللا يبعثه يوم القيامة ملبيا رواه البخاري يف الصحيح عن أيب النعمان ورواه مسلم عن أيب كامل

عوانة وكذلك أخرجاه من حديث هشيم عن أيب بشر دون ذكر الوجه ورواه شعبة عن أيب بشر مرة بوفاق أيب 
عوانة وهشيم قال شعبة مث أنه حدثين بعد ذلك فقال خارج رأسه ووجهه ورواه احلكم بن عتيبة عن سعيد بن جبري 

  كما رواه اجلماعة ليس فيه ذكر الوجه 

ومخروا : إبراهيم بن أيب حرة عن سعيد بن جبري عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  ورواه - ٨٨٦٧
وجهه وال ختمروا رأسه أخربناه أبو بكر بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي عن سفيان 

  بن عيينة قال وزاد إبراهيم بن أيب حرة فذكره 

بو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن أخربنا أ - ٨٨٦٨
رأيت عثمان بن : إبراهيم ثنا حيىي بن بكري ثنا مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة أنه قال 

  يفة أرجوان عفان رضي اهللا عنه بالعرج وهو حمرم يف يوم صائف قد غطى وجهه بقط

وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا حممد بن عمرو كشمرد  - ٨٨٦٩
رأى : أنبأ القعنيب ثنا سليمان بن بالل عن حيىي هو بن سعيد عن القاسم بن حممد قال أخربين الفرافصة بن عمري أنه 

  و حمرم عثمان بن عفان رضي اهللا عنه مغطيا وجهه وه

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ٨٨٧٠
أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن احلكم كانوا : سفيان بن عيينة عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه 

  خيمرون وجوههم وهم حرم 

اهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن أخربنا أبو ط - ٨٨٧١
يغتسل احملرم ويغسل ثيابه ويغطي أنفه من الغبار ويغطي : عبيد ثنا سفيان عن أيب الزبري عن جابر رضي اهللا عنه قال 

  وجهه وهو نائم وخالفهم بن عمر 

بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن جنيد ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن أخربنا عمر بن عبد العزيز  - ٨٨٧٢
   ٨٩ما فوق الذقن من الرأس فال خيمره احملرم : نافع أن عبد اهللا بن عمر كان يقول 

  باب من احتاج إىل تغطية رأسه أو لبس خميط أو إىل دواء فيه طيب فعل ذلك

ن عجرة الذي يرد بعد هذا إن شاء اهللا وروى يف ذلك عن بن عمر وبن للضرورة وافتدى استدالال حبديث كعب ب
  ) عباس 
  باب من احتاج إىل حلق رأسه لألذى حلقه وافتدى  - ٩٠



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين أنبأ عبد اهللا بن  - ٨٨٧٣
عن جماهد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول اهللا صلى يوسف أنبأ مالك عن محيد بن قيس 

لعلك آذاك هوامك فقلت نعم يا رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلق : اهللا عليه و سلم قال 
  يوسف رأسك وصم ثالثة أيام أو أطعم ستة مساكني أو انسك شاة رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن 

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا حممد بن  - ٨٨٧٤
عبد الوهاب أنبأ احلسني بن الوليد ثنا مالك بن أنس عن عبد الكرمي اجلزري عن جماهد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى 

صلى اهللا عليه و سلم حمرما فآذاه القمل يف رأسه فأمره رسول اهللا كان مع رسول اهللا : عن كعب بن عجرة أنه 
صلى اهللا عليه و سلم أن حيلق رأسه وقال صم ثالثة أيام أو أطعم ستة مساكني لكل مسكني مد من شعري أو أنسك 

شاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك جوده احلسني بن الوليد النيسابوري عن مالك وكذلك رواه بن وهب عن مالك 
  واه مجاعة عن مالك دون ذكر جماهد يف إسناده وذكر الشعري يف رواية احلسني بن الوليد دون غريه ور

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف كتاب املناقب ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٨٨٧٥
بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة ح وأخربنا أبو الشافعي أنبأ سفيان يعين بن عيينة عن عبد الكرمي عن جماهد عن 

عبد اهللا احلافظ أنبأ إمساعيل بن أمحد ثنا أبو خبيب ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان عن بن أيب جنيح وأيوب ومحيد وعبد 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر به وهو باحلديبية : الكرمي عن جماهد عن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة 

يدخل مكة وهو حمرم هو يوقد حتت قدر له والقمل يتهافت على وجهه فقال أتؤذيك هوامك هذه قلت نعم قبل أن 
قال فاحلق رأسك وأطعم فرقا بني ستة مساكني والفرق ثالثة آصع أو صم ثالثة أيام أو أنسك نسيكة وقال بن أيب 

 عمر وأخرجه البخاري من أوجه أخر جنيح أو إذبح شاة لفظ حديث بن أيب عمر رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب
  عن بن أيب جنيح وأيوب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة قال وأنبأ حممد بن يعقوب ثنا حيىي  - ٨٨٧٦
عبد اهللا عن  بن حممد بن حيىي وجعفر بن حممد الترك وحممد بن عمرو كشمرد قالوا ثنا حيىي بن حيىي أنبأ خالد بن

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر به : خالد عن أيب قالبة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة 
زمن احلديبية فقال آذاك هوام رأسك قال نعم فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلق مث اذبح نسكا أو صم 

مساكني رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي ومبعناه رواه الشعيب عن ثالثة أيام أو أطعم ثالثة آصع من متر ستة 
  عبد الرمحن بن أيب ليلى 

أصابين هوام يف رأسي وأنا : ورواه احلكم بن عتيبة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة قال  - ٨٨٧٧
أنزل اهللا عز و جل يف فمن كان منكم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام احلديبية حىت ختوفت على بصري ف

مريضا أو به أذى من رأسه اآلية فدعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يل احلق رأسك وصم ثالثة أيام أو 
أطعم ستة مساكني فرقا من زبيب أو أنسك شاة فحلقت رأسي مث نسكت أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر 

ثنا حممد بن منصور ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين أبان يعين بن صاحل عن احلكم بن  بن داسة ثنا أبو داود
  عتيبة فذكره 



أخربناه أبو علي احلسني بن حممد الروذباري ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري بالبصرة ثنا  - ٨٨٧٨
بد الرمحن بن األصبهاين قال مسعت عبد اهللا بن معقل جعفر بن حممد القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة عن ع

قعدت إىل كعب بن عجرة يف هذا املسجد يعين مسجد الكوفة فسألته عن قوله تعاىل ففدية من صيام أو : يقول 
صدقة أو نسك قال محلت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى اجلهد 

ا أفتجد شاة فقلت ال فقال صم ثالثة أيام أو أطعم ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع من طعام بلغ منك هذ
واحلق رأسك قال كعب فنزلت هذه اآلية يف خاصة وهي لكم عامة رواه البخاري يف الصحيح عن آدم وأخرجه 

احلديث قال اطعم مسلم من وجه آخر عن شعبة ورواه أشعث عن الشعيب عن عبد اهللا بن معقل عن كعب يف هذا 
   ٩١ستة مساكني ثالثة آصع من متر 

  باب لبس احملرم وطيبه جاهال أو ناسيا إلحرامه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين وأبو نصر أمحد بن علي بن  - ٨٨٧٩
بن عبد اهللا أنبأ يزيد بن هارون أنبأ مهام بن حيىي أنبأ  أمحد الفامي قالوا ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم

أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو باجلعرانة : عطاء بن أيب رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه 
يت قال وعليه جبة وعليه أثر اخللوق قال مهام أو قال أثر الصفرة فقال يا رسول اهللا كيف تأمرين أن أصنع يف عمر

فأنزل اهللا على النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فستر بثوب قال وكان يعلى يقول وددت لو أين قد رأيت رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم وقد نزل عليه الوحي قال فقال عمر أيسرك أن تنظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ب فنظرت إليه وله غطيط قال مهام أحسبه كغطيط البكر فلما وقد أنزل عليه الوحي قلت نعم قال فرفع طرف الثو
سرى عنه قال أين السائل عن العمرة اخلع عنك هذه اجلبة واغسل عنك أثر اخللوق أو قال أثر الصفرة واصنع يف 

  عمرتك كما تصنع يف حجك 

: شيبان بن فروخ ثنا مهام وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا حممد بن نصر ثنا  - ٨٨٨٠
فذكره بإسناده ومعناه قال فلما سرى عنه قال أين السائل عن العمرة اغسل عنك الصفرة أو قال أثر اخللوق 

واخلع عنك جبتك واصنع يف عمرتك ما أنت صانع يف حجك رواه مسلم يف الصحيح عن شيبان بن فروخ ورواه 
  خرجاه من حديث بن جريج عن عطاء البخاري عن أيب نعيم وأيب الوليد عن مهام وأ

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ٨٨٨١
يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن يعقوب بن يوسف 

: م بن أيب طالب أنبأ بن أيب عمر ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال ثنا إبراهي
أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم رجل وهو باجلعرانة وأنا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم وعليه مقطعات يعين جبة 

متضمخ باخللوق فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو متضمخ باخللوق فقال إين أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا 
ما كنت صانعا يف حجك قال أنزع عين هذه الثياب واغسل عين هذا اخللوق فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ما 

كنت صانعا يف حجك فاصنعه يف عمرتك لفظ حديث بن أيب عمر رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر وأخرجه 
  ن سعد ورباح بن أيب معروف عن عطاء أيضا من حديث قيس ب



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو حممد احلسن بن علي بن عفان ثنا  - ٨٨٨٢
سألت عمر رضي اهللا : حممد يعين بن عبيد ثنا عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية القرشي قال 

صلى اهللا عليه و سلم إذا نزل عليه القرآن فبينا حنن معه يف سفر إذ أتاه رجل عليه جبة هبا ردع عنه أن يريين النيب 
من زعفران فقال يا رسول اهللا إين أحرمت بالعمرة وإن الناس يسخرون مين فسكت عنه النيب صلى اهللا عليه و 

م الرجل فقال انزع عنك جبتك هذه سلم وأنزل عليه الوحي فذكر احلديث قال مث قال أين السائل عن العمرة فقا
وما كنت صانعا يف حجك إذا أحرمت فاصنعه يف عمرتك قصر عبد امللك بإسناده فلم يذكر صفوان بن يعلى فيه 

٩٢   

  باب الرجل حيرم يف قميص أو جبة فينزعهما نزعا وال يشقهما قال الشافعي ألن

وأخربنا أبو بكر حممد بن  - ٨٨٨٣ومل يأمره بشقها  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر صاحب اجلبة أن ينزعها
احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب أنبأ أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى رجال عليه جبة عليها أثر خلوق أو صفرة فقال : يعلى بن منية رضي اهللا عنه 
اخلعها عنك واجعل يف عمرتك ما جتعل يف حجك قال قتادة فقلت لعطاء كنا نسمع أنه قال شقها قال هذا فساد 

  واهللا عز و جل ال حيب الفساد 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن عيسى ثنا أبو عوانة عن أيب بشر  - ٨٨٨٤
هشيم عن احلجاج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه هبذه القصة قال فقال النيب عن عطاء عن يعلى بن أمية و

  اخلع جبتك فخلعها من رأسه وساق احلديث : صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا يزيد بن خالد بن عبد اهللا بن موهب  - ٨٨٨٥
هبذا اخلرب قال فيه قال فأمره رسول اهللا صلى اهللا : عطاء بن أيب رباح عن بن يعلى عن أبيه اهلمداين ثنا الليث عن 

   ٩٣عليه و سلم أن ينزعها نزعا ويغتسل مرتني أو ثالثا وساق احلديث 

  باب من مل ير بشم الرحيان بأسا

ر قاال ثنا حممد بن عبد الوهاب أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان البصري والعباس بن حممد بن قوهيا - ٨٨٨٦
   ٩٤أنه كان ال يرى بأسا للمحرم بشم الرحيان : أنبأ يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس 

  باب من كره مشه للمحرم

يب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أ - ٨٨٨٧
أنه مسع جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه يسأل عن : طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ بن جريج عن أيب الزبري 

  الرحيان أيشمه احملرم والطيب والدهن فقال ال 



افع وأخربنا أبو عبد اهللا وأبو سعيد قاال ثنا أبو العباس ثنا حيىي أنبأ عبد الوهاب أنبأ سعيد عن أيوب عن ن - ٨٨٨٨
   ٩٥أنه كان يكره شم الرحيان للمحرم : عن بن عمر 

  باب احملرم يدهن جسده غري رأسه وحليته مبا ليس بطيب

أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أيب عمرو قراءة عليهما وأبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين  - ٨٨٨٩
إسحاق الصغاين أنبأ أبو سلمة اخلزاعي أنبأ محاد بن سلمة إمالء قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أدهن بزيت غري مقتت وهو حمرم يعين : عن فرقد عن سعيد بن جبري عن بن عباس 
غري مطيب مل يذكر بن يوسف تفسريه قال اإلمام أمحد ورواه األسود بن عامر شاذان عن محاد بن سلمة عن فرقد 

  عيد عن بن عمر فذكره من غري تفسري عن س

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن  - ٨٨٩٠
كنا منر بأيب ذر : منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ سفيان أخربين أشعث بن أيب الشعثاء عن مرة الشيباين قال 

   ٩٦ون وقد تشققت أرجلنا فيقول أدهنوها وحنن حمرم

  باب احلاج أشعث أغرب فال يدهن رأسه وحليته بعد اإلحرام

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي من أصله ثنا أبو العباس األصم ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا عبد  - ٨٨٩١
 احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا الرمحن بن غزوان أبو نوح ثنا يونس بن أيب إسحاق ح وأخربنا أبو عبد اهللا

أمحد بن حممد بن نصر ثنا أبو نعيم الفضل بن دكني ثنا يونس بن أيب إسحاق عن جماهد عن أيب هريرة قال قال 
إن اهللا تعاىل يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول هلم انظروا إىل عبادي : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ويف رواية أيب نوح فيقول هلم انظروا إىل عبادي هؤالء جاءوين شعثا غربا 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن  - ٨٨٩٢
خشرم ثنا  إبراهيم اخلوزي ح وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا حممد بن يوسف الفربري ثنا علي بن

عيسى بن يونس عن إبراهيم بن يزيد اخلوزي حدثين حممد بن عباد بن جعفر قال قعدنا إىل بن عمر فتذاكرنا احلج 
ما احلاج قال الشعث التفل وقام آخر فقال ما السبيل : فقال بن عمر قام رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

ل اهللا أي احلج أفضل قال العج والثج لفظ حديث املاليين ويف رواية بن قال الزاد والراحلة وقام آخر فقال يا رسو
   ٩٧عبدان قال عن حممد بن عباد بن جعفر املخزومي عن بن عمر وقال األشعث الغرب التفل والباقي مبعناه 

  باب احملرم يأكل اخلبيص

بو بكر حممد بن الفضل النجار اآلملي أخربنا أبو بكر املشاط أنبأ أمحد بن جعفر بن أيب توبة الصويف ثنا أ - ٨٨٩٣
ال بأس باخلبيص : ثنا حيىي بن حبيب بن عريب ثنا معتمر ثنا ليث عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنه قال 

   ٩٨واخلشكنانج املصفر يأكله احملرم ليث بن أيب سليم ليس بالقوي 



  باب العصفر ليس بطيب

ع عن بن عمر مرفوعا يف النساء ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من قد مضى يف رواية حممد بن إسحاق بن يسار عن ناف
  ألوان الثياب معصفرا أو خزا 

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن  - ٨٨٩٤
كانت تلبس : بكر رضي اهللا عنهما أهنا  إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمساء بنت أيب

املعصفرات املشبعات وهي حمرمة ليس فيها زعفران هكذا رواه مالك وخالفه أبو أسامة وحامت بن إمساعيل وبن منري 
  فرووه عن هشام عن فاطمة عن أمساء قاله مسلم بن احلجاج 

ن بن مكرم ثنا أبو عبيد بن يونس بن عبيد ثنا أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا احلس - ٨٨٩٥
أن عائشة رضي اهللا عنها كانت تلبس الثياب املوردة بالعصفر اخلفيف وهي : أبو عامر اخلزاز عن بن أيب مليكة 

  حمرمة 

وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٨٨٩٦
ال تلبس املرأة ثياب الطيب : عي أنبأ سعيد بن سامل عن بن جريج عن أيب الزبري عن جابر أنه مسعه يقول الشاف

  وتلبس الثياب املعصفرة ال أرى العصفر طيبا 

أخربنا أبو بكر بن احلسن ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن عمرو عن أيب جعفر  - ٨٨٩٧
ر بن اخلطاب رضي اهللا عنه على عبد اهللا بن جعفر ثوبني مضرجني وهو حمرم فقال ما هذه الثياب أبصر عم: قال 

فقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ما أخال أحدا يعلمنا السنة فسكت عمر رضي اهللا عنه وروينا عن نافع أن 
  نساء بن عمر كن يلبسن املعصفرات وهن حمرمات 

راسيل عن حممد بن الصباح عن الوليد عن علي بن حوشب قال مسعت مكحوال وروى أبو داود يف امل - ٨٨٩٨
جاءت امرأة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بثوب مشبع بعصفر فقالت يا رسول اهللا إين أريد احلج : يقول 

لداودي ثنا أبو علي فاحرم يف هذا قال لك غريه قالت ال قال فأحرمي فيه أخربناه أبو بكر بن حممد أنبأ أبو احلسني ا
   ٩٩اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره 

  باب من كره لبس املصبوغ بغري طيب يف اإلحرام خمافة أن يراه اجلاهل فيذهب

أخربنا أبو أمحد املهرجاين ثنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي  - ٨٨٩٩إىل أن الصبغ واحد فيلبس املصبوغ بالطيب 
ثنا مالك عن نافع أنه مسع أسلم موىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حيدث عبد اهللا ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري 

أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه رأى على طلحة بن عبيد اهللا ثوبا مصبوغا وهو حمرم فقال له عمر : بن عمر 
قال عمر بن اخلطاب رضي رضي اهللا عنه ما هذا الثوب املصبوغ يا طلحة فقال طلحة يا أمري املؤمنني إمنا هو مدر ف

اهللا عنه إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس فلو أن رجال جاهال رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد اهللا قد 
   ١٠٠كان يلبس الثياب املصبغة يف اإلحرام فال تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب املصبغة 



  ا غري حمرمنيباب كراهية لبس املعصفر للرجال وإن كانو

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا عبد اهللا بن بكر ثنا  - ٨٩٠٠
هشام ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنبأ احلسن بن سفيان ثنا حممد بن املثىن ثنا معاذ بن 

قال حدثين حممد بن إبراهيم بن احلارث أن بن معدان أخربه أن جبري بن نفري أخربه أن  هشام حدثين أيب عن حيىي
رأى علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثوبني معصفرين فقال إن هذه : عبد اهللا بن عمرو بن العاص أخربه قال 

بن معدان حدثه وقال ثوبني  من ثياب الكفار فال تلبسها لفظ حديث أيب عبد اهللا ويف رواية بن عبدان أن خالد
أصفرين رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن ورواه علي بن املبارك ومهام بن حيىي عن حيىي بن أيب كثري حنو 
رواية معاذ بن هشام عن أبيه عن حيىي ورواه حممد بن إسحاق بن يسار عن حممد بن إبراهيم فأخرب أن ذلك كان 

  وهو حمرم 

و احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا متتام ثنا عياش الرقام ثنا عبد األعلى عن حممد بن أخربناه أب - ٨٩٠١
قال إين : إسحاق عن حممد بن إبراهيم بن احلارث أن خالد بن معدان الكالعي حدثه عن جبري بن نفري احلضرمي 

عليه معصفرة ثيابه فقال عبد اهللا  جلالس مع عبد اهللا بن عمرو بن العاص ببيت املقدس أو يف املسجد إذ طلع رجل
بن عمرو أحرمت يف مثل هذا الثوب فرآه علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنهاين عن لبسه مث رجعت إىل 
البيت فصنعت به صنيعا ولوددت أين صنعت غريه قال قلت ما الذي صنعت قال أوقدت له تنورا مث طرحته فيه 

  ده فأخرب أنه ال بأس بذلك للنساء ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن ج

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا مسدد  - ٨٩٠٢
هبطنا مع رسول اهللا صلى اهللا : ثنا عيسى بن يونس ثنا هشام بن الغاز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 

فذكر احلديث يف صالته قال مث التفت إيل وعلي ريطة مضرجة بعصفر فقال ما هذه عليه و سلم من ثنية إذاخر 
الربطة عليك فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا هلم فقذفتها فيه مث أتيته الغد فقال يا عبد اهللا ما 

وكان علي بن أيب  فعلت الريطة فأخربته قال أفال كسوهتا بعض أهلك فإنه ال بأس بذلك للنساء واللفظ ملسدد
  طالب رضي اهللا عنه يشري إىل أنه خيتص بالنهي عنه دون غريه 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو عتبة  - ٨٩٠٣
هللا بن حنني عن أبيه عن عبد أمحد بن الفرج احلمصي ثنا بن أيب فديك ثنا الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد ا

قال هناين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال أقول هناكم عن : اهللا بن عباس أن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 
ختتم الذهب وعن لبس القسي وعن لبس املفدم من املعصفر وعن القراءة راكعا رواه مسلم يف الصحيح عن هارون 

   بن عبد اهللا عن بن أيب فديك

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا علي بن قادم أنبأ عبيد  - ٨٩٠٤
خرج عثمان رضي اهللا عنه حاجا وابتىن حممد بن : اهللا بن عبد الرمحن بن موهب مديين عن عمه عن أيب هريرة قال 

 مكة فأتى الناس وهم مبلل قبل أن يروحوا قال فرآه عثمان رضي عبد اهللا بن جعفر بامرأته فبات عندها مث غدا إىل
اهللا عنه وعليه ردع الطيب وملحفة معصفرة مقدمة فانتهره وأفف وقال تلبس املعصفر وقد هنى رسول اهللا صلى اهللا 



إمنا عناين أنا عليه و سلم عنه قال فقال له علي رضي اهللا عنه إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل ينهك وال إياه 
فسكت عثمان رضي اهللا عنه هذا إسناد غري قوي وحكم علي رضي اهللا عنه بالتخصيص يف الرواية الصحيحة غري 

   ١٠١منصوصة وحديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص يف هني الرجال عن ذلك عام واهللا أعلم 

  باب احلناء ليس بطيب

بأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أن - ٨٩٠٥
كنا يف مسجد احلرام وعائشة فيه فجلسنا إليها : الطيالسي ثنا حممد بن هبزم أخربتين كرمية بنت مهام الطائية قالت 

ىي بن أيب فقالت هلا امرأة يا أم املؤمنني ما تقولني يف احلناء واخلضاب قالت كان خليلي ال حيب رحيه ورواه أيضا حي
كثري عن كرمية مبعناه يف خضاب احلناء وفيه كالداللة على أن احلناء ليس بطيب فقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه 

   ١٠٢و سلم حيب الطيب وال حيب ريح احلناء 

  باب احملرم ال حيلق شعره وال يقطعه وما جيب يف قطعه وحلقه قال اهللا تعاىل

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ  - ٨٩٠٦} هلدي حمله وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ ا{ 
يف الشعرة مد ويف الشعرتني : الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن بن جريج عن عطاء أنه قال 

دم الناسي واملتعمد مدان ويف الثالث فصاعدا دم وروينا عن احلسن البصري وعطاء أهنما قاال يف ثالث شعرات 
   ١٠٣فيها سواء 

  باب احملرم ينكسر ظفره

أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن حممد بن فنجويه الدينوري بالدامغان ثنا أمحد بن جعفر بن محدان بن عبد  - ٨٩٠٧
رم يدخل احمل: اهللا ثنا يوسف بن عبد اهللا بن ماهان ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال 

احلمام وينزع ضرسه ويشم الرحيان وإذا انكسر ظفره طرحه ويقول أميطوا عنكم األذى فإن اهللا عز و جل ال 
   ١٠٤يصنع بأذاكم شيئا 

  باب احملرم يكتحل مبا ليس بطيب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه العدل ثنا بشر بن موسى ثنا  - ٨٩٠٨
اشتكى عمر بن عبيد اهللا بن معمر عينيه مبلل : حلميدي ثنا سفيان عن أيوب بن موسى أخربين نبيه بن وهب قال ا

وهو حمرم فأرسل إىل أبان بن عثمان بن عفان يسأله أي شيء يعاجله فقال له أبان بن عثمان أضمدمها بالصرب فإين 
يه و سلم قال يضمدمها بالصرب رواه مسلم عن أيب مسعت عثمان بن عفان خيرب بذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عل

  بكر بن أيب شيبة وغريه عن سفيان بن عيينة 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا زياد بن اخلليل التستري ثنا مسدد ثنا عبد  - ٨٩٠٩
 بن معمر اشتكى عينيه وهو حمرم أن عمر بن عبيد اهللا: الوارث بن سعيد عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب 



فأراد أن يكحلهما فأمر أبان بن عثمان أن يضمدمها بصرب وزعم أن عثمان رضي اهللا عنه حدث عن النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم أنه كان يفعله 

أن عمر : ورواه عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثين أيب ثنا أيوب بن موسى حدثين نبيه بن وهب  - ٨٩١٠
عبيد اهللا بن معمر رمدت عينه فأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدها بالصرب وحدث عن  بن

عثمان بن عفان رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه فعل ذلك أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو 
أنبأ عبد الصمد بن عبد الوارث فذكره رواه مسلم يف الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم 

  الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عبد الكرمي بن اهليثم ثنا أبو  - ٨٩١١
  طيب وال يتداوى به  ال يكتحل احملرم بشيء فيه: اليمان أنبأ شعيب قال قال نافع كان بن عمر يقول 

وأخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سعيد  - ٨٩١٢
أنه كان إذا رمد وهو حمرم أقطر يف عينيه الصرب : بن سامل عن بن جريج عن أيوب بن موسى عن نافع عن بن عمر 

  ي كحل إذا رمد ما مل يكتحل بطيب ومن غري رمد بن عمر القائل إقطارا وأنه قال يكتحل احملرم بأ

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن مطر ثنا حيىي بن حممد قال وجدت يف كتايب عن عبيد اهللا  - ٨٩١٣
ل فقالت اشتكت عيين وأنا حمرمة فسألت عائشة أم املؤمنني عن الكح: بن معاذ ثنا أيب عن شعبة عن مشيسة قالت 

اكتحلي بأي كحل شئت غري األمثد أو قالت غري كل كحل أسود أما أنه ليس حبرام ولكنه زينة وحنن نكرهه وقالت 
   ١٠٥إن شئت كحلتك بصرب فأبيت 

  باب االغتسال بعد اإلحرام

قرأ على مالك  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه حدثين عثمان بن سعيد ثنا القعنيب فيما - ٨٩١٤
ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي 

أن بن عباس واملسور بن خمرمة اختلفا : أنبأ مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد اهللا بن حنني عن أبيه 
م رأسه وقال املسور ال يغسل احملرم رأسه فأرسلين بن عباس إىل أيب أيوب باألبواء فقال بن عباس يغسل احملر

األنصاري فوجدته يغتسل بني القرنني وهو يستر بثوب قال فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد اهللا بن حنني 
حمرم قال  أرسلين إليك عبد اهللا بن عباس ليسألك كيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يغسل رأسه وهو

فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حىت بدا يل رأسه مث قال إلنسان يصب عليه أصبب فصب على رأسه مث 
حرك رأسه بيديه فأقبل هبما وأدبر مث قال هكذا رأيته صلى اهللا عليه و سلم يفعل لفظ حديث القعنيب رواه البخاري 

  يبة كالمها عن مالك يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف ورواه مسلم عن قت

وأخربنا أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سعيد بن سامل عن بن  - ٨٩١٥
بينما عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : جريج أخربين عطاء أن صفوان بن يعلى أخربه عن أبيه يعلى بن أمية أنه قال 



ليه بثوب إذ قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يا يعلى أصبب على رأسي فقلت أمري يغتسل إىل بعري وأنا أستر ع
  املؤمنني أعلم فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه واهللا ما يزيد املاء الشعر إال شعثا فسمى اهللا مث أفاض على رأسه 

بن عيينة عن عبد الكرمي اجلزري عن  أخربنا أمحد بن احلسن ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ - ٨٩١٦
تعال أباقيك يف املاء أينا أطول نفسا وحنن : عكرمة عن بن عباس قال رمبا قال يل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

  حمرمون 

أخربنا أبو نصر بن قتادة ثنا أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا حممد بن عبد اهللا بن منري ثنا أيب  - ٨٩١٧
وقعا يف البحر يتماقالن يغيب : ثنا عبيد اهللا عن سامل عن عبد اهللا بن عمر أن عاصم بن عمر وعبد الرمحن بن زيد 

   ١٠٦أحدمها رأس صاحبه وعمر ينظر إليهما فلم ينكر ذلك عليهما 

  باب دخول احلمام يف اإلحرام وحك الرأس واجلسد

باس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن أيب حيىي عن أيوب أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو الع - ٨٩١٨
  أنه دخل محاما وهو باجلحفة وهو حمرم وقال ما يعبأ بأوساخنا شيئا : بن أيب متيمة عن عكرمة عن بن عباس 

بن  أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن خملد ثنا سعدان - ٨٩١٩
احملرم يشم الرحيان : نصر ثنا أبو معاوية الضرير عن بن جريج عن أيوب السختياين عن عكرمة عن بن عباس قال 

  ويدخل احلمام وينزع ضرسه ويفقأ القرحة وإذا انكسر ظفره أماط عنه األذى 

أيب حيىي أن الزبري بن العوام  وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن - ٨٩٢٠
  أمر بوسخ يف ظهره فحك وهو حمرم : 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ٨٩٢١
حك احملرم رأسه قال  أنه قال يف: طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ بن جريج عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا 

  ببطن أنامله 

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن حيىي احللواين ثنا خلف ثنا أبو شهاب  - ٨٩٢٢
  رأيت بن عمر حيك رأسه وهو حمرم ففطنت له فإذا هو حيك بأطراف أنامله : عن سليمان التيمي عن أيب جملز قال 

و أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن أخربنا أب - ٨٩٢٣
تسأل عن احملرم : علقمة بن أيب علقمة عن أمه أهنا مسعت عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 

طت يدي ومل أجد إال أن أحك برجلي أحيك جسده فقالت نعم فليحك وليشدد وقالت عائشة رضي اهللا عنها لو رب
   ١٠٧حلككت 

  باب احملرم يغسل رأسه بالسدر واخلطمى من كرهه احتج مبا روينا عن النيب



صلى اهللا عليه و سلم يف شعث احلاج وأسقط عنه الفدية مبا روينا عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف 
   ١٠٨( ه طيبا احملرم الذي مات اغسلوه مباء وسدر وال تقربو

  باب احملرم يغسل ثيابه

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق  - ٨٩٢٤
أن امرأة سألت بن عمر فقالت أغسل ثيايب وأنا حمرمة فقال : األزرق ثنا سفيان عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد 

  ع بدرنك شيئا إن اهللا ال يصن

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا أبو  - ٨٩٢٥
   ١٠٩احملرم يغتسل ويغسل ثوبيه إن شاء : خيثمة ثنا أبو الزبري عن جابر قال 

  باب احملرم ينظر يف املرآة

أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن أيوب بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا  - ٨٩٢٦
  أنه نظر يف املرآة وهو حمرم : موسى عن نافع عن بن عمر 

وروينا عن هشام بن حسان عن عكرمة عن بن عباس أنه قال ال بأس أن ينظر يف املرآة وهو حمرم  - ٨٩٢٧
نا سفيان بن حممد ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا أخربناه أبو بكر األصبهاين ثنا أبو نصر العراقي ث

  فذكره : سفيان عن هشام 

وروى عطاء اخلرساين عن بن عباس أنه كان يكره أن ينظر يف املرآة احلرام إال من وجع أخربناه أبو عبد  - ٨٩٢٨
ا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب أنبأ اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثن

   ١١٠ليس بالقوي والرواية األوىل أصح : بن جريج عن عطاء اخلرساين فذكره وعطاء اخلرساين 

  باب احلجامة للمحرم

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل القاضي ثنا مسدد ثنا سفيان عن  - ٨٩٢٩
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم احتجم وهو حمرم رواه البخاري : ر عن طاوس وعطاء عن بن عباس عمرو بن دينا

  يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن سفيان بن عيينة 

بن أيب  أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا عباس بن الفضل األسفاطي ثنا - ٨٩٣٠
احتجم النيب صلى اهللا عليه و : أويس ثنا سليمان بن بالل عن علقمة بن أيب علقمة عن األعرج عن بن حبينة قال 

  سلم بلحى مجل يف طريق مكة وسط رأسه وهو حمرم 

 وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو سلمة - ٨٩٣١
مبثل إسناده أن النيب صلى اهللا عليه و سلم احتجم : اخلزاعي ومعلى بن منصور الرازي قاال ثنا سليمان بن بالل 



وهو حمرم رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة عن معلى بن 
   ١١١منصور 

  باب احملرم يستاك

 احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا اهليثم بن أخربنا أبو عبد اهللا - ٨٩٣٢
أن نيب اهللا : خارجة واحلكم بن موسى قاال ثنا حيىي بن محزة عن النعمان عن عطاء وجماهد وطاوس عن بن عباس 

   ١١٢وهو حمرم قال نعم صلى اهللا عليه و سلم احتجم وهو حمرم من وجع وهل تسوك النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  باب احملرم ال ينكح وال ينكح

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا القعنيب فيما قرأ على  - ٨٩٣٣
مان أنبأ مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سلي

الشافعي أنبأ مالك عن نافع موىل بن عمر عن نبيه بن وهب أخي بين عبد الدار أن عمر بن عبيد اهللا أراد أن يزوج 
طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبري فأرسل إىل أبان بن عثمان ليحضره ذلك ومها حمرمان فأنكر ذلك عليه أبان وقال 

ال ينكح احملرم وال ينكح وال خيطب رواه مسلم : اهللا عليه و سلم  مسعت عثمان بن عفان يقول قال رسول اهللا صلى
  يف الصحيح عن حيىي بن حيىي عن مالك 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق بنيسابور وأبو القاسم طلحة بن علي بن الصقر ببغداد قاال ثنا أبو  - ٨٩٣٤
ا عبد اهللا بن بكر السهمي ثنا سعيد بن أيب حممد دعلج بن أمحد السجزي العدل ثنا حممد بن احلسن النسائي ثن

عروبة عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه 
ال ينكح احملرم وال ينكح وال خيطب قال وقال نافع كان بن عمر يقول : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ذلك 

نا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو وأخرب - ٨٩٣٥
فذكره مبعناه إال أنه قال وكان بن عمر يقول هذا القول غري أنه ال : اخلطاب ثنا حممد بن سواء أنبأ بن أيب عروبة 

اخلطاب زياد بن حيىي وأخرجه أيضا من  يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم رواه مسلم يف الصحيح عن أيب
  حديث أيوب عن نافع 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل البزاز ثنا حيىي بن الربيع ثنا سفيان عن أيوب بن موسى  - ٨٩٣٦
  وال خيطب ال ينكح احملرم : عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو علي احلسني بن علي احلافظ أنبأ أبو يعلى ثنا زهري بن حرب ثنا  - ٨٩٣٧
فذكره رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب وغريه عن سفيان ورواه احلميدي عن سفيان : سفيان بن عيينة 

  فقال يف احلديث احملرم ال ينكح وال ينكح 



ورواه الشافعي عن سفيان وقال احملرم ال ينكح وال ينكح وال خيطب وقاال مجيعا أن رسول اهللا صلى اهللا  - ٨٩٣٨
عليه و سلم قال أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان ح وأخربنا أبو عبد اهللا 

  فذكراه : ثنا احلميدي ثنا سفيان حدثين علي بن حممد بن سختويه ثنا بشر بن موسى 

ورواه أيضا سعيد بن أيب هالل عن نبيه بن وهب عن أبان عن عثمان بن عفان عن النيب صلى اهللا عليه  - ٨٩٣٩
ال ينكح احملرم أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين بشر بن أمحد اإلسفرائيين ثنا داود بن احلسني بن : و سلم قال 

بن شعيب بن الليث بن سعد حدثين أيب عن جدي قال حدثين خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب  عقيل ثنا عبد امللك
  هالل فذكره رواه مسلم يف الصحيح عن عبد امللك بن شعيب 

أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان  - ٨٩٤٠
أن النيب صلى : ان ثنا عمرو بن دينار قال قلت البن شهاب أخربين أبو الشعثاء عن بن عباس ثنا احلميدي ثنا سفي

اهللا عليه و سلم نكح وهو حمرم فقال بن شهاب أخربين يزيد بن األصم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم نكح ميمونة 
ىل بن عباس وهي خالة بن عباس وهو حالل وهي خالته قال فقلت البن شهاب أجتعل أعرابيا بواال على عقبيه إ

أيضا رواه مسلم يف الصحيح عن بن منري عن سفيان إىل قوله نكحها وهو حالل ويزيد بن األصم مل يقله عن نفسه 
  إمنا حدث به عن ميمونة بنت احلارث 

احلسن بن سفيان أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه وعبد اهللا بن أمحد النسوي قاال ثنا  - ٨٩٤١
ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا حيىي بن آدم ثنا جرير بن حازم ثنا أبو فزارة عن يزيد بن األصم قال حدثتين ميمونة بنت 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تزوجها وهو حالل قال وكانت خاليت وخالة بن : احلارث رضي اهللا عنها 
ر بن أيب شيبة ورواه أيضا ميمون بن مهران عن يزيد بن األصم عن عباس رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بك

  ميمونة رضي اهللا عنها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الطيب حممد بن عبد اهللا الشعريي ثنا حممد بن عصام ثنا حفص بن  - ٨٩٤٢
ن ميمون بن مهران عن يزيد بن عبد اهللا حدثين إبراهيم بن طهمان عن احلجاج بن احلجاج عن الوليد بن زروان ع
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : األصم عن خالته ميمونة بنت احلارث زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا حدثته 

  سلم تزوجها حالال وبىن هبا حالال تزوجها وهو بسرف 

بن احلسن الدراجبردي ثنا أبو نعيم وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا علي  - ٨٩٤٣
تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ثنا محاد وهو بن زيد عن مطر عن ربيعة عن سليمان بن يسار عن أيب رافع قال 

  سلم ميمونة حالال وبىن هبا حالال وكنت أنا الرسول بينهما 

بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد  - ٨٩٤٤
أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو : الشافعي أنبأ مالك عن داود بن احلصني عن أيب غطفان بن طريف املري أنه أخربه 

  حمرم فرد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه نكاحه 



ا بندار ثنا حيىي القطان عن ميمون أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ أنبأ الساجي ثن - ٨٩٤٥
  من تزوج وهو حمرم نزعنا منه امرأته : املرائي عن احلسن عن علي قال 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر أنبأ أبو خليفة ثنا القعنيب عن سليمان هو بن بالل عن  - ٨٩٤٦
  ح احملرم فإن نكح رد نكاحه ال ينك: جعفر بن حممد عن أبيه أن عليا رضي اهللا عنه قال 

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا أبو أمحد حممد بن سليمان  - ٨٩٤٧
ثنا حممد بن إمساعيل البخاري قال قال لنا عبد اهللا بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن حممد عن قدامة بن موسى عن 

أنه تزوج وهو حمرم ففرق بينهما زيد بن ثابت وروينا يف ذلك عن عبد اهللا بن عمر بن : ثابت  شوذب موىل لزيد بن
  اخلطاب رضي اهللا عنه 

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أبو القاسم الطرباين ثنا بن أيب مرمي ثنا الفريايب ثنا سفيان عن قدامة بن  - ٨٩٤٨
  ن املسيب فقال يفرق بينهما تزوجت وأنا حمرم فسألت سعيد ب: موسى قال 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا إسحاق بن احلسن احلريب ثنا  - ٨٩٤٩
أن رجال تزوج وهو حمرم فأمجع أهل املدينة على أن يفرق بينهما : عفان ثنا مهام عن قتادة عن سعيد بن املسيب 

١١٣   

   جدال يف احلجباب ال رفث وال فسوق وال

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا عبد اهللا بن حممد بن أيب  - ٨٩٥٠
من : مرمي ثنا الفريايب ثنا سفيان عن منصور عن أيب حازم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ع كيوم ولدته أمه رواه البخاري يف الصحيح عن الفريايب وأخرجه مسلم حج هذا البيت فلم يرفث ومل يفسق رج
  من وجه آخر عن الثوري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا يعلى بن عبيد  - ٨٩٥١
ما أصيب من معاصي اهللا من صيد أو الرفث اجلماع والفسوق : أنبأ حممد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال 

غريه واجلدال السباب واملنازعة وقد مضى يف هذا الكتاب عن عكرمة عن بن عباس أنه قال الرفث اجلماع 
  والفسوق املعاصي واجلدال املراء 

هيم بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبرا - ٨٩٥٢
الرفث اجلماع والفسوق السباب واجلدال : مرزوق ثنا أبو عامر عن سفيان عن خصيف عن مقسم عن بن عباس 

  أن متاري صاحبك حىت تغضبه 



وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ علي بن عاصم أنبأ عبد  - ٨٩٥٣
قال الرفث التعرض } فال رفث وال فسوق وال جدال يف احلج { يف قوله : عباس  اهللا بن طاوس عن أبيه عن بن

  للنساء باجلماع والفسوق عصيان اهللا واجلدال جدال الناس 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وحممد بن موسى بن الفضل قاال ثنا أبو العباس األصم ثنا حيىي بن أيب طالب  - ٨٩٥٤
ال : ل قال بن جريج أخربين أبو الزبري قال مسعت طاوسا يقول مسعت بن الزبري يقول أنبأ عبد الوهاب بن عطاء قا

  حيل للحرام اإلعراب قال فقلت البن عباس ما اإلعراب قال التعرض يعين باجلماع 

 أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو زكريا العنربي ثنا حممد بن عبد السالم ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ - ٨٩٥٥
كنت أمشي مع بن عباس وهو حمرم وهو يرجتز باإلبل : جرير عن األعمش عن زياد بن حصني عن أيب العالية قال 

وهو يقول وهن ميشني بنا مهيسا قال فقلت له أترفث وأنت حمرم قال إمنا الرفث ما روجع به النساء سقط من هذا 
  ريه عن األعمش املصراع اآلخر وهو ان تصدق الطري ننك مليسا ذكره الثوري وغ

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور أنبأ  - ٨٩٥٦
نزل بن عباس رضي اهللا عنه عن راحلته فجعل يسوقها وهو : هشيم أنبأ عوف عن زياد بن حصني عن أبيه قال 

  يرجتز وهو يقول 
ذكر اجلماع ومل يكن عنه فقلت يا أبا عباس تقول الرفث ) ن تصدق الطري نفعل مليسا ا... وهن ميشني بنا مهيسا ( 

  وأنت حمرم فقال إمنا الرفث ما روجع به النساء 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا  - ٨٩٥٧
كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إذا مسع احلادي قال ال تعرض بذكر النساء :  سفيان عن منصور عن جماهد قال

  وكذا قاله وكيع والزبريي 

وأخربنا أبو احلسني أنبأ عبد اهللا ثنا يعقوب ثنا بن بشار ثنا عبد الرمحن يعين بن مهدي ثنا سفيان عن  - ٨٩٥٨
ر النساء وهو حمرم وكذا قاله حيىي القطان ومجاعة كان بن عمر ينهى أن يعرض احلادي بذك: منصور عن جماهد قال 

   ١١٤فاهللا أعلم 

  باب احملرم يؤدب عبده

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر حممد بن علي الشيباين بالكوفة ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة ثنا  - ٨٩٥٩
 بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه عن احلسن بن الربيع ثنا عبد اهللا بن إدريس ثنا حممد بن إسحاق عن حيىي

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حجاجا وان زمالة رسول اهللا صلى اهللا عليه : أمساء بنت أيب بكر قالت 
و سلم وزمالة أيب بكر واحد فنزلنا العرج وكانت زمالتنا مع غالم أيب بكر قالت فجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وجلست عائشة رضي اهللا عنها إىل جنبه وجلس أبو بكر رضي اهللا عنه إىل جنب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
و سلم من الشق اآلخر وجلست إىل جنب أيب ننتظر غالمه وزمالته حىت يأتينا فاطلع الغالم ميشي وما معه بعريه قال 



لت فقام أبو بكر رضي اهللا عنه يضربه ويقول بعري فقال له أبو بكر رضي اهللا عنه أين بعريك قال أضلين الليلة قا
واحد أضلك وأنت رجل فما يزيد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أن يتبسم ويقول أنظروا إىل هذا احملرم وما 

   ١١٥يصنع 

  باب االختيار للمحرم واحلالل أن يكون قوهلما بذكر اهللا أو مبا تعود

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا  - ٨٩٦٠عليهما منفعته يف دين أو دنيا 
سعدان بن نصر ثنا سفيان عن عمرو عن نافع بن جبري بن مطعم عن أيب شريح اخلزاعي قال قال رسول اهللا صلى 

ليوم اآلخر فليحسن إىل من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن باهللا وا: اهللا عليه و سلم 
جاره ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب وغريه 

  عن سفيان بن عيينة وأخرجه البخاري من وجه آخر عن أيب شريح وأخرجاه من حديث أيب هريرة 

ن صفوان ثنا عبد اهللا بن حممد بن أيب الدنيا ثنا عبيد اهللا أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل أنبأ احلسني ب - ٨٩٦١
مر : بن عمرو أبو خيثمة قاال ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا بن عمر قال حدثين نافع أن بن عمر رضي اهللا عنه 

   ١١٦عليه قوم حمرمون وفيهم رجل يتغىن فقال أال ال مسع اهللا لكم أال ال مسع اهللا لكم 

  ى واحد منهما أن يتكلم مبا ال يأمث فيه من شعر أو غريهباب ال يضيق عل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر أمحد بن عبيد بن إبراهيم احلافظ هبمذان ثنا إبراهيم بن احلسني  - ٨٩٦٢
كم أخربه ثنا أبو اليمان ثنا شعيب عن الزهري أخربين أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام أن مروان بن احل

أن عبد الرمحن بن األسود بن عبد يغوث أخربه أن أيب بن كعب األنصاري أخربه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  إن من الشعر حكمة رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان : قال 

افعي أنبأ إبراهيم يعين بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الش - ٨٩٦٣
الشعر كالم حسنه كحسن : سعد بن إبراهيم عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  الكالم وقبيحه كقبيحه هذا منقطع 

أ جعفر وأخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنب - ٨٩٦٤
مسع عمر رجال يتغىن بفالة من األرض فقال الغناء من زاد : بن عون أنبأ أسامة بن زيد عن زيد بن أسلم عن أبيه 

  الراكب 

وأخربنا أبو زكريا وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد الرمحن بن  - ٨٩٦٥
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ركب راحلة له وهو حمرم فتدلت فجعلت : ه احلسن أبو القاسم األزرقي عن أبي

  تقدم يدا وتؤخر أخرى قال الربيع أظنه قال عمر 
  مث قال اهللا أكرب اهللا أكرب ) إذا تدلت به أو شارب مثل ... كأن راكبها غصن مبروحة ( 



ضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القا - ٨٩٦٦
بن خالد احلمصي ثنا بشر بن شعيب بن أيب محزة عن أبيه عن الزهري قال أخربين إبراهيم بن عبد الرمحن بن عبد 

أنه بينا هو يسري مع عمر : اهللا بن أيب ربيعة أن احلارث بن عبد اهللا بن عياش أخربه أن عبد اهللا بن عباس أخربه 
اهللا عنه يف طريق مكة يف خالفته ومعه املهاجرون واألنصار فترمن عمر رضي اهللا عنه ببيت فقال له رجل من  رضي

أهل العراق ليس معه عراقي غريه غريك فليقلها يا أمري املؤمنني فاستحيا عمر رضي اهللا عنه من ذلك وضرب راحلته 
  حىت انقطعت من املوكب 

نبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أبو األزهر ثنا يونس بن حممد ثنا فليح أخربنا أبو طاهر الفقيه أ - ٨٩٦٧
خرجنا حجاجا مع عمر بن اخلطاب رضي : عن ضمرة بن سعيد عن قيس بن أيب حذيفة عن خوات بن جبري قال 

قال القوم غننا اهللا عنه قال فسرنا يف ركب فيهم أبو عبيدة بن اجلراح وعبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنهما قال ف
يا خوات فغناهم فقالوا غننا من شعر ضرار فقال عمر رضي اهللا عنه دعوا أبا عبد اهللا يتغىن من بنيات فؤاده يعين 
من شعره قال فما زلت أغنيهم حىت إذا كان السحر فقال عمر رضي اهللا عنه ارفع لسانك يا خوات فقد أسحرنا 

أرجو أال يكون شرا من عمر رضي اهللا عنه قال فتنحيت وأبو عبيدة  فقال أبو عبيدة رضي اهللا عنه هلم إىل رجل
   ١١٧فما زلنا كذلك حىت صلينا الفجر 

  باب احملرم يلبس املنطقة واهلميان للنفقة واخلامت

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا أبو معاوية عن حيىي  - ٨٩٦٨
سئلت عن اهلميان للمحرم فقالت وما بأس ليستوثق : سعيد عن القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا بن 

  من نفقته 

أخربنا أبو طاهر حممد بن حممد الفقيه ثنا أبو بكر حممد بن عمر بن حفص الربذعي ثنا حممد بن أمحد بن  - ٨٩٦٩
رخص للمحرم يف : ق عن عطاء وسعيد بن جبري عن بن عباس قال الوليد ثنا اهليثم بن مجيل ثنا شريك عن أيب إسحا

  اخلامت واهلميان 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا حمرز  - ٨٩٧٠
قال ال بأس : عباس  بن عون ثنا شريك عن أيب إسحاق السبيعي عن عطاء ورمبا ذكره عن سعيد بن جبري عن بن

   ١١٨باهلميان واخلامت للمحرم 

  باب احملرم يتقلد السيف

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر األصبهاين ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو  - ٨٩٧١
ركي قريش كتب بينهم ملا صاحل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مش: داود ثنا شعبة عن أيب إسحاق عن الرباء قال 

كتابا هذا ما صاحل عليه حممد رسول اهللا قالوا لو علمنا أنك رسول اهللا مل نقاتلك قال لعلي أحمه فأىب فمحاه رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيده وكتب هذا ما صاحل عليه حممد بن عبد اهللا واشترطوا عليه أن يقيموا ثالثا وال 



السالح قال شعبة قلت أليب إسحاق ما جلبان السالح قال السيف بقرابه أو مبا فيه يدخلوا مكة بسالح إال جلبان 
   ١١٩أخرجاه يف الصحيح من حديث شعبة 

  باب احملرم يستظل مبا شاء ما مل ميس رأسه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي حدثين أمحد بن حنبل حدثين  - ٨٩٧٢
حججت : بن سلمة عن أيب عبد الرحيم عن زيد بن أيب أنيسة عن حيىي بن احلصني أن أم احلصني حدثته قالت  حممد

مع النيب صلى اهللا عليه و سلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبالال رضي اهللا عنهما واحدمها آخذ خبطام ناقته واآلخر 
   الصحيح عن أمحد بن حنبل رافع ثوبه يستره من احلر حىت رمى مجرة العقبة رواه مسلم يف

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٨٩٧٣
صحبت عمر بن اخلطاب : الشافعي ثنا عبد الوهاب الثقفي عن حيىي بن سعيد عن عبد اهللا بن عياش بن ربيعة قال 

رأيته مضطربا فسطاطا حىت رجع قال الشافعي وأظنه قال يف حديثه أو غريه كان ينزل  رضي اهللا عنه يف احلج فما
   ١٢٠حتت الشجرة ويستظل بنطع أو بكساء والشىء 

  باب من استحب للمحرم أن يضحي للشمس

اق أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسح - ٨٩٧٤
أبصر بن عمر رضي اهللا عنه رجال على بعريه : الصغاين ثنا شجاع بن الوليد ثنا عبيد اهللا بن عمر حدثين نافع قال 

  وهو حمرم قد استظل بينه وبني الشمس فقال له أضح ملن أحرمت له 

ثنا ورقاء عن  وأخربنا أبو طاهر وأبو سعيد قاال ثنا أبو العباس ثنا حممد بن إسحاق ثنا حممد بن سابق - ٨٩٧٥
أنه رأى عبد اهللا بن أيب ربيعة جعل على وسط راحلته عودا وجعل ثوبا : عمرو يعين بن دينار أن عطاء حدثه 

  يستظل به من الشمس وهو حمرم فلقيه بن عمر فنهاه 

ا حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ثنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ثن - ٨٩٧٦
احلسن بن حممد الزعفراين ثنا مطرف بن عبد اهللا املدين حدثين عبد اهللا بن عمر عن عاصم بن عمر عن عاصم بن 

ما من حمرم : عبيد اهللا عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
كما ولدته أمه هذا إسناد ضعيف وما قبله موقوف وحديث يضحي للشمس حىت تغرب إال غربت بذنوبه حىت يعود 

   ١٢١أم احلصني حديث صحيح وباهللا التوفيق 

  باب احملرم ميوت

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن إبراهيم القزاز العبد الصاحل ببغداد ثنا إمساعيل بن  - ٨٩٧٧
أن : بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبري عن بن عباس إسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد 

رجال كان واقفا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على ناقة له بعرفة فوقصته أو قال فأقعصته فمات فقال رسول 



أسه فإن اهللا اهللا صلى اهللا عليه و سلم اغسلوه مباء وسدر وكفنوه يف ثوبني أو قال يف ثوبيه وال حتنطوه وال ختمروا ر
  يبعثه يوم القيامة يليب رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب ورواه مسلم عن أيب الربيع عن محاد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن شيبان ثنا سفيان بن عيينة مسع  - ٨٩٧٨
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فخر رجل عن  :عمرا عن سعيد بن جبري أنه مسع بن عباس قال 

بعريه فوقص ومات وهو حمرم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اغسلوه مباء وسدر وادفنوه يف ثوبيه وال ختمروا 
  رأسه فإن اهللا عز و جل يبعثه وهو يهل رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن سفيان 

ربنا أبو بكر بن احلسن القاضي ثنا حاجب بن أمحد الطوسي ثنا عبد الرحيم بن منيب ثنا بن عيينة وأخ - ٨٩٧٩
: عن عمرو بن دينار فذكر احلديث مبعناه زاد قال بن عيينة وزادنا إبراهيم بن أيب حرة قال زاد فيه سعيد بن جبري 

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وال تقربوه طيبا 

حدثنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن بن  - ٨٩٨٠
  أن ابنا لعثمان رضي اهللا عنه تويف وهو حمرم فلم خيمر رأسه ومل يقربه طيبا : جريج عن بن شهاب 

  مجاع أبواب دخول مكة

 )١٢٢   

  باب الغسل لدخول مكة

اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أخربنا أبو عبد  - ٨٩٨١
كان ال يقدم مكة إال بات بذي طوى حىت يصبح : أبو الربيع ثنا محاد عن أيوب عن نافع أن بن عمر رضي اهللا عنه 

عله رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الربيع ويغتسل مث يدخل مكة هنارا ويذكر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه ف
  وأخرجه البخاري من وجه آخر عن أيوب 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين القاسم بن زكريا ثنا إبراهيم  - ٨٩٨٢
كان بن عمر رضي اهللا عنه إذا :  بن عبد اهللا بن حامت ويعقوب قاال ثنا إمساعيل وهو بن علية أنبأ أيوب عن نافع قال

دخل أدىن احلرم أمسك عن التلبية مث يبيت بذي طوى مث يصلي بنا الصبح ويغتسل وحيدث أن النيب صلى اهللا عليه 
  و سلم كان يفعل ذلك رواه البخاري يف الصحيح عن يعقوب بن إبراهيم 

ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري أنبأ مالك عن أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي  - ٨٩٨٣
أن عبد اهللا بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بني الثنيتني حىت يصبح مث يدخل من الثنية اليت : نافع 

بأعلى مكة وال يدخل مكة إذا خرج حاجا أو معتمرا حىت يغتسل قبل أن يدخل بذي طوى ويأمر من معه فيغتسلون 
   ١٢٣وا وروينا يف الغسل عن علي بن أيب طالب وعن عائشة رضي اهللا عنهما قبل أن يدخل



  باب الدخول من ثنية كداء

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان النسوي وأبو يعلى املوصلي  - ٨٩٨٤
از نسبه احلسن ثنا أبو أسامة قال وحدثنا وعبد اهللا بن صاحل صاحب البخاري قالوا ثنا هارون بن عبد اهللا البز

أن النيب صلى اهللا عليه : القاسم ثنا أبو كريب ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها 
و سلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة وخرج يف العمرة من كدى قال هشام فكان أيب يدخل منهما 

كثريا ما يدخل من كدى لفظ القاسم وقالوا ودخل يف العمرة من كدى وكان عروة يدخل كالمها قال وكان أيب 
منهما مجيعا وكان أكثر ما يدخل من كدى وكان أقرهبما إىل منزله رواه البخاري يف الصحيح عن حممود عن أيب 

يب كريب وقال يف أسامة وقال يف متنه ودخل عام الفتح من كداء وخرج من كدى من أعلى مكة ورواه مسلم عن أ
متنه دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة ومل يذكر العمرة وذكر قول هشام قال أبو سليمان اخلطايب احملدثون 

  قلما يقيمون هذين اإلمسني وإمنا هو كداء وكدى ومها ثنيتان 

ن األصم وحسني بن حممد وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن شاذا - ٨٩٨٥
أن النيب : القباين قاال ثنا حممد بن املثىن ثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها 

صلى اهللا عليه و سلم ملا جاء إىل مكة دخل من أعالها وخرج من أسفلها رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن 
  حممد بن املثىن 

ا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ أخربن - ٨٩٨٦
وأبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن علي بن معاوية النيسابوري قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان : ن عمر علي بن عفان ثنا حممد بن عبيد عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ب
  يدخل مكة من الثنية العليا وخيرج من الثنية السفلى 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد وبن حنبل عن حيىي عن عبيد اهللا  - ٨٩٨٧
ن كداء من ثنية البطحاء وخيرج من الثنية أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يدخل مكة م: عن نافع عن بن عمر 

السفلى رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد وقال من كداء من الثنية العليا اليت بالبطحاء ورواه مسلم عن حممد 
  بن املثىن وزهري بن حرب عن حيىي القطان دون ذكر كداء 

افظ أنبأ أمحد بن يزيد بن هارون مبكة ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو علي احلسني بن علي احل - ٨٩٨٨
إبراهيم بن املنذر احلزامي ح وأخربنا القاضي أبو عمر حممد بن احلسني ثنا أبو القاسم سليمان بن أمحد اللخمي 

أن : بأصبهان ثنا مسعدة بن سعيد العطار ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا معن بن عيسى ثنا مالك عن نافع عن بن عمر 
صلى اهللا عليه و سلم كان يدخل من الثنية العليا وخيرج من السفلى لفظهما سواء رواه البخاري يف رسول اهللا 

   ١٢٤الصحيح عن إبراهيم بن املنذر 

  باب دخول مكة ليال أو هنارا



ثنا  أما النهار فلما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد ثنا مسدد - ٨٩٨٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بات بذي طوى حىت أصبح مث : حيىي عن عبيد اهللا أخربين نافع عن بن عمر 

دخل مكة وكان بن عمر يفعل ذلك رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن زهري بن حرب وغريه 
خرج النيب صلى اهللا عليه و سلم من اجلعرانة ليال عن حيىي القطان وأما الليل فلما مضى يف رواية حمرش الكعيب قال 

   ١٢٥معتمرا فدخل مكة ليال فقضى عمرته 

  باب دخول املسجد من باب بين شيبة

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محاد بن سلمة وقيس  - ٨٩٩٠
ملا اهندم البيت بعد جرهم بنته : عرعرة عن علي رضي اهللا عنه قال  وسالم كلهم عن مساك بن حرب عن خالد بن

قريش فلما أرادوا وضع احلجر تشاجروا من يضعه فاتفقوا أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب فدخل رسول 
 اهللا صلى اهللا عليه و سلم من باب بين شيبة فأمر بثوب فوضع احلجر يف وسطه وأمر كل فخذ أن يأخذ بطائفة من

  الثوب فريفعوه وأخذه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوضعه 

وأخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر أبو الشيخ  - ٨٩٩١
ن خثيم ثنا أبو األصبهاين ثنا حممد بن حيىي بن منده ثنا أبو كريب ثنا عبد الرحيم بن سليمان ثنا عبد اهللا بن عثمان ب

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا قدم يف عهد قريش دخل النيب صلى اهللا عليه و سلم مكة : الطفيل ثنا بن عباس 
من هذا الباب األعظم وقد جلست قريش مما يلي احلجر وروى عن بن عمر مرفوعا يف دخوله من باب بين شيبة 

روينا عن بن جريج عن عطاء قال يدخل احملرم من حيث شاء قال وخروجه من باب احلناطني وإسناده غري حمفوظ و
   ١٢٦ودخل النيب صلى اهللا عليه و سلم من باب بين شيبة وخرج من باب بين خمزوم إىل الصفا وهذا مرسل جيد 

  باب رفع اليدين إذا رأى البيت

لربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ ا - ٨٩٩٢
سعيد بن سامل عن بن جريج قال حدثت عن مقسم موىل عبد اهللا بن احلارث عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه 

ترفع األيدي يف الصالة وإذا رأى البيت وعلى الصفا واملروة وعشية عرفة وجيمع عند اجلمرتني : و سلم أنه قال 
عنا ويف املبسوط وعند اجلمرتني ومبعناه رواه شعيب بن إسحاق عن بن جريج عن مقسم وعلى امليت كذا يف مسا

وهو منقطع مل يسمعه بن جريج من مقسم ورواه حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن احلكم عن مقسم عن بن 
ون ذكر امليت وبن عباس وعن نافع عن بن عمر مرة موقوفا عليهما ومرة مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم د

  أيب ليلى هذا غري قوي يف احلديث 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود وهو الطيالسي ثنا شعبة  - ٨٩٩٣
ا قلت جلابر بن عبد اهللا الرجل يرفع يديه إذ: حدثين أبو قزعة الباهلي وامسه سويد بن حجري عن مهاجر املكي قال 

  نظر الكعبة فقال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إال اليهود خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفكنا نفعله 



أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حيىي بن معني أن حممد بن جعفر حدثهم ثنا  - ٨٩٩٤
قد حججنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم نكن : ه قال شعبة قال مسعت أبا قزعة حيدث فذكر معناه إال أن

نفعله قال الشيخ األول مع إرساله أشهر عند أهل العلم من حديث مهاجر وله شواهد وإن كانت مرسلة والقول يف 
   ١٢٧مثل هذا قول من رأى وأثبت 

  باب القول عند رؤية البيت

بو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سعيد بن سامل عن بن أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي ثنا أ - ٨٩٩٥
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما : جريج 

منقطع وله وتكرميا ومهابة وزد من شرفه وكرمه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكرميا وتعظيما وبرا هذا 
شاهد مرسل عن سفيان الثوري عن أيب سعيد الشامي عن مكحول قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا دخل 

مكة فرأى البيت رفع يديه وكرب وقال اللهم أنت السالم ومنك السالم فحينا ربنا بالسالم اللهم زد هذا البيت 
  وتشريفا وتعظيما وبرا  تشريفا وتعظيما ومهابة وزد من حجه أو اعتمره تكرميا

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم األصبهاين احلافظ أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد ثنا علي بن  - ٨٩٩٦
  فذكره : احلسن الدراجبردي ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان حدثين أبو سعيد الشامي 

اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ  أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنبأ أبو عبد - ٨٩٩٧
كان سعيد إذا حج فرأى الكعبة قال اللهم : جعفر بن عون أنبأ حيىي بن سعيد عن حممد بن سعيد بن املسيب قال 

  أنت السالم ومنك السالم حينا ربنا بالسالم 

يعقوب ثنا العباس بن حممد ثنا حيىي بن معني ثنا  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن - ٨٩٩٨
من عمر رضي اهللا : سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن طريف عن محيد بن يعقوب مسع سعيد بن املسيب يقول مسعت 

عنه كلمة ما بقي أحد من الناس مسعها غريي مسعته يقول إذا رأى البيت اللهم أنت السالم ومنك السالم فحينا ربنا 
م قال العباس قلت ليحىي من إبراهيم بن طريف هذا قال ميامي قلت فمن محيد بن يعقوب هذا قال روى عنه بالسال

   ١٢٨حيىي بن سعيد األنصاري 

  باب افتتاح الطواف باالستالم

أخربنا أبو عمرو الرزجاهي أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا اهلسنجاين ثنا أبو الطاهر ثنا بن وهب ح قال  - ٨٩٩٩
: ين احلسن هو بن سفيان ثنا حرملة أنبأ عبد اهللا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب عن سامل عن أبيه وأخرب

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني يقدم مكة يستلم الركن األسود أول ما يطوف خيب ثالثة أطواف من 
  الطاهر وحرملة بن حيىي السبع رواه البخاري يف الصحيح عن أصبغ عن بن وهب ورواه مسلم عن أيب 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا سليمان بن املغرية  - ٩٠٠٠
كنت : القيسي وكان خيارا من الرجال حدثنا محيد بن هالل عن عبد اهللا بن الصامت عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال 



ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبدأ باحلجر فاستلمه مث طاف بالبيت سبعا وصلى بني الكعبة وأستارها فدخل رس
   ١٢٩خلف املقام ركعتني أخرجه مسلم يف قصة إسالم أيب ذر 

  باب تقبيل احلجر

أخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل املاسرجسي ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا أبو  - ٩٠٠١
عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا األعمش ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن  أمحد حممد بن

حممد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا حممد بن كثري ثنا سفيان عن األعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة 
تنفع وال تضر ولوال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا أنه جاء إىل احلجر فقبله فقال إين ألعلم أنك حجر ما : عن عمر 

عليه و سلم يقبلك ما قبلتك لفظ حديث الثوري ويف رواية يعلى رأيت عمر استقبل احلجر مث قال واهللا إين ألعلم 
أنك حجر ولوال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقبلك ما قبلتك مث تقدم فقبله رواه البخاري يف 

حممد بن كثري وأخرجه مسلم من حديث أيب معاوية عن األعمش ورواه عبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن  الصحيح عن
  سرجس وأسلم موىل عمر عن عمر 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا حممد بن غالب بن حرب متتام ثنا أبو حذيفة ثنا  - ٩٠٠٢
أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن بشار ثنا عبد الرمحن سفيان ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ 

كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقبل احلجر : ثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد األعلى عن سويد بن غفلة قال 
بك حفيا لفظ حديث ويقول إين ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ولكين رأيت أبا القاسم صلى اهللا عليه و سلم 

عبد الرمحن بن مهدي وليس يف رواية أيب حذيفة ال تضر وال تنفع وقال عن عمر رضي اهللا عنه أنه قبل احلجر وقال 
إين ألقبلك وإين ألعلم أنك حجر مث ذكر الرواية رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن عن عبد الرمحن ورواه 

  ت عمر رضي اهللا عنه قبل احلجر والتزمه وكيع عن الثوري وقال يف احلديث رأي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر حممد بن املؤمل بن احلسن بن عيسى ثنا الفضل بن حممد بن  - ٩٠٠٣
املسيب ثنا نعيم بن محاد ثنا عيسى بن يونس ثنا حممد بن إسحاق عن أيب جعفر وهو حممد بن علي بن احلسني عن 

دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم باب املسجد فأناخ راحلته : قال  جابر بن عبد اهللا
مث دخل املسجد فبدأ باحلجر فاستلمه وفاضت عيناه بالبكاء مث رمل ثالثا ومشى أربعا حىت فرغ فلما فرغ قبل 

  احلجر ووضع يديه عليه ومسح هبما وجهه 

احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا أخربنا حممد بن عبد اهللا  - ٩٠٠٤
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : محاد عن الزبري بن عريب قال سأل بن عمر رجل عن استالم احلجر قال 

 صلى اهللا عليه و يستلمه ويقبله فقال أرأيت أن زمحت أرأيت أن غلبت قال اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول اهللا
   ١٣٠سلم يستلمه ويقبله رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد 

  باب السجود عليه



أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر األصبهاين ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو  - ٩٠٠٥
جعفر ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ داود ثنا جعفر بن عثمان القرشي من أهل مكة قال رأيت حممد بن عباد بن 

قال : أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو حدثنا حممد بن معاذ حدثنا أبو عاصم النبيل حدثنا جعفر بن عبد اهللا 
رأيت حممد بن عباد بن جعفر قبل احلجر وسجد عليه مث قال رأيت خالك بن عباس يقبله ويسجد عليه وقال بن 

 عنه رأيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قبله وسجد عليه مث قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه عباس رضي اهللا
و سلم فعل هكذا ففعلت لفظ حديث أيب عاصم ويف رواية الطيالسي مث قال عمر رضي اهللا عنه لو مل أر النيب صلى 

  به الطيالسي إىل جده اهللا عليه و سلم قبله ما قبلته وجعفر هذا هو بن عبد اهللا بن عثمان نس

وأخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سعيد عن بن جريج  - ٩٠٠٦
رأيت بن عباس رضي اهللا عنه جاء يوم التروية مسبدا رأسه فقبل الركن مث سجد عليه مث قبله مث : عن أيب جعفر قال 

  سجد عليه ثالث مرات 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين ثنا أبو الزنباع ثنا حيىي  - ٩٠٠٧
رأيت النيب صلى : بن سليمان اجلعفي ثنا حيىي بن ميان ثنا سفيان عن بن أيب حسني عن عكرمة عن بن عباس قال 

سفيان إال بن ميان وبن أيب حسني عبد اهللا بن عبد  اهللا عليه و سلم يسجد على احلجر قال سليمان مل يروه عن
   ١٣١الرمحن بن أيب حسني 

  باب تقبيل اليد بعد االستالم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن إبراهيم ثنا احلسني بن حممد بن زياد ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا  - ٩٠٠٨
رأيت بن عمر استلم احلجر بيده وقبل يده وقال ما تركته منذ : أبو خالد األمحر عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع قال 

  رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يفعله رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ٩٠٠٩
رأيت جابر بن عبد اهللا وأبا هريرة وأبا سعيد : بد الوهاب بن عطاء أخربين بن جريج عن عطاء قال طالب أنبأ ع

اخلدري وبن عمر رضي اهللا عنهم إذا استلموا احلجر قبلوا أيديهم قال بن جريج فقلت لعطاء وبن عباس قال وبن 
   ١٣٢عباس حسبت كثريا 

  باب ما ورد يف احلجر األسود واملقام

نا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا أيوب بن سويد ثنا أخرب - ٩٠١٠
: يونس بن يزيد عن الزهري عن مسافع احلجيب عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  لك ألضاءتا ما بني املشرق واملغرب الركن واملقام ياقوتتان من يواقيت اجلنة طمس اهللا نورمها ولوال ذ

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا األسفاطي يعين العباس بن الفضل ثنا أمحد بن  - ٩٠١١
شبيب ثنا أيب عن يونس عن الزهري قال حدثين مسافع احلجيب مسع عبد اهللا بن عمرو يقول قال رسول اهللا صلى 



كن واملقام من ياقوت اجلنة ولوال ما مسهما من خطايا بين آدم ألضاءا ما بني املشرق إن الر: اهللا عليه و سلم 
  واملغرب وما مسهما من ذي عاهة وال سقيم إال شفى 

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا مسدد  - ٩٠١٢
لوال ما مسه من أجناس اجلاهلية ما مسه : طاء عن عبد اهللا بن عمرو يرفعه قال ثنا محاد بن زيد عن بن جريج عن ع

  ذو عاهة إال شفى وما على األرض شيء من اجلنة غريه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن علي الوراق ثنا شاذ بن فياض أبو  - ٩٠١٣
احلجر األسود : قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عبيدة ثنا عمر بن إبراهيم عن 

  من حجارة اجلنة 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إسحاق بن احلسن احلريب ثنا  - ٩٠١٤
 عن بن عباس قال قال النيب صلى اهللا عليه عفان ثنا محاد بن سلمة ثنا عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري

ليبعثن اهللا احلجر يوم القيامة له عينان يبصر هبما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه حبق وكذلك رواه : و سلم 
   ١٣٣مجاعة عن محاد وكذلك رواه مجاعة عن عبد اهللا بن عثمان وقال بعضهم يف احلديث ملن استلمه حبق 

  اليماين بيدهباب استالم الركن 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن بشار وحممد بن  - ٩٠١٥
ما تركت استالم هذين الركنني اليماين : املثىن قاال ثنا حيىي هو بن سعيد ثنا عبيد اهللا أخربين نافع عن بن عمر قال 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم يستلمهما يف شدة وال يف رخاء رواه البخاري يف واحلجر األسود منذ رأيت رسو
  الصحيح عن مسدد عن حيىي ورواه مسلم عن حممد بن بشار وحممد بن املثىن وغريمها 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا ثنا أبو حممد بن احلسن بن احلسني بن  - ٩٠١٦
امد بن أيب حامد املقرئ ثنا إسحاق بن سليمان الرازي ثنا عبد العزيز بن أيب رواد عن نافع عن بن منصور ثنا ح

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يستلم الركن اليماين والركن األسود أحسبه قال يف كل طوفة وال : عمر قال 
  يستلم الركنني اآلخرين 
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لكربى: كتاب  لبيهقي ا   سنن ا
البيهقي : املؤلف  بكر  و  أب بن موسى  بن علي  بن احلسني   أمحد 

أخربنا أبو حامد أمحد بن أيب العباس الزوزين ثنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي ثنا حممد بن أمحد بن  - ٩٠١٧
أن رسول اهللا صلى : عن جابر بن عبد اهللا أيب العوام الرياحي ثنا يزيد بن هارون أنبأ عمر بن قيس املكي عن عطاء 

اهللا عليه و سلم استلم احلجر فقبله واستلم الركن اليماين فقبل يده عمر بن قيس املكي ضعيف وقد روى يف تقبيله 
  خرب ال يثبت مثله 

نا أخربناه أبو حممد احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن فراس مبكة أنبأ أبو حفص عمر بن حممد اجلمحي ث - ٩٠١٨
علي بن عبد العزيز ثنا داود بن عمرو الضيب ثنا إبراهيم أبو إمساعيل املؤدب عن عبد اهللا بن مسلم بن هرمز عن 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا استلم الركن اليماين قبله ووضع خده األمين : جماهد عن بن عباس قال 
األخبار عن بن عباس يف تقبيل احلجر األسود والسجود عليه تفرد به عبد اهللا بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف و

   ١٣٤عليه إال أن يكون أراد بالركن اليماين احلجر األسود فإنه أيضا يسمى بذلك فيكون موافقا لغريه 

  باب الركنني اللذين يليان احلجر

نا حيىي بن حيىي أنبأ الليث أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن حممد بن سختويه ثنا إمساعيل بن قتيبة ث - ٩٠١٩
ح وأنبأ أبو علي الروذباري أنبا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا ليث عن بن شهاب عن سامل 

قال مل أر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميسح من البيت إال الركنني اليمانيني رواه البخاري يف : عن بن عمر 
  يد ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي الصحيح عن أيب الول

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن يعقوب وحممد بن إبراهيم بن الفضل قاال ثنا أمحد بن سلمة ثنا  - ٩٠٢٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حممد بن املثىن ثنا خالد بن احلارث عن عبيد اهللا عن نافع عن عبد اهللا ذكر 

  إال احلجر والركن اليماين رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن كان ال يستلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حيىي بن منصور ثنا حممد بن عبد السالم ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على  - ٩٠٢١
س من األركان إال رأيتك ال مت: مالك عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد اهللا بن عمر 

اليمانيني فقال عبد اهللا بن عمر أما األركان فإين مل أر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميس إال اليمانيني وذكر 
  احلديث رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي ورواه البخاري عن القعنيب عن مالك 

بن أيب جعفر ثنا عبد اهللا بن حممد بن يونس ثنا أبو أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو  - ٩٠٢٢
الطاهر أنبأ بن وهب أخربين عمرو بن احلارث أن قتادة بن دعامة حدثه أن أبا الطفيل حدثه أنه مسع عبد اهللا بن 

يقول مل أر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يستلم غري الركنني اليمانيني رواه مسلم يف الصحيح عن أيب : عباس 
  لطاهر ا



أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد  - ٩٠٢٣
حج معاوية فجعل ال يأيت : بن أيب بكر ثنا خالد بن احلارث ثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أيب الطفيل قال 

إمنا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يستلم اليماين على ركن من أركان البيت إال استلمه فقال بن عباس 
واحلجر فقال معاوية ليس من أركانه مهجور تابعه عمرو بن احلارث عن قتادة دون قصة معاوية ومن ذلك الوجه 

أخرجه مسلم ورواه أبو الشعثاء عن بن عباس ومعاوية وزاد قال وكان بن الزبري يستلمهن كلهن قال الشافعي ومل 
أحد استالمهما هجرة لبيت اهللا ولكنه استلم ما استلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأمسك عما أمسك يدع 
  عنه 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  - ٩٠٢٤
طفت مع : بأبيه عن بعض ولد يعلى عن يعلى قال  أبو عاصم عن بن جريج عن سليمان بن عتيق عن عبد اهللا بن

عمر رضي اهللا عنه فلما بلغنا الركنني الغربيني قلت أال تستلم وصرت بينه وبني احلائط فقال أمل تطف مع رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم قلت بلى قال أفرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يستلمه قلت ال قال فلك يف رسول 

لى اهللا عليه و سلم أسوة حسنة أنفذ عنك قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل وأما العلة فيهما فنرى أن البيت مل اهللا ص
  يتمم على قواعد إبراهيم فكانا كسائر البيت 

أخربنا بصحة ذلك أبو عثمان سعيد بن حممد بن عبدان ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا السري بن  - ٩٠٢٥
هللا عن مالك عن بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا أن عبد اهللا بن حممد بن أيب بكر الصديق أخرب عبد خزمية ثنا عبد ا

أمل تري أن قومك حني بنوا الكعبة : اهللا بن عمر عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
 قواعد إبراهيم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و اقتصروا عن قواعد إبراهيم قال فقلت يا رسول اهللا أفال تردها إىل

سلم لوال حدثان قومك بالكفر لفعلت فقال عبد اهللا بن عمر لئن كانت عائشة مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم ما أرى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ترك استالم الركنني اللذين يليان احلجر إال أن البيت مل يتمم 

ى قواعد إبراهيم رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن مسلمة القعنيب ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي عن عل
   ١٣٥مالك 

  باب تعجيل الطواف بالبيت حني يدخل مكة والبيان أنه ال حيل به إذا كان

 ٩٠٢٦حىت طاف بالبيت  حاجا أو قارنا قال عطاء ملا دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مكة مل يلوي ومل يعرج
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه ثنا أبو بكر عبد اهللا بن سليمان بن األشعث وسأله أبو العباس  -

بن سريج ثنا هارون بن سعيد األيلي ثنا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن حممد بن عبد الرمحن بن األسود يتيم 
رجال من أهل العراق قال له سل يل عروة بن الزبري عن رجل يهل باحلج فإذا طاف بالبيت  أن: عروة بن الزبري 

أحيل أم ال فإن قال لك ال حيل فقل له إن رجال يقول ذلك قال فسألته فقال ال حيل من أهل باحلج إال باحلج قلت 
ال فقل له فإن رجال خيرب ان فإن رجال كان يقول ذلك قال بئس ما قال يعين فتصداين الرجل فسألين فحدثته فق

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد فعل ذلك وما شأن أمساء والزبري فعال ذلك قال فجئت فذكرت ذلك له فقال 
من هذا فقلت ال أدري قال فما باله ال يأتيين ليسألين أظنه عراقيا قلت ال أدري قال فإنه قد كذب قد حج رسول 

ربتين عائشة رضي اهللا عنها أن أول شيء بدأ به حني قدم مكة أنه توضأ مث طاف اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأخ



بالبيت مث حج أبو بكر رضي اهللا عنه وكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت مث مل يكن غريه مث عمر رضي اهللا عنه 
ه مث معاوية وعبد اهللا بن مثل ذلك مث حج عثمان رضي اهللا عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت مث مل يكن غري

عمر مث حججت مع أيب الزبري بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت مث مل يكن غريه مث رأيت املهاجرين 
واألنصار يفعلون ذلك مث مل يكن غريه مث آخر من رأيت فعل ذلك بن عمر مث مل ينقضها بعمرة وهذا بن عمر عندهم 

مضى ما كانوا يبدأون بشيء حني يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت مث ال حيلون أفال يسألونه وال أحد ممن 
وقد رأيت أمي وخاليت حني تقدمان ال تبدأان بشيء أول من البيت تطوفان به مث ال حتالن وقد أخربتين أمي أهنا 

ا ذكر من ذلك رواه أقبلت هي وأختها والزبري وفالن وفالن بعمرة قط فلما مسحوا الركن حلوا وقد كذب فيم
مسلم يف الصحيح بطوله عن هارون بن سعيد األيلي هكذا ورواه البخاري عن أصبغ عن بن وهب خمتصرا دون 

  قصة الرجل وعن أمحد بن عيسى عن بن وهب بطوله وقال بدل قوله مل يكن غريه مث مل تكن عمرة 

املزكي ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم  - ٩٠٢٧
ال يطوف بالبيت حاج وال غري حاج إال : حممد بن بكر ثنا بن جريج قال أخربين عطاء قال وكان بن عباس يقول 

قلت فإن ذلك بعد } مث حملها إىل البيت العتيق { حل فقلت لعطاء من أين يقول ذلك قال من قول اهللا عز و جل 
ال فكان بن عباس يقول من بعد املعرف وقبله وكان يأخذ ذلك من أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم املعرف ق

أصحابه حني أمرهم أن حيلوا يف حجة الوداع رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم قال الشيخ قد روينا 
عمرة كان خاصا للركب من أصحاب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مث عن أيب ذر ما دل على أن فسخهم احلج بال

النيب صلى اهللا عليه و سلم وأن غريهم إذا حجوا أو قرنوا مث طافوا طواف القدوم مل حيلوا حىت يكون يوم النحر 
  فيحلون مبا جعل به التحلل واهللا أعلم 

د الوهاب الفراء أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن عب - ٩٠٢٨
يعلى بن عبيد ثنا إمساعيل ح وأخربنا حممد قال حدثين حممد بن عبد السالم وجعفر بن حممد بن احلسني حديثا 

كنت جالسا عند بن : واللفظ هلما قاال ثنا حيىي بن حيىي أنبأ عبثر أبو زبيد عن إمساعيل بن أيب خالد عن وبرة قال 
طوف بالبيت قبل أن آيت املوقف فقال نعم قال فإن بن عباس يقول ال تطف عمر فجاءه رجل فقال أيصلح أن أ

بالبيت حىت تأيت املوقف فقال بن عمر رضي اهللا عنه قد حج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فطاف بالبيت قبل أن 
ا رواه مسلم يف يأيت املوقف فبقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحق أن تأخذ أو بقول بن عباس إن كنت صادق

   ١٣٦الصحيح عن حيىي بن حيىي 

  باب طواف النساء مع الرجال

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا القعنيب عن مالك عن حممد بن عبد الرمحن  - ٩٠٢٩
سلم أهنا قالت بن نوفل عن عروة بن الزبري عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و 

طويف من وراء الناس وأنت راكبة قالت فطفت : شكوت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أين أشتكي قال 
ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حينئذ يصلي إىل جنب البيت يقرأ والطور وكتاب مسطور رواه البخاري يف 

  ك الصحيح عن القعنيب ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي عن مال



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن حممد النسوي ثنا محاد بن شاكر ثنا حممد بن إمساعيل قال قال  - ٩٠٣٠
يل عمرو بن علي حدثين أبو عاصم قال قال بن جريج أخربين عطاء إذ منع بن هشام النساء الطواف مع الرجال 

ليه و سلم قلت أبعد احلجاب أو قبل قال أي لعمري لقد كيف متنعهن وقد طاف نساء رسول اهللا صلى اهللا ع: قال 
أدركته بعد احلجاب قلت كيف خيالطن الرجال قال مل يكن خيالطن كانت عائشة رضي اهللا عنها تطوف حجرة من 

الرجال ال ختالطهم فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم املؤمنني قالت انطلقي عنك فأبت فخرجن متنكرات بالليل 
لرجال ولكنهن إذا دخلن البيت قمن حىت يدخلن وأخرج الرجال وكنت آيت عائشة رضي اهللا عنها أنا ويطفن مع ا

وعبيد وهي جماورة يف جوف ثبري فقلت وما حجاهبا قال هي يف قبة تركية هلا غشاء وما بيننا وبينها غري ذلك ورأيت 
   ١٣٧عليها درعا موردا أخرجه البخاري يف الصحيح هكذا 

  عند استالم الركنباب ما يقال 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن سليمان األنباري ثنا حيىي بن سليم  - ٩٠٣١
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم اضطبع فاستلم فكرب مث رمل ثالثة : عن بن خثيم عن أيب الطفيل عن بن عباس 

ين وتغيبوا من قريش مشوا مث يطلعون عليهم فريملون تقول قريش كأهنم أطواف وكانوا إذا بلغوا الركن اليما
  الغزالن قال بن عباس فكانت سنة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان ثنا عبد اهللا يعين بن أمحد بن حنبل حدثين  - ٩٠٣٢
فذكر احلديث قال مث يدخل مكة ضحى فيأيت البيت : ر أيب حدثين إمساعيل يعين بن علية عن نافع قال كان بن عم

  فيستلم احلجر ويقول باسم اهللا واهللا أكرب 

وحدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا املسعودي عن أيب  - ٩٠٣٣
حاما استقبله وكرب وقال اللهم تصديقا أنه كان إذا مر باحلجر األسود فرأى عليه ز: إسحاق عن احلارث عن علي 

  بكتابك وسنة نبيك صلى اهللا عليه و سلم 

وروي من وجه آخر عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي أنه كان يقول إذا استلم احلجر اللهم إميانا  - ٩٠٣٤
بو احلسن حممد بن بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى اهللا عليه و سلم أخربناه أبو نصر بن قتادة أنبأ أ

احلسن السراج ثنا مطني ثنا أبو بالل األشعري ثنا شريك عن أيب إسحاق قال وحدثنا مطني ثنا إبراهيم بن حممد 
   ١٣٨بذلك : الشافعي ثنا حفص بن غياث عن أيب العميس عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي رضي اهللا عنه 

  باب اإلضطباع للطواف

وذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن كثري أنبأ سفيان عن بن جريج أخربنا أبو علي الر - ٩٠٣٥
طاف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مضطبعا بربد أخضر وكذا رواه وكيع عن : عن بن يعلى عن يعلى قال 

  الثوري 



نا بن أىب مرمي ثنا الفريايب ح وأخربنا على بن أمحد بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين ث - ٩٠٣٦
وأخربنا سليمان ثنا حفص بن عمر ثنا قبيصة قاال ثنا سفيان عن بن جريج عن عبد احلميد عن بن يعلى عن أبيه قال 

رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يطوف بالبيت مضطبعا قال أبو عيسى قلت له يعين البخاري من عبد احلميد : 
  بة وبن يعلى هو بن يعلى بن أمية هذا قال هو بن جبري بن شي

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا حيىي بن  - ٩٠٣٧
اضطبع رسول اهللا صلى : سليم الطائفي عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن أيب الطفيل عن عبد اهللا بن عباس قال 

  و وأصحابه ورملوا ثالثة أشواط ومشوا أربعا اهللا عليه و سلم ه

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل القاضي ثنا حجاج بن منهال وسليمان بن  - ٩٠٣٨
أن رسول اهللا صلى : حرب قاال ثنا محاد بن سلمة عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري عن بن عباس 

سلم وأصحابه اعتمروا من اجلعرانة فرملوا بالبيت فاضطبعوا ووضعوا أرديتهم حتت آباطهم وعلى  اهللا عليه و
  عواتقهم لفظ حديث سليمان 

: وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أبو سلمة موسى بن إمساعيل ثنا محاد  - ٩٠٣٩
  وجعلوا أرديتهم حتت آباطهم مث قذفوها على عواتقهم اليسرى  فذكره بنحوه إال أنه قال فرملوا بالبيت

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا أبو سعيد احلسن بن عبد الصمد ثنا حيىي بن  - ٩٠٤٠
اخلطاب مسعت عمر بن : حيىي أنبأ حممد بن إمساعيل بن أيب فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال 

رضي اهللا عنه يقول فيم الرمالن اآلن والكشف عن املناكب وقد أطأ اهللا اإلسالم ونفى الكفر وأهله ومع ذلك ال 
   ١٣٩نترك شيئا كنا نصنعه مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  باب استحباب االستالم يف كل طوفة وإال ففي كل وتر روى يف استحبابه يف كل

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا بشر بن موسى ثنا خالد هو  - ٩٠٤١وتر عن جماهد وطاوس 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ال يدع هذين : بن حيىي ثنا عبد العزيز يعين بن أيب رواد عن نافع عن بن عمر 

  للذين عند احلجر الركنني يف كل طوفة مر هبما األسود واليماين يستلمهما وال يستلم الركنني ا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا شجاع بن الوليد ثنا  - ٩٠٤٢
قلت البن عمر ما يل رأيتك تزاحم على هذين : عطاء بن السائب عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري الليثي عن أبيه قال 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يزاحم عليهما غريك قال مسعت رسول اهللا صلى الركنني ومل أر أحدا من أصحاب رس
   ١٤٠اهللا عليه و سلم يقول مسحهما حيط اخلطايا 

  باب االستالم يف الزحام



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ثنا أبو احلسن حممد بن إسحاق بن  - ٩٠٤٣
ء يف مسجد رجاء بن معاذ أنبأ علي بن عبد اهللا ثنا مفضل بن صاحل عن حممد بن املنكدر عن إبراهيم احلنظلي إمال

يا عمر إنك رجل : سعيد بن املسيب عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  وكرب قوي ال تؤذ الضعيف إذا أردت استالم احلجر فإن خال لك فاستلمه وإال فاستقبله 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن  - ٩٠٤٤
إن عمر رضي اهللا عنه كان رجال : أيب يعفور عن شيخ من خزاعة قال وكان استخلفه احلجاج على مكة فقال 

عليه و سلم يا عمر ال تزاحم عند الركن فإنك تؤذي  شديدا وكان يزاحم عند الركن فقال له رسول اهللا صلى اهللا
الضعيف فإن رأيت خلوة فاستلمه وإال فاستقبله وكرب وامض رواه الشافعي عن بن عيينة عن أيب يعقوب عن 

اخلزاعي قال سفيان وهو عبد الرمحن بن احلارث كان احلجاج استعمله عليها منصرفه منها وهو شاهد لرواية بن 
  املسيب 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب أنبأ  - ٩٠٤٥
جعفر بن عون أنبأ هشام بن عروة عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لعبد الرمحن بن عوف رضي اهللا 

ت قال أصبت هذا مرسل وكذلك رواه مالك عن يف حجة الوداع كيف صنعت أبا حممد قال استلمت وترك: عنه 
هشام قال الشافعي وأحسب النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لعبد الرمحن أصبت أنه وصف له أنه استلم يف غري 

  زحام وترك يف زحام 

د بن أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سعي - ٩٠٤٦
  قال إذا وجدت على الركن زحاما فانصرف وال تقف : سامل عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا زكريا بن حيىي الساجي الفقيه بالبصرة ثنا حممد بن  - ٩٠٤٧
إمنا أمرمت أن تطوفوا فإن : قال  عبيد بن حساب ثنا معاوية الضال حدثين قيس بن سعد عن عطاء عن بن عباس

  تيسر عليكم فتستلموا 

وأنبأين أبو عبد اهللا احلافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا حممد بن  - ٩٠٤٨
   إذا حاذيت به فكرب وادع وصل على حممد النيب عليه السالم: فضيل عن حجاج عن عطاء عن بن عباس قال 

وحدثنا أبو حممد عبيد بن حممد بن حممد بن مهدي القشريي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ٩٠٤٩
ما رأيته زاحم على احلجر قط ولقد : علي أنبأ يعلى بن عبيد وروح قاال ثنا عمر بن ذر عن جماهد عن بن عمر قال 

  رأيته مرة زاحم حىت رمث أنفه وابتدر منخراه دما 

وأخربنا أبو بكر بن احلسن ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سعيد بن سامل عن عمر بن  - ٩٠٥٠
سعيد بن أيب حسني عن منبوذ بن أيب سليمان عن أمه أهنا كانت عند عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أم 

يا أم املؤمنني طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتني : ا املؤمنني رضي اهللا عنها فدخلت عليها موالة هلا فقالت هل



أو ثالثا فقالت هلا عائشة رضي اهللا عنها ال أجرك اهللا ال أجرك اهللا تدافعني الرجال أال كربت ومررت وروينا عن 
سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه أنه كان يقول هلن إذا وجدتن فرجة من الناس فاستلمن وإال فكربن وامضني 

١٤١   

  باب الرمل يف الطواف يف احلج والعمرة

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - ٩٠٥١
حدثنا حممد بن أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يرمل الثالث األول 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يفعله قلت لنافع أكان ميشي ما بني الركنني قال إمنا : ذكر وميشي األربعة وي
  كان ميشي ألنه أيسر الستالمه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا يونس  - ٩٠٥٢
سعى النيب صلى اهللا عليه و سلم ثالثة أطواف قال سريج ثالثة : بن عمر قال  وسريج قاال ثنا فليح عن نافع عن

أشواط مث مشى أربعة يف احلج والعمرة رواه البخاري يف الصحيح عن سريج بن النعمان قال البخاري تابعه الليث 
  قال حدثين كثري بن فرقد عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث  أخربنا - ٩٠٥٣
أن عبد اهللا بن عمر كان خيب يف طوافه حني يقدم يف حج أو عمرة ثالثا وميشي : حدثين كثري بن فرقد عن نافع 

   ١٤٢أربعا قال وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصنع ذلك 

  ف كان بدو الرملباب كي

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد  - ٩٠٥٤
بن أيب بكر ثنا يزيد بن هارون ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد 

أن رسول اهللا : اجلريري عن أيب الطفيل قال قلت البن عباس إن قومك يزعمون  بن املثىن ثنا يزيد بن هارون ثنا
صلى اهللا عليه و سلم قد رمل وأهنا سنة قال صدقوا وكذبوا قلت ما صدقوا وكذبوا قال إن رسول اهللا صلى اهللا 

اب رسول عليه و سلم قدم واملشركون على قعيقعان وكان أهل مكة قوم حسد فجعلوا يتحدثون بينهم أن أصح
اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضعفاء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أروهم منكم ما يكرهون فرمل رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم لريي املشركني قوته وقوة أصحابه وليست بسنة قال قلت إن قومك يزعمون أن رسول اهللا 

سنة قال صدقوا وكذبوا قال قلت ما صدقوا وكذبوا قال قدم صلى اهللا عليه و سلم ركب بني الصفا واملروة وأهنا 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مكة وكان أهل مكة قوم حسد فخرجوا حىت خرجت العواتق ينظرون إىل رسول 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يدعون عنه قال يزيد يعين ال يدفعون عنه 
  ان املشي أحب إليه لفظ حديث أيب عبد اهللا رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن فركب وك



أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق وأبو مسلم  - ٩٠٥٥
احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا  قاال ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب ح وأنبأ أبو احلسن املقرئ أنبأ

قدم رسول اهللا صلى اهللا : يوسف بن يعقوب أنبأ أبو الربيع ثنا محاد ثنا أيوب عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال 
عليه و سلم وأصحابه وقد وهنتهم احلمى محى يثرب فقال املشركون أنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم احلمى فقعدوا 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يرملوا الثالثة وأن ميشوا ما بني الركنني قال ومل مينعه أن هلم مما يلي احلجر فأمر 
يأمرهم أن يرملوا األشواط كلها إال اإلبقاء عليهم مل يذكر أبو مسلم محى يثرب رواه البخاري يف الصحيح عن 

  سليمان بن حرب 

حممد بن يعقوب الشيباين ثنا حيىي بن حممد بن حيىي وأمحد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا  - ٩٠٥٦
النضر بن عبد الوهاب قاال ثنا أبو الربيع ح وأخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف 

 عليه و قدم رسول اهللا صلى اهللا: بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا محاد عن أيوب عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال 
سلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم محى يثرب فقال املشركون أنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم احلمى ولقوا منها 
شدة فجلسوا مما يلي احلجر فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يرملوا ثالثة أشواط وميشوا بني الركنني لريى 

زعمتم أن احلمى قد وهنتهم هؤالء أجلد من كذا وكذا قال بن املشركون جلدهم فقال املشركون هؤالء الذين 
  عباس ومل يأمرهم أن يرملوا األشواط كلها إال اإلبقاء عليهم رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الربيع الزهراين 

ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب إمالء حدثين أيب وإبراهيم بن حممد قال إبراهيم حد - ٩٠٥٧
إمنا سعى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أمحد بن عبدة الضيب ثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن بن عباس قال 

  بالبيت وبني الصفا واملروة لريي املشركني قوته رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن عبدة وغريه 

ثمان بن سعيد ثنا علي بن املديين عن سفيان أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن بن عبدوس ثنا ع - ٩٠٥٨
إمنا سعى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالبيت وبني الصفا واملروة لريي : عن عمرو عن عطاء عن بن عباس قال 

   ١٤٣املشركني قوته رواه البخاري يف الصحيح عن علي 

  باب الدليل على أنه بقي هيئة مشروعة يف الطواف

لثابت عن جابر بن عبد اهللا يف صفة حج النيب صلى اهللا عليه و سلم حجة الوداع أنه حني أتى قد مضى يف احلديث ا
البيت استلم الركن فرمل ثالثا ومشى أربعا وفيما روينا عن بن عباس يف عمرة اجلعرانة وذلك بعد عمرة القضية 

  أهنم رملوا ثالثا واضطبعوا 

العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا سعيد بن أيب وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو  - ٩٠٥٩
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال للركن أما واهللا إين : مرمي ثنا حممد بن جعفر أخربين زيد بن أسلم عن أبيه 

ك فاستلمه ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ولكين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استلمك وأنا استلم
وقال ما لنا وللرمل إمنا رأينا به املشركني وقد أهلكهم اهللا مث قال شيء صنعه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال 



حنب أن نتركه مث رمل رواه البخاري يف الصحيح عن سعيد بن أيب مرمي وروينا عن عطاء بن أيب رباح أن رسول اهللا 
   ١٤٤ر وعثمان رضي اهللا عنهم واخللفاء بعدهم ثالثا ومشوا أربعا صلى اهللا عليه و سلم رمل وأبو بكر وعم

  باب االبتداء بالطواف من احلجر األسود إىل احلجر األسود يرمل ثالثا وميشي

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا عبد  - ٩٠٦٠أربعا 
رمل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ان ثنا بن املبارك عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر قال اهللا بن عمر بن أب

  من احلجر األسود إىل احلجر األسود ثالثا ومشى أربعا رواه مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن عمر بن أبان 

كامل ثنا سليم بن أخضر ثنا عبيد اهللا  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو - ٩٠٦١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعل ذلك رواه مسلم : عن نافع أن بن عمر رمل من احلجر إىل احلجر وذكر 

  يف الصحيح عن أيب كامل 

ء ثنا أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم إمال - ٩٠٦٢
احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا زيد بن احلباب ثنا مالك بن أنس ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو 

النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي وعلي بن عبد العزيز البغوي قاال ثنا القعنيب فيما قرأ على مالك ح 
ضي ثنا حممد بن عبد السالم ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك بن وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا حيىي بن منصور القا

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رمل من : أنس أخربين جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا أنه قال 
رواية زيد بن  احلجر األسود حىت انتهى إليه ثالثة أطواف رواه مسلم يف الصحيح عن القعنيب وحيىي بن حيىي ويف

  احلباب قال رمل من احلجر إىل احلجر ثالثا ومشى أربعا 

أخربنا أبو بكر بن احلسن ثنا أبو العباس األصم ثنا الربيع أنبأ الشافعي ثنا سفيان بن عيينة عن منصور  - ٩٠٦٣
رمل ثالثة أطواف أنه رآه بدأ فاستلم احلجر مث أخذ عن ميينه ف: عن أيب وائل عن مسروق عن عبد اهللا بن مسعود 

   ١٤٥ومشى أربعة مث أتى املقام فصلى خلفه ركعتني 

  باب الرمل يف أول طواف وسعى يأيت هبما إذا قدم مكة حبج أو عمرة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامد املقرئ قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ٩٠٦٤
أن رسول اهللا : ثنا حممد بن عبيد الطنافسي عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر  ثنا احلسن بن علي بن عفان

صلى اهللا عليه و سلم كان إذا طاف بالبيت الطواف األول خب ثالثة ومشى أربعة وكان بن عمر يفعله وكان 
لركن اليماين قال ال إال أن يسعى ببطن املسيل إذا طاف بني الصفا واملروة فقلت لنافع كان عبد اهللا ميشي إذا بلغ ا

يزاحم على الركن فإنه كان ال يدعه حىت يستلمه أخرجه البخاري من حديث عيسى بن يونس عن عبيد اهللا 
  وأخرجه مسلم من حديث عبد اهللا بن منري عن عبيد اهللا 

اين ثنا شجاع بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغ - ٩٠٦٥
الوليد قال مسعت موسى بن عقبة حيدث ح وأخربنا أبو عبد اهللا أخربين علي بن الفضل بن حممد بن عقيل اخلزاعي 



أن : ثنا إبراهيم بن هاشم البغوي ثنا حممد بن عباد ثنا حامت بن إمساعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر 
ا طاف يف احلج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثالثة أطواف بالبيت مث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذ

ميشي أربعا مث يصلي سجدتني مث يطوف بني الصفا واملروة لفظ حديث بن عباد ويف رواية شجاع أنه كان إذا طاف 
مسلم يف الصحيح يف احلج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثالثة أطواف بالبيت وميشي أربعا مل يذكر ما بعده رواه 

  عن حممد بن عباد وأخرجه البخاري من حديث أنس بن عياض عن موسى 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو عبد الرمحن السلمي من  - ٩٠٦٦
وهب أخربين بن جريج عن أصله قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا بن 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يرمل يف السبع الذي أفاض فيه قال وقال عطاء : عطاء بن أيب رباح عن بن عباس 
  ال رمل فيه 

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا  - ٩٠٦٧
أن عبد اهللا بن عمر كان إذا أحرم من مكة مل يطف بالبيت وال بني الصفا واملروة حىت : مالك عن نافع بن بكري ثنا 

يرجع من مىن وكان ال يسعى إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة قال الشافعي يف القدمي يف قوله ال يسعى يعين 
   ١٤٦مل يرمل إمنا يرمل من كان ابتداء طوافه ال يرمل قال ومن أحرم من مكة أو طاف قبل مىن مث طاف يوم النحر 

  باب ال رمل على النساء

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سعيد عن بن جريج عن  - ٩٠٦٨
واملروة ورواه ليس على النساء سعي بالبيت وال بني الصفا : عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه قال 

  الشافعي عن عائشة وعن عطاء 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا حممد بن الفضل بن جابر ثنا إمساعيل بن زرارة ثنا  - ٩٠٦٩
يا معشر النساء ليس عليكن رمل بالبيت لكن : شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

   ١٤٧فينا أسوة 

  باب القول يف الطواف

قال الشافعي أحب كلما حاذى به : أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع قال  - ٩٠٧٠
يعين باحلجر األسود أن يكرب وأن يقول يف رمله اللهم اجعله حجا مربورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا ويقول يف 

حم واعف عما تعلم وأنت األعز األكرم اللهم آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة األطواف األربعة اللهم اغفر وار
  حسنة وقنا عذاب النار 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا الصغاين وعباس الدوري  - ٩٠٧١
طاف رسول اهللا : ذاء عن عكرمة عن بن عباس قال قاال ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا إبراهيم بن طهمان حدثين خالد احل



صلى اهللا عليه و سلم على بعريه كلما أتى على الركن أشار إليه وكرب أخرجه البخاري من حديث إبراهيم بن 
  طهمان 

أخربنا أبو طاهر الفقيه من أصل مساعه ثنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا علي بن احلسن  - ٩٠٧٢
أبو عاصم وعبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب رواد عن بن جريج عن حيىي بن عبيد عن أبيه أنه مسع  الدارجبردي ثنا

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول بني الركنني ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف : عبد اهللا بن السائب يقول 
  اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 

السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد ثنا أبو بكر أخربنا أبو عبد الرمحن  - ٩٠٧٣
رأى عمر رضي اهللا عنه يطوف بالبيت وهو يقول ربنا آتنا يف الدنيا : بن عياش عن عاصم عن حبيب بن صهبان أنه 

   ١٤٨حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار ما له هجريي غريها 

  غري ذكر اهللا يف الطوافباب إقالل الكالم ب

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عباس األسفاطي ثنا سعيد بن  - ٩٠٧٤
: منصور ثنا الفضيل بن عياض عن عطاء بن السائب عن طاوس عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

ه باملنطق فمن استطاع أن ال ينطق إال خبري فليفعل وكذلك رواه جرير بن الطواف بالبيت صالة إال أنه قد أذن في
عبد احلميد وموسى بن أعني وغريهم عن عطاء بن السائب مرفوعا ورواه محاد بن سلمة وشجاع بن الوليد عن 

  عطاء بن السائب موقوفا وكذلك رواه عبد اهللا بن طاوس عن طاوس عن بن عباس موقوفا 

حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور  أخربنا أبو - ٩٠٧٥
الطواف صالة فأقلوا فيه من الكالم وكذلك : ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال 

  رواه إبراهيم بن ميسرة عن طاوس 

ن القاضي ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سعيد بن سامل وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلس - ٩٠٧٦
  أقلوا الكالم يف الطواف فإمنا أنتم يف صالة : عن حنظلة عن طاوس أنه مسعه يقول مسعت بن عمر يقول 

طفت : ء قال وأخربنا أبو بكر ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سعيد عن بن جريج عن عطا - ٩٠٧٧
  خلف بن عمر وبن عباس رضي اهللا عنهما فما مسعت واحدا منهما متكلما حىت فرغ من طوافه 

أخربنا أبو حممد احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن فراس مبكة أنبأ أبو حفص اجلمحي ثنا علي بن عبد العزيز  - ٩٠٧٨
من طاف هبذا : بن حبان عن أيب سعيد اخلدري قال  ثنا القعنيب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن احلارث اجلمحي عن حممد

   ١٤٩البيت سبعا ال يتكلم فيه إال بتكبري أو هتليل كان عدل رقبة 

  باب الشرب يف الطواف



 (  
قال الشافعي يف اإلمالء روي عن بن عباس أنه شرب وهو يطوف فجلس على جدار احلجر وروي من وجه ال 

  رب وهو يطوف قال الشيخ ولعله أراد ما يثبت أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ش

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا مالك بن  - ٩٠٧٩
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم شرب ماء : إمساعيل أنبأ عبد السالم بن حرب عن عاصم عن الشعيب عن بن عباس 

  هبذا اللفظ والرواية املشهورة عن عاصم األحول ما يف الطواف هذا غريب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا  - ٩٠٨٠
مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بزمزم فاستسقى فأتيته بدلو : شعبة عن عاصم عن الشعيب عن بن عباس قال 

  ء زمزم فشرب وهو قائم رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن مثىن عن وهب من ما

وأخرجه من حديث معاذ بن معاذ عن شعبة عن عاصم مسع الشعيب مسع بن عباس قال سقيت رسول اهللا  - ٩٠٨١
و بكر صلى اهللا عليه و سلم من زمزم فشرب قائما واستسقى وهو عند البيت أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أب

فذكره رواه مسلم عن عبيد اهللا ورواه : بن عبد اهللا أنبأ احلسن بن سفيان ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة 
هشيم عن عاصم ومغرية عن الشعيب خمتصرا شرب من زمزم وهو قائم وكذلك رواه الثوري وبن عيينة ومروان بن 

ي من حديث الثوري ومروان وقال بعضهم يف احلديث معاوية وأبو عوانة وغريهم عن عاصم وأخرجه البخار
   ١٥٠سقيت وليس يف رواية واحد منهم ذكر الطواف واهللا أعلم 

  باب الطواف على الطهارة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو سعيد إمساعيل بن أمحد اجلرجاين ثنا حممد بن احلسن بن قتيبة ثنا حرملة  - ٩٠٨٢
قد حج رسول اهللا صلى : ين عمرو بن احلارث عن حممد بن عبد الرمحن عن عروة قال بن حيىي أنبأ بن وهب أخرب

اهللا عليه و سلم وأخربتين عائشة رضي اهللا عنها أن أول شيء بدأ به حني قدم مكة أنه توضأ مث طاف بالبيت وذكر 
  احلديث أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث بن وهب كما مضى 

د بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عبد اهللا بن يوسف ثنا أخربنا حمم - ٩٠٨٣
مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف 

افعلي كما يفعل احلاج : لم فقال بالبيت وبني الصفا واملروة قالت فشكوت ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
غري أن ال تطويف بالبيت حىت تطهري رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف وأخرجاه من حديث بن 

  عيينة عن عبد الرمحن بن القاسم وفيه غري أن ال تطويف بالبيت حىت تغتسلي 

اإلمساعيلي أخربين أبو يعلى ثنا عبد األعلى ثنا أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر  - ٩٠٨٤
سفيان ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة 

يه خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عل: ثنا بن عيينة عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه قالت عائشة رضي اهللا عنها 



و سلم ال نرى إال احلج فلما كنا بسرف أو قريبا منه حضت فدخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا 
أبكي فقال ما لك أنفست فقلت نعم فقال إن هذا أمر كتبه اهللا على بنات آدم فاقضي ما يقضي احلاج غري أن ال 

اهللا عليه و سلم عن نسائه بالبقر لفظ حديث أيب تطويف بالبيت حىت تغتسلي فلما كنا مبىن ضحى رسول اهللا صلى 
عمرو ويف رواية أيب عبد اهللا قال عن القاسم عن عائشة رضي اهللا عنها ومل يذكر قوهلا حضت ومل يذكر قوهلا 

حضت وال قوهلا فلما كنا مبىن قالت وضحى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن نسائه البقر رواه البخاري يف 
  وغريه عن بن عيينة ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه  الصحيح عن علي

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ دعلج بن أمحد بن دعلج ثنا حممد بن  - ٩٠٨٥
كر حممد بن علي بن زيد الصائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا فضيل بن عياض ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو ب

جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم بن سعيد ثنا النفيلي ثنا موسى بن أعني ح وأخربناه أبو احلسن علي بن أمحد بن 
عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل القاضي ثنا علي يعين بن املديين ثنا جرير ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ 

شر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان كلهم عن عطاء بن السائب عن طاوس عن بن ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ ب
إن الطواف بالبيت مثل الصالة إال أنكم : عباس قال سفيان يف روايته رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

يته عن النيب صلى اهللا تتكلمون فيه فمن تكلم ال يتكلم إال خبري وكذلك يف رواية جرير وقال موسى بن أعني يف روا
عليه و سلم قال الطواف بالبيت صالة ولكن اهللا أحل لكم املنطق فيه فمن نطق فال ينطق إال خبري ومبعناه يف رواية 

  الفضيل 

وحدثنا أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي إمالء أنبأ أبو الوليد حسان بن حممد ثنا عمران بن  - ٩٠٨٦
ملنذر ثنا معن ثنا موسى بن أعني عن ليث عن طاوس عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا موسى ثنا إبراهيم بن ا

الطواف بالبيت صالة ولكن اهللا أحل فيه املنطق فمن نطق فال ينطق إال خبري رفعه عطاء وليث بن : عليه و سلم قال 
  أيب سليم ووقفه عبد اهللا بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة يف الرواية الصحيحة 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا بن أيب قماش ثنا احلارث بن منصور عن سفيان الثوري  - ٩٠٨٧
  الطواف من الصالة فأقلوا فيه الكالم : عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال 

بد اهللا بن عمران ثنا بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو علي احلافظ ثنا عمر بن أمحد بن يزيد ثنا ع - ٩٠٨٨
الطواف بالبيت صالة فذكره ورواه الباغندي عن عبد : عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن بن عباس قال 

  اهللا بن عمران مرفوعا ومل يصنع شيئا فقد رواه بن جريج وأبو عوانة عن إبراهيم بن ميسرة موقوفا 

ن أدرك النيب صلى اهللا عليه و سلم أن النيب صلى اهللا ورواه احلسن بن مسلم عن طاوس عن بعض م - ٩٠٨٩
  الطواف بالبيت صالة : عليه و سلم قال 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو علي احلافظ أنبأ أبو عروبة ثنا سلمة بن شبيب ثنا عبد الرزاق أنبأ بن  - ٩٠٩٠
   ١٥١ج بن حممد عن بن جريج فذكره وكذلك قاله عثمان بن عمر وحجا: جريج عن احلسن بن مسلم 



  باب ال يطوف بالبيت عريان

أخربنا أبو احلسن املقرئ املهرجاين أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع  - ٩٠٩١
 ثنا فليح عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف عن أيب هريرة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر

أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ أمحد بن إبراهيم ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن يونس عن بن شهاب قال حدثين محيد بن 
أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه بعثه يف احلجة اليت أمره رسول اهللا صلى اهللا : عبد الرمحن أن أبا هريرة أخربه 

 رهط يؤذن يف الناس ال حيج بعد العام مشرك وال يطوف بالبيت عليه و سلم عليها قبل حجة الوداع يوم النحر يف
عريان ويف رواية املقرئ وال يطوفن بالبيت عريان رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الربيع وعن بن بكري وأخرجه 

  مسلم من وجه آخر عن يونس 

د بن سلمة ثنا حممد بن بشار ثنا حممد أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمح - ٩٠٩٢
كانت : بن جعفر ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال مسعت مسلم البطني حيدث عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال 

  املرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول اليوم 
ل مسجد رواه مسلم يف فنزلت يا بين آدم خذوا زينتكم عند ك) وما بدا منه فال أحله ... يبدو بعضه أو كله ( 

  الصحيح عن حممد بن بشار 

وأخربناه أبو عبد اهللا احلافظ يف املستدرك ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو  - ٩٠٩٣
داود الطيالسي ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال مسعت مسلم البطني حيدث عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضي 

كانت املرأة تطوف بالبيت يف اجلاهلية وهي عريانة وعلى فرجها خرقة وهي تقول اليوم يبدو بعضه أو : ال اهللا عنه ق
   ١٥٢} قل من حرم زينة اهللا { كله فما بدا منه فال أحله فنزلت هذه اآلية 

  باب املستحاضة تطوف بالبيت

مد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن أيب أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ حممد بن جعفر املزكي ثنا حم - ٩٠٩٤
أنه كان جالسا مع عبد اهللا بن عمر فجاءته امرأة تستفتيه فقالت : الزبري املكي أن أبا ماعز عبد اهللا بن سفيان أخربه 

إين أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حىت إذا كنت عند باب املسجد أهرقت الدم فرجعت حىت إذا ذهب ذلك عين مث 
حىت إذا كنت عند باب املسجد أهرقت الدم فقال عبد اهللا بن عمر إمنا ذلك ركضة من الشيطان اغتسلي مث أقبلت 

   ١٥٣استثفري بثوب مث طويف 

  باب الرجل يقوده غريه يف الطواف

بأ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن كامل القاضي ثنا حممد بن سعد العويف ثنا أبو عاصم أن - ٩٠٩٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر وهو يطوف بالكعبة : بن جريج أخربين سليمان األحول أن طاوسا أخربه 

برجل يقود رجال خبزامة يف أنفه فقطعه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيده مث أمره أن يقوده بيده قال ومر رسول 
ين بإنسان آخر بسري أو خبيط أو شيء غري ذلك فقطعه اهللا صلى اهللا عليه و سلم برجل وهو يطوف قد ربق يع



رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال قده بيدك قال بن جريج أخربين هبذا أمجع سليمان األحول أن طاوسا أخربه 
أن بن عباس قال ذلك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري يف الصحيح عن أيب عاصم خمتصرا يف األول 

   ١٥٤اين دون الث

  باب موضع الطواف

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ٩٠٩٦
يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حيىي بن منصور ثنا حممد بن 

حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر حممد بن حممد عبد السالم ثنا 
بن يوسف ثنا عثمان بن سعيد ثنا القعنيب عن مالك بن أنس فيما قرأ عليه عن بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا أن 

رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و  عبد اهللا بن حممد بن أيب بكر الصديق أخرب عبد اهللا بن عمر عن عائشة
أمل تري إىل قومك حني بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم قلت يا رسول اهللا أفال ترده على قواعد : سلم قال 

إبراهيم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لوال حدثان قومك بالكفر لفعلت فقال عبد اهللا بن عمر لئن كانت 
ت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أرى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ترك استالم الركنني عائشة مسع

اللذين يليان احلجر إال أن البيت مل يتمم على قواعد إبراهيم لفظ حديث القعنيب رواه البخاري عن القعنيب ورواه 
  مسلم عن حيىي بن حيىي 

نبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا خملد بن خالد ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر وأخربنا أبو علي الروذباري أ - ٩٠٩٧
أن احلجر بعضه من البيت فقال بن عمر : عن الزهري عن سامل عن بن عمر أنه أخرب بقول عائشة رضي اهللا عنها 

هللا صلى اهللا عليه واهللا إين ألظن إن كانت عائشة مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين ألظن رسول ا
  و سلم مل يترك استالمهما إال أهنما ليسا على قواعد البيت وال طاف الناس من وراء احلجر إال لذلك 

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد  - ٩٠٩٨
حوص ثنا األشعث بن سليم عن األسود بن يزيد عن عائشة رضي اهللا وحممد بن إبراهيم قاال ثنا مسدد ثنا أبو األ

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن اجلدر أمن البيت هي قال نعم قلت فما هلم مل يدخلوه يف : عنها قالت 
نعوا البيت فقال إن قومك قصرت هبم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفع قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ومي

من شاءوا ولوال أن قومك حديث عهد جباهلية فأخاف أن تنكر قلوهبم لنظرت أن أدخل اجلدر يف البيت وأن ألصق 
  بابه باألرض رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن سعيد بن منصور عن أيب األحوص 

ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب إمالء أخربنا أبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان النيسابوري  - ٩٠٩٩
ثنا إبراهيم بن عبد اهللا واحلسني بن الفضل قال احلسني حدثنا وقال إبراهيم أنبأ عبد اهللا بن بكر ثنا حامت بن أيب 

صغرية عن أيب قزعة أن عبد امللك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال قاتل اهللا بن الزبري حيث يكذب على أم 
لوال حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حىت :  يقول مسعتها تقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املؤمنني

أزيد فيه من احلجر فإن قومك قصروا يف البناء فقال احلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة ال تقل هذا يا أمري املؤمنني 
ن أهدمه لتركته على بناء بن الزبري رواه مسلم يف فإين مسعت أم املؤمنني حتدث هبذا قال لو كنت مسعته قبل أ



الصحيح عن حممد بن حامت عن عبد اهللا بن بكر السهمي قال الشافعي مسعت عددا من أهل العلم من قريش 
  يذكرون أنه ترك من الكعبة يف احلجر حنو من ستة أذرع 

جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال الشيخ أخربنا بصحة ذلك أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن  - ٩١٠٠
حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء قال مسعت عبد اهللا بن الزبري يقول 

يا عائشة لوال أن قومك حديثو عهد بشرك : حدثتين خاليت يعين عائشة قالت قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ألرض وجعلت هلا بابني بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أذرع من احلجر فإن قريشا هلدمت الكعبة فألزقتها با

اقتصرت هبا حني بنت الكعبة رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن حامت عن عبد الرمحن بن مهدي ويف رواية عطاء 
ث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة عن عن بن الزبري عن عائشة مخسة أذرع ويف رواية عبد اهللا بن عبيد بن عمري عن احلار

  عائشة رضي اهللا عنها قريبا يف سبعة أذرع والستة أشهر 

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن إسحاق البغوي العدل ببغداد ثنا حممد بن سعد  - ٩١٠١
عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا  العويف ثنا يزيد بن هارون أنبأ جرير بن حازم ثنا يزيد بن رومان عن عروة

لوال أن قومك حديث عهد جباهلية ألمرت بالبيت فهدم فأدخل فيه ما أخرج منه : صلى اهللا عليه و سلم قال هلا 
وألزقته باألرض وجعلت له بابني بابا شرقيا وبابا غربيا فإهنم عجزوا عن بنائه فبلغت به بنيان إبراهيم قال وذلك 

لزبري على هدمه قال يزيد بن رومان وقد شهدت بن الزبري حني هدمه وأدخل فيه من احلجر وقد الذي محل بن ا
رأيت بنيان إبراهيم عليه السالم حجارة كأسنمة اإلبل متالمحة أو قال متالحكة قال جرير فقلت له أين موضعه قال 

ن احلجر ستة أذرع أو حنوها رواه أريكم اآلن فأدخلين احلجر فأشار إىل مكان فقال ها هنا قال جرير فحزرت م
البخاري يف الصحيح عن بيان بن عمرو عن يزيد بن هارون ورواه احلارث بن أيب أسامة عن يزيد بن هارون عن 

جرير عن يزيد بن رومان عن عبد اهللا بن الزبري قال قالت عائشة أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا عبد اهللا بن احلسني 
ارث بن أيب أسامة فذكره بنحوه وكذلك روى عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه وكأن يزيد القاضي مبرو ثنا احل

  بن رومان مسعه من عبد اهللا وعروة مجيعا 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان عن  - ٩١٠٢
احلجر من البيت ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طاف بالبيت : هشام بن حجري عن طاوس عن بن عباس قال 

   ١٥٥من ورائه قال اهللا تعاىل وليطوفوا بالبيت العتيق 

  باب كمال عدد الطواف

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٩١٠٣
أنه : بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الشافعي أنبأ أنس 

كان إذا طاف يف احلج والعمرة أول ما يقدم يسعى ثالثة أطواف بالبيت ميشي أربعا مث يصلي سجدتني مث يطوف بني 
وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الصفا واملروة رواه البخاري يف الصحيح عن إبراهيم بن املنذر عن أنس بن عياض 

  موسى 



أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ احلسني بن احلسن بن أيوب أنبأ أبو حامت الرازي ثنا حممد بن يزيد بن  - ٩١٠٤
سنان ثنا معقل ح وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا إبراهيم بن حممد بن سعيد 

بن شبيب ثنا احلسن بن حممد بن أعني ثنا معقل يعين بن عبيد اهللا اجلزري عن أيب الزبري عن الصيدالين ثنا سلمة 
االستجمار تو ورمي اجلمار تو والسعي بني الصفا واملروة تو : جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

روايته والتو الوتر رواه مسلم يف  والطواف تو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو لفظهما سواء زاد الروذباري يف
   ١٥٦الصحيح عن سلمة بن شبيب 

  باب الدليل على أنه ميضي يف الطواف بعد االستالم على ميينه وجيعل الكعبة

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد الطرباين  - ٩١٠٥عن يساره وال يطوف منكوسا 
النسائي قاال ثنا عبد األعلى بن واصل ثنا حيىي بن آدم ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا احلضرمي وأمحد بن شعيب 

أنبأ حممد بن يعقوب هو الشيباين ثنا أمحد بن سهل بن حبر ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ حيىي بن آدم ثنا سفيان عن 
و سلم ملا قدم مكة أتى احلجر فاستلمه  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه: جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا 

   ١٥٧مث مضى على ميينه فرمل ثالثا ومشى أربعا رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم 

  باب ركعيت الطواف

أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق  - ٩١٠٦
ح يعين بن عبادة ثنا بن جريج أخربين جعفر بن حممد بن علي أنه مسع أباه حيدث أنه مسع جابر بن عبد الصغاين ثنا رو

فلما طاف النيب صلى اهللا عليه و سلم ذهب إىل املقام وقال واختذوا : اهللا حيدث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتني 

اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو املقرئ وأبو بكر الوراق قاال ثنا احلسن بن سفيان ثنا هشام  أخربنا أبو عبد - ٩١٠٧
بن عمار وأبو بكر بن أيب شيبة قاال ثنا حامت بن إمساعيل ثنا جعفر بن حممد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد اهللا 

نا البيت معه استلم الركن فرمل ثالثا ومشى فذكر احلديث يف حج النيب صلى اهللا عليه و سلم قال حىت إذا أتي: 
أربعا مث تقدم إىل مقام إبراهيم عليه السالم فقرأ واختذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل املقام بينه وبني البيت قال 

وكان أيب يقول وال أعلمه ذكره إال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ يف الركعتني ب قل هو اهللا أحد وقل 
  أيها الكافرون مث رجع إىل البيت فاستلم الركن رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة  يا

وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو سعيد بن أيب عمرو وأبو نصر بن قتادة قالوا أنبأ أبو حممد حيىي بن  - ٩١٠٨
أن : ر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا منصور القاضي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا القعنيب ثنا مالك عن جعف

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طاف بالبيت فرمل من احلجر األسود ثالثا مث صلى ركعتني قرأ فيهما قل يا أيها 
  الكافرون وقل هو اهللا أحد كذا وجدته 



د بن حممويه العسكري ثنا أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري بطوس ثنا أبو بكر حممد بن أمح - ٩١٠٩
قدم رسول اهللا صلى اهللا : جعفر بن حممد القالنسي ثنا آدم ثنا شعبة ثنا عمرو بن دينار قال مسعت بن عمر يقول 

عليه و سلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف املقام ركعتني مث خرج إىل الصفا وقال قال اهللا عز و جل لقد كان 
ه البخاري يف الصحيح عن آدم بن أيب إياس وأخرجه مسلم من وجه آخر عن لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة روا

   ١٥٨عمرو 

  باب من ركع ركعيت الطواف حيث كان

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن بن شهاب  - ٩١١٠
طاف مع عمر بن اخلطاب رضي اهللا : بن عبد القارىء أخربه أنه عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف أن عبد الرمحن 

عنه بعد صالة الصبح بالكعبة فلما قضى عمر رضي اهللا عنه طوافه نظر فلم ير الشمس فركب حىت أناخ بذي 
طوى فسبح ركعتني وبإسناده قال حدثنا مالك عن أيب الزبري املكي أنه قال رأيت عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه 

وف بالبيت بعد صالة العصر مث يدخل حجرته فال أدري ما يصنع وروينا عن بن عباس رضي اهللا عنه من وجه يط
  آخر أنه صالمها بعد العصر 

وأخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر أنبأ أمحد بن حممد بن منصور  - ٩١١١
ري عن بن جريج عن بن أيب مليكة عن بن عباس أنه طاف بعد العصر احلاجب ثنا علي بن اجلعد ثنا سفيان الثو

أهنم صلومها بن عمر : وصلى ركعتني وروينا عن بن عمر واحلسن واحلسني وبن الزبري وأيب الدرداء رضي اهللا عنهم 
  بعد صالة الصبح وهؤالء بعد صالة العصر 

سحاق إبراهيم بن فراس املالكي مبكة ثنا موسى بن وحدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف إمالء أنبأ أبو إ - ٩١١٢
هارون ثنا حممد بن عباد ثنا سفيان عن أيب الزبري عن عبد اهللا بن باباه عن جبري بن مطعم يبلغ به النيب صلى اهللا عليه 

   ١٥٩يا بين عبد مناف ال متنعوا أحدا طاف هبذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو هنار : و سلم أنه قال 

  باب استالم احلجر بعد الركعتني

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو القاسم جعفر بن حممد بن إبراهيم املوسائي مبكة ثنا  - ٩١١٣
أبو حامت حممد بن إدريس احلنظلي ثنا حممد بن كثري العبدي ثنا سفيان عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا خرج إىل الصفا عاد إىل احلجر فاستلمه وقد مضى ذلك يف احلديث أن رسو: اهللا 
   ١٦٠الثابت عن حامت بن إمساعيل عن جعفر 

  باب امللتزم

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا جرير بن عبد احلميد  - ٩١١٤
ملا فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مكة قلت : ن أيب زياد عن جماهد عن عبد الرمحن بن صفوان قال عن يزيد ب

أللبسن ثيايب وكانت داري على الطريق فألنظرن كيف يصنع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فانطلقت فرأيت 



البيت من الباب إىل احلطيم وقد وضعوا النيب صلى اهللا عليه و سلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه قد استلموا 
  خدودهم على البيت ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وسطهم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا علي بن عاصم أنبأ بن  - ٩١١٥
بن عمرو بن العاص فرأيت قوما قد التزموا كنت أطوف مع أيب عبد اهللا : جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال 

البيت فقلت له انطلق بنا نلتزم البيت مع هؤالء فقال أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم فلما فرغ من طوافه التزم ما 
بني الباب واحلجر قال هذا واهللا املكان الذي رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم التزمه كذا قال مع أيب وإمنا هو 

ه فإنه شعيب بن حممد بن عبد اهللا بن عمرو وال أدري مسعه بن جريج من عمرو أم ال واحلديث مشهور باملثىن جد
  بن الصباح 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٩١١٦
طفت مع عبد اهللا فلما جئنا دبر : مرو بن شعيب عن أبيه قال مسدد ثنا عيسى بن يونس ثنا املثىن بن الصباح عن ع

الكعبة قلت له أال تتعوذ قال أعوذ باهللا من النار مث مضى حىت استلم احلجر قام بني الركن والباب فوضع صدره 
ود ووجهه وذراعيه وكفيه وبسطهما بسطا مث قال هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفعله أخرجه أبو دا

   ١٦١عن مسدد ورواه سفيان الثوري عن املثىن خمتصرا 

  باب اخلروج إىل الصفا واملروة والسعي بينهما والذكر عليهما

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا أبو عبد اهللا البوشنجي ثنا حيىي بن بكري  - ٩١١٧
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بر بن عبد اهللا السلمي أنه قال ثنا مالك عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جا

  حني خرج من املسجد وهو يريد الصفا يقول نبدأ مبا بدأ اهللا به فبدأ بالصفا 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : وبإسناده حدثنا مالك عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا  - ٩١١٨
على الصفا كرب ثالثا ويقول ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل  سلم كان إذا وقف

  شيء قدير يصنع ذلك ثالثا ويدعو ويصنع على املروة مثل ذلك 

أن رسول اهللا صلى اهللا : وبإسناده قال حدثنا مالك عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا  - ٩١١٩
  ان إذا نزل من الصفا مشى حىت إذا انصبت قدماه يف بطن الوادي سعى حىت خيرج منه عليه و سلم ك

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو املقرئ وأبو بكر الوراق قاال أنبأ احلسن بن سفيان ثنا  - ٩١٢٠
ن أبيه قال دخلنا على جابر بن هشام بن عمار وأبو بكر بن أيب شيبة قاال ثنا حامت بن إمساعيل ثنا جعفر بن حممد ع

فذكر احلديث يف حج النيب صلى اهللا عليه و سلم قال مث خرج من الباب إىل الصفا حىت إذا دنا من الصفا : عبد اهللا 
ابدأ مبا بدأ اهللا به فبدأ بالصفا فرقي عليه حىت إذا رأى البيت فكرب اهللا } إن الصفا واملروة من شعائر اهللا { قرأ 

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حيىي ومييت وهو على كل شيء قدير ال إله إال اهللا وهلله وقال 
وحده أجنز وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده مث دعا بني ذلك وقال مثل ذلك ثالث مرات مث نزل إىل املروة 



تى املروة ففعل على املروة كما فعل على حىت إذا انصبت قدماه رمل يف بطن الوادي حىت إذا صعد مشى حىت أ
  الصفا حىت كان آخر الطواف على املروة رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة دون قوله حييي ومييت 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا سليمان بن املغرية ثنا  - ٩١٢١
ودخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ين عن عبد اهللا بن رباح عن أيب هريرة يف قصة فتح مكة قال ثابت البنا

فبدأ باحلجر فاستلمه مث طاف سبعا وصلى خلف املقام ركعتني مث انطلق حىت أتى الصفا فعال منه حىت يرى البيت 
  وجعل حيمد اهللا ويدعوه 

أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إبراهيم وعمران بن موسى قاال وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ  - ٩١٢٢
فذكره بإسناده إال أنه قال وأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت : ثنا شيبان بن فروخ ثنا سليمان بن املغرية 

إىل البيت فرفع يديه أقبل إىل احلجر فاستلمه وطاف بالبيت فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعال عليه حىت نظر 
  وجعل حيمد اهللا ويدعو مبا شاء أن يدعو رواه مسلم يف الصحيح عن شيبان 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا إسحاق بن  - ٩١٢٣
 صلى اهللا عليه و سلم كان إذا طاف أن رسول اهللا: إبراهيم أنبأ عيسى بن يونس ثنا عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر 

بالبيت الطواف األول خب ثالثا ومشى أربعا وكان يسعى ببطن املسيل إذا طاف بني الصفا واملروة فقلت لنافع 
أكان عبد اهللا ميشي إذا بلغ الركن اليماين قال ال إال أن يزاحم على الركن فإنه كان ال يدعه حىت يستلمه رواه 

  عن حممد بن عبيد بن ميمون عن عيسى بن يونس البخاري يف الصحيح 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حممد بن عبد  - ٩١٢٤
اهللا مبثله إال أنه مل يذكر قول نافع رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عبد : اهللا بن منري ثنا أيب ثنا عبيد اهللا فذكره 

  بن منري 

وروينا عن بن عمر أنه قال السعي من دار بين عباد إىل زقاق بين أيب حسني أخربناه أبو طاهر الفقيه ثنا  - ٩١٢٥
العباس بن حممد بن قوهيار النيسابوري ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد أنبأ سفيان عن عبيد اهللا عن نافع 

  فذكره : عن بن عمر 

نا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ أخرب - ٩١٢٦
جعفر بن عون أنبأ زكريا بن أيب زائدة عن عامر عن وهب بن األجدع أنه مسع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مبكة 

ا وليصل عند املقام ركعتني مث ليبدأ بالصفا إذا قدم الرجل منكم حاجا فليطف بالبيت سبع: وهو خيطب الناس قال 
فيستقبل البيت فيكرب سبع تكبريات بني كل تكبريتني محدا هللا وثناء عليه وصلى على النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  وسأل لنفسه وعلى املروة مثل ذلك 

ثنا بن بكري ثنا مالك عن نافع وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم  - ٩١٢٧
أنه كان إذا طاف بني الصفا واملروة بدأ بالصفا فرقي عليه حىت يبدو له البيت قال وكان : عن عبد اهللا بن عمر 



يكرب ثالث تكبريات ويقول ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ويصنع 
وعشرين من التكبري وسبع من التهليل مث يدعو فيما بني ذلك ويسأل اهللا مث يهبط ذلك سبع مرات فذلك إحدى 

حىت إذا كان ببطن املسيل سعى حىت يظهر منه مث ميشي حىت يأيت املروة فريقى عليها فيصنع مثل ما صنع على الصفا 
  يصنع ذلك سبع مرات حىت يفرغ من سعيه 

الصفا يدعو ويقول اللهم إنك : مسع عبد اهللا بن عمر وهو على  وبإسناده قال حدثنا مالك عن نافع أنه - ٩١٢٨
قلت ادعوين أستجب لكم وإنك ال ختلف امليعاد وإين أسألك كما هديتين إىل اإلسالم أال تنزعه مىن حىت تتوفاين وأنا 

  مسلم 

د بن شعيب البزمهراين وأخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا أنبأ عبد اهللا بن حمم - ٩١٢٩
ثنا أمحد بن حفص بن عبد اهللا حدثين أيب حدثين إبراهيم بن طهمان عن أيوب بن أيب متيمة عن نافع عن بن عمر 

أنه كان يقول على الصفا اللهم اعصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك وجنبنا حدودك اللهم : رضي اهللا عنه 
سلك وحنب عبادك الصاحلني اللهم حببنا إليك وإىل مالئكتك وإىل أنبيائك اجعلنا حنبك وحنب مالئكتك وانبياءك ور

ورسلك وإىل عبادك الصاحلني اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا يف اآلخرة واألوىل واجعلنا من أئمة 
  املتقني 

ر آباذي ثنا أبو زرعة الرازي وأخربنا أبو احلسن العلوي رمحه اهللا أنبأ عبد اهللا بن حممد بن احلسن النص - ٩١٣٠
قلت لنافع هل من قول كان عبد اهللا : ثنا عبد اهللا بن يزيد بن راشد الدمشقي أبو بكر ثنا صدقة عن بن جريج قال 

بن عمر يلزمه قال ال تسأل عن ذلك فإن ذلك ليس بواجب فأبيت أن أدعه حىت خيربين قال كان يطيل القيام حىت 
كرب ثالثا مث يقول ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء لوال احلياء منه جللسنا في

قدير مث يدعو طويال يرفع صوته وخيفضه حىت أنه ليسأله أن يقضي عنه مغرمه فيما سأل مث يكرب ثالثا مث يقول ال إله 
 يسأل طويال كذلك حىت يفعل ذلك سبع إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير مث

  مرات يقول ذلك على الصفا واملروة يف كل ما حج واعتمر 

وأخربنا أبو احلسن العلوي أنبأ عبد اهللا بن الشرقي ثنا أبو زرعة ثنا عبد اهللا بن يزيد ثنا صدقة عن  - ٩١٣١
عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و عياض بن عبد الرمحن األنصاري عن موسى بن عقبة عن سامل عن عبد اهللا بن 

  مثل ذلك : سلم 

أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا احلريف ببغداد ثنا محزة بن حممد بن العباس ثنا أمحد بن الوليد  - ٩١٣٢
أحيين  أنه كان يقول عند الصفا اللهم: الفحام ثنا شاذان أنبأ سفيان بن عيينة عن أيب األسود عن نافع عن بن عمر 

  على سنة نبيك صلى اهللا عليه و سلم وتوفين على ملته وأعذين من مضالت الفنت 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل البزاز ثنا حممد بن إمساعيل األمحسي ثنا احملاريب عن  - ٩١٣٣
 يعين بن مسعود على الصدع قام عبد اهللا: إمساعيل بن مسلم عن أيب معشر عن إبراهيم عن علقمة واألسود قاال 



الذي يف الصفا فقال له رجل ههنا يا أبا عبد الرمحن فقال هذا والذي ال إله غريه مقام الذي أنزلت عليه سورة 
  البقرة 

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة البشريي أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا أبو خليفة ثنا  - ٩١٣٤
جئت مسلما على عائشة رضي اهللا عنها : أ سفيان عن منصور عن أيب وائل عن مسروق قال حممد بن كثري أنب

وصحبت عبد اهللا بن مسعود حىت دخل يف الطواف فطاف ثالثة رمال وأربعة مشيا مث أنه صلى خلف املقام ركعتني 
فقلت إين هنيت عن التلبية  مث أنه عاد إىل احلجر فاستلمه مث خرج إىل الصفا فقام على الشق الذي على الصفا فلىب

فقال ولكين آمرك هبا كانت التلبية استجابة استجاهبا إبراهيم فلما هبط إىل الوادي سعى فقال اللهم اغفر وارحم 
  وأنت األعز األكرم وهذا أصح الروايات يف ذلك عن بن مسعود 

وب بن سفيان ثنا عمرو يعين بن خالد أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعق - ٩١٣٥
مسعت بن عمر يقول بني الصفا واملروة رب اغفر يل وأرحم وأنت أو أنك : احلراين ثنا زهري ثنا أبو إسحاق قال 

  األعز األكرم 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن  - ٩١٣٦
من رأى عثمان بن عفان رضي اهللا عنه يقوم يف حوض يف أسفل الصفا وال يظهر : أيب جنيح عن أبيه قال أخربين  بن

   ١٦٢عليه 

  باب جواز السعي بني الصفا واملروة على غري طهارة وإن كان األفضل أن يكون

فار ثنا إمساعيل القاضي ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الص - ٩١٣٧على طهارة 
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حممد بن أيب بكر ثنا يزيد بن زريع ثنا حبيب املعلم عن عطاء عن جابر قال 

سلم فلبينا باحلج وقدمنا مكة ألربع خلون من ذي احلجة فأمرنا النيب صلى اهللا عليه و سلم أن نطوف بالبيت 
عمرة وحنل إال من كان معه اهلدي ومل يكن مع أحد منا اهلدي غري النيب صلى اهللا عليه و وبالصفا واملروة وجنعلها 

سلم وطلحة وجاء علي من اليمن ومعه هدي فقال أهللت مبا أهل به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلنا ننطلق 
ت من أمري ما استدبرت ما أهديت إىل مىن وذكر أحدنا يقطر منيا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو استقبل

ولوال أن معي اهلدي ألحللت قال ولقيه سراقة فقال يا رسول اهللا ألنا هذه خاصة أم لألبد قال ال بل لألبد وكانت 
عائشة رضي اهللا عنها قدمت مكة وهي حائض فأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم أن تنسك املناسك كلها غري أن ال 

حىت تطهر فلما نزلوا البطحاء قالت عائشة يا رسول اهللا اتنطلقون حبجة وعمرة وانطلق تطوف بالبيت وال تصلي 
حبجة فأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بن أيب بكر أن ينطلق معها إىل التنعيم فاعتمرت عمرة يف ذي احلجة بعد أيام 

  احلج رواه البخاري يف الصحيح عن احلسن بن عمر عن يزيد بن زريع 

خربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا حيىي بن سعيد عن بن وأ - ٩١٣٨
فذكر احلديث قال فيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم عند قوله وأهلي : جريج قال أخربين أبو الزبري أنه مسع جابرا 

  ت وال تصلي باحلج مث حجي واصنعي ما يصنع احلاج غري أن ال تطويف بالبي



أخربين أبو احلسن الرفاء أنبأ عثمان بن حممد بن بشر ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا بن أيب أويس ثنا بن أيب  - ٩١٣٩
كانوا يقولون أميا امرأة طافت بالبيت مث وجهت لتطوف بالصفا واملروة : الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل املدينة 

   ١٦٣حائض وكذلك الذي حيدث بعد أن يطوف بالبيت وقبل أن يسعى فحاضت فلتطف بالصفا واملروة وهي 

  باب وجوب الطواف بني الصفا واملروة وأن غريه ال جيزئ عنه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد ثنا القعنيب فيما قرأ على مالك عن  - ٩١٤٠
إن { ئشة رضي اهللا عنها وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول اهللا عز و جل قلت لعا: هشام بن عروة عن أبيه قال 

فما أرى على أحد شيئا أن } الصفا واملروة من شعائر اهللا فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف هبما 
هذه اآلية يف ال يطوف هبما قالت عائشة كال لو كانت كما تقول كانت فال جناح عليه أن ال يطوف إمنا أنزلت 

األنصار وكانوا يهلون ملناة وكان مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بني الصفا واملروة فلما جاء اإلسالم 
رواه } إن الصفا واملروة من شعائر اهللا { سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك فأنزل اهللا عز و جل 

سف عن مالك قال البخاري زاد أبو معاوية عن هشام ما أمت اهللا حج امرئ البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يو
  وال عمرته مل يطف بني الصفا واملروة 

أخربناه حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب إمالء أنبأ حيىي بن حممد بن حيىي ثنا حيىي  - ٩١٤١
بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم وهناد بن السري  بن حيىي أنبأ أبو معاوية ح وأخربنا أبو الفضل

قلت إين : قال إسحاق أنبأ وقال هناد ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قال 
وة من شعائر اهللا ألظن أن رجال لو ترك الصفا واملروة مل يضره قالت ومل قلت إن اهللا عز و جل يقول إن الصفا واملر

فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف هبما قالت يا بن أخيت لو كانت كما تقول لكان فال جناح عليه 
أن ال يطوف هبما ما أمت اهللا حج امرئ وال عمرته مل يطف بني الصفا واملروة أتدري فيما كان ذلك كانت األنصار 

بحر مث جييئون فيطوفون بني الصفا واملروة فيحلقون فلما جاء اإلسالم يهلون يف اجلاهلية لصنم على شاطىء ال
إن الصفا واملروة من شعائر { كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون بينهما يف اجلاهلية فأنزل اهللا عز و جل 

فعاد الناس } يم اهللا فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف هبما ومن تطوع خريا فإن اهللا شاكر عل
فطافوا رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي كذا قال أبو معاوية عن هشام أن اآلية نزلت يف الذين كانوا 

يطوفون بني الصفا واملروة يف اجلاهلية ورواه أبو أسامة عن هشام حنو رواية مالك يف أهنا نزلت فيمن ال يطوف 
  بينهما وحيتمل أن يكون كالمها صحيحا فقد 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبا أمحد بن عبيد الصفار أنبأ بن ملحان ثنا حيىي بن بكري ثنا  - ٩١٤٢
سألت عائشة رضي اهللا عنها فقلت هلا : الليث عن عقيل عن بن شهاب أنه قال أخربين عروة بن الزبري أنه قال 

اهللا فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف إن الصفا واملروة من شعائر { أرأيت قول اهللا عز و جل 
فقلت لعائشة رضي اهللا عنها واهللا ما على أحد جناح أن ال يطوف بالصفا واملروة قالت عائشة رضي اهللا } هبما 

عنها بئس ما قلت يا بن أخيت إن هذه اآلية لو كانت كما أولتها كانت فال جناح عليه أن ال يطوف هبما ولكنها إمنا 
أنزلت يف أن األنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون ملناة الطاغية اليت كانوا يعبدون عند املشلل وكان من أهل هلا 

إن الصفا واملروة { يتحرج أن يطوف بالصفا واملروة فلما سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك أنزل اهللا 



ا مث قد سن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الطواف بينهما فليس اآلية قالت عائشة رضي اهللا عنه} من شعائر اهللا 
  ألحد أن يترك الطواف هبما 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا حممد بن رافع ثنا  - ٩١٤٣
قال فأخربت أبا بكر بن عبد الرمحن بن  فذكر احلديث مبثله وزاد: حجني بن املثىن ثنا ليث عن عقيل عن بن شهاب 

احلارث بن هشام بالذي حدثين عروة من ذلك عن عائشة رضي اهللا عنها فقال أبو بكر بن عبد الرمحن أن هذا لعلم 
وأمر ما كنت مسعته ولقد مسعت رجاال من أهل العلم يقولون ان الناس إال من ذكرت عائشة رضي اهللا عنها ممن 

انوا يطوفون كلهم بالصفا واملروة وان اهللا عز و جل ذكر الطواف بالبيت ومل يذكر الطواف كانوا يهلون ملناة ك
بالصفا واملروة فهل علينا يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حرج يف أن نطوف بالصفا واملروة فأنزل اهللا عز و جل 

قال أبو بكر فأمسع } يه أن يطوف هبما إن الصفا واملروة من شعائر اهللا فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عل{ 
هذه اآلية قد أنزلت يف الفريقني كالمها يف الذين كانوا يتحرجون يف اجلاهلية أن يطوفوا بالصفا واملروة والذين 

كانوا يطوفون يف اجلاهلية بالصفا واملروة مع الطواف بالبيت حني ذكره رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع 
ن حديث بن عيينة عن بن شهاب الزهري كذلك وأخرجه البخاري من حديث شعيب بن أيب محزة وأخرجه أيضا م

عن الزهري كذلك ورواية الزهري عن عروة توافق رواية مالك وغريه عن هشام بن عروة عن أبيه وروايته عن أيب 
ن مجيعا وان اآلية نزلت يف بكر بن عبد الرمحن توافق رواية أيب معاوية عن هشام مث قد محله أبو بكر على األمري

  الفريقني معا واهللا أعلم 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ثنا بن أيب مرمي ثنا  - ٩١٤٤
هلية أن الصفا واملروة كانتا من شعائر اجلا: الفريايب ثنا سفيان عن عاصم األحول عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه 

رواه البخاري يف } إن الصفا واملروة من شعائر اهللا { فلما كان اإلسالم أمسكنا عنهما فأنزل اهللا عز و جل 
  الصحيح عن حممد بن يوسف الفريايب وأخرجه مسلم من حديث أيب معاوية عن عاصم مبعناه 

باس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو الع - ٩١٤٥
أن رجال سأل بن عمر رضي اهللا عنه أيصيب : طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ بن جريج عن عمرو بن دينار 

الرجل من امرأته قبل أن يطوف بني الصفا واملروة فقال أما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقد طاف بالبيت مث 
 الصفا واملروة مث تال لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة أخرجاه من حديث بن ركع ركعتني مث طاف بني

  جريج 

وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا سريج وعمرو الناقد وبن  - ٩١٤٦
عن رجل طاف بالبيت ومل يطف بني  سألناه: عباد وبن املقرئ وزياد بن أيوب قالوا ثنا سفيان عن عمرو عن جابر 

الصفا واملروة يف عمرة أيأيت امرأته قال ال وسألوا بن عمر رضي اهللا عنه فقال بن عمر قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف املقام ركعتني وطاف بني الصفا واملروة سبعا وقد كان لكم يف رسول اهللا 

  أسوة حسنة 



سألنا بن عمر : أخربنا أبو عمرو وأنبأ أبو بكر أخربين أبو يعلى أنبأ أبو خيثمة ثنا سفيان عن عمرو قال  - ٩١٤٧
رضي اهللا عنه عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ومل يطف بني الصفا واملروة أيأيت امرأته فقال بن عمر فذكر مبثل 

بن حرب ورواه البخاري عن علي بن عبد اهللا حديثهم عن سفيان رواه مسلم يف الصحيح عن أيب خيثمة زهري 
  وغريه عن بن عيينة 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال ثنا علي بن عمر احلافظ ثنا حيىي بن  - ٩١٤٨
ن عن صاعد ثنا احلسن بن عيسى النيسابوري ثنا بن املبارك أخربين معروف بن مشكان أخربين منصور بن عبد الرمح

أمه صفية أخربتين عن نسوة من بين عبد الدار الالئي أدركن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلن دخلن دار بن 
أيب حسني فاطلعنا من باب مقطع ورأينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يشتد يف املسعى حىت إذا بلغ زقاق بين 

  يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم فالن موضعا قد مساه من املسعى استقبل الناس فقال 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٩١٤٩
الشافعي أنبأ عبد اهللا بن املؤمل العابدي عن عمر بن عبد الرمحن بن حميصن عن عطاء بن أيب رباح عن صفية بنت 

دخلت مع نسوة من قريش دار آل أيب حسني : قالت أخربتين بنت أيب جترأة أحدى نساء بين عبد الدار قالت  شيبة
ننظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يسعى بني الصفا واملروة فرأيته يسعى وأن مئزره ليدور من شدة 

هللا كتب عليكم السعي رواه يونس بن حممد ومعاذ السعي حىت أين ألقول إين ألرى ركبتيه ومسعته يقول اسعوا فإن ا
بن هانئ عن بن املؤمل إال أهنما قاال عبد اهللا بن حميصن وقاال عن حبيبة بنت أيب جترأة وزعم الواقدي عن علي بن 
حممد العمري عن منصور بن صفية عن أمه عزيزة بنت أيب جترأة وقيل عن صفية عن متلك وكأهنا مسعته منهما فقد 

  يف الرواية األوىل أهنا أخذته عن نسوة أخربت 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان أبو الشيخ ثنا حممد بن حيىي  - ٩١٥٠
بن منده ثنا يوسف القطان ثنا مهران ثنا سفيان عن املثىن بن الصباح عن املغرية بن حكيم عن صفية بنت شيبة عن 

نظرت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وأنا يف غرفة يل بني الصفا واملروة وهو يقول أيها الناس ان اهللا  :متلك قالت 
  كتب عليكم السعي فاسعوا تفرد به مهران بن أيب عمر عن الثوري 

اد وأخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا مح - ٩١٥١
رأيت رسول اهللا : بن زيد ثنا بديل بن ميسرة عن املغرية بن حكيم عن صفية بنت شيبة عن أم ولد لشيبة أهنا قالت 

صلى اهللا عليه و سلم من خوخة وهو يسعى يف بطن املسيل بني الصفا واملروة وهو يقول ال يقطع الوادي أو األبطح 
  إال شدا 

و سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأب - ٩١٥٢
ال حيج من : طالب أنبأ عبد الوهاب أنبأ بن جريج عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أنه كان يقول 

   ١٦٤ني الصفا واملروة قريب وال بعيد إال أن يطوف بني الصفا واملروة وأن النساء ال حيللن للرجال حىت يطفن ب

  باب بدء السعي بني الصفا واملروة



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن حممد بن احلسن بن منصور أنبأ هارون بن يوسف بن زياد ثنا  - ٩١٥٣
حبه بن أيب عمر ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن كثري بن كثري بن املطلب بن أيب وداعة وأيوب يزيد أحدمها على صا

أول ما اختذ النساء املنطق من قبل أم إمساعيل اختذت منطقا لتعفي أثرها على : عن سعيد بن جبري قال قال بن عباس 
سارة مث جاء هبا إبراهيم عليه السالم وبابنها إمساعيل عليه السالم وهي ترضعه حىت وضعهما عند البيت وليس مبكة 

عندمها جرابا فيه متر وسقاء فيه ماء مث قفى إبراهيم منطلقا فتبعته  يومئذ أحد وليس هبا ماء فوضعهما هنالك ووضع
أم إمساعيل وقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا هبذا الوادي الذي ليس فيه أنيس وال شيء قالت ذلك ثالث مرات 

ىت إذا كان عند وجعل ال يلتفت فقالت له اهللا أمرك هبذا قال نعم قالت إذا ال يضيعنا مث رجعت وانطلق إبراهيم ح
البيت حيث ال يرونه استقبل بوجهه البيت مث دعا هبذه الدعوات ورفع يديه وقال رب إين أسكنت من ذرييت بواد 
غري ذي زرع عند بيتك احملرم حىت بلغ لعلهم يشكرون فجعلت أم إمساعيل ترضع إمساعيل وتشرب من ذلك املاء 

ع وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط فانطلقت كراهية أن حىت إذا نفد ما يف السقاء عطشت وعطش ابنها وجا
تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل يف األرض يليها فقامت عليه مث استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم تر 
أحدا فهبطت من الصفا حىت إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها مث سعت سعي اإلنسان اجملهود حىت جاوزت 

أتت املروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم تر أحدا ففعلت ذلك سبع مرات قال النيب صلى اهللا الوادي مث 
عليه و سلم فلذلك سعى الناس بينهما فلما أشرفت على املروة مسعت صوتا فقالت صه تريد نفسها مث تسمعت 

م فبحث بعقبه أو قال جبناحه أيضا فسمعت فقالت قد أمسعت ان كان عندك غواث فإذا هي بامللك عند موضع زمز
حىت ظهر املاء فجعلت حتوضه وجعلت تغرف من املاء يف سقائها وهي تفور بقدر ما تغرف قال قال بن عباس فقال 
النيب صلى اهللا عليه و سلم يرحم اهللا أم إمساعيل لو تركت زمزم أو قال لو مل تغرف من املاء لكانت زمزم عينا معينا 

ا وقال هلا امللك ال ختايف من الضيعة فإن ههنا بيت اهللا يبنيه هذا الغالم وأبوه فإن اهللا ال قال فشربت وارضعت ولده
   ١٦٥يضيع أهله وذكر احلديث بطوله رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد عن عبد الرزاق 

  باب من ترك شدة السعي يف بطن املسيل ومشى

ن جناح احملاريب بالكوفة أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا أمحد أخربنا أبو حممد جناح بن نذير ب - ٩١٥٤
أن رجال قال البن عمر يف : بن حازم بن أيب غرزة أنبأ أبو نعيم ثنا زهري عن عطاء بن السائب عن كثري بن مجهان 

 عليه و سلم السعي بني الصفا واملروة أراك متشي والناس يسعون قال أن امشي فقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا
   ١٦٦ميشي وأن أسعى فقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسعى وأنا شيخ كبري 

  باب الطواف راكبا

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا بن وهب ح وأخربنا أبو  - ٩١٥٥
ن سهل وحممد بن إمساعيل قاال ثنا أبو الطاهر ثنا بن وهب أخربين عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن يعقوب ثنا أمحد ب

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طاف يف : يونس عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن بن عباس 
 حجة الوداع على بعري يستلم الركن مبحجن لفظ حديثهما سواء رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن صاحل

  ورواه مسلم عن أيب الطاهر 



أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي حدثين أمحد بن حممد بن عبد الكرمي  - ٩١٥٦
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طاف : ثنا إسحاق بن شاهني ثنا خالد عن خالد عن عكرمة عن بن عباس 

لى الركن أشار إليه بشيء يف يده وكرب رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق بن بالبيت وهو على بعري كلما أتى ع
  شاهني ورواه يزيد بن زريع عن خالد احلذاء وزاد فيه مث قبله 

أخربناه هالل بن حممد احلفار أنبأ احلسني بن حيىي بن عياش القطان ثنا أبو األشعث ثنا يزيد بن زريع  - ٩١٥٧
  يقبل ذلك الشيء الذي يف يده : قال يزيد فذكره مبعناه وبزيادته مث 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قدم مكة وهو : ورواه يزيد بن أيب زياد عن عكرمة عن بن عباس  - ٩١٥٨
يشتكي فطاف بالبيت على راحلته كلما أتى على الركن استلمه مبحجن معه فلما فرغ يعين من طوافه أناخ وصلى 

أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أبو عمران ثنا عباس النرسي وعبد األعلى قاال ثنا خالد ركعتني أخربناه علي بن 
عن يزيد بن أيب زياد عن عكرمة فذكره رواه أبو داود عن مسدد عن خالد بن عبد اهللا كذا قال يزيد بن أيب زياد 

بن عباس يف رواية أخرى عنه وعائشة بنت وهذه زيادة تفرد هبا واهللا أعلم وقد بني جابر بن عبد اهللا األنصاري و
  الصديق املعىن يف طوافه راكبا أما حديث جابر بن عبد اهللا 

فأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن  - ٩١٥٩
مرو بن أيب جعفر أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن وهب أنبأ بن جريج ح وأخربنا أبو عبد اهللا قال أخربين أبو ع

طاف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أيب شيبة ثنا علي بن مسهر عن بن جريج عن أيب الزبري عن جابر قال 
بالبيت يف حجة الوداع على راحلته يستلم الركن مبحجنه ألن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه لفظ 

  يب بكر رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة حديث أ

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا هارون بن عبد  - ٩١٦٠
رسول اهللا  طاف: اهللا ثنا حممد بن بكر أنبأ بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه يقول 

صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا واملروة لرياه الناس ويشرف وليسألوه فإن الناس 
  غشوه رواه مسلم يف الصحيح عن عبد بن محيد عن حممد بن بكر وأما حديث بن عباس 

احلسن بن سفيان قال وأخربين حممد بن أيب فأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا ثنا  - ٩١٦١
جعفر الفقيه ثنا عمران بن موسى قاال ثنا أبو كامل اجلحدري ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا اجلريري عن أيب الطفيل 

قلت البن عباس أرأيت هذا الرمل بالبيت ثالثة أطواف ومشى أربعة أسنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة : قال 
وكذبوا قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قدم مكة  قال فقال صدقوا

فقال املشركون ان حممدا وأصحابه ال يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من اهلزل قال وكانوا حيسدونه قال فأمرهم 
ن الطواف بني الصفا واملروة راكبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يرملوا ثالثا وميشوا أربعا قال قلت أخربين ع

أسنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة قال صدقوا وكذبوا قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا قال إن رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم كثر عليه الناس يقولون هذا حممد هذا حممد حىت خرجن العواتق من البيوت قال وكان 



يضرب الناس بني يديه قال فلما كثر عليه ركب واملشي والسعي أفضل لفظ  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال
  عمران رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كامل اجلحدري 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا حجاج  - ٩١٦٢
أن رسول اهللا : وي عن أيب الطفيل قال قلت البن عباس يزعم قومك بن منهال ثنا محاد بن سلمة عن أيب عاصم الغن

صلى اهللا عليه و سلم قد طاف بالصفا واملروة على بعريه وان ذلك سنة قال صدقوا وكذبوا قلت ما قولك صدقوا 
ه وكذبوا قال صدقوا قد طاف على بعريه وكذبوا ليس بسنة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ال يدفع عن

  الناس وال يصرفون فطاف على بعريه ليسمعوا كالمه ويروا مكانه وال تناله أيديهم وأما حديث عائشة 

فأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حيىي بن منصور القاضي إمالء وأبو بكر حممد بن جعفر املزكي لفظا قاال  - ٩١٦٣
سحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة ثنا أبو عبد اهللا البوشنجي ثنا احلكم بن موسى ثنا شعيب بن إ

طاف النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع حول الكعبة على بعري يستلم الركن : رضي اهللا عنها قالت 
  كراهية أن يصرف عنه الناس رواه مسلم يف الصحيح عن احلكم بن موسى 

بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو جعفر حممد بن  أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا - ٩١٦٤
علي بن دحيم ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة قال أنبأ عبيد اهللا بن موسى ثنا معروف يعين بن خربوذ عن أيب الطفيل 

  رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يطوف حول البيت على بعري يستلم احلجر مبحجنه : قال 

عن معروف وزاد فيه مث يقبله مث خرج إىل الصفا واملروة فطاف سبعا على راحلته ورواه أبو عاصم  - ٩١٦٥
فذكره أخرجه مسلم يف : أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن رافع ثنا أبو عاصم 
ليت تفرد هبا بن رافع عن الصحيح من حديث الطيالسي عن معروف دون ذكر البعري ومل يذكر أيضا هذه الزيادة ا

  أيب عاصم وقد رواه هارون بن عبد اهللا عن أيب عاصم دون هذه الزيادة 

رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع : ورواه يزيد بن مليك قال مسعت أبا الطفيل يقول  - ٩١٦٦
و وثنا أبو العباس األصم ثنا حيىي بن يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن مبحجنه أخربناه أبو سعيد بن أيب عمر

أيب طالب ثنا يزيد بن أيب حكيم ثنا جدي يزيد بن مليك فذكره قال الشافعي رمحه اهللا أما سبعه الذي طاف ملقدمه 
فعلى قدميه ألن جابرا احملكى عنه فيه أنه رمل ثالثة أشواط ومشى أربعة فال جيوز أن يكون جابر حيكى عنه الطواف 

  ا يف سبع واحد وقد حفظ أن سبعه الذي ركب فيه يف طوافه يوم النحر وذكر احلديث املرسل الذي ماشيا وراكب

أخربناه أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن  - ٩١٦٧
أن يهجروا باإلفاضة وأفاض يف نسائه ليال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر أصحابه : بن طاوس عن أبيه 

على راحلته يستلم الركن مبحجنه أحسبه قال ويقبل طرف احملجن قال الشيخ والذي روى عنه أنه طاف بني الصفا 
واملروة راكبا فإمنا أراد واهللا أعلم يف سعيه بعد طواف القدوم فأما بعد طواف اإلفاضة فلم حيفظ عنه أنه طاف 

  لم بينهما واهللا أع



أخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا أمحد  - ٩١٦٨
رأيت : بن حازم أنبأ عبيد اهللا بن موسى وجعفر بن عون قاال أنبأ أمين بن نابل عن قدامة بن عبد اهللا بن عمار قال 

فا واملروة على بعري ال ضرب وال طرد وال إليك إليك كذا قاال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسعى بني الص
  ورواه مجاعة عن أمين فقالوا يف احلديث يرمي اجلمرة يوم النحر وحيتمل أن يكونا صحيحني 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن  - ٩١٦٩
ملا اطمأن : ثنا حممد بن جعفر بن الزبري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن أيب ثور عن صفية بنت شيبة قالت  بن إسحاق

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبكة عام الفتح طاف على بعريه يستلم احلجر مبحجن يف يده مث دخل الكعبة فوجد 
  ا أنظر فرمى هبا فيها محامة عيدان فاكتسرها مث قام هبا على باب الكعبة وأن

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حيىي بن منصور القاضي ثنا حممد بن عبد السالم ثنا حيىي بن حيىي قال  - ٩١٧٠
قرأت على مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا القعنيب 

بد الرمحن بن نوفل عن عروة بن الزبري عن زينب بنت أيب سلمة عن أم سلمة فيما قرأ على مالك عن حممد بن ع
طويف : زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا قالت شكوت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين أشتكي فقال 

بيت وهو يقرأ من وراء الناس وأنت راكبة قالت فطفت ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حينئذ يصلي إىل جنب ال
   ١٦٧والطور وكتاب مسطور رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

  باب ما يفعل املعتمر بعد الصفا واملروة

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمرو املقرئ وأبو بكر الوراق قاال أنبأ احلسن بن سفيان ثنا  - ٩١٧١
و بكر بن أيب شيبة قاال ثنا حامت بن إمساعيل ثنا جعفر بن حممد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن هشام بن عمار وأب

فذكر احلديث يف حج النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فلما كان آخر الطواف على املروة قال إين لو : عبد اهللا 
م ليس معه هدي فليحلل وليجعلها استقبلت من أمرىء ما استدبرت مل أسق اهلدي وجعلتها عمرة فمن كان منك

عمرة فحل الناس كلهم وقصروا إال النيب صلى اهللا عليه و سلم ومن كان معه هدي رواه مسلم يف الصحيح عن 
  أيب بكر بن أيب شيبة 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٩١٧٢
انطلق رسول اهللا صلى اهللا : يب بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة أنبأ كريب عن بن عباس قال حممد بن أ

عليه و سلم فقدم مكة وذكر احلديث قال وأمر أصحابه ان يطوفوا بالبيت وبالصفا واملروة مث يقصروا من رؤوسهم 
  فهي له حالل والطيب والثياب وحيلوا وذلك ملن مل يكن معه بدنة قد قلدها ومن كان معه امرأته 

وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ يوسف القاضي على شك فيه أنبأ حممد بن أيب  - ٩١٧٣
فذكره بإسناده إال أنه قال يف متنه قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم مكة فأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت : بكر 

وحيلقوا أو يقصروا رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن أيب بكر يف أحد املوضعني وبالصفا واملروة مث حيلوا 
  باللفظ األول ويف املوضع اآلخر باللفظ الثاين 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو احلسن علي بن عبد الرمحن بن مايت الكويف ببغداد ثنا أمحد بن حازم  - ٩١٧٤
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : د ثنا إمساعيل قال مسعت عبد اهللا بن أيب أوىف قال بن أيب غرزة ثنا يعلى بن عبي

سلم حني اعتمر وطاف وطفنا معه وصلى وصلينا معه وسعى بني الصفا واملروة وكنا نستره من أهل مكة ال يصيبه 
  شيء رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن منري عن يعلى 

نا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا متيم بن املنتصر ثنا إسحاق بن يوسف أخرب - ٩١٧٥
اعتمرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أنبأ شريك عن إمساعيل بن أيب خالد قال مسعت عبد اهللا بن أيب أوىف يقول 

  ا واملروة فسعى بينهما سبعا مث حلق رأسه سلم فطاف بالبيت سبعا وصلى ركعتني عند املقام مث أتى الصف

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ٩١٧٦
طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء قال قال بن جريج عن احلسن بن مسلم عن طاوس عن بن عباس أن معاوية أخربه 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبشقص على املروة أخرجاه يف الصحيح من حديث بن جريج  قصرت عن: قال 
  على هذا املعىن ليس فيه ذكر العمرة 

وقد أخربنا أبو نصر حممد بن أمحد بن إمساعيل الطرباين هبا أنبأ عبد اهللا بن أمحد بن منصور الطوسي ثنا  - ٩١٧٧
أخربين بن جريج أخربين حسن بن مسلم عن طاوس عن بن عباس عن معاوية حممد بن إمساعيل الصائغ ثنا روح قال 

قصرنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف عمرته على املروة مبشقص وكذلك قال حممد بن : بن أيب سفيان قال 
  سعد العويف عن روح بن عبادة 

اإلسفرائيين أنبأ أمحد بن احلسني بن نصر ثنا أخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف الفقيه أنبأ بشر بن أمحد  - ٩١٧٨
كان ينحر مبكة : علي بن املديين ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن عبد اهللا بن عمر عن نافع أن بن عمر رضي اهللا عنه 

   ١٦٨عند املروة وينحر مبىن عند املنحر 

  باب اختيار احللق على التقصري

يا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر بن احلسن القاضي قالوا ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكر - ٩١٧٩
العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن احلكم أنبأ بن وهب أنبأ مالك بن أنس وغريه أن نافعا أخربهم ح 

احلافظ ثنا حممد  وأخربنا أبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان النيسابوري ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب
بن نصر وجعفر بن حممد قاال ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا 

اللهم ارحم احمللقني قالوا واملقصرين يا رسول اهللا قال اللهم ارحم احمللقني قالوا واملقصرين يا : عليه و سلم قال 
البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن رسول اهللا قال واملقصرين رواه 

  حيىي 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا حيىي حدثين الليث ح وأخربنا  - ٩١٨٠
ىي أنبأ الليث عن نافع أن عبد اهللا بن أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حي



حلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم قال بن عمر إن رسول : عمر قال 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رحم اهللا احمللقني مرة أو مرتني مث قال واملقصرين رواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال يف الرابعة واملقصرين ومبعناه رواه أبو هريرة يف وأخرجاه من حديث عبيد 
  إحدى الروايتني عنه ويف رواية قال يف الثالثة واملقصرين 

وحدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر األصبهاين ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو  - ٩١٨١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعا للمحلقني ثالثا وللمقصرين : ىي بن حصني عن جدته داود ثنا شعبة عن حي

مرة رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن أيب داود وزاد يف حجة الوداع قال الشيخ وجدته هي أم 
  حصني األمحسية 

 ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال - ٩١٨٢
مسعت بن عمر رضي اهللا عنه يقول : سليمان أنبأ الشافعي أنبا سفيان عن بن أيب حسني عن أيب علي األزدي قال 

   ١٦٩للحالق ابلغ العظم 

  باب البداية بالشق األمين

قوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي وحممد بن عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يع - ٩١٨٣
أن رسول اهللا صلى : السالم قاال ثنا حيىي بن حيىي أنبأ حفص بن غياث عن هشام عن بن سريين عن أنس بن مالك 

اهللا عليه و سلم أتى مىن فأتى اجلمرة فرماها مث أتى منزله مبىن وحنر مث قال للحالق خذ وأشار إىل جانبه األمين مث 
ر مث جعل يعطيه الناس رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأخرجه البخاري من حديث بن عون عن األيس

  حممد بن سريين 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي  - ٩١٨٤
   ١٧٠ام أنه قصر بن عباس فقال ابدأ بالشق األمين أخربين حج: أنبأ سليمان عن عمرو بن دينار قال 

  باب األصلع أو احمللوق مير املوسى على رأسه قاله مسروق وسعيد بن جبري

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أمحد بن إسحاق بن  - ٩١٨٥وعطاء بن أيب رباح 
يف األصلع مير املوسى : ن عبد العزيز عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر هبلول ثنا مؤمل بن أهاب ثنا حيىي اجلاري ع

باب من أحب أن  ١٧١على رأسه وروى ذلك عن عبد اهللا بن عمر العمري عن نافع عن بن عمر كذلك موقوفا 
نا أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق قال ث - ٩١٨٦يأخذ من شعر حليته وشاربه ليضع من شعره شيئا هللا عز و جل 

كان إذا حلق يف : أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع أن بن عمر 
حج أو عمرة أخذ من حليته وشاربه ورواه بن جريج عن نافع زاد فيه وأظفاره قال بن جريج فقلت لعطاء أرأيت إن 

   ١٧٢ مل يأخذ قال إمنا قال اهللا حملقني رؤوسكم ومقصرين

  باب ليس على النساء حلق ولكن يقصرن



أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا علي بن عبد اهللا ثنا  - ٩١٨٧
هشام بن يوسف ثنا بن جريج أخربين عبد احلميد بن جبري يعين بن شيبة عن صفية بنت شيبة بن عثمان عن أم 

ليس على النساء حلق إمنا على : فيان أن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عثمان بنت أيب س
  النساء التقصري 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن احلسن العتكي أنبأ حممد  - ٩١٨٨
  فذكره : ثمان بن بكر أنبأ بن جريج قال بلغين عن صفية بنت شيبة بن ع

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا السري  - ٩١٨٩
بن حيىي ثنا أبو نعيم ثنا أبو بكر بن عياش عن بن عطاء عن صفية بنت شيبة عن أم عثمان عن بن عباس رضي اهللا 

ليس على النساء حلق إمنا على النساء التقصري بن عطاء هو يعقوب : سلم  عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  بن عطاء 

أنبأ أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن خملد ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا  - ٩١٩٠
يف احملرمة تأخذ من : اهللا عنه أبو يونس عبد الرمحن بن يونس احلفري ثنا هرمي عن ليث عن نافع عن بن عمر رضي 

شعرها مثل السبابة ويذكر عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت كنا حنج ونعتمر فما نزيد على أن نطرف قدر أصبع 
   ١٧٣ويذكر عن عطاء أنه قال تأخذ من عفو رأسها 

  باب ال يقطع املعتمر التلبية حىت يفتتح الطواف

بو احلسني بن بشران وأبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري أخربنا أبو علي الروذباري وأ - ٩١٩١
كان بن عباس : قالوا ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن عمر بن ذر عن جماهد قال 

 يف العمرة حىت إذا رضي اهللا عنه يليب يف العمرة حىت يستلم احلجر مث يقطع قال وكان بن عمر رضي اهللا عنه يليب
  رأى بيوت مكة ترك التلبية وأقبل على التكبري والذكر حىت يستلم احلجر 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا يعلى بن  - ٩١٩٢
التلبية قال بن عمر إذا دخل احلرم وقال  سئل عطاء مىت يقطع املعتمر: عبيد ثنا عبد امللك هو بن أيب سليمان قال 

  بن عباس حىت ميسح احلجر قلت يا أبا حممد أيهما أحب إليك قال قول بن عباس 

وأخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي  - ٩١٩٣
يليب املعتمر حىت يفتتح الطواف : ريج عن عطاء عن بن عباس قال أنبأ مسلم بن خالد وسعيد بن سامل عن بن ج

مستلما أو غري مستلم وكذلك رواه بن جريج ومهام عن عطاء عن بن عباس موقوفا ورواه حممد بن عبد الرمحن بن 
  أيب ليلى عن عطاء فرفعه 



س حممد بن يعقوب ثنا العباس أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العبا - ٩١٩٤
الدوري ثنا شاذان ثنا زهري واحلسن بن صاحل عن بن أيب ليلى عن عطاء عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و 

  أنه كان يليب يف العمرة حىت يستلم احلجر ويف احلج حىت يرمي اجلمرة : سلم 

بأ الربيع قال الشافعي روى بن أيب ليلى عن عطاء أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أن - ٩١٩٥
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم لىب يف عمرة حىت استلم الركن ولكنا هبنا روايته ألنا وجدنا حفاظ : عن بن عباس 

املكيني يقفونه على بن عباس قال الشيخ رفعه خطأ وكان بن أيب ليلى هذا كثري الوهم وخاصة إذا روى عن عطاء 
كثريا ضعفه أهل النقل مع كرب حمله يف الفقه وقد روى عن املثىن بن الصباح عن عطاء مرفوعا وإسناده  فيخطىء

  أضعف مما ذكرنا 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو بكر بن  - ٩١٩٦
اعتمر النيب صلى اهللا عليه : رو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أيب شيبة ثنا حفص هو بن غياث عن حجاج عن عم

و سلم ثالث عمر كل ذلك ال يقطع التلبية حىت يستلم احلجر وقد قيل عن احلجاج عن عطاء عن بن عباس 
مرفوعا واحلجاج بن أرطأة ال حيتج به وروى عن أيب بكرة مرفوعا أنه خرج معه يف بعض عمره فما قطع التلبية حىت 

  م احلجر وإسناده ضعيف استل

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا حممد بن عبدة ثنا عمرو بن مالك ثنا عبد الرمحن بن  - ٩١٩٧
أن رسول اهللا صلى : عثمان ثنا حبر بن مرار بن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن جده عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه 

ض عمره وخرجت معه فما قطع التلبية حىت استلم احلجر هذا إسناد غري قوي واهللا اهللا عليه و سلم خرج يف بع
   ١٧٤أعلم 

  باب املفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحد بعد عرفة فإن كانا قد

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد  - ٩١٩٨سعيا بعد طواف القدوم اقتصرا على الطواف بالبيت بعد عرفة وحتلال 
ن أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عباس األسفاطي ثنا إمساعيل ثنا مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة بن عبدا

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع فأهللنا بعمرة فقال رسول : رضي اهللا عنها أهنا قالت 
رة مث ال حيل حىت حيل منهما مجيعا قالت فقدمت اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كان معه هدي فليهل باحلج مع العم

وأنا حائض فلم أطف بالبيت وال بالصفا واملروة فشكوت ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال انقضي 
رأسك وامتشطي وأهلي باحلج ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضينا احلج أرسلين مع عبد الرمحن بن أيب بكر إىل 

رت فقال هذه مكان عمرتك قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة وبالبيت وبني الصفا واملروة مث التنعيم فاعتم
حلوا مث طافوا طوافا آخر بعد ما رجعوا من مىن حلجهم وأما الذين كانوا مجعوا بني احلج والعمرة فإمنا طافوا طوافا 

  واحدا رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا  - ٩١٩٩
القعنيب فيما قرأ على مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن 



البخاري يف الصحيح عن القعنيب ورواه مسلم عن حيىي بن  فذكر احلديث بنحوه ورواه: حيىي قال قرأت على مالك 
حيىي ورواه الشافعي وبن بكري عن مالك كذلك وزادا وأما الذين أهلوا باحلج أو مجعوا احلج والعمرة فإمنا طافوا 

  طوافا واحدا أما حديث الشافعي ففي رواية املزين عنه وأما حديث بن بكري 

فذكره وإمنا : اين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك فأخربناه أبو أمحد املهرج - ٩٢٠٠
أرادت عائشة رضي اهللا عنها بقوهلا فيهم أهنم إمنا طافوا طوافا واحدا السعي بني الصفا واملروة وذلك بني يف رواية 

  جابر بن عبد اهللا األنصاري 

عيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو س - ٩٢٠١
مل يطف النيب صلى اهللا : طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ بن جريج عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا أنه قال 
الصحيح من حديث حيىي عليه و سلم وال أصحابه بني الصفا واملروة إال طوافا واحدا طوافه األول أخرجه مسلم يف 

القطان وحممد بن بكر عن بن جريج وهذا ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان مفردا فيما نعلم وبعض أصحابه 
كانوا قارنني فاقتصروا على سعي واحد وأما عائشة رضي اهللا عنها فكانت قارنة بإدخال احلج على العمرة ومل تطف 

فطافت بعد ذلك بالبيت وبني الصفا واملروة فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه بالبيت وال بالصفا واملروة قبل عرفة 
  و سلم 

ما أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين قاال أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن  - ٩٢٠٢
نا إبراهيم بن نافع عن عبد اهللا بن أيب حممد بن إسحاق الفاكهي مبكة ثنا أبو حيىي بن أيب مسرة ثنا خالد بن حيىي ث

حاضت بسرف وطهرت بعرفة فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و : جنيح عن جماهد عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا 
سلم جيزيك طواف واحد بني الصفا واملروة حلجك وعمرتك رواه مسلم يف الصحيح عن احللواين عن زيد بن 

   احلباب عن إبراهيم بن نافع

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ٩٢٠٣
طوافك بالبيت وبني الصفا واملروة : مسلم عن بن جريج عن عطاء أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لعائشة 

  يكفيك حلجك وعمرتك 

ي أنبأ بن عيينة عن بن أيب جنيح عن عطاء عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و وبإسناده قال أنبأ الشافع - ٩٢٠٤
مثله قال الشافعي ورمبا قال سفيان عن عطاء عن عائشة ورمبا قال عن عطاء أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : سلم 

  قال لعائشة قال الشيخ رواه بن أيب عمر عن سفيان موصوال 

احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ وإبراهيم بن عصمة بن إبراهيم وحممد بن القاسم  أخربنا أبو عبد اهللا - ٩٢٠٥
بن عبد الرمحن قالوا ثنا السري بن خزمية ثنا موسى بن إمساعيل ثنا وهيب ثنا بن طاوس عن أبيه عن عائشة رضي 

قد أهلت باحلج فقال هلا أهلت بعمرة فجاءت ومل تطف بالبيت حىت حاضت فنسكت املناسك كلها و: اهللا عنها أهنا 
النيب صلى اهللا عليه و سلم يسعك طوافك حلجك وعمرتك فأبت فبعث هبا مع عبد الرمحن إىل التنعيم فاعتمرت 

  بعد احلج رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن حامت عن هبز بن أسد عن وهيب 



براهيم بن إسحاق ثنا هارون بن عبد اهللا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن يعقوب الشيباين ثنا إ - ٩٢٠٦
ح وأنبأ أبو عبد اهللا قال وأخربين أبو أمحد احلافظ أنبأ أبو عروبة حدثنا الفضل بن يعقوب قاال ثنا حممد بن بكر ثنا 

دخل النيب صلى اهللا عليه و سلم على عائشة وهي تبكي فقال ما : بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابرا يقول 
بكني قالت أبكي أن الناس حلوا ومل أحلل وطافوا بالبيت ومل أطف وهذا احلج قد حضر قال إن هذا أمر كتبه لك ت

اهللا على بنات آدم فاغتسلي وأهلي باحلج مث حجي قالت ففعلت ذلك فلما طهرت قال طويف بالبيت وبني الصفا 
نفسي من عمريت إين مل أكن طفت حىت  واملروة مث قد حللت من حجك وعمرتك فقالت يا رسول اهللا إين أجد يف

حججت فقال اذهب هبا يا عبد الرمحن فأعمرها من التنعيم رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن حامت وعبد بن 
  محيد عن حممد بن بكر 

ا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن سلمان بن احلسن الفقيه ببغداد إمالء من أصل كتابه ثن - ٩٢٠٧
حممد بن غالب بن حرب ثنا أبو غسان مالك بن عبد الواحد ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن مطر الوراق عن أيب 

أن عائشة رضي اهللا عنها يف حجة النيب صلى اهللا عليه و سلم أهلت بعمرة فلما كانت بسرف : الزبري عن جابر 
ا أنت من بنات آدم يصيبك ما أصاهبن فلما قدمت حاضت فاشتد ذلك عليها فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إمن

البطحاء أمرها نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأهلت باحلج فلما قضت نسكها وجاءت إىل احلصباء أرادت أن تعتمر 
فقال هلا النيب صلى اهللا عليه و سلم إنك قد قضيت حجك وعمرتك وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال 

يت الشيء تابعها عليه قال مطر قال أبو الزبري وكانت عائشة رضي اهللا عنها إذا حجت صنعت كما سهال إذا هو
  صنعت رواه مسلم يف الصحيح عن أيب غسان مالك بن عبد الواحد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنبأ احلسن بن سفيان ثنا حممد بن عبد اهللا بن منري  - ٩٢٠٨
أراد بن عمر احلج حني نزل احلجاج بابن الزبري فكلمه ابناه سامل وعبد اهللا فقاال : ا أيب ثنا عبيد اهللا عن نافع قال ثن

ال يضرك أن ال حتج العام إنا خناف أن يكون بني الناس قتال فيحال بينك وبني البيت قال إن حيل بيين وبني البيت 
ه و سلم حني حالت كفار قريش بينه وبني البيت فحلق ورجع وإين فعلت كما فعلنا مع رسول اهللا صلى اهللا علي

أشهدكم أين قد أوجبت عمرة مث خرج إىل الشجرة فلىب بعمرة حىت إذا أشرف بظهر البيداء قال ما أمرمها إال واحد 
هدي إن حيل بيين وبني العمرة حيل بيين وبني احلج أشهدوا أين قد أوجبت حجة مع عمريت قال وليس معه يومئذ 

فسار حىت بلغ قديد ابتاع هبا هديا فقلده وأشعره وساقه معه حىت إذا دخل مكة طاف هلما طوافا واحدا بالبيت 
وبالصفا واملروة وكان يقول من مجع بني احلج والعمرة كفاه طواف واحد ومل حيل حىت حيل منهما مجيعا رواه مسلم 

  يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن منري 

نا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا عباس األسفاطي ثنا إبراهيم بن محزة ثنا الدراوردي أخرب - ٩٢٠٩
ح وأخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس األصم ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا 

دراوردي عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر قال قال يعقوب بن حممد بن عيسى وأمحد بن أيب بكر املدين قاال ثنا ال
من مجع بني احلج والعمرة وطاف هلما طوافا واحدا وسعى هلما سعيا واحدا زادا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

 يف روايتهما ومل حيل حىت حيل منهما مجيعا وروينا يف حديث جابر بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخلت
العمرة يف احلج إىل يوم القيامة وقيل يف معناه دخلت يف أجزاء أفعال احلج فاحتدتا يف العمل فال يطوف القارن أكثر 



من طواف واحد هلما وكذلك السعي كما ال حيرم هلما إال إحراما واحدا وروى الشافعي يف القدمي عن رجل أظنه 
ن أيب طالب رضي اهللا عنه قال يف القارن يطوف طوافني إبراهيم بن حممد عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي ب

ويسعى سعيا قال الشافعي وهذا على معىن قولنا يعين يطوف حني يقدم بالبيت وبالصفا واملروة مث يطوف بالبيت 
للزيارة وقال بعض الناس عليه طوافان وسعيان واحتج فيه برواية ضعيفة عن علي وجعفر يروى عن علي قولنا وقد 

  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الشيخ أصح ما روي يف الطوافني عن علي رضي اهللا عنه ما  رويناه

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو حممد بن صاعد ثنا حممد بن زنبور ثنا  - ٩٢١٠
: الك بن احلارث عن أيب نصر قال فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن مالك بن احلارث أو منصور عن م

لقيت عليا رضي اهللا عنه وقد أهللت باحلج وأهل هو باحلج والعمرة فقلت هل أستطيع أن أفعل كما فعلت قال 
ذلك لو كنت بدأت بالعمرة قلت كيف أفعل إذا أردت ذلك قال تأخذ أداوة من ماء فتفيضها عليك مث هتل هبما 

هلما سعيني وال حيل لك حرام دون يوم النحر قال منصور فذكرت ذلك جملاهد  مجيعا مث تطوف هلما طوافني وتسعى
قال ما كنا نفيت إال بطواف واحد فأما اآلن فال تفعل كذا روي عن فضيل عن منصور ورواه الثوري عن منصور 

طواف  فلم يذكر فيه السعي وكذلك شعبة وبن عيينة وأبو نصر هذا جمهول فإن صح فيحتمل أن يكون املراد به
القدوم وطواف الزيارة وأراد سعيا واحدا على ما رواه الثوري وصاحباه فال يكون لرواية جعفر خمالفا وقد روي 

بأسانيد ضعاف عن علي رضي اهللا عنه موقوفا ومرفوعا قد ذكرته يف اخلالفيات ومدار ذلك على احلسن بن عمارة 
رمحن وكلهم ضعيف ال حيتج بشيء مما رووه من ذلك وحفص بن أيب داود وعيسى بن عبد اهللا ومحاد بن عبد ال

   ١٧٥وباهللا التوفيق 

  باب املفرد يقيم على إحرامه حىت يتحلل منه يوم النحر وكذلك القارن

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا حيىي بن إبراهيم املزكي قالوا ثنا  - ٩٢١١
يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن احلكم أنبأ بن وهب قال أخربين مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا أبو العباس حممد بن 

احلافظ ثنا علي بن عيسى احلريي ثنا إبراهيم بن علي وموسى بن حممد قاال ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك 
خرجنا مع رسول اهللا : عنها أهنا قالت  عن أيب األسود حممد بن عبد الرمحن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي اهللا

صلى اهللا عليه و سلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل حبج وعمرة ومنا من أهل باحلج وأهل 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باحلج فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل حبج أو مجع احلج والعمرة فلم حيلوا 

لفظ حديث حيىي بن حيىي رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأخرجه البخاري عن  حىت كان يوم النحر
   ١٧٦القعنيب وغريه عن مالك ويف األحاديث اليت مضت يف الباب قبله دليل على هذا 

  باب االستكثار من الطواف بالبيت ما دام مبكة

بن حبيب ثنا أبو داود ثنا مهام عن عطاء بن  أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس - ٩٢١٢
من : السائب عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري عن أبيه عن بن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  طاف بالبيت سبعا حيصيه كتبت له بكل خطوة حسنة وحميت عنه سيئة ورفعت له به درجة وكان له عدل رقبة 



احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن شعيب البزمهراين ثنا أمحد وحدثنا أبو  - ٩٢١٣
بن حفص بن عبد اهللا حدثين أيب حدثين إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري 

من طاف سبعا وركع : سلم يقول الليثي عن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  ركعتني كانت له كعتاق رقبة مل يذكر يف إسناده أباه واختلف فيه على عطاء فبعضهم ذكره عنه وبعضهم مل يذكره 

أخربنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر الفارسي قاال أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا إبراهيم بن علي ثنا حيىي بن  - ٩٢١٤
ء بن السائب عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري أنه مسع أباه يقول البن عمر مايل أراك ال تستلم حيىي أنبأ هشيم عن عطا

إن استالمهما : إال هذين الركنني وال تستلم غريمها قال إن أفعل فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
بة ومن رفع قدما ووضع أخرى كتب اهللا حيط اخلطايا قال ومسعته يقول من طاف سبوعا وصلى ركعتني فله بعدل رق

  له هبا حسنة وحط له هبا عنه خطيئة ورفع له هبا درجة وهذا يدل على أهنما مجيعا مسعاه األب واالبن 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف إمالء وأبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أيب عمرو قراءة قالوا ثنا أبو  - ٩٢١٥
ا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا يعلى بن عبيد ثنا حممد بن إسحاق عن عبد اهللا بن أيب جنيح العباس حممد بن يعقوب ثن

ال أعرفن يا بين : عن عبد اهللا بن باباه قال مسعت جبري بن مطعم يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
   ١٧٧عبد مناف ما منعتم طائفا يطوف هبذا البيت ساعة من ليل أو هنار 

  ب القران بني األسابيعبا

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا املعمري وحممد بن حممد التمار  - ٩٢١٦
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم طاف سبعا ألنه : قاال ثنا هدبة ثنا مهام بن حيىي عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس 

رواية املعمري طاف سبعا مث طاف سبعا ألنه أحب أن يرى الناس أو يري الناس قوته أحب أن يرى الناس قوته ويف 
وقد قال غريه يف هذا املنت طاف سبعا وطاف سبعا وقيل أراد به طاف سبعا بالبيت وسبعا بني الصفا واملروة فال 

  يكون مدخله هذا الباب واهللا أعلم 

إبراهيم بن فراس مبكة ثنا أمحد بن علي ثنا أمحد بن جناب ثنا أخربنا أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو إسحاق  - ٩٢١٧
طاف : عيسى بن يونس عن عبد السالم بن أيب اجلنوب عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
ني النيب صلى اهللا عليه و سلم بالبيت ثالثة أسباع مجيعا مث أتى املقام فصلى خلفه ست ركعات يسلم يف كل ركعت

  ميينا ومشاال قال أبو هريرة أراد أن يعلمنا خالفه الصغاين حممد بن إسحاق عن أمحد بن جناب يف إسناده 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد الصرييف قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق  - ٩٢١٨
يب اجلنوب عن الزهري عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه قال ثنا أمحد بن جناب ثنا عيسى بن يونس عن عبد السالم بن أ

طفت مع عمر بن اخلطاب بالبيت فلما أمتمنا دخلنا يف الثاين فقلنا له أنا قد أمتمنا قال إين مل أوهم ولكين رأيت : 
ة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرن فأنا أحب أن أقرن ليس هذا بالقوي وقد رخص يف ذلك املسور بن خمرم

   ١٧٨وعائشة وكره ذلك بن عمر 



  باب اخلطب اليت يستحب لإلمام أن يأيت هبا يف احلج أوهلا يوم السابع من ذي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أمحد بن حممد بن جعفر اجللودي ثنا حممد بن إمساعيل بن  - ٩٢١٩احلجة مبكة 
كان رسول اهللا : عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنه قال مهران ثنا حممد بن يوسف ثنا أبو قرة عن موسى بن عقبة 

  صلى اهللا عليه و سلم إذا كان قبل التروية خطب الناس فأخربهم مبناسكهم 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان أبو الشيخ األصبهاين ثنا حممد بن  - ٩٢٢٠
قرة عن بن جريج أخربين عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن أيب الزبري عن جابر بن  صاحل الطربي ثنا أبو محة ثنا أبو

حني رجع بعث أبا بكر رضي اهللا عنه على احلج فأقبلنا معه : عبد اهللا رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ن التكبري فقال هذه رغوة حىت إذا كنا بالعرج ثوب بالصبح فلما استوى للتكبري مسع الرغوة خلف ظهره فوقف ع

ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلدعاء لقد بدا لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف احلج فلعله أن يكون 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليها فإذا علي رضي اهللا عنه عليها فقال له أبو بكر رضي اهللا عنه أمري أم رسول 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم برباءة اقرأ على الناس يف مواقف احلج فقدمنا مكة فلما قال بل رسول أرسلين رسو
كان قبل التروية بيوم قام أبو بكر رضي اهللا عنه فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حىت إذا فرغ قام علي رضي 

أبو بكر رضي اهللا عنه فخطب اهللا عنه فقرأ على الناس براءة حىت ختمها مث خرجنا معه حىت إذا كان يوم عرفة قام 
الناس فحدثهم عن مناسكهم حىت إذا فرغ قام علي رضي اهللا عنه فقرأ على الناس براءة حىت ختمها مث كان يوم 

النحر فأفضنا فلما رجع أبو بكر رضي اهللا عنه خطب الناس فحدثهم عن إفاضتهم وعن حنرهم وعن مناسكهم فلما 
الناس براءة حىت ختمها فلما كان يوم النفر األول قام أبو بكر رضي اهللا عنه  فرغ قام علي رضي اهللا عنه فقرأ على

فخطب الناس فحدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون فعلمهم مناسكهم فلما فرغ قام علي رضي اهللا عنه فقرأ على 
خثيم  الناس براءة حىت ختمها وكذلك رواه إسحاق بن إبراهيم عن أيب قرة موسى بن طارق تفرد به هكذا بن

١٧٩   

  باب التوجه إىل مىن يوم التروية واإلقامة هبا إىل الغد مث الغدو منها إىل

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو املقرئ وأبو بكر الوراق قاال أنبأ احلسن بن  - ٩٢٢١عرفة 
دخلنا : جعفر بن حممد عن أبيه قال سفيان ثنا هشام بن عمار وأبو بكر بن أيب شيبة قاال ثنا حامت بن إمساعيل ثنا 

على جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه فذكر احلديث يف حج النيب صلى اهللا عليه و سلم قال مث حل الناس كلهم 
وقصروا إال النيب صلى اهللا عليه و سلم ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية ووجهوا إىل مىن أهلوا باحلج 

عليه و سلم فصلى مبىن الظهر والعصر واملغرب والعشاء والصبح مث مكث قليال حىت  وركب رسول اهللا صلى اهللا
طلعت الشمس أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فسار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال تشك قريش إال أنه 

ه و سلم حىت أتى واقف عند املشعر احلرام كما كانت قريش تصنع يف اجلاهلية فأجازه رسول اهللا صلى اهللا علي
  عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل هبا رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وأبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان النيسابوري قاال ثنا أبو  - ٩٢٢٢
ا أبو خيثمة زهري بن حرب ثنا إسحاق بن يوسف األزرق ثنا عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثن



أخربين بشيء عقلته عن رسول اهللا : سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك قال قلت 
صلى اهللا عليه و سلم أين صلى الظهر يوم التروية قال مبىن قلت فأين صلى العصر يوم النفر قال باألبطح مث قال 

ل كما يفعل أمراؤك رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد بن إسحاق ورواه مسلم عن زهري بن افع
  حرب 

أخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٩٢٢٣
بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو 

أن عبد اهللا بن عمر كان يصلي الظهر والعصر واملغرب والعشاء والصبح مبىن مث يغدو من مىن إذا طلعت : نافع 
   ١٨٠الشمس إىل عرفة لفظ حديث بن بكري وحديث الشافعي خمتصر يف الغدو فقط 

  ده حىت يرمي مجرة العقبةباب التلبية يوم عرفة وقبله وبع

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف ثنا يعلى بن عبيد ثنا عبد  - ٩٢٢٤
أفاض النيب صلى اهللا عليه و سلم من : امللك يعين بن أيب سليمان عن عطاء عن عبد اهللا بن عباس عن الفضل قال 

به الناقة وهو واقف بعرفة قبل أن يفيض وهو رافع يديه ال جتاوزان رأسه فلما أفاض  عرفات وأسامة ردفه فجالت
سار على هيئته حىت أتى مجعا مث أفاض من مجع والفضل ردفه فقال الفضل ما زال النيب صلى اهللا عليه و سلم يليب 

يف أوله وإمنا ذكره يف  حىت أتى اجلمرة أخرجه مسلم من حديث يزيد بن هارون عن عبد امللك ومل يذكر الفضل
  آخره وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث بن جريج عن عطاء خمتصرا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا القعنيب فيما قرأ على  - ٩٢٢٥
رشي وموسى بن حممد الذهلي قاال ثنا حيىي بن مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا علي بن عيسى ثنا حممد بن عمرو احل

أنه سأل أنس بن مالك ومها غاديان من مىن إىل عرفة : حيىي قال قرأت على مالك عن حممد بن أيب بكر الثقفي 
كيف كنتم تصنعون يف هذا اليوم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال كان يهل املهل منا وال ينكر عليه ويكرب 

  ا فال ينكر عليه رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي املكرب من

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا عبد اهللا بن منري  - ٩٢٢٦
ثنا حممد بن املثىن ثنا عبد اهللا بن منري عن حيىي بن سعيد عن  قال وأنبأ حممد بن يعقوب حدثين إبراهيم بن أيب طالب

غدونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من : عبد اهللا بن أيب سلمة عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه قال 
  مىن إىل عرفات منا املليب ومنا املكرب رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن حنبل وحممد بن مثىن 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا سريج بن يونس ثنا  - ٩٢٢٧
أن عبد اهللا يعين بن مسعود لىب حني : هشيم أنبأ حصني عن كثري بن مدرك األشجعي عن عبد الرمحن بن يزيد 

أنزلت عليه سورة البقرة يقول يف هذا املكان لبيك اللهم أفاض من مجع فقيل هذا أعرايب فقال عبد اهللا مسعت الذي 
  لبيك رواه مسلم يف الصحيح عن سريج بن يونس 



أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان ح وأخربنا أبو  - ٩٢٢٨
بن نصر ثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم ذكره عن احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان 

أن أباه رقى إىل بن الزبري يوم عرفة فقال ما منعك أن هتل فقد مسعت عمر بن اخلطاب : عبد الرمحن بن األسود 
  رضي اهللا عنه يهل يف مكانك هذا فأهل بن الزبري 

أمحد بن شيبان الرملي ثنا سفيان بن عيينة  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا - ٩٢٢٩
مسعت عمر رضي اهللا عنه يهل باملزدلفة فقلت له يا أمري : عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس قال 

  املؤمنني فيم اإلهالل قال وهل قضينا نسكنا 

سن بن الشرقي ثنا علي بن سعيد أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ عبد اهللا بن حممد بن احل - ٩٢٣٠
النسوي ثنا خالد بن خملد ثنا علي بن صاحل عن ميسرة بن حبيب النهدي عن املنهال بن عمرو عن سعيد بن جبري 

كنا عند بن عباس بعرفة فقال يا سعيد ما يل ال أمسع الناس يلبون فقلت خيافون معاوية فخرج بن عباس من : قال 
  يك وإن رغم أنف معاوية اللهم العنهم فقد تركوا السنة من بغض علي رضي اهللا عنه فسطاطه فقال لبيك اللهم لب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األصم ثنا أبو حيىي زكريا بن حيىي بن أسد ثنا سفيان عن  - ٩٢٣١
  مرة تليب حىت تأيت حرمك إذا رميت اجل: عبيد اهللا هو بن أيب يزيد مسع بن عباس يقول 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا عبيد بن شريك ثنا أبو اجلماهر ثنا عبد العزيز عن  - ٩٢٣٢
أرسلين بن عباس مع ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم : إبراهيم بن عقبة عن كريب موىل بن عباس قال 

ت مجرة العقبة مث كربت وروينا يف ذلك أيضا عن احلسني بن عرفة فاتبعت هودجها فلم أزل أمسعها تليب حىت رم
   ١٨١علي رضي اهللا عنهما 

  باب الوقوف بعرفة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد الوهاب أنبأ حماضر ثنا هشام  - ٩٢٣٣
ن يعقوب ثنا جعفر بن حممد بن احلسني ثنا حيىي بن حيىي أنبأ أبو ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد ب

كانت قريش ومن دان دينها يقفون باملزدلفة : معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
سلم أن يأيت وكانوا يسمون احلمس وكان سائر العرب يقفون بعرفة فلما جاء اإلسالم أمر اهللا نبيه صلى اهللا عليه و 

لفظ حديث أيب معاوية رواه } مث أفيضوا من حيث أفاض الناس { عرفة فيقف هبا مث يفيض منها فذلك قوله 
  البخاري يف الصحيح عن علي عن أيب معاوية ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

حيىي الذهلي ثنا عبد وأخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا حممد بن  - ٩٢٣٤
قالت قريش حنن قواطن البيت ال : الرزاق أنبأ الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

  جناوز احلرم فقال اهللا سبحانه وتعاىل مث أفيضوا من حيث أفاض الناس 



أيوب البجلي ثنا مسدد ثنا سفيان عن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا حممد بن - ٩٢٣٥
أضللت بعريا يل فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت رسول اهللا صلى : عمرو عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه قال 

اهللا عليه و سلم واقفا بعرفة فقلت هذا واهللا من احلمس ما شأنه رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد وأخرجه 
  يبة عن سفيان مسلم عن أيب بكر بن أيب ش

وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو أمحد بن زياد ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان ح  - ٩٢٣٦
وأخربنا أبو بكر قال وأخربين احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر يعين بن أيب شيبة قال وأنبأ أبو بكر قال وثنا عمران ثنا 

فذكر احلديث بنحوه إال أنه قال هذا من احلمس فما له خرج : نة عن عمرو بن دينار عثمان قاال ثنا سفيان بن عيي
من احلرم قال سفيان يعين قريشا وكانت تسمى احلمس وكانت قريش ال جتاوز احلرم يقولون حنن أهل اهللا ال خنرج 

قال سفيان } ض الناس مث أفيضوا من حيث أفا{ من احلرم وكان سائر الناس تقف بعرفة وذلك قول اهللا عز و جل 
   ١٨٢األمحس الشديد يف دينه قال اإلمساعيلي حديث أيب بكر بن أيب شيبة إىل قوله من احلمس ما له ههنا 

  باب اخلطبة يوم عرفة بعد الزوال واجلمع بني الظهر والعصر بأذان وإقامتني

الوراق قاال أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو املقرئ وأبو بكر  - ٩٢٣٧
دخلنا على جابر بن : هشام بن عمار وأبو بكر بن أيب شيبة قاال ثنا حامت بن إمساعيل ثنا جعفر بن حممد عن أبيه قال 

عبد اهللا رضي اهللا عنه فذكر احلديث يف حجة النيب صلى اهللا عليه و سلم ونزوله بنمرة قال حىت إذا زاغت الشمس 
وى فرحلت له فركب حىت أتى بطن الوادي فخطب الناس فذكر احلديث يف خطبته كما مضى يف هذا أمر بالقص

احلديث حيث أخرجناه بسياقه من هذا الكتاب قال مث أذن بالل مث أقام فصلى الظهر مث أقام فصلى العصر ومل يصل 
  بينهما شيئا رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

بو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ أخربنا أ - ٩٢٣٨
يف حجة اإلسالم قال فراح النيب صلى اهللا عليه و : إبراهيم بن حممد وغريه عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر 

ذ النيب صلى اهللا عليه و سلم يف اخلطبة الثانية سلم إىل املوقف بعرفة فخطب الناس اخلطبة األوىل مث أذن بالل مث أخ
ففرغ من اخلطبة وبالل من األذان مث أقام بالل فصلى الظهر مث أقام فصلى العصر قال الشيخ تفرد هبذا التفصيل 

إبراهيم بن حممد بن أيب حيىي ويف حديث حامت بن إمساعيل ما دل على أنه خطب مث أذن بالل إال أنه ليس فيه ذكر 
  لنيب صلى اهللا عليه و سلم يف اخلطبة الثانية واهللا أعلم أخذ ا

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا أبو عمران إبراهيم بن هانئ ثنا  - ٩٢٣٩
ج سأل الرمادي ثنا بن بكري وأبو صاحل أن الليث حدثهما قال حدثين عقيل عن بن شهاب قال أخربين سامل أن احلجا

كيف يصنع يف املوقف يوم عرفة قال سامل إن كنت تريد السنة فهجر بالصالة يوم عرفة فقال بن عمر : بن عمر 
صدق أهنم كانوا جيمعون بني الظهر والعصر يوم عرفة يف السنة قال بن شهاب فقلت لسامل أفعل ذلك رسول اهللا 

ه البخاري فقال وقال الليث وروينا عن نافع أن بن عمر صلى اهللا عليه و سلم قال سامل وهل يتبعون إال سنته أخرج
   ١٨٣كان جيمع بينهما إذا فاته مع اإلمام يوم عرفة وعن بن جريج عن عطاء إن شاء مجع وإن شاء فرق 



  باب الرواح إىل املوقف عند الصخرات واستقبال القبلة بالدعاء

ئ وأبو بكر الوراق قاال أنبا احلسن بن سفيان ثنا هشام أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو املقر - ٩٢٤٠
يف حج : بن عمار وأبو بكر بن أيب شيبة قاال ثنا حامت بن إمساعيل ثنا جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا 

النيب صلى اهللا عليه و سلم قال مث ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت أتى املوقف فجعل بطن ناقته 
القصوى إىل الصخرات وجعل حبل املشاة بني يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حىت غربت الشمس رواه مسلم 

   ١٨٤يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

  باب حيث ما وقف من عرفة أجزأه

حفص بن  أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل القاضي ثنا مسدد ثنا - ٩٢٤١
وقفت ههنا بعرفة : غياث عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

وعرفة كلها موقف ووقفت ههنا جبمع ومجع كلها موقف وحنرت ههنا مبىن ومىن كلها منحر فاحنروا يف رحالكم 
  رواه مسلم يف الصحيح عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ٩٢٤٢
عرفة : طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء قال بن جريج وأخربين حممد بن املنكدر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  موقف وارتفعوا عن حمسر  كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة واملزدلفة كلها

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد قاال ثنا أبو العباس ثنا حيىي أنبأ عبد الوهاب أنبأ بن جريج عن  - ٩٢٤٣
ارتفعوا عن عرنات وارتفعوا عن حمسر قال وعرنات بعرفات وقال عطاء وبطن عرنة : عطاء عن بن عباس أنه قال 

اه حيىي القطان عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال كان يقال وروى عن أيب الذي فيه املبىن قال الشيخ ورو
  معبد عن بن عباس مرفوعا 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس احملبويب مبرو ثنا أمحد بن سيار ثنا حممد بن كثري ثنا سفيان بن  - ٩٢٤٤
ارفعوا : ن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عيينة عن زياد بن سعد عن أيب الزبري عن أيب معبد عن ب

  عن بطن عرنة وارفعوا عن حمسر 

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل القاضي ثنا علي ثنا سفيان عن زياد بن سعد  - ٩٢٤٥
  ثل حصى اخلذف ارفعوا عن بطن حمسر وعليكم مب: إن شاء اهللا شك سفيان فذكره إال أنه قال 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان  - ٩٢٤٦
عن عمرو يعين بن دينار مسع عمرو بن عبد اهللا بن صفوان حيدث عن يزيد بن شيبان قال كنا وقوفا بعرفة يف مكان 

إين رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إليكم يقول : ألنصاري فقال بعيد من املوقف يبعده فأتانا بن مربع ا
  كونوا على مشاعركم هذه فإنكم على إرث من إرث إبراهيم عليه السالم 



فذكره بنحوه : وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن شيبان ثنا سفيان  - ٩٢٤٧
ل أتانا بن مربع األنصاري بعرفة وحنن يف مكان من املوقف يباعده عمرو يعين عن اإلمام إال أنه قال عن عن وقا

   ١٨٥فقال مث ذكره 

  باب وقت الوقوف إلدراك احلج

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ حممد بن غالب حدثنا عبد اهللا عن مالك ح  - ٩٢٤٨
بن حممد بن احلسن املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن  وأخربنا أبو أمحد عبد اهللا

كتب عبد امللك بن مروان إىل احلجاج بن يوسف أن ال : بكري ثنا مالك عن بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا أنه قال 
بن عمر حني زالت الشمس فصاح عند  خيالف عبد اهللا بن عمر يف أمر احلج فلما كان يوم عرفة جاءه عبد اهللا

سرادقة الرواح فخرج احلجاج إليه يف ملحفة معصفرة فقال هذه الساعة فقال نعم فقال انتظرين حىت أفيض علي 
ماءا فدخل فاغتسل مث خرج فسار بيين وبني أيب فقلت له إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر اخلطبة 

اهللا بن عمر كيما يسمع ذلك منه فقال عبد اهللا صدق لفظ حديث بن بكري وعجل الصالة فجعل ينظر إىل عبد 
رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن مسلمة القعنيب وغريه وقال وعجل الوقوف وقد روينا يف حديث جابر 

ر لتأخذوا بن عبد اهللا أن إتيان النيب صلى اهللا عليه و سلم املوقف كان بعد زوال الشمس وقد قال يف رواية جاب
  مناسككم 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد  - ٩٢٤٩
أفاض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعليه السكينة وأمرهم : بن كثري ثنا سفيان حدثين أبو الزبري عن جابر قال 

ين ال أدري لعلي ال ألقاهم بعد عامهم هذا أخرجه مسلم من حديث بن جريج بالسكينة وقال لتأخذ أميت منسكها فإ
  عن أيب الزبري 

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي إمالء وقراءة ثنا أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن  - ٩٢٥٠
ن سعيد الثوري عن بكري بن عطاء احلافظ إمالء ثنا عبد الرمحن بن بشر بن احلكم ثنا سفيان بن عيينة عن سفيان ب

احلج عرفات : عن عبد الرمحن بن يعمر الديلي رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
احلج عرفات فمن أدرك ليلة مجع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك أيام مىن ثالثة أيام فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه 

ه قال سفيان بن عيينة قلت لسفيان الثوري ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف وال أحسن ومن تأخر فال إمث علي
  من هذا 

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا حممد بن  - ٩٢٥١
ر قال حدثين عروة بن مضرس بن أوس بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ زكريا يعين بن أيب زائدة عن عام

حج على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأدرك الناس وهم جبمع فانطلق إىل عرفات ليال : حارثة بن الم أنه 
فأفاض منها مث رجع إىل مجع فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا أتعبت نفسي وانصبت راحليت 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى معنا صالة الغداة ووقف معنا حىت نفيض وقد أتى فهل يل من حج ف
  عرفات قبل ذلك ليال أو هنارا فقد مت حجه وقضى تفثه 



وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ عبد الباقي بن قانع ببغداد ثنا حممد بن مالك الشعريي أبو بكر ثنا  - ٩٢٥٢
أتيت : ا عبيدة بن محيد ثنا عروة يعين أبا فروة عن الشعيب عن عروة بن مضرس رضي اهللا عنه قال حيىي بن أيوب ثن

النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت جئت من جبل طيء اتعبت راحليت وأنصبت نفسي فهل يل من حج قال من وقف 
   ١٨٦معنا بعرفة فقد مت حجه 

  باب ترك صوم يوم عرفة بعرفات

احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا عبد  أخربنا أبو - ٩٢٥٣
امللك بن حممد ثنا روح بن عبادة ثنا الثوري ومالك عن أيب النضر ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر 

لمة القعنيب عن مالك بن أنس فيما قرأ حممد بن حممد بن يوسف ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد اهللا بن مس
أن ناسا اختلفوا : عليه عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهللا عن عمري موىل بن عباس عن أم الفضل بنت احلارث 

عندها يوم عرفة يف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه 
قف على بعريه بعرفة فشربه لفظ حديث القعنيب ويف رواية روح متاروا وقال فشرب وهو بقدح من لنب وهو وا

  بعرفة خيطب الناس رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن مسلمة ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي عن مالك 

ن يعقوب ثنا أبو أسامة أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد ب - ٩٢٥٤
الكليب ثنا حسن بن الربيع ثنا احلارث بن عبيد عن حوشب بن عقيل عن مهدي اهلجري عن عكرمة عن بن عباس 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن صوم يوم عرفة بعرفة كذا قال احلارث بن عبيد واحملفوظ عن : قال 
  عكرمة عن أيب هريرة 

اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس ثنا أبو أسامة ثنا سليمان بن حرب أخربنا أبو عبد  - ٩٢٥٥
ثنا حوشب بن عقيل عن مهدي اهلجري عن عكرمة قال كنا عند أيب هريرة فحدثنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ب ويف حديث أم الفضل كفاية أنه هنى عن صوم يوم عرفة بعرفة وكذلك رواه أبو داود الطيالسي عن حوش: سلم 
١٨٧   

  باب أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن جنيد ثنا حممد بن إبراهيم العبدي  - ٩٢٥٦
اهللا صلى اهللا  ثنا بن بكري ثنا مالك عن زياد بن أيب زياد موىل بن عياش عن طلحة بن عبيد اهللا بن كريز ان رسول

أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي ال إله إال اهللا وحده ال شريك : عليه و سلم قال 
  له هذا مرسل وقد روي عن مالك بإسناد آخر موصوال ووصله ضعيف 

حلسن ثنا عبد اجمليد بن عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا علي بن ا - ٩٢٥٧
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : العزيز ثنا بن جريج عن حسني بن عبد اهللا اهلامشي عن عكرمة عن بن عباس قال 

  و سلم يدعو بعرفة يداه إىل صدره كاستطعام املسكني 



ين ثنا حممد بن عباس ثنا أمحد أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان أبو الشيخ األصبها - ٩٢٥٨
بن إبراهيم الدورقي ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا موسى بن عبيدة عن أخيه عبد اهللا بن عبيدة عن علي بن أيب طالب 

أكثر دعائي ودعاء األنبياء قبلي بعرفة ال إله إال اهللا وحده : رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ه امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل يف قليب نورا ويف مسعي نورا ويف بصري نورا ال شريك له ل

اللهم اشرح يل صدري ويسر يل أمري وأعوذ بك من وسواس الصدر وشتات األمر وفتنة القرب اللهم إين أعوذ بك 
شر بوائق الدهر تفرد به موسى بن عبيدة من شر ما يلج يف الليل وشر ما يلج يف النهار وشر ما هتب به الرياح ومن 

وهو ضعيف ومل يدرك أخوه عليا رضي اهللا عنه وروينا عن أيب شعبة أنه قال رمقت بن عمر وهو بعرفة ألمسع ما 
   ١٨٨يدعو قال فما زاد على أن قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير 

  عرفات باب التعريف بغري

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا  - ٩٢٥٩
أبو عوانة ح وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا موسى بن هارون بن عبد اهللا ثنا 

يت احلسن البصري يوم عرفة بعد العصر جلس فدعا وذكر اهللا عز و جل رأ: خلف بن هشام ثنا أبو عوانة قال 
  فاجتمع الناس ويف رواية مسلم رأيت احلسن خرج يوم عرفة من املقصورة بعد العصر فقعد فعرف 

أخربنا الشريف أبو الفتح أنبأ عبد الرمحن بن أيب شريح ثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن اجلعد أنبأ  - ٩٢٦٠
ال سألت احلكم ومحادا عن اجتماع الناس يوم عرفة يف املساجد فقاال هو حمدث وعن منصور عن إبراهيم شعبة ق

   ١٨٩قال أول من صنع ذلك بن عباس : قال هو حمدث وعن قتادة عن احلسن 

  باب ما جاء يف فضل عرفة

بن عبد الرمحن بن مايت  حدثنا أبو منصور الظفر بن حممد بن أمحد احلسيين رمحه اهللا إمالء ثنا علي - ٩٢٦١
بالكوفة ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة ثنا جعفر بن عون عن أيب العميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب 

آية يف كتابكم تقرءوهنا لو : عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن رجال قال لعمر رضي اهللا عنه يا أمري املؤمنني 
ذلك اليوم عيدا فقال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت  علينا معشر اليهود نزلت الختذنا

ورضيت لكم اإلسالم دينا فقال عمر رضي اهللا عنه فقد عرفنا ذلك اليوم واملكان الذي أنزلت فيه نزلت على 
ح ورواه مسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعرفات يوم مجعة رواه البخاري يف الصحيح عن احلسن بن الصبا

  عن عبد بن محيد مجيعا عن جعفر بن عون 

وأخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا عبد اهللا بن  - ٩٢٦٢
قال يهودي لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أما لو : إدريس عن أبيه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال 

} اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا { ينا معشر اليهود نزلت هذه اآلية عل
نعلم اليوم الذي نزلت فيه الختذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قد علمت املوضع الذي 



و سلم وحنن بعرفة عشية مجعة رواه مسلم يف نزلت فيه واليوم والساعة نزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن عبد اهللا بن إدريس 

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن منقذ اخلوالين  - ٩٢٦٣
بن يوسف حيدث عن سعيد بن املسيب عن عائشة زوج  ثنا بن وهب عن خمرمة بن بكري عن أبيه قال مسعت يونس

ما من يوم أكثر أن يعتق اهللا فيه عبدا من النار : النيب صلى اهللا عليه و سلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ريه من يوم عرفة وأنه ليدنو مث يباهي املالئكة فيقول ما أراد هؤالء رواه مسلم يف الصحيح عن هارون بن سعيد وغ

  عن بن وهب 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني بن احلسن القطان ثنا علي  - ٩٢٦٤
بن احلسن بن أيب عيسى اهلاليل ثنا أبو داود الطيالسي ثنا عبد القاهر بن السري حدثين بن لكنانة بن العباس بن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعا عشية عرفة ألمته : مرداس  مرداس السلمي عن أبيه عن جده عباس بن
باملغفرة والرمحة فأكثر الدعاء فأوحى اهللا تعاىل إليه أين قد فعلت إال ظلم بعضهم بعضا وأما ذنوهبم فيما بيين وبينهم 

لظامل فلم جيبه تلك العشية فقد غفرهتا فقال يا رب إنك قادر على أن تثيب هذا املظلوم خريا من مظلمته وتغفر هلذا ا
فلما كان غداة املزدلفة أعاد الدعاء فأجابه اهللا عز و جل اين قد غفرت هلم فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فقال له بعض أصحابه يا رسول اهللا تبسمت يف ساعة مل تكن تبسم فيها قال تبسمت من عدو اهللا إبليس أنه ملا علم 

   ١٩٠يف أميت أهوى يدعو بالويل والثبور وحيثو التراب على رأسه  أن اهللا قد استجاب يل

  باب ما يفعل من دفع من عرفة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو املقرئ وأبو بكر الوراق قاال أنبأ احلسن بن سفيان ثنا هشام  - ٩٢٦٥
يف حج : ر بن حممد عن أبيه عن جابر رضي اهللا عنه بن عمار وأبو بكر بن أيب شيبة قاال ثنا حامت بن إمساعيل ثنا جعف

النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فلم يزل واقفا حىت غربت الشمس وذهبت الصفرة قليال حني غاب القرص أردف 
أسامة بن زيد خلفه فدفع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد شنق للقصوى الزمام حىت أن رأسها ليصيب مورك 

ده يعين اليمىن السكينة كلما أتى حبال من احلبال أرخى هلا قليال حىت تصعد حىت أتى املزدلفة رواه رحله ويقول بي
  مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد اهللا بن  - ٩٢٦٦
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : الل عن عمرو بن أيب عمرو عن سعيد بن جبري عن بن عباس وهب أنبأ سليمان بن ب

و سلم التفت بعرفة يف النفر والناس يضربون فقال السكينة أيها الناس فإن الرب ليس باإليضاع أخرجه البخاري يف 
  الصحيح عن سعيد بن أيب مرمي عن إبراهيم بن سويد عن عمرو أمت من ذلك 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل القاضي ثنا حممد بن  - ٩٢٦٧
أفاض رسول اهللا صلى اهللا عليه و : كثري أنبأ سفيان بن سعيد عن األعمش عن احلكم عن مقسم عن بن عباس قال 



بالسكينة فإن الرب ليس بإجياف اخليل واإلبل سلم من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامة فقال أيها الناس عليكم 
  فقال فما رأيتها رافعة يديها عادية حىت أتى مجعا 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا أمحد بن اخلليل ثنا يونس بن حممد ثنا محاد  - ٩٢٦٨
ي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو بكر ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاض

حممد بن إسحاق الصغاين أنبأ سريج بن النعمان اجلوهري ثنا محاد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن بن 
أفاض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عرفة وأنا رديفه فجعل : عباس أن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما قال 

حىت إن ذفريها لتكاد تصيب قادمة الرحل وهو يقول يا أيها الناس عليكم السكينة والوقار فإن الرب  يكبح راحلته
  ليس بإيضاع اإلبل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو سعيد بن أيب عمرو  - ٩٢٦٩
د بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حمم

سئل أسامة بن زيد رضي اهللا عنه وأنا جالس كيف كان يسري رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة : أبيه قال 
ي الوداع حني دفع فقال كان يسري العنق فإذا وجد فجوة نص قال هشام النص أرفع من العنق أخرجه البخار

   ١٩١ومسلم من أوجه عن هشام بن عروة 

  باب من استحب سلوك طريق املأزمني دون طريق ضب وتأخري املغرب إىل العشاء

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عمرو احلرشي  - ٩٢٧٠حىت يأيت املزدلفة 
ربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين ثنا حيىي بن حيىي أنبأ إمساعيل بن جعفر ح وأخ

أبو عبد اهللا أمحد بن احلسن الصويف ثنا حيىي بن أيوب ثنا إمساعيل بن جعفر أخربين حممد بن أيب حرملة عن كريب 
من عرفات فلما بلغ قال ردفت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : موىل بن عباس عن أسامة بن زيد رضي اهللا عنه 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الشعب األيسر الذي دون املزدلفة أناخ فبال مث جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ 
وضوءا خفيفا مث قلت الصالة يا رسول اهللا فقال الصالة أمامك فركب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت أتى 

صلى اهللا عليه و سلم غداة مجع قال كريب فأخربين بن عباس عن الفضل  املزدلفة فصلى مث ردف الفضل رسول اهللا
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يزل يليب حىت رمى مجرة العقبة رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة عن 

الشعب إمساعيل ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي وحيىي بن أيوب وغريمها ورواه إبراهيم بن عقبة عن كريب فقال 
  الذي يدخله األمراء 

أخربناه حممد بن عبد اهللا احلافظ وأبو حممد عبيد بن حممد بن حممد بن مهدي القشريي لفظا قاال ثنا أبو  - ٩٢٧١
العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عثمان بن عمر بن فارس أبو حممد أنبأ سفيان الثوري عن 

كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما انتهى : عن أسامة رضي اهللا عنه قال إبراهيم بن عقبة عن كريب 
إىل الشعب الذي يدخله األمراء دخله فدعا مباء فتوضأ فقلت الصالة فقال الصالة أمامك فلما أتى املزدلفة أقام 

  فصلى املغرب فلم حيل آخر الناس حىت أقام الصالة فصلى العشاء 



احلسن حممد بن احلسني العلوي رمحه اهللا أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن شعيب البزمهراين أخربنا أبو  - ٩٢٧٢
ثنا أمحد بن حفص بن عبد اهللا حدثين أيب حدثين إبراهيم بن طهمان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب موىل بن عباس 

ني دفع من عرفة فقال دفع من عرفة سألت أسامة بن زيد كيف صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ح: أنه قال 
حىت إذا كان عند الشعب عدل إليه فنزل فبال فأتيته مباء فتوضأ وضوءا خفيفا فقلت أال نصلي فقال الصالة أمامك 

مث ركب حىت أتى مجعا ونزل فتوضأ وضوءه للصالة مث صلى صالة املغرب ثالث ركعات مث صلى صالة العشاء 
   ١٩٢ركعتني ومل يكن بينهما سبحة 

  باب اجلمع بني الصالتني باملزدلفة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد جعفر بن هارون بن إبراهيم النحوي ببغداد ثنا إسحاق بن  - ٩٢٧٣
صدقة ثنا خالد بن خملد ثنا سليمان ثنا حيىي بن سعيد أخربين عدي بن ثابت أخربين عبد اهللا بن يزيد اخلطمي أخربين 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى يف حجة الوداع املغرب والعشاء : نصاري رضي اهللا عنه أبو أيوب األ
  اآلخرة باملزدلفة رواه البخاري يف الصحيح عن خالد بن خملد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ  - ٩٢٧٤
بن بالل عن حيىي بن سعيد أخربين عدي بن ثابت أن عبد اهللا بن يزيد اخلطمي حدثه ح وأخربنا أبو عبد اهللا  سليمان

أخربين أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد ثنا القعنيب فيما قرأ على مالك عن حيىي بن سعيد عن عدي بن ثابت 
أنه صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و :  عنه أخربه األنصاري عن عبد اهللا بن يزيد اخلطمي أن أبا أيوب رضي اهللا

سلم يف حجة الوداع املغرب والعشاء باملزدلفة مجيعا مل يذكر يف رواية سليمان مجيعا رواه البخاري يف الصحيح عن 
  القعنيب عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي عن سليمان 

كر بن احلسن القاضي وحممد بن موسى بن الفضل قالوا ثنا أبو وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وأبو ب - ٩٢٧٥
العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين حدثين عبد اهللا بن يوسف ثنا مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا 

عن بن احلافظ أخربين علي بن حممد بن سختويه ثنا جعفر بن حممد بن احلسني ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى املغرب والعشاء باملزدلفة مجيعا : شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن بن عمر 
   ١٩٣رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

  باب اجلمع بينهما بإقامة إقامة لكل صالة

أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي وأبو بكر  - ٩٢٧٦
يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين مالك بن أنس وبن أيب ذئب عن بن شهاب عن سامل 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى املغرب والعشاء باملزدلفة مجيعا قال بن أيب ذئب يف : بن عبد اهللا عن أبيه 
يث مل يناد يف كل واحدة منهما إال بإقامة ومل يسبح بينهما وال على أثر واحدة منهما رواه البخاري يف الصحيح احلد

  عن آدم بن أيب إياس عن بن أيب ذئب وقال يف احلديث مجع املغرب والعشاء جيمع كل واحدة منهما بإقامة 



ين أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا وكيع عن بن أيب وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخرب - ٩٢٧٧
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مجع بينهما باملزدلفة وصلى كل واحدة منهما : ذئب عن الزهري عن سامل عن أبيه 

  بإقامة ومل يتطوع قبل كل واحدة منهما وال بعدها 

أنبأ إمساعيل بن علي اخلطيب ثنا موسى بن  وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن احلمامي املقرئ ببغداد - ٩٢٧٨
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : احلسن ثنا معلى بن أسد ثنا وهيب عن بن أيب ذئب عن الزهري عن سامل عن أبيه 

مجع بني املغرب والعشاء وأقام لكل واحدة وقد مضى يف كتاب الصالة اختالف الرواة فيه على سعيد بن جبري عن 
  بن عمر 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن حممد بن عيسى الربيت ثنا  - ٩٢٧٩
أبو نعيم ثنا سفيان ح وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا عبد الرزاق 

أنه مجع بني املغرب والعشاء جبمع فقيل له ما هذه : جبري عن بن عمر  ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن
الصالة يا أبا عبد الرمحن قال صليتهما صالة املغرب ثالثا والعشاء ركعتني مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف 

   ١٩٤الرزاق  هذا املكان بإقامة واحدة لفظ حديث عبد الرزاق رواه مسلم يف الصحيح عن عبد بن محيد عن عبد

  باب اجلمع بينهما بأذان وإقامتني

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو املقرئ وأبو بكر الوراق قاال أنبأ احلسن بن سفيان ثنا  - ٩٢٨٠
ضي هشام بن عمار وأبو بكر بن أيب شيبة قاال ثنا حامت بن إمساعيل ثنا جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا ر

يف حج النيب صلى اهللا عليه و سلم قال حىت أتى املزدلفة فصلى هبا املغرب والعشاء بأذان وإقامتني ومل : اهللا عنه 
   ١٩٥يصل بينهما شيئا رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

  باب من فصل بني الصالتني بتطوع وأكل وأذن وأقام لكل واحدة منهما

د اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو زرعة عبد أخربنا أبو عب - ٩٢٨١
: الرمحن بن عمرو الدمشقي ثنا أمحد يعين بن خالد الوهيب ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن يزيد قال 

ل من هذا الذي يليب يف هذا املكان خرجت مع بن مسعود إىل مكة فلم يزل يليب فسمعه أعرايب عشية عرفة فقا
فسمعت بن مسعود يقول لبيك عدد التراب لبيك ما مسعته قاهلا قبلها وال بعدها مث قدمنا مجعا فصلى بنا الصالتني 

كل صالة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما مث صلى الفجر حني طلع الفجر وقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
الصالتني حتوالن عن وقتهما يف هذا املكان يعين املغرب والفجر فما يقدم الناس مجعا حىت يعتموا  سلم قال إن هاتني

وصالة الفجر هذه الساعة مث وقف حىت أسفر فقال لو أن أمري املؤمنني يعين عثمان بن عفان رضي اهللا تعاىل عنه 
مث مل يقطع التلبية حىت رمى مجرة العقبة  أفاض اآلن لقد أصاب السنة فما أدري أقوله كان أسرع أو إفاضة عثمان

يوم النحر رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن رجاء عن إسرائيل قال اإلمام أمحد ومل أثبت عنهما قوله حتوالن 
  عن وقتهما 



عمرو  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد احلافظ أنبأ أبو عروبة احلراين ثنا عبد الرمحن بن - ٩٢٨٢
حج عبد اهللا فذكر احلديث قال فأتينا : البجلي ثنا زهري ثنا أبو إسحاق قال مسعت عبد الرمحن بن يزيد يقول 

املزدلفة حني األذان بالعتمة أو قريبا من ذلك فأمر رجال فأذن وأقام مث صلى املغرب وصلى بعدها ركعتني مث دعا 
عشاء اآلخرة ركعتني وذكر باقي احلديث رواه البخاري يف بعشائه مث أمر أرى شك زهري فأذن وأقام مث صلى ال

الصحيح عن عمرو بن خالد عن زهري وجعل زهري لفظ التحويل من قول عبد اهللا وروينا يف كتاب الصالة عن 
   ١٩٦األسود عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه فعل ذلك 

  باب من فصل بينهما مقدار ما ينيخ بعريه

عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قالوا ثنا أبو العباس حممد بن أخربنا أبو  - ٩٢٨٣
كم أنبأ بن وهب أخربين مالك بن أنس ح وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احل

بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا القعنيب فيما قرأ على مالك ح وأخربنا حممد 
نا حيىي بن حيىي قال قرأت على بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب إمالء ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ث

دفع رسول اهللا صلى اهللا : مالك عن موسى بن عقبة عن كريب موىل بن عباس عن أسامة بن زيد أنه مسعه يقول 
عليه و سلم من عرفة حىت إذا كان بالشعب نزل فبال مث توضأ ومل يسبغ الوضوء فقلت له الصالة قال الصالة 

فتوضأ فأسبغ الوضوء مث أقيمت الصالة فصلى املغرب مث أناخ كل إنسان أمامك فركب فلما جاء املزدلفة نزل 
بعريه يف منزله مث أقيمت العشاء فصالها ومل يصل بينهما شيئا رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب ورواه مسلم 

  عن حيىي بن حيىي 

ن عبد اهللا بن يونس ثنا زهري ثنا أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد ب - ٩٢٨٤
إبراهيم بن عقبة أخربين كريب أنه سأل أسامة بن زيد قلت أخربين كيف فعلتم أو صنعتم عشية ردفت رسول اهللا 

جئنا الشعب الذي ينيخ فيه الناس للمعرس فأناخ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ناقته : صلى اهللا عليه و سلم قال 
إهراق املاء مث دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ جدا قلت يا رسول اهللا الصالة قال مث بال ما قال زهري 

الصالة أمامك قال فركب حىت قدمنا املزدلفة فأقام املغرب مث أناخ الناس يف منازهلم ومل حيلوا حىت أقام العشاء 
أنا يف سباق قريش على رجلي  فصلى مث حل الناس قال قلت كيف فعلتم حني أصبحتم قال ردفه الفضل وانطلقت

باب من قال يصليهما باملزدلفة أو  ١٩٧أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن حيىي بن آدم عن زهري بن معاوية 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا إبراهيم  - ٩٢٨٥حيث قضى اهللا عز و جل 

من : ن هارون أنبأ حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد عن عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنه قال بن عبد اهللا أنبأ يزيد ب
سنة احلج أن يصلي اإلمام الظهر والعصر واملغرب والعشاء اآلخرة والصبح مبىن مث يغدوا إىل عرفة فيقيل حيث 

بعرفات حىت تغيب الشمس مث  قضى له حىت إذا زالت الشمس خطب الناس مث صلى الظهر والعصر مجيعا مث وقف
يفيض فيصلي باملزدلفة أو حيث قضى اهللا عز و جل مث يقف جبمع حىت إذا أسفر دفع قبل طلوع الشمس فإذا رمى 

   ١٩٨اجلمرة الكربى حل له كل شيء حرم عليه إال النساء والطيب حىت يزور البيت 

  باب حيث ما وقف من املزدلفة أجزأه



ن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أخربنا أبو زكريا ب - ٩٢٨٦
أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين أسامة بن زيد الليثي أن عطاء بن أيب رباح حدثه أنه مسع 

قف وكل املزدلفة موقف وكل مىن كل عرفة مو: جابر بن عبد اهللا حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد بن أيوب ثنا بن أيب مرمي ثنا الفريايب ثنا  - ٩٢٨٧
أيب بكر ثنا سفيان ح وأخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن 

حممد بن عبد اهللا األسدي ثنا سفيان بن سعيد عن عبد الرمحن بن احلارث بن عياش بن أيب ربيعة عن زيد بن علي 
وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعرفة فقال : عن أبيه عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن علي رضي اهللا عنه قال 

أفاض من عرفة حني غابت الشمس وأردف أسامة وهو يسري على هذا عرفة وهو املوقف وعرفة كلها موقف مث 
هينته والناس يضربون ميينا ومشاال ال يلتفت إليهم وهو يقول يا أيها الناس عليكم بالسكينة حىت أتى مجعا فصلى هبا 

 هذا الصالتني مجيعا فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه فقال هذا قزح وهو املوقف ومجع كلها موقف وقال يعين مبىن
املنحر ومىن كلها منحر لفظ حديث املقرئ وحديث بن عبدان انتهى إىل قوله فصلى هبا الصالتني وقال يعنق على 

  بعريه بدل قوله يسري على هينته والباقي مبعناه 

ن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم ب - ٩٢٨٨
سألت عبد اهللا بن عمرو وهو : مرزوق ثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون قال 

واقف بعرفة عن املشعر احلرام فسكت حىت أفاض وتلبطت أيدي الركاب يف تلك اجلبال فقال هذا املشعر احلرام 
  كذا قال عبد اهللا بن عمرو وقيل عبد اهللا بن عمر 

و عبد اهللا وأبو سعيد قاال ثنا أبو العباس ثنا إبراهيم ثنا عفان بن مسلم عن هشيم أنبأ احلجاج وأخربنا أب - ٩٢٨٩
  أذكروا اهللا عند املشعر احلرام قال هو اجلبل وما حوله : بن أرطأة عن نافع عن بن عمر أنه قال 

بن مسلم ثنا أبو حذيفة عن سفيان  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد قاال ثنا أبو العباس ثنا إبراهيم - ٩٢٩٠
سألت سعيد بن جبري عن املشعر احلرام فقال ما بني جبلي مجع وروينا عن عطاء بن أيب رباح أنه : عن السدي قال 

   ١٩٩قال أظن أن النيب صلى اهللا عليه و سلم نزل ليلة مجع منازل األئمة اآلن ليلة مجع 

  باب من خرج من املزدلفة بعد نصف الليل

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ٩٢٩١
سفيان أنه مسع عبيد اهللا بن أيب يزيد يقول مسعت بن عباس يقول ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن 

سفيان بن عيينة عن ميمون بن عمران وهو موىل حممد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا علي بن عبد اهللا ثنا 
أنا ممن قدم : مزاحم أخي الضحاك بن مزاحم اهلاليل قال حدثين عبيد اهللا بن أيب يزيد أنه مسع بن عباس يقول 

 رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليلة املزدلفة يف ضعفة أهله ويف رواية الشافعي كنت ممن قدم رسول اهللا صلى اهللا



عليه و سلم من ضعفة أهله من املزدلفة إىل مىن رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا ورواه مسلم عن أيب 
  بكر بن أيب شيبة عن سفيان ورواه عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس كذلك 

إسحاق بن إبراهيم أنبأ حممد  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا - ٩٢٩٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث يب من مجع بسحر مع : بن بكر أنبأ بن جريج أخربين عطاء عن بن عباس 

ثقل النيب صلى اهللا عليه و سلم قلت لعطاء بلغك أن بن عباس قال بعثين النيب صلى اهللا عليه و سلم بليل قال ال إال 
ن عباس رمينا اجلمرة قبل الفجر وأين صلى الفجر قال ال إال كذلك بسحر رواه مسلم بسحر كذلك قلت فقال ب

  يف الصحيح عن عبد بن محيد عن حممد بن بكر إال أنه قال عند قوله بليل بليل طويل قال ال إال كذلك بسحر 

بن حرب ثنا محاد بن  أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا سليمان - ٩٢٩٣
عجلين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الثقل من مجع بليل : زيد عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أنه قال 
  رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب 

و العباس أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا حيىي بن إبراهيم قالوا ثنا أب - ٩٢٩٤
حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين يونس بن يزيد عن بن شهاب أن سامل بن 

كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند املشعر احلرام باملزدلفة بليل فيذكرون اهللا ما : عبد اهللا أخربه أن عبد اهللا بن عمر 
ام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم مىن لصالة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك بدا هلم مث يدفعون قبل أن يقف اإلم

  فإذا قدموا رموا اجلمرة وكان بن عمر يقول أرخص يف أولئك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين علي بن محشاذ العدل ثنا أمحد بن إبراهيم ح وأخربنا علي بن أمحد ب - ٩٢٩٥
عبدان أنبأ أمحد بن عبيد أنبأ بن ملحان قاال ثنا بن بكري حدثين الليث أخربين يونس قال بن شهاب قال سامل فكان 

فذكر احلديث مبثله سواء رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري ورواه مسلم عن أيب : عبد اهللا بن عمر يقدم 
  الطاهر وحرملة عن بن وهب 

اهللا احلافظ حدثين أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حممد بن عمرو احلرشي ثنا  أخربنا أبو عبد - ٩٢٩٦
استأذنت سودة رسول اهللا صلى اهللا : القعنيب أنبأ أفلح بن محيد عن القاسم عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت 

طة الثقيلة يقوله القاسم قالت عليه و سلم ليلة املزدلفة أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة ثبطة والثب
فأذن هلا فخرجت قبل دفعة الناس وحبسنا حىت أصبحنا فدفعنا بدفعه وألن أكون استأذنت رسول اهللا صلى اهللا 

عليه و سلم كما استأذنت سودة فأكون ادفع بإذنه قبل الناس أحب إىل من مفروح به رواه البخاري يف الصحيح 
  عن القعنيب عن أيب نعيم عن أفلح ورواه مسلم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن  - ٩٢٩٧
بن علي بن عفان ثنا حممد بن عبيد الطنافسي عن عبيد اهللا بن عمر عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 

استأذنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما استأذنته سودة فأصلي وددت أين كنت : رضي اهللا عنها قالت 



الصبح مبىن وأرمي اجلمرة قبل أن جييء الناس فقالوا لعائشة واستأذنت سودة قالت نعم إهنا كانت امرأة ثقيلة ثبطة 
  الرمحن فأذن هلا أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث عبيد اهللا وقد أخرجاه خمتصرا من حديث الثوري عن عبد 

وحدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد ثنا احلسن بن  - ٩٢٩٨
كنا : حممد الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سامل بن شوال عن أم حبيبة رضي اهللا عنها قالت 

لم من مجع إىل مىن رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة نغلس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
  وغريه عن سفيان 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو بكر  - ٩٢٩٩
أن : يبة رضي اهللا عنها حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن عطاء عن بن شوال عن أم حب

   ٢٠٠النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر بعض أزواجه أن تنفر من مجع بليل أخرجه مسلم من حديث بن جريج 

  باب من بات باملزدلفة حىت يصبح

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو املقرئ وأبو بكر الوراق قاال أخربنا احلسن بن سفيان ثنا  - ٩٣٠٠
ن عمار وأبو بكر بن أيب شيبة قاال ثنا حامت بن إمساعيل ثنا جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا رضي هشام ب

أتى املزدلفة فصلى هبا املغرب والعشاء بأذان وإقامتني ومل يصل : اهللا عنه يف حج النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
سلم حىت طلع الفجر فصلى الفجر حني تبني له الصبح بأذان بينهما شيئا مث اضطجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

وإقامة مث ركب القصواء حىت أتى املشعر احلرام فرقى عليه فحمد اهللا وكربه وهلله فلم يزل واقفا حىت أسفر جدا مث 
   ٢٠١دفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

  غليس بصالة الصبح باملزدلفةباب الت

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا السري يعين بن خزمية ثنا عمر بن  - ٩٣٠١
ما رأيت رسول اهللا : حفص بن غياث ثنا أيب ثنا األعمش حدثين عمارة عن عبد الرمحن بن يزيد قال قال عبد اهللا 

ة بغري ميقاهتا إال صالتني مجع بني املغرب والعشاء جبمع وصلى الفجر قبل ميقاهتا صلى اهللا عليه و سلم صلى صال
   ٢٠٢رواه البخاري يف الصحيح عن عمر بن حفص وأخرجه مسلم من وجهني آخرين عن األعمش 

  باب الدفع من املزدلفة قبل طلوع الشمس

فر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جع - ٩٣٠٢
الطيالسي ثنا شعبة عن أيب إسحاق قال مسعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه جبمع 

إن املشركني كانوا ال يفيضون حىت تطلع الشمس ويقولون اشرق ثبري وأن رسول : بعد ما صلى الصبح وقف فقال 
هم فأفاض قبل طلوع الشمس رواه البخاري يف الصحيح عن حجاج بن منهال عن اهللا صلى اهللا عليه و سلم خالف

  شعبة 



أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا أنبأ أبو حامد بن الشرقي احلافظ إمالء من  - ٩٣٠٣
يل أيوب وحنن ههنا اذهب بنا إىل  حفظه ثنا حممد بن حيىي الذهلي ثنا عبد الرزاق بن مهام رمحه اهللا أنبأ معمر قال قال

جعفر بن حممد فإنه بلغين أنه أمر الناس أن ال ينفروا من مجع حىت تطلع الشمس قال معمر فذهبت مع أيوب حىت 
أتينا فسطاطه فإذا عنده قوم من العلوية وهو يتحدث معهم فلما بصر بأيوب قام فخرج من فسطاطه حىت اعتنق 

فسطاط آخر قال معمر كره أن جيلسه معهم قال مث دعا بطبق من متر فجعل يناول أيوب مث أخذ بيده فحوله إىل 
أيوب بيده مث قال اذهبوا إىل هؤالء بطبق فإنا إن بعثنا إليهم تركونا وإال شنعوا علينا فقال له أيوب ما هذا الذي 

طلع الشمس فقال سبحان بلغين عنك قال وما بلغك عين قال بلغين أنك أمرت الناس أن ال يدفعوا من مجع حىت ت
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : اهللا خالف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حدثين أيب عن جابر بن عبد اهللا 

دفع من مجع قبل أن تطلع الشمس ولكن الناس حيملون علينا ويروون عنا ما ال نقول ويزعمون أن عندنا علما ليس 
ناس لعلما ليس عندنا ولكن لنا حق وقرابة فلم يزل يذكر من حقهم وقرابتهم حىت عند الناس واهللا ان عند بعض ال

  رأيت الدمع جيري من عني أيوب 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا عبد  - ٩٣٠٤
د عن بن جريج عن حممد بن قيس بن خمرمة عن املسور بن خمرمة الرمحن بن املبارك العنسي ثنا عبد الوارث بن سعي

خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعرفة فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال أما بعد فإن أهل : رضي اهللا عنهما قال 
الشرك واألوثان كانوا يدفعون من ههنا عند غروب الشمس حىت تكون الشمس على رؤوس اجلبال مثل عمائم 

لرجال على رؤوسها هدينا خمالف هديهم وكانوا يدفعون من املشعر احلرام عند طلوع الشمس على رؤوس اجلبال 
مثل عمائم الرجال على رؤوسها هدينا خمالف هلديهم رواه عبد اهللا بن إدريس عن بن جريج عن حممد بن قيس بن 

  يوم احلج األكرب مث ذكر ما بعده مبعناه مرسال  خمرمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطب يوم عرفة فقال هذا

ا

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان  - ٩٣٠٥
رأيت أبا بكر : بن نصر ثنا سفيان عن بن املنكدر عن سعيد بن عبد الرمحن بن يربوع عن جبري بن احلويرث قال 

 عنه واقفا على قزح وهو يقول أيها الناس أصبحوا أيها الناس أصبحوا مث دفع فإين ألنظر إىل فخذه قد رضي اهللا
   ٢٠٣انكشفت مما حيرش بعريه مبحجنه 

  باب اإليضاع يف وادي حمسر

هشام أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو املقرئ وأبو بكر الوراق قاال أنبأ احلسن بن سفيان ثنا  - ٩٣٠٦
يف حج النيب صلى : بن عمار وأبو بكر بن أيب شيبة قاال ثنا حامت بن إمساعيل ثنا جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر 

  اهللا عليه و سلم قال حىت إذا أتى حمسرا حرك قليال رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

د بن أيوب ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم قال وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ سليمان بن أمح - ٩٣٠٧
وحدثنا حفص ثنا قبيصة قال وحدثنا يوسف القاضي ومعاذ بن املثىن قاال ثنا بن كثري قالوا ثنا سفيان عن أيب الزبري 

قال أفاض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأوضع يف وادي حمسر : عن جابر 
  مرهم أن يرموا اجلمار مثل حصى اخلذف وقال خذوا عين مناسككم لعلي ال أراكم بعد عامي هذا وأ



أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد  - ٩٣٠٨
احلارث عن زيد بن علي عن أبيه  بن أيب بكر ثنا حممد بن عبد اهللا األسدي ثنا سفيان بن سعيد عن عبد الرمحن بن

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أفاض من مجع : عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن علي بن أيب طالب رضي اهللا تعاىل عنه 
  حىت أتى حمسرا ففزع ناقته حىت جاوز الوادي فوقف مث أردف الفضل مث أتى اجلمرة فرماها 

أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل ثنا حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ  - ٩٣٠٩
أيوب بن سليمان بن بالل حدثين أبو بكر وهو بن أيب أويس عن سليمان بن بالل قال قال حيىي بن سعيد أخربين أبو 

ن العباس بن عبد املطلب رضي الزبري أن أبا معبد موىل عبد اهللا بن عباس أخربه أنه مسع عبد اهللا بن العباس حيدث ع
ملا كان يوم عرفة والفضل رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والناس كثري حول رسول اهللا : اهللا عنه أنه قال 

صلى اهللا عليه و سلم فلما كثر الناس قلت سيحدثين الفضل عما صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الفضل 
ليه و سلم ودفع الناس معه فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميسك بزمام بعريه دفع رسول اهللا صلى اهللا ع

وجعل ينادي الناس عليكم السكينة فلما بلغ املزدلفة نزل فصلى املغرب والعشاء اآلخرة مجيعا حىت إذا طلع الفجر 
س بعريه وجعل يقول أيها الناس صلى الصبح مث وقف باملزدلفة عند املشعر احلرام مث دفع ودفع الناس معه ميسك برأ

عليكم السكينة حىت إذا بلغ حمسرا أوضع شيئا وجعل يقول عليكم حبصى اخلذف وكذلك رواه إمساعيل بن أيب 
  أويس عن أخيه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ببغداد وأبو احلسن علي بن أمحد بن  - ٩٣١٠
ان قاال أنبأ أبو علي حممد بن معاذ بن املستهل املعروف بدران حبلب ثنا القعنيب حدثين أيب مسلمة قرقوب التمار هبمذ

أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان يوضع ويقول : بن قعنب ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن املسور بن خمرمة 
 يوضع أشد اإليضاع أخذه عن عمر الرجز إليك تعدو قلقا وضينها خمالف دين النصارى دينها وكان بن الزبري

  رضي اهللا عنه يعين اإليضاع يف وادي حمسر 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن نافع  - ٩٣١١
  أن عبد اهللا بن عمر كان حيرك راحلته يف بطن حمسر قدر رمية حبجر : 

أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن  أخربنا - ٩٣١٢
كانت إذا : سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب أنبأ سليمان بن بالل عن علقمة عن أمه عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا 

عيها قالت فزجرهتا يوما فوقعت الدابة على نفرت غداة املزدلفة فإذا جاءت بطن حمسر قالت يل أزجري الدابة وارف
يديها وعليها اهلودج مث زجرهتا الثانية فرفعها اهللا فلم يضرها شيئا وكانت ترفع دابتها حىت تقطع بطن حمسر وتدخل 

   ٢٠٤بطن مىن وروينا يف ذلك عن عبد اهللا بن مسعود وحسني بن علي رضي اهللا تعاىل عنهم 

  باب من مل يستحب اإليضاع

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن حممد بن عيسى  - ٩٣١٣
إمنا كان : القاضي ثنا أبو النعمان حممد بن الفضل ثنا محاد بن زيد عن كثري بن شنظري عن عطاء عن بن عباس قال 



قد علقوا القعاب والعصى فإذا أفاضوا تقعقعوا فأنفرت بدء اإليضاع من أهل البادية كانوا يقفون حافيت الناس 
بالناس فلقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإن ذفري ناقته لتمس حاركها وهو يقول يا أيها الناس عليكم 

  بالسكينة 

سليمان وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا وهب بن بيان ثنا عبيدة ثنا  - ٩٣١٤
أفاض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عرفة : األعمش عن احلكم عن مقسم عن بن عباس رضي اهللا عنه قال 

فذكر احلديث إىل قوله حىت أتى مجعا قال مث أردف الفضل بن عباس وقال يا أيها الناس إن الرب ليس بإجياف اخليل 
   أتى مىن واإلبل فعليكم بالسكينة فما رأيتها رافعة يديها حىت

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا جعفر بن حممد بن شاكر ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة  - ٩٣١٥
حدثين عزرة أن الشعيب حدثه ح وأخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو حممد بن يوسف قاال أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني 

ى ثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ ثنا مهام عن قتادة عن عزرة عن الشعيب قال القطان ثنا علي بن احلسن بن أيب عيس
أنه أفاض مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عرفة فلم ترفع راحلته : حدثين أسامة بن زيد رضي اهللا عنه 

صلى اهللا عليه و  رجليها عادية حىت بلغ مجعا قال وحدثين الفضل بن عباس رضي اهللا عنه أنه كان رديف رسول اهللا
سلم من مجع فلم ترفع راحلته رجليها عادية حىت رمى اجلمرة لفظ حديث املقرئ ويف رواية عفان أن أسامة بن زيد 
رضي اهللا عنه حدث أنه كان رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عشية عرفة فلما أفاض وقال يف احلديث الثاين 

س اليماين عن النيب صلى اهللا عليه و سلم هكذا وكان ينكر اإليضاع أن الفضل بن عباس حدثه وروينا عن طاو
وعن عطاء أنه قال إمنا أحدث هؤالء اإلسراع يريدون أن يفوتوا الغبار وقد روينا اإليضاع يف وادي حمسر عن النيب 

ن قول من صلى اهللا عليه و سلم مث عن مجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم والقول يف مثل هذا قول من أثبت دو
   ٢٠٥نفى وباهللا التوفيق 

  باب أخذ احلصى لرمي مجرة العقبة وكيفية ذلك

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا عباس بن حممد ثنا يونس بن حممد املؤدب  - ٩٣١٦
القاضي ثنا أبو بكر حممد بن ثنا ليث بن سعد ح وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور 

إمساعيل اإلمساعيلي ثنا عيسى بن محاد أنبأ الليث بن سعد حدثين أبو الزبري عن أيب معبد موىل بن عباس عن عبد اهللا 
أنه قال يف عشية عرفة وغداة مجع : بن عباس عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

لسكينة وهو كاف ناقته حىت إذا دخل حمسرا وهو من مىن قال عليكم حبصى اخلذف للناس حني دفعوا عليكم ا
الذي ترمى به اجلمرة وقال مل يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يليب حىت رمى اجلمرة رواه مسلم يف الصحيح 

  عن قتيبة وحممد بن رمح عن الليث 

ار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلب - ٩٣١٧
منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ جعفر بن سليمان ثنا عوف عن زياد بن احلصني عن أيب العالية قال مسعت بن 

يل  هات فألقط: عباس يقول حدثين الفضل بن عباس قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غداة يوم النحر 



حصي فلقطت له حصيات مثل حصى اخلذف فوضعتهن يف يده فقال بأمثال هؤالء بأمثال هؤالء وإياكم والغلو فإمنا 
  أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ٩٣١٨
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمرهم أن يرموا مبثل حصى : يان حدثين أبو الزبري عن جابر حممد بن كثري ثنا سف

  اخلذف 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد احلافظ أنبأ حممد بن إسحاق الثقفي ثنا هارون بن عبد اهللا ثنا  - ٩٣١٩
رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم : بن عبد اهللا يقول  حممد بن بكر أنبأ بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر

  رمى اجلمرة مبثل حصى اخلذف رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن حامت وغريه عن حممد بن بكر 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وأمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو حيىي  - ٩٣٢٠
مسعت النيب صلى : ثنا سفيان عن محيد األعرج عن حممد بن إبراهيم التيمي عن رجل من قومه قال زكريا بن حيىي 

  اهللا عليه و سلم يعلم الناس مناسكهم وقال ارموا اجلمرة مبثل حصى اخلذف 

 وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان - ٩٣٢١
حدثين عبد الرمحن بن املبارك ثنا عبد الوارث ثنا محيد األعرج عن حممد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرمحن بن معاذ 

خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن مبىن قال : التيمي وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
 منازلنا قال فطفق يعلمنا مناسكنا حىت بلغ اجلمار فقال حبصى ففتحت أمساعنا حىت أن كنا لنسمع ما يقول وحنن يف

اخلذف ووضع أصبعيه السبابتني إحدامها على األخرى قال وأمر املهاجرين أن ينزلوا يف مقدم املسجد وأمر األنصار 
  فنزلوا من وراء املسجد مث نزل الناس بعد 

بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا معاذ بن هانئ  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد - ٩٣٢٢
السكري ثنا إبراهيم بن طهمان حدثين يزيد بن أيب زياد عن سليمان بن عمرو بن األحوص عن أمه أم جندب قالت 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يرمي اجلمرة من بطن الوادي ورجل من خلفه يقيه احلجارة وهو يقول يا : 
  ا الناس ال يقتل بعضكم بعضا وإذا رميتم اجلمرة فارموا مبثل حصى اخلذف أيه

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو حيىي  - ٩٣٢٣
مسعت : أمه قالت  زكريا بن حيىي ثنا سفيان عن يزيد بن أيب زياد عن سليمان بن عمرو بن األحوص األزدي عن

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يف بطن الوادي وهو يرمي اجلمرة وهو يقول يا أيها الناس ال يقتل بعضكم 
  بعضا وإذا رميتم اجلمرة فارموا مبثل حصى اخلذف 

بن هارون أنبأ وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أمحد بن عبيد اهللا النرسي ثنا يزيد  - ٩٣٢٤
احلجاج بن أرطاة عن أيب يزيد موىل عبد اهللا بن احلارث يعين عن أم جندب قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

أيها الناس ال تقتلوا أنفسكم عند مجرة العقبة وعليكم مبثل حصى اخلذف قال احلجاج وقال عطاء حصى : سلم 



وهي أم جندب قاله أمحد بن منيع عن يزيد بن هارون وقال أبو  اخلذف مثل طرف األصبع مل يثبت شيخنا أم جندب
عيسى الترمذي سألت البخاري عن هذا احلديث فقال أمه أمسها أم جندب قلت فحديث احلجاج قال أرى أن 

  احلجاج أخذه عن يزيد بن أيب زياد وأظنه هو حديث سليمان بن عمرو عن أمه 

بكر اإلمساعيلي أنبأ إمساعيل بن حممد الكويف ثنا أبو غسان ثنا موسى بن أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو  - ٩٣٢٥
رأيت بن عمر يرمي اجلمار مثل بعر الغنم وروينا عن نافع عن بن عمر أنه : حممد األنصاري عن مجيل بن زيد قال 

سجد لئال خيرج كان يأخذ احلصى من مجع كراهية أن ينزل قال الشافعي ومن حيث أخذ أجزأه إال أين أكرهه من امل
حصى املسجد منه ومن احلش لنجاسته ومن اجلمرة ألنه حصى غري متقبل قال الشيخ وقد روينا يف كتاب الصالة 

  عن أيب صاحل عن أيب هريرة مرفوعا أن احلصى يناشد الذي خيرجه من املسجد 

مد بن حممد بن يوسف الفقيه وأخربنا أبو نصر حممد بن أمحد بن إمساعيل الطرباين هبا ثنا أبو النضر حم - ٩٣٢٦
: إمالء ثنا حممد بن يونس القرشي ثنا أزهر بن سعد السمان ثنا عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن أيب الطفيل قال 

سألت بن عباس عن احلصى الذي يرمى يف اجلمار منذ قام اإلسالم فقال ما تقبل منهم رفع وما مل يتقبل منهم ترك 
بلني وروينا عن سفيان الثوري عن بن خثيم عن أيب الطفيل عن بن عباس قال وكل به ولوال ذلك لسد ما بني اجل

ملك ما تقبل منه رفع وما مل يتقبل منه ترك وعن سفيان قال حدثين سليمان العبسي عن بن أيب نعيم قال سألت أبا 
  سعيد عن رمي اجلمار فقال يل ما تقبل منه رفع ولوال ذلك كان أطول من ثبري 

أخربين هبذين األثرين أبو بكر األصبهاين احلافظ أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد ثنا علي بن  - ٩٣٢٧
أنه كان : احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان فذكره وذكر حديث سفيان عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر 

  دري مرفوعا من وجه ضعيف يأخذ احلصى من مجع كراهية أن ينزل وقد روى حديث أيب سعيد اخل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حيىي بن منصور القاضي ثنا أبو عمرو أمحد بن املبارك املستملي ثنا  - ٩٣٢٨
سعيد بن حيىي بن سعيد األموي ثنا أيب ثنا يزيد بن سنان عن زيد بن أيب أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن 

يا رسول اهللا هذه األحجار اليت يرمى هبا حيمل فيحسب أهنا تنقعر : أيب سعيد قال قلنا  أيب سعيد اخلدري عن أبيه
قال إنه ما تقبل منها يرفع ولوال ذلك لرأيتها مثل اجلبال يزيد بن سنان ليس بالقوي يف احلديث وروي من وجه 

   ٢٠٦آخر ضعيف عن بن عمر مرفوعا 

  ة بسبع حصيات يكرب مع كل حصاةباب إتيان مىن وال يعرج حىت يرمي مجرة العقب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو املقرئ وأبو بكر الوراق قاال أنبأ احلسن بن سفيان ثنا هشام  - ٩٣٢٩
يف حج النيب صلى : بن عمار وأبو بكر بن أيب شيبة قاال ثنا حامت بن إمساعيل ثنا جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر 

قال مث سلك الطريق الوسطى اليت خترجك على اجلمرة الكربى حىت أتى اجلمرة اليت عند املسجد  اهللا عليه و سلم
فرمى بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة منها مثل حصى اخلذف رمى من بطن الوادي مث انصرف إىل النحر رواه 

   ٢٠٧مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 



  ة الوقوف للرميباب رمي اجلمرة من بطن الوادي وكيفي

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا  - ٩٣٣٠
عبد الواحد بن زياد ثنا األعمش قال وثنا حيىي بن حممد ثنا منجاب بن احلارث أنبأ علي بن مسهر عن األعمش قال 

ألفوا القرآن كما ألفه جربيل عليه السالم السورة اليت : طب على املنرب مسعت احلجاج بن يوسف يقول وهو خي
تذكر فيها البقرة والسورة اليت تذكر فيها النساء والسورة اليت يذكر فيها آل عمران قال فلقيت إبراهيم فأخربته 

لعقبة فاستبطن الوادي بقوله فسبه مث قال حدثين عبد الرمحن بن يزيد أنه كان مع عبد اهللا بن مسعود فأتى مجرة ا
فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة فقلت يا أبا عبد الرمحن إن الناس يرموهنا 
من فوقها فقال هذا والذي ال إله غريه مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد 

  ورواه مسلم عن منجاب بن احلارث 

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أنبأ احلسني بن احلسن بن أيوب الطوسي أنبأ أبو حامت  - ٩٣٣١
الرازي ثنا عبد اهللا بن موسى ثنا شعبة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد اهللا بن حممد الكعيب أنبأ حممد بن 

ملا انتهينا إىل اجلمرة : الرمحن بن يزيد عن عبد اهللا قال أيوب أنبأ أبو عمر ثنا شعبة عن احلكم عن إبراهيم عن عبد 
الكربى جعل البيت عن يساره ومىن عن ميينه ورمى اجلمرة بسبع حصيات وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه 

سورة البقرة لفظ حديث أيب عبد اهللا ويف رواية الروذباري قال حججت مع عبد اهللا فلما أتى مىن جعل مىن عن 
لبيت على يساره ورمى اجلمرة بسبع حصيات وقال هذا املقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة رواه البخاري ميينه وا

  يف الصحيح عن حفص بن عمر أيب عمر ورواه مسلم من وجهني آخرين عن شعبة 

سن بن وحدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد األرموي أنبأ أبو القاسم عبد اهللا بن حممد النسوي ثنا احل - ٩٣٣٢
أفضت مع : سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا بن إدريس عن ليث عن حممد بن عبد الرمحن بن يزيد عن أبيه قال 

عبد اهللا من مجع فما زال يليب حىت رمى مجرة العقبة فاستبطن الوادي مث قال يا بن أخي ناولين سبعة أحجار فرماها 
ل اللهم اجعله حجا مربورا وذنبا مغفورا مث قال هكذا رأيت بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة حىت إذا فرغ قا

  الذي أنزلت عليه سورة البقرة صنع 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بشر بن موسى ثنا سريج بن النعمان ثنا عبد  - ٩٣٣٣
 بن عبد اهللا يعين بن عمر استبطن الوادي مث رأيت سامل: اهللا بن حكيم بن األزهر املدين حدثين زيد أبو أسامة قال 

رمى اجلمرة بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة اهللا أكرب اهللا أكرب اللهم اجعله حجا مربورا وذنبا مغفورا وعمال 
مشكورا فسألته عما صنع فقال حدثين أيب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يرمي اجلمرة يف هذا املكان ويقول 

   ٢٠٨صاة مثل ما قلت عبد اهللا بن حكيم ضعيف واهللا أعلم كلما رمى حب

  باب رمي مجرة العقبة راكبا



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو  - ٩٣٣٤
قال مسعت جابر بن عبد اهللا يقول علي احلسن بن مكرم بن حسان البزاز ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن أيب الزبري 

  رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يرمي اجلمار على راحلته : 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عيسى  - ٩٣٣٥
رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يرمي : هللا يقول بن يونس ثنا بن جريج أخربين أبو الزبري قال مسعت جابر بن عبد ا

اجلمرة على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإين ال أدري لعلي ال أحج بعد حجيت هذه رواه مسلم يف 
  الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم 

بن حممد الصيدالين ثنا سلمة  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب حدثين إبراهيم - ٩٣٣٦
بن شبيب ثنا احلسن بن حممد بن أعني عن معقل عن زيد بن أيب أنيسة عن حيىي بن احلصني عن جدته أم احلصني قال 

حججت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حجة الوداع فرأيته حني رمى مجرة العقبة وانصرف : مسعتها تقول 
مة أحدمها يقود به راحلته واآلخر رافع ثوبه على رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه و وهو على راحلته ومعه بالل وأسا

  سلم من الشمس رواه مسلم يف الصحيح عن سلمة بن شبيب 

أخربنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر احلفار ببغداد أنبأ احلسني بن حيىي بن عياش القطان ثنا احلسن  - ٩٣٣٧
: ة بن محيد حدثين يزيد بن أيب زياد عن سليمان بن عمرو بن األحوص عن أمه قالت بن حممد بن الصباح ثنا عبيد

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند مجرة العقبة راكبا ووراءه رجل يستره من رمي الناس فقال يا أيها الناس 
بعه حجرا قالت فرمى ال يقتل بعضكم بعضا ومن رمى اجلمرة فلريمها مبثل حصى اخلذف قالت ورأيت بني أصا

  ورمى الناس مث انصرف 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا إبراهيم بن مهدي ثنا جدي علي بن مسهر  - ٩٣٣٨
رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يرمي : عن يزيد بن أيب زياد ثنا سليمان بن عمرو بن األحوص عن أمه قالت 

لوادي وهو راكب يكرب مع كل حصاة ورجل من خلفه يستره فسألت عن الرجل فقالوا الفضل اجلمرة من بطن ا
بن عباس وازدحم الناس فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم يا أيها الناس ال يقتل بعضكم بعضا وإذا رميتم اجلمرة 

  فارموا مبثل حصى اخلذف 

مد بن أمحد احملبويب ثنا الفضل بن عبد اجلبار ثنا النضر بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حم - ٩٣٣٩
مشيل ثنا أمين بن نابل ح وحدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء وأخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن 

ح بن عبادة وجعفر أيب عمرو قراءة عليهما قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا رو
رأيت النيب : بن عون وأبو نعيم وأبو عاصم عن أمين بن نابل قال مسعت قدامة بن عبد اهللا بن عمار الكاليب قال 
   ٢٠٩صلى اهللا عليه و سلم يرمي اجلمرة يوم النحر على ناقة صهباء ال طرد وال ضرب وال إليك إليك 

  نباب استحباب النزول يف الرمي يف اليومني اآلخري



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس األصم ثنا العباس بن حممد ثنا  - ٩٣٤٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يرمي مجرة : حسن بن موسى األشيب ثنا العمري عن نافع عن بن عمر 

عنه قال كان إذا كان هذه األيام يعين أيام التشريق العقبة وهو راكب يكرب مع كل حصاة وعن بن عمر رضي اهللا 
  أتاها ماشيا ذاهبا وراجعا وذكر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يفعله 

أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن عبد اهللا احلريف ببغداد ثنا محزة بن حممد بن العباس ثنا  - ٩٣٤١
أنه كان يأيت اجلمار يف األيام الثالثة بعد يوم : د اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر حممد بن غالب ثنا القعنيب ثنا عب

النحر ماشيا ذاهبا وراجعا وخيربهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يفعل ذلك وكذلك رواه أبو داود يف 
  السنن عن عبد اهللا بن مسلمة القعنيب 

بن داسة ثنا أبو داود فذكره ورواه عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر عن أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ  - ٩٣٤٢
أبيه وعمه ومل يذكر قوله يف األيام الثالثة وليس يف رواية األشيب أيضا تنصيص على الثالثة وقد قال الشافعي يشبه 

به بالصدر قال الشيخ إذا رمى يوم النحر راكبا التصال ركوبه من املزدلفة أن يرمي يوم النفر راكبا التصال ركو
  وهذا قول عطاء بن أيب رباح 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس األصم ثنا أبو حيىي زكريا بن حيىي ثنا سفيان عن  - ٩٣٤٣
رمي اجلمار ركوب يومني ومشي يومني قال الشيخ فإن صح : إبراهيم بن نافع عن بن أيب جنيح قال قال عطاء 

  ري كان أوىل باالتباع وباهللا التوفيق حديث العم

وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن عبد  - ٩٣٤٤
أن الناس كانوا إذا رموا اجلمار مشوا ذاهبني وراجعني وأول من ركب معاوية بن أيب : الرمحن بن القاسم عن أبيه 

  سفيان 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا حممد بن أمحد بن أيب العوام ثنا أبو  - ٩٣٤٥
أنه كان يكره أن يركب إىل شيء من اجلمار إال من : عامر ثنا إبراهيم بن نافع عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا 
   ٢١٠براهيم وعطاء رجل ورواية بن عيينة أصح ضرورة كذا وجدته يف كتايب وقد سقط من إسناده بني إ

  باب الوقت املختار لرمي مجرة العقبة

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد بن  - ٩٣٤٦
م أنبأ بن وهب أخربين بن احلسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلك

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رمى مجرة العقبة : هليعة وبن جريج عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا قال 
  أول يوم ضحى وهي واحدة وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث بن جريج 

ىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حي - ٩٣٤٧
قدمنا رسول اهللا صلى : منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري عن سلمة بن كهيل عن احلسن العرين عن بن عباس قال 



أبيين ال ترموا حىت تطلع  اهللا عليه و سلم ليلة املزدلفة أغيلمة بين عبد املطلب فجعل يلطح أفخاذنا بيده ويقول أي
  الشمس 

وحدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي إمالء أنبأ عبد اهللا بن حممد بن شعيب البزمهراين ثنا أمحد بن  - ٩٣٤٨
حفص بن عبد اهللا حدثين أيب حدثين إبراهيم بن طهمان عن منصور عن سلمة بن كهيل عن احلسن العرين عن بن 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأتينا أغيلمة بين عبد املطلب ومحلنا على محراتنا ولطح  كان رسول: عباس أنه قال 
  أفخاذنا مث قال ال ترموا اجلمرة حىت تطلع الشمس وال أظن أحدا يرميها حىت تطلع الشمس 

مالعب  وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا أمحد بن زهري بن حرب وأمحد بن - ٩٣٤٩
قاال ثنا أمحد بن إسحاق احلضرمي ثنا خالد بن احلارث ثنا شعبة عن احلكم عن مقسم عن بن عباس عن النيب صلى 

  ال ترموا اجلمرة حىت تطلع الشمس : اهللا عليه و سلم قال 

ملقرئ وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي بن السقاء املهرجاين وأبو احلسن علي بن حممد بن علي ا - ٩٣٥٠
املهرجاين قاال أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يأمر نساءه وثقله من صبيحة مجع : موسى بن عقبة أخربين كريب عن بن عباس 
   ٢١١مرة إال مصبحني أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد وأن ال يرموا اجل

  باب من أجاز رميها بعد نصف الليل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا حيىي  - ٩٣٥١
لي فصلت أهنا نزلت ليلة مجع عند دار املزدلفة فقامت تص: عن بن جريج قال حدثين عبد اهللا موىل أمساء عن أمساء 

مث قالت يا بين هل غاب القمر قلت ال فصلت ساعة مث قالت يا بين هل غاب القمر قلت نعم قالت فارحتلوا فارحتلنا 
فمضينا حىت رمت اجلمرة مث رجعت فصلت الصبح يف منزهلا فقلت هلا أي هنتاه ما أرانا إال قد غلسنا قالت كال يا 

  للظعن رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد بين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أذن 

وحدثنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد  - ٩٣٥٢
هل غاب : بن أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد عن بن جريج أخربين عبد اهللا موىل أمساء قال قالت أمساء وهي باملزدلفة 

ت ساعة مث قالت يا بين هل غاب القمر قلت نعم قالت ارحل يب فارحتلنا حىت رمت اجلمرة مث القمر قلت ال فصل
صلت يف منزهلا فقلت هلا أي هنتاه لقد غلسنا قالت كال إن النيب صلى اهللا عليه و سلم اذن للظعن رواه مسلم يف 

  الصحيح عن حممد بن أيب بكر وكذلك رواه عيسى بن يونس عن بن جريج 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن خالد الباهلي ثنا حيىي عن بن و - ٩٣٥٣
رمت اجلمرة قلت إنا رمينا اجلمرة بليل : جريج قال أخربين عطاء قال أخربين خمرب عن أمساء رضي اهللا عنها أهنا 

  لم قالت إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و س



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي أنبأ علي بن احلسني بن اجلنيد املالكي ثنا  - ٩٣٥٤
أمحد بن صاحل قال حدثنا بن أيب فديك حدثين الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا 

لم بأم سلمة ليلة النحر فرمت اجلمرة قبل الفجر مث مضت أرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و س: عنها قالت 
  فأفاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون عندها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا هارون بن عبد اهللا ثنا بن أيب فديك فذكره  - ٩٣٥٥
  بنحوه : 

كريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع ثنا الشافعي أخربنا أبو ز - ٩٣٥٦
دار رسول اهللا : عن داود بن عبد الرمحن العطار وعبد العزيز بن حممد الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه قال 

مجع حىت تأيت مكة فتصلي هبا الصبح  صلى اهللا عليه و سلم إىل أم سلمة يوم النحر فأمرها أن تعجل اإلفاضة من
وكان يومها فأحب أن توافقه قالوا حدثنا الشافعي قال أخربين من أثق به من املشرقيني عن هشام بن عروة عن أبيه 

عن زينب بنت أيب سلمة عن أم سلمة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله كذا رواه يف اإلمالء 
لكبري باإلسنادين مجيعا إال أنه قال حىت ترمي اجلمرة وتوايف صالة الصبح مبكة وكان يومها ورواه يف املختصر ا

فأحب أن توافقه أو توافيه وقال يف اإلسناد الثاين أخربين الثقة عن هشام أخربنا بذلك أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو 
  وقد رواه أبو معاوية موصوال  العباس فذكره وكأن الشافعي رمحه اهللا أخذه من أيب معاوية الضرير

حدثناه كامل بن أمحد املستملي أنبأ بشر بن أمحد املهرجاين ثنا داود بن احلسني البيهقي ثنا حيىي بن حيىي  - ٩٣٥٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أنبأ أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أيب سلمة عن أم سلمة 

   ٢١٢ صالة الصبح يوم النحر مبكة سلم أمرها أن توايف

  باب حنر اهلدي بعد رمي اجلمار

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو املقرئ وأبو بكر الوراق قاال أنبأ احلسن بن سفيان ثنا هشام  - ٩٣٥٨
حج النيب صلى اهللا يف : بن عمار وأبو بكر بن أيب شيبة ثنا حامت بن إمساعيل ثنا جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر 

عليه و سلم فذكر رمي اجلمرة العقبة قال مث انصرف إىل املنحر فنحر ثالثا وستني بدنة وأعطى عليا رضي اهللا عنه 
فنحر ما غرب وأشركه يف هديه مث أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت يف قدر فطبخت فأكال من حلمها وشربا من مرقها 

   ٢١٣رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر 

  باب احللق والتقصري واختيار احللق على التقصري

أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عبد الكرمي بن  - ٩٣٥٩
حلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف : اهليثم ثنا أبو اليمان أخربين شعيب قال قال نافع كان بن عمر يقول 

  جة الوداع رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان وأخرجه مسلم من حديث موسى بن عقبة عن نافع ح



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ثنا  - ٩٣٦٠
اهللا عليه و سلم وحلق طائفة من أصحابه حلق رسول اهللا صلى : الليث عن نافع أن بن عمر رضي اهللا عنه قال 

وقصر بعضهم فقال بن عمر رضي اهللا عنه إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رحم اهللا احمللقني مرة أو مرتني 
  مث قال واملقصرين رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة وذكره البخاري 

علي بن حممد املقرئ املهرجانيان قاال أنبأ احلسن بن وأخربنا أبو احلسن بن أيب علي السقاء وأبو احلسن  - ٩٣٦١
حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن كثري أنبأ سفيان حدثين عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر أن رسول 

لوا يا رسول يرحم اهللا احمللقني قالوا يا رسول اهللا واملقصرين قال يرحم اهللا احمللقني قا: اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
اهللا واملقصرين قال يرحم اهللا احمللقني قالوا يا رسول اهللا واملقصرين قال يف الرابعة واملقصرين أخرجاه من حديث 

  عبيد اهللا بن عمر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا حممد  - ٩٣٦٢
اللهم : عمارة عن أيب زرعة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  بن فضيل ثنا

اغفر للمحلقني قالوا يا رسول اهللا واملقصرين قال اللهم اغفر للمحلقني قالوا يا رسول اهللا واملقصرين قال اللهم 
الصحيح عن عياش بن الوليد ورواه مسلم عن أيب  اغفر للمحلقني قالوا واملقصرين قال واملقصرين رواه البخاري يف

   ٢١٤بكر بن أيب شيبة وغريه كلهم عن حممد بن فضيل 

  باب البداية بالشق األمين مث بالشق األيسر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن حممد بن سختويه ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا  - ٩٣٦٣
دثنا علي ثنا إبراهيم ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان قال مسعت هشام بن حسان خيرب عن بن هشام بن حسان قال ح وح

ملا رمى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلمرة وحنر نسكه وحلق ناول احلالق شقه : سريين عن أنس بن مالك قال 
ل احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال األمين فحلقه مث دعا أبا طلحة األنصاري فأعطاه إياه مث ناوله الشق األيسر فقا

   ٢١٥اقسمه بني الناس رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر 

  باب من لبد أو ضفر أو عقص حلق

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عبد الكرمي بن اهليثم ثنا أبو اليمان  - ٩٣٦٤
د اهللا بن عمر رضي اهللا عنه يقول أخربتين حفصة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أنبأ شعيب قال قال نافع كان عب

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر أزواجه أن حيللن عام حجة الوداع فقالت له حفصة رضي اهللا عنها فما مينعك : 
ن حديث نافع وقد أن حتل فقال إين لبدت رأسي وقلدت هديي فال أحل حىت أحنر هديي أخرجاه يف الصحيح م

  روينا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه حلق يف حجة الوداع 



وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا عبد الكرمي بن اهليثم ثنا أبو اليمان أخربين شعيب  - ٩٣٦٥
من ضفر رأسه إلحرام فليحلق : قال قال نافع كان بن عمر رضي اهللا عنه يقول قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

  ال تشبهوا بالتلبيد هذا هو الصحيح عن نافع عن بن عمر عن عمر رضي اهللا عنه 

وقد أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي أنبأ بن سلم ثنا عبد الرمحن بن إبراهيم  - ٩٣٦٦
من لبد : ن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ثنا بن أيب فديك حدثين عبد اهللا بن نافع عن أبيه عن ب

رأسه لإلحرام فقد وجب عليه احلالق عبد اهللا بن نافع هذا ليس بالقوي والصحيح أنه من قول عمر وبن عمر 
  رضي اهللا عنهما وكذلك رواه سامل عن أبيه عن عمر 

علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخربين أخربناه أبو سعيد بن أيب عمرو أنبأ أبو حممد املزين ثنا  - ٩٣٦٧
من ضفر : شعيب عن الزهري أخربين سامل أن عبد اهللا كان يقول مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول 

فليحلق ال تشبهوا بالتلبيد قال وكان عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه يقول لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم ملبدا 

  فذكره رواه البخاري عن أيب اليمان : وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد املزين  - ٩٣٦٨

وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن حيىي بن  - ٩٣٦٩
ن عقص أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه قال م: سعيد عن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

  احلالق 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر املقرئ بن احلمامي رمحه اهللا تعاىل ببغداد أنبأ أمحد بن سلمان  - ٩٣٧٠
الفقيه ثنا حممد بن غالب ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر رضي اهللا عنه قال من لبد أو 

عقص فليحلق هذا هو الصحيح عن عبد اهللا عن بن عمر من قوله وعن نافع عن بن عمر عن عمر رضي  ضفر أو
من قوله وقد رواه عاصم بن عمر بن حفص العمري عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر عن النيب صلى اهللا : اهللا عنه 

لصويف أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا أمحد عليه و سلم من لبد رأسه فليحلق فقد وجب عليه احلالق أخربناه أبو سعد ا
بن علي املدائين ثنا يونس بن عبد األعلى أخربين عبد اهللا بن نافع عن عاصم فذكره وعاصم بن عمر ضعيف وال 

  يثبت هذا مرفوعا 

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم األصبهاين احلافظ أنبأ أبو نصر العراقي ببخارى ثنا سفيان بن حممد  - ٩٣٧١
من لبد أو : وهري ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال اجل

   ٢١٦ضفر أو عقد أو فتل أو عقص فهو على ما نوى من ذلك قال وقال بن عمر حلق ال بد 

  باب ما حيل بالتحلل األول من حمظورات اإلحرام

اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عبد الكرمي بن أخربنا علي بن حممد بن عبد  - ٩٣٧٢
خطب الناس عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه : اهليثم ثنا أبو اليمان أخربين شعيب أخربين نافع أن بن عمر قال 



فعتم من مجع فمن رمى مجرة بعرفة فحدثهم عن مناسك احلج فقال فيما يقول إذا كان بالغداة إن شاء اهللا تعاىل فد
القصوى اليت عند العقبة بسبع حصيات مث انصرف فنحر هديا إن كان له مث حلق أو قصر فقد حل له ما حرم عليه 

  من شأن احلج إال طيبا أو نساءا فال ميس أحد طيبا وال نساءا حىت يطوف بالبيت 

كري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار الس - ٩٣٧٣
إذا : بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن سامل عن بن عمر قال مسعت عمر رضي اهللا عنه يقول 

رميتم اجلمرة بسبع حصيات وذحبتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إال النساء والطيب قال سامل وقالت عائشة 
حل له كل شيء إال النساء قال وقالت عائشة رضي اهللا عنها أنا طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه و رضي اهللا عنها 
  سلم يعين حلله 

وأخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس األصم أخربنا الربيع أخربنا  - ٩٣٧٤
أنا طيبت رسول اهللا صلى اهللا : الت عائشة رضي اهللا عنها الشافعي أنبأ سفيان عن عمرو بن دينار عن سامل قال ق

  عليه و سلم حلله وإحرامه قال سامل وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحق أن تتبع 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان األهوازي أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري ثنا  - ٩٣٧٥
د اهللا السوسي ثنا القعنيب ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل ثنا حممد بن عمرو أبو عمر وحممد بن عب

طيبت : احلرشي ثنا القعنيب ثنا أفلح بن محيد عن القاسم بن حممد عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت 
ل أن يطوف بالبيت رواه مسلم يف الصحيح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلرمه حني أحرم وحلله حني أحل قب

  عن القعنيب وأخرجاه من حديث عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه وقد مضى يف أوائل هذا الكتاب 

وأخربنا علي بن حممد بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو ثنا سعدان بن نصر ثنا حممد بن  - ٩٣٧٦
عمر بن عبد اهللا بن عروة أنه مسع عروة والقاسم خيربان عن عائشة رضي  عبد اهللا األنصاري عن بن جريج أخربين

طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيدي بذريرة يف حجة الوداع للحل واإلحرام أخرجاه : اهللا عنها أهنا قالت 
  يف الصحيح من حديث بن جريج 

اد ثنا حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا يعقوب بن أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد بن زي - ٩٣٧٧
إبراهيم الدورقي وأخربين أبو الوليد ثنا أبو القاسم بن بنت أمحد بن منيع ثنا جدي قاال ثنا هشيم أنبأ منصور يعين بن 

 كنت أطيب النيب صلى اهللا عليه و سلم: زاذان عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
حلرمه قبل أن حيرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن منيع 

  ويعقوب الدورقي 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور  - ٩٣٧٨
ا أبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا حيىي بن إبراهيم قاال ثنا أبو العباس حممد ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري ح وأخربن

بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أنبأ سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن احلسن 
النساء حىت تطوفوا إذا رميتم اجلمرة فقد حللتم من كل شيء كان عليكم حراما إال : العرين عن بن عباس قال 



بالبيت فقال رجل والطيب يا أبا العباس فقال له إين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يضمخ رأسه باملسك 
  أفطيب هو أم ال لفظ حديث بن وهب 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا مالك بن حيىي ثنا يزيد بن  - ٩٣٧٩
ارون أنبأ احلجاج بن أرطاة عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال ه

  إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إال النساء : النيب صلى اهللا عليه و سلم 

حل لكم كل شيء الطيب والثياب إال ورواه حممد بن أيب بكر عن يزيد بن هارون فزاد فيه وذحبتم فقد  - ٩٣٨٠
النساء أخربناه أبو احلسن بن السقاء وأبو احلسن املقرئ قاال أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب 

فذكره قال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وهذا من ختليطات احلجاج بن أرطأة وإمنا احلديث : ثنا حممد بن أيب بكر 
شة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم كما رواه سائر الناس عن عائشة رضي اهللا عن عمرة عن عائ

  عنها 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو علي احلافظ ثنا عبد اهللا بن شريويه ثنا حممد بن رافع ثنا بن أيب  - ٩٣٨١
طيبت رسول اهللا : رضي اهللا عنها أهنا قالت فديك عن الضحاك يعين بن عثمان عن أيب الرجال عن أمه عن عائشة 

صلى اهللا عليه و سلم حلرمه حني أحرم وحلله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن 
رافع وأم أيب الرجال هي عمرة وقد رويت تلك اللفظة يف حديث أم سلمة مع حكم آخر ال أعلم أحدا من الفقهاء 

  يقول بذلك 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار العطاردي ثنا يونس بن  - ٩٣٨٢
: بكري عن بن إسحاق حدثين أبو عبيدة بن عبد اهللا بن زمعة عن أمه وأمه زينب بنت أيب سلمة عن أم سلمة قالت 

لم مساء ليلة النحر فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و كانت الليلة اليت يدور فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
سلم عندي فدخل علي وهب بن زمعة ورجل من آل أيب أمية متقمصني فقال هلما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أفضتما قاال ال قال فانزعا قميصكما فنزعاها فقال له وهب ومل يا رسول اهللا فقال هذا يوم أرخص لكم فيه إذا 
جلمرة وحنرمت هديا إن كان لكم فقد حللتم من كل شيء حرمتم منه إال النساء حىت تطوفوا بالبيت فإذا رميتم ا

  أمسيتم ومل تفيضوا صرمت حرما كما كنتم أول مرة حىت تطوفوا بالبيت 

ثنا بن أيب وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أخربين أبو املثىن العنربي ثنا حيىي بن معني  - ٩٣٨٣
عدي عن حممد بن إسحاق ثنا أبو عبيدة بن عبد اهللا بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أيب سلمة حيدثانه عن أم 

كانت ليليت اليت يصري إيل فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تعين مساء يوم النحر فصار إيل فدخل : سلمة قالت 
مية متقمصني فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم لوهب هل أفضت أبا علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أيب أ

عبد اهللا قال ال واهللا يا رسول اهللا قال انزع عنك القميص فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه قاال ومل يا 
إذا أمسيتم قبل رسول اهللا قال إن هذا يوم رخص لكم إذا رميتم اجلمرة أن حتلوا من كل ما حرمتم منه إال النساء ف

أن تطوفوا هبذا البيت صرمت حرما كهيئتكم قبل أن ترموا اجلمرة حىت تطوفوا قال أبو عبيدة وحدثتين أم قيس بنت 
حمصن وكانت جارة هلم قالت خرج من عندي عكاشة بن حمصن يف نفر من بين أسد متقمصني عشية يوم النحر مث 



قالت فقلت أي عكاشة ما لكم خرجتم متقمصني مث رجعتم رجعوا إىل عشاءا وقمصهم على أيديهم حيملوهنا 
وقمصكم على أيديكم حتملوهنا فقال خري يا أم قيس كان هذا يوما رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لنا فيه 

إذا حنن رمينا اجلمرة حللنا من كل ما حرمنا منه إال ما كان من النساء حىت نطوف بالبيت وإذا أمسينا ومل نطف 
نا قمصنا على أيدينا هكذا رواه أبو داود يف كتاب السنن عن أمحد بن حنبل وحيىي بن معني باإلسناد األول جعل

   ٢١٧دون اإلسناد الثاين عن أم قيس ومل يذكر الذبح أيضا 

  باب التلبية حىت يرمي مجرة العقبة بأول حصاة مث يقطع

بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو عاصم عن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد - ٩٣٨٤
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يزل يليب حىت رمى : بن جريج عن عطاء عن بن عباس عن الفضل رضي اهللا عنه 

 اجلمرة رواه البخاري يف الصحيح عن أيب عاصم ويف احلديث الثابت عن جابر بن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه و
سلم أتى اجلمرة اليت عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة منها وكذلك يف احلديث الثابت عن 

  بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يكرب مع كل حصاة 

وأخربنا اإلمام أبو عثمان رمحه اهللا أنبأ أبو طاهر بن خزمية أنبأ جدي ثنا علي بن حجر ثنا شريك عن  - ٩٣٨٥
رمقت النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم يزل يليب حىت رمى مجرة : ر بن شقيق عن أيب وائل عن عبد اهللا قال عام

  العقبة بأول حصاة 

وأخربنا اإلمام أبو عثمان أنبأ أبو طاهر أنبأ جدي ثنا عمر بن حفص الشيباين ثنا حفص بن غياث ثنا  - ٩٣٨٦
أفضت مع النيب صلى اهللا : ن عباس عن الفضل رضي اهللا عنه قال جعفر بن حممد عن أبيه عن علي بن احلسني عن ب

عليه و سلم من عرفات فلم يزل يليب حىت رمى مجرة العقبة يكرب مع كل حصاة مث قطع التلبية مع آخر حصاة قال 
وله الشيخ تكبريه مع كل حصاة كالداللة على قطعه التلبية بأول حصاة كما روينا يف حديث عبد اهللا بن مسعود وق
يليب حىت رمى اجلمرة أراد به حىت أخذ يف رمي اجلمرة وأما ما يف رواية الفضل بن عباس من الزيادة فإهنا غريبة 

أوردها حممد بن إسحاق بن خزمية واختارها وليست يف الروايات املشهورة عن بن عباس عن الفضل بن عباس فاهللا 
  أعلم 

أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة القاضي مبصر أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا  - ٩٣٨٧
ثنا صفوان بن عيسى ثنا احلارث بن عبد الرمحن بن أيب ذباب عن جماهد عن عبد اهللا بن سخربة قال غدوت مع عبد 

يليب فاجتمع اهللا بن مسعود من مىن إىل عرفة وكان عبد اهللا رجال آدم له ضفريتان عليه مسحة أهل البادية وكان 
يا أعرايب إن هذا ليس بيوم تلبية إمنا هو التكبري قال فعند ذلك التفت إيل : عليه غوغاء من غوغاء الناس فقالوا 

فقال جهل الناس أم نسوا والذي بعث حممدا صلى اهللا عليه و سلم باحلق لقد خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه 
حىت رمى اجلمرة إال أن خيلطها بتكبري أو هتليل وقد روينا معىن هذا خمتصرا  و سلم من مىن إىل عرفة فما ترك التلبية

  يف احلديث الثابت عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد اهللا بن مسعود 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن  - ٩٣٨٨
أفضت مع احلسني بن علي عليهما السالم فما أزال أمسعه :  أبان بن صاحل عن عكرمة قال بن إسحاق قال حدثين

يليب حىت رمى مجرة العقبة فلما قذفها أمسك فقلت ما هذا قال رأيت أيب علي بن أيب طالب رضي اهللا تعاىل عنه يليب 
  ذلك  حىت رمى مجرة العقبة وأخربين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يفعل

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن بن حممود املروزي ثنا حممد بن علي احلافظ ثنا حممد بن  - ٩٣٨٩
أن عليا رضي اهللا عنه لىب حىت رمى مجرة العقبة وقد روينا يف : املثىن ثنا بن داود عن أيب عثمان املكي عن عطاء 

   ٢١٨ذلك عن مجاعة من الصحابة قد مضى ذكر ذلك 

  باب النزول مبىن

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن  - ٩٣٩٠
محيد األعرج عن حممد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرمحن بن معاذ عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و 

ه و سلم الناس مبىن وأنزهلم منازهلم فقال لينزل املهاجرون ههنا وأشار إىل خطب النيب صلى اهللا علي: سلم قال 
ميمنة القبلة واألنصار ههنا وأشار إىل ميسرة القبلة مث ينزل الناس حوهلم كذا وجدته يف كتايب عن رجل وقد رواه 

لرمحن بن معاذ التيمي أبو داود عن مسدد عن عبد الوارث عن محيد األعرج عن حممد بن إبراهيم التيمي عن عبد ا
قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن مبىن ففتحت أمساعنا حىت كنا نسمع ما يقول وحنن يف منازلنا 

وطفق يعلمهم مناسكهم حىت بلغ اجلمار فوضع أصبعيه السبابتني مث قال حبصى اخلذف مث أمر املهاجرين فنزلوا مقدم 
من وراء املسجد قال مث نزل الناس بعد أخربناه أبو علي أنبأ حممد ثنا أبو داود ثنا املسجد وأمر األنصار أن ينزلوا 

مسدد أنبأ عبد الوارث فذكره وهذا هو الصحيح عبد الرمحن بن معاذ له صحبة وزعموا أن حممد بن إبراهيم 
اهللا عليه و سلم نزل على التيمي مل يدركه وأن روايته عنه مرسلة واهللا أعلم وروينا عن طاوس وغريه أن النيب صلى 

  يسار مصلى اإلمام مبىن 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ علي بن حممد بن عقبة الشيباين بالكوفة ثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري ثنا  - ٩٣٩١
عبيد اهللا بن موسى أنبأ إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة رضي اهللا 

  يا رسول اهللا أال نبين لك مبىن بناءا يظلك قال ال مىن مناخ من سبق : ا قالت قيل عنه

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن حممد بن  - ٩٣٩٢
بد اهللا بن عمر رضي اهللا تعاىل عمرو بن حلحلة الديلي عن حممد بن عمران األنصاري عن أبيه أنه قال عدل إىل ع

عنه وأنا نازل حتت سرحة بطريق مكة فقال ما أنزلك حتت هذه السرحة قال فقلت أردت ظلها فقال هل غري ذلك 
فقلت أردت ظلها فقال هل غري ذلك فقلت ال ما أنزلين غري ذلك فقال عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه قال رسول 

ا كنت بني األخشبني من مىن ونفح بيده حنو املشرق إن هنالك وادي يقال له السرر إذ: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ٢١٩به سرحة سر حتتها سبعون نبيا 

  باب اخلطبة يوم النحر وأن يوم النحر يوم احلج األكرب



روح بن أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا  - ٩٣٩٣
أن : عبادة ثنا بن جريج قال مسعت بن شهاب يقول حدثين عيسى بن طلحة أن عبد اهللا بن عمرو بن العاص حدثه 

النيب صلى اهللا عليه و سلم بينا هو خيطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب يا رسول اهللا أن كذا وكذا 
 أن كذا وكذا قبل كذا وكذا هلؤالء الثالث فقال النيب قبل كذا وكذا مث قام آخر فقال كنت أحسب يا رسول اهللا

  صلى اهللا عليه و سلم افعل وال حرج 

وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ أبو عبد اهللا الشيباين ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا هارون بن عبد اهللا أنبأ حممد بن  - ٩٣٩٤
بن محيد عن حممد بن بكر وأخرجاه من حديث فذكره مبعناه رواه مسلم يف الصحيح عن عبد : بكر أنبأ بن جريج 

  حيىي بن سعيد األموي عن بن جريج وتابعه صاحل بن كيسان يف ذكر اخلطبة فيه 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن إسحاق الفاكهي  - ٩٣٩٥
وقف رسول اهللا صلى اهللا : ثنا هشام بن الغاز عن نافع عن بن عمر قال مبكة ثنا أبو حيىي بن أيب مسرة ثنا أبو جابر 

عليه و سلم يوم النحر عند اجلمرات يف حجة الوداع فقال أي يوم هذا قالوا يوم النحر قال فأي بلد هذا قالوا 
أعراضكم عليكم البلد احلرام قال فأي شهر هذا قالوا الشهر احلرام قال هذا يوم احلج األكرب فدماؤكم وأموالكم و

حرام كحرمة هذا البلد يف هذا اليوم مث قال هل بلغت قالوا نعم فطفق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اللهم 
  أشهد مث ودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع قال البخاري يف الصحيح وقال هشام بن الغاز فذكره 

نبأ أبو جعفر الرزاز ثنا حممد بن أمحد بن أيب العوام وعبد أخربنا علي بن حممد بن بشران العدل ببغداد أ - ٩٣٩٦
امللك بن حممد قاال ثنا أبو عامر ثنا قرة بن خالد عن حممد بن سريين حدثين عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه ورجل 

النحر  أفضل من عبد الرمحن محيد بن عبد الرمحن عن أيب بكرة قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم
أي يوم هذا قلنا اهللا ورسوله أعلم قال فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه فقال أليس يوم النحر قلنا : فقال 

بلى قال فأي شهر هذا قلنا اهللا ورسوله أعلم قال فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه قال أو ليس ذا احلجة قلنا 
لم قال فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه قال أليست البلدة احلرام بلى قال فأي بلد هذا قلنا اهللا ورسوله أع

قلنا بلى قال فإن دماءكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا اللهم هل بلغت قالوا نعم قال 
   ليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع أال ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا القاضي أبو بكر أمحد بن كامل ثنا عبد امللك بن حممد ثنا  - ٩٣٩٧
أبو عامر العقدي ثنا قرة بن خالد ثنا حممد بن سريين حدثين عبد الرمحن بن أيب بكرة ورجل يف نفسي أفضل من 

نا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم النحر فقال ال خطب: عبد الرمحن محيد بن عبد الرمحن عن أيب بكرة قال 
ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد املسندي عن أيب 

  عامر ورواه مسلم عن حممد بن عمرو بن جبلة وغريه عن أيب عامر 

احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن - ٩٣٩٨
رأيت النيب صلى اهللا عليه و : إسحاق الصغاين ثنا حجني بن املثىن ثنا عكرمة بن عمار عن اهلرماس بن زياد قال 

  سلم وأنا صيب أردفين أيب خيطب الناس مبىن يوم األضحى على راحلته 



حممد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا الوليد حدثنا أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ  - ٩٣٩٩
خطبة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن جابر حدثنا سليم بن عامر الكالعي قال مسعت أبا أمامة يقول مسعت 

  مبىن يوم النحر 

د الرحيم الدمشقي ثنا مروان عن وأخربنا أبو علي أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الوهاب بن عب - ٩٤٠٠
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب الناس مبىن : هالل بن عامر املزين حدثين رافع بن عمر واملزين قال 

  حني ارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلي رضي اهللا تعاىل عنه يعرب عنه والناس بني قائم وقاعد 

ال يل أبو جعفر ثنا مروان ثنا هالل بن عامر املزين قال مسعت رافع بن قال البخاري يف كتاب التاريخ ق - ٩٤٠١
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع يوم النحر خيطب على بغلة شهباء : عمرو املزين يقول 

   ٢٢٠إمساعيل فذكره أخربناه أبو بكر الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا أبو أمحد بن فارس ثنا حممد بن 

  باب التقدمي والتأخري يف عمل يوم النحر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٩٤٠٢
 حممد بن الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان النيسابوري ثنا أبو عبد اهللا

يعقوب ثنا أبو عبد اهللا حممد بن نصر املروزي ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن بن شهاب ح وأخربنا أبو 
عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب 

نبأ بن وهب أخربين يونس بن يزيد ومالك وغريمها أن بن شهاب أخربهم عن أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أ
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقف : عيسى بن طلحة بن عبيد اهللا أخربه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

م وال حرج للناس عام حجة الوداع يسألونه فجاءه رجل فقال يا رسول اهللا مل أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال ار
وقال آخر يا رسول اهللا إين مل أشعر فحلقت رأسي قبل أن أذبح قال اذبح وال حرج قال فما سئل رسول اهللا صلى 

اهللا عليه و سلم يومئذ عن شيء قدم وال أخر إال قال افعل وال حرج لفظ حديث بن وهب وحديث الشافعي وحيىي 
و سلم يف حجة الوداع مبىن للناس يسألونه وقدما سؤال احللق  بنحوه إال أهنما قاال وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه

على سؤال النحر ومل يقوال رأسي رواه البخاري يف الصحيح عن بن أيب أويس وغريه ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 
  كلهم عن مالك ورواه مسلم أيضا عن حرملة عن بن وهب عن يونس بن يزيد 

احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا أخربنا أبو احلسني حممد بن  - ٩٤٠٣
يعقوب بن سفيان ثنا أبو بكر احلميدي ثنا سفيان ثنا الزهري قال مسعت عيسى بن طلحة بن عبيد اهللا حيدث عن 

بل أن أرمي قال يا رسول اهللا ذحبت ق: عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
ارم وال حرج قال آخر حلقت قبل أن أذبح قال اذبح وال حرج قال أبو بكر مث مسعت سفيان يسأل عن هذا 

احلديث فقال له بلبل هذا مما حفظت من الزهري يا أبا حممد قال نعم كأنك تسمعه إال أنه كان يطيله فهذا الذي 
ن بن مهدي قال إنك قلت له مل أحفظه فقال سفيان صدق حفظت منه قال ومسعت بلبل قال لسفيان إن عبد الرمح

بن مهدي مل أحفظه بطوله فأما هذا فقد اتقنته رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن سفيان 



دون قصة بلبل ورواه عن بن أيب عمر وعبد بن محيد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وأحال مبتنه على رواية 
  نة سوى ما استثناه ويف حديث عبد الرزاق زيادة أخرى ليست يف رواية بن عيينة بن عيي

أخربناه أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني بن احلسن القطان ثنا أمحد  - ٩٤٠٤
 عن عبد اهللا بن عمرو بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر بن راشد عن الزهري عن بن طلحة بن عبيد اهللا

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على ناقته فجاءه رجل فقال يا رسول اهللا إين كنت أظن أن : بن العاص قال 
احللق قبل الرمي فحلقت قبل أن أرمي قال ارم وال حرج قال وجاء رجل فقال يا رسول اهللا إين كنت أظن احللق 

احنر وال حرج قال فما سئل عن شيء قدمه رجل أو أخره إال قال افعل وال  قبل النحر فحلقت قبل أن أحنر قال
حرج وكذلك رواه حممد بن حيىي الذهلي عن عبد الرزاق وقد رواه أيضا حممد بن أيب حفصة عن الزهري بزيادة 

  أخرى 

يم الصائغ مبرو ثنا أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسن بن حممد بن حليم بن حممد بن حليم بن إبراه - ٩٤٠٥
أبو املوجه أنبأ عبدان أنبأ عبد اهللا أنبأ حممد بن أيب حفصة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد اهللا بن عمرو 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند اجلمرة فقال يا : بن العاص قال 
ارم وال حرج وأتاه آخر فقال إين ذحبت قبل أن أرمي قال ارم وال حرج رسول اهللا إين حلقت قبل أن أرمي قال 

وأتاه آخر فقال أفضت إىل البيت قبل أن أرمي قال ارم وال حرج قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إال قال افعل 
  وال حرج أخرجه مسلم يف الصحيح هكذا من حديث عبد اهللا بن املبارك 

احلافظ أنبأ أبو احلسن بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا موسى بن إمساعيل ثنا أخربنا أبو عبد اهللا  - ٩٤٠٦
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قيل له يف الذبح واحللق والرمي : وهيب عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس 

مد بن حامت والتقدمي والتأخري فقال ال حرج رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل ورواه مسلم عن حم
  عن هبز عن وهيب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ثنا السري بن خزمية ح وأخربنا أبو  - ٩٤٠٧
زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا السري بن خزمية ثنا أبو سلمة موسى بن 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل يف حجة : خالد ثنا أيوب عن عكرمة عن بن عباس إمساعيل ثنا وهيب بن 
الوداع فقيل يا رسول اهللا ذحبت قبل أن أرمي فأومئ بيده وقال ال حرج وقال رجل حلقت قبل أن أذبح فأومئ 

حرج رواه البخاري يف  بيده وقال ال حرج فما سئل يومئذ عن شيء من التقدمي وال التأخري إال أومى بيده وقال وال
  الصحيح عن موسى بن إمساعيل 

أخربنا أبو احلسن العلوي أنبأ عبد اهللا بن حممد بن شعيب البزمهراين ثنا أمحد بن حفص بن عبد اهللا ثنا  - ٩٤٠٨
أيب ثنا إبراهيم بن طهمان عن خالد احلذاء عن عكرمة عن بن عباس أنه قال سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

إين حلقت قبل أن أذبح فقال ال حرج فقال آخر إين رميت بعد ما أمسيت قال ال حرج فما علمته : م فقال سل
  سئل عن شيء يومئذ إال قال ال حرج ومل يأمر بشيء من الكفارة هذا إسناد صحيح 



ثنا أبو خيثمة ثنا أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا الرزجاهي أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو يعلى  - ٩٤٠٩
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل عمن حلق قبل أن يذبح وحنو ذلك : هشيم أنبأ منصور عن عطاء عن بن عباس 

  فقال ال حرج ال حرج رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن حوشب عن هشيم 

إسحاق البغوي ببغداد ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن - ٩٤١٠
ثنا أمحد بن حممد بن أيوب ثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز هو بن رفيع عن عطاء عن بن عباس قال جاء رجل 

إين ذحبت قبل أن أرمي قال ارم وال حرج قال آخر حلقت قبل أن أذبح قال : إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
بح وال حرج رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن يونس عن أيب بكر بن عياش وزاد يف متنه زرت قبل أن اذ

  أرمي قال ال حرج 

أخربناه أبو بكر بن احلارث أنبأ علي بن عمر ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا العباس بن حممد ثنا أمحد  - ٩٤١١
يا رسول اهللا حلقت قبل أن أرمي قال ارم وال حرج ومل : قي فقال قال بن يونس فذكره بزيادته إال أنه خالف يف البا

  يذكر قوله حلقت قبل أن أذبح 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  - ٩٤١٢
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رمى مث جلس للناس أن رس: عبيد اهللا بن موسى أنبأ أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر 

فجاءه رجل فقال يا رسول اهللا إين حلقت قبل أن أحنر قال ال حرج مث جاءه آخر فقال حلقت قبل أن أرمي قال ال 
  حرج فما سئل عن شيء إال قال ال حرج 

أن رسول اهللا صلى : ورواه محاد بن سلمة عن عباد بن منصور عن قيس بن سعد عن عطاء عن جابر  - ٩٤١٣
اهللا عليه و سلم سئل عن رجل رمى قبل أن حيلق وحلق قبل أن يرمي وذبح قبل أن حيلق فقال النيب صلى اهللا عليه 
و سلم افعل وال حرج أخربناه أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين القاسم حدثين حممد بن إسحاق ثنا 

  قد أشار البخاري إىل رواية محاد حيىي بن إسحاق ثنا محاد بن سلمة و

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وحممد بن موسى قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا  - ٩٤١٤
أهنم سألوا أنس بن مالك عن قوم حلقوا من قبل أن يذحبوا قال : سعيد بن عامر عن سعيد بن أيب عروبة عن مقاتل 

  يء عليكم أخطأمت السنة وال ش

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام وهو حممد بن غالب ثنا سعيد بن  - ٩٤١٥
سليمان ثنا عباد بن العوام عن العالء بن املسيب عن رجل يقال له احلسن مسع بن عباس قال قال النيب صلى اهللا 

   ٢٢١شيء عليه من قدم من نسكه شيئا أو أخره فال : عليه و سلم 

  باب اإلفاضة للطواف

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن  - ٩٤١٦
احلافظ سنة مخس وعشرين وثالمثائة ثنا حممد بن حيىي وأبو األزهر السليطي قاال ثنا عبد الرزاق أنبأ عبيد اهللا بن 



أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفاض يوم النحر مث رجع فصلى الظهر مبىن قال : ن عمر عمر عن نافع عن ب
نافع وكان بن عمر يفيض يوم النحر مث يرجع فيصلي الظهر مبىن ويذكر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم فعله رواه 

اق وقال أنبأ عبيد اهللا يريد هذا مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق وقال البخاري رفعه عبد الرز
  احلديث 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو املقرئ وأبو بكر الوراق قاال أنبأ احلسن بن سفيان ثنا  - ٩٤١٧
هشام بن عمار وأبو بكر بن أيب شيبة قاال ثنا حامت بن إمساعيل ثنا جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر يف حج النيب 

مث أفاض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل البيت فصلى مبكة الظهر رواه مسلم يف : عليه و سلم قال صلى اهللا 
الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وأخرج أبو داود يف املراسيل بإسناده عن بن شهاب الزهري أن رسول اهللا صلى 

فاض من فوره ذلك قال البخاري وقال أبو اهللا عليه و سلم حني رمى اجلمرة رجع إىل املنحر فنحر مث حلق مث أ
الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها وبن عباس رضي اهللا عنه أخر النيب صلى اهللا عليه و سلم يعين طواف الزيارة إىل 

  الليل 

أخربناه أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة وأبو حازم عمر بن أمحد العبدوي احلافظ قال أبو  - ٩٤١٨
نا وقال أبو نصر أنبأ أبو احلسن حممد بن احلسن بن إمساعيل ثنا احلسن بن املثىن بن معاذ بن معاذ العنربي ثنا حازم ث

  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أخر الزيارة يوم النحر إىل الليل : أبو حذيفة ثنا سفيان عن أيب الزبري عن عائشة 

نبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أ - ٩٤١٩
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : بن أيب بكر ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان عن أيب الزبري عن عائشة وبن عباس 

قد روينا يف أخر الطواف يوم النحر إىل الليل وأبو الزبري مسع من بن عباس ويف مساعه من عائشة نظر قاله البخاري و
حديث أيب سلمة أن عائشة رضي اهللا عنها قالت حججنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فأفضنا يوم النحر وروى 

حممد بن إسحاق بن يسار عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أفاض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من 
  آخر يومه حني صلى الظهر مث رجع إىل مىن 

أن : ورواه عمر بن قيس عن عبد الرمحن بن القاسم عن القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهللا عنها  - ٩٤٢٠
النيب صلى اهللا عليه و سلم اذن ألصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهرية وزار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مع 

ا احلسن بن مكرم ثنا احلارث بن منصور الواسطي نسائه ليال أخربناه أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثن
  ثنا عمر بن قيس فذكره 

وأخربنا أبو زكريا أنبأ أبو عبد اهللا الشيباين ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ مسعر عن  - ٩٤٢١
  لليل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طاف طواف يوم النحر من ا: عبد امللك بن ميسرة عن طاوس 

أن النيب صلى اهللا عليه و : قال وأنبأ مسعر عن جابر عن جماهد مثله وإىل هذا ذهب عروة بن الزبري  - ٩٤٢٢
سلم طاف على ناقته ليال وأصح هذه الروايات حديث نافع عن بن عمر وحديث جابر وحديث أيب سلمة عن 

  عائشة واهللا أعلم 



أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ  - ٩٤٢٣
أما إبراهيم عليه السالم فإنه أتى : بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن بن أيب مليكة عن عبد اهللا بن عمرو قال 

 منزله من مىن فبات هبا حىت أصبح وطلع حاجب الشمس أتى منزله من عرفة فوقف حىت إذا غربت الشمس أفاض
فأتى منزله من مجع فبات به حىت إذا كان وقت صالة املعجلة وقف حىت إذا كان قدر صالة املسفرة أفاض وتلك 

  ملة أبيكم إبراهيم عليه السالم وقد أمر نبيكم صلى اهللا عليه و سلم أن يتبعه 

ثنا عبد اهللا بن أيب وأخربنا أبو احلسن أنبأ احلسن ثنا يوسف ثنا سليمان بن حرب ثنا يزيد بن إبراهيم  - ٩٤٢٤
فذكر احلديث بنحوه مث وقف إىل صالة املصبحة فأوحى اهللا عز و جل إىل نبيه صلى : مليكة عن عبد اهللا بن عمرو 

  اهللا عليه و سلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني 

ا سفيان حدثين بن أيب ليلى عن عبد وأخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن ثنا يوسف ثنا حممد بن كثري ثن - ٩٤٢٥
أفاض جربائيل عليه السالم بإبراهيم عليه السالم إىل مىن فصلى هبا : اهللا بن أيب مليكة عن عبد اهللا بن عمرو قال 

الظهر والعصر واملغرب والعشاء والصبح مث غدا من مىن إىل عرفات فصلى هبا الصالتني مث وقف حىت غابت 
زدلفة فنزل هبا فبات مث صلى هبا يعين الصبح كأعجل ما يصلي أحد من املسلمني مث وقف به الشمس مث أتى به إىل امل

كأبطأ ما يصلي أحد من املسلمني مث دفع إىل مىن فرمى وذبح وحلق مث أوحى اهللا عز و جل إىل حممد صلى اهللا عليه 
  و سلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني 

بو احلسن املقرئ أنبأ احلسن ثنا يوسف ثنا حممد بن عبيد ثنا حممد بن ثور عن معمر قال حدثين وأخربنا أ - ٩٤٢٦
بإسناده حنوه مث حلق مث أفاض به إىل البيت فقال اهللا عز و جل لنبيه صلى اهللا : حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى 

  } من املشركني مث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان { عليه و سلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن  - ٩٤٢٧
بإسناده ومعناه مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم زاد مث أتى به البيت فطاف به مث رجع به : بن أيب ليلى فذكره 

يام مث أوحى اهللا تعاىل إىل حممد صلى اهللا عليه و سلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان إىل مىن فأقام فيها تلك األ
  من املشركني واملوقوف أصوب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا بكر بن حممد الصرييف ثنا عبد الصمد بن الفضل ثنا مكي بن إبراهيم ثنا  - ٩٤٢٨
سن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد الطرباين ثنا علي بن عبد عبيد اهللا بن أيب زياد ح وأخربنا أبو احل

العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عبيد اهللا بن أيب زياد قال مسعت القاسم بن حممد يقول قالت عائشة رضي اهللا عنها 
ملروة ورمي اجلمار إلقامة إمنا جعل الطواف بالبيت والسعي بني الصفا وا: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ذكر اهللا عز و جل لفظ حديث سفيان ورواه أبو قتيبة عن سفيان فلم يرفعه ورواه حيىي القطان عن عبيد اهللا فلم 
يرفعه وقال قد مسعته يرفعه ولكين أهابه ورواه عبد اهللا بن داود وأبو عاصم عن عبيد اهللا فرفعاه ورواه بن أيب مليكة 

   ٢٢٢فلم يرفعه ورواه حسني املعلم عن عطاء عن عائشة فلم يرفعه عن القاسم عن عائشة 

  باب التحلل بالطواف إذا كان قد سعى عقيب طواف القدوم



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق أنبأ أمحد بن إبراهيم يعين بن ملحان ثنا حيىي بن  - ٩٤٢٩
فذكر احلديث قال فيه : امل بن عبد اهللا أن عبد اهللا بن عمر قال بكري ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن س

وطاف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني قدم مكة فاستلم الركن أول كل شيء مث خب ثالثة أطواف من السبع 
فا ومشى أربعة أطواف مث ركع حني قضى طوافه بالبيت عند املقام ركعتني مث سلم فانصرف فأتى الصفا وطاف بالص
واملروة سبعة أطواف مث مل حيلل من شيء حرم منه حىت قضى حجه وحنر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت مث 
حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أهدى فساق اهلدي من الناس 

  ر عن الليث رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري وأخرجه مسلم من وجه آخ

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا حيىي ثنا الليث حدثين جعفر  - ٩٤٣٠
: يعين بن ربيعة عن عبد الرمحن األعرج قال حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن أن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

نا يوم النحر وحاضت صفية فأراد رسول اهللا صلى اهللا عليه و حججنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأفض
سلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول اهللا إهنا حائض فقال أحابستنا هي فقالوا يا رسول اهللا قد أفاضت 

  يوم النحر قال أخرجوها رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري 

أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ح وأخربنا أبو علي الروذباري  أخربنا أبو احلسني بن الفضل - ٩٤٣١
أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود قاال ثنا عثمان بن أيب شيبة قال ثنا جرير عن الشيباين عن زياد بن عالقة عن 

قائل يا رسول اهللا  خرجت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن: أسامة بن شريك قال 
سعيت قبل أن أطوف وأخرت شيئا أو قدمت شيئا فكان يقول هلم ال حرج ال حرج إال على رجل اقترض عرض 
رجل مسلم وهو ظامل فذلك الذي حرج وهلك قال الشيخ هذا اللفظ سعيت قبل أن أطوف غريب تفرد به جرير 

طواف القدوم قبل طواف اإلفاضة فقال ال حرج عن الشيباين فإن كان حمفوظا فكأنه سأله عن رجل سعى عقيب 
  واهللا أعلم 

أخربنا أبو احلسن الرفاء أنبأ عثمان بن حممد بن بشر ثنا إمساعيل القاضي ثنا بن أيب أويس ثنا بن أيب  - ٩٤٣٢
إىل  من نسي أن يفيض حىت رجع: الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إىل قوهلم من أهل املدينة كانوا يقولون 

   ٢٢٣بالده فهو حرام حني يذكر حىت يرجع إىل البيت فيطوف به فإن أصاب النساء أهدى بدنة 

  باب زيارة البيت كل ليلة من ليايل مىن

قال البخاري يف الترمجة يذكر عن أيب حسان عن بن عباس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يزور 
  البيت أيام مىن 

ه أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا املعمري ثنا بن عرعرة قال دفع إلينا معاذ بن أخربنا - ٩٤٣٣
أن نيب : هشام كتابا وقال مسعته من أيب ومل يقرأه قال فكان فيه عن قتادة عن أيب حسان عن بن عباس رضي اهللا عنه 

ىن قال وما رأيت أحدا واطأه عليه قال الشيخ وروى اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يزور البيت كل ليلة ما دام مب
   ٢٢٤الثوري يف اجلامع عن بن طاوس عن طاوس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يفيض كل ليلة يعين ليايل مىن 



  باب سقاية احلاج والشرب منها ومن ماء زمزم

الوراق قاال أنبأ احلسن بن سفيان ثنا هشام أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو املقرئ وأبو بكر  - ٩٤٣٤
بن عمار وأبو بكر بن أيب شيبة قاال ثنا حامت بن إمساعيل ثنا جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر يف قصة حج النيب صلى 

مث أفاض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل البيت فصلى مبكة الظهر مث أتى بين عبد املطلب : اهللا عليه و سلم قال 
وهم يسقون على زمزم فقال انزعوا بين عبد املطلب فلوال أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه 

  دلوا فشرب منه رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

 أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي حدثين أمحد بن حممد بن عبد الكرمي ثنا إسحاق بن - ٩٤٣٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جاء إىل السقاية فاستسقى : شاهني ثنا خالد عن خالد عن عكرمة عن بن عباس 

فقال العباس يا فضل اذهب إىل أمك فأت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشراب من عندها فقال اسقين قال يا 
أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال اعملوا فإنكم  رسول اهللا إهنم جيعلون أيديهم فيه قال اسقين فشرب منه مث

على عمل صاحل مث قال لوال أن تغلبوا لنزلت حىت أضع احلبل على هذه يعين عاتقه وأشار إىل عاتقه رواه البخاري 
  يف الصحيح عن إسحاق بن شاهني 

 وأبو الوليد الفقيه وأبو بكر بن عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين - ٩٤٣٦
: اهللا قالوا ثنا احلسن بن سفيان ثنا حممد بن املنهال الضرير ثنا يزيد بن زريع ثنا محيد عن بكر بن عبد اهللا املزين قال 

كنت جالسا مع بن عباس رضي اهللا عنه فأتاه أعرايب فقال ما يل أرى بين عمكم يسقون اللنب والعسل وأنتم تسقون 
نبيذ أمن حاجة بكم أم من خبل فقال بن عباس احلمد هللا ما بنا حاجة وال خبل قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم على ال

راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال أحسنتم وأمجلتم كذا فاصنعوا 
  و سلم رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن منهال فال نريد تغيري ما أمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه 

أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي أنبأ حاجب بن أمحد ثنا عبد الرحيم بن منيب ثنا الفزاري ح وأخربنا  - ٩٤٣٧
أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين هارون بن يوسف أبو أمحد بن زياد ثنا بن أيب عمر ثنا مروان بن 

سقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من زمزم : ة عن عاصم عن الشعيب أن بن عباس رضي اهللا عنه قال معاوي
فشرب وهو قائم قال عاصم فحلف عكرمة ما كان يومئذ إال على بعري ويف رواية عبد الرحيم وقالوا قال عكرمة 

  بن معاوية الفزاري  واهللا ما كان إال على ناقة رواه البخاري يف الصحيح عن حممد عن مروان

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد  - ٩٤٣٨
قال يل بن عباس رضي اهللا : بن أيب بكر ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا عثمان بن األسود حدثين جليس البن عباس قال 

ل شربت كما ينبغي قلت كيف أشرب قال إذا شربت فاستقبل القبلة مث عنه من أين جئت قلت شربت من زمزم قا
اذكر اسم اهللا مث تنفس ثالثا وتضلع منها فإذا فرغت فامحد اهللا فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال آية ما بيننا وبني 

  املنافقني أهنم ال يتضلعون من زمزم 



أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا أمحد بن حيىي احللواين ثنا حممد بن  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو سعيد - ٩٤٣٩
جاء رجل إىل بن عباس فقال له من أين : الصباح ثنا إمساعيل بن زكريا عن عثمان بن األسود عن بن أيب مليكة قال 

ن جئت قال شربت من زمزم فذكره بنحوه ورواه الفضل بن موسى السيناين عن عثمان بن األسود عن عبد الرمح
  بن أيب مليكة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو أمحد بكر بن حممد بن محدان الصرييف ثنا عبد الصمد بن الفضل ثنا  - ٩٤٤٠
  جاء إيل بن عباس رجل فذكر مبثله : مكي بن إبراهيم ثنا عثمان بن األسود عن حممد بن عبد الرمحن قال 

حممد بن يعقوب ثنا حممد بن رجاء وعمران بن موسى قاال ثنا هدبة بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ  - ٩٤٤١
فذكر احلديث بطوله يف : خالد ثنا سليمان بن املغرية ثنا محيد بن هالل عن عبد اهللا بن الصامت قال قال أبو ذر 

لبيت هو قصة إسالمه إىل أن قال فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هو وصاحبه فاستلم احلجر مث طاف با
وصاحبه مث صلى فلما قضى صالته قال أبو ذر رضي اهللا عنه فأتيته وكنت أول من حياه بتحية اإلسالم فقال 

وعليك ورمحة اهللا فذكر احلديث قال فقال مىت كنت ههنا قلت قد كنت ههنا منذ ثالثني ليلة ويوم قال فمن كان 
عكن بطين وما وجدت على كبدي سخفة جوع  يطعمك قلت ما كان يل طعام إال ماء زمزم فسمنت حىت تكسر

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إهنا مباركة إهنا طعام طعم وشفاء سقم رواه مسلم يف الصحيح عن هداب بن 
  خالد 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا الباغندي وأمحد بن حامت املروزي قاال ثنا  - ٩٤٤٢
ماء زمزم : بن سليمان ثنا عبد اهللا بن املؤمل عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  سعيد

   ٢٢٥ملا شرب له تفرد به عبد اهللا بن املؤمل 

  باب الرجوع إىل مىن أيام التشريق والرمي هبا كل يوم إذا زالت الشمس

لعباس حممد بن يعقوب ثنا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو الدمشقي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو ا - ٩٤٤٣
: ثنا أمحد بن خالد الوهيب ثنا حممد بن إسحاق عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

شريق يرمي أفاض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من آخر يومه حني صلى الظهر مث رجع فمكث مبىن ليايل أيام الت
اجلمرة إذا زالت الشمس كل مجرة بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة ويقف عند األوىل وعند الثانية فيطيل القيام 

  ويتضرع مث يرمي الثالثة وال يقف عندها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ٩٤٤٤
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : نا حممد بن إسحاق الصغاين أنبأ عثمان بن عمر أنبأ يونس عن الزهري يعقوب ث

سلم كان إذا رمى اجلمرة اليت تلي املسجد مسجد مىن رماها بسبع حصيات يكرب كلما رمى حبصاة مث تقدم أمامها 
مرة الثانية فريميها بسبع حصيات يكرب كلما فوقف مستقبل البيت رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف مث يأيت اجل

رمى حبصاة وينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو مث يأيت اجلمرة اليت عند العقبة 
فريميها بسبع حصيات يكرب كلما رمى حبصاة مث ينصرف وال يقف عندها قال الزهري مسعت سامل بن عبد اهللا 



ذا احلديث عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال وكان بن عمر يفعله أخرجه البخاري يف حيدث مبثل ه
  الصحيح فقال وقال حممد يقال إنه بن حيىي ثنا عثمان بن عمر 

وأخربنا أبو القاسم عبد اخلالق بن علي بن عبد اخلالق املؤذن أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن خنب أنبأ  - ٩٤٤٥
اعيل الترمذي ثنا أيوب بن سليمان بن بالل حدثين أبو بكر بن أيب أويس حدثين سليمان بن بالل عن حممد بن إمس

أن عبد اهللا كان يرمي اجلمرة الدنيا بسبع حصيات يكرب : يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه حدثه سامل بن عبد اهللا 
يال فيدعو ويرفع يديه مث يرمي الوسطى على أثر كل حصاة مث يتقدم حىت يسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طو

كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويال فيدعو ويرفع يديه مث يرمي اجلمرة ذات العقبة 
من بطن الوادي فال يقف ويقول هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفعل رواه البخاري يف الصحيح عن 

  س عن أخيه أيب بكر بن أيب أويس إمساعيل بن أيب أوي

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ حممد بن سليمان ثنا أبو نعيم ثنا  - ٩٤٤٦
سألت بن عمر مىت أرمي اجلمار قال إذا رمى امامك فارمه قال فأعدت عليه : مسعر عن وبرة بن عبد الرمحن قال 

  حني فإذا زالت الشمس رمينا رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم املسألة فقال كنا نت

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالءا وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قراءة وأبو سعيد  - ٩٤٤٧
عمر أنبأ بن  بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب بن يوسف ثنا احلسن بن مكرم البزاز ثنا عثمان بن

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رمى اجلمرة أول يوم : جريج عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه 
  ضحى مث مل يرم بعد ذلك حىت زالت الشمس أخرجه مسلم يف الصحيح من أوجه عن بن جريج 

مد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن نافع أن أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حم - ٩٤٤٨
ال يرمي اجلمار يف األيام الثالث حىت تزول الشمس وعن نافع أن عبد اهللا بن عمر : عبد اهللا بن عمر كان يقول 

كان يقف عند اجلمرتني األوليني فيقف وقوفا طويال ويكرب اهللا ويسبحه وحيمده ويدعو اهللا ال يقف عند مجرة العقبة 
  عن نافع أن عبد اهللا بن عمر كان يكرب عند رمي اجلمار كلما رمى حبصاة و

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل البزاز ثنا حممد بن إمساعيل األمحسي ثنا احملاريب عن  - ٩٤٤٩
ت سورة البقرة إمساعيل بن أيب خالد عن وبرة قال قام بن عمر حني رمى اجلمرة عن يسارها حنو ما لو شئت قرأ

وروينا عن أيب جملز يف حزر قيام بن عمر قال وكان قدر قراءة سورة يوسف وعن بن عباس أنه كان يقوم بقدر 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يعلو يف اجلمرتني إذا : قراءة سورة من املئني وروينا عن عطاء بن أيب رباح 

رة العقبة من بطن الوادي وروينا عن عمر رضي اهللا تعاىل عنه أنه رمامها وروينا عن بن مسعود مرفوعا يف رمي مج
   ٢٢٦قال ال ترمي اجلمرة حىت مييل النهار 

  باب من شك يف عدد ما رمى



أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حيىي بن حممد احلنائي ثنا شيبان ثنا محاد بن  - ٩٤٥٠
أن رجال سأل بن عمر فقال إين رميت اجلمرة ومل أدر رميت ستا أو سبعا : عن أيب جملز سلمة ثنا سليمان التيمي 

قال ائت ذاك الرجل يريد عليا رضي اهللا عنه فذهب فسأله فقال أما أنا لو فعلت يف صاليت ألعدت الصالة فجاء 
فعله كذلك يف الرمي  فأخربه بذلك فقال صدق أو أحسن قال الشيخ وكأنه أراد واهللا أعلم ألعدت املشكوك يف

يعيد املشكوك يف رميه وقد مضى يف كتاب الصالة حديث أيب سعيد وغريه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف البناء 
  على اليقني وباهللا التوفيق 

 وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو احلسن املصري ثنا عبد اهللا بن حممد بن أيب مرمي ثنا الفريايب ثنا - ٩٤٥١
سئل طاوس عن رجل ترك حصاة قال يطعم لقمة قال فذكرت ذلك جملاهد : سفيان بن عيينة عن بن أيب جنيح قال 

فقال أبو عبد الرمحن مل يسمع قول سعد قال سعد بن مالك رجعنا يف حجة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمنا 
   ٢٢٧لى بعض من يقول رميت بست ومنا من يقول رميت بسبع فلم يعب ذاك بعضنا ع

  باب تأخري الرمي عن وقته حىت ميسي

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن شعيب  - ٩٤٥٢
البزمهراين ثنا أمحد بن حفص بن عبد اهللا حدثين أيب حدثين إبراهيم بن طهمان عن خالد احلذاء عن عكرمة عن بن 

إين حلقت قبل أن أذبح فقال ال حرج فقال إين : ه قال سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال عباس أن
رميت بعد ما أمسيت قال ال حرج فما علمته سئل عن شيء يومئذ إال قال ال حرج ومل يأمر بشيء من الكفارة 

  أخرجه البخاري من حديث يزيد بن زريع وغريه عن خالد احلذاء 

نا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم أخرب - ٩٤٥٣
العبدي ثنا بن بكري ثنا مالك عن أيب بكر بن نافع موىل عبد اهللا بن عمر عن أبيه عن ابنة أخ لصفية بنت أيب عبيد 

صفية حىت أتتا مىن بعد أن غربت الشمس من يوم أهنا نفست باملزدلفة فتخلفت هي و: امرأة عبد اهللا بن عمر 
  النحر فأمرمها عبد اهللا بن عمر أن ترميا اجلمرة حني قدمتا ومل ير عليهما شيئا 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون بن  - ٩٤٥٤
من نسي أيام اجلمار أو قال : عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال سليمان ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن 

رمي اجلمار إىل الليل فال يرمي حىت تزول الشمس من الغد ورواه الثوري عن رجل عن نافع قال قال بن عمر إذا 
فال ترمه حىت  نسيت رمي اجلمرة يوم النحر إىل الليل فارمها بالليل وإذا كان من الغد فنسيت اجلمار حىت الليل

   ٢٢٨يكون من الغد عند زوال الشمس مث ارم األول فاألول 

  باب الرخصة لرعاء اإلبل يف تأخري رمي الغد من يوم النحر إىل يوم النفر

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو  - ٩٤٥٥األول وترك البيتوتة مبىن 
أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين مالك بن أنس ح وأخربنا أبو أمحد العباس حممد بن يعقوب 



املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أرخص : بن حزم عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخربه عن أبيه 

لرعاء اإلبل يف البيتوتة يرمون يوم النحر مث يرمون الغد ومن بعد الغد ليومني مث يرمون يوم النفر ويف رواية بن وهب 
  أن أبا البداح أخربه عن أبيه عاصم بن عدي أخربه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه أرخص فذكره بنحوه 

وأخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن  - ٩٤٥٦
درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا إمساعيل بن اخلليل أنبأ بن أيب زائدة أنبأ بن جريج ثنا حممد بن أيب بكر عن أبيه عن 

م رخص للرعاء أن يتعاقبوا فريموا يوم النحر مث أن النيب صلى اهللا عليه و سل: أيب البداح عن عاصم بن عدي 
  يدعوا يوما وليلة مث يرموا الغد 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا سفيان عن عبد اهللا بن أيب بكر  - ٩٤٥٧
م رخص للرعاء أن يرموا يوما أن النيب صلى اهللا عليه و سل: وحممد عن أبيهما عن أيب البداح بن عدي عن أبيه 

ويدعوا يوما هكذا قال بن عيينة وكذلك قاله روح بن القاسم عن عبد اهللا بن أيب بكر وكأهنما نسبا أبا البداح إىل 
   ٢٢٩جده وأبوه عاصم بن عدي 

  باب الرخصة يف أن يدعوا هنارا ويرموا ليال إن شاءوا

و زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأب - ٩٤٥٨
أن رسول اهللا صلى اهللا : أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين بن جريج عن عطاء بن أيب رباح 

  عليه و سلم رخص لرعاء اإلبل أن يرموا اجلمار بالليل 

بو العباس أنبأ حممد أنبأ بن وهب أخربين عمر بن قيس عن عطاء وأخربنا أبو بكر وأبو زكريا قاال ثنا أ - ٩٤٥٩
  الراعي يرمي بالليل ويرعي بالنهار : بن أيب رباح قال مسعت بن عباس يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

 سلمة وهبذا اإلسناد أنبأ بن وهب أخربين حيىي بن أيوب عن عمارة بن غزية عن حممد بن إبراهيم عن أيب - ٩٤٦٠
  مثله : بن عبد الرمحن عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عبد األعلى  - ٩٤٦١
عاء أن أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رخص للر: بن محاد ثنا مسلم بن خالد عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر 

   ٢٣٠يرموا بالليل 

  باب خطبة اإلمام مبىن أوسط أيام التشريق

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن العالء ثنا بن املبارك عن إبراهيم بن  - ٩٤٦٢
يه و سلم خيطب بني أوسط رأينا رسول اهللا صلى اهللا عل: نافع عن بن أيب جنيح عن أبيه عن رجلني من بين بكر قاال 

  أيام التشريق وحنن عند راحلته وهي خطبة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اليت خطب مبىن 



أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا ح وأخربنا أبو  - ٩٤٦٣
اين أنبأ أبو عمرو إمساعيل بن جنيد السلمي أنبأ أبو مسلم إبراهيم بن نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة النعم

عبد اهللا البصري ثنا أبو عاصم عن ربيعة بن عبد الرمحن بن حصن الغنوي حدثتين سراء بنت نبهان وكانت ربة 
هذا قال  يف حجة الوداع هل تدرون أي يوم: بيت يف اجلاهلية قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

وهو اليوم الذي يدعون يوم الرؤوس قالوا اهللا ورسوله أعلم قال هذا أوسط أيام التشريق هل تدرون أي بلد هذا 
قالوا اهللا ورسوله أعلم قال هذا املشعر احلرام مث قال إين ال أدري لعلي ال ألقاكم بعد هذا أال وإن دماءكم 

يف بلدكم هذا حىت تلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكم أال  وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا
فليبلغ أدناكم أقصاكم أال هل بلغت فلما قدمنا املدينة مل يلبث إال قليال حىت مات صلى اهللا عليه و سلم رواه حممد 

  بن بشار عن أيب عاصم هبذا اإلسناد وقال قالت خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم الرؤوس 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامد املقرئ قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ٩٤٦٤
ثنا أبو علي احلسن بن إسحاق بن يزيد العطار ثنا زيد بن احلباب أخربين موسى بن عبيدة الربذي أخربين صدقة بن 

رة إذا جاء نصر اهللا والفتح على رسول اهللا صلى اهللا أنزلت هذه السو: يسار عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال 
عليه و سلم يف وسط أيام التشريق وعرف أنه الوداع فأمر براحلته القصواء فرحلت له فركب فوقف بالعقبة 

   ٢٣١واجتمع الناس فقال يا أيها الناس فذكر احلديث يف خطبته 

  باب من تعجل يف يومني بعد يوم النحر

طاهر الفقيه رمحه اهللا أنبأ أبو الفضل العباس بن حممد بن قوهيار ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ أخربنا أبو  - ٩٤٦٥
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن بكري بن عطاء عن عبد الرمحن بن يعمر الديلي قال 

ج يوم عرفة من أدرك قبل صالة الصبح فقد سلم واقفا بعرفات فأقبل أناس من أهل جند فسألوه عن احلج فقال احل
  أدرك احلج أيام مىن ثالثة أيام التشريق فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن تأخر فال إمث عليه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  - ٩٤٦٦
: ل عن عبد الواحد بن زياد ثنا قدامة بن عبد الرمحن الرؤاسي ثنا الضحاك عن بن عباس مرزوق ثنا حبان بن هال

قال من تعجل يف يومني غفر له ومن تأخر إىل } فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن تأخر فال إمث عليه { يف قوله 
  ثالثة أيام غفر له 

علي بن زيد عن احلسن عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال وحدثنا حبان بن هالل عن محاد بن سلمة عن  - ٩٤٦٧
   ٢٣٢فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه قال رجع مغفورا له أو قال غفر له : 

  باب من غربت له الشمس يوم النفر األول مبىن أقام حىت يرمي اجلمار يوم

و بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن أنبأ أب - ٩٤٦٨الثالث بعد الزوال 
من غربت عليه الشمس وهو مبىن من : إبراهيم ثنا حيىي بن بكري ثنا مالك عن نافع أن عبد اهللا بن عمر كان يقول 



أوسط أيام التشريق فال ينفرن حىت يرمي اجلمار من الغد ورواه الثوري عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر 
هللا عنه فذكر معناه وروي ذلك عن بن املبارك عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر مرفوعا قال قال عمر رضي ا

  ورفعه ضعيف وهو قول احلسن وجابر بن زيد والنخعي 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد ثنا حممد بن عبيد ثنا  - ٩٤٦٩
إذا انتفح النهار من يوم النفر اآلخر فقد حل : ليكة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال طلحة عن عبد اهللا بن أيب م

   ٢٣٣الرمي والصدر طلحة بن عمرو املكي ضعيف 

  باب من ترك شيئا من الرمي حىت يذهب أيام مىن

 ثنا مالك عن أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري - ٩٤٧٠
من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما قال : أيوب بن أيب متيمة عن سعيد بن جبري أن عبد اهللا بن عباس قال 

مالك ال أدري قال ترك أم نسي قال الشيخ وكذلك رواه الثوري عن أيوب من ترك أو نسي شيئا من نسكه 
بن أيب رباح أنه قال من نسي مجرة واحدة أو اجلمار كلها حىت فليهرق له دما كأنه قال مها مجيعا وروينا عن عطاء 

   ٢٣٤يذهب أيام التشريق فدم واحد جيزيه 

  باب ال رخصة يف البيتوتة مبكة ليايل مىن

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أبو بكر بن خالد الباهلي ثنا حيىي عن  - ٩٤٧١
ين حريز أو أبو حريز قال أبو بكر هذا من حيىي يعين الشك أنه مسع عبد الرمحن بن فروخ يسأل بن جريج قال أخرب

قال إنا نبتاع أو قال نتبايع بأموال الناس فيأيت أحدنا مكة فيبيت على املال فقال أما رسول اهللا صلى اهللا : بن عمر 
  عليه و سلم فبات أو قال قد بات مبىن وظل 

محد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن نافع أنه وأخربنا أبو أ - ٩٤٧٢
ال يبينت أحد من احلاج ليايل مىن من وراء العقبة : قال قال عبد اهللا بن عمر قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

٢٣٥   

  باب الرخصة ألهل السقاية يف املبيت مبكة ليايل مىن

نا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أخرب - ٩٤٧٣
احلميدي ثنا أنس بن عياض عن عبيد اهللا ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب إمالء ثنا 

سامة وبن منري قاال ثنا عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر أن حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا أبو أ
استأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يبيت مبكة ليايل مىن من أجل : العباس بن عبد املطلب رضي اهللا عنه 

عن  سقايته فأذن له رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة ورواه البخاري عن حممد بن عبد اهللا بن منري
  أبيه قال وتابعه أبو أسامة وأبو ضمرة يعين أنس بن عياض وغريمها 



أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رخص : ورواه عيسى بن يونس عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر  - ٩٤٧٤
د بن يعقوب ثنا للعباس بن عبد املطلب أن يبيت مبكة ليايل مىن من أجل سقايته أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حمم

أمحد بن سهل ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عيسى بن يونس فذكره رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن عبيد بن 
   ٢٣٦ميمون عن عيسى ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم 

  باب ما جاء يف بدء الرمي

ثنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أنس  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ - ٩٤٧٥
القرشي ثنا حفص بن عبد اهللا حدثين إبراهيم بن طهمان ثنا احلسن بن عبيد اهللا عن سامل بن أيب اجلعد عن بن عباس 

ملا أتى إبراهيم خليل اهللا عليه السالم املناسك عرض له الشيطان عند مجرة العقبة فرماه بسبع حصيات : رفعه قال 
يف األرض مث عرض له عند اجلمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حىت ساخ يف األرض مث عرض له يف حىت ساخ 

اجلمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حىت ساخ يف األرض قال بن عباس رضي اهللا تعاىل عنه الشيطان ترمجون وملة 
  أبيكم تتبعون 

أمحد احملبويب ثنا الفضل بن عبد اجلبار ح وأخربنا أبو  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن - ٩٤٧٦
العباس القاسم بن القاسم السياري ثنا عبد اهللا بن علي الغزال قاال ثنا علي بن احلسن بن شقيق ثنا أبو محزة عن 

و جاء جربيل عليه السالم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال 
سلم فذهب به لرييه املناسك فانفرج له ثبري فدخل مىن فأراه اجلمار مث أراه مجعا مث أراه عرفات فنبغ الشيطان للنيب 
صلى اهللا عليه و سلم عند اجلمرة فرماه بسبع حصيات حىت ساخ مث نبغ له يف اجلمرة الثانية فرماه بسبع حصيات 

حصيات حىت ساخ فذهب وكذلك روي عن عبدان بن عثمان عن حىت ساخ مث نبغ له يف مجرة العقبة فرماه بسبع 
  أيب محزة تفرد به هكذا عطاء بن السائب 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محاد  - ٩٤٧٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قومك  بن سلمة عن أيب عاصم الغنوي عن أيب الطفيل قال قلت البن عباس يزعم

سلم طاف على بعري بالبيت وإنه سنة قال صدقوا وكذبوا قلت ما صدقوا وكذبوا قال صدقوا طاف على بعري 
وليس بسنة إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ال يصرف الناس عنه وال يدفع فطاف على البعري حىت يسمعوا 

ت يزعمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة قال كالمه وال تناله أيديهم قل
صدقوا وكذبوا قلت ما صدقوا وكذبوا قال صدقوا قد رمل وكذبوا ليست بسنة إن قريشا قالت دعوا حممدا 

م املقبل وأصحابه حىت ميوتوا موت النغف فلما صاحلوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أن جييئوا من العا
فيقيموا مبكة ثالثة أيام فقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه واملشركون من قبل قعيقعان قال ألصحابه 
ارملوا وليس بسنة قلت ويزعم قومك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد سعى بني الصفا واملروة وإن ذلك 

املناسك عرض له شيطان عند املسعى فسابقه فسبقه إبراهيم عليه سنة قال صدقوا إن إبراهيم عليه السالم ملا أري 
السالم مث انطلق به جربائيل عليه السالم حىت أتى به مىن فقال له مناخ الناس هذا مث انتهى إىل مجرة العقبة فعرض له 

فة فقال هذه عرفة يعين الشيطان فرماه بسبع حصيات حىت ذهب مث أتى به مجعا فقال هذا املشعر احلرام مث أتى به عر
قال بن عباس أتدري مل مسيت عرفة قال ال قال ألن جربائيل عليه السالم قال له أعرفت قال بن عباس أتدري كيف 



كانت التلبية قلت وكيف كانت التلبية قال إن إبراهيم عليه السالم ملا أمر أن يؤذن يف الناس باحلج أمرت اجلبال 
  يف الناس باحلج فخفضت رؤوسها ورفعت له القرى فأذن 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر أنبأ حممد بن حيىي بن احلسن العمي ثنا بن عائشة ثنا  - ٩٤٧٨
فذكر احلديث بنحوه إال أنه قال طاف بني الصفا واملروة على بعري وزاد : محاد وهو بن سلمة ثنا أبو عاصم الغنوي 

مرة الوسطى فرماه بسبع حصيات حىت ذهب مث تله للجبني وعلى إمساعيل عند قوله مث عرض له شيطان عند اجل
قميص أبيض فقال يا أبت إنه ليس يب ثوب تكفنين فيه فعاجله ليخلعه فنودي من خلفه أن يا إبراهيم قد صدقت 

فلقد رأيتنا الرؤيا إنا كذلك جنزي احملسنني قال فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش أقرن أعني أبيض فذحبه قال بن عباس 
نتبع ذلك الضرب من الكباش فلما ذهب به جربائيل عليه السالم إىل اجلمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه 

   ٢٣٧بسبع حصيات حىت ذهب مث ذكر باقي احلديث بنحوه قال بن عائشة النغف ديدان تكون يف مناخر الشاة 

  ري حاجةباب كراهية محل السالح يف أيام احلج وإدخاله احلرم من غ

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن علي ثنا أبو نعيم ح  - ٩٤٧٩
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ واللفظ له ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا أبو النضر قاال ثنا 

جاج على عبد اهللا بن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما يعوده وأنا عنده دخل احل: إسحاق بن سعيد عن أبيه سعيد قال 
فقال له كيف جتدك قال أجدين صاحلا قال من أصاب رجلك قال أصاهبا من أمر حبمل السالح يف يوم ال حيل محله 

فضرب  فيه يعنيه قال لو عرفناه لعاقبناه وذلك أن الناس نفروا عشية النفر ورجل من أحراس احلجاج عارضا حربته
ظهر قدم بن عمر فأمر فيها حىت مات منها حديث أيب نعيم خمتصر وهذا حديث أيب النضر رواه البخاري يف 

  الصحيح عن أمحد بن يعقوب عن إسحاق بن سعيد 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا علي بن احلسني بن بشر الدهقان الكويف ثنا حممد  - ٩٤٨٠
وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو احلسن السراج ثنا مطني ثنا حممد بن طريف قاال ثنا احملاريب عن حممد  بن العالء ح

كنت مع بن عمر رضي اهللا عنه حني أصابه سنان الرمح يف أمخص قدمه فلزقت : بن سوقة عن سعيد بن جبري قال 
اه يعوده فقال لو نعلم من أصابك فقال بن أمخص قدمه بالركاب فنزل فنزعها وذلك مبىن فبلغ ذلك احلجاج فأت

عمر أنت أصبتين قال وكيف قال محلت السالح يف يوم مل يكن حيمل فيه وأدخلت السالح احلرم وكان السالح ال 
  يدخل احلرم رواه البخاري يف الصحيح عن أيب السكني زكريا بن حيىي عن عبد الرمحن بن حممد احملاريب 

 احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا إبراهيم بن حممد الصيدالين ثنا سلمة بن شبيب أخربنا أبو عبد اهللا - ٩٤٨١
ثنا احلسن بن حممد بن أعني ثنا معقل عن أيب الزبري عن جابر رضي اهللا عنه قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ال حيل ألحدكم أن حيمل مبكة السالح : يقول 

أيب إسحاق ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن حممد الصيدالين فذكره وأخربنا أبو زكريا بن  - ٩٤٨٢
   ٢٣٨مبثله رواه مسلم يف الصحيح عن سلمة بن شبيب : 



  باب حج الصيب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٩٤٨٣
أن النيب صلى : بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب موىل بن عباس عن بن عباس رضي اهللا عنه  الشافعي أنبأ

اهللا عليه و سلم قفل فلما كان بالروحاء لقي ركبا فسلم عليهم وقال من القوم فقالوا املسلمون فمن القوم فقال 
ا من حمفة فقالت يا رسول اهللا أهلذا حج قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رسول اهللا فرفعت إليه امرأة صبيا هل

  نعم ولك أجر رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن سفيان بن عيينة 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف إمالءا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٩٤٨٤
أن رسول اهللا : عقبة عن كريب موىل بن عباس عن بن عباس رضي اهللا عنه الشافعي أنبأ مالك عن إبراهيم بن 

صلى اهللا عليه و سلم مر بامرأة وهي يف حمفتها فقيل هلا هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخذت بعضد صيب 
أيب كان معها فقالت أهلذا حج فقال نعم ولك أجر هكذا رواه الربيع عن الشافعي موصوال وكذلك روي عن 

مصعب عن مالك ورواه الزعفراين يف كتاب القدمي عن الشافعي منقطعا دون ذكر بن عباس فيه وكذلك رواه حيىي 
بن بكري وغريه عن مالك منقطعا وكذلك رواه حيىي بن سعيد القطان وعبد الرمحن بن مهدي عن سفيان الثوري عن 

  إبراهيم بن عقبة منقطعا ورواه أبو نعيم عن سفيان موصوال 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا حممد بن غالب بن حرب ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن  - ٩٤٨٥
رفعت امرأة ابنا هلا يف حمفة ترضعه يف طريق مكة : إبراهيم بن عقبة عن كريب عن بن عباس رضي اهللا عنه قال 
  ل فقالت يا رسول اهللا أهلذا حج قال نعم ولك أجر أو كما قا

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد بن أيوب ثنا علي بن عبد العزيز ح وحدثنا أبو عبد  - ٩٤٨٦
الرمحن السلمي إمالء أنبأ أبو احلسن حممد بن حممد بن احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا 

رفعت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم صبيا فقالت  قال: سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن بن عباس 
  أهلذا حج قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعم ولك أجر 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري أنبأ يوسف بن يزيد ثنا  - ٩٤٨٧
عن أبيه عن كريب موىل بن عباس عن بن عباس رضي اهللا عنه يعقوب بن أيب عباد ثنا إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة 

بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسري بطريق مكة كلمته امرأة يف حمفة هلا وأخذت بعضد صيب فرفعته : قال 
  فقالت أهلذا حج يا رسول اهللا قال له حج ولك أجر 

و حممد عبد الرمحن بن حيىي القاضي الزهري مبكة ثنا وحدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف إمالءا ثنا أب - ٩٤٨٨
حممد بن عبيد بن أسباط ثنا أبو نعيم ثنا عبد العزيز بن أيب سلمة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن بن عباس قال 

م مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على امرأة وهي يف حمفتها ومعها صيب فقالت يا رسول اهللا أهلذا حج قال نع: 
ولك أجر وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد بن أيوب اللخمي ثنا معاذ بن املثىن ثنا بن كثري ثنا 



سفيان عن حممد بن عقبة عن كريب عن بن عباس قال رفعت امرأة صبيا هلا من حمفة فقالت يا رسول اهللا أهلذا حج 
  قال نعم ولك أجر 

اذ ثنا علي بن املديين ثنا حيىي بن سعيد وبن مهدي قال وحدثنا سليمان ثنا قال وحدثنا سليمان ثنا مع - ٩٤٨٩
احلضرمي ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا أبو أسامة كلهم عن سفيان عن حممد بن عقبة عن كريب عن بن عباس عن 

د الرمحن بن مثله ليس فيه من حمفة رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن مثىن عن عب: النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  مهدي وعن أيب كريب عن أيب أسامة 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل البزاز ثنا حممد بن إمساعيل األمحسي ثنا أبو معاوية عن  - ٩٤٩٠
 رفعت امرأة صبيا هلا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم: حممد بن سوقة عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا قال 

  يف حجته فقالت يا رسول اهللا أهلذا حج قال نعم ولك أجر 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا الفريايب ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا  - ٩٤٩١
صلى اهللا كان الصاع على عهد رسول اهللا : القاسم بن مالك عن اجلعيد يعين بن عبد الرمحن قال قال يل السائب 

عليه و سلم مد وثلث مدكم اليوم فزيد فيه يف زمن عمر بن عبد العزيز فقال السائب وحج يب يف ثقل النيب صلى 
  اهللا عليه و سلم وأنا غالم 

وأخربنا أبو عمرو أنبأ أبو بكر ثنا أبو يعلى ثنا حممد بن عباد املكي ثنا حامت بن إمساعيل ثنا حممد بن  - ٩٤٩٢
حج يب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع وأنا بن سبع سنني : بن يزيد قال يوسف عن السائب 

رواه البخاري يف الصحيح عن عمرو بن زرارة عن القاسم بن مالك وعن عبد الرمحن بن يونس عن حامت بن 
  إمساعيل 

ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق  - ٩٤٩٣
بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و : الربيع ثنا محاد بن زيد ثنا عبيد اهللا بن أيب يزيد قال مسعت بن عباس حيدث قال 

سلم يف الثقل أو يف الضعفة من مجع بليل فصلينا ورمينا قبل أن يأتينا الناس رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعمان 
  د عن محاد بن زي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن  - ٩٤٩٤
خرجنا مع : حممد الدوري ثنا حيىي بن عبد اهللا اهلدادي ثنا عباد بن العوام عن أشعث عن أيب الزبري عن جابر قال 

  دان حىت أتينا ذا احلليفة فلبينا باحلج وأهللنا عن الولدان النيب صلى اهللا عليه و سلم ومعنا النساء والول

وأخربنا أبو سهل أمحد بن حممد بن إبراهيم املهراين أنبأ حممد بن جعفر السختياين ثنا حممد بن إبراهيم  - ٩٤٩٥
حججنا مع : السراج ثنا عمرو بن حممد بن بكري الناقد ثنا عبد اهللا بن منري عن أمين عن أيب الزبري عن جابر قال 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم 



وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا علي بن الصقر بن نصر ثنا سعدويه ثنا منصور بن أيب  - ٩٤٩٦
  ذي ذكره أمين بن نابل هبذا اللفظ ال: األسود عن أشعث عن أيب الزبري عن جابر فذكره 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين هارون بن يوسف ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان عن  - ٩٤٩٧
يا أيها الناس امسعوا مين ما أقول لكم وامسعوين ما تقولون وال : مطرف عن أيب السفر قال مسعت بن عباس يقول 

ل بن عباس من طاف بالبيت فليطف من وراء احلجر وال تقولوا احلطيم فإن الرجل تذهبوا فتقولوا قال بن عباس قا
يف اجلاهلية كان حيلف فيلقي سوطه أو نعله أو قوسه وأميا صيب حج به أهله فقد قضت حجته عنه ما دام صغريا 

ليه حجة أخرى فإذا بلغ فعليه حجة أخرى وأميا عبد حج به أهله فقد قضت عنه حجته ما دام عبدا فإذا عتق فع
رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد عن سفيان إال أنه مل يسق احلديث بتمامه وقد روينا فيما مضى 

  حديث أيب ظبيان عن بن عباس موقوفا ومرفوعا يف حج الصيب وغريه 

أنبأ الشافعي أنبأ  أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع - ٩٤٩٨
أن غالما من قريش قتل محامة من محام مكة فأمر بن عباس رضي اهللا عنه أن : سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء 

   ٢٣٩يفدى عنه بشاة 

  باب دخول البيت والصالة فيه

نة مخس أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ س - ٩٤٩٩
دخل : وعشرين وثالمثائة ثنا حممد بن حيىي الذهلي ثنا عبد الرزاق أنبأ عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم فتح مكة على ناقة ألسامة بن زيد حىت أناخ بفناء الكعبة فدعا بعثمان بن 
اهللا عليه و سلم وأسامة وبالل وعثمان بن طلحة فأجافوا عليهم  طلحة باملفتاح فجاء به ففتح فدخل النيب صلى

الباب مليا مث فتحوه قال عبد اهللا فبادرت الناس فوجدت بالال على الباب فقلت أين صلى رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم قال بني العمودين املقدمني قال ونسيت أن أسأله كم صلى أخرجه مسلم يف الصحيح من أوجه عن 

  يد اهللا بن عمر عب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حيىي بن منصور القاضي ثنا حممد بن عبد السالم ثنا حيىي بن حيىي قال  - ٩٥٠٠
قرأت على مالك بن أنس ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل الكعبة هو : ع عن عبد اهللا بن عمر القعنيب فيما قرأ على مالك عن ناف
وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة احلجيب وبالل فأغلقها عليه ومكث فيها قال عبد اهللا بن عمر فسألت بالال حني 

ثالثة أعمدة خرج ماذا صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن ميينه و
وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة مث صلى لفظ حديث القعنيب رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن 
أيب أويس وغريه عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي إال أنه قال عمودين عن يساره وكذلك قاله الشافعي عن 

ميينه وعمودا عن يساره وكذلك قاله عبد اهللا بن يوسف  مالك يف أحد املوضعني وقال يف موضع آخر عمودا عن
عن مالك وأبو داود عن القعنيب عن مالك ورواه بن أيب أويس وحيىي بن بكري عن مالك كما روينا وكذلك قاله 

  عبد الرمحن بن مهدي عن مالك عمودين عن ميينه وعمودا عن يساره وهو الصحيح 



بو بكر اإلمساعيلي أخربين عبد اهللا بن حممد البغوي ثنا إسحاق بن إمساعيل أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أ - ٩٥٠١
سأل : الطالقاين سنة مخس وعشرين ومائتني قال ثنا حامت بن إمساعيل ثنا موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أنه 

أله كم صلى وكان بن بالال أين صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعين يف الكعبة فأراه بالل حيث صلى ومل يس
عمر إذا دخل البيت مشى قبل وجهه وجعل الباب قبل ظهره مث مشى حىت يكون بينه وبني اجلدار قريبا من ثالثة 

أذرع مث صلى يتوخى املكان الذي أخربه بالل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى فيه رواه البخاري يف 
  موسى بن عقبة الصحيح عن أمحد بن حممد عن بن املبارك عن 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ أمحد بن إبراهيم ثنا حيىي بن بكري حدثين الليث  - ٩٥٠٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقبل يوم الفتح من أعلى : قال وقال يونس بن يزيد أخربين نافع عن عبد اهللا 

ومعه بالل ومعه عثمان بن طلحة من احلجبة حىت أناخ يف املسجد فأمره أن  مكة على راحلته فردف أسامة بن زيد
يأيت مبفتاح البيت ففتح ودخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومعه أسامة وبالل وعثمان فمكث فيها هنارا طويال 

ه أين صلى رسول مث خرج فاستبق الناس فكان عبد اهللا بن عمر أول من دخل فوجد بالال وراء الباب قائما فسأل
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأشار له إىل املكان الذي صلى فيه قال عبد اهللا فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة 

  أخرجه البخاري يف الصحيح فقال وقال الليث 

أبو أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي و - ٩٥٠٣
أن : عمران التستري قاال ثنا إبراهيم بن احلجاج ثنا عبد الوارث ثنا أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنه 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا قدم يعين مكة أىب أن يدخل البيت وفيه اآلهلة قال فأمر هبا فأخرجت قال 

قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاتلهم اهللا أما واهللا  فأخرجوا صورة إبراهيم وإمساعيل يف أيديهما األزالم
لقد علموا أهنما مل يستقسما هبا قط قال فدخل البيت فكرب يف نواحيه ومل يصل فيه هذا لفظ حديث أيب عمران 
بخاري وحديث القاضي خمتصر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل البيت فكرب يف نواحيه مث نزل ومل يصل رواه ال

  يف الصحيح عن أيب معمر عن عبد الوارث والقول قول من قال صلى ألنه شاهد والذي قال مل يصل ليس بشاهد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس ثنا العباس بن  - ٩٥٠٤
أن النيب صلى اهللا عليه : الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا يزعم  حممد ثنا حجاج األعور قال قال بن جريج أخربين أبو

و سلم هنى عن الصور يف البيت وهنى الرجل أن يصنعه وأن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر عمر بن اخلطاب زمن 
  الفتح بالبطحاء أن يأيت الكعبة فيمحو كل صورة فيها ومل يدخل البيت حىت حميت كل صورة فيه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر  - ٩٥٠٥
: بن نصر ثنا بن وهب أخربين عمرو أن بكريا حدثه عن كريب موىل بن عباس عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه 

صورة إبراهيم ومرمي فقال أما هم فقد مسعوا أن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني دخل البيت فوجد فيه 
املالئكة ال تدخل بيتا فيه صورة هذا إبراهيم مصور فما باله يستقسم رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن 

  سليمان عن بن وهب 



يد بن أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا حممد بن سليمان الواسطي ثنا سع - ٩٥٠٦
من دخل : سليمان ثنا بن املؤمل عن بن حميصن عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  البيت دخل يف حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفورا له تفرد به عبد اهللا بن املؤمل وليس بالقوي 

ا أمحد بن عيسى بن زيد بن عبد اجلبار بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثن - ٩٥٠٧
مالك اللخمي بتنيس ثنا عمرو بن أيب سلمة التنيسي ثنا زهري بن حممد املكي عن موسى بن عقبة عن سامل بن عبد 

كانت تقول عجبا للمرء املسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف يدع ذلك إجالال هللا : اهللا أن عائشة 
  ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حىت خرج منها وإعظاما دخل رس

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف إمالءا وأبو بكر أمحد بن احلسن قراءة قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ٩٥٠٨
عائشة رضي اهللا عنها يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا علي بن عاصم ثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن 

يا رسول اهللا كل نسائك قد دخلن البيت غريي قال فاذهيب إىل ذي قرابتك فليفتح لك قالت فأتيته : قالت قلت 
فقلت إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمرك أن تفتح يل قالت فاحتمل املفاتيح مث ذهب معها إىل رسول اهللا 

 واهللا ما فتحت الباب بليل يف اجلاهلية وال يف اإلسالم فقال لعائشة إن صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا
   ٢٤٠قومك حني بنوا البيت قصرت هبم النفقة فتركوا بعض البيت يف احلجر فاذهيب فصلي يف احلجر ركعتني 

  باب ما يستدل به على أن دخوله ليس بواجب

ليد ثنا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار ثنا سريج بن يونس أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الو - ٩٥٠٩
قلت لعبد اهللا بن أيب أوىف أدخل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف عمرته : ثنا هشيم عن إمساعيل بن أيب خالد قال 

  البيت قال ال رواه مسلم يف الصحيح عن سريج بن يونس وأخرجه البخاري من وجه آخر عن إمساعيل 

ا أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن إسحاق الفاكهي ثنا أبو حيىي بن أيب مسرة أخربن - ٩٥١٠
ثنا خالد بن حيىي ثنا إمساعيل بن عبد امللك بن أيب الصفري ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن 

هللا بن موسى أنبأ إمساعيل بن عبد امللك عن بن أيب مليكة عن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن مهران بن خالد ثنا عبيد ا
عائشة رضي اهللا عنها قالت خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عندي وهو قرير العني طيب النفس مث رجع 
إيل وهو حزين فقلت يا رسول اهللا خرجت من عندي وأنت كذا وكذا قال إين دخلت الكعبة ووددت أين مل أكن 

إين أخاف أن أكون قد أتعبت أميت بعدي وقال الشيخ وهذا يكون يف حجته وحديث بن أيب أوىف يف عمرته  فعلته
   ٢٤١: فال يكون أحدمها خمالفا لآلخر 

  باب ما جاء يف مال الكعبة وكسوهتا

عمر ثنا  أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين هارون بن يوسف أبو أمحد ثنا بن أيب - ٩٥١١
سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن واصل بن حيان األحدب عن أيب وائل شقيق بن سلمة قال جلست إىل شيبة 

جلس إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه جملسك هذا فقال لقد مهمت أن ال : بن عثمان يف املسجد احلرام فقال يل 



قال شيبة فقلت إنه كان لك صاحبان فلم يفعاله رسول اهللا أترك فيها صفراء وال بيضاء إال قسمتها يعين الكعبة 
صلى اهللا عليه و سلم وأبو بكر رضي اهللا عنه فقال عمر مها املرءان اقتدي هبما أخرجه البخاري يف الصحيح من 

  حديث سفيان الثوري 

أ أبو جعفر أمحد بن أخربنا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف الفقيه أنبأ بشر بن أمحد اإلسفرائيين أنب - ٩٥١٢
احلسني بن نصر احلذاء ثنا علي بن عبد اهللا املديين حدثين أيب أخربين علقمة بن أيب علقمة عن أمه قالت دخل شيبة 

يا أم املؤمنني إن ثياب الكعبة جتتمع علينا فتكثر فنعمد : بن عثمان احلجيب على عائشة رضي اهللا تعاىل عنها فقال 
ا مث ندفن ثياب الكعبة فيها كيال يلبسها اجلنب واحلائض فقالت له عائشة رضي اهللا تعاىل إىل آبار فنحتفرها فنعمقه

عنها ما أحسنت ولبئس ما صنعت فإن ثياب الكعبة إذا نزعت منها مل يضرها أن يلبسها اجلنب واحلائض ولكن بعها 
 اليمن فتباع هناك مث جيعل مثنها يف واجعل مثنها يف املساكني ويف سبيل اهللا قالت فكان شيبة بعد ذلك يرسل هبا إىل

  املساكني ويف سبيل اهللا وبن السبيل 

وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ احلسن بن سفيان ثنا حبان عن بن املبارك ح  - ٩٥١٣
احلسن أنبأ عبد اهللا بن  وأخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا علي بن
كانوا يصومون : املبارك أنبأ حممد يعين بن أيب حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

عاشوراء قبل أن يفرض رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبة قالت فلما فرض اهللا رمضان قال رسول اهللا صلى اهللا 
ن شاء أن يتركه تركه رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن مقاتل عن عليه و سلم من شاء أن يصومه فليصمه وم

   ٢٤٢عبد اهللا بن املبارك 

  باب الصالة باحملصب والنزول هبا

أخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن  - ٩٥١٤
ي حدثين بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه الوليد بن مزيد أخربين أيب ثنا األوزاع

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال حني أراد أن ينفر من مىن حنن نازلون غدا إن شاء اهللا خبيف بين كنانة : 
م وبين املطلب أن ال حيث تقامسوا على الكفر يعين بذلك احملصب وذلك أن قريشا وبين كنانة تقامسوا على بين هاش

يناكحوهم وال يكون بينهم شيء حىت يسلموا إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخرجه البخاري ومسلم يف 
  الصحيح من حديث األوزاعي 

وأخربنا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف الفقيه املهرجاين هبا أنبأ أبو سهل بشر بن أمحد أنبأ أبو جعفر  - ٩٥١٥
احلسني بن نصر احلذاء ثنا علي بن عبد اهللا املديين ثنا عبد الرزاق بن مهام أخربين معمر عن الزهري عن أمحد بن 

يا رسول اهللا أين : علي بن حسني عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد رضي اهللا تعاىل عنه قال قلت 
ون غدا خبيف بين كنانة حيث تقامسوا الكفار تنزل وذلك يف حجته قال وهل ترك لنا عقيل منزال مث قال حنن نازل

يعين بذلك احملصب وذلك أن قريشا وكنانة حتالفت على بين هاشم أن ال يناكحوهم وال يبايعوهم وال يؤوهم قال 
الزهري واخليف الوادي رواه البخاري يف الصحيح عن حممود عن عبد الرزاق ورواه مسلم عن حممد بن مهران 

  وغريه عن عبد الرزاق 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب حدثين أيب أنبأ حممد بن رافع ثنا عبد الرزاق  - ٩٥١٦
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأبا بكر وعمر رضي اهللا : أنبأ معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنه 

 الصحيح عن حممد بن مهران الرازي عن عبد الرزاق وأخرجه تعاىل عنهما كانوا ينزلون األبطح رواه مسلم يف
أيضا من حديث صخر بن جويرية عن نافع عن بن عمر أنه كان يرى التحصيب سنة وكان يصلي الظهر يوم النفر 

  باحلصبة قال نافع قد حصب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واخللفاء بعده 

ين عبد اهللا بن سعد البزاز ثنا أمحد بن حممد بن أيب خالد وإبراهيم بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدث - ٩٥١٧
أنه كان يصلي : إسحاق بن يوسف قاال ثنا محيد بن مسعدة ثنا خالد بن احلارث ثنا عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر 

 صلى اهللا عليه هبا يعين احملصب الظهر والعصر قال خالد وأحسبه املغرب والعشاء قال ويهجع ويذكر أن رسول اهللا
  و سلم فعل ذلك أو كان يفعل رواه البخاري يف الصحيح عن احلجيب عن خالد بن احلارث 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قالوا ثنا أبو  - ٩٥١٨
أ بن وهب أخربين عمرو بن احلارث أن قتادة بن العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنب

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى الظهر والعصر واملغرب والعشاء ورقد : دعامة حدثه عن أنس بن مالك 
رقدة باحملصب مث ركب إىل البيت فطاف به رواه البخاري يف الصحيح عن عبد املتعال بن طالب عن بن وهب 

٢٤٣   

  أن النزول باحملصب ليس بنسك جيب بتركه شيءباب الدليل على 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ثنا  - ٩٥١٩
احلسن بن حممد الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أيب رباح عن عبد اهللا بن عباس 

ليس احملصب بشيء إمنا هو منزل نزله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري يف : عنه أنه قال رضي اهللا 
  الصحيح عن علي بن املديين ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن سفيان 

بن عبد العزيز  أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد بن أيوب اللخمي ثنا علي - ٩٥٢٠
إمنا كان منزال نزله رسول اهللا : ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

صلى اهللا عليه و سلم ليكون أمسح خلروجه تعين األبطح رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم وأخرجه مسلم من 
  يس بسنة أوجه عن هشام وزاد بعضهم عن هشام ول

أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا حيىي بن سعيد عن هشام  - ٩٥٢١
إمنا نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احملصب ليكون أمسح خلروجه وليس : عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها 

  بسنة فمن شاء نزله ومن شاء مل ينزله 

أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو علي أمحد بن حممد الصواف ثنا بشر بن موسى ثنا  - ٩٥٢٢
مل يأمرين رسول اهللا : احلميدي ثنا سفيان ثنا صاحل بن كيسان أنه مسع سليمان بن يسار حيدث عن أيب رافع قال 



قبة مث جاء فنزل قال سفيان كان عمرو بن دينار صلى اهللا عليه و سلم أن أنزل مبن معي باألبطح ولكن أنا ضربت 
حيدث هبذا احلديث عن صاحل بن كيسان فلما قدم علينا صاحل قال عمرو إذهبوا إليه فسلوه عن هذا احلديث رواه 

   ٢٤٤مسلم يف الصحيح عن قتيبة وأيب بكر وزهري عن سفيان 

  باب طواف الوداع

أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر  - ٩٥٢٣
خرجنا مع : احلسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر أنبأ أفلح بن محيد عن القاسم عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ليايل احلج وذكرت احلديث وقالت حىت قضى احلج ونفرنا من مىن فنزلنا 
صب فدعا عبد الرمحن بن أيب بكر فقال أخرج بأختك من احلرم مث افرغا من طوافكما مث تأتياين ههنا باحملصب احمل

قالت فقضى اهللا العمرة وفرغنا من طوافنا من جوف الليل فأتيناه باحملصب فقال فرغتما قلنا نعم فأذن يف الناس 
  نة أخرجاه يف الصحيح من حديث أفلح بن محيد بالرحيل فمر بالبيت فطاف به مث ارحتل متوجها إىل املدي

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن بشار ثنا أبو بكر يعين احلنفي ثنا  - ٩٥٢٤
فذكره إىل أن قال قالت مث جئته سحرا فأذن يف أصحابه بالرحيل فارحتل فمر بالبيت قبل صالة الصبح : أفلح 

  حني خرج مث انصرف متوجها إىل املدينة رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن بشار فطاف به 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان  - ٩٥٢٥
لناس ينصرفون يف كل وجه فقال أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن سليمان األحول عن طاوس عن بن عباس قال كان ا

  ال ينفرن أحد من احلاج حىت يكون آخر عهده بالبيت : النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إبراهيم بن صاحل الشريازي ثنا سعيد ثنا سفيان ح  - ٩٥٢٦
: جعفر أنبأ أبو يعلى ثنا زهري بن حرب ثنا سفيان بن عيينة  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب

  فذكر احلديث بنحو من معناه رواه مسلم يف الصحيح عن سعيد بن منصور وزهري بن حرب 

وأخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة  - ٩٥٢٧
بد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا سفيان عن بن ح وأخربنا أبو ع

أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال أنه خفف عن احلائض ويف رواية : طاوس عن أبيه عن بن عباس قال 
د ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة الشافعي إال أنه رخص للمرأة احلائض رواه البخاري يف الصحيح عن مسد

  وغريه عن سفيان 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن نافع عن  - ٩٥٢٨
قال ال يصدرن أحد من احلاج حىت يطوف بالبيت وان آخر : عبد اهللا بن عمر أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

  النسك الطواف بالبيت 



أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه رد رجال من مر : وبإسناده قال ثنا مالك عن حيىي بن سعيد  - ٩٥٢٩
  ظهران مل يكن ودع البيت 

فذكر احلديثني مجيعا : وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك  - ٩٥٣٠
٢٤٥   

  اب ترك احلائض الوداعب

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٩٥٣١
الشافعي أنبأ مالك وبن عيينة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق 

نبأ مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و الصغاين أنبأ عبد اهللا بن يوسف أ
أن صفية بنت حيي زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم حاضت فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سلم 

 الصحيح عن عبد اهللا فقال أحابستنا هي قيل إهنا قد أفاضت قال فال إذا لفظ حديث أيب عبد اهللا رواه البخاري يف
  بن يوسف وأخرجه مسلم من حديث أيوب وبن عيينة والليث عن عبد الرمحن 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ٩٥٣٢
حدثين عروة بن الزبري وأبو سلمة بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين أنبأ أبو اليمان أنبأ شعيب عن الزهري 

أن صفية بنت حيي زوج النيب صلى اهللا عليه و : عبد الرمحن أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربهتما 
سلم حاضت يف حجة الوداع مبىن بعد ما أفاضت وطافت بالبيت قالت عائشة رضي اهللا عنها فقلت يا رسول اهللا 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم أحابستنا هي فقلت أما أهنا قد أفاضت يا رسول اهللا وطافت إن صفية قد حاضت فقال ا
  بالبيت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلتنفر رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان 

نا أبو العباس وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن القاضي قالوا ث - ٩٥٣٣
حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أنبأ يونس بن يزيد وغريه من أهل العلم عن بن 

طمثت : شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن وعروة بن الزبري أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت 
لم يف حجة الوداع بعد ما أفاضت طاهرا وطافت بالبيت فذكرت صفية بنت حيي زوج النيب صلى اهللا عليه و س

ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أحابستنا هي فقلت يا رسول اهللا إهنا قد أفاضت وهي طاهرة مث طمثت 
 بعد اإلفاضة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلتنفر رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر وغريه عن بن

  وهب 

وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري ثنا احلسن  - ٩٥٣٤
حاضت صفية بعد ما : بن حممد بن الصباح الزعفراين ثنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت 

قال أحابستنا هي فقلت يا رسول اهللا إهنا قد أفاضت مث أفاضت فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ف
  حاضت بعد ذلك فقال صلى اهللا عليه و سلم فلتنفر إذا 



وأخربنا أبو بكر بن احلسن ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو أمحد  - ٩٥٣٥
أن رسول : هيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر أنبأ حممد بن إبرا

اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكر صفية بنت حيي فقيل إهنا قد حاضت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعلها 
نذكر حابستنا قيل اهنا قد أفاضت قال فال إذا قال مالك قال هشام قال عروة قالت عائشة رضي اهللا عنها وحنن 

ذلك فلم يقدم الناس نساءهم إن كان ال ينفعهم ولو كان ذلك الذي يقول ألصبح مبىن أكثر من ستة آالف امرأة 
  حائض كلهن قد أفضن 

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد بن حممد بن علي الروذباري الفقيه بطوس ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن  - ٩٥٣٦
بن حممد القالنسي ثنا آدم ثنا شعبة ثنا احلكم عن إبراهيم النخعي عن األسود  حممويه العسكري بالبصرة ثنا جعفر

أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ينفر فرأى صفية رضي اهللا عنها : بن يزيد عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
تنا مث قال أما كنت على باب خبائها كئيبة أو حزينة ألهنا حاضت فقال هلا عقري حلقي لغة قريش انك حلابس

أفضت يوم النحر يعين الطواف قالت نعم قال فانفري إذا رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن أيب إياس وأخرجه 
  مسلم من وجهني آخرين عن شعبة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عبد اهللا بن  - ٩٥٣٧
ف أنبأ مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي قال يوس

قرأت على مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت 
صفية بنت حيي قد حاضت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و يا رسول اهللا إن : لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

سلم لعلها حتبسنا ويف رواية عبد اهللا لعلها حابستنا أمل تكن طافت معكن بالبيت قالوا بلى قال فاخرجن ويف رواية 
  عبد اهللا فاخرجي رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي ورواه البخاري عن عبد اهللا بن يوسف 

نا أبو بكر بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا وأخرب - ٩٥٣٨
أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن أيب الرجال عن أمه عمرة أهنا 

نت إذا حجت معها نساؤها ختاف أن حيضن قدمتهن يوم كا: أخربته أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  النحر فأفضن فإن حضن بعد ذلك مل تنتظر هبن أن يطهرن تنفر هبن وهن حيض 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا  - ٩٥٣٩
عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا عمران بن موسى أنبأ عبد  موسى بن إمساعيل ثنا وهيب ح وأخربنا أبو

رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت : األعلى ثنا محاد ثنا وهيب ثنا عبد اهللا بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال 
اهللا صلى اهللا زاد أبو عمرو يف حديثه قال ومسعت بن عمر يقول أول أمره إهنا ال تنفر قال مث مسعته يقول إن رسول 

  عليه و سلم رخص هلن رواه البخاري يف الصحيح عن معلى بن أسد عن وهيب 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا روح أنبأ بن  - ٩٥٤٠
أنت تفيت أن تصدر كنت مع بن عباس إذ قال له زيد بن ثابت : جريج أخربين حسن بن مسلم عن طاوس قال 



احلائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت قال نعم قال فال تفت بذلك فقال بن عباس أما يل فسل فالنة األنصارية 
  هل أمرها بذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فرجع إليه زيد بن ثابت يضحك ويقول ما أراك إال قد صدقت 

أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أمحد بن حنبل وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ  - ٩٥٤١
  مبعناه رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن حامت عن حيىي بن سعيد : ثنا حيىي بن سعيد عن بن جريج فذكره 

أنبأ احلسن بن أخربنا أبو احلسن بن أيب علي السقاء وأبو احلسن علي بن حممد املقرئ االسفرائينيان قاال  - ٩٥٤٢
: حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال 

سأل أهل املدينة بن عباس عن امرأة طافت بالبيت يوم النحر مث حاضت فقال تنفر فقالوا ال نأخذ بقولك وهذا زيد 
فلما قدموا املدينة سألوا فأخربوهم بصفية وكان فيمن سألوا أم سليم بن ثابت خيالفك قال إذا أتيتم املدينة فسلوا 

  فأخربهتم بصفية رواه البخاري يف الصحيح عن أيب النعمان عن محاد قال البخاري ورواه خالد وقتادة عن عكرمة 

ثنا هشيم  أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع - ٩٥٤٣
قال تقيم حىت تطهر ويكون آخر عهدها بالبيت فقال بن عباس إذا : ثنا خالد احلذاء عن عكرمة أن زيد بن ثابت 

كانت قد طافت يوم النحر فلتنفر فأرسل زيد بن ثابت إىل بن عباس أين وجدت الذي قلت كما قلت قال فقال بن 
للنساء ولكين أحببت أن أقول مبا يف كتاب اهللا مث تال هذه  عباس إين ألعلم قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

فقد قضت التفث ووفت النذر وطافت بالبيت } مث ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق { اآلية 
  فما بقي 

لى بن منصور ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق أنبأ مع - ٩٥٤٤
إذا طافت يوم النحر مث حاضت فلتنفر وقال زيد بن ثابت ال : هشيم أنبأ خالد عن عكرمة عن بن عباس أنه قال 

  تنفر حىت تطهر وتطوف بالبيت مث أرسل بعد ذلك إىل بن عباس فذكر احلديث بنحوه 

حممد بن إسحاق أنبأ روح بن عبادة أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ٩٥٤٥
اختلف فيها بن عباس وزيد بن ثابت فقال زيد ليكن آخر عهدها بالبيت يعين : سعيد عن قتادة عن عكرمة قال 

الطواف بالبيت فقال بن عباس إذا أفاضت يوم النحر مث حاضت فلتنفر إن شاءت فقالت األنصار إنا ال نتابعك إذا 
ال بن عباس سلوا صاحبتكم أم سليم فسألوها فأنبأت أن صفية بنت حيي بن أخطب خالفت زيد بن ثابت فق

حاضت بعد ما طافت بالبيت يوم النحر فقالت هلا عائشة اخليبة لك حبستنا فذكروا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه 
هاتني الروايتني وأخرجه و سلم فأمرها أن تنفر وأخربت أم سليم أهنا لقيت ذلك وأمرها أن تنفر أشار البخاري إىل 

   ٢٤٦من حديث أيوب عن عكرمة خمتصرا 

  باب الوقوف يف امللتزم

أخربنا أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو حممد دعلج بن أمحد أنبأ حممد بن غالب ثنا أبو حذيفة ح وأخربنا أبو  - ٩٥٤٦
ثنا حممد بن كثري قاال ثنا سفيان عن احلسن بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد بن أيوب اللخمي ثنا أمحد بن داود املكي 



رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يلزق وجهه : املثىن بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
  وصدره بامللتزم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن  - ٩٥٤٧
ثنا عبد اهللا بن وهب عن سليمان يعين بن بالل عن إبراهيم بن إمساعيل عن أيب الزبري عن عبد اهللا بن عباس  سليمان

أنه كان يلزم ما بني الركن والباب وكان يقول ما بني الركن والباب يدعى امللتزم ال يلزم ما بينهما أحد يسأل اهللا : 
  يه قد مضت شيئا إال أعطاه إياه هذا موقوف وسائر األحاديث ف

أحب له : أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال  - ٩٥٤٨
إذا ودع البيت أن يقف يف امللتزم وهو بني الركن والباب فيقول اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وبن عبدك وبن 

ريتين يف بالدك وبلغتين بنعمتك حىت أعنتين على قضاء مناسكك أمتك محلتين على ما سخرت يل من خلقك حىت س
فإن كنت رضيت عين فازدد عين رضا وإال فمن اآلن قبل أن تنأى عن بيتك داري فهذا أوان انصرايف إن أذنت يل 

غري مستبدل بك وال ببيتك وال راغب عنك وال عن بيتك اللهم فاصحبين بالعافية يف بدين والعصمة يف ديين 
   ٢٤٧ن منقليب وارزقين طاعتك ما أبقيتين وهذا من قول الشافعي رمحه اهللا وهو حسن وأحس

  باب من كره أن يقال للذي مل حيج صرورة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن سنان القزاز ثنا حممد بن بكر  - ٩٥٤٩
يقال هو عمر بن عطاء بن وراز عن عكرمة عن بن عباس قال قال  الربساين ثنا بن جريج أخربين عمر بن عطاء

  ال صرورة يف اإلسالم أخرجه أبو داود يف كتاب السنن : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أن النيب صلى اهللا : ورواه عمر بن قيس وليس بالقوي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس  - ٩٥٥٠
لمسلم صرورة أخربناه أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث األصبهاين أنبأ علي بن عمر عليه و سلم هنى أن يقال ل

احلافظ ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ثنا طاهر بن خالد بن نزار ثنا أيب ثنا عمر بن قيس فذكره وقد رواه سفيان بن 
عن عمرو عن عكرمة من قوله عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال ورواه بن جريج 

ونفى أن يكون ذلك عن بن عباس أو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فاهللا أعلم ويف رواية بن عيينة وغريه عن 
عمرو بن دينار عن عكرمة قال كان الرجل يلطم الرجل يف اجلاهلية ويقول إين صرورة فيقال له دعوا الصرورة 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال صرورة يف اإلسالم ويف رواية أخرى يلطم جلهله وان رمي جبعره يف رجله فقال ر
وجه الرجل مث يقول إين صرورة فيقال ردوا صرورة وجهه ولو ألقى سلحه يف رجله وروي عن منصور بن أيب سليم 

أراه عن أبيه عن تارة عن جبري بن مطعم وتارة عن بن جبري عن أبيه وتارة عن بن أخي جبري وتارة عن نافع بن جبري 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم قد دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة ال صرورة 

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد بن أيوب ثنا عبدان ثنا شعيب بن أيوب ثنا معاوية بن  - ٩٥٥١
 يقولن أحدكم إين صرورة قال سليمان قال ال: هشام ثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس أراه رفعه 

  بن أمحد مل يرفعه عن سفيان إال معاوية 



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين أنبأ حممد بن عبد الوهاب أنبأ  - ٩٥٥٢
ن أحدكم إين صرورة فإن املسلم ال يقول: جعفر بن عون أنبأ املسعودي عن القاسم بن عبد الرمحن قال قال عبد اهللا 

   ٢٤٨ليس بصرورة وال يقولن أحدكم إين حاج فإن احلاج هو احملرم مرسل وهو موقوف على عبد اهللا بن مسعود 

  باب من كره أن يقال للمحرم صفر وأن النسيء من أمر اجلاهلية

أكره أن يقال للمحرم : الشافعي قال أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ  - ٩٥٥٣
صفر ولكن يقال له احملرم وإمنا كرهت أن يقال للمحرم صفر من قبل أن أهل اجلاهلية كانوا يعدون فيقولون 

صفران للمحرم وصفر وينسئون فيحجون عاما يف شهر وعاما يف غريه ويقولون إن أخطأنا موضع احلرم يف عام 
اآلية وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن } إمنا النسيء زيادة يف الكفر { ناؤه أصبناه يف غريه فأنزل اهللا جل ث

الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهللا السماوات واألرض فال شهر ينسأ ومساه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  احملرم 

ع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بذلك عبد أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربي - ٩٥٥٤
الوهاب الثقفي ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ واللفظ له أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر أنبأ احلسن بن سفيان أنبأ 

أبو بكر بن أيب شيبة ثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن بن سريين عن بن أيب بكرة عن أيب بكرة عن النيب صلى 
إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهللا السماوات واألرض السنة اثنا عشر شهرا منها : ه و سلم قال اهللا علي

أربعة حرم ثالثة متواليات ذو القعدة وذو احلجة واحملرم ورجب شهر مضر الذي بني مجادي وشعبان مث قال أي 
امسه قال أليس ذا احلجة قلنا بلى قال فأي  شهر هذا قلنا اهللا ورسوله أعلم قال فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري

بلد هذا قلنا اهللا ورسوله أعلم فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه قال أليس البلدة قلنا بلى قال فأي يوم هذا 
قلنا اهللا ورسوله أعلم فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه قال أليس يوم النحر قلنا بلى يا رسول اهللا قال فإن 

ءكم وأموالكم قال حممد وأحسبه قال وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم دما
هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فال ترجعوا بعدي ضالال يضرب بعضكم رقاب بعض أال ليبلغ الشاهد 

يسق الشافعي رمحه اهللا متنه وقال الغائب فلعل بعض من يبلغه أوعى له من بعض من مسعه مث قال أال هل بلغت مل 
عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إن الزمان قد استدار رواه مسلم يف 

  الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة ورواه البخاري عن حممد بن املثىن عن عبد الوهاب 

و احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أب - ٩٥٥٥
يف قوله تعاىل إمنا النسيء زيادة يف : عبد اهللا بن صاحل حدثين معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس 

ة فينادي أال إن الكفر قال النسيء أن جنادة بن عوف بن أمية الكناين كان يوايف املوسم كل عام وكان يكىن أبا مثام
أبا مثامة ال حياب وال يعاب أال وإن عام صفر األول العام حالل فيحله للناس فيحرم صفر عاما وحيرم احملرم عاما 

ال { إىل قوله } إمنا النسيء زيادة يف الكفر يضل به الذين كفروا حيلونه عاما وحيرمونه عاما { فذلك قوله تعاىل 
  } يهدي القوم الكافرين 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا ورقاء  - ٩٥٥٦
الرفث اجلماع والفسوق املعاصي وال جدال يف احلج يقول ليس هو شهر ينسأ قد : عن بن أيب جنيح عن جماهد قال 

حملرم مث يقولون صفر بصفر ويسقطون شهر ربيع تبني احلج ال شك فيه وذلك أهنم كانوا يف اجلاهلية يسقطون ا
األول مث يقولون شهر ربيع بشهر ربيع قال الشيخ اختلفوا يف حج أيب بكر الصديق رضي اهللا تعاىل عنه قبل حج 

النيب صلى اهللا عليه و سلم هل كان يف ذي القعدة أو يف ذي احلجة فذهب جماهد إىل أنه وقع يف ذي القعدة وذهب 
  ه وقع يف ذي احلجة بعضهم إىل أن
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لكربى: كتاب  لبيهقي ا   سنن ا
البيهقي : املؤلف  بكر  و  أب بن موسى  بن علي  بن احلسني   أمحد 

أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق قال  - ٩٥٥٧
ادة يف الكفر قال حجوا يف ذي احلجة إمنا النسيء زي: قال أبو عبد اهللا يعين أمحد بن حنبل حكاية عن جماهد يف قوله 

عامني مث حجوا يف احملرم عامني فكانوا حيجون يف كل سنة يف كل شهر عامني حىت وافقت حجة أيب بكر رضي اهللا 
عنه اآلخر من العامني يف ذي القعدة قبل حجة النيب صلى اهللا عليه و سلم بسنة مث حج النيب صلى اهللا عليه و سلم 

جة فذلك حني يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف خطبته إن الزمان قد استدار كهيئته يوم من قابل يف ذي احل
  خلق اهللا السماوات واألرض 

قال أبو عبد اهللا حدثنا هبذا احلديث عبد الرزاق ثنا معمر عن بن أيب جنيح عن جماهد قال أبو عبد اهللا  - ٩٥٥٨
بعثين أبو بكر يف تلك احلجة يف مؤذنني : عبد الرمحن أن أبا هريرة قال فأما الزهري فحكى عنه قال أخربين محيد بن 

يوم النحر نؤذن مبىن أن ال حيج بعد العام مشرك وال يطوف بالبيت عريان قال أبو عبد اهللا حديث الزهري إسناده 
د اهللا قد نزلت إسناد جيد وإمنا كانت حجة أيب بكر رضي اهللا عنه يف ذي احلجة على ما ذكر الزهري قال أبو عب

سورة براءة قبل حجة أيب بكر رضي اهللا تعاىل عنه وفيها أمنا النسيء زيادة يف الكفر وفيها ان عدة الشهور عند اهللا 
   ٢٤٩اثنا عشر شهرا فهل كان جيوز أن حيج أبو بكر على حج العرب وقد أخرب اهللا ان فعلهم ذلك كان كفرا 

  باب ما يفسد احلج

ر حممد بن صاحل أنبأ أبو احلسني عبد اهللا بن إبراهيم الفسوي الداودي ثنا أبو علي حممد بن أخربنا أبو بك - ٩٥٥٩
أمحد اللؤلؤي ثنا أبو داود السجستاين ثنا أبو توبة ثنا معاوية يعين بن سالم عن حيىي قال أخربين يزيد بن نعيم أو زيد 

مان فسأل الرجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن رجال من جذام جامع امرأته ومها حمر: بن نعيم شك أبو توبة 
فقال هلما اقضيا نسككما وأهديا هديا مث ارجعا حىت إذا جئتما املكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا وال يرى 
واحد منكما صاحبه وعليكما حجة أخرى فتقبالن حىت إذا كنتما باملكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فاحرما وأمتا 

ككما وأهديا هذا منقطع وهو يزيد بن نعيم األسلمي بال شك وقد روى ما يف حديثه أو أكثره عن مجاعة من نس
  أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو عمرو إمساعيل بن جنيد السلمي ثنا حممد بن  - ٩٥٦٠
بلغه أن عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب وأبا هريرة رضي اهللا تعاىل : كري ثنا مالك أنه إبراهيم العبدي ثنا بن ب

عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو حمرم باحلج فقالوا ينفذان لوجههما حىت يقضيا حجهما مث عليهما احلج من 
  رقا حىت يقضيا حجهما قابل واهلدي وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فإذا أهال باحلج عام قابل تف

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان أبو الشيخ ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن  - ٩٥٦١
أن عمر بن اخلطاب : احلسن ثنا أمحد بن عبد العزيز ثنا الوليد بن مسلم ثنا أبو عمرو يعين األوزاعي عن عطاء 

م حبجة أصاب امرأته يعين وهي حمرمة قال يقضيان حجهما وعليهما احلج من قابل رضي اهللا تعاىل عنه قال يف حمر



من حيث كانا أحرما ويفترقان حىت يتما حجهما قال وقال عطاء وعليهما بدنة إن أطاعته أو استكرهها فإمنا عليهما 
  بدنة واحدة 

فقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر هو وفيما أجاز يل أبو عبد اهللا احلافظ روايته عنه عن أيب الوليد ال - ٩٥٦٢
سألت جماهدا عن احملرم يواقع امرأته فقال كان : بن أيب شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر قال 

ذلك على عهد عمر رضي اهللا عنه قال يقضيان حجهما واهللا أعلم حبجهما مث يرجعان حالال كل واحد منهما 
  ن قابل حجا وأهدى وتفرقا يف املكان الذي أصاهبا لصاحبه فإذا كانا م

وأخربنا أبو بكر حممد بن أمحد بن زكريا أنبأ أبو طاهر ثنا جدي حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا علي بن  - ٩٥٦٣
يف رجل وقع على : حجر ثنا إمساعيل بن جعفر ثنا محيد عن أيب الطفيل عامر بن واثلة عن بن عباس رضي اهللا عنه 

وهو حمرم قال اقضيا نسككما وارجعا إىل بلدكما فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجني فإذا أحرمتما فتفرقا وال  امرأته
تلتقيا حىت تقضيا نسككما وأهديا هديا ورواه عبد اهللا بن عبيد بن عمري عن أيب الطفيل عن بن عباس يف هذه 

  القصة مث أهال من حيث أهللتما أول مرة 

بد اهللا احلافظ قراءة عليه وأبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه األصبهاين أخربنا أبو ع - ٩٥٦٤
قال أبو عبد اهللا أخربين وقاال أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن زياد الفقيه النيسابوري ثنا 

ا ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد اهللا بن عمر عن حممد بن حيىي الذهلي وأمحد بن منصور وعلي بن حرب املوصلي قالو
أن رجال أتى عبد اهللا بن عمرو يسأله عن حمرم وقع بامرأة فأشار إىل عبد اهللا بن عمر : عمرو بن شعيب عن أبيه 

فقال اذهب إىل ذلك فسله قال شعيب فلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل بن عمر فقال بطل حجك فقال الرجل 
ج مع الناس واصنع ما يصنعون فإذا أدركت قابال فحج واهد فرجع إىل عبد اهللا بن عمرو وأنا فما أصنع قال اخر

معه فأخربه فقال اذهب إىل بن عباس فسله قال شعيب فذهبت معه إىل بن عباس فسأله فقال له كما قال بن عمر 
نت فقال قويل مثل ما قاال هذا إسناد فرجع إىل عبد اهللا بن عمرو وأنا معه فأخربه مبا قال بن عباس مث قال ما تقول أ

  صحيح وفيه دليل على صحة مساع شعيب بن حممد بن عبد اهللا من جده عبد اهللا بن عمرو 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ  - ٩٥٦٥
أتى رجل عبد اهللا بن عمرو فسأله عن حمرم وقع بامرأته : د الدار قال شعبة عن أيب بشر قال مسعت رجال من بين عب

فلم يقل شيئا قال فأتى بن عباس فذكر ذلك له فقال عبد اهللا بن عمرو إن يكن أحد خيربه فيها بشيء فابن عم 
ا أتيا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فقال بن عباس يقضيان ما بقي من نسكهما فإذا كان قابل حجا فإذ

املكان الذي أصابا فيه ما أصابا تفرقا وعلى كل واحد منهما هدي أو قال عليهما اهلدي قال أبو بشر فذكرت ذلك 
  لسعيد بن جبري فقال هكذا كان بن عباس يقول 

بن وأنبأين أبو عبد اهللا احلافظ إجازة إن أبا حممد بن زياد أخربهم أنبأ حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا حممد  - ٩٥٦٦
أن رجال : معمر القيسي ثنا حممد يعين بن بكر أنبأ بن جريج أخربين أبو الزبري ان عكرمة موىل بن عباس أخربه 

وامرأته من قريش لقيا بن عباس بطريق املدينة فقال أصبت أهلي فقال بن عباس أما حجكما هذا فقد بطل فحجا 



وقعت عليها ففارقها فال تراك وال تراها حىت ترميا اجلمرة عاما قابال مث أهال من حيث أهللتما حىت إذا بلغتما حيث 
  وأهد ناقة ولتهد ناقة 

: قال وأنبأ بن خزمية ثنا حممد بن حيىي أنبأ حممد بن يوسف ثنا عمر بن ذر عن جماهد عن بن عباس قال  - ٩٥٦٧
  إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة 

: بن يوسف أنبأ سفيان عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال قال وأنبأ بن خزمية ثنا حممد ثنا حممد  - ٩٥٦٨
  جيري بينهما جزور 

: قال وأخربنا بن خزمية ثنا حممد بن حيىي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن بن خثيم عن سعيد بن جبري قال  - ٩٥٦٩
د منكما ناقة حسناء جاء بن عباس رجل فقال وقعت على امرأيت قبل أن أزور فقال إن كانت أعانتك فعلى كل واح

مجالء وإن كانت مل تعنك فعليك ناقة حسناء مجالء وروينا عن جابر بن زيد أيب الشعثاء أنه قال يتمان حجهما 
وعليهما احلج من قابل وإن كان ذا ميسرة أهدى جزورا وعن إبراهيم النخعي يفترقان وال جيتمعان حىت يفرغا من 

  حجهما 

جاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن حيىي بن وأخربنا أبو أمحد املهر - ٩٥٧٠
كيف ترون يف رجل وقع بامرأته وهو حمرم فلم يقل له القوم شيئا قال سعيد : سعيد أنه مسع سعيد بن املسيب يقول 

يفرق بينهما إىل عام قابل قال  إن رجال وقع بامرأته وهو حمرم فبعث إىل املدينة يسأل عن ذلك فقال له بعض الناس
سعيد بن املسيب لينفذان لوجوههما فليتما حجهما الذي أفسدا فإذا فرغا رجعا وإذا أدركهما احلج فعليهما احلج 

   ٢٥٠واهلدي ويهال من حيث كانا أهال حبجهما الذي كانا أفسدا ويتفرقا حىت يقضيا حجهما 

  باب احملرم يصيب امرأته ما دون اجلماع

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو بكر أمحد بن حممود بن خرزاذ ثنا موسى بن إسحاق القاضي ثنا  - ٩٥٧١
من قبل امرأته وهو حمرم : إبراهيم بن حممد الشافعي ثنا شريك عن جابر عن أيب جعفر عن علي رضي اهللا عنه قال 

جه وهو قول سعيد بن جبري وقتادة والفقهاء فليهرق دما هذا منقطع وقد روي يف معناه عن بن عباس وأنه يتم ح
٢٥١   

  باب املفسد حلجه ال جيد بدنة ذبح بقرة فإن مل جيدها ذبح سبعا من الغنم

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو العباس  - ٩٥٧٢استدالال مبا 
بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين مالك بن أنس وعمرو بن احلارث ح حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا 

وأخربنا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف الفقيه املهرجاين هبا ثنا أبو سهل بشر بن أمحد ثنا داود بن احلسني البيهقي 
سول اهللا صلى اهللا عليه و حنرنا مع ر: ثنا قتيبة بن سعيد ثنا مالك بن أنس عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا قال 

سلم باحلديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ويف رواية بن وهب عام احلديبية رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة 
  بن سعيد وغريه 



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس األصم أنبأ حممد بن عبد اهللا بن  - ٩٥٧٣
كم أنبأ بن وهب أخربين إمساعيل بن عياش عن عطاء اخلرساين عن بن عباس قال جاء رجل إىل النيب صلى عبد احل

إين نذرت بدنة فلم أجدها فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إذبح سبعا من الغنم وكذلك : اهللا عليه و سلم فقال 
عطاء اخلرساين مل يدرك بن عباس وقد روي  رواه بن جريج عن عطاء اخلرساين أورده أبو داود يف املراسيل ألن

   ٢٥٢موقوفا 

  باب التخيري يف فدية األذى

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ٩٥٧٤
ون عن جماهد عن عبد الرمحن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا السكن بن نافع أبو احلسن ثنا عبد اهللا بن ع

قال يف أنزلت هذه اآلية قال فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يل ادن : بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة 
فدنوت مرتني أو ثالثا فقال أيؤذيك هوامك أظنه قال نعم قال وقال أيوب عن جماهد أيؤذيك هوام رأسك فأمرين 

ال بن عون ففسر يل جماهد فنسيت فأنبأين أيوب أنه مسعه عن جماهد قال صيام بصوم أو بصدقة أو بنسك ما تيسر ق
  ثالثة أيام أو صدقة ستة مساكني أو نسك شاة أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث بن عون 

 أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد - ٩٥٧٥
احلكم أنبأ بن وهب أخربين مالك بن أنس عن عبد الكرمي اجلزري عن جماهد بن جرب عن عبد الرمحن بن أيب ليلى 

كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حمرما فآذاه القمل فأمره رسول اهللا صلى اهللا : عن كعب بن عجرة أنه 
مساكني مدين مدين أو أنسك شاة أي ذلك فعلت  عليه و سلم أن حيلق رأسه وقال صم ثالثة أيام أو أطعم ستة

أجزأ عنك هذا هذا هو الصحيح وقد رواه مالك مرة أخرى عن عبد الكرمي اجلزري عن عبد الرمحن بن أيب ليلى 
  دون ذكر جماهد يف إسناده 

أبو عبد اهللا  أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا القعنيب عن مالك ح وأخربنا - ٩٥٧٦
احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق أنبأ عبد اهللا بن يوسف أنبأ مالك ح وأخربناه أبو أمحد 

فذكروه بنحوه دون ذكر جماهد يف : املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك 
الشافعي رمحه اهللا يف مجاعة من أصحاب املوطأ دون العرضة اليت شهدها بن إسناده ويف بعض هذه العرضات مسعه 

وهب مث أن الشافعي تنبه له يف رواية املزين وبن عبد احلكم عنه فقال غلط مالك يف هذا احلديث احلفاظ حفظوه عن 
هذا بعض عبد الكرمي عن جماهد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة قال الشيخ وإمنا غلط يف 

العرضات وقد رواه يف بعضها على الصحة ورواه أيضا سفيان بن عيينة وعبيد اهللا بن عمرو عن عبد الكرمي عن 
جماهد عن بن أيب ليلى عن كعب وروينا فيما مضى من حديث أيب قالبة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن 

ة عن عبد الرمحن فرقا من زبيب ومن حديث عبد اهللا عجرة قال فيه ثالثة آصع من متر ويف حديث احلكم بن عتيب
   ٢٥٣بن معقل عن كعب لكل مسكني نصف صاع من طعام 

  باب الترتيب يف هدي التمتع وكل دم وجب بترك نسك



أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد امللك بن شعيب بن الليث حدثين أيب  - ٩٥٧٧
فلما قدم : قيل عن بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا أن عبد اهللا بن عمر قال فذكر احلديث قال عن جدي حدثين ع

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه ال حيل من شيء حرم منه حىت يقضي 
ل باحلج وليهد فمن مل جيد حجه ومن مل يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا واملروة وليقصر وليحلل مث ليه

هديا فليصم ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله رواه مسلم يف الصحيح عن عبد امللك بن شعيب ورواه 
البخاري عن بن بكري عن الليث وروينا عن نافع عن بن عمر يف الذي يفوته احلج فإن أدركه احلج قابل فليحج إن 

هديا فليصم عنه ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله وكذلك رواه  استطاع وليهد يف حجه فإن مل جيد
   ٢٥٤سليمان بن يسار عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف قصة هبار حني فاته احلج 

  باب حمل اهلدي والطعام إىل مكة ومىن والصوم حيث شاء

بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا مسدد  أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد - ٩٥٧٨
حنرت ههنا مبىن ومىن : ثنا حفص بن غياث ثنا جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  كلها منحر فاحنروا يف رحالكم رواه مسلم يف الصحيح عن عمر بن حفص عن أبيه 

عباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو ال - ٩٥٧٩
أخربين أسامة بن زيد أن عطاء بن أيب رباح حدثه أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

   ٢٥٥كل فجاج مكة طريق ومنحر : سلم 

  باب الرجل يصيب امرأته بعد التحلل األول وقبل الثاين

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي ثنا جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا حممد بن إمساعيل اإلمساعيلي  - ٩٥٨٠
أتاه : ثنا عيسى بن محاد أنبأ الليث بن سعد حدثين أبو الزبري عن سعيد بن جبري وعطاء بن أيب رباح عن بن عباس 

ل نعم إين موسر قال فاحنر ناقة مسينة فاطعمها رجل فقال وطئت امرأيت قبل أن أطوف بالبيت قال عندك شيء قا
  املساكني 

يف رجل قضى املناسك كلها إال الطواف : ورواه حبيب بن أيب ثابت عن سعيد بن جبري عن بن عباس  - ٩٥٨١
ة بالبيت مث واقع قال عليه بدنة ومت حجه أنبأنيه أبو عبد اهللا احلافظ أن أبا حممد بن زياد أخربهم قال أنبأ بن خزمي

  قال ثنا سلمة بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن حبيب بن أيب ثابت فذكره 

وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه األصبهاين قاال أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا  - ٩٥٨٢
أن رجال : يب عن عطاء عن بن عباس عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا حيىي بن أيوب ثنا عبيدة ثنا العالء بن املس

  أصاب من أهله قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر فقال ينحران جزورا بينهما وليس عليهما احلج من قابل 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن ثور بن  - ٩٥٨٣
يف الذي يصيب أهله قبل أن يفيض : ىل بن عباس قال ال أظنه إال عن بن عباس أنه قال زيد الديلي عن عكرمة مو



يعتمر ويهدي قال وحدثنا مالك عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن كان يقول مثل ذلك قال مالك وذلك أحسن ما 
  مسعت 

سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن - ٩٥٨٤
أنه سئل عن رجل وقع على أهله وهو حمرم وهو مبىن قبل : مالك عن أيب الزبري عن عطاء بن أيب رباح عن بن عباس 

ان يفيض فأمره أن ينحر بدنة قال الشافعي رمحه اهللا وهبذا نأخذ قال مالك عليه عمرة وبدنة وحجه تام ورواه عن 
أى ربيعة ورواه عن ثور بن زيد عن عكرمة يظنه عن بن عباس وهو سيء القول يف ربيعة فترك قول بن عباس لر

عكرمة ال يرى ألحد أن يقبل حديثه وهو يروي بيقني عن عطاء عن بن عباس خالفه وعطاء ثقة عنده وعند الناس 
   ٢٥٦قال الشيخ ورويناه عن الفقهاء من أهل املدينة 

  هل إىل أن يكمل الطواف بالبيتباب املعتمر ال يقرب امرأته ما بني أن ي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق أنبأ بشر  - ٩٥٨٥وبني الصفا واملروة وقبل حيلق أو يقصر 
سألنا بن عمر عن رجل اعتمر فطاف بالبيت ومل يطف : بن موسى أنبأ احلميدي ثنا سفيان ثنا عمرو بن دينار قال 

يقع بامرأته فقال بن عمر قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف بني الصفا واملروة أ
املقام ركعتني وطاف بني الصفا واملروة قال اهللا عز و جل لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة قال عمر وسألت 

  ري يف الصحيح عن احلميدي جابر بن عبد اهللا فقال ال يقرهبا حىت يطوف بني الصفا واملروة رواه البخا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  - ٩٥٨٦
أن رجال اعتمر فغشي امرأته قبل أن يطوف : مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري 

لبيت فسئل بن عباس قال فدية من صيام أو صدقة أو نسك فقلت فأي ذلك أفضل بالصفا واملروة بعد ما طاف با
  قال جزور أو بقرة قلت فأي ذلك أفضل قال جزور خالفه أيوب عن سعيد 

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أنبأ أبو احلسن أمحد بن جعفر بن أيب توبة الصويف أنبأ أبو بكر  - ٩٥٨٧
أن : مت النجار اآلملي ثنا عبد اهللا بن معاوية اجلمحي ثنا محاد عن أيوب عن سعيد بن جبري حممد بن الفضل بن حا

رجال أهل هو وامرأته مجيعا بعمرة فقضت مناسكها إال التقصري فغشيها قبل أن تقصر فسئل بن عباس عن ذلك 
ا أهريقي دما قالت ماذا قال احنري فقال إهنا لشبقة فقيل له إهنا تسمع فاستحيا من ذلك وقال أال أعلمتموين وقال هل

  ناقة أو بقرة أو شاة قالت أي ذلك أفضل قال ناقة ولعل هذا أشبه 

فقد أخربنا الشريف أبو الفتح العمري أنبأ أبو حممد عبد الرمحن بن أيب شريح أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا  - ٩٥٨٨
 أتى امرأته يف عمرة فقالت إين مل أقصر فجعل أن رجال: علي بن اجلعد أنبأ شعبة عن احلكم عن سعيد بن جبري 

  يقرض شعرها بأسنانه قال إنه لشبق يهريق دما كذا قال مل يذكر فيه بن عباس 

أخربنا أبو بكر حممد بن أمحد بن زكريا أنبأ أبو طاهر ثنا جدي حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا علي بن  - ٩٥٨٩
سأل احلسن عن امرأة قدمت معتمرة فطافت بالبيت والصفا واملروة  أنه: حجر ثنا إمساعيل هو بن جعفر ثنا محيد 



فوقع عليها زوجها قبل أن تقصر قال لتهدي هديا بعريا أو بقرة قال محيد وذكر بن عبد اهللا أن بن عباس سئل عن 
   ٢٥٧ذلك فقال إهنا لشبقة قال فقيل له إن املرأة شاهدة قال فسكت مث قال لتهدين هديا بعريا أو بقرة 

  باب املفسد لعمرته يقضيها من حيث أحرم ما أفسد وكذلك املفسد حلجه

روينا عن عطاء عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف حمرم حبجة أصاب امرأته وهي حمرمة قال يقضيان حجهما 
 وعليهما احلج من قابل من حيث كانا أحرما وروينا عن بن عباس وأما من ذهب إىل أن عائشة رفضت عمرهتا مث

أمرها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأن تقضيها من التنعيم فقد دللنا فيما مضى أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  إمنا أمرها بإدخال احلج على العمرة فكانت قارنة وإمنا كانت عمرهتا شيئا استحبته 

ر بن أمحد بن سنان ثنا بن أيب عمر ثنا أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو الشيخ األصبهاين ثنا جعف - ٩٥٩٠
سفيان هو بن عيينة عن بن أيب جنيح عن عطاء عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لعائشة رضي اهللا عنها 

  طوافك بالبيت وبني الصفا واملروة يكفيك حلجك وعمرتك : 

ليمان بن أمحد اللخمي ثنا حفص بن عمر أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو القاسم س - ٩٥٩١
: الرقى ثنا قبيصة ثنا سفيان هو الثوري عن بن جريج عن عطاء عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  يكفيك طواف واحد بعد املعرف حلجك وعمرتك 

موسى يعين بن إمساعيل  وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن غالب ثنا - ٩٥٩٢
أهلت بعمرة وحاضت ومل تطف بالبيت حني : ثنا وهيب ثنا بن طاوس عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا 

حاضت فنسكت املناسك كلها وقد أهلت باحلج فقال هلا النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم النفر يسعك طوافك 
تنعيم فاعتمرت بعد احلج أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث حلجك وعمرتك فأبت فبعث معها عبد الرمحن إىل ال

   ٢٥٨وهيب 

  باب إدراك احلج بإدراك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك رمحه اهللا أخربنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو  - ٩٥٩٣
: عت عبد الرمحن بن يعمر يقول شهدت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول داود ثنا شعبة عن بكري بن عطاء قال مس

احلج عرفة احلج عرفات من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك احلج أو مت حجه أيام مىن ثالثة أيام فمن 
  تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن تأخر فال إمث عليه 

ني بن احلسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو حيىي بن أيب مسرة ثنا خالد أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ احلس - ٩٥٩٤
بن حيىي وعبد الصمد بن حسان قاال ثنا سفيان الثوري ثنا بكري بن عطاء الليثي حدثين عبد الرمحن بن يعمر الديلي 

يا رسول اهللا أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو بعرفات فأتاه نفر من أصحابه فأمروا رجال فنادى : قال 
كيف احلج كيف احلج قال فأمر رجال فنادى احلج يوم عرفة من جاء قبل صالة الصبح من ليلة مجع فقد مت حجه 

  أيام مىن ثالثة من تعجل يف يومني فال إمث عليه مث أردف رجال من خلفه فنادى بذلك 



حلسن بن مكرم ثنا علي بن عاصم أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا ا - ٩٥٩٥
إمساعيل بن أيب خالد ح وأخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا 

روح بن الفرج أبو الزنباع ثنا حامد بن حيىي ثنا سفيان ثنا إمساعيل بن أيب خالد وزكريا وداود بن أيب هند عن 
أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعت عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن الم يقول الشعيب قال 

باملزدلفة فقلت يا رسول اهللا جئت من جبلي طيء فواهللا ما جئت حىت أتعبت نفسي وأنضيت راحليت وما تركت من 
سلم من شهد معنا هذه الصالة هذه اجلبال شيئا إال وقفت عليه فهل يل من حج فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

صالة الفجر باملزدلفة وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك من ليل أو هنار فقد مت حجه وقضى تفثه قال سفيان وزاد 
زكريا فيه وكان أحفظ الثالثة هلذا احلديث قال فقلت يا رسول اهللا أتيت هذه الساعة من جبلي طيء قد أكللت 

فقال من شهد معنا هذه الصالة ووقف معنا حىت يفيض وكان قد وقف قبل راحليت واتعبت نفسي فهل يل من حج 
ذلك بعرفة من ليل أو هنار فقد مت حجه وقضى تفثه قال سفيان وزاد داود بن أيب هند قال أتيت رسول اهللا صلى 

  اهللا عليه و سلم حني برق الفجر وذكر احلديث لفظ حديث بن بشران 

ظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلاف - ٩٥٩٦
العباس بن حممد ثنا سورة بن احلكم صاحب الرأي ثنا عبد اهللا بن حبيب بن أيب ثابت عن عطاء عن بن عباس أن 

  فاته احلج من أفاض من عرفات قبل الصبح فقد مت حجه ومن فاته فقد : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ٩٥٩٧
قال ال يفوت : يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين بن جريج عن عطاء بن أيب رباح 

ء أبلغك ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عطاء احلج حىت ينفجر الفجر من ليلة مجع قال قلت لعطا
  نعم 

  أنه قال ذلك : وهبذا اإلسناد أنبأ بن وهب أخربين بن جريج عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا  - ٩٥٩٨

وهبذا اإلسناد قال حدثنا بن وهب أخربين عمر بن حممد أن سامل بن عبد اهللا بن عمر حدثه أن عمر بن  - ٩٥٩٩
من أدرك ليلة النحر قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك احلج ومن مل يقف حىت يصبح : خلطاب رضي اهللا تعاىل عنه قال ا

  فقد فاته احلج 

وهبذا اإلسناد أنبأ بن وهب أخربين مالك بن أنس ويونس بن يزيد وغريمها أن نافعا حدثهم عن عبد اهللا  - ٩٦٠٠
   ٢٥٩مثله : بن عمر 

  احلج باب ما يفعل من فاته

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ علي بن الفضل بن حممد بن عقيل أنبأ إبراهيم بن هاشم البغوي ثنا عبد اهللا  - ٩٦٠١
بن حممد بن أمساء حدثين عمي جويرية بن أمساء عن نافع أن عبد اهللا كان يقول ح وأخربنا أبو زكريا حيىي بن 

حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي ثنا أنس بن عياض إبراهيم بن حممد بن حيىي قاال ثنا أبو العباس 



أنه قال من أدرك ليلة النحر من احلاج فوقف جببال عرفة قبل أن يطلع : عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر 
بعا ويطوف الفجر فقد أدرك احلج ومن مل يدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته احلج فليأت البيت فليطف به س

بني الصفا واملروة سبعا مث ليحلق أو يقصر إن شاء وإن كان معه هديه فلينحره قبل أن حيلق فإذا فرغ من طوافه 
وسعيه فليحلق أو يقصر مث لريجع إىل أهله فإن أدركه احلج من قابل فليحج إن استطاع وليهد يف حجه فإن مل جيد 

  ا رجع إىل أهله هديا فليصم عنه ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذ

وأخربنا أبو زكريا وأبو بكر قاال ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو أمحد  - ٩٦٠٢
عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا 

أن أبا أيوب األنصاري رضي اهللا عنه خرج حاجا حىت : قال أخربين سليمان بن يسار  مالك عن حيىي بن سعيد أنه
إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحله مث أنه قدم على عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يوم النحر فذكر ذلك 

أهد ما استيسر من له فقال له عمر اصنع كما يصنع املعتمر مث قد حللت فإذا أدركك احلج من قابل فاحجج و
  اهلدي 

وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد  - ٩٦٠٣
بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين مالك بن أنس وعبد اهللا بن عمر وغريمها أن نافعا حدثهم عن 

األسود جاء يوم النحر وعمر رضي اهللا تعاىل عنه ينحر فقال يا أمري املؤمنني أخطأنا أن هبار بن : سليمان بن يسار 
كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة فقال له عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه اذهب إىل مكة فطف بالبيت سبعا 

جعوا فإذا كان حج قابل وبني الصفا واملروة أنت ومن معك مث احنر هديا إن كان معك مث احلقوا أو قصروا وار
فحجوا وأهدوا فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله وكذلك رواه جويرية بن أمساء عن 

  نافع 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو  - ٩٦٠٤
سألت عمر عن رجل فاته احلج قال يهل بعمرة وعليه احلج من : يم عن األسود قال معاوية عن األعمش عن إبراه

قابل مث خرجت العام املقبل فلقيت زيد بن ثابت فسألته عن رجل فاته احلج قال يهل بعمرة وعليه احلج من قابل 
ودي عنه فقال كذا رواه أبو معاوية وكذلك روي عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه عنه وروي عن إدريس األ

ويهريق دما ورواه سفيان الثوري عن األعمش بإسناده وقال يهل بعمرة وحيج من قابل وليس عليه هدي قال 
فلقيت زيد بن ثابت بعد عشرين سنة فقال مثل قول عمر رضي اهللا عنه وكذلك رواه سفيان عن املغرية عن إبراهيم 

  ورواه شعبة 

فظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا حيىي بن حممد ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا كما أخربنا أبو عبد اهللا احلا - ٩٦٠٥
جاء رجل إىل عمر رضي اهللا عنه قد فاته احلج قال : شعبة عن مغرية الضيب عن إبراهيم النخعي عن األسود قال 

عن ذلك فقال عمر اجعلها عمرة وعليك احلج من قابل قال األسود مكثت عشرين سنة مث سألت زيد بن ثابت 
  مثل قول عمر 



وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا إسحاق بن احلسن احلريب  - ٩٦٠٦
قال مسعت عمر رضي اهللا : ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن سعيد بن جبري عن احلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة 

التشريق وقد فاته احلج فقال له عمر رضي اهللا عنه طف بالبيت وبني الصفا واملروة عنه وجاءه رجل يف وسط أيام 
وعليك احلج من قابل ومل يذكر هديا هذه الرواية وما قبلها عن األسود عن عمر رضي اهللا عنه متصلتان رواية 

عن عمر ويزيد حديثنا  سليمان بن يسار عنه منقطعة قال الشافعي رمحه اهللا احلديث املتصل عن عمر يوافق حديثنا
عليه اهلدي والذي يزيد يف احلديث أوىل باحلفظ من الذي مل يأت بالزيادة وروينا عن بن عمر كما قلنا متصال ويف 

رواية إدريس األودي إن صحت ويهريق دما وهي تشهد لرواية سليمان بن يسار بالصحة وروي إبراهيم بن 
بن يسار عن هبار بن األسود أنه حدثه أنه فاته احلج فذكره طهمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان 

موصوال وروينا يف قصة حزابة عن بن عمر وبن الزبري ما دل على وجوب اهلدي وروينا عن بن عباس أنه قال من 
   ٢٦٠نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما 

  باب خطأ الناس يوم عرفة

بن قتادة البشريي من أوالد النعمان بن بشري أنبأ أبو علي حامد بن  أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز - ٩٦٠٧
حممد الرفاء اهلروي أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا أبو النعمان ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن حممد بن املنكدر عن أيب 

عرفة موقف  فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون كل: هريرة رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
وكل مجع موقف وكل مىن منحر وكل فجاج مكة منحر وكذلك رواه روح بن القاسم عن حممد بن املنكدر عن أيب 

هريرة مرفوعا ورواه بن علية وعبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن حممد بن املنكدر عن أيب هريرة موقوفا وروي 
  عن الثوري عن بن املنكدر عن عائشة رضي اهللا عنها بعضه من وجه آخر عن املقربي عن أيب هريرة مرفوعا وروي 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد اللخمي ثنا عبدان بن أمحد ثنا حيىي بن حامت  - ٩٦٠٨
العسكري ثنا حممد بن إمساعيل أبو إمساعيل ثنا سفيان عن بن املنكدر عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول 

عرفة يوم يعرف اإلمام واألضحى يوم يضحى اإلمام والفطر يوم يفطر اإلمام حممد هذا : هللا عليه و سلم اهللا صلى ا
  يعرف بالفارسي وهو كويف قاضي فارس تفرد به عن سفيان 

وأخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أمحد بن احلسني بن حممد  - ٩٦٠٩
بن اجلنيد ثنا احلسن بن عرفة ثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن السفاح بن مطر عن عبد العزيز بن عبد بن أمحد 

يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه هذا مرسل : اهللا بن خالد بن أسيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  جيد أخرجه أبو داود يف املراسيل 

أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن أخربنا أبو سعيد بن  - ٩٦١٠
قلت لعطاء رجل حج أول ما حج فأخطأ الناس بيوم النحر أجيزىء عنه قال نعم أي : خالد عن بن جريج قال 

وأضحاكم يوم لعمري إهنا لتجزىء عنه قال وأحسبه قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم فطركم يوم تفطرون 
   ٢٦١تضحون وأراه قال وعرفة يوم تعرفون 



  باب دخول مكة بغري إرادة حج وال عمرة

قال اهللا عز و جل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا اآلية قال الشافعي رمحه اهللا املثابة يف كالم العرب املوضع 
  إليه اجتمع إليه  يثوب الناس إليه ويؤبون يعودون إليه بعد الذهاب عنه وقد يقال ثاب

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن السقاء أنبأ أبو عبد اهللا بن بطة األصبهاين ثنا عبد اهللا بن حممد بن  - ٩٦١١
يف قوله : زكريا ثنا سعيد بن حيىي األموي ثنا مسلم بن خالد الزجني عن بن أيب جنيح عن جماهد بن جرب أيب احلجاج 

  للناس وأمنا قال يثوبون إليه ويذهبون ويرجعون ال يقضون منه وطرا  تعاىل وإذ جعلنا البيت مثابة

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أيب  - ٩٦١٢
وأمنا يقول ال خياف  يف قوله مثابة للناس يقول ال يقضون منه وطرا ابدا: إياس ثنا ورقاء عن بن أيب جنيح عن جماهد 

  من دخله 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا ورقاء  - ٩٦١٣
قال ملا أمر اهللا عز و } وأذن يف الناس باحلج { يف قوله : عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس 

عليه و سلم أن يؤذن يف الناس باحلج قال يا أيها الناس إن ربكم اختذ بيتا وأمركم أن حتجوه  جل إبراهيم صلى اهللا
  فاستجاب له ما مسعه من حجر أو شجر أو أكمة أو تراب أو شيء فقالوا لبيك اللهم لبيك 

الم ثنا إسحاق بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو زكريا حيىي بن حممد العنربي ثنا حممد بن عبد الس - ٩٦١٤
ملا فرغ إبراهيم عليه السالم من بناء : إبراهيم أنبأ جرير عن قابوس يعين بن أيب ظبيان عن أبيه عن بن عباس قال 

البيت قال رب قد فرغت فقال أذن يف الناس باحلج قال رب وما يبلغ صويت قال أذن وعلي البالغ قال رب كيف 
ج حج البيت العتيق فسمعه من بني السماء واألرض أال ترى أهنم جييئون أقول قال يا أيها الناس كتب عليكم احل

  من أقصى األرض يلبون 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل حممد بن إبراهيم املزكي ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن بشار ثنا  - ٩٦١٥
كروا الدجال فقالوا إنه مكتوب بني عينيه ك كنا عند بن عباس فذ: معاذ وبن أيب عدي عن بن عون عن جماهد قال 

ف ر فقال بن عباس رضي اهللا عنه مل أمسعه يقول ذلك ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إىل صاحبكم وأما موسى 
فرجل آدم جعد على مجل أمحر خمطوم خبلبة كأين أنظر إليه قد احندر من الوادي يليب رواه البخاري ومسلم يف 

  وسى عن حممد بن أيب عدي الصحيحني عن أيب م

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ٩٦١٦
اجلبار ثنا يونس بن بكري عن سعيد بن ميسرة البكري حدثين أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

آدم شربا أو أكثر علما فكانت املالئكة حتجه قبل آدم مث حج آدم فاستقبلته  كان موضع البيت يف زمن: قال 
  املالئكة فقالوا يا آدم من أين جئت قال حججت البيت فقالوا قد حجته املالئكة قبلك 



أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع ثنا الشافعي أنبأ سفيان عن بن أيب  - ٩٦١٧
حج آدم عليه السالم فلقيته املالئكة فقالوا بر نسكك آدم لقد : يد عن حممد بن كعب القرظي أو غريه قال لب

  حججنا قبلك بألفي عام 

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ إمالء ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري  - ٩٦١٨
لقد سلك فج الروحاء سبعون نبيا : مسلم عن مقسم عن بن عباس أنه قال عن حممد بن إسحاق عن احلسن بن 

حجاجا عليهم ثياب الصوف ولقد صلى يف مسجد اخليف سبعون نبيا وهبذا اإلسناد قراءة عليه عن بن إسحاق 
احل حدثين ثقة من أهل املدينة عن عروة بن الزبري أنه قال ما من نيب إال وقد حج البيت إال ما كان من هود وص

ولقد حجه نوح فلما كان من األرض ما كان من الغرق أصاب البيت ما أصاب األرض وكان البيت ربوة محراء 
فبعث اهللا هودا عليه السالم فتشاغل بأمر قومه حىت قبضه اهللا إليه فلم حيجه حىت مات فلما بوأه اهللا إلبراهيم عليه 

  السالم حجه مث مل يبق نيب بعده إال حجه 

نا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو بكر حممد بن عمر بن حفص الزاهد ثنا حممد بن يونس ثنا سعيد بن أوس أخرب - ٩٦١٩
حج موسى بن عمران : أبو زيد األنصاري ثنا شعبة عن احلكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا بن مسعود قال 

هو يليب لبيك اللهم لبيك لبيك تعبدا ورقا عليه السالم يف مخسني ألفا من بين إسرائيل وعليه عباءتان قطوانيتان و
لبيك أنا عبدك أنا لديك لديك يا كشاف الكرب قال فجاوبته اجلبال قال الشافعي رمحه اهللا ومل حيك لنا عن أحد 

من النبيني وال األمم اخلالني أنه جاء البيت أحد قط إال حراما ومل يدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مكة 
  حراما إال يف حرب الفتح علمناه إال 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق  - ٩٦٢٠
ما يدخل مكة أحد من أهلها وال من غري أهلها إال بإحرام : األزرق عن عبد امللك عن عطاء عن بن عباس أنه قال 

اء عن بن عباس فواهللا ما دخلها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال حاجا أو ورواه إمساعيل بن مسلم عن عط
   ٢٦٢معتمرا 

  باب الرخصة ملن دخلها خائفا حلرب يف أن يدخلها بغري إحرام

أخربنا أبو اخلري جامع بن أمحد بن حممد بن مهدي احملمد آباذي أنبأ أبو طاهر حممد بن احلسن احملمد  - ٩٦٢١
عيد عثمان بن سعيد الدارمي هبراة يف سنة تسع وسبعني ومائتني ثنا القعنيب فيما قرأ على مالك عن آباذي ثنا أبو س

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل عام الفتح مكة وعلى رأسه املغفر فلما : بن شهاب عن أنس بن مالك 
لك ومل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و نزعه جاءه رجل فقال إن بن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه قال ما

سلم يومئذ حمرما رواه البخاري عن عبد اهللا بن يوسف وغريه ورواه مسلم عن القعنيب وحيىي وغريمها كلهم عن 
  مالك 



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا حيىي بن حممد بن  - ٩٦٢٢
أن رسول اهللا صلى : ىي بن حممد بن حيىي أنبأ معاوية بن عمار الدهين عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا حيىي ثنا حي

  اهللا عليه و سلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بغري إحرام رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

الل البزاز ثنا حبر بن نصر ثنا حيىي بن حسان ثنا محاد أخربنا أبو طاهر الفقيه من أصله أنبأ أبو حامد بن ب - ٩٦٢٣
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء : بن سلمة عن أيب الزبري عن جابر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا السوسي وأبو عبد الرمحن السلمي قالوا ثنا أبو العباس األصم  - ٩٦٢٤
نبأ العباس بن الوليد بن مزيد أنبأ أيب ثنا األوزاعي ثنا حيىي بن أيب كثري حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن حدثين أبو أ

فذكر احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف فتح مكة قال فقام فقال ان اهللا حبس عن مكة الفيل : هريرة 
حد قبلي وال ألحد بعدي وإمنا احلت يل ساعة من هنار وأهنا ساعيت هذه وسلط عليها رسوله واملؤمنني وأهنا مل حتل أل

   ٢٦٣وذكر باقي احلديث أخرجاه يف الصحيح من حديث األوزاعي 

  باب من رخص يف دخوهلا بغري إحرام وإن مل يكن حماربا

السلمي ثنا حممد بن  أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو عمرو إمساعيل بن جنيد - ٩٦٢٥
أن عبد اهللا بن عمر أقبل من مكة حىت إذا كان بقديد جاءه خرب من : إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا مالك عن نافع 

  املدينة فرجع فدخل مكة بغري إحرام 

  أنه سئل عن الرجل يدخل مكة بغري إحرام فقال ال أرى بذلك بأسا : قال وحدثنا مالك عن بن شهاب  - ٩٦٢٦

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي ثنا  - ٩٦٢٧
غزا مع رسول اهللا : حيىي بن حسان ثنا معاوية بن سالم أخربين حيىي أخربين عبد اهللا بن أيب قتادة أن أباه أخربه أنه 

فأهلوا بعمرة غريي قال فاصطدت محار وحش فأطعمت أصحايب وهم حمرمون  صلى اهللا عليه و سلم غزوة احلديبية
مث أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فأنبأته أن عندنا من حلمه فاضلة قال كلوه وهم حمرمون رواه مسلم يف الصحيح 

اهللا صلى اهللا عليه و عن عبد اهللا بن عبد الرمحن ورواه أبو حممد موىل أيب قتادة عن أيب قتادة قال خرجنا مع رسول 
   ٢٦٤سلم حىت إذا كنا بالقاحة ومنا احملرم وغري احملرم 

  باب من مل ير القضاء على من دخلها بغري إحرام استدالال مبا

أخربنا أبو نصر حممد بن أمحد بن إمساعيل بن إبراهيم البزاز الطرباين هبا ثنا عبد اهللا بن أمحد بن منصور  - ٩٦٢٨
إمساعيل الصائغ ثنا روح ثنا حممد بن أيب حفصة ثنا بن شهاب عن أيب سنان عن بن عباس أن  الطوسي ثنا حممد بن

يا رسول اهللا احلج كل عام قال ال بل حجة فمن حج بعد ذلك فهو تطوع ولو قلت نعم : األقرع بن حابس قال 
   ٢٦٥لوجبت ولو وجبت مل تسمعوا ومل تطيعوا وقد مضى حديث سراقة يف العمرة 

  الصيب يبلغ واململوك يعتق والذمي يسلمباب حج 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ٩٦٢٩
مسعت بن عباس يقول : خالد بن خلي ثنا أمحد بن خالد الوهيب ثنا يونس بن أيب إسحاق السبيعي عن أيب السفر قال 

تقولون وافهموا ما أقول لكم أال ال خترجوا فتقولوا قال بن عباس أميا غالم حج به أهله فبلغ مبلغ أمسعوين ما 
الرجال فعليه احلج فإن مات فقد قضى حجته وأميا عبد مملوك حج به أهله فيعتق فعليه احلج وإن مات فقد قضى 

  حجته 

ن الفقيه ببغداد ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن سلما - ٩٦٣٠
أميا صيب : حممد بن املنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن سليمان األعمش عن أيب ظبيان عن بن عباس رفعه قال 

حج مث بلغ احلنث فعليه أن حيج حجة أخرى وأميا أعرايب حج مث هاجر فعليه أن حيج حجة أخرى وأميا عبد حج مث 
فعليه حجة أخرى قال القاضي حدثنا مرفوعا قال الشيخ تفرد برفعه حممد بن املنهال عن يزيد بن زريع عن اعتق 

  شعبة ورواه غريه عن شعبة موقوفا وكذلك رواه سفيان الثوري عن األعمش موقوفا وهو الصواب 

أبو مروان العثماين ثنا عبد  وأخربنا أبو سعد املاليين قال أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا شريح بن عقيل ثنا - ٩٦٣١
العزيز بن أيب حازم عن حرام بن عثمان عن عبد الرمحن وحممد ابين جابر عن أبيهما جابر أن رسول اهللا صلى اهللا 

لو حج صغري حجة لكانت عليه حجة إذا بلغ إن استطاع إليه سبيال وذكر باقي احلديث يف العبد : عليه و سلم قال 
وحرام بن عثمان ضعيف وروينا عن احلسن البصري وعطاء بن أيب رباح يف مملوك أهل  واألعرايب على هذا النسق

   ٢٦٦باحلج مث عتق قاال إن أعتق بعرفة أجزأه وإن اعتق جبمع فكان يف مهل فلريجع إىل عرفة وجيزيه 

  باب النيابة يف احلج عن املعضوب وامليت

بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال قرأت أخربنا حممد بن عبد اهللا أنبأ أبو احلسن أمحد  - ٩٦٣٢
: على أيب اليمان أن شعيب بن أيب محزة أخربه عن الزهري أخربين سليمان بن يسار أن عبد اهللا بن عباس قال 

أردف النيب صلى اهللا عليه و سلم الفضل بن عباس وكان الفضل رجال وضيئا فوقف النيب صلى اهللا عليه و سلم 
فتيهم فأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فطفق الفضل ينظر وأعجبه حسنها للناس ي

فالتفت النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل الفضل وهو ينظر إليها فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها 
ه أدركت أيب شيخا كبريا ال يستطيع أن يستوي فقالت تلك اخلثعمية يا رسول اهللا إن فريضة اهللا يف احلج على عباد

على راحلته فهل يقضي أن أحج عنه فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعم رواه البخاري يف الصحيح عن 
  أيب اليمان وأخرجه مسلم من أوجه عن الزهري 

ا إمساعيل بن إسحاق ثنا مسدد أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثن - ٩٦٣٣
أن امرأة من خثعم سألت : وعلي بن املديين واللفظ لعلي ثنا سفيان ثنا الزهري عن سليمان بن يسار عن بن عباس 

النيب صلى اهللا عليه و سلم غداة مجع والفضل رديفه فقالت إن فريضة اهللا على عباده أدركت أيب شيخا كبريا ال 
احلة فهل ترى أن أحج عنه قال نعم قال علي بن املديين قال سفيان وكان عمرو بن يستطيع أن يستمسك على الر

دينار يزيد فيه عن الزهري قبل ان يرى بن شهاب قالت يا رسول اهللا أينفعه ذلك قال نعم كذلك لو كان على 
  أحدكم الدين فقضيته 



ضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا شعبة أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الرمحن بن احلسن القا - ٩٦٣٤
ثنا أبو بشر جعفر بن أيب وحشية وهو جعفر بن إياس قال مسعت سعيد بن جبري حيدث عن بن عباس قال أتى رجل 

إن أخيت نذرت أن حتج وإهنا ماتت فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم : إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال له 
عليها دين أكنت قاضيه قال نعم قال فاقضوا اهللا فهو أحق بالوفاء رواه البخاري يف الصحيح عن  أرأيت لو كان

  آدم بن أيب إياس وأخرجه مسلم من حديث بريدة بن حصيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقد مضى ذكره 

األصم أنبأ حممد بن عبد اهللا بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس  - ٩٦٣٥
عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن قتادة بن دعامة أن سعيد بن جبري حدثه أن عبد اهللا بن عباس 

مر به رجل يهل يقول لبيك حبجة عن شربمة فقال ومن شربمة قال أوصى أن حيج عنه فقال احججت أنت قال ال : 
سك مث احجج عن شربمة كذا رواه عمرو بن احلارث ورواه بن أيب عروبة عن قتادة قال فابدأ أنت فاحجج عن نف

عن عزرة عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال أنه مل يذكر فيه لفظ الوصية وروينا 
  عن بن جريج عن عطاء أنه كان ال يرى بأسا أن حيج الرجل عن أبيه وإن مل يوص 

نا أبو طاهر الفقيه أنبا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا علي بن احلسن بن أيب عيسى ثنا إسحاق أخرب - ٩٦٣٦
يعين بن عيسى بن الطباع ثنا أبو معشر عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

جلنة امليت واحلاج عنه واملنفذ ذلك أبو معشر هذا جنيح إن اهللا عز و جل يدخل باحلجة الواحدة ثالثة نفر ا: و سلم 
  السندي مدين ضعيف 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو احلسن علي بن أمحد بن إبراهيم املقرئ اخلسروجردي قاال أنبأ أبو حامد  - ٩٦٣٧
ا زاجر بن الصلت الطاحي أمحد بن حممد بن احلسني اخلسروجردي ثنا داود بن احلسني البيهقي ثنا قتيبة بن سعيد ثن

يف رجل أوصى حبجة : ثنا زياد بن سفيان عن أيب سلمة عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
كتبت له أربع حجج حجة للذي كتبها وحجة للذي أنفذها وحجة للذي أخذها وحجة للذي أمر هبا زياد بن 

احلج عن األبوين أخبار بأسانيد ضعيفة فتركتها ويف بعض ما روينا سفيان هذا جمهول واإلسناد ضعيف وقد روي يف 
   ٢٦٧كفاية وباهللا التوفيق 

  باب قتل احملرم الصيد عمدا أو خطأ

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن جنيد ثنا حممد بن إبراهيم العبدي  - ٩٦٣٨
أن رجال جاء إىل عمر بن اخلطاب رضي : لك بن قرير البصري عن حممد بن سريين ثنا بن بكري ثنا مالك عن عبد امل

اهللا تعاىل عنه فقال إين أجريت أنا وصاحيب فرسني لنا نستبق إىل ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا وحنن حمرمان فماذا ترى يف 
فحكما عليه بعنز وذكر ذلك فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه لرجل إىل جنبه تعال حىت أحكم أنا وأنت قال 

  باقي احلديث قال وهو عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه 



أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن عبد الكرمي  - ٩٦٣٩
ا فقتله فقضى فيه بن مسعود أن حمرما ألقى جوالق فأصاب يربوع: اجلزري عن أيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود 

  رضي اهللا عنه جبفر أو جفرة 

أخربنا أبو بكر بن احلسن ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سعيد هو بن سامل عن بن  - ٩٦٤٠
من قال قلت له ف} ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا { قلت لعطاء قول اهللا تعاىل : جريج قال 

  قتله خطأ أيغرم قال نعم يعظم بذلك حرمات اهللا ومضت به السنن 

رأيت الناس : قال وأخربنا الشافعي رمحه اهللا أنبأ مسلم وسعيد عن بن جريج عن عمرو بن دينار قال  - ٩٦٤١
ى احملرم يغرمون يف اخلطأ وروينا عن احلسن البصري أنه قال حيكم عليه يف اخلطأ والعمد وعن إبراهيم قال حيكم عل

يف اخلطأ وعن احلكم بن عتيبة أن عمر رضي اهللا عنه كان حيكم عليه يف اخلطأ والعمد وروينا عن عطاء بن أيب رباح 
منه قال ومن عاد يف } ومن عاد فينتقم اهللا { قال عما كان يف اجلاهلية } عفا اهللا عما سلف { أنه قال يف قوله 

لكفارة وعن احلسن وسعيد بن جبري وإبراهيم النخعي حيكم عليه كلما اإلسالم فينتقم اهللا منه وعليه يف ذلك ا
  أصاب 

  مجاع أبواب جزاء الصيد

 )٢٦٨   

  باب جزاء الصيد مبثله من النعم حيكم به ذوا عدل من املسلمني

مد أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا بن أمحد األديب البسطامي قراءة عليه خبسرو جرد أنبأ أبو أمحد حم - ٩٦٤٢
بن أمحد بن الغطريف أخربين هارون بن يوسف ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان ثنا عبد امللك هو بن عمري مسع قبيصة بن 

خرجنا حجاجا فكثر مراؤنا وحنن حمرمون أيهما أسرع شدا الظيب أم الفرس فبينما حنن كذلك : جابر األسدي قال 
مال قاله هارون بالتشديد فرماه رجل منا حبجر فما أخطأ إذ سنح لنا ظيب والسنوح هكذا يقول مر جيز عنا عن الش

خششاءه فركب ردعه فقتله فأسقط يف أيدينا فلما قدمنا مكة انطلقنا إىل عمر رضي اهللا عنه مبىن فدخلت أنا 
وصاحب الظيب على عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه فذكر له أمر الظيب الذي قتل ورمبا قال فتقدمت إليه أنا 

ب الظيب فقص عليه القصة فقال عمر رضي اهللا عنه عمدا أصبته أم خطأ ورمبا قال فسأله عمر رضي اهللا عنه وصاح
كيف قتلته عمدا أم خطأ فقال لقد تعمدت رميه وما أردت قتله زاد رجل فقال عمر رضي اهللا عنه لقد شرك العمد 

ل مث التفت إىل رجل إىل جنبه فكلمه ساعة مث اخلطأ مث اجتنح إىل رجل واهللا لكأن وجهه قلب يعين فضة ورمبا قا
أقبل على صاحيب فقال له خذ شاة من الغنم فأهرق دمها وأطعم حلمها ورمبا قال فتصدق بلحمها وأسق إهاهبا سقاء 
فلما خرجنا من عنده أقبلت على الرجل فقلت أيها املستفيت عمر بن اخلطاب ان فتيا بن اخلطاب لن تغين عنك من 

اهللا ما علم عمر حىت سأل الذي إىل جنبه فاحنر راحلتك فتصدق هبا وعظم شعائر اهللا قال فنما هذا ذو اهللا شيئا و
العوينتني إليه ورمبا قال فانطلق ذو العوينتني إىل عمر فنماها إليه ورمبا قال فما علمت بشيء واهللا ما شعرت إال به 

قاتلك اهللا تعدى الفتيا وتقتل احلرام وتقول واهللا ما  يضرب بالدرة علي وقال مرة على صاحيب صفوقا صفوقا مث قال



مث أقبل علي فأخذ } حيكم به ذوا عدل منكم { علم عمر حىت سأل الذي إىل جنبه أما تقرأ كتاب اهللا فإن اهللا يقول 
أقبل علي مبجامع ردائي ورمبا قال ثويب فقلت يا أمري املؤمنني إين ال أحل لك مين أمرا حرمه اهللا عليك فأرسلين مث 

فقال إين أراك شابا فصيح اللسان فسيح الصدر وقد يكون يف الرجل عشرة أخالق تسع حسنة ورمبا قال صاحلة 
وواحدة سيئة فيفسد اخللق السىيء التسع الصاحلة فاتق طريات الشباب قال بن أيب عمر قال سفيان وكان عبد 

  ا امللك إذا حدث هبذا احلديث قال ما تركت منه ألفا وال واو

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عبد اهللا حممد بن علي الصنعاين مبكة ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري  - ٩٦٤٣
كنت حمرما فرأيت ظبيا فرميته : أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن عبد امللك بن عمري عن قبيصة بن جابر األسدي قال 

فسي من ذلك فأتيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أسأله فأصبت خششاءه يعين أصل قرنه فمات فوقع يف ن
فوجدت إىل جنبه رجال أبيض رقيق الوجه وإذا هو عبد الرمحن بن عوف فسألت عمر فالتفت إىل عبد الرمحن فقال 
ترى شاة تكفيه قال نعم فأمرين أن اذبح شاة فلما قمنا من عنده قال صاحب يل ان أمري املؤمنني مل حيسن أن يفتيك 

 سأل الرجل فسمع عمر رضي اهللا عنه بعض كالمه فعاله بالدرة ضربا مث أقبل علي ليضربين فقلت يا أمري حىت
املؤمنني إين مل أقل شيئا إمنا هو قاله فتركين مث قال أردت أن تقتل احلرام وتتعدى الفتيا مث قال أمري املؤمنني ان يف 

  ذلك السىيء مث قال وإياك وعثرة الشباب  اإلنسان عشرة أخالق تسعة حسنة وواحدة سيئة ويفسدها

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا حيىي بن حممد ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة  - ٩٦٤٤
أصبت ظبيا وأنا حمرم فأتيت عمر رضي اهللا عنه فسألته فقال : عن منصور عن أيب وائل قال حدثين أبو حريز قال 

جلني من إخوانك فليحكما عليك فأتيت عبد الرمحن بن عوف وسعدا رضي اهللا عنهما فحكما علي تيسا ائت ر
  اعفر زاد فيه جرير بن عبد احلميد عن منصور وأنا ناس ألحرامي 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبا الشافعي أنبأ بن عيينة أنبأ  - ٩٦٤٥
خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضبا ففزر ظهره فقدمنا على عمر : ارق عن طارق بن شهاب قال خم

رضي اهللا عنه فسأله أربد فقال عمر رضي اهللا عنه أحكم يا اربد فقال أنت خري مين يا أمري املؤمنني وأعلم فقال 
 فقال أربد أرى فيه جديا قد مجع املاء والشجر فقال عمر رضي اهللا عنه إمنا أمرتك أن حتكم فيه ومل آمرك أن تزكيين

   ٢٦٩عمر رضي اهللا عنه فذاك فيه 

  باب فدية النعام وبقر الوحش ومحار الوحش

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد اهللا  - ٩٦٤٦
إن قتل نعامة فعليه بدنة من : ي بن أيب طلحة عن بن عباس رضي اهللا عنه قال بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن عل

  اإلبل 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن القاسم بن زكريا ثنا عباد بن  - ٩٦٤٧
 احلمامة شاة ويف بيضتني درهم يف محام احلرم يف: يعقوب ثنا أبو مالك اجلنيب عن عبد امللك عن عطاء عن بن عباس 

  ويف النعامة جزور ويف البقرة بقرة ويف احلمار بقرة 



: وروى الشافعي عن سعيد عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن الضحاك بن مزاحم عن بن عباس أنه قال  - ٩٦٤٨
أيب العباس عن الربيع عن  يف بقرة الوحش بقرة ويف اإلبل بقرة وهو فيما أجاز يل أبو عبد اهللا احلافظ روايته عنه عن

  الشافعي 

أن عمر وعثمان وعلي : وهبذا اإلسناد عن الشافعي أنبأ سعيد بن سامل عن بن جريج عن عطاء اخلرساين  - ٩٦٤٩
بن أيب طالب وزيد بن ثابت وبن عباس ومعاوية رضي اهللا عنهم قالوا يف النعامة يقتلها احملرم بدنة من اإلبل قال 

بت عند أهل العلم باحلديث وهو قول األكثر ممن لقيت فبقوهلم إن يف النعامة بدنة وبالقياس قلنا الشافعي هذا غري ثا
يف النعامة بدنة ال هبذا قال الشيخ وجه ضعفه كونه مرسال فإن عطاء اخلرساين ولد سنة مخسني ومل يدرك عمر وال 

ع من بن عباس وان كان حيتمل أن يكون مسع عثمان وال عليا وال زيدا وكان يف زمن معاوية صبيا ومل يثبت له مسا
منه فإن بن عباس تويف سنة مثان وستني إال أن عطاء اخلرساين مع انقطاع حديثه عمن مسينا ممن تكلم فيه أهل العلم 

  باحلديث واهللا أعلم 

جالين ثنا أبو أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا أمحد بن اخلليل الرب - ٩٦٥٠
أنه كتب إىل أيب عبيدة بن عبد اهللا بن : النضر هاشم بن القاسم حدثنا املسعودي عن قتادة عن أيب املليح اهلذيل 

مسعود يسأله عن احملرم يصيب محار وحش أو نعامة أو بيض نعامة وعن اجلرادة يصيبها احملرم فكتب إليه أما احملرم 
امة بدنة ويف بيض النعامة صيام يوم أو إطعام مسكني وأما اجلرادة فإن رجال يصيب محار وحش ففيه بدنة ويف النع

من أهل محص أصاب جرادة وهو حمرم فأتى عمر رضي اهللا عنه فسأله فقال له عمر ما أعطيت عنها قال أعطيت 
ودي وروي عنها درمها فقال إنكم معشر أهل محص كثرية درامهكم ولتمرة أحب إيل من جرادة كذا يف رواية املسع

  عن بن أيب عروبة عن قتادة يف هذا احلديث قال فكتب إليه أن بن مسعود يقول فيها يعين يف النعامة بدنة 

وأخربنا عبد اخلالق بن علي بن عبد اخلالق املؤذن أنبأ أبو بكر بن خنب أنبأ أبو إمساعيل الترمذي ثنا  - ٩٦٥١
سليمان بن بالل عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سعيد أيوب بن سليمان حدثين أبو بكر بن أيب أويس حدثين 

يف النعامة بدنة ويف البقرة بقرة ويف األروية بقرة ويف الظيب شاة ويف محام مكة شاة ويف األرنب : بن املسيب قال 
  شاة ويف اجلرادة قبضة من طعام 

اهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن هشام بن أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبر - ٩٦٥٢
أن أباه كان يقول يف بقرة الوحش بقرة ويف الشاة من الظباء شاة قال مالك رمحه اهللا ومل أزل أمسع أن يف : عروة 

   ٢٧٠النعامة إذا قتلها احملرم بدنة 

  باب فدية الضبع

اهللا التاجر ثنا أبو حامت حممد بن إدريس ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد الرمحن حممد بن عبد - ٩٦٥٣
حممد بن عبد اهللا األنصاري ثنا بن جرير أخربين عبد اهللا بن عبيد بن عمري عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب عمار 

لقيت جابر بن عبد اهللا فسألته عن الضبع أنأكلها قال نعم قلت أصيد هي قال نعم قلت أمسعت من رسول اهللا : قال 
  لى اهللا عليه و سلم قال نعم ص



وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا حجاج  - ٩٦٥٤
يعين بن منهال وسليمان يعين بن حرب وعاصم يعين بن علي قالوا ثنا جرير بن حازم قال مسعت عبد اهللا بن عبيد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن : ن بن أيب عمار عن جابر بن عبد اهللا بن عمري الليثي عن عبد الرمح
الضبع فقال هي صيد وجعل فيها كبشا إذا أصاهبا احملرم هذا لفظ حديث حجاج قال بعضهم إذا أصادها وقال 

  بعضهم إذا أصاهبا 

ثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب احلجيب ثنا وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أبو خليفة  - ٩٦٥٥
: حسان بن إبراهيم ثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  الضبع صيد فكلها وفيها كبش مسني إذا أصاهبا احملرم 

اهلروي ثنا هشيم ثنا منصور عن عطاء عن أخربنا أبو احلسن أنبأ أمحد ثنا إمساعيل القاضي ثنا إبراهيم  - ٩٦٥٦
  قضى يف الضبع بكبش : جابر بن عبد اهللا قال 

أخربنا أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سعيد بن سامل عن بن  - ٩٦٥٧
ا صيدا وقضى فيها كبشا قال انزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضبع: جريج عن عكرمة موىل بن عباس يقول 

الشافعي يف غري رواية أيب بكر وهذا حديث ال يثبت مثله لو انفرد قال الشيخ وإمنا قاله النقطاعه مث أكده حبديث 
بن أيب عمار عن جابر وحديث بن أيب عمار حديث جيد تقوم به احلجة قال أبو عيسى الترمذي سألت عنه البخاري 

  خ وقد روى حديث عكرمة موصوال فقال هو حديث صحيح قال الشي

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا إبراهيم بن أمحد بن احلسن  - ٩٦٥٨
القرميسيين ثنا الوليد بن محاد الرملي ثنا بن أيب السري ثنا الوليد عن بن جريج عن عمرو بن أيب عمرو عن عكرمة 

  الضبع صيد وجعل فيه كبشا : هللا صلى اهللا عليه و سلم عن بن عباس قال قال رسول ا

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن أيب الزبري  - ٩٦٥٩
س حممد بن املكي ح وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق وغريمها قالوا ثنا أبو العبا

أن عمر بن اخلطاب : يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك أن أبا الزبري حدثه عن جابر بن عبد اهللا 
رضي اهللا عنه قضى يف الضبع بكبش ويف الغزال بعنز ويف األرنب بعناق ويف الريبوع جبفرة وكذلك رواه أيوب 

والليث بن سعد وغريهم عن أيب الزبري ورواه األجلح الكندي مرفوعا  السختياين وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة
  واختلف عليه 

أخربناه أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام ثنا حفص بن عمر ثنا زياد  - ٩٦٦٠
يف الضبع كبش ويف الظيب شاة : بن عبد اهللا عن األجلح عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ويف األرنب عناق ويف الريبوع جفرة فقلت يعين أليب الزبري وما اجلفرة قال العظيم يعين عظيم احلمالن تابعه حممد 
  بن فضيل وغريه عن األجلح هكذا 



قد ال أراه إال و: وروى عن األجلح عن أيب الزبري عن جابر عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال  - ٩٦٦١
رفعه أنه حكم فذكره أخربناه أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ أنبأ أبو يعلى ثنا أبو عبيدة بن فضيل بن 
عياض ثنا مالك بن سعيد عن األجلح قال الشيخ وهذا أقرب من الصواب والصحيح أنه موقوف على عمر رضي 

  ء عن جابر عن عمر من قوله اهللا عنه وكذلك رواه عبد امللك بن أيب سليمان عن عطا

أخربناه أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري  - ٩٦٦٢
قضى عمر رضي اهللا عنه يف الضبع كبشا ويف الظيب : الكويف ثنا أبو أسامة عن عبد امللك عن عطاء عن جابر قال 

  عناقا كذا يف كتايب جفرة يف األرنب وعناقا يف الريبوع  شاة ويف األرنب جفرة ويف الريبوع

أخربنا أبو بكر بن احلسن ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سعيد عن بن جريج عن  - ٩٦٦٣
   ٢٧١يف الضبع كبش رواه جماهد وعكرمة عن علي رضي اهللا عنه : عطاء أنه مسع بن عباس يقول 

  باب فدية الغزال

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك وسفيان عن أيب  - ٩٦٦٤
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قضى يف الغزال بعنز ويف األرنب بعناق ويف الريبوع : الزبري عن جابر بن عبد اهللا 

   ٢٧٢جبفرة 

  باب فدية األرنب

صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا حممد بن إمساعيل اإلمساعيلي  أخربنا أبو - ٩٦٦٥
قضى يف : ثنا عيسى بن محاد أنبأ الليث بن سعد حدثين أبو الزبري عن جابر عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه 

  وع جبفرة الضبع يصيبها احملرم بكبش ويف الظيب بشاة ويف األرنب بعناق ويف الريب

أخربنا أبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي وعبد الواحد بن حممد البخاري بالكوفة قاال أنبأ أبو جعفر  - ٩٦٦٦
جاء رجل إىل بن : حممد بن علي بن دحيم ثنا أمحد بن حازم ثنا عمرو بن محاد عن أسباط عن مساك عن عكرمة قال 

ى قال هي متشي على أربع والعناق متشي على أربع وهي تأكل عباس فقال اين قتلت أرنبا وأنا حمرم فكيف تر
  الشجر والعناق تأكل الشجر وهي جتتر والعناق جتتر أهد مكاهنا عناقا 

وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن حممد بن حممد بن احلسن الكارزي أنبأ علي بن عبد  - ٩٦٦٧
: عن مساك بن حرب عن النعمان بن محيد عن عمر رضي اهللا عنه أنه  العزيز عن أيب عبيد ثنا بن مهدي عن سفيان

   ٢٧٣قضى يف األرنب حبالن يعين إذا قتله احملرم قال أبو عبيد قال األصمعي وغريه قوله احلالن يعين اجلدي 

  باب فدية الريبوع



يز عن أيب عبيد حدثين بن أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العز - ٩٦٦٨
قضى يف الضبع كبشا ويف الظيب شاة ويف : علية عن أيوب عن أيب الزبري عن جابر عن عمر رضي اهللا عنه أنه 

  الريبوع جفرا أو جفرة قال أبو عبيد قال أبو زيد اجلفر من أوالد املعز ما بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه 

ا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن عبد الكرمي أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثن - ٩٦٦٩
أنه قضى يف الريبوع جبفر أو جفرة وبإسناده : اجلزري عن أيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه بن مسعود 

و جفرة قال الشيخ أخربنا الشافعي أنبأ بن عيينة عن بن أيب جنيح عن جماهد أن بن مسعود حكم يف الريبوع جبفر أ
   ٢٧٤وهاتان الروايتان عن بن مسعود رضي اهللا عنه مرسلتان إحدامها تؤكد األخرى 

  باب فدية الثعلب

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد الوهاب عن أيوب  - ٩٦٧٠
م حكمت يف الثعلب جبدي وروي عن عطاء أنه قال يف الثعلب لو كان معي حك: عن بن سريين عن شريح أنه قال 

   ٢٧٥شاة 

  باب فدية الضب

أخربنا حممد بن موسى بن الفضل ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن خمارق عن  - ٩٦٧١
اهللا عنه ما ترى فقال جديا أن أربد أوطأ ضبا ففزر ظهره فأتى عمر رضي اهللا عنه فسأله فقال عمر رضي : طارق 

   ٢٧٦قد مجع املاء والشجر فقال عمر رضي اهللا عنه فذلك فيه 

  باب فدية أم حبني

أخربنا أمحد بن احلسن ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن مطرف عن أيب  - ٩٦٧٢
   ٢٧٧ن من الغنم أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قضى يف أم حبني حبال: السفر 

  باب احملرم يقتل الصيد الصغري والناقص والذكر

  قال الشافعي رمحه اهللا واملثل مثل صفة ما قتل } فجزاء مثل ما قتل من النعم { قال اهللا تعاىل 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد وسعيد  - ٩٦٧٣
إن قتل صيدا أعور أو منقوصا فداه بأعور مثله أو منقوص وواف أحب : ن سامل عن بن جريج عن عطاء أنه قال ب

  إيل وإن قتل صغار أوالد الصيد فداه بصغار أوالد الغنم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن  - ٩٦٧٤
أهدى رسول اهللا صلى اهللا : بن إسحاق قال حدثين عبد اهللا بن أيب جنيح عن جماهد عن بن عباس رضي اهللا عنه قال 

   ٢٧٨عليه و سلم يف هديه مجال أليب جهل ويف أنفه برة فضة ليغيظ به املشركني 



  باب هل ملن أصاب الصيد أن يفديه بغري النعم

الغ الكعبة أو كفارة طعام مساكني أو عدل ذلك صياما قال عطاء أيتهن قال اهللا جل ثناؤه يف جزاء الصيد هديا ب
  شاء وكل شيء يف القرآن أو أوله فليختر منه صاحبه ما شاء 

وأخربنا أبو بكر بن احلسن ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سعيد عن بن جريج عن عمرو بن  - ٩٦٧٥
من صيام أو صدقة أو نسك له أيتهن شاء وعن عمرو بن دينار قال كل شيء  يف قول اهللا عز و جل ففدية: دينار 

فليس } إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله { يف القرآن أو أوله أيه شاء قال بن جريج إال قول اهللا عز و جل 
  مبخري فيها قال الشافعي كما قال بن جريج وغريه يف احملارب وغريه يف املسألة أقول 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد  - ٩٦٧٦
الواحد بن غياث ثنا محاد بن سلمة عن داود بن أيب هند عن الشعيب عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن 

شئت فصم ثالثة أيام وإن شئت  إن شئت فانسك نسيكة وإن: عجرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال له 
باب تعديل صيام يوم بإطعام مسكني وذلك مد مبد النيب صلى اهللا عليه و  ٢٧٩فأطعم ثالثة آصع ستة مساكني 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو أمحد بكر بن حممد بن  - ٩٦٧٧سلم وهو قول عطاء بن أيب رباح إستدالال مبا 
هيم بن هالل البوزجنردي ثنا علي بن احلسن بن شقيق ثنا عبد اهللا بن املبارك ح وأخربنا محدان الصرييف مبرو ثنا إبرا

أبو عبد اهللا ثنا أبو الوليد حسان بن حممد الفقيه أنبأ احلسن بن سفيان ثنا حبان بن موسى أنبأ عبد اهللا أنبأ األوزاعي 
يا رسول اهللا هلكت قال : قال قال رجل حدثين الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

وحيك وما ذاك قال وقعت على أهلي يف يوم من شهر رمضان قال أعتق رقبة قال ما أجدها قال فصم شهرين 
متتابعني قال ما أستطيع قال أطعم ستني مسكينا قال ما أجد قال فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعرق فيه متر 

ه فتصدق به قال على أفقر من أهلي فواهللا ما بني البيت املدينة أحوج من أهلي قال مخسة عشرة صاعا قال خذ
فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت بدت أنيابه فقال خذه واستغفر اهللا وأطعم أهلك وكذلك رواه الوليد 

  بن مسلم وهقل بن زياد ومسرور بن صدقة عن األوزاعي 

مد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي أخربين احلسن وقد أخربناه أبو عمرو حم - ٩٦٧٨
بن سفيان ثنا حبان بن موسى أنبأ عبد اهللا هو بن املبارك أنبأ األوزاعي حدثين بن شهاب قال الشيخ أبو بكر 

أيب حسان ثنا دحيم ثنا  وأخربين أمحد بن منصور احلاسب ثنا احلكم بن موسى ثنا هقل عن األوزاعي قال وحدثنا بن
أن : الوليد بن مسلم ثنا األوزاعي حدثين الزهري وهذا حديث بن املبارك عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة 

رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا هلكت قال وحيك ما صنعت قال وقعت على أهلي يف 
ل صم شهرين متتابعني قال ال أستطيع قال فأطعم ستني مسكينا قال ما أجد رمضان قال أعتق رقبة قال ما أجدها قا

فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعرق قال خذه فتصدق به فقال يا رسول اهللا أعلى غري أهلي فوالذي نفسي 
هللا صلى اهللا عليه بيده ما بني طنيب املدينة وقال عمرو بن شعيب ما بني البيت املدينة أحد أحوج مين فضحك رسول ا

و سلم حىت بدت أسنانه مث قال خذه واستغفر اهللا ربك وقال عمرو بن شعيب فأتى مبكتل فيه مخسة عشر صاعا قال 
اإلمساعيلي مل يذكر أحد منهم عمرو بن شعيب غري بن املبارك وقال اهلقل بعرق فيه مخسة عشر صاعا قال دحيم 

ن شهر رمضان فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعرق فيه مخسة وحيك وما ذاك قال وقعت على أهلي يف يوم م



عشر صاعا قال الشيخ رواه البخاري يف األدب عن بن مقاتل عن بن املبارك عن األوزاعي إىل قوله ما بني طنيب 
   ٢٨٠املدينة مل يذكر ما بعده 

  باب من عدل صيام يوم مبدين من طعام

العزيز بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل بن زكريا الضيب ثنا أمحد  أخربنا أبو نصر عمر بن عبد - ٩٦٧٩
فجزاء مثل ما { يف قوله : بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا جرير عن منصور عن احلكم عن مقسم عن بن عباس 

بلحمه فإن مل قال إذا أصاب احملرم الصيد حيكم عليه جزاؤه فإن كان عنده جزاؤه ذحبه وتصدق } قتل من النعم 
يكن عنده جزاؤه قوم جزاؤه دراهم مث قومت الدراهم طعاما فصام مكان كل نصف صاع يوما وإمنا أريد بالطعام 

  الصيام أنه إذا وجد الطعام وجد جزاءه 

وأخربنا الشريف أبو الفتح العمري أنبأ أبو حممد عبد الرمحن بن أيب شريح أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا  - ٩٦٨٠
مسعت مقسما يف الذي يصيب الصيد ال يكون عنده جزاؤه قال يقوم : ن اجلعد أنبأ شعبة عن احلكم قال علي ب

الصيد دراهم وتقوم الدراهم طعاما فيصوم لكل نصف صاع يوما قال شعبة وقال يل أبان وأبو مرمي أنه عن بن 
يقوم اجلزاء ومنصور أحسنهما سياقة عباس يعين أبان بن تغلب كذا يف رواية شعبة يقوم الصيد ويف رواية منصور 

للحديث وقد روي عن بن عباس أنه عدل يف اجلزاء إذا كانت شاة صيام يوم بإطعام مسكينني فإذا كانت بدنة أو 
  بقرة صيام يوم بإطعام مسكني واحد وقال مد مد 

سعيد الدارمي ثنا عبد  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو احلسن بن عبدوس ثنا عثمان بن - ٩٦٨١
إذا قتل احملرم شيئا من الصيد حكم : اهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس قال 

عليه فيه فإن قتل ظبيا أو حنوه فعليه شاة تذبح مبكة فإن مل جيد فإطعام ستة مساكني فإن مل جيد فصيام ثالثة أيام وإن 
بقرة فإن مل جيد أطعم عشرين مسكينا فإن مل جيد صام عشرين يوما وإن قتل نعامة أو محار قتل أيال أو حنوه فعليه 

وحش أو حنوه فعليه بدنة من اإلبل فإن مل جيده أطعم ثالثني مسكينا فإن مل جيد صام ثالثني يوما والطعام مد مد 
   ٢٨١م شبعهم وهذه الرواية وما قبلها تدل على أن ذلك عنده على الترتيب واهللا اعل

  باب أين هدي الصيد وغريه قال اهللا جل ثناؤه هديا بالغ الكعبة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا احلسن بن املثىن العنربي ح وأنبأ  - ٩٦٨٢
لي احلسن بن املثىن أبو حازم العبدوي احلافظ أخربين أبو احلسن حممد بن احلسن بن إمساعيل املكتب أنبأ أبو ع

العنربي ثنا أبو حذيفة ثنا شبل بن عباد عن بن أيب جنيح قال وقال جماهد حدثين عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأى قملة سقطت على وجهه فقال أيؤذيك هوامك قال نعم فأمره : بن عجرة 

أهنم حيلون هبا وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل اهللا فدية من صيام أو صدقة أن حيلق وهو باحلديبية ومل يبني هلم 
فرق بني ستة مساكني أو نسك شاة والنسك مبكة أخرجه البخاري يف الصحيح من حديث شبل دون قوله والنسك 

  مبكة 



حممد ثنا علي بن احلسن أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم األصبهاين أنبأ أبو نصر العراقي أنبأ سفيان بن  - ٩٦٨٣
سأل مروان بن عباس وحنن بوادي األزرق : ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان حدثين مساك بن حرب عن عكرمة قال 

  أرأيت ما أصبنا من الصيد ال جند له بدال من النعم قال تنظر ما مثنه فتصدق به على مساكني أهل مكة 

ا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سعيد عن بن جريج قال أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن ثن - ٩٦٨٤
قلت لعطاء فجزاء مثل ما قتل من النعم إىل هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكني قال من أجل أنه أصابه يف : 

   ٢٨٢حرم يريد البيت كفارة ذلك عند البيت 

  باب ما يأكل احملرم من الصيد

بو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ أخربنا أ - ٩٦٨٥
الشافعي أنبأ مالك عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهللا التيمي عن نافع موىل أيب قتادة عن أيب قتادة األنصاري أنه 

مكة ختلف مع أصحاب له حمرمني وهو غري حمرم كان مع النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت إذا كان ببعض طريق : 
فرأى محارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسأهلم رحمه فأبوا فأخذ رحمه فشد 

على احلمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم وأىب بعضهم فلما أدركوا النيب صلى اهللا عليه 
  عن ذلك فقال إمنا هي طعمة أطعمكموها اهللا  و سلم سألوه

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا أبو موسى هارون بن موسى الزاهد ثنا حيىي بن  - ٩٦٨٦
فذكره رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس وغريه عن مالك ورواه : حيىي قال قرأت على مالك 

  بن حيىي وقتيبة  مسلم عن حيىي

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ  - ٩٦٨٧
يف احلمار الوحشي مثل حديث أيب النضر إال أن يف : مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب قتادة 

يه و سلم قال هل معكم من حلمه شيء أخرجاه يف الصحيح من حديث حديث زيد أن رسول اهللا صلى اهللا عل
  مالك 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا  - ٩٦٨٨
يه و سلم حىت خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عل: صاحل بن كيسان قال مسعت أبا حممد يقول مسعت أبا قتادة يقول 

إذا كنا بالقاحة ومنا احملرم وغري احملرم إذ بصرت بأصحايب يتراءون شيئا فنظرت فإذا أنا حبمار وحش فأسرجت 
فرسي وركبت فأخذت رحمي فسقطت سوطي فقلت ألصحايب ناولوين وكانوا حمرمني فقالوا ال واهللا ال نعينك عليه 

وراء أكمة فطعنته برحمي فعقرته فأتيت به أصحايب فقال  بشيء فتناولت سوطي مث أتيت احلمار من خلفه وهو
بعضهم كلوه وقال بعضهم ال تأكلوه قال وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمامنا فحركت فرسي فأدركته 
  فسألته فقال هو حالل فكلوه رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا ورواه مسلم عن قتيبة عن سفيان 



ربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا أخ - ٩٦٨٩
انطلق مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام : هشام عن حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه أنه 

و سلم وكنت مع أصحايب فجعل بعضهم يضحك إىل احلديبية فأحرم أصحايب ومل أحرم فانطلق النيب صلى اهللا عليه 
بعض فنظرت فإذا محار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته فاستعنت هبم فأبوا أن يعينوين فأكلنا منه وخشينا أن 

نقتطع يعين فانطلقت أرفع فرسي فأطلب النيب صلى اهللا عليه و سلم فلقيت رجال من جوف الليل من غفار فقلت 
اهللا عليه و سلم قال بالسقيا يعين فلحقت به فقلت يا رسول اهللا إن أصحابك يقرؤن عليك  أين تركت النيب صلى

السالم ورمحة اهللا وقد خشوا ان يقتطعوا دونك فانتظرهم يا رسول اهللا وقلت يا رسول اهللا إين أصبت محار وحش 
البخاري يف الصحيح عن معاذ بن ومعي منه فاضلة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم للقوم كلوا وهم حمرمون رواه 

  فضالة عن هشام وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام 

أخربنا أبو طاهر حممد بن حممد بن حممش الفقيه من أصل مساعه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا  - ٩٦٩٠
م بن دينار عن عبد اهللا البصري ثنا أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب أنبأ خالد بن خملد ثنا حممد بن جعفر ثنا أبو حاز

كنت يوما جالسا مع رهط من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يف منزل يف طريق : بن أيب قتادة عن أبيه قال 
مكة ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نازل أمامنا والقوم حمرمون وأنا غري حمرم قال فأبصر القوم محارا وحشيا وأنا 

ين به فالتفت فأبصرته فقمت إىل فرسي فاسرجته مث ركبته ونسيت السوط والرمح مشغول اخصف نعلي فلم يؤذنو
فقلت هلم ناولوين السوط والرمح فقالوا ال نعينك عليه بشيء فنزلت فأخذهتما وركبت فشددت عليه فقتلته مث 

عضد معي فأدركنا جئت به أجره قد مات فوقعوا فيه يأكلونه مث اهنم شكوا يف أكلهم إياه وهم حرم فرحنا وخبأت ال
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسألناه عن ذلك فقال معكم منه شيء قلت نعم فناولته العضد فأكلها وهو حمرم 

حىت تعرقها رواه البخاري يف الصحيح عن عبد العزيز بن عبد اهللا عن حممد بن جعفر وأخرجه مسلم من وجه آخر 
  عن أيب حازم 

اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين العدل وأبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن أخربنا أبو أمحد عبد  - ٩٦٩١
حيىي املزكي قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا وعلي بن احلسن قال علي ثنا وقال إبراهيم 

رمحن يعين بن عثمان التيمي عن أبيه أنبأ أبو عاصم عن بن جريج قال أخربين حممد بن املنكدر عن معاذ بن عبد ال
كنا مع طلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه يف طريق مكة وحنن حمرمون فأهدوا لنا حلم صيد وطلحة راقد فمنا : قال 

من أكل ومنا من تورع فلم يأكل فلما استيقظ قال للذين أكلوا أصبتم وقال للذين مل يأكلوا أخطأمت فأنا قد أكلنا 
  لى اهللا عليه و سلم وحنن حرم أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث حيىي القطان عن بن جريج مع رسول اهللا ص

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن رمح البزاز ثنا يزيد بن  - ٩٦٩٢
أن رسول : لمة عن رجل من هبز هارون ثنا حيىي بن سعيد عن حممد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عمري بن س

اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج وهو يريد مكة حىت إذا كان يف بعض وادي الروحاء وجد الناس محار وحش عقريا 
فذكروا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ذروه حىت يأيت صاحبه فأتى البهزي وكان صاحبه فقال يا 

ر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا بكر رضي اهللا عنه فقسمه بني الرفاق وهم رسول اهللا شأنكم هبذا احلمار فأم



حمرمون قال مث سرنا حىت إذا كنا باألبواء فإذا ظيب حاقف يف ظل شجرة وفيه سهم فأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  رجال يقيم عنده حىت جييز الناس عنه 

القاسم يوسف بن يعقوب السوسي أنبأ أبو علي حممد بن عمرو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو  - ٩٦٩٣
احلرشي ثنا حفص بن عبد اهللا السلمي ثنا إبراهيم بن طهمان عن هشام صاحب الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن 

له سألين رجل من أهل الشام عن حلم اصطيد لغريهم أيأكله وهو حمرم فأفتيته أن يأك: أيب سلمة عن أيب هريرة قال 
فأتيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فذكرت ذلك له فقال مبا افتيت فقلت أمرته أن يأكله قال لو أفتيته بغري ذلك 

  لعلوت رأسك بالدرة قال مث قال عمر رضي اهللا عنه إمنا هنيت أن تصطاده 

اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا حيىي بن حممد ثنا عبيد  - ٩٦٩٤
كان عمر : عن أيب إسحاق قال مسعت أبا الشعثاء يقول سألت بن عمر عن حلم الصيد يهديه احلالل للحرام قال 

رضي اهللا عنه يأكله قلت إمنا أسألك عن نفسك أتأكله قال كان عمر رضي اهللا عنه يأكله قلت إمنا أسألك عن 
   عنه خريا مين نفسك أتأكله قال كان عمر رضي اهللا

وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك  - ٩٦٩٥
أنه مر به قوم حمرمون : عن بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا بن عمر أنه مسع أبا هريرة حيدث عبد اهللا بن عمر 

ه أناس أحلة أيأكلونه فأفتاهم بأكله قال مث قدمت على عمر بن اخلطاب رضي بالربذة فاستفتوه يف حلم صيد وجد
اهللا عنه فسألته عن ذلك فقال مبا افتيتهم قال قلت افتيتهم بأكله قال عمر رضي اهللا تعاىل عنه لو أفتيتهم بغري ذلك 

ن الشام يف ركب حمرمني ألوجعتك وبإسناده ثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب األحبار أقبل م
حىت إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا حلم صيد فأفتاهم كعب بأكله فلما قدموا على عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل 

  عنه ذكروا ذلك له فقال من أفتاكم هبذا قالوا كعب قال فإين قد أمرته عليكم حىت ترجعوا 

كان يتزود : ه أن الزبري بن العوام رضي اهللا عنه وبإسناده حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي - ٩٦٩٦
  صفيف الظباء يف اإلحرام 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن حممد بن شعيب اجلالباذي ثنا سهل بن عمار العتكي ثنا اجلارود  - ٩٦٩٧
كنا نأكل حلم الصيد : قال  بن يزيد النيسابوري ثنا أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده الزبري بن العوام

ونتزوده ونأكله وحنن حمرمون مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكذلك رواه إبراهيم بن طهمان عن أيب حنيفة 
   ٢٨٣مبعناه 

  باب ما ال يأكل احملرم من الصيد

وب القاضي ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعق - ٩٦٩٨
حممد بن أيب بكر ثنا أبو عوانة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حسن بن سفيان ثنا 

خرج : أبو كامل اجلحدري ثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد اهللا بن موهب عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه قال 



لم حاجا أو معتمرا وخرجنا معه فصرف طائفة منهم وأنا معهم قال خذوا ساحل رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
البحر حىت تلقوين فأخذنا ساحل البحر فلما انصرفنا قبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحرموا كلهم غري أيب 

نأكل حلم صيد وحنن  قتادة فبينما حنن نسري إذ رأينا محر وحش فعقرت منها أتانا فنزلوا فأكلوا من حلمها فقالوا
حمرمون فحملوا ما بقي من حلمها حىت أتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا إنا كنا قد أحرمنا وكان أبو قتادة مل 
حيرم فرأينا محر وحش فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من حلمها مث محلنا ما بقي من حلمها فقال رسول اهللا صلى اهللا 

د أمره أن حيمل عليها أو أشار إليها فقالوا ال قال فكلوا ما بقي من حلمها لفظ حديث أيب عليه و سلم هل منكم أح
عبد اهللا وليس يف حديث املقرئ أو معتمرا رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل عن أيب عوانة ورواه 

  مسلم عن أيب كامل 

أيب جعفر أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن  - ٩٦٩٩
كان أبو قتادة يف نفر حمرمني وأبو قتادة حمل : ثنا أبو األحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد اهللا بن أيب قتادة قال 

صرعه فأبصر القوم محار وحش فلم يؤذنوه حىت أبصره أبو قتادة فاختلس من بعضهم سوطا مث محل على احلمار ف
فأتاهم به فأكلوا ومحلوا فلقوا النيب صلى اهللا عليه و سلم فسألوه فقال هل أشار إليه إنسان منكم أو أمده بشيء 

  قالوا ال يا رسول اهللا قال فكلوا رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

صبهاين الفقيه قاال أنبأ علي بن أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث األ - ٩٧٠٠
عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا حممد بن حيىي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا بن 

خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زمن احلديبية فأحرم أصحايب ومل أحرم : أيب قتادة عن أبيه انه قال 
فحملت عليه فاصطدته فذكرت شأنه لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وذكرت أين مل أكن احرمت فرأيت محارا 

وإين إمنا اصطدته لك فأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم أصحابه فأكلوا ومل يأكل منه حني أخربته أين اصطدته له قال 
ا ذكر يف هذا احلديث عن معمر وهو موافق علي قال لنا أبو بكر قوله اصطدته لك وقوله ومل يأكل منه ال أعلم أحد

  ملا روي عن عثمان 

: وأخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ أبو الشيخ األصبهاين ثنا عبدان ثنا حسني بن مهدي ثنا عبد الرزاق  - ٩٧٠١
عبد اهللا فذكره بنحوه قال الشيخ هذه لفظة غريبة مل نكتبها إال من هذا الوجه وقد روينا عن أيب حازم بن دينار عن 
بن أيب قتادة يف هذا احلديث أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أكل منها وتلك الرواية أودعها صاحبا الصحيح 

  كتابيهما دون رواية معمر وإن كان اإلسنادان صحيحني واهللا أعلم 

عبد احلكم أنبأ عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن  - ٩٧٠٢
أن عمرا موىل املطلب أخربمها عن : اهللا بن وهب أخربين حيىي بن عبد اهللا بن سامل ويعقوب بن عبد الرمحن الزهري 

املطلب بن عبد اهللا بن حنطب عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال حلم 
  ما مل تصيدوه أو يصاد لكم  صيد الرب لكم حالل وأنتم حرم

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن إمساعيل بن حممد بن الفضل ثنا جدي ثنا سعيد بن كثري بن  - ٩٧٠٣
عفري ثنا سليمان بن بالل عن عمرو بن أيب عمرو عن املطلب بن عبد اهللا بن حنطب عن جابر بن عبد اهللا قال قال 



صيد الرب لكم حالل ما مل تصيدوه أو يصاد لكم فهؤالء ثالثة من الثقات أقاموا : سلم  رسول اهللا صلى اهللا عليه و
إسناده عن عمرو وكذلك رواه الشافعي عن إبراهيم بن حممد عن عمرو وعن الثقة عنده عن سليمان بن بالل عن 

  عمرو وكذلك رواه حممد بن سليمان بن أيب داود عن مالك بن أنس عن عمرو 

أن : عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن عمرو بن أيب عمرو عن رجل من بين سلمة عن جابر  ورواه - ٩٧٠٤
النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ 

راوردي وسليمان مع بن أيب حيىي قال الشيخ عبد العزيز بن حممد فذكره قال الشافعي بن أيب حيىي أحفظ من الد
  وكذلك يعقوب بن عبد الرمحن وحيىي بن عبد اهللا بن سامل ومها مع سليمان من األثبات 

أخربنا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك  - ٩٧٠٥
رأيت عثمان بن عفان رضي اهللا عنه بالعرج يف يوم : بد اهللا بن عامر بن ربيعة قال عن عبد اهللا بن أيب بكر عن ع

صائف وهو حمرم وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان مث اتى بلحم صيد فقال ألصحابه كلوا قالوا أال تأكل أنت قال 
  إين لست كهيئتكم إمنا صيد من أجلي 

ي بن عمر احلافظ أنبا أبو بكر النيسابوري ثنا أبو األزهر وأمحد وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ عل - ٩٧٠٦
بن يوسف السلمي قاال ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عروة عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب عن أبيه 

بن العاص اعتمر مع عثمان رضي اهللا عنه يف ركب فأهدى له طائر فأمرهم بأكله وأىب أن يأكل فقال له عمرو : أنه 
   ٢٨٤أنأكل مما لست منه آكال فقال إين لست يف ذاكم مثلكم إمنا أصطيد يل وأميت بامسي 

  باب احملرم ال يقبل ما يهدى له من الصيد حيا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٩٧٠٧
ح وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا علي بن عيسى احلريي ثنا موسى بن حممد الذهلي ثنا حيىي بن حيىي قال الشافعي أنبأ مالك 

أنه أهدى لرسول : قرأت على مالك عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عباس عن الصعب بن جثامة 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما رأى اهللا صلى اهللا عليه و سلم محارا وحشيا وهو باألبواء أو بودان فرده عليه 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما يف وجهي قال إنا مل نرده عليك إال أنا حرم رواه البخاري يف الصحيح عن عبد 
  اهللا بن يوسف وغريه عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

أنا علي بن حممد أنا أبو اليمان أنا شعيب عن الزهري أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو حممد املزين  - ٩٧٠٨
أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا أن عبد اهللا بن عباس أخربه أنه مسع الصعب بن جثامة الليثي وكان من أصحاب رسول 

ول أنه أهدى لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم محار وحش باألبواء أو بودان ورس: اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرب 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم حمرم فرده رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الصعب فلما عرف رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم رده هدييت يف وجهي قال ليس بنا رد عليك ولكنا حرم رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان 



بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي بن بكري  أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد - ٩٧٠٩
ثنا الليث ح وأنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنا الليث عن بن 

هللا صلى أن رسول ا: شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن بن عباس أنه أخربه أن الصعب بن جثامة أخربه 
اهللا عليه و سلم مر به باألبواء أو بودان فأهدى له محارا وحشيا فرده عليه فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم يف وجهه الكراهية قال إنه ليس بنا رد عليك ولكين حمرم رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأخرجه 

الزهري مبعناه وكذلك رواه بن أيب ذئب وحممد بن إسحاق  أيضا من حديث صاحل بن كيسان ومعمر بن راشد عن
بن يسار وحممد بن عمرو بن علقمة وغريهم عن الزهري وخالفهم بن عيينة فرواه كما أخربنا أبو بكر أمحد بن 
احلسن القاضي أنا حاجب بن أمحد ثنا عبد الرحيم بن منيب ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد اهللا عن بن عباس 

عب بن جثامة أنه أهدى إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم حلم محار وحش فرده فرأى الكراهية يف وجهه أخربه الص
فقال ليس بنا رد عليك ولكنا حرم رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأيب بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد 

ن سفيان على الصحة كما رواه سائر عن سفيان وقال يف احلديث أهديت له من حلم محار وحش ورواه احلميدي ع
  الناس عن الزهري 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان قال مسعناه  - ٩٧١٠
مر يب رسول : من الزهري عودا وبدءا عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عباس قال أخربين الصعب بن جثامة قال 

 صلى اهللا عليه و سلم وأنا باألبواء أو بودان فأهديت له محار وحش فرده علي فلما رأى يف وجهي الكراهية قال اهللا
إنه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم كذا وجدته يف كتايب وهو مساع احلميدي من سفيان فيما خال مث اضطرب فيه بعد 

عفر ثنا يعقوب بن سفيان قال قال أبو بكر احلميدي وكان أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنا عبد اهللا بن ج
سفيان يقول يف احلديث أهديت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلم محار وحش ورمبا قال سفيان يقطر دما ورمبا 

  مل يقل وكان سفيان فيما خال رمبا قال محار وحش مث صار إىل حلم حىت مات 

أخربين أبو الوليد ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا أبو كريب ثنا أبو معاوية ح وأنا أبو  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ - ٩٧١١
احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو موسى ثنا أبو معاوية عن 

 صلى اهللا عليه و سلم أهدى الصعب بن جثامة إىل النيب: األعمش عن حبيب عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال 
محار وحش وهو حمرم فرده عليه وقال لوال انا حمرمون لقبلناه منك رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

  وأيب كريب هكذا رواه األعمش عن حبيب بن أيب ثابت وخالفه شعبة فرواه 

حيىي بن حممد احلنائي ثنا عبيد اهللا بن معاذ  كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن مطر ثنا - ٩٧١٢
أهدي للنيب صلى اهللا عليه و سلم شق محار : ثنا أيب ثنا شعبة عن حبيب مسع سعيد بن جبري عن بن عباس قال 

وحش وهو حمرم فرده رواه مسلم يف الصحيح عن عبيد اهللا بن معاذ وخالفه أبو داود الطيالسي فرواه عن شعبة عن 
  األعمش عن حبيب  حبيب كما رواه

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وحممد بن موسى بن الفضل قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ٩٧١٣
إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو داود ثنا شعبة عن حبيب بن أيب ثابت عن سعيد بن جبري عن بن عباس أن الصعب بن 

  سلم محار وحش وهو حمرم فرده  أهدى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و: جثامة 



أخربنا حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن  - ٩٧١٤
أهدى إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو بقديد : احلكم عن سعيد بن جبري عن بن عباس أن الصعب بن جثامة 

 صلى اهللا عليه و سلم يقطر دما أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث غندر وهو حمرم عجز محار فرده رسول اهللا
عن شعبة ولعل هذا هو الصحيح حديث شعبة عن احلكم عجز محار وحديثه عن حبيب محار وحش كما رواه أبو 
ن داود وقد رواه العباس بن الفضل األسفاطي عن أيب الوليد وسليمان بن حرب قاال ثنا شعبة عن احلكم وحبيب ب

أيب ثابت عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضي اهللا عنه أن الصعب بن جثامة رضي اهللا عنه أهدى إىل النيب صلى 
اهللا عليه و سلم قال أحدمها بقديد عجز محار وقال اآلخر محار وحش فرده أخربناه أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن 

هكذا وافقت رواية شعبة عن حبيب رواية األعمش عن عبيد الصفار ثنا األسفاطي فذكره وإذا كانت الرواية 
حبيب ووافقت رواية شعبة عن احلكم رواية منصور عن احلكم فيكون احلكم منفردا بذكر اللحم أو ما يف معناه 

  واهللا أعلم 

أخربنا أبو احلسن املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا  - ٩٧١٥
أهدى الصعب : معتمر بن سليمان ثنا منصور بن املعتمر عن احلكم بن عتيبة عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال 

بن جثامة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجل محار وحشي وهو بقديد فرده رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي 
  بن حيىي عن املعتمر بن سليمان 

أهدى إىل : ثنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي فإن كان الصعب بن جثامة أخربنا أبو عبد اهللا  - ٩٧١٦
النيب صلى اهللا عليه و سلم احلمار حيا فليس حملرم ذبح محار وحش حي وإن كان أهدى له حلما فقد حيتمل أن 

الك أن الصعب يكون علم أنه صيد له فرده عليه وإيضاحه يف حديث جابر بن عبد اهللا قال الشافعي وحديث م
أهدى للنيب صلى اهللا عليه و سلم محارا أثبت من حديث من حدث أنه أهدى له من حلم محار واهللا أعلم قال الشيخ 

  وقد روي يف حديث الصعب أنه أكل منه 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان  - ٩٧١٧
بو سعيد حيىي بن سليمان اجلعفي حدثين بن وهب أخربين حيىي بن أيوب عن حيىي بن سعيد عن جعفر بن حدثين أ

أهدى للنيب صلى اهللا عليه و سلم عجز محار وحش وهو : عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أن الصعب بن جثامة 
  ي وقيل اللحم واهللا اعلم باجلحفة فأكل منه وأكل القوم وهذا إسناد صحيح فإن كان حمفوظا فكأنه رد احل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس  - ٩٧١٨
حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو عاصم عن بن جريج ح وأخربنا أبو عبد اهللا أنا أمحد بن جعفر 

حنبل حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن جريج أخربين احلسن بن مسلم عن طاوس عن بن ثنا عبد اهللا بن أمحد بن 
قدم زيد بن أرقم فقال له عبد اهللا بن عباس يستذكره كيف أخربتين عن حلم صيد أهدي إىل رسول اهللا : عباس قال 

 نأكله إنا حرم لفظ حديث صلى اهللا عليه و سلم وهو حرام قال فقال أهدي له عضو من حلم صيد فرده فقال إنا ال
حيىي ويف رواية أيب عاصم أن زيد بن أرقم قدم فأتاه بن عباس رضي اهللا عنه فاستفتاه يف حلم الصيد فقال أتى رسول 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم بلحم صيد وهو حمرم فرده رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن حيىي القطان 



ذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن كثري أنا سليمان بن كثري عن محيد أخربنا أبو علي الرو - ٩٧١٩
الطويل عن إسحاق بن عبد اهللا بن احلارث عن أبيه قال وكان احلارث خليفة عثمان رضي اهللا عنه على الطائف 

ث إيل علي بن أيب طالب فصنع لعثمان رضي اهللا عنه طعاما وصنع فيه من احلجل واليعاقيب وحلوم الوحش قال فبع
فجاءه الرسول وهو خيبط ألباعر له فجاءه وهو ينفض اخلبط من يده فقالوا له كل فقال أطعموه : رضي اهللا عنه 

قوما حالال فإنا قوم حرم مث قال علي رضي اهللا عنه أنشدوا اهللا من كان ههنا من أشجع أتعلمون أن رسول اهللا 
محار وحش وهو حمرم فأىب أن يأكله قالوا نعم وتأويل هذين املسندين ما  صلى اهللا عليه و سلم أهدى إليه رجل

ذكره الشافعي رمحه اهللا يف تأويل حديث من روى يف قصة الصعب بن جثامة أنه أهدى إليه من حلم محار وأما علي 
ان وطلحة والزبري وبن عباس رضي اهللا عنهما فإهنما ذهبا إىل حترمي أكله على احملرم مطلقا وقد خالفهما عمر وعثم

  رضي اهللا عنهم وغريهم ومعهم حديث أيب قتادة وجابر واهللا أعلم 

وقد أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر حممد بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا  - ٩٧٢٠
يا بن أخيت إمنا هي : الت له مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا ق

  عشر ليال فإن خيتلج يف نفسك شيء فدعه يعين أكل حلم الصيد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عمرو بن مطر ثنا حيىي بن حممد ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة  - ٩٧٢١
لتها عن حلم الصيد يهديه احلالل للحرام أتيت عائشة فسأ: عن عبيد اهللا بن عمران عن عبد اهللا بن مشاس قال 

فقالت اختلف فيها أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكرهه بعضهم ومل ير بعضهم بأسا وليس به بأس 
٢٨٥   

  باب

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة عن مفضل  - ٩٧٢٢
إذا أحرم الرجل وعنده صيد فليتركه وروينا عن احلسن أنه قال يرسله فإن : جماهد عن بن عباس قال عن يزيد عن 

  ذحبه فعليه اجلزاء 

قال سئل عمرو بن دينار عن : وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا احلسن ثنا أبو أسامة عن محاد بن زيد  - ٩٧٢٣
ه فساد قال محاد وكان أيوب يعجبه قول عمرو هذا وروينا عن احلسن حمرم ذبح صيدا قال يأكله وعليه اجلزاء إلقاؤ

البصري أنه قال هو ميتة ال يأكله وعن عطاء ال يأكله احلالل وعن عطاء إذا أصاب صيدا فعليه فدية وإذا أكله 
هللا عنهم فعليه قيمة ما أكل ويف رواية بن أيب ليلى عن عطاء أن عائشة واحلسني بن علي وعبد اهللا بن عمر رضي ا

قالوا يف الصيد يذبح مبكة ال يؤكل قيل فما يصنع به قال يطرح مبنزلة امليت ويف رواية احلجاج بن أرطأة عن عطاء 
عن بن عمر وبن عباس وعائشة رضي اهللا عنهم أهنم كرهوا أن يذبح الصيد الذي يصاد يف احلل يف احلرم ويف رواية 

واحلسن أو احلسني كرهوا ذبح الصيد مبكة ومل يروا بأسا أن  أخرى عن احلجاج عن عطاء أن عائشة وبن عباس
يدخل به مذبوحا وروينا عن عطاء أنه قال إذا أصاب احلالل يف احلرم الصيد حكم عليه كما حيكم على احملرم قال 

   ٢٨٦واحملرم إذا أصاب يف احلرم فعليه كفارة واحدة 



  ه إال األذخرباب ال ينفر صيد احلرم وال يعضد شجرة وال خيتلى خال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا عثمان بن  - ٩٧٢٤
أيب شيبة ثنا جرير قال وأنا أبو الفضل حممد بن إبراهيم واللفظ له ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي 

طاوس عن بن عباس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال يوم الفتح أنا جرير عن منصور عن جماهد عن 
ال هجرة ولكن جهاد ونية فإذا استنفرمت فانفروا وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم الفتح فتح : فتح مكة 

ة ال خيتلى خالها وال مكة إن هذا البلد حرمه اهللا يوم خلق السماوات واألرض فهو حرام حبرمة اهللا إىل يوم القيام
يعضد شوكها وال ينفر صيدها وال يلتقط لقطتها إال من عرفها فقال العباس رضي اهللا عنه يا رسول اهللا إال األذخر 
فإنه لقينهم ولبيوهتم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال األذخر رواه البخاري يف الصحيح عن عثمان بن أيب 

  بن إبراهيم  شيبة ورواه مسلم عن إسحاق

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل القاضي ثنا حممد بن أيب بكر ثنا  - ٩٧٢٥
إن اهللا عز و جل حرم : عبد الوهاب ثنا خالد عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

بعدي وإهنا أحلت يل ساعة من هنار ال خيتلى خالها وال يعضد شجرها  مكة فلم حتل ألحد كان قبلي وال حتل ألحد
  وال ينفر صيدها وال يلتقط لقطتها إال ملعرف فقال العباس يا رسول اهللا إال األذخر لصاغتنا وبيوتنا قال إال األذخر 

بن علي والبسري قاال وأخربنا أبو عمرو األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي ثنا القاسم بن زكريا ثنا عمرو  - ٩٧٢٦
فذكره بإسناده إال أنه قال وإمنا أحلت وقال فإنه لصاغتنا ولسقوف بيوتنا وزاد قال عكرمة هل : ثنا عبد الوهاب 

تدري ما ال ينفر صيدها أن ينحيه من الظل وينزل مكانه رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن املثين عن عبد 
  ا الوهاب إال أنه قال لصاغتنا وقبورن

فال حيل المرىء يؤمن باهللا : ورواه أبو شريح اخلزاعي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يف احلديث  - ٩٧٢٧
واليوم اآلخر أن يسفك هبا دما وال يعضد هبا شجرة أخربناه علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا أمحد بن 

  قربي عن أيب شريح أخرجاه يف الصحيح عن قتيبة عن الليث إبراهيم بن ملحان ثنا حيىي ثنا الليث عن سعيد امل

حرام ال يعضد شجرها وال خيتلي : ورواه أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يف احلديث  - ٩٧٢٨
سي شوكتها وال يلتقط ساقطتها إال ملنشد أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد الرمحن السلمي وأبو عبد اهللا السو

قالوا ثنا أبو العباس أنا العباس بن الوليد أنا أيب ثنا األوزاعي ثنا حيىي بن أيب كثري حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن 
حدثين أبو هريرة فذكره وقال فقال العباس بن عبد املطلب رضي اهللا عنه يا رسول اهللا إال األذخر فإنا جنعله يف 

هللا عليه و سلم إال األذخر إال األذخر كذا قال الوليد بن مزيد عن مساكننا وقبورنا فقال رسول اهللا صلى ا
األوزاعي ورواه الوليد بن مسلم عن األوزاعي فقال يف احلديث فال ينفر صيدها وال خيتلى شوكها وال حتل ساقطتها 

شيبان عن حيىي إال ملنشد ويف رواية أخرى عنه ال يعضد شجرها وال ينفر صيدها وال حتل لقطتها إال ملنشد ورواه 
فقال يف احلديث ال خيبط شوكها وال يعضد شجرها وال يلتقط ساقطتها إال املنشد وكل ذلك يرد يف مواضعه من 

  الكتاب إن شاء اهللا 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ٩٧٢٩
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : اب بن عطاء أنا سعيد عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمري طالب ثنا عبد الوه

كان خيطب الناس مبىن فرأى رجال على جبل يعضد شجرا فدعاه فقال أما علمت أن مكة ال يعضد شجرها وال 
   تعد ومل جيعل عليه شيئا خيتلى خالها قال بلى ولكين محلين على ذلك بعري يل نضو قال فحمله على بعري وقال له ال

من قطع من شجر : أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنا الربيع قال قال الشافعي  - ٩٧٣٠
احلرم شيئا جزاه حالال كان أو حمرما يف الشجرة الصغرية شاة ويف الكبرية بقرة يروى هذا عن بن الزبري وعطاء 

إلمالء والفدية يف متقدم اخلرب عن بن الزبري وعطاء جمتمعة يف أن يف الدوحة بقرة جمتمعة وهبذا اإلسناد قال يف ا
والدوحة الشجرة العظيمة وقال عطاء يف الشجرة دوهنا شاة قال الشافعي فالقياس أوال ما وصف فيه أنه يفديه من 

ل يف القضيب درهم ويف أصابه بقيمته قال الشيخ روينا عن بن جريج عن عطاء يف الرجل يقطع من شجر احلرم قا
   ٢٨٧الدوحة بقرة 

  باب ما جاء يف حرم املدينة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو إسحاق إبراهيم بن إمساعيل القارىء ثنا عثمان بن سعيد الدارمي  - ٩٧٣١
كثري أنا سفيان عن  ثنا حممد بن كثري العبدي ح وأنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن

ما كتبنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال : األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي اهللا عنه قال 
القرآن وما يف هذه الصحيفة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة حرام ما بني عري إىل ثور فمن أحدث 

ه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل اهللا منه صرفا وال عدال ذمة املسلمني واحدة فيها حدثا أو آوى حمدثا فعلي
يسعى هبا أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه عدال وال صرفا ومن واىل 

يقبل منه عدال وال صرفا رواه البخاري يف الصحيح قوما بغري إذن مواليه فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال 
  عن حممد بن كثري وأخرجه مسلم من حديث بن مهدي عن سفيان 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا عبد اهللا بن مسلمة  - ٩٧٣٢
حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد وحممد بن عبد السالم  عن مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا

قاال ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه كان 
واه لو رأيت الظباء ترتع باملدينة ما ذعرهتا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما بني البتيها حرام ر: يقول 

البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي ورواه معمر عن الزهري عن 
بن املسيب أن أبا هريرة قال حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما بني البيت املدينة قال أبو هريرة فلو وجدت 

ثين عشر ميال محى أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفضل بن الظباء ما بني البتيها ما ذعرهتا وجعل حول املدينة ا
إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر رواه مسلم يف الصحيح 

  عن إسحاق وحممد بن رافع 

ري ببغداد ثنا أبو عمرو عثمان بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن احلسن بن حممد بن القاسم الغضائ - ٩٧٣٣
أمحد بن السماك ثنا أمحد بن عبد اجلبار العطاردي ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال 



املدينة حرم ما بني عري إىل ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى حمدثا فعليه لعنة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ة والناس أمجعني اهللا واملالئك

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ٩٧٣٤
بإسناده مثله وزاد ال يقبل منه صرف وال عدل أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث : اجلبار فذكره 

  زائدة وغريه عن األعمش 

أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام ثنا موسى ثنا وهيب عن عمرو بن حيىي عن أخربنا  - ٩٧٣٥
إن إبراهيم حرم مكة : عباد بن متيم األنصاري عن عبد اهللا بن زيد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

اعها مثل ما دعا إبراهيم ملكة رواه ودعا هلا وحرمت املدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت هلا يف مدها وص
  البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل وأخرجه مسلم من وجه آخر عن وهيب 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن رجاء بن السندي  - ٩٧٣٦
عمرو بن حيىي عن عباد بن متيم عن عمه عن النيب صلى اهللا ثنا أبو كامل اجلحدري ثنا عبد العزيز بن املختار عن 

إن إبراهيم عليه السالم حرم مكة وإين حرمت املدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت هلا يف مدها : عليه و سلم قال 
  وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السالم ملكة رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كامل اجلحدري 

أبو عبد اهللا حممد بن الفضل بن نظيف الفراء املصري مبكة ثنا أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن أخربنا  - ٩٧٣٧
أيب املوت املكي إمالء ثنا علي هو بن عبد العزيز ثنا القعنيب عن مالك ح وأخربنا أبو اخلري جامع بن أمحد بن حممد 

ذي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد اهللا بن بن مهدي احملمد آباذي أنا أبو طاهر حممد بن احلسن احملمد آبا
أن النيب صلى اهللا : مسلمة فيما قرأ على مالك بن أنس عن عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب عن أنس بن مالك 

عليه و سلم طلع له أحد فقال هذا جبل حيبنا وحنبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإين أحرم ما بني البتيها رواه 
  الصحيح عن عبد اهللا بن مسلمة القعنيب البخاري يف 

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا إبراهيم بن صاحل الشريازي ثنا سعيد ثنا يعقوب بن  - ٩٧٣٨
فذكر احلديث : عبد الرمحن عن عمرو بن أيب عمرو عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ل فلما بدا لنا أحد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جبل حيبنا وحنبه فلما أشرف على بطوله يف قصة خيرب قا
املدينة قال اللهم إين أحرم ما بني البتيها كما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك هلم يف صاعهم ومدهم رواه مسلم يف 

  الصحيح عن سعيد بن منصور 

لعباس عبد اهللا بن احلسني القاضي ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا عارم أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو ا - ٩٧٣٩
ثنا ثابت بن يزيد أبو زيد ثنا عاصم بن سليمان أبو عبد الرمحن األحول عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و 

فيها حدثا إن املدينة حرم آمن من كذا إىل كذا ال يقطع شجرها وال حيدث فيها حدث فمن أحدث : سلم قال 
  فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه صرف وال عدل رواه البخاري يف الصحيح عن عارم 



أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن  - ٩٧٤٠
ت أنس بن مالك أحرم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة سأل: عبد امللك ثنا يزيد بن هارون أنا عاصم قال 

قال نعم هي حرام حرمها اهللا ورسوله ال خيتلى خالها فمن يعمل بذلك فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني لفظ 
زيد حديث حممد ويف رواية إبراهيم فمن فعل ذلك والباقي سواء رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن ي

  بن هارون 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر أنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا  - ٩٧٤١
إين : عبد اهللا بن منري عن عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ع عضاهها أو يقتل صيدها وقال املدينة خري هلم لو كانوا يعلمون ال خيرج عنها أحد أحرم ما بني البيت املدينة أن يقط
رغبة إال أبدل اهللا فيها من هو خري منه وال يثبت أحد على ألوائها وجهدها إال كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة 

  رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

أيب إسحاق ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن شاذان وأمحد بن سلمة قاال أخربنا أبو زكريا بن  - ٩٧٤٢
ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بكر بن مضر عن بن اهلاد عن أيب بكر بن حممد عن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان عن رافع بن 

ما بني البتيها يريد املدينة رواه إن إبراهيم حرم مكة وإين أحرم : خديج قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  مسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا موسى بن احلسن بن عباد ح وأخربنا أبو  - ٩٧٤٣
قعنيب ثنا سليمان بن احلسني بن بشران ببغداد أنا أبو أمحد محزة بن حممد بن العباس ثنا حممد بن غالب قاال ثنا ال

أن مروان بن احلكم خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها فناداه : بالل عن عتبة بن مسلم عن نافع بن جبري 
رافع بن خديج فقال ما يل أمسعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ومل تذكر املدينة وأهلها وحرمتها وقد حرم رسول 

وذلك عندنا يف أدمي حوالين إن شئت أقرأتكه قال فسكت مروان مث قال قد  اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما بني البتيها
  مسعت بعض ذلك رواه مسلم يف الصحيح عن القعنيب 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وأمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن  - ٩٧٤٤
الوليد بن كثري حدثين سعيد بن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري أن بن علي بن عفان العامري ثنا أبو أسامة عن 

إين حرمت ما بني البيت : عبد الرمحن حدثه عن أبيه أيب سعيد اخلدري أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 
يده مث يرسله  املدينة كما حرم إبراهيم مكة قال وكان أبو سعيد اخلدري جيد يف يدي أحدنا الطري فيأخذه فيفكه من

  رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن أيب أسامة 

أخربنا أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن إبراهيم اهلامشي ببغداد ثنا حممد بن عمرو أبو جعفر الرزاز ثنا أمحد  - ٩٧٤٥
سليمان الشيباين حدثين أبو عمرو  بن مالعب بن حيان املخرمي ثنا موسى بن إمساعيل ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا

  مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول وأومى بيده إىل املدينة فقال إهنا حرم آمن : قال مسعت سهل بن حنيف قال 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن سهل البخاري ثنا صاحل بن حممد احلافظ ثنا أبو بكر بن أيب  - ٩٧٤٦
أهوى رسول اهللا صلى اهللا عليه : مسهر عن الشيباين عن يسري بن عمرو عن سهل بن حنيف قال  شيبة ثنا علي بن

  و سلم بيده إىل املدينة فقال إهنا حرم آمن رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

قبيصة ثنا  أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا سليمان بن أمحد بن أيوب اللخمي ثنا حفص بن عمر ثنا - ٩٧٤٧
إن إبراهيم عليه السالم حرم مكة وإين : سفيان عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  حرمت املدينة ما بني البتيها ال يقطع عضاهها وال ينفر صيدها أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث سفيان 

ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان أنا أبو بكر أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني القطان  - ٩٧٤٨
احلميدي ثنا أبو ضمرة أنس بن عياض الليثي حدثين عبد الرمحن بن حرملة عن يعلى بن عبد الرمحن بن هرمز أن 

 أنه كان يصيد العصافري يف بئر اهاب وكانت هلم فرآين عبادة وقد أخذت: عبد اهللا بن عبادة الزرقي أخربه 
عصفورا فانتزعه مين فأرسله وقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حرم ما بني البتيها كما حرم إبراهيم عليه 

  السالم مكة وكان عبادة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مد بن عبد أخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل بن احلسن بن عيسى أنا أبو عثمان البصري ثنا حم - ٩٧٤٩
الوهاب أنا يعقوب بن حممد ثنا عمران بن عبد العزيز بن عمرو بن عبد الرمحن بن عوف ح وأخربنا علي بن أمحد 
بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا معاذ بن املثىن بن معاذ العنربي ثنا أبو مصعب الزهري ثنا أبو ثابت عمران بن عبد 

اصطدت : ث عن صاحل بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف عن أبيه قال العزيز عن عبد اهللا بن يزيد موىل املنبع
طريا بالقنبلة فخرجت به يف يدي فلقيين أيب عبد الرمحن بن عوف فقال ما هذا يف يدك قلت طري اصطدته بالقنبلة 

 البتيها فعرك اذىن عركا شديدا واستنزعه من يدي فأرسله فقال حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صيد ما بني
قال أبو مصعب يعين حريت املدينة لفظ حديث بن عبدان ويف رواية املؤملي قال عن أبيه عن عبد الرمحن بن عوف 

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حرم ما بني البتيها يعين املدينة ومل يذكر القصة 

ر حممد بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل ثنا أبو بك - ٩٧٥٠
أنه وجد غلمانا : البوشنجي ثنا بن بكري ثنا مالك عن يونس بن يوسف عن عطاء بن يسار عن أيب أيوب األنصاري 

قد أجلؤا ثعلبا إىل زاوية فطردهم عنه قال مالك وال أعلم إال أنه قال أيف حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
نا مالك عن رجل قال دخل علي زيد بن ثابت وأنا باالسواف وقد اصطدت هنسا فأخذه زيد يصنع هذا قال وحدث

من يدي فأرسله قال أبو عبد اهللا البوشنجي النهساء الطري الصغري فوق العصفور شبيه بالقنربة الرجل الذي مل يسمه 
  مالك بن أنس رمحنا اهللا وإياه يقال هو شرحبيل أبو سعد 

عيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد احلميد احلارثي ثنا أبو أخربنا أبو س - ٩٧٥١
أنه دخل األسواف موضع من املدينة فاصطاد هبا هنسا يعين طريا فدخل : أسامة عن الوليد حدثين شرحبيل أبو سعد 

مت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و عليه زيد بن ثابت وهو معه قال فعرك اذين مث قال خل سبيله ال أم لك أما عل
   ٢٨٨سلم حرم صيد ما بني البتيها ويروى فيه أيضا عن عبد الرمحن بن عوف مرفوعا 



  باب ما ورد يف سلب من قطع من شجر حرم املدينة أو أصاب فيه صيدا

عبد الرمحن بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر حممد عبد اهللا بن عتاب العبدي ببغداد ثنا - ٩٧٥٢
مرزوق أبو عوف البزوري ثنا خالد بن خملد القطواين ثنا عبد اهللا بن جعفر املخرمي ثنا إمساعيل بن حممد عن عامر 

أن سعدا رضي اهللا عنه ركب إىل قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا فاستلبه فلما رجع جاءه أهل : بن سعد 
دهم قال معاذ اهللا أن أرد شيئا نفلنيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العبد يسألونه أن يرد عليهم ما أخذ من عب

  فلم يرد عليهم شيئا 

وأخربنا أبو عبد اهللا أنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد  - ٩٧٥٣
فذكره بنحوه إال أنه قال فوجد غالما : رمة اهللا عن أيب عامر العقدي ثنا عبد اهللا بن جعفر من ولد املسور بن خم

يقطع شجرا أو خيبطه فسلبه وقال يف آخره وأىب أن يرد عليهم رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم 
  وغريه 

حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا بن أيب  - ٩٧٥٤
صاحل موىل التوأمة حدثين بعض ولد سعد عن سعد رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ذئب عن 

من أخذمتوه يقطع من الشجر شيئا يعين شجر حرم املدينة فلكم سلبه ال يعضد شجرها وال يقطع قال فرأى سعد : 
ضي اهللا عنه فعل كذا وكذا فأتوه فقالوا يا أبا غلمانا يقطعون فأخذ متاعهم فانتهوا إىل مواليهم فأخربوهم أن سعدا ر

إسحاق إن غلمانك أو مواليك أخذوا متاع غلماننا قال بل أنا أخذته مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  من أخذمتوه يقطع من شجر احلرم فلكم سلبه ولكن سلوين من مايل ما شئتم 

ئ وأبو احلسن علي بن أيب علي السقاء قاال أنا احلسن بن حممد بن وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقر - ٩٧٥٥
إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا بشر بن املفضل ثنا عبد الرمحن بن إسحاق عن أبيه عن عامر 

يأخذ أنه كان خيرج من املدينة فيجد احلاطب معه شجر رطب قد عضده من بعض شجر املدينة ف: بن سعد عن أبيه 
سلبه فيكلم فيه فيقول ال أدع غنيمة غنمنيها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال واين ملن أكثر الناس ماال أبوه 

  إسحاق بن احلارث القرشي 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو سلمة موسى بن إمساعيل ثنا جرير بن  - ٩٧٥٦
رأيت سعد بن أيب وقاص أخذ رجال يصيد يف حرم : حكيم عن سليمان بن أيب عبد اهللا قال حازم حدثين يعلى بن 

املدينة الذي حرمه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسلبه ثيابه فجاؤوا مواليه فكلموه فيه فقال إن رسول اهللا صلى 
د عليكم طعمة أطعمنيها رسول اهللا اهللا عليه و سلم حرم هذا احلرم وقال من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه فال أر

   ٢٨٩صلى اهللا عليه و سلم ولكن إن شئتم دفعت إليكم مثنه 

  باب كراهية قتل الصيد وقطع الشجر بوج من الطائف



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن احلريي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد  - ٩٧٥٧
لرقي ثنا احلميدي ثنا عبد اهللا بن احلارث بن عبد امللك املخزومي حدثين حممد بن عبد اهللا بن بن علي بن ميمون ا

اقبلنا : إنسان قال احلميدي بطن من العرب عن أبيه عن عروة بن الزبري عن أبيه الزبري بن العوام رضي اهللا عنه قال 
عند السدرة طرف القرن األسود حذوها استقبل  مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من لية نريد مكة حىت إذا كنا

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خنبا ببصره مث وقف حىت اتفق الناس مث قال إال أن صيد وج وعضاهه يعين شجره 
حرام حمرم وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفا ورواه أمحد بن حنبل عن عبد اهللا بن احلارث وقال فيه واستقبل 

 - ٩٧٥٨باب كراهية قطع الشجر بكل موضع محاه النيب صلى اهللا عليه و سلم  ٢٩٠يعين واديا  خنبا ببصره
أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن حفص أبو عبد الرمحن ثنا حممد بن 

هللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خالد أو قال خملد أخربين خارجة بن احلارث أخربين أيب عن جابر بن عبد ا
  ال خيبط وال يعضد محى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولكن يهش هشا رفيقا كذا قال : قال 

وأخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو العباس حممد بن إسحاق الصبغي ثنا  - ٩٧٥٩
أويس قال حدثين خارجة بن احلارث عن أبيه احلارث بن رافع بن مكيث  احلسن بن علي بن زياد السري ثنا بن أيب

إن لنا غنما : اجلهين مث الربعي أنه سأل جابر بن عبد اهللا السلمي صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ال ال خيبط وغلمانا وهم خيبطون على غنمهم من هذه الثمرة احلبلة قال خارجة وهي مثرة السمرة قال جابر ال مث 

وال يعضد محى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولكن هشوا هشا قال جابر إن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم أظنه قال ينهى أن يقطع املسد قال جابر واملسد مرود للبكرة قال بن أيب أويس احلمى حول املدينة 

ي أنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن اجلعد ثنا القاسم بن أخربنا أبو الفتح الفقيه أنا عبد الرمحن الشرحي - ٩٧٦٠
كان جدي موىل لعثمان بن مظعون وكان يلي أرضا لعثمان فيها بقل وقثاء : الفضل احلداين عن حممد بن زياد قال 

جره قال فرمبا أتاين عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه نصف النهار واضعا ثوبه على رأسه يتعاهد احلمى ان ال يعضد ش
وال خيبط قال فيجلس إيل فيحدثين واطعمه من القثاء والبقل فقال يل يوما أراك ال خترج من ههنا قال قلت أجل 
  قال إين أستعملك على ما ههنا فمن رأيت يعضد شجرا أو خيبط فخذ فأسه وحبله قال قلت آخذ رداءه قال ال 

ثنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة أنا  حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالءا - ٩٧٦١
أن النيب صلى اهللا عليه و : احلسن بن حممد الزعفراين ثنا محاد بن خالد اخلياط عن العمري عن نافع عن بن عمر 

   ٢٩١سلم محى البقيع للخيل وروينا ذلك أيضا عن بن شهاب الزهري 

  باب جواز الرعي يف احلرم

احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد بن إمساعيل قراءة عليه ثنا املعمري يعين أخربنا أبو  - ٩٧٦٢
احلسن بن علي بن شبيب ثنا محاد بن إمساعيل بن إبراهيم بن علية ثنا أيب عن وهيب عن حيىي بن أيب إسحاق أنه 

سعيد اخلدري فقال له إين كثري أنه أصاهبم باملدينة جهد وشدة وأنه أتى أبا : حدث عن أيب سعيد موىل املهري 
العيال وقد أصابنا شدة فأردت أن أنقل عيايل إىل بعض الريف فقال أبو سعيد ال تفعل الزم املدينة فإنا خرجنا مع 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أظنه قال حىت قدمنا عسفان قال فأقام هبا ليايل فقال الناس واهللا ما حنن ههنا يف 



لوف وما نأمن عليهم فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ما هذا الذي يبلغين من حديثكم شيء ان عيالنا خل
ما أدري كيف قال قال والذي أحلف به أو والذي نفسي بيده لقد مهمت أو أين سأهم ال أدري أيهما قال ألمرن 

حرم مكة فجعلها حرما اللهم إين حرمت  بناقيت ترحل مث ال أحل هلا عقدة حىت اقدم املدينة وقال اللهم إن إبراهيم
املدينة حراما ما بني مأزميها أن ال يهراق فيها دم وال حيمل فيها سالح لقتال وال ختبط فيها شجرة إال لعلف اللهم 

بارك لنا يف مدينتنا اللهم بارك لنا يف صاعنا اللهم بارك لنا يف مدنا ثالثا اللهم اجعل مع الربكة بركتني والذي نفسي 
بيده ما بني املدينة من شعب وال نقب إال عليه ملكان حيرسانه حىت تقدموا إليها مث قال للناس ارحتلوا فارحتلنا فاقبلنا 

إىل املدينة فوالذي حنلف به أو حيلف به شك محاد يف هذه الكلمة وحدها ما وضعنا رحالنا حني دخلنا املدينة حىت 
  يجهم قبل ذلك شيء رواه مسلم يف الصحيح عن محاد بن إمساعيل أغار عليها بنو عبد اهللا بن غطفان وما يه

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا متتام ثنا هدبة ثنا مهام ح وأخربنا أبو علي الروذباري  - ٩٧٦٣
يف قصة حرم املدينة  أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا املثىن ثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا قتادة عن أيب حسان عن علي

ال خيتلى خالها وال ينفر صيدها وال يلتقط لقطتها إال ملن أشاد هبا وال يصلح : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
لرجل أن حيمل فيها السالح لقتال وال يصلح لرجل أن يقطع منها شجرة إال أن يعلف رجل بعريه ويف رواية هدبة 

  بعريا 

سني بن بشران العدل ببغداد أنا أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق حدثين أبو عبد أخربنا أبو احل - ٩٧٦٤
اهللا يعين أمحد بن حنبل ثنا سفيان عن بن أيب جنيح عن جماهد قال شهد بن عمر الفتح وهو بن عشرين ومعه فرس 

أين عبد اهللا أين عبد : سلم  حرون ورمح ثقيل قال فذهب عبد اهللا خيتلى لفرسه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و
   ٢٩٢اهللا 

  باب ال خيرج من تراب حرم مكة وال حجارته شيء إىل احلل

فيما أجاز يل أبو عبد اهللا احلافظ روايته عنه عن أيب العباس عن الربيع عن الشافعي حكاية عن بن أيب  - ٩٧٦٥
أهنما كرها أن خيرج من تراب : ما ليلى أنه حدث عن عطاء بن أيب رباح عن بن عباس وبن عمر رضي اهللا عنه

احلرم وحجارته إىل احلل شيء قال الشافعي وقد أخربنا عبد الرمحن بن احلسن بن القاسم األزرقي عن أبيه عن عبد 
األعلى بن عبد اهللا بن عامر قال قدمت مع أمي أو قال جديت مكة فأتتها صفية بنت شيبة فأكرمتها وفعلت هبا 

أكافئها به فأرسلت إليها بقطعة من الركن فخرجنا هبا فنزلنا أول منزل فذكر من مرضهم فقالت صفية ما أدري ما 
وعلتهم مجيعا قال فقالت أمي أو جديت ما أرانا أتينا إال أنا أخرجنا هذه القطعة من احلرم فقالت يل وكنت أمثلهم 

ال ينبغي أن خيرج منه قال عبد األعلى انطلق هبذه القطعة إىل صفية فردها وقل هلا إن اهللا قد وضع يف حرمه شيئا ف
   ٢٩٣فقالوا فما هو إال أن حتينا دخولك احلرم فكأمنا انشطنا من عقل 

  باب الرخصة يف اخلروج مباء زمزم

قال الشافعي رمحه اهللا بلغنا أن سهيل بن عمرو أهدى للنيب صلى اهللا عليه و سلم منه قال الشافعي واملاء ليس 
  بشيء يزول فال يعود 



أخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو احلسن حممد بن احلسن السراج ثنا مطني ثنا سفيان بن بشر ثنا هشيم  - ٩٧٦٦
استهدى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن عبد اهللا بن املؤمل املخزومي عن بن حميصن عن عطاء عن بن عباس قال 

  عباس سلم سهيل بن عمرو من ماء زمزم وروي يف ذلك عن عكرمة عن بن 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو نصر بن قتادة قاال ثنا أبو حممد أمحد بن إسحاق بن شيبان  - ٩٧٦٧
كنا عند جابر بن عبد : البغدادي هبراة أنا معاذ بن جندة ثنا خالد بن حيىي ثنا إبراهيم بن طهمان ثنا أبو الزبري قال 

ا يف ثوب واحد قد تلبب به ورداؤه موضوع مث أتى مباء من ماء اهللا فتحدثنا فحضرت صالة العصر فقام فصلى بن
زمزم فشرب مث شرب فقالوا ما هذا قال هذا ماء زمزم وقال فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ماء زمزم ملا 
نا من شرب له قال مث أرسل النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو باملدينة قبل أن تفتح مكة إىل سهيل بن عمرو أن أهد ل

  ماء زمزم وال يترك قال فبعث إليه مبزادتني 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو أمحد احلسني بن علي التميمي ثنا أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية  - ٩٧٦٨
حدثين حممد بن العالء أبو كريب وأنا سألته ثنا خالد بن يزيد اجلعفي حدثين زهري بن معاوية اجلعفي عن هشام بن 

كانت حتمل ماء زمزم وخترب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يفعله ورواه غريه : عروة عن أبيه أن عائشة 
عن أيب كريب وزاد فيه محله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف األداوي والقرب وكان يصب على املرضى 

   ٢٩٤ويسقيهم قال البخاري وال يتابع خالد بن يزيد عليه 

  رجل يرمي بسهم إىل صيد فأصابه أو غريه يف احلرم فيكون عليه جزاؤهباب ال

  قال اهللا تعاىل تناله أيديكم ورماحكم قال الشافعي رمحه اهللا وزعم بعض أهل التفسري أنه تناله أيديكم بالرمي 

نا آدم ثنا ورقاء أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنا عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ث - ٩٧٦٩
يف قوله تعاىل تناله أيديكم ورماحكم قال يعين النبل وتنال أيديكم أيضا صغار الصيد : عن بن أيب جنيح عن جماهد 

  الفراخ والبيض ورماحكم يقول كبار الصيد 

مسعت أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب قال  - ٩٧٧٠
سألت األوزاعي عن رجل أرسل كلبه يف : العباس بن الوليد بن مزيد يقول مسعت أيب يقول حدثين عبد السالم قال 

احلل على صيد فدخل الصيد احلرم فطلبه الكلب فأخرجه إىل احلل فقتله فقال ما عندي فيها شيء انا أكره التكلف 
عليه أن يديه قال عبد السالم وتيسر يل احلج من عامي ذلك قلت يا أبا عمرو قل فيها قال ما أحب أكله وال أرى 

فلقيت بن جريج فسألته عنها فقال مسعت عطاء بن أيب رباح خيرب عن بن عباس أنه سئل عنها فقال ال أحب أكله 
وال أرى عليه أن يديه قال الشيخ وكذلك قاله الشافعي يف الذي يرسله على الصيد من احلل يف احلل فتحامل 

فدخل احلرم فقتله فيه الكلب فال جيزيه وال يأكله وفرق بني الكلب وبني السهم جيوز فيصيبه أو غريه يف الصيد 
   ٢٩٥احلرم 

  باب احلالل يصيد صيدا يف احلل مث يدخل به احلرم



أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري الفقيه ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد بن حممويه  - ٩٧٧١
ي حدثنا جعفر بن حممد القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة ثنا أبو التياح قال مسعت أنس بن مالك العسكر
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيالطنا حىت يقول ألخ يل صغري يا أبا عمري ما فعل النغري يعين طائرا له : يقول 

  رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن أيب إياس 

خربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه بالطابران ثنا عثمان بن أ - ٩٧٧٢
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و : سعيد الدارمي ثنا مسدد ثنا عبد الوارث عن أيب التياح عن أنس بن مالك قال 

يم فكان إذا جاء قال أبا عمري ما فعل النغري سلم أحسن الناس خلقا وكان يل أخ يقال له أبو عمري أحسبه قال فط
كان يلعب به ورمبا حضرت الصالة وهو يف بيتنا فيامر بالبساط الذي حتته فيكنس وينضح مث يقوم ونقوم خلفه 

  فيصلي بنا رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد وأخرجه مسلم عن أيب الربيع وغريه عن عبد الوارث 

ي بن أمحد بن عمر بن حفص املقرئ بن احلمامي ببغداد أنا أبو بكر أمحد بن وأخربنا أبو احلسن عل - ٩٧٧٣
: سلمان الفقيه ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري حدثين محيد الطويل عن أنس بن مالك قال 

ى أم سليم فدخل يوما كان بن ألم سليم يقال له أبو عمري كان النيب صلى اهللا عليه و سلم رمبا مازحه إذا دخل عل
فوجده حزينا فقال ما أليب عمري حزين قالوا يا رسول اهللا مات نغريه الذي كان يلعب به جعل النيب صلى اهللا عليه 

  و سلم يقول أبا عمري ما فعل النغري 

هل بن أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد وأبو بكر بن احلسن القاضي بنيسابور قاال أنا أبو س - ٩٧٧٤
زياد القطان ثنا إسحاق بن احلسن احلريب ثنا عفان ثنا محاد بن زيد قال مسعت داود بن أيب هند حيدث يف بيت هشام 

أن عائشة رضي اهللا عنها أهدى هلا طري أو ظيب يف احلرم فأرسلته فقال يومئذ هشام ما علم بن : بن عروة عن عطاء 
بن الزبري مبكة تسع سنني وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيب رباح كان أمري املؤمنني يعين عبد اهللا 

   ٢٩٦يقدمون فريوهنا يف األقفاص القبارى واليعاقيب 

  باب النفر يصيبون الصيد

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك  - ٩٧٧٥
أن رجال جاء إىل عمر رضي اهللا عنه فقال له أجريت أنا وصاحيب : رير عن حممد بن سريين عن عبد امللك بن ق

فرسني نستبق إىل ثغرة الثنية فأصبنا ظبيا وحنن حمرمان فماذا ترى فقال عمر رضي اهللا عنه لرجل إىل جنبه تعال حنكم 
  عبد الرمحن بن عوف  أنا وأنت فحكما عليه بعنز وذكر يف احلديث أن عمر رضي اهللا عنه قال هذا

أخربنا حممد بن موسى بن الفضل ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو  - ٩٧٧٦
جاء نفر من أهل : أسامة عن عبد الواحد بن زياد أيب بشر ثنا أبو شيبة سعيد بن عبد الرمحن الزبيدي ثنا جماهد قال 

فجنا ضبعا فرددناها بيننا فأصبناها ومنا احلالل ومنا احلرام فقال بن عباس رضي اهللا العراق إىل بن عباس قالوا إنا ان
عنه إن كان ضبعا فكبش مسني وإن كان ضبعة فنعجة مسينة قال فقالوا يا أبا العباس على كل رجل منا قال ال ولكن 

  ختارجوا بينكم 



هاين الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن احلارث األصب - ٩٧٧٧
أن موايل البن : النيسابوري ثنا أمحد بن منصور ثنا يزيد بن هارون أنا محاد بن سلمة عن عمار موىل بين هاشم 

الزبري أحرموا إذ مرت هبم ضبع فحذفوها بعصيهم فأصابوها فوقع يف أنفسهم فأتوا إىل بن عمر فذكروا ذلك له 
م كبش قالوا على كل واحد منا كبش قال إنكم ملعزز بكم عليكم كلكم كبش قال علي قال اللغويون فقال عليك

ملعزز بكم أي ملشدد بكم ورواه عبد الرمحن بن مهدي وسليمان بن حرب عن محاد عن عمار بن أيب عمار عن رباح 
   ٢٩٧عن بن عمر موصوال 

  لباب من قال حيل الصيد بالتحلل األول ومن قال ال حي

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن احلريي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد  - ٩٧٧٨
أن عمر بن اخلطاب : احلكم أنا بن وهب أخربين مالك بن أنس وغري واحد أن نافعا حدثهم عن عبد اهللا بن عمر 

قال هلم إذا جئتم مىن فمن رمى اجلمرة فقد حل له ما رضي اهللا عنه خطب الناس بعرفة يعلمهم أمر احلج وكان فيما 
حرم عليه إال النساء والطيب ال ميس أحد نساءا وال طيبا حىت يطوف بالبيت قال مالك وحدثين عبد اهللا بن دينار 
عن بن عمر قال قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه من رمى اجلمرة مث حلق أو قصر وحنر هديا إن كان معه فقد 

  ما حرم عليه إال النساء والطيب حىت يطوف بالبيت حل له 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو طاهر احملمد آباذي ثنا العباس الدوري ثنا أبو داود احلفري عن سفيان عن  - ٩٧٧٩
إذا رميت اجلمرة فقد حل لك كل شيء إال النساء حىت : سلمة بن كهيل عن احلسن يعين العرين عن بن عباس قال 

بالبيت فقال له رجل أيتطيب قال أما أنا فقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يضمخ رأسه باملسك أو  تطوف
  قال بالسك أفطيب ذلك أم ال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا إبراهيم بن مرزوق  - ٩٧٨٠
إذا ذبح وحلق واصاب صيدا قبل أن يزور : الوارث ثنا بن أيب جنيح عن عطاء قال ثنا حبان بن هالل ثنا عبد 

  البيت فإن عليه جزاؤه ما بقى عليه من إحرامه شيء قال اهللا تعاىل وإذا حللتم فاصطادوا 

 الزناد أخربنا أبو احلسن الرفاء أنا عثمان بن حممد بن بشر ثنا إمساعيل القاضي ثنا بن أيب أويس ثنا بن أيب - ٩٧٨١
  كانوا يقولون من أصاب صيدا وقد رمى اجلمرة ومل يفض فعليه جزاءه : عن أبيه عن الفقهاء من أهل املدينة 

  مجاع أبواب جزاء الطري

 )٢٩٨   

  باب ما جاء يف جزاء احلمام وما يف معناه

مان أنا الشافعي أنا أخربنا أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سلي - ٩٧٨٢
سعيد بن سامل عن عمر بن سعيد بن أيب حسني عن عبد اهللا بن كثري الداري عن طلحة بن أيب حفصة عن نافع بن 



قدم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مكة فدخل دار الندوة يف يوم اجلمعة وأراد أن يستقرب : عبد احلارث قال 
اقف يف البيت فوقع عليه طري من هذا احلمام فأطاره فوقع عليه فانتهزته منها الرواح إىل املسجد فألقى رداءه على و

حية فقتلته فلما صلى اجلمعة دخلت عليه أنا وعثمان بن عفان فقال أحكما علي يف شيء صنعته اليوم إين دخلت 
من هذا  هذه الدار وأردت أن استقرب منها الرواح إىل املسجد فألقيت ردائي على هذا الواقف فوقع عليه طري

احلمام فخشيت أن يلطخه بسلحه فأطرته عنه فوقع على هذا الواقف اآلخر فانتهزته حية فقتلته فوجدت يف نفسي 
أين أطرته من منزلة كان فيها آمنا إىل موقعة كان فيها حتفه فقلت لعثمان بن عفان رضي اهللا عنه كيف ترى يف عنز 

  ى ذلك فأمر هبا عمر رضي اهللا عنه ثنية عفراء حنكم هبا على أمري املؤمنني قال أر

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو يف كتاب خمتصر احلج ثنا أبو العباس هو األصم ثنا احلسن بن علي بن  - ٩٧٨٣
  أنه قضى يف محامة من محام مكة بشاة : عفان العامري الكويف ثنا أبو أسامة عن عبد امللك عن عطاء عن بن عباس 

موسى بن الفضل ثنا أبو العباس هو األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري  وأخربنا حممد بن - ٩٧٨٤
أنه جعل يف محام احلرم على احملرم واحلالل يف كل : الكويف ثنا أبو أسامة عن عبد امللك عن عطاء عن بن عباس 

  محامة شاة 

أن : نا سعيد عن بن جريج عن عطاء وأخربنا أبو بكر بن احلسن ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي ث - ٩٧٨٥
عثمان بن عبيد اهللا بن محيد قتل بن له محامة فجاء بن عباس فقال ذلك له فقال بن عباس يذبح شاة فيتصدق هبا قال 

بن جريج فقلت لعطاء أمن محام مكة قال نعم ورواه سفيان الثوري عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال يف 
ا يتصدق هبا وعن بن أيب ليلى عن عطاء عن بن عباس يف اخلضري والدبسي والقمري احلمامة شاة ال يؤكل منه

  والقطاة واحلجل شاة شاة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عمرو بن مطر ثنا حيىي بن حممد ثنا حسني بن مهدي ثنا حممد بن  - ٩٧٨٦
يف رجل أغلق بابه على : عن بن عمر يوسف ثنا سفيان عن شعبة عن رجل أظنه أبا بشر عن يوسف بن ماهك 

  محامة وفرخيها يعين فرجع وقد موتت فأغرمه بن عمر ثالث شياه من الغنم 

وفيما أجاز يل أبو عبد اهللا روايته عنه عن أيب الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة  - ٩٧٨٧
أن رجال أغلق بابه على محامة وفرخيها مث : ر عن عطاء ثنا هشيم عن أيب بشر عن عطاء ويوسف بن ماهك ومنصو

  انطلق إىل عرفات ومىن فرجع وقد موتت فأتى بن عمر فذكر له ذلك فجعل عليه ثالثا من الغنم وحكم معه رجل 

ن أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن حيىي ب - ٩٧٨٨
  أنه كان يقول يف محام مكة إذا قتل شاة : سعيد عن سعيد بن املسيب 

أخربنا الشيخ أبو الفتح العمري أنا عبد الرمحن بن أيب شريح ثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن اجلعد أنا  - ٩٧٨٩
   ٢٩٩يف عظام الطري شاة الكركي واحلباري والوز وحنوه : شريك عن عبد الكرمي عن عطاء 

  ما ورد يف جزاء ما دون احلمام روينا عن احلارث بن عبد الرمحن عنباب 



وأخربنا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف  - ٩٧٩٠عكرمة عن بن عباس أنه قال كل طري دون احلمام ففيه قيمته 
بن زكريا بن أيب  الفقيه أنا بشر بن أمحد اإلسفرائيين أنا أمحد بن احلسني بن نصر احلذاء أنا علي بن املديين ثنا حيىي

  ما كان سوى محام احلرم ففيه مثنه إذا أصابه احملرم : زائدة أخربين عبد امللك عن عطاء عن بن عباس قال 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي  - ٩٧٩١
أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب : أن عبد اهللا بن أيب عمار أخربه أنا سعيد عن بن جريج عن يوسف بن ماهك 

األحبار يف أناس حمرمني من بيت املقدس بعمرة حىت إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار يصطلي مرت به رجل 
مر من جراد فأخذ جرادتني فقتلهما ونسي احرامه مث ذكر احرامه فالقامها فلما قدمنا املدينة دخل القوم على ع

رضي اهللا عنه ودخلت معهم فقص كعب قصة اجلرادتني على عمر فقال عمر رضي اهللا عنه من بذلك لعلك يا 
كعب قال نعم قال أن محري حتب اجلراد ما جعلت يف نفسك قال درمهني قال بخ درمهان خري من مائة جرادة اجعل 

  ما جعلت يف نفسك 

أنا الربيع أنا الشافعي أنا سعيد عن بن جريج قال أخربين بكري  أخربنا أبو بكر بن احلسن ثنا أبو العباس - ٩٧٩٢
كنت جالسا عند بن عباس رضي اهللا عنه فسأله رجل عن : بن عبد اهللا قال مسعت القاسم يعين بن حممد يقول 

جرادة يقتلها وهو حمرم فقال بن عباس فيها قبضة من طعام ولتأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو قال الشافعي قوله 
ولتأخذن بقبضة جرادات أي إمنا فيها القيمة وقوله ولو يقول حتتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر 

  مما عليك 

وأخربنا أبو بكر بن احلسن ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا سعيد عن بن جريج قال مسعت  - ٩٧٩٣
احلرم فقال ال وهنى عنه قال أما قلت له أو رجل من القوم فإن سئل بن عباس عن صيد اجلراد يف : عطاءا يقول 

  قومك يأخذونه وهم حمتبون يف املسجد فقال ال يعلمون 

مثله إال أنه قال منحنون قال : قال وأنبأ الشافعي وأنا مسلم عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس  - ٩٧٩٤
   ٣٠٠الشافعي ومسلم أصوهبما روى احلفاظ عن بن جريج منحنون 

  باب ما جاء يف كون اجلراد من صيد البحر

أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن عيسى ثنا محاد عن ميمون بن جابان  - ٩٧٩٥
  اجلراد من صيد البحر : عن أيب رافع عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

دان أنا أمحد بن عبيد ثنا زياد بن اخلليل ثنا مسدد ثنا عبد الوارث عن حبيب أخربنا أبو احلسن بن عب - ٩٧٩٦
أصبنا ضربا من جراد فكان الرجل يضرب بسوطه وهو حمرم فقيل له إن : املعلم عن أيب املهزم عن أيب هريرة قال 

اود عن مسدد ومبعناه هذا ال يصلح فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إمنا هو من صيد البحر رواه أبو د
رواه محاد بن سلمة عن أيب املهزم وأبو املهزم يزيد بن سفيان ضعيف وميمون بن جابان غري معروف واهللا أعلم وقد 

   ٣٠١قيل عن محاد بن سلمة عن ميمون عن أيب رافع عن كعب من قوله 



  باب بيض النعامة يصيبها احملرم

عاليا فقال أما شيء يثبت مثله فال فقلت ما هو قال أخربين الثقة عن قال الربيع قلت للشافعي هل تروي فيها شيئا 
أيب الزناد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يف بيضة النعامة يصيبها احملرم قيمتها قلت قد روي هذا موصوال إال أنه 

  خمتلف فيه 

علي اخلزاز ثنا عبد الرمحن بن  أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن - ٩٧٩٧
إبراهيم الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم ثنا بن جريج قال أحسن ما مسعت يف بيض النعامة حديث أيب الزناد عن 

يف كل بيض صيام يوم أو إطعام مسكني وكذلك : األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
وان بن صاحل وغريمها عن الوليد بن مسلم عن بن جريج عن أيب الزناد عن رواه سليمان بن عبد الرمحن وصف

  األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال أنا علي بن عمر احلافظ ثنا عبد اهللا بن  - ٩٧٩٨
إمساعيل اإلمساعيلي ثنا حممد بن يوسف ثنا أبو قرة عن بن جريج أخربين زياد  حممد بن حبان النيسابوري ثنا حممد بن

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم حكم يف بيض النعام كسره رجل حمرم : بن سعد عن أيب الزناد عن عروة عن عائشة 
م وهشام بن صيام يوم لكل بيضة قال الشيخ هكذا رواه أبو قرة موسى بن طارق عن بن جريج ورواه أبو عاص

سليمان عن عبد العزيز بن أيب رواد عن بن جريج عن زياد بن سعد عن أيب الزناد عن رجل عن عائشة وهو 
  الصحيح قاله أبو داود السجستاين وغريه من احلفاظ وروي يف ذلك من وجه آخر 

بن عفان ثنا أبو  أخربنا حممد بن موسى بن الفضل الصرييف ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي - ٩٧٩٩
أن رجال حمرما : أسامة عن سعيد بن أيب عروبة ثنا مطر الوراق أن معاوية بن قرة حدثهم عن رجل من األنصار 

أوطأ راحلته أدحى نعام فانطلق الرجل إىل علي رضي اهللا عنه فسأله عن ذلك فقال علي عليك يف كل بيضة ضراب 
 صلى اهللا عليه و سلم فأخربه ما قال علي فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه و ناقة أو جنني ناقة فانطلق الرجل إىل نيب اهللا

  سلم قد قال على ما تسمع ولكن هلم إىل الرخصة عليك يف كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكني 

عبد  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس ثنا حيىي بن أيب طالب أنا - ٩٨٠٠
الوهاب قال سئل سعيد عن بيض النعام يصيبه احملرم فأخربنا عن مطر فذكره مبعناه هذا هو احملفوظ وقيل فيه عن 

  وروي من وجه آخر : معاوية بن قرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن علي 

احلارث األصبهاين  أخربنا أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي وأبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن - ٩٨٠١
الفقيه قاال أنا علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن القاسم بن زكريا ثنا عباد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أيب حيىي عن 

أن النيب : حسني بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عباس عن عكرمة عن بن عباس عن كعب بن عجرة رضي اهللا عنه 
م أصابه حمرم بقدر مثنه ورواه موسى بن داود عن إبراهيم وقال بقيمته صلى اهللا عليه و سلم قضى يف بيض نعا

وروي ذلك عن أيب املهزم عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وروي يف ذلك عن مجاعة من الصحابة 
  رضي اهللا عنهم أمجعني 



يع أنا الشافعي أنا سعيد بن سامل عن أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن احلريي ثنا أبو العباس األصم ثنا الرب - ٩٨٠٢
قال يف بيضة النعامة : سعيد بن بشري عن قتادة عن عبيد اهللا بن احلصني عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه أنه 

  يصيبها احملرم صوم يوم أو إطعام مسكني 

: عن عبد اهللا بن مسعود وبإسناده قال انا الشافعي أنا سعيد عن سعيد بن بشري عن قتادة عن أيب عبيدة  - ٩٨٠٣
  مبثله 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا أبو  - ٩٨٠٤
  يف بيض النعام يصيبه احملرم قال فيه مثنه أو قال قيمته : خيثمة ثنا خصيف عن أيب عبيدة عن عبد اهللا 

أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة عن عبد أخربنا أبو سعيد بن  - ٩٨٠٥
أنه جعل يف كل بيضتني من بيض محام احلرم درمها ورواه الشافعي عن سعيد عن بن : امللك عن عطاء عن بن عباس 

  جريج عن عطاء من قوله مث قال أرى عطاءا أراد بقوله هذا القيمة يوم قاله 

نا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنا الربيع قال قال الشافعي حكاية عن هشيم عن أخرب - ٩٨٠٦
فيمن أصاب بيض نعام قال يضرب بقدرهن نوقا قيل له فإن أزلقت منهن ناقة قال : منصور عن احلسن عن علي 

 أحد علمناه يأخذ هبذا نقول يغرم مثنه فإن من البيض ما يكون مارقا قال الشافعي لسنا وال إياهم يعين العراقيني وال
قال الشافعي يف كتاب املناسك رووا هذا عن علي من وجه ال يثبت أهل العلم باحلديث مثله ولذلك تركناه بان من 
وجب عليه شيء مل خيرج مبغيب يكون وال يكون وإمنا جيزيه بقائم قال الشيخ ليس فيما أورده مساع احلسن من علي 

ن قرة منقطع وقد روى فيه أن ذلك كان على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم وأن النيب صلى اهللا وحديث معاوية ب
{ باب ما للمحرم قتله من صيد البحر قال اهللا تعاىل  ٣٠٢عليه و سلم رد سائله إىل صيام يوم أو إطعام مسكني 

أخربنا أبو  - ٩٨٠٧} دمتم حرما أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد الرب ما 
عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا 

  صيد البحر وطعامه قال طعامه ما قذف : عمرو بن حبيب عن التيمي عن أيب جملز عن بن عباس 

قلت لعطاء : اال ثنا أبو العباس ثنا إبراهيم ثنا روح عن بن جريج قال وأخربنا أبو عبد اهللا وأبو بكر ق - ٩٨٠٨
أرأيت صيد األهنار وقالت السيل أصيد حبر هو قال نعم مث تال علي هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج 

  ومن كل تأكلون حلما طريا 

أنا أمحد بن احلسني بن نصر ثنا علي بن  أخربنا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف الفقيه أنا بشر بن أمحد - ٩٨٠٩
قال سئل عطاء عن بركة القسري وهي بركة عظيمة يف احلرم : املديين ثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة أنا بن جريج 

  أيصاد قال نعم ووددت أن عندنا منها اآلن 



: معاذ ثنا األشعث عن احلسن  أخربنا أبو احلسني بن بشران أنا إمساعيل الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا - ٩٨١٠
أنه كان ال يرى بأسا أن يذبح احملرم ما لو ترك مل يطر مثل البطة والدجاجة ويكره أن يذبح ما لو ترك طار مثل 

   ٣٠٣احلمام وأشباهه 

  باب ما للمحرم قتله من دواب الرب يف احلل واحلرم

عبد اهللا الصفار ثنا أبو طاهر سهل بن عبد اهللا بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن - ٩٨١١
العربان الزاهد ثنا حرملة أنا بن وهب أخربين خمرمة بن بكري عن أبيه قال مسعت عبيد اهللا بن مقسم يقول مسعت 

القاسم بن حممد يقول مسعت عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم تقول مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 
ربع كلهن فواسق يقتلن يف احلل واحلرم احلدأة والغراب والفأرة والكلب العقور رواه مسلم يف الصحيح عن أ: 

  هارون بن سعيد وغريه عن بن وهب وزاد قال فقلت للقاسم أفرأيت احلية قال تقتل بصغرها 

العباس حممد بن يعقوب أنا  أخربنا القاضي أبو اهليثم عتبة بن خيثمة وأبو عبد اهللا احلافظ قاال ثنا أبو - ٩٨١٢
حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب أنا يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة رضي 

مخس من الدواب كلها فاسق يقتلن يف احلرم الغراب واحلدأة : اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فأرة رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن سليمان ورواه مسلم عن أيب الطاهر والكلب العقور والعقرب وال
  وحرملة كلهم عن بن وهب 

حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك رمحه اهللا أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  - ٩٨١٣
مخس : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  ثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن عائشة رضي اهللا عنها

فواسق يقتلن يف احلل واحلرم الفأرة والعقرب واحلدأة والكلب العقور والغراب األبقع أخرجه مسلم من حديث 
  غندر عن شعبة وقال احلية بدل العقرب وكأن شعبة كان شك يف ذلك 

بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو عامر ثنا فقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد  - ٩٨١٤
مخس يقتلن يف احلل واحلرم احلية والعقرب مث ذكر البواقي وكأن رواية أيب داود : شعبة فذكره بإسناده إال أنه قال 

الطيالسي أصح ملوافقتها سائر الروايات عن عائشة وبن املسيب إمنا روي احلديث يف احلية والذئب مرسال وذلك 
  د إن شاء اهللا ير

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا  - ٩٨١٥
الشافعي أنا مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا أنا حيىي بن منصور القاضي ثنا حممد بن عبد السالم ثنا حيىي بن حيىي قال 

مخس من الدواب ليس على احملرم : مر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قرأت على مالك عن نافع عن بن ع
يف قتلهن جناح الغراب واحلدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن 

  يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 



عبيد ثنا عثمان بن عمر ثنا مسدد ثنا محاد عن أيوب عن نافع أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن  - ٩٨١٦
أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم ما يقتل احملرم من الدواب قال الفأرة والعقرب والغراب : عن بن عمر 

  اد واحلدأة والكلب العقور قلت لنافع احلية قال احلية ال خيتلف فيها رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كامل عن مح

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد ثنا سعدان بن نصر  - ٩٨١٧
املخرمي ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه 

حلل واحلرم الغراب والفأرة والكلب العقور واحلدأة والعقرب مخس من الدواب ال جناح على من قتلهن يف ا: قال 
  رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب وبن أيب عمر عن سفيان 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أصبغ بن  - ٩٨١٨
 ثنا أبو عبد اهللا الشيباين ثنا متيم بن حممد ثنا حرملة بن حيىي أنا عبد الفرج أخربين بن وهب ح وأخربنا أبو عبد اهللا

اهللا بن وهب أخربين يونس عن الزهري أخربين سامل بن عبد اهللا أن عبد اهللا بن عمر قال قالت حفصة زوج النيب 
ناح على من قال مخس من الدواب كلهن فواسق ال ج: صلى اهللا عليه و سلم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

قتلهن العقرب والغراب واحلدأة والفأرة والكلب العقور لفظ حديث حرملة ويف رواية أصبغ قال رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم مخس من الدواب ال حرج على من قتلهن مث ذكرهن رواه البخاري يف الصحيح عن أصبغ ورواه 

  مسلم عن حرملة 

د بن بشران ببغداد أنا أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا هشام بن أخربنا أبو احلسني علي بن حمم - ٩٨١٩
يونس ثنا بن أيب مرمي ثنا حيىي بن أيوب عن بن عجالن ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود 

عن أيب هريرة أن ثنا علي بن حبر ثنا حامت بن إمساعيل حدثين حممد بن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل 
  مخس قتلهن حالل يف احلرم احلية والعقرب واحلدأة والفأرة والكلب العقور : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة وأبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي قراءة عليهما  - ٩٨٢٠
ر ثنا إبراهيم بن علي الذهلي ثنا حيىي بن حيىي أنا هشيم عن يزيد بن أيب زياد خبسرو جرد قاال أنا أبو عمرو بن مط

يقتل احملرم احلية : عن عبد الرمحن بن أيب نعم عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ي رواه أبو داود يف كتاب والعقرب ويرمي الغراب وال يقتله ويقتل الكلب العقور والفويسقة واحلدأة والسبع العاد

  السرية عن أمحد بن حنبل عن هشيم ثنا يزيد بن أيب زياد فذكره 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنا أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا مالك بن حيىي ثنا يزيد بن أيب زياد  - ٩٨٢١
  فذكره : 

املصري ثنا مالك بن حيىي ثنا يزيد بن هارون  أخربنا أبو احلسني بن بشران أنا أبو احلسن علي بن حممد - ٩٨٢٢
أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقتل الذئب والفأرة : أنا احلجاج بن أرطاة عن وبرة قال مسعت بن عمر يقول 

واحلدأة فقيل له واحلية والعقرب فقال قد كان يقال ذلك قال يزيد بن هارون يعين احملرم احلجاج بن أرطأة ال حيتج 
  وقد روينا من حديث بن املسيب مرسال جيدا به 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن  - ٩٨٢٣
وهب أخربين حيىي بن أيوب ويزيد بن عياض وحفص بن ميسرة أن عبد الرمحن بن حرملة األسلمي أخربهم عن 

  يقتل احملرم احلية والذئب : سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال سعيد بن املسيب أن ر

قال وأخربنا بن وهب أخربين بن جريج عن أيب الزبري عن جماهد عن أيب عبيدة عن عبد اهللا بن مسعود  - ٩٨٢٤
  مثله يف احلية : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

هللا حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن سهل ثنا داود بن رشيد ثنا حفص أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد ا - ٩٨٢٥
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبىن : بن غياث ثنا األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عبد اهللا قال 

 عليه و فوثبت علينا حية فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اقتلوها فابتدرنا فسبقتنا فقال رسول اهللا صلى اهللا
  سلم وقيت شركم كما وقيتم شرها رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن عمر بن حفص عن أبيه 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر : ورواه أبو كريب عن حفص بن غياث هبذا اإلسناد خمتصرا  - ٩٨٢٦
قوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا أبو كريب ورواه حمرما بقتل حية مبىن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا بن يع

  مسلم يف الصحيح عن أيب كريب 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا بن أيب أويس عن  - ٩٨٢٧
زغ فويسق ومل الو: مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

أمسعه أمر بقتله رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس وأخرجه مسلم من حديث يونس عن بن 
  شهاب وقد مسعه غريها يأمر بقتله 

أخربنا هالل بن حممد بن جعفر أنا احلسني بن حيىي بن عياش القطان ثنا زهري بن حممد ثنا عبد الرزاق ح  - ٩٨٢٨
اهللا احلافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا  وأخربنا أبو عبد

قال أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بقتل الوزغ ومساه : معمر عن الزهري عن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه 
   فويسقا لفظهما سواء رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم

أخربنا أبو علي الروذباري أنا احلسني بن احلسن بن أيوب الطوسي أنا أبو حامت الرازي ثنا عبيد اهللا هو  - ٩٨٢٩
أن : بن موسى أنا بن جريج عن عبد احلميد بن جبري بن شيبة عن سعيد بن املسيب عن أم شريك رضي اهللا عنها 

البخاري من حديث عبيد اهللا وأخرجه مسلم من أوجه  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بقتل األوزاغ أخرجه
  عن بن جريج 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين علي بن حممد بن سختويه ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان  - ٩٨٣٠
  كل شيء يعقرك فهو العقور : قال مسعت زيد بن أسلم يقول وأي كلب أعقر من احلية قال احلميدي 



: ربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري قال قال مالك يف وأخ - ٩٨٣١
الكلب العقور الذي أمر احملرم بقتله أن كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل األسد والنمر والفهد والذئب 

  فهو الكلب العقور 

أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد يف قوله أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنا  - ٩٨٣٢
معناه كل سبع يعقر ومل خيص به الكلب قال أبو عبيد قد : والكلب العقور قال بلغين عن سفيان بن عيينة أنه قال 

ألذى للنيب جيوز يف الكالم أن يقال للسبع كلب أال ترى أهنم يروون يف املغازي أن عتبة بن أيب هلب كان شديد ا
صلى اهللا عليه و سلم فقال اللهم سلط عليه كلبا من كالبك فخرج عتبة إىل الشام مع أصحابه فنزل منزال فطرقهم 

األسد فتخطى إليه من بني أصحابه فقتله فصار األسد ههنا قد لزمه اسم الكلب قال ومن ذلك قوله تعاىل وما 
ب مث دخل فيه صيد الفهد والصقر والبازي فلهذا قيل لكل علمتم من اجلوارح مكلبني فهذا اسم مشتق من الكل

جارح أو عاقر من السباع كلب عقور وروينا عن سويد بن غفلة قال أمرنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن نقتل 
  احلية والعقرب والفأرة والزنبور وحنن حمرمون 

فر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا احلميدي ثنا سفيان وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنا عبد اهللا بن جع - ٩٨٣٣
سئل : قال أول ما رأيت الزهري انتهيت إليه وهو حيدث الناس مسعته يقول أخربين سامل بن عبد اهللا عن أبيه قال 

  عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن احلية يقتلها احملرم قال هي عدو فاقتلوها حيث وجدمتوها 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنا أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا بشر بن موسى ثنا  - ٩٨٣٤
وذكروا له قول إبراهيم يف الفأرة جزاء إذا قتلها احملرم فقال محاد ما كان بالكوفة رجل أوحش برد : محاد بن زيد 

صلى اهللا عليه و سلم وال كان رجل بالكوفة أحسن اتباعا  اآلثار من إبراهيم وذلك لقلة ما مسع من حديث النيب
  وال أحسن اقتداءا من الشعيب وذلك لكثرة ما مسع 

حدثنا أبو سعد أمحد بن حممد املاليين أنا أبو بكر اإلمساعيلي ثنا عبد اهللا بن وهب يعين الدينوري ثنا عبيد  - ٩٨٣٥
سلوين ما شئتم أجبكم من كتاب : حممد بن إدريس مبكة يقول اهللا بن حممد بن هارون الفريايب قال مسعت الشافعي 

اهللا عز و جل ومن سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فقلت له أصلحك اهللا ما تقول يف احملرم يقتل زنبورا 
  قال نعم بسم اهللا الرمحن الرحيم قال اهللا تعاىل ما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا 

حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد امللك بن عمري عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٩٨٣٦
  اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر : سلم 

وحدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن اخلطاب رضي  - ٩٨٣٧
   ٣٠٤الزنبور أمر احملرم بقتل : اهللا عنه أنه 

  باب ال يفدي احملرم إال ما يؤكل حلمه



ما } وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرما { استدالال مبا مضى وبأنه عز و جل إمنا حرم عليهم يف اإلحرام بقوله 
  كان حالال هلم قبل اإلحرام يأكلوه 

لعباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو ا - ٩٨٣٨
رأى عمر بن اخلطاب : سليمان أنا الشافعي عن مالك عن حممد بن املنكدر عن ربيعة بن عبد اهللا بن اهلدير أنه 

  رضي اهللا عنه يقرد بعريا له يف طني بالسقيا وهو حمرم هكذا رواه يف اإلمالء وخمتصر احلج 

يف كتاب اختالف مالك والشافعي حدثنا أبو العباس أنا الربيع أنا وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو  - ٩٨٣٩
رأى عمر : الشافعي أنا مالك عن حيىي بن سعيد عن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي عن ربيعة بن عبد اهللا أنه 
املوطأ زادوا فيه  بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقرد بعريا له يف طني بالسقيا هكذا رواه حيىي بن بكري وغريه عن مالك يف

  وهو حمرم 

أخربناه أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا حيىي بن بكري ثنا مالك عن حيىي  - ٩٨٤٠
رأى عمر بن اخلطاب رضي : بن سعيد عن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي عن ربيعة بن عبد اهللا بن اهلدير أنه 

  ا له يف الطني بالسقيا وهو حمرم اهللا عنه يقرد بعري

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنا أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد ثنا هشيم أنا  - ٩٨٤١
أنه قال لعكرمة قم فقرد هذا البعري فقال إين حمرم فقال قم فاحنره فنحره : حيىي بن سعيد عن عكرمة عن بن عباس 

س كم تراك اآلن قتلت من قراد ومن حلمة ومن محنانة قال أبو عبيد قال األصمعي يقال للقراد فقال له بن عبا
أصغر ما يكون للواحدة قمقامة فإذا كربت فهي محنانة فإذا عظمت فهي حلمة قال والذي يراد من هذا أن بن 

  باليد  عباس مل ير بتقريد احملرم البعري بأسا والتقريد أن ينزع منه القردان بالطني أو

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مسلم عن بن جريج عن  - ٩٨٤٢
   ٣٠٥ال يفدي احملرم من الصيد إال ما يؤكل حلمه : عطاء قال 

  باب قتل القمل

حممد بن يعقوب أنا الربيع بن  أخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال أنبأ أبو العباس - ٩٨٤٣
جلست إىل بن عباس فجلس إليه رجل : سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن بن أيب جنيح عن ميمون بن مهران قال 

مل أر رجال أطول شعرا منه فقال أحرمت وعلي هذا الشعر فقال بن عباس اشتمل عن ما دون األذنني منه قال قبلت 
  وك قال رأيت قملة فطرحتها قال تلك الضالة ال تبتغي امرأة ليس بامرأيت قال زىن ف

وأخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس األصم ثنا حممد بن إسحاق ثنا روح  - ٩٨٤٤
أحك رأسي وأنا حمرم قال فأدخل بن عباس : ثنا عيينة بن عبد الرمحن بن جوشن عن أبيه قال قال رجل البن عباس 

يده يف شعره وهو حمرم فحك رأسه هبا حكا شديدا قال أما أنا فأصنع هكذا قال أفرايت إن قتلت قملة قال بعدت 
  ما للقملة ما يغين من حك رأسك وما إياها أردت وما هنيتم إال عن قتل الصيد 



مد بن إسحاق أنا حسان أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس األصم ثنا حم - ٩٨٤٥
أن رجال أتاه فقال إين : بن عبد اهللا ثنا املفضل بن فضالة عن عقيل عن بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه 

  قتلت قملة وأنا حمرم فقال بن عمر رضي اهللا عنه أهون قتيل 

كيع عن عبد اهللا بن نافع موىل وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنا إمساعيل الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا و - ٩٨٤٦
أنه كان يستاك وهو صائم وينظر يف املرآة وهو حمرم قال وقال حيك احملرم رأسه ما : بن عمر عن أبيه عن بن عمر 

  مل يقتل دابة أو جلدة رأسه أن يدميه 

اجلعد أنا شعبة عن وأخربنا أبو الفتح الفقيه أنا عبد الرمحن الشرحيي ثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن  - ٩٨٤٧
   ٣٠٦يف القملة يقتلها احملرم يتصدق بكسرة أو قبض من طعام : احلر بن الصباح قال مسعت بن عمر يقول 

  باب كراهية قتل النملة للمحرم وغري احملرم وكذلك ما ال ضرر فيه مما ال

العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو  - ٩٨٤٨يؤكل 
بن نصر ثنا بن وهب أخربين يونس بن يزيد عن بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن وسعيد بن املسيب عن أيب 

أن النملة قرصت نبيا من األنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى : هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ة أهلكت أمة من األمم تسبح رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر وحرملة عن بن اهللا إليه أيف أن قرصتك منل

  وهب وأخرجه البخاري من وجه آخر عن يونس وأخرجاه من حديث األعرج عن أيب هريرة 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق  - ٩٨٤٩
نزل نيب من : معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنا 

األنبياء حتت شجرة فلدغته منلة فأمر جبهازه فاخرج من حتتها وأمر هبا فأحرقت يف النار فأوحى اهللا إليه فهال منلة 
  الرزاق واحدة رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع عن عبد 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن  - ٩٨٥٠
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن قتل أربع من : الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن بن عباس 

  الدواب النملة والنحلة واهلدهد والصرد 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بالل ثنا حبر بن نصر أبو عبد اهللا املصري ثنا بن وهب حدثين  - ٩٨٥١
مالك ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا عباس بن الفضل ثنا إمساعيل عن مالك عن 

بت امرأة يف هرة حبستها حىت ماتت جوعا فدخلت عذ: نافع عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
النار قال فقال واهللا أعلم مل تطعمها ومل تسقها حني حبستها ومل ترسلها فتأكل من خشاش األرض ويف رواية بن 

وهب فدخلت فيها النار ويقال هلا واهللا أعلم ال أنت اطعمتيها وسقيتيها حني حبستها وال أنت أرسلتيها فتأكل من 
رض حىت ماتت جوعا رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس وأخرجه مسلم من حديث خشاش األ

  معن بن عيسى عن مالك 



أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أبو بكر حممد بن حممويه العسكري باألهواز ثنا جعفر بن حممد القالنسي  - ٩٨٥٢
بن عالقة عن عمه قطبة وعن زياد بن فياض عن أيب عياض  ثنا بن أيب شيبة ثنا احلسن بن ثابت عن مسعر عن زياد

  كان يكره أن يقتل الرجل ما ال يضره : أهنما قاال 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو احلسن حممد بن احلسن السراج ثنا مطني ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا  - ٩٨٥٣
  كان يكره أن يقتل الرجل ما ال يضره : حسن بن ثابت وأيب عن مسعر عن زياد بن عالقة عن عمه قال 

  مجاع أبواب اإلحصار

 )٣٠٧   

  باب من أحصر بعدو وهو حمرم

 (  
وأمتوا احلج والعمرة هللا فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي { قال اهللا تعاىل 

قال الشافعي رمحه اهللا فلم } قة أو نسك حمله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صد
امسع ممن حفظت عنه من أهل العلم بالتفسري خمالفا يف أن هذه اآلية نزلت باحلديبية حني أحصر النيب صلى اهللا عليه 
و سلم فحال املشركون بينه وبني البيت وأن النيب صلى اهللا عليه و سلم حنر باحلديبية وحلق ورجع حالال ومل يصل 

  يت وال أصحابه إال عثمان بن عفان رضي اهللا عنه وحده إىل الب

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا  - ٩٨٥٤
رسول أن : آدم بن أيب إياس ثنا ورقاء عن بن أيب جنيح عن جماهد ثنا عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم رآه والقمل يسقط على وجهه فقال له أيؤذيك هوامك قال نعم فأمره أن حيلق قال وهم 
باحلديبية مل يتبني هلم أهنم حيلون هبا وهم على طمع من دخول مكة فأنزل اهللا الفدية وأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ثالثة أيام أو نسك شاة رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن  و سلم أن يطعم فرقا بني ستة مساكني أو صوم
  يوسف عن ورقاء وأخرجه مسلم من وجه آخر عن بن أيب جنيح 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر أنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك ح وأخربنا أبو  - ٩٨٥٥
اين ثنا أبو عبد اهللا حممد بن نصر املروزي ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا الشيب

أن عبد اهللا بن عمر خرج يف الفتنة معتمرا وقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول اهللا : عن نافع 
قال ما أرامها إال واحدا صلى اهللا عليه و سلم فخرج فأهل بعمرة وسار حىت ظهر على البيداء التفت إىل أصحابه ف

أشهدكم أين قد أوجبت احلج مع العمرة فخرج حىت إذا جاء البيت طاف به سبعا وبني الصفا واملروة سبعا مل يزد 
عليه ورأى أنه جمزىء عنه وأهدى لفظ حديث حيىي بن حيىي ويف رواية بن بكري فأهل بعمرة من أجل أن رسول اهللا 

عام احلديبية والباقي مبعناه قال الشافعي رمحه اهللا إن صددت عن البيت صنعنا كما صلى اهللا عليه و سلم أهل بعمرة 



صنعنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعين أحللنا كما أحللنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام احلديبية 
  رواه البخاري من أوجه عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا أخربنا  - ٩٨٥٦
عبد الرزاق عن معمر قال الزهري أخربين عروة بن الزبري عن املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم يصدق حديث 

ن احلديبية يف بضع عشرة مائة من أصحابه خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زم: كل واحد منهما صاحبه قاال 
حىت إذا كانوا بذي احلليفة قلد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اهلدي وأشعر وأحرم بالعمرة وذكر احلديث بطوله 
يف نزوله أقصى احلديبية مث يف جميء سهيل بن عمرو وما قاضاه عليه حني صدوه عن البيت قال فلما فرغ من قضية 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألصحابه قوموا فاحنروا مث احلقوا قال فواهللا ما قام منهم رجل حىت الكتاب قال رس
قال ذلك ثالث مرات فلما مل يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر هلا ما لقي من الناس فقالت أم سلمة 

حىت تنحر بدنك وتدعو حالقك  رضي اهللا عنها يا رسول اهللا أحتب ذلك أخرج مث ال تكلم أحدا منهم كلمة
فيحلقك فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم حىت فعل ذلك حنر هديه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا 

وجعل بعضهم حيلق لبعض حىت كاد بعضهم يقتل بعضا غما رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد عن 
  عبد الرزاق 

د اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن احلريي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن وأخربنا أبو عب - ٩٨٥٧
عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال حدثين الزهري عن عروة بن الزبري عن مروان بن احلكم واملسور 

ل وكان يصلي يف احلرم وزاد يف قول فذكر احلديث بطوله زاد يف نزوله باحلديبية وكان مضطربه يف احل: بن خمرمة 
أم سلمة قالت يا رسول اهللا ال تلمهم فإن الناس قد دخلهم أمر عظيم مما رأوك محلت على نفسك يف الصلح 

ورجعتك ومل يفتح عليك فاخرج يا رسول اهللا فال تكلم أحدا من الناس حىت تأيت هديك فتنحر وحتل فإن الناس إذا 
فعلت فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عندها فلم يكلم أحدا حىت أتى رأوك فعلت ذلك فعلوا كالذي 

هديه فنحر وحلق فلما رأى الناس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد فعل ذلك قاموا ففعلوا فنحروا وحلق بعض 
 واملقصرين فقال وقصر بعض فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم اغفر للمحلقني ثالثا فقيل يا رسول اهللا

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم اغفر للمحلقني ثالثا قيل يا رسول اهللا وللمقصرين فقال وللمقصرين مث 
انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم راجعا وعن بن إسحاق قال حدثين عبد اهللا بن أيب جنيح عن جماهد عن بن 

ى اهللا عليه و سلم للمحلقني ثالثا وللمقصرين واحدة فقال اهنم مل يشكوا عباس قال قيل له مل ظاهر رسول اهللا صل
٣٠٨   

  باب احملصر يذبح وحيل حيث أحصر

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان  - ٩٨٥٨
افظ أنا حيىي بن منصور القاضي ثنا حممد بن عبد السالم الوراق ثنا أنا الشافعي أنا مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احل

حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا 
اهللا عليه و سلم قال حنرنا مع رسول اهللا صلى : قتيبة بن سعيد ثنا مالك عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا 

  باحلديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وقتيبة بن سعيد 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد احلافظ أنا أبو بكر حممد بن إسحاق ثنا أبو داود بن توبة ثنا  - ٩٨٥٩
أن عبد اهللا بن عبد اهللا وسامل بن عبد اهللا كلما عبد اهللا بن عمر : فع أبو بدر قال مسعت عمر بن حممد حيدث عن نا

ليايل نزل احلجاج بابن الزبري فقاال ال يضرك ان ال حتج العام انا خناف ان حيال بينك وبني البيت فقال خرجنا مع 
اهللا عليه و سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول اهللا صلى 

  هديه وحلق رأسه مث رجع رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن عبد الرحيم عن أيب بدر 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا معاذ بن املثىن ثنا عبد اهللا بن حممد  - ٩٨٦٠
أهنما كلما عبد اهللا بن عمر : اهللا وسامل بن عبد اهللا أخرباه  بن أخي جويرية ثنا جويرية عن نافع أن عبيد اهللا بن عبد

ليايل نزل اجليش بابن الزبري قبل أن يقتل قاال ال يضرك ان ال حتج العام أنا خناف ان حيال بينك وبني البيت قال قد 
عليه و سلم  خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول اهللا صلى اهللا

هديه وحلق رأسه واشهدكم إين قد أوجبت عمرة إن شاء اهللا انطلق فإن خلي بيين وبني البيت طفت وإن حيل بيين 
وبينه فعلت كما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا معه فأهل بعمرة بذي احلليفة مث سار ساعة فقال إمنا 

ريت فلم حيل منهما حىت حل يوم النحر وأهدى وكان يقول من شأهنما واحد اشهدكم أين قد أوجبت حجة مع عم
مجع احلج والعمرة وأهل هبما مجيعا فإنه ال حيل حىت منهما مجيعا يوم النحر ويطوف عنهما مجيعا طوافا واحدا وبني 

ة يرجع الصفا واملروة يوم يدخل مكة رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد بن إمساء وقوله يوم يدخل مك
إىل الصفا واملروة يعين واهللا أعلم جيزيه طواف واحد بينهما يوم يدخل مكة بعد طواف القدوم عنهما مجيعا مث ال حيل 
التحلل الثاين إال بالطواف بالبيت يوم النحر واهللا أعلم ورواه البخاري أيضا عن موسى بن إمساعيل عن جويرية عن 

وإمنا اردفه بذلك ألن يف رواية بن أخي جويرية ان عبيد اهللا وساملا أخرباه  نافع أن بعض بين عبد اهللا قال لو أقمت
  أهنما كلما ويف سائر الروايات عن نافع أن عبد اهللا بن عبد اهللا وساملا كلما وعبد اهللا أصح 

عين بن أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام يعين حممد بن غالب ثنا سعد ي - ٩٨٦١
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرج معتمرا فحال كفار قريش : عبد احلميد العويف ثنا فليح عن نافع عن بن عمر 

بينه وبني البيت فنحر هديه وحلق رأسه باحلديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام املقبل وال حيمل عليهم بسالح وال 
  بل كما كان صاحلهم فلما أقام هبا ثالثا أمروه أن خيرج فخرج يقيم هبا إال ما احبوا فاعتمر من العام املق

وأخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو يعلى أمحد بن علي ثنا أبو  - ٩٨٦٢
م إال سيوفا فذكره بنحوه إال أنه قال وال حيمل سالحا عليه: خيثمة زهري بن حرب ثنا سريج بن النعمان عن فليح 

  رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن رافع عن سريج 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين عبد اهللا بن حممد بن مسلم ثنا  - ٩٨٦٣
قد أحصر : س أبو حامت ثنا حيىي بن صاحل ثنا معاوية يعين بن صاحل أنا حيىي بن أيب كثري عن عكرمة قال بن عبا

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فحلق وجامع نساءه وحنر هديه حىت اعتمر عاما قابال رواه البخاري يف الصحيح 
  عن حممد عن حيىي بن صاحل الوحاظي 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب وأبو أمحد بن إسحاق واللفظ أليب أمحد قاال  - ٩٨٦٤
ليغفر { قوله : حممد بن إسحاق بن إبراهيم ثنا حممد بن عبد اهللا املخرمي ثنا يونس بن حممد ثنا شيبان عن قتادة ثنا 

قال حدثنا أنس بن مالك أهنا } لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما 
ديبية وأصحابه خمالطون احلزن والكآبة قد حيل بينهم أنزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مرجعه من احل

وبني مناسكهم وحنروا اهلدي باحلديبية فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقد أنزلت علي آية هي أحب إيل من 
زل اهللا عز و الدنيا مجيعا فقرأها على أصحابه فقالوا هنيئا مريئا يا نيب اهللا قد بني اهللا ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا فأن

جل يف ذلك ليدخل املؤمنني واملؤمنات جنات جتري من حتتها األهنار رواه مسلم يف الصحيح عن عبد بن محيد عن 
  يونس 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا حممد بن غالب وعلي بن عبد العزيز قاال ثنا  - ٩٨٦٥
ملا رجعنا من احلديبية وأصحاب : بد امللك عن قتادة عن أنس بن مالك قال احلسن بن بشر بن سلم ثنا احلكم بن ع

حممد صلى اهللا عليه و سلم قد خالطوا احلزن والكآبة حيث ذحبوا هديهم يف أمكنتهم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  و سلم أنزلت علي آية هي أحب إيل من الدنيا مجيعا وذكر احلديث 

هللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد أخربنا أبو عبد ا - ٩٨٦٦
اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث عمر كلها : اجلبار ثنا يونس بن بكري عن عمر بن ذر عن جماهد قال 

ليه و سلم أهل مكة فصاحلوه على أن يف ذي القعدة منها العمرة اليت صد فيها اهلدي فراسل رسول اهللا صلى اهللا ع
يرجع عنهم يف عامه ذلك قال فنحر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اهلدي باحلديبية حيث حل عند الشجرة 

  وانصرف 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون  - ٩٨٦٧
كان منزل النيب صلى اهللا عليه و سلم باحلديبية يف احلرة وفيها حنر اهلدي : ل مسعت عطاءا يقول أنا أبو عميس قا

قال الشافعي رمحه اهللا وإمنا ذهبنا إىل أنه حنر يف احلل ألن اهللا تعاىل يقول هم الذين كفروا وصدوكم عن املسجد 
علم قال الشافعي واحلديبية موضع من األرض منه احلرام واهلدى معكوفا ان يبلغ حمله واحلرم كله حمله عند أهل ال

ما هو يف احلل ومنه ما هو يف احلرم فإمنا حنر اهلدي عندنا يف احلل وفيه مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وقال يف قوله } لقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة { الذي بويع فيه حتت الشجرة فأنزل اهللا تعاىل 

واهللا اعلم ههنا يشبه أن يكون إذا أحصر حنر حيث أحصر وحمله يف } وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله  {
  غري اإلحصار احلرم واملنحر وهو كالم عريب واسع قال الشيخ قد روي عن بن عباس ما يدل على صحة ذلك 

بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن حيىي بن  وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر ثنا حممد - ٩٨٦٨
أنه كان مع عبد اهللا بن جعفر : سعيد عن يعقوب بن خالد املخزومي عن أيب أمساء موىل عبد اهللا بن جعفر أنه أخربه 

فخرج معه من املدينة فمروا على حسني بن علي رضي اهللا عنه وهو مريض بالسقيا فأقام عليه عبد اهللا بن جعفر 
ا خاف الفوات خرج وبعث إىل علي بن أيب طالب وأمساء بنت عميس رضي اهللا عنهما ومها باملدينة فقدما حىت إذ

عليه مث ان حسينا أشار إىل رأسه فأمر علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه برأسه فحلق مث نسك عنه بالسقيا فنحر عنه 
   ٣٠٩يف سفره ذلك بعريا قال حيىي وكان حسني خرج مع عثمان بن عفان رضي اهللا عنه 



  باب ال قضاء على احملصر إال أن ال يكون حج حجة اإلسالم فيحجها قال

ومل يذكر قضاءا قال } فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي { الشافعي رضي اهللا عنه من قبل قول اهللا تبارك وتعاىل 
علمنا يف متواطىء أحاديثهم ان قد  والذي اعقل يف أخبار أهل املغازي شبيه مبا ذكرت من ظاهر اآلية وذلك انا قد

كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام احلديبية رجال معروفون بأمسائهم مث اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم عمرة القضية وختلف بعضهم باملدينة من غري ضرورة ولو لزمهم القضاء ألمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

بأن ال يتخلفوا عنه قال البخاري يف كتابه وقال روح عن بن أيب جنيح عن جماهد عن بن عباس سلم إن شاء اهللا 
رضي اهللا عنه إمنا البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عذرا وغري ذلك فإنه حيل وال يرجع وإن كان 

مل حيل حىت يبلغ اهلدي حمله معه هدي وهو حمصر حنره ان كان ال يستطيع ان يبعث به وأن استطاع أن يبعث به 
أن : وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك أنه بلغه  - ٩٨٦٩

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حل هو وأصحابه باحلديبية فنحروا اهلدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء 
بل أن يصل إليه اهلدي مث مل نعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر أحدا من أصحابه قبل أن يطوفوا بالبيت وق

  وال ممن كان معه ان يقضوا شيئا وال أن يعودوا لشيء 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا األصبهاين أنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا  - ٩٨٧٠
تكن هذه العمرة قضاءا ولكن كان شرطا على : اهللا بن نافع عن أبيه عن بن عمر قال مل  الواقدي حدثين عبد

   ٣١٠املسلمني أن يعتمروا قابل يف الشهر الذي صدهم املشركون فيه 

  باب من مل ير اإلحالل باإلحصار باملرض

الشافعي رمحه اهللا فمن حال بينه  قال} وأمتوا احلج والعمرة هللا فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي { قال اهللا تعاىل 
  وبني البيت مرض حابس فليس بداخل يف معىن اآلية ألن اآلية نزلت يف احلائل من العدو واهللا أعلم 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس األصم أنا الربيع بن سليمان ثنا الشافعي أنا  - ٩٨٧١
قال ال : يه عن بن عباس وعن عمرو بن دينار عن بن عباس رضي اهللا عنه أنه سفيان بن عيينة عن بن طاوس عن أب

  حصر إال حصر العدو زاد أحدمها ذهب احلصر اآلن 

وأخربنا أبو زكريا ثنا أبو العباس انا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو  - ٩٨٧٢
من : هيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه قال بكر حممد بن جعفر ثنا حممد بن إبرا

  حبس دون البيت مبرض فإنه ال حيل حىت يطوف بالبيت وبني الصفا واملروة 

احملصر ال حيل حىت يطوف بالبيت وبني الصفا واملروة فإن اضطر إىل : وهبذا اإلسناد عن أبيه أنه قال  - ٩٨٧٣
اب اليت ال بد له منها صنع ذلك وافتدى قال الشافعي يف كتاب املناسك هو احملصر باملرض واهللا شيء من لبس الثي

  أعلم 



وأخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنا أبو عمرو بن جنيد ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا  - ٩٨٧٤
خرجت إىل مكة حىت إذا كنت بالطريق : نه قال مالك عن أيوب السختياين عن رجل من أهل البصرة كان قدميا أ

كسرت فخذي فأرسلت إىل مكة وهبا عبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن عمر والناس فلم يرخص يل أحد يف أن أحل 
  فأقمت على ذلك املاء سبعة أشهر مث حللت بعمرة 

نا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل القطان ببغداد أ - ٩٨٧٥
خرجت معتمرا حىت إذا كنت : ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو النعمان عن محاد بن زيد ثنا أيوب عن أيب العالء قال 

بالدثينة وقعت عن راحليت فكسرت فبعثت إىل بن عمر وبن عباس فسئال فقاال ليس له وقت كوقت احلج يكون 
قال فتنقلت تلك املياه ستة أشهر أو سبعة أشهر حىت وصلت إىل البيت هو أبو  على إحرامه حىت يصل إىل البيت

  العالء يزيد بن عبد اهللا بن الشخري من ثقات البصريني 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأخربنا  - ٩٨٧٦
بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا مالك عن حيىي بن سعيد عن  أبو أمحد املهرجاين أنا حممد

أن بن عمر ومروان وبن الزبري افتوا بن حزابة املخزومي وانه صرع ببعض طريق مكة وهو حمرم : سليمان بن يسار 
  حيج عاما قابال ويهدي ان يتداوى مبا ال بد منه ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من احرامه وكان عليه أن 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ٩٨٧٧
عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن عبد الرمحن بن القاسم وحممد بن عبد الرمحن عن 

ما نعلم حراما حيله إال الطواف بالبيت وما نذكره إن شاء اهللا يف مسألة : لت القاسم بن حممد عن عائشة أهنا قا
   ٣١١االستثناء يف احلج دليل يف هذه وباهللا التوفيق 

  باب من رأى االحالل باإلحصار باملرض

ا حممد أخربنا أبو نصر حممد بن أمحد بن إمساعيل الطرباين هبا ثنا عبد اهللا بن أمحد بن منصور الطوسي ثن - ٩٨٧٨
بن إمساعيل الصائغ ثنا روح ثنا احلجاج الصواف ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ ثنا هشام بن 

علي ثنا أبو النعمان عارم ثنا عبد الوارث بن سعيد حدثين احلجاج بن أيب عثمان قال حدثين حيىي بن أيب كثري أن 
ن عمرو األنصاري أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول عكرمة موىل بن عباس حدثه قال حدثين احلجاج ب

من كسر أو عرج فقد حل وعليه أخرى قال فحدثت بن عباس وأبا هريرة فقاال صدق لفظ حديث عبد الوارث : 
ويف رواية روح عن احلجاج بن عمرو األنصاري وقال فقد حل وعليه حجة أخرى والباقي مبعناه وهكذا رواه حيىي 

ن وأبو عاصم وغريمها عن احلجاج بن أيب عثمان الصواف عن حيىي ذكروا فيه مساع عكرمة من احلجاج بن القطا
  عمرو األنصاري وقد خالفه معمر عن حيىي بن أيب كثري فأدخل بينهما رجال 

يب ثنا عبد أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنا أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أ - ٩٨٧٩
الرزاق أنا معمر عن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة عن عبد اهللا بن رافع موىل أم سلمة قال سألت احلجاج بن عمرو 

من كسر أو عرج فقد حل وعليه احلج : األنصاري عن حبس املسلم فقال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



 صدق احلجاج ومبعناه رواه معاوية بن سالم عن حيىي بن أيب من قابل قال عكرمة فحدثت بن عباس وأبا هريرة فقاال
كثري ورواه يزيد بن أيب حبيب عن عكرمة عن عبد اهللا بن رافع قال علي بن املديين احلجاج الصواف عن حيىي بن 

  أيب كثري اثبت 

د بن الرباء عن علي بن أخربنا بذلك أبو عبد اهللا احلافظ أنا احلسن بن حممد اإلسفرائيين ثنا حممد بن أمح - ٩٨٨٠
فذكره قال الشيخ وقد محله بعض أهل العلم إن صح على أنه حيل بعد فواته مبا حيل به من يفوته احلج بغري : املديين 

  مرض فقد روينا عن بن عباس ثابتا عنه قال ال حصر إال حصر عدو واهللا أعلم 

ي ثنا علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد ثنا عباد بن وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنا أبو احلسن الكارز - ٩٨٨١
يف الذي : العوام عن أبان بن تغلب عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه عن عبد اهللا هو بن مسعود رضي اهللا عنه 

 لدغ وهو حمرم بالعمرة فأحصر فقال عبد اهللا ابعثوا باهلدي واجعلوا بينكم وبينه يوم أمار فإذا ذبح اهلدي مبكة حل
هذا قال أبو عبيد قال الكسائي األمار العالمة اليت يعرف هبا الشيء يقول اجعلوا بينكم يوما تعرفونه لكيال ختتلفوا 

٣١٢   

  باب االستثناء يف احلج

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي  - ٩٨٨٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر بضباعة بنت الزبري فقال أما تريدين احلج : ن هشام عن أبيه أنا بن عيينة ع

فقالت إين شاكية فقال هلا حجي واشترطي إن حملي حيث حبستين قال الشافعي يف كتاب املناسك لو ثبت حديث 
ال حيل عندي خالف ما ثبت عن رسول اهللا  عروة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف االستثناء مل أعده إىل غريه ألنه

صلى اهللا عليه و سلم قال الشيخ قد ثبت هذا احلديث من أوجه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أما حديث بن 
  عيينة عن هشام فقد روى موصوال 

العالء ثنا  أخربناه أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ ثنا بن صاعد ثنا عبد اجلبار بن - ٩٨٨٣
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مر بضباعة وهي : سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها 

شاكية فقال أتريدين احلج قالت نعم قال فحجي واشترطي وقويل اللهم حملي حيث حبستين وصله عبد اجلبار وهو 
بن أسامة ومعمر بن راشد عن هشام عن أبيه عن عائشة  ثقة عن سفيان وأرسله غريه وقد وصله أبو أسامة محاد

  ومعمر عن الزهري عن عروة عن عائشة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين احلسني بن حممد الدارمي ثنا حممد بن إسحاق ثنا أبو كريب ثنا أبو  - ٩٨٨٤
هللا عليه و سلم على ضباعة بنت دخل رسول اهللا صلى ا: أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

الزبري فقال هلا أردت احلج قالت واهللا ما أجدين إال وجعة فقال هلا حجي واشترطي وقويل اللهم حملي حيث حبستين 
  وكانت حتت املقداد رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب ورواه البخاري عن عبيد بن إمساعيل عن أيب أسامة 



 احلافظ أنا أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن وأخربنا أبو عبد اهللا - ٩٨٨٥
دخل النيب صلى اهللا عليه و سلم على ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب : الزهري عن عروة عن عائشة قالت 

  حملي حيث حبستين  فقالت إين أريد احلج وأنا شاكية فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم حجي واشترطي إن

مثله رواه مسلم يف الصحيح : قال وحدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  - ٩٨٨٦
  عن عبد بن محيد عن عبد الرزاق 

أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ٩٨٨٧
ا حممد بن إسحاق الصغاين أنا أمحد بن حممد األزرقي ثنا داود بن عبد الرمحن عن بن جريج أخربين أبو يعقوب ثن

الزبري أنه مسع طاوسا وعكرمة موىل بن عباس خيربان عن بن عباس قال جاءت ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب 
يلة وأريد احلج فكيف تأمرين أهل قال أهلي يا رسول اهللا إين امرأة ثق: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت 

  واشترطي إن حملي حيث حبستين 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا حممد  - ٩٨٨٨
ربان عن بن عباس أن بن بكر الربساين أنا بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع طاوسا وعكرمة موىل بن عباس خي

إين امرأة ثقيلة وإين أريد احلج فما تأمرين قال أهلي باحلج : ضباعة أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت 
واشترطي إن حملي حيث حبستين فأدركته رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وأخرجه أيضا من حديث 

  ن بن جريج عبد الوهاب بن عبد اجمليد وأيب عاصم ع

وحدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  - ٩٨٨٩
أن النيب صلى اهللا عليه : الطيالسي ثنا حبيب بن يزيد عن عمرو بن هرم عن سعيد بن جبري وعكرمة عن بن عباس 

ذلك عن أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه مسلم و سلم أمر ضباعة بنت الزبري أن تشترط يف احلج ففعلت 
  يف الصحيح عن هارون بن عبد اهللا عن أيب داود الطيالسي 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنا علي بن حممد املصري ثنا حممد بن أمحد الرياحي ثنا يزيد بن  - ٩٨٩٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل على : عباس هارون أنا سفيان بن حسني عن أيب بشر عن عكرمة عن بن 

ضباعة بنت الزبري وهي تريد احلج فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اشترطي عند إحرامك حملي حيث 
  حبستين فإن ذلك لك 

ثنا حيىي  وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن علي احلزاز - ٩٨٩١
يا رسول اهللا : احلماين ثنا عباد بن العوام ثنا هالل بن خباب عن عكرمة عن بن عباس قال قالت ضباعة بنت الزبري 

إين أريد احلج أفأشترط قال نعم فاشترطي قالت فما أقول قال قويل لبيك اللهم لبيك حملي من األرض حيث 
 بن أيب كثري عن عكرمة عن بن عباس عن النيب صلى اهللا حبستين قال وحدثنا عباد عن احلجاج الصواف عن حيىي

  عليه و سلم حنوه رواه أبو داود يف كتاب السنن عن أمحد بن حنبل عن عباد بن العوام باإلسناد األول دون الثاين 



نيع ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا حممد بن جرير الطربي ثنا أمحد بن م - ٩٨٩٢
احلسني بن حممد املروروذي ثنا إسرائيل عن مساك عن عكرمة عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  حجي واشترطي إن حملي حيث حبستين قال أبو عمرو حدثناه أبو العباس السراج عن أمحد بن منيع : لضباعة 

باين ثنا أمحد بن سهل وإبراهيم بن أيب طالب قاال ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا الشي - ٩٨٩٣
أن : إسحاق بن إبراهيم أنا أبو عامر العقدي ثنا رباح بن أيب معروف املكي عن عطاء بن أيب رباح عن بن عباس 

النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر ضباعة أن حجي واشترطي ان حملي حيث حتبسين رواه مسلم يف الصحيح عن 
  راهيم وغريه إسحاق بن إب

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو احلسني أمحد بن عثمان بن حيىي اآلدمي ثنا أبو قالبة  - ٩٨٩٤
حجي : ثنا أبو عاصم ثنا بن جريج عن أيب الزبري عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لضباعة 

  ابر واشترطي إن حملي حيث حبستين كذا قاله عن ج

أن النيب : أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد نا أبو مسلم نا هشام نا أبو الزبري عن جابر  - ٩٨٩٥
  صلى اهللا عليه و سلم قال لضباعة بنت الزبري حجي واشترطي إن حملي حيث حبستين 

ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق  - ٩٨٩٦
بن أيب بكر ثنا حممد بن كثري ثنا سليمان بن كثري عن محيد الطويل عن زينب بنت نبيط امرأة أنس بن مالك عن 

  حجي واشترطي : ضباعة بنت الزبري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هلا 

ر اجليزي وكتبه يل خبطه ثنا اإلمام أبو سهل أخربنا أبو بكر حممد بن حممد بن عبد اهللا بن جعفر العطا - ٩٨٩٧
حممد بن سليمان ثنا أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا عصام بن رواد بن اجلراح حدثنا آدم ثنا عبد الوارث ثنا 

يا رسول اهللا إين أريد احلج فكيف أهل : حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب عن ضباعة بنت الزبري قال قالت 
قويل اللهم إين أهل باحلج إن أذنت يل به وأعنتين عليه ويسرته يل وإن حبستين فعمرة وإن حبستين عنهما باحلج قال 

  مجيعا فمحلي حيث حبستين 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنا الربيع قال قال الشافعي حكاية عن بن مهدي  - ٩٨٩٨
يا أبا أمية : سويد بن غفلة قال قال يل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  عن سفيان عن إبراهيم بن عبد األعلى عن

  حج واشترط فإن لك ما اشترطت وهللا عليك ما اشترطت 

أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق  - ٩٨٩٩
حج واشترط وقل اللهم : رية بن زياد عن عبد اهللا يعين بن مسعود قال ثنا قبيصة ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن عم

  احلج أردت وله عمدت فإن تيسر وإال فعمرة 



وأخربنا أبو طاهر وأبو سعيد قاال ثنا أبو العباس ثنا حممد ثنا سريج أنا بن أيب الزناد عن علقمة بن أيب  - ٩٩٠٠
استثنوا يف احلج اللهم احلج أردت وله عمدت فإن متمته : تقول علقمة عن أمه عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا كانت 

  فهو حج وإال فهي عمرة وكانت تستثين وتأمر من معها أن يستثنوا 

وأخربنا أبو بكر بن احلسن ثنا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا بن عيينة عن هشام بن عروة  - ٩٩٠١
هل تستثين إذا حججت فقلت هلا ماذا أقول فقالت قل اللهم احلج :  عنها عن أبيه قال قالت يل عائشة رضي اهللا

  أردت وله عمدت فإن يسرته فهو احلج وان حبسين حابس فهو عمرة 

تأمرنا إذا : وروينا عن حممد بن عمر بن أيب سلمة قال كانت أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ٩٩٠٢
ر حممد بن إبراهيم الفارسي أنا أبو إسحاق األصبهاين ثنا حممد بن سليمان بن حججنا باإلشتراط أخربناه أبو بك

فارس ثنا حممد بن إمساعيل البخاري حدثين عبيد بن يعيش ثنا يونس أنا حممد بن إسحاق عن أيب بكر بن حممد بن 
   ٣١٣عمر بن أيب سلمة عن أبيه فذكره 

  باب من أنكر االشتراط يف احلج

بد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قالوا ثنا أبو العباس حممد بن أخربنا أبو ع - ٩٩٠٣
كان : يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب أخربين يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سامل قال 

ة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه ينكر االشتراط يف احلج ويقول أليس حسبكم سن
إن حبس أحدكم عن احلج طاف بالبيت وبالصفا واملروة مث حل من كل شيء حىت حج عاما قابال ويهدي أو يصوم 

  إن مل جيد قال يونس قال ربيعة ال نعلم شرطا جيوز يف إحرامه 

اس حممد بن إسحاق ثنا أبو كريب ثنا بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد احلافظ أنا أبو العب - ٩٩٠٤
كان ينكر االشتراط يف احلج ويقول أليس حسبكم سنة : املبارك عن يونس عن الزهري عن سامل عن بن عمر أنه 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

بن عرفة وعلي وأخربنا أبو عمرو األديب انا أبو بكر اإلمساعيلي أنا بن ناجية ثنا أمحد بن منيع واحلسن  - ٩٩٠٥
مبثله رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن : بن مسلم قالوا ثنا عبد اهللا بن املبارك عن معمر عن الزهري فذكره 

حممد عن بن املبارك باإلسنادين مجيعا هكذا خمتصرا ورواه عبد الرزاق عن معمر وزاد فيه وان حبس أحدا منكم 
ملروة مث حيلق أو يقصر وعليه احلج من قابل أخربناه أبو عمرو األديب حابس فإذا وصل إليه طاف به وبني الصفا وا

أنا اإلمساعيلي أنا بن ناجية ثنا بن زجنويه ثنا عبد الرزاق فذكره وعندي أن أبا عبد الرمحن عبد اهللا بن عمر بن 
ينكره أبوه وباهللا اخلطاب رضي اهللا عنه لو بلغه حديث ضباعة بنت الزبري لصار إليه ومل ينكر االشتراط كما مل 

   ٣١٤التوفيق 

  باب حصر املرأة حترم بغري إذن زوجها



أخربنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن احلسن بن إسحاق البزاز ببغداد أنا عبد اهللا بن حممد إسحاق  - ٩٩٠٦
هلا مال تستأذن يف امرأة : الفاكهي مبكة ثنا أبو حيىي بن أيب مسرة ثنا أمحد بن حممد األزرقي ثنا حسان بن إبراهيم 

زوجها يف احلج فال يأذن هلا قال قال إبراهيم الصائغ قال نافع قال عبد اهللا بن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم قال ليس هلا أن تنطلق إال بإذن زوجها وال حيل للمرأة أن تسافر ثالث ليال إال ومعها ذو حمرم حترم عليه 

   ٣١٥حسان بن إبراهيم  ورواه أيضا حممد بن أيب يعقوب عن

  باب من قال ليس له منعها املسجد احلرام لفريضة احلج

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين علي بن حممد بن سختويه العدل ثنا أبو املثىن وحممد بن أيوب قال أبو  - ٩٩٠٧
أبو بكر بن إسحاق أنا بشر بن املثىن ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا معمر عن الزهري ح وأخربنا أبو عبد اهللا أنا 

: موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا الزهري عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
إذا استأذنت أحدكم امرأته إىل املسجد فال مينعها لفظ حديثهما سواء رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه 

  ريه عن سفيان مسلم عن عمرو الناقد وغ

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا بن منري  - ٩٩٠٨
ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا : ثنا أيب ثنا عبد اهللا عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٣١٦بن عبد اهللا بن منري وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عبيد اهللا بن عمر رواه مسلم يف الصحيح عن حممد 

  باب املرأة يلزمها احلج بوجود السبيل إليه وكانت مع ثقة من النساء يف

طريق مأهولة آمنة لقوله عز و جل وهللا عي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال وروينا عن النيب صلى اهللا عليه 
  يل الزاد والراحلة و سلم أن السب

وذلك فيما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو صادق حممد بن أيب الفوارس قالوا  - ٩٩٠٩
ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان عن إبراهيم عن حممد بن عباد 

من استطاع إليه سبيال قال الزاد والراحلة وروينا من :  صلى اهللا عليه و سلم املخزومي عن بن عمر مسعه من النيب
  أوجه صحيحة عن احلسن البصري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال وفيه قوة هلذا املسند 

بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد - ٩٩١٠
إسحاق الصغاين أنا الضحاك بن خملد أبو عاصم ثنا سعدان بن بشر ثنا أبو جماهد الطائي ثنا حمل بن خليفة عن عدي 

كنت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجاءه رجالن أحدمها يشكو العيلة واآلخر يشكو قطع : بن حامت قال 
رأة من احلرية إىل مكة بغري خفري وال تقوم الساعة حىت يطوف السبيل قال فقال ال يأيت عليك إال قليل حىت خترج امل

أحدكم بصدقته فال جيد من يقبلها مث ليفيض املال مث ليقفن أحدكم بني يدي اهللا ليس بينه وبينه حجاب حيجبه وال 
ينه فال يرى ترمجان فيترجم له فيقول أمل اؤتك ماال فيقول بلى فيقول أمل أرسل إليك رسوال فيقول بلى فينظر عن مي



إال النار وينظر عن يساره فال يرى إال النار فليتق أحدكم النار ولو بشق مترة فإن مل جيدها فبكلمة طيبة رواه 
  البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد عن أيب عاصم 

يان ثنا إسحاق وأخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سف - ٩٩١١
بن إبراهيم أنا النضر بن مشيل قال وأخربنا أبو بكر أخربين القاسم ثنا أمحد بن منصور قال ثنا النضر أنا إسرائيل أنا 

بينا أنا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم وأتاه : سعد الطائي ثنا حمل بن خليفة عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه قال 
اه آخر فشكا قطع السبيل قال يا عدي بن حامت هل رأيت احلرية قلت مل أرها وقد انبئت رجل فشكا إليه الفاقة وأت

عنها قال فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترحتل من احلرية حىت تطوف بالكعبة ال ختاف أحدا إال اهللا قلت فيما 
تحن كنوز كسرى قلت يا رسول بيين وبني نفسي فأين دعار طىيء الذين قد سعروا البالد ولئن طالت بك حياة لتف

اهللا كسرى بن هرمز قال كسرى بن هرمز ولئن طالت بك حياة لترين الرجل خيرج ملء كفيه من ذهب أو فضة 
يطلب من يقبله منه فال جيد أحدا يقبله منه وليلقني اهللا أحدكم يوم يلقاه ليس بينه وبينه ترمجان يترجم له فيقول أمل 

ل بلى فينظر عن ميينه فال يرى إال جهنم وينظر عن مشاله فال يرى إال جهنم قال أبعث إليك رسوال يبلغك فيقو
عدي مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اتقوا النار ولو بشق مترة فإن مل جيد شق مترة فبكلمة طيبة قال 

افتتح كنوز كسرى بن  عدي قد رأيت الظعينة ترحتل من الكوفة حىت تطوف بالبيت ال ختاف إال اهللا وكنت فيمن
هرمز ولئن طالت بكم حياة سترون ما قال أبو القاسم صلى اهللا عليه و سلم خيرج الرجل ملء كفه من ذهب أو 

فضة فال جيد من يقبله منه رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن احلكم عن النضر بن مشيل قال الشافعي يف القدمي 
  ليس هو هلا مبحرم وال معها حمرم وقد بلغنا أن بن عمر سافر مبوالة له 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنا عبد اهللا بن أمحد بن سعد احلافظ ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا أمحد بن  - ٩٩١٢
حنبل ثنا عقبة بن خالد ثنا عبيد اهللا بن عمر ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا نصر 

ا أبو أمحد ثنا سفيان عن عبيد اهللا عن نافع أن بن عمر رضي اهللا عنه كان يردف موالة له يقال هلا صفية بن علي ان
أن بن عمر حج مبوالة له يقال هلا صافية على عجز بعري قال الشافعي يف : تسافر معه إىل مكة ويف رواية عقبة 

افر املرأة للحج وإن مل يكن معها حمرم وذكره أيضا اجلديد وقد بلغنا عن عائشة وبن عمر وعروة مثل قولنا يف أن تس
  عن عطاء ويف القدمي عن مالك بن أنس 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس الدوري ثنا عثمان بن عمر عن  - ٩٩١٣
افر إال مع حمرم فقالت ما كلهن أن أبا سعيد يفيت أن املرأة ال تس: يونس عن الزهري عن عمرة أن عائشة أخربت 

   ٣١٧من ذوات حمرم 

  باب االختيار لوليها أن خيرج معها

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا  - ٩٩١٤
ان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبد

أن رسول اهللا صلى اهللا : بن إسحاق ثنا علي بن عبد اهللا ثنا سفيان ثنا عمرو بن دينار عن أيب معبد عن بن عباس 
عليه و سلم خطب فقال ال خيلون رجل بامرأة وال تسافر امرأة إال مع ذي حمرم فقام رجل فقال يا رسول اهللا ان 



حاجة وإين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا قال فانطلق فاحجج مع امرأتك لفظ حديث علي رواه امرأيت خرجت 
  البخاري يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن سفيان 

ا أبو نعيم ح أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثن - ٩٩١٥
وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر الرزاز ثنا أمحد بن حممد بن عيسى الربيت ثنا أبو نعيم ثنا سفيان 
: عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن أيب معبد عن بن عباس قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

امرأيت حاجة قال ارجع فحج مع امرأتك رواه البخاري يف الصحيح عن  إين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا وخرجت
   ٣١٨أيب نعيم 

  باب املرأة تنهى عن كل سفر ال يلزمها بغري حمرم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا حممد بن يعقوب يعين الشيباين ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ح وأنا  - ٩٩١٦
د بن سلمة ثنا حممد بن بشار وحممد بن املثىن قالوا ثنا حيىي ثنا عبيد اهللا أخربين نافع عن أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمح

ال تسافر املرأة ثالثا إال ومعها ذو حمرم رواه البخاري يف : بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن حممد بن املثىن 

د اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد أخربنا أبو عب - ٩٩١٧
ال تسافر : اجلبار ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ها أو ذو حمرم منها رواه مسلم يف الصحيح عن امرأة سفرا يكون ثالثة أيام فصاعدا إال ومعها أبوها أو أخوها أو ابن
أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن أيب معاوية ورواه قزعة بن حيىي عن أيب سعيد فقال يف إحدى الروايتني عنه فوق 

  ثالث وقال يف الرواية األخرى يومني ورواه أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن أخربنا أبو عبد اهللا احلاف - ٩٩١٨
وهب أخربين مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا حممد بن عبد السالم الوراق ثنا 

مد بن عبدوس ثنا عثمان بن حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا أنا أبو احلسن أمحد بن حم
سعيد الدارمي ثنا القعنيب فيما قرأ على مالك عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا 

ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر تسافر مسرية يوم وليلة إال مع ذي حمرم منها رواه مسلم : عليه و سلم قال 
  بن حيىي ورواه بشر بن عمر عن مالك عن سعيد عن أبيه عن أيب هريرة  يف الصحيح عن حيىي

: أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا احلسن بن علي ثنا بشر بن عمر ثنا مالك  - ٩٩١٩
  لصالة فذكره وكذلك قاله الليث بن سعد وبن أيب ذئب عن سعيد عن أبيه عن أيب هريرة وقد مضى يف كتاب ا

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا الشيباين إمالءا ثنا حسني بن احلسن وأمحد بن سلمة ثنا قتيبة  - ٩٩٢٠
ال حيل : بن سعيد ثنا الليث عن سعيد بن أيب سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ومعها رجل ذو حرمة حمرم منها رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة  المرأة مسلمة تسافر مسرية ليلة إال



أخربنا أبو احلسن املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا  - ٩٩٢١
: قال حيىي بن سعيد عن بن أيب ذئب عن سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يوم إال ومعها حمرم رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن 
  حرب عن حيىي بن سعيد ورواه البخاري عن آدم عن بن أيب ذئب 

ن منصور أنا أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد أنا حممد بن عيسى بن أيب قماش ثنا سعيد ب - ٩٩٢٢
قال لنسائه يف : الدراوردي عن زيد بن أسلم عن واقد بن أيب واقد الليثي عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  حجته هذه مث ظهور احلصر 

وأخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا بن  - ٩٩٢٣
: احل موىل التوأمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألزواجه يف حجة الوداع أيب ذئب عن ص

إمنا هي هذه مث ظهور احلصر قال فكان كلهن يسافرن إال زينب وسودة فإهنما قالتا ال حتركنا دابة بعد ما مسعنا من 
بن نبهان ورويناه يف أول الكتاب من حديث أيب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تابعه صاحل بن كيسان عن صاحل 

واقد الليثي قال الشافعي رمحه اهللا ومنع عمر بن اخلطاب أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم احلج لقول رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم إمنا هي هذه احلجة مث ظهور احلصر قال الشيخ قد روينا يف أول كتاب احلج يف باب حج 

عمر أنه أذن هلن يف احلج يف آخر حجة حجها وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرمحن بن عوف وفيه النساء عن 
ويف حج سائر النساء دليل على أن املراد بقوله صلى اهللا عليه و سلم هذه مث ظهور احلصر أن ال جيب احلج إال مرة 

  واختار هلن ترك السفر بعد أداء الواجب 

مد بن أيب املعروف الفقيه ثنا بشر بن أمحد اإلسفرائيين ثنا أبو العباس أمحد بن حممد أخربنا أبو احلسن حم - ٩٩٢٤
أن عمر رضي اهللا عنه أذن : بن خالد املروزي ببغداد ثنا خلف بن هشام ثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده 

ن رضي اهللا عنه بالناس ال ألزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم يف احلج وبعث معهن عثمان وبن عوف فنادى عثما
يدنوا منهن أحد وال ينظر إليهن إال مد البصر وهن يف اهلوادج على اإلبل وأنزهلن صدر الشعب ونزل عبد الرمحن 

   ٣١٩وعثمان رضي اهللا عنهما بذنبه فلم يصعد إليهن أحد 

  باب األيام املعلومات واملعدودات

ن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد ب - ٩٩٢٥
األيام املعلومات أيام : مرزوق ثنا عفان بن مسلم عن هشيم ثنا أبو بشر عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال 

  العشر واملعدودات أيام التشريق 

يم ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن عمرو بن وأخربنا أبو عبد اهللا وأبو سعيد قاال ثنا أبو العباس ثنا إبراه - ٩٩٢٦
  رأيت بن عباس يكرب يوم النفر يف مكة ويتلو واذكروا اهللا يف أيام معدودات : دينار قال 



وأخربنا أبو عبد اهللا وأبو سعيد قاال ثنا أبو العباس ثنا إبراهيم ثنا أبو حذيفة عن سفيان عن بن أيب جنيح  - ٩٩٢٧
  ومات العشر واأليام املعدودات أيام التشريق األيام املعل: عن جماهد قال 

  مجاع أبواب اهلدي

 )٣٢٠   

  باب اهلدايا من اإلبل والبقر والغنم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا احلسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا  - ٩٩٢٨
قال وقال ما استيسر من اهلدي جزور أو بقرة أو شاة أو شرك يف يف قصة التمتع : شعبة عن أيب مجرة عن بن عباس 

  دم أخرجه البخاري يف الصحيح من أوجه عن شعبة وكذلك مسلم 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي أنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن  - ٩٩٢٩
من األزواج الثمانية يعين : جماهدا حيدث عن بن عباس قال  منصور ثنا هشيم أنا يونس بن أيب إسحاق قال مسعت

  اهلدي 

من : قال وحدث سعيد ثنا أبو األحوص ثنا أبو إسحاق عن عطاء بن أيب رباح عن بن عباس قال  - ٩٩٣٠
  األزواج الثمانية من اإلبل والبقر والضأن واملعز على قدر امليسرة ما عظمت فهو أفضل 

هللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا أبو زرعة ثنا أمحد بن خالد أخربنا أبو عبد ا - ٩٩٣١
أن رجال سأل عليا رضي اهللا عنه عن اهلدي مما هو فقال من الثمانية أزواج : ثنا حممد بن إسحاق عن أيب جعفر 

عت اهللا تعاىل يقول يا أيها الذين فكأن الرجل شك فقال له علي رضي اهللا عنه أتقرأ القرآن قال نعم قال فهل مس
آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم هبيمة األنعام قال نعم قال فهل مسعته يقول ليذكروا اسم اهللا على ما رزقهم من 

هبيمة األنعام وقال ومن األنعام محولة وفرشا كلوا مما رزقكم اهللا قال فسمعت اهللا يقول من الضأن اثنني ومن املعز 
يا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم { لبقر اثنني ومن اإلبل اثنني قال نعم قال فهل مسعت اهللا يقول اثنني ومن ا

هديا { فقال الرجل نعم قال فقتلت ظبيا فماذا علي قال علي رضي اهللا عنه } هديا بالغ الكعبة { إىل قوله } حرم 
   ٣٢١كما تسمع } عبة هديا بالغ الك{ فقال علي قد مسى اهللا } بالغ الكعبة 

  باب من نذر هديا فسمى شيئا فعليه ما مسى صغريا كان أو كبريا

استدالال مبا أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن وغريه قالوا ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حبر بن نصر قال  - ٩٩٣٢
أنه مسع أبا هريرة يقول قال  قرئ على بن وهب أخربك يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخربين أبو عبد اهللا األغر

إذا كان يوم اجلمعة كان على كل باب من أبواب املسجد مالئكة يكتبون األول : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فاألول فإذا جلس اإلمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر فمثل املهجر كالذي يهدي بدنة مث كالذي يهدي 



الذي يهدي الدجاجة مث كالذي يهدي البيضة رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بقرة مث كالذي يهدي الكبش مث ك
   ٣٢٢الطاهر وغريه عن بن وهب وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الزهري 

  باب من نذر هديا مل يسمه أو لزمه هدي ليس جيزئ من صيد فال جيزيه من اإلبل

أنا أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا أمحد بن  أخربنا علي بن أمحد بن عبدان - ٩٩٣٣والبقر األنثى فصاعدا 
ال تذحبوا إال مسنة إال : عبد اهللا بن يونس ثنا زهري ثنا أبو الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ان يعسر عليكم فتذحبوا اجلذعة من الضأن رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن يونس 

أن : أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن نافع أخربنا أبو  - ٩٩٣٤
   ٣٢٣عبد اهللا بن عمر كان يقول يف الضحايا والبدن الثين فما فوقه 

  باب جواز الذكر واألنثى يف اهلدايا

لصفار ثنا أمحد بن حممد الربيت القاضي أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا ا - ٩٩٣٥
ثنا حممد بن املنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا حممد بن إسحاق ح وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن 
عبيد الصفار ثنا حممد بن الفضل بن جابر ثنا أبو سلمة ثنا عبد األعلى ثنا حممد عن بن أيب جنيح عن جماهد عن بن 

قال أهدى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مجل أيب جهل يف هديه عام احلديبية ويف رأسه برة من فضة  :عباس 
وكان أبو جهل استلب يوم بدر لفظ حديث عبد األعلى بن عبد األعلى ويف رواية يزيد بن زريع ويف انفه برة من 

املنهال ورواه يونس بن بكري عن حممد بن  ذهب والباقي مبعناه وكذلك رواه أبو داود يف كتاب السنن عن حممد بن
إسحاق وقال يف أنفه برة فضة ليغيظ به املشركني واختلف فيه على حممد بن سلمة عن حممد بن إسحاق فقيل برة 

  فضة وقيل من ذهب 

علي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن صاحل اهلامشي ثنا أبو جعفر املستعيين ثنا عبد اهللا بن  - ٩٩٣٦
كنت أرى أن هذا من صحيح حديث بن إسحاق فإذا هو قد دلسه حدثنا يعقوب بن : املديين حدثين أيب قال 

إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حممد بن إسحاق قال حدثين من ال اهتم عن بن أيب جنيح عن جماهد عن بن عباس قال 
  ن أيب جنيح علي فإذا احلديث مضطرب قال الشيخ وقد روي عن جرير بن حازم عن ب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن  - ٩٩٣٧
أن النيب صلى اهللا : حممد ثنا حسني بن حممد املروروذي ثنا جرير بن حازم عن بن أيب جنيح عن جماهد عن بن عباس 

يب جهل يف أنفه برة من فضة وهذا إسناد صحيح إال أهنم يرون أن جرير بن عليه و سلم أهدى يف هديه بعريا كان أل
حازم أخذه من حممد بن إسحاق مث دلسه فإن بني فيه مساع جرير من بن أيب جنيح صار احلديث صحيحا واهللا أعلم 

  وقد رواه منصور عن مقسم عن بن عباس ليس فيه ذكر الربة 

أبو عثمان البصري والعباس بن حممد بن قوهيار قاال ثنا حممد بن عبد أخربناه أبو طاهر الفقيه أنا  - ٩٩٣٨
ساق رسول اهللا صلى اهللا عليه و : الوهاب أنا يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن منصور عن مقسم عن بن عباس قال 



اس سلم مائة بدنة فيها مجل أليب جهل ورواه حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن احلكم عن مقسم عن بن عب
  واختلف عليه يف متنه وفيما ذكرنا كفاية 

أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين قاال أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان  - ٩٩٣٩
 ثنا إبراهيم بن احلارث البغدادي ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا زهري بن حممد ثنا حممد بن عبد الرمحن عن احلكم عن مقسم

حنر أو حنر يوم احلديبية سبعني بدنة فيها مجل أيب جهل فلما صدت عن البيت حنت كما حتن إىل : عن بن عباس قال 
  أوالدها 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ورواه هشيم عن بن أيب ليلى عن احلكم عن مقسم عن بن عباس  - ٩٩٤٠
رأسه برة من فضة أخربناه أبو احلسن املقرئ أنا احلسن بن  أهدى يف حجته مائة بدنة فيها مجل كان أليب جهل يف

  حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب أنا أبو الربيع ثنا هشيم فذكره ورواه بن أيب ليلى مرة أخرى 

كما أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب طاهر الدقاق ببغداد ثنا أمحد بن عثمان اآلدمي أنا أبو قالبة  - ٩٩٤١
ا أبو عاصم وأبو نعيم قاال ثنا سفيان الثوري عن بن أيب ليلى عن املنهال بن عمرو عن سعيد بن جبري عن بن ثن

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهدى مائة بدنة فيها مجل أليب : عباس وعن احلكم عن مقسم عن بن عباس 
  يه قوة ملا مضى جهل يف أنفه برة من فضة ورواه مالك بن أنس يف املوطأ مرسال وف

أخربناه أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن عبد اهللا بن  - ٩٩٤٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهدى مجال كان أليب جهل بن هشام يف : أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم 
  عيد عن مالك عن الزهري عن أنس حجة أو عمرة وقد رواه سويد بن س

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه بالطابران ثنا يعقوب بن يوسف  - ٩٩٤٣
األخرم بنيسابور ثنا سويد بن سعيد ح وأخربنا أبو حازم عمر بن أمحد العبدوي احلافظ وأبو احلسن علي بن أمحد 

ردي قاال أنبأ اإلمام أبو بكر أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي ثنا أبو عبد اهللا أمحد بن احلسن بن عبد بن عبد اهللا اخلسروج
اجلبار الصويف من كتابه األصل ثنا سويد بن سعيد عن مالك عن الزهري عن أنس بن مالك عن أيب بكر رضي اهللا 

ازم مل يروه غري سويد احلدثاين ومل يروه عن أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أهدى مجال أليب جهل قال أبو ح: عنه 
سويد من الثقات غري يعقوب بن يوسف بن األخرم وأمحد بن احلسن بن عبد اجلبار ومل يروه عن أمحد ثقة غري اإلمام 

   ٣٢٤أيب بكر رمحه اهللا 

  باب جواز اجلذع من الضأن

و العباس هو األصم ثنا احلسن بن مكرم ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أب - ٩٩٤٤
ال تذحبوا إال مسنة إال أن : النضر ثنا أبو خيثمة ثنا أبو الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  يعسر عليكم فتذحبوا جذعة من الضان أخرجه مسلم يف الصحيح كما مضى 



عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا الباغندي ثنا قبيصة ثنا سفيان وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن  - ٩٩٤٥
عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا يف غزاة معنا أو علينا جماشع بن مسعود صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

باب ال  ٣٢٥يوىف اجلذع مما يوىف منه الثين : سلم فعزت الغنم فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
أخربنا أبو أمحد  - ٩٩٤٦حمل للهدي يف غري اإلحصار دون احلرم لقوله عز و جل مث حملها إىل البيت العتيق 

: املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن نافع أن عبد اهللا بن عمر كان يقول 
 يسوقها حىت ينحرها عند البيت العتيق أو مبىن يوم النحر ليس هلا حمل من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلني ويشعرها مث

  دون ذلك ومن نذر جزورا من اإلبل أو البقر فلينحرها حيث شاء 

أنه سأل سعيد بن املسيب عن بدنة جعلتها : وهبذا اإلسناد حدثنا مالك عن عمرو بن عبد اهللا األنصاري  - ٩٩٤٧
اإلبل وحمل البدن البيت العتيق إال أن تكون مست مكانا من األرض فلتنحرها  امرأة عليها فقال سعيد البدن من

حيث مست فإن مل جتد بدنة فبقرة فإن مل جتد بقرة فعشر من الغنم قال مث جئت سامل بن عبد اهللا فقال مثل ما قال 
ا قال سامل قال مث جئت سعيد غري أنه قال فإن مل تكن بقرة فسبع من الغنم قال مث جئت خارجة بن زيد فقال مثل م

   ٣٢٦عبد اهللا بن حممد بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فقال مثل ما قال سامل 

  باب االختيار يف التقليد واألشعار

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالءا أنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة أنا  - ٩٩٤٨
: اين ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة بن الزبري عن املسور بن خمرمة رضي اهللا عنه احلسن بن حممد الزعفر

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج عام احلديبية يف بضع عشرة مائة من أصحابه فلما كان بذي احلليفة قلد 
  ن عيينة اهلدي واشعره واحرم منها رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن املديين عن ب

أخربنا أبو طاهر الفقيه قراءة وأبو حممد عبد اهللا بن يوسف إمالءا قاال أنا أبو بكر حممد بن احلسني بن  - ٩٩٤٩
احلسن القطان ثنا إبراهيم بن احلارث البغدادي ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا شعبة عن قتادة عن أيب حسان عن بن عباس 

لى بذي احلليفة الظهر مث أتى ببدنته فأشعر صفحة سنامها األمين مث سلت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ص: 
الدم عنها مث قلدها نعلني مث أتى براحلته فلما استوت على البيداء أهل باحلج أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث 

  بن أيب عدي عن شعبة 

هبذا احلديث : ا مسدد ثنا حيىي عن شعبة أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثن - ٩٩٥٠
  قال مث سلت الدم بيده قال أبو داود رواه مهام يعين عن قتادة قال سلت الدم عنها بأصبعه 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن نافع عن  - ٩٩٥١
أهدى هديا من املدينة قلده واشعره بذي احلليفة يقلده قبل أن يشعره وذلك يف  أنه كان إذا: عبد اهللا بن عمر 

مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده نعلني ويشعره من الشق األيسر مث يساق معه حىت يوقف به مع الناس بعرفة مث 
نحر هديه بيده يصفهن يدفع به معهم إذا دفعوا فإذا قدم مىن غداة النحر حنره قبل أن حيلق أو يقصر وكان هو ي

  قياما ويوجههن إىل القبلة مث يأكل ويطعم 



وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس األصم ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن  - ٩٩٥٢
األيسر إال  أن عبد اهللا بن عمر كان يشعر بدنه من الشق: وهب أخربين مالك بن أنس وعبد اهللا بن عمر عن نافع 

أن يكون صعابا تنفر به فإذا مل يستطع أن يدخل بينهما أشعر من الشق األمين فإذا أراد أن يشعرها وجهها إىل القبلة 
  وإذا أشعرها قال بسم اهللا واهللا أكرب وانه كان يشعرها بيده وينحرها بيده قياما 

ثنا أبو العباس األصم انا الربيع أنا الشافعي أنا  أخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال - ٩٩٥٣
أنه كان ال يبايل يف أي الشقني أشعر يف األيسر أو يف األمين قال : مسلم عن بن جريج عن نافع عن بن عمر 

الشافعي يف غري هذه الرواية اإلشعار يف الصفحة اليمىن وكذلك أشعر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وذكر 
  س حديث بن عبا

أخربنا أبو بكر بن احلسن ثنا أبو العباس األصم أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب أخربين  - ٩٩٥٤
اهلدي ما قلد : مالك بن أنس وعبد اهللا بن عمر وغري واحد أن نافعا حدثهم أن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه قال 

  واشعر ووقف به بعرفة 

اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن وأخربنا أبو عبد  - ٩٩٥٥
سليمان ثنا بن وهب أنا سليمان يعين بن بالل عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد وعمرة بنت عبد الرمحن عن 

  قف بعرفة ال هدي إال ما قلد وأشعر وو: عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا قالت 

  مثله : قال وأنا سليمان عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي رضي اهللا عنه  - ٩٩٥٦

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنا أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد ثنا أبو معاوية  - ٩٩٥٧
  ليعلم أهنا بدنة إمنا تشعر البدن : ثنا األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عمرو بن مطر ثنا حيىي بن حممد ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة  - ٩٩٥٨
فسأهلا عن بدن بعث هبا معه أيقف : عن منصور عن إبراهيم قال أرسل األسود غالما له إىل عائشة رضي اهللا عنها 

   ٣٢٧ن شئتم فافعلوا وإن شئتم فال تفعلوا هبا بعرفات فقالت ما شئتم إ

  باب االختيار يف تقليد الغنم دون اإلشعار

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنا أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية  - ٩٩٥٩
أهدى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن األعمش عن إبراهيم عن األسود بن يزيد عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

  سلم مرة غنما فقلدها 

وأخربنا أبو عثمان بن سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان النيسابوري ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب  - ٩٩٦٠
ما فذكره مبثله إن أنه قال مرة إىل البيت غن: احلافظ ثنا حممد بن حجاج الوراق ثنا حيىي بن حيىي أنا أبو معاوية 

  فقلدها رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب ثنا أمحد بن سيار ثنا حممد بن كثري أنا  - ٩٩٦١
كنت افتل قالئد الغنم لرسول اهللا : سفيان عن منصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

ى اهللا عليه و سلم فيبعث هبا مث ميكث حالال رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن كثري ورواه أيضا وهيب بن صل
  خالد ومحاد بن زيد عن منصور بذكر الغنم فيه 

كنا نقلد الشاء ونرسل هبا ورسول : ورواه احلكم بن عتيبة عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت  - ٩٩٦٢
ه و سلم حالل مل حيرم عليه منه شيء أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا الشيباين ثنا احلسني اهللا صلى اهللا علي

بن احلسن املهاجري ثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا أيب ثنا حممد بن جحادة عن 
   ٣٢٨بد الصمد احلكم فذكره رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن منصور عن ع

  باب فتل القالئد من العهن

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد احلافظ أنا أبو حممد بن صاعد ثنا حيىي بن حكيم ثنا معاذ  - ٩٩٦٣
فتلت قالئدها من عهن كان عندنا رواه : بن معاذ ثنا بن عون عن القاسم عن أم املؤمنني رضي اهللا عنها قالت 

   ٣٢٩ الصحيح عن عمرو بن علي عن معاذ وأخرجه مسلم من وجه آخر عن بن عون البخاري يف

  باب جتليل اهلدايا وما يفعل جبالهلا وجلودها

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين ثنا معاذ بن املثىن وأبو  - ٩٩٦٤
ثنا حفص بن عمر الرقي ثنا قبيصة قاال ثنا سفيان عن بن أيب جنيح عن مسلم قاال ثنا بن كثري قال وثنا سليمان 

أمرين النيب صلى اهللا عليه و سلم أن أتصدق جبالل البدن اليت : جماهد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن علي قال 
عن بن حنرت وجبلودها رواه البخاري يف الصحيح عن قبيصة وحممد بن كثري وأخرجه مسلم من حديث بن عيينة 

  أيب جنيح 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن نافع  - ٩٩٦٥
  أنه كان جيلل بدنه بالقباطي واألمناط واحللل مث يبعث هبا إىل الكعبة فيكسوها إياها : عن عبد اهللا بن عمر 

سأل عبد اهللا بن دينار ما كان يصنع عبد اهللا بن عمر جبالل بدنة حني كسيت أنه : قال وحدثنا مالك  - ٩٩٦٦
  الكعبة هذه الكسوة قال كان عبد اهللا يتصدق هبا 

أن عبد اهللا بن عمر كان ال يشق جالل بدنه وكان ال جيللها حىت يغدو هبا : قالوا حدثنا مالك عن نافع  - ٩٩٦٧
   ٣٣٠السنام فإذا حنرها نزع جالهلا خمافة أن يفسدها الدم مث يتصدق هبا من مىن إىل عرفة زاد فيه غريه إال موضع 

  باب ال يصري اإلنسان بتقليد اهلدي واشعاره وهو ال يريد اإلحرام حمرما



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حممد بن عمرو بن النضر احلرشي ح  - ٩٩٦٨
 ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا حممد بن أمحد بن النضر األزدي قاال ثنا عبد اهللا بن وأخربنا أبو عبد اهللا

فتلت قالئد بدن رسول اهللا صلى اهللا : مسلمة القعنيب ثنا أفلح بن محيد عن القاسم عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
باملدينة فما حرم عليه شيء كان له حالال رواه  عليه و سلم بيدي مث أشعرها وقلدها مث بعث هبا إىل البيت وأقام

  البخاري ومسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن مسلمة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا  - ٩٩٦٩
ثنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن  أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم

إن كنت ألفتل قالئد هدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث يبعث هبا وهو مقيم ما جيتنب شيئا : عائشة أهنا قالت 
 مما جيتنب احملرم وكان بلغها أن زياد بن أيب سفيان أهدى وجترد قال فقالت هل كان له كعبة يطوف هبا فإنا ال نعلم

أحدا حترم عليه الثياب حتل له حىت يطوف بالكعبة أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث محاد بن زيد عن هشام 
  خمتصرا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا القعنيب فيما  - ٩٩٧٠
منصور القاضي ثنا حممد بن عبد السالم ثنا حيىي بن حيىي قال  قرأ على مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا أنا حيىي بن

قرأت على مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عمرة بنت عبد الرمحن أهنا أخربته أن زيادا كتب إىل عائشة زوج 
 النيب صلى اهللا عليه و سلم أن بن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما حيرم على احلاج حىت ينحر اهلدي وقد

أنا : بعثت هبديي فاكتيب إىل بأمرك أو مري صاحب اهلدي قالت عائشة رضي اهللا عنها ليس كما قال بن عباس 
فتلت قالئد هدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيدي مث قلدها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيديه مث بعث هبا 

ء أحله اهللا له حىت حنر اهلدي رواه البخاري يف الصحيح مع أيب فلم حيرم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شي
  عن عبد اهللا بن يوسف وغريه عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنا أبو سهل أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن زياد القطان ثنا أبو  - ٩٩٧١
ن أنا شعيب قال قال الزهري أول من كشف العمى عن الناس وبني هلم السنة حيىي عبد الكرمي بن اهليثم ثنا أبو اليما

يف ذلك عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الزهري فأخربين عروة بن الزبري وعمرة بنت عبد الرمحن بن 
سول اهللا صلى إن كنت أفتل قالئد اهلدي هدي ر: سعد بن زرارة أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت 

اهللا عليه و سلم فيبعث هبديه مقلدا وهو مقيم باملدينة مث ال جيتنب شيئا حىت ينحر هديه فلما بلغ الناس قول عائشة 
   ٣٣١هذا أخذوا بقوهلا وتركوا فتوى بن عباس وروى يف هذا املعىن مسروق واألسود عن عائشة 

  باب اإلشتراك يف اهلدي

افظ وأبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو عبد الرمحن السلمي وأبو أخربنا أبو عبد اهللا احل - ٩٩٧٢
صادق حممد بن أيب الفوارس وأبو نصر أمحد بن علي الفامي قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد 

: عن جابر بن عبد اهللا قال  اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب أخربين مالك بن أنس وعمرو بن احلارث عن أيب الزبري
  حنرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام احلديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة 



وأخربنا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف الفقيه ثنا بشر بن أمحد اإلسفرائيين ثنا داود بن احلسني البيهقي  - ٩٩٧٣
وه إال أنه قال باحلديبية رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وقتيبة عن فذكره بنح: ثنا قتيبة بن سعيد ثنا مالك 

  مالك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا حممد بن عبد الوهاب الفراء وحيىي بن حممد  - ٩٩٧٤
يثمة ح وأخربنا أبو احلسن علي بن بن حيىي وجعفر بن حممد وحممد بن عبد السالم قالوا ثنا حيىي بن حيىي أنا أبو خ

أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار حدثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس ثنا زهري 
قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مهلني باحلج معنا النساء والولدان فلما : ثنا أبو الزبري عن جابر 

نا بالبيت والصفا واملروة وأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نشترك يف اإلبل والبقر كل سبعة قدمنا مكة طف
  منا يف بدنة هذا لفظ حديث بن عبدان رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأمحد بن يونس 

ل أنا هشيم ثنا عبد امللك عن أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنب - ٩٩٧٥
كنا نتمتع يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نذبح البقرة عن سبعة نشترك : عطاء عن جابر بن عبد اهللا قال 

  فيها رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي عن هشيم 

حاق بن احلسن احلريب ثنا عفان أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا إس - ٩٩٧٦
البقرة : ثنا محاد بن سلمة ثنا قيس بن سعد عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  عن سبعة والبدنة عن سبعة 

ن عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد ب - ٩٩٧٧
اجلبار ثنا يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق حدثين الزهري عن عروة بن الزبري عن مروان بن احلكم واملسور بن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج يريد زيارة البيت ال يريد حربا وساق معه : خمرمة أهنما حدثاه مجيعا 
  كذا رواه بن إسحاق  اهلدي سبعني بدنة عن سبعمائة رجل كل بدنة عن عشرة

وقد أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو بكر  - ٩٩٧٨
خرج : احلميدي ثنا سفيان حدثين الزهري أخربين عروة بن الزبري عن مروان بن احلكم واملسور بن خمرمة أهنما قاال 

م من املدينة عام احلديبية يف بضع عشرة مائة فلما كان بذي احلليفة قلد اهلدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
واشعره وأحرم منها بالعمرة وكذلك رواه معمر بن راشد عن الزهري وأخرجه البخاري يف الصحيح من حديث 

ى احلديبية مث معمر وسفيان بن عيينة عن الزهري والروايات الثابتات متفقة على أهنم كانوا أكثر من ألف رجل عل
  اختلفوا فمنهم من قال كانوا ألفا ومخسمائة ومنهم من قال كانوا ألفا وأربعمائة ومنهم من قال كانوا ألفا وثالمثائة 

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب طاهر ببغداد ثنا علي بن أمحد بن سليمان احلرقي ثنا أبو قالبة ثنا  - ٩٩٧٩
اهلروي ثنا قرة بن خالد ح وأخربنا أبو عمرو األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن  سعيد بن الربيع أبو زيد

قال سألت سعيد بن املسيب كم كانوا يف بيعة : بن سفيان ثنا عمرو بن علي ثنا أبو داود ثنا قرة عن قتادة 
هو حدثين  Cا وأربعمائة قال أوهم يالرضوان قال ألف ومخسمائة قلت أنه بلغنا ان جابر بن عبد اهللا قال كانوا ألف



أهنم كانوا ألفا ومخسمائة لفظ حديث أيب داود وحديث اهلروي مبعناه أخرجه البخاري يف الصحيح من حديث يزيد 
بن زريع عن بن أيب عروبة عن قتادة واستشهد برواية أيب داود عن قرة ورواه بن أيب عدي عن بن أيب عروبة بضد 

  هللا أعلم ما قال يزيد بن زريع وا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا حيىي  - ٩٩٨٠
كم كنتم يوم احلديبية : بن آدم ثنا عبد اهللا بن إدريس عن حصني عن سامل بن أيب اجلعد قال قلنا جلابر بن عبد اهللا 

لصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن عبد اهللا بن إدريس وأخرجه البخاري قال مخس عشرة ومائة رواه مسلم يف ا
من أوجه عن حصني ورواه األعمش عن سامل عن جابر قال كنا ألفا وأربعمائة وكذلك قاله عمرو بن مرة عن سامل 

  يف إحدى الروايتني عنه 

أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة  وحدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالءا أنا أبو سعيد - ٩٩٨١
كنا يوم احلديبية ألفا : أنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة قال مسع عمرو جابر بن عبد اهللا يقول 

وأربعمائة فقال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنتم خري أهل األرض ولو كنت اليوم أبصر ألريتكم موضع 
اري يف الصحيح عن علي وقتيبة ورواه مسلم عن إسحاق بن راهويه وغريه كلهم عن بن عيينة الشجرة رواه البخ

  عن عمرو بن دينار 

حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك رمحه اهللا أنا عبد اهللا بن جعفر األصبهاين ثنا يونس بن حبيب ثنا  - ٩٩٨٢
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان قد شهد بيعة أبو داود ثنا شعبة أخربين عمرو مسع بن أيب أوىف صاحب ر

كنا يومئذ ألفا وثالمثائة وكانت أسلم يومئذ مثن املهاجرين رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن : الرضوان قال 
املثىن عن أيب داود الطيالسي وأشار البخاري أيضا إىل رواية أيب داود وعمرو هذا هو بن مرة واألشبه رواية عمرو 

ينار عن جابر وكذلك رواه معقل بن يسار املزين وسلمة بن األكوع والرباء بن عازب وكلهم شهدوا احلديبية بن د
إال أن يف رواية عن الرباء أهنم كانوا يوم احلديبية ألفا وأربعمائة أو أكثر فكأهنم كانوا يشكون يف الزيادة أو بعض 

اهللا يف رواية أيب الزبري عنه أهنم حنروا البدنة عن سبعة والبقرة عن الرواة إىل الرباء واهللا أعلم وقد بني جابر بن عبد 
  سبعة فكأهنم حنروا السبعني عن بعضهم وحنروا البقر عن باقيهم عن كل سبعة واحدة واهللا أعلم 

 أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو بكر احلريي قاال أنا حاجب بن أمحد بن سفيان ثنا عبد الرحيم بن منيب ثنا - ٩٩٨٣
كنا مع النيب صلى اهللا عليه : الفضل بن موسى ثنا حسني بن واقد عن علباء بن أمحر عن عكرمة عن بن عباس قال 

و سلم يف سفرنا فحضرنا النحر فاشتركنا يف اجلزور عشرة والبقرة عن سبعة كذا روي هبذا اإلسناد وحديث أيب 
لعمرة وأخربنا بأن النيب صلى اهللا عليه و سلم الزبري عن جابر أصح من ذلك وقد شهد احلديبية وشهد احلج وا

أمرهم باشتراك سبعة يف بدنة فهو أوىل بالقبول وباهللا التوفيق وقد روي عن سفيان الثوري عن أيب الزبري عن جابر 
 قال حنرنا يوم احلديبية سبعني بدنة البدنة عن عشرة وال أحسبه إال ومها فقد رواه الفريايب عن الثوري وقال البدنة

عن سبعة وكذلك قاله مالك بن أنس وبن جريج وزهري بن معاوية وغريهم عن أيب الزبري عن جابر قالوا البدنة عن 
سبعة وكذلك قاله عطاء بن أيب رباح عن جابر ورجح مسلم بن احلجاج روايتهم ملا خرجها دون رواية غريهم وأما 

ر البدنة عن عشرة فيه وحديث عكرمة يتفرد به حديث الزهري عن عروة فإن حممد بن إسحاق بن يسار تفرد بذك



احلسني بن واقد عن علباء بن أمحر وحديث جابر أصح من مجيع ذلك وأخرب باشتراكهم فيها يف احلج والعمرة 
   ٣٣٢وباحلديبية بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهو أوىل بالقبول وباهللا التوفيق 

  غري فادح باب ركوب البدنة إذا اضطر إليه ركوبا

أخربنا أبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان النيسابوري ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ  - ٩٩٨٤
إمالءا ثنا أبو عبد اهللا حممد بن نصر املروزي ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن 

ه و سلم رأى رجال يسوق بدنة قال اركبها قال يا رسول اهللا إهنا بدنة قال أن رسول اهللا صلى اهللا علي: أيب هريرة 
اركبها ويلك يف الثانية أو يف الثالثة رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن 

  حيىي بن حيىي 

د بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أخربنا أبو طاهر اإلمام أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمح - ٩٩٨٥
أنا معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة فقال له رسول اهللا صلى 

إهنا بدنة يا رسول اهللا قال ويلك اركبها ويلك اركبها رواه مسلم يف الصحيح عن : اهللا عليه و سلم اركبها قال 
  بد الرزاق حممد بن رافع عن ع

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا ثنا مسلم ثنا هشام  - ٩٩٨٦
رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم رجال يسوق بدنة فقال له اركبها قال إهنا بدنة قال : وشعبة قاال ثنا قتادة عن أنس 

  اه البخاري يف الصحيح عن مسلم بن إبراهيم اركبها قال إهنا بدنة قال اركبها رو

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي أنا حيىي بن حيىي أنا  - ٩٩٨٧
مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم برجل يسوق بدنة فقال اركبها : هشيم عن محيد عن ثابت البناين عن أنس قال 

  ال إهنا بدنة فقال اركبها مرتني أو ثالثا رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي فق

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن  - ٩٩٨٨
ن ركوب اهلدي فقال مسعت سئل جابر رضي اهللا عنه ع: أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد عن بن جريج عن أيب الزبري قال 

النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول اركبها باملعروف إذا أجلئت إليها حىت جتد ظهرا رواه مسلم يف الصحيح عن حممد 
  بن حامت عن حيىي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ثنا إبراهيم بن حممد الصيدالين ثنا  - ٩٩٨٩
شبيب ثنا احلسن بن حممد بن أعني ثنا معقل عن أيب الزبري قال سألت جابرا عن ركوب اهلدي فقال مسعت سلمة بن 

اركبها باملعروف حىت جتد ظهرا رواه مسلم يف الصحيح عن سلمة بن شبيب : النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 
   ٣٣٣ها ركوبا غري فادح وروينا عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال إذا اضطررت إىل بدنتك فاركب

  باب لنب البدنة ال يشرب إال بعد ري فصيلها وحيمل عليها فصيلها



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عمرو بن مطر ثنا حيىي بن حممد ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة  - ٩٩٩٠
سأل عليا رضي اهللا عنه : ع رجال من مهدان عن زهري يعين بن أيب ثابت قال مسعت املغرية يعين بن حذف العبسي مس

عن رجل اشترى بقرة ليضحي هبا فنتجت فقال ال تشرب لبنها إال فضال وإذا كان يوم النحر فاذحبها وولدها عن 
  سبعة 

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل أنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم  - ٩٩٩١
إذا نتجت البدنة فليحمل ولدها حىت ينحر : دي ثنا بن بكري ثنا مالك عن نافع أن عبد اهللا بن عمر كان يقول العب

  معها فإن مل جيد له حممال فليحمل على أمه حىت ينحر معها 

إذا اضطررت إىل بدنتك فاركبها ركوبا غري فادح : وبإسناده ثنا مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال  - ٩٩٩٢
   ٣٣٤ذا اضطررت إىل لبنها فاشرب ما بعد ري فصيلها وإذا حنرهتا فاحنر فصيلها معها وإ

  باب حنر اإلبل قياما غري معقولة أو معقولة اليسرى قال اهللا تبارك وتعاىل

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن احلريي أنا  - ٩٩٩٣فإذا وجبت جنوهبا قال جماهد يقول إذا سقطت إىل األرض 
مد بن علي بن دحيم الشيباين بالكوفة ثنا حممد بن احلسني بن أيب احلنني ثنا التبوذكي موسى بن إمساعيل أبو جعفر حم

صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الظهر باملدينة : ثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس قال 
 إذا أصبح ركب راحلته حىت إذا علت به على أربعا وحنن معه وصلى بذي احلليفة العصر ركعتني مث بات هبا حىت

البيداء كرب وسبح ومحد مث أهل حبج وعمرة مث أهل هبما الناس حىت إذا قدمنا أمرهم فجعلوها عمرة مث أهلوا باحلج 
يوم التروية وحنر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سبع بدنات بيده قياما وذبح باملدينة كبشني أملحني أقرنني رواه 

  خاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل الب

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو عمرو إمساعيل بن جنيد السلمي أنا أبو  - ٩٩٩٤
مسلم ثنا أبو عاصم عن ثور عن راشد بن سعد عن عبد اهللا بن حلي عن عبد اهللا بن قرط قال قال رسول اهللا صلى 

ل األيام عند اهللا يوم النحر مث يوم القر يستقر فيه الناس وهو الذي يلي يوم النحر قدمن إىل أفض: اهللا عليه و سلم 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيه بدنات مخس أو ست فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ فلما وجبت جنوهبا قال 

   ما قال قال من شاء اقتطع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كلمة خفية مل أفهمها فقلت للذي إىل جنيب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب إمالءا ثنا حممد بن عبد الوهاب الفراء وجعفر  - ٩٩٩٥
أتى على رجل : بن حممد ثنا حيىي بن حيىي أنا خالد بن عبد اهللا عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبري أن بن عمر 

ة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى اهللا عليه و سلم رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن وهو ينحر بدنته بارك
  حيىي وأخرجه البخاري من حديث يزيد بن زريع عن يونس 



أخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي أنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن  - ٩٩٩٦
رأيت بن عمر ينحر بدنته وهي قائمة معقولة إحدى : ا أبو بشر عن سعيد بن جبري قال منصور ثنا هشيم قال ثن

  يديها صافنة 

أخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو بكر حممد بن عمر بن حفص الزاهد ثنا إبراهيم بن عبد اهللا ح وأخربنا أبو  - ٩٩٩٧
ر حممد بن علي بن دحيم ثنا إبراهيم بن عبد اهللا القاسم زيد بن جعفر بن حممد بن علي العلوي بالكوفة أنا أبو جعف

أنه كان يقرأ هذا احلرف فاذكروا اسم اهللا : العبسي أنا وكيع بن اجلراح عن األعمش عن أيب ظبيان عن بن عباس 
عليها صواف يقول معقولة على ثالثة يقول باسم اهللا واهللا أكرب اللهم منك ولك قال فسئل عن جلودها فقال 

  و ينتفع هبا يتصدق هبا أ

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون بن  - ٩٩٩٨
من قرأها صوافن قال معقولة ومن قرأها : سليمان ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن جماهد قال 

  صواف تصف بني يديه 

الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا أبو خالد األمحر عن  أخربنا أبو علي - ٩٩٩٩
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه : بن جريج عن أيب الزبري عن جابر قال وأخربين عبد الرمحن بن سابط 

ريج عن أيب الزبري عن جابر كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها حديث بن ج
   ٣٣٥موصول وحديثه عن عبد الرمحن بن سابط مرسل 

  باب حنر اإلبل وذبح البقر والغنم قد مضى يف أحاديث ثابتة حنر النيب صلى

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا حممد بن الفضل بن  - ١٠٠٠٠اهللا عليه و سلم البدن بيده 
حممد بن حبان البصري ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن  جابر ثنا موسى بن

حامت قاال ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا عبد اهللا بن املبارك عن حرملة بن عمران عن عبد اهللا بن احلارث األزدي قال 
ليه و سلم يف حجة الوداع وأتى بالبدن فقال شهدت رسول اهللا صلى اهللا ع: مسعت غرفة بن احلارث الكندي قال 

ادعوا يل أبا حسن فدعي له علي فقال له خذ بأسفل احلربة وأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأعالها مث طعنا 
  هبا البدن فلما فرغ ركب بغلته واردف عليا 

و العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أب - ١٠٠٠١
ضحى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : اجلهم السمري ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة ثنا قتادة عن أنس بن مالك قال 

سلم بكبشني أملحني اقرنني فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكرب فذحبهما بيده رواه البخاري يف 
  لم من وجهني آخرين عن شعبة الصحيح عن آدم وأخرجه مس



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ثنا احلسني بن حممد بن زياد ثنا عثمان  - ١٠٠٠٢
ذبح رسول اهللا صلى اهللا : بن أيب شيبة ثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة عن بن جريج عن أيب الزبري عن جابر قال 

   ٣٣٦ة رضي اهللا عنها بقرة يوم النحر رواه مسلم يف الصحيح عن عثمان بن أيب شيبة عليه و سلم عن عائش

  باب ما يستحب من ذبح صاحب النسيكة نسيكته بيده وجواز االستنابة فيه مث

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنا  - ١٠٠٠٣حضوره الذبح ملا يرجى من املغفرة عند سفوح الدم 
جعفر بن حممد بن إبراهيم املوسوي مبكة ثنا أبو حامت حممد بن إدريس احلنظلي ثنا موسى بن إمساعيل ثنا  أبو القاسم

يف صفة حج النيب صلى اهللا عليه و سلم فلما : وهيب بن خالد ثنا جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا 
 وحنر علي رضي اهللا عنه ما غرب وكانت معه مائة كان يوم النحر حنر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثا وستني

بدنة مث أخذ من حلم كل بدنة بضعة وطبخ مجيعا فأكل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعلي رضي اهللا عنه وشربا 
  من املرق أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث حامت بن إمساعيل عن جعفر 

بكر ثنا أبو داود ثنا هارون بن عبد اهللا ثنا حممد ويعلى ابنا أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن  - ١٠٠٠٤
: عبيد قاال ثنا حممد بن إسحاق عن بن أيب جنيح عن جماهد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن علي رضي اهللا عنه قال 

رواه حممد بن  ملا حنر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بدنه فنحر ثالثني بيده وأمرين فنحرت سائرها قال الشيخ كذا
  إسحاق بن يسار ورواية جعفر أصح واهللا أعلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا  - ١٠٠٠٥
وأخربنا علي بن أمحد بن حممد بن أشتة األصبهاين ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا النضر بن إمساعيل إمام مسجد الكوفة ح 

أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أبو مسلم ثنا معقل بن مالك ثنا النضر بن إمساعيل 
يا فاطمة : عن أيب محزة الثمايل عن سعيد بن جبري عن عمران بن حصني قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملته وقويل ان صاليت ونسكي وحمياي قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر ل
وممايت هللا رب العاملني ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني قيل يا رسول اهللا هذا لك وألهل بيتك خاصة 

عمران إال من فأهل ذلك أنتم أم للمسلمني عامة قال بل للمسلمني عامة لفظ حديث بن عبدان مل نكتبه من حديث 
هذا الوجه وليس بقوي وروي عن عمرو بن خالد بإسناده عن علي وعمرو بن خالد متروك وروي عن علي بن أيب 

طالب رضي اهللا عنه أنه قال ال يذبح نسيكة املسلم اليهودي والنصراين وعن بن عباس أنه كره ان يذبح نسيكة 
{ وإن فعل فال إعادة على صاحبه لقول اهللا عز و جل  املسلم اليهودي والنصراين وحنن نكره من ذلك ما كرها
يعين واهللا أعلم ذبائحهم وحنن نذكره بتمامه إن شاء اهللا } وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل هلم 

   ٣٣٧تعاىل يف كتاب الذبائح 

  باب النحر يوم النحر وأيام مىن كلها



احلافظ أنا زاهر بن أمحد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا أبو  أخربنا أبو حامد أمحد بن علي الرازي - ١٠٠٠٦
األزهر ثنا أبو املغرية ثنا سعيد بن عبد العزيز حدثين سليمان بن موسى عن جبري بن مطعم عن النيب صلى اهللا عليه و 

  كل مىن منحر وكل أيام التشريق ذبح : سلم قال 

محد بن منصور ثنا حممد بن بكري احلضرمي ثنا سويد بن عبد العزيز قال وحدثنا أبو بكر بن زياد ثنا أ - ١٠٠٠٧
عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع بن جبري بن مطعم عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

عن  أيام التشريق كلها ذبح األول مرسل وهذا غري قوي ألن راويه سويد وقد رواه أبو معبد عن سليمان: قال 
   ٣٣٨عمرو بن دينار عن جبري وهو قول عطاء واحلسن وحنن نذكره بتمامه إن شاء اهللا يف كتاب الضحايا 

  باب احلرم كله منحر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا حممد بن يعقوب يعين الشيباين ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ح وأنا  - ١٠٠٠٨
ر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا حفص بن غياث عن جعفر بن حممد عن أبيه عن أبو علي الروذباري أنا حممد بن بك

وقفت ههنا بعرفة وعرفة كلها موقف ووقفت ههنا جبمع ومجع كلها : جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
عن موقف وحنرت ههنا ومىن كلها منحر فاحنروا يف رحالكم رواه مسلم يف الصحيح عن عمر بن حفص بن غياث 

  أبيه 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  - ١٠٠٠٩
كل عرفة : عبيد اهللا بن موسى انا أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مكة طريق ومنحر قال يعقوب أسامة بن زيد عند أهل  موقف وكل مزدلفة موقف ومىن كلها منحر وكل فجاج
  بلده املدينة ثقة مأمون 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر الرزاز ثنا أمحد بن حممد بن عيسى ثنا أبو  - ١٠٠١٠
الدماء ومىن من مناحر البدن مبكة ولكنها نزهت عن : حذيفة ثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال 

  مكة 

أخربنا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف الفقيه املهرجاين هبا أنا أبو سهل بشر بن أمحد أنا أمحد بن  - ١٠٠١١
احلسني بن نصر احلذاء ثنا علي بن املديين أبو احلسن ثنا حيىي بن سعيد ثنا بن جريج حدثين عطاء عن بن عباس قال 

  ن الدماء قال بن عباس القائل ومكة من مىن إمنا النحر مبكة ولكن نزهت ع: 

كان ينحر مبكة وأن بن عمر مل يكن ينحر مبكة كان : قال وحدثنا بن جريج حدثين عطاء أن بن عباس  - ١٠٠١٢
  ينحر مبىن 

وأخربنا أبو احلسن أنا أبو سهل أنا أمحد ثنا علي ثنا خالد بن احلارث ثنا عبيد اهللا عن نافع أن بن عمر  - ١٠٠١٣
  كان ينحر باملنحر  :



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا إسحاق بن  - ١٠٠١٤
مبثله قال عبيد اهللا يعين منحر النيب صلى اهللا عليه و سلم رواه : إبراهيم أنا خالد بن احلارث عن عبيد اهللا بن عمر 

بن إبراهيم وقد روينا فيما مضى عن عبد اهللا العمري عن نافع أن بن عمر كان البخاري يف الصحيح عن إسحاق 
   ٣٣٩ينحر مبكة عند املروة وينحر مبىن عند املنحر 

  باب األكل من الضحايا واهلدايا اليت يتطوع هبا صاحبها قال اهللا تعاىل

إبراهيم ثنا احلسني بن حممد بن زياد  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفضل بن - ١٠٠١٥فكلوا منها وأطعموا 
يف صفة حج : وأمحد بن سلمة قاال ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا حامت بن إمساعيل ثنا جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر 

النيب صلى اهللا عليه و سلم قال مث انصرف إىل املنحر فنحر ثالثا وستني بدنة وأعطى عليا فنحر ما غرب وأشركه يف 
ر من كل بدنة ببضعة فجعلت يف قدر فطبخت فأكال من حلمها وشربا من مرقها مث أفاض إىل البيت رواه هديه مث أم

  مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغريه 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر القطان ثنا إبراهيم بن احلارث ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا زهري ثنا  - ١٠٠١٦
حنر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف احلج مائة : ن عن احلكم عن مقسم عن بن عباس قال حممد بن عبد الرمح

بدنة حنر منها بيده ستني وأمر ببقيتها فنحرت فأخذ من كل بدنة بضعة فجمعت يف قدر فأكل منها وحسا من مرقها 
  قيل حملمد ليكون قد أكل من كلها قال حممد نعم 

 احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه أنا عثمان بن سعيد ثنا القعنيب فيما قرأ على مالك أخربنا أبو عبد اهللا - ١٠٠١٧
يا رسول اهللا هنيت عن أكل حلوم الضحايا بعد ثالث : عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عمرة عن عائشة قالت قالوا 

األضحى فكلوا وتصدقوا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا هنيتكم من أجل الدافة اليت دفت حضرة 
  وادخروا أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث مالك 

بعث معي عبد اهللا بن مسعود هبدي تطوعا فقال يل كل أنت وأصحابك ثلث : وروينا عن علقمة قال  - ١٠٠١٨
حممد وتصدق بثلث وابعث إىل أهل أخي عتبة ثلثا أخربناه أبو بكر األصبهاين أنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن 

   ٣٤٠اجلوهري ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن حبيب عن إبراهيم عن علقمة فذكره 

  باب ترك األكل والتخلية بينها وبني الناس

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا الضحاك بن  - ١٠٠١٩
ور بن يزيد عن راشد بن سعد عن عبد اهللا بن حلي عن عبد اهللا بن قرط قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه خملد ثنا ث
إن أعظم األيام عند اهللا يوم النحر مث يوم القر وهو الذي يليه قال وقدمن إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : و سلم 

ما وجبت جنوهبا تكلم بكلمة خفية مل أفهمها فقلت سلم بدنات مخس أو ست فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ فل
  للذي يليين ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قال من شاء اقتطع 



أخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن  - ١٠٠٢٠
  أنه رأى بن عمر أفاض ومل يأكل من حلم نسكه شيئا : لم املصبح منصور ثنا سفيان عن عمرو بن دينار أخربه مس

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب هو األصم ثنا حممد بن اجلهم السمري ثنا آدم ثنا شعبة  - ١٠٠٢١
لوا منها مثل سئل جماهدا يأكل الرجل من أضحيته قال ال يضره أن ال يأكل منها إمنا قوله تعاىل فك: ثنا حصني قال 

   ٣٤١فمن شاء اصطاد } وإذا حللتم فاصطادوا { قوله 

  باب ال يعطى اجلزار من حلومها وجلودها يف جزارهتا شيئا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا حيىي  - ١٠٠٢٢
: عبد الكرمي اجلزري أن جماهدا أخربمها ان عبد الرمحن بن أيب ليلى أخربه عن بن جريج أخربين احلسن بن مسلم و

أن عليا رضي اهللا عنه أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها 
يح عن مسدد وأخرجه حلومها وجلودها وجالهلا يف املساكني وال يعطي يف جزارهتا منها شيئا رواه البخاري يف الصح

  مسلم من وجه آخر عن بن جريج 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن  - ١٠٠٢٣
ن يعقوب إمالءا ثنا حيىي بن حممد وجعفر بن حممد املعروف بالترك وحممد بن عبد الوهاب قال حيىي ثنا وقال اآلخرا
: أنا حيىي بن حيىي أنا أبو خيثمة عن عبد الكرمي عن جماهد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن علي رضي اهللا عنه قال 
أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها واجلتها وأن ال أعطي 

   ٣٤٢يح عن حيىي بن حيىي اجلزار مث قال حنن نعطيه من عندنا رواه مسلم يف الصح

  باب ال يبدل ما أوجبه من اهلدايا بكالمه خبري وال شر منه

أخربنا أبو علي الروذباري ثنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا النفيلي ثنا حممد بن سلمة عن أيب عبد  - ١٠٠٢٤
اب رضي اهللا عنه خبتيا فأعطى أهدى عمر بن اخلط: الرحيم عن جهم بن اجلارود عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه قال 

هبا ثالمثائة دينار فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إين أهديت خبتيا فأعطيت هبا ثالمثائة دينار 
فأبيعها وأشترى بثمنها بدنا أو قال بدنة أو قال بدنة الشك مين قال ال أحنرها إياها قال أبو داود أبو عبد الرحيم 

   ٣٤٣يد خال حممد بن سلمة روى عنه حجاج بن حممد خالد بن يز

  باب ال يأكل من كل هدي كان أصله واجبا عليه مثل فدية األذى والفساد وجزاء

الصيد والنذر واملتعة والقران وغريها روينا فيما مضى عن عطاء عن بن عباس أنه قال يف احلمامة شاة ال يؤكل منها 
امرأته قبل الطواف احنر ناقة مسينة فأطعمها املساكني وروينا عن طاوس وسعيد يتصدق هبا وروينا عنه يف الذي يطأ 

  بن جبري أهنما قاال ال يأكل من جزاء الصيد وال من الفدية 



أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  - ١٠٠٢٥
ن زيد عن ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب سليمان بن حرب ومسدد قاال ثنا محاد ب

ثنا حيىي بن حممد بن حيىي وأمحد بن النضر بن عبد الوهاب قاال ثنا أبو الربيع ثنا محاد بن زيد ثنا أيوب ح وأنا أبو 
واريري ثنا محاد عن أيوب قال مسعت عبد اهللا أخربين أبو الوليد ثنا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار ثنا عبيد اهللا الق

أتى على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زمن : جماهدا حيدث عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة قال 
احلديبية وأنا أوقد حتت برمة يل والقمل يتساقط على وجهي فقال أيؤذيك هوام رأسك قلت نعم قال فاحلق وصم 

ساكني أو انسك نسيكة قال أيوب ما أدري بأي ذلك بدأ رواه البخاري يف الصحيح عن ثالثة أيام أو أطعم ستة م
   ٣٤٤سليمان بن حرب ورواه مسلم عن أيب الربيع وعبيد اهللا القواريري 

  باب ما ال جيزئ من العيوب يف اهلدايا

مان األصبهاين ثنا عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون بن سلي - ١٠٠٢٦
الرمحن بن مهدي ثنا شعبة قال مسعت سليمان بن عبد الرمحن يقول مسعت عبيد بن فريوز يقول قلت للرباء حدثين 
عما كره أو هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من األضاحي فقال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هكذا 

ال جتزىء يف األضاحي العوراء البني عورها : اهللا عليه و سلم أربع  بيده ويدي أقصر من يد رسول اهللا صلى
واملريضة البني مرضها والعرجاء البني عرجها والكسري اليت ال تنقى قال فإين أكره أن يكون نقص يف األذن والقرن 

  قال فما كرهت فدعه وال حترمه على غريك 

اهللا الشيباين ثنا حممد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنا أبو عبد - ١٠٠٢٧
رأى هديا له فيها ناقة عوراء فقال إن كان أصاهبا بعد ما اشتريتموها فأمضوها : مسعر عن أيب حصني أن بن الزبري 

   ٣٤٥وإن كان أصاهبا قبل أن تشتروها فأبدلوها 

  ه حنره وصنع بهباب اهلدي الذي أصله تطوع إذا ساقه فعطب فأدرك ذكات

ما فيما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنا  - ١٠٠٢٨
انطلقت أنا وسنان بن سلمة : عبد الوارث بن سعيد عن أيب التياح الضبعي حدثين موسى بن سلمة اهلذيل قال 

نة يسوقها فأزحفت عليه بالطريق فعيي بشأهنا ان هي ابدعت كيف يأيت هبا فقال معتمرين قال فانطلق سنان معه ببد
لئن قدمت البلد ألستحفني عن ذلك قال فأصبحت فلما نزلنا البطحاء قال انطلق إىل بن عباس نتحدث إليه قال 

مع رجل فذكر له شأن بدنته فقال على اخلبري سقطت بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ست عشرة بدنة 
وامرأة فيها قال مضى مث رجع فقال يا رسول اهللا كيف اصنع مبا أبدع علي منها قال احنرها مث اصبغ نعليها يف دمها 

مث اجعلها على صفحتها فال تأكل منها أنت وال أحد من أهل رفقتك رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 
  و الصحيح ورواه مسدد عن عبد الوارث فقال مثان عشرة بدنة وه

فقد أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنا  - ١٠٠٢٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث بثمان : إمساعيل بن علية ثنا أبو التياح عن موسى بن سلمة عن بن عباس 



الوارث ومل يذكر القصة وقال ازحف بدل أبدع رواه مسلم يف عشرة بدنة مع رجل فذكره مبثل حديث عبد 
  الصحيح عن حيىي بن حيىي وغريه 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أخربنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا  - ١٠٠٣٠
أن النيب صلى : عباس أن ذؤيبا أخربه أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة عن سنان بن سلمة عن بن 

اهللا عليه و سلم بعث معه ببدنتني وأمره إن عرض هلما عطب أن ينحرمها مث يغمس نعاهلما يف دمائهما مث ليضرب 
  بنعل كل واحدة منهما صفحتها وليخلهما والناس وال يأمر فيها بأمر وال يأكل منها هو وال أحد من أصحابه 

اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األصم ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا حممد بن املنهال  أخربنا أبو عبد - ١٠٠٣١
أن : ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة عن سنان بن سلمة عن بن عباس رضي اهللا عنه أن ذؤيبا اخلزاعي حدثه 

ينحرها وان يغمس نعلها يف دمها  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث معه بالبدن وأمره إن عطب منها شيء أن
ويضرب به صفحتها وأمره أن ال يطعم منها شيئا وال أحد من أهل رفقته وان يقسمها أخرجه مسلم يف الصحيح 

  من حديث عبد األعلى بن عبد األعلى عن سعيد بن أيب عروبة دون قوله وأن يقسمها 

الشيباين ثنا حممد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنا أبو عبد اهللا - ١٠٠٣٢
يا رسول اهللا كيف اصنع مبا عطب من اهلدي فأمره أن : عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من أسلم قال قال 

  ينحرها فيطرح نعلها يف دمها وخيلي بينها وبني الناس فيأكلوهنا 

ثنا أبو داود ثنا حممد بن كثري أنا سفيان عن هشام عن أبيه أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر  - ١٠٠٣٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث معه هبدي فقال إن عطب فاحنره مث اصبغ نعله يف : عن ناجية األسلمي 

  دمه مث خل بينه وبني الناس 

إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن بن أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن  - ١٠٠٣٤
من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها مث خلى بينها وبني الناس يأكلوهنا فليس : شهاب عن سعيد بن املسيب أنه قال 

  عليه شيء وإن أكل منها أو أمر بأكلها غرمها 

   ٣٤٦مثل ذلك : قال وحدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد اهللا بن عباس  - ١٠٠٣٥

  باب ما يكون عليه البدل من اهلدايا إذا عطب أو ضل

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن نافع أن  - ١٠٠٣٦
بدهلا من أهدى بدنة فضلت أو ماتت فإهنا إذا كانت نذرا أبدهلا وإن كان تطوعا فإن شاء أ: عبد اهللا بن عمر قال 

  وإن شاء تركها هذا هو الصحيح موقوف وكذلك رواه شعيب بن أيب محزة عن نافع 

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد الرمحن السلمي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٠٠٣٧
بن موسى عن نافع عن بن  العباس بن حممد الدوري ثنا احلسن بن بشر ثنا املعاىف بن عمران عن األوزاعي عن أيوب



من أهدى بدنة تطوعا فعطبت فليس عليه بدل وان كان نذرا فعليه : عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
البدل كذا روي هبذا اإلسناد عن األوزاعي وأظنه ومها فإمنا رواه غريه عن األوزاعي عن عبد اهللا بن عامر األسلمي 

  رفع املوقوفات واهللا أعلم  وعبد اهللا بن عامر يليق به

أخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس األصم أنا العباس بن الوليد بن  - ١٠٠٣٨
مزيد أخربين أيب ثنا األوزاعي ح قال وثنا أبو العباس ثنا الربيع بن سليمان ثنا بشر بن بكر عن األوزاعي حدثين 

: نافع موىل عبد اهللا بن عمر عن عبد اهللا بن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  عبد اهللا بن عامر حدثين
من أهدى تطوعا مث ضلت فإن شاء أبدهلا وإن شاء ترك وإن كانت يف نذر فليبدل ورواه القرقساين عن األوزاعي 

  فخالف اجلماعة يف متنه 

لرزاز وإمساعيل الصفار قاال ثنا سعدان بن نصر أنا حممد بن أخربنا أبو احلسني بن بشران أنا أبو جعفر ا - ١٠٠٣٩
: مصعب القرقساين عن األوزاعي عن عبد اهللا بن عامر عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
من أهدى هديا تطوعا مث عطب فإن شاء أكل وإن شاء ترك وإن كان نذرا فليبدل والصواب رواية اجلماعة عن 

  اعي مث الصحيح رواية مالك عن نافع واهللا أعلم األوز

مرفوعا إال : وقد روي باللفظ األول عن بن أيب الزناد عن موسى بن عقبة عن أيب الزبري عن بن عمر  - ١٠٠٤٠
أن إسناده ضعيف أخربناه أبو بكر بن احلارث انا علي بن عمر ثنا القاضي احملاملي ثنا عبد اهللا بن شبيب ثنا عبد 

  بن سعيد ثنا بن أيب الزناد فذكر فيه إذا ضلت اجلبار 

أخربنا أبو بكر حممد بن أمحد اإلسفرائيين ثنا أبو طاهر حممد بن الفضل بن حممد بن إسحاق بن خزمية  - ١٠٠٤١
ثنا جدي ثنا حممد بن عبد اهللا بن بزيع ثنا زياد يعين بن عبد اهللا البكائي ثنا حممد بن عبد الرمحن وهو بن أيب ليلى 

من ساق هديا تطوعا فعطب فال : ن عطاء عن أيب اخلليل عن أيب قتادة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ع
يأكل منه فإنه إن أكل منه كان عليه بدله ولكن لينحرها مث ليغمس نعلها يف دمها مث ليضرب هبا جنبها وإن كان 

بكر بن خزمية هذا احلديث مرسل بني أيب اخلليل وبني أيب هديا واجبا فليأكل إن شاء فإنه ال بد من قضائه قال أبو 
  قتادة رجل 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس األصم أنا حممد بن عبد  - ١٠٠٤٢
ا ضلت هلا أهن: اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

باب اخلروج إىل  ٣٤٧بدنتان فأرسل عبد اهللا بن الزبري بأخريني فنحرهتما مث وجدت بعد ذلك اللتني ضلتا فنحرهتما 
أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بالل ثنا حيىي بن  - ١٠٠٤٣املدينة مدينة الرسول صلى اهللا عليه و سلم 

ال : هري عن سعيد عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ربيع املكي ثنا سفيان بن عيينة عن الز
تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام واألقصى ومسجدي أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من 

  حديث بن عيينة 



العنربي ثنا هارون بن سعيد  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا إبراهيم بن إمساعيل - ١٠٠٤٤
األيلي ثنا بن وهب حدثين عبد احلميد بن جعفر أن عمران بن أيب أنس حدثهم أن سلمان األغر حدثه أنه مسع أبا 

إمنا يسافر إىل ثالثة مساجد مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد : هريرة خيرب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ب إيل من ألف صالة يف غريه إال مسجد الكعبة رواه مسلم يف الصحيح عن هارون إيلياء والصالة يف مسجدي أح

   ٣٤٨بن سعيد األيلي وثبت يف ذلك عن أيب سعيد اخلدري وغريه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  باب النزول بالبطحاء اليت بذي احلليفة والصالة هبا

ر الفقيه ثنا حممد بن نصر ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النض - ١٠٠٤٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أناخ بالبطحاء اليت بذي احلليفة يصلي هبا : مالك عن نافع عن عبد اهللا بن عمر 

م قال وكان عبد اهللا بن عمر يفعل ذلك رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسل
  عن حيىي بن حيىي 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وحيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب  - ١٠٠٤٦
ثنا حممد بن إمساعيل ثنا إسحاق بن موسى األنصاري ثنا أبو ضمرة أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن 

ج أو العمرة أناخ بالبطحاء اليت بذي احلليفة اليت كان ينيخ هبا رسول اهللا صلى أنه كان إذا صدر من احل: بن عمر 
  اهللا عليه و سلم رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن إسحاق املسييب عن أنس بن عياض 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا أبو سعيد السكري ثنا إمساعيل هو بن  - ١٠٠٤٧
عود اجلحدري ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو احلسن أمحد بن عبدوس الصرام ثنا حممد بن إمساعيل بن مس

مهران ثنا إمساعيل بن مسعود اجلحدري ثنا الفضيل بن سليمان النمريي ثنا موسى بن عقبة حدثين سامل عن عبد اهللا 
سه من ذي احلليفة يف بطن الوادي فقيل له إنك ببطحاء أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أرى يف معر: بن عمر 

مباركة قال موسى وقد أناخ سامل باملناخ الذي كان عبد اهللا بن عمر ينيخ به يتحرى معرس رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم وهو أسفل من املسجد الذي ببطن الوادي الذي بينه وبني الطريق وسطا من ذلك لفظ حديث أيب عبد 

اه البخاري يف الصحيح عن حممد بن أيب بكر عن الفضيل وأخرجه مسلم من حديث إمساعيل بن جعفر عن اهللا رو
  موسى 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود مسعت حممد بن إسحاق املديين يقول  - ١٠٠٤٨
  املعرس على ستة أميال من املدينة : 

لروذباري أنا أبو بكر حممد بن جعفر اآلدمي القارىء ببغداد يف مسجده ثنا أمحد بن أخربنا أبو علي ا - ١٠٠٤٩
عبيد اهللا صاحب النرسي ثنا شبابة بن سوار الفزاري ثنا عبد العزيز بن أيب سلمة عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن 

ن النيب صلى اهللا عليه و سلم نزل أنه كان يتبع آثار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويصلي فيها حىت أ: بن عمر 
باب زيارة قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم  ٣٤٩حتت شجرة فكان بن عمر يصب املاء حتتها حىت ال تيبس 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي السكري ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عباس الترقفي ثنا  - ١٠٠٥٠



محن املقرئ ثنا حيوة بن شريح عن أيب صخر عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط عن أيب عبد اهللا بن يزيد أبو عبد الر
  ما من أحد يسلم علي إال رد اهللا إيل روحي حىت أرد عليه السالم : هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ابور وأبو احلسن علي بن أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املهرجاين بن أيب علي السقاء بنيس - ١٠٠٥١
حممد بن علي املقرئ املهرجاين هبا قاال أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا سليمان بن 

كان إذا قدم من سفر دخل املسجد مث أتى القرب فقال : حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن نافع أن بن عمر 
  ليك يا أبا بكر السالم عليك يا أبتاه السالم عليك يا رسول اهللا السالم ع

وأخربنا أبو أمحد العدل أنا أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن عبد  - ١٠٠٥٢
رأيت عبد اهللا بن عمر يقف على قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم مث يسلم على النيب صلى اهللا : اهللا بن دينار أنه قال 

  ه و سلم ويدعو مث يدعو أليب بكر وعمر رضي اهللا عنهما علي

أخربنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا سوار بن ميمون أبو  - ١٠٠٥٣
اجلراح العبدي قال حدثين رجل من آل عمر عن عمر رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

من زار قربي أو قال من زارين كنت له شفيعا أو شهيدا ومن مات يف أحد احلرمني بعثه اهللا يف اآلمنني يوم : ل يقو
  القيامة هذا إسناد جمهول 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف إمالءا أنا أبو احلسن حممد بن نافع بن إسحاق اخلزاعي مبكة ثنا  - ١٠٠٥٤
ة بن شبيب ثنا عبد الرزاق ثنا حفص بن سليمان أبو عمر عن الليث بن أيب سليم املفضل بن حممد اجلندي ثنا سلم

من حج فزار قربي بعد مويت كان كمن : عن جماهد عن عبد اهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  زارين يف حيايت 

سن بن سفيان ثنا علي بن حجر ثنا حفص وأخربنا أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي احلافظ أنا احل - ١٠٠٥٥
فذكره : بن سليمان ح وأخربنا أبو أمحد ثنا عبد اهللا بن حممد البغوي ثنا أبو الربيع الزهراين ثنا حفص بن أيب داود 

 - ١٠٠٥٦باب فضل الصالة يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  ٣٥٠تفرد به حفص وهو ضعيف 
أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا حممد بن غالب ثنا عبد اهللا هو القعنيب عن مالك عن زيد  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ

بن رباح عن أيب عبد اهللا األغر ومالك عن عبيد اهللا بن سلمان عن أبيه األغر عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 
 املسجد احلرام رواه البخاري يف صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سواه إال: صلى اهللا عليه و سلم 

  الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم من حديث بن املسيب وغريه عن أيب هريرة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان وأبو حممد عبد الرمحن بن أيب  - ١٠٠٥٧
مد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حممد بن عبيد عن عبيد اهللا بن حامد املقرئ قالوا ثنا أبو العباس حم

صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة : عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  يف غريه من املساجد إال املسجد احلرام أخرجه مسلم يف الصحيح من أوجه عن عبيد اهللا 



ثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنا أبو حممد عبد الرمحن بن حيىي الزهري القاضي مبكة ثنا أبو حيىي حد - ١٠٠٥٨
عبد اهللا بن أمحد بن زكريا ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن حبيب املعلم عن عطاء بن أيب رباح عن عبد اهللا 

صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما : و سلم بن الزبري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  سواه إال املسجد احلرام وصالة يف املسجد احلرام خري من مائة صالة يف مسجدي 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل أنا أبو أمحد محزة بن حممد بن العباس ثنا إبراهيم بن عبد الرحيم  - ١٠٠٥٩
سألت رسول : مت عن محيد بن صخر عن أيب سلمة عن أيب سعيد اخلدري قال بن دنوقا أنبأ زكريا بن عدي ثنا حا

اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املسجد الذي أسس على التقوى فقال هو مسجدي هذا رواه مسلم يف الصحيح عن 
  أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن حامت بن إمساعيل 

األعرايب ثنا حممد بن احلجاج الكويف ثنا حممد بن فضيل وأخربنا أبو حممد بن يوسف ثنا أبو سعيد بن  - ١٠٠٦٠
صالة : بن غزوان الضيب عن عبد امللك عن عطاء عن عبد اهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٣٥١يف مسجدي هذا تعدل ألف صالة فيما سواه من املساجد إال املسجد احلرام فهو أفضل 

  باب يف الروضة

ربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامد املقرئ وأبو عثمان بن سعيد بن حممد أخ - ١٠٠٦١
بن حممد بن عبدان قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حممد بن عبيد عن عبيد اهللا 

الدوري ثنا أبو عبد اهللا حممد بن بشر العبدي أنا عبيد اهللا ح وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو العباس ثنا العباس بن حممد 
ما بني : بن عمر عن خبيب بن عبد الرمحن عن حفص بن عاصم عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

اض قربي ومنربي ويف رواية بن عبيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن ما بني منربي وبييت روضة من ري
  اجلنة ومنربي على حوضي أخرجاه يف الصحيح من حديث عبيد اهللا 

أخربنا أبو علي الروذباري بطوس أنا أبو حممد بن شوذب املقرئ بواسط ثنا أمحد بن سنان ثنا عبد  - ١٠٠٦٢
د الرمحن بن مهدي ثنا سفيان ومالك بن أنس عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عباد بن متيم عن عمه عبد اهللا بن زي

ما بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة رواه البخاري يف : املازين قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ٣٥٢الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف ورواه مسلم عن قتيبة عن مالك 

  باب يف إسطوانة التوبة

هللا بن حممد بن ناجية ثنا أبو موسى ثنا أخربنا أبو عمرو األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو عبد ا - ١٠٠٦٣
كان سلمة يعين بن األكوع يتحرى الصالة عند اإلسطوانة اليت عند املصحف قلت : مكي ثنا يزيد بن أيب عبيد قال 

يا أبا مسلم أراك تتحرى الصالة عند هذه اإلسطوانة قال رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يتحرى الصالة عندها 
   الصحيح عن مكي بن إبراهيم ورواه مسلم عن أيب موسى حممد بن املثىن رواه البخاري يف



أخربنا أبو احلسن بن إسحاق البزاز ببغداد أنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد الفاكهي مبكة ثنا أبو حيىي بن  - ١٠٠٦٤
أن رسول اهللا : ن عمر أيب مسرة ثنا حيىي بن حممد اجلاري ثنا عبد العزيز بن حممد عن عيسى بن عمر عن نافع عن ب

صلى اهللا عليه و سلم كان إذا اعتكف يطرح له فراشه أو سريره إىل إسطوانة التوبة مما يلي القبلة يستند إليها فيما 
  قال عبد العزيز 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنا حممد بن إسحاق بن أيوب الضبغي أنا احلسن بن علي بن زياد ثنا بن أيب  - ١٠٠٦٥
كان يقول يف اإلسطوانة اليت :  أخي عن سليمان بن بالل عن الضحاك بن عثمان عن نافع أن بن عمر أويس حدثين

باب منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  ٣٥٣ارتبط إليها أبو لبابة الثالثة من القرب وهي الثالثة من الرحبة 
ب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو عاصم أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقو - ١٠٠٦٦

النبيل عن هشام بن سعد ح وأخربنا أبو احلسن بن بشران العدل أنا أبو جعفر بن حممد بن عمرو الرزاز ثنا حيىي بن 
: جعفر أنا الضحاك بن خملد أنا هشام بن سعد عن أيب حازم عن سهل بن سعد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

ترعة من ترع اجلنة ويف رواية الصغاين قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكره رفعه هشام ومل  منربي على
  يرفعه عبد العزيز بن أيب حازم يف أصح الروايتني عنه 

أخربنا أبو احلسن العالء بن حممد بن أيب سعيد اإلسفرائيين هبا ثنا بشر بن أمحد ثنا إبراهيم بن علي  - ١٠٠٦٧
كنا نقول إن املنرب على ترعة من : ثنا حيىي بن حيىي أنا عبد العزيز بن أيب حازم عن أبيه عن سهل أنه قال الذهلي 

  ترع اجلنة قال سهل هل تدرون ما الترعة قلنا نعم الباب قال نعم هو الباب وروي عنه مرفوعا على لفظ آخر 

لرمحن بن عبيد اهللا احلريف قاال أنا محزة بن حممد أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل وأبو القاسم عبد ا - ١٠٠٦٨
بن العباس ثنا حممد بن غالب ثنا حممد بن بكري احلضرمي ثنا عبد العزيز بن أيب حازم عن أيب حازم عن سهل بن 

ما بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة وقوائم منربي رواتب يف اجلنة : سعد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  ختلف فيه على أيب سلمة بن عبد الرمحن فقيل عنه عن أيب هريرة وقيل عنه عن أم سلمة واختلف عنه يف متنه وا

أخربنا أبو القاسم علي بن حممد بن علي بن يعقوب األيادي ببغداد أنا أمحد بن يوسف بن خالد ثنا  - ١٠٠٦٩
كر أمحد بن احلسن احلريي أنا حاجب بن أمحد احلارث بن حممد ثنا سعيد بن عامر عن حممد بن عمرو ح وأنا أبو ب

الطوسي ثنا حممد بن حيىي ثنا يزيد بن هارون أنا حممد بن عمرو يعين بن علقمة عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب 
منربي هذا على ترعة من ترع اجلنة زاد سعيد يف روايته قيل : هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  الترعة قال املرتفع خالفه عمار الدهين عن أيب سلمة يف إسناده ومتنه  حملمد ما

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي ثنا عثمان بن عمر الضيب ثنا حممد بن كثري ثنا سفيان ح  - ١٠٠٧٠
فر حممد بن غالب بن وأنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا احلريف ببغداد ثنا محزة بن حممد بن العباس ثنا أبو جع

حرب الضيب ثنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان عن عمار الدهين عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أم سلمة عن النيب 
قوائم منربي رواتب يف اجلنة ويف رواية عبد الرزاق قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : صلى اهللا عليه و سلم قال 

وإبراهيم بن طهمان عن عمار الدهين وروي عن زائدة عن عمار عن أيب  و سلم وكذلك رواه سفيان بن عيينة
   ٣٥٤سلمة عن أيب هريرة على لفظ حديث أم سلمة 



  باب إتيان مسجد قباء والصالة فيه

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ثنا  - ١٠٠٧١
مد بن منصور احلارثي ثنا حيىي بن سعيد القطان ثنا عبيد اهللا بن عمر ح وأخربنا أبو عبد اهللا عبد الرمحن بن حم

احلافظ وأبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان وأبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامد املقرئ وأبو نصر أمحد بن 
ا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي الفامي وأبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن علي بن معاوية قالوا ثن

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يأيت : علي بن عفان ثنا حممد بن عبيد عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر 
قباء ماشيا وراكبا ويف حديث حيىي راكبا وماشيا رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد عن حيىي ورواه مسلم عن أيب 

  ىي موسى عن حي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حممد بن  - ١٠٠٧٢
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأيت مسجد : عبد اهللا بن منري ثنا أيب ثنا عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر قال 

لي فيه ركعتني رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن منري قال قباء راكبا وماشيا زاد بن منري يف روايته فيص
  البخاري وزاد عبد اهللا بن منري فذكره وأخرجاه من حديث حيىي القطان 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا أمحد بن حازم أنا عبيد  - ١٠٠٧٣
كان رسول اهللا صلى : وقبيصة عن سفيان عن عبد اهللا بن دينار قال مسعت بن عمر يقول  اهللا بن موسى وأبو نعيم

اهللا عليه و سلم يأيت مسجد قباء راكبا وماشيا رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم وأخرجه مسلم من وجه أخر 
  عن الثوري 

يل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنا إمساع - ١٠٠٧٤
مل يكن بن عمر يصلي الضحى إال أن يأيت مسجد قباء يصلي فيه ألن : سفيان بن عيينة عن عبد اهللا بن دينار قال 

النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يأتيه كل سبت رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن سفيان دون ذكره 
  صالة الضحى 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا أبو  - ١٠٠٧٥
أسامة ثنا عبد احلميد بن جعفر حدثين أبو األبرد موسى بن سليم موىل بين خطمة أنه مسع أسيد بن ظهري األنصاري 

: سلم حيدث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  رضي اهللا تعاىل عنه وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و
صالة يف مسجد قباء كعمرة رواه البخاري يف التاريخ عن عبد اهللا بن أيب شيبة عن أيب أسامة إال أنه قال يف متنه من 

  أتى مسجد قباء فصلى فيه كانت كعمرة 

مان بن سعيد الدارمي ثنا علي بن عبد وحدثنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن حممد العنزي ثنا عث - ١٠٠٧٦
اهللا املديين ثنا محاد بن أسامة ثنا هاشم بن هاشم قال مسعت عامر بن سعد وعائشة بنت سعد يقوالن مسعنا سعدا 

   ٣٥٥إلن أصلي يف مسجد قباء أحب إيل من أن أصلي يف بيت املقدس : يقول 



  باب زيارة القبور اليت يف بقيع الغرقد

أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي ثنا إمساعيل بن أخربنا  - ١٠٠٧٧
قالت كان رسول اهللا صلى : جعفر املديين عن شريك بن أيب منر عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا 

سلم خيرج من آخر الليل إىل البقيع فيقول السالم اهللا عليه و سلم كلما كان ليلتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
عليكم دار قوم مؤمنني وآتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون اللهم اغفر ألهل بقيع 

  الغرقد 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا حامد بن شعيب ثنا حيىي بن أيوب ثنا إمساعيل بن  - ١٠٠٧٨
فذكره رواه مسلم يف : عفر ح قال وأخربين أبو الوليد أنا احلسن بن سفيان ثنا قتيبة بن سعيد ثنا إمساعيل ج

   ٣٥٦الصحيح عن حيىي بن حيىي وحيىي بن أيوب وقتيبة 

  باب زيارة قبور الشهداء

ن حممد الزعفراين أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف من أصله أنا أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن ب - ١٠٠٧٩
ثنا علي بن عبد اهللا ثنا حممد بن معن أنا داود بن خالد بن دينار أنه مر هو ورجل يقال له بن يوسف من بين متيم 

على ربيعة بن أيب عبد الرمحن فقال بن يوسف إنا لنجد عند غريك من احلديث ما ال جند عندك قال عندي حديث 
طلحة بن عبيد اهللا زعم أنه مل يسمع طلحة حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا كثري ولكن ربيعة بن اهلدير وكان يلزم 

خرجنا مع رسول اهللا : عليه و سلم غري حديث واحد قال ربيعة فقلت له ما هو قال قال يل طلحة بن عبيد اهللا 
 هذه قبور إخواننا صلى اهللا عليه و سلم فلما أشرفنا على حرة واقم تدلينا منها فإذا قبور مبحنية فقلنا يا رسول اهللا

فقال هذه قبور أصحابنا مث خرجنا فلما جئنا قبور الشهداء قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذه قبور 
  إخواننا 

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا حممد بن الفضل بن جابر السقطي ثنا حامد يعين بن  - ١٠٠٨٠
 اخلزاعي ثنا داود بن خالد بن دينار عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن ربيعة بن عبد اهللا حيىي ثنا حممد بن معن املدين

بن اهلدير قال ما مسعت طلحة بن عبيد اهللا حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حديثا قط غري حديث واحد 
  فذكره بنحوه : 

ن يعقوب ثنا جعفر بن حممد بن شاكر الصائغ ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد ب - ١٠٠٨١
رأيت بن عمر إذا ذهب إىل قبور الشهداء على : إبراهيم بن املنذر ثنا عيسى بن املغرية عن أيب مودود عن نافع قال 

ناقته ردها هكذا وهكذا فقيل له يف ذلك فقال إين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف هذا الطريق على ناقته 
  قلت لعل خفي يقع على خفه ف

  مجاع أبواب آداب السفر

 )٣٥٧   



  باب االستخارة

أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم اإلمام رمحه اهللا أنا أبو جعفر حممد بن علي اجلوسقاين  - ١٠٠٨٢
كان رسول اهللا : عبد اهللا  ثنا احلسن بن سفيان ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بن أيب املوال عن حممد بن املنكدر عن جابر بن

صلى اهللا عليه و سلم يعلمنا االستخارة يف األمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم باألمر 
فلريكع ركعتني من غري الفريضة مث ليقل اللهم إين أستخريك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم 

ال أعلم وأنت عالم الغيوب اللهم ان كنت تعلم أن هذا األمر خري يل يف ديين ومعاشي فإنك تقدر وال أقدر وتعلم و
وعاقبة أمري أو قال يف عاجل أمري وآجله فاقدره يل ويسره يل مث بارك يل فيه وإن كنت تعلم أن هذا األمر شر يل 

اقدر يل اخلري حيث كان مث يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عين واصرفين عنه و
   ٣٥٨رضين به قال ويسمى حاجته رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد 

  باب الدعاء إذا سافر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا حامد بن عمر البكراوي  - ١٠٠٨٣
كان النيب صلى : د عن عاصم األحول عن عبد اهللا بن سرجس قال وأمحد بن عبدة الضيب عن عبد الواحد بن زيا

اهللا عليه و سلم إذا سافر قال اللهم أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل اللهم اصحبنا يف سفرنا واخلفنا يف 
من سوء أهلنا اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة املنقلب ومن احلور بعد الكور ومن دعوة املظلومني و

  املنظر يف األهل واملال رواه مسلم يف الصحيح عن حامد بن عمر 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا زياد بن اخلليل وعثمان بن عمر قاال ثنا  - ١٠٠٨٤
إذا أراد أن  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: مسدد ثنا أبو األحوص ثنا مساك عن عكرمة عن بن عباس قال 

خيرج يف سفر مل يقل زياد يف سفر قال اللهم أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل اللهم إين أعوذ بك من 
الضبنة يف السفر والكآبة يف املنقلب اللهم اقبض لنا األرض وهون علينا السفر فإذا أراد الرجوع قال آيبون تائبون 

  توبا لربنا أوبا ال يغادر علينا حوبا لربنا حامدون فإذا دخل أهله قال توبا 

بإسناده حنو : وأخربنا علي أنا أمحد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا مسدد ثنا أبو األحوص عن مساك فذكره  - ١٠٠٨٥
  حديث عثمان بن عمر 

رمحن بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو القاسم جعفر بن أمحد بن حممد الصويف الرازي ثنا عبد ال - ١٠٠٨٦
أيب حامت ثنا هارون بن إسحاق اهلمداين ثنا احملاريب عن عمرو بن مساور العجلي عن احلسن البصري عن أنس بن 

مل يرد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سفرا إال قال حني ينهض من جلوسه اللهم بك انتشرت وإليك : مالك قال 
أمهين وما ال اهتم به وما أنت أعلم به مين اللهم زودين  توجهت وبك اعتصمت أنت ثقيت ورجائي اللهم اكفين ما

التقوى واغفر يل ذنيب ووجهين إىل اخلري حيث ما توجهت مث خيرج هكذا يقوله العوام بك انتشرت وأبو سليمان 
   ٣٥٩اخلطايب رمحه اهللا كان يقول الصحيح ابتسرت يعين ابتدأت سفري 



  باب اليوم الذي يستحب أن يكون خروجه فيه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن احلريي قالوا ثنا أبو العباس  - ١٠٠٨٧
أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أخربين بن وهب أخربين يونس بن يزيد عن بن شهاب قال حدثين عبد الرمحن 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرج يف سفر جلهاد وغريه قلما كان رسول : بن كعب بن مالك عن أبيه أنه كان يقول 
  إال يوم اخلميس أخرجاه يف الصحيح يف حديث توبة كعب بن مالك 

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا الدينوري حممد بن عبد اهللا ثنا سعيد بن منصور ثنا  - ١٠٠٨٨
: عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك قال  عبد اهللا بن املبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري

قلما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرج يف سفر إال يوم اخلميس رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن 
   ٣٦٠حممد عن بن املبارك 

  باب ما يقول إذا خرج من بيته

بن قانع أنا أمحد بن اخلليل الرازي ثنا أبو غسان حممد أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنا عبد الباقي  - ١٠٠٨٩
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا : بن عمرو ثنا جرير عن منصور وعطاء عن الشعيب عن أم سلمة قالت 

  خرج من بيته يقول باسم اهللا اللهم إين أعوذ بك أن أزل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جيهل علي 

ربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنا أبو علي الرفاء ثنا إبراهيم احلريب ثنا سعيد بن حيىي ثنا أخ - ١٠٠٩٠
أيب ثنا بن جريج عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

هللا يقال وقيت وكفيت ورواه حجاج بن حممد عن بن من قال باسم اهللا توكلت على اهللا ال حول وال قوة إال با: 
   ٣٦١جريج وزاد فيه إذا خرج من بيته 

  باب التوديع

أخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة أنا أبو جعفر بن حممد بن علي بن دحيم ثنا  - ١٠٠٩١
يل بن جرير عن قزعة قال أرسلين بن عمر إىل أمحد بن حازم أنا أبو نعيم ثنا عبد العزيز بن عمر عن حيىي بن إمساع

أودعك كما ودعين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأرسلين إىل حاجة له فقال أستودع : حاجة فأخذ بيدي وقال 
  اهللا دينك وأمانتك وخواتيم عملك 

بن أمحد اخلزاز ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا عبد الرمحن بن محدان اجلالب هبمذان ثنا إسحاق  - ١٠٠٩٢
كنت عند بن عمر فجاءه رجل فقال : إسحاق بن سليمان ثنا حنظلة بن أيب سفيان أنه مسع القاسم بن حممد يقول 

أردت سفرا فقال عبد اهللا انتظر حىت أودعك كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يودعنا أستودع اهللا دينك 
  وأمانتك وخواتيم عملك 



أبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد  أخربنا - ١٠٠٩٣
عن رسول : بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب أخربين أسامة بن زيد الليثي عن سعيد املقربي عن أيب هريرة 

لم وهو يريد سفرا فسلم عليه فقال رسول اهللا اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و س
صلى اهللا عليه و سلم أوصيك بتقوى اهللا والتكبري على كل شرف حىت إذا أدبر الرجل قال اللهم أزو له األرض 

  وهون عليه السفر 

يد بن أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين ثنا عبد اهللا بن حممد بن سع - ١٠٠٩٤
أيب مرمي ثنا الفريايب وحدثنا حفص بن عمر الرقي ثنا قبيصة قاال ثنا سفيان عن عاصم بن عبيد اهللا عن سامل عن أبيه 

أن عمر استأذن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف العمرة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اشركنا يف صاحل دعائك : 
  وال تنسنا 

وسف أنا أبو حممد عبد الرمحن بن حيىي الزهري القاضي ثنا حممد بن إمساعيل حدثنا عبد اهللا بن ي - ١٠٠٩٥
الصائغ ثنا سليمان بن حرب ح وأنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا إبراهيم بن عبد اهللا ثنا سليمان بن 

ن أبيه عن عمر رضي حرب وعمرو بن مرزوق وحجاج بن منهال قالوا ثنا شعبة أنا عاصم بن عبيد اهللا عن سامل ع
أنه استأذن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف عمرة فأذن له وقال ال تنسنا يا أخي من دعائك قال فقال يل : اهللا عنه 

كلمة ما يسرين أن يل هبا الدنيا قال شعبة فلقيت عاصما بعد باملدينة فحدثنيه وقال فيه أشركنا يا أخي يف دعائك 
ناده مسعت سامل بن عبد اهللا حيدث عن أبيه عن عمر وقال يف متنه فقال يل كلمة ما ويف رواية بن يوسف قال يف إس

   ٣٦٢أحب أن يل هبا الدنيا وإثبات أخي يف أوله وأخي يف آخره من جهته 

  باب ما يقول إذا ركب

باس حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قالوا ثنا أبو الع - ١٠٠٩٦
يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب أخربين بن جريج أن أبا الزبري أخربه ح وأخربنا أبو احلسني 
علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا أمحد بن الوليد ثنا حجاج بن حممد قال 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا : ن عليا األزدي أخربه أن بن عمر علمه قال بن جريج أخربين أبو الزبري أ
استوى على بعريه خارجا إىل سفر كرب ثالثا مث قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني وإنا إىل ربنا 

هون علينا سفرنا واطو عنا ملنقلبون اللهم إنا نسألك يف سفرنا هذا الرب والتقوى ومن العمل ما حتب وترضى اللهم 
بعده اللهم أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة املنقلب وسؤ 

املنظر يف األهل واملال قال وإذا رجع قاهلن وزاد فيهن آيبون تائبون لربنا حامدون لفظ حديث حجاج ويف رواية بن 
نا هذا ومل يقل حتب وقال اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة املنظر وسؤ وهب اللهم إنا نسألك يف مسري

  املنقلب وزاد عابدون لربنا حامدون والباقي مثله رواه مسلم يف الصحيح عن هارون بن عبد اهللا عن حجاج 

عبد الرزاق أنا أخربنا علي بن حممد بن بشران أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا  - ١٠٠٩٧
شهد عليا رضي اهللا عنه حني ركب فلما وضع رجله يف : معمر عن أيب إسحاق قال أخربين علي بن ربيعة أنه 

الركاب قال باسم اهللا فلما استوى قال احلمد هللا مث قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني وإنا إىل ربنا 



ل ال إله إال أنت ظلمت نفسي فاغفر يل إنه ال يغفر الذنوب إال أنت مث ضحك ملنقلبون مث محد ثالثا وكرب ثالثا مث قا
فقيل له ما يضحكك يا أمري املؤمنني قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعل مثل ما فعلت وقال مثل ما 

أنت ظلمت نفسي قلت مث ضحك فقلنا ما يضحكك يا نيب اهللا قال العبد أو قال عجبت للعبد إذا قال ال إله إال 
  فاغفر يل إنه ال يغفر الذنوب إال أنت يعلم أنه ال يغفر الذنوب إال هو 

وأخربنا بن بشران أنا إمساعيل الصفار ثنا أمحد بن منصور حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن منصور عن  - ١٠٠٩٨
ردفه الشيطان فقال له تغن فإن  إذا ركب الرجل الدابة فلم يذكر اسم اهللا: جماهد عن أيب معمر عن بن مسعود قال 

  مل حيسن قال له متن 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا علي بن حممد بن عقبة الشيباين بالكوفة ثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري  - ١٠٠٩٩
ثنا حممد بن عبيد الطنافسي ثنا حممد بن إسحاق عن حممد بن إبراهيم بن التيمي عن عمرو بن احلكم بن ثوبان عن 

محلنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج فقلنا يا : أيب الس اخلزاعي قال 
رسول اهللا ما نرى أن حتملنا هذه فقال ما من بعري إال على ذروته شيطان فاذكروا اسم اهللا إذا ركبتموها كما 

   ٣٦٣أمركم مث امتهنوها ألنفسكم فإمنا حيمل اهللا 

  ول إذا رأى قرية يريد دخوهلاباب ما يق

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا حيىي بن إبراهيم قالوا ثنا أبو العباس  - ١٠١٠٠
حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب أخربين حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن 

أن النيب صلى اهللا : ه أن كعبا حدثه أن صهيبا صاحب النيب صلى اهللا عليه و سلم حدثه عطاء بن أيب مروان عن أبي
عليه و سلم مل ير قرية يريد دخوهلا إال قال حني يراها اللهم رب السماوات السبع وما أظللن ورب األرضني السبع 

القرية وخري أهلها ونعوذ بك من وما اقللن ورب الشياطني وما اضللن ورب الرياح وما ذرين فإنا نسألك خري هذه 
شرها وشر أهلها وشر ما فيها ذكر أبيه سقط من رواية أيب زكريا وأيب بكر وهو يف رواية أيب عبد اهللا احلافظ وهو 
فيه فقد رواه بن أيب أويس عن بن وهب كذلك وقال سعيد بن عبد احلميد عن بن أيب الزناد عن موسى بن عقبة 

أبيه عن عبد الرمحن بن مغيث عن كعب عن صهيب وروي ذلك من وجه ضعيف عن عن عطاء بن أيب مروان عن 
   ٣٦٤أيب مروان األسلمي عن أبيه عن جده قال خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل خيرب فذكر حنوه 

  باب ما يقول إذا جن عليه الليل وهو يف السفر

بار السكري ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عباس أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجل - ١٠١٠١
بن عبد اهللا الترقفي ثنا أبو املغرية ثنا صفوان ثنا شريح بن عبيد احلضرمي أنه مسع الزبري بن الوليد حيدث عن عبد 

ركه الليل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا غزا أو سافر فأد: اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال 
قال يا أرض ريب وربك اهللا أعوذ باهللا من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك أعوذ باهللا من 

   ٣٦٥شر كل أسد وأسود وحية وعقرب ومن ساكن البلد ومن شر والد وما ولد 



  باب ما يقول إذا نزل منزال

بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا حيىي هو بن بكري أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد  - ١٠١٠٢
ثنا الليث عن بن أيب حبيب عن احلارث بن يعقوب أن يعقوب بن عبد اهللا حدثه أنه مسع بسر بن سعيد أنه مسع سعد 

بن أيب وقاص رضي اهللا عنه يقول مسعت خولة بنت حكيم األسلمية تقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ن نزل منزال مث قال أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق مل يضره شيء حىت يرحتل من منزله ذلك م: يقول 

  رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة وبن الرمح عن الليث بن سعد 

وأخربنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب طاهر الدقاق بن البياض ببغداد أنا علي بن حممد بن سليمان  - ١٠١٠٣
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا : قي ثنا أبو قالبة ثنا حيىي بن كثري ثنا عثمان بن سعد عن أنس قال اخلر

   ٣٦٦نزل منزال مل يرحتل حىت يصلي فيه ركعتني 

  باب ما يقول إذا خاف قوما

أخربنا علي بن أخربنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ح و - ١٠١٠٤
أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا عباس األسفاطي ثنا عمرو بن مرزوق قاال ثنا عمران عن قتادة عن أيب 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إين اجعلك يف حنورهم وأعوذ : بردة عن أيب موسى 
  بيه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا دعا على قوم فذكره بك من شرورهم ويف رواية أيب داود عن أ

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد  - ١٠١٠٥
أن النيب صلى  :بن أيب بكر ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن أيب بردة بن عبد اهللا بن قيس أن أباه حدثه 

   ٣٦٧اهللا عليه و سلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا جنعلك يف حنورهم ونعوذ بك من شرورهم 

  باب كراهية تعليق األجراس وتقليد األوتار

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان أنا بن وهب أخربين  - ١٠١٠٦
بالل حدثين العالء ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا الشيباين حدثين أيب حدثين قتيبة بن سليمان بن 

اجلرس مزامري : سعيد ثنا إمساعيل بن جعفر ثنا العالء عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  الصحيح عن قتيبة بن سعيد وغريه  الشيطان ويف رواية سليمان مزمار الشياطني رواه مسلم يف

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة أنا إسحاق بن إبراهيم أنا جرير  - ١٠١٠٧
ال تصحب املالئكة رفقة : عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن جرير وروي يف اجلرس عن أم حبيبة رضي اهللا  فيها جرس أو كلب
  عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 



أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنا أبو احلسن املصري ثنا حيىي بن عثمان بن صاحل ثنا أيب وإسحاق  - ١٠١٠٨
ربيعة عن عراك بن مالك عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أيب اجلراح بن بكر قاال ثنا بكر بن مضر عن جعفر بن 

: موىل أم حبيبة عن أم حبيبة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  ال تصحب املالئكة الرفقة اليت فيها اجلرس 

ر بن إسحاق ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بك - ١٠١٠٩
كان مع رسول اهللا صلى اهللا : على مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عباد بن متيم أن أبا بشري األنصاري أخربه أنه 

بكر حسبت عليه و سلم يف بعض أسفاره قال فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رسوال قال عبد اهللا بن أيب 
أنه قال والناس يف مبيتهم ال يبقني يف رقبة بعري قالدة من وتر أو قالدة إال قطعت قال مالك أرى ذلك من العني 

   ٣٦٨رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

  باب النهي عن ركوب اجلاللة

نا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع أخربنا أبو علي الروذباري أ - ١٠١١٠
هنى عن ركوب اجلاللة ورواه عمرو بن أيب قيس عن أيوب فقال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن بن عمر قال 

  سلم 

عفان ثنا محاد بن سلمة ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حممد هو الصغاين ثنا - ١٠١١١
قتادة عن ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا جعفر بن حممد بن نصري اخللدي ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا األسود بن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الشرب : عامر ثنا محاد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس 
   ٣٦٩اجلاللة وعن اجملثمة وروي يف ذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا  من يف السقاء وعن ركوب

  باب النهي عن لعن البهيمة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا عبد  - ١٠١١٢
بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد  الوهاب الثقفي ح وأخربنا أبو عبد اهللا أنا أبو الفضل

قال بينما رسول اهللا : الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي ثنا أيوب عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني 
عليه و  صلى اهللا عليه و سلم يف سفر وامرأة من األنصار على ناقة هلا فضجرت فلعنتها فقال رسول اهللا صلى اهللا

سلم خلوا عنها وعروها فإهنا ملعونة قال فكان ال يأويها أحد رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر عن عبد 
الوهاب ورواه محاد بن زيد عن أيوب قال يف احلديث ضعوا عنها فإهنا ملعونة فوضعوا عنها قال عمران كأين أنظر 

  إليها ناقة ورقاء 

بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن عبد أخربنا أبو احلسني علي  - ١٠١١٣
بينما جارية على : امللك الواسطي ثنا يزيد بن هارون أنا سليمان التيمي عن أيب عثمان عن أيب برزة األسلمي قال 

ى اهللا عليه و سلم فأبصرته راحلة أو بعري عليها بعض متاع القوم بني جبلني فتضايق هبا اجلبل فأتى رسول اهللا صل



فجعلت تقول حل اللهم العنه حل اللهم العنه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم من صاحب اجلارية ال تصاحبنا 
   ٣٧٠راحلة أو بعري عليها لعنة أو كما قال أخرجه مسلم يف الصحيح من أوجه عن التيمي 

  باب النهي عن الضرب يف الوجه

الفقيه أنا أبو حامد بن بالل البزاز ثنا إبراهيم بن احلارث البغدادي ثنا حجاج بن  أخربنا أبو طاهر - ١٠١١٤
هنى رسول اهللا صلى : حممد األعور املصيصي قال قال بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول 

هارون احلمال عن حجاج اهللا عليه و سلم عن الوسم يف الوجه والضرب يف الوجه رواه مسلم يف الصحيح عن 
٣٧١   

  باب كراهية دوام الوقوف على الدابة لغري حاجة وترك النزول عنها للحاجة

أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الوهاب بن جندة ثنا بن عياش عن حيىي  - ١٠١١٥
إياكم أن تتخذوا ظهور : ى اهللا عليه و سلم قال بن أيب عمرو السيباين عن أيب مرمي عن أيب هريرة عن النيب صل

دوابكم منابر فإن اهللا عز و جل إمنا سخرها لكم لتبلغكم إىل بلد مل تكونوا بالغيه إال بشق األنفس وجعل لكم 
  األرض فعليها فاقضوا حاجاتكم 

براهيم بن احلسني ثنا شبابة أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو جعفر أمحد بن عبيد احلافظ هبمذان ثنا إ - ١٠١١٦
بن سوار ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه وكان من أصحاب النيب 

اركبوا هذه الدواب ساملة وايتدعوها ساملة وال تتخذوها : صلى اهللا عليه و سلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  وأظنه آدم بن أيب إياس بدل شبابة بن سوار واهللا أعلم  كراسي كذا وجدته يف املستدرك

وقد أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا أمحد بن إبراهيم بن ملحان ثنا حيىي بن بكري  - ١٠١١٧
يمان حدثنا الليث ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا احلسن بن علي بن زياد ثنا سعيد بن سل

   ٣٧٢بإسناده مثله : الواسطي ثنا الليث بن سعد فذكره 

  باب النزول للرواح

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن السرخسي  - ١٠١١٨
ا عبد اهللا عن سليمان بن الدغويل ببخارى ثنا جدي ثنا حممد بن عبد اهللا بن قهزاذ ثنا أبو الوزير حممد بن أعني أن

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صلى الفجر : بالل عن حيىي بن سعيد األنصاري عن أنس بن مالك قال 
   ٣٧٣يف السفر مشى زاد فيه غريه قليال وناقته تقاد 

  باب يف اجلنائب



د بن رافع ثنا بن أيب فديك حدثين عبد أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حمم - ١٠١١٩
تكون إبل للشياطني : اهللا بن أيب حيىي عن سعيد بن أيب هند قال قال أبو هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وبيوت للشياطني فأما إبل الشياطني فقد رأيتها خيرج أحدكم بنجيبات معه قد امسنها فال يعلو بعريا منها ومير بأخيه 
نقطع به فال حيمله وأما بيوت الشياطني فلم أرها كان سعيد يقول ال أراها إال هذه األقفاص اليت يستر الناس قد ا

   ٣٧٤بالديباج 

  باب كيفية السري والتعريس وما يستحب من الدجلة

ن حفص حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي رمحه اهللا إمالءا أنا أبو حامد بن الشرقي ثنا أمحد ب - ١٠١٢٠
بن عبد اهللا حدثين أيب حدثين إبراهيم بن طهمان عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أنه قال قال رسول 

إذا سافرمت يف اخلصب فأعطوا اإلبل حظها من األرض وإذا سافرمت يف السنة أو يف : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  جتنبوا الطريق فإنه مأوى اهلوام بالليل اجلدب فأسرعوا عليها السري وإذا عرستم بالليل فا

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنا حاجب بن أمحد ثنا عبد الرحيم بن منيب ثنا جرير بن عبد احلميد أنا  - ١٠١٢١
  فذكره مبثله إال أنه مل يقل أو يف اجلدب رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن جرير : سهيل بن أيب صاحل 

بو عبد اهللا احلافظ أنا بكر بن حممد الصرييف مبرو ثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي ثنا خالد أخربنا أ - ١٠١٢٢
: بن يزيد العمري ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  لد بن يزيد عليكم بالدجلة فإن األرض تطوى بالليل رواه أبو داود عن عمرو بن علي عن خا

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا متتام حدثين رومي يعين بن يزيد حدثين  - ١٠١٢٣
إذا : الليث بن سعد عن عقيل عن بن شهاب أخربين أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

وإذا أجدبت األرض فامضوا عليها وعليكم بالدجلة فإن اخصبت األرض فأنزلوا عن ظهركم واعطوا حقه الكأل 
  األرض تطوى بالليل 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنا أبو جعفر حممد بن عمرو بن البختري ثنا حممد بن عبيد اهللا بن يزيد  - ١٠١٢٤
حممد بن رمح السماك ثنا  ثنا يزيد بن هارون ح وأنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا

أن رسول اهللا : يزيد بن هارون أنا محاد بن سلمة عن محيد عن بكر بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن رباح عن أيب قتادة 
صلى اهللا عليه و سلم كان إذا عرس بليل اضطجع على ميينه وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه نصبا ووضع 

 ويف رواية بن بشران قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا عرس رأسه على كفه لفظ حديث أيب عبد اهللا
وعليه ليل توسد ميينه فإذا عرس قرب الصبح وضع رأسه على كفه اليمىن فأقام ساعة رواه مسلم يف الصحيح عن 

   ٣٧٥إسحاق بن راهويه عن سليمان بن حرب عن محاد بن سلمة باللفظ األول 

  الليلباب كراهية السري يف أول 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنا أبو خيثمة  - ١٠١٢٥
ال ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت : عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

إذا غابت الشمس حىت تذهب فحمة العشاء رواه مسلم يف الشمس حىت تذهب فحمة العشاء فإن الشيطان يبعث 
   ٣٧٦الصحيح عن حيىي بن حيىي وأمحد بن يونس 

  باب كيفية املشي إذا عيي

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا إبراهيم بن عبد اهللا  - ١٠١٢٦
شكا ناس إىل النيب صلى اهللا : ين جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر قال السعدي ثنا روح بن عبادة أنا بن جريج أخرب

   ٣٧٧عليه و سلم املشي فدعا هبم فقال عليكم بالنسالن فنسلنا فوجدناه أخف علينا 

  باب كراهية السفر وحده

أبو العباس  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن احلريي قالوا ثنا - ١٠١٢٧
األصم أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب أخربين حيىي بن عبد اهللا بن سامل ومالك بن أنس عن عبد 

الرمحن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجال قدم من سفر فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
هللا صلى اهللا عليه و سلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان ما صحبت أحدا قال رسول ا: سلم من صحبك قال 

والثالثة ركب قال بن حرملة ومسعت سعيد بن املسيب يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الشيطان يهم 
إمنا ذكر بالواحد ويهم باالثنني فإذا كانوا ثالثة مل يهم هبم إال أن مالكا مل يذكر يف احلديث أن رجال قدم من سفر 

  قول النيب صلى اهللا عليه و سلم هكذا كله 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا األسفاطي يعين عباس بن الفضل  - ١٠١٢٨
حممد  ثنا أبو الوليد ثنا عاصم بن حممد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو عبد اهللا

بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن حممد بن عيسى ثنا أبو نعيم ثنا عاصم بن حممد بن زيد بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه 
لو يعلم الناس ما يف الوحدة ما سار راكب بليل وحده أبدا : عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

قال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لو تعلموا ما يف الوحدة ما سار  لفظ حديث أيب نعيم ويف رواية أيب الوليد
   ٣٧٨راكب بليل أبدا رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد وأيب نعيم 

  باب القوم يؤمرون أحدهم إذا سافروا

يد ثنا علي بن حبر أخربنا أبو علي الروذباري أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن عبيد اهللا بن يز - ١٠١٢٩
ثنا حامت بن إمساعيل ح وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا أبو جعفر بن مساور وحممد بن الفضل بن 

جابر قاال ثنا حممد بن عباد ثنا حامت ثنا بن عجالن عن نافع عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى 
  ثة يف سفر فليؤمروا أحدهم قال نافع فقلت أليب سلمة أنت أمرينا إذا كان ثال: اهللا عليه و سلم 



وأخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا علي بن حبر ثنا حامت بن إمساعيل  - ١٠١٣٠
  إذا كانوا ثالثة : ثنا حممد بن عجالن فذكره مبثله إال أنه قال 

ثنا علي بن حبر بن بري ثنا حامت بن إمساعيل ثنا حممد بن عجالن عن نافع عن أيب  قال وحدثنا أبو داود - ١٠١٣١
إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم : سلمة عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

٣٧٩   

  باب اإلمام يلتزم الساقة

بن إسحاق أنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر أمحد  - ١٠١٣٢
كان رسول اهللا صلى اهللا : إمساعيل بن علية ثنا احلجاج بن أيب عثمان عن أيب الزبري أن جابر بن عبد اهللا حدثهم قال 

ه عليه و سلم يتخلف يف املسري فيزجي الضعيف ويردف ويدعو هلم وروينا عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن
  كان يفعل ذلك 
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لكربى: كتاب  لبيهقي ا   سنن ا
البيهقي : املؤلف  بكر  و  أب بن موسى  بن علي  بن احلسني   أمحد 

٣٨٠   

  باب فضل اخلدمة يف السفر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ ثنا أبو مسلم وحممد بن أيوب قاال ثنا حممد بن عرعرة ثنا  - ١٠١٣٣
جرير بن عبد اهللا وكان خيدمين وكان أكرب من أنس قال جرير صحبت : شعبة عن يونس عن ثابت عن أنس قال 

رأيت األنصار يصنعون برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيئا ال أرى أحدا منهم إال أكرمته رواه البخاري يف 
باب اإلرداف قد  ٣٨١الصحيح عن حممد بن عرعرة ورواه مسلم عن نصر بن علي وغريه عن حممد بن عرعرة 

 - ١٠١٣٤ديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف اردافه الفضل بن عباس ويف إردافه أسامة بن زيد مضى يف أحا
أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنا عبد اهللا بن حممد بن احلسن النصر آباذي ثنا عبد الرمحن بن بشر بن 

بينما رسول : ريدة قال مسعت أيب بريدة يقول احلكم حدثين علي بن حسني بن واقد حدثين أيب حدثين عبد اهللا بن ب
اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميشي إذ جاءه رجل معه محار فقال يا رسول اهللا اركب وأتأخر فقال رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم ال أنت أحق بصدر دابتك مين ترى أن جتعله يل قال فإين قد جعلته لك أرسله غريه عن عبد اهللا 

نا عبد اهللا بن يوسف أنا أبو سعيد بن األعرايب ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنا إمساعيل بن أخرب - ١٠١٣٥
أن معاذ بن : حممد الصفار قاال ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ بن معاذ ثنا حبيب بن الشهيد عن عبد اهللا بن بريدة 

 صلى اهللا عليه و سلم رب الدابة أحق بصدرها جبل أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم بدابة لريكبها فقال رسول اهللا
   ٣٨٢قال معاذ هي لك يا رسول اهللا قال فركب النيب صلى اهللا عليه و سلم وأردف معاذا 

  باب االعتقاب يف السفر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن اجلوهري ثنا حممد بن إسحاق ثنا حممد بن العالء بن  - ١٠١٣٦
يف قصة هجرة النيب صلى اهللا عليه و : ين ثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها كريب اهلمدا

سلم وخروجه من مكة مع أيب بكر الصديق قالت فلما خرجنا خرج معه عامر بن فهرية يعتقبانه حىت أتى املدينة 
  رواه البخاري يف الصحيح عن عبيد بن إمساعيل عن أيب أسامة 

دثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ح - ١٠١٣٧
كنا يوم بدر : الطيالسي ثنا محاد بن سلمة عن عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش عن عبد اهللا يعين بن مسعود قال 

لم علي وأبو لبابة األنصاري رضي اهللا اثنني على بعري وثالثة على بعري وكان زميلي رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
عنهما وكانت إذا حانت عقبتهما قاال يا رسول اهللا اركب منشي عنك قال إنكما لستما بأقوى على املشي مين وال 

  أرغب عن األجر منكما 



ثنا أبو  أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد احلميد احلارثي - ١٠١٣٨
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف : أسامة عن بريد عن أيب بردة عن أيب موسى رضي اهللا عنه قال 

   ٣٨٣غزوة وحنن ستة نفر بيننا بعري نعتقبه وذكر احلديث أخرجاه يف الصحيح من حديث أيب أسامة 

  باب املناهدة

عبد الرمحن بن محدان اجلالب هبمذان ثنا أبو حامت الرازي ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو حممد - ١٠١٣٩
سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم عن وحشي بن حرب بن وحشي عن أبيه عن جده وحشي بن 

يا رسول اهللا إنا نأكل وما نشبع قال فلعلكم تفترقون عن طعامكم اجتمعوا عليه واذكروا : حرب أن رجال قال 
  اهللا تعاىل يبارك لكم اسم 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي  - ١٠١٤٠
وال تقربوا مال اليتيم { ملا نزلت : بن آدم ثنا إسرائيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال 

واهلم عن أموال اليتامى فجعل الطعام يفسد واللحم يننت فشكوا ذلك إىل رسول اهللا عزلوا أم} إال باليت هي أحسن 
قال فخالطوهم } قل إصالح هلم خري وإن ختالطوهم فإخوانكم { صلى اهللا عليه و سلم فأنزل اهللا تبارك وتعاىل 

٣٨٤   

  باب االختيار يف التعجيل يف القفول إذا فرغ

ظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي قال قلت ملالك أخربنا أبو عبد اهللا احلاف - ١٠١٤١
السفر قطعة من العذاب : بن أنس حدثك مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  عم مينع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم هنمته من وجهه فليعجل إىل أهله قال ن

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا القعنيب ثنا مالك عن مسي  - ١٠١٤٢
فذكره مثله إال أنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب : موىل أيب بكر 

  غريمها وغريه ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي والقعنيب و

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الطيب حممد بن أمحد الذهلي ثنا جعفر بن أمحد بن نصر احلافظ ثنا  - ١٠١٤٣
أبو مروان حممد بن عثمان العثماين ثنا أبو ضمرة الليثي عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها أن 

   ٣٨٥ضى أحدكم حجه فليعجل الرحلة إىل أهله فإنه أعظم ألجره إذا ق: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  باب ما يقول يف القفول

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو عبد الرمحن حممد بن احلسني  - ١٠١٤٤
د احلكم أنا بن وهب حدثين عمر السلمي من أصله قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عب

أن رسول اهللا صلى اهللا : بن حممد وعبد اهللا بن عمر ومالك بن أنس وغريهم أن نافعا حدثهم عن عبد اهللا بن عمر 



عليه و سلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكرب على كل شرف من األرض ثالث تكبريات مث يقول ال إله 
امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا  إال اهللا وحده ال شريك له له

  حامدون صدق اهللا وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده أخرجاه يف الصحيح من حديث مالك بن أنس 

فظ حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي إمالءا وقراءة أنا أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن احلا - ١٠١٤٥
ثنا عبد الرمحن بن بشر ثنا سفيان عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر وصاحل بن كيسان عن سامل عن بن عمر 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : وحدثنا عبد الرمحن بن بشر ثنا سفيان مرة ثنا صاحل بن كيسان عن سامل عن أبيه 
األرض قال تائبون إن شاء اهللا عابدون حامدون  سلم كان إذا قفل من حج أو عمرة أو غزو أوىف على فدفد من

صدق اهللا وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده أخرجه البخاري من حديث صاحل وأخرجه مسلم من حديث 
  عبيد اهللا بن عمر أمت من ذلك حنو رواية مالك 

ا بندار ثنا بن أيب عدي عن أخربنا أبو عمرو األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي ثنا عمران والوزان قاال ثن - ١٠١٤٦
كنا إذا صعدنا كربنا وإذا تصوبنا سبحنا رواه مسلم يف : شعبة عن حصني عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر قال 

   ٣٨٦الصحيح عن بندار 

  باب ال يطرق أهله ليال ولكن يقدم غدوة أو عشية

نا إبراهيم بن أيب طالب حدثين هارون بن أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ث - ١٠١٤٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا خرج إىل : الفروي ثنا أبو ضمرة عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر 

مكة صلى يف مسجد الشجرة وإذا رجع صلى بذي احلليفة ببطن الوادي وبات هبا حىت يصبح رواه البخاري يف 
  ملنذر وغريه عن أيب ضمرة الصحيح عن إبراهيم بن ا

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أبو البختري عبد اهللا بن  - ١٠١٤٨
حممد بن شاكر ثنا يزيد بن هارون ثنا مهام بن حيىي عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك قال كان 

ال يطرق أهله ليال يقدم غدوة أو عشية رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن : و سلم  رسول اهللا صلى اهللا عليه
  أيب شيبة عن يزيد بن هارون ورواه البخاري عن موسى بن إمساعيل عن مهام 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن علي الوراق ثنا مسلم بن إبراهيم  - ١٠١٤٩
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ال يطرق أهله ليال ال : ام ثنا إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس ثنا مه

  يقدم إال غدوة أو عشية 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري بالبصرة ثنا جعفر بن حممد  - ١٠١٥٠
كان رسول اهللا صلى : ا شعبة ثنا حمارب بن دثار قال مسعت جابر بن عبد اهللا يقول القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثن

اهللا عليه و سلم يكره أن يأيت الرجل أهله طروقا رواه البخاري يف الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجهني 
  آخرين عن شعبة 



ثنا أبو داود ثنا شعبة عن سيار مسع  أخربنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب - ١٠١٥١
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يطرق الرجل أهله ليال حىت متتشط الشعثة وتستحد املغيبة : الشعيب عن جابر 

   ٣٨٧أخرجاه يف الصحيح من حديث شعبة 

  باب التلقي

ثنا مسدد واملقدمي يعين حممد بن أيب  أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل القاضي - ١٠١٥٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قدم فاستقبله : بكر قاال ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد عن عكرمة عن بن عباس 

  أغيلمة من بين عبد املطلب فجعل واحدا من بني يديه وآخر خلفه 

ثنا يزيد : اذ بن املثىن ثنا حممد هو بن املنهال وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا مع - ١٠١٥٣
  فذكره مبثله إال أنه قال قدم مكة عام الفتح رواه البخاري يف الصحيح عن معلى بن أسد عن يزيد بن زريع 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنا أبو معاوية  - ١٠١٥٤
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قدم : عاصم األحول عن مورق العجلي عن عبد اهللا بن جعفر قال عن 

من سفر تلقى بصبيان أهل بيته وأنه قدم من سفر فسبق يب إليه فحملين بني يديه مث جيء بأحد ابين فاطمة رضي اهللا 
  مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي عنها فأردفه خلفه قال فدخلنا املدينة ثالثة على دابة رواه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا حممد بن أمحد بن حامت املزكي مبرو ثنا عبد اهللا بن روح املدائين ثنا يزيد  - ١٠١٥٥
أقبلنا من مكة يف حج : بن هارون أنا حممد بن عمرو عن أبيه عن جده عن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها قالت 

يد بن حضري يسري بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتلقانا غلمان من األنصار كانوا يتلقون أو عمرة وأس
   ٣٨٨أهاليهم إذا قدموا 

  باب اإلسراع إذا قرب من بلده

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا بن أيب مرمي ثنا حممد بن  - ١٠١٥٦
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قدم من سفر فأبصر جدران املدينة : ين محيد أنه مسع أنسا يقول جعفر أخرب

أوضع ناقته وإن كانت دابة حركها رواه البخاري يف الصحيح عن سعيد بن أيب مرمي زاد فيه إمساعيل بن جعفر عن 
  محيد من حبها 

اهللا بن حممد الكعيب ثنا حممد بن أيوب أنا علي بن احلسن يعين أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا عبد  - ١٠١٥٧
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا قدم من سفر فنظر إىل جدران : اهلسنجاين ثنا إمساعيل عن محيد عن أنس 

مساعيل املدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد عن إ
   ٣٨٩بن جعفر 

  باب الصالة عند القدوم



أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا  - ١٠١٥٨
يعقوب بن سفيان أنا أبو عاصم عن بن جريج حدثين بن شهاب أن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ال : بيد اهللا بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أخربه عن أبيه وعمه ع
يقدم من سفر إال هنارا فإذا قدم بدأ باملسجد فصلى فيه ركعتني مث جيلس رواه البخاري يف الصحيح عن أيب عاصم 

وليس الرب بأن تأتوا {  باب سبب نزول قول اهللا تبارك وتعاىل ٣٩٠ورواه مسلم عن أيب موسى عن أيب عاصم 
أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا  - ١٠١٥٩} البيوت من ظهورها ولكن الرب من اتقى وأتوا البيوت من أبواهبا 

البسطامي األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي أنا الفضل بن احلباب ثنا أبو الوليد ثنا شعبة أنا أبو إسحاق قال مسعت 
ر إذا حجوا فجاؤوا ال يدخلون من أبواب بيوهتم ولكن من ظهورها فجاء رجل من كانت األنصا: الرباء يقول 

وليس الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن الرب { األنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عري بذلك فنزلت هذه اآلية 
لم من وجه آخر عن شعبة رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد وأخرجه مس} من اتقى وأتوا البيوت من أبواهبا 

٣٩١   

  باب الطعام عند القدوم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن عبد اهللا أنا احلسن بن سفيان ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا وكيع  - ١٠١٦٠
جزورا  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا قدم املدينة حنر: عن شعبة عن حمارب بن دثار عن جابر بن عبد اهللا 

   ٣٩٢أو بقرة رواه البخاري يف الصحيح عن حممد عن وكيع 

  باب الدعاء للحاج ودعاء احلاج

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا بكر بن حممد الصرييف مبرو ثنا جعفر بن حممد بن شاكر ثنا احلسني بن  - ١٠١٦١
: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  حممد املروروذي ثنا شريك عن منصور عن أيب حازم عن أيب هريرة قال قال

   ٣٩٣اللهم اغفر للحاج وملن استغفر له احلاج 

  باب فضل احلج والعمرة

أخربنا أبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان النيسابوري ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب  - ١٠١٦٢
ي موىل أيب بكر بن عبد الرمحن عن أيب صاحل احلافظ ثنا السري بن خزمية ثنا عبد اهللا هو القعنيب عن مالك عن مس

العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما واحلج املربور : السمان عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
 بن حيىي ليس له جزاء إال اجلنة وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي

قال قرأت على مالك فذكره بنحوه رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن 
  حيىي بن حيىي 

أخربنا أبو احلسن العلوي أنا أبو حامد بن الشرقي ثنا أبو علي بن سختويه بن مازيار ثنا محاد بن  - ١٠١٦٣
  مبثله : فذكره مسعدة عن بن عجالن عن مسي موىل أيب بكر 



أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بالل البزار ثنا أبو األزهر ثنا عمرو بن حممد العنقزي عن  - ١٠١٦٤
مسعر وسفيان عن منصور ح وحدثناه أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنا أبو سعيد بن األعرايب ثنا علي بن 

من : منصور عن أيب حازم عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا مسعر عن 
حج فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه ويف رواية الفقيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال مث 

  سفيان  رجع رجع كما ولدته أمه رواه مسلم يف الصحيح من حديث مسعر وسفيان وأخرجه البخاري من حديث

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب اخلوارزمي احلافظ ببغداد ثنا أبو العباس حممد بن أمحد  - ١٠١٦٥
النيسابوري ثنا حممد بن أيوب أنا سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن أيب حازم عن أيب هريرة عن النيب 

يفسق رجع كيوم ولدته أمه رواه البخاري يف من حج هذا البيت فلم يرفث ومل : صلى اهللا عليه و سلم قال 
  الصحيح عن سليمان بن حرب وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة 

وحدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنا أمحد بن حممد بن عبد الوهاب النيسابوري ثنا حممد بن  - ١٠١٦٦
منصور عن هالل بن يساف عن أيب حازم عن أيب  إمساعيل الصائغ ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا إبراهيم بن طهمان عن

من أتى هذا البيت يعين الكعبة فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم : هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ولدته أمه 

ين ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن منقذ بن عبد اهللا اخلوال - ١٠١٦٧
عبد اهللا بن وهب أخربين خمرمة بن بكري عن أبيه قال مسعت سهيل بن أيب صاحل يقول مسعت أيب يقول مسعت أبا 

وفد اهللا ثالثة الغازي واحلاج واملعتمر كذا وجدته وكذا روي : هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أبيه عن مرداس عن كعب قال الوفود ثالثة الغازي يف  عن موسى بن عقبة عن سهيل ورواه وهيب عن سهيل عن

سبيل اهللا وافد على اهللا واحلاج إىل بيت اهللا وافد على اهللا واملعتمر وافد على اهللا ما أهل مهل وال كرب مكرب إال قيل 
ري بن خزمية ثنا أبشر قال مرداس مباذا قال باجلنة أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا الس

  موسى بن إمساعيل ثنا وهيب فذكره 

وحدثنا أبو احلسني بن بشران إمالءا ببغداد أنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم الديبلي يف  - ١٠١٦٨
ين املسجد احلرام ثنا أبو عبد اهللا حممد بن علي بن زيد الصائغ ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا صاحل بن عبد اهللا موىل لب

عامر بن لؤي حدثين يعقوب بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و 
  احلاج والعمار وفد اهللا إن دعوه أجاهبم وإن استغفروه غفر هلم صاحل بن عبد اهللا منكر احلديث : سلم قال 

عيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنا إمسا - ١٠١٦٩
سأل رجل النيب صلى اهللا عليه و سلم أي : الرزاق أنا معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال 

مسلم يف األعمال أفضل قال اإلميان باهللا قال مث ماذا قال مث اجلهاد يف سبيل اهللا قال مث ماذا قال مث حج مربور رواه 
  الصحيح عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الزهري 



حدثنا اإلمام أبو الطيب سهل بن حممد بن سليمان رمحه اهللا إمالءا وأبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر  - ١٠١٧٠
إبراهيم املهراين وأبو سعيد  القاضي وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي وأبو سهل أمحد بن حممد بن

بن أيب عمرو وأبو بكر حممد بن حممد بن رجاء األديب وأبو القاسم السراج قراءة قالوا ثنا أبو العباس حممد بن 
يعقوب األموي ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا أيوب بن سويد ثنا األوزاعي عن حممد بن املنكدر عن جابر 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما بر احلج قال إطعام الطعام وطيب الكالم تفرد به أيوب  سئل: بن عبد اهللا قال 
  بن سويد ورواه سفيان بن حسني وحممد بن ثابت عن بن املنكدر كذلك موصوال 

 ورواه الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن حممد بن املنكدر مرسال أخربناه أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد - ١٠١٧١
  : بن عدي ثنا إبراهيم بن دحيم عن أبيه عن الوليد 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال أنا أبو بكر حممد بن املؤمل بن احلسن بن  - ١٠١٧٢
ه عيسى أنا الفضل يعين بن حممد البيهقي ثنا سعيد يعين بن منصور ثنا خلف بن خليفة ثنا العالء بن املسيب عن أبي

إن عبدا أصححت جسمه وأوسعت عليه يف املعيشة : عن أيب سعيد اخلدري حديثا يرفعه قال يقول اهللا عز و جل 
فأتى عليه مخسة أعوام مل يفد إيل حملروم ورواه غريه عن خلف فقال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقيل عن العالء 

سال وروي من وجه آخر عن أيب هريرة وإسناده عن يونس بن خباب عن أيب سعيد وقيل عنه موقوفا وقيل مر
  ضعيف 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا جعفر بن حممد الفريايب ثنا أبو مروان هشام بن  - ١٠١٧٣
خالد األزرق ح وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن صاحل األمناطي ثنا 

ام الدمشقي أنا الوليد بن مسلم عن صدقة بن يزيد عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال قال هش
إن عبدا أصححت جسمه وأوسعت عليه يف الرزق ال يفد إيل : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا عز و جل 
   ٢١يف كل مخسة أعوام مرة حملروم لفظ حديث القطان 

  وعكتاب البي

 )١   

  باب إباحة التجارة قال اهللا جل ثناؤه ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد  - ١٠١٧٤إال أن تكون جتارة عن تراض منكم وقال وأحل اهللا البيع وحرم الربا 
نا حممد بن عبيد اهللا بن املنادي ثنا اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ث

  كلوا من طيبات ما رزقناكم قال التجارة : شبابة حدثنا شعبة عن احلكم عن جماهد يف قوله عز و جل 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ١٠١٧٥
يا أيها الذين آمنوا { يف هذه اآلية : ن عطاء أنا شعبة عن احلكم بن عتيبة عن جماهد أنه قال طالب أنا عبد الوهاب ب

  قال من التجارة } أنفقوا من طيبات ما كسبتم 



يا { يف هذه اآلية : وهبذا اإلسناد قال أخربنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة  - ١٠١٧٦
قال التجارة رزق من رزق } كلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم أيها الذين آمنوا ال تأ

  اهللا حالل من حالل اهللا ملن طلبها بصدقها وبرها 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا األسود  - ١٠١٧٧
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ائل بن داود عن مجيع بن عمري عن خاله أيب بردة قال بن عامر ثنا شريك عن و

سلم أي الكسب أطيب أو أفضل قال عمل الرجل بيده وكل بيع مربور هكذا رواه شريك بن عبد اهللا القاضي 
ه وإمنا رواه غريه عن وغلط فيه يف موضعني أحدمها يف قوله مجيع بن عمري وإمنا هو سعيد بن عمري واآلخر يف وصل

  وائل مرسال 

كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا عباس بن حممد ثنا حممد بن عبيد ثنا  - ١٠١٧٨
سئل النيب صلى اهللا عليه و سلم أي كسب الرجل : وائل بن داود عن سعيد بن عمري أبو أمه الرباء بن عازب قال 

جل بيده وكل بيع مربور هذا هو احملفوظ مرسال ويقال عنه عن سعيد عن عمه قال سئل رسول أطيب قال عمل الر
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي الكسب أفضل قال كسب مربور 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األصم أنا العباس بن حممد أنا األسود بن عامر ثنا سفيان  - ١٠١٧٩
فذكره وقد أرسله غريه عن سفيان وقال شريك عن وائل : ل بن داود عن سعيد بن عمري عن عمه الثوري عن وائ

بن داود عن مجيع بن عمري عن خاله أيب بردة ومجيع خطا وقال املسعودي عن وائل بن داود عن عباية بن رافع بن 
 عليه و سلم مرسال قال خديج عن أبيه وهو خطأ والصحيح رواية وائل عن سعيد بن عمري عن النيب صلى اهللا

   ٢البخاري أسنده بعضهم وهو خطأ 

  باب طلب احلالل واجتناب الشبهات

أخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح احملاريب بالكوفة ثنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا أمحد  - ١٠١٨٠
ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر  بن حازم أنا يعلى بن عبيد والفضل بن دكني قاال ثنا زكريا بن أيب زائدة

بن إسحاق إمالء أنا موسى بن احلسن بن عباد وعمرو بن متيم الطربي قاال حدثنا أبو نعيم قال ثنا زكريا عن الشعيب 
يقول احلالل بني واحلرام بني وبينهما : قال مسعت النعمان بن بشري يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

هات ال يعلمها كثري من الناس فمن اتقى الشبهات استربأ لعرضه ودينه ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام مشتب
كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يواقعه مث ان لكل ملك محى أال وإن محى اهللا حمارمه أال إن يف اجلسد مضغة 

ب رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم إذا صلحت صلح اجلسد كله وان فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القل
  الفضل بن دكني وأخرجه مسلم من أوجه عن زكريا بن أيب زائدة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب ثنا أمحد بن سيار ثنا حممد بن كثري أنا  - ١٠١٨١
احلالل بني واحلرام : ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سفيان عن أيب فروة عن الشعيب عن النعمان بن بشري قال ق

بني وبني ذلك أمور مشتبهة فمن ترك ما اشتبه عليه كان ملا استبان له اترك ومن اجترأ على ما يشك فيه أو شك أن 



مد يواقع ما استبان له واملعاصي محى اهللا ومن يرتع حول احلمى يوشك أن يواقعه رواه البخاري يف الصحيح عن حم
  بن كثري وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أيب فروة 

أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو العباس أمحد بن حممد  - ١٠١٨٢
 الشاذياخي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا أنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم انا بن

أيب فديك حدثين بن أيب ذئب عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ليأتني على الناس زمان ال يبايل املرء مبا أخذ املال حبالل أم حبرام رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن أيب إياس : 

   ٣عن بن أيب ذئب 

  ا وترك طلبها مبا ال حيلباب اإلمجال يف طلب الدني

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قراءة عليهما وحدثنا أبو حممد عبيد بن حممد بن  - ١٠١٨٣
حممد بن مهدي القشريي لفظا قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان أخربنا عبد اهللا بن وهب 

ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن عبد امللك بن سعيد بن سويد عن أيب محيد الساعدي رضي أنا سليمان بن بالل حدثين 
  أمجلوا يف طلب الدنيا فإن كال ميسر له ما كتب له منها : اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ن علي بن إمساعيل حدثنا االمام أبو الطيب سهل بن حممد بن سليمان إمالءا أنا أبو بكر حممد ب - ١٠١٨٤
الشاشي ثنا إسحاق بن بنان األمناطي ثنا أبو مهام الوليد بن شجاع ثنا عبد اهللا بن وهب ثنا عمرو بن احلارث عن 

ال : سعيد بن أيب هالل عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
حىت يبلغه آخر رزق هو له فاتقوا اهللا وأمجلوا يف الطلب من احلالل وترك تستبطئوا الرزق فإنه مل يكن عبد ميوت 

  احلرام 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا علي بن احلسن بن أيب عيسى اهلاليل ثنا  - ١٠١٨٥
ن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب رواد ثنا بن جريج عن أيب الزبري عن جابر ب

أيها الناس إن أحدكم لن ميوت حىت يستكمل رزقه فال تستبطئوا الرزق واتقوا اهللا يا أيها الناس : عليه و سلم 
   ٤وأمجلوا يف الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم وكذلك رواه حممد بن بكر عن بن جريج 

  باب كراهية اليمني يف البيع

نا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي ثنا أخرب - ١٠١٨٦
الليث عن يونس عن بن شهاب قال قال بن املسيب أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  احللف منفقة للسلعة ممحقة للربح : و سلم يقول 

فذكره : عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا أمحد بن إبراهيم ثنا حيىي بن بكري وأخربنا أبو  - ١٠١٨٧
  بنحوه إال أنه قال عن بن املسيب وقال ممحقة للربكة رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري وقال للربكة 



يم بن يوسف ثنا أبو طاهر أمحد بن عمرو وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا إبراه - ١٠١٨٨
  فذكره بنحوه وقال ممحقة للكسب رواه مسلم يف الصحيح عن أيب طاهر : ثنا بن وهب أخربين يونس 

أخربنا عبد اهللا بن يوسف أنا أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن العالء بن عبد  - ١٠١٨٩
اليمني الكاذبة : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم الرمحن بن يعقوب اجلهين عن أبيه 

  منفقة للسلعة ممحقة للكسب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد الرمحن السلمي من أصله وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٠١٩٠
رثي ثنا أبو أسامة أخربين الوليد بن كثري عن معبد بن كعب يعقوب بن يوسف ثنا أبو جعفر أمحد بن عبد احلميد احلا

إياكم وكثرة احللف يف البيع فإنه : بن مالك عن أيب قتادة األنصاري أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  ينفق مث ميحق رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر وغريه عن أيب أسامة 

احلسن بن فورك انا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  أخربنا أبو بكر حممد بن - ١٠١٩١
شعبة عن علي بن مدرك قال مسعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير حيدث عن خرشة بن احلر عن أيب ذر قال قال 

ب أليم قال قلت يا ثالثة ال ينظر اهللا إليهم يوم القيامة وال يكلمهم اهللا وهلم عذا: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
رسول اهللا فمن هؤالء فقد خابوا وخسروا فقال املنان واملسبل إزاره واملنفق سلعته باحللف الكاذب أخرجه مسلم 

  يف الصحيح من حديث غندر عن شعبة 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنا أبو سعيد بن األعرايب ثنا بن عفان ح وأخربنا أبو  - ١٠١٩٢
د اهللا احلافظ وأبو القاسم احلسن بن حممد بن حبيب املفسر من أصله وأبو عبد الرمحن السلمي من أصله قالوا ثنا عب

أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا عبد اهللا بن منري عن األعمش عن شقيق عن قيس بن أيب 
لم نشتري يف األسواق ونسمي أنفسنا السماسرة فأتى رسول قال كنا يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و س: غرزة 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال يا معشر التجار إن هذا البيع حيضره الكذب واللغو 
  فشوبوه بالصدقة 

يم ثنا سفيان ح أخربنا أبو حممد بن يوسف أنا أبو سعيد بن األعرايب ثنا الرمادي ثنا يزيد بن أيب حك - ١٠١٩٣
قال وأنا أبو سعيد ثنا عباس الدوري ثنا شبابة ثنا شعبة ح وأخربنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس 

كنا نبيع يف : بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن حبيب بن أيب ثابت عن أيب وائل عن قيس بن أيب غرزة قال 
يب صلى اهللا عليه و سلم يا معشر التجار إن سوقكم هذه خيالطها احللف السوق وكنا نسمى السماسرة فقال الن

  فشوبوه بالصدقة أو بشيء من الصدقة ولفظ سفيان قريب منه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا حممد بن شاذان اجلوهري ثنا معلى بن  - ١٠١٩٤
 بن عثمان بن خثيم حدثين عن إمساعيل بن عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي منصور أنا إمساعيل بن زكريا أن عبد اهللا

خرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل املصلى باملدينة فوجد الناس يتبايعون فقال يا : عن أبيه عن جده أنه 



م فقال إن التجار يبعثون معشر التجار فاستجابوا له ورفعوا أبصارهم وأعناقهم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
  يوم القيامة فجارا إال من اتقى وبر وصدق 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد انا أبو جعفر حممد بن عمرو ثنا حممد بن  - ١٠١٩٥
أيب سالم عن أيب راشد  أمحد بن أيب العوام ثنا أبو عامر ثنا علي بن املبارك عن حيىي بن أيب كثري عن زيد بن سالم عن

عن عبد الرمحن بن شبل رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إن التجار هم الفجار فقال رجل يا رسول اهللا أمل حيل اهللا البيع قال بلى ولكنهم حيلفون فيأمثون : يقول 

أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي وأبو عبد الرمحن السلمي وأبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ و - ١٠١٩٦
صادق حممد بن أمحد بن شاذان الصيدالين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عيسى العطار ثنا كثري 

التاجر : يه و سلم بن هشام ثنا كلثوم بن جوشن عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عل
الصدوق األمني املسلم مع الشهداء يوم القيامة وروي ذلك عن احلسن عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و 

   ٥سلم 

  باب من قال ال جيوز بيع العني الغائبة

فار ثنا أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الص - ١٠١٩٧
: عباس بن حممد الدوري ثنا حممد بن عبيد الطنافسي ثنا عبيد اهللا بن عمر عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع الغرر وعن بيع حصاة أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث عبيد 

  اهللا بن عمر 

ن بن حممد بن حبيب القاضي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا وأخربنا أبو زيد عبد الرمح - ١٠١٩٨
حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا حيىي ثنا عبيد اهللا بن عمر ح وأخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق 

أسامة وحيىي بن سعيد عن عبيد ثنا موسى بن إسحاق القاضي ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا عبد اهللا بن إدريس وأبو 
  مبثله إال أهنم قالوا وعن بيع احلصاة رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة : اهللا بن عمر 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا  - ١٠١٩٩
 ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال حجاج بن منهال وسليمان بن حرب قاال

ال حيل سلف وبيع وال شرطان يف بيع وال ربح ما مل يضمن وال بيع ما ليس : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  عندك 

ذكر عبد  ورواه إمساعيل بن علية عن أيوب قال حدثين عمرو بن شعيب قال حدثين أيب عن أبيه حىت - ١٠٢٠٠
  فذكره : اهللا بن عمرو أخربناه أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا زهري بن حرب ثنا إمساعيل 



أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - ١٠٢٠١
هناين النيب صلى اهللا : وسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن ي

  عليه و سلم أن أبيع ما ليس عندي أو أبيع سلعة ليست عندي 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  - ١٠٢٠٢
يا رسول : ن ماهك حيدث عن حكيم بن حزام قال قلت الطيالسي ثنا شعبة أنا جعفر بن إياس قال مسعت يوسف ب

   ٦اهللا الرجل يطلب مين البيع وليس عندي أفأبيعه له فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تبع ما ليس عندك 

  باب من قال جيوز بيع العني الغائبة

اهللا ببغداد أنا حممد بن احلسني بن أخربنا أبو القاسم هبة اهللا بن احلسن بن منصور الطربي الفقيه رمحه  - ١٠٢٠٣
أمحد الفارسي أنا أمحد بن سعيد الثقفي ثنا حممد بن حيىي الذهلي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن بن املسيب 

وددنا أن عثمان وعبد الرمحن بن عوف قد تبايعا حىت ننظر أيهما : قال قال أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 
لتجارة فاشتري عبد الرمحن من عثمان رضي اهللا عنهما فرسا بأخرى بأربعني ألف درهم أو حنو ذلك أعظم جدا يف ا

إن أدركتها الصفقة وهي ساملة مث أجاز قليال فرجع فقال أزيدك ستة آالف درهم ان وجدها رسويل ساملة فقال نعم 
اد فيه وال أخال عبد الرمحن إال فوجدها رسول عبد الرمحن قد هلكت فخرج منها بشرطه اآلخر ورواه غريه وز

  وقد عرفها 

وأخربنا أبو القاسم هبة اهللا بن احلسن أنا عبد اهللا بن حممد بن أمحد أنا عثمان بن أمحد ثنا أبو قالبة ثنا  - ١٠٢٠٤
عبيد اهللا بن عبد اجمليد ثنا رباح بن أيب معروف عن بن أيب مليكة أن عثمان ابتاع من طلحة بن عبيد اهللا أرضا 

بايعتك ما مل أره فقال طلحة إمنا النظر يل إمنا ابتعت : املدينة ناقله بأرض له بالكوفة فلما تباينا ندم عثمان مث قال ب
مغيبا وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت فجعال بينهما حكما فحكما جبري بن مطعم فقضى على عثمان أن البيع جائز 

  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وال يصح وان النظر لطلحة أنه ابتاع مغيبا وروي يف ذلك 

أخربنا أبو حازم عمر بن أمحد العبدوي أنا أبو الفضل حممد بن عبد اهللا بن حممد بن مخريويه أنا أمحد بن  - ١٠٢٠٥
جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا إمساعيل بن عياش عن أيب بكر بن عبد اهللا بن أيب مرمي عن مكحول رفع احلديث إىل 

من اشترى شيئا مل يره فهو باخليار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه هذا : اهللا عليه و سلم قال النيب صلى 
مرسل وأبو بكر بن أيب مرمي ضعيف قاله يل أبو بكر بن احلارث وغريه عن علي بن عمر أيب احلسن الدارقطين 

  صح احلافظ رمحه اهللا وروي من وجه آخر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وال ي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا  - ١٠٢٠٦
يعقوب بن أيب يعقوب األصبهاين املعدل ثنا داهر بن نوح ثنا عمر بن إبراهيم بن خالد عن وهب اليشكري عن 

من اشترى شيئا مل يره فهو باخليار إذا رآه : اهللا عليه و سلم  حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى
وكذلك رواه عبدان عن داهر بن نوح عن عمر بن إبراهيم وعنه عن عمر عن فضيل بن عياض عن هشام عن بن 



سريين عن أيب هريرة وعن عمر عن القاسم بن احلكم عن أيب حنيفة عن اهليثم عن حممد بن سريين عن أيب هريرة 
  مرفوعا كذلك 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن حممود بن خرزاذ  - ١٠٢٠٧
فذكره قال أبو احلسن احلافظ عمر بن إبراهيم يقال له الكردي : القاضي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن موسى عبدان 

  وي عن بن سريين من قوله يضع احلديث وهذا باطل ال يصح مل يروها غريه وإمنا ير

أخربنا أبو حازم احلافظ أنا أبو الفضل حممد بن عبد اهللا بن حممد بن مخريويه أنا أمحد بن جندة ثنا سعيد  - ١٠٢٠٨
  من اشترى شيئا مل يره فهو باخليار إذا رآه : بن منصور ثنا محاد بن زيد عن أيوب قال مسعت احلسن يقول 

أنه كان يقول إن كان على ما : شيم قال أنا يونس وبن عون عن بن سريين قال وحدثنا سعيد عن ه - ١٠٢٠٩
   ٧وصفه له فقد لزمه 

  باب املتبايعان باخليار ما مل يتفرقا إال بيع اخليار

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وغريمها قراءة وأبو حممد عبد اهللا بن  - ١٠٢١٠
الءا قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان انا الشافعي أنا مالك ح قال أبو يوسف األصبهاين إم

عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا القعنيب فيما قرأ على مالك ح قال وأخربين 
ىي قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا أبو النضر الفقيه ثنا حممد بن نصر اإلمام ثنا حيىي بن حي

املتبايعان كل واحد منهما باخليار على صاحبه ما مل يتفرقا إال بيع اخليار ويف رواية : صلى اهللا عليه و سلم قال 
ن الشافعي على صاحبه باخليار رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي ب

  حيىي 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا احلميدي ح  - ١٠٢١١
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا بن أيب عمر قاال ثنا سفيان واللفظ 

 حقيبة فجلست عليها فأملى علي يف الواحي قال مسعت عبد للحميدي قال أنا بن جريج قال أتيت نافعا فطرح إيل
إذا تبايع املتبايعان فكل واحد منهما باخليار من بيعه ما مل : اهللا بن عمر يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

رواه مسلم يف يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار قال فكان بن عمر إذا تبايع البيع فأراد أن جيب مشى قليال مث رجع 
  الصحيح عن زهري بن حرب وبن أيب عمر 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي أنا جعفر بن حممد الفريايب ثنا عبد  - ١٠٢١٢
األعلى بن محاد وحممد بن املثىن قاال ثنا عبد الوهاب قال مسعت حيىي بن سعيد قال مسعت نافعا عن بن عمر عن 

إن املتبايعني باخليار يف بيعهما ما مل يتفرقا إال أن يكون البيع خيارا قال فقال : ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رس
نافع وكان عبد اهللا إذا اشترى الشيء يعجبه فارق صاحبه رواه البخاري يف الصحيح عن صدقة عن عبد الوهاب 



الضحاك بن عثمان عن نافع مبعناه يف فعل عبد اهللا والرواية  الثقفي ورواه مسلم عن حممد بن املثىن وغريه ورواه
  مجيعا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن  - ١٠٢١٣
اخليار ما مل يتفرقا إذا تبايع الرجالن فكل واحد منهما ب: نافع عن بن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

وكانا مجيعا أو خيري أحدمها صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ومل يترك واحد منهما 
  البيع فقد وجب البيع رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة ورواه مسلم عن قتيبة وحممد بن رمح 

اإلمساعيلي أنا جعفر الفريايب ثنا حممد بن عبيد بن حساب وأبو  أخربنا أبو عمرو األديب أنا أبو بكر - ١٠٢١٤
كامل ح وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب 

و سلم قال القاضي ثنا أبو الربيع قال وأنا محاد بن زيد ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه 
البيعان باخليار ما مل يتفرقا أو يقول أحدمها لصاحبه اختر قال ورمبا قال أو يكون خيار لفظ حديث املقرئ ويف : 

رواية األديب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال البيعان باخليار ما مل يتفرقا إال أن يكون بيع خيار أو يقول 
  ح عن أيب النعمان عن محاد ورواه مسلم عن أيب الربيع وأيب كامل لصاحبه اختر رواه البخاري يف الصحي

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين ثنا علي بن عبد العزيز  - ١٠٢١٥
عبد اهللا حممد بن  ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو

يعقوب حدثين حممد بن حجاج ثنا حيىي بن حيىي أنا إمساعيل بن جعفر عن عبد اهللا بن دينار أنه مسع بن عمر قال قال 
كل بيعني ال بيع بينهما حىت يتفرقا إال بيع اخليار رواه البخاري يف الصحيح عن : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  سلم عن حيىي بن حيىي الفريايب عن سفيان ورواه م

أخربنا الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم الطوسي ثنا أبو احلسن الطرائفي ثنا عثمان بن  - ١٠٢١٦
سعيد ثنا هشام بن عبد امللك الطيالسي ح وأخربنا أبو نصر حممد بن علي بن حممد الشريازي الفقيه ثنا أبو عبد اهللا 

حممد ثنا أبو عمر قاال ثنا شعبة عن قتادة عن صاحل أيب اخلليل ويف رواية الطيالسي قال حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن 
: مسعت أبا اخلليل حيدث عن عبد اهللا بن احلارث عن حكيم بن حزام قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

كتما حمقت بركة بيعهما أخرجه البائعان باخليار ما مل يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما وإن كذبا و
  البخاري ومسلم يف الصحيح من أوجه عن شعبة بن احلجاج 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر حممد بن عمرو  - ١٠٢١٧
عن أيب اخلليل عن عبد اهللا بن  الرزاز ثنا حممد بن عبد امللك بن مروان ثنا بشر بن عمر الزهراين ثنا مهام عن قتادة

البيعان باخليار ما مل يتفرقا قال مهام ووجدت : احلارث عن حكيم بن حزام أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
يف كتايب وخيتار ثالث مرات فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما وإن كذبا وكتما فعسى أن يرحبا رحبا ومتحق بركة 

م فحدثت هبذا احلديث أبا التياح فقال كنت مع أيب اخلليل فحدثنا عبد اهللا بن احلارث هذا احلديث بيعهما قال مها
أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث مهام ورواه سعيد بن أيب عروبة ومحاد بن سلمة عن قتادة دون 

  الزيادة اليت وجدها مهام يف كتابه 



حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا محاد بن زيد عن مجيل بن مرة أخربنا أبو علي الروذباري انا  - ١٠٢١٨
غزونا غزوة لنا فنزلنا منزال فباع صاحب لنا فرسا بغالم مث أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما : عن أيب الوضيء قال 

جل أن يدفعه إليه فقال أصبحنا من الغد حضر الرحيل فقام إىل فرسه يسرجه وندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأىب الر
بيين وبينك أبو برزة صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتيا أبا برزة يف ناحية العسكر فقالوا له هذه القصة 

فقال أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ال هشام بن حسان حدث مجيل أنه قال ما أراكما افترقتما البيعان باخليار ما مل يتفرقا ق

أخربنا هالل بن حممد بن جعفر احلفار ببغداد أنا احلسني بن حيىي بن عياش ثنا أبو األشعث ثنا محاد بن  - ١٠٢١٩
ن البيعا: زيد عن مجيل بن مرة عن أيب الوضيء عن أيب برزة األسلمي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  باخليار ما مل يتفرقا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عيسى اللخمي ثنا عمرو بن أيب  - ١٠٢٢٠
سلمة ثنا أبو معبد حفص بن غيالن ثنا سليمان بن موسى عن نافع عن بن عمر وعن عطاء بن أيب رباح عن بن 

من اشترى بيعا فوجب له فهو باخليار ما مل يفارقه : هللا صلى اهللا عليه و سلم عباس أهنما كانا يقوالن عن رسول ا
  صاحبه إن شاء أخذه فإن فارقه فال خيار له 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  - ١٠٢٢١
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بايع رجال : كرمة عن بن عباس الطيالسي ثنا سليمان بن معاذ الضيب عن مساك عن ع

  فلما بايعه قال اختر مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هكذا البيع 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنا أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا عبد الرمحن بن معاوية ثنا  - ١٠٢٢٢
اشترى النيب صلى اهللا : حيىي بن أيوب عن بن جريج عن أيب الزبري عن جابر أنه قال حيىي بن بكري ثنا الليث عن 

عليه و سلم من أعرايب قال حسبت أن أبا الزبري قال من بين عامر بن صعصعة محل خبط فلما وجب قال له النيب 
أنت قال من قريش وكذلك صلى اهللا عليه و سلم اختر فقال له األعرايب إن رأيت كاليوم قط بيعا خريا وأفقه ممن 

  رواه بن وهب عن بن جريج 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا عبد اهللا بن سليمان بن األشعث ثنا موهب بن يزيد  - ١٠٢٢٣
 أن النيب صلى اهللا عليه و سلم اشترى من: بن موهب ثنا بن وهب أنا بن جريج أن أبا الزبري املكي حدثه عن جابر 

أعرايب محل خبط فلما وجب البيع قال له النيب صلى اهللا عليه و سلم اختر فقال له األعرايب عمرك اهللا بيعا وكذلك 
رواه أمحد بن عبد الرمحن بن وهب عن عمه بن وهب ورواه بن عيينة عن بن جريج عن أيب الزبري عن طاوس عن 

  ن طاوس عن أبيه النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال وكذلك رواه عبد اهللا ب

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا أبو العباس األصم أنا الربيع بن سليمان أنا  - ١٠٢٢٤
خري رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال بعد البيع : الشافعي أنا بن عيينة عن عبد اهللا بن طاوس عن أبيه قال 



قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امرؤ من قريش قال فكان أيب حيلف ما فقال له الرجل عمرك اهللا ممن أنت ف
  اخليار إال بعد البيع 

وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد  - ١٠٢٢٥
تاع النيب صلى اهللا عليه و سلم قبل النبوة من اب: بن منصور ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن بن طاوس عن أبيه قال 

أعرايب بعريا أو غري ذلك فلما وجب البيع قال له النيب صلى اهللا عليه و سلم اختر فنظر إليه األعرايب فقال عمرك 
  اهللا من أنت قال فلما كان اإلسالم جعل النيب صلى اهللا عليه و سلم اخليار بعد البيع 

روذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن حامت اجلرجرائي قال مروان أخربنا أبو علي ال - ١٠٢٢٦
كان أبو زرعة إذا بايع رجال خريه قال مث يقول خريين ويقول مسعت أبا هريرة : الفزاري أنا عن حيىي بن أيوب قال 

  يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يفترقن اثنان إال عن تراض 

خربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا علي بن عاصم أنا أ - ١٠٢٢٧
مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أهل البقيع فقال يا أهل البقيع : خالد احلذاء عن أيب قالبة قال أنس 

  فاشرأبوا فقال يا أهل البقيع ال يفترقن بيعان إال عن رضا 

أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا جعفر بن حممد بن  - ١٠٢٢٨
البيعان باخليار ما : شاكر ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن احلسن عن مسرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مل يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع 

أخربنا حممد بن احلسني السلمي وأمحد بن حممد بن أمحد بن احلارث األصبهاين الفقيه قاال أنا علي بن  - ١٠٢٢٩
عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أبو عبيد اهللا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب حدثين عمي قال حدثين خمرمة بن 

يقول مسعت عبد اهللا بن عمرو يقول مسعت رسول اهللا بكري عن أبيه قال مسعت عمرو بن شعيب يقول مسعت شعيبا 
أميا رجل ابتاع من رجل بيعا فإن كل واحد منهما باخليار حىت يتفرقا من مكاهنما إال : صلى اهللا عليه و سلم يقول 

أن يكون صفقة خيار وال حيل ألحد أن يفارق صاحبه خمافة أن يقيله قوله يقيله أراد به واهللا أعلم يفسخه فعرب 
اإلقالة عن الفسخ وروينا يف ذلك عن عثمان بن عفان وعبد اهللا بن عمر وجرير بن عبد اهللا مث عن شريح وسعيد ب

بن املسيب وعطاء بن أيب رباح قال البخاري يف كتاب الصحيح وقال الليث حدثين عبد الرمحن بن خالد عن بن 
هللا عنه ماال بالوادي مبال له خبيرب فلما تبايعنا شهاب عن سامل عن بن عمر قال بعت من أمري املؤمنني عثمان رضي ا

رجعت على عقيب حىت خرجت من بيته خشية أن يردين البيع وكانت السنة أن املتبايعني باخليار حىت يتفرقا قال عبد 
  ال اهللا فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أين قد غبنته فإين سقته إىل أرض مثود بثالث ليال وساقين إىل املدينة بثالث لي

أخربنا أبو عمرو األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي قال حدثنيه أبو عمران ثنا الرمادي قال أبو بكر  - ١٠٢٣٠
وأخربين احلسن ثنا يعقوب بن سفيان قال وأنا أبو القاسم ثنا بن زجنويه قالوا ثنا أبو صاحل حدثين الليث هبذا قال 

  مبعناه : يث عن يونس بن يزيد عن بن شهاب الشيخ ورواه أبو صاحل أيضا وحيىي بن بكري عن الل



وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد أنا عبيد بن شريك ثنا أبو صاحل ثنا أبو إسحاق عن  - ١٠٢٣١
بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على : يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أيب زرعة قال قال جرير 

ح لكل مسلم قال فكان جرير إذا بايع إنسانا شيئا قال أما إمنا أخذنا منك أحب إلينا مما السمع والطاعة والنص
  أعطيناك فاختر يريد بذلك إمتام بيعته 

: وأخربنا بن عبدان أنا أمحد ثنا عثمان بن عمر الضيب ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا يونس فذكره  - ١٠٢٣٢
  بيعته  بنحوه إال أنه مل يقل يريد بذلك إمتام

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس الطرائفي قال مسعت عثمان بن  - ١٠٢٣٣
سعيد الدارمي يقول مسعت إسحاق بن إبراهيم احلنظلي يقول مسعت سفيان بن عبد امللك يقول مسعت عبد اهللا بن 

أثبت من هذه األساطني قال ومسعت عثمان بن سعيد يقول مسعت  املبارك يقول احلديث يف البيعني باخليار ما مل يتفرقا
: علي بن املديين يقول عن سفيان بن عيينة أنه حدث الكوفيني حبديث بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف 

سفينة قال البيعني باخليار ما مل يتفرقا قال فحدثوا به أبا حنيفة فقال أبو حنيفة هذا ليس بشيء أرأيت إن كانا يف 
   ٨علي إن اهللا سائله عما قال 

  باب يف تفسري بيع اخليار

حديث الليث بن سعد عن نافع يدل على أن بيع اخليار هو التخيري بعد العقد وقبل التفرق وكذلك رواية أيوب 
  السختياين عن نافع وقد ذكرنامها يف الباب قبل هذا 

ن عمر بن قتادة ثنا احلاكم أبو أمحد احلافظ ثنا أبو حممد عبد وقد أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز ب - ١٠٢٣٤
الرمحن بن عبد اهللا املعدل حبلب ثنا إبراهيم يعين بن سعيد اجلوهري ثنا حسني يعين بن حممد املروروذي ثنا شيبان 

إذا : سلم  عن منصور عن حممد بن عبد الرمحن عن نافع عن عبد اهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و
تبايع الرجالن فهما باخليار ما مل يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار وكان عمر أو بن عمر ينادي البيع صفقة أو خيار 

وروى عن مطرف بن طريف تارة عن الشعيب عن عمر وتارة عن عطاء بن أيب رباح عن عمر رضي اهللا عنه البيع 
ذلك فإن صح فاملراد به واهللا أعلم بيع شرط فيه قطع اخليار فال صفقة أو خيار وكالمها مع األول ضعيف النقطاع 

يكون هلما بعد الصفقة خيار وبيع مل يشترط فيه قطع اخليار فهما باخليار ما مل يتفرقا وقد ذهب كثري من أهل العلم 
تخيري بعد البيع أو بيع إىل تضعيف األثر عن عمر وان البيع ال جيوز فيه شرط قطع اخليار وان املراد ببيع اخليار إما ال

شرط فيه خيار ثالثة أيام فال ينقطع خيارمها بالتفرق ملكان الشرط والصحيح أنه أراد به واهللا أعلم التخيري بعد البيع 
  إال أن نافعا رمبا عرب عنه ببيع اخليار ورمبا فسره والذي يبني ذلك 

مد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا علي بن حجر ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حم - ١٠٢٣٥
قال وأخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا عمرو بن زرارة قاال ثنا إمساعيل بن علية عن أيوب عن 

ورمبا البيعان باخليار حىت يتفرقا أو يكون بيع خيار قال : نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ٩قال نافع أو يقول أحدمها لآلخر اختر رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب وعلي بن حجر 



  باب الدليل على أن ال جيوز شرط اخليار يف البيع أكثر من ثالثة أيام

 أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف - ١٠٢٣٦
السوسي وأبو نصر أمحد بن علي الفامي وأبو سعيد بن أيب عمرو وأبو صادق حممد بن أيب الفوارس قالوا ثنا أبو 

العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بشر بن بكر ثنا األوزاعي عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال 
اخليار ثالثة أيام فإن ردها ردها ومعها صاع من متر من ابتاع مصراة فهو ب: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث قرة عن بن سريين 

أخربنا أبو نصر حممد بن علي بن حممد الشريازي الفقيه ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا السري بن  - ١٠٢٣٧
حيىي بن حممد ثنا أبو عمر ثنا شعبة قال وحدثنا أبو عبد  خزمية ثنا أبو نعيم ثنا سفيان قال وحدثنا أبو عبد اهللا حدثنا

اهللا ثنا حممد بن شاذان ثنا قتيبة بن سعيد عن مالك قال وحدثنا أبو عبد اهللا ثنا حممد بن حجاج وحممد بن عبد 
ر رجل ذك: السالم قاال ثنا حيىي بن حيىي أنا إمساعيل بن جعفر كلهم عن عبد اهللا بن دينار أنه مسع بن عمر يقول 

لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه خيدع يف البيوع فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بايعت فقل ال 
خالبة رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم ويف موضع آخر عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن 

  عن نافع عن بن عمر بزيادة ألفاظ  حيىي بن حيىي وأخرجه أيضا من حديث غندر عن شعبة وروى

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى احلريي ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا بن أيب عمر ثنا  - ١٠٢٣٨
كان حبان بن منقذ رجال ضعيفا وكان قد سفع يف : سفيان قال حدثين حممد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال 

 صلى اهللا عليه و سلم له اخليار فيما اشترى ثالثا وكان قد ثقل لسانه فقال له رسول رأسه مأمومة فجعل رسول اهللا
اهللا صلى اهللا عليه و سلم بع وقل ال خالبة فكنت أمسعه يقول ال خذابة ال خذابة وكان يشتري الشيء فيجيء به 

  أهله فيقولون هذا غال فيقول ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خريين يف بيعي 

وأخربنا أبو بكر حممد بن أمحد بن احلارث األصبهاين أنا أبو الشيخ األصبهاين أنا إسحاق بن أمحد ثنا  - ١٠٢٣٩
مسعت رجال من األنصار وكانت : أبو كريب ثنا يونس بن بكري ثنا حممد بن إسحاق حدثين نافع عن بن عمر قال 

ال يزال يغنب يف البيع فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و  بلسانه لوثة يشكو إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه
سلم إذا بايعت فقل ال خالبة مث أنت باخليار يف كل سلعة ابتعتها ثالث ليال فإن رضيت فأمسك وإن سخطت 

فأردد قال بن عمر فلكأين اآلن أمسعه إذا ابتاع يقول ال خالبة يلوث لسانه قال بن إسحاق فحدثت هبذا احلديث 
د بن حيىي بن حبان قال كان جدي منقذ بن عمرو وكان رجال قد أصيب يف رأسه آمة فكسرت لسانه ونقصت حمم

عقله وكان يغنب يف البيوع وكان ال يدع التجارة فشكا ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إذا أنت بعت 
أمسك وإن سخطت فرد فبقي حىت أدرك فقل ال خالبة مث أنت يف كل بيع تبتاعه باخليار ثالث ليال إن رضيت ف

زمان عثمان رضي اهللا عنه وهو بن مائة وثالثني سنة وكثر الناس يف زمان عثمان فكان إذا اشترى شيئا فرجع به 
فقالوا له مل تشتري أنت فيقول قد جعلين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيما ابتعت باخليار ثالثا فيقولون أردده 

قال غششت فريجع إىل بيعه فيقول خذ سلعتك ورد درامهي فيقول ال أفعل قد رضيت فذهبت فإنك قد غبنت أو 
به حىت مير به الرجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيقول إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد 

  جعله باخليار فيما يبتاع ثالثا فريد عليه درامهه ويأخذ سلعته 



بو بكر أنا أبو الشيخ أنا إسحاق بن مجيل ثنا حممد بن عمرو بن العباس ثنا عبد األعلى ثنا وأخربنا أ - ١٠٢٤٠
  حنوه : حممد بن إسحاق 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا أبو حممد بن حيان أبو الشيخ ثنا حممد بن خالد يعين بن يزيد  - ١٠٢٤١
ميسرة ثنا أبو علقمة الفروي عن نافع عن بن عمر قال قال رسول  الراسيب النيلي ثنا أبو ميسرة أمحد بن عبد اهللا بن

  اخليار ثالثة أيام قال الشيخ وهذا خمتصر من حديث بن إسحاق : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أنبأين أبو عبد اهللا احلافظ إجازة قال حدثنا أبو الوليد ثنا إبراهيم بن علي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ عبد اهللا  - ١٠٢٤٢
ن هليعة ح وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن خملد ثنا حممد بن عبد امللك بن ب

زجنويه ثنا أسد بن موسى ثنا بن هليعة ثنا حبان بن واسع عن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن اخلطاب 
ع مما جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلبان بن منقذ إنه ما أجد لكم شيئا أوس: رضي اهللا عنه يف البيوع فقال 

كان ضرير البصر فجعل له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عهدة ثالثة أيام إن رضي أخذ وإن سخط ترك ورواه 
عبيد بن أيب قرة عن بن هليعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن جده عن عمر خمتصرا ومل يقل ضرير البصر واحلديث 

   ١٠ينفرد به بن هليعة واهللا أعلم 

  باب املأخوذ على طريق السوم وعلى بيع شرط فيه اخليار

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الرمحن بن احلسن األسدي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم  - ١٠٢٤٣
رجل على سوم فحمل عليه رجال  أخذ عمر بن اخلطاب فرسا من: ثنا شعبة ثنا سيار أبو احلكم عن الشعيب قال 

فعطب عنده فخاصمه الرجل فقال عمر اجعل بيين وبينك رجال فقال الرجل فإين أرضى بشريح العراقي فأتوا شرحيا 
فقال شريح لعمر أخذته صحيحا سليما وأنت له ضامن حىت ترده صحيحا سليما فأعجب عمر بن اخلطاب فبعثه 

  قاضيا وذكر احلديث 

  مجاع أبواب الربا

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما { باب حترمي الربا وأنه موضوع مردود إىل رأس املال قال اهللا جل ثناؤه  ١١( 
بقي من الربا إن كنتم مؤمنني فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهللا ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون 

هللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أيب ثنا عمرو بن زرارة ثنا أخربنا أبو عبد ا - ١٠٢٤٤} وال تظلمون 
يف حج النيب صلى اهللا عليه و سلم وخطبته : حامت بن إمساعيل عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا 

مة يومكم هذا يف بعرفة قال فقال يعين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحر
شهركم هذا يف بلدكم هذا أال وأن كل شيء من أمر اجلاهلية موضوع حتت قدمي هاتني ودماء اجلاهلية موضوعة 

وأول دم أضعه دم ربيعة بن احلارث وكان مسترضعا يف بين سعد فقتلته هذيل يف زمن اجلاهلية وربا اجلاهلية 
وأنه موضوع كله وذكر احلديث رواه مسلم يف الصحيح عن موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد املطلب 

  أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن حامت بن إمساعيل 



وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا أبو األحوص ثنا شبيب بن  - ١٠٢٤٥
يف حجة الوداع أال إن : عليه و سلم يقول غرقدة عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا 

كل ربا من ربا اجلاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون أال وإن كل دم من دم اجلاهلية 
موضوع وأول دم أضع منها دم احلارث بن عبد املطلب كان مسترضعا يف بين ليث فقتلته هذيل اللهم قد بلغت 

  أشهد ثالث مرات  قالوا نعم ثالثا قال اللهم

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا  - ١٠٢٤٦
قال كان يكون لرجل على } وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني { يف قوله : ورقاء عن بن أيب جنيح عن جماهد 

  وتؤخر عين رجل دين فيقول لك زيادة كذا وكذا 

وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن زيد بن  - ١٠٢٤٧
كان الربا يف اجلاهلية أن يكون للرجل على الرجل احلق إىل أجل فإذا حل احلق قال أتقضي أم ترىب : أسلم أنه قال 

   ١٢ه اآلخر يف األجل فإن قضاه أخذ وإال زاده يف حقه وزاد

  باب ما جاء من التشديد يف حترمي الربا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد احلافظ ثنا حممد بن إسحاق الثقفي ثنا عثمان بن أيب شيبة ح  - ١٠٢٤٨
سي ثنا وأنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنا جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أبو بكر عمر بن حفص السدو
آكل الربا : عاصم بن علي قاال ثنا هشيم بن بشري أنا أبو الزبري عن جابر قال لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ومؤكله وكاتبه وشاهديه قال هم سواء لفظ حديث أيب صاحل رواه مسلم يف الصحيح عن عثمان بن أيب شيبة وغريه 

بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة ومحاد بن  حدثنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا - ١٠٢٤٩
أن النيب صلى اهللا عليه و : سلمة عن مساك بن حرب قال مسعت عبد الرمحن بن عبد اهللا يعين بن مسعود عن أبيه 

  سلم لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه أو قال شاهده وكاتبه 

 أبو النضر الفقيه ثنا حممد بن أيوب ثنا موسى بن إمساعيل ثنا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين - ١٠٢٥٠
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صلى أقبل علينا : جرير بن حازم ثنا أبو رجاء عن مسرة بن جندب قال 

ني أتياين بوجهه فقال هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا احلديث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأيت الليلة رجل
فأخذا بيدي فأخرجاين إىل أرض مستوية أو فضاء احلديث وقال فيه فانطلقنا حىت انتهينا إىل هنر من دم فيه رجال 

قيام ورجل قائم على شط النهر بني يديه حجارة فيقبل الذي يف النهر فإذا أراد أن خيرج منه رماه الرجل حبجر يف 
اه يف فيه حبجر فرده حيث كان فقلت هلما ما هذا فقال الذي رأيته فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رم

  يف النهر آكل الربا رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أبو القاسم سليمان بن أمحد اللخمي ثنا حفص بن عمر  - ١٠٢٥١
زكي أنا أبو حممد دعلج بن أمحد بن دعلج ثنا حممد بن سليمان الواسطي قاال ح وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق امل



قال آخر آية أنزهلا اهللا عز و جل على رسول : ثنا قبيصة ثنا سفيان عن عاصم األحول عن الشعيب عن بن عباس 
  بن عقبة اهللا صلى اهللا عليه و سلم آية الربا وقال الواسطي أنزلت رواه البخاري يف الصحيح عن قبيصة 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو  - ١٠٢٥٢
الربيع ثنا هشيم أنا عباد بن راشد قال مسعت سعيد بن أيب خرية حيدث داود بن أيب هند ثنا احلسن بن أيب احلسن 

يأيت على الناس زمان يأكلون : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال منذ أربعني سنة أو حنو ذلك عن أيب هريرة أن رسول 
  فيه الربا فيأكل ناس أو الناس كلهم فمن مل يأكل منهم ناله من غباره 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا وهب بن بقية أنا خالد عن داود بن أيب  - ١٠٢٥٣
ليأتني على الناس زمان ال يبقى : سن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال هند عن سعيد بن أيب خرية عن احل

   ١٣أحد إال أكل الربا فإن مل يأكله أصابه من خباره 

  باب األجناس اليت ورد النص جبريان الربا فيها

القاضي وغريهم أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن  - ١٠٢٥٤
قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد 

بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا عبد اهللا يعين القعنيب وأبو مصعب عن مالك عن بن 
ن أنه أخربه أنه التمس صرفا مبائة دينار قال فدعاين طلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا شهاب عن مالك بن أوس بن احلدثا

عنه فتراوضنا حىت اصطرف مين وأخذ الذهب يقلبها يف يده مث قال حىت يأيت خازين من الغابة وعمر بن اخلطاب 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و رضي اهللا عنه يسمع فقال عمر رضي اهللا عنه واهللا ال تفارقه حىت تأخذ منه مث قال قال 

الذهب بالذهب ربا إال ها وها والورق بالورق ربا إال ها وها والرب بالرب ربا إال ها وها والتمر بالتمر ربا إال : سلم 
ها وها والشعري بالشعري ربا إال ها وها لفظ حديثهم سواء إال أن يف حديث الشافعي حىت يأيت خازين أو حىت تأيت 

بة قال الشافعي قرأته على مالك صحيحا ال أشك فيه مث طال علي الزمان ومل أحفظ حفظا فشككت جارييت من الغا
يف جارييت أو خازين وغريي يقول عنه خازين رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك وقال حىت 

  يأيت خازين أخرجه مسلم والبخاري من حديث الليث بن سعيد وغريه عن الزهري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق وغريهم قالوا ثنا أبو العباس  - ١٠٢٥٥
أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي 

ثنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت ح وأخربنا أبو نصر حممد بن علي الفقيه 
ال تبيعوا الذهب بالذهب إال : على مالك عن نافع عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ا على بعض وال مثال مبثل وال تشفوا بعضها على بعض وال تبيعوا الورق بالورق إال مثال مبثل وال تشفوا بعضه
تبيعوا غائبا منها بناجز ويف رواية أيب نصر وال تبيعوا منها غائبا بناجر رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن 

يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي قال الشافعي وقد ذكر عبادة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه 
  و سلم مثل معنامها وأوضح مث ذكر 



ما أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وغريه قالوا ثنا أبو العباس بن يعقوب أنا الربيع أنا الشافعي  - ١٠٢٥٦
أنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بن أيب متيمة عن حممد بن سريين عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن 

عوا الذهب بالذهب وال الورق بالورق وال الرب بالرب وال ال تبي: الصامت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
الشعري بالشعري وال التمر بالتمر وال امللح بامللح إال سواء بسواء عينا بعني يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق 

ا امللح أو والورق بالذهب والرب بالشعري والشعري بالرب والتمر بامللح وامللح بالتمر يدا بيد كيف شئتم ونقص أحدمه
  التمر وزاد أحدمها من زاد أو ازداد فقد أرىب الرجل اآلخر يقال هو عبد اهللا بن عبيد 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد  - ١٠٢٥٧
مسلم بن يسار وعبد اهللا بن عبيد حدثاه  بن أيب بكر ثنا يزيد بن زريع ثنا سلمة بن علقمة ثنا حممد بن سريين أن

مجع املنزل بني عبادة ومعاوية أما يف بيعة أو كنيسة قال وذكر احلديث يف الصرف بطوله وهذا احلديث مل : قاال 
  يسمعه مسلم بن يسار من عبادة بن الصامت إمنا مسعه من أيب األشعث الصنعاين عن عبادة 

ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبيد اهللا املنادي ثنا يزيد بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ - ١٠٢٥٨
: هارون أنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أيب األشعث عن عبادة بن الصامت أنه قام فقال 

وزن يدا بيد والفضة يا أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا ما أدري ما هي وإن الذهب بالذهب تربه وعينه وزنا ب
بالفضة وزنا بوزن يدا بيد وال يصلح نساء والرب بالرب مدا مبد يدا بيد والشعري بالشعري مدا مبد يدا بيد وال بأس ببيع 
الشعري بالرب والشعري أكثرمها يدا بيد وال يصلح نسيئة والتمر بالتمر حىت عد امللح بامللح مثال مبثل يدا بيد من زاد 

رىب قال قتادة وكان عبادة بدريا عقبيا أحد نقباء األنصار وكان بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو ازداد فقد أ
على أن ال خياف يف اهللا لومة الئم كذا رواه بن أيب عروبة ورواه مهام بن حيىي وهو من الثقات عن قتادة عن أيب 

  م اخلليل عن مسلم موصوال مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه و سل

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي بن رجاء ثنا مهام عن قتادة عن  - ١٠٢٥٩
أيب اخلليل عن مسلم املكي عن أيب األشعث الصنعاين أنه شهد خطبة عبادة فسمعته حيدث عن النيب صلى اهللا عليه 

بالفضة تربها وعينها وزنا بوزن والرب بالرب والشعري بالشعري  الذهب بالذهب تربه وعينه وزنا بوزن والفضة: و سلم 
والتمر بالتمر وامللح بامللح من زاد أو ازداد فقد أرىب وال بأس ببيع الشعري بالرب يدا بيد والشعري أكثرمها هذا هو 

  الصحيح واحلديث الثابت صحيح عن أيب قالبة عن أيب األشعث عن عبادة مرفوعا 

أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق انا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ثنا حممد بن أيب بكر  وأخربناه - ١٠٢٦٠
وعبيد اهللا بن عمر القواريري قاال ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة قال كنت بالشام يف حلقة فيها مسلم بن 

قلت له حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت يسار فجاء أبو األشعث قال قالوا أبو األشعث أبو األشعث فجلس ف
قال نعم غزونا غزوة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثرية وكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجال أن 

إين مسعت رسول : يبيعها يف أعطيات الناس فسارع الناس يف ذلك فبلغ عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه فقام فقال 
 عليه و سلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر بالتمر اهللا صلى اهللا

وامللح بامللح إال سواء بسواء عينا بعني فمن زاد أو ازداد فقد أرىب فرد الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام 
عليه و سلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه ومل خطيبا فقال اال ما بال رجال يتحدثون عن رسول اهللا صلى اهللا 



نسمعها منه فقام عبادة رضي اهللا عنه فأعاد القصة مث قال لنحدثن مبا مسعنا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإن 
 كره معاوية أو قال وان رغم معاوية ما أبايل أن ال أصحبه يف جنده ليلة سوداء قال محاد هذا أو حنوه رواه مسلم يف

  الصحيح عن عبيد اهللا بن عمر القواريري 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد  - ١٠٢٦١
: بن بشار قال إسحاق أنا وقال بن بشار ثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد ثنا أيوب عن أيب قالبة عن أيب األشعث قال 

غزاة علينا معاوية فأصبنا ذهبا وفضة فأمر معاوية رجال أن يبيعها يف الناس يف أعطياهتم فتسارع الناس فيها  كنا يف
فقام عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه فنهاهم فردوها فأتى الرجل معاوية فشكا إليه فقام معاوية خطيبا فقال ما بال 

اديث يكذبون فيها عليه مل نسمعها منه فقام عبادة بن رجال يتحدثون عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أح
الصامت فقال واهللا لنحدثن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإن كره معاوية قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ر بالتمر سلم ال تبيعوا الذهب بالذهب وال الفضة بالفضة وال الرب بالرب وال الشعري بالشعري وال امللح بامللح وال التم
  إال مثال مبثل سواء بسواء عينا بعني رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنا أبو احلسن علي بن حممد بن أمحد  - ١٠٢٦٢
حلذاء عن أيب قالبة عن أيب األشعث عن املصري ثنا عبد اهللا بن أيب مرمي ثنا الفريايب ثنا سفيان الثوري عن خالد ا

الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا : عبادة بن الصامت قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
بوزن وامللح بامللح مثال مبثل والشعري بالشعري مثال مبثل والرب بالرب مثال مبثل والتمر بالتمر مثال مبثل فمن زاد أو 

  أرىب فبيعوا الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئتم والتمر بامللح يدا بيد والشعري بالرب يدا بيد كيف شئتم  استزاد فقد

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري : ورواه وكيع عن سفيان إال أنه قال  - ١٠٢٦٣
اختلف هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا والتمر بالتمر وامللح بامللح مثال مبثل سواء بسواء يدا بيد فإذا 

بيد أخربناه أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو بكر بن أيب شيبة أنا وكيع ح وأنا أبو عبد اهللا 
ديث رواه احلافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ وكيع ثنا سفيان فذكر احل

  مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو طاهر احملمد آباذي ثنا العباس الدوري ثنا عبيد اهللا بن موسى عن  - ١٠٢٦٤
اهللا عليه  إمساعيل بن أيب خالد عن حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى

الذهب الكفة بالكفة والفضة الكفة بالكفة حىت خص أن قال امللح بامللح فقال معاوية إن هذا ال : و سلم يقول 
   ١٤يقول شيئا فقال عبادة رضي اهللا عنه أشهد أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ذلك 

  مع حترمي النساءباب حترمي التفاضل يف اجلنس الواحد مما جيري فيه الربا 

  استدالال مبا مضى ومبا 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا حممد بن أيوب أنا أمحد بن عيسى ح وأخربنا أبو  - ١٠٢٦٥
احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا جعفر بن حممد القاضي ثنا يزيد بن خالد بن موهب 

نا بن وهب حدثين خمرمة بن بكري عن أبيه أنه مسع سليمان بن يسار حيدث أنه مسع مالك بن أيب عامر الرملي قاال ث
ال تبيعوا الدينار بالدينارين وال الدرهم : حيدث عن عثمان بن عفان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  وغريه بالدرمهني لفظ حديث بن عبدان رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن عيسى 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا موسى بن احلسن بن عباد ثنا القعنيب ثنا سليمان  - ١٠٢٦٦
بن بالل عن موسى بن أيب متيم ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر بن 

عقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن موسى بن أيب احلسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس حممد بن ي
الدينار بالدينار ال فضل بينهما : متيم عن سعيد بن يسار عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ب عن مالك والدرهم بالدرهم ال فضل بينهما رواه مسلم يف الصحيح عن القعنيب ورواه عن أيب الطاهر عن بن وه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا وكيع ثنا  - ١٠٢٦٧
الذهب بالذهب : إمساعيل بن مسلم ثنا أبو املتوكل الناجي عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

 بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثال مبثل يدا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أرىب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري
  اآلخذ واملعطى فيه سواء رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر الرزاز ثنا أمحد بن الوليد الفحام ثنا عبد  - ١٠٢٦٨
دخل رجل على بن عمر فحدثه حبديث عن أيب سعيد اخلدري فقدم : ب بن عطاء أنا بن عون عن نافع قال الوها

أبو سعيد فنزل هذه الدار فأخذ بيدي حىت أتيناه فقال ما حيدث هذا عنك قال أبو سعيد بصر عيين ومسع أذين قال 
ذهب بالذهب وبيع الورق بالورق إال سواء فما نسيت قوله بأصبعه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع ال

بسواء مثال مبثل وال تشفوا أحدمها على اآلخر وال تبيعوا غائبا بناجز أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث بن عون 
  وأخرجه البخاري من حديث سامل بن عبد اهللا 

كرم البزاز ثنا يزيد بن هارون أخربنا أبو احلسني بن بشران ثنا أبو بكر أمحد بن سلمان ثنا احلسن بن م - ١٠٢٦٩
ثنا حيىي بن سعيد عن نافع أن عمرو بن ثابت العتواري حدث بن عمر أنه مسع أبا سعيد اخلدري حيدث عن النيب 

الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ال فضل بينهما فمشى عبد اهللا ومعه نافع حىت دخل : صلى اهللا عليه و سلم قال 
له فقال بصر عيين ومسع أذين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول الدينار بالدينار على أيب سعيد اخلدري فسأ

والدرهم بالدرهم وزن بوزن ال فضل بينهما وال يباع عاجل بآجل أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث حيىي بن 
  سعيد 

سليمان بن حرب ح قال  أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا أبو مسلم ثنا - ١٠٢٧٠
وأخربنا عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا حممد بن أيوب أنا شيبان بن فروخ قاال ثنا جرير بن حازم قال مسعت نافعا يقول 
كان بن عمر حيدث عن عمر رضي اهللا عنه يف الصرف ومل يسمع فيه من النيب صلى اهللا عليه و سلم شيئا قال قال 

ا الذهب بالذهب وال الورق بالورق إال مثال مبثل سواء بسواء وال تشفوا بعضه على عمر رضي اهللا عنه ال تبايعو



بعض إين أخاف عليكم الرماء قال قلت لنافع وما الرماء قال الربا قال فحدثه رجل من األنصار عن أيب سعيد 
قال يا أبا سعيد هذا اخلدري حديثا قال نافع فأخذ بيد األنصاري وأنا معهما حىت دخلنا على أيب سعيد اخلدري ف

حدث عنك حديث كذا وكذا قال ما هو فذكره قال نعم مسع أذناي وبصر عيين قاهلا ثالثا فأشار بأصبعه حيال 
ال تبايعوا الذهب بالذهب وال تبايعوا الورق بالورق إال مثال : عينيه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يقول 

منها غائبا بناجز وال تشفوا بعضه على بعض رواه مسلم يف الصحيح عن شيبان بن مبثل سواء بسواء وال تبيعوا شيئا 
  فروخ دون قول عمر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عمرو عثمان بن أمحد السماك ببغداد ثنا عبد امللك بن حممد الرقاشي  - ١٠٢٧١
ت مع بن عمر فجاء صائغ فقال له يا أبا عبد ثنا بشر بن عمر ثنا مالك عن محيد بن قيس املكي عن جماهد قال كن

الرمحن إين أصوغ الذهب مث أبيع شيئا من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل يف ذلك قدر عمل يدي فنهاه بن عمر عن 
: ذلك فجعل الصائغ يرد عليه املسألة وبن عمر ينهاه حىت انتهى إىل باب املسجد إىل دابة يركبها فقال بن عمر 

ار والدرهم بالدرهم ال فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى اهللا عليه و سلم إلينا وعهدنا إليكم ويف رواية الدينار بالدين
سامل ونافع داللة على أن بن عمر مل يسمع من النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك شيئا وإمنا مسعه من أبيه مث عن أيب 

  سعيد 

ا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا وقد أخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكري - ١٠٢٧٢
الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ال فضل بينهما هذا عهد : مالك عن محيد بن قيس عن جماهد عن بن عمر أنه قال 

  نبينا صلى اهللا عليه و سلم إلينا وعهدنا إليكم 

وله يف قصة الصائغ مث قال هذا خطأ أخربنا سفيان بن عيينة عن ورواه الشافعي يف رواية املزين عنه بط - ١٠٢٧٣
أنه سأل بن عمر فقال إين رجل أصوغ احللى مث أبيعه وأستفضل فيه قدر أجريت أو عمل يدي فقال : وردان الرومي 

بن بن عمر الذهب بالذهب ال فضل بينهما هذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم قال الشافعي يعين بصاحبنا عمر 
  اخلطاب أخربناه أبو إسحاق األرموي أنا شافع بن حممد أنا أبو جعفر بن سالمة ثنا املزين ثنا الشافعي فذكره 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن وغريمها قالوا ثنا أبو العباس األصم أنا الربيع أنبأ  - ١٠٢٧٤
دان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا عبد اهللا الشافعي انا مالك ح وأخربنا علي بن أمحد بن عب

أن معاوية بن أيب سفيان باع سقاية من ذهب أو من : يعين القعنيب عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
مثال مبثل ورق بأكثر من وزهنا فقال له أبو الدرداء مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينهى عن مثل هذا إال 

فقال معاوية ما أرى هبذا بأسا فقال له أبو الدرداء من يعذرين من معاوية أخربه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وخيربين عن رأيه ال أساكنك بأرض أنت هبا مث قدم أبو الدرداء على عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فذكر له ذلك 

 مثال مبثل وزنا بوزن ومل يذكر الربيع عن الشافعي يف هذا قدوم أيب فكتب عمر إىل معاوية أن ال يبيع ذلك إال
   ١٥الدرداء على عمر وقد ذكره الشافعي يف رواية املزين 

  باب من قال الربا يف النسيئة



أخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا  - ١٠٢٧٥
أنا الشافعي أنا سفيان بن عيينة أنه مسع عبيد اهللا بن أيب يزيد يقول مسعت بن عباس يقول أخربين أسامة بن الربيع 

الربا يف النسيئة رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة ومجاعة : زيد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  مها عن بن عباس عن بن عيينة وكذلك رواه طاوس وعطاء بن أيب رباح وغري

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن أيب إسحاق أنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا  - ١٠٢٧٦
عمرو بن دينار قال أخربين أبو صاحل السمان قال مسعت أبا سعيد اخلدري حيدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

دينار مثال مبثل ليس بينهما فضل قلت أليب سعيد كان بن عباس ال يرى به الدرهم بالدرهم والدينار بال: سلم قال 
بأسا فقال أبو سعيد قد لقيت بن عباس فقلت له أخربين عن هذا الذي تقول أشيء وجدته يف كتاب اهللا أو شيء 

ى اهللا عليه و مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ما وجدته يف كتاب اهللا وال مسعته من رسول اهللا صل
سلم وألنتم أعلم من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مين ولكن أخربين أسامة بن زيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

و سلم قال إن الربا يف النسيئة رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عباد وغريه عن سفيان وأخرجه البخاري من 
  حديث بن جريج عن عمرو 

بو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنا أبو عاصم انا بن أخربنا أ - ١٠٢٧٧
جريج أخربين عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أهنما مسعا أبا املنهال يقول سألت الرباء بن عازب وزيد بن أرقم عن 

سلم فسألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن  كنا تاجرين على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و: الصرف فقاال 
الصرف فقال ما كان منه يدا بيد فال بأس وما كان منه نسيئة فال رواه البخاري يف الصحيح عن أيب عاصم دون 

ذكر عامر بن مصعب وأخرجه من حديث حجاج بن حممد عن بن جريج مع ذكر عامر بن مصعب وأخرجه مسلم 
 بن ميمون عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أيب املنهال قال باع شريك يل بن احلجاج عن حممد بن حامت

ورقا بنسيئة إىل املوسم أو إىل احلج فذكره ومبعناه رواه البخاري عن علي بن املديين عن سفيان وكذلك رواه أمحد 
ال باع شريك يل بالكوفة بن روح عن سفيان وروى عن احلميدي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أيب املنهال ق

دراهم بدراهم بينهما فضل عندي أن هذا خطأ والصحيح ما رواه علي بن املديين وحممد بن حامت وهو املراد مبا 
أطلق يف رواية بن جريج فيكون اخلرب واردا يف بيع اجلنسني أحدمها باآلخر فقال ما كان منه يدا بيد فال بأس وما 

  حبديث أسامة واهللا أعلم والذي يدل على ذلك أيضا  كان منه نسيئة فال وهو املراد

ما أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا أمحد بن حممد بن عيسى  - ١٠٢٧٨
عن  الربيت ثنا أبو عمر ثنا شعبة أخربين حبيب هو بن أيب ثابت قال مسعت أبا املنهال قال سألت الرباء وزيد بن أرقم

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع الورق بالذهب دينا رواه البخاري يف : الصرف فكالمها يقول 
   ١٦الصحيح عن أيب عمر حفص بن عمر وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة 

  باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر األول ال ربا إال يف النسيئة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق  - ١٠٢٧٩عن قوله ونزوعه عنه 
سألت بن عمر وبن عباس عن الصرف فلم يريا : بن إبراهيم أنا عبد األعلى ثنا داود بن أيب هند عن أيب نضرة قال 



ربا فأنكرت ذلك لقوهلما فقال ال  به بأسا وإين لقاعد عند أيب سعيد اخلدري فسألته عن الصرف فقال ما زاد فهو
أحدثكم إال ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جاءه صاحب خنلة بصاع من متر طيب وكان متر النيب 

صلى اهللا عليه و سلم هو الدون فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم أين لك هذا قال انطلقت بصاعي واشتريت به 
لسوق كذا وسعر هذا بالسوق كذا فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أربيت إذا هذا الصاع فإن سعر هذا با

أردت ذلك فبع مترك بسلعة مث اشتر بسلعتك أي متر شئت فقال أبو سعيد فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا والفضة 
أل بن عباس عنه فكرهه بالفضة قال فأتيت بن عمر بعد فنهاين ومل آت بن عباس قال فحدثين أبو الصهباء أنه س

  رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وقال وكان متر النيب صلى اهللا عليه و سلم هذا اللون 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا احلسني بن حممد بن أمحد بن حممد بن احلسني أبو علي املاسرجسي  - ١٠٢٨٠
ة احلسن بن عيسى ثنا جدي احلسن بن عيسى أنا بن املبارك أنا ثنا جدي أبو العباس أمحد بن حممد وهو بن ابن

يقول كنت أخدم بن عباس تسع سنني إذ جاءه : يعقوب بن أيب القعقاع عن معروف بن سعد أنه مسع أبا اجلوزاء 
رجل فسأله عن درهم بدرمهني فصاح بن عباس وقال ان هذا يأمرين أن أطعمه الربا فقال ناس حوله إن كنا لنعمل 

ذا بفتياك فقال بن عباس قد كنت أفيت بذلك حىت حدثين أبو سعيد وبن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى ه
  عنه فأنا أهناكم عنه 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  - ١٠٢٨١
أن رجال من بين مشخ : أيب إسحاق عن سعد بن إياس عن عبد اهللا بن مسعود  عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل عن

بن فزارة سأله عن رجل تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته فطلق امرأته أيتزوج أمها قال ال بأس فتزوجها الرجل 
دينة فسأل أصحاب وكان عبد اهللا على بيت املال وكان يبيع نفاية بيت املال يعطي الكثري ويأخذ القليل حىت قدم امل

حممد صلى اهللا عليه و سلم فقالوا ال حيل هلذا الرجل هذه املرأة وال تصلح الفضة إال وزنا بوزن فلما قدم عبد اهللا 
انطلق إىل الرجل فلم جيده ووجد قومه فقال إن الذي أفتيت به صاحبكم ال حيل فقالوا إهنا قد نثرت له بطنها قال 

يا معشر الصيارفة إن الذي كنت أبايعكم ال حيل ال حتل الفضة بالفضة إال وزنا بوزن وإن كان وأتى الصيارفة فقال 
١٧   

  باب جواز التفاضل يف اجلنسني وأن الرب والشعري جنسان مع حترمي النساء إذا

 أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين - ١٠٢٨٢مجعتهما علة واحدة يف الربا 
هنى : أبو يعلى ثنا أبو الربيع ثنا عباد بن العوام ثنا حيىي بن أيب إسحاق ثنا عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إال سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة 
له رجل فقال يدا بيد فقال هكذا مسعت رواه البخاري يف بالذهب ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأ

  الصحيح عن عمران بن ميسرة ورواه مسلم عن أيب الربيع كالمها عن عباد بن العوام 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا أبو كريب أنا بن فضيل  - ١٠٢٨٣
التمر بالتمر واحلنطة باحلنطة : أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أبيه عن أيب زرعة عن 



والشعري بالشعري وامللح بامللح مثال مبثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أرىب إال ما اختلفت ألوانه رواه مسلم يف 
  الصحيح عن أيب كريب 

علي بن حممد بن سختويه ثنا توبة بن اهليثم ثنا إبراهيم بن أيب  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن - ١٠٢٨٤
الليث ثنا األشجعي عن سفيان عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب األشعث الصنعاين عن عبادة بن الصامت أنه 

: يقول  شهد الناس يتبايعون آنية الذهب والفضة إىل األعطية فقال عبادة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
بيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح سواء بسواء مثال مبثل 
فمن زاد واستزاد فقد أرىب فإذا اختلف هذه األصناف فبيعوها يدا بيد كيف شئتم ال بأس به والذهب بالفضة يدا 

ف شئتم وامللح بالتمر يدا بيد كيف شئتم أخرجه مسلم يف الصحيح من بيد كيف شئتم والرب بالشعري يدا بيد كي
  حديث وكيع عن سفيان الثوري كما مضى وهذه رواية صحيحة مفسرة 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا إسحاق بن احلسن احلريب  - ١٠٢٨٥
 اخلليل عن مسلم عن أيب األشعث الصنعاين أنه شاهد خطبة عبادة حيدث عن النيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن أيب

  فذكر احلديث وفيه وال بأس ببيع الشعري بالرب والشعري أكثرمها : صلى اهللا عليه و سلم 

ورواه بشر بن عمر عن مهام وقال يف احلديث وال بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرمها يدا بيد  - ١٠٢٨٦
ا النسيئة فال وال بأس ببيع الرب بالشعري والشعري أكثرمها يدا بيد وأما النسيئة فال أخربناه أبو علي الروذباري أنا فأم

  فذكره وأما احلديث الذي : حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا احلسن بن علي ثنا بشر بن عمر 

راهيم بن يوسف بن خالد ثنا أبو طاهر أمحد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا إب - ١٠٢٨٧
أنه : عمرو أنا بن وهب أنا عمرو بن احلارث أن أبا النضر حدثه ان بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد اهللا 

أرسل غالمه بصاع قمح قال بع مث اشتر به شعريا فذهب فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمر أخربه 
فعلت ذلك انطلق فرده وال تأخذن إال مثال مبثل فإين كنت أمسع من رسول اهللا صلى اهللا  بذلك فقال له معمر مل

عليه و سلم يقول الطعام بالطعام مثال مبثل وكان طعامنا يومئذ شعريا قيل فإنه ليس مثله قال فإين أخاف أن يضارع 
 خوف الوقوع يف الربا احتياطا من رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر وغريه فهذا الذي كرهه معمر بن عبد اهللا

جهته ال رواية والرواية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم عامة حتتمل األمرين مجيعا أن يكون أراد اجلنس الواحد دون 
   ١٨اجلنسني أو مها معا فلما جاء عبادة بن الصامت بقطع أحد االحتمالني نصا وجب املصري إليه وباهللا التوفيق 

  يف اجمللس يف الصرف وما يف معناه من بيع الطعام بعضه ببعضباب التقابض 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي أنا أبو خليفة ثنا أبو الوليد ثنا ليث  - ١٠٢٨٨
ديث أيب الوليد وهذا ح: وأنا أبو بكر أنا الفريايب وأخربين احلسن قاال ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بن شهاب 

عن مالك بن أوس قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة أرنا الذهب حىت يأيت اخلازن مث تعال فخذ 
ورقك فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كال والذي نفسي بيده لتردن إليه ذهبه أو لتنقدنه ورقه فإين مسعت 

ق ربا إال ها وها والرب بالرب ربا إال ها وها والشعري بالشعري ربا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول الذهب بالور



إال ها وها والتمر بالتمر ربا إال ها وها وقال قتيبة فقال طلحة بن عبيد اهللا وهو عند عمر بن اخلطاب رضي اهللا 
ورواه مسلم عن عنهما وقال فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاله رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد 

  قتيبة بن سعيد 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  - ١٠٢٨٩
أبو بكر احلميدي ثنا سفيان ثنا عمرو بن دينار أوال قبل أن نلقى الزهري عن بن شهاب عن مالك بن أوس بن 

ينار أبغي هبا صرفا فقال يل طلحة بن عبيد اهللا عندنا صرف انتظر يأيت خازننا من الغابة أتيت مبائة د: احلدثان قال 
وأخذ مين املائة الدينار فسألت عمر فقال يل عمر رضي اهللا عنه ال تفارقه فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

عري بالشعري ربا إال ها وها والتمر بالتمر ربا سلم يقول الذهب بالورق ربا إال ها وها والرب بالرب ربا إال ها وها والش
إال ها وها وقال سفيان فلما جاءه الزهري تفقدته فلم يذكر هذا الكالم وقال مسعت الزهري يقول مسعت مالك بن 
أوس بن احلدثان النصري يقول مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

بالورق ربا فذكره مثله سواء قال سفيان وهذا أصح حديث روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف يقول الذهب 
هذا يعين يف الصرف ورمبا قال سفيان فيه حدثنا الزهري قال أخربين مالك أخرجاه يف الصحيح من حديث سفيان 

  خمتصرا 

نا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو عتبة ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ث - ١٠٢٩٠
بن أيب فديك حدثين بن أيب ذئب عن بن شهاب عن مالك بن أوس بن احلدثان أنه قال أردت صرفا فقال يل طلحة 
بن عبيد اهللا أنا أصرفك حىت يأيت خازين من الغابة قال فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مسعت رسول اهللا صلى 

يقول الورق بالورق ربا إال ها وها والذهب بالذهب ربا إال ها وها واحلنطة باحلنطة ربا إال ها : سلم  اهللا عليه و
وها والشعري بالشعري ربا إال ها وها كذا يف هذه الرواية الورق بالورق والذهب بالذهب ورواية اجلماعة يف احلديث 

  املرفوع كما مضى 

بن عمر املقرئ ببغداد أنا أمحد بن سلمان النجاد ثنا حممد بن اهليثم أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد  - ١٠٢٩١
: القاضي ثنا سعيد بن كثري حدثين سليمان بن بالل عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر أنه قال قال عمر بن اخلطاب 

لورق بالذهب أحدمها ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثال مبثل وال تبيعوا الورق بالورق إال مثال مبثل وال تبيعوا ا
  غائب واآلخر ناجز وان استنظرك حىت يلج بيته فال تنظره إال يدا بيد هات وهذا إين أخشى عليكم الربا 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا سليمان بن أمحد أبو القاسم الطرباين ثنا عباد العدين ثنا يزيد بن أيب  - ١٠٢٩٢
ثنا أيب ثنا وكيع مجيعا عن سفيان عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب  حكيم ح قال وأنبأ سليمان ثنا بن حنبل

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب : األشعث عن عبادة بن الصامت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
شئتم إذا كان يدا  والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثال مبثل فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف

   ١٩بيد رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن وكيع 

  باب إقتضاء الذهب من الورق



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا محزة بن العباس العقيب ببغداد ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا يعقوب بن  - ١٠٢٩٣
كنت أبيع اإلبل يف : ن حرب عن سعيد بن جبري عن بن عمر قال إسحاق احلضرمي ثنا محاد بن سلمة عن مساك ب

البقيع فأبيع بالدنانري وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانري فوقع يف نفسي من ذلك فأتيت رسول اهللا صلى 
بيع اهللا عليه و سلم وهو يف بيت حفصة أو قال حني خرج من بيت حفصة فقلت يا رسول اهللا رويدك أسألك إين أ

اإلبل بالبقيع فأبيع بالدنانري وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانري فقال ال بأس أن تأخذها بسعر يومها ما مل 
  تفرقا وبينكما شيء وهبذا املعىن رواه إسرائيل عن مساك 

و اجلواب ثنا عمار أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا أب - ١٠٢٩٤
كنت أبيع اإلبل بالبقيع فيجتمع عندي : بن رزيق عن مساك بن حرب عن سعيد بن جبري عن عبد اهللا بن عمر قال 

من الدراهم فأبيعها من الرجل بالدنانري ويعطينيها للغد فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسألته عن ذلك 
ال تفارقه وبينكما لبس وبقريب من معناه روى يف إحدى الروايتني عن فقال إذا بايعت الرجل بالذهب والفضة ف

إسرائيل عن مساك وعن أيب األحوص عن مساك واحلديث يتفرد برفعه مساك بن حرب عن سعيد بن جبري من بني 
   ٢٠أصحاب بن عمر 

  باب جريان الربا يف كل ما يكون مطعوما استدالال مبا

احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا حممد بن أيوب أنا أمحد بن عيسى أنا بن أخربنا حممد بن عبد اهللا  - ١٠٢٩٥
وهب أنا عمرو بن احلارث أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد اهللا فذكر احلديث وفيه عن 

مسلم يف الصحيح الطعام بالطعام مثال مبثل أخرجه : معمر قال كنت أمسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  كما مضى 

أخربنا أبو احلسن حممد بن حممد بن حسن بن أيب املعروف اإلسفرائيين هبا أنا أبو سهل بشر بن أمحد أنا  - ١٠٢٩٦
أمحد بن احلسني بن نصر احلذاء أنا علي بن عبد اهللا ثنا جرير بن عبد احلميد عن مغرية قال ذكر ذلك شباك 

لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم آكل الربا ومؤكله قال قلت : اهللا قال  إلبراهيم فقال ثنا علقمة عن عبد
وشاهديه وكاتبه قال إمنا حندث مبا مسعنا رواه مسلم يف الصحيح عن عثمان بن أيب شيبة وغريه عن جرير وأخرجه 

  البخاري من حديث أيب جحيفة 

اهيم احلريي ثنا احلسني بن حممد بن زياد ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى بن إبر - ١٠٢٩٧
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن مثر : بكر بن أيب شيبة ثنا بن أيب زائدة عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر 

   ٢١النخل بالتمر كيال والزبيب بالعنب كيال والزرع باحلنطة كيال رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

  باب من قال جبريان الربا يف كل ما يكال ويوزن

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ثنا أمحد بن حممد بن عيسى  - ١٠٢٩٨
وإمساعيل بن إسحاق قاال ثنا القعنيب ثنا سليمان بن بالل عن عبد اجمليد بن سهيل بن عبد الرمحن بن عوف أنه مسع 



أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث أخا بين عدي األنصاري : املسيب أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه سعيد بن 
فاستعمله على خيرب فقدم بتمر جنيب فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكل متر خيرب هكذا قال ال واهللا يا 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تفعلوا ولكن مثال مبثل رسول اهللا إمنا نشتري الصاع بالصاعني من اجلمع فقال رسول 
أو تبيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك امليزان رواه مسلم يف الصحيح عن القعنيب ورواه البخاري عن 
إمساعيل بن أيب أويس عن أخيه عن سليمان وكذلك رواه عبد العزيز الدراوردي عن عبد اجمليد وأخرجاه من 

  بد اجمليد دون قوله وكذلك امليزان ورواه قتادة عن سعيد بن أيب سعيد دون هذه اللفظة حديث مالك عن ع

أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبيد  - ١٠٢٩٩
سئل الحق بن محيد أبو جملز وأنا : قال اهللا بن املنادي ثنا يونس بن حممد ثنا حيان بن عبيد اهللا العدوي أبو زهري 

شاهد عن الصرف فقال كان بن عباس ال يرى به بأسا زمانا من عمره حىت لقيه أبو سعيد اخلدري فقال له يا بن 
عباس أال تتقى اهللا حىت مىت تؤكل الناس الربا أما بلغك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ذات يوم وهو عند 

إين أشتهي متر عجوة وإهنا بعثت بصاعني من متر عتيق إىل منزل رجل من األنصار فأتيت بدهلا بصاع زوجته أم سلمة 
من عجوة فقدمته إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأعجبه فتناول مترة مث أمسك فقال من أين لكم هذا قالت 

لواحد فألقى التمرة من يده وقال ردوه ردوه بعثت بصاعني من متر عتيق إىل منزل فالن فأتينا بدهلا من هذا الصاع ا
ال حاجة يل فيه التمر بالتمر واحلنطة باحلنطة والشعري بالشعري والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثال مبثل 
ليس فيه زيادة وال نقصان فمن زاد أو نقص فقد أرىب وكل ما يكال أو يوزن فقال بن عباس ذكرتين يا أبا سعيد 

  ته استغفر اهللا وأتوب إليه وكان ينهي بعد ذلك أشد النهي أمرا أنسي

وأخربنا أبو سعد أمحد بن حممد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا أبو يعلى ثنا إبراهيم بن احلجاج  - ١٠٣٠٠
عباس يقول  سئل أبو جملز الحق بن محيد عن الصرف وأنا شاهد فقال كان بن: ثنا حيان بن عبيد اهللا أبو زهري قال 

زمانا من عمره ال بأس مبا كان منه يدا بيد وكان يقول إمنا الربا يف النسيئة حىت لقيه أبو سعيد اخلدري فذكر 
احلديث بنحوه إال أنه قال عني بعني مثل مبثل فمن زاد فهو ربا قال وكل ما يكال أو يوزن فكذلك أيضا قال فقال 

فإنك ذكرتين أمرا كنت نسيته أستغفر اهللا وأتوب إليه وكان ينهى عنه  بن عباس جزاك اهللا يا أبا سعيد عين اجلنة
بعد ذلك أشد النهي قال أبو أمحد هذا احلديث من حديث أيب جملز تفرد به حيان قلت حيان تكلموا فيه ويقال يف 

دل عليه قوله وكذلك امليزان يف احلديث األول أنه من جهة أيب سعيد اخلدري وكذلك هذه اللفظة إن صحت ويست
برواية داود بن أيب هند عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري يف احتجاجه على بن عباس بقصة التمر قال فقال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أربيت إذا أردت ذلك فبع مترك بسلعة مث اشتر بسلعتك أي متر شئت قال أبو 
ان هذا قياسا من أيب سعيد للفضة على التمر الذي روى سعيد فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة فك

  فيه قصة إال أن بعض الرواة رواه مفسرا مفصوال وبعضهم رواه جممال موصوال واهللا أعلم 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين أنا علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو  - ١٠٣٠١
إن الربا إمنا هو يف الذهب والفضة وفيما يكال : ن الزهري قال قال سعيد بن املسيب اليمان أخربين شعيب ع

   ٢٢ويوزن مما يؤكل ويشرب 

  باب ال ربا فيما خرج من املأكول واملشروب والذهب والفضة



لليث بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنا ا - ١٠٣٠٢
جاء عبد فبايع النيب صلى اهللا عليه و سلم على اهلجرة ومل يشعر أنه عبد فجاء : سعد عن أيب الزبري عن جابر قال 

سيده يريده فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين مث مل يبايع أحدا بعد حىت يسأله أعبد 
  حيىي وغريه هو رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا موسى بن  - ١٠٣٠٣
داود الضيب وعفان بن مسلم ح وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا حممد بن شاذان 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم اشترى : سلمة عن ثابت عن أنس  اجلوهري ثنا موسى بن داود قاال ثنا محاد بن
  صفية من دحية الكليب بسبعة أرؤس رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن عفان يف حديث طويل 

فيان أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس األصم انا الربيع أنا الشافعي أنا س - ١٠٣٠٤
أنه سئل عن بعري ببعريين فقال قد يكون البعري خريا من البعريين : بن عيينة عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس 

  وروينا عن رافع بن خديج أنه اشترى بعريا ببعريين فأعطاه أحدمها وقال آتيك باآلخر غدا رهوا إن شاء اهللا تعاىل 

و العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن بن شهاب عن بن وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أب - ١٠٣٠٥
  ال ربا يف احليوان وإمنا هنى من احليوان عن املضامني واملالقيح وحبل احلبلة : املسيب أنه قال 

وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا بن علية إن شاء اهللا شك الربيع عن سلمة  - ١٠٣٠٦
  أنه سئل عن احلديد باحلديد فقال اهللا أعلم أما هم فكانوا يتبايعون الدرع باألدرع : علقمة عن حممد بن سريين  بن

وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا القداح عن حممد بن أبان عن محاد عن  - ١٠٣٠٧
   ٢٣القداح ال بأس بالسلف يف الفلوس  ال بأس بالسلف يف الفلوس قال سعيد: إبراهيم أنه قال 

  باب بيع احليوان وغريه مما ال ربا فيه بعضه ببعض نسيئة

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - ١٠٣٠٨
حبيب عن مسلم بن جبري عن أيب  ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا محاد بن سلمة عن حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب

قلت لعبد اهللا بن عمرو بن العاص إنا بأرض ليس فيها ذهب وال فضة أنبيع : سفيان عن عمرو بن حريش قال 
البقرة بالبقرتني والبعري بالبعريين والشاة بالشاتني فقال أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أجهز جيشا 

 نفدت اإلبل فقال خذ يف قالص الصدقة قال فجعلت آخذ البعري بالبعريين إىل إبل فنفدت اإلبل فقلت يا رسول اهللا
  الصدقة قال الشيخ اختلفوا على حممد بن إسحاق يف إسناده ومحاد بن سلمة أحسنهم سياقة له وله شاهد صحيح 

ثنا أبو بكر  أخربنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ - ١٠٣٠٩
النيسابوري ثنا يونس بن عبد األعلى ثنا بن وهب أخربين بن جريج أن عمرو بن شعيب أخربه عن أبيه عن عبد اهللا 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمره أن جيهز جيشا قال عبد اهللا بن عمرو وليس عندنا : بن عمرو بن العاص 



أن يبتاع ظهرا إىل خروج املصدق فابتاع عبد اهللا بن عمرو البعري  ظهر قال فأمره النيب صلى اهللا عليه و سلم
  بالبعريين وبأبعرة إىل خروج املصدق بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وغريه قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا  - ١٠٣١٠
أنه باع مجال له يدعى : صاحل بن كيسان عن احلسن بن حممد بن علي عن علي بن أيب طالب الشافعي أنا مالك عن 

  عصيفريا بعشرين بعريا إىل أجل 

أنه اشترى : وأخربنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن بن عمر  - ١٠٣١١
   ٢٤ا بالربذة راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبه

  باب ما جاء يف النهي عن بيع احليوان باحليوان نسيئة

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حيىي بن  - ١٠٣١٢
ب عن النيب جعفر أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد هو بن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن جند

أنه هنى عن بيع احليوان باحليوان نسيئة وكذلك رواه محاد بن سلمة عن قتادة إال أن أكثر : صلى اهللا عليه و سلم 
احلفاظ ال يثبتون مساع احلسن البصري من مسرة يف غري حديث العقيقة ومحله بعض الفقهاء على بيع أحدمها باآلخر 

  جيوز واهللا أعلم وقد روى من وجه آخر  نسيئة من اجلانبني فيكون دينا بدين فال

أخربناه أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنا أبو حامد بن الشرقي ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا  - ١٠٣١٣
هنى : حفص بن عبد اهللا حدثين إبراهيم بن طهمان عن معمر عن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة عن بن عباس انه قال 

عليه و سلم عن بيع احليوان باحليوان نسيئة وكذلك رواه داود بن عبد الرمحن العطار عن رسول اهللا صلى اهللا 
معمر موصوال وكذلك روي عن أيب أمحد الزبريي وعبد امللك بن عبد الرمحن الذماري عن الثوري عن معمر وكل 

  ذلك وهم والصحيح 

مرسال أخربناه أبو احلسني بن بشران أنا  عن معمر عن حيىي عن عكرمة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم - ١٠٣١٤
فذكره مرسال وكذلك رواه عبد : أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا بن أيب مرمي ثنا الفريايب ثنا سفيان عن معمر 

الرزاق وعبد األعلى عن معمر وكذلك رواه علي بن املبارك عن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة عن النيب صلى اهللا 
  رسال وروينا عن البخاري أنه وهن رواية من وصله عليه و سلم م

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن إمساعيل قال مسعت أبا بكر حممد بن إسحاق بن خزمية  - ١٠٣١٥
يقول الصحيح عند أهل املعرفة باحلديث هذا اخلرب مرسل ليس مبتصل أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب 

هنى : رو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أن الربيع بن سليمان فيما ذكر عن الشافعي أنه قال أما قوله أنه عم
   ٢٥النيب صلى اهللا عليه و سلم عن بيع احليوان باحليوان نسيئة فهذا غري ثابت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  باب ما جاء يف النهي عن بيع الدين بالدين



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان ثنا اخلصيب بن ناصح  - ١٠٣١٦
ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنا أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا سليمان بن شعيب الكيساين ثنا 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى : عن بن عمر  اخلصيب ثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن موسى عن نافع
عن بيع الكايلء بالكايلء موسى هذا هو بن عبيدة الربذة وشيخنا أبو عبد اهللا قال يف روايته عن موسى بن عقبة وهو 

خطأ والعجب من أيب احلسن الدارقطين شيخ عصره روى هذا احلديث يف كتاب السنن عن أيب احلسن علي بن 
هذا فقال عن موسى بن عقبة وشيخنا أبو احلسني رواه لنا عن أيب احلسن املصري يف اجلزء الثالث من حممد املصري 

  سنن املصري فقال عن موسى غري منسوب مث أردفه املصري مبا 

أخربنا أبو احلسني أنا أبو احلسن ثنا أمحد بن داود ثنا عبد األعلى بن محاد ثنا عبد العزيز بن حممد عن  - ١٠٣١٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع الكاىلء بالكاىلء أبو : عبد العزيز الربذي عن نافع عن بن عمر أيب 

  عبد العزيز الربذي هو موسى بن عبيدة 

وأخربنا أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا القاسم بن مهدي ثنا أبو مصعب عن عبد  - ١٠٣١٨
فذكره مبثله قال موسى قال نافع وذلك بيع الدين بالدين قال أبو أمحد : ن موسى بن عبيدة العزيز الدراوردي ع

وهذا معروف مبوسى بن عبيدة عن نافع قال الشيخ رمحه اهللا وقد رواه عبيد اهللا بن موسى وزيد بن احلباب وغريمها 
  عن موسى بن عبيدة عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر 

بد اهللا احلافظ أنا أبو سعيد عمرو بن حممد بن منصور العدل ثنا حممد بن عبيد اخلزاز ثنا أخربنا أبو ع - ١٠٣١٩
هنى رسول اهللا صلى اهللا : عبيد اهللا بن موسى أنا موسى بن عبيدة الربذي عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر قال 

  عليه و سلم عن كايلء بكايلء الدين بالدين 

علي املؤذن أنا أبو أمحد بكر بن حممد بن محدان ثنا حممد بن الفرج األزرق ثنا  أخربنا عبد اخلالق بن - ١٠٣٢٠
حممد بن عمر الواقدي ثنا موسى بن عبيدة ح وأنا أبو عبد الرمحن السلمي أنا أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد 

ني بن بشران أنا أبو احلسن العزيز ثنا أبو عبيد ثنا زيد بن احلباب عن موسى بن عبيدة ح وأخربنا أنا أبو احلس
الكارزي علي بن حممد املصري ثنا مقدام بن داود ثنا ذؤيب بن عمامة ثنا محزة بن عبد الواحد عن موسى عن عبد 

أنه هنى عن بيع الكاىلء بالكاىلء قال أبو عبيد : اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
و النسيئة بالنسيئة مهموز قال الشيخ وليس يف رواية زيد لفظ البيع ومل ينسب شيخنا أبو قال أبو عبيدة يقال ه

احلسني عن أيب احلسن املصري فقال عن موسى وهو بن عبيدة بال شك وقد رواه الشيخ أبو احلسن الدارقطين رمحه 
ناد آخر عن مقدام بن داود اهللا عن أيب احلسن املصري فقال عن موسى بن عقبة ورواه شيخنا أبو عبد اهللا بإس

الرعيين فقال عن موسى بن عقبة وهو وهم واحلديث مشهور مبوسى بن عبيدة مرة عن نافع عن بن عمر ومرة عن 
باب اعتبار التماثل فيما كان موزونا على عهد النيب صلى اهللا عليه  ٢٦عبد اهللا بن دينار عن بن عمر وباهللا التوفيق 

ال على عهده بالكيل إذا بيع اجلنس الواحد فيما جيري فيه الربا بعضه ببعض و سلم بالوزن وفيما كان مكي
أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا إسحاق بن احلسن احلريب  - ١٠٣٢١

ة عبادة حيدث عن ثنا عفان ثنا مهام عن قتادة عن أيب اخلليل عن مسلم عن أيب األشعث الصنعاين أنه شاهد خطب



الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والرب بالرب كيال بكيل : النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
  والشعري بالشعري كيال بكيل والتمر بالتمر وامللح بامللح فمن زاد أو استزاد فقد أرىب 

: ة بإسناده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وروى بشر بن عمر الزهراين قال ثنا مهام عن قتاد - ١٠٣٢٢
الذهب بالذهب تربها وعينها والفضة بالفضة تربها وعينها والرب بالرب مدى مبدى والشعري بالشعري مدى مبدى 

والتمر بالتمر مدى مبدى وامللح بامللح مدى مبدى فمن زاد أو ازداد فقد أرىب أخربناه أبو علي الروذباري أنا حممد 
  ن بكر ثنا أبو داود ثنا احلسن بن علي ثنا بشر بن عمر فذكره وقال عن عبادة بن الصامت ب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي وحممد بن نصر  - ١٠٣٢٣
بن عبد الرمحن بن عوف عن سعيد بن املروزي قاال ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن عبد اجمليد بن سهيل 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استعمل رجال على خيرب فجاءه : املسيب عن أيب سعيد اخلدري وعن أيب هريرة 
بتمر جنيب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكل متر خيرب هكذا قال ال واهللا يا رسول اهللا إنا لنأخذ الصاع 

الصاعني بالثالثة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تفعل بع اجلمع بالدراهم مث ابتع من هذا بالصاعني و
  بالدراهم جنيبا رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس وغريه عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

بن سلمان الفقيه أنا أمحد بن حممد بن  أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر أمحد بن بكر أمحد - ١٠٣٢٤
كنا نرزق متر اجلمع على عهد : عيسى القاضي ثنا أبو نعيم ثنا شيبان عن حيىي عن أيب سلمة عن أيب سعيد قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو اخللط من التمر فكنا نبيع الصاعني بالصاع فقال يعين النيب صلى اهللا عليه و 
  درهم بالدرمهني سلم ال وال ال

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا إسحاق بن منصور  - ١٠٣٢٥
ال : ثنا عبيد اهللا بن موسى عن شيبان فذكره بنحوه إال أنه قال فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

وال درمهني بدرهم رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم ورواه مسلم  صاعي متر بصاع وال صاعي حنطة بصاع
   ٢٧عن إسحاق بن منصور 

  باب ال خري يف التحري فيما يف بعضه ببعض ربا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أخربين  - ١٠٣٢٦
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أن أبا الزبري حدثه قال مسعت جابر بن عبد اهللا يقول بن وهب أخربين بن جريج 

سلم عن بيع الصربة من التمر ال يعلم مكيلها بالكيل املسمى من التمر رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر عن 
   ٢٨بن وهب 

  ال مباباب ال يباع املصوغ من الذهب والفضة جبنسه بأكثر من وزنه استدال

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا عبد  - ١٠٣٢٧مضى من األحاديث الثابتة يف الربا 
اهللا بن حممد ثنا أبو كريب ثنا بن فضيل عن أبيه عن بن أيب نعم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



ل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثال مبثل فمن زاد أو استزاد فقد ارىب رواه الذهب بالذهب وزنا بوزن مثال مبث: سلم 
  مسلم يف الصحيح عن أيب كريب 

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل أنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن  - ١٠٣٢٨
كنت أطوف مع عبد اهللا بن عمر : جماهد أنه قال إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا مالك عن محيد بن قيس املكي عن 

فجاءه صائغ فقال يا أبا عبد الرمحن إين أصوغ الذهب مث أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه فاستفضل يف ذلك 
قدر عمل يدي فنهاه عبد اهللا بن عمر عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه املسألة وعبد اهللا بن عمر ينهاه حىت انتهى 

ملسجد أو إىل دابته يريد أن يركبها مث قال عبد اهللا بن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ال فضل إىل باب ا
بينهما هذا عهد نبينا صلى اهللا عليه و سلم إلينا وعهدنا إليكم وقد مضى حديث معاوية حيث باع سقاية من ذهب 

  اخلطاب رضي اهللا عنه يف النهي عن ذلك أو ورق بأكثر من وزهنا فنهاه أبو الدرداء وما روى عن عمر بن 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حيىي بن جعفر أنا عبد  - ١٠٣٢٩
كان عمر بن اخلطاب جيلس : الوهاب هو بن عطاء أنا سعيد هو بن أيب عروبة عن دينار أيب فاطمة عن أيب رافع قال 

ية فأنساها فأناديه يا أمري املؤمنني قد نسيتها فريجع فيعلمنيه قال فقلت له إين أصوغ الذهب فأبيعه عندي فيعلمين اآل
بوزنه وآخذ لعمالة يدي أجرا قال ال تبع الذهب بالذهب إال وزنا بوزن والفضة بالفضة إال وزنا بوزن وال تأخذ 

   ٢٩فضال 

  باب ال يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبني شيء غري الذهب

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا حممد بن أيوب أنا أمحد بن عيسى  - ١٠٣٣٠
املصري أنا بن وهب أخربين أبو هانئ اخلوالين أنه مسع علي بن رباح اللخمي يقول مسعت فضالة بن عبيد األنصاري 

قالئد فيها خرز وذهب وهي من املغامن تباع فأمر رسول اهللا أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو خبيرب ب: قال 
صلى اهللا عليه و سلم بالذهب الذي يف القالدة فنزع مث قال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذهب بالذهب 

  وزنا بوزن رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر عن بن وهب 

هللا بن حممد بن مسلم اإلسفرائيين ثنا يونس بن عبد األعلى ثنا بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا عبد ا - ١٠٣٣١
: وهب أخربين قرة بن عبد الرمحن املعافري وعمرو بن احلارث أن عامر بن حيىي املعافري أخربمها عن حنش أنه قال 

ردت أن كنا مع فضالة بن عبيد يف غزو فصارت يل أو قال فطارت يل وألصحايب قالئد فيها ذهب وورق وجوهر فأ
أشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال أنزع ذهبها فاجعله يف كفة واجعل ذهبك يف كفة مث ال تأخذن إال مثال مبثل 
فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يأخذن إال مثال مبثل رواه 

  مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر عن بن وهب 

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد بن حممد بن علي الروذباري بنيسابور وأبو عبد اهللا احلسني بن عمر  - ١٠٣٣٢
بن برهان الغزال وأبو احلسني حممد بن احلسني القطان وغريهم ببغداد قالوا أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن 

حدثين خالد بن أيب عمران عن حنش عن فضالة بن عبيد قال  بن عرفة ثنا عبد اهللا بن املبارك عن سعيد بن يزيد قال



أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام خيرب بقالدة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانري أو بتسعة : 
ما قال فرده فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال حىت مييز بينه وبينها قال إمنا أردت احلجارة قال ال حىت مييز بينه

حىت ميز بينهما رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن بن املبارك ورواية بن املبارك توافق ما 
مضى من الروايتني يف احلكم وإن كان بعض هذه الروايات تزيد على بعض ورواه الليث بن سعد عن سعيد فخالف 

  بن املبارك يف متنه 

الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ح وأنا أبو عبد اهللا  أخربنا أبو علي - ١٠٣٣٣
احلافظ أنا عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا حممد بن أيوب أنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن أيب شجاع سعيد بن 

تريت يوم خيرب قالدة فيها اثنا عشر اش: يزيد عن خالد بن أيب عمران عن حنش الصنعاين عن فضالة بن عبيد قال 
دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثين عشر دينارا فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم 

فقال ال تباع حىت تفصل هذا لفظ حديث حممد بن أيوب ويف رواية أيب داود قالدة باثين عشر دينارا فيها ذهب 
ح عن قتيبة على لفظ حديث حممد بن أيوب ورواه أبو الوليد عن الليث حنو رواية أيب وخرز رواه مسلم يف الصحي

  داود ولليث فيه إسناد آخر بلفظ آخر 

أخربناه أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي بن عبد اهللا بن بكري ثنا  - ١٠٣٣٤
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا أمحد بن سلمة ثنا الليث حدثين عبيد اهللا يعين بن أيب جعفر ح و

كنا : قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بن أيب جعفر عن اجلالح أيب كثري حدثين حنش الصنعاين عن فضالة بن عبيد قال 
الثة فقال رسول اهللا صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم خيرب نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والث

اهللا عليه و سلم ال تبيعوا الذهب بالذهب إال وزنا بوزن سياق هذه األحاديث مع عدالة رواهتا تدل على أهنا كانت 
بيوعا شهدها فضالة كلها والنيب صلى اهللا عليه و سلم ينهي عنها فأداها كلها وحنش الصنعاين أداها متفرقا واهللا 

   ٣٠أعلم 

  سمة الثمار باخلرص يف رؤوس الشجر استدالال بقصة عبد اهللا بنباب من أجاز ق

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن يوسف الرفاء أنا عثمان بن حممد بن بشر ثنا  - ١٠٣٣٥رواحة يف خنيل خيرب 
كانوا : ملدينة إمساعيل القاضي ثنا بن أيب أويس ثنا بن أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إىل قوهلم من أهل ا

يقولون يف الثمر يكون بني الرجلني أنه ال بأس أن يقسماه يف رؤوس النخل باخلرص فيحوز كل واحد منهما طائفة 
   ٣١من النخل 

  باب ما جاء يف النهي عن بيع الرطب بالتمر

د بن يعقوب ثنا أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي وغريه قالوا ثنا أبو العباس حمم - ١٠٣٣٦
الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا 

إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد اهللا بن مسلمة يف املوطأ وأبو مصعب عن مالك عن عبد اهللا بن يزيد أن زيدا أبا 
قاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد أيهما أفضل فقال البيضاء فنهاه عن عياش أخربه أنه سأل سعد بن أيب و



مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ذلك وقال 
دثين عبد اهللا و سلم أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك ورواه حيىي بن سعيد القطان عن مالك قال ح

  بن يزيد 

أخربناه علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا علي بن عبد اهللا ثنا حيىي  - ١٠٣٣٧
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بن سعيد ثنا مالك حدثين عبد اهللا بن يزيد عن زيد بن أيب عياش عن سعد قال 

أو التمر بالرطب فقال ملن حوله هل ينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عنه سلم عن اشتراء الرطب بالتمر 
وكذلك قاله عبيد اهللا بن عبد اجمليد عن مالك قال حدثين عبد اهللا بن يزيد ورواه عبد اهللا بن جعفر املديين عن 

  مالك عن داود بن احلصني عن عبد اهللا بن يزيد 

ا أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق أنا علي بن عبد اهللا قال حدثناه أخربناه أبو احلسن بن عبدان أن - ١٠٣٣٨
فذكره بطوله : أيب عن مالك بن أنس أنه حدثه عن داود بن احلصني عن عبد اهللا بن يزيد موىل األسود بن سفيان 
ن احلصني عن قال علي ومساع أيب عن مالك قدمي قبل أن يسمعه هؤالء فأظن أن مالكا كان علقه قدميا عن داود ب

عبد اهللا بن يزيد مث مسعه من عبد اهللا بن يزيد فحدث به قدميا عن داود مث نظر فيه فصححه عن عبد اهللا بن يزيد 
  وترك داود بن احلصني واهللا أعلم 

 أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا بن يعقوب احلافظ ثنا علي بن احلسن اهلاليل ثنا عبد اهللا بن - ١٠٣٣٩
الوليد ثنا سفيان ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنا أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا عبد اهللا بن 

: أيب مرمي ثنا الفريايب ثنا سفيان عن إمساعيل بن أمية عن عبد اهللا بن يزيد عن زيد أيب عياش عن سعد بن مالك قال 
بالتمر قال أينقص إذا يبس قالوا نعم فنهى عنه ورويناه عن سفيان بن  سئل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الرطب

  عيينة عن إمساعيل بن أمية بنحو من رواية الثوري 

أخربنا أبو علي الروذباري انا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا الربيع بن نافع أبو توبة ثنا معاوية بن سالم  - ١٠٣٤٠
هنى رسول اهللا صلى اهللا : أبا عياش أخربه أنه مسع سعد بن أيب وقاص يقول  عن حيىي بن أيب كثري أنا عبد اهللا أن

  عليه و سلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة 

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا هشام بن علي ثنا عبد اهللا بن رجاء ثنا حرب عن  - ١٠٣٤١
  بنحوه : حيىي ثنا عبد اهللا بن يزيد فذكره 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال ثنا أبو احلسن الدارقطين احلافظ قال  - ١٠٣٤٢
خالفه مالك وإمساعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد رووه عن عبد اهللا بن يزيد ومل يقولوا فيه نسيئة 

بطهم للحديث وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن رواه حيىي يدل على ض: واجتماع هؤالء األربعة على خالف ما 
أنس قال الشيخ والعلة املنقولة يف هذا اخلرب تدل على خطأ هذه اللفظة وقد رواه عمران بن أيب أنس عن أيب عياش 

  حنو رواية اجلماعة 



اهللا بن وهب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد  - ١٠٣٤٣
سألت سعد بن أيب وقاص رضي : أخربين خمرمة بن بكري عن أبيه عن عمران بن أيب أنس قال مسعت أبا عياش يقول 

اهللا عنه عن اشتراء السلت بالتمر أو قال بالرب فقال سعد أبينهما فضل قالوا نعم قال ال يصلح وقال سعد سئل 
ب بالتمر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبينهما فضل قالوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن اشتراء الرط

  نعم الرطب ينقص فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فال يصلح 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو الصرييف ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد اهللا  - ١٠٣٤٤
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : دثين حيىي بن سعيد عن عبد اهللا بن أيب سلمة بن وهب أنا سليمان بن بالل ح

سئل عن رطب بتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فقال ال يباع رطب بيابس وهذا مرسل جيد شاهد ملا 
  تقدم 

م هو بن ملحان ثنا حيىي بن بكري أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا أمحد بن إبراهي - ١٠٣٤٥
ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب أنه قال أخربين سامل بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا 

ال تبيعوا الثمر حىت يبدو صالحه وال تبيعوا الثمر بالتمر رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي : عليه و سلم أنه قال 
  لم عن حممد بن رافع عن حجني بن املثىن عن الليث على إرسال يف هذا املقدار من احلديث بن بكري ورواه مس

أخربنا أبو القاسم هبة اهللا بن احلسن بن منصور الطربي الفقيه احلافظ رمحه اهللا ببغداد أنا حممد بن  - ١٠٣٤٦
الذهلي ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد  احلسني بن أمحد بن حيىي الفارسي أنا أمحد بن سعيد الثقفي ثنا حممد بن حيىي

ال تبايعوا : ثنا أيب عن بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
   ٣٢الثمرة بالتمر مثر النخل بثمر النخل وال تبايعوا الثمر حىت يبدو صالحه 

  باب أحل اهللا البيع وحرم الربا

ربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر حممد بن عمرو بن البختري ثنا حممد بن اهليثم أخ - ١٠٣٤٧
أتى رسول اهللا : ثنا سعيد بن حفص قال قرأنا على معقل بن عبد اهللا عن أيب قزعة عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال 

سول اهللا بعنا مترنا صاعني بصاع من هذا فقال صلى اهللا عليه و سلم بتمر فقال ما هذا من مترنا فقال رجل يا ر
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذلك الربا ردوه مث بيعوا مترنا مث اشتروا لنا من هذا 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أبو جعفر أمحد بن أيب خالد األصبهاين  - ١٠٣٤٨
بنحوه رواه مسلم يف الصحيح عن : سن بن حممد بن أعني ثنا معقل بن عبيد اهللا فذكره ثنا سلمة بن شبيب ثنا احل

   ٣٣سلمة بن شبيب 

  باب بيع اللحم باحليوان

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت حيىي بن منصور القاضي يقول مسعت أبا بكر حممد بن إسحاق  - ١٠٣٤٩
حدثنا أمحد بن حفص السلمي قال حدثين أيب قال حدثين إبراهيم  يعين بن خزمية وسئل عن بيع مسلوخ بشاة فقال



أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى أن تباع : بن طهمان عن احلجاج بن احلجاج عن قتادة عن احلسن عن مسرة 
الشاة باللحم هذا إسناد صحيح ومن أثبت مساع احلسن البصري من مسرة بن جندب عده موصوال ومن مل يثبته فهو 

  رسل جيد يضم إىل مرسل سعيد بن املسيب والقاسم بن أيب بزة وقول أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه م

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك  - ١٠٣٥٠
لم هنى عن بيع اللحم باحليوان هذا هو أن النيب صلى اهللا عليه و س: عن زيد بن أسلم عن سعيد بن املسيب 

الصحيح ورواه يزيد بن مروان اخلالل عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  وغلط فيه 

وأخربنا أبو حازم العبدوي أنا أبو الفضل حممد بن عبد اهللا بن مخريويه أنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن  - ١٠٣٥١
أن رسول اهللا صلى اهللا : بد العزيز بن حممد وحفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن سعيد بن املسيب منصور ثنا ع

  عليه و سلم هنى عن بيع اللحم باحليوان 

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا  - ١٠٣٥٢
قدمت املدينة فوجدت جزورا قد جزرت فجزئت أربعة أجزاء : اسم بن أيب بزة قال مسلم عن بن جريج عن الق

كل جزء منها بعناق فأردت أن أبتاع منها جزءا فقال يل رجل من أهل املدينة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  هنى أن يباع حي مبيت قال فسألت عن ذلك الرجل فأخربت عنه خريا 

كريا ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا بن أيب حيىي عن صاحل موىل التوأمة عن بن وأخربنا أبو ز - ١٠٣٥٣
  أنه كره بيع احليوان باللحم : عباس عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه 

 أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ح وأخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن - ١٠٣٥٤
عمر بن قتادة أنا أبو عمرو إمساعيل بن جنيد السلمي قاال ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكري ثنا مالك عن 

أنه كان يقول هنى عن بيع احليوان باللحم قال أبو الزناد وكان من أدركت من : أيب الزناد عن سعيد بن املسيب 
اد وكان ذلك يكتب يف عهود العمال يف زمان أبان بن عثمان الناس ينهون عن بيع احليوان باللحم قال أبو الزن

  وهشام بن إمساعيل ينهون عنه 

كان من ميسر أهل اجلاهلية : قال وحدثنا مالك عن داود بن احلصني أنه مسع سعيد بن املسيب يقول  - ١٠٣٥٥
   ٣٤بيع اللحم بالشاة والشاتني 

  باب مثر احلائط يباع أصله

سني بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو احلسني عبد الصمد بن علي بن حممد بن مكرم ثنا أخربنا أبو احل - ١٠٣٥٦
أبو حممد عبيد بن عبد الواحد ثنا حيىي بن عبد اهللا بن بكري ثنا الليث عن بن شهاب عن سامل عن عبد اهللا بن عمر 

بر فثمرهتا للذي باعها إال أن من ابتاع خنال بعد أن تؤ: أنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 



يشترط املبتاع رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي وغريه كلهم عن 
  الليث 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب انا الربيع بن  - ١٠٣٥٧
من باع خنال : أنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال سليمان أنا الشافعي 

  بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إال أن يشترط املبتاع رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وغريه عن سفيان 

لربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأخربنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس أنا ا - ١٠٣٥٨
عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى بن إبراهيم احلريي ثنا حممد بن عمرو وإبراهيم بن علي وموسى بن حممد قالوا ثنا 

من باع خنال قد : حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
فثمرهتا للبائع إال أن يشترط املبتاع ويف رواية الشافعي فثمرها رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن أبرت 

  يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا حممد بن رمح ح وأخربنا أبو  - ١٠٣٥٩
عبد اهللا األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي أنا الفريايب يعين جعفر بن حممد ثنا قتيبة بن سعيد قاال ثنا عمرو حممد بن 

أميا امرئ أبر خنال مث باع أصلها : الليث هو بن سعد عن نافع عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
لصحيح عن قتيبة ورواه مسلم عن قتيبة وحممد بن فللذي أبر مثر النخل إال أن يشترط املبتاع رواه البخاري يف ا

  رمح وأخرجه مسلم من حديث أيوب وعبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن حممد النسوي ثنا محاد بن شاكر ثنا حممد بن إمساعيل  - ١٠٣٦٠
أميا خنل بيعت وقد : مسعت بن أيب مليكة خيرب عن نافع موىل بن عمر  قال قال يل إبراهيم أنا هشام أنا بن جريج قال

أبرت ومل يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها وكذلك العبد واحلرث مسى له نافع هؤالء الثالثة هكذا رواه البخاري يف 
اخلطاب  كتابه ونافع يروي حديث النخل عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وحديث العبد عن عمر بن

  رضي اهللا عنه 

أخربناه علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حيىي بن جعفر ح وأخربنا  - ١٠٣٦١
أبو علي الروذباري أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن الوليد الفحام قاال ثنا عبد الوهاب هو بن عطاء أنا 

أميا رجل باع خنال قد أبرت فثمرهتا : بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال سعيد عن أيوب عن نافع عن 
لرهبا األول إال أن يشترط املبتاع قال وقضى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أميا رجل باع مملوكا له مال فماله لربه 

ى اهللا عليه و سلم يف النخل والعبد مجيعا األول إال أن يشترط املبتاع ورواه سامل بن عبد اهللا عن أبيه عن النيب صل
   ٣٥وذلك يرد يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل 

  باب النهي عن بيع املخاضرة



أخربنا أبو عمرو األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي ثنا القاسم بن زكريا ثنا زيد بن أخزم الطائي وإسحاق  - ١٠٣٦٢
عمر بن يونس ثنا أيب ثنا إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن بن وهب وأمحد بن حممد بن عمر بن يونس قالوا ثنا 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املخاضرة واحملاقلة واملزابنة زاد بن عمر بن يونس واملنابذة : أنس قال 
  واملالمسة رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق بن وهب بطوله 

أنا أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد حدثين وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي  - ١٠٣٦٣
فذكره بإسناده إال أنه قال عن احملاقلة واملخاضرة واملالمسة واملنابذة واملزابنة : عمر بن يونس بن القاسم اليمامي 

رة أيضا بيع الرطاب قال أبو عبيد املخاضرة أن تباع الثمار قبل أن يبدو صالحها وهي خضر بعد ويدخل يف املخاض
  والبقول واشباهها وهلذا كره من كره بيع الرطاب أكثر من جزة واحدة 

أخربنا أبو حازم احلافظ أنا أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن  - ١٠٣٦٤
   ٣٦سألت عطاءا عن بيع الرطب جزتني قال ال إال جزة : بريد بن أيب بردة قال 

  باب الوقت الذي حيل فيه بيع الثمار

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر حممد بن عمرو بن  - ١٠٣٦٥
البختري ثنا حممد بن اهليثم بن محاد ثنا أصبغ أخربين بن وهب عن يونس عن بن شهاب قال حدثين سعيد بن 

ال تبتاعوا الثمر حىت : الرمحن عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  املسيب وأبو سلمة بن عبد
يبدو صالحه وال تبايعوا الثمر بالتمر قال بن شهاب وحدثين سامل عن أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثله 

بن عمر من حديث الليث  رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر وحرملة عن بن وهب وأخرج البخاري حديث
  عن يونس بن يزيد 

أخربنا أبو منصور الظفر بن حممد بن أمحد العلوي أنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين  - ١٠٣٦٦
أن رسول : بالكوفة ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا بن عيينة عن الزهري عن سامل عن أبيه 

عليه و سلم هنى عن بيع الثمر حىت يبدو صالحه وهنى عن بيع الثمر بالتمر رواه مسلم يف الصحيح  اهللا صلى اهللا
  عن حيىي بن حيىي وغريه عن بن عيينة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع أنا الشافعي أنا  - ١٠٣٦٧
ن علي بن حممد الشريازي الفقيه ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن نصر مالك ح وأنا أبو نصر حممد ب

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : وحممد بن حجاج قاال ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر 
بيع الثمار وقال املشتري بدل  سلم هنى عن بيع الثمر حىت يبدو صالحه هنى البائع واملبتاع ويف رواية الشافعي عن

  املبتاع رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا جرير  - ١٠٣٦٨
ال تبايعوا الثمرة حىت يبدو : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عن حيىي بن سعيد عن نافع عن بن عمر أن 

  صالحه وتذهب عنها اآلفة قال يبدو صالحها محرته وصفرته رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن جرير 

د أخربنا أبو نصر حممد بن علي الشريازي الفقيه ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن حمم - ١٠٣٦٩
وحممد بن احلجاج قاال ثنا حيىي بن حيىي أنا إمساعيل بن جعفر عن عبد اهللا بن دينار أنه مسع بن عمر قال قال رسول 

  ال تبيعوا الثمر حىت يبدو صالحه رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد - ١٠٣٧٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع النخل حىت يبدو صالحه قال بن : شعبة عن عبد اهللا عن بن عمر 

  عمر وصالحه أن يؤكل منه 

د ثنا حممد بن املثىن ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا عبد اهللا بن حمم - ١٠٣٧١
فذكره إال أنه قال فقيل البن عمر ما صالحه قال تذهب عاهته رواه مسلم يف الصحيح : حممد بن جعفر ثنا شعبة 

  عن حممد بن مثىن 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين ثنا أمحد بن حازم بن أيب  - ١٠٣٧٢
هنى رسول اهللا : بيد اهللا يعين بن موسى أنا بن أيب ذئب عن عثمان بن عبد اهللا بن سراقة عن بن عمر قال غرزة أنا ع

  صلى اهللا عليه و سلم عن بيع الثمار حىت تؤمن عليها العاهة قيل ومىت ذلك يا أبا عبد الرمحن قال إذا طلعت الثريا 

نا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان أنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ث - ١٠٣٧٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع الثمار حىت : الشافعي أنا مالك عن محيد الطويل عن أنس بن مالك 

الثمرة تزهى فقيل يا رسول اهللا وما تزهى قال حىت حتمر وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أرأيت إذا منع اهللا 
فبم يأخذ أحدكم مال أخيه رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم عن أيب 
الطاهر عن بن وهب عن مالك إال أهنما مل يقوال يا رسول اهللا وال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بل قاال 

  رواه مجاعة عن مالك كما رواه الشافعي  فقال أرأيت وقال أحدمها فقيل له وقال اآلخر قالوا وقد

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حممد بن  - ١٠٣٧٤
عباد ثنا عبد العزيز بن حممد ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن علي اجلزار ثنا 

إن مل يثمرها اهللا : ن عباد املكي ثنا الدراوردي عن محيد عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حممد ب
  فبم يستحل أحدكم مال أخيه رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عباد 

ثنا  وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر املقرئ بن احلمامي ببغداد ثنا أمحد بن سلمان الفقيه - ١٠٣٧٥
هنى : إمساعيل بن إسحاق ثنا إبراهيم بن محزة ثنا عبد العزيز بن حممد عن محيد الطويل عن أنس بن مالك قال 



رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع الثمرة مثرة النخل حىت تزهو قلنا ألنس ما زهوه قال حيمر قال أرأيت إذا 
  منع اهللا الثمرة مب تستحل مال أخيك 

نا أبو عمرو األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين الصويف ثنا حيىي بن أيوب ثنا إمساعيل بن جعفر أخرب - ١٠٣٧٦
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع مثر النخل حىت تزهو قلت ألنس وما زهوها قال حتمر : أنا محيد عن أنس 

ه البخاري يف الصحيح عن قتيبة عن إمساعيل وتصفر قال أرأيت ان منع اهللا الثمرة فبم تستحل مال أخيك روا
  ورواه مسلم عن حيىي بن أيوب وقتيبة وغريمها 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو الفضل عبدوس بن احلسني بن منصور السمسار ثنا أبو حامت الرازي ثنا  - ١٠٣٧٧
هنى رسول اهللا صلى : الثمار قال حممد بن عبد اهللا األنصاري حدثين محيد الطويل قال سئل أنس بن مالك عن بيع 

اهللا عليه و سلم عن بيع الثمرة حىت تزهو قيل يا أبا محزة وما زهوها قال حىت حتمر وتصفر قال أرأيت إن حبس اهللا 
الثمار فبم تستحل مال أخيك وكذلك رواه مجاعة عن محيد ويف بعض الروايات عن إمساعيل بن جعفر عن محيد قال 

 الثمرة مب تستحل مال أخيك وكذلك قاله سفيان الثوري عن محيد فجعل اجلواب عن تفسري أنس أرأيت ان منع اهللا
الزهو وقوله أرأيت ان منع اهللا الثمر من قول أنس بن مالك ومالك بن أنس جعله من قول النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم وتابعه على ذلك الدراوردي من رواية حممد بن عباد عنه فاهللا أعلم 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن احلرضي أنا أبو بكر بن مقسم املقرئ ثنا موسى بن احلسن ثنا  - ١٠٣٧٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عفان بن مسلم الصفار ثنا محاد بن سلمة أنا محيد الطويل عن أنس بن مالك 

  العنب حىت يسود هنى عن بيع الثمرة حىت تزهو وعن بيع احلب حىت يشتد وعن بيع 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا روح ثنا  - ١٠٣٧٩
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع : زكريا بن إسحاق ثنا عمرو بن دينار أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول 

   الصحيح عن حممد بن حامت عن روح بن عبادة الثمر حىت يبدو صالحه رواه مسلم يف

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنا أبو حامد بن الشرقي ثنا عبد الرمحن بن بشر  - ١٠٣٨٠
هنى رسول اهللا صلى : ثنا حيىي بن سعيد عن سليم بن حيان حدثين سعيد بن ميناء قال مسعت جابر بن عبد اهللا يقول 

و سلم أن تباع الثمرة حىت تشقح قيل وما تشقح قال حتمار أو تصفار ويؤكل منها رواه البخاري يف اهللا عليه 
  الصحيح عن مسدد عن حيىي 

وأخربنا أبو احلسن العلوي أنا أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ هو الشرقي ثنا عبد الرمحن  - ١٠٣٨١
هنى : سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد اهللا قال  بن بشر بن احلكم العبدي ثنا هبز بن أسد حدثين

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املزابنة واحملاقلة واملخابرة وعن بيع الثمر حىت تشقح رواه مسلم يف الصحيح 
  عن عبد اهللا بن هاشم عن هبز بن أسد 



اهيم املزكي ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفضل بن إبر - ١٠٣٨٢
زكريا بن عدي عن عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة عن أيب الوليد املكي قال زيد حدثنا وهو عند عطاء 

عن بيع أنه هنى عن احملاقلة واملزابنة واملخابرة و: جالس عن جابر بن عبد اهللا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
النخل حىت تشقح قال واإلشقاح أن حيمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء واحملاقلة أن يباع احلقل بكيل من الطعام 

معلوم فقال زيد فقلت لعطاء بن أيب رباح أمسعت جابر بن عبد اهللا يذكر ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  م فقال نعم رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهي

أخربنا أبو نصر حممد بن علي الفقيه ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد انا أمحد بن  - ١٠٣٨٣
يونس ثنا زهري قال حدثنا ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم العدل ثنا أيب ثنا حيىي 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع الثمرة حىت تطيب : ابر قال بن حيىي أنا أبو خيثمة عن أيب الزبري عن ج
  رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأمحد بن يونس 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا شعبة ثنا  - ١٠٣٨٤
تري الطائي يقول ح وأنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد عمرو بن مرة قال مسعت أبا البخ

: الصفار ثنا أبو مسلم ثنا أبو الوليد وسليمان بن حرب قاال ثنا شعبة حدثين عمرو بن مرة عن أيب البختري قال 
حىت يؤكل منه  سألت بن عباس عن السلم يف النخل فقال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع النخل

وحىت يوزن قلت ما يوزن فقال رجل من القوم حىت حيزر ويف رواية آدم فقال رجل وأي شيء يوزن فقال رجل إىل 
  جنبه حىت حيزر رواه البخاري يف الصحيح عن آدم عن أيب الوليد وأخرجه هو ومسلم من حديث غندر عن شعبة 

افظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد اهللا احل - ١٠٣٨٥
ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا أبو زرعة وهب اهللا بن راشد بن يونس قال 

كان : قال أبو الزناد وكان عروة بن الزبري حيدث عن سهل بن أيب حثمة أنه أخربه أن زيد بن ثابت كان يقول 
الناس يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتبايعون الثمار فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال املبتاع أنه 

أصاب الثمر العفن الدمان أصابه مراق أصابه قشام عاهات حيتجون هبا والقشام شيء يصيبه حىت ال يرطب قال 
ومة يف ذلك فأما ال فال تبايعوا حىت يبدو صالح الثمر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا كثرت عنده اخلص

كاملشورة يشري هبا لكثرة خصومتهم قال وقال أبو الزناد وأخربين خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت مل يكن يبيع مثار 
د أمواله حىت تطلع الثريا فيستبني األمحر من األصفر أخرجه البخاري يف الصحيح فقال وقال الليث عن أيب الزنا
فذكره وقال مراض بدل مراق قال األصمعي الدمان أن تنشق النخلة أول ما يبدو قلبها عن عفن وسواد قال 

  والقشام أن ينتقص مثر النخل قبل أن يصري بلحا واملراض اسم ألنواع األمراض 

أنا الشافعي أنا أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان  - ١٠٣٨٦
ال يبتاع الثمر حىت يبدو صالحه قال ومسعنا بن عباس يقول ال : بن عيينة عن عمرو عن طاوس مسع بن عمر يقول 

  يباع الثمر حىت يطعم 



أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنا أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن عمرو  - ١٠٣٨٧
كان يبيع الثمر من غالمه قبل أن يبدو صالحه ويقول ليس بني العبد : ن عباس أن بن عباس عن أيب معبد موىل ب

   ٣٧وبني سيده ربا 

  باب النهي عن بيع السنني وأن ما مل خيلق من احلمل الثاين ال يتبع ما خلق

محد بن حممد بن حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالءا أنا أبو سعيد أ - ١٠٣٨٨من احلمل األول 
زياد البصري مبكة ثنا احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن محيد األعرج عن سليمان بن 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع الثمر سنني رواه مسلم يف الصحيح عن : عتيق عن جابر بن عبد اهللا 
  سعيد بن منصور وغريه عن سفيان 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن إبراهيم بن محيد األشناين وأبو بكر حممد بن حممد بن عبد اهللا العطار  - ١٠٣٨٩
احلريي قاال ثنا أبو عمرو إمساعيل بن جنيد ثنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا أمية بن بسطام ثنا املعتمر بن 

   ٣٨ صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع الغرر أن رسول اهللا: سليمان عن أبيه عن نافع عن بن عمر 

  باب ما يذكر يف بيع احلنطة يف سنبلها

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن  - ١٠٣٩٠
أن رسول اهللا : رج عن أيب هريرة عفان ثنا حممد بن عبيد عن عبيد اهللا بن عمر عن أيب الزناد عن عبد الرمحن األع

صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع الغرر وعن بيع احلصى أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث عبيد اهللا بن عمر 
  كما مضى 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال قلنا للشافعي  - ١٠٣٩١
أنه أجاز بيع القمح يف سنبله إذا أبيض فقال أما هو : خربنا بإسناد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إن علي بن معبد أ

فغرر ألنه حمول دونه ال يرى فإن ثبت اخلرب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قلنا به وكان هذا خاصا مستخرجا من 
  هذا  عام ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع الغرر وأجاز

أخربنا باحلديث الذي ورد يف ذلك أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن  - ١٠٣٩٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع النخل : حممد النفيلي ثنا بن علية عن أيوب عن نافع عن بن عمر 

هنى البائع واملشتري رواه مسلم يف الصحيح عن علي بن حجر  حىت يزهو وعن بيع السنبل حىت يبيض ويأمن العاهة
وزهري بن حرب عن إمساعيل بن علية قال الشيخ وذكر السنبل يف هذا احلديث مما تفرد به أيوب السختياين عن 

نافع من بني أصحاب نافع وأيوب ثقة حجة والزيادة من مثله مقبولة وهذا احلديث مما اختلف البخاري ومسلم يف 
اجه يف الصحيح فأخرجه مسلم وتركه البخاري فقد روى حديث النهي عن بيع الثمرة حىت يبدو صالحها حيىي إخر

بن سعيد األنصاري وموسى بن عقبة ومالك بن أنس وعبيد اهللا بن عمر والضحاك بن عثمان وغريهم عن نافع مل 
مل بن عبد اهللا وعبد اهللا بن دينار وغريمها يذكر واحد منهم فيه النهي عن بيع السنبل حىت يبيض غري أيوب ورواه سا



عن بن عمر مل يذكر واحد منهم يف ما ذكر أيوب ورواه جابر بن عبد اهللا األنصاري وزيد بن ثابت وعبد اهللا بن 
  عباس وأبو هريرة وغريهم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يذكر واحد منهم فيه ما ذكر أيوب إال ما 

هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن بيع : ن سلمة عن محيد الطويل عن أنس بن مالك قال رواه محاد ب - ١٠٣٩٣
احلب حىت يشتد وعن بيع العنب حىت يسود وعن بيع الثمر حىت يزهو أخربناه أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا 

محاد بن سلمة فذكره وذكر  احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا
احلب حىت يشتد والعنب حىت يسود يف هذا احلديث مما تفرد به محاد بن سلمة عن محيد من بني أصحاب محيد فقد 

رواه يف الثمر مالك بن أنس وإمساعيل بن جعفر وهشيم بن بشري وعبد اهللا بن املبارك ومجاعة يكثر تعدادهم عن 
محاد يف لفظه فرواه عنه عفان بن مسلم وأبو الوليد وحبان بن هالل محيد عن أنس دون ذلك واختلف على 

  وغريهم على ما مضى ذكره 

أن : ورواه حيىي بن إسحاق الساحليين وحسن بن موسى األشيب عن محاد بن سلمة عن محيد عن أنس  - ١٠٣٩٤
ر وعن بيع العنب حىت يسود رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى أن تباع الثمرة حىت يبني صالحها تصفر أو حتم

وعن بيع احلب حىت يفرك أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين 
ثنا حيىي بن إسحاق الساحليين وحسن بن موسى األشيب قاال ثنا محاد بن سلمة فذكره وقوله حىت يفرك إن كان 

إىل احلب وافق رواية من قال حىت يشتد وإن كان بفتح الراء ورفع الياء على  خبفض الراء على إضافة اإلفراك
إضافة الفرك إىل من مل يسم فاعله خالف رواية من قال فيه حىت يشتد واقتضى تنقيته عن السنبل حىت جيوز بيعه ومل 

قال فيه حىت يشتد واهللا أر أحدا من حمدثي زماننا ضبط ذلك واألشبه أن يكون يفرك خبفض الراء ملوافقة معىن من 
  أعلم وقد رواه أيضا أبان بن أيب عياش وال حيتج به عن أنس على اللفظ الثاين 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ حدثين يزيد بن اهليثم ثنا إبراهيم بن أيب الليث ثنا  - ١٠٣٩٥
 صلى اهللا عليه و سلم عن بيع احلب حىت هنى رسول اهللا: األشجعي عن سفيان عن أبان عن أنس بن مالك قال 

يفرك وعن بيع النخل حىت يزهو وعن الثمار حىت تطعم وروى عن أيب شيبة عن أنس بن مالك وليس بشيء ورواه 
جابر اجلعفي عن أم ثور أن زوجها بشرا سأل بن عباس مىت يشتري النخل قال حىت يزهو قال وسألته عن شراء 

يصفر وهذا إسناد ضعيف والصحيح يف هذا الباب رواية أيوب السختياين مث رواية الزرع وهو السنبل قال حىت 
  محاد بن سلمة على ما ذكرنا يف لفظه واهللا أعلم 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن شاذان اجلوهري ثنا موسى بن  - ١٠٣٩٦
هنى رسول اهللا صلى اهللا : عن الزهري عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه قال  داود ثنا عبد العزيز بن أيب سلمة املاجشون

عليه و سلم عن بيع الثمر حىت يبدو صالحه قال الزهري وبدو صالحه فيما يقول العلماء أن يزهو ويبدو صالح 
  الزرع أن يرى فيه الفرك 

حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك أنه وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا  - ١٠٣٩٧
   ٣٩كان يقول ال تبع احلب يف سنبله حىت يبيض : بلغه أن حممد بن سريين 



  باب من باع مثر حائطه واستثىن منه مكيلة مسماة فال جيوز لنهيه عن الثنيا

بن زياد القطان ثنا إسحاق  أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو سهل - ١٠٣٩٨وملا فيه من الغرر 
أن : بن احلسن احلريب ثنا عفان ثنا محاد بن زيد ثنا أيوب عن أيب الزبري عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد اهللا 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن احملاقلة واملزابنة واملخابرة واملعاومة قال أحدمها وبيع السنني وعن الثنيا 
  ا ورخص يف العراي

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه ثنا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار ثنا عبيد اهللا  - ١٠٣٩٩
  فذكره رواه مسلم يف الصحيح عن القواريري وغريه : القواريري ثنا محاد بن زيد 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى رس: ورواه إمساعيل بن علية عن أيوب عن أيب الزبري عن جابر قال  - ١٠٤٠٠
فذكره وقال واملعاومة ومل يذكر السنني أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو علي احلسني بن علي احلافظ أنا احلسن بن 

سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا إمساعيل فذكره رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه فإن 
أو نصفه أو خنالت يشري إليهن بأعياهنم فقد روينا عن القاسم بن حممد وعطاء بن أيب رباح وعمرة استثىن منه ربعه 

  بنت عبد الرمحن ما دل على جواز ذلك 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عمر بن يزيد السياري أبو حفص ثنا عباد  - ١٠٤٠١
هنى رسول اهللا صلى اهللا : ن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا قال بن العوام عن سفيان بن حسني ع

  عليه و سلم عن املزابنة واحملاقلة وعن الثنيا إال أن تعلم 

وأخربنا أبو بكر حممد بن حممد بن أمحد بن رجاء ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا موسى بن  - ١٠٤٠٢
فذكره مبثله زاد : ن حيان البغوي ثنا عباد بن العوام أنا سفيان بن حسني قال ثنا هارون ثنا أبو األحوص حممد ب

   ٤٠واملخابرة 

  باب من قال ال توضع اجلائحة

 (  
روى ذلك عن عمرو بن دينار وقال الشافعي وروى عن سعد بن أيب وقاص أنه باع حائطا له فأصابت مشتريه 

  جائحة فأخذ الثمن منه وال أدري أثبت أم ال 

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين العدل انا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد  - ١٠٤٠٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا مالك عن محيد الطويل عن أنس بن مالك 

وما تزهى قال حني حتمر وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع الثمار حىت تزهى فقيل يا رسول اهللا 
  أرأيت إذا منع اهللا الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه أخرجاه يف الصحيح كما مضى ذكره 



فذكره مبثله قال : أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك  - ١٠٤٠٤
ه يف مسألة اجلائحة لو كان مالك الثمرة ال ميلك مثن ما اجتيح من مثرته ما كان ملنعه أن يبيعها الشافعي خالل كالم

معىن إذا كان حيل بيعها طلعا أو بلحا يلقط ويقطع إال أنه أمر ببيعها يف احلني الذي األغلب فيها أن تنجو من العاهة 
شتري قال وإن ثبت احلديث يف وضع اجلائحة مل يكن يف ولو مل يلزمه مثن ما أصابته اجلائحة ما ضر ذلك البائع وامل

  هذا حجة وأمضى احلديث على وجهه 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح  - ١٠٤٠٥
بن بكري ثنا مالك عن أيب الرجال حممد وأخربنا أبو أمحد املهرجاين ثنا حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا 

ابتاع رجل مثر حائط يف زمان رسول اهللا صلى اهللا : بن عبد الرمحن عن أمه عمرة بنت عبد الرمحن أنه مسعها تقول 
عليه و سلم فعاجله وقام فيه حىت تبني له النقصان فسأل رب احلائط أن يضع عنه أو أن يقيله فحلف أن ال يفعل 

ي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذهبت أم املشتر
تأىل أن ال يفعل خريا فسمع بذلك رب احلائط فأتى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال هو له لفظ حديث بن 

بو سعيد عن أيب العباس عن الربيع عن بكري وليس يف رواية الشافعي أو أن يقيله وقال فعاجله وأقام عليه زادين أ
الشافعي قال حديث عمرة مرسل وأهل احلديث وحنن ال نثبت املرسل فلو ثبت حديث عمرة كانت فيه واهللا أعلم 
داللة على أن ال توضع اجلائحة لقوهلا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تأىل أن ال يفعل خريا ولو كان احلكم 

لكان أشبه أن يقول ذلك الزم له حلف أو مل حيلف قال الشيخ قد أسنده حارثة بن أيب  عليه أن يضع اجلائحة
الرجال فرواه عن أبيه عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها إال أن حارثة ضعيف ال حيتج به وأسنده حيىي بن سعيد 

  عن أيب الرجال إال أنه خمتصر ليس فيه ذكر الثمر 

افظ ثنا أبو بكر بن إسحاق إمالءا ثنا العباس بن الفضل األسفاطي واحلسن بن أخربنا أبو عبد اهللا احل - ١٠٤٠٦
علي بن زياد قاال ثنا إمساعيل بن أيب أويس ثنا أخي عن سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد عن أيب الرجال حممد بن 

النيب صلى اهللا عليه و مسع : عبد الرمحن عن أمه عمرة بنت عبد الرمحن قالت مسعت عائشة رضي اهللا عنها تقول 
سلم صوت خصوم بالباب عالية أصواهتم وإذا أحدهم يستوضع اآلخر ويسترفقه يف شيء وهو يقول واهللا ال أفعل 
فخرج النيب صلى اهللا عليه و سلم عليهما فقال أين املتأيل على اهللا ال يفعل املعروف فقال يا رسول اهللا أنا فله أي 

  يح عن إمساعيل بن أيب أويس ورواه مسلم عن بعض أصحابه عن إمساعيل ذلك أحب رواه البخاري يف الصح

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر اخلوالين ثنا عبد اهللا بن  - ١٠٤٠٧
صيب رجل أ: وهب أخربين عمرو بن احلارث عن بكري بن األشج عن عياض بن عبد اهللا عن أيب سعيد اخلدري قال 

يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مثار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تصدقوا 
عليه فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خذوا ما وجدمت وليس لكم إال 

   ٤١ألعلى عن بن وهب ذلك رواه مسلم يف الصحيح عن يونس بن عبد ا

  باب ما جاء يف وضع اجلائحة



أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن  - ١٠٤٠٨
أن رسول اهللا صلى : سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن محيد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد اهللا 

و سلم هنى عن بيع السنني وأمر بوضع اجلوائح أخرجه مسلم مقطعا فروى حديث النهي عن أيب بكر بن  اهللا عليه
  أيب شيبة وغريه عن سفيان وروى حديث اجلوائح عن بشر بن احلكم وغريه عن سفيان ومل خيرجه البخاري 

سفيان حيدث هذا احلديث كثريا قال الشافعي مسعت : أخربنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنا الربيع قال  - ١٠٤٠٩
يف طول جمالسيت له ما ال أحصى ما مسعته حيدث من كثرته ال يذكر فيه أمر بوضع اجلوائح ال يزيد على أن النيب 

صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع السنني مث زاد بعد ذلك وأمر بوضع اجلوائح قال سفيان وكان محيد يذكر بعد بيع 
نني كالما قبل وضع اجلوائح ال أحفظه فكنت أكف عن ذكر وضع اجلوائح ألين ال أدري كيف كان الكالم الس

ويف احلديث أمر بوضع اجلوائح زادين أبو سعيد بن أيب عمرو عن أيب العباس عن الربيع عن الشافعي قال فقد جيوز 
ى أن أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح أن يكون الكالم الذي مل حيفظه سفيان من حديث محيد عن محيد يدل عل

على النصف وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعا حضا على اخلري ال حتما وما أشبه ذلك وجيوز غريه فلما احتمل 
احلديث املعنيني معا ومل تكن فيه داللة على أيهما أوىل به مل جيز عندنا واهللا أعلم أن حيكم على الناس يف أمواهلم 

  بال خرب ثبت بوضعه قال الشيخ وقد روى ذلك عن أيب الزبري عن جابر  بوضع ما وجب هلم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن حممد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا علي بن عبد  - ١٠٤١٠
ع اجلوائح قال أن النيب صلى اهللا عليه و سلم وض: اهللا ثنا سفيان عن محيد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر 

علي وقد كان سفيان حدثنا عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه وضع اجلوائح كذا أتى به 
  سفيان وقد رواه بن جريج عن أيب الزبري 

رقاشي كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو أمحد بكر بن حممد بن محدان الصرييف مبرو ثنا أبو قالبة ال - ١٠٤١١
ثنا أبو عاصم ثنا بن جريج ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سليمان بن داود املهري 
وأمحد بن سعيد اهلمداين قاال أنا بن وهب أخربين بن جريج ح قال وثنا أبو داود ثنا حممد بن معمر ثنا أبو عاصم عن 

إن بعت : أخربه عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال بن جريج املعىن أن أبا الزبري املكي 
من أخيك مثرا فأصابته جائحة فال حيل لك أن تأخذ منه شيئا مب تأخذ مال أخيك بغري حق رواه مسلم يف الصحيح 

  عن أيب الطاهر عن بن وهب وعن حسن احللواين عن أيب عاصم 

حلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا إبراهيم بن إمساعيل العنربي ثنا أبو الطاهر أمحد وأخربنا أبو عبد اهللا ا - ١٠٤١٢
  فذكره مبثله إال أنه قال فال حيل لك أن تأخذ من مثنه شيئا : بن عمرو بن السرح املصري أنا عبد اهللا بن وهب 

احلميد الصنعاين مبكة ثنا علي بن  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن علي بن عبد - ١٠٤١٣
املبارك الصنعاين مبكة ثنا زيد بن املبارك الصنعاين ثنا حممد بن ثور عن بن جريج عن أيب الزبري عن جابر قال قال 

مب يستحل أحدكم مال أخيه إن أصابته جائحة من السماء حديث أيب الزبري عن : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
واردا يف بيع الثمار قبل بدو صالحها كحديث مالك عن محيد عن أنس فهو صريح يف املنع من أخذ جابر إن مل يكن 

  مثنها إن ذهبت باجلائحة واهللا أعلم 



وأخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سليمان بن داود املهري أنا بن وهب  - ١٠٤١٤
اجلوائح كل ظاهر مفسد عن مطر أو برد أو جراد أو ريح : عطاء قال  أخربين عثمان بن احلكم عن بن جريج عن

   ٤٢أو حريق 

  باب املزابنة واحملاقلة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا  - ١٠٤١٥
النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه ثنا أبو إسحاق الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو 

هنى رسول اهللا صلى : إبراهيم بن إمساعيل العنربي ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر قال 
ن حيىي اهللا عليه و سلم عن املزابنة واملزابنة أن يبيع الرجل مثر خنلة كيال وكرمه بالزبيب كيال هذا لفظ حديث حيىي ب

ويف رواية الشافعي رمحه اهللا واملزابنة بيع الثمر بالتمر كيال وبيع الكرم بالزبيب كيال رواه البخاري يف الصحيح عن 
  عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي على لفظ حديث الشافعي 

نا إبراهيم بن مرزوق البصري مبصر ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ث - ١٠٤١٦
عارم أبو النعمان ثنا محاد بن زيد ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد أنا أبو الفياض ثنا أبو الربيع 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن املزابنة واملزابنة أن يبيع : ثنا محاد عن أيوب عن نافع عن بن عمر 
مثرته كيال ان زاد فلي وان نقص فعلي ويف رواية عارم أن يبيع الثمرة بكيل وزاد أبو الربيع هبذا اإلسناد يف  الرجل

روايته عن بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رخص يف بيع العرايا خبرصها رواه 
  البخاري يف الصحيح عن عارم ورواه مسلم عن أيب الربيع 

ورواه سليمان بن حرب عن محاد وزاد فيه قال نافع واحملاقلة يف الزرع مبنزلة املزابنة يف النخل أخربناه  - ١٠٤١٧
  فذكره : أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا سليمان بن حرب 

اق أنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسح - ١٠٤١٨
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املزابنة واملزابنة أن يبيع مثر حائطه ان كان خنال : نافع عن بن عمر قال 

خاري بتمر كيال وان كان كرما أن يبيعه بزبيب كيال وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام هنى عن ذلك كله رواه الب
  ومسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا علي بن عبد اهللا ثنا  - ١٠٤١٩
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن : سفيان ثنا بن جريج عن عطاء قال مسعت جابر بن عبد اهللا يقول 

ملخابرة واملزابنة ورخص يف بيع العرايا واملخابرة كراء األرض بالثلث والربع واحملاقلة اشتراء السنبلة احملاقلة وا
باحلنطة واملزابنة اشتراء الثمر بالتمر قلت لسفيان هذا التفسري يف حديث بن جريج قال نعم رواه البخاري يف 

  يبة وغريه عن سفيان دون التفسري الصحيح عن عبد اهللا بن حممد ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب ش



وأخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع  - ١٠٤٢٠
فذكره مبعناه إال أهنما قاال يف احلديث واحملاقلة أن يبيع الرجل : بن سليمان أنا الشافعي أنا بن عيينة عن بن جريج 

  فرق حنطة واملزابنة أن يبيع الثمر يف رؤوس النخل مبائة فرق متر واملخابرة كراء األرض بالثلث والربع الزرع مبائة 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا سعيد بن سامل عن بن جريج أنه  - ١٠٤٢١
املزابنة يف النخل سواء بيع الزرع بالقمح قال بن جريج فقلت احملاقلة يف احلرث كهيئة : قال لعطاء وما احملاقلة قال 

  لعطاء أفسر لكم جابر يف احملاقلة كما أخربتين قال نعم 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل القاضي ثنا عبد  - ١٠٤٢٢
أن رسول : عن أيب سفيان موىل بن أيب أمحد عن أيب سعيد اخلدري  اهللا هو القعنيب عن مالك عن داود بن احلصني

اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن املزابنة واحملاقلة واملزابنة اشتراء الثمر بالتمر يف رؤوس النخل واحملاقلة استكراء 
  عن مالك  األرض رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم من حديث بن وهب

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن يوسف األصبهاين إمالءا أنا أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن  - ١٠٤٢٣
نصر ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر حممد بن عمرو ثنا سعدان ثنا أبو معاوية حممد بن 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن احملاقلة : ن بن عباس قال خازم عن أيب إسحاق الشيباين عن عكرمة ع
  واملزابنة وكان عكرمة يكره بيع القصيل رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد عن أيب معاوية 

أخربنا أبو نصر حممد بن علي بن حممد الشريازي الفقيه ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٠٤٢٤
د بن سلمة قاال ثنا قتيبة بن سعيد ثنا يعقوب هو بن عبد الرمحن اإلسكندراين عن سهيل بن أيب صاحل عن نعيم وأمح

  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن احملاقلة واملزابنة رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة : أبيه عن أيب هريرة قال 

ملزابنة فأن تشتري الثمر يف النخل بالتمر وأما احملاقلة فزاد فيه فأما ا: ورواه شريك النخعي عن سهيل  - ١٠٤٢٥
  ان نشتري احلنطة يف السنبل باحلنطة 

أخربناه أبو احلسني بن بشران أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن عبد امللك بن مروان ثنا يزيد  - ١٠٤٢٦
   ٤٣فذكره : بن هارون أنا شريك 

  جزافا جبزاف أو جزافا مبعلوم من جنسه باب مجاع املزابنة بيع ما فيه الربا

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بالل ثنا أبو األزهر ثنا مكي عن بن جريج عن ح وأنا أبو عبد  - ١٠٤٢٧
اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا السعدي أنا روح بن عبادة ثنا بن جريج قال 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع الصربة من التمر ال : بو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول أخربين أ
   ٤٤يعلم مكيلها بالكيل املسمى من التمر رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن روح بن عبادة 

  باب بيع العرايا



قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين - ١٠٤٢٨
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع الثمر حىت يبدو : الشافعي أنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه 

 بيع صالحه وعن بيع الثمر بالتمر قال عبد اهللا وحدثنا زيد بن ثابت أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أرخص يف
  العرايا 

: وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر أنا أبو يعلى ثنا زهري بن حرب ثنا سفيان  - ١٠٤٢٩
  فذكره رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب وغريه 

م بن ملحان ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن إبراهي - ١٠٤٣٠
حيىي بن بكري قال حدثين الليث عن عقيل عن بن شهاب قال أخربين سامل بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عمر عن 

ال تبيعوا الثمر حىت يبدو صالحه وال تبيعوا الثمر بالتمر ح وأخربنا أبو : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
ىي حدثين الليث عن عقيل عن بن شهاب عن سامل أنه قال وأخربين عبد اهللا عن احلسن أنا أمحد أنا بن ملحان ثنا حي

زيد بن ثابت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه رخص بعد ذلك يف بيع العرية بالرطب أو التمر ومل يرخص يف 
على إرسال يف غري ذلك روامها البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري وأخرجهما مسلم من وجه آخر عن الليث 

  األول 

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا  - ١٠٤٣١
مالك ح وأنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد اهللا بن مسلمة عن 

اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى ثنا حممد بن عمرو وإبراهيم بن علي وموسى بن حممد قالوا مالك ح وأخربنا أبو عبد 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت 

لشافعي والقعنيب أرخص رخص لصاحب العرية أن يبيعها خبرصها من التمر هذا لفظ حديث حيىي ويف رواية ا
  لصاحب العرية أن يبيعها خبرصها رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا القعنيب ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنا أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ ثنا حممد بن حيىي الذهلي  - ١٠٤٣٢
حممد بن يوسف ثنا سفيان عن حيىي بن سعيد عن نافع عن بن عمر عن زيد بن وأمحد بن يوسف السلمي قاال ثنا 

رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن تباع العرايا خبرصها مترا رواه البخاري يف الصحيح عن : ثابت قال 
  حممد بن يوسف وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن حيىي 

عبد الرمحن بن أيب حامد املقرئ قاال ثنا أبو العباس حممد بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد - ١٠٤٣٣
يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا حممد بن عبيد عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر عن زيد 

ن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رخص يف بيع العرايا خبرصها كيال أخرجه مسلم يف الصحيح م: بن ثابت 
  وجهني عن عبيد اهللا 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد اهللا  - ١٠٤٣٤
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن : بن أيب شيبة ثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا قال 



رة وعن بيع الثمر حىت يبدو صالحه وال يباع إال بالدينار أو الدرهم إال العرايا رواه مسلم يف احملاقلة واملزابنة واملخاب
  الصحيح عن عبد اهللا بن أيب شيبة ورواه البخاري عن عبد اهللا بن حممد عن سفيان 

فيان ثنا أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن وهو بن س - ١٠٤٣٥
هنى رسول اهللا صلى اهللا : حرملة انا بن وهب قال أخربين بن جريج عن عطاء وأيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا قال 

عليه و سلم عن بيع الثمر حىت يطيب وال يباع شيء منه إال بالدينار والدرهم إال العرايا رواه البخاري يف الصحيح 
  سلم من حديث أيب عاصم عن بن جريج عن حيىي بن سليمان عن بن وهب وأخرجه م

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي  - ١٠٤٣٦
ثنا عبد اهللا بن أيب شيبة ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثري قال حدثين بشري بن يسار أن رافع بن خديج وسهل بن أيب 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن املزابنة الثمر بالتمر إال أصحاب العرايا فإنه قد اذن هلم : حثمة حدثاه 
   ٤٥رواه مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن أيب شيبة وغريه ورواه البخاري عن زكريا بن حيىي عن أيب أسامة 

  باب تفسري العرايا

حيىي يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن أخربنا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن  - ١٠٤٣٧
هنى : سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن حيىي بن سعيد عن بشري بن يسار قال مسعت سهل بن أيب حثمة يقول 
يأكلها أهلها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع الثمر بالتمر إال أنه رخص يف بيع العرية أن تباع خبرصها مترا 

  رطبا رواه البخاري يف الصحيح عن علي ورواه مسلم عن عمرو الناقد وغريه كلهم عن سفيان 

أخربنا أبو نصر حممد بن علي بن حممد الشريازي الفقيه ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٠٤٣٨
بن يسار عن بعض أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عمرو احلرشي ثنا القعنيب ثنا سليمان بن بالل عن حيىي عن بشري 

هنى عن بيع الثمر بالتمر : عليه و سلم من أهل داره منهم سهل بن أيب حثمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وقال ذلك الربا تلك املزابنة إال أنه رخص يف بيع العرية النخلة والنخلتني يأخذها أهل البيت خبرصها مترا يأكلوهنا 

  رواه مسلم يف الصحيح عن القعنيب  رطبا

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا إسحاق بن إبراهيم  - ١٠٤٣٩
أن : أنا الثقفي قال مسعت حيىي بن سعيد يقول أخربين بشري بن يسار عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 

هللا عليه و سلم هنى عن بيع الثمر بالتمر قال وذلك الزبن تلك املزابنة مث ذكر احلديث بنحوه رواه رسول اهللا صلى ا
  مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغريه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنا  - ١٠٤٤٠
أن : حيىي بن سعيد قال أخربين نافع أنه مسع عبد اهللا بن عمر حيدث أن زيد بن ثابت حدثه  سليمان بن بالل عن

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رخص يف العرية يأخذها أهل البيت خبرصها مترا يأكلوهنا رطبا رواه مسلم يف 
  الصحيح عن حيىي بن حيىي 



بن إسحاق الفقيه أنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر  - ١٠٤٤١
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع : هشيم عن حيىي بن سعيد عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت قال 

م يف الثمر حىت يبدو صالحها ورخص يف العرايا قال والعرية النخلة جتعل للقوم يبيعوهنا خبرصها مترا رواه مسل
  الصحيح عن حيىي بن حيىي 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا أمحد بن إبراهيم بن ملحان ثنا حيىي بن  - ١٠٤٤٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بكري ثنا الليث عن حيىي عن نافع عن عبد اهللا بن عمر قال حدثين زيد بن ثابت 

ية خبرصها وقال حيىي بن سعيد العرية أن يشتري الرجل مثر النخالت لطعام أهله رطبا سلم أرخص يف بيع العر
  خبرصها مترا رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن رمح عن الليث 

أخربنا أبو عمرو األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن يعين بن سفيان ثنا حبان أنا عبد اهللا بن  - ١٠٤٤٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أرخص يف : موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت املبارك أنا 

العرايا أن تباع خبرصها كيال قال موسى والعرايا خنالت معلومات يأتيها فيشتريها رواه البخاري يف الصحيح عن 
  حممد عن عبد اهللا 

ر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن سعيد اهلمداين أنا بن وهب أخربين أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بك - ١٠٤٤٤
العرية الرجل يعري الرجل النخلة أو الرجل يستثين : عمرو بن احلارث عن عبد ربه بن سعيد األنصاري أنه قال 

  من ماله النخلة أو االثنتني ليأكلها فيبيعها بتمر 

: و داود ثنا هناد بن السري عن عبدة عن بن إسحاق قال أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد أنا أب - ١٠٤٤٥
   ٤٦العرايا أن يهب الرجل للرجل النخالت فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها مبثل خرصها 

  باب ما جيوز من بيع العرايا

عقوب أنا أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن ي - ١٠٤٤٦
الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأخربنا أبو نصر حممد بن علي الفقيه أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا 
حممد بن نصر وجعفر بن حممد قاال ثنا حيىي بن حيىي قال قلت ملالك حدثك داود بن احلصني عن أيب سفيان موىل بن 

 صلى اهللا عليه و سلم رخص يف بيع العرايا خبرصها فيما دون مخسة أوسق أو أن رسول اهللا: أيب أمحد عن أيب هريرة 
  مخسة شك داود قال مخسة أو دون مخسة قال نعم 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد اهللا يعين  - ١٠٤٤٧
مبثله إال أنه قال أرخص رواه مسلم يف الصحيح عن القعنيب وحيىي فذكره : القعنيب عن مالك عن داود بن احلصني 

  بن حيىي 

أخربنا أبو عمرو األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو خليفة ثنا عبد اهللا احلجيب قال مسعت مالكا  - ١٠٤٤٨
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه أ: وسأله عبيد اهللا يعين بن الربيع أحدثك داود بن احلصني عن أيب سفيان عن أيب هريرة 



و سلم رخص يف بيع العرايا خبرصها يف مخسة أوسق أو دون مخسة أوسق قال مالك نعم رواه البخاري يف الصحيح 
  عن عبد اهللا بن عبد الوهاب احلجيب وغريه 

ثنا أبو زرعة أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ١٠٤٤٩
عبد الرمحن بن عمرو الدمشقي ثنا أمحد بن خالد الوهيب ثنا حممد بن إسحاق عن حممد بن حيىي بن حبان عن عمه 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن احملاقلة واملزابنة وأذن : واسع بن حبان عن جابر بن عبد اهللا قال 
   ٤٧الوسق والوسقني والثالثة واألربعة  ألصحاب العرايا أن يبيعوها مبثل خرصها مث قال

  باب من أجاز بيع العرايا بالرطب أو التمر

أخربنا أبو نصر حممد بن علي الفقيه ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا  - ١٠٤٥٠
ال أخربين عبد اهللا بن عمر عن زيد حيىي بن بكري ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب قال وأخربين سامل بن عبد اهللا ق

أنه أرخص يف بيع العرية بالرطب أو بالتمر ومل يرخص يف غري ذلك : بن ثابت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  رواه البخاري يف الصحيح عن بن بكري كما مضى 

حممد بن يعقوب أنا الربيع بن  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس - ١٠٤٥١
سليمان ثنا بشر بن بكر عن األوزاعي قال حدثين بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عمر عن زيد بن 

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رخص يف بيع العرايا بالتمر والرطب ومل يرخص يف غري ذلك : ثابت 

أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا بن وهب أخربين يونس  أخربنا أبو علي الروذباري - ١٠٤٥٢
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رخص يف بيع العرايا : عن بن شهاب قال أخربين خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه 

   ٤٨بالتمر والرطب وكذلك رواه املفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد 

  قبل أن يستوىفباب النهي عن بيع الطعام 

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا  - ١٠٤٥٣
الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر حممد بن داود بن سليمان ثنا 

 أويس قال حدثين مالك ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو حممد بن أيوب ثنا إمساعيل بن أيب
داود ثنا عبد اهللا بن مسلمة عن مالك ح وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا حيىي بن منصور ثنا حممد بن عبد 

ن عمرو احلرشي وإبراهيم بن السالم ثنا حيىي بن حيىي ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى ثنا حممد ب
علي وموسى بن حممد قالوا ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا 

من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يستوفيه رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا القعنيب ورواه : عليه و سلم قال 
  قال البخاري زاد إمساعيل من ابتاع طعاما فال يبيعه حىت يقبضه  مسلم عن القعنيب وحيىي بن حيىي

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق ثنا أبو املثىن ثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن عبد اهللا  - ١٠٤٥٤
  حىت يقبضه من ابتاع طعاما فال يبيعه : بن دينار عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو  - ١٠٤٥٥
بنحوه رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد وأخرجه : الربيع ثنا إمساعيل بن جعفر عن عبد اهللا بن دينار فذكره 

  مسلم عن حيىي بن حيىي وغريه عن إمساعيل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا حيىي بن إبراهيم املزكي وأبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن  - ١٠٤٥٦
عبدان وأبو صادق بن أيب الفوارس قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة 

نا أمحد بن عبيد ثنا حممد بن غالب ثنا موسى ثنا وهيب ثنا ثنا وهيب بن خالد ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أ
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يبيع الرجل طعاما حىت يستوفيه قال : بن طاوس عن أبيه عن بن عباس 

طاوس فقلت البن عباس فكيف ذلك قال ذلك دراهم بدراهم والطعام مرجأ رواه البخاري يف الصحيح عن موسى 
  اعيل وأخرجه مسلم من حديث معمر والثوري عن بن طاوس بن إمس

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا علي بن احلسن الدراجبردي ثنا أبو  - ١٠٤٥٧
 من ابتاع طعاما: عاصم عن بن جريج عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  فال يبيعه حىت يستوفيه 

وأخربنا أبو نصر حممد بن علي الفقيه ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن سلمة وحسني بن  - ١٠٤٥٨
حممد قاال ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا روح ثنا بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول كان رسول 

إذا ابتعت طعاما فال تبعه حىت تستوفيه رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن : يقول  اهللا صلى اهللا عليه و سلم
  إبراهيم 

أخربنا حممد بن حممد بن حممش الفقيه أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا علي بن احلسن ثنا أبو  - ١٠٤٥٩
د اهللا ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال عاصم ح وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا إبراهيم بن عب

أخربين عطاء عن صفوان بن موهب عن عبد اهللا بن حممد بن صيفي عن حكيم بن حزام أن النيب صلى اهللا عليه و 
أمل أنبأ أو أمل أخرب أو أمل يبلغين أو كما شاء اهللا انك تبيع الطعام قلت بلى قال إذا ابتعت طعاما فال : سلم قال له 
  توفيه معنامها واحد تبعه حىت تس

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنا أبو احلسن علي بن حممد املصري أنا بن أيب مرمي ثنا حممد بن يوسف  - ١٠٤٦٠
أن حكيم بن حزام باع طعاما من قبل ان يقبضه : الفريايب ثنا سفيان ثنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر 

   ٤٩تعت طعاما فال تبعه حىت تقبضه فرده عمر رضي اهللا عنه وقال إذا اب

  باب النهي عن بيع ما مل يقبض وإن كان غري طعام

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن  - ١٠٤٦١
د بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن عمرو ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمح

القاضي ثنا علي بن عبد اهللا ثنا سفيان بن عيينة قال عمرو بن دينار الذي حفظناه منه مسع طاوسا يقول مسعت بن 



أما الذي هنى عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهو الطعام أن يباع حىت يقبض قال بن عباس وال : عباس يقول 
لفظ حديث علي رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا ورواه مسلم عن بن أيب أحسب كل شيء إال مثله 

  عمر وغريه عن سفيان 

أخربنا أبو القاسم هبة اهللا بن احلسن بن منصور الفقيه الطربي رمحه اهللا أنا حممد بن عبد الرمحن بن  - ١٠٤٦٢
د األموي ثنا أيب عن حممد بن إسحاق عن عطاء عن العباس أنا أمحد بن إسحاق بن هبلول ثنا سعيد بن حيىي بن سعي

استعمل النيب صلى اهللا عليه و سلم عتاب بن أسيد على مكة فقال إين أمرتك على : صفوان بن يعلى عن أبيه قال 
أهل اهللا عز و جل بتقوى اهللا عز و جل وال يأكل أحد منهم من ربح ما مل يضمن واهنهم عن سلف وبيع وعن 

  يع الواحد وأن يبيع أحدهم ما ليس عنده الصفقتني يف الب

وأخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنا أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا مقدام بن داود  - ١٠٤٦٣
ثنا حيىي بن بكري ثنا حيىي بن صاحل عن إمساعيل بن أمية عن عطاء بن أيب رباح عن بن عباس قال قال رسول اهللا 

إين قد بعثتك إىل أهل اهللا وأهل مكة فاهنهم عن بيع ما مل يقبضوا أو ربح ما : سلم لعتاب بن أسيد صلى اهللا عليه و 
مل يضمنوا وعن قرض وبيع وعن شرطني يف بيع وعن بيع وسلف تفرد به حيىي بن صاحل األيلي وهو منكر هبذا 

  اإلسناد 

محد بن حممد بن احلسن ثنا حممد بن حيىي حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنا أبو حامد أ - ١٠٤٦٤
الذهلي وأمحد بن يوسف السلمي قاال ثنا حممد بن يوسف ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنا أبو احلسن املصري 
ثنا بن أيب مرمي حدثنا الفريايب ثنا سفيان عن حممد بن عجالن وعبد امللك بن أيب سليمان عن عمرو بن شعيب عن 

ن النيب صلى اهللا عليه و سلم بعث عتاب بن أسيد فنهاه عن شرطني يف بيع وعن سلف وبيع وعن أ: أبيه عن جده 
  بيع ما ليس عندك وعن ربح ما مل تضمن 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ١٠٤٦٥
بشران أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حيىي بن جعفر أنا عبد الوهاب أنا هشام  طالب ح وأخربنا أبو احلسني بن

الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن يوسف بن ماهك عن عبد اهللا بن عصمة حدثه أن حكيم بن حزام حدثه قال 
بيعا فال تبعه حىت  يا رسول اهللا إين رجل اشتري بيوعا فما حيل منها وما حيرم قال يا بن أخي إذا اشتريت: قلت 

  تقبضه مل يسمعه حيىي بن أيب كثري من يوسف إمنا مسعه من يعلى بن حكيم عن يوسف 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن  - ١٠٤٦٦
هذا لفظ األشيب قاال ثنا شيبان عن حيىي بن حممد الدوري ثنا احلسن بن موسى األشيب وسعد بن حفص الطلحي و

يا رسول : أيب كثري عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد اهللا بن عصمة عن حكيم بن حزام قال قلت 
اهللا إين أبتاع هذه البيوع فما حيل يل منها وما حيرم علي قال يا بن أخي ال تبيعن شيئا حىت تقبضه هذا إسناد حسن 

اه مهام بن حيىي وأبان العطار عن حيىي بن أيب كثري وقال أبان يف احلديث إذا اشتريت بيعا فال تبعه متصل وكذلك رو
   ٥٠حىت تقبضه ومبعناه قال مهام 



  باب قبض ما ابتاعه كيال باالكتيال

هيم أنا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبرا - ١٠٤٦٧
من ابتاع طعاما : وكيع ثنا سفيان عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

فال يبعه حىت يكتاله فقلت البن عباس مل قال أال تراهم يتبايعون الذهب والطعام مرجأ رواه مسلم يف الصحيح عن 
  إسحاق بن إبراهيم 

ا زيد بن احلباب عن الضحاك بن عثمان عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن ورواه هبذا اللفظ أيض - ١٠٤٦٨
سليمان بن يسار عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو 

  يف الصحيح عن أيب بكر  فذكره رواه مسلم: الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا زيد بن احلباب 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا بن وهب أخربين عمرو  - ١٠٤٦٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن املنذر بن عبيد املديين أن القاسم بن حممد حدثه أن عبد اهللا بن عمر حدثه 

   ٥١شتراه بكيل حىت يستوفيه هنى أن يبيع أحد طعاما ا

  باب قبض ما ابتاعه جزافا بالنقل والتحويل إذا كان مثله ينقل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه وأمحد بن حممد بن عبدوس قاال ثنا عثمان بن سعيد  - ١٠٤٧٠
بو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الدارمي ثنا القعنيب فيما قرأ على مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أ

: السالم وحممد بن عمرو وإبراهيم بن علي قالوا ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر قال 
 كنا يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من املكان الذي ابتعناه إىل

  مكان سواه قبل أن نبيعه رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنا احلسن بن سفيان ثنا حممد بن عبد اهللا  - ١٠٤٧١
اشترى طعاما فال  من: بن منري ثنا أيب ثنا عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

يبيعه حىت يستوفيه قال وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نبيعه حىت 
  ننقله من مكانه رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن منري وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عبيد اهللا 

بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي قال أخربنا أبو احلسن علي  - ١٠٤٧٢
رأيت الناس يف عهد رسول : حدثين الليث عن يونس عن بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا أن عبد اهللا بن عمر قال 

إىل رحاهلم رواه  اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا تبايعوا الطعام جزافا يضربون يف ان يبيعوا مكاهنم حىت يؤووه
  البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري وأخرجه مسلم من حديث بن وهب عن يونس بن يزيد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو صادق حممد بن أيب الفوارس الصيدالين قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٠٤٧٣
د بن إسحاق عن أيب الزناد عن عبيد بن حنني عن بن يعقوب ثنا أبو زرعة الدمشقي ثنا أمحد بن خالد الوهيب ثنا حمم

ابتعت زيتا يف السوق فلما استوفيت لقيين رجل فأعطاين رحبا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ : عمر قال 



رجل بردائي من خلفي فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت فقال ال تبعه حيث ابتعته حىت حتوزه إىل رحلك فإن رسول اهللا 
   ٥٢ عليه و سلم هنى أن تباع السلعة حيث تبتاع حىت حيوزها التجار إىل رحاهلم صلى اهللا

  باب بيع األرزاق اليت خيرجها السلطان قبل قبضها

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم األصفهاين انا أبو نصر العراقي أنا سفيان بن حممد اجلوهري ثنا علي  - ١٠٤٧٤
أهنما كانا ال يريان : عن سفيان عن معمر عن الزهري عن بن عمر وزيد بن ثابت  بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد

ببيع الرزق بأسا وعن سفيان عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب أنه مل يكن يرى بأسا ببيع الرزق ويقول ال يبيعه 
  مر رضي اهللا عنه الذي اشتراه حىت يقبضه قال الشيخ وهذا هو املراد إن شاء اهللا مبا روي يف ذلك عن ع

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا  - ١٠٤٧٥
ان حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن اخلطاب للناس فباع حكيم : مالك عن نافع موىل عبد اهللا بن عمر 
عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فرد عليه وقال ال تبع طعاما حىت تستوفيه  الطعام قبل أن يستوفيه فسمع بذلك

   ٥٣فحكيم كان قد اشتراه من صاحبه فنهاه عن بيعه حىت يستوفيه 

  باب أخذ العوض عن الثمن املوصوف يف الذمة

داود ثنا  أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو - ١٠٤٧٦
كنت أبيع اإلبل بالبقيع فأبيع بالدنانري : محاد بن سلمة عن مساك بن حرب عن سعيد بن جبري عن بن عمر قال 

وآخذ الدراهم وابيع بالدراهم وآخذ الدنانري فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يريد أن يدخل بيت 
بيع بالدنانري وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانري فقال حفصة فقلت يا رسول اهللا إين أبيع اإلبل بالبقيع فأ

   ٥٤رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال بأس أن تأخذها بسعر يومها ما مل تتفرقا وبينكما شيء 

  باب الرجل يبتاع طعاما كيال فال يبيعه حىت يكتاله لنفسه مث ال يربأ حىت

احلسن عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه هنى عن بيع الطعام حىت  يكيله على مشتريه قال الشافعي وهكذا رواه
جيري فيه الصاعان فيكون له زيادته وعليه نقصانه قال الشيخ وقد روي ذلك موصوال من أوجه إذا ضم بعضها إىل 

  بعض قوي مع ما سبق من احلديث الثابت عن بن عمر وبن عباس يف هذا الباب وغريمها 

و احلسني بن بشران العدل ببغداد أنا أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا عبد اهللا بن حممد أخربناه أب - ١٠٤٧٧
بن أيب مرمي ثنا جدي سعيد بن أيب مرمي أنا بن هليعة قال حدثين موسى بن وردان أنه مسع سعيد بن املسيب حيدث أنه 

تمر كيال فاقدم به إىل املدينة أمحله أنا إين كنت اشتري ال: مسع عثمان بن عفان رضي اهللا عنه يقول على املنرب 
وغلمان وذلك من مكان قريب من املدينة بسوق قينقاع فاربح الصاع والصاعني فاكتال رحبي مث أصب هلم ما بقي 

من التمر فحدث بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث أنه سأل عثمان رضي اهللا عنه قال نعم يا رسول اهللا 
ى اهللا عليه و سلم إذا اشتريت يا عثمان فاكتل وإذا بعت فكل رواه بن املبارك والوليد بن فقال رسول اهللا صل

  مسلم ومجاعة من الكبار عن عبد اهللا بن هليعة ورواه إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة عن سعيد 



لي بن دحيم ثنا أمحد أخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح احملاريب بالكوفة أنا أبو جعفر حممد بن ع - ١٠٤٧٨
بن حازم بن أيب غرزة ثنا مالك بن إمساعيل أبو غسان ثنا عبد السالم بن حرب عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة 

كنت اشتري األوساق فأجيء هبا إىل سوق كذا فيأخذوهنا مين كيال : عن سعيد بن املسيب عن عثمان بن عفان قال 
 عليه و سلم فقال إذا ابتعت كيال فاكتل وإذا بعت كيال فكل وروي عن ويرحبونين فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا

  منقذ موىل سراقة عن عثمان 

أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنا علي بن عمر احلافظ ثنا إبراهيم بن محاد ثنا أمحد بن منصور  - ١٠٤٧٩
ين حيىي بن أيوب عن عبد اهللا بن املغرية عن وحممد بن إسحاق وحممد بن إمساعيل السلمي قالوا ثنا أبو صاحل حدث

إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت : منقذ موىل سراقة عن عثمان بن عفان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لعثمان 
  فكل وروي من أوجه أخر مرسال عن عثمان 

قوب ثنا عبد اهللا بن حممد بن أخربنا أبو احلسن املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يع - ١٠٤٨٠
أن حكيم بن حزام وعثمان بن عفان كانا جيلبان : أمساء ثنا مهدي بن ميمون عن مطر الوراق عن بعض أصحابه 

الطعام من أرض قينقاع إىل املدينة فيبيعانه بكيله فأتى عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ما هذا فقاال يا 
رض كذا وكذا ونبيعه بكيله قال ال تفعال ذلك إذا اشتريتما طعاما فاستوفياه فإذا بعتماه رسول اهللا جلبناه من أ

  فكياله وروي عن أيب الزبري عن جابر 

أخربناه أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا  - ١٠٤٨١
يم بن هانئ قالوا ثنا عبد اهللا بن موسى ثنا بن أيب ليلى عن أيب الزبري عن أمحد بن منصور وحممد بن إسحاق وإبراه

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع الطعام حىت جيري فيه الصاعان صاع البائع : جابر بن عبد اهللا قال 
  وصاع املشتري وروي من وجه آخر عن أيب هريرة 

أبو بكر احلسني بن علي الزيات ببغداد ثنا أمحد بن عبد الرمحن بن  أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنا - ١٠٤٨٢
هنى النيب : مرزوق ثنا مسلم بن أيب مسلم ثنا خملد بن احلسني عن هشام عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال 
   ٥٥صلى اهللا عليه و سلم عن بيع الطعام حىت جيري فيه الصاعان فيكون للبائع الزيادة وعليه النقصان 

  باب هبة املبيع ممن هو يف يديه قبل قبضه من بائعه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا عمرو  - ١٠٤٨٣
كنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف سفر وكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبين فيتقدم : عن بن عمر قال 

قوم فيزجره عمر ويرده مث يتقدم فيزجره عمر ويرده فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم لعمر بعنيه قال هو لك أمام ال
يا رسول اهللا قال بعنيه فباعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم هو لك يا عبد 

   ٥٦عن احلميدي اهللا بن عمر فاصنع به ما شئت رواه البخاري يف الصحيح 

  باب ما ورد يف كراهية التبايع بالعينة



أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا جعفر بن مسافر التنيسي ح وأخربنا أبو  - ١٠٤٨٤
اق سعد أمحد بن حممد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي ثنا علي بن جعفر بن مسافر ثنا أيب ثنا حيوة بن شريح عن إسح
أيب عبد الرمحن أن عطاء اخلرساين حدثه أن نافعا حدثه عن بن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

إذا تبايعتم بالعينة وأخذمت أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم اجلهاد سلط اهللا عليكم ذال ال ينزعه حىت : يقول 
  ترجعوا إىل دينكم 

مد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سليمان بن داود املهري أنا بن وهب أخربين حيوة وأخربنا أبو علي أنا حم - ١٠٤٨٥
فذكره وروي ذلك من وجهني ضعيفني عن عطاء بن أيب رباح : بن شريح عن أيب عبد الرمحن اخلرساين عن عطاء 

أشتريه منك  عن بن عمر وروي عن بن عمر موقوفا أنه كره ذلك وهنى أن يأيت الرجل فيقول اشتر كذا وكذا وأنا
  بربح كذا وكذا 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو  - ١٠٤٨٦
يا رسول اهللا يأتيين الرجل : الربيع ثنا هشيم عن أيب بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال قلت 

   ٥٧كلفه له من السوق قال ال تبع ما ليس عندك يسألين البيع ليس عندي أبيعه منه مث أت

  باب النهي عن التصرية

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا حجاج بن منهال  - ١٠٤٨٧
ل اهللا صلى هنى رسو: وحفص بن عمر قاال ثنا شعبة أخربين عدي بن ثابت قال مسعت أبا حازم عن أيب هريرة قال 

اهللا عليه و سلم عن التلقي وأن يبيع مهاجر ألعرايب وأن تسأل املرأة طالق أختها وأن يستام الرجل على سوم أخيه 
وعن التصريه والنجش لفظ حديث حفص بن عمر أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث عبد الصمد بن 

ار إىل روايتهما ومسلم رواية وأخرجه البخاري عن حممد عبد الوارث ومعاذ بن معاذ عن شعبة مرفوعا البخاري أش
بن عرعرة عن شعبة مرفوعا قال وقال غندر وعبد الرمحن هنى وقال آدم هنينا وقال النضر وحجاج بن منهال هنى 

  وأخرجه مسلم من حديث غندر هنى وكذلك قاله سليمان بن حرب 

يد ثنا إمساعيل القاضي وأبو مسلم قاال ثنا سليمان بن أخربناه علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عب - ١٠٤٨٨
  هنى عن التلقي فذكره : حرب ثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أيب حازم عن أيب هريرة قال 

ورواه أبو داود عن شعبة فقال هنى أو هنى أخربناه أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن  - ١٠٤٨٩
  فذكره قال أبو داود وكأنه يعين النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قوله هنى : شعبة  حبيب ثنا أبو داود ثنا

ورواه حيىي بن أيب بكري عن شعبة قال شعبة قلت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال نعم أخربناه أبو  - ١٠٤٩٠
ثنا يعقوب بن إبراهيم عبد اهللا احلافظ حدثين أبو علي احلسني بن علي احلافظ أنا حممد بن احلسني بن مكرم 

  فذكره : الدورقي ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا شعبة 



أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل القاضي ثنا مسدد ثنا أبو األحوص ثنا  - ١٠٤٩١
ق وال حتفلوا ال تستقبلوا السو: مساك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  وال ينفق بعضكم لبعض 

حدثنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا املسعودي عن جابر  - ١٠٤٩٢
أشهد على الصادق املصدوق أيب القاسم صلى اهللا عليه و سلم أنه : عن أيب الضحى عن مسروق عن عبد اهللا قال 

ة وال حتل خالبة ملسلم رفعه جابر اجلعفي هبذا اإلسناد عن بن مسعود وروي بإسناد صحيح قال بيع احملفالت خالب
  عن بن مسعود موقوفا 

أخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل املاسرجسي أنا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا أبو  - ١٠٤٩٣
إياكم واحملفالت : عن خيثمة عن األسود قال قال عبد اهللا أمحد حممد بن عبد الوهاب أنا يعلى بن عبيد ثنا األعمش 

   ٥٨فإهنا خالبة وال حتل اخلالبة ملسلم 

  باب احلكم فيمن اشترى مصراة

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا  - ١٠٤٩٤
مالك ح وأخربنا أبو نصر حممد بن علي بن حممد الشريازي الفقيه ثنا أبو عبد اهللا  الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا

حممد بن يعقوب األخرم ثنا حممد بن نصر وجعفر بن حممد قاال ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن أيب الزناد 
بل وال الغنم فمن ابتاعها بعد ال تصروا اإل: عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ذلك فهو خبري النظرين بعد أن حيلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من متر رواه البخاري يف 
  الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

أيوب وأبو املثىن وحممد بن عيسى بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا حممد بن  - ١٠٤٩٥
السكن قالوا ثنا القعنيب ثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

من اشترى شاة مصراة فلينقلب هبا فليحلبها فإن رضي حالهبا أمسكها وإال ردها ومعها صاع من متر رواه : سلم 
لقعنيب وأشار إليه البخاري فقال ويذكر عن أيب صاحل وجماهد والوليد بن رباح وموسى بن مسلم يف الصحيح عن ا

  يسار عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم صاعا من متر 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن  - ١٠٤٩٦
إذا ما أحدكم اشترى لقحة : ال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مهام بن منبه ق

مصراة أو شاة مصراة فهو خبري النظرين بعد أن حيلبها أما هي وإال فلريدها وصاعا من متر رواه مسلم يف الصحيح 
  عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق 

ي أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن خملد التميمي ثنا املكي بن أخربنا أبو علي الروذبار - ١٠٤٩٧
إبراهيم ثنا بن جريج ثنا زياد أن ثابتا موىل عبد الرمحن بن زيد أخربه أنه مسع أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى 



ي حلبتها صاع من متر رواه من اشترى غنما مصراة احتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها فف: اهللا عليه و سلم 
  البخاري يف الصحيح عن حممد بن عمرو عن مكي بن إبراهيم قال البخاري قال بعضهم عن بن سريين صاعا من متر 

أخربنا أبو علي الروذباري وأبو احلسن بن بشران قاال ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر  - ١٠٤٩٨
: حسان عن حممد هو بن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ثنا يزيد بن هارون أنا هشام بن 

  من اشترى شاة مصراة فردها فلريد معها صاعا من متر ال مسراء 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا ثنا يزيد بن هارون  - ١٠٤٩٩
 أنه قال شاة مصراة فهو باخليار ان ردها رد معها صاعا من متر ال مسراء ومبعناه رواه أيوب عن بن مبثله إال: فذكره 

  سريين وأخرجه مسلم من حديث أيوب 

ردها : أخربناه أبو زكريا ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن أيوب فذكره مبعناه وقال  - ١٠٥٠٠
  ل الشيخ وقال بعضهم عن بن سريين إناء من طعام وصاعا من متر ال مسراء قا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال أنا أبو بكر بن إسحاق أنا بشر بن موسى ثنا هوذة بن خليفة ثنا عوف  - ١٠٥٠١
من اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فحلبها : عن حممد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

النظرين باخليار إن شاء ردها وإناء من طعام قال البخاري وقال بعضهم عن بن سريين صاعا من طعام  فهو بأحد
  وهو باخليار ثالثا قال البخاري رمحه اهللا والتمر أكثر قال الشيخ واملراد بالطعام يف هذا اخلرب التمر فقد قال ال مسراء 

سن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احل - ١٠٥٠٢
الواحد بن غياث ثنا محاد بن سلمة عن أيوب وهشام وحبيب عن حممد بن سريين عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى 

من اشترى شاة مصراة فهو باخليار ثالثة أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام ال مسراء وكذلك : اهللا عليه و سلم قال 
  قرة عن بن سريين رواه 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا حممد بن حيىي ثنا  - ١٠٥٠٣
مثله رواه مسلم عن حممد بن عمرو بن : أبو عامر ثنا قرة عن حممد عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  جبلة عن أيب عامر 

نا علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد اهللا بن عبد أخرب - ١٠٥٠٤
الوهاب ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا صدقة بن سعيد احلنفي عن مجيع بن عمري التيمي قال مسعت عبد اهللا بن عمر 

اه حىت أتى عقبة من عقاب املدينة فقعد كنا على باب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ننتظره فخرج فاتبعن: يقول 
عليها فقال يا أيها الناس ال يتلقني أحد منكم سوقا وال يبيعن مهاجري ألعرايب ومن باع حمفلة فهو باخليار ثالثة أيام 

  فإن ردها رد معها مثل أو قال مثلي لبنها قمحا تفرد به مجيع بن عمري قال البخاري فيه نظر 

سن املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا أخربنا أبو احل - ١٠٥٠٥
من اشترى مصراة أو لقحة مصراة فهو : بشر بن املفضل عن عوف عن احلسن أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 



إمساعيل بن مسلم عن بأحد النظرين بني أن يردها وإناء من طعام أو يأخذها هذا هو احملفوظ مرسل وقد رواه 
  احلسن عن أنس بن مالك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ١٠٥٠٦
طالب ح وأخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس األصم ثنا حممد بن إسحاق 

غاين قاال ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنا إمساعيل بن مسلم عن احلسن عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى الص
  من اشترى شاة حمفلة فإن لصاحبها أن حيتلبها فإن رضيها فليمسكها وإال فلريدها وصاعا من متر : اهللا عليه و سلم 

اس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو العب - ١٠٥٠٧
أنا شعبة عن احلكم عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم عن النيب صلى 

 هنى أن يتلقى اإلجالب وأن يبيع حاضر لباد ومن اشترى مصراة فهو خبري النظرين فإن حلبها: اهللا عليه و سلم أنه 
ورضيها أمسكها وإن ردها رد معها صاعا من طعام أو صاعا من متر قال الشيخ حيتمل أن يكون هذا شكا من بعض 

الرواة فقال صاعا من هذا أو من ذلك ال أنه من وجه التخيري ليكون موافقا لألحاديث الثابتة يف هذا الباب واهللا 
  أعلم 

 بن حممد الكعيب ثنا حممد بن أيوب أنا مسدد ثنا معتمر ح أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا عبد اهللا - ١٠٥٠٨
وأخربنا أبو احلسن املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا حيىي بن 

 من اشترى حمفلة فردها فلريد معها صاعا: سعيد ومعتمر بن سليمان عن التيمي عن أيب عثمان عن بن مسعود قال 
  قال وهنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن تلقي البيوع رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد 

: ورواه إبراهيم بن موسى الفراء أنا معتمر قال مسعت أيب يقول حدثنا أبو عثمان عن بن مسعود قال  - ١٠٥٠٩
ا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو من اشترى شاة حمفلة فردها فلريد معها صاعا من متر أخربناه أبو عمرو األديب أن

  حيىي الروياين ثنا إبراهيم فذكره قال اإلمساعيلي حديث احملفلة من قول عبد اهللا وقد رفعه أبو خالد عن التيمي 

فذكره ومل يقل من متر قال : أخربنا أبو عمرو أنا أبو بكر ثنا القاسم ثنا أبو كريب ثنا أبو خالد  - ١٠٥١٠
املبارك وحيىي بن سعيد وبن أيب عدي ويزيد بن زريع وهشيم وجرير وغريهم موقوفا على بن  اإلمساعيلي ورواه بن

   ٥٩مسعود حديث احملفلة 

  باب مدة اخليار يف املصراة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفضل حممد بن إبراهيم املزكي ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد  - ١٠٥١١
: لرمحن عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ثنا يعقوب بن عبد ا

من ابتاع شاة مصراة فهو باخليار ثالثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من متر رواه مسلم يف 
  الصحيح عن قتيبة بن سعيد 



دان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا األسفاطي يعين عباس بن الفضل أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عب - ١٠٥١٢
من : ثنا عياش ثنا عبد األعلى ثنا قرة عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أيب عامر اشترى مصراة فهو باخليار ثالثة أيام فإن ردها ردها وصاعا من طعام ال مسراء أخرجه مسلم من حديث 
  العقدي عن قرة وقال البخاري وقال بعضهم عن بن سريين صاعا من طعام وهو باخليار ثالثا 

  مجاع أبواب اخلراج بالضمان والرد بالعيوب وغري ذلك

 )٦٠   

  باب ما جاء يف التدليس وكتمان العيب باملبيع

بن الربيع املكي ثنا سفيان بن عيينة عن  أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بالل البزاز ثنا حيىي - ١٠٥١٣
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مر برجل يبيع طعاما فقال كيف تبيع فأخربه فأوحى : العالء عن أبيه عن أيب هريرة 

  اهللا إليه أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فإذا هو مبلول فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس منا من غش 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنا احلسن بن سفيان ثنا قتيبة بن سعيد ح و - ١٠٥١٤
وأخربنا أبو عبد اهللا أنا دعلج بن أمحد السجزي ثنا موسى بن هارون ثنا حيىي بن أيوب قاال ثنا إمساعيل بن جعفر 

ه و سلم مر على صربة من طعام فأدخل يده فيها أن رسول اهللا صلى اهللا علي: عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة 
فنالت أصابعه بلال فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول اهللا قال أفال جعلته فوق الطعام حىت 

  يراه الناس من غش فليس مين رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة وحيىي بن أيوب 

ظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن سنان القزاز ثنا وهب بن أخربنا حممد بن عبد اهللا احلاف - ١٠٥١٥
جرير ثنا أيب قال مسعت حيىي بن أيوب حيدث عن يزيد بن أيب حبيب عن عبد الرمحن بن مشاسة عن عقبة بن عامر 

من أخيه بيعا  املسلم أخو املسلم وال حيل ملسلم إن باع: اجلهين قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  فيه عيب أن ال يبينه له 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن احلريي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو  - ١٠٥١٦
علي احلسن بن مكرم ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا أبو جعفر الرازي عن يزيد بن أيب مالك أنا أبو سباع قال 

ناقة من دار واثلة بن األسقع فلما خرجت أدركنا واثلة بن األسقع وهو جير رداءه قال يا عبد اهللا اشتريت اشتريت 
قلت نعم قال هل بني لك ما فيها قلت وما فيها اهنا لسمينة ظاهرة الصحة فقال أردت هبا حلما أو أردت هبا سفرا 

صاحبها أصلحك اهللا ما تريد إىل هذا تفسد علي قال قال قلت بل أردت عليها احلج قال فإن خبفها نقبا قال فقال 
من باع شيئا فال حيل له حىت يبني ما فيه وال حيل ملن يعلم ذلك : إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

   ٦١أن ال يبينه 

  باب صحة البيع الذي وقع فيه التدليس مع ثبوت اخليار فيه



محد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار أنا أمحد بن إبراهيم بن ملحان ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن أ - ١٠٥١٧
حيىي بن بكري حدثين الليث حدثين جعفر بن ربيعة عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا 

لبها إن شاء أمسكها ال تصروا اإلبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فإنه خبري النظرين بعد أن حي: عليه و سلم قال 
  وإن شاء ردها وصاعا من متر رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري وأخرجه مسلم كما مضى 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان  - ١٠٥١٨
النواس إبال هيما وأخربنا أبو عمرو األديب أنا أبو بكر  اشترى بن عمر من شريك: ثنا عمرو بن دينار قال 

اإلمساعيلي ثنا أبو أمحد بن زياد ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان عن عمرو بن دينار أن بن عمر اشترى ابال هياما من 
شريك لرجل يقال له نواس من أهل مكة فأخرب نواسا أنه باعها من شيخ كذا وكذا فقال نواس ويلك ذاك بن عمر 
فجاء نواس إىل بن عمر فقال إن شريكي باعك إبال هياما ومل يعرفك قال فاستقها إذا قال فلما ذهب ليستاقها قال 
بن عمر دعها رضينا بقضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال عدوى لفظ حديث بن أيب عمر رواه البخاري يف 

   ٦٢الصحيح عن علي عن سفيان وقال هيم 

  اشتراه عيبا وقد استغله زمانا باب املشتري جيد مبا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا عبد الرمحن بن محدان اجلالب ثنا حممد بن اجلهم ثنا يزيد بن هارون أنا  - ١٠٥١٩
بن أيب ذئب ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن يونس ثنا بن أيب ذئب ح 

ن بنت حيىي بن منصور القاضي ثنا جدي ثنا أبو علي حممد بن عمرو كشمرد أنا القعنيب ثنا بن وأخربنا أبو صاحل ب
  اخلراج بالضمان : أيب ذئب عن خملد بن خفاف عن عروة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فص السدوسي ثنا عاصم بن علي وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا عمر بن ح - ١٠٥٢٠
قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن اخلراج بالضمان وكذلك رواه حيىي : ثنا بن أيب ذئب فذكره إال أنه قال 

  بن سعيد القطان عن بن أيب ذئب واختلفوا على بن أيب ذئب يف قصة احلديث 

اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب ثنا وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنا أبو عبد  - ١٠٥٢١
كان بيين وبني شركائي عبد فاقتويناه فيما بيننا قال وكان : جعفر بن عون أنا بن أيب ذئب عن خملد بن خفاف قال 

منهم غائب فقدم فخاصمنا إىل هشام فقضى أن يرد العبد وخراجه وقد كان اجتمع من خراجه ألف درهم قال 
خربته فأخربين عروة عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى باخلراج بالضمان قال فأتيت عروة فأ

فأتيت هشاما فأخربته قال فرد ذلك وأجازه ومبعناه رواه سفيان الثوري عن بن أيب ذئب إال أنه مل يسم األلف وال 
  هشاما وقال إىل بعض القضاة ورواه بن أيب فديك عن بن أيب ذئب ومسامها 

وأخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  - ١٠٥٢٢
خاصمت إىل عمر بن عبد العزيز يف عبد دلس لنا : الطيالسي ثنا بن أيب ذئب عن خملد بن خفاف الغفاري قال 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى ان فأصبنا من غلته وعنده عروة بن الزبري فحدثه عروة عن عائشة أن رسو
  اخلراج بالضمان وهبذا املعىن رواه الشافعي عمن ال يتهم من أهل املدينة عن بن أيب ذئب 



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن  - ١٠٥٢٣
قال ابتعت غالما فاستغللته مث : عن بن أيب ذئب قال أخربين خملد بن خفاف  سليمان أنا الشافعي أخربين من ال اهتم

ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إىل عمر بن عبد العزيز فقضى يل برده وقضى علي برد غلته فأتيت عروة 
و سلم قضى  فأخربته فقال أروح إليه العشية فأخربه أن عائشة رضي اهللا عنها أخربتين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه

يف مثل هذا أن اخلراج بالضمان فعجلت إىل عمر فأخربته ما أخربين عروة عن عائشة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم فقال عمر فما أيسر علي من قضاء قضيته اهللا يعلم أين مل أرد فيه إال احلق فبلغتين فيه سنة عن رسول اهللا 

ذ سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فراح إليه عروة فقضى يل أن صلى اهللا عليه و سلم فأرد قضاء عمر وانف
آخذ اخلراج من الذي قضى به علي له وهبذا املعىن رواه مسلم بن خالد الزجني عن هشام بن عروة عن أبيه عن 

يب فرده عائشة أن رجال اشترى غالما يف زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم وبه عيب مل يعلم به فاستغله مث علم الع
فخاصمه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا انه استغله منذ زمان فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم الغلة بالضمان وكذلك رواه حيىي بن حيىي عن مسلم بن خالد إال أنه قال اخلراج بالضمان وكذلك رواه أبو 

أبيه عن مسلم وقد تابع عمر بن علي املقدمي مسلم بن خالد داود يف كتاب السنن عن إبراهيم بن مرزوق عن 
  على روايته عن هشام بن عروة دون القصة 

أخربناه أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد عبد اهللا بن عدي احلافظ ثنا عبدان ثنا حيىي بن خلف ثنا عمر بن  - ١٠٥٢٤
   عليه و سلم قضى أن اخلراج بالضمان أن رسول اهللا صلى اهللا: علي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنا أبو احلسن حممد بن حممد بن احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد  - ١٠٥٢٥
أن رجال اشترى من رجل غالما فأصاب من غلته مث وجد به : العزيز ثنا أبو عبيد ثنا هشيم أنا الشيباين عن الشعيب 

   ٦٣فخاصمه إىل شريح فقال رد الداء بدائه ولك الغلة بالضمان  داء كان عند البائع

  باب ما جاء فيمن اشترى جارية فأصاهبا مث وجد هبا عيبا

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو العباس عبد اهللا بن يعقوب الكرماين عن حممد بن أيب يعقوب ثنا حيىي بن  - ١٠٥٢٦
يف رجل اشترى جارية فوطئها فوجد هبا عيبا قال : بن حسني عن علي سعيد ثنا جعفر بن حممد حدثين أيب عن علي 

لزمته ويرد البائع ما بني الصحة والداء وان مل يكن وطئها ردها وكذلك رواه سفيان الثوري وحفص بن غياث عن 
 جعفر بن حممد وهو مرسل علي بن احلسني مل يدرك جده عليا وقد روي عن مسلم بن خالد عن جعفر عن أبيه عن

  جده عن حسني بن علي عن علي وليس مبحفوظ 

أنبأين أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا شريك ح  - ١٠٥٢٧
وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ ثنا جعفر الواسطي ثنا موسى بن إسحاق ثنا أبو بكر بن 

إن كانت ثيبا رد معها نصف العشر وان كانت بكرا رد : ة ثنا شريك عن جابر عن عامر عن عمر قال أيب شيب
العشر قال علي هذا مرسل عامر مل يدرك عمر قال الشافعي رضي اهللا عنه ال نعلمه يثبت عن عمر وال علي وال 

ن ذلك ال يثبت وهو فيما واحد منهما وكذلك قال بعض من حضره وحضر من يناظره يف ذلك من أهل احلديث ا
   ٦٤أجاز يل أبو عبد اهللا احلافظ روايته عنه عن أيب العباس عن الربيع عن الشافعي يف كتاب اختالف العراقيني 



  باب ما جاء يف البعري الشرود يرد

لي بن هاشم أخربنا أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي ثنا أبو يعلى ثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان ثنا ع - ١٠٥٢٨
الشرود يرد : عن عبد السالم بن عجالن عن أيب يزيد املديين عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

يعين البعري الشرود ورواه عبد الصمد بن عبد الوارث وبدل بن احملرب عن عبد السالم يف رجل ابتاع بعريا فمكث 
   ذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أما أن البعري الشرود يرد عنده مث شرد فجاء به إىل صاحبه فقبله مث

أخربنا أمحد بن حممد بن احلارث األصبهاين أنا علي بن عمر احلافظ ثنا أبو حممد بن صاعد ثنا سوار بن  - ١٠٥٢٩
زيد املدين عن أيب عبد اهللا العنربي ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا عبد السالم بن عجالن العجيفي ثنا أبو ي

   ٦٥حنوه : هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  باب فيمن ابتاع جارية فوجدها ذات زوج

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن بن شهاب  - ١٠٥٣٠
ضي اهللا عنه ابتاع وليدة من عاصم بن عدي فوجدها أن عبد الرمحن بن عوف ر: عن أيب سلمة بن عبد الرمحن 

  ذات زوج فردها 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس األصم أنا الربيع قال قال  - ١٠٥٣١
رب أن عبد الرمحن بن عوف اشترى من عاصم بن عدي جارية فأخ: الشافعي أنا سفيان عن الزهري عن أيب سلمة 

  أن هلا زوجا فردها 

أخربنا الشيخ أبو الفتح العمري أنا عبد الرمحن الشرحيي ثنا أبو القاسم البغوي ثنا داود بن رشيد ثنا  - ١٠٥٣٢
سئل عن األمة تباع وهلا زوج ان عثمان رضي اهللا : الوليد بن مسلم عن حفص بن غيالن عن سليمان بن موسى 

   ٦٦عنه قضى أنه عيب ترد منه 

  جاء يف عهدة الرقيق باب ما

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ١٠٥٣٣
طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد هو بن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن عن عقبة بن عامر أن رسول اهللا 

ة الرقيق ثالث ليال قال عبد الوهاب قال سعيد فقلت لقتادة كيف يكون هذا قال عهد: صلى اهللا عليه و سلم قال 
إذا وجد املشتري عيبا بالسلعة فإنه يردها يف تلك الثالثة أيام وال يسئل البينة وإذا مضت الثالثة أيام فليس له أن 

ا وكذلك رواه مهام بن حيىي وأبان بن يردها إال ببينة أنه اشتراها وذلك العيب هبا وإال فيمني البائع أنه مل يبعه كذ
  يزيد عن قتادة وخالفهم هشام الدستوائي يف متنه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ١٠٥٣٤
عقبة بن عامر عن النيب صلى اهللا طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا هشام الدستوائي عن قتادة عن احلسن عن 



عهدة الرقيق أربع ليال قال عبد الوهاب قال هشام قال قتادة وأهل املدينة يقولون ثالثا وكذلك : عليه و سلم قال 
  رواه معاذ بن هشام وغريه عن هشام 

اهللا عليه و ورواه أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن احلسن عن مسرة أو عقبة عن النيب صلى  - ١٠٥٣٥
عهدة الرقيق أربعة أيام حدثناه أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود : سلم قال 

  فذكره ورواه يونس بن عبيد عن احلسن 

كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا علي بن عبد العزيز ثنا عمرو بن عون ثنا  - ١٠٥٣٦
ال عهدة فوق : هشيم أنا يونس بن عبيد عن احلسن عن عقبة بن عامر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أربع مدار هذا احلديث على احلسن عن عقبة بن عامر وهو مرسل قال علي بن عبد اهللا املديين مل يسمع احلسن من 
  عقبة بن عامر شيئا 

فظ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق أنا حممد بن أمحد بن الرباء قال مسعت أخربنا بذلك أبو عبد اهللا احلا - ١٠٥٣٧
فذكره وكذلك قاله مجاعة من أئمة أهل النقل قال الشافعي واخلرب يف أن رسول اهللا صلى : علي بن عبد اهللا املديين 

طاء أنه قال مل اهللا عليه و سلم جعل حلبان بن منقذ عهدة ثالث خاص وروي عن سعيد بن سامل عن بن جريج عن ع
يكن فيما مضى عهدة يف األرض ال من هيام وال من جذام وال شيء قلت له ما ثالثة أيام قال ال شيء إذا ابتاعه 

صحيحا ال أرى إال ذلك اهللا حيدث من أمره ما يشاء إال أن يأيت ببينة على شيء كان قبل أن يبتاعه وكذلك يرى 
   ٦٧األمر اآلن 

  باب ما جاء يف مال العبد

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه العدل ثنا إمساعيل بن قتيبة  - ١٠٥٣٨
وحممد بن عبد السالم قاال ثنا حيىي بن حيىي أنا الليث بن سعد قال وحدثين علي ثنا أمحد بن سلمة وحممد بن نعيم 

: عن أبيه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  قاال ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بن شهاب عن سامل
من ابتاع خنال بعد أن تؤبر فثمرهتا للذي باعها إال أن يشترط املبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إال أن يشترط 

  بة املبتاع رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن الليث ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي وقتي

أخربنا أبو منصور الظفر بن أمحد العلوي رمحه اهللا أنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم أنا أمحد بن  - ١٠٥٣٩
: حازم ثنا عبيد اهللا بن موسى أنا بن عيينة عن الزهري عن سامل عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

ن يشترط املبتاع ومن باع عبدا له مال فماله للذي باعه إال أن من باع خنال بعد أن تؤبر فثمرهتا للذي أبرها إال أ
  يشترط املبتاع 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين علي بن حممد بن سختويه ثنا إمساعيل بن قتيبة وحممد بن عبد  - ١٠٥٤٠
غريه هكذا رواه سامل بن فذكره رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي و: السالم قاال ثنا حيىي بن حيىي انا سفيان 



عبد اهللا عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قصة النخل والعبد مجيعا وخالفه نافع فروى قصة النخل عن بن 
  عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقصة العبد عن بن عمر عن عمر رضي اهللا عنه 

نا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا حيىي بن بكري ثنا مالك أخربناه أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر ث - ١٠٥٤١
من باع خنال قد أبرت فثمرهتا للبائع إال أن : عن نافع عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  يشترط املبتاع 

قال من باع :  عنه وهبذا اإلسناد ثنا مالك عن نافع عن عبد اهللا بن عمر أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا - ١٠٥٤٢
  عبدا وله مال فماله للبائع إال أن يشترط املبتاع وكذلك رواه أيوب السختياين وغريه عن نافع 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا علي احلسني بن علي احلافظ يقول مسعت أبا حامد أمحد بن  - ١٠٥٤٣
 عن اختالف سامل ونافع يف قصة العبد قال القول ما قال سألت مسلم بن احلجاج رمحه اهللا: حممد بن احلسن يقول 

  نافع وإن كان سامل أحفظ منه 

وأخربنا أبو عبد اهللا قال مسعت أبا علي يقول سألت أبا عبد الرمحن النسائي عن حديث سامل ونافع عن  - ١٠٥٤٤
رأيت يف كتاب العلل أليب عيسى بن عمر يف قصة العبد والنخل فقال القول ما قال نافع وإن كان سامل أحفظ منه و

الترمذي عن أيب عيسى قال سألت عنه حممدا يعين البخاري رمحه اهللا فقال إن نافعا خيالف ساملا يف أحاديث وهذا من 
وقد روي هذا احلديث عن عبيد اهللا بن : تلك األحاديث وكأنه رأى احلديثني صحيحني وأنه حيتمل عنهما مجيعا قال 

الشيخ أما الرواية فيه عن عبيد اهللا بن أيب جعفر فإهنا عنه عن بكري بن األشج عن نافع عن بن  أيب جعفر وغريه قال
  عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم خبالف هذا اللفظ 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن مهدي ثنا بن أيب مرمي أنا الليث ح  - ١٠٥٤٥
زكريا بن أيب إسحاق املزكي من أصل كتابه ويف فوائده أنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس العنزي وأخربنا أبو 

بانتخاب أيب علي احلافظ ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد اهللا بن صاحل وبن أيب مرمي أن الليث بن سعد حدثهم 
عبد اهللا بن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و  حدثين عبيد اهللا بن أيب جعفر عن بكري بن عبد اهللا عن نافع عن

من أعتق عبدا فماله له إال أن يشترط السيد ماله فيكون له ويف رواية أيب سعيد أن النيب صلى اهللا : سلم أنه قال 
عليه و سلم والباقي سواء ورواه بن وهب عن بن هليعة والليث بن سعد وقال يف لفظه من أعتق عبدا وله مال فمال 

عبد له إال أن يشترط السيد وهذا خبالف رواية اجلماعة عن نافع فقد رواه احلفاظ عن نافع عن بن عمر عن عمر ال
  كما تقدم ورواه مجاعة عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم كما رواه سامل عن أبيه 

إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن  - ١٠٥٤٦
أميا رجل باع : الربيع ثنا أبو شهاب عن حيىي بن سعيد عن نافع عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

عبدا فماله للبائع إال أن يشترط املبتاع وكذلك رواه عثمان بن جبلة عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع عن 
  اهللا عليه و سلم بن عمر عن النيب صلى 



أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو حممد عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان الفارسي  - ١٠٥٤٧
ثنا عبدان بن عثمان بن جبلة بن أيب رواد أخربين أيب عن شعبة قال مسعت عبد ربه بن سعيد حيدث عن نافع عن بن 

أميا رجل باع خنال قد أبرت فثمرهتا لرهبا األول وأميا رجل باع : سلم قال عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
مملوكا وله مال فماله لربه األول إال أن يشترط املبتاع قال شعبة فحدثته حبديث أيوب عن نافع أنه حدث بالنخل 

ى اهللا عليه و سلم مث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم واململوك عن عمر فقال عبد ربه ال أعلمها إال عن النيب صل
  قال مرة أخرى فحدث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ومل يشك ورواه سليمان بن موسى عن نافع مرفوعا 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنا إمساعيل بن حممد الصفار ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنا  - ١٠٥٤٨
وليد الفحام ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن عكرمة أبو جعفر حممد بن عمرو قاال ثنا أمحد بن ال

أميا رجل باع مملوكا له مال فماله لربه األول إال أن : بن خالد عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
ع وقد روي عن يشترط املبتاع وأميا رجل باع خنال قد أبرت فثمرهتا لرهبا األول إال أن يشترط املبتاع وهذا منقط

هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وكأنه أراد 
  حديث الزهري عن سامل عن أبيه وروي عن جابر بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ن عدي احلافظ أنا أمحد بن احلسن الصويف ثنا احلكم أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد املاليين أنا أبو أمحد ب - ١٠٥٤٩
بن موسى ثنا حيىي بن محزة عن أيب وهب عبد اهللا بن عبيد الكالعي عن سليمان بن موسى عن نافع أنه حدث عن 

بن عمر وعن عطاء عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ح قال وأنا أبو أمحد قال وأنا احلسن بن سفيان ثنا 
لرمحن بن إبراهيم ثنا الوليد عن أيب معيد حفص بن غيالن عن سليمان بن موسى عن نافع عن بن عمر وعطاء عبد ا

من باع عبدا وله مال فماله له وعليه دينه إال أن يشترط املبتاع : عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  املبتاع  ومن أبر خنال فباع بعد ما يؤبره فله مثرته إال أن يشترط

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن علي بن دحيم الشيباين ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة ثنا  - ١٠٥٥٠
عبيد اهللا بن موسى ثنا النعمان بن ثابت أبو حنيفة رمحه اهللا عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا 

مؤبرا أو عبدا له مال فالثمرة واملال للبائع إال أن يشترط املشتري وكذلك رواه  من باع خنال: عليه و سلم أنه قال 
  محاد بن شعيب عن أيب الزبري 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين علي بن محشاذ ثنا يزيد بن اهليثم ثنا إبراهيم بن أيب الليث ثنا  - ١٠٥٥١
جابر بن عبد اهللا يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  األشجعي عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال حدثين من مسع

من باع عبدا وله مال فماله للبائع إال أن يشترط املشتري وكذلك رواه حيىي القطان وغريه عن سفيان : و سلم 
  وهو مرسل حسن وروي عن علي وعبادة بن الصامت رضي اهللا عنهما بإسنادين مرسلني مرفوعا 

هللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن أخربنا أبو عبد ا - ١٠٥٥٢
أن عليا قال من باع عبدا وله مال : سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب ثنا سليمان بن بالل عن جعفر بن حممد عن أبيه 

ومن باع خنال قد أبرت فثمرهتا للبائع فماله للبائع إال أن يشترط املبتاع قضى به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إال أن يشترط املبتاع 



أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد  - ١٠٥٥٣
بن بن أيب بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة بن أيب عياش األسدي قال حدثين إسحاق بن حيىي بن الوليد 

إن من قضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن مثر : عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال 
  النخل ملن أبرها إال أن يشترط املبتاع وإن مال اململوك ملن باعه إال أن يشترط املبتاع 

م عبد الرمحن بن علي بن محدان وأبو أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة وأبو القاس - ١٠٥٥٤
نصر أمحد بن عبد الرمحن بن أمحد الصفار وغريهم قالوا أنا أبو عمر وإمساعيل بن جنيد السلمي أنا أبو مسلم ثنا 

األنصاري ثنا عبد األعلى بن أيب املساور ثنا عمران بن عمري عن أبيه وكان مملوكا لعبد اهللا بن مسعود قال قال له 
يقول من أعتق عبدا : مالك يا عمري فإين أريد أن أعتقك إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  عبد اهللا ما

فماله للذي أعتق وروينا عن القاسم بن عبد الرمحن أن بن مسعود قال ذلك لعمري وهو وإن كان مرسال ففيه قوة 
بيه أن بن مسعود أعتق أباه عمريا مث قال لرواية عبد األعلى ورواه الثوري عن أيب خالد عن عمران بن عمري عن أ

  أما أن مالك يل مث تركه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا  - ١٠٥٥٥
يب ذئب عن املقربي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن أيب فديك حدثين بن أ

عن أيب هريرة أنه مسعه يقول لوال أمران ألحببت أن أكون عبدا مملوكا وذلك أن اململوك ال يستطيع أن يصنع شيئا 
ما خلق اهللا عبدا يؤدي حق اهللا عليه وحق سيده : يف ماله وذلك إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  إال وفاه اهللا أجره مرتني 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عبد الكرمي بن اهليثم ثنا أبو اليمان  - ١٠٥٥٦
العبد وماله لسيده فليس على سيده جناح فيما أصاب من ماله : أخربين شعيب قال قال نافع كان بن عمر يقول 

يصلح للعبد أن ينفق من ماله شيئا وال يعطيه أحدا إال وهبذا اإلسناد قال قال نافع كان عبد اهللا بن عمر يقول ال 
  بإذن سيده إال أن يأكل فيه باملعروف أو يكتسي 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا أبو الشيخ األصبهاين أنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا أبو عامر  - ١٠٥٥٧
  أن اململوك ال ميلك من دمه وال ماله شيئا : عباس ثنا الوليد بن مسلم ثنا حنظلة أنه مسع طاوسا خيرب عن بن 

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أنا أبو طاهر حممد بن احلسن احملمدآباذي ثنا عباس  - ١٠٥٥٨
الدوري ثنا قيس بن حفص الدارمي ثنا مسلمة بن علقمة ثنا داود بن أيب هند عن مساك بن حرب عن سالمة 

أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جبفنة من خبز وحلم فقال ما هذا يا : ارسي قال العجلي عن سلمان الف
سلمان قلت صدقة فلم يأكل وقال ألصحابه كلوا مث أتيته جبفنة من خبز وحلم فقال ما هذا يا سلمان قلت هدية 

ارى قال يا سلمان ال خري يف فأكل وقال إنا نأكل اهلدية وال نأكل الصدقة قال قلت يا رسول اهللا ما تقول يف النص
النصارى وال فيمن حيبهم ثالث مرات إال من كان على مثل دين صاحبك قال فعلمت أن صاحيب كان على دين 
عيسى يعين الراهب الذي كان معه سلمان قال الشيخ ويف حديث بريدة زيادة تدل على كون سلمان عبدا حني 

كراهية بيع العصري ممن يعصر اخلمر والسيف ممن يعصي اهللا عز و باب  ٦٨أهدى إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 



أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب أنا حممد بن  - ١٠٥٥٩جل به 
رجل من موالينا عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا و

ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا وكيع بن اجلراح عن عبد 
العزيز بن عمر عن أيب علقمة موالهم وعبد الرمحن بن عبد اهللا الغافقي أهنما مسعا بن عمر يقول قال رسول اهللا 

مر وشارهبا وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها واحملمول لعن اهللا اخل: صلى اهللا عليه و سلم 
  إليه زاد جعفر يف روايته وآكل مثنها 

أخربنا أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي ثنا بن محاد قال حدثين عبد اهللا بن أمحد قال سألت حيىي  - ١٠٥٦٠
أنه كره بيع :  األشهب عن أيب رجاء عن عمران بن حصني بن معني عن حممد بن مصعب قال حدثين يوما عن أيب

  السالح يف الفتنة 

وأخربنا أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد ثنا أمحد بن احلسني بن عبد الصمد ثنا عثمان بن حيىي إمام جامع  - ١٠٥٦١
سول اهللا صلى اهللا هنى ر: قرقيسيا ثنا حممد بن مصعب أنا أبو األشهب عن أيب رجاء عن عمران بن حصني قال 

  عليه و سلم عن بيع السالح يف الفتنة رفعه وهم واملوقوف أصح ويروى ذلك عن أيب رجاء من قوله 

وإمنا يعرف مرفوعا من حديث حبر بن كنيز السقاء عن عبيد اهللا القبطي عن أيب رجاء العطاردي عن  - ١٠٥٦٢
عن بيع السالح يف الفتنة أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: عمران بن حصني قال 

وأمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا احلسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون أنا حبر السقاء فذكره وحبر 
   ٦٩السقاء ضعيف ال حيتج به 

  باب بيع الرباءة

بن يعقوب ثنا أبو قالبة حدثين عباد بن ليث صاحب  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد - ١٠٥٦٣
قال أال أقرئك كتابا كتبه يل رسول اهللا صلى : الكرابيس ثنا عبد اجمليد يعين أبا وهب عن العداء بن خالد بن هوذة 

يه و اهللا عليه و سلم فأخرج كتابا فإذا فيه هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من حممد رسول اهللا صلى اهللا عل
سلم اشترى منه عبدا أو أمة عباد يشك ال داء له وال غائلة وال خبثة بيع املسلم املسلم قال الشيخ هذا احلديث 

  يعرف بعباد بن الليث وقد كتبناه من وجه آخر غري معتمد 

زي أخربنا أبو احلسن علي بن احلسن بن فهر املصري مبكة ثنا احلسن بن رشيق ثنا علي بن سعيد الرا - ١٠٥٦٤
أال : ثنا قعنب بن حمرز ثنا األصمعي ثنا عثمان الشحام عن أيب رجاء العطاردي قال قال العداء بن خالد بن هوذة 

أقرئكم كتابا كتبه يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلنا بلى فإذا فيه مكتوب بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا ما 
هللا صلى اهللا عليه و سلم اشترى منه عبدا أو أمة شك عثمان اشترى العداء بن خالد بن هوذة من حممد رسول ا

  بياعة أو بيع املسلم املسلم ال داء وال غائلة وال خبثة 



أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو حممد أمحد بن إسحاق البغدادي اهلروي  - ١٠٥٦٥
أنه كان : م بن عبيد اهللا عن عبد اهللا بن عامر عن زيد بن ثابت أنا معاذ بن جندة ثنا بشر بن آدم ثنا شريك عن عاص

  يرى الرباءة من كل عيب جائزا ورواه علي بن حجر عن شريك وقال عن زيد بن ثابت وبن عمر 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد أنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي ثنا جعفر  - ١٠٥٦٦
د بن األزهر ثنا املفضل بن غسان الغاليب قال قال أبو زكريا حيىي بن معني حديث شريك عن عاصم بن عبيد بن حمم

  الرباءة من كل عيب براءة ليس يثبت تفرد به شريك وكان يف كتابه عن أشعث بن سوار : اهللا عن زيد بن ثابت 

اهللا اجلراحي مبرو ثنا حيىي بن ساسويه ثنا عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو بكر حممد بن عبد  - ١٠٥٦٧
الكرمي السكري ثنا وهب بن زمعة أنا سفيان بن عبد امللك قال سئل عبد اهللا هو بن املبارك عن حديث شريك عن 

قال الشيخ : زيد بن ثابت يف البيع بالرباءة فقال أجاب شريك على غري ما كان يف كتابه ومل جند هلذا احلديث أصال 
  ا روي يف هذا الباب أصح م

ما أخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو عمرو بن جنيد ثنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك  - ١٠٥٦٨
أن عبد اهللا بن عمر باع غالما له بثمامنائة درهم وباعه بالرباءة فقال الذي : عن حيىي بن سعيد عن سامل بن عبد اهللا 

بن عمر بالغالم داء مل يسمه فاختصما إىل عثمان بن عفان فقال الرجل باعين عبدا وبه داء مل يسمه  ابتاعه لعبد اهللا
يل فقال عبد اهللا بن عمر بعته بالرباءة فقضى عثمان بن عفان على عبد اهللا بن عمر باليمني أن حيلف له لقد باعه 

بد فباعه عبد اهللا بن عمر بعد ذلك بألف ومخسمائة الغالم وما به داء يعلمه فأىب عبد اهللا أن حيلف له وارجتع الع
درهم قال مالك األمر اجملتمع عليه عندنا فيمن باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالرباءة فقد بريء من كل عيب إال أن 

يكون علم يف ذلك عيبا فكتمه فإن كان علم عيبا فكتمه مل تنفعه تربئته وكان ما باع مردودا عليه وروينا عن 
شافعي أنه قال يف الرجل يبيع العبد أو ما شاء من احليوان بالرباءة من العيوب فالذي نذهب عليه واهللا أعلم قضاء ال

  عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أنه بريء من كل عيب مل يعلمه ومل يربأ من عيب علمه ومل يسمه البائع 

جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو النعمان ثنا محاد  أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنا عبد اهللا بن - ١٠٥٦٩
أن شرحيا كان ال يربىء من الداء حىت يريه إياه قال حيىي يقول : بن زيد عن أيوب وهشام وحيىي بن عتيق عن محيد 

برئت من كذا وكذا وإن دخل داء بني ظهراين ذلك مل يربأ حىت يريه ذلك العيب وروينا عن إبراهيم النخعي يف 
جل يبيع السلعة ويربأ من الداء قال هو بريء مما مسى وعن شريح القاضي ال يربأ حىت يضع يده على الداء وعن الر

   ٧٠عطاء بن أيب رباح مثله 

  باب الرجل يريد شراء جارية فينظر إىل ما ليس منها بعورة

نا احلسن بن علي بن عفان ثنا أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار ث - ١٠٥٧٠
أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بني : بن منري عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر 

  ثدييها وعلى عجزها وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثوب 



ثنا عباس اخلالل ثنا حيىي بن أخربنا أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي احلافظ أنا عمر بن سنان  - ١٠٥٧١
: صاحل ثنا حفص بن عمر ثنا صاحل بن حسان عن حممد بن كعب عن بن عباس قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ال بأس أن يقلب الرجل اجلارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ما خال عورهتا وعورهتا ما بني ركبتها إىل معقد 
مر قاضي حلب عن صاحل بن حسان ورويناه يف كتاب الصالة من حديث عيسى بن إزارها تفرد به حفص بن ع

   ٧١ميمون عن حممد بن كعب واإلسنادان مجيعا ضعيفان واهللا أعلم 

  باب اإلسترباء يف البيع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا جدي ثنا عمرو بن عون ثنا شريك عن قيس  - ١٠٥٧٢
يف سبايا أوطاس ال توطأ حامل حىت تضع وال غري : هب عن أيب الوداك عن أيب سعيد اخلدري رفعه أنه قال بن و

  ذات محل حىت حتيض حيضة 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن  - ١٠٥٧٣
: ر عن رجل اشترى جارية أيقع عليها قبل أن يستربىء رمحها فقال عون أنا زكريا بن أيب زائدة قال سئل عام

أصاب املسلمون سبايا يوم أوطاس فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال ميس رجل امرأة حبلى حىت تضع محلها 
ربأ األمة وال غري ذات محل حىت حتيض حيضة وهذا املرسل شاهد ملا تقدم وروينا عن عبد اهللا بن مسعود أنه قال تست

   ٧٢إذا اشتريت حبيضة 

  باب املراحبة

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو عمرو بن جنيد أنا أبو مسلم ثنا عبد الرمحن يعين بن محاد الشعيثي ثنا  - ١٠٥٧٤
  أن عثمان بن عفان كان يشتري العري فيقول من يرحبين عقلها من يضع يف يدي دينارا : بن عون عن حممد 

نا أبو احلسني بن بشران أنا أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا أبو عبد اهللا يعين أمحد وأخرب - ١٠٥٧٥
رأيت على علي رضي اهللا عنه إزارا غليظا قال اشتريت : بن حنبل ثنا وكيع ثنا مسعر عن أيب حبر عن شيخ هلم قال 

يد بن املسيب وإبراهيم النخعي أهنم كانوا خبمسة دراهم فمن أرحبين فيه درمها بعته إياه وروينا عن شريح وسع
  جييزون بيع ده دواز ده 

أخربنا أبو حازم احلافظ أنا أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن  - ١٠٥٧٦
هو بيع األعاجم وهذا  ينهي عن بيع ده ياز ده أو ده دواز ده وقال إمنا: عبيد اهللا بن أيب زياد أو يزيد مسع بن عباس 

حيتمل أن يكون إمنا هنى عنه إذا قال هو لك بده ياز ده أو قال بده دواز ده مل يسم رأس املال مث مساه عند النقد 
   ٧٣وكذلك ما روي عن بن عمر يف ذلك واهللا أعلم 

  باب التشديد على من كذب يف مثن ما يبيع أو فيما طلب منه به



احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  أخربنا أبو عبد اهللا - ١٠٥٧٧
ثالثة ال : اجلبار ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ف له باهللا ألخذها بكذا وكذا يكلمهم اهللا وال يزكيهم وهلم عذاب أليم رجل بايع رجال سلعة بعد العصر فحل
فصدقه فأخذها وهو على غري ذلك ورجل بايع إماما ال يبايعه إال للدنيا فإن أعطاه منها ويف وإن مل يعطه منها مل يف 

  له ورجل على فضل ماء بالفالة فيمنعه من بن السبيل رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب شيبة عن أيب معاوية 

اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس الدوري ثنا حممد بن عبيد ثنا  أخربنا أبو عبد - ١٠٥٧٨
أن رجال أقام سلعة له فحلف باهللا لقد أعطى هبا ما مل يعط هبا : العوام عن إبراهيم السكسكي عن بن أيب أوىف 

أيب أوىف الناجش آكل ربا خائن أخرجه  فنزلت هذه اآلية إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال قال وقال بن
   ٧٤البخاري يف الصحيح من وجهني آخرين عن العوام بن حوشب 

  باب الرجل يبيع الشيء إىل أجل مث يشتريه بأقل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا خلف بن حممد الكرابيسي ثنا صاحل بن حممد ثنا علي بن اجلعد ح  - ١٠٥٧٩
العمري اإلمام انا أبو حممد عبد الرمحن بن أيب شريح األنصاري أنا أبو القاسم عبد اهللا  وأخربنا الشريف أبو الفتح

قال دخلت امرأيت على عائشة وأم ولد : بن حممد بن عبد العزيز ثنا علي بن اجلعد قال أنا شعبة عن أيب إسحاق 
اشتريته منه بستمائة نقدا فقالت عائشة لزيد بن أرقم فقالت هلا أم ولد زيد إين بعت من زيد عبدا بثمامنائة نسيئة و

رضي اهللا عنها أبلغي زيدا ان قد أبطلت جهادك مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال أن تتوب بئسما شريت 
  وبئس ما اشتريت كذا جاء به شعبة عن طريق اإلرسال 

ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو  أخربنا أبو حازم احلافظ أنا أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة - ١٠٥٨٠
كنت قاعدة عند عائشة رضي اهللا عنها فأتتها أم حمبة فقالت هلا يا أم : األحوص عن أيب إسحاق عن العالية قالت 

املؤمنني أكنت تعرفني زيد بن أرقم قالت نعم قالت فإين بعته جارية إىل عطائه بثمامنائة نسيئة وإنه أراد بيعها 
نقدا فقالت هلا بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول  فاشتريتها منه بستمائة

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن مل يتب 

أن امرأة أيب السفر باعت جارية هلا إىل : ورواه سفيان الثوري عن أيب إسحاق عن امرأته العالية  - ١٠٥٨١
ه إال أنه قال بئس ما شريت وبئس ما اشتريت وزاد قالت أرأيت إن مل العطاء من زيد بن أرقم بثمامنائة درهم فذكر

  آخذ إال رأس مايل قالت فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف 

أخربناه أبو بكر حممد بن إبراهيم األردستاين احلافظ أنا أبو نصر العراقي أنا سفيان بن حممد ثنا علي  - ١٠٥٨٢
لوليد ثنا سفيان فذكره كذا رواه يونس بن أيب إسحاق عن أمه العالية بنت أيفع قالت بن احلسن ثنا عبد اهللا بن ا

  فذكره : خرجت أنا وأم حمبة إىل مكة فدخلنا على عائشة 



قال الشافعي قد تكون : أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنا الربيع بن سليمان قال  - ١٠٥٨٣
عنها عابت عليها بيعا إىل العطاء ألنه أجل غري معلوم وهذا ما ال جنيزه ال أهنا عابت عليها  عائشة لو كان هذا ثابتا

ما اشترت بنقد وقد باعته إىل أجل ولو اختلف بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يف شيء فقال بعضهم فيه 
ياس والذي معه القياس قول زيد بن شيئا وقال غريه خالفه كان أصل ما نذهب إليه أنا نأخذ بقول الذي معه الق

أرقم قال ومجلة هذا أنا ال نثبت مثله على عائشة مع أن زيد بن أرقم ال يبيع إال ما يراه حالال وال يبتاع إال مثله 
  ولو أن رجال باع شيئا أو ابتاعه نراه حنن حمرما وهو يراه حالال مل نزعم أن اهللا عز و جل حيبط به من عمله شيئا 

أخربنا أبو بكر األردستاين ثنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن  - ١٠٥٨٤
أن رجال باع من رجل سرجا ومل ينقد مثنه فأراد صاحب السرج : الوليد ثنا سفيان ثنا الليث عن جماهد عن بن عمر 

عه منه فسأل عن ذلك بن عمر فلم ير به بأسا وقال بن الذي اشتراه أن يبيعه فأراد الذي باعه أن يأخذه بدون ما با
عمر فلعله لو باعه من غريه باعه بذلك الثمن أو انقص وعن سفيان ثنا هشام عن بن سريين أن رجال باع بعريا من 

   ٧٥رجل فقال اقبل مين بعريك وثالثني درمها فسألوا شرحيا فلم ير بذلك بأسا 

  باب اختالف املتبايعني

نا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب أخرب - ١٠٥٨٥
طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا بن جريج عن عبد اهللا بن أيب مليكة عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و 

ولكن اليمني على املدعى عليه أخرجه مسلم يف  لو يعطى الناس بدعواهم الدعى ناس دماء قوم وأمواهلم: سلم قال 
الصحيح من حديث بن جريج وأخرجه البخاري من وجه آخر عن بن أيب مليكة قال الشافعي فإذا تبايع رجالن 

عبدا فقال البائع بعتكه بألف وقال املبتاع خبمسمائة فكل واحد منهما مدع ومدعى عليه البائع يدعي فضل الثمن 
  لعة بأقل من الثمن فيتحالفان ويبدأ بيمني البائع واملشتري يدعي الس

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا حممد بن صاحل بن هانئ واحلسن بن يعقوب وإبراهيم بن عصمة  - ١٠٥٨٦
قالوا ثنا السري بن خزمية ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أيب عن أيب العميس أخربين عبد الرمحن بن قيس بن حممد 

اشترى األشعث رقيقا من رقيق اخلمس من عبد اهللا بعشرين ألفا : ث بن قيس عن أبيه عن جده قال بن األشع
فأرسل عبد اهللا إليه يف مثنهم فقال إمنا أخذهتم بعشرة آالف فقال عبد اهللا فاختر رجال يكون بيين وبينك فقال 

 عليه و سلم يقول إذا اختلف البيعان األشعث فأنت بيين وبني نفسك قال عبد اهللا إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا
وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان رواه أبو داود يف كتاب السنن عن حممد بن حيىي عن عمر 

  بن حفص هذا إسناد حسن موصول وقد روى من أوجه بأسانيد مراسيل إذا مجع بينها صار احلديث بذلك قويا 

جناح بن نذير بن جناح القاضي احملاريب بالكوفة أنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم أخربنا أبو حممد  - ١٠٥٨٧
ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة ثنا عبد اهللا بن حممد يعين بن أيب شيبة ثنا بن عيينة وحيىي بن سعيد القطان عن حممد 

إذا اختلف البيعان : يه و سلم بن عجالن عن عون بن عبد اهللا عن بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عل
  فالقول ما قال البائع واملبتاع باخليار 



أخربنا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف الفقيه أنا أبو سهل بشر بن أمحد اإلسفرائيين ثنا داود بن  - ١٠٥٨٨
بن عتبة أن بن احلسني البيهقي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا يعقوب بن عبد الرمحن عن بن عجالن عن عون بن عبد اهللا 

تبايعا ببيع فاختلفا يف الثمن فقال بن مسعود اجعل بيين وبينك من أحببت فقال له : مسعود واألشعث بن قيس 
األشعث فإنك بيين وبني نفسك فقال بن مسعود إذا أقضي مبا مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسعته 

البائع واملبتاع باخليار عون بن عبد اهللا مل يدرك عبد اهللا بن مسعود يقول إذا اختلف البائع واملبتاع فالقول ما قال 
وهو شاهد ملا تقدم وقد رواه الشافعي عن بن عيينة عن بن عجالن يف رواية الزعفراين واملزين عنه مث قال الزعفراين 

  من غري وجه قال أبو عبد اهللا يعين الشافعي هذا حديث منقطع ال أعلم أحدا يصله عن بن مسعود وقد جاء 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال  - ١٠٥٨٩
قرأت على أيب قال حدثين حممد بن إدريس الشافعي ثنا سعيد بن سامل ثنا بن جريج أن إمساعيل بن أمية أخربه عن 

يدة بن عبد اهللا بن مسعود وأتاه رجالن تبايعا سلعة فقال هذا أخذت حضرت أبا عب: عبد امللك بن عمري أنه قال 
بكذا وكذا وقال هذا بعت بكذا وكذا فقال أبو عبيدة أتى عبد اهللا بن مسعود مبثل هذا فقال حضرت رسول اهللا 

ترك زاد فيه صلى اهللا عليه و سلم أتى يف مثل هذا فأمر البائع أن يستحلف مث ليخري املبتاع فإن شاء أخذ وإن شاء 
غريه عن عبد اهللا بن أمحد قال عبد اهللا قال أمحد أخربت عن هشام بن يوسف عن بن جريج عن إمساعيل بن أمية 

  عن عبد امللك بن عبيد قال أمحد وقال حجاج األعور عبد امللك بن عبيدة 

: أمحد بن حنبل حدثين أيب  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا عبد اهللا بن - ١٠٥٩٠
  فذكره قال الشيخ 

ورواه حيىي بن سليم عن إمساعيل بن أمية عن عبد امللك بن عمري عن بعض بين عبد اهللا بن مسعود عن  - ١٠٥٩١
إذا اختلف املتبايعان وليس بينهما شاهد استحلف البائع مث كان املبتاع باخليار إن شاء : النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وإن شاء ترك أخربناه علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا أمحد بن علي ثنا يعقوب بن محيد ثنا حيىي بن أخذ 
  سليم فذكره 

ورواه سعيد بن مسلمة عن إمساعيل بن أمية عن عبد امللك عن بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه بنحوه  - ١٠٥٩٢
: د ثنا عباس بن الفضل ثنا احلكم بن موسى ثنا سعيد بن مسلمة أخربناه أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبي

  فذكره إال أنه قال البيعان وليس بينهما بينة ورواه غريه عن سعيد ثنا إمساعيل بن أمية عن عبد امللك بن عبيدة 

غالب أخربنا أبو بكر بن احلارث األصفهاين أنا علي بن عمر أنا أبو بكر النيسابوري ثنا حممد بن  - ١٠٥٩٣
  فذكره وهذا احلديث أيضا مرسل أبو عبيدة مل يدرك أباه : األنطاكي ثنا سعيد بن مسلمة 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن وأبو صادق بن أيب الفوارس الصيدالين قالوا ثنا  - ١٠٥٩٤
عون أنا أبو عميس وعبد الرمحن يعين أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة أنا جعفر بن 

املسعودي عن القاسم عن عبد اهللا أنه قال باع األشعث بن قيس رقيقا من اخلمس بعشرين ألفا فأرسل إليه يف أمثاهنم 
يتقاضاه فقال إمنا بعتين بعشرة اآلف فاما أن يكون نسي األشعث أو استغلى البيع فقال له عبد اهللا إمنا بعتك 



ل فقال عبد اهللا اجعل بيين وبينك رجال فقال أما أين سأختار أنت بيين وبني نفسك فقال إما أين بعشرين ألفا قا
يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة : سأقضي بيين وبينك بقضاء مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فتاركه وكذلك رواه معن بن عبد الرمحن  فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان فقال األشعث فأين أتاركك البيع

أخو القاسم وأبان بن تغلب عن القاسم بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود وهو منقطع وقد رواه حممد بن عبد 
  الرمحن بن أيب ليلى عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه 

ثنا عبد اهللا بن حممد النفيلي ثنا هشيم ح كما أخربنا أبو علي الروذباري انا حممد بن بكر ثنا أبو داود  - ١٠٥٩٥
وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث األصبهاين قاال أنا علي بن عمر احلافظ أنا عبد اهللا بن حممد 
 بن عبد العزيز ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا هشيم ثنا بن أيب ليلى عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه قال باع عبد اهللا

بن مسعود من األشعث رقيقا من رقيق اإلمارة فاختلفا يف الثمن فقال عبد اهللا بعتكه بعشرين ألفا وقال األشعث 
اشتريت منك بعشرة آالف فقال عبد اهللا إن شئت حدثتك حبديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ختلف البيعان والبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة إذا ا: هات قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع قال األشعث أرى أن يرد البيع لفظ حديث بن أيب شيبة خالف بن أيب ليلى 
يل اجلماعة يف رواية هذا احلديث يف إسناده حيث قال عن أبيه ويف متنه حيث زاد فيه والبيع قائم بعينه ورواه إمساع

بن عياش عن موسى بن عقبة عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى وقال فيه والسلعة كما هي بعينها وإمساعيل إذا 
روى عن أهل احلجاز مل حيتج به وحممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى وإن كان يف الفقه كبريا فهو ضعيف يف الرواية 

لفته احلفاظ فيها واهللا يغفر لنا وله وقد تابعه يف هذه الرواية عن لسوء حفظه وكثرة أخطائه يف األسانيد واملتون وخما
  القاسم احلسن بن عمارة وهو متروك ال حيتج به 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن يوسف البغدادي أنا عثمان بن حممد بن بشر ثنا إمساعيل القاضي  - ١٠٥٩٦
كانوا يقولون إذا تبايع : اء الذين ينتهي إىل قوهلم من أهل املدينة ثنا بن أيب أويس ثنا بن أيب الزناد عن أبيه عن الفقه

الرجالن بالبيع واختلفا يف الثمن احتلفا مجيعا فأيهما نكل لزمه القضاء فإن حلفا مجيعا كان القول ما قال البائع 
   ٧٦يمني ترادا البيع وخري املبتاع إن شاء أخذ بذلك الثمن وإن شاء ترك وروينا عن شريح أنه قال فإن نكال عن ال

  باب املبيع يتلف يف يد البائع قبل القبض

أخربنا الشيخ أبو الفتح العمري أنا عبد الرمحن بن أيب شريح أنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن اجلعد  - ١٠٥٩٧
عض الثمن أنه اشترى من رجل سلعة فنقده ب: أنا هشيم وأبو معاوية عن الشيباين عن حممد بن عبيد اهللا الثقفي 

وبقي بعض فقال ادفعها إيل فأىب البائع فانطلق املشتري وتعجل له بقية الثمن فدفعه إليه فقال أدخل واقبض سلعتك 
فوجدها ميتة فقال له رد علي مايل فأىب فاختصما إىل شريح فقال شريح رد على الرجل ماله وارجع إىل جيفتك 

   ٧٧فادفنها 

  ن الربا أو مثن احملرمباب كراهية مبايعة من أكثر ماله م



أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا أمحد بن الوليد  - ١٠٥٩٨
الفحام ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنا بن عون عن عامر الشعيب عن النعمان بن بشري قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا 

إن احلالل بني وإن : دا بعده يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول عليه و سلم وال واهللا ال أمسع أح
احلرام بني وإن بني ذلك مشتبهات ورمبا قال أمور مشتبهة وسأضرب لكم يف ذلك مثال إن اهللا محى محى وإن محى 

نه من خيالط الريبة اهللا ما حرم وانه من يرع حول احلمى يوشك أن خيالط احلمى قال ورمبا قال أوشك أن يرتع وإ
يوشك أن جيسر قال وال أدري أشىء يف هذا احلديث أم شيء قاله الشعيب أخرجه البخاري يف الصحيح من حديث 

  بن عون وأخرجه مسلم كما مضى 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا  - ١٠٥٩٩
اهلمداين قال مسعت الشعيب يقول مسعت النعمان بن بشري على املنرب يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه  أبو فروة

حالل بني وحرام بني وشبهات بني ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من اإلمث كان ملا استبان له اترك : و سلم يقول 
ى ومحى اهللا يف األرض معاصيه رواه البخاري ومن اجترأ على ما شك فيه أوشك أن يواقع احلرام وإن لكل ملك مح

  يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا عن سفيان وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أيب فروة 

حدثنا السيد أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي إمالء أنا أبو القاسم عبيد اهللا بن أمحد بن  - ١٠٦٠٠
ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثين أبو هريرة بالويه املزكي ثنا أمحد بن يوسف السلمي 
إين ألنقلب إىل أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو يف بييت فأرفعها : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

منبه ورواه مسلم  آلكلها مث أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها أخرجه البخاري يف الصحيح فقال وقال مهام بن
  عن بن رافع عن عبد الرزاق 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة أخربين يزيد  - ١٠٦٠١
بن أيب مرمي قال مسعت أبا احلوراء قال قلت للحسن بن علي ما تذكر من النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كان يقول 

  ا يريبك إىل ما ال يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة دع م: 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أبو األزهر ثنا أبو النضر ثنا أبو عقيل  - ١٠٦٠٢
قال عن عبد اهللا بن يزيد الدمشقي عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي وكانت له صحبة قال 

  ال يبلغ العبد أن يكون من املتقني حىت يدع ما ال بأس به حذرا ملا به البأس : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا حجاج  - ١٠٦٠٣
أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ن قومه عن األعرايب قال بن منهال ثنا أبو هالل ثنا محيد بن هالل عن رجل م

سلم وهو خيطب فقلت يا رسول اهللا علمين فذكر احلديث قال وكان يف آخر ما حفظت أن قال إنك لن تدع شيئا 
  اتقاء اهللا إال أبدلك اهللا به ما هو خري منه 



أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن أخربنا أبو حازم احلافظ أنا أبو الفضل بن مخريويه ثنا  - ١٠٦٠٤
قلت البن عباس إن أيب جالب الغنم وأنه مشارك اليهودي والنصراين قال ال نشارك : أيب محزة عمران بن أيب عطاء 

  يهوديا وال نصرانيا وال جموسيا قلت ومل قال ألهنم يربون والربا ال حيل 

و عمرو بن مطر ثنا حيىي بن حممد قال وجدت يف كتايب عن عبيد اهللا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أب - ١٠٦٠٥
إن يل جارا يأكل الربا أو : بن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة عن مزاحم بن زفر عن ربيع بن عبد اهللا مسع رجال سأل بن عمر 

  قال خبيث الكسب ورمبا دعاين لطعامه أفأجيبه قال نعم 

لي بن املؤمل أنا أبو عثمان البصري ثنا حممد بن عبد الوهاب أنا يعلى وأخربنا أبو حممد احلسن بن ع - ١٠٦٠٦
جاء رجل إىل عبد اهللا يعين بن مسعود فقال إن يل : بن عبيد ثنا مسعر عن جواب التيمي عن احلارث بن سويد قال 

ائته أو أوجبه فإمنا  جارا وال أعلم له شيئا إال خبثا أو حراما وأنه يدعوين فأحرج أن آتيه واحترج ان ال آتيه فقال
وزره عليه قال الشيخ جواب التيمي غري قوي وهذا إذا مل يعلم ان الذي قدم إليه حرام فإذا علم حراما مل يأكله 

  كما مل يأكل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من الشاة اليت قدمت إليه 

د ثنا حممد بن العالء ثنا بن إدريس أنا فيما أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داو - ١٠٦٠٧
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف جنازة فرأيت : عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من األنصار قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو على القرب يوصي احلافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه فلما رجع 
فجاء وجيء بالطعام فوضع يده مث وضع القوم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و استقبله داعي امرأة 

سلم يلوك لقمة يف فمه مث قال أجد حلم شاة أخذت بغري إذن أهلها فأرسلت املرأة إين أرسلت إىل النقيع يشتري يل 
م يوجد فأرسلت إىل امرأته فأرسلت إيل شاة فلم توجد فأرسلت إىل جاري قد اشترى شاة أن أرسل هبا إيل بثمنها فل

  هبا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أطعميه األساري 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ وإبراهيم بن حممد بن حامت الزاهد قاال ثنا  - ١٠٦٠٨
أنا مسلم بن خالد الزجني عن مصعب بن حممد احلسن بن عبد الصمد بن عبد اهللا بن رزين السلمي ثنا حيىي بن حيىي 

من اشترى سرقة وهو : املدين عن شرحبيل موىل األنصار عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
يعلم أهنا سرقة فقد اشرك يف عارها وامثها ورواه سفيان الثوري عن مصعب بن حممد بن شرحبيل عن شيخ من أهل 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ابتاع سرقة وهو يعلم أهنا سرقة فقد اشرك يف عارها وامثها املدينة قال قال ر
أخربناه علي بن أمحد بن عبدان أنا سليمان بن أمحد الطرباين ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان فذكره 

٧٨   

  باب الشرط الذي يفسد البيع

أنا أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل البزاز ثنا حممد بن إمساعيل أخربنا أبو طاهر الفقيه  - ١٠٦٠٩
األمحسي الكويف ثنا وكيع بن اجلراح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا 



م يف الصحيح ما كان من شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل وإن كان مائة شرط رواه مسل: صلى اهللا عليه و سلم 
  عن أيب كريب عن وكيع وأخرجاه من أوجه عن هشام 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا حجاج يعين بن  - ١٠٦١٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : منهال ثنا يزيد بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

  ى عن سلف وبيع وعن شرطني يف بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما مل يضمن هن

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن بن  - ١٠٦١١
 عنه اشترى جارية من امرأته أن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا: شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود 

زينب الثقفية فاشترطت عليه أنك إن بعتها فهي يل بالثمن الذي تبيعها به فاستفىت يف ذلك عمر بن اخلطاب رضي 
  اهللا عنه فقال له عمر ال تقرهبا وفيها شرط ألحد 

جل وليدة إال وليدة إن ال يطأ الر: وهبذا اإلسناد ثنا مالك عن نافع أن عبد اهللا بن عمر كان يقول  - ١٠٦١٢
  شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع هبا ما شاء 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا بن منري عن  - ١٠٦١٣
إن شاء وهبه وإن شاء  أنه كان يقول ال حيل للرجل أن يطأ فرجا إال فرجا: عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر 

   ٧٩باعه وإن شاء أعتقه ليس فيه شرط 

  باب من باع حيوانا أو غريه واستثىن منافعه مدة

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنا أبو سعيد حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد بن حبر  - ١٠٦١٤
عن أيوب عن أيب الزبري وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد  ثنا السري بن خزمية ثنا أبو النعمان عارم ثنا محاد بن زيد

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن احملاقلة واملزابنة واملخابرة واملعاومة وقال اآلخر عن بيع السنني : اهللا 
  وعن الثنيا ورخص يف العرايا 

د بن حممد بن رجاء احلنظلي ومتيم بن حممد وأنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا حمم - ١٠٦١٥
فذكره بنحوه إال أنه قال ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قاال ثنا حممد بن عبيد بن حساب ثنا محاد بن زيد 

  سلم هنى رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عبيد بن حساب 

ببغداد يف مسجد احلربية ثنا أبو احلسن علي بن حممد أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا احلريف  - ١٠٦١٦
بن الزبري الكويف القرشي ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا زيد بن احلباب حدثين عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عتبة عن 

ة أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أعطى امرأة عبد اهللا بن مسعود جاري: حممد بن عمرو بن احلارث بن أيب ضرار 
من اخلمس فباعتها من عبد اهللا بن مسعود بألف درهم واشترطت عليه خدمتها فبلغ عمر بن اخلطاب فقال له يا أبا 
عبد الرمحن اشتريت جارية امرأتك فاشترطت عليك خدمتها فقال نعم فقال ال تشترها وفيها مثنوية ورواه سفيان 

قال عمر لعبد اهللا رضي اهللا عنهما ال تقعن عليها وألحد الثوري عن خالد بن سلمة عن حممد بن عمرو إال أنه قال ف



فيها شرط ورواه القاسم بن عبد الرمحن مرسال قال فقال عمر رضي اهللا عنه إنه ليس من مالك ما كان فيه مثنوية 
  لغريك وروينا عن عائشة أهنا كرهت الشرط يف اخلادم ان يباع أو يوهب بشرط وأما احلديث الذي 

أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا موسى بن احلسن بن عباد ثنا أبو نعيم ثنا زكريا  أخربنا - ١٠٦١٧
أنه كان يسري على مجل له قد اعيا فأراد أن يسيبه : بن أيب زائدة قال مسعت الشعيب يقول حدثين جابر بن عبد اهللا 

سريا مل يسر مثله مث قال بعنيه بوقية قلت ال مث  قال فلحقين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فضربه ودعا له فسار
قال بعنيه بوقية قال فبعته فاستثنيت محالنه إىل أهلي فلما قدمنا أتيته باجلمل فنقدين مثنه مث انصرفت فأرسل على 

أثري أين ما ماكستك آلخذ مجلك خذ مجلك ودرامهك فهما لك رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم وأخرجه 
  وجهني عن زكريا  مسلم من

أفقرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال البخاري قال شعبة عن مغرية عن عامر الشعيب عن جابر  - ١٠٦١٨
ظهره إىل املدينة أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد أنا أبو بكر حممد بن إسحاق ثنا حيىي بن حممد السكري 

  عنربي ثنا شعبة فذكره ثنا حيىي بن كثري أبو غسان ال

قال البخاري وقال إسحاق عن جرير عن مغرية فبعته على أن يل فقار ظهره حىت أبلغ املدينة أخربناه  - ١٠٦١٩
  فذكره : أبو عبد اهللا أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا إسحاق أنا جرير 

ه إىل املدينة أخربناه أبو عبد اهللا أخربين أبو بكر بن قريش قال البخاري وقال عطاء عن جابر ولك ظهر - ١٠٦٢٠
: أنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة عن بن جريج عن عطاء عن جابر 

  فذكره 

حلافظ أخربين أبو قال البخاري وقال بن املنكدر عن جابر وشرط ظهره إىل املدينة أخربناه أبو عبد اهللا ا - ١٠٦٢١
  فذكره : النضر الفقيه ثنا متيم بن حممد ثنا أمحد بن حممد القواس ثنا املنكدر بن حممد بن املنكدر عن أبيه عن جابر 

قال البخاري وقال عن زيد بن أسلم عن جابر ولك ظهره حىت ترجع أخربنا أبو عبد اهللا حدثنا حممد  - ١٠٦٢٢
: ة ثنا عبد اهللا بن مسلمة ثنا عبد اهللا بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جابر بن صاحل بن هانئ ثنا السري بن خزمي

  فذكره 

قال البخاري وقال أبو الزبري عن جابر أفقرناك ظهره إىل املدينة أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنا حممد  - ١٠٦٢٣
: ثنا أيوب عن أيب الزبري عن جابر بن املؤمل بن احلسن بن عيسى ثنا الفضل بن حممد ثنا احلجيب ثنا محاد بن زيد 

  فذكره 

قال البخاري وقال األعمش عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر تبلغ عليه إىل أهلك أخربناه أبو عبد اهللا  - ١٠٦٢٤
: احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي ثنا بن منري عن األعمش عن سامل عن جابر بن عبد اهللا 

  أخرج مسلم حديث عطاء وسامل بن أيب اجلعد عن جابر هبذا اللفظ وأخرج حديث أيب الزبري فذكره وقد 



كما أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  - ١٠٦٢٥
صلى اهللا عليه و سلم وقد أعيا أتى على النيب : أبو الربيع ثنا محاد بن زيد ثنا أيوب عن أيب الزبري عن جابر قال 

بعريي قال فنخسه فوثب فكنت بعد ذلك أحبس خطامه فما اقدر عليه فلحقين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فقال بعنيه فبعته منه خبمس أواق وقلت على أن ظهره يل إىل املدينة قال ولك ظهره إىل املدينة فلما قدمت املدينة 

هبه يل رواه مسلم عن أيب الربيع وبعض هذه األلفاظ تدل على أن ذلك كان شرطا يف البيع أتيته به فزادين وقية مث و
   ٨٠وبعضها يدل على أن ذلك كان منه صلى اهللا عليه و سلم تفضال وتكرما ومعروفا بعد البيع واهللا أعلم 

  باب من اشترى مملوكا ليعتقه

د اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد وحممد بن نصر أخربنا أبو نصر حممد بن علي الفقيه ثنا أبو عب - ١٠٦٢٦
قاال ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا إمساعيل 

أن عائشة أرادت أن : بن إسحاق القاضي أنا بن أيب أويس والقعنيب عن مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر 
شتري وليدة فتعتقها فقال أهلها نبيعك على أن والءها لنا فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ال ت

مينعك ذلك فإمنا الوالء ملن اعتق لفظ حديث أيب عبد اهللا ويف رواية أيب نصر عن بن عمر عن عائشة أهنا أرادت أن 
الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس ورواه مسلم عن حيىي بن  تشتري جارية فتعتقها والباقي سواء رواه البخاري يف

  حيىي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا أبو كريب ثنا أبو أسامة ثنا  - ١٠٦٢٧
يف تسع  دخلت بريرة فقالت إن أهلي كاتبوين على تسع أواق: هشام بن عروة قال أخربين أيب عن عائشة قالت 

سنني كل سنة وقية فأعينيين فقلت هلا إن شاء أهلك أن أعدها هلم عدة واحدة وأعتقك ويكون الوالء يل فعلت 
فذكرت ذلك ألهلها فأبوا إال أن يكون الوالء هلم فأتتين فذكرت ذلك فانتهرهتا فقالت ال ها اهللا إذا قالت فسمع 

ريها واعتقيها واشترطي هلم الوالء فإن الوالء ملن اعتق ففعلت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربته فقال اشت
قالت مث خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عشية فحمد اهللا واثىن عليه مبا هو أهله مث قال أما بعد فما بال 
 أقوام يشترطون شروطا ليست يف كتاب اهللا ما كان من شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل وإن كان مائة شرط

كتاب اهللا أحق وشرط اهللا أوثق ما بال رجال منكم يقول أحدهم اعتق فالنا والوالء يل إمنا الوالء ملن اعتق رواه 
   ٨١البخاري يف الصحيح عن عبيد بن إمساعيل ورواه مسلم عن أيب كريب عن أيب أسامة 

  باب النهي عن بيع الغرر

باس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي ثنا أبو الع - ١٠٦٢٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى : أنا بن وهب أنا مالك وغريه عن أيب حازم أخربه عن سعيد بن املسيب 

  عن بيع الغرر هذا مرسل وقد رويناه موصوال من حديث األعرج عن أيب هريرة ومن حديث نافع عن بن عمر 

ربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ وأبو صادق بن أيب الفوارس قالوا ثنا أخ - ١٠٦٢٩
أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حممد بن عبيد عن عبيد اهللا بن عمر عن أيب الزناد عن األعرج 



حلسني بن بشران أنا أبو جعفر الرزاز ثنا جعفر عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ح وأخربنا أبو ا
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بن حممد بن شاكر ثنا قبيصة قال حدثين سفيان عن أيب ليلى عن نافع عن بن عمر 

  سلم عن بيع الغرر حديث أيب هريرة أخرجه مسلم يف الصحيح كما مضى 

ن عبيد الصفار ثنا متتام ثنا حممد بن سنان حدثنا جهم بن عبد أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد ب - ١٠٦٣٠
هنى : اهللا اليماين ثنا حممد بن إبراهيم عن حممد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أيب سعيد اخلدري قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع ما يف بطون األنعام حىت تضع وعما يف ضروعها إال بكيل وعن شراء 
غنائم حىت تقسم وعن شراء الصدقات حىت تقبض وعن شراء العبد وهو آبق وعن ضربة الغائص وهذه املناهي ال

وإن كانت يف هذا احلديث بإسناد غري قوي فهي داخلة يف بيع الغرر الذي هنى عنه يف احلديث الثابت عن رسول 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد اهللا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أن - ١٠٦٣١
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن كل ذي : بن موسى ثنا شيبان عن األعمش عن جماهد عن بن عباس قال 

  د يف املغامن ناب من السباع وعن قتل الولدان وعن شراء املغنم حىت يقسم وروي أيضا عن بن أيب جنيح عن جماه

وأخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي أنا أبو جعفر حممد بن حممد بن عبد اهللا  - ١٠٦٣٢
البغدادي ثنا حيىي بن أيوب العالف ثنا سعيد بن أيب مرمي أنا بن أيب الزناد حدثين عبد الرمحن بن احلارث عن بن أيب 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم خيرب عن بيع املغامن قبل أن تقسم تابعه هنى رس: جنيح عن جماهد عن بن عباس قال 
   ٨٢املغرية بن عبد الرمحن وغريه عن عبد الرمحن بن احلارث وروي أيضا عن بن أيب جنيح عن جماهد يف املغامن 

  باب النهي عن عسب الفحل

قوب احلافظ ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يع - ١٠٦٣٣
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن : ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن علي بن احلكم عن نافع عن بن عمر قال 

  عسب الفحل رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد 

أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفضل حممد بن إبراهيم ثنا  - ١٠٦٣٤
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : روح بن عبادة ثنا بن جريج أخربين أبو الزبري قال مسعت جابر بن عبد اهللا يقول 

سلم عن بيع ضراب اجلمل وعن بيع املاء واألرض لتحرث فعن ذلك هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه 
  ن إسحاق بن إبراهيم مسلم يف الصحيح ع

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن سليمان بن كامل الزاهد البخاري قدم علينا حاجا ثنا أبو  - ١٠٦٣٥
بكر حممد بن عبد اهللا بن يزداد الرازي ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن إمساعيل بن ماهان األيلي ثنا عبدة بن عبد اهللا 

ا إبراهيم بن محيد الرؤاسي عن هشام بن عروة عن حممد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن الصفار ثنا حيىي بن آدم ثن



سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن عسب الفحل فنهاه عن ذلك فقال يا : مالك أن رجال من بين كالب 
  عرة عن حيىي بن آدم رسول اهللا إنا نطرق ونكرم فرخص يف الكرامة رواه أبو عيسى عن عبدة وتابعه إبراهيم بن عر

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ ثنا إسحاق بن حممد بن الفضل الزيات ثنا  - ١٠٦٣٦
يوسف بن موسى ثنا وكيع وعبيد اهللا بن موسى قاال ثنا سفيان عن هشام أيب كليب عن بن أيب نعم البجلي عن أيب 

زاد عبيد اهللا وعن قفيز الطحان ورواه بن املبارك عن سفيان كما رواه هنى عن عسب الفحل : سعيد اخلدري قال 
عبيد اهللا وقال هنى وكذلك قاله إسحاق احلنظلي عن وكيع هنى عن عسب الفحل ورواه عطاء بن السائب عن عبد 

   ٨٣الرمحن بن أيب نعم قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكره 

  وبيع ما ال متلك باب النهي عن بيع ما ليس عندك

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد أنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا حجاج ثنا محاد بن  - ١٠٦٣٧
سلمة عن أيوب ح وأنا علي أنا أمحد ثنا متتام ثنا موسى بن إمساعيل أبو سلمة ثنا يزيد بن إبراهيم عن حممد بن 

هناين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أبيع ما : كيم بن حزام قال سريين عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن ح
  ليس عندي ويف رواية محاد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال له ال تبع ما ليس عندك 

أخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي وأبو عبد الرمحن السلمي قاال ثنا أبو العباس  - ١٠٦٣٨
أن رسول اهللا : باس بن الوليد بن مزيد أخربنا أيب ثنا األوزاعي حدثين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنا الع

صلى اهللا عليه و سلم أرسل عتاب بن أسيد إىل أهل مكة أن أبلغهم عين أربع خصال أن ال يصلح شرطان يف بيع 
   ٨٤وال بيع وسلف وال بيع ما ال ميلك وال ربح ما ال يضمن 

  اء يف النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللنب يف ضروع الغنمباب ما ج

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٠٦٣٩والسمن يف اللنب 
 يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا يعقوب بن إسحاق ثنا عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبري عن عكرمة عن بن

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن تباع الثمرة حىت يبدو صالحها أو يباع صوف على ظهر أو : عباس قال 
  مسن يف لنب أو لنب يف ضرع تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي وقد أرسله عنه وكيع ورواه غريه موقوفا 

افظ ثنا علي بن عبد اهللا بن مبشر ثنا عمار بن أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه انا علي بن عمر احل - ١٠٦٤٠
ال نشتري اللنب يف ضروعها : خالد ثنا إسحاق األزرق عن سفيان عن أيب إسحاق عن عكرمة عن بن عباس قال 

وال الصوف على ظهورها هذا هو احملفوظ موقوف وكذلك رواه زهري بن معاوية عن أيب إسحاق وكذلك روي عن 
   ٨٥اس موقوفا سليمان بن يسار عن بن عب

  باب ما جاء يف النهي عن بيع السمك يف املاء



أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن حنبل ح وأنا حممد بن عبد اهللا احلافظ  - ١٠٦٤١
ن أيب زياد عن ثنا أبو بكر بن بالويه ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال حدثين أيب قال ثنا حممد بن السماك عن يزيد ب

ال تشتروا السمك يف املاء فإنه : املسيب بن رافع عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
غرر هكذا روي مرفوعا وفيه إرسال بني املسيب وبن مسعود والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفا على عبد 

   ٨٦وفا على عبد اهللا أنه كره بيع السمك يف املاء اهللا ورواه أيضا سفيان الثوري عن يزيد موق

  باب النهي عن بيع حبل احلبلة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنيب فيما قرأ على  - ١٠٦٤٢
بلة وكان بيعا يتبايعه أهل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع حبل احل: مالك عن نافع عن بن عمر 

اجلاهلية كان يبتاع اجلزور إىل أن تنتج الناقة وتنتج اليت يف بطنها رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف 
  عن مالك 

أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو النضر أنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن راهويه النعماين بنعمانية  - ١٠٦٤٣
ارث بن حممد بن أيب أسامة ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا الليث حدثين نافع ح وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا احل

عن النيب صلى : احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنا الليث عن نافع عن بن عمر 
  لم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وغريه اهللا عليه و سلم أنه هنى عن بيع حبل احلبلة رواه مس

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق إمالء أنا أبو املثىن وحممد بن أيوب واحلديث  - ١٠٦٤٤
كان أهل اجلاهلية يبتاعون اجلزور إىل حبل : أليب املثىن ثنا مسدد ثنا حيىي عن عبيد اهللا أخربين نافع عن بن عمر قال 

وحبل احلبلة أن تنتج الناقة ما يف بطنها مث حتمل اليت تنتج فنهاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك  احلبلة
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا حممد بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن املثىن ثنا حيىي بن سعيد فذكره بنحوه 

  ي يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن حممد بن املثىن وغريه إال أنه قال يبيعون حلم اجلزور رواه البخار

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل أنا أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا  - ١٠٦٤٥
حليوان عن ال ربا يف احليوان وإمنا هنى من ا: بن بكري ثنا مالك عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب أنه كان يقول 

ثالث عن املضامني واملالقيح وحبل احلبلة واملضامني ما يف بطون إناث اإلبل واملالقيح ما يف ظهور اجلمال قال 
الشيخ ويف رواية املزين عن الشافعي أنه قال املضامني ما يف ظهور اجلمال واملالقيح ما يف بطون إناث اإلبل وكذلك 

  فسره أبو عبيد 

أنه هنى عن اجملر فأخربناه أبو عبد الرمحن السلمي أنا : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  وأما الذي روي - ١٠٦٤٦
أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد حدثين زيد بن احلباب عن موسى بن عبيدة عن عبد اهللا بن 

أبو زيد اجملر أن يباع البعري أو غريه مبا يف دينار عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بذلك قال أبو عبيد قال 
بطن الناقة قال الشيخ وهذا احلديث هبذا اللفظ تفرد به موسى بن عبيدة قال حيىي بن معني فأنكر على موسى هذا 

  وكان من أسباب تضعيفه 



ل بن غسان عن أخربناه أبو حممد السكري أنا أبو بكر الشافعي ثنا جعفر بن حممد بن األزهر ثنا املفض - ١٠٦٤٧
فذكره قال اإلمام أمحد وقد رواه حممد بن إسحاق بن يسار عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا : حيىي بن معني 

   ٨٧عليه و سلم أنه مسعه ينهي عن بيع اجملر فعاد احلديث إىل رواية نافع فكأن بن إسحاق أداه على املعىن واهللا أعلم 

  نابذةباب النهي عن بيع املالمسة وامل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا  - ١٠٦٤٨
الشافعي أنا مالك عن حممد بن حيىي بن حبان وعن أيب الزناد عن األعرج ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حيىي 

م ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن حممد بن حيىي بن حبان عن بن منصور القاضي ثنا حممد بن عبد السال
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن املالمسة واملنابذة رواه البخاري يف الصحيح : األعرج عن أيب هريرة 

بن  عن إمساعيل بن أيب أويس عن مالك عنهما ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي وأخرجاه أيضا من حديث حفص
  عاصم عن أيب هريرة هكذا وأخرجه مسلم من حديث أيب صاحل عن أيب هريرة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا حممد بن رافع ثنا  - ١٠٦٤٩
أنه : حيدث عن أيب هريرة  عبد الرزاق أنا بن جريج حدثين عمرو بن دينار عن عبد اهللا بن عطاء بن ميناء أنه مسعه

هنى عن بيعتني املالمسة واملنابذة أما املالمسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغري تأمل واملنابذة أن ينبذ 
  كل واحد منهما ثوبه إىل اآلخر ومل ينظر واحد منهما إىل ثوب صاحبه رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع 

علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار أنا بن ملحان ثنا حيىي ثنا الليث  أخربنا أبو احلسن - ١٠٦٥٠
هنى رسول اهللا : حدثين يونس عن بن شهاب قال أخربين عامر بن سعد بن أيب وقاص أن أبا سعيد اخلدري قال 

ملس الرجل ثوب اآلخر بيده  صلى اهللا عليه و سلم عن لبستني وبيعتني هنى عن املالمسة واملنابذة يف البيع واملالمسة
بالليل أو النهار ال يقلبه إال ذلك واملنابذة أن ينبذ الرجل إىل الرجل ثوبه وينبذ اآلخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن 
غري نظر وال تراض واللبستان اشتمال الصماء والصماء أن جيعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه 

  احتباؤه بثوبه ليس على فرجه منه شيء رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري ثوب واللبسة األخرى 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قالوا ثنا أبو العباس حممد  - ١٠٦٥١
عن عامر بن سعد عن أيب بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املالمسة واملنابذة يف البيع مث فسر هذا التفسري : سعيد اخلدري أنه قال 
  الذي مضى يف حديث الليث رواه مسلم يف الصحيح عن حرملة وغريه عن بن وهب 

بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا الزهري  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا - ١٠٦٥٢
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيعتني وعن لبستني : أنا عطاء بن يزيد الليثي عن أيب سعيد اخلدري قال 

منه فأما البيعتان فاملالمسة واملنابذة وأما اللبستان فاشتمال الصماء واحتباء الرجل يف الثوب الواحد ليس على فرجه 
  شيء رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا عن سفيان قال البخاري تابعه معمر 



أخربناه أبو علي الروذباري أنا أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا احلسن بن علي ثنا عبد الرزاق  - ١٠٦٥٣
هبذا احلديث : صلى اهللا عليه و سلم أنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب سعيد اخلدري عن النيب 

زاد فاشتمال الصماء يشتمل يف ثوب واحد يضع طريف الثوب على عاتقه األيسر ويربز شقه األمين قال واملنابذة ان 
   ٨٨يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع واملالمسة ان ميسه بيده وال ينشره وال يقلبه إذا مسه وجب البيع 

  احلصاة باب النهي عن بيع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو عبد الرمحن السلمي وأبو حممد بن  - ١٠٦٥٤
أيب حامد املقرئ وغريهم قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حممد بن عبيد عن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى : ن األعرج عن أيب هريرة عبيد اهللا بن عمر عن أيب الزناد عن عبد الرمح
  عن بيع الغرر وعن بيع احلصاة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن بالويه ثنا موسى بن هارون حدثين زهري بن حرب ثنا حيىي  - ١٠٦٥٥
   ٨٩لم يف الصحيح عن زهري بن حرب بنحوه رواه مس: بن سعيد عن عبيد اهللا قال حدثين أبو الزناد فذكره 

  باب النهي عن بيع العربان

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن  - ١٠٦٥٦
قال عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب أخربين مالك بن أنس قال بلغين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع العربان قال بن وهب فقال يل مالك وذلك فيما نرى واهللا أعلم أن : 
يشتري الرجل العبد أو األمة أو يتكارى الكراء مث يقول للذي اشترى أو تكارى منه أعطيك دينارا أو درمها أو 

ت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من مثن السلعة أو أكثر من ذلك أو أقل على أين إن أخذت السلعة أو ركب
من كراء الدابة وإن تركت البيع أو الكراء فما أعطيتك فهو لك باطال بغري شيء قال الشيخ هكذا روى مالك بن 

  أنس هذا احلديث يف املوطأ مل يسم من رواه عنه 

امر األسلمي عن عمرو بن شعيب ورواه حبيب بن أيب حبيب عن مالك قال حدثين عبد اهللا بن ع - ١٠٦٥٧
فذكر احلديث أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن حممد بن علي الفقيه يعين املاسرجسي ثنا أبو علي احلسن 

فذكره ويقال ال بل : بن علي بن القاسم الصديف مبصر ثنا املقدام بن داود بن تليد الرعيين ثنا حبيب بن أيب حبيب 
  هليعة أخذه مالك عن بن 

أخربنا أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي احلافظ أنا القاسم بن مهدي ثنا أبو مصعب ثنا مالك عن  - ١٠٦٥٨
الثقة عن عمرو بن شعيب قال ويقال إن مالكا مسع هذا احلديث من بن هليعة عن عمرو بن شعيب واحلديث عن بن 

: حممد بن حفص ثنا قتيبة ثنا بن هليعة عن عمرو بن شعيب  هليعة عن عمرو بن شعيب مشهور قال أبو أمحد أخربناه
  فذكره قال الشيخ وقد روى هذا احلديث عن احلارث بن عبد الرمحن بن أيب ذباب عن عمرو بن شعيب 



أخربناه أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا أبو حممد بن حيان يعين أبا الشيخ أنا حممد بن حممد بن سليمان  - ١٠٦٥٩
ا أبو موسى األنصاري ثنا عاصم بن عبد العزيز ثنا احلارث بن عبد الرمحن بن أيب ذباب فذكره عاصم الواسطي ثن

بن عبد العزيز األشجعي فيه نظر وحبيب بن أيب حبيب ضعيف وعبد اهللا بن عامر وبن هليعة ال حيتج هبما واألصل يف 
   ٩٠: هذا احلديث مرسل مالك 

  باب النهي عن بيعتني يف بيعة

أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو بكر بن احلسن قاال انا حاجب بن أمحد الطوسي ثنا عبد اهللا بن هاشم ثنا  - ١٠٦٦٠
حيىي بن سعيد ثنا حممد بن عمرو ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن 

أن النيب : أنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة  يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء
صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيعتني يف بيعة ويف رواية حيىي قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيعتني يف 

العزيز بيعة قال عبد الوهاب يعين يقول هو لك بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين وكذلك رواه إمساعيل بن جعفر وعبد 
  بن حممد الدراوردي ومعاذ بن معاذ عن حممد بن عمرو 

ورواه حيىي بن زكريا بن أيب زائدة عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا  - ١٠٦٦١
عبد اهللا بن من باع بيعتني يف بيعة فله أوكسهما أو الربا أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين : صلى اهللا عليه و سلم 

حممد الصيدالين ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا حيىي بن زكريا فذكره رواه أبو داود يف كتاب 
السنن عن أيب بكر بن أيب شيبة قال الشيخ رمحه اهللا قرأت يف كتاب أيب سليمان رمحه اهللا يف تفسري هذا احلديث 

كأنه أسلف دينارا يف قفيز بر إىل شهر فلما حل األجل وطالبه بالرب قال  يشبه أن يكون ذلك حكومة يف شيء بعينه
له بعين القفيز الذي لك علي بقفيزين إىل شهرين فهذا بيع ثان قد دخل على البيع األول فصار بيعتني يف بيعة 

  بيني فريدان إىل أوكسهما وهو األصل فإن تبايعا البيع الثاين قبل أن يتناقضا البيع األول كانا مر

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن  - ١٠٦٦٢
عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب أخربين داود بن قيس وغريه من أهل العلم أن عمرو بن شعيب أخربهم عن أبيه 

 صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع وسلف وعن بيعتني يف أن رسول اهللا: عن جده عبد اهللا بن عمرو بن العاص 
   ٩١صفقة واحدة وعن بيع ما ليس عندك وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حرام شف ما مل يضمن 

  باب النهي عن النجش

سليمان أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن  - ١٠٦٦٣
أنا الشافعي أنا مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق إمالءا أنا إمساعيل بن إسحاق وعلي بن 
عبد العزيز واحلديث إلمساعيل حدثنا عبد اهللا يعين بن مسلمة عن مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا أنا حيىي بن منصور 

أن رسول اهللا صلى : ىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر القاضي ثنا حممد بن عبد السالم ثنا حي
  اهللا عليه و سلم هنى عن النجش رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن مسلمة ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 



بو العباس األصم أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قالوا ثنا أ - ١٠٦٦٤
أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن بن شهاب عن بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  ال تناجشوا : سلم 

قال وأنا الشافعي أنا سفيان ومالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و  - ١٠٦٦٥
  مثله : سلم 

قال وأخربنا الشافعي أنا سفيان ومالك عن أيب الزناد عن أيوب عن بن سريين عن أيب هريرة عن النيب  - ١٠٦٦٦
  مثله : صلى اهللا عليه و سلم 

قال الشافعي والنجش أن حيضر الرجل : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس أنا الربيع قال  - ١٠٦٦٧
ال يريد شراءها ليقتدى به السوام فيعطون هبا أكثر مما كانوا يعطون لو مل  السلعة تباع فيعطى هبا الشيء وهو

يسمعوا سومه فمن جنش فهو عاص بالنجش إن كان عاملا بنهي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال والبيع جائز ال 
م فجاز البيع وقد يفسده معصية رجل جنش عليه قال وقد بيع فيمن يزيد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

  جيوز أن يكون زاد من ال يريد الشراء 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة قاال أنا أبو حممد حيىي بن  - ١٠٦٦٨
منصور القاضي أنا أبو مسلم ح وأخربنا أبو نصر بن قتادة وأبو منصور الفقيه وأبو القاسم عبد الرمحن بن علي بن 

محدان وأبو نصر أمحد بن عبد الرمحن الصفار قالوا أنا عمرو بن جنيد السلمي أنا أبو مسلم ثنا حممد بن عبد اهللا 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم نادى : األنصاري ثنا أخضر بن عجالن حدثين أبو بكر احلنفي عن أنس بن مالك 

  رمهني فباعه على حلس وقدح فيمن يزيد فأعطاه رجل درمها وأعطاه آخر د

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس األصم أنا حممد بن عبد اهللا بن  - ١٠٦٦٩
مسعت رجال يقال : عبد احلكم أنا بن وهب أخربين عمرو بن مالك عن عبيد اهللا بن أيب جعفر عن زيد بن اسلم قال 

بن عمر عن بيع املزايدة فقال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يبيع له شهر كان تاجرا وهو يسأل عبد اهللا 
أحدكم على بيع أخيه حىت يذر إال الغنائم واملواريث وكذلك رواه بن هليعة عن عبيد اهللا بن أيب جعفر ورواه يونس 

ه وروينا عن عطاء بن بن عبد األعلى عن بن وهب وقال يف احلديث وهو يسأل عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر فأرسل
   ٩٢أيب رباح أنه قال أدركت الناس ال يرون بأسا ببيع املغامن فيمن يزيد 

  باب ال يبيع بعضكم على بيع بعض

أخربنا أبو زكريا وأبو بكر قاال ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو عبد اهللا  - ١٠٦٧٠
ثنا حممد بن عبد السالم ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن نافع عن بن  احلافظ أنا حيىي بن منصور القاضي

ال يبع بعضكم على بيع بعض ويف رواية أيب زكريا ال يبيع رواه مسلم يف : عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  الصحيح عن حيىي بن حيىي ورواه البخاري عن بن أيب أويس عن مالك 



و عبد اهللا احلافظ وأبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان وأبو حممد عبد الرمحن بن أيب أخربنا أب - ١٠٦٧١
حامد املقرئ قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حممد بن عبيد عن عبيد اهللا بن 

يبيعن أحدكم على بيع أخيه وال خيطب ال : عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  على خطبة أخيه إال بإذنه أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث علي بن مسهر وحيىي القطان عن عبيد اهللا 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا إمساعيل بن إسحاق  - ١٠٦٧٢
يان عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و القاضي ثنا علي بن عبد اهللا ثنا سف

ال تناجشوا وال يبيع حاضر لباد وال يبيع الرجل على بيع أخيه وال خيطب على خطبته وال تسأل املرأة : سلم قال 
  طالق أختها لتكفىء ما يف إنائها 

بن أيب جعفر أنا أبو يعلى ثنا عمرو بن حممد الناقد ثنا  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو - ١٠٦٧٣
فذكره بإسناده حنوه إال أنه قال يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم وزاد وال يسوم الرجل على سوم أخيه : سفيان 

رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن املديين ورواه مسلم عن زهري بن حرب وغريه عن سفيان ورواه أيضا عن 
  عمرو بن حممد الناقد بزيادته 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا الشافعي  - ١٠٦٧٤
ال يبيع : أنا مالك وسفيان عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

اه يف الصحيح من حديث مالك وقد محله الشافعي رمحه اهللا على من اشترى من رجل بعضكم على بيع بعض أخرج
سلعة فلم يتفرقا حىت أتاه آخر فعرض عليه مثل سلعته أو خريا منها بأقل من الثمن فيفسخ بيع صاحبه فإن له اخليار 

   ٩٣ قبل التفرق فيكون هذا فسادا وقد عصى اهللا إذا كان باحلديث عاملا والبيع فيه الزم

  باب ال يسوم أحدكم على سوم أخيه

وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ال يسوم : قال الشافعي رمحه اهللا يف كتاب الرسالة  - ١٠٦٧٥
أحدكم على سوم أخيه فإن كان ثابتا ولست أحفظه ثابتا فهو مثل ال خيطب أحدكم على خطبة أخيه وال يسوم 

وأذن بأن يباع قبل البيع حىت لو بيع لزمه قال ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باع على سومه إذا رضي البائع 
فيمن يزيد وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه ولكن البائع مل يرض السوم األول حىت طلب الزيادة أخربنا أبو 

  السوم قد ثبت من أوجه عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس أنا الربيع انا الشافعي فذكره قال الشيخ حديث 

منها ما أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا متتام ثنا عفان ثنا شعبة ح وأخربنا أبو عبد  - ١٠٦٧٦
اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة عن عدي 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يستام الرجل على سوم أخيه :  حازم عن أيب هريرة بن ثابت عن أيب
وذكر سائر األلفاظ اليت قد مضت يف باب التصرية رواه مسلم يف الصحيح عن عبيد اهللا بن معاذ ورواه البخاري 

  عن حممد بن عرعرة عن شعبة مث قال تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة 



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو عبد الرمحن السلمي قاال أنا أبو بكر أمحد بن إسحاق أنا  - ١٠٦٧٧
إمساعيل بن إسحاق ثنا حفص بن عمر وسليمان بن حرب قاال ثنا شعبة عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب 

أنه هنى أن يستام الرجل على : هللا عليه و سلم هريرة وسهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى ا
سوم أخيه وأن خيطب على خطبة أخيه أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة 

  عنهما 

ورواه إمساعيل بن جعفر عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ١٠٦٧٨
ال يسم املسلم على سوم املسلم أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد احلافظ أنا حممد بن : و سلم قال 

إسحاق أبو بكر ثنا علي بن حجر ثنا إمساعيل بن جعفر فذكره رواه مسلم يف الصحيح عن علي بن حجر وغريه 
  يبيع الرجل على بيع أخيه  ورواه بعضهم عن شعبة عن العالء هنى أن يسوم الرجل على سوم أخيه وبعضهم

وأخربنا أبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان النيسابوري ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا  - ١٠٦٧٩
حامد بن أيب حامد ثنا مكي بن إبراهيم ثنا هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

طب الرجل على خطبة أخيه وال يسوم على سوم أخيه وال تنكح املرأة على عمتها وال ال خي: صلى اهللا عليه و سلم 
على خالتها وال تسأل املرأة طالق أختها لتكفىء ما يف صحفتها ولتنكح إمنا هلا ما كتب اهللا هلا أخرجه مسلم يف 

  الصحيح من حديث هشام بن حسان 

حممد الصفار ثنا أمحد بن الوليد الفحام ثنا أبو أمحد الزبريي  وأخربنا أبو علي الروذباري أنا إمساعيل بن - ١٠٦٨٠
ال يسومن أحدكم : ثنا كثري بن زيد عن الوليد بن رباح عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ال يستام  على سوم أخيه وال خيطب على خطبته وهبذا اللفظ رواه األوزاعي عن أيب كثري عن أيب هريرة وقد قيل أنه
الرجل على سوم أخيه وهذا احلديث حديث واحد واختلف الرواة يف لفظه ألن الذي رواه على أحد هذه األلفاظ 

الثالثة من البيع والسوم واالستيام مل يذكر معه شيئا من اللفظني األخريني إال يف رواية شاذة ذكرها مسلم بن 
يد عن أيب هريرة ذكر فيها لفظ البيع والسوم مجيعا وأكثر احلجاج عن عمرو الناقد عن سفيان عن الزهري عن سع

الرواة مل يذكروا عن بن عيينة فيه لفظ السوم فأما ان يكون معىن ما رواه بن املسيب عن أيب هريرة ما فسره غريه 
أيب من السوم واالستيام وأما ان ترجح رواية بن املسيب على رواية غريه فإنه احفظهم وافقههم ومعه من أصحاب 

هريرة عبد الرمحن األعرج وأبو سعيد موىل عامر بن كريب وعبد الرمحن بن يعقوب يف بعض الروايات عن العالء 
  عنه وبان روايته توافق رواية عبد اهللا بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أنا حممد بن عبد اهللا بن  وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وغريه قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب - ١٠٦٨١
عبد احلكم أنا بن وهب أخربين بن هليعة والليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن عبد الرمحن بن مشاسة املهري 

املؤمن أخو املؤمن وال حيل ملؤمن : أنه مسع عقبة بن عامر على املنرب يقول إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
حىت يذر وال خيطب على خطبة أخيه حىت يذر رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر عن ان يبتاع على بيع أخيه 

   ٩٤بن وهب عن الليث 

  باب ال يبيع حاضر لباد قد مضى حديث بن املسيب عن أيب هريرة يف ذلك



يان أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق إمالء أنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سف - ١٠٦٨٢
ال تناجشوا وال يبيع : حدثنا الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

حاضر لباد وال يبيع الرجل على بيع أخيه وال خيطب على خطبته رواه البخاري يف الصحيح عن علي ورواه مسلم 
  عن زهري مجيعا عن سفيان 

د اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد بن احلسني ثنا حيىي وأخربنا حممد بن عب - ١٠٦٨٣
ال : بن حيىي قال قرأت على مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ضر لباد وال تصروا اإلبل والغنم فمن يتلقى الركبان للبيع وال يبيع بعضكم على بيع بعض وال تناجشوا وال يبيع حا
ابتاعها بعد ذلك فهو خبري النظرين بعد أن حيلبها فإن رضيها أمسكها وان سخطها ردها وصاعا من متر رواه 

البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي وأخرجاه من حديث أيب حازم 
  هاجر ألعرايب وقد مضى عن أيب هريرة هنى أن يبيع م

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا  - ١٠٦٨٤
أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

اد قال قلت ما ال يبيع حاضر لباد قال ال تكن له مسسارا رواه مسلم يف الصحيح ال يبيع حاضر لب: عليه و سلم 
  عن إسحاق بن إبراهيم وغريه عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من وجهني آخرين عن معمر 

أيب أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن  - ١٠٦٨٥
هنينا أن يبيع : طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء انا عبد اهللا بن عون عن حممد بن سريين أن أنس بن مالك قال 

  حاضر لباد أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث بن عون 

نا أبو وأخربنا أبو احلسن بن بشران أنا إمساعيل الصفار ثنا حممد بن غالب ثنا حممد بن أبان البلخي ث - ١٠٦٨٦
ال يبيع : مهام األهوازي حممد بن الزبرقان عن يونس عن احلسن عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  حاضر لباد وان كان أخاه أو أباه 

أخربنا أبو نصر حممد بن علي الفقيه أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد ثنا أمحد بن  - ١٠٦٨٧
أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه إمالء أخربنا إمساعيل بن قتيبة ثنا يونس ثنا زهري ح و

ال يبيع حاضر لباد : حيىي بن حيىي أنا أبو خيثمة ثنا أبو الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   بن حيىي وأمحد بن يونس دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب انا الربيع بن  - ١٠٦٨٨
ال يبيع حاضر لباد : سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  مما يعد يف إفراد الشافعي عن مالك هذا احلديث هبذا اإلسناد 



وقد أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه من أصل كتابه أنا حممد بن غالب  - ١٠٦٨٩
  ال يبيع حاضر لباد : ثنا عبد اهللا بن مسلمة عن مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

نا أبو بكر األردستاين أخربين القاضي أبو نصر شعيب بن علي اهلمذاين هبا ثنا عبد الرمحن بن وأخرب - ١٠٦٩٠
بنحوه وقد رواه عبد الرمحن بن عبد اهللا بن : حممد ثنا إبراهيم بن نصر الرازي ثنا عبد اهللا بن مسلمة القعنيب فذكره 

طأ رواها عنه األكابر من أصحابه خارج املوطأ واهللا دينار عن أبيه عن بن عمر وملالك بن أنس مسانيد مل يودعها املو
   ٩٥أعلم 

  باب الرخصة يف معونته ونصيحته إذا استنصحه

حدثنا أبو سعيد عبد امللك بن أيب عثمان الزاهد أنا أبو احلسن حممد بن احلسن بن إمساعيل السراج ثنا  - ١٠٦٩١
أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا الشيباين ثنا حممد بن  يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع الزهراين ح وأخربنا

نعيم ثنا قتيبة بن سعيد ثنا إمساعيل بن جعفر عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
به وإذا حق املسلم على املسلم ست قيل ما هي يا رسول اهللا قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأج: قال 

استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد اهللا فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم يف الصحيح عن 
  قتيبة وغريه 

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي إمالء أنا أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ ثنا  - ١٠٦٩٢
روزي ثنا أبو محزة السكري عن عبد امللك بن عمري عن أيب الزبري عن احلسن بن هارون ثنا عبد الرمحن بن علقمة امل

دعوا الناس يرزق اهللا بعضهم من بعض فإذا استنصح أحدكم أخاه : جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ن أبيه عمن فلينصحه وروي ذلك مبعناه عن حكيم بن أيب يزيد عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقيل عنه ع

  مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد  - ١٠٦٩٣
قدمت املدينة حبلوبة : الواحد بن غياث ثنا محاد بن سلمة عن حممد بن إسحاق عن سامل املكي أن أعرابيا حدثه قال 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنزلت على طلحة بن عبيد اهللا فقلت إين ال علم يل بأهل هذه السوق يل على عهد ر
فلو بعت يل فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يبيع حاضر لباد ولكن اذهب إىل السوق فإن جاءك 

   ٩٦من يبايعك فشاورين حىت آمرك أو اهناك 

  باب النهي عن تلقي السلع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ثنا أبو بكر بن أيب شيبة  - ١٠٦٩٤
أنه : ثنا عبد اهللا بن املبارك عن التيمي عن أيب عثمان عن عبد اهللا يعين بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ن أيب بكر بن أيب شيبة وأخرجه البخاري كما مضى هنى عن تلقي البيوع رواه مسلم يف الصحيح ع



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٠٦٩٥
أن : يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب أخربين مالك وغريه عن نافع عن عبد اهللا بن عمر 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن تلقي السلع حىت يهبط هبا األسواق أخرجاه يف الصحيح من حديث مالك رسو
  وغريه عن نافع 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق وزياد بن اخلليل  - ١٠٦٩٦
هنى : أنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال  وعثمان بن عمر لفظه قالوا ثنا مسدد ثنا عبد الواحد

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يتلقى الركبان وال يبيع حاضر لباد قال قلت البن عباس ما قوله ال يبيع حاضر 
لباد قال ال يكون له مسسارا رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد وغريه وأخرجه مسلم من حديث عبد الرزاق 

  ر عن معم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد ثنا القعنيب فيما قرأ على مالك  - ١٠٦٩٧
ال تلقوا الركبان للبيع وذكر : عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  كما مضى باقي احلديث أخرجاه يف الصحيح من حديث مالك 

وحدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنا أبو حامد بن الشرقي ثنا أبو األزهر أمحد بن األزهر ثنا  - ١٠٦٩٨
ال : يزيد بن أيب حكيم ثنا سفيان ثنا أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يف هذا احلديث فمن تلقاها فصاحب السلعة باخليار بعد أن يقدم السوق  تتلقوا الركبان قال الشافعي وقد مسعت
وهبذا نأخذ إن كان ثابتا ويف هذا دليل على أن الرجل إذا تلقى السلعة فاشتراها فالبيع جائز غري أن لصاحب 

  السلعة بعد أن يقدم السوق اخليار 

سعيد بن أيب عمرو وأبو عبد اهللا السوسي وأبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن وأبو  - ١٠٦٩٩
عبد الرمحن السلمي قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بشر بن بكر ثنا األوزاعي عن بن 

سريين ح وأخربنا أبو حازم احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي أنا أبو إسحاق إبراهيم بن زهري احللواين 
نا مكي بن إبراهيم ثنا هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و ث

ال تلقوا اجللب فمن تلقاه فاشترى منه شيئا فصاحبه باخليار إذا جاء السوق ويف رواية األوزاعي إذا أتى : سلم 
  السوق باخليار 

ين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا بن أيب عمر ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخرب - ١٠٧٠٠
فذكره إال أنه قال فإذا أتى سيده السوق فهو باخليار : هشام بن سليمان عن بن جريج قال أخربين هاشم القردوسي 

  رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر 

احلسني بن احلسن بن أيوب الطوسي أنا أبو حامت وأخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أنا  - ١٠٧٠١
أن النيب صلى اهللا عليه : الرازي ثنا أبو توبة ثنا عبيد اهللا بن عمر عن أيوب السختياين عن بن سريين عن أيب هريرة 

  و سلم هنى عن تلقي اجللب قال فإن تلقاه متلق فصاحب السلعة فيها باخليار إذا وردت السوق 



مبثله : و علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا الربيع بن نافع أبو توبة فذكره وأخربنا أب - ١٠٧٠٢
  إال أنه زاد فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه 

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو احلسن علي بن الفضل بن حممد بن عقيل  - ١٠٧٠٣
وي ثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء حدثين عمي جويرية بن أمساء عن نافع أن عبد اهللا بن ثنا إبراهيم بن هاشم البغ

أهنم كانوا يتبايعون الطعام يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من الركبان فنهاهم أن يبيعوه يف : عمر حدثه 
حيح عن موسى بن إمساعيل عن جويرية مكانه الذي ابتاعوه فيه حىت ينقلوه إىل سوق الطعام رواه البخاري يف الص

وقال يف متنه كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النيب صلى اهللا عليه و سلم أن نبيعه حىت نبلغ به سوق 
الطعام ويف هذا داللة على صحة االبتياع من الركبان وإمنا منعوا من بيعه بعد القبض حىت ينقلوه إىل سوق الطعام 

   ٩٧هناك على من يقدر أنه يف ذلك املوضع أرخص واهللا أعلم  لئال يغلوا

  باب النهي عن بيع وسلف

أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا  - ١٠٧٠٤
 بن نافع ثنا داود بن قيس عن عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا عبد اهللا

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع وسلف وهنى عن بيعتني يف بيعة وهنى عن : بن شعيب عن أبيه عن جده 
   ٩٨ربح ما مل يضمن 

  باب ما ورد يف غنب املسترسل

نا حممد بن عبيد يعين احملاريب ثنا أخربنا أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي ثنا عبد اهللا بن زيدان ث - ١٠٧٠٥
من استرسل إىل مؤمن فغبنه : موسى بن عمري عن مكحول عن أيب امامة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

كان غبنه ذلك ربا موسى بن عمري القرشي هذا تكلموا فيه قال أبو سعد املاليين قال أبو أمحد بن عدي احلافظ 
رويه مما ال يتابعه الثقات عليه قال الشيخ وقد روي معناه عن يعيش بن هشام القرقيسياين موسى بن عمري عامة ما ي

  عن مالك واختلف عليه يف إسناده وهو أضعف من هذا 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو جعفر حممد بن جعفر النسوي الفقيه بالدامغان من أصل كتابه  - ١٠٧٠٦
أماله علينا إمالء ثنا خداش بن خملد ثنا يعيش بن هشام عن مالك عن جعفر بن حممد  ثنا اخلليل بن أمحد النسوي

  غنب املسترسل ربا : عن أبيه عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وحدثنا أبو احلسن حممد بن ظفر بن حممد العلوي أنا أبو احلسني حممد بن أمحد بن إسحاق الدقاق ثنا  - ١٠٧٠٧
بن حممد القرشي ثنا أمحد بن عبد اهللا املنبجي ثنا يعيش بن هشام القرقيسياين ثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أمحد 

غنب املسترسل ربا وعن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي رضي : أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
   ٩٩ربا  اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال غنب املسترسل

  باب كل قرض جر منفعة فهو ربا



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ١٠٧٠٨
قدمت املدينة فلقيت عبد اهللا بن : احلميد احلارثي ثنا أبو أسامة ثنا بريد بن عبد اهللا بن أيب بردة ثنا أبو بردة قال 

سالم فقال انطلق معي املنزل فأسقيك يف قدح شرب فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وتصلي يف مسجد صلى 
فيه فانطلقت معه فسقاين سويقا واطعمين مترا وصليت يف مسجده فقال يل إنك يف أرض الربا فيها فاش وأن من 

ة فيها هدية فاتق تلك السلة وما فيها رواه أبواب الربا أن أحدكم يقرض القرض إىل أجل فإذا بلغ أتاه به وبسل
  البخاري يف الصحيح عن أيب كريب عن أيب أسامة 

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  - ١٠٧٠٩
يت عبد اهللا بن سالم فقال يل أتيت املدينة فلق: حفص بن عمر احلوضي ثنا شعبة عن سعيد بن أيب بردة عن أبيه قال 

أال جتيء إىل البيت حىت اطعمك سويقا ومترا فذهبنا فاطعمنا سويقا ومترا مث قال إنك بأرض الربا فيها فاش فإذا كان 
لك على رجل دين فأهدى إليك حبلة من علف أو شعري أو حبلة من تنب فال تقبله فإن ذلك من الربا رواه البخاري 

شعبة وروينا عن زر بن حبيش عن أيب بن كعب قصة شبيهة هبذه القصة يف القرض  عن سليمان بن حرب عن
  واهلدية 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا متتام حممد بن غالب ثنا عباد بن موسى األزرق ثنا  - ١٠٧١٠
يا أبا املنذر إين : بن كعب سفيان عن األسود بن قيس حدثين كلثوم بن األقمر عن زر بن حبيش قال قلت أليب 

أريد اجلهاد فأتى العراق فأقرض قال إنك بأرض الربا فيها كثري فاش فإذا أقرضت رجال فأهدى إليك هدية فخذ 
  قرضك واردد إليه هديته 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو عمرو بن جنيد أنا أبو مسلم ثنا عبد الرمحن بن محاد ثنا بن عون عن  - ١٠٧١١
أهدى إىل عمر بن اخلطاب من مثرة أرضه فردها فقال أيب مل رددت علي هدييت : د بن سريين أن أيب بن كعب حمم

وقد علمت أين من أطيب أهل املدينة مثرة خذ عين ما ترد علي هدييت وكان عمر رضي اهللا عنه أسلفه عشرة آالف 
  درهم هذا منقطع 

لعباس حممد بن يعقوب أنا العباس بن الوليد أخربين أيب ثنا األوزاعي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو ا - ١٠٧١٢
يف رجل كان له على رجل عشرون درمها فجعل يهدي : عن حيىي بن أيب كثري عن أيب صاحل عن بن عباس أنه قال 

  سبعة دراهم  إليه وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها حىت بلغ مثنها ثالثة عشر درمها فقال بن عباس ال تأخذ منه إال

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عمرو بن مطر ثنا حيىي بن حممد ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة  - ١٠٧١٣
كان لنا جار مساك عليه لرجل مخسون درمها فكان يهدي إليه السمك : عن عمار الدهين عن سامل بن أيب اجلعد قال 

  ل قاصه مبا أهدى إليك فأتى بن عباس فسأله عن ذلك فقا

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنا أبو احلسن الكارزي أنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا هشيم  - ١٠٧١٤
أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم مث إن : أنا يونس وخالد عن بن سريين عن عبد اهللا يعين بن مسعود 

عبد اهللا ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا قال أبو عبيد يذهب إىل أنه قرض  املستقرض أفقر املقرض ظهر دابته فقال



جر منفعة قال الشيخ أمحد هذا منقطع وقد روينا عن بن عون عن بن سريين أن رجال أقرض رجال دراهم وشرط 
  عليه ظهر فرسه فذكر ذلك البن مسعود فقال ما أصاب من ظهره فهو ربا 
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لكربى: كتاب  لبيهقي ا   سنن ا
البيهقي : املؤلف  بكر  و  أب بن موسى  بن علي  بن احلسني   أمحد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  - ١٠٧١٥
بيب عن أيب مرزوق التجييب عن فضالة منقذ حدثين إدريس بن حيىي عن عبد اهللا بن عياش قال حدثين يزيد بن أيب ح

  كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا : بن عبيد صاحب النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

وأخربنا أبو حازم احلافظ أنا أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا إمساعيل  - ١٠٧١٦
سألت أنس بن مالك فقلت يا أبا محزة الرجل منا : عن يزيد بن أيب حيىي قال بن عياش عن عتبة بن محيد الضيب 

يقرض أخاه املال فيهدي إليه فقال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه طبقا 
  فال يقبله أو محله على دابة فال يركبها إال أن يكون بينه وبينه قبل ذلك كذا قال 

ورواه هشام بن عمار عن إمساعيل عن عتبة عن حيىي بن أيب إسحاق قال سألت أنس بن مالك أخربناه  - ١٠٧١٧
فذكره بنحوه قال املعمري : أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا احلسن بن علي املعمري ثنا هشام بن عمار 

وهم وهذا حديث حيىي بن يزيد اهلنائي عن أنس قال هشام يف هذا احلديث حيىي بن أيب إسحاق اهلنائي وال أراه إال 
   ١٠٠ورواه شعبة وحممد بن دينار فوقفاه 

  باب ال خري يف أن يسلفه سلفا على أن يقبضه خريا منه

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن  - ١٠٧١٨
من أسلف سلفا فال يشرط إال قضاءه وقد رفعه بعض الضعفاء عن نافع وليس : بن عمر يقول  نافع أنه مسع عبد اهللا

  بشيء 

أن رجال أتى عبد اهللا بن عمر فقال : أخربنا أبو أمحد أنا أبو بكر ثنا حممد ثنا بن بكري ثنا مالك أنه بلغه  - ١٠٧١٩
أسلفته فقال عبد اهللا بن عمر فذلك الربا قال  يا أبا عبد الرمحن إين أسلفت رجال سلفا واشترطت عليه أفضل مما

فكيف تأمرين يا أبا عبد الرمحن فقال عبد اهللا السلف على ثالثة وجوه سلف تريد به وجه اهللا فلك وجه اهللا وسلف 
تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا قال فكيف تأمرين يا أبا عبد 

ل أرى أن تشق الصحيفة فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته وإن أعطاك دون ما أسلفته فأخذته أجرت الرمحن فقا
  وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته 

ن املخزومي أخربنا الشيخ أبو الفتح العمري أنا بن فراس ثنا أبو جعفر الديبلي ثنا سعيد بن عبد الرمح - ١٠٧٢٠
إين استسلفت من رجل مخسمائة على أن أعريه : ثنا سفيان عن أيوب عن بن سريين قال قال رجل البن مسعود 

   ١٠١ظهر فرسي فقال عبد اهللا ما أصاب منه فهو ربا بن سريين عن عبد اهللا منقطع 

  باب الرجل يقضيه خريا منه بال شرط طيبة به نفسه



 بن يوسف األصبهاين أنا أبو بكر حممد بن احلسن القطان ثنا علي بن احلسن حدثنا أبو حممد عبد اهللا - ١٠٧٢١
أن رجال : اهلاليل ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة أنا سلمة بن كهيل قال مسعت أبا سلمة حيدث عن أيب هريرة 

ق مقاال اشتروا له تقاضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأغلظ له فهم أصحابه به فقال دعوه فإن لصاحب احل
بعريا فأعطوه قالوا إنا جند له سنا أفضل من سنة قال اشتروه فأعطوه إياه فإن خريكم أحسنكم قضاء رواه البخاري 

  يف الصحيح عن أيب الوليد وأخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة 

أبو عبد اهللا البوشنجي حممد بن أخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو حممد حيىي بن منصور القاضي إمالء ثنا  - ١٠٧٢٢
إبراهيم ثنا أبو صاحل الفراء حمبوب بن موسى أنا عبد اهللا بن املبارك عن محزة الزيات عن حبيب بن أيب ثابت عن أيب 

أتى رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسأله فاستسلف له رسول اهللا صلى اهللا عليه : صاحل عن أيب هريرة قال 
  أعطاه إياه فجاء الرجل يتقاضاه فأعطاه وسقا وقال نصف لك قضاء ونصف لك نائل من عندي و سلم شطر وسق ف

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا عبد  - ١٠٧٢٣
بعت من رسول اهللا : السلمي قال  اهللا بن وهب أخربين معاوية بن صاحل عن سعيد بن هانئ عن العرباض بن سارية

صلى اهللا عليه و سلم بكرا فجئت أتقاضاه فقلت يا رسول اهللا أقضين مثن بكري قال نعم ال أقضيكها إال خبتية مث 
قضاين فأحسن قضائي مث جاء أعرايب فقال يا رسول اهللا أقضين بكري فقضاه بعريا مسنا فقال يا رسول اهللا هذا 

  ك إن خري القوم خريهم قضاء أفضل من بكري فقال هو ل

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا الباغندي ثنا خالد بن حيىي  - ١٠٧٢٤
وثابت يعين بن حممد الزاهد وعبيد اهللا بن موسى قالوا ثنا مسعر بن كدام عن حمارب بن دثار عن جابر بن عبد اهللا 

النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املسجد ضحى فقال يل قم فصل وكان يل عليه دين دخلت على : األنصاري قال 
  فقضاين وزادين رواه البخاري يف الصحيح عن خالد بن حيىي وثابت الزاهد 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا بن منري عن  - ١٠٧٢٥
مررت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومعي : مل يعين بن أيب اجلعد عن جابر بن عبد اهللا قال األعمش عن سا

بعري معتل وأنا أسوقه يف آخر القوم فقال ما شأن بعريك هذا قال قلت معتل أو ظالع يا رسول اهللا فأخذ بذنبه 
ت أن أتعجل إىل أهلي فقال ال تأت أهلك فضربه مث قال اركب فلقد رأيتين يف أوله وإين ألحبسه فلما دنونا أرد

طروقا قال مث قال ما تزوجت قال قلت نعم قال بكر أم ثيب قلت ثيب قال فهال بكرا تالعبها وتالعبك قال قلت 
يا رسول اهللا إن عبد اهللا ترك جواري فكرهت أن أضم إليهن مثلهن فأردت أن أتزوج امرأة قد عقلت فما قال يل 

ل يل بعين بعريك هذا قال قلت هو لك يا رسول اهللا قال بعنيه قلت هو لك يا رسول اهللا أسأت وال أحسنت مث قا
فلما أكثر علي قلت فإن لرجل علي وقية ذهب فهو لك هبا قال نعم تبلغ عليه إىل أهلك وأرسل إيل بالل فقال 

زادين رسول اهللا صلى اهللا أعطه وقية ذهب وزده فأعطاين وقية وزادين قرياطا فقلت ال يفارقين هذا القرياط شيء 
عليه و سلم فجعلته يف كيس فلم يزل عندي حىت أخذه أهل الشام يوم احلرة أخرجاه يف الصحيح من حديث 

  األعمش البخاري باإلشارة إليه ومسلم بالرواية 



نا مالك عن أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ث - ١٠٧٢٦
استسلف عبد اهللا بن عمر من رجل دراهم مث قضاه دراهم خريا منها فقال الرجل : محيد بن قيس عن جماهد أنه قال 

يا أبا عبد الرمحن هذه خري من درامهي اليت أسلفتك فقال عبد اهللا بن عمر قد علمت ذلك ولكن نفسي بذلك طيبة 
١٠٢   

  باب ما جاء يف السفاتج

أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أخربنا  - ١٠٧٢٧
ح وأنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة ثنا جعفر بن عون عن أيب 

ين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مخسني أعطا: عميس عن بن جعدبة عن عبيد وهو بن السباق عن زينب قالت 
وسقا مترا خبيرب وعشرين شعريا قالت فجاءين عاصم بن عدي فقال يل هل لك أن أوتيك مالك خبيرب ههنا باملدينة 

فاقبضه منك بكيله خبيرب فقالت ال حىت أسأل عن ذلك قلت فذكرت ذلك لعمر بن اخلطاب فقال ال تفعلي فكيف 
ذلك لفظ احلديث بن أيب غرزة ويف رواية بن عبد الوهاب قالت فجاءين عاصم بن عدي يف لك بالضمان فيما بني 

إمارة عمر رضي اهللا عنه وروينا عن إبراهيم النخعي أنه كره ذلك وروي يف حديث مرفوع وهو ضعيف مبرة فلم 
  أذكره لضعفه 

جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنا  وأخربنا أبو حازم احلافظ أنا أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن - ١٠٧٢٨
  أنه كان ال يرى بالسفتجات بأسا إذا كان على الوجه املعروف : خالد عن بن سريين 

أن عبد اهللا بن الزبري كان يأخذ من : قال وحدثنا هشيم أنا حجاج بن أرطأة عن عطاء بن أيب رباح  - ١٠٧٢٩
بالعراق فيأخذوهنا منه فسئل بن عباس عن ذلك فلم ير به بأسا  قوم مبكة دراهم مث يكتب هبا إىل مصعب بن الزبري

فقيل له إن أخذوا أفضل من درامههم قال ال بأس إذا أخذوا بوزن درامههم وروي يف ذلك أيضا عن علي رضي اهللا 
م عنه فإن صح ذلك عنه وعن بن عباس رضي اهللا عنهما فإمنا أراد واهللا أعلم إذا كان ذلك بغري شرط واهللا أعل

١٠٣   

  باب قرض احليوان غري اجلواري

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا موسى بن احلسن بن عباد وحممد بن  - ١٠٧٣٠
كان لرجل على : اخلطاب بن عمر قاال ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال 

م بعري من اإلبل فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا فلم جيدوا إال سنا فوق سنه فقال النيب صلى اهللا عليه و سل
أعطوه فقال أوفيتين أوفاك اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن خياركم احسنكم قضاء رواه البخاري يف 

  الصحيح عن أيب نعيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سفيان 



د اهللا احلافظ أنا حممد بن يعقوب ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا أبو كريب ثنا وكيع عن علي وأخربنا أبو عب - ١٠٧٣١
استقرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بن صاحل عن سلمة بن كهيل عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

  لصحيح عن أيب كريب سلم من رجل سنا فأعطاه سنا فوق سنه فقال خياركم أحاسنكم قضاء رواه مسلم يف ا

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي أنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس بن سلمة  - ١٠٧٣٢
الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي أنا سعيد بن أيب مرمي أنا حممد بن جعفر أخربين زيد وهو بن أسلم عن عطاء 

هللا عليه و سلم استسلف من رجل بكرا فقدمت على النيب صلى اهللا عليه و أن رسول اهللا صلى ا: عن أيب رافع 
سلم إبل قال أبو رافع فأمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أعطي الرجل بكره وابتغيت يف اإلبل فلم أجد 

 أحسنهم قضاء فيها إال مجال رباعيا فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أعطه إياه فإن خيار عباد اهللا
   ١٠٤أخرجه مسلم يف الصحيح من وجه آخر عن حممد بن جعفر 

  باب ما جاء يف فضل اإلقراض

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون بن  - ١٠٧٣٣
ألن اقرض دينارين مرتني : أيب الدرداء قال  سليمان ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سامل عن

أحب إيل من أن أتصدق هبما ألين أقرضهما فريجعان إيل فأتصدق هبما فيكون يل أجرمها مرتني وروينا عن بن عباس 
أنه قال ألن أقرض مرتني أحب إيل من أن أعطيه مرة وروي يف ذلك عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص وروي عن 

  د أنه قال ألن اقرض مرتني أحب إيل من أن أتصدق مرة وروي يف ذلك عنه مرفوعا عبد اهللا بن مسعو

أخربناه أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي ثنا علي بن أمحد اجلرجاين حبلب ثنا هاشم بن القاسم ثنا  - ١٠٧٣٤
عبد اهللا قال قال عيسى بن يونس عن سليمان بن يسري عن قيس بن رومي عن سليمان بن أذنان عن علقمة عن 

من اقرض ورقا مرتني كان كعدل صدقة مرة كذا رواه سليمان بن يسري النخعي : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أبو الصباح الكويف قال البخاري وليس بالقوي ورواه احلكم وأبو إسحاق وإسرائيل وغريهم عن سليمان بن اذنان 

رواه دهلم بن صاحل عن محيد بن عبد اهللا الكندي عن علقمة عن عبد عن علقمة عن عبد اهللا بن مسعود من قوله و
اهللا ورواه منصور عن إبراهيم عن علقمة كان يقول ذلك وروي ذلك من وجه آخر عن بن مسعود مرفوعا ورفعه 

  ضعيف 

ين بن حنبل أخربناه أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبد اهللا بن أمحد يع - ١٠٧٣٥
حدثين حيىي بن معني وأنا سألته ثنا معتمر قال قرأته على فضيل بن ميسرة عن أيب حريز أن إبراهيم حدثه أن األسود 

بن يزيد كان يستقرض من موىل للنخع تاجر فإذا خرج عطاؤه قضاه وانه خرج عطاؤه فقال له األسود إن شئت 
اء فقال له التاجر لست فاعال فنقده األسود مخسمائة درهم حىت أخرت عنا فإنه قد كانت علينا حقوق يف هذا العط

إذا قبضها التاجر قال له التاجر دونك فخذها فقال له األسود قد سألت هذا فأبيت فقال له التاجر إين مسعتك 
ر من اقرض شيئا مرتني كان له مثل أج: حتدث عن عبد اهللا بن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقول 

  أحدمها لو تصدق به تفرد به عبد اهللا بن احلسني أبو حريز قاضي سجستان وليس بالقوي 



أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام ثنا عبيد اهللا بن عائشة ثنا محاد بن سلمة  - ١٠٧٣٦
دته يف املسند مرفوعا فهبته فقلت قرض الشيء خري من صدقته قال اإلمام أمحد وج: عن ثابت عن أنس رفعه قال 

   ١٠٥رفعه 

  باب ما جاء يف جواز االستقراض وحسن النية يف قضائه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن  - ١٠٧٣٧
يد عن أيب الغيث عن أيب هريرة أن رسول اهللا سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب أنا سليمان بن بالل حدثين ثور بن ز

من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها اهللا عنه ومن أخذها يريد اتالفها أتلفها اهللا رواه : صلى اهللا عليه و سلم قال 
  البخاري يف الصحيح عن عبد العزيز األويسي عن سليمان 

عبد العزيز بن عبد الرمحن بن سهل الدباس مبكة ثنا حممد  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد - ١٠٧٣٨
بن علي بن زيد ثنا أمحد بن شبيب ثنا أيب عن يونس عن بن شهاب حدثين عبيد اهللا بن عبد اهللا قال قال أبو هريرة 

شيء  لو كان يل مثل أحد ذهبا لسرين أن ال متر علي ثالث ليال وعندي منه: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إال شيء أرصده لديين رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن شبيب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا حممد بن أيوب أنا أبو الوليد  - ١٠٧٣٩
نا جرير عن منصور الطيالسي ثنا جرير ح وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا بن أيب قماش ثنا هشام ث

عن زياد بن عمرو بن هند عن عمران بن حذيفة عن ميمونة أهنا كانت تداين فقيل هلا إنك تدانني فتكثرين الدين 
من أدان دينا ينوي قضاءه كان معه عون : وأنت موسرة فقالت إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  عناه رواه إسحاق احلنظلي عن جرير ومبعناه رواه زائدة عن منصور من اهللا على ذلك فأنا التمس ذلك العون ومب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا حممد بن غالب بن حرب الضيب وصاحل بن حممد  - ١٠٧٤٠
ن بن القاسم عن بن حبيب احلافظ قاال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي ثنا حممد بن عبد الرمحن بن جمرب ثنا عبد الرمح

أهنا كانت تداين فقيل هلا ما لك والدين وليس عندك قضاء فقالت مسعت رسول : أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من عبد كانت له نية يف إداء دينه إال كان له من اهللا عون فأنا التمس ذلك العون 

  وروي من وجه آخر عن عائشة 

حدثنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا القاسم بن  - ١٠٧٤١
الفضل عن ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا أبو مسلم ثنا احلجاج بن منهال ثنا 

ي اهللا عنها تدان فقيل هلا ما لك والدين قالت القاسم بن الفضل قال مسعت حممد بن علي يقول كانت عائشة رض
ما من عبد كانت له نية يف إداء دينه إال كان له من اهللا عز و جل : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  عون فأنا التمس ذلك العون لفظ حديث احلجاج وقيل عن حممد بن علي عن عبد اهللا بن جعفر 



لي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا أمحد بن املنذر أخربنا أبو احلسن ع - ١٠٧٤٢
أبو بكر القزاز ثنا بن أيب فديك ثنا سعيد بن سفيان األسلمي عن جعفر بن حممد عن أبيه عن عبد اهللا بن جعفر قال 

يقضي دينه ما مل يكن فيما يكره اهللا  إن اهللا تبارك وتعاىل مع الدائن حىت: مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 
عز و جل فكان يقول ملوىل له خذ لنا بدين فإين أكره أن أبيت ليلة إال واهللا عز و جل معي للذي مسعته من رسول 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم تابعه احلميدي وغريه عن بن أيب فديك 

اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد - ١٠٧٤٣
إمساعيل بن اخلليل وهشام بن عمار قاال ثنا حامت بن إمساعيل عن إمساعيل بن إبراهيم املخزومي عن أبيه عن جده 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استسلفه ماال بضعة عشر ألفا فلما رجع رسول اهللا : عبد اهللا بن أيب ربيعة 
ى اهللا عليه و سلم يوم حنني قدم عليه مال فقال ادع يل بن أيب ربيعة فقال له خذ ما أسلفت بارك اهللا لك يف صل

مالك وولدك إمنا جزاء السلف احلمد والوفاء قال هشام األجر والوفاء وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من 
   ١٠٦غشنا فليس منا 

  باب ما جاء من التشديد يف الدين

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ثنا احلسن بن مكرم ثنا يزيد بن  - ١٠٧٤٤
هارون أنا حيىي بن سعيد عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه قال جاء رجل إىل النيب 

سبيل اهللا كفر اهللا عين خطاياي فقال رسول اهللا صلى اهللا يا رسول اهللا إن قتلت يف : صلى اهللا عليه و سلم فقال 
عليه و سلم إن قتلت يف سبيل اهللا صابرا حمتسبا مقبال غري مدبر كفر اهللا عنك خطاياك فلما جلس دعاه فقال كيف 

بة قلت فعاد عليه فقال إال الدين كذلك أخربين جربيل عليه السالم رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شي
  وغريه عن يزيد بن هارون 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو  - ١٠٧٤٥
الربيع ثنا إمساعيل بن جعفر ثنا العالء بن عبد الرمحن عن أيب كثري موىل حممد بن جحش عن حممد بن جحش أنه 

نائز مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرفع رأسه إىل السماء مث وضع راحته كنا يوما جلوسا يف موضع اجل: قال 
على جبهته وقال سبحان اهللا ماذا انزل من التشديد فسكتنا وفرقنا فلما كان من الغد سألته فقلت يا رسول اهللا ما 

مث أحيي مث قتل مرتني وعليه هذا التشديد الذي أنزل قال يف الدين والذي نفسي بيده لو أن رجال قتل يف سبيل اهللا 
  دين ما دخل اجلنة حىت يقضى عنه دينه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا احلسن بن يعقوب العدل ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء  - ١٠٧٤٦
رسول اهللا صلى  أنا سعيد عن قتادة عن سامل بن أيب اجلعد عن معدان بن أيب طلحة عن ثوبان رضي اهللا عنه قال قال

من فارق الروح اجلسد وهو بريء من ثالث دخل اجلنة الغلول والدين والكرب وكذلك رواه مهام : اهللا عليه و سلم 
  وأبو عوانة وغريمها عن قتادة 



حدثنا عبد اهللا بن يوسف إمالء أنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن إسحاق الفاكهي مبكة ثنا أبو حيىي بن  - ١٠٧٤٧
سرة ثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ ثنا حيوة أخربين بكر بن عمرو أن شعيب بن زرعة أخربه قال حدثين عقبة بن أيب م

ال ختيفوا أنفسكم فقيل له يا : عامر اجلهين رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ألصحابه 
  رسول اهللا ومبا خنيف أنفسنا قال بالدين 

نا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثين سعيد بن أخرب - ١٠٧٤٨
أيب مرمي أنا نافع بن يزيد ثنا بكر بن عمرو وحدثين شعيب بن زرعة أنه مسع عقبة بن عامر يقول إن رسول اهللا صلى 

  سول اهللا وما ذاك قال الدين ال ختيفوا األنفس بعد أمنها قالوا يا ر: اهللا عليه و سلم قال 

قال الدين يرق احلر تابعه : قال وأخربين بكر بن عمرو عن جعفر بن ربيعة أن معاوية بن أيب سفيان  - ١٠٧٤٩
  حيوة عن بكر بن عمرو إال أنه قال جعفر بن شرحبيل وهو جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة 

أبو حممد املزين ثنا علي بن حممد ثنا أبو اليمان أنا شعيب عن  أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين - ١٠٧٥٠
الزهري ح وأنا حممد أنا أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا إمساعيل بن أيب 
لى أويس حدثين أخي عن سليمان عن حممد بن أيب عتيق عن بن شهاب عن عروة بن الزبري أن عائشة زوج النيب ص

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يدعو يف الصالة فيقول اللهم إين أعوذ بك من : اهللا عليه و سلم أخربته 
املأمث واملغرم قالت فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من املغرم قال أن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف 

 اليمان وعن إمساعيل بن أيب أويس هكذا ورواه مسلم لفظ حديث بن سختويه رواه البخاري يف الصحيح عن أيب
  عن الصغاين عن أيب اليمان 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا علي بن عبد العزيز ثنا حممد بن سعيد بن  - ١٠٧٥١
بن سليمان الواسطي قاال ثنا األصبهاين ح قال وأنا أبو بكر أنا حممد بن أيوب واحلسني بن بشار قاال ثنا سعيد 

قدمت عري فابتاع النيب صلى اهللا عليه و سلم منها بيعا : شريك عن مساك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال 
فربح أواق من ذهب فتصدق هبا بني يتامى عبد املطلب وقال ال اشتري ما ليس عندي مثنه وكذلك رواه وكيع عن 

   ١٠٧بة عن شريك عن مساك عن عكرمة رفعه شريك ورواه قتيبة وعثمان بن أيب شي

  باب ما جاء يف إنظار املعسر والتجوز عن املوسر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو نصر حممد بن علي بن حممد الفقيه الشريازي قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد  - ١٠٧٥٢
صور بن املعتمر عن ربعي بن حراش أن حذيفة بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أمحد بن يونس ثنا زهري ثنا من

تلقت املالئكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من : حدثهم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
اخلري شيئا قال ال قالوا تذكر قال كنت أداين الناس فآمر فتياين أن ينظروا املعسر ويتجوزوا عن املوسر قال فقال اهللا 

  وزوا عنه رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن أمحد بن يونس تعاىل جت



أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا  - ١٠٧٥٣
: شعبة عن عبد امللك بن عمري عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

مات رجل فقيل له ما عملت قال كنت أبايع الناس فأجتاوز يف املسألة وانظر املعسر فدخل اجلنة قال أبو مسعود 
البدري وأنا قد مسعته من النيب صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري يف الصحيح عن مسلم بن إبراهيم وأخرجه 

  مسلم من وجه آخر عن شعبة 

ن علي الفقيه ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن حجاج وجعفر بن أخربنا أبو نصر حممد ب - ١٠٧٥٤
حممد قاال ثنا حيىي بن حيىي أنا أبو معاوية ح وأخربنا األستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم اإلسفرائيين أنا 

ثنا أبو معاوية عن األعمش عن  أبو جعفر حممد بن علي اجلوسقاين ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة
حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من : شقيق عن أيب مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

اخلري شيء إال انه كان رجال موسرا خيالط الناس فيقول لغلمانه جتاوزوا عن املعسر فقال اهللا ملالئكته فنحن أحق 
  أيب بكر رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأيب بكر بن أيب شيبة وغريمها  بذلك فتجاوزوا عنه لفظ حديث

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٠٧٥٥
اهللا بن عتبة حدثه أنه مسع أبا يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب أن عبيد اهللا بن عبد 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول كان رجل يداين الناس فإذا أعسر املعسر قال لفتاه : هريرة يقول 
جتاوز عنه فلعل اهللا يتجاوز عنا فلقي اهللا فتجاوز عنه رواه مسلم يف الصحيح عن حرملة عن بن وهب وأخرجه 

  زهري البخاري من وجهني أخرين عن ال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو أمحد بكر بن حممد بن محدان الصرييف مبرو ثنا حممد بن خالد اآلجري  - ١٠٧٥٦
ثنا خالد بن خداش املهليب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب قتادة أن أبا قتادة 

إين معسر فقال اهللا قال اهللا قال أبو قتادة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه طلب غرميا له فتوارى عنه مث وجده فقال 
من سره أن ينجيه اهللا من كرب يوم القيامة فلينظر معسرا أو ليضع عنه رواه مسلم يف الصحيح عن : و سلم يقول 

  خالد بن خداش 

حيىي اآلدمي ثنا أمحد بن زياد بن  أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو احلسني أمحد بن عثمان بن - ١٠٧٥٧
مهران السمسار ثنا هارون بن معروف ثنا حامت بن إمساعيل عن يعقوب بن جماهد أيب حزرة عن عبادة بن الوليد بن 

خرجنا أنا وأيب نطلب العلم يف هذا احلي من األنصار قبل أن يهلكوا فكان أول ما لقينا أبو : عبادة بن الصامت قال 
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومعه غالم له ومعه ضمامة من صحف وعلى أيب اليسر بردة اليسر صاحب رسو

ومعافري وعلى غالمه بردة ومعافري فقال له أيب يا عم إين أرى يف وجهك سفعة من غضب قال أجل كان يل على 
فقلت أين أبوك قال  فالن بن فالن احلرامي مال فأتيت أهله فسلمت فقلت مث هو قالوا ال فخرج علي بن له صغري

مسع صوتك فدخل أريكة أمي فقلت أخرج إيل فقد علمت أين أنت فخرج فقلت ما محلك على أن اختبأت مين 
قال أنا واهللا أحدثك مث قال ال أكذبك خشيت واهللا أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك وكنت صاحب رسول 

 قال اهللا قلت اهللا قال اهللا قال قلت آهللا قال أهللا قال قلت اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكنت واهللا معسرا قال قلت اهللا
اهللا قال اهللا قال فأتى بصحيفته مث حماها بيده وقال إن وجدت قضاء فاقضين وإال أنت يف حل فاشهد بصر عيين 



 عليه و هاتني ووضع أصبعيه على عينيه ومسع اذين هاتني ووعاه قليب هذا وأشار إىل نياط قلبه رسول اهللا صلى اهللا
  سلم وهو يقول من أنظر معسرا أو وضع له أظله اهللا يف ظله رواه مسلم يف الصحيح عن هارون بن معروف 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن حممد الربيت ثنا أبو معمر ثنا عبد  - ١٠٧٥٨
من انظر : يدة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الوارث ثنا حممد بن جحادة عن سليمان بن بريدة عن بر

معسرا فإن له بكل يوم مثله صدقة قال قلت يا رسول اهللا بكل يوم صدقة مث قلت له بكل يوم مثله صدقة فقال له 
   ١٠٨بكل يوم صدقة ما مل حيل الدين فإذا حل الدين فإن أنظره بعد احلل فله بكل يوم مثله صدقة 

  االنظار إذا كان املال لليتامىباب ما جاء يف 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق  - ١٠٧٥٩
ثنا أبو الوليد هشام بن عبد امللك الطيالسي ثنا أبو عوانة ثنا األسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد اهللا 

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من املدينة إىل املشركني ليقاتلهم فذكر احلديث يف قتل أبيه : ل األنصاري قا
واشتداد الغرماء عليه يف التقاضي قال فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ادع يل فالن الغرمي الذي اشتد علي يف 

ام املقبل قال ما أنا بفاعل واعنت قال إمنا هو مال التقاضي فقال أنس جابرا بعض دينك الذي على أبيه إىل هذا الصر
   ١٠٩يتامى فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأين جابر فذكر احلديث يف قضاء الدين 

  باب السهولة والسماحة يف الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه يف عفاف

 احلسن بن سفيان ثنا عباس بن الوليد الدمشقي أخربنا أبو عمرو األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين - ١٠٧٦٠
ثنا علي بن عياش ثنا أبو غسان ثنا حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  رحم اهللا عبدا مسحا إذا باع مسحا إذا اشترى مسحا إذا قضى رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن عياش : 

خربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بالل ثنا عباس بن حممد الدوري ح وحدثنا أبو احلسن حممد بن أ - ١٠٧٦١
احلسني العلوي إمالء أنا حممد بن عمر بن مجيل األزدي ثنا حيىي بن جعفر بن الزبرقان قاال ثنا عبد الوهاب بن عطاء 

بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول  حدثنا إسرائيل بن يونس عن زيد بن عطاء بن السائب عن حممد
غفر اهللا لرجل كان قبلكم كان سهال إذا باع سهال إذا اشترى سهال إذا قضى سهال إذا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  اقتضى 

عيد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أمحد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا حممد بن إمساعيل السلمي ثنا س - ١٠٧٦٢
أيب مرمي أنا حيىي بن أيوب عن عبيد اهللا بن أيب جعفر عن نافع عن بن عمر وعائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

بسم اهللا الرمحن الرحيم رب يسر وأعن ]  ٢ص [ من طلب حقا فليطلب يف عفاف واف أو غري واف : سلم قال 
  يا كرمي وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم 

أخربنا الشيخ الزكي أبو القاسم منصور بن عبد املنعم بن عبد اهللا الفراوي النيسابوري قراءة عليه هبا  - ١٠٧٦٣
رمحه اهللا وإيانا وأجاز يل مسموعاته وجمازاته قال أخربنا أبو املعايل حممد بن إمساعيل الفارسي وأجاز له مسموعاته 



سني بن علي البيهقي رمحه اهللا قال وأنبأنا غري واحد من اشياخنا عن قال أخربنا اإلمام احلافظ أبو بكر أمحد بن احل
   ١١٠: زاهر بن طاهر قال أخربنا اإلمام البيهقي قال 

  باب جتارة الوصي مبال اليتيم أو إقراضه

أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد املاليين ثنا أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا عبد الرمحن بن حممد بن علي  - ١٠٧٦٤
لقرشي ثنا عمار بن رجاء ثنا أمحد بن أيب طيبة ثنا يعقوب يعين أبا يوسف عن عبد اهللا بن علي يعين أبا أيوب ا

من ويل ليتيم ماال فليتجر به : اإلفريقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
عن املثىن بن الصباح عن عمرو بن شعيب وروي عن وال يدعه حىت تأكله الصدقة وقد رويناه يف كتاب الزكاة 

مندل بن علي عن أيب إسحاق الشيباين عن عمرو والصحيح رواية حسني املعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن 
املسيب أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال ابتغوا بأموال اليتامى ال تأكلها الصدقة وقد رويناه من أوجه عن 

  آخر مرسال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  عمر وروي من وجه

أخربناه أبو بكر أمحد بن احلسن ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد اجمليد عن بن  - ١٠٧٦٥
ابتغوا يف مال اليتيم أو يف مال اليتامى ال : جريج عن يوسف بن ماهك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  أو ال تستهلكها الصدقة تذهبها 

وأخربنا أبو القاسم هبة اهللا بن احلسن بن منصور الطربي الفقيه أنبأ عيسى بن علي أنبأ عبد اهللا بن  - ١٠٧٦٦
حممد بن عبد العزيز البغوي ثنا داود بن عمرو ثنا حممد بن مسلم عن عمرو وهو بن دينار عن عبد الرمحن بن 

  قال ابتغوا يف أموال اليتامى ال تستهلكها الصدقة : عنه السائب أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو سعيد عمرو بن حممد العدل ثنا بشر بن موسى ثنا موسى بن داود  - ١٠٧٦٧
اب الضيب ثنا القاسم بن الفضل احلداين عن معاوية بن قرة قال حدثين احلكم بن أيب العاص قال قال يل عمر بن اخلط

هل قبلكم متجر فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تأيت عليه قال قلت له نعم قال فدفع إىل : رضي اهللا عنه 
عشرة آالف فغبت عنه ما شاء اهللا مث رجعت إليه فقال يل ما فعل املال قال قلت هو ذا قد بلغ مائة ألف قال رد 

  علينا مالنا ال حاجة لنا به 

كريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ أخربنا أبو ز - ١٠٧٦٨
الشافعي أنبأ سفيان عن أيوب بن موسى وحيىي بن سعيد وعبد الكرمي بن أيب املخارق كلهم خيربه عن القاسم بن 

  ن كانت عائشة رضي اهللا عنها تزكي أموالنا وأهنا ليتجر هبا يف البحري: حممد قال 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا بن منري عن  - ١٠٧٦٩
أنه كان يستسلف أموال يتامى عنده ألنه كان يرى أنه أحرز له من الوضع قال : عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر 
   ١١١وكان يؤدي زكاته من أمواهلم 

  العقار إذا رأى فيه غبطة باب يشتري له مباله



أخربنا الشيخ أبو الفتح العمري أنبأ عبد الرمحن بن أيب شريح ثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن اجلعد  - ١٠٧٧٠
أنه كان عنده مال يتيمني فجعل يزكيه فقلت يا أبتاه : ثنا بن أيب ذئب عن احلارث بن عبد الرمحن عن سامل عن أبيه 

   ١١٢ما أسرع هذه فيه قال ألزكينه ولو مل يبق إال درهم قال مث اشترى هلما به دارا  ال تتجر فيه وال تضرب

  باب ال يشتري من ماله لنفسه إذا كان وصيا

أخربنا أبو الفتح العمري أنبأ عبد الرمحن بن أيب شريح ثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن اجلعد أنبأ  - ١٠٧٧١
كنت جالسا إىل عبد اهللا بن مسعود فجاء رجل من مهدان على فرس : قال زهري عن أيب إسحاق عن صلة بن زفر 

ابلق فقال يا أبا عبد الرمحن اشتري هذا قال وماله قال إن صاحبه أوصى إيل قال ال تشتره وال تستقرض من ماله 
١١٣   

  باب من يشتري من ماله لنفسه من نفسه إذا كان أبا أو جدا من قبل األب

عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر هو بن أيب شيبة قال وثنا أبو أخربنا أبو  - ١٠٧٧٢
ماتت : الوليد ثنا حممد بن أمحد بن زهري ثنا عبد اهللا بن هاشم قاال ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكرمي اجلزري قال 

ال بأس أن يقوم األب أنصباء ولده ويطؤها قال  امرأة خلال يل وتركت خادما وأوالدا صغارا فقال سعيد بن جبري
الشيخ أبو الوليد قال أصحابنا يقوم ويشتري من نفسه فيصري له قال وحدثنا احلسن بن سفيان قال وثنا أبو بكر 
قال قلت ألزهر حدثك بن عون عن حممد قال إذا أراد الرجل أن يأخذ جارية ولده فذكر حنوه قال وحدثنا حممد 

ري ثنا عبد اهللا عن وكيع ثنا أبو سفيان بن العالء قال سألت احلسن وطاوس فقاال ال بأس بذلك قال بن أمحد بن زه
وثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا بن إدريس عن موسى بن سعيد أن جدته ماتت عند أيب بردة فأفتوا أبا بردة 

   ١١٤ببيع بعض جواريها قال وذكر احلديث 

  يتيم مكان قيامه عليه باملعروف إذا كان فقرياباب الويل يأكل من مال ال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا احلسني بن منصور ثنا عبد  - ١٠٧٧٣
من كان غنيا فليستعفف ومن : اهللا بن منري ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها يف قوله عز و جل 

ن فقريا فليأكل باملعروف قالت إمنا نزلت يف وايل مال اليتيم إذا كان فقريا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه كا
  باملعروف 

وأخربنا أبو عبد اهللا أخربين أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا عبدة بن  - ١٠٧٧٤
زلت يف وايل مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان حمتاجا أن أن: سليمان عن هشام فذكره بنحوه إال أنه قال 

  يأكل منه أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث بن منري ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة 

فر أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا إبراهيم بن علي العمري ثنا معلى بن مهدي أنبأ جع - ١٠٧٧٥
قلت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن سليمان الضبعي عن أيب عامر اخلزاز عن عمرو بن دينار عن جابر قال 

  مما اضرب منه يتيمي فقال مما كنت ضاربا ولدك غري واق مالك مباله وال متأثل من ماله ماال كذا رواه واحملفوظ ما 



قتادة ثنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي ثنا أمحد بن أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن  - ١٠٧٧٦
يا رسول : جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا محاد بن زيد وسفيان عن عمرو بن دينار عن احلسن العرين أن رجال قال 

ك اهللا مم أضرب منه يتيمي قال مما كنت منه ضاربا ولدك قال أفأصيب من ماله قال غري متأثل ماال وال واق مال
  مباله هذا مرسل 

أخربنا عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ثنا إمساعيل بن الصفار أنبأ أمحد بن منصور ثنا عبد  - ١٠٧٧٧
جاء رجل إىل بن عباس فقال إن يف حجري أموال يتامى : الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن القاسم بن حممد قال 

ألست تبغي ضالتها قال بلى قال ألست هتنأ جرباها قال بلى قال ألست  وهو يستأذنه أن يصيب منها فقال بن عباس
  تلوط حياضها قال بلى قال ألست تفرط عليها يوم وردها قال بلى قال فأصب من رسلها يعين من لبنها 

أخربنا عمر بن عبد العزيز أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان  - ١٠٧٧٨
أن رجال سأله فقال إن يف حجري يتيما أفأشرب من اللنب : عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد عن بن عباس 

  قال إن كنت ترد نادهتا وتلوط حوضها وهتنأ جرباها فاشرب غري مضر بنسل وال ناهك يف حلب 

يضع الوصي يده : قال قال وحدثنا سعيد ثنا جرير عن أيب إسحاق الشيباين عن عكرمة عن بن عباس  - ١٠٧٧٩
  مع أيديهم وال يلبس العمامة فما فوقها 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين علي بن محشاذ ثنا يزيد بن اهليثم ثنا إبراهيم بن أيب الليث ثنا  - ١٠٧٨٠
  يأكل مال اليتيم بأصابعه ال يزيد على ذلك : األشجعي عن سفيان عن السدي عن عكرمة عن بن عباس قال 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن عبيد اهللا النرسي ثنا حيىي بن أيب  - ١٠٧٨١
ومن كان { يف قول اهللا عز و جل : بكري ثنا إبراهيم بن طهمان حدثين سليمان الشيباين عن عكرمة عن بن عباس 

  } غنيا فليستعفف ومن كان فقريا فليأكل باملعروف 

   ١١٥إن كان فقريا فليضرب بيده مع أيديهم فليأكل وال يكتسي عمامة فما فوقها : قال  - ١٠٧٨٢

  باب من قال يقضيه إذا أيسر

أخربنا عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا  - ١٠٧٨٣
إين أنزلت نفسي من مال اهللا :  عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أبو األحوص عن أيب إسحاق عن الرباء قال قال يل

  مبنزلة وايل اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته وإن استغنيت استعففت 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أيب  - ١٠٧٨٤
يف قوله ومن كان فقريا فليأكل باملعروف قال : بد األعلى عن سعيد بن جبري عن بن عباس إياس ثنا ورقاء عن ع

يأكل وايل اليتيم من مال اليتيم قوته ويلبس منه ما يستره ويشرب فضل اللنب ويركب فضل الظهر فإن أيسر قضى 



الوا يقضيه وروينا عن احلسن وإن أعسر كان يف حل وروينا عن عبيدة وجماهد وسعيد بن جبري وأيب العالية أهنم ق
   ١١٦البصري وعطاء بن أيب رباح ال يقضيه 

  باب الويل خيلط ماله مبال اليتيم وهو يريد إصالح ماله مبال نفسه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم  - ١٠٧٨٥
وال تقربوا مال اليتيم إال باليت { ملا نزلت : السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال ثنا إسرائيل عن عطاء بن 

عزلوا أمواهلم عن أموال اليتامى فجعل الطعام يفسد واللحم يننت فشكوا ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا } هي أحسن 
   ١١٧قال فخالطوهم  }قل إصالح هلم خري وإن ختالطوهم فإخوانكم { عليه و سلم فأنزل اهللا تعاىل 

  باب ما جاء يف مداينة العبد

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا احلكم بن  - ١٠٧٨٦
موسى ثنا حيىي بن محزة عن أيب وهب عن سليمان بن موسى أن نافعا حدثه عن عبد اهللا بن عمر وعطاء بن أيب رباح 

من باع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إال أن : بر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عن جا
يشترط املبتاع ومن أبر خنال فباعه بعد توبريه فله مثرته إال أن يشترط املبتاع وهذا إن صح فإمنا أراد واهللا أعلم العبد 

  وفيه دين يتعلق به فالسيد يأخذ ماله ويقضي منه دينه املأذون له يف التجارة إذا كان يف يده مال 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمرو عثمان بن حممد بن بشر ثنا  - ١٠٧٨٧
إمساعيل بن إسحاق ثنا إمساعيل بن أيب أويس ثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء التابعني من أهل 

كانوا يقولون دين اململوك يف ذمته وما أصاب من أموال الناس سوى الدين مثل الشيء خيتلسه أو املال : املدينة قال 
  يغتصبه أو البعري ينحره فذلك كله مبنزلة اجلرح جيرحه إما أن يفديه سيده وإما أن يسلم عبده 

  مجاع أبواب بيوع الكالب وغريها مما ال حيل

 )١١٨   

  مثن الكلبباب النهي عن 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين وأبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي يف آخرين  - ١٠٧٨٨
قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو نصر حممد بن علي 

اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن نصر وحممد بن عبد السالم قاال ثنا  بن حممد الفقيه الشريازي ثنا أبو عبد
حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن أيب مسعود 

البخاري يف  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن مثن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن رواه: األنصاري 
  الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن  - ١٠٧٨٩
إن : إىل احملاجم فكسرها وقال  مشيل أنبأ شعبة ثنا عون بن أيب جحيفة قال مسعت أيب واشترى غالما حجاما فعمد

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن مثن الدم وعن مثن الكلب ومهر البغي ولعن آكل الربا ومؤكله والوامشة 
  واملستومشة ولعن املصور أخرجه البخاري يف الصحيح من أوجه عن شعبة 

بو حامد بن الشرقي ثنا حممد بن حيىي وعبد أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي ثنا أ - ١٠٧٩٠
الرمحن بن بشر وأبو األزهر ومحدان السلمي قالوا ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن حيىي بن أيب كثري عن إبراهيم بن 

كسب : عبد اهللا بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
البغي خبيث ومثن الكلب خبيث رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد  احلجام خبيث وكسب

  الرزاق 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ محزة بن حممد بن العباس ثنا إبراهيم  - ١٠٧٩١
هنى : س بن حبتر عن بن عباس قال بن دنوقا ثنا زكريا بن عدي ثنا عبيد اهللا بن عمرو عن عبد الكرمي عن قي

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن مثن اخلمر ومهر البغي ومثن الكلب وقال إذا جاء يطلب مثن الكلب فامأل كفه 
  ترابا رواه أبو داود يف السنن عن أيب توبة عن عبيد اهللا بن عمرو خمتصرا 

س األصم ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا بن وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العبا - ١٠٧٩٢
وهب أخربين معروف بن سويد اجلذامي أن علي بن رباح اللخمي حدثهم أنه مسع أبا هريرة يقول قال رسول اهللا 

  ال حيل مثن الكلب وال حلوان الكاهن وال مهر البغي وأما احلديث الذي : صلى اهللا عليه و سلم 

ر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه ثنا أبو حممد بن حيان أبو الشيخ األصبهاين ثنا حممد بن أخربنا أبو بك - ١٠٧٩٣
هنى عن مهر : حيىي بن مالك الضيب ثنا حممود بن غيالن ثنا مؤمل ثنا محاد بن سلمة ثنا قيس عن عطاء عن أيب هريرة 

قيس بن سعد عن عطاء من هذا البغي وعسب الفحل وعن مثن السنور وعن الكلب إال كلب صيد فهكذا رواه 
الوجه عنه ورواية محاد عن قيس فيها نظر ورواه الوليد بن عبيد اهللا بن أيب رباح واملثىن بن الصباح عن عطاء عن 
أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ثالث كلهن سحت فذكر كسب احلجام ومهر البغي ومثن الكلب إال 

  فان كلبا ضاريا والوليد واملثىن ضعي

وأخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ أبو حممد بن حيان أنبأ أبو يزيد القرشي ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا  - ١٠٧٩٤
هنى عن مثن الكلب والسنور إال كلب صيد فهكذا رواه عبد الواحد وكذلك : محاد ثنا أبو الزبري عن جابر قال 

ن النيب صلى اهللا عليه و سلم ورواه عبيد اهللا بن موسى عن رواه سويد بن عمرو عن محاد مث قال ومل يذكر محاد ع
محاد بالشك يف ذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم فيه ورواه اهليثم بن مجيل عن محاد فقال هنى رسول اهللا صلى اهللا 

ي عليه و سلم ورواه احلسن بن أيب جعفر عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وليس بالقو
واألحاديث الصحاح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف النهي عن مثن الكلب خالية عن هذا االستثناء وإمنا 

االستثناء يف األحاديث الصحاح يف النهي عن اإلقتناء ولعله شبه على من ذكر يف حديث النهي عن مثنه من هؤالء 
  الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعني واهللا أعلم 



وفيما أجاز يل أبو عبد اهللا احلافظ روايته عنه عن أيب العباس عن الربيع عن الشافعي عن بعض من  - ١٠٧٩٥
أن عثمان : كان يناظره يف هذه املسألة فقال أخربين بعض أصحابنا عن حممد بن إسحاق عن عمران بن أيب أنس 

له أرأيت لو ثبت هذا عن عثمان كنت مل رضي اهللا عنه أغرم رجال مثن كلب قتله عشرين بعريا قال الشافعي فقلت 
تصنع شيئا يف احتجاجك على شيء ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والثابت عن عثمان خالفه قال 
فاذكره قلت أخربنا الثقة عن يونس عن احلسن قال مسعت عثمان بن عفان خيطب وهو يأمر بقتل الكالب قال 

قتله قيمته قال الشيخ هذا الذي روي عن عثمان رضي اهللا عنه يف تضمني  الشافعي فكيف يأمر بقتل ما يغرم من
الكلب منقطع وقد روي من أوجه أخر عن حيىي بن سعيد األنصاري أنه ذكره عن عثمان يف قضية ذكرها منقطعة 

  وروي عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

ن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد ب - ١٠٧٩٦
أنه قضى يف كلب صيد قتله رجل بأربعني : جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

درمها وقضى يف كلب ماشية بكبش هذا موقوف وبن جريج ال يرون له مساعا من عمرو قال البخاري رمحه اهللا مل 
  يسمعه 

قال قضى : الشيخ ورواه إمساعيل بن جستاس وليس باملشهور عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص  قال - ١٠٧٩٧
يف كلب الصيد أربعون درمها ويف كلب الغنم شاة من الغنم ويف كلب الزرع بفرق من طعام ويف كلب الدار فرق 

  ر من تراب حق على الذي قتله أن يعطيه وحق على صاحب الكلب أن يقبل مع نقص من األج

أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا  - ١٠٧٩٨
  فذكره : يعلى بن عطاء عن إمساعيل 

وقد أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا حممد بن سليمان  - ١٠٧٩٩
أنه مسع عبد اهللا بن عمرو : ا البخاري ثنا قتيبة ثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن إمساعيل هو بن جستاس بن فارس ثن

قضى يف كلب الصيد أربعني درمها قال البخاري وهذا حديث مل يتابع عليه قال الشيخ والصحيح عن عبد اهللا بن 
  عمرو خالف هذا 

مد بن زياد العدل ثنا جدي أمحد بن إبراهيم ثنا عمرو بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حم - ١٠٨٠٠
هنى عن مثن الكلب ومهر البغي وأجر الكاهن : زرارة ثنا هشيم ثنا حصني عن جماهد عن عبد اهللا بن عمرو قال 

   ١١٩وكسب احلجام 

  باب ما جاء يف قتل الكالب

وب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعق - ١٠٨٠١
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بقتل الكالب : عن نافع عن بن عمر 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حيىي بن منصور القاضي ثنا حممد بن عبد السالم الوراق ثنا حيىي بن  - ١٠٨٠٢
واه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن فذكره ر: حيىي قال قرأت على مالك 

  حيىي بن حيىي 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر  - ١٠٨٠٣
باملدينة فأخرب بامرأة هلا كلب يف  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر بقتل الكالب: عن أيوب عن نافع عن بن عمر 
   ١٢٠ناحية املدينة فأرسل إليها فقتل 

  باب ما جاء فيما حيل اقتناؤه من الكالب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ١٠٨٠٤
ر حممد بن علي بن حممد الفقيه ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو نص

حممد بن نصر وجعفر بن حممد قاال ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا 
رواية حيىي من اقتىن كلبا إال كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قرياطان ويف : صلى اهللا عليه و سلم 

  ضارية رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة  - ١٠٨٠٥
عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه أن رسول اهللا  أنبأ احلسن بن حممد الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري

من اقتىن كلبا إال كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قرياطان رواه مسلم يف الصحيح : صلى اهللا عليه و سلم قال 
  عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه 

بو بكر بن إسحاق ثنا موسى عن سفيان وقال إال كلب صيد أو ماشية أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أ - ١٠٨٠٦
  فذكره : بن إسحاق ثنا عبد اهللا بن أيب شيبة ثنا سفيان 

أخربنا أبو علي الروذباري خبراسان وأبو عبد اهللا احلسني بن عمر بن برهان وأبو احلسني بن الفضل  - ١٠٨٠٧
حلسن بن عرفة ثنا مروان بن القطان وأبو حممد بن حيىي السكري بالعراق قالوا أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا ا

معاوية عن عمر بن محزة العمري أنبأ سامل بن عبد اهللا بن عمر عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
من اختذ كلبا إال كلب ماشية أو كلبا ضاريا نقص من عمله كل يوم قرياط رواه مسلم يف الصحيح عن داود بن : 

ن وأخرجه من حديث إمساعيل بن جعفر عن حممد بن أيب حرملة عن سامل فقال قرياط رشيد عن مروان وقال قرياطا
  وخالفه حممد بن جعفر فرواه عن بن أيب حرملة وقال قرياطان 

وأخربنا أبو نصر حممد بن علي الفقيه ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حامد بن أيب حامد ثنا مكي  - ١٠٨٠٨
أيب سفيان قال مسعت سامل بن عبد اهللا يقول مسعت عبد اهللا بن عمر يقول مسعت رسول اهللا بن إبراهيم ثنا حنظلة بن 

  من اقتىن كلبا إال كلب ضاري لصيد أو كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قرياطان : صلى اهللا عليه و سلم يقول 



ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ وكيع وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا أمحد بن سلمة  - ١٠٨٠٩
فذكره بنحوه وزاد قال سامل وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث وكان صاحب : عن حنظلة بن أيب سفيان عن 

  حرث رواه البخاري يف الصحيح عن مكي بن إبراهيم ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم 

بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف ثنا أبو سعيد  - ١٠٨١٠
ثنا سفيان عن عبد اهللا بن دينار قال ذهبت مع بن عمر إىل بين معاوية فنبحت علينا كالب فقال مسعت رسول اهللا 

من اقتىن كلبا إال كلب ضارية أو ماشية نقص من أجره كل يوم قرياطان أخرجاه يف : صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  حيح من وجه آخر عن عبد اهللا بن دينار الص

أخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه إمالء أنبأ يوسف بن يعقوب ثنا سليمان بن  - ١٠٨١١
أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقتل الكالب إال : حرب ثنا محاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن بن عمر قال 

صيد فقيل البن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال إن أليب هريرة زرعا رواه مسلم يف كلب ماشية أو 
الصحيح عن حيىي بن حيىي عن محاد بن زيد وقد روى أبو احلكم عمران بن احلارث عن بن عمر كلب الزرع وكأنه 

عليه و سلم نفسه يف كلب  أخذه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الزرع وعن النيب صلى اهللا
  املاشية والصيد 

أخربنا أبو نصر حممد بن علي الفقيه ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن  - ١٠٨١٢
بشار وحممد بن املثىن قاال ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة عن أيب احلكم قال مسعت بن عمر حيدث عن النيب 

من اختذ كلبا إال كلب زرع أو غنم أو صيد فإنه ينقص من أجره كل يوم قرياط رواه : ليه و سلم قال صلى اهللا ع
  مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن وحممد بن بشار 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا مالك بن حيىي ثنا يزيد بن  - ١٠٨١٣
من اختذ : قتادة عن أيب احلكم البجلي عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هارون أنبأ مهام عن 

كلبا غري كلب زرع وال ضرع فقد نقص من عمله كل يوم قرياط فقلت البن عمر إن كان يف دار وأنا له كاره 
  فقال هو على رب الدار الذي ميلكها 

اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي قاال ثنا أبو العباس حممد  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد - ١٠٨١٤
بن يعقوب ثنا حبر بن نصر وأمحد بن عيسى اخلشاب التنيسي بتنيس وسعيد بن عثمان التنوخي أبو عثمان حبمص 

ل قالوا ثنا بشر بن بكر ثنا األوزاعي حدثين حيىي بن أيب كثري قال حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف قا
حدثين أبو هريرة ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا متتام ثنا موسى ثنا مهام عن حيىي بن أيب 

من أمسك كلبا فإنه ينقص من : كثري أن أبا سلمة حدثه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
اية األوزاعي من اقتىن رواه البخاري يف الصحيح عن موسى عمله كل يوم قرياط إال كلب حرث أو ماشية ويف رو

بن إمساعيل ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن شعيب بن إسحاق عن األوزاعي ورواه معمر عن الزهري عن 
أيب سلمة فقال إال كلب صيد أو زرع أو ماشية ورواه يونس عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة فقال 

  ليس بكلب صيد وال ماشية وال أرض وقال قرياطان كل يوم وقد مضت الروايتان يف كتاب الطهارة  يف احلديث



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ١٠٨١٥
أبو نصر الفقيه الشريازي قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ و

بن يعقوب ثنا أبو عبد اهللا املروزي وجعفر بن حممد قاال ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن يزيد بن خصيفة 
أن السائب بن يزيد أخربه أنه مسع سفيان بن أيب زهري وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه 

من اقتىن كلبا ال يغين عنه زرعا وال ضرعا نقص من : و سلم قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
عمله كل يوم قرياط قال أنت مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أي ورب هذا املسجد لفظ 

يح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه حديث أيب عبد اهللا عن أيب عبد اهللا بن يعقوب رواه البخاري يف الصح
  مسلم عن حيىي بن حيىي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن سلمان الفقيه ثنا عبد امللك بن حممد ثنا وهب بن جرير ثنا  - ١٠٨١٦
مث قال ما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر بقتل الكالب : شعبة عن أيب التياح عن مطرف عن عبد اهللا بن مغفل 

  بايل والكالب فرخص يف كلب الرعاء وكلب الصيد رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن عن وهب بن جرير 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا احلسني بن الفضل ثنا حممد  - ١٠٨١٧
أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ن جابر بن عبد اهللا قال بن سابق ثنا إبراهيم بن طهمان عن أيب الزبري ع

بقتل الكالب فقتلناها حىت أن كانت األعرابية جتيء معها كلبها فنقتله مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لوال 
  ني بيضاوين أن الكالب أمة من األمم أكره أن أفنيها ألمرت بقتلها ولكن اقتلوا منها كل أسود هبيم ذي عين

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا إسحاق بن  - ١٠٨١٨
أمرنا رسول اهللا صلى اهللا : منصور ثنا روح بن عبادة ثنا بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول 

رأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله مث هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن قتلها عليه و سلم بقتل الكالب حىت أن امل
   ١٢١وقال عليكم باألسود البهيم ذي النقطتني فإنه شيطان رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن منصور وغريه 

  باب ما جاء يف مثن السنور

 حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن حممد وعبد اهللا بن أخربنا أبو نصر حممد بن علي الفقيه ثنا أبو عبد اهللا - ١٠٨١٩
حممد قاال ثنا سلمة بن شبيب ثنا احلسن بن أعني ثنا معقل عن أيب الزبري قال سألت جابرا عن مثن الكلب والسنور 

  زجر النيب صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك رواه مسلم يف الصحيح عن سلمة بن شبيب : فقال 

ي احلسني بن حممد الروذباري ثنا أبو حامت حممد بن عيسى بن حممد الرازي بالري أنبأ أخربنا أبو عل - ١٠٨٢٠
إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن عمر بن زيد الصنعاين أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا 

اود يف السنن عن أمحد بن حنبل عن هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أكل اهلر وأكل مثنه رواه أبو د: يقول 
  عبد الرزاق بإسناده أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن مثن اهلر 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن حامت العدل مبرو ثنا أمحد بن حممد بن عيسى  - ١٠٨٢١
ح وأخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو العباس أمحد بن هارون  القاضي ثنا عبد اهللا بن مسلمة القعنيب ثنا عيسى بن يونس

الفقيه ثنا علي بن عبد العزيز ثنا احلسن بن الربيع الكويف ثنا حفص بن غياث مجيعا عن األعمش عن أيب سفيان عن 
عة عن هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن مثن الكلب والسنور أخرجه أبو داود يف السنن عن مجا: جابر قال 

عيسى بن يونس وهذا حديث صحيح على شرط مسلم بن احلجاج دون البخاري فإن البخاري ال حيتج برواية أيب 
الزبري وال برواية أيب سفيان ولعل مسلما إمنا مل خيرجه يف الصحيح ألن وكيع بن اجلراح رواه عن األعمش قال قال 

يان ذكره فاألعمش كان يشك يف وصل احلديث فصارت جابر بن عبد اهللا فذكره مث قال قال األعمش أرى أبا سف
رواية أيب سفيان بذلك ضعيفة وقد محله بعض أهل العلم على اهلر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه ومنهم من زعم 

أن ذلك كان يف ابتداء اإلسالم حني كان حمكوما بنجاسته مث حني صار حمكوما بطهارة سؤره حل مثنه وليس على 
  ن القولني داللة بينة واهللا أعلم واحد من هذي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا أبو اجلواب ثنا  - ١٠٨٢٢
ال بأس بثمن السنور قال الشيخ إذا ثبت احلديث ومل يثبت نسخه مل يدخل : سفيان عن بن جريج عن عطاء قال 

   ١٢٢عليه قول عطاء 

  رمي التجارة يف اخلمرباب حت

أخربنا أبو نصر حممد بن علي الفقيه الشريازي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب وأخربنا أبو احلسني بن  - ١٠٨٢٣
املؤمل ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري قاال ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن 

وذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن سليمان مسلم ح وأخربنا أبو علي الر
هو األعمش عن أيب الضحى هو مسلم عن مسروق عن عائشة قالت ملا نزلت اآليات األواخر من سورة البقرة 

شعبة ويف رواية  حرمت التجارة يف اخلمر لفظ حديث: خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقرأهن علينا وقال 
يعلى اآليات يف آخر سورة البقرة يف الربا وقال فتالهن على الناس وحرم التجارة يف اخلمر أخرجاه يف الصحيح من 

  أوجه عن األعمش ورواه البخاري عن مسلم بن إبراهيم 

علي صاحل بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه ثنا أبو - ١٠٨٢٤
حممد بن حبيب بن أيب األشرس ثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري ثنا عبد األعلى بن عبد األعلى السامي ثنا سعيد بن 

يا أيها : إياس اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب باملدينة فقال 
باخلمر ولعل اهللا سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع قال الناس إين أرى اهللا جل ذكره يعرض 

فما لبث إال يسريا حىت قال إن اهللا حرم اخلمر فمن أدركته هذه اآلية وعنده منها شيء فال يشرب وال يبع فاستقبل 
  بن عمر القواريري  الناس مبا كان عندهم منها طرق املدينة فسفكوها رواه مسلم يف الصحيح عن عبيد اهللا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق الفقيه وأبو بكر أمحد بن احلسن وأبو عبد الرمحن  - ١٠٨٢٥
السلمي قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين مالك بن أنس 

بد الرمحن بن وعلة السبائي من أهل مصر أنه سأل عبد اهللا بن عباس عما يعصر من وغريه عن زيد بن أسلم عن ع



إن رجال أهدى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم راوية مخر فقال له رسول اهللا صلى اهللا : العنب فقال بن عباس 
 عليه و سلم مب ساررته قال عليه و سلم هل علمت أن اهللا قد حرمها فقال ال فسار إنسانا فقال رسول اهللا صلى اهللا

  أمرته أن يبيعها قال إن الذي حرم شرهبا حرم بيعها قال ففتح املزادتني حىت ذهب ما فيها 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا وأبو عبد الرمحن قالوا ثنا أبو العباس أنبأ حممد أنبأ بن وهب  - ١٠٨٢٦
عن عبد الرمحن بن وعلة عن بن عباس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و أخربين سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد 

  مثله رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر عن بن وهب باإلسنادين : سلم 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ثنا  - ١٠٨٢٧
لزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال احلسن بن حممد بن الصباح ا

لعن اهللا اليهود : عمر إن مسرة بن جندب باع مخرا قاتل اهللا مسرة أمل يعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
لم عن أيب بكر بن أيب حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها رواه البخاري يف الصحيح عن احلميدي ورواه مس

  شيبة وغريه كلهم عن سفيان 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٠٨٢٨
إسحاق الصغاين ثنا أبو نعيم ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد اهللا بن عبد الرمحن الغافقي من أهل 

ر وموىل لنا يقال له أبو طعمة أهنما خرجا من مصر حاجني فجلسا إىل بن عمر فذكر القصة فقال بن عمر أشهد مص
لعن اهللا اخلمر وشارهبا وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها : لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يقول 

  ومعتصرها وحاملها واحملمولة إليه وآكل مثنها 

نا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا األسفاطي يعين العباس بن أخرب - ١٠٨٢٩
الفضل ثنا سعيد بن منصور ثنا طعمة بن عمرو اجلعفي ثنا عمرو بن بيان عن عروة بن املغرية عن أبيه عن النيب 

   ١٢٣من باع اخلمر فليشقص اخلنازير : صلى اهللا عليه و سلم قال 

  مي بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنامباب حتر

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا حيىي بن بكري حدثنا الليث  - ١٠٨٣٠
ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا حممد بن أيوب أنبأ قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن 

بن أيب حبيب عن عطاء بن أيب رباح عن جابر بن عبد اهللا أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول عام  يزيد
إن اهللا ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام فقيل يا رسول اهللا أرأيت شحوم امليتة : الفتح وهو مبكة 

ا الناس فقال ال هو حرام مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و فإهنا تطلى هبا السفن ويدهن هبا اجللود ويستصبح هب
سلم قاتل اهللا اليهود إن اهللا ملا حرم عليهم شحومها مجلوها مث باعوه وأكلوا مثنه لفظ حديث قتيبة بن سعيد رواه 

  البخاري ومسلم مجيعا يف الصحيح عن قتيبة 



مد بن أمحد بن متيم القنطري ثنا أبو قالبة ثنا أبو عاصم وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسني حم - ١٠٨٣١
ثنا عبد احلميد بن جعفر ح وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم أنبأ أمحد بن سلمة ثنا حممد بن املثىن ثنا 

ع جابر بن أبو عاصم عن عبد احلميد بن جعفر حدثين يزيد بن أيب حبيب قال كتب إيل عطاء بن أيب رباح أنه مس
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام الفتح يقول فذكره مبعناه إال أنه قال فقال له رجل ما : عبد اهللا يقول 

ترى يف شحوم امليتة يا رسول اهللا فقال قاتل اهللا مل يذكر ما بينهما رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن 
  كر إسناده وأخرجه البخاري فقال وقال أبو عاصم فذ

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا عبد اهللا بن وهب ثنا  - ١٠٨٣٢
معاوية بن صاحل عن عبد الوهاب بن خبت عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  ر ومثنها وحرم امليتة ومثنها وحرم اخلنزير ومثنه إن اهللا جل ثناؤه حرم اخلم: سلم قال 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا  - ١٠٨٣٣
السحت الرشوة يف احلكم ومهر البغي ومثن الكلب ومثن : إمساعيل بن عياش عن حبيب بن صاحل عن بن عباس قال 

ن اخلنزير ومثن اخلمر ومثن امليتة ومثن الدم وعسب الفحل وأجر النائحة وأجر املغنية وأجر الكاهن وأجر القرد ومث
الساحر وأجر القائف ومثن جلود السباع ومثن جلود امليتة فإذا دبغت فال بأس هبا وأجر صور التماثيل وهدية 

   ١٢٤و موقوف الشفاعة وجعيلة الغزو هذا منقطع بني حبيب بن صاحل وبن عباس وه

  باب حترمي بيع ما يكون جنسا ال حيل أكله

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا مسدد ثنا بشر بن  - ١٠٨٣٤
 رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالسا عند: املفضل عن خالد احلذاء عن بركة أيب الوليد عن بن عباس قال 

الركن فرفع بصره إىل السماء فضحك وقال لعن اهللا اليهود ثالثا إن اهللا حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أمثاهنا 
إن اهللا إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم مثنه قال وحدثنا إمساعيل ثنا سليمان بن حرب ثنا وهيب ثنا خالد 

هللا صلى اهللا عليه و سلم كان قاعدا خلف املقام رفع بصره إىل احلذاء عن بركة أيب الوليد عن بن عباس أن رسول ا
  السماء وقال فذكر معناه رواه أبو داود يف السنن عن مسدد 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي ثنا أبو احلسن بن حممود املروزي ثنا حممد بن علي احلافظ ثنا حممد بن  - ١٠٨٣٥
ال حتل التجارة يف شيء ال : عيب عن بن عمر عن عمر رضي اهللا عنه قال املثىن ثنا بن داود عن مطيع الغزال عن الش

   ١٢٥حيل أكله وشربه 

  باب حترمي بيع احلر

أخربنا أبو عمرو األديب ثنا أبو بكر اإلمساعيلي أنا بن أيب حسان األمناطي ثنا هشام بن عمار ثنا حيىي  - ١٠٨٣٦
ن أيب سعيد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه بن سليم قال مسعت إمساعيل بن أمية حيدث عن سعيد ب

ربكم عز و جل ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى يب مث غدر : و سلم يعين قال 



ورجل باع حرا فأكل مثنه ورجل استأجر أجريا فاستوىف منه ومل يوف أجره رواه البخاري يف الصحيح عن بشر بن 
  عن حيىي بن سليم  مرحوم

ورواه النفيلي عن حيىي بن سليم فقال عن أبيه عن أيب هريرة أخربناه أبو القاسم عبد اخلالق بن علي  - ١٠٨٣٧
: بن عبد اخلالق ثنا أبو بكر حممد بن املؤمل ثنا الفضل بن حممد البيهقي ثنا أبو جعفر النفيلي عن حيىي بن سليم 

   ١٢٦فذكره 

  غنياتباب ما جاء يف بيع امل

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ احلسني بن احلسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو حيىي بن أيب مسرة ثنا عبد  - ١٠٨٣٨
اهللا بن عبد احلكم عن بكر بن مضر عن عبيد اهللا بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرمحن عن أيب أمامة 

بتاعوا املغنيات وال تشتروهن وال تعلموهن وال خري يف جتارة فيهن ال ت: عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ومبعناه رواه مجاعة عن عبيد اهللا } ومن الناس من يشتري هلو احلديث { ومثنهن حرام ويف مثل هذا احلديث نزلت 

ديث فقال بن زحر ومبعناه رواه الفرج بن فضالة عن علي بن يزيد قال أبو عيسى سألت البخاري عن إسناد هذا احل
علي بن يزيد ذاهب احلديث ووثق عبيد اهللا بن زحر والقاسم بن عبد الرمحن قال الشيخ رمحه اهللا وروي عن ليث 

بن أيب سليم عن عبد الرمحن بن سابط عن عائشة وليس مبحفوظ وروى عن ليث راجعا إىل اإلسناد األول خلط فيه 
  ليث 

محد بن عبيد الصفار ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا أخربناه علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أ - ١٠٨٣٩
وكيع حدثين خالد الصفار مسعه من عبيد اهللا بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرمحن عن أيب أمامة قال 

اهنن حرام ويف ال حيل بيع املغنيات وال شراؤهن وال جتارة فيهن وأكل أمث: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
رواية بكر بن مضر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال تبيعوا املغنيات وال تشتروهن وال تعلموهن وال خري 

حىت بلغ أولئك هلم } ومن الناس من يشتري هلو احلديث { يف جتارة فيهن ومثنهن حرام ويف مثل هذا احلديث نزلت 
   ١٢٧عذاب مهني 

  املاء باب النهي عن بيع فضل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا عمرو  - ١٠٨٤٠
: بن دينار قال مسعت أبا املنهال يقول مسعت إياس بن عبد املزين ورأى رجال يبيع املاء فقال ال تبيعوا املاء فإين 

نهى عن بيع املاء ذكر الشافعي رمحه اهللا يف سنن حرملة عنه هذا اخلرب عن مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ي
سفيان مث قال معىن هذا احلديث أن يباع املاء يف املوضع الذي خلقه اهللا فيه وذلك أن يأيت بالبادية الرجل له البئر 

لم مالك املاء عن بيع ذلك ليسقي هبا ماشيته ويكون يف مائها فضل عن ماشيته فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
الفضل وهناه عن منعه مث ساق الكالم إىل أنه إذا محل املاء على ظهره فال بأس أن يبيعه من غريه ألنه مالك ملا محل 

قال الشيخ وقد رواه حيىي بن آدم عن سفيان بن عيينة فقال يف احلديث فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  اء ينهى عن بيع فضل امل



أخربناه أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا  - ١٠٨٤١
فذكره ومل يقل ورأى رجال يبيع املاء وكذلك رواه داود بن عبد الرمحن العطار عن عمرو بن : سفيان بن عيينة عن 

رو بن دينار أن أبا املنهال أخربه أن إياس بن عبد قال للناس ال دينار هنى عن بيع فضل املاء ورواه بن جريج عن عم
تبيعوا فضل املاء فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع املاء أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس 

هذا يدل حديث  حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا بن وهب أخربين بن جريج فذكره وعلى
  جابر بن عبد اهللا األنصاري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر ثنا  - ١٠٨٤٢
بن جريج ح قال وأخربين أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا وكيع ثنا بن جريج عن أيب 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع فضل املاء رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر : ن جابر قال الزبري ع
  بن أيب شيبة وكذلك رواه حيىي القطان عن بن جريج 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسني حممد بن أمحد بن متيم القنطري احلنظلي ثنا أبو قالبة عبد  - ١٠٨٤٣
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن : حممد الرقاشي ثنا أبو عاصم أنبأ بن جريج عن أيب الزبري عن جابر  امللك بن

بيع املاء وعن ضراب اجلمل وأن يبيع الرجل أرضه وماءه قال الشيخ قوله يف هذا احلديث وأن يبيع الرجل أرضه 
ببعض ما خيرج منها فقد رواه روح بن عبادة عن بن جريج وماءه فإمنا أراد به واهللا أعلم أن يكريها مع املاء للحرث 

  فقال يف احلديث وعن بيع املاء واألرض لتحرث ومبعناه رواه حممد بن أيب بكر عن أيب عاصم وقال بياض األرض 

وأخربنا أبو نصر حممد بن علي الفقيه الشريازي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عثمان  - ١٠٨٤٤
أن هالل بن أسامة أخربه أن : وي ثنا أمحد بن عثمان البصري ثنا أبو عاصم أنبأ بن جريج أخربين زياد بن سعد النس

أبا سلمة بن عبد الرمحن أخربه أنه مسع أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يباع فضل املاء ليباع 
النوفلي البصري هكذا بلفظ البيع يف هذه الرواية وفيها داللة  به الكأل رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن عثمان

  على صحة تأويل الشافعي رمحه اهللا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو وأبو صادق بن أيب الفوارس قالوا ثنا أبو العباس  - ١٠٨٤٥
و بكر بن عياش عن شعيب بن شعيب أخي عمرو حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا أب

أعطوين بفضل املاء من أرضه بالوهط : بن شعيب عن أخيه عمرو بن شعيب عن سامل موىل عبد اهللا بن عمرو قال 
ثالثني ألفا قال فكتبت إىل عبد اهللا بن عمرو فكتب إيل ال تبعه ولكن أقم قلدك مث اسق األدىن فاألدىن فإين مسعت 

  اهللا عليه و سلم ينهى عن بيع فضل املاء  رسول اهللا صلى

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي ثنا حيىي بن آدم ثنا بن املبارك  - ١٠٨٤٦
أنه سئل عن بيع املاء يف القرب فقال هذا ينزعه وحيمله ال بأس به ليس كفضل املاء الذي : عن بن جريج عن عطاء 

   ١٢٨األرض  يذهب يف

  باب ما جاء يف كراهية بيع املصاحف



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ١٠٨٤٧
أنه : حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين أنس بن عياض عن بكري بن مسمار عن زياد موىل لسعد 

هللا بن عباس ومروان بن احلكم عن بيع املصاحف لتجارة فيها فقاال ال نرى أن جنعله متجرا ولكن ما سأل عبد ا
  عملت بيديك فال بأس به قال بن وهب وقال يل مالك يف بيع املصاحف وشرائها ال بأس به 

ثنا حممد بن عبيد  أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا جعفر بن أمحد بن سنان - ١٠٨٤٨
كانت : اهللا بن بزيع ثنا الفضل بن العالء ثنا جعفر بن حممد بن علي عن أبيه عن علي بن احلسني عن بن عباس قال 

املصاحف ال تباع كان الرجل يأيت بورقة عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فيقوم الرجل فيحتسب فيكتب مث يقوم 
  آخر فيكتب حىت يفرغ من املصحف 

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ثنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي ثنا أمحد بن  - ١٠٨٤٩
  اشتر املصحف وال تبعه : جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا ليث عن جماهد عن بن عباس قال 

  وله مثله من ق: قال وحدثنا سعيد ثنا هشيم ثنا أبو بشر عن سعيد بن جبري  - ١٠٨٥٠

: قال وحدثنا سعيد ثنا إمساعيل بن زكريا عن ليث بن أيب سليم عن سامل بن عبد اهللا قال قال بن عمر  - ١٠٨٥١
  لوددت أن األيدي قطعت يف بيع املصاحف 

وأخربنا أبو علي الروذباري ثنا إمساعيل الصفار ثنا حممد بن علي ثنا عبيد اهللا ثنا سفيان عن جابر عن  - ١٠٨٥٢
  كان بن عمر مير بأصحاب املصاحف فيقول بئس التجارة : سامل قال 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا خالد بن  - ١٠٨٥٣
كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عبد اهللا عن سعيد بن إياس اجلريري عن عبد اهللا بن شقيق قال 

  هون بيع املصاحف يكر

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي عن بن علية عن محاد  - ١٠٨٥٤
أنه كره شراء املصاحف وبيعها قال الشافعي رمحه اهللا وليسوا : عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا يعين بن مسعود 

ال يرون بأسا ببيعها وشرائها ومن الناس من ال يرى بشرائها بأسا وحنن نكره بيعها  يعين بعض العراقيني يقولون هبذا
قال الشيخ وهذه الكراهة على وجه التنزيه تعظيما للمصحف عن أن يبتذل بالبيع أو جيعل متجرا وروي عن بن 

ل على جواز مسعود أنه رخص فيه وإسناده ضعيف وقول بن عباس اشتر املصحف وال تبعه إن صح ذلك عنه يد
  بيعه مع الكراهية واهللا أعلم 

وقد أخربنا أبو سعد املاليين ثنا أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا علي بن العباس ثنا عثمان بن حفص  - ١٠٨٥٥
رخص يف بيع : التوضي ثنا حممد بن عبد الرمحن الطفاوي عن ليث عن محاد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال 

  أمحد وهذا مل أكتبه إال عن علي بن العباس هبذا اإلسناد قال الشيخ هذا إسناد ضعيف املصاحف قال أبو 



وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو بشر ثنا  - ١٠٨٥٦
عن بيع املصاحف وقد كان حربا  كلمت مطر الوراق يف بيع املصاحف فقال أتنهوين: سعيد بن عامر ثنا سعيد قال 

  هذه األمة أو قال فقيها هذه األمة ال يريان به بأسا احلسن والشعيب 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة ثنا أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا  - ١٠٨٥٧
قال وحدثنا سعيد ثنا هشيم ثنا داود عن الشعيب أنه كان ال يرى بأسا ببيع املصاحف واشترائها : يونس عن احلسن 

أنه سئل عن ذلك فقال إمنا يبتغي مثن ورقه وأجر كتابه قال وحدثنا سعيد ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي ثنا 
مالك بن دينار قال دخل علي جابر بن زيد وأنا أكتب فقلت كيف ترى صنعيت هذه يا أبا الشعثاء قال ما أحسن 

ل كتاب اهللا عز و جل ورقة إىل ورقة وآية إىل آية وكلمة إىل كلمة هذا احلالل ال بأس به قال وحدثنا صنعتك تنق
سعيد ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ثنا مالك بن دينار أن عكرمة باع مصحفا له وأن احلسن كان ال يرى به بأسا 

١٢٩   

  باب ما جاء يف بيع املضطر وبيع املكره

القاسم هبة اهللا بن احلسن بن منصور الطربي ببغداد أنبأ حممد بن عبد الرمحن بن العباس أنبأ  أخربنا أبو - ١٠٨٥٨
حيىي بن حممد بن صاعد ثنا حيىي بن سليمان بن نضلة ثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن داود بن صاحل التمار 

أللقني اهللا عز و جل من قبل أن أعطي : عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  أحدا من مال أحد شيئا بغري طيب نفسه إمنا البيع عن تراض 

أخربنا أبو حازم العبدوي احلافظ ثنا أبو الفضل حممد بن عبد اهللا بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد  - ١٠٨٥٩
قال علي سيأيت : ل خطبنا علي بن أيب طالب أو قال بن منصور ثنا هشيم ثنا صاحل بن رستم ثنا شيخ من بين متيم قا

وال تنسوا الفضل بينكم { على الناس زمان عضوض يعض املوسر على ما يف يديه ومل يؤمر بذلك قال اهللا جل ثناؤه 
وتنهد األشرار ويستذل األخيار ويبايع املضطرون وقد هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع املضطر وعن } 

  الغرر وعن بيع الثمرة قبل أن تطعم بيع 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان أنبأ حامد بن شعيب ثنا سريج بن  - ١٠٨٦٠
يونس ثنا هشيم عن أيب عامر املزين ثنا شيخ من بين متيم قال خطبنا علي فقال يأيت على الناس زمان تقدم األشرار 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع املضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة : ويبايع املضطر وقد ليست باألخيار 
قبل أن تدرك أبو عامر هذا هو صاحل بن رستم اخلزاز البصري وقد روي من أوجه عن علي وبن عمر وكلها غري 

  قوية واهللا أعلم 

بن أمحد بن حممويه ثنا عثمان بن خرزاذ ثنا سعيد بن  أخربنا علي بن أمحد بن عبدان ثنا أبو بكر حممد - ١٠٨٦١
سليمان عن صاحل بن عمر عن مطرف عن بشري بن مسلم عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 ال يركنب رجل حبرا إال غازيا أو معتمرا أو حاجا فإن حتت البحر نارا وحتت النار حبرا وحتت البحر نارا وال: و سلم 
  يشتري مال امرئ مسلم يف ضغطة 



وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن اهليثم الشعراين وأمحد بن بشر  - ١٠٨٦٢
املرثدي قاال ثنا سعيد بن منصور ثنا إمساعيل بن زكريا عن مطرف عن بشري أيب عبد اهللا عن عبد اهللا بن عمرو قال 

ال يركب البحر إال حاج أو معتمر أو غاز يف سبيل اهللا فإن حتت البحر نارا :  عليه و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا
وحتت النار حبرا وقال ال يشتري من ذي ضغطة سلطان شيئا لفظ حديث الشعراين وقد قيل عن سعيد بن منصور 

  هبذا اإلسناد عن بشر أيب عبد اهللا عن بشري بن مسلم عن عبد اهللا بن عمرو 

أخربنا الشيخ أبو الفتح العمري أنبأ عبد الرمحن بن أيب شريح ثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن جعد  - ١٠٨٦٣
  ال جيوز على مضطهد نكاح وال بيع : أنبأ شريك عن عاصم األحول عن حممد بن سريين عن شريح قال 

  مجاع أبواب السلم

 )١٣٠   

  باب جواز السلف املضمون بالصفة

  } يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه { ل ثناؤه قال اهللا تعاىل ج

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  - ١٠٨٦٤
د أن السلف املضمون أشه: مرزوق ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أيب حسان األعرج عن بن عباس قال 

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل { إىل أجل مسمى إن اهللا عز و جل أحله وأذن فيه وقرأ هذه اآلية 
  } مسمى فاكتبوه 

يا { يف هذه اآلية : قال وحدثنا إبراهيم ثنا أبو حذيفة عن سفيان عن أيب حيان عن رجل عن بن عباس  - ١٠٨٦٥
  قال يف احلنطة يف كيل معلوم } إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى  أيها الذين آمنوا

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان  - ١٠٨٦٦
اعيل بن قتيبة ثنا حيىي أنبأ الشافعي ثنا سفيان بن عيينة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمس

بن حيىي ثنا سفيان بن عيينة ح وأخربنا أبو عمر وحممد بن عبد اهللا األديب ثنا أبو بكر اإلمساعيلي ثنا املنيعي ثنا 
قدم النيب صلى : عمرو بن حممد ثنا سفيان عن بن أيب جنيح عن عبد اهللا بن كثري عن أيب املنهال عن بن عباس قال 

ينة وهم يسلفون يف الثمر سنتني وثالث فقال من أسلف يف مثر فليسلف يف كيل معلوم ووزن اهللا عليه و سلم املد
معلوم وإىل أجل معلوم هذا لفظ حديث عمرو الناقد ويف رواية حيىي بن حيىي السنتني والثالث وقال إىل أجل معلوم 

ن سفيان مرارا وأخربين من مل يذكر الواو ويف رواية الشافعي وأجل معلوم قال الشافعي حفظته كما وصفت م
أصدقه عن سفيان أنه قال كلما قلت وقال يف األجل إىل أجل معلوم رواه البخاري يف الصحيح عن صدقة وقتيبة 
وعلي بن املديين ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي وعمرو الناقد كلهم عن سفيان وقالوا إىل أجل معلوم وكذلك قاله 

  سفيان الثوري عن بن أيب جنيح 



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس األصم أنبا الربيع بن سليمان أنبا الشافعي أنبأ سعيد بن  - ١٠٨٦٧
  ال نرى بالسلف بأسا الورق يف شيء الورق نقدا : سامل عن بن جريج عن عطاء أنه مسع بن عباس يقول 

  كان جييزه :  قال وأنبأ سعيد عن بن جريج عن عمرو بن دينار أن بن عمر - ١٠٨٦٨

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن نافع عن  - ١٠٨٦٩
ال بأس بأن يسلف الرجل يف الطعام املوصوف بسعر معلوم إىل أجل مسمى ما مل يكن : عبد اهللا بن عمر أنه قال 

بد صالحه قال الشيخ يريد به واهللا أعلم أن يسلفه يف زرع بعينه أو مثر بعينه ذلك يف زرع مل يبد صالحه أو مثر مل ي
   ١٣١فال جيوز ألن بيع أعيان الثمار على رؤوس األشجار إمنا جيوز إذا بدا فيها الصالح 

  باب جواز الرهن واحلميل يف السلف إستدالال بالكتاب يف آخر آية الدين وآية

أخربنا أبو زكريا وأبو بكر قاال أنبا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ١٠٨٧٠الدين واردة يف السلف املضمون 
أشهد أن السلف : الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن أيوب عن قتادة عن أيب حسان األعرج عن بن عباس قال 

تداينتم بدين إىل أجل يا أيها الذين آمنوا إذا { املضمون إىل أجل مسمى قد أحله اهللا يف كتابه وأذن فيه مث قال 
  } مسمى فاكتبوه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه أنبأ حممد بن أيوب أنبأ مسدد أنبأ عبد الواحد ثنا  - ١٠٨٧١
أن رسول اهللا : األعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل يف السلم فقال إبراهيم ثنا األسود عن عائشة 

عليه و سلم اشترى من يهودي طعاما إىل أجل ورهنه درعه رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه صلى اهللا 
مسلم عن إسحاق عن املخزومي عن عبد الواحد وروينا عن مقسم عن بن عباس أنه كان ال يرى بأسا بالرهن 

  والقبيل يف السلف 

اال ثنا أبو العباس هو األصم أنبأ حممد بن عبد أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن ق - ١٠٨٧٢
أن عمرو بن دينار أخربه عن عبد اهللا بن عمر أنه كان ال يرى : اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين بن جريج 

   ١٣٢بالرهن واحلميل مع السلف بأسا 

  باب السلف يف الشيء ليس يف أيدي الناس إذا شرط حمله يف وقت يكون موجودا

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد بن أيوب احلافظ ثنا بن أيب مرمي ثنا الفريايب ح  - ١٠٨٧٣فيه 
قال وأنبأ سليمان ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن 

سفيان عن بن أيب جنيح عن عبد اهللا بن كثري عن أيب املنهال عن بن  هانئ ثنا السري بن خزمية ثنا أبو نعيم قاال ثنا
قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة وهم يسلفون يف الثمار السنتني والثالث فقال رسول اهللا : عباس قال 

الفريايب مثله إال صلى اهللا عليه و سلم أسلفوا يف الثمار يف كيل معلوم إىل أجل معلوم لفظ حديث أيب نعيم وحديث 
أنه قال يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم قال وقال عبد اهللا بن 



الوليد ثنا سفيان عن بن أيب جنيح وقال يف كيل معلوم ووزن معلوم وأخرجه مسلم من حديث وكيع وعبد الرمحن 
  بن مهدي عن سفيان الثوري 

نا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة ح قال وأخرب - ١٠٨٧٤
وحدثنا بن كثري ثنا شعبة أخربين حممد أو عبد اهللا بن أيب جمالد قال اختلف عبد اهللا بن شداد وأبو بردة يف السلف 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأيب بكر وعمر يف أن كنا لنسلف على عهد رسول : فبعثوين إىل بن أيب أوىف فسألته فقال 
احلنطة والشعري والتمر والزبيب زاد بن كثري إىل قوم ما هو عندهم مث اتفقا فسألت بن أبزي فقال مثل ذلك رواه 

  البخاري يف الصحيح عن حفص بن عمر 

ثنا حبان بن موسى أنبأ  وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ احلسن هو بن سفيان - ١٠٨٧٥
عبد اهللا هو بن املبارك أنبأ سفيان عن الشيباين عن حممد بن أيب جمالد قال أرسلين أبو بردة وعبد اهللا بن شداد إىل 

فسألتهما عن السلف فقاال كنا نصيب املغامن مع رسول اهللا صلى : عبد الرمحن بن أبزي وعبد اهللا بن أيب أوىف قال 
ن يأتينا أنباط الشام فنسلفهم يف احلنطة والشعري والزيت إىل أجل مسمى قال أكان هلم زرع أو اهللا عليه و سلم وكا

  مل يكن هلم زرع قال ما كنا نسأهلم رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن مقاتل عن بن املبارك 

نا أبو معاوية عن حيىي أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ث - ١٠٨٧٦
بن سعيد ح وأخربنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن حممد عن حيىي بن سعيد عن 

  أنه كان ال يرى بأسا أن يبيع الرجل شيئا إىل أجل ليس عنده أصله : نافع عن بن عمر 

   ١٣٣مثله : عن نافع عن بن عمر قال وأنبأ الشافعي أنبأ سعيد عن بن جريج  - ١٠٨٧٧

  باب جواز السلم احلال قاله عطاء بن أيب رباح

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أبو األزهر أمحد بن األزهر ثنا خالد  - ١٠٨٧٨
اس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن خملد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العب

اشترى : الدوري ثنا خالد بن خملد يعين القطواين ثنا حيىي بن عمري ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جزورا من أعرايب بوسق متر عجوة فطلب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند 

لألعرايب فصاح األعرايب واغدراه فقال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بل  أهله مترا فلم جيده فذكر ذلك
أنت يا عدو اهللا اغدر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعوه فإن لصاحب احلق مقاال فأرسل رسول اهللا صلى 

عت هذا اجلزور من هذا اهللا عليه و سلم إىل خولة بنت حكيم وبعث باألعرايب مع الرسول فقال قل هلا إين ابت
األعرايب بوسق متر عجوة فلم أجده عند أهلي فأسلفيين وسق متر عجوة هلذا األعرايب فلما قبض األعرايب حقه رجع 

إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال له قبضت قال نعم وأوفيت وأطبت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ويف رواية أيب األزهر حدثين حيىي بن عمري موىل بين أسد حدثين هشام بن عروة  أولئك خيار الناس املوفون املطيبون

  وروي هذا احلديث خمتصرا عن محاد بن سلمة عن هشام بن عروة 



حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ إمالء ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ١٠٨٧٩
جامع بن شداد عن طارق بن عبد اهللا احملاريب قال : نا يزيد بن زياد بن أيب اجلعد عن اجلبار ثنا يونس بن بكري ث

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر بسوق ذي اجملاز وأنا يف بياعة يل فمر وعليه حلة محراء فسمعته يقول يا 
دمى كعبيه وهو يقول يا أيها الناس ال أيها الناس قولوا ال إله إال اهللا تفلحوا ورجل يتبعه يرميه باحلجارة وقد أ

تطيعوا هذا فإنه كذاب فقلت من هذا فقيل هذا غالم من بين عبد املطلب فقلت فمن هذا يرميه باحلجارة قيل عمه 
عبد العزى أبو هلب بن عبد املطلب فلما أظهر اهللا اإلسالم خرجنا من الربذة ومعنا ظعينة لنا حىت نزلنا قريبا من 

حنن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان فسلم علينا فقال من أين القوم فقلنا من الربذة ومعنا مجل أمحر فقال  املدينة فبينا
تبيعوين اجلمل قلنا نعم فقال بكم فقلنا بكذا وكذا صاعا من متر قال قد أخذته وما استقصى فأخذ خبطام اجلمل 

ن الرجل فلم يكن منا أحد يعرفوه فالم القوم فذهب به حىت توارى يف حيطان املدينة فقال بعضنا لبعض تعرفو
بعضهم بعضا فقالوا تعطون مجلكم من ال تعرفون فقالت الظعينة فال تالوموا فلقد رأينا رجل ال يغدر بكم ما رأيت 
شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه فلما كان العشي أتانا رجل فقال السالم عليكم ورمحة اهللا أأنتم الذين جئتم 

الربذة قلنا نعم قال أنا رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر حىت من 
تشبعوا وتكتالوا حىت تستوفوا فأكلنا من التمر حىت شبعنا واكتلنا حىت استوفينا مث قدمنا املدينة من الغد فإذا رسول 

رب فسمعته يقول يد املعطي العليا وابدأ مبن تعول أمك وأباك اهللا صلى اهللا عليه و سلم قائم خيطب الناس على املن
وأختك وأخاك وأدناك أدناك ومث رجل من األنصار فقال يا رسول اهللا هؤالء بنو ثعلبة بن يربوع الذين قتلوا فالنا 

جتين أم على  يف اجلاهلية فخذ لنا بثأرنا فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يديه حىت رأيت بياض أبطيه فقال ال
   ١٣٤ولد ال جتين أم على ولد وذكر احلديث ورواه أيضا أبو جناب الكليب عن جامع بن شداد 

  باب من أجاز السلم يف احليوان بسن وصفة واجل معلوم إن كان إىل أجل ومن

يع بن سليمان أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الرب - ١٠٨٨٠كرهه 
أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان بن احلسن الفقيه ثنا سليمان 
بن األشعث السجستاين بالبصرة ثنا عبد اهللا بن مسلمة القعنيب عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 

 صلى اهللا عليه و سلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة فأمرين أن أقضي استسلف رسول اهللا: يسار عن أيب رافع قال 
الرجل بكره فقلت مل أجد يف اإلبل إال مجال خيارا رباعيا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أعطه إياه فإن خيار الناس 

  أحسنهم قضاء أخرجه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر عن بن وهب عن مالك 

بو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي أنبأ أبو سهل أمحد بن حممد بن عبد اهللا النحوي ثنا أخربنا أ - ١٠٨٨١
كان لرجل : أمحد بن حممد بن عيسى ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال 

فطلبوا فلم جيدوا إال سنا فوق سنه فقال على النيب صلى اهللا عليه و سلم سن من اإلبل فجاء يتقاضاه فقال أعطوه 
أعطوه فقال أوفيتين أوفاك اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن خياركم أحسنكم قضاء رواه البخاري يف 

الصحيح عن أيب نعيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سفيان قال الشافعي رمحه اهللا فهذا احلديث الثابت عن 
ليه و سلم وبه أخذ وفيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ضمن بعريا بالصفة ويف هذا ما دل رسول اهللا صلى اهللا ع

  على أنه جيوز أن يضمن احليوان كله بصفة 



أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن  - ١٠٨٨٢
أن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه باع مجال له يقال له عصيفري : مد بن علي صاحل بن كيسان عن احلسن بن حم

  بعشرين بعريا إىل أجل 

أن عبد اهللا بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها : قال وثنا مالك عن نافع  - ١٠٨٨٣
  بالربذة 

  يوان اثنني بواحد إىل أجل فقال ال بأس بذلك أنه سأل بن شهاب عن بيع احل: قال وحدثنا مالك  - ١٠٨٨٤

  أنه كان يقول ال ربا يف احليوان : قال وحدثنا مالك عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب  - ١٠٨٨٥

وأخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ  - ١٠٨٨٦
أنه كان ال يرى بأسا بالسلف يف : عن عبد امللك بن سعيد بن جبري عن أبيه عن بن عباس عبيدة يعين بن محيد 

  احليوان 

أنه كان ال يرى بأسا بالسلف يف احليوان إذا كان : قال وحدثنا سعيد ثنا هشيم أنبأ يونس عن احلسن  - ١٠٨٨٧
  سنا معلوما إىل أجل معلوم 

: ة بن محيد عن عمار الدهين عن سعيد بن جبري عن بن مسعود قال وحدثنا سعيد بن منصور ثنا عبيد - ١٠٨٨٨
  أنه كره السلف يف احليوان ورواه أيضا محاد عن إبراهيم عن بن مسعود 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن  - ١٠٨٨٩
كان ال يرى بأسا بالسلم يف كل شيء إىل أجل مسمى ما : هيم أن بن مسعود عون أنبأ سعيد عن أيب معشر عن إبرا

  خال احليوان 

أن بعض من : ويف ما أجاز يل أبو عبد اهللا احلافظ روايته عنه عن أيب العباس عن الربيع عن الشافعي  - ١٠٨٩٠
ه قال الشافعي وهو منقطع عنه تكلم معه يف هذه املسألة قال له إمنا كرهنا السلم يف احليوان ألن بن مسعود كره

ويزعم الشعيب الذي هو أكرب من الذي روى عنه كراهيته أنه إمنا أسلف له يف لقاح فحل إبل بعينه وهذا مكروه 
عندنا وعند كل أحد هذا بيع املالقيح أو املضامني أو مها قال الشيخ يريد الشافعي برواية من رواه عن بن مسعود 

إبراهيم النخعي وأما رواية سعيد بن جبري عن بن مسعود فهي أيضا منقطعة سعيد بن جبري  منقطعا يف الكراهية رواية
مل يدرك بن مسعود وقد قيل عنه عن حذيفة قال الشافعي وقلت حملمد بن احلسن أنت أخربتين عن أيب يوسف عن 

يف إبل رجل قطعوا به لنب إبله عطاء بن السائب عن أيب البختري أن بين عم لعثمان بن عفان أتوا واديا فصنعوا شيئا 
وقتلوا فصاهلا فأتى عثمان بن عفان وعنده بن مسعود فرضي حبكم بن مسعود فحكم أن يعطي بواديه إبال مثل إبله 
وفصاال مثل فصاله فأنفذ ذلك عثمان فريوى عن بن مسعود أنه قضى يف حيوان حبيوان مثله دينا ألنه إذا قضى به 

ن دينا وتزيد أن تروى عن عثمان أنه يقول بقوله وأنتم تروون عن املسعودي عن القاسم باملدينة وأعطاه بواديه كا
بن عبد الرمحن قال أسلم لعبد اهللا بن مسعود يف وصفاء أحدهم أبو زيادة أو أبو زائدة موالنا وتروون عن بن عباس 



قال الشيخ وروى عن عمر أنه  أنه أجاز السلم يف احليوان وعن رجل آخر من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم
ذكر يف أبواب الربا أن يسلم يف سن أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم 

ثنا عثمان بن عمر قال أنبأ املسعودي عن القاسم بن عبد الرمحن أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال فذكره 
   ١٣٥وهذا منقطع 

  يستدل به على أن احليوان يضبط بالصفة باب ما

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا بن  - ١٠٨٩١
ال تباشر املرأة املرأة مث تنعتها : منري عن األعمش عن شقيق قال قال عبد اهللا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ١٣٦كأنه ينظر إليها أخرجاه يف الصحيح من حديث األعمش  لزوجها

  باب ال جيوز السلف حىت يدفع املسلف مثن ما سلف فيه يكون السلف بكيل معلوم

أو وزن معلوم قال الشافعي ألن قول النيب صلى اهللا عليه و سلم من سلف فليسلف إمنا قال فيعط ال يقع اسم 
أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ  - ١٠٨٩٢أن يفارق من سلفه  التسليف فيه حىت يعطيه ما سلفه قبل

احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا حممد بن أيب بكر ثنا سفيان وإمساعيل بن إبراهيم عن 
و سلم املدينة وهم قدم النيب صلى اهللا عليه : بن أيب جنيح عن عبد اهللا بن كثري عن أيب املنهال عن بن عباس قال 

يسلفون يف التمر السنتني والثالث فقال من سلف يف متر فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم 
أخرجه البخاري يف الصحيح من أوجه عن سفيان وعن عمرو بن زرارة وغريه عن إمساعيل وروينا عن النيب صلى 

ء وعن بن عباس أنه قال ال نرى بالسلف بأسا الورق يف شيء الورق اهللا عليه و سلم أنه هنى عن بيع الكاىلء بالكاىل
   ١٣٧نقدا 

  باب ال جيوز السلف حىت يكون بصفة معلومة ال تتعلق بعني

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا أبو  - ١٠٨٩٣
هنى رسول اهللا : ين عن أيب البختري قال سألت بن عمر عن السلم يف النخل قال الوليد ثنا شعبة قال عمرو أخرب

صلى اهللا عليه و سلم عن بيع النخل حىت يبدو صالحه قال فسألت بن عباس قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ن قال حيزر رواه سلم عن بيع النخل حىت يأكل منه أو يؤكل وحىت يوزن قال شعبة فقلت لرجل يف احللقة ما يوز

  البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد خمتصرا 

هنى عمر عن بيع : ورواه عن حممد بن بشار عن غندر عن شعبة إال أنه قال يف رواية بن عمر فقال  - ١٠٨٩٤
الثمر حىت يصلح وهنى عن الورق بالذهب نسيئا بناجز قال يف التفسري قلت ما يوزن قال رجل عنده حىت حيزر 

أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا حممد بن بشار ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة  أخربناه
  فذكرها ورواه مسلم عن حممد بن بشار دون رواية بن عمر 



 أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن أيب - ١٠٨٩٥
أسألك عن السلم يف النخل فقال أما السلم يف : إسحاق قال مسعت رجال من أهل جنران يقول قلت البن عمر 

النخل فإن رجال أسلم يف خنل لرجل فلم حيمل ذلك العام فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال مب تأكل ماله 
  فأمره فرد عليه مث هنى عن السلم يف النخل حىت يبدو صالحه 

وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي أنبأ الفضل بن احلباب ثنا حممد بن كثري أنبأ سفيان عن  - ١٠٨٩٦
أن رجال أسلف رجال يف خنل فلم خيرج تلك السنة شيئا فاختصما إىل : أيب إسحاق عن رجل جنراين عن بن عمر 

  عليه قال مث قال ال تسلفوا يف النخل حىت يبدو صالحه  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال مب تستحل ماله أردد

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان  - ١٠٨٩٧
حدثين حممد بن أيب السري ثنا الوليد بن مسلم حدثين حممد بن محزة بن يوسف بن عبد اهللا بن سالم عن أبيه عن 

إن اهللا ملا أراد هدي زيد بن سعنة فذكر احلديث إىل أن قال فقال زيد بن سعنة يا : ه قال قال عبد اهللا بن سالم جد
حممد هل لك أن تبيعين مترا معلوما إىل أجل معلوم من حائط بين فالن قال ال يا يهودي ولكين أبيعك مترا معلوما إىل 

فقلت نعم فبايعين فاطلقت مهياين وأعطيته مثانني دينارا يف متر  كذا وكذا من األجل وال أمسي من حائط بين فالن
   ١٣٨معلوم إىل كذا وكذا من األجل 

  باب ال جيوز السلف حىت يكون بثمن معلوم يف كيل معلوم أو وزن معلوم إىل

  ) أجل 
ل معلوم وهنيه عن وال خيتلف إن كان إىل أجل معلوم لقوله صلى اهللا عليه و سلم يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أج

  بيع الغرر 

وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان  - ١٠٨٩٨
ال سلف إىل العطاء وال إىل احلصاد وال إىل األندر وال إىل : عن عبد الكرمي اجلزري عن عكرمة عن بن عباس قال 

   العصري واضرب له أجال

أخربنا عبد الواحد بن حممد بن إسحاق النجار املقرئ بالكوفة ثنا أبو جعفر بن دحيم ثنا القاضي  - ١٠٨٩٩
أنه كره السلم إىل : إبراهيم بن إسحاق ثنا قبيصة عن سفيان هو الثوري عن عبد الكرمي عن عكرمة عن بن عباس 

  احلصاد والقصيل والبيدر ولكن مسه شهرا 

الواحد ثنا بن دحيم ثنا إبراهيم ثنا قبيصة عن سفيان ح وأخربنا عبد اهللا بن حيىي بن عبد  وأخربنا عبد - ١٠٩٠٠
اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري عن األسود بن 

كن كيل معلوم إىل أجل معلوم واستكثر السلم كما يقوم السعر ربا ول: قيس عن نبيح عن أيب سعيد اخلدري قال 
  ما استطعت ويف رواية عبد الرزاق أسلف يف كيل معلوم إىل أجل معلوم واستكثر منه ما استطعت 



أخربنا الشيخ أبو الفتح العمري أنبأ عبد الرمحن بن أيب شريح ثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن اجلعد  - ١٠٩٠١
  أنه كان ينهى عن بيع الطعام بسعر البيدر : مسعت أبا عبيدة حيدث عن أبيه أنبأ شعبة عن أنس بن سريين قال 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان أبو الشيخ ثنا عبد اهللا بن بندار بن إبراهيم  - ١٠٩٠٢
رو بن دينار عن عبد اهللا بن الضيب ثنا أبو عبد اهللا حممد بن املغرية ثنا النعمان بن عبد السالم عن بن جريج عن عم

  أنه كان يكره أن يشتري إىل يسره : عمر 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن  - ١٠٩٠٣
دي ولكن قال قلت البن عمر كانت يل على رجل دراهم فأتيته أتقاضاه فقال ليس عن: عون أنبأ كليب بن وائل 

  اكتبها على طعام إىل احلصاد قال ال يصلح 

وأما احلديث الذي حدثناه أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ١٠٩٠٤
قدم تاجر مبتاع فقلت يا رسول اهللا لو ألقيت هذين : شعبة عن عمارة بن أيب حفصة عن عكرمة قال قالت عائشة 

ني الغليظني عنك وأرسلت إىل فالن التاجر فباعك ثوبني إىل امليسرة فبعث النيب صلى اهللا عليه و سلم أن أرسل الثوب
إيل ثوبني إىل امليسرة فقال إن حممدا يريد أن يذهب مبايل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واهللا لقد علموا أين 

ل على أنه استدعى البيع إىل امليسرة ال أنه عقد إليها بيعا مث لو أجابه أداهم لألمانة وأخشاهم هللا وحنو هذا فهذا حممو
   ١٣٩إىل ذلك أشبه أن يوقت وقتا معلوما أو يعقد البيع مطلقا مث يقضيه مىت ما أيسر واهللا أعلم 

  باب السلف يف احلنطة والشعري والزبيب والزيت والثياب ومجيع ما يضبط

ألديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا القاسم بن زكريا ثنا حممد بن عبد امللك أخربنا أبو عمرو ا - ١٠٩٠٥بالصفة 
بن أيب الشوارب ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا سليمان الشيباين أنبأ حممد بن أيب اجملالد قال بعثين أبو بردة وعبد اهللا بن 

صلى اهللا عليه و سلم يف احلنطة والشعري أكنتم تسلمون على عهد رسول اهللا : شداد إىل عبد اهللا بن أيب أوىف أسأله 
والزبيب فسألته فقال كنا نسلم إىل نبيط الشام يف احلنطة والشعري والزبيب يف كيل معلوم إىل أجل معلوم قلت إىل 

من كان له زرع قال ما كنا نسأهلم عن ذلك قال وبعثاين إىل عبد الرمحن بن أبزى فقاال سله هل كان أصحاب 
 عليه و سلم يسلمون يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف احلنطة والشعري والزبيب رسول اهللا صلى اهللا

فقال كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسلمون يف احلنطة والشعري والزبيب إىل نبيط الشام يف كيل 
يح عن موسى بن إمساعيل عن معلوم إىل أجل معلوم وما كانوا يسألون ألكم حرث أم ال رواه البخاري يف الصح

عبد الواحد بن زياد ورواه الثوري عن أيب إسحاق الشيباين فقال الزيت بدل الزبيب ورواه شعبة عن بن أيب جمالد 
فقال والتمر والزبيب وشك يف الزبيب والتمر ورواه زائدة عن الشيباين عن حممد بن أيب جمالد فقال والتمر 

  والزبيب 

زم احلافظ وأبو نصر بن قتادة قاال أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد أخربنا أبو حا - ١٠٩٠٦
يف السلف يف الكرابيس قال إذا كان : بن منصور ثنا هشيم عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد عن بن عباس 

  ذرع معلوم إىل أجل معلوم فال بأس 



بو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو اجلواب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أ - ١٠٩٠٧
   ١٤٠ال بأس أن يسلم يف اللحم : ثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء قال 

  باب السلف فيما يباع كيال يف الوزن مثل السمن والعسل وما أشبهه

اهللا عليه و سلم قلنا اهللا أعلم أما الذي قال الشافعي رمحه اهللا فإن قال قائل فكيف كان يباع يف عهد النيب صلى 
أدركنا املتبايعني عليه مبا قل منه يباع كيال واجلملة الكثرية تباع وزنا وداللة األخبار على مثل ما أدركنا الناس عليه 

  قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ال آكل السمن ما دام السمن يباع باألواق وتشبه األواق أن تكون كيال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا  - ١٠٩٠٨
أتى عمر بن اخلطاب خببز وزيت فقال : شيبان عن عبد امللك بن عمري عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه أنه قال 

   ١٤١م السمن يباع باألواق أما واهللا لتمرين أيها البطن على اخلبز والزيت ما دا

  باب املسك طاهر حيل بيعه وشراؤه والسلف فيه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ١٠٩٠٩
إمنا مثل : يه و سلم أنه قال اجلبار احلارثي ثنا أبو أسامة عن بريد عن أيب بردة عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عل

جليس الصاحل وجليس السوء كحامل املسك ونافخ الكري حامل املسك إما أن حيذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن 
جتد منه رحيا طيبة ونافخ الكري إما أن حيرق ثيابك وإما أن جتد رحيا خبيثة رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن أيب 

ضى يف كتاب اجلنائز حديث أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم املسك كريب عن أيب أسامة وقد م
أطيب الطيب ومضى يف كتاب احلج حديث عائشة رضي اهللا عنها كأين أنظر إىل وبيص املسك يف مفرق رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم وهو حمرم 

بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد - ١٠٩١٠
وهب حدثين مسلم بن خالد ح وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ حيىي بن منصور القاضي ثنا حممد بن إبراهيم 

العبدي ثنا مسدد ثنا مسلم بن خالد الزجني عن موسى بن عقبة عن أم كلثوم قال بن وهب يف روايته أم كلثوم بنت 
ملا تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أم سلمة رضي اهللا عنها قال هلا إين قد أهديت إىل : يب سلمة قالت أ

النجاشي أواق من مسك وحلة وإين ال أراه إال قد مات وال أرى اهلدية اليت أهديت إليه إال سترد فإذا ردت إىل 
لما ردت إليه اهلدية أعطى كل امرأة من نسائه أوقية فهي لك أو لكن فكان كما قال هلك النجاشي رضي اهللا عنه ف

من ذلك املسك وأعطى سائره أم سلمة رضي اهللا عنها وعنهن أمجعني وأعطاها احللة ويف رواية مسدد إال سترد علي 
   ١٤٢فإن ردت علي أظنه قال قسمتها بينكن أو فهي لك قال فكان كما قال صلى اهللا عليه و سلم 

  إليه بعض السلم وقبض بعضاباب من أقال املسلم 

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن الفضل بن نظيف املصري مبكة ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد بن  - ١٠٩١١
خروف املديين إمالء ثنا أمحد بن علي بن سهل املروزي ثنا حيىي بن معني ح وثنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس 



بن حممد الدوري ثنا حيىي بن معني ثنا حفص بن غياث عن األعمش عن أيب صاحل عن  حممد بن يعقوب ثنا العباس
من أقال مسلما أقاله اهللا عثرته ويف رواية املصري من أقال : أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  نادما أقاله اهللا 

حممد الصفار ثنا جعفر بن أمحد بن سام ثنا  وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ إمساعيل بن - ١٠٩١٢
إسحاق بن حممد الفروي ثنا مالك بن أنس عن مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  من أقال نادما أقاله اهللا تعاىل يوم القيامة : سلم قال 

املصري ثنا علي بن عبد العزيز إمالء مبكة وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو احلسن علي بن حممد  - ١٠٩١٣
ثنا إسحاق الفروي فذكره بنحوه قال وحدثنا أبو احلسن املصري ثنا أبو العباس عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم ثنا 

إسحاق بن حممد الفروي ثنا مالك بن أنس عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ل مسلما عثرته أقاله اهللا تعاىل يوم القيامة قال أبو العباس كان إسحاق حيدث هبذا احلديث عن مالك من أقا: سلم 

عن مسي فحدثنا به من أصل كتابه عن سهيل قال الشيخ هذا املنت غري منت حديث مسي واهللا أعلم وروي عن حممد 
  بن واسع عن أيب صاحل 

عبد اهللا حممد بن علي بن عبد احلميد اآلدمي مبكة ثنا احلسن بن عبد  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو - ١٠٩١٤
األعلى الصنعاين البوسي ثنا عبد الرزاق عن معمر عن حممد بن واسع عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول 

  من أقال نادما أقاله اهللا نفسه يوم القيامة وذكر احلديث : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

خربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو حيىي أ - ١٠٩١٥
إذا أسلمت يف شيء فال : زكريا بن حيىي بن أسد ثنا سفيان عن سلمة بن موسى عن سعيد بن جبري عن بن عباس 

ي عن نافع عن بن عمر معىن قول بأس أن تأخذ بعض سلمك وبعض رأس مالك فذلك املعروف وروى جابر اجلعف
بن عباس واملشهور عن بن عمر رضي اهللا عنهما أنه كره ذلك وروينا عن عطاء بن أيب رباح وعمرو بن دينار معىن 

  قول بن عباس 

أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو شهاب  - ١٠٩١٦
أنه كره أن يبتاع البيع مث يرده ويرد معه دراهم ويف هذا داللة : بن أيب هند عن عكرمة عن بن عباس عن داود 

على أن اإلقالة فسخ فال جتوز إال برأس املال وأما التولية فهي بيع قاله احلسن وحممد بن سريين وعطاء بن أيب رباح 
   ١٤٣ى يف النهي عن بيع الطعام قبل القبض وكذلك الشركة عندنا فال جتوزان يف السلم قبل القبض ملا مض

  باب من عجل له أدىن من حقه قبل حمله فقبله ووضع عنه طيبة به أنفسهما

أخربنا أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا ربعي بن علية  - ١٠٩١٧
عن حنظلة بن قيس عن أيب اليسر صاحب النيب صلى اهللا عن عبد الرمحن بن إسحاق عن عبد الرمحن بن معاوية 
من أحب أن يظله اهللا يف ظله فلينظر معسرا أو ليضع له : عليه و سلم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



وقد مضى يف احلديث الثابت عن أيب قتادة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من سره أن ينجيه اهللا من كرب يوم 
  ة فلينظر معسرا أو ليضع عنه القيام

وأخربنا أبو حازم احلافظ أنا أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن  - ١٠٩١٨
أن بن عباس كان ال يرى بأسا أن يقول أعجل لك وتضع عين وقد روى فيه حديث مسند يف : عمرو بن دينار 
  إسناده ضعف 

عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عبد اهللا حممد بن علي اجلوهري ببغداد ثنا عبد اهللا بن أمحد بن  أخربنا أبو - ١٠٩١٩
  : إبراهيم الدورقي ثنا عبد العزيز بن حممد املدين 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو نصر أمحد بن سهل الفقيه ثنا صاحل بن حممد احلافظ جزرة ثنا  - ١٠٩٢٠
و صاحل وهذا لفظه قاال ثنا مسلم بن خالد الزجني املكي عن حممد بن علي بن يزيد بن ركانة عن احلكم بن موسى أب

ملا أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بإخراج بين النضري من املدينة : داود بن احلصني عن عكرمة عن بن عباس قال 
س ديون مل حتل فقال النيب صلى اهللا عليه و جاءه ناس منهم فقالوا يا رسول اهللا إنك أمرت بإخراجهم وهلم على النا

سلم ضعوا وتعجلوا أو قال وتعاجلوا ورواه الواقدي يف سريه عن بن أخي الزهري عن الزهري عن عروة بن الزبري 
١٤٤   

  باب ال خري يف أن يعجله بشرط أن يضع عنه

بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد  - ١٠٩٢١
بعت برا من أهل السوق إىل أجل مث أردت : أيب الزناد عن بسر بن سعيد عن أيب صاحل موىل السفاح أنه قال 

اخلروج إىل الكوفة فعرضوا على أن أضع عنهم وينقدوين فسألت عن ذلك زيد بن ثابت رضي اهللا عنه فقال ال 
  آمرك أن تأكل هذا وال تؤكله 

وأخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس األصم ثنا أبو بكر حممد بن  - ١٠٩٢٢
إسحاق الصغاين ثنا عبد اهللا بن يوسف أنبأ مالك عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة عن بن شهاب عن سامل بن 

أجل فيضع عنه صاحبه ويعجل له اآلخر قال  سئل عن رجل يكون له الدين على رجل إىل: عبد اهللا أن بن عمر 
  فكره بن عمر ذلك وهنى عنه 

أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن  - ١٠٩٢٣
فنهاين عنه  أنه سأل بن عمر قلت لرجل علي دين فقال يل عجل يل وأضع عنك: عمرو بن دينار عن أيب املنهال 

  وقال هنى أمري املؤمنني يعين عمر رضي اهللا عنه أن نبيع العني بالدين وروي فيه حديث مسند يف إسناده ضعف 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا حممد بن يونس ثنا غامن بن احلسن بن صاحل  - ١٠٩٢٤
عباس عن أيب النضر عن بسر بن سعيد عن املقداد بن األسود السعدي ثنا حيىي بن يعلى األسلمي عن عبد اهللا بن 

أسلفت رجال مائة دينار مث خرج سهمي يف بعث بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت له عجل يل : قال 



تسعني دينارا وأحط عشرة دنانري فقال نعم فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أكلت ربا يا مقداد 
   ١٤٥عمته وأط

  باب من كره أن يقول أسلمت عند فالن يف كذا وليقل سلفت

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا وكيع عن بن عون  - ١٠٩٢٥
ملني أنه كان يكره هذه الكلمة أسلم يف كذا وكذا ويقول إمنا اإلسالم هللا رب العا: عن بن سريين عن بن عمر 

١٤٦   

  باب التسعري

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٠٩٢٦
الربيع بن سليمان املرادي ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين سليمان يعين بن بالل حدثين العالء عن أبيه عن أيب هريرة 

يا رسول اهللا سعر قال بل ادع اهللا مث جاءه رجل فقال يا : صلى اهللا عليه و سلم فقال  أن رجال جاء إىل رسول اهللا
رسول اهللا سعر قال بل اهللا يرفع وخيفض وإين ألرجو أن ألقى اهللا وليست ألحد عندي مظلمة ورواه أبو داود يف 

  ن جعفر عن العالء كتاب السنن عن حممد بن عثمان الدمشقي عن سليمان بن بالل ورواه أيضا إمساعيل ب

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو نصر أمحد بن علي بن أمحد بن شبيب الفامي وأبو عبد الرمحن  - ١٠٩٢٧
السلمي من أصله قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حجاج بن منهال وعفان بن 

بت ومحيد عن أنس قال قد غال السعر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه مسلم قاال ثنا محاد بن سلمة عن قتادة وثا
يا رسول اهللا قد غال السعر فسعر لنا فقال إن اهللا هو املسعر القابض الباسط الرزاق وإين ألرجو أن : و سلم فقالوا 

  ألقى ريب وليس أحد منكم يطلبين مبظلمة يف دم وال مال 

بن أمحد بن حممد الوكيل احملمد آباذي أنبأ أبو طاهر حممد بن احلسن احملمد وأخربنا أبو اخلري جامع  - ١٠٩٢٨
إن اهللا عز و جل هو : آباذي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد فذكره بنحوه إال أنه قال 

عن عفان وروي يف ذلك  اخلالق القابض الباسط الرازق املسعر أخرجه أبو داود يف السنن عن عثمان بن أيب شيبة
  عن أيب سعيد اخلدري وبن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأما األثر الذي 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس األصم أنبأ حممد بن عبد اهللا  - ١٠٩٢٩
مر عمر بن اخلطاب : عيد بن املسيب قال بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين مالك عن يونس بن يوسف عن س

رضي اهللا عنه على حاطب بن أيب بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر رضي اهللا عنه أما أن تزيد يف السعر 
وأما أن ترفع من سوقنا فهذا خمتصر ومتامه فيما روى الشافعي عن الدراوردي عن داود بن صاحل التمار عن القاسم 

عمر رضي اهللا عنه أنه مر حباطب بسوق املصلى وبني يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرمها  بن حممد عن
فسعر له مدين لكل درهم فقال له عمر رضي اهللا عنه قد حدثت بعري مقبلة من الطائف حتمل زبيبا وهم يعتربون 

لما رجع عمر حاسب نفسه مث أتى بسعرك فأما أن ترفع يف السعر وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت ف



حاطبا يف داره فقال له إن الذي قلت ليس بعزمة مين وال قضاء إمنا هو شيء أردت به اخلري ألهل البلد فحيث 
شئت فبع وكيف شئت فبع وهذا فيما كتب إىل أبو نعيم عبد امللك بن احلسن اإلسفرائيين أن أبا عوانة أخربهم قال 

   ١٤٧كره ثنا املزين ثنا الشافعي فذ

  باب ما جاء يف اإلحتكار

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حممد بن عمرو احلرشي وأنبأ أبو صاحل  - ١٠٩٣٠
بن بنت حيىي بن منصور القاضي ثنا جدي ثنا حممد بن عمرو أنبأ القعنيب ثنا سليمان بن بالل عن حيىي قال كان 

من احتكر فهو خاطئ فقال إنسان : معمرا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  سعيد بن املسيب حيدث أن
  لسعيد فإنك حتتكر فقال سعيد معمر الذي كان حيدث هذا احلديث كان حيتكر رواه مسلم يف الصحيح عن القعنيب 

 قماش ثنا عمرو بن أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن عيسى بن أيب - ١٠٩٣١
عون ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ حممد بن أيوب أنبأ عمرو بن عون أنبأ خالد 

عن عمرو بن حيىي عن حممد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن املسيب عن معمر بن أيب معمر أحد بين عدي بن 
ال حيتكر إال خاطئ فقلت لسعيد فإنك حتتكر قال ومعمر كان : سلم  كعب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

حيتكر لفظ حديث أيب عبد اهللا وليس يف رواية بن عبدان أحد بين عدي بن كعب وزاد يف آخره قال عمرو كان 
سعيد حيتكر الزيت أخرجه مسلم يف الصحيح قال حدثين أصحابنا عن عمرو بن عون قال الشيخ رمحه اهللا 

تفصيل يذكر يف الفقه وظين هبما أهنما احتكرا على غري الوجه املنهي عنه وروينا عن أيب أمامة قال هنى  لالحتكار
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن حيتكر الطعام 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن صاحل بن هانئ ثنا إبراهيم بن إسحاق الغسيلي ثنا عبد األعلى  - ١٠٩٣٢
النرسي ثنا محاد بن سلمة عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  بن محاد
  من احتكر يريد أن يغايل هبا على املسلمني فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة اهللا : و سلم 

حبيب ثنا أبو داود حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن  - ١٠٩٣٣
الطيالسي ثنا زيد بن أيب ليلى أبو املعلى العدوي قال مسعت احلسن يقول دخل عبيد اهللا بن زياد على معقل بن يسار 

من دخل يف شيء من أسعار املسلمني ليغليه : فقال معقل بن يسار مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
 معظم من النار يوم القيامة رواه املعتمر بن سليمان عن زيد زاد فيه رأسه عليهم كان حقا على اهللا أن يقذفه يف

  اسفله 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا إسحاق بن  - ١٠٩٣٤
سيب عن عمر بن منصور ثنا إسرائيل عن علي بن سامل بن ثوبان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن امل

اجلالب مرزوق واحملتكر ملعون تفرد به علي بن سامل عن علي : اخلطاب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  بن زيد قال البخاري ال يتابع يف حديثه 



بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع  - ١٠٩٣٥
أن : سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب عن سليمان بن بالل عن إمساعيل بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن أيب ربيعة عن أبيه 

عمر بن اخلطاب خرج إىل السوق فرأى ناسا حيتكرون بفضل أذهاهبم فقال عمر ال وال نعمة عني يأتينا اهللا عز و 
وا بفضل اذهاهبم عن األرملة واملسكني إذا خرج اجلالب باعوا جل بالرزق حىت إذا نزل بسوقنا قام أقوام فاحتكر

على حنو ما يريدون من التحكم ولكن أميا جالب جلب حيمله على عمود كبده يف الشتاء والصيف حىت ينزل سوقنا 
فذلك ضيف لعمر فليبع كيف شاء اهللا وليمسك كيف شاء اهللا وذكره مالك يف املوطأ مرسال عن عمر بن اخلطاب 

   ١٤٨اهللا عنه  رضي

  باب من سلف يف شيء فال يصرفه إىل غريه وال يبيعه حىت يقبضه

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن عيسى ثنا أبو بدر شجاع بن  - ١٠٩٣٦
ن حيان أنبأ أبو يعلى ثنا حممد الوليد ح وأخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه األصبهاين أنبأ أبو حممد ب

بن عبد اهللا بن منري ثنا شجاع بن الوليد ثنا زياد بن خيثمة عن سعد الطائي عن عطية عن أيب سعيد قال قال رسول 
إذا أسلفت يف شيء فال تصرفه إىل غريه ويف رواية الروذباري من أسلف يف شيء فال : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  تماد على حديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستويف فإن عطية العويف ال حيتج به يصرفه إىل غريه واالع

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا هشام بن علي ثنا بن رجاء ثنا أبو عوانة عن  - ١٠٩٣٧
يتنا برا فبكذا سألت بن عمر عن السلف قلت إنا نسلف فنقول إن أعط: حصني عن حممد بن زيد بن خليدة قال 

وإن أعطيتنا مترا فبكذا قال أسلم يف كل صنف ورقا معلومة فإن أعطاكه وإال فخذ رأس مالك وال ترده يف سلعة 
  أخرى 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا حيىي بن أيوب ثنا بن أيب  - ١٠٩٣٨
أنه : لضحاك بن عثمان عن بكري بن األشج عن سليمان بن يسار عن أيب هريرة مرمي ثنا سليمان بن بالل حدثين ا

دخل على مروان بن احلكم وهو باملدينة وكان مروان قد أحل بيع الصكوك اليت باآلجال قبل أن تستوىف فقال له 
هللا عليه و سلم أبو هريرة رضي اهللا عنه أحللت الربا بيع الطعام قبل أن يستويف وأشهد لسمعت رسول اهللا صلى ا

  يقول من ابتاع طعاما فال يبيعه حىت يستوفيه فرد مروان بن احلكم ذلك البيع 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ  - ١٠٩٣٩
سليمان بن يسار عن أيب هريرة أنه قال عبد اهللا بن احلارث حدثين الضحاك عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع الطعام قبل أن يستويف قال فخطب : ملروان أحللت بيع الصكاك وقد 
مروان وهنى عن بيعها قال سليمان بن يسار فرأيت احلرس يأخذوهنا من أيدي الناس رواه مسلم عن إسحاق بن 

   ١٤٩إبراهيم 

  الكيل إذا كان قد سلف يف شيء بكيلباب كيفية 



أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا إمساعيل بن  - ١٠٩٤٠
أن بن عمر ابتاع شيئا فحثا له يف املكيال فقال بن عمر أرسل : عياش عن بن جريج عن حممد بن عباد بن جعفر 

  رأسه فإمنا يل ما أخذ املكيال يدك وال متسك على 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن بن  - ١٠٩٤١
   ١٥٠ال دق وال رزم وال زلزلة : جريج عن عطاء أنه قال 

  دباب أصل الوزن والكيل باحلجاز وهذا من مسائل الربا إذا بيع اجلنس الواح

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين ثنا علي بن عبد  - ١٠٩٤٢بعضه ببعض 
العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن حنظلة بن أيب سفيان عن طاوس عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  املكيال مكيال أهل املدينة والوزن وزن أهل مكة : سلم 

وأخربنا علي أنبأ سليمان ثنا بن حنبل ثنا نصر بن علي ح وأخربنا سليمان ثنا حممد بن الوليد النرسي  - ١٠٩٤٣
ثنا عمرو بن علي قاال ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا سفيان عن حنظلة عن طاوس عن بن عباس قال قال النيب صلى اهللا 

املدينة قال سليمان هكذا رواه أبو أمحد فقال عن بن  املكيال مكيال أهل مكة وامليزان ميزان أهل: عليه و سلم 
   ١٥١عباس فخالف أبا نعيم يف لفظ احلديث والصواب ما رواه أبو نعيم باإلسناد واللفظ 

  باب ما جاء يف ابتغاء الربكة من كيل الطعام

صادق بن أيب  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو وأبو عبد الرمحن السلمي وأبو - ١٠٩٤٤
الفوارس وأبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان 
ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن عبد اهللا بن املبارك عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن املقدام بن معدي كرب 

كيلوا طعامكم يبارك لكم وكذلك رواه الوليد بن مسلم وحيىي بن محزة : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  عن ثور بن يزيد وقاال يبارك لكم فيه 

وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين إسحاق بن إبراهيم بن أيب حسان األمناطي  - ١٠٩٤٥
أبو عمرو أنبأ اإلمساعيلي أنبأ املنيعي ثنا منصور بن أيب مزاحم  ثنا عبد الرمحن بن إبراهيم ثنا الوليد ثنا ثور ح وأخربنا

  فذكره رواه البخاري يف الصحيح عن إبراهيم بن موسى عن الوليد بن مسلم : ثنا حيىي بن محزة عن ثور بن يزيد 

 بن نفري ورواه أبو الربيع الزهراين قال حدثنا بن املبارك عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن جبري - ١٠٩٤٦
: عن املقدام أخربناه أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ املنيعي ثنا أبو الربيع الزهراين ثنا بن املبارك 

  فذكره 



ورواه بقية بن الوليد عن حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن املقدام بن معدي كرب عن أيب أيوب  - ١٠٩٤٧
كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه أخربناه أبو القاسم عبد الرمحن بن : ه و سلم قال األنصاري عن النيب صلى اهللا علي

   ١٥٢عبيد اهللا احلريف ببغداد ثنا أمحد بن سلمان ثنا عبيد بن عبد الواحد البزاز ثنا عمرو بن عثمان ثنا بقية فذكره 

  باب ترك التطفيف يف الكيل

العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا عبد الرمحن بن بشر  أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود - ١٠٩٤٨
ملا قدم النيب صلى : ثنا علي بن احلسني بن واقد حدثين أيب حدثين يزيد النحوي أن عكرمة حدثه عن بن عباس قال 

  ذلك اهللا عليه و سلم املدينة كانوا من أخبث الناس كيال فأنزل اهللا عز و جل ويل للمطففني فأحسنوا الكيل بعد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا علي بن عاصم ثنا  - ١٠٩٤٩
يا معشر التجار إنكم قد : أبو علي الرحيب عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  أسنده أبو علي حنش ووقفه غريه من وجه آخر عن بن عباس وليتم أمرا هلكت فيه األمم السالفة املكيال وامليزان 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا عبد اهللا بن منري  - ١٠٩٥٠
الكم يا معشر األعاجم إن اهللا قد و: عن األعمش عن سامل يعين بن أيب اجلعد قال مسعت كريبا يقول قال بن عباس 

   ١٥٣أمرين أهلك هبما القرون من قبلكم املكيال وامليزان 

  باب املعطى يرجح يف الوزن والوزان يزن باألجر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو وأبو عبد الرمحن السلمي قالوا ثنا أبو العباس حممد  - ١٠٩٥١
عبد الوارث ثنا شعبة عن حمارب بن دثار عن جابر بن عبد اهللا بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا عبد الصمد بن 

اشترى مين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعريا فارجح يل فلم تزل تلك الدراهم معي حىت أصيبت يوم : قال 
  احلرة أخرجاه يف الصحيح من حديث شعبة 

ا بشر بن موسى ثنا أبو عبد الرمحن يعين أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثن - ١٠٩٥٢
جلبت أنا وخمرفة العبدي بزا : املقرئ قال مسعت سفيان الثوري حيدث عن مساك بن حرب عن سويد بن قيس قال 

من هجر أو البحرين فلما كنا مبىن أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاشترى مين سراويل قال ومث وزان يزن 
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الثمن مث قال له زن وأرجح وكذلك رواه قيس بن الربيع عن باألجر فدفع إليه ر

  مساك 

فذكره إال : أخربناه أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا قيس  - ١٠٩٥٣
ومث وزان يزن باألجر فقال رسول اهللا أنه قال بزا من هجر فبعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سراويل 

  صلى اهللا عليه و سلم زن وأرجح وخالفهما شعبة 



أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن  - ١٠٩٥٤
سلم رجل سراويل قبل اهلجرة  بعت من النيب صلى اهللا عليه و: مساك قال مسعت أبا صفوان مالك بن عمرية يقول 

  بثالثة دراهم فوزن يل فأرجح يل 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم  - ١٠٩٥٥
و سلم أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : املعىن قريب قاال ثنا شعبة عن مساك بن حرب عن أيب صفوان بن عمرية قال 

مبكة قبل أن يهاجر وبعته سراويل فوزن فأرجح قال أبو داود ورواه قيس كما قال سفيان والقول قول سفيان قال 
   ١٥٤أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا وكيع عن شعبة قال كان سفيان أحفظ مين 

  باب ما جاء يف النهي عن كسر الدراهم والدنانري

بغدادي وأبو عبد الرمحن السلمي وأبو القاسم عبد الرمحن بن علي بن أخربنا الفقيه أبو منصور ال - ١٠٩٥٦
محدان وأبو نصر بن قتادة وأبو نصر أمحد بن عبد الرمحن الصفار قالوا ثنا أبو عمرو بن جنيد ثنا إبراهيم بن عبد اهللا 

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه أ: الكجي ثنا األنصاري ثنا حممد بن فضاء عن أبيه عن علقمة بن عبد اهللا املزين عن أبيه 
و سلم هنى أن تكسر سكة املسلمني اجلائزة بينهم إال من بأس أن يكسر الدرهم فيجعل فضة أو يكسر الدينار 

   ١٥٥فيجعل ذهبا 

  باب ما جاء يف بيع العقار

جعفر ثنا  أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا حيىي بن - ١٠٩٥٧
من : وهب بن جرير ثنا شعبة عن يزيد بن أيب خالد عن أيب عبيدة عن حذيفة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  باع دارا ومل يشتر بثمنها دارا مل يبارك له فيها أو يف شيء من مثنها 

بن موسى بن حامت ثنا علي بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو أمحد بكر بن حممد الصرييف ثنا حممد  - ١٠٩٥٨
احلسن بن شقيق ثنا أبو محزة عن عبد امللك بن عمري عن عمرو بن حريث عن أخيه سعيد بن حريث أن النيب صلى 

  من باع دارا أو عقارا فلم جيعل مثنه يف مثلها مل يبارك له فيها : اهللا عليه و سلم قال 

مد بن احلسن احملمد آباذي ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر حم - ١٠٩٥٩
عبيد اهللا بن عبد اجمليد احلنفي ثنا إمساعيل بن إبراهيم بن مهاجر حدثين عبد امللك بن عمري عن عمرو بن حريث عن 

أن ال يبارك من باع دارا أو عقارا فليعلم أنه قمن : أخيه سعيد بن حريث قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
له فيه إال أن جيعله يف مثله أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ أبو بكر حممد بن عبد 
اهللا الشافعي ثنا جعفر بن حممد بن األزهر ثنا املفضل بن غسان الغاليب حدثين شيخ من بين متيم أن بن عيينة قال يف 

وبارك فيها { ع دارا ومل يشتر من مثنها دارا مل يبارك له يف مثنها قال سفيان إن اهللا يقول تفسري هذا احلديث من با
   ١٥٦يقول فلما خرج من الربكة مث مل يعدها يف مثلها مل يبارك له } وقدر فيها أقواهتا 

  باب ما جاء يف بيع دور مكة وكرائها وجريان اإلرث فيها



ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب ح أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ  - ١٠٩٦٠
وأخربنا أبو عمرو األديب أخربين أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا حرملة بن حيىي أنبأ عبد اهللا بن 

يا : يد أنه قال وهب أخربين يونس عن بن شهاب حدثين علي بن احلسني أن عمرو بن عثمان أخربه عن أسامة بن ز
رسول اهللا تنزل يف دارك مبكة قال وهل ترك لنا عقيل من دار أو دور قال وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب 
ومل يرثه جعفر وال علي ألهنما كانا مسلمني وكان عقيل وطالب كافرين من أجل ذلك كان عمر بن اخلطاب رضي 

أيب عمرو رواه البخاري يف الصحيح عن أصبغ عن بن وهب اهللا عنه يقول ال يرث املؤمن الكافر لفظ حديث 
  ورواه مسلم عن حرملة وغريه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا عفان  - ١٠٩٦١
: فتح مكة قال فجاء أبو سفيان فقال  ثنا محاد بن سلمة عن ثابت البناين عن عبد اهللا بن رباح عن أيب هريرة يف قصة

يا رسول اهللا أبيدت خضراء قريش ال قريش بعد اليوم فقال من دخل دار أيب سفيان فهو آمن ومن ألقى سالحه 
فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث محاد بن سلمة وسليمان بن املغرية عن ثابت 

  اقبل الناس إىل دار أيب سفيان واغلق الناس أبواهبم وزاد يف حديث سليمان قال ف

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا عبد اهللا بن بندار الضيب ثنا حممد  - ١٠٩٦٢
 نافع بن املغرية ثنا النعمان بن عبد السالم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرمحن بن فروخ موىل

اشترى نافع بن عبد احلارث من صفوان بن أمية دار صفوان بن أمية بأربعمائة دار السجن : بن عبد احلارث قال 
لعمر بن اخلطاب إن رضيها وإن كرهها أعطى نافع صفوان بن أمية أربع مائة قال بن عيينة فهو سجن الناس اليوم 

مكة فقال ال بأس به الكراء مثل الشراء قد اشترى عمر  مبكة ويذكر عن عمرو بن دينار أنه سئل عن كراء بيوت
  بن اخلطاب رضي اهللا عنه من صفوان بن أمية دارا بأربعة ألف درهم 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل ثنا  - ١٠٩٦٣
بد اهللا بن الزبري يعتد مبكة ماال يعتد هبا أحد من الناس وكان ع: احلميدي ثنا سفيان قال قال هشام بن عروة 

  أوصت له عائشة رضي اهللا عنها حبجرهتا واشترى حجرة سودة 

وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا  - ١٠٩٦٤
باع حكيم بن حزام دار : ن غسان الغاليب حدثين الزبريي قال الشافعي ثنا جعفر بن حممد بن األزهر ثنا املفضل ب

الندوة من معاوية بن أيب سفيان مبائة ألف فقال عبد اهللا بن الزبري يا أبا خالد بعت مأثرة قريش وكرميتها فقال 
ك وتعاىل يعين هيهات يا بن أخي ذهبت املكارم فال مكرمة اليوم إال اإلسالم قال فقال اشهدوا أهنا يف سبيل اهللا تبار

  الدراهم 

أخربنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر احلفار ببغداد أنبأ احلسني بن حيىي بن عياش القطان ثنا أمحد  - ١٠٩٦٥
بن حممد بن حيىي القطان ثنا عبد اهللا بن منري ثنا إمساعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبد اهللا بن باباه عن عبد 

مكة مناخ ال يباع رباعها وال تؤاجر بيوهتا إمساعيل بن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اهللا بن عمرو قال 



إبراهيم بن مهاجر ضعيف وأبوه غري قوي واختلف عليه فروي عنه هكذا وروي عنه عن أبيه عن جماهد عن عبد اهللا 
  بن عمرو مرفوعا ببعض معناه 

لي بن محشاذ وأبو جعفر بن عبيد احلافظ قاال ثنا حممد بن املغرية وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا ع - ١٠٩٦٦
السكري ثنا القاسم بن احلكم العرين ثنا أبو حنيفة عن عبيد اهللا بن أيب زياد عن أيب جنيح عن عبد اهللا بن عمرو قال 

فوعا ورفعه وهم مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوهتا كذا روي مر: قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  والصحيح أنه موقوف قاله يل أبو عبد الرمحن السلمي عن أيب احلسن الدارقطين 

أخربنا هبة اهللا بن احلسن بن منصور الطربي الفقيه ثنا حممد بن احلسني الفارسي ثنا احلسني بن إمساعيل  - ١٠٩٦٧
: اد ثنا أبو جنيح عن عبد اهللا بن عمرو أنه قال ثنا سعيد بن حيىي األموي ثنا عيسى بن يونس ثنا عبيد اهللا بن أيب زي

إن الذي يأكل كراء بيوت مكة إمنا يأكل يف بطنه نارا وكذلك رواه حممد بن ربيعة عن عبيد اهللا بن أيب زياد هبذا 
  اللفظ موقوفا على عبد اهللا بن عمرو 

مد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو اجلواب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حم - ١٠٩٦٨
كانت بيوت مكة تدعى : ثنا سفيان عن عمر بن سعيد عن عثمان بن أيب سليمان عن علقمة بن نضلة الكناين قال 

السوائب مل تبع رباعها يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال أيب بكر وال عمر من احتاج سكن ومن استغىن 
أخبار عن عادهتم الكرمية يف إسكاهنم ما استغنوا عنه من بيوهتم وقد أخرب من كان أعلم أسكن هذا منقطع وفيه 

   ١٥٧بشأن مكة منه عن جريان اإلرث والبيع فيها واهللا أعلم 

  باب ما جاء يف االستيام واملماسحة

ن علقمة عن بن روى أبو داود يف املراسيل عن حممد بن العالء عن بن املبارك عن عبد اهللا بن عمرو ب - ١٠٩٦٩
  سيد السلعة أحق أن يستام : أيب حسني قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مر النيب صلى اهللا عليه و سلم على أعرايب : وعن أيب توبة عن بن املبارك عن معمر عن الزهري قال  - ١٠٩٧٠
  يبيع شيئا فقال عليك بأول سوم أو أول السوم فإن األرباح مع السماح 

وعن قتيبة وحيىي بن زكريا بن أيب زائدة عن أيب يعقوب الثقفي عن خالد يعين بن أيب مالك قال بايعت  - ١٠٩٧١
الربكة يف املماسحة : حممد بن سعد سلعة فقال هات يدك أماسحك فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٢٢أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره  أخربنا جبميع ذلك أبو بكر حممد بن حممد ثنا أبو احلسني الفسوي ثنا

  كتاب الرهن

 )١   

  باب جواز الرهن



 (  
  قال اهللا تبارك وتعاىل فرهان مقبوضة 

أخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ح وأخربنا أبو  - ١٠٩٧٢
قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب قاال ثنا حممد بن عبد الوهاب  عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي

اشترى رسول اهللا : العبدي أنبأ يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
ن حممد بن صلى اهللا عليه و سلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد رواه البخاري يف الصحيح ع

  يعلى بن عبيد وأخرجه هو ومسلم من وجه آخر عن األعمش 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف احلافظ ثنا أبو سعيد بن األعرايب ثنا الدقيقي ثنا يزيد بن هارون ثنا  - ١٠٩٧٣
بن كثري ثنا سفيان عن  الثوري ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه أنبأ حممد بن أيوب أنبا حممد

توىف النيب صلى اهللا عليه و سلم ودرعه مرهونة : األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
  عند يهودي بثالثني صاعا من شعري ومل يذكر يزيد عند يهودي رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن كثري 

و طاهر حممد بن احلسن احملمد آباذي ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا أبو أخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أب - ١٠٩٧٤
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تويف وإن درعه مرهونة : عاصم ثنا هشام بن حسان عن عكرمة عن بن عباس 

  عند يهودي بثالثني صاعا من شعري طعاما أخذها ألهله 

بدان ثنا أمحد بن عبيد ثنا أبو مسلم الكجي ثنا مسلم بن إبراهيم وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن ع - ١٠٩٧٥
مشيت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم خببز شعري وأهالة سنخة ولقد : ثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك قال 

لبخاري رهن درعه بشعري ولقد مسعته يقول ما أصبح آلل حممد وال أمسى إال صاع وأهنم يومئذ تسعة أبيات رواه ا
يف الصحيح عن مسلم بن إبراهيم ورواه عن حممد بن عبد اهللا بن حوشب عن أسباط أيب اليسع البصري عن هشام 

  الدستوائي وزاد فيه باملدينة 

أخربنا أبو عمرو األديب ثنا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو يعلى ثنا أبو موسى حممد بن املثىن ثنا أبو  - ١٠٩٧٦
أنه مشى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خببز شعري وأهالة سنخة : شام عن قتادة عن أنس عامر العقدي ثنا ه

قال وقد رهن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم درعا له عند يهودي باملدينة فأخذ به شعريا ألهله ولقد مسعته ذات 
سوة يومئذ ورواه شيبان بن عبد غداة يقول ما أصبح عند آل حممد صاع متر وال صاع شعري وإن عنده لتسع ن

  الرمحن عن قتادة وذكر فيه قوله باملدينة 

وأخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا احلريف ببغداد أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي ثنا  - ١٠٩٧٧
دعي : ة عن أنس قال إسحاق بن احلسن بن ميمون احلريب ثنا احلسن بن موسى ثنا شيبان بن عبد الرمحن عن قتاد

النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل خبز الشعري وأهالة سنخة ولقد مسعته ذات غداة يقول والذي نفس حممد بيده ما 
أصبح عند آل حممد صاع حب وال صاع متر وأن له يومئذ تسع نسوة ولقد رهن يومئذ درعا له عند يهودي 

  ما يفتكه باملدينة أخذ منه صاعا ما وجد ما يكفيه أو قال 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن  - ١٠٩٧٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب أنبأ سليمان بن بالل وغريه عن جعفر بن حممد عن أبيه 

   ٢يهودي رجل من بين ظفر يف شعري هذا منقطع وفيما قبله كفاية و سلم رهن درعا له عند أيب الشحم ال

  باب العصري املرهون يصري مخرا فيخرج من الرهن وال حيل ختليل اخلمر بعمل

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن  - ١٠٩٧٩آدمي 
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي سفيان ثنا قبيصة ثنا سفيان ح 

سئل رسول اهللا صلى : بن حيىي أنبأ عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن السدي عن حيىي بن عباد عن أنس قال 
بيصة قال عن أيب هبرية وأبو هبرية اهللا عليه و سلم عن اخلمر تتخذ خال قال ال لفظ حديث عبد الرمحن ويف رواية ق

هو حيىي بن عباد وقال يف متنه إن النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل عن اخلمر جتعل خال فكرهه رواه مسلم يف 
  الصحيح عن حيىي بن حيىي 

ان عن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ حممد بن غالب ثنا أبو حذيفة ثنا سفي - ١٠٩٨٠
جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ويف حجره يتيم وكان عنده مخر حني : السدي عن أيب هبرية عن أنس قال 

حرمت اخلمر فقال يا رسول اهللا أصنعها خال قال ال قال فصبه حىت سأل به الوادي ورواه وكيع عن سفيان وذكر 
  ال أفال أجعلها خال قال ال أن أبا طلحة سأله عن أيتام ورثوا مخرا قال أهرقها ق

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عبيد  - ١٠٩٨١
قال كان يف حجر أيب يتامى قال : اهللا بن موسى ثنا إسرائيل عن السدي عن حيىي بن عباد عن أنس بن مالك 

مر أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر ذلك له فقال أجعله خال قال ال فأهراقه فاشترى مخرا فلما نزل حترمي اخل
  قوله يف حجر أيب يريد حجر أيب طلحة وكان زوج أمه 

أخربنا أبو سهل حممد بن نصرويه بن أمحد ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن خنب ببخارى أنبأ أبو بكر  - ١٠٩٨٢
كان رجل عنده مال أيتام قال : ن أنبأ أبو جناب عن أيب الزبري عن جابر قال حيىي بن أيب طالب أنبأ يزيد بن هارو

فكان يشتري هلم الرجع واألنضاء يصلحها ويبيعها قال فاشترى مخرا فجعله يف اخلوايب وان اهللا تبارك وتعاىل أنزل 
قال يا رسول اهللا ليس هلم مال حترمي اخلمر فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فسأله فقال أهرقه مث سأله فقال أهرقه ف

  غريه قال أهرقه فاهراقه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن  - ١٠٩٨٣
أن عمر بن : وهب أخربين بن أيب ذئب عن بن شهاب عن القاسم بن حممد عن أسلم موىل عمر بن اخلطاب 

أتى بالطالء وهو باجلابية وهو يومئذ يطبخ وهو كعقيد الرب فقال إن يف هذا لشرابا ما انتهى إليه فال  اخلطاب
يشرب خل مخر أفسدت حىت يبدي اهللا فسادها فعند ذلك يطيب اخلل وال بأس على امرئ أن يبتاع خال وجده مع 

   ٣أفسدت يعين عوجلت أهل الكتاب ما مل يعلم أهنم تعمدوا إفسادها بعد ما عادت مخرا قوله 



  باب ذكر اخلرب الذي ورد يف خل اخلمر

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا علي بن سعيد الرازي ثنا حممد بن بكار ثنا فرج بن  - ١٠٩٨٤
إن : فضالة عن حيىي بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرمحن عن أم سلمة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

الدباغ حيل من امليتة كما حيل اخلل من اخلمر قال فرج يعين أن اخلمر إذا تغريت فصارت خال حلت تفرد به فرج 
بن فضالة عن حيىي وهو ضعيف يروي عن حيىي بن سعيد أحاديث عددا ال يتابع عليها قاله أبو احلسن الدارقطين 

  على هذا التفسري يرتفع اخلالف إال أن احلديث ضعيف أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث عنه و

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسني علي بن عبد الرمحن الدهقان بالكوفة ثنا أمحد بن حازم بن أيب  - ١٠٩٨٥
: و سلم  غرزة أنبأ احلسن بن قتيبة ثنا مغرية هو بن زياد عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه

ما أقفر أهل بيت من آدم فيه خل وخري خلكم خل مخركم قال أبو عبد اهللا هذا حديث واهي واملغرية بن زياد 
صاحب مناكري قال الشيخ وأهل احلجاز يقولون خلل العنب خل اخلمر وهو املراد باخلرب إن صح اخلرب إن شاء اهللا 

  أو مخرا ختللت بنفسها وكذلك ما 

و احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا حممد بن عبد امللك ثنا يزيد بن هارون ثنا سليمان أخربنا أب - ١٠٩٨٦
أهنا رأت عليا رضي اهللا عنه يصطبغ خبل مخر وروي عن مسربل العبدي عن أمه عن عائشة : التيمي عن أم خداش 

   ٤رضي اهللا عنها أهنا قالت ال بأس خبل اخلمر وإسناده جمهول 

  يف زيادات الرهنباب ما جاء 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن عبيد اهللا النرسي ثنا  - ١٠٩٨٧
الظهر يركب : عبيد اهللا بن موسى ثنا زكريا عن الشعيب عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ناقة إذا كانت مرهونة وعلى الذي يشرب ويركب النفقة بنفقته إذا كان مرهونا ويشرب لنب ال

وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين إمساعيل بن حممد الكويف ثنا أبو نعيم ثنا  - ١٠٩٨٨
الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا : زكريا عن الشعيب عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقول 

يشرب لنب الدر إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم و
وكذلك رواه بن املبارك وحيىي القطان عن زكريا بن أيب زائدة ورواه هشيم وسفيان بن حبيب عن زكريا وزادا يف 

كانت الدابة مرهونة فعلى الذي رهن  متنه املرهتن وليس مبحفوظ ويف رواية يعقوب الدورقي عن هشيم قال إذا
  علفها ولنب الدر يشرب وعلى الذي يشرب ويركب نفقته 

أخربنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر احلفار ببغداد أنبأ احلسني بن حيىي بن عياش القطان ثنا  - ١٠٩٨٩
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إبراهيم بن جمشر ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال 

الرهن حملوب ومركوب قال فذكرت ذلك إلبراهيم فقال إن كانوا ليكرهون أن يستمتعوا من الرهن بشيء : 
  وكذلك روي عن أيب عوانة عن األعمش مرفوعا 



ثنا أبو عوانة  أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا معاذ بن املثىن ثنا شيبان يعين بن فروخ - ١٠٩٩٠
الرهن مركوب وحملوب فذكرت : عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ذلك إلبراهيم فكره أن ينتفع بشيء منه ورواه اجلماعة عن األعمش موقوفا على أيب هريرة 

زاهد ح وأخربنا أبو القاسم زيد بن أيب أخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو بكر حممد بن عمر بن حفص ال - ١٠٩٩١
هاشم العلوي بالكوفة أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين قاال ثنا إبراهيم بن عبد اهللا العبسي أنبأ وكيع 

عن األعمش ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا متتام ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن 
وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن األعمش ح 

الرهن مركوب وحملوب قال الشافعي يشبه قول أيب هريرة : عيينة عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال 
ألن له رقبتها فهي حملوبة ومركوبة كما كانت واهللا أعلم أن من رهن ذات در وظهر مل مينع الراهن درها وظهرها 

  قبل الرهن قال ومنافع الرهن للراهن ليس للمرهتن منها شيء 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ١٠٩٩٢
بن شهاب عن سعيد بن املسيب أن رسول اهللا صلى الشافعي ثنا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك عن بن أيب ذئب عن 

ال يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه قال الشافعي غنمه زيادته : اهللا عليه و سلم قال 
  وغرمه هالكه ونقصه 

يب صلى اهللا قال وأنبا الشافعي أنبأ الثقة عن حيىي بن أيب أنيسة عن بن املسيب عن أيب هريرة عن الن - ١٠٩٩٣
  مثله أو مثل معناه ال خيالفه : عليه و سلم 

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم األردستاين احلافظ أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد اجلوهري  - ١٠٩٩٤
جل جاء ر: ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد عن سفيان عن خالد احلذاء ويونس عن حممد بن سريين قال 

إىل عبد اهللا بن مسعود فقال إين أسلفت رجال مخسمائة درهم ورهنين فرسا فركبتها أو أركبتها قال ما أصبت من 
  ظهرها فهو ربا 

يف رجل ارهتن جارية فأرضعت له قال يغرم : وعن سفيان قال حدثين زكريا عن الشعيب أنه قال  - ١٠٩٩٥
  لصاحب اجلارية قيمة إرضاع اللنب 

  ال ينتفع من الرهن بشيء : فيان عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال وعن س - ١٠٩٩٦

سئل شريح عن رجل ارهتن بقرة فشرب من : وعن سفيان عن جابر عن رجل يقال له إبراهيم قال  - ١٠٩٩٧
  لبنها قال ذلك شرب الربا 

عاذ بن جبل يقول يف كان م: وهبذا اإلسناد عن سفيان حدثين بن جريج عن عمرو بن دينار قال  - ١٠٩٩٨
  النخل إذا رهنه فيخرج فيه مثرة فهو من الرهن هذا منقطع وكذلك حديث بن سريين 



وفيما أجاز يل أبو عبد اهللا احلافظ روايته عنه عن أيب العباس عن الربيع عن الشافعي قال أنبأ مطرف  - ١٠٩٩٩
ارهتن خنال مثمرا فليحسب املرهتن مثرهتا أن معاذ بن جبل قضى فيمن : بن مازن عن معمر عن بن طاوس عن أبيه 

من رأس املال قال وذكر سفيان بن عيينة شبيها به قال الشافعي وأحسب مطرفا قال يف احلديث من عام حج رسول 
   ٥اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  باب الرهن غري مضمون

لربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ حممد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ ا - ١١٠٠٠
بن إمساعيل بن أيب فديك عن بن أيب ذئب عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ال يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه وكذلك رواه سفيان الثوري عن بن أيب : قال 
  هن ممن رهنه وله غنمه وعليه غرمه ورواه إمساعيل بن عياش عن بن أيب ذئب فوصله ذئب وقال يف متنه الر

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عوف بن سفيان الطائي ثنا  - ١١٠٠١
ي عن سعيد بن املسيب عثمان بن سعيد بن كثري بن دينار احلمصي ثنا إمساعيل بن عياش عن بن أيب ذئب عن الزهر

ال يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه وروي عن زياد : عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  بن سعد عن الزهري موصوال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا إبراهيم بن أيب طالب وحيىي بن حممد بن صاعد قاال  - ١١٠٠٢
ثنا عبد اهللا بن عمران العابدي ثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب 

  ال يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه : هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

احلافظ ثنا أبو حممد بن أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث قاال أنبأ علي بن عمر  - ١١٠٠٣
فذكره قال علي زياد بن سعد من احلفاظ الثقات وهذا إسناد حسن متصل قال الشيخ قد رواه غريه عن : صاعد 

سفيان عن زياد مرسال وهو احملفوظ ورواه أبو عمر واألوزاعي ويونس بن يزيد األيلي عن الزهري عن بن املسيب 
  يه غرمه من قول بن املسيب واهللا أعلم مرسال إال إهنما جعال قوله له غنمه وعل

وأخربنا أبو بكر حممد بن أمحد أنبأ أبو احلسني الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود ثنا حممد بن  - ١١٠٠٤
ال : عبيد بن حساب ثنا حممد بن ثور عن معمر عن الزهري عن بن املسيب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

ه أرأيتك قولك ال يغلق الرهن أهو الرجل يقول إن مل آتك مبالك فهذا الرهن لك قال نعم قال يغلق الرهن قلت ل
   ٦وبلغين عنه بعد أنه قال إن هلك مل يذهب حق هذا إمنا هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه 

  باب من قال الرهن مضمون

ن محزة بن عبيد اهللا احلنفي هبراة ثنا احلسني بن أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو احلسن حممد بن أمحد ب - ١١٠٠٥
إدريس بن خرم األنصاري ثنا حممد بن عبد امللك بن أيب الشوارب ثنا حسان بن إبراهيم عن يزيد بن إبراهيم 



الرهن مبا فيه قال أبو حازم : التستري عن عمرو بن دينار قال قال أبو هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  به حسان بن إبراهيم الكرماين قال الشيخ وهو منقطع بني عمرو بن دينار وأيب هريرة تفرد 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا زكريا الساجي قال مسعت إمساعيل بن أيب عباد  - ١١٠٠٦
الرهن مبا فيه قال أبو : و سلم قال الذارع يقول ثنا محاد بن سلمة عن قتادة عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

أمحد وأبو عباد امسه أمية بصري قاله زكريا الساجي قال الشيخ قد قيل إمساعيل بن أيب أمية الذارع وقيل عنه عن 
سعيد بن راشد عن محيد عن أنس مرفوعا قال أبو احلسن الدارقطين إمساعيل هذا يضع احلديث وهذا ال يصح 

الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث واألصل يف هذا الباب حديث مرسل وفيه من الوهن أخربنا بذلك عنه أبو عبد 
  ما فيه 

أخربناه أبو بكر حممد بن حممد أنبأ أبو احلسني الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود ثنا حممد بن  - ١١٠٠٧
هن فرسا فنفق يف يده فقال رسول اهللا العالء ثنا بن املبارك عن مصعب بن ثابت قال مسعت عطاء حيدث أن رجال ر

للمرهتن ذهب حقه وقد كفانا الشافعي رمحه اهللا بيان وهن هذا احلديث وذلك فيما أجاز يل : صلى اهللا عليه و سلم 
أبو عبد اهللا احلافظ روايته عنه أن أبا العباس حدثهم قال أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم عن مصعب بن ثابت 

قال زعم احلسن كذا مث حكى هذا القول قال إبراهيم كان عطاء يتعجب مما روى احلسن قال الشافعي عن عطاء 
وأخربنيه غري واحد عن مصعب عن عطاء عن احلسن وأخربين من أثق به أن رجال من أهل العلم رواه عن مصعب 

ونه عن عطاء عن عن عطاء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وسكت عن احلسن فقلت له أصحاب مصعب يرو
احلسن فقال نعم كذلك حدثنا ولكن عطاء مرسل انفق من احلسن مرسل قال الشافعي ومما يدلك على وهن هذا 

عند عطاء وإن كان رواه أن عطاء يفيت خبالفه ويقول فيه خبالف هذا كله يقول فيما ظهر هالكه أمانة وفيما خفي 
د روى عنه يترادان مطلقة وما شككنا فيه فال نشك أن عطاء هالكه يترادان الفضل وهذا أثبت الروايات عنه وق

إن شاء اهللا ال يروي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثبتا عنده ويقول خبالفه مع أين مل أعلم أحدا يروي هذا عن 
ا عطاء يرفعه إال مصعبا والذي روى عن عطاء رفعه موافق قول شريح أن الرهن مبا فيه وقد يكون الفرس أكثر مم
فيه من احلق ومثله وأقل فلم يرو أنه سأله عن قيمة الفرس قال الشيخ وقد روى ذلك عن غريه عن عطاء يرفعه 

  الرهن مبا فيه 

أخربناه أبو بكر حممد بن حممد أنبأ أبو احلسني الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود ثنا علي بن  - ١١٠٠٨
أن رجال رهن فرسا فنفق الفرس فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم : عن عطاء  سهل الرملي أنبأ الوليد أنبأ أبو عمرو

الرهن مبا فيه ورواه أيضا هبذا اللفظ دون القصة زمعة بن صاحل عن بن طاوس عن أبيه مرسال وزمعة غري قوي 
من مراسيل  وذكر الشافعي رمحه اهللا أخذه يف هذه املسألة مبرسل سعيد بن املسيب دون غريه ألن مراسيله أصح

  غريه وألنه قد روي موصوال واهللا أعلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حنبل بن إسحاق قال مسعت عمي أبا عبد  - ١١٠٠٩
اهللا يعين أمحد بن حنبل يقول مرسالت سعيد بن املسيب صحاح ال نرى أصح من مرسالته وأما احلسن وعطاء 

  ك هي أضعف املرسالت ألهنما كانا يأخذان عن كل فليس هي بذل



أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن  - ١١٠١٠
نوح اجلنديسابوري ثنا معمر بن سهل ثنا أبو عاصم عن أيب العوام ثنا مطر عن عطاء بن أيب رباح عن عبيد بن عمري 

عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال يف الرجل يرهتن الرهن فيضيع قال إن كان أقل مما فيه يرد عليه متام حقه  أن: 
  وإن كان أكثر فهو أمني هذا ليس مبشهور عن عمر واختلفت الروايات فيه عن علي بن أيب طالب فروي عنه 

ان العطار ببغداد ثنا عبد الباقي بن قانع ثنا كما أخربنا أبو القاسم عبد العزيز بن حممد بن جعفر بن شب - ١١٠١١
إذا كان يف : علي بن حممد ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد بن سلمة عن قتادة عن خالس عن علي رضي اهللا عنه قال 

الرهن فضل فإن أصابته جائحة فالرهن مبا فيه فإن مل تصبه جائحة فإنه يرد الفضل ما روى خالس عن علي أخذه 
  اله حيىي بن معني وغريه من احلفاظ وروي عن علي رضي اهللا عنه مطلقا يترادان الفضل من صحيفة ق

أخربنا عبد العزيز بن حممد بن شبان ثنا عبد الباقي بن قانع ثنا إبراهيم بن هاشم ثنا إبراهيم بن  - ١١٠١٢
  ل يف الرهن إذا هلك يترادان الفض: احلجاج ثنا أبو عوانة عن منصور عن احلكم عن علي 

قال وثنا عبد الباقي ثنا علي بن حممد ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد بن سلمة عن احلجاج عن احلكم  - ١١٠١٣
يف الرهن يترادان الزيادة والنقصان هذا منقطع احلكم بن عتيبة مل يدرك عليا وقد روى عن احلجاج : عن علي قال 

  من وجه آخر ضعيف موصوال 

بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معمر بن سليمان عن أخربنا أبو احلسني  - ١١٠١٤
إذا كان الرهن أفضل من القرض أو كان القرض أفضل من الرهن : احلجاج عن الشعيب عن احلارث عن علي قال 

  مث هلك يترادان الفضل 

احلارث األعور واحلجاج بن أرطأة كان يقال يترادان الفضل بينهما : وعن احلجاج عن عطاء قال  - ١١٠١٥
  ومعمر بن سليمان غري حمتج هبم وقد روي من وجه ثالث عن علي 

أخربنا عبد العزيز بن حممد بن شبان ببغداد ثنا عبد الباقي بن قانع ثنا حامد بن حممد ثنا سريج بن  - ١١٠١٦
إذا كان : ا حممد بن ربيعة عن علي بن صاحل عن عبد األعلى عن بن احلنفية عن علي رضي اهللا عنه قال يونس ثن

الرهن أقل رد الفضل وإن كان أكثر فهو مبا فيه قال الشافعي الرواية عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه بأن 
فون رواية عبد األعلى اليت ال يعارضها يترادان الفضل أصح عنه من رواية عبد األعلى وقد رأينا أصحابكم يضع

معارض تضعيفا شديدا فكيف مبا عارضة فيه من هو أقرب من الصحة وأوىل هبا منه وهذا الكالم فيما أجاز يل أبو 
  عبد اهللا روايته عنه عن أيب العباس عن الربيع عن الشافعي 

بأ حممد بن عبد اهللا بن ابنة العباس بن محزة ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قراءة عليه أنبأ أبو بكر أن - ١١٠١٧
سألت حيىي بن سعيد القطان عن عبد األعلى الثعليب فقال : هارون بن عبد الصمد الرخى ثنا علي بن املديين قال 

  تعرف وتنكر فقال حيىي قلت لسفيان يعين الثوري يف أحاديث عبد األعلى عن حممد بن احلنفية فوهنها 



أبو طاهر الفقيه ثنا أبو عثمان البصري ثنا حممد بن عبد الوهاب ثنا يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن أخربنا  - ١١٠١٨
   ٧ذهبت الرهون مبا فيها : أيب حصني عن شريح قال 

  باب ما روي يف غلق الرهن

سى ثنا أبو أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنبأ أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين ثنا علي بن حممد بن عي - ١١٠١٩
اليمان أخربين شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال مسعت سعيد بن املسيب يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ال يغلق الرهن فبذلك مينع صاحب الرهن أن يبتاع من الذي رهنه عنده حىت يبتاع من غريه هكذا وجدته يف : سلم 
مينع صاحب الرهن أن يبتاع من الذي رهنه عنده حىت يبتاع من  كتايب وصوابه فيما أظن وذلك يعين غلق الرهن أن

  غريه فقال ال يغلق الرهن يعين ال مينع صاحب الرهن من مبايعة املرهتن واهللا أعلم 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ حممد بن احلسني القطان ثنا إبراهيم بن احلارث  - ١١٠٢٠
يب بكري ثنا إسرائيل حدثين إبراهيم بن عامر بن مسعود القرشي عن معاوية بن عبد اهللا بن البغدادي ثنا حيىي بن أ

ال يغلق الرهن وأن رجال رهن دارا باملدينة إىل أجل فلما جاء : جعفر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  الرهن هذا مرسل األجل قال الذي ارهتن هي يل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يغلق 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسني أمحد بن عثمان البزاز ببغداد ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا  - ١١٠٢١
يا أبا بكر قوله الرهن ال يغلق قال يقول إن مل أفك إىل : موسى بن داود الضيب ثنا محاد عن معمر قال قلت للزهري 

   ٢٣كذا وكذا فهو لك 

  لتفليسكتاب ا

 )١   

  باب املشتري يفلس بالثمن

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ١١٠٢٢
الشافعي أنبأ مالك بن أنس عن حيىي بن سعيد عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن 

أميا رجل : ن بن احلارث بن هشام عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أيب بكر بن عبد الرمح
  أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق ثنا حممد بن أيوب أنبأ أمحد بن يونس ثنا زهري عن  - ١١٠٢٣
د بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخربه أن أبا بكر بن عبد الرمحن بن حيىي بن سعيد عن أيب بكر بن حمم

من أدرك ماله بعينه عند : احلارث بن هشام أخربه أنه مسع أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غريه 



أمحد بن سلمان الفقيه ثنا احلسن بن مكرم البزاز ثنا يزيد بن هارون ثنا  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ - ١١٠٢٤
مبثله سواء إال أنه قال عند رجل مل يشك رواه : حيىي بن سعيد أخربين أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم فذكره 

يث بن البخاري ومسلم مجيعا يف الصحيح عن أمحد بن يونس وأخرجه مسلم يف الصحيح من حديث هشيم والل
سعد ومحاد بن زيد وسفيان بن عيينة وعبد الوهاب الثقفي وحيىي بن سعيد القطان وحفص بن غياث كلهم عن حيىي 

  بن سعيد األنصاري 

ويف روايته عن الليث بن سعد يف هذا احلديث أميا امرئ أفلس مث وجد رجل سلعته بعينها فهو أوىل هبا  - ١١٠٢٥
افظ أخربين أبو علي احلسني بن علي احلافظ أنبأ احلسني بن إدريس األنصاري هبراة من غريه أخربناه أبو عبد اهللا احل

فذكره قال عن عن وقد رواه : وعبد الوهاب بن حيىي أبو سهل قاال ثنا حممد بن رمح ثنا الليث عن حيىي بن سعيد 
  سفيان الثوري صرحيا عن حيىي بن سعيد يف مبتاع السلعة 

علي بن حممد بن بشران أنبأ علي بن حممد املصري ثنا عبد اهللا بن حممد بن أيب مرمي  أخربناه أبو احلسني - ١١٠٢٦
ثنا الفريايب ثنا سفيان عن حيىي بن سعيد عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أيب بكر 

إذا ابتاع الرجل السلعة مث : م قال بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سل
أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق هبا من الغرماء قال الشيخ وقع يف كتايب عن حيىي بن سعيد عن حممد بن أيب بكر 

  بن عمرو بن حزم وهو غلط 

حذيفة ثنا وقد أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا علي بن احلسن بن بيان املقرئ ثنا أبو  - ١١٠٢٧
من اشترى سلعة مث أفلس : سفيان عن حيىي بن سعيد عن أيب بكر بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز فذكره وقال 

فصاحبها أحق هبا وكذلك رواه عبد اهللا بن حممد بن عمرو الغزي عن الفريايب عن سفيان عن حيىي وكذلك رواه 
  زيد بن أيب الزرقاء عن سفيان عن حيىي 

أميا رجل : يزيد بن اهلاد عن أيب بكر بن حزم بإسناده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورواه  - ١١٠٢٨
أدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس فهو أحق هبا من غريه أخربناه أبو سهل حممد بن نصرويه الكشميهين أنبأ أبو 

د يعين بن أيب مرمي أنبأ نافع بن يزيد حدثين بن بكر حممد بن أمحد بن خنب ثنا أبو حممد عبيد بن عبد الواحد ثنا سعي
  اهلاد حدثين أبو بكر بن حزم فذكره وكذلك رواه الليث بن سعد عن بن اهلاد 

أخربناه علي بن بشران أنبأ أبو احلسن املصري ثنا يوسف بن يزيد ثنا سعيد بن أيب مرمي ح وأخربنا  - ١١٠٢٩
ا عبيد بن شريك ثنا بن أيب مرمي ثنا نافع بن يزيد حدثين يزيد بن اهلاد علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثن

حدثين أبو بكر بن حزم ح وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا بن ملحان ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث 
عن رسول اهللا صلى اهللا فذكره إال أنه قال يف حديث الليث : عن بن اهلاد عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم 

  عليه و سلم ورواه عمر بن سعيد بن أيب حسني عن أيب بكر بن حزم صرحيا يف البيع 

أخربنا أبو نصر حممد بن علي بن حممد الفقيه الشريازي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  - ١١٠٣٠
سليمان عن بن جريج أخربين بن أيب حسني أن أبا بكر بن  حممد وعبد اهللا بن حممد قاال ثنا بن أيب عمر ثنا هشام بن



حممد بن عمرو بن حزم أخربه أن عمر بن عبد العزيز أخربه عن حديث أيب بكر بن عبد الرمحن عن حديث أيب 
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده املتاع ومل يفرقه أنه لصاحبه الذي بايعه : هريرة 

  واه مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر ر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر حممد بن حممد بن أمحد بن رجاء األديب قاال ثنا أبو العباس حممد  - ١١٠٣١
بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو سلمة اخلزاعي ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد الرمحن 

نصر منصور بن احلسني بن حممد بن املفسر املقرئ قالوا ثنا أبو العباس ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا السلمي وأبو 
أبو سلمة اخلزاعي عن سليمان بن بالل عن خثيم بن عراك عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

رواه مسلم يف الصحيح عن حجاج بن الشاعر إذا أفلس الرجل ووجد الرجل عنده سلعته فهو أحق هبا : سلم قال 
  عن أيب سلمة منصور بن سلمة اخلزاعي 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو احلسن املصري ثنا سليمان بن شعيب الكيساين ثنا عبد الرمحن بن  - ١١٠٣٢
ثنا إبراهيم بن احلارث ثنا حيىي زياد الرصاصي ثنا شعبة حدثين قتادة ح وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان 

بن أيب بكري ثنا شعبة قال قتادة أخربين عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 
إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عني متاعه فهو أحق به لفظ حديث حيىي أخرجه مسلم يف : صلى اهللا عليه و سلم 

  رمحن بن مهدي عن شعبة الصحيح من حديث غندر وعبد ال

ورواه هشام الدستوائي عن قتادة فقال يف متنه فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء  - ١١٠٣٣
أخربناه أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو حممد حيىي بن منصور ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ثنا أبو خيثمة ثنا معاذ 

  مسلم يف الصحيح عن أيب خيثمة فذكره رواه : بن هشام عن أبيه 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ ثنا حممد بن حيىي  - ١١٠٣٤
الذهلي وأبو األزهر قاال ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن هشام بن حيىي عن أيب هريرة أن 

  إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق هبا دون الغرماء : و سلم قال  رسول اهللا صلى اهللا عليه

أخربنا حممد بن أمحد بن زكريا أنبأ أبو طاهر حممد بن الفضل ثنا جدي حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا  - ١١٠٣٥
أفلس موىل ألم حبيبة : ول علي بن حجر ثنا إمساعيل بن جعفر ثنا حممد بن أيب حرملة أنه مسع سعيد بن املسيب يق

زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم فاختصم فيه إىل عثمان رضي اهللا عنه فقضى عثمان ان من كان اقتضى من حقه 
   ٢شيئا قبل أن يتبني إفالسه فهو له ومن عرف متاعه فهو له 

  باب املشتري ميوت مفلسا بالثمن

بأ عبد اهللا بن جعفر بن أمحد ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أن - ١١٠٣٦
أتينا أبا هريرة يف صاحب لنا أصيب يعين : داود الطيالسي ثنا بن أيب ذئب حدثين أبو املعتمر عن عمر بن خلدة قال 

س أو أفلس فأصاب رجل متاعا بعينه قال أبو هريرة هذا الذي قضى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن من أفل



مات فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به إال أن يدع الرجل وفاء وكذلك رواه شبابة بن سوار وعاصم بن علي 
  وغريمها عن بن أيب ذئب وقاال إال أن يترك صاحبه وفاء 

ل أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قا - ١١٠٣٧
قد كان فيما قرأنا على مالك عن بن شهاب أخربه عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث يعين بن هشام أن رسول 

أميا رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ومل يقبض البائع من مثنه شيئا فوجده بعينه : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
الغرماء قال الشافعي الذي أخذت به أوىل يب يعين حديث بن فهو أحق به وإن مات املشتري فصاحب السلعة أسوة 

خلدة من قبل أن ما أخذت به موصول جيمع فيه النيب صلى اهللا عليه و سلم بني املوت واإلفالس وحديث بن 
شهاب منقطع ولو مل خيالفه غريه مل يكن مما يثبته أهل احلديث ولو مل يكن يف تركه حجة إال هذا انبغى ملن عرف 

يث تركه من الوجهني مع أن أبا بكر بن عبد الرمحن يروي عن أيب هريرة حديثا ليس فيه ما روى بن شهاب احلد
عنه مرسال إن كان رواه كله وال أدري عمن رواه ولعله روى أول احلديث وقال برأيه آخره وموجود يف حديث 

فهو أحق به أشبه أن يكون ما زاد على هذا  أيب بكر عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه انتهى بالقول
  قول من أيب بكر ال رواية قال الشيخ وقد رواه إمساعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري موصوال وال يصح 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن فراس املالكي مبكة ثنا جعفر بن حممد  - ١١٠٣٨
 بن عبد اجلبار ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن الفريايب ثنا عبد اهللا

عوف ثنا عبد اهللا بن عبد اجلبار يعين اخلبائري ثنا إمساعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن أيب بكر بن عبد 
جل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أميا ر: الرمحن عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

أفلس ومل يقبض من مثنها شيئا فهي له فإن كان قضاه من مثنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء زاد الروذباري يف 
  روايته وأميا امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو مل يقتض فهو أسوة الغرماء 

مد بن يوسف أنبأ أبو إسحاق ثنا جعفر بن حممد ثنا عبد اهللا بن عبد اجلبار اخلبائري ثنا وأخربنا أبو حم - ١١٠٣٩
  فذكره بنحوه دون قصة اهلالك : إمساعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري 

ورواه اليمان بن عدي عن الزبيدي عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه  - ١١٠٤٠
وهو ضعيف أخربناه أبو احلسن بن أيب املعروف اإلسفرائيين أنبأ بشر بن أمحد ثنا أبو احلسني عبد اهللا بن : م و سل

حممد السمناين ثنا عمرو بن عثمان ثنا اليمان بن عدي حدثين الزبيدي فذكره مبعىن حديث إمساعيل يف املنت وخالفه 
احلسن علي بن عمر احلافظ قال إمساعيل بن عياش مضطرب يف اإلسناد أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو 

   ٣احلديث وال يثبت هذا عن الزهري وإمنا هو مرسل وخالفه اليمان بن عدي يف إسناده واليمان بن عدي ضعيف 

  باب احلجر على املفلس وبيع ماله يف ديونه

الفضل البلخي ثنا سليمان الشاذكوين  أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن - ١١٠٤١
ثنا هشام بن يوسف ح وأخربنا أبو بكر حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن منصور التوقايت هبا وأبو القاسم 

احلسن بن حممد بن حبيب املفسر بنيسابور قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا إبراهيم بن فهد البصري 



أن النيب صلى اهللا : يم بن معاوية ثنا هشام بن يوسف أنبأ معمر عن الزهري عن بن كعب بن مالك عن أبيه ثنا إبراه
  عليه و سلم حجر على معاذ بن جبل ماله وباعه يف دين كان عليه 

بن وحدثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ إمالء ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه ثنا احلسن  - ١١٠٤٢
علي بن زياد ثنا إبراهيم بن موسى ثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك 

كان معاذ بن جبل رضي اهللا عنه شابا حليما مسحا من أفضل شباب قومه ومل يكن ميسك شيئا فلم : عن أبيه قال 
يه و سلم فكلم غرماءه فلو تركوا أحدا من أجل يزل يدان حىت أغرق ماله كله يف الدين فأتى النيب صلى اهللا عل

أحد لتركوا معاذا من أجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فباع هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعين ماله 
  حىت قام معاذ بغري شيء هكذا رواه هشام بن يوسف الصنعاين عن معمر وخالفه عبد الرزاق يف إسناده فرواه 

خربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا كما أ - ١١٠٤٣
كان معاذ بن جبل رضي اهللا : أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن بن كعب بن مالك قال 

ن عليه دين أغلق ماله فكلم رسول اهللا عنه شابا مجيال مسحا من خري شباب قومه ال يسأل شيئا إال أعطاه حىت دا
صلى اهللا عليه و سلم يف أن يكلم له غرماءه ففعل فلم يضعوا له شيئا فلو ترك ألحد بكالم أحد لترك ملعاذ بكالم 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فدعاه النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم يربح من أن باع ماله وقسمه بني 
معاذ رضي اهللا عنه وال مال له وكذلك رواه عبد اهللا بن املبارك عن معمر مل يقل عن أبيه وقال عن غرمائه قال فقام 

الزهري عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك قال كان معاذ فذكره وروى من وجهني ضعيفني عن جابر بن عبد اهللا 
  يف قصة معاذ 

ائيين ثنا داود بن احلسني البيهقي ثنا حيىي بن حيىي وحدثنا أبو جعفر املستملي أنبأ بشر بن أمحد اإلسفر - ١١٠٤٤
أن غالمني من جهينة كان بينهما غالم فأعتق أحدمها : ثنا سفيان عن بن أيب ليلى عن إمساعيل بن رجاء عن أيب جملز 

  نصيبه فحبسه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت باع فيه غنيمة له هذا مرسل 

ر أمحد بن علي الدامغاين ببيهق أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربنا أبو يعقوب إسحاق وقد أخربنا أبو منصو - ١١٠٤٥
بن خالويه البابسريي ثنا سهل بن عثمان ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن احلسن بن عمارة عن القاسم بن عبد 

دمها فأتى النيب صلى اهللا كان رجالن من جهينة بينهما غالم فأعتقه أح: الرمحن عن أبيه عن عبد اهللا بن مسعود قال 
عليه و سلم فضمنه إياه وكانت له قريب من مائيت شاة فباعها فأعطاها صاحبه احلسن بن عمارة ضعيف وقد رواه 

  الثوري عن بن أيب ليلى عن القاسم بن عبد الرمحن عن أيب جملز مرسال وهو أشبه 

أنبا أبو عمر وإمساعيل بن جنيد السلمي ثنا حممد وأخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة  - ١١٠٤٦
أن رجال من جهينة كان : بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكري ثنا مالك عن عمر بن عبد الرمحن بن دالف عن أبيه 

يشتري الرواحل فيغايل هبا مث يسرع السري فيسبق احلاج فأفلس فرفع أمره إىل عمر بن اخلطاب فقال أما بعد أيها 
فإن األسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق احلاج إال أنه قد أدان معرضا فأصبح وقد رين الناس 

  به فمن كان له عليه دين فليأتينا بالغداة نقسم ماله بني غرمائه وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب 



بن أمحد ثنا علي بن حجر عن إمساعيل بن إبراهيم  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا جعفر - ١١٠٤٧
   ٤نبئت عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مبثل ذلك وقال نقسم ماله بينهم باحلصص : عن أيوب قال 

  باب حلول الدين على امليت

عي أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشاف - ١١٠٤٨
إبراهيم بن سعد عن أبيه ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا الفضل بن حممد ثنا أبو ثابت 
ثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  عنه نفس املؤمن معلقة بدينه حىت يقضى : 

أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو طاهر احملمد آباذي ثنا أمحد بن يوسف السلمي ح وأخربنا أبو حممد  - ١١٠٤٩
عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور قاال ثنا عبد الرزاق أنبأ سفيان 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى على جنازة : عان بن مشنج عن مسرة الثوري أخربين أيب عن الشعيب حدثين مس
فلما انصرف قال أههنا من آل فالن أحد فقال ذاك مرارا قال فقام رجل جير إزاره من مؤخر الناس فقال له النيب 

يت أهله ومن يتحرون صلى اهللا عليه و سلم أما أين مل أنوه بامسك إال خلري إن فالنا لرجل منهم مأسور بدينه فلو رأ
أمره قاموا فقضوا عنه لفظ حديث البغدادي وروي يف حلول الدين على امليت عن بن عمر مرفوعا وعن زيد بن 

   ٥ثابت موقوفا وكالمها ضعيف 

  باب ال يؤاجر احلر يف دين عليه وال يالزم إذا مل يوجد له شيء قال اهللا

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن  - ١١٠٥٠} وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة { تعاىل 
عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا بن بكري ثنا الليث ح قال وأنبأ أمحد بن عبيد ثنا عباس بن الفضل ثنا أبو الوليد ثنا 

رجل يف  أصيب: الليث بن سعد عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن عياض بن عبد اهللا بن سعد عن أيب سعيد قال 
عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مثار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تصدقوا عليه 
فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خذوا ما وجدمت وليس لكم إال 

  يث ذلك رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة عن الل

أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا عبد اهللا بن حممد بن زكريا ثنا حممد بن  - ١١٠٥١
أن معاذ بن جبل وهو أحد : بكري ثنا بن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخربين عبد الرمحن بن كعب 

هللا عليه و سلم فلم يزد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قومه من بين سلمة كثر دينه على عهد رسول اهللا صلى ا
  غرماءه على أن خلع هلم ماله 

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم األصبهاين  - ١١٠٥٢
كان : ن رفاعة عن جابر بن عبد اهللا قال ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر حدثين عيسى بن النعمان عن معاذ ب

معاذ بن جبل من أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا وأمسحهم كفا فأدان دينا كثريا فلزمه غرماؤه حىت تغيب عنهم 



أياما يف بيته حىت استأدى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غرماؤه فأرسل إليه يدعوه فجاءه ومعه غرماؤه فقالوا يا 
ذ لنا حقنا منه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رحم اهللا من تصدق عليه قال فتصدق عليه ناس رسول اهللا خ

وأىب آخرون وقالوا يا رسول اهللا خذ لنا حبقنا منه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اصرب هلم يا معاذ قال فخلعه 
اقتسموه بينهم فأصاهبم مخسة أسباع حقوقهم قالوا يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ماله فدفعه إىل غرمائه ف

رسول اهللا بعه لنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خلوا عنه فليس لكم عليه سبيل تفرد ببعض ألفاظه الواقدي 
٦   

  باب ما جاء يف بيع احلر املفلس يف دينه

حممد بن حيان ثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن  أخربنا أمحد بن حممد بن أمحد بن احلارث الفقيه أنبأ أبو - ١١٠٥٣
أن النيب : ثنا إبراهيم بن احلسن املصيصي ثنا حجاج عن بن جريج أخربين عمرو بن دينار عن أيب سعيد اخلدري 

  صلى اهللا عليه و سلم باع حرا أفلس يف دينه رواه غريه عن حجاج بن حممد بالشك يف إسناده 

ارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ أنبأ أمحد بن حممد بن اجلراح ثنا يوسف بن أخربنا أبو بكر بن احل - ١١٠٥٤
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم باع : سعيد ثنا حجاج عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن أيب سعيد أو أيب سعد 

  حرا أفلس 

بن حممد الواسطي ثنا هدبة بن  أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إبراهيم - ١١٠٥٥
أن رجال قدم املدينة فذكر أنه : خالد ثنا محاد بن اجلعد عن قتادة عن عمرو بن احلارث أن يزيد بن أيب حبيب حدثه 

يقدم له مبال فأخذ ماال كثريا فاستهلكه فأخذ الرجل فوجد ال مال له فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يباع 
  هذا منقطع 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى احلريي  - ١١٠٥٦
قاال ثنا حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا حممد بن بشار ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن 

ندرية يقال له سرق فقلت له ما هذا االسم فقال اسم مسانيه رسول قال رأيت شيخا باإلسك: دينار ثنا زيد بن أسلم 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولن أدعه قلت ومل مساك قال قدمت املدينة فأخربهتم أن مايل يقدم فبايعوين فاستهلكت 

ي اشتراين ما تصنع أمواهلم فاتوا يب النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أنت سرق فباعين بأربعة أبعرة فقال الغرماء للذ
به قال أعتقه قالوا فلسنا بأزهد يف األجر منك فاعتقوين بينهم وبقي امسي ومبعناه رواه عبد الرمحن وعبد اهللا ابنا زيد 

بن أسلم عن أبيهما أمت من ذلك يف اشترائه من أعرايب ناقة واستهالكه مثنها ورواه مسلم بن خالد الزجني عن زيد 
 عن سرق قال اإلمام أمحد ورواه شيخنا يف املستدرك فيما مل نقرأ عليه عن أيب بكر بن بن أسلم عن بن البيلماين

عتاب العبدي عن أيب قالبة عن عبد الصمد عن عبد الرمحن عن زيد بن أسلم عن عبد الرمحن بن البيلماين قال 
لهم ليسوا بأقوياء رأيت شيخا يف اإلسكندرية فذكره أمت من حديث بن بشار ومدار حديث سرق على هؤالء وك

عبد الرمحن بن عبد اهللا وابنا زيد وإن كان احلديث عن زيد عن بن البيلماين فابن البيلماين ضعيف يف احلديث ويف 
إمجاع العلماء على خالفه وهم ال جيمعون على ترك رواية ثابتة دليل على ضعفه أو نسخه إن كان ثابتا وباهللا 

  التوفيق 



كان : ود يف املراسيل عن حممد بن عبيد عن حممد بن ثور عن معمر عن الزهري قال وفيما ذكر أبو دا - ١١٠٥٧
يكون على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ديون على رجال ما علمنا حرا بيع يف دين أخربناه أبو بكر حممد 

   ٧بن حممد أنبأ أبو احلسني الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره 

  هدة ورجوع املشتري بالدركباب الع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عمرو بن  - ١١٠٥٨
عون أنبأ هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن جندب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  وجده ويتبع البيع من باعه رواه أبو داود عن عمرو بن عون مبعناه  الرجل أحق بعني ماله إذا: و سلم 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو  - ١١٠٥٩
صلى اهللا معاوية ثنا احلجاج بن أرطأة عن سعيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن مسرة بن جندب قال قال رسول اهللا 

إذا ضاع ألحدكم متاع أو سرق له متاع فوجده يف يد رجل بعينه فهو أحق به ويرجع املشتري على : عليه و سلم 
   ٨البائع بالثمن 

  باب حبس من عليه الدين إذا مل يظهر ماله وما على الغىن يف املطل

ثنا عبد اهللا بن حممد بن أيب مرمي ثنا أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري  - ١١٠٦٠
الفريايب ثنا سفيان عن وبر بن أيب دليلة عن فالن بن فالن عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى 

الواجد حيل عرضه وعقوبته قال سفيان يعين عرضه أن يقول ظلمين يف حقي وعقوبته يسجن : اهللا عليه و سلم يل 
  هو حممد بن عبد اهللا بن ميمون بن مسيكة فالن بن فالن هذا 

أخربنا علي بن بشران أنبأ حممد بن عمرو الرزاز أنبأ حيىي بن جعفر ثنا الضحاك أبو عاصم ثنا وبر بن  - ١١٠٦١
أيب دليلة عن حممد بن عبد اهللا ح وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو نصر بن قتادة قاال أنبأ أبو عمرو بن جنيد 

و مسلم الكجي وهو إبراهيم بن عبد اهللا ثنا أبو عاصم عن وبر بن أيب دليلة عن حممد بن عبد اهللا بن ميمون أنبأ أب
  يل الواجد حيل عرضه وعقوبته : عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

داود ثنا النفيلي ثنا عبد اهللا بن املبارك عن وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو  - ١١٠٦٢
  فذكره قال بن املبارك حيل عرضه يغلظ له وعقوبته حيبس له : وبر بن أيب دليلة عن حممد بن ميمون 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن  - ١١٠٦٣
إن من الظلم مطل الغىن وإذا : ذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مهام بن منبه قال ه

اتبع أحدكم على ملي فليتبع رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من وجه 
   ٩آخر عن معمر 

  باب ما جاء يف التقاضي



فظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبيد اهللا املنادى ثنا وهب بن أخربنا أبو عبد اهللا احلا - ١١٠٦٤
كنت قينا يف اجلاهلية وكان يل على : جرير ثنا شعبة عن األعمش عن أيب الضحى عن مسروق عن خباب قال 

تك اهللا مث يبعثك العاص بن وائل دراهم فأتيته أتقاضاه فقال ال أقضيك حىت تكفر مبحمد فقلت واهللا ال أكفر حىت ميي
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال ألوتني ماال وولدا { قال فذرين حىت أموت مث أبعث فأوتى ماال وولدا فأقضيك فنزل 

  رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق عن وهب بن جرير وأخرجه مسلم من أوجه عن األعمش } 

ن أمحد بن فارس ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ب - ١١٠٦٥
أن أعرابيا : شعبة عن سلمة بن كهيل قال مسعت أبا سلمة بن عبد الرمحن بن عوف مبىن حيدث عن أيب هريرة 

يتقاضى على النيب صلى اهللا عليه و سلم دينا كان له عليه فأغلظ له فهم به أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 
 صلى اهللا عليه و سلم دعوه فإن لصاحب احلق مقاال مث قال أقضوه فقالوا ال جند إال سنا أفضل من سنه فقال النيب

  قال اشتروه وأعطوه فإن خريكم أحسنكم قضاء أخرجاه يف الصحيح من حديث شعبة 

يان حدثين أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سف - ١١٠٦٦
حممد بن أيب السري ثنا الوليد بن مسلم حدثين حممد بن محزة بن يوسف بن عبد اهللا بن سالم عن أبيه عن جده قال 

إن اهللا ملا أراد هدي زيد بن سعنة قال زيد ما من عالمات النبوة شيء إال وقد عرفتها يف : قال عبد اهللا بن سالم 
إليه إال اثنتان مل أخربمها منه يسبق حلمه جهله وال تزيده شده اجلهل  وجه حممد صلى اهللا عليه و سلم حني نظرت

عليه إال حلما فذكر احلديث يف مبايعته قال زيد بن سعنة فلما كان قبل حمل األجل بيومني أو ثالثة خرج رسول اهللا 
به رضي اهللا عنهم صلى اهللا عليه و سلم يف جنازة رجل من األنصار ومعه أبو بكر وعمر وعثمان يف نفر من أصحا

فلما صلى على اجلنازة ودنا من جدار ليجلس إليه أتيته فنظرت إليه بوجه غليظ مث أخذت مبجامع قميصه وردائه 
فقلت أقضين يا حممد حقي فواهللا ما علمتكم بين عبد املطلب ملطال لقد كان يل مبخالطتكم علم فنظرت إىل عمر 

 رماين ببصره فقال يا يهودي أتفعل هذا برسول اهللا صلى اهللا عليه و وعيناه تدوران يف وجهه كالفلك املستدير مث
سلم فوالذي بعثه باحلق لوال ما أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسك قال ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينظر إىل 

مرين حبسن عمر رضي اهللا عنه يف سكون وتؤدة وتبسم مث قال يا عمر أنا وهو كنا إىل غري هذا منك أحوج أن تأ
األداء وتأمره حبسن التباعة اذهب به يا عمر فاقضه حقه وزده عشرين صاعا من متر مكان ما رعته وذكر احلديث 

   ١٠يف إسالمه 

  باب ما جاء يف املالزمة

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن إبراهيم بن ملحان ثنا  - ١١٠٦٧
بن بكري حدثين الليث حدثين جعفر يعين بن ربيعة عن األعرج قال أخربين عبد اهللا بن كعب بن مالك حيىي 

أنه كان له مال على عبد اهللا بن أيب حدرد األسلمي فلقيه فلزمه فتكلما حىت : األنصاري عن كعب بن مالك 
ار بيده كأنه يقول النصف فأخذ ارتفعت األصوات فمر هبما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا كعب وأش

  نصف ما عليه وترك نصفا رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري وأخرجه مسلم فقال قال الليث فذكره 



أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا معاذ بن أسد ثنا النضر بن مشيل ثنا  - ١١٠٦٨
أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم بغرمي يل فقال يل : بادية عن أبيه عن جده قال هرماس بن حبيب رجل من أهل ال

  ألزمه مث قال يل يا أخا بين متيم ما تريد أن تفعل بأسريك 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو حامت حممد بن يعقوب بن إسحاق هبراة ثنا حممد بن عبد الرمحن  - ١١٠٦٩
أنه استعدى : أنبأ النضر بن مشيل ثنا هرماس بن حبيب العنربي عن أبيه عن جده  السامي ثنا إسحاق بن إبراهيم

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على غرميه فقال ألزمه مث لقيه بعد ذلك فقال ما فعل أسريك يا أخا بين العنرب 

ري ثنا حممد بن مسلم بن أخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو احلسن علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابو - ١١٠٧٠
: وارة ثنا حممد بن سعيد بن سابق ثنا عمرو بن أيب قيس عن بن أيب ليلى عن أخيه عن أبيه عن أيب بن كعب قال 

دخل نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم املسجد وأيب بن كعب مالزم رجال قال فصلى وقضى حاجته مث خرج فإذا هو 
ن يا أيب من طلب أخاه فليطلبه بعفاف واف أو غري واف فلما مسع ذلك تركه مالزمه قال حىت اآلن يا أيب حىت اآل

وتبعه قال فقال يا نيب اهللا قلت قبل من طلب أخاه فليطلبه بعفاف واف أو غري واف قال نعم قال يا نيب اهللا ما 
ستوف حقه أو العفاف قال غري شامته وال متشدد عليه وال متفحش عليه وال مؤذيه قال واف أو غري واف قال م

   ١١تارك بعضه 

  باب استحالف من ذكر عسرة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن سهل بن حبر ثنا أبو الطاهر  - ١١٠٧١
بن صاحل  أمحد بن عمرو ح وأخربنا أبو عبد اهللا أخربين أبو أمحد احلافظ أنبأ عبد اهللا بن سليمان بن األشعث ثنا أمحد
أنه كان : قاال ثنا بن وهب أخربين جرير بن حازم عن أيوب عن حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه 

يطلب رجال حبق فاختفى منه فقال ما محلك على هذا قال العسرة قال فاستحلفه على ذلك فحلف فدعا بصكه 
سلم يقول من آسى معسرا أو وضع عنه جناه اهللا من كرب يوم  فأعطاه إياه وقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  القيامة لفظ حديث أمحد بن صاحل ورواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو حممد دعلج بن أمحد ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا إسحاق بن  - ١١٠٧٢
ج عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه وعن أيب الزناد عن عبد اهللا بن عامر راهويه أنبأ الوليد بن مسلم عن بن جري

أن أبا بكر الصديق وعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما كانا يستحلفان املعسر باهللا ما جتد ما : بن ربيعة وغريهم 
   ١٢تقضيه من عرض وال فرض أو قال ناض ولئن وجدت من حيث ال يعلم لتقضينه مث خيليان سبيله 

  باب حبسه إذا اهتم وختليته مىت علمت عسرته وحلف عليها

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر حممد بن احلسن احملمدآباذي ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد  - ١١٠٧٣
هتمة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم حبس رجال يف : الرزاق أنبأ معمر عن هبز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده 

  ساعة من هنار مث خلى عنه 



وأخربنا أبو الفتح العمري ثنا أبو القاسم السقطي مبكة ثنا أبو جعفر حممد بن حيىي بن عمر بن علي بن  - ١١٠٧٤
إمنا احلبس حىت : حرب ثنا علي بن حرب ثنا سفيان عن حممد بن إسحاق عن أيب جعفر أن عليا رضي اهللا عنه قال 

   ١٣د ذلك فهو جور يتبني لإلمام فما حبس بع

  باب من باع سلعة بدين مث طلب منه كفيال

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم األردستاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد ثنا علي بن احلسن  - ١١٠٧٥
غين أنه مفلس بعت سلعة من رجل فلما بعته إياه بل: ثنا عبد اهللا بن الوليد عن سفيان ثنا عبد العزيز بن رفيع قال 

فأتيت به شرحيا فقلت خذ يل منه كفيال فقال شريح مالك حيث وضعته فأىب أن يأخذ يل كفيال قال قلت فإين 
   ٢٤شرطت عليه فإن أتبعتها نفسي فأنا أحق هبا فقال شريح قد أقررت بالبيع فبينتك على شرطك 

  كتاب احلجر

ال اهللا عز و جل وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح باب احلجر على الصيب حىت يبلغ ويؤنس منه الرشد ق ١( 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن صاحل بن هانئ ثنا  - ١١٠٧٦فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهلم 

جندة أن : حممد بن عمرو احلرشي ثنا القعنيب ثنا سليمان بن بالل عن جعفر بن حممد عن أبيه عن يزيد بن هرمز 
كتب إىل بن عباس يسأله مىت ينقضي يتم اليتيم فكتب إليه بن عباس وكتبت تسألين مىت ينقضي يتم اليتيم ولعمري 
إن الرجل لتنبت حليته وأنه لضعيف األخذ لنفسه ضعيف العطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صاحل ما يأخذ الناس فقد 

  ن القعنيب ذهب عنه اليتم وذكر احلديث رواه مسلم يف الصحيح ع

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن بن منصور ثنا هارون بن يوسف ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان  - ١١٠٧٧
كتب جندة احلروري إىل بن عباس فذكر احلديث : عن إمساعيل بن أمية عن سعيد املقربي عن يزيد بن هرمز قال 

تيم مىت ينقطع عنه اسم اليتيم وأنه ال ينقطع عنه اسم اليتيم حىت قال فقال ليزيد اكتب إليه وكتبت تسألين عن الي
  يبلغ ويؤنس منه الرشد رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر 

وأما ما سألت عن انقضاء يتم اليتيم فإذا : ورواه قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز عن بن عباس قال  - ١١٠٧٨
ادفع إليه ماله أخربناه حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن بلغ احللم وأونس منه رشده فقد انقضى يتمه ف

إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ وهب بن جرير بن حازم حدثين أيب قال مسعت قيسا فذكره 
   ٢رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم 

  باب البلوغ بالسن

 بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أخربنا أبو حممد عبد اهللا - ١١٠٧٩
سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن عبيد اهللا بن عمر ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامد 

ن عبيد عن عبيد اهللا بن عمر عن املقرئ قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حممد ب
عرضين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم أحد يف القتال وأنا بن أربع عشرة سنة فلم : نافع عن بن عمر قال 



جيزين فلما كان يوم اخلندق وأنا بن مخس عشرة فأجازين فقدمت على عمر بن عبد العزيز وعمر يومئذ خليفة 
ا احلد بني الصغري والكبري وكتب إىل عماله أن أفرضوا بن مخس عشرة وما كان فحدثته هبذا احلديث فقال إن هذ

  سوى ذلك فأحلقوه بالعيال لفظ حديث حممد بن عبيد أخرجاه من حديث عبيد اهللا بن عمر 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن عبد اهللا بن قريش أنبأ احلسن بن سفيان ثنا حممد بن عبد  - ١١٠٨٠
فذكر احلديث مبثله إال أنه قال وعرضين يوم اخلندق وأنا بن مخس عشرة سنة :  بن منري ثنا أيب ثنا عبيد اهللا اهللا

فأجازين قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز فذكره إال أنه قال ومن كان دون ذلك فاجعلوه يف العيال رواه 
  البخاري من وجهني آخرين عن عبيد اهللا مسلم يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن منري وأخرجه 

ورواه بن جريج عن عبيد اهللا بن عمر وزاد فيه عند قوله فلم جيزين ومل يرين بلغت وأخربنيه الشريف  - ١١٠٨١
أبو الفتح االمام العمري أنبأ أبو حممد عبد الرمحن بن أيب شريح ثنا أبو حممد حيىي بن حممد بن صاعد ثنا علي بن 

فذكره بزيادته ومعناه اال أنه مل يذكر يف العيال قال بن صاعد يف هذا : بن بكر الربساين ثنا بن جريج  مسلم ثنا حممد
  احلديث حرف غريب وهو قوله ومل يرين بلغت 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي أخربين املنيعي ثنا أبو بكر بن  - ١١٠٨٢
عرضت : ثنا عبد اهللا بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال أيب شيبة 

على النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم أحد وأنا بن أربع عشرة سنة فاستصغرين مث عرضت عليه عام اخلندق وأنا بن 
بن أيب شيبة وكذلك قاله عبد الوهاب الثقفي مخس عشرة سنة فأجازين رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر عبد اهللا 

  عن عبيد اهللا فاستصغرين فردين مع الغلمان 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن املثىن وحممد بن  - ١١٠٨٣
عرضين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم :  بشار قاال ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر قال

يوم أحد وأنا بن أربع عشرة سنة فاستصغرين وردين مع الغلمان فلما كان يوم اخلندق عرضين وأنا بن مخس عشرة 
قال فأجازين قال عبيد اهللا وكتب عمر بن عبد العزيز أن أجيزوا يف الفرض بن مخس عشرة قال عبيد اهللا ال أرى 

ذا رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن ويف حديث محاد بن زيد عن عبيد اهللا عن نافع عن بن نافعا إال حدثه هب
عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل بن عمر ورافع بن خديج يوم اخلندق ومها ابنا مخس عشرة سنة رواه 

  إسحاق عن روح عنه 

ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا  أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي السكري - ١١٠٨٤
عرضت على النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم بدر وأنا بن : أبو معاوية عن أيب معشر عن نافع عن بن عمر قال 

ثالث عشرة سنة فلم جيزين يف املقاتلة وعرضت عليه يوم أحد وأنا بن أربع عشرة سنة فلم جيزين يف املقاتلة 
  رضت عليه يوم اخلندق وأنا بن مخس عشرة سنة فأجازين يف املقاتلة وع

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل ثنا  - ١١٠٨٥
هللا صلى هذه مغازي رسول ا: إبراهيم بن املنذر احلزامي ثنا حممد بن فليح عن موسى بن عقبة عن بن شهاب قال 



اهللا عليه و سلم اليت قاتل فيها يوم بدر يف رمضان من سنة اثنتني مث قاتل يوم أحد يف شوال سنة ثالث مث قاتل يوم 
اخلندق وهو يوم األحزاب وبين قريظة يف شوال سنة أربع مث قاتل بين املصطلق وبين حليان يف شعبان من سنة مخس 

الفتح يف رمضان من سنة مثان وقاتل يوم حنني وحاصر أهل الطائف يف مث قاتل يوم خيرب من سنة ست مث قاتل يوم 
  شوال سنة مثان وذكر باقي احلديث 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثين حسان  - ١١٠٨٦
غازي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اليت قاتل بن عبد اهللا عن بن هليعة ثنا أبو األسود عن عروة قال هذا ذكر م

فيها قال يعقوب ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا حممد بن فليح عن موسى عن بن شهاب قال هذا ذكر مغازي رسول اهللا 
  فذكره مبثل رواية حنبل : صلى اهللا عليه و سلم اليت قاتل فيها 

مد بن املؤمل ثنا الفضل بن حممد بن املسيب ثنا أمحد بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حم - ١١٠٨٧
كانت بدر لسنة ونصف من مقدم رسول اهللا صلى اهللا : حنبل ثنا موسى بن داود قال مسعت مالك بن أنس قال 

عليه و سلم املدينة وأحد بعدها بسنة واخلندق سنة أربع وبين املصطلق سنة مخس وخيرب سنة ست واحلديبية يف سنة 
  والفتح سنة مثان وقريظة يف سنة اخلندق  خيرب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار العطاردي ثنا يونس  - ١١٠٨٨
كانت غزوة أحد يف شوال سنة ثالث وهبذا اإلسناد عن بن إسحاق قال كانت : بن بكري عن حممد بن إسحاق قال 

شوال سنة مخس قال الشيخ وقول عروة بن الزبري مث الزهري يف رواية موسى بن عقبة عنه مث مالك غزوة اخلندق يف 
بن أنس يف غزوة اخلندق أهنا كانت سنة أربع أوىل بالصحة من قول من قال أهنا كانت سنة مخس ملوافقة أقواهلم 

أهل العلم بني أقواهلم بأن  حديث بن عمر مع اتصال حديث بن عمر وثبوته وانقطاع قول غريه وقد مجع بعض
أحدا كانت لسنتني ونصف من مقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة واخلندق ألربع سنني ونصف من 

مقدمه وقول من قال سنة أربع أراد بعد متام أربع وقبل متام اخلامسة ومن قال سنة مخس أراد بعد متام أربع 
وم أحد وأنا بن أربع عشرة سنة إين طعنت يف الرابع عشر وقوله يف يوم والدخول يف اخلامسة وقول بن عمر يف ي

اخلندق وأنا بن مخس عشرة سنة إين استكملتها وزدت عليها إال أنه مل ينقل الزيادة لعلمه بداللة احلال وتعلق احلكم 
 األسود عن عروة باخلمس عشرة دون الزيادة واهللا أعلم وهذه الطريقة عندي أصح ففي قصة اخلندق يف مغازي أيب

  ومغازي موسى بن عقبة أنه كان بني أحد واخلندق سنتان واهللا أعلم 

وأما الذي رواه حممد بن القاسم الطائكاين عن أيب املقاتل السمرقندي عن عوف عن خالس عن أيب  - ١١٠٨٩
عشرة فهو فيما أخربنا أبو هريرة مرفوعا رفع القلم عن ثالثة عن الغالم حىت حيتلم فإن مل حيتلم حىت يكون بن مثان 

عبد اهللا أخربين أمحد بن أيب عثمان الزاهد ثنا إبراهيم بن سعد التويكي ثنا حممد بن القاسم الطائكاين ذكره يف 
حديث طويل موضوع وحممد بن القاسم هذا كان معروفا بوضع احلديث نعوذ باهللا من اخلذالن وروى قتادة عن 

ال يصح وهو بإسناده يف اخلالفيات : رة أقيمت عليه احلدود وإسناده ضعيف أنس مرفوعا الصيب إذا بلغ مخس عش
أخربنا أبو حممد  - ١١٠٩٠قال جماهد احللم } حىت إذا بلغوا النكاح { باب البلوغ باالحتالم قال اهللا تعاىل  ٣

فراين ثنا عاصم بن علي عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد بن الصباح الزع
ثنا أيب عن خالد احلذاء عن أيب الضحى عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



رفع القلم عن ثالثة عن النائم حىت يستيقظ وعن الغالم حىت حيتلم وعن اجملنون حىت يفيق ورويناه من حديث : سلم 
أيب ظبيان عن بن عباس رضي اهللا عنه عن علي مرفوعا وموقوفا ومن حديث  وهيب عن خالد احلذاء ومن حديث

  أيب ظبيان عن علي رضي اهللا عنه مرفوعا 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا حيىي بن حممد  - ١١٠٩١
 عن أبيه عن سعيد بن عبد الرمحن بن رقيش أنه مسع شيوخا من بين املديين ثنا عبد اهللا بن خالد بن سعيد بن أيب مرمي

عمرو بن عوف ومن خاله عبد اهللا بن أيب أمحد قال قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه حفظت عن رسول اهللا 
 ال يتم بعد احتالم وال صمات يوم إىل الليل وروي ذلك من وجه آخر عن علي وعن جابر: صلى اهللا عليه و سلم 

  بن عبد اهللا مرفوعا 

وأخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف املهرجاين هبا ثنا بشر بن أمحد ثنا احلسن بن علي بن القطان ثنا  - ١١٠٩٢
عبيد اهللا بن عمر القواريري ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا إمساعيل بن مسيع ثنا أبو رزين قال قالت عائشة رضي اهللا 

   ٤عليها ما على أمهاهتا من الستر إذا احتلمت املرأة ف: عنها 

  باب بلوغ املرأة باحليض

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن حممد الربيت القاضي  - ١١٠٩٣
ئشة رضي اهللا ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا محاد بن سلمة عن قتادة عن حممد بن سريين عن صفية بنت احلارث عن عا

  ال تقبل صالة حائض إال خبمار : عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن عبيد ثنا محاد بن زيد عن أيوب  - ١١٠٩٤
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و :  عن حممد أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات هلا فقالت

سلم دخل ويف حجريت جارية فألقى إيل حقوه وقال شقيه بشقتني فاعطي هذه نصفا والفتاة اليت عند أم سلمة نصفا 
  فإين ال أراها إال قد حاضت أو ال أرامها إال قد حاضتا 

أبو القاسم البغوي ثنا علي بن اجلعد  أخربنا الفقيه أبو الفتح العمري أنبأ عبد الرمحن بن أيب شريح ثنا - ١١٠٩٥
إذا حاضت اجلارية وجب عليها ما جيب : أنبأ شريك عن عثمان بن أيب زرعة عن ماهان احلنفي عن أم سلمة قالت 

   ٥على أمها تقول من الستر 

  باب البلوغ باإلنبات

م ثنا سليمان بن حرب ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أبو مسل - ١١٠٩٦
ملا نزلت بنو قريظة على حكم سعد رضي اهللا : شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أيب أمامة عن أيب سعيد اخلدري قال 

عنه فبعث إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان قريبا فجاء على محار فلما دنا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
لس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إن هؤالء نزلوا على حكمك قال فإين قوموا إىل سيدكم فجاء فج



أحكم فيهم أن يقتل املقاتلة وأن تسىب الذرية فقال لقد حكمت فيهم حبكم اهللا رواه البخاري يف الصحيح عن 
  سليمان بن حرب وغريه وأخرجه مسلم من وجهني أخرين عن شعبة 

ي بن حممد بن علي بن السقاء وأبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ قاال أنبأ أخربنا أبو احلسن عل - ١١٠٩٧
احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا حممد بن كثري أنبأ سفيان ثنا عبد امللك بن عمري 

ت الشعر مل يقتل كنت من سيب قريظة وكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ومن مل ينب: حدثين عطية القرظي قال 
  وكنت فيمن مل ينبت 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب ثنا الفضل بن عبد اجلبار ثنا النضر بن  - ١١٠٩٨
مشيل أنبأ شعبة ح وأخربنا أبو عبد اهللا قال وأخربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن 

عرضت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : يب إياس ثنا شعبة عن عبد امللك بن عمري عن عطية القرظي قال أ
يوم قريظة فشكوا يف فأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم أن ينظر إيل هل أنبت فنظروا إىل فلم جيدوين أنبت فخلى عين 

  وأحلقين بالسيب 

احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد الواحد بن  أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ - ١١٠٩٩
عرضنا على النيب صلى اهللا عليه و سلم : غياث ثنا محاد بن سلمة عن عبد امللك بن عمري حدثين عطية القرظي قال 

  زمن قريظة فمن كان منا حمتلما أو نبتت عانته قتل قال فنظروا إيل فلم تكن نبتت عانيت فتركت 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ١١١٠٠
حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم املصري أنبأ بن وهب أخربين بن جريج وسفيان بن عيينة عن بن أيب جنيح عن جماهد 

لى اهللا عليه و سلم يوم قريظة جردوه فلما مل يروا أن أصحاب رسول اهللا ص: عن عطية رجل من بين قريظة أخربه 
  املواسي جرت على شعره يريد عانته تركوه من القتل لفظ حديث أيب عبد اهللا 

أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد الواحد بن  - ١١١٠١
أهنم : عن عمارة بن خزمية عن كثري بن السائب حدثين أبناء قريظة  غياث ثنا محاد بن سلمة أنبأ أبو جعفر اخلطمي

عرضوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زمن قريظة فمن كان منهم حمتلما أو نبتت عانته قتل أو مل يكن احتلم 
  أو نبتت عانته ترك 

عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا بن  وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن - ١١١٠٢
أن عمر رضي اهللا عنه رفع إليه غالم ابتهر جارية يف شعره : علية عن إمساعيل بن أمية عن حممد بن حيىي بن حبان 

فقالوا انظروا إليه فلم يوجد أنبت فدرا عنه احلد قال أبو عبيد رمحه اهللا وبعضهم يرويه عن عثمان رضي اهللا عنه 
  له ابتهر االبتهار أن يقذفها بنفسه يقول فعلت هبا كاذبا فإن كان قد فعل فهو اإلبتيار قال أبو عبيد قو

وأخربنا أبو بكر األردستاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان اجلوهري ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن  - ١١١٠٣
ى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بابن أت: الوليد ثنا سفيان ثنا أيوب بن موسى عن حممد بن حيىي بن حبان قال 



الصعبة قد ابتهر امرأة يف شعره قال انظروا إىل مؤتزره فنظروا فلم جيدوا أنبت الشعر فقال لو أنبت الشعر جللدته 
احلد وعن سفيان ثنا أبو حصني عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري قال أتى عثمان بن عفان رضي اهللا عنه بغالم وقد 

  إىل مؤتزره فنظروا فلم جيدوه أنبت الشعر فلم يقطعه  سرق فقال انظروا

أخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس األصم ثنا حممد بن إسحاق ثنا  - ١١١٠٤
: أبو اجلواب ثنا عمار هو بن رزيق عن أشعث بن سوار عن عبد اهللا بن حفص عن نافع عن عبد اهللا بن عمر قال 

   ٦أصاب الغالم احلد فارتبت فيه احتلم أم ال أنظر إىل عانته إذا 

  باب الرشد هو الصالح يف الدين وإصالح املال

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو احلسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد اهللا بن صاحل ثنا  - ١١١٠٥
وله تعاىل وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح فإن يف ق: معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس 

آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهلم قال يقول اهللا تبارك وتعاىل اختربوا اليتامى عند احللم فإن عرفتم منهم 
  الرشد يف حاهلم واإلصالح يف أمواهلم فادفعوا إليهم أمواهلم وأشهدوا عليهم 

ن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا يزيد بن أخربنا أبو عبد الرمح - ١١١٠٦
  صالحا يف دينه وحفظا ملاله : هارون أنبأ هشام عن احلسن قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن الطرائفي وأبو حممد الكعيب قاال ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا يزيد  - ١١١٠٧
يف قوله وابتلوا اليتامى يعين األولياء واألوصياء يقول أخربوهم : ثنا بكري بن معروف عن مقاتل بن حيان  بن صاحل

   ٧إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا يف الدين والرغبة فيه واصالحا ألمواهلم فادفعوا إليهم أمواهلم 

  ما ميلك باب املرأة يدفع إليها ماهلا إذا بلغت رشيدة ومتلك من ماهلا

الرجل من ماله قال اهللا تبارك وتعاىل وابتلوا اليتامى إىل أخر اآلية ومل يفرق وقال يف آية الطالق فنصف ما فرضتم 
إال أن يعفون وقال فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وقال فال جناح عليهما فيما افتدت به وقال 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلبيبة بنت سهل يف االختالع من زوجها من بعد وصية يوصني هبا أو دين وأذن ر
  بشيء تعطيه واختلعت موالة لصفية بنت أيب عبيد من زوجها بكل شيء هلا فلم ينكر ذلك عبد اهللا بن عمر 

ثنا  وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار أنبأ عبيد بن شريك ثنا حيىي بن بكري - ١١١٠٨
الليث عن يزيد بن أيب حبيب عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن كريب موىل بن عباس أن ميمونة بنت احلارث 

أعتقت وليدة هلا ومل تستأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه : أخربته أهنا 
ة قال أو فعلت قالت نعم قال أما أنه لو أعطيتها أخوالك كان قالت أشعرت يا رسول اهللا إين قد أعتقت وليديت فالن

  أعظم ألجرك رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري وأخرجه مسلم من وجه آخر عن بن بكري 



أنبأ أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا أمحد بن الوليد الفحام  - ١١١٠٩
بن حممد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن إسحاق األمناطي  ثنا حجاج

ثنا هارون بن عبد اهللا ثنا حجاج قال قال بن جريج أخربين بن أيب مليكة أن عباد بن عبد اهللا بن الزبري أخربه عن 
يا نيب اهللا انه ليس يل شيء إال ما أدخل علي : سلم فقالت  أمساء بنت أيب بكر أهنا جاءت النيب صلى اهللا عليه و

الزبري فهل علي من جناح يف أن أرضخ مما يدخل علي قال أرضخي ما استطعت وال توعي فيوعى اهللا عليك رواه 
  مسلم يف الصحيح عن هارون بن عبد اهللا وغريه ورواه البخاري عن حممد بن عبد الرحيم وغريه عن حجاج 

ربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا بن ملحان ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث ح وأخربنا أبو أخ - ١١١١٠
عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن سعيد بن أيب سعيد عن 

لم كان يقول يا نساء املسلمات ال حتقرن جارة جلارهتا ولو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و س: أبيه عن أيب هريرة 
  فرسن شاة رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة ورواه البخاري عن عبد اهللا بن يوسف عن الليث 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة  - ١١١١١
ال وحدثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب قال مسعت عطاء قال مسعت بن عن أيوب عن عطاء ح ق

إن رسول اهللا : عباس يقول أشهد على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو قال عطاء أشهد على بن عباس أنه قال 
ل معه فوعظهن وأمرهن صلى اهللا عليه و سلم خطب بعد الصالة يف يوم عيد مث أتى النساء وظن أنه مل يسمعهن وبال

بالصدقة فجعلت املرأة تلقي اخلامت والقرط وبالل يأخذ يف ناحية ثوبه لفظ حديث محاد ويف رواية شعبة خرج يوم 
فطر فصلى ركعتني مث خطب مث أتى النساء فأمرهن بالصدقة ومعه بالل فجعلن يلقني رواه البخاري يف الصحيح عن 

   ٨ظ محاد ورواه مسلم عن أيب الربيع عن محاد سليمان بن حرب عن شعبة قريبا من لف

  باب اخلرب الذي ورد يف عطية املرأة بغري إذن زوجها

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ثنا أبو علي حامد بن حممد اهلروي ثنا أبو مسلم إبراهيم  - ١١١١٢
أيب هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد بن عبد اهللا ثنا أبو عمر الضرير أنبأ محاد بن سلمة عن داود بن 

  ال جيوز للمرأة عطية يف ماهلا إذا ملك زوجها عصمتها : اهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود عن محاد ثنا حبيب  - ١١١١٣
إذا ملك الرجل : عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املعلم عن 

  املرأة مل جتز عطيتها إال بإذنه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ ثنا هشام بن علي وحممد بن غالب قاال ثنا موسى بن  - ١١١١٤
وحبيب املعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا  إمساعيل ثنا محاد عن داود بن أيب هند

  ال جيوز المرأة أمر يف ماهلا إذا ملك زوجها عصمتها رواه أبو داود عن موسى بن إمساعيل : عليه و سلم قال 



بن احلارث ثنا  وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أبو كامل ثنا خالد - ١١١١٥
ال جيوز : احلسني عن عمرو بن شعيب أن أباه أخربه عن عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  المرأة عطية إال بإذن زوجها 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي يعين يف هذا احلديث  - ١١١١٦
ه وليس بثابت فيلزمنا نقول به والقرآن يدل على خالفه مث السنة مث األثر مث املعقول وقال يف خمتصر البويطي مسعنا

والربيع قد ميكن أن يكون هذا يف موضع االختيار كما قيل ليس هلا أن تصوم يوما وزوجها حاضر إال بإذنه فإن 
تقت ميمونة رضي اهللا عنها قبل أن يعلم النيب فعلت فصومها جائز وإن خرجت بغري إذنه فباعت فجائز وقد أع

صلى اهللا عليه و سلم فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غريه على أن قول النيب صلى اهللا عليه و سلم إن كان قاله 
أدب واختيار هلا قال الشيخ الطريق يف هذا احلديث إىل عمرو بن شعيب صحيح ومن أثبت أحاديث عمرو بن 

ذا إال أن األحاديث اليت مضت يف الباب قبله أصح إسنادا وفيها ويف اآليات اليت احتج هبا شعيب لزمه إثبات ه
الشافعي رمحه اهللا داللة على نفوذ تصرفها يف ماهلا دون الزوج فيكون حديث عمرو بن شعيب حمموال على األدب 

فإن { لبالغني بالسفه قال اهللا تعاىل باب احلجر على ا ٩واالختيار كما أشار إليه يف كتاب البويطي وباهللا التوفيق 
قال الشافعي فأثبت الوالية } كان الذي عليه احلق سفيها أو ضعيفا أو ال يستطيع أن ميل هو فليملل وليه بالعدل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ  - ١١١١٧على السفيه والضعيف والذي ال يستطيع أن ميل وأمر وليه باإلمالء عليه 
احلسن بن يعقوب العدل ثنا حممد بن عبد الوهاب الفراء قال مسعت علي بن عثام يقول حدثين حممد أنبأ أبو الفضل 

أن عبد اهللا بن جعفر اشترى أرضا : بن القاسم الطلحي عن الزبري بن املديين قاضيهم عن هشام بن عروة عن أبيه 
فقال ما اشترى أحد بيعا أرخص مما  بستمائة ألف درهم قال فهم علي وعثمان أن حيجرا عليه قال فلقيت الزبري

اشتريت قال فذكر له عبد اهللا احلجر قال لو أن عندي ماال لشاركتك قال فإين أقرضك نصف املال قال فإين 
شريكك قال فأتامها علي وعثمان ومها يتراوضان قال ما تراوضان فذكرا له احلجر على عبد اهللا بن جعفر فقال 

  ال ال لعمري قال فإين شريكه فتركه أحتجران على رجل أنا شريكه قا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال مسعت  - ١١١١٨
عبد اهللا بن أمحد بن حنبل يقول حدثين عمرو الناقد ثنا أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم ثنا هشام بن عروة 

أتى الزبري بن العوام فقال إين اشتريت كذا وكذا وإن عليا يريد أن يأيت أمري املؤمنني :  بن جعفر عن أبيه أن عبد اهللا
عثمان يعين فيسأله أن حيجر علي فيه فقال الزبري رضي اهللا عنه أنا شريكك يف البيع وأتى على عثمان فذكر ذلك له 

الزبري قال الشافعي رمحه اهللا فعلي رضي اهللا  فقال عثمان رضي اهللا عنه كيف احجر على رجل يف بيع شريكه فيه
عنه ال يطلب احلجر إال وهو يراه والزبري رضي اهللا عنه لو كان احلجر باطال قال ال حيجر على بالغ حر وكذلك 

  عثمان بل كلهم يعرف احلجر يف حديث صاحبك 

بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر  - ١١١١٩
أبو اليمان ثنا شعيب ح قال وأنبأ حجاج بن أيب منيع عن جده عن الزهري قال حدثين عوف بن احلارث بن الطفيل 

أن عبد اهللا بن الزبري : وهو بن أخي عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم ألمها أن عائشة رضي اهللا عنها حدثت 
ء أعطته عائشة واهللا لتنتهني عائشة رضي اهللا عنها أو لنحجرن عليها فقالت أهو قال هذا فقالوا قال يف بيع أو عطا



نعم فقالت عائشة رضي اهللا عنها هو هللا علي نذر أن ال أكلم بن الزبري ابدا فاستشفع بن الزبري إليها حني طالت 
الذي نذرته فلما طال ذلك على بن الزبري كلم  هجرهتا إياه فقالت واهللا ال أشفع فيه أحدا أبدا وال أحنث يف النذر

املسور بن خمرمة وعبد الرمحن بن األسود بن عبد يغوث ومها من بين زهرة فقال هلما أنشدكما اهللا ملا أدخلتماين 
على عائشة فإهنا ال حيل هلا أن تنذر قطيعيت فأقبل به املسور وعبد الرمحن مشتملني بأرديتهما حىت استأذنا على 

رضي اهللا عنها فقاال السالم عليك ورمحة اهللا وبركاته أندخل فقالت عائشة رضي اهللا عنها ادخلوا فقالوا  عائشة
كلنا قالت نعم ادخلوا كلكم وال تعلم أن معهما بن الزبري فلما دخلوا دخل بن الزبري احلجاب فاعتنق عائشة وطفق 

كلمته وقبلت منه ويقوالن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  يناشدها ويبكي وطفق املسور وعبد الرمحن يناشداهنا إال ما
و سلم قد هنى عما قد علمت من اهلجرة وأنه ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ليال فلما أكثروا على عائشة 

من التذكرة والتحريج طفقت تذكرمها وتبكي وتقول إين قد نذرت والنذر شديد فلم يزاال هبا حىت كلمت بن 
مث أعتقت يف نذرها ذلك أربعني رقبة مث كانت تذكر نذرها ذلك بعد ما أعتقت أربعني رقبة مث تبكي حىت تبل الزبري 

دموعها مخارها رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان قال الشيخ فهذه عائشة رضي اهللا عنها ال تنكر احلجر وبن 
اهللا عليه و سلم من غري أن يروى عنه إنكاره ودل  الزبري يراه وقد كان احلجر معروفا على عهد رسول اهللا صلى

  على ذلك ما 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن الوليد الفحام ثنا عبد الوهاب ح  - ١١١٢٠
سعيد عن قتادة وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا حيىي بن جعفر ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ 

أن رجال كان على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يبتاع وكان يف عقدته ضعف فأتى : عن أنس بن مالك 
أهله نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا يا نيب اهللا احجر على فالن فإنه يبتاع ويف عقدته ضعف فدعاه نيب اهللا 

يا نيب اهللا إين ال أصرب عن البيع فقال صلى اهللا عليه و سلم إن كنت غري  صلى اهللا عليه و سلم فنهاه عن البيع فقال
تارك البيع فقل ها وها وال خالبة لفظ حديث الروذباري ويف رواية بن بشران أن رجال على عهد رسول اهللا صلى 

حل احلجر عليه ويف اهللا عليه و سلم كان يبايع والباقي سواء وكأن النيب صلى اهللا عليه و سلم حني رآه مل يره مب
  ترك إنكار احلجر دليل على جواز احلجر 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمرو عثمان بن حممد بن بشر ثنا  - ١١١٢١
هل إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا إمساعيل بن أيب أويس ثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أ

كانوا يقولون السفيه املوىل عليه واململوك طالقهما جائز وعتاقهما باطل إال أن السفيه يعتق أم ولده إن : املدينة أهنم 
   ١٠شاء 

  باب النهي عن إضاعة املال يف غري حقه

يم أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراه - ١١١٢٢
جرير عن منصور عن الشعيب عن وراد موىل املغرية بن شعبة عن املغرية بن شعبة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

إن اهللا حرم عليكم عقوق األمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم ثالثا قيل وقال وكثرة السؤال : سلم قال 
  أيب شيبة عن جرير ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم  وإضاعة املال رواه البخاري يف الصحيح عن عثمان بن



أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن إبراهيم بن الفضل الفحام ثنا حممد بن حيىي الذهلي ثنا  - ١١١٢٣
زعم يعلي بن عبيد ثنا حممد بن سوقة عن حممد بن عبيد اهللا الثقفي عن وراد قال كتب املغرية بن شعبة إىل معاوية و

إن اهللا حرم ثالثا وهنى عن ثالث عقوق : وراد أنه كتبه بيده أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  الوالدات ووأد البنات وال وهات وهنى عن ثالث قيل وقال وإضاعة املال وإحلاف السؤال 

عبد اهللا بن سليمان بن األشعث ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد احلافظ ثنا أبو بكر  - ١١١٢٤
مبعناه مل يقل وزعم وراد أنه كتبه : أيوب بن حممد الوزان ثنا مروان بن معاوية الفزاري ثنا حممد بن سوقة فذكره 

بيده قال حممد فأخربين عبد امللك أن سعيد بن جبري سئل عن إضاعة املال قال هو الرجل يرزقه اهللا الرزق فيجعله 
عليه أخرجاه يف الصحيح من حديث الشعيب عن وراد ورواه مسلم عن بن أيب عمر عن مروان بن يف حرام حرمه 

  معاوية 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا  - ١١١٢٥
النفقة يف غري حق :  بن مسعود قال شجاع بن الوليد عن زهري أن أبا إسحاق حدثهم عن أيب العبيدين عن عبد اهللا

   ٢٥هو التبذير 

  كتاب الصلح

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر بن حفص املقرئ بن احلمامي ببغداد أنبأ أبو بكر أمحد بن  - ١١١٢٦
حازم عن سلمان الفقيه قال قرئ على جعفر بن حممد بن شاكر وأنا أمسع ثنا إبراهيم بن محزة ثنا عبد العزيز بن أيب 

الصلح جائز بني املسلمني : كثري بن زيد عن الوليد بن رباح عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
١   

  باب صلح اإلبراء واحلطيطة وما جاء يف الشفاعة يف ذلك

سن بن مكرم ح قال أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احل - ١١١٢٧
وأنبأ أبو عمرو عثمان بن أمحد بن عبد اهللا الدقاق ببغداد ثنا احلسن بن مكرم البزاز ثنا عثمان بن عمر ثنا يونس عن 

تقاضى بن أيب حدرد دينا كان له عليه يف املسجد فارتفعت : الزهري عن عبد اهللا بن كعب بن مالك عن أبيه أنه 
لى اهللا عليه و سلم فخرج حىت كشف ستر حجرته فقال يا كعب ضع من دينك أصواهتما حىت مسعه رسول اهللا ص

هذا وأشار إليه أي الشطر قال نعم فقضاه رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد املسندي عن عثمان بن 
  عمر 

بن احلسن القاضي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا حيىي بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد  - ١١١٢٨
قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين يونس بن يزيد عن بن شهاب قال حدثين 

تقاضى بن أيب حدرد دينا كان له يف عهد رسول اهللا : عبد اهللا بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخربه أنه 
واهتما حىت مسعها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يف بيته فخرج صلى اهللا عليه و سلم يف املسجد فارتفعت أص



إليهما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت كشف ستر حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب قال لبيك يا 
 عليه رسول اهللا فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول اهللا قال رسول اهللا صلى اهللا

  و سلم قم فاقضه رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد هو بن صاحل ورواه مسلم عن حرملة كالمها عن بن وهب 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا بن  - ١١١٢٩
ن جابر بن عبد اهللا أخربه أن أباه قتل يوم أحد شهيدا أ: وهب أخربين يونس عن بن شهاب قال وحدثين بن مالك 

وعليه دين فاشتد الغرماء يف حقوقهم قال جابر فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكلمته فسأهلم أن يقبلوا مثر 
 حائطي وحيللوا أيب فأبوا فلم يعطهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حائطي ومل يكسره هلم ولكن قال سأغدو

عليك فغدا علينا حني أصبح فطاف يف النخل ودعا يف مثرها بالربكة قال فجددهتا فقضيتهم حقوقهم وبقيت لنا من 
مثرها بقية فجئت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربته بذلك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعمر وهو 

قد علمنا أنك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فواهللا  جالس امسع عمر ما يقول قال عمر رضي اهللا عنه أال يكون
  إنك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد احلسن بن حممد بن حليم املروزي ثنا أبو املوجه أنبأ  - ١١١٣٠
ن مالك أن جابر بن عبد اهللا أخربه عبدان أنبأ عبد اهللا أنبأ يونس بن يزيد عن بن شهاب قال حدثين بن كعب ب

بنحوه زاد يف روايته قال وقال أليب لبابة يف يتيم له خاصمه يف خنلة فقضى هبا أليب لبابة فبكى الغالم فقال : فذكره 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أليب لبابة أعطه خنلتك فقال ال فقال أعطه إياها ولك عذق يف اجلنة فقال ال فسمع 

الدحداحة فقال أليب لبابة أتبيع عذقك ذلك حبديقيت هذه قال نعم مث جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  بذلك بن
فقال النخلة اليت سألت لليتيم أن أعطيته إيل هبا عذق يف اجلنة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعم مث قتل بن 

يه و سلم رب عذق مذلل البن الدحداحة يف اجلنة رواه الدحداحة شهيدا يوم أحد فقال رسول اهللا صلى اهللا عل
البخاري يف الصحيح عن عبدان دون قصة أيب لبابة وكأن قصة أيب لبابة ذكرها الزهري مرسال فقد رواها شعيب 

  بن أيب محزة عن الزهري عن بن املسيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال 

ىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حي - ١١١٣١
كان لرجل : ثنا جعفر بن حممد بن األزهر ثنا املفضل بن غسان الغاليب ثنا أبو داود ثنا شريك عن أيب إسحاق قال 
 أخذه على رجل ألف ومخسمائة درهم فأبوا أن يعطوه حىت حط اخلمسمائة فكتب عليه الكتاب وأبرأه مث

باخلمسمائة فاختصموا إىل شريح فقال للشهود هل وضع اخلمسمائة يف كفه فقالوا ال فأمر فرد عليه قال الشيخ 
   ٢وحنن أيضا ال جنيز احلط إذا كان بشرط 

  باب صلح املعاوضة وأنه مبنزلة البيع جيوز فيه ما جيوز يف البيع وال جيوز

و عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد أخربنا أب - ١١١٣٢فيه ما ال جيوز يف البيع 
الدوري ثنا منصور بن سلمة أبو سلمة اخلزاعي ثنا سليمان بن بالل عن كثري بن زيد عن الوليد بن رباح عن أيب 

  الصلح جائز بني املسلمني : هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 



علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن عبد الواحد الدمشقي ثنا  وأخربنا أبو - ١١١٣٣
فذكره بنحوه زاد إال : مروان بن حممد ثنا سليمان بن بالل أو عبد العزيز بن حممد شك أبو داود عن كثري بن زيد 

  صلح حرم حالال أو أحل حراما 

سني بن احلسن بن أيوب الطوسي أنبأ أبو حيىي بن أيب مسرة نا بن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ احل - ١١١٣٤
الصلح جائز بني املسلمني إال صلح : زبالة ثنا كثري بن عبد اهللا عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

ايته فمحمد بن أحل حراما أو حرم حالال وكذلك رواه أبو عامر العقدي عن كثري بن عبد اهللا واالعتماد على رو
  احلسن بن زبالة ضعيف مبرة ورواية كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف املزين إذا انضمت إىل ما قبلها قويتا 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا حيىي بن الربيع املكي ثنا سفيان عن إدريس األودي  - ١١١٣٥
هذا كتاب عمر رضي اهللا عنه إىل أيب موسى فذكره وفيه والصلح : فقال  قال أخرج إلينا سعيد بن أيب بردة كتابا

  جائز بني الناس إال صلحا أحل حراما أو حرم حالال 

أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا  - ١١١٣٦
  أنه كان ال يرى بأسا باملخارجة يف املرياث : داود بن أيب هند عن عطاء عن بن عباس 

صوحلت امرأة عبد : قال وحدثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه قال  - ١١١٣٧
الرمحن من نصيبها ربع الثمن على مثانني ألفا وهذا حممول على أهنا كانت عارفة مبقدار نصيبها وقد روى الشعيب 

  أميا امرأة صوحلت من مثنها ومل خترب مبا ترك زوجها فتلك الريبة كلها  عن شريح أنه قال

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنبأ أبو حممد املزين أنبأ علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخربين  - ١١١٣٨
ق خريه حني يقضيه أن عبد اهللا بن عمر كان إذا كان للرجل عليه الذهب أو الور: شعيب عن الزهري أخربين سامل 

  أي الصنفني أحب إليك مث يقضيه بصرف الناس أو يصرف فيقضيه فإذا قبل ذلك الرجل مل ير به عبد اهللا بأسا 

أخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف اإلسفرائيين هبا ثنا بشر بن أمحد ثنا أبو العباس أمحد بن حممد بن  - ١١١٣٩
ا أبو األحوص عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن سعيد موىل خالد املروزي ببغداد ثنا خلف بن هشام ثن

كان يل على بن عمر دراهم فأتيته أتقاضاه فقال إذا خرج عطائي قضيتك قال فخرج عطاؤه : احلسن بن علي قال 
ه وإن أحب مائة دينار قال فأتيته فقال لغالمه اذهب هبذه الدنانري إىل السوق فإذا قامت على مثن فأعطها إياه بدرامه

   ٣أن يبيعها بالدراهم فبعها وأعطه درامهه 

  باب ما جاء يف التحلل وما حيتج به من أجاز الصلح على اإلنكار

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين إمساعيل بن حممد بن الفضل بن حممد الشعراين ثنا جدي ثنا إمساعيل  - ١١١٤٠
من كانت عنده : ريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال بن أيب أويس حدثين مالك عن املقربي عن أيب ه

مظلمة ألخيه فليتحلله منها فإنه ليست مث دينار وال درهم من قبل أن يؤخذ ألخيه من حسناته فإن مل تكن له 
  حسنات أخذت من سيئات أخيه فطرحت عليه رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس 



ي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد ثنا أبو جعفر حممد بن عمرو بن البختري ثنا حيىي أخربنا عل - ١١١٤١
كنت عند : بن جعفر أنبأ زيد بن احلباب ثنا أسامة بن زيد ثنا عبد اهللا بن رافع موىل أم سلمة عن أم سلمة قالت 

ياء قد درست وبادت فقال النيب صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم جالسة فجاءه رجالن من األنصار خيتصمان يف أش
اهللا عليه و سلم إمنا أقضي بينكما فيما مل ينزل علي فيه شيء فمن قضيت له بشيء حبجة أراها فاقتطع هبا من مال 

أخيه ظلما أتى هبا أسطاما يف عنقه يوم القيامة فبكى الرجالن وقال كل واحد منهما حقي له يا رسول اهللا الذي 
  اذهبا فاستهما وتوخيا مث ليحلل كل واحد منكما صاحبه أطلب قال ال ولكن 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر  - ١١١٤٢
ردوا اخلصوم حىت يصطلحوا فإن فصل : بن عون أنبأ مسعر عن أزهر عن حمارب قال قال عمر رضي اهللا عنه 

  دث بني القوم الضغائن القضاء حي

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا إبراهيم بن احلارث البغدادي ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا  - ١١١٤٣
ردوا اخلصوم لعلهم أن يصطلحوا : معرف بن واصل ثنا حمارب بن دثار قال قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

  فإنه أبرأ للصدق وأقل للحنات 

قال وحدثنا حيىي ثنا احلسن بن صاحل عن علي بن بذمية اجلزري قال قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا  - ١١١٤٤
ردوا اخلصوم إذا كان بينهم قرابة فإن فصل القضاء يورث بينهم الشنآن هذه الروايات عن عمر رضي اهللا : عنه 

   ٤عنه منقطعة واهللا أعلم 

  باب نصب امليزاب واشراع اجلناح

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبيد اهللا بن  - ١١١٤٥
أن عمر رضي اهللا عنه خرج يف يوم مجعة فقطر ميزاب عليه : موسى أنبأ موسى بن عبيدة عن يعقوب بن زيد 

ث كان إال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيده للعباس فأمر به فقلع فقال العباس قلعت ميزايب واهللا ما وضعه حي
فقال عمر رضي اهللا عنه واهللا ال يضعه إال أنت بيدك مث ال يكون لك سلم إال عمر قال فوضع العباس رجليه على 

  عاتقي عمر مث أعاده حيث كان وقد روي من وجهني آخرين عن عمر وعباس رضي اهللا عنهما 

فظ ثنا أبو أمحد احلسني بن علي التميمي ثنا حممد بن املسيب ثنا أبو عمري عيسى حدثنا أبو عبد اهللا احلا - ١١١٤٦
أن عمر بن : بن حممد بن النحاس ثنا الوليد بن مسلم ثنا شعيب اخلرساين عن عطاء اخلرساين عن سعيد بن املسيب 

زيادته على دار العباس بن  اخلطاب رضي اهللا عنه ملا أراد أن يزيد يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقعت
عبد املطلب فذكر قصة وذكر فيها قصة امليزاب مبعناه ورواه أيضا عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده 

   ٥عن عمر مبعناه ورواه بن عيينة عن أيب هارون املدين منقطعا خمتصرا ببعض معناه 

  باب الرجلني يتداعيان جدارا بني داريهما



ا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق املقرئ ثنا يوسف بن يعقوب أخربن - ١١١٤٧
أن رجلني اختصما : ثنا حممد بن املنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة عن خالس عن أيب رافع عن أيب هريرة 

نيب صلى اهللا عليه و سلم استهما على اليمني إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف متاع ليس لواحد منهما بينة فقال ال
  ما كان أحبا ذلك أو كرها 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا حممد بن يونس ثنا سعيد بن عامر ثنا سعيد بن أيب  - ١١١٤٨
صلى اهللا عليه و اختصم رجالن إىل رسول اهللا : عروبة عن قتادة عن سعيد بن أيب بردة عن أبيه عن أيب موسى قال 

  سلم يف شيء ليس لواحد منهما بينة فقضى به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينهما نصفني 

أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا  - ١١١٤٩
   ٦نصفني  فذكره بنحوه إال أنه قال فجعله بينهما: سعيد بن عامر عن 

  باب من استعمل الداللة فقال هو للذي إليه الدواخل ومعاقد القمط

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا بكر بن  - ١١١٥٠
نا دهثم بن قران عن عبد سهل الدمياطي ثنا عبد اهللا بن يوسف ثنا عبد الرمحن بن سليمان بن أيب اجلون العنسي ث

اختصم قوم يف حظائر بينهم فبعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اهللا بن أيب سعيد األنصاري عن حذيفة قال 
فقضيت للذي وجدت معاقد القمط تليه فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربته فقال أصبت تفرد هبذا احلديث 

  واختلفوا عليه يف إسناده فروي هكذا وروي من وجهني آخرين دهثم بن قران اليمامي وهو ضعيف 

أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ح وأخربنا أبو  - ١١١٥١
رشيد قال ثنا  عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا بن منيع ثنا داود بن

أن دارا كانت بني : مروان بن معاوية ثنا دهثم بن قران ثنا عقيل بن دينار موىل جارية بن ظفر عن جارية بن ظفر 
أخوين فحظرا يف وسطها حظارا مث هلكا وترك كل واحد منهما عقبا فادعى عقب كل واحد منهما أن احلظار له 

اهللا عليه و سلم فأرسل حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه يقضي من دون صاحبه فاختصم عقبامها إىل النيب صلى 
بينهما فقضى باحلظار ملن وجد معاقد القمط تليه مث رجع فأخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال النيب صلى اهللا عليه 

  و سلم أصبت قال دهثم أو قال أحسنت لفظ حديث داود بن رشيد 

بأ أبو أمحد بن عدي ثنا عمر بن سنان ثنا حممد بن آدم بن سليمان ثنا سلمة وأخربنا أبو سعد املاليين أن - ١١١٥٢
جاء قوم خيتصمون إىل النيب صلى : بن احلسن الكويف عن دهثم بن قران عن منران بن جارية بن ظفر عن أبيه قال 

 عليه و سلم اهللا عليه و سلم يف خص فبعث معهم حذيفة فقضى باخلص ملن تليه القمط فقال له النيب صلى اهللا
  أحسنت وهكذا رواه أبو بكر بن عياش عن دهثم فهذه ثالثة أوجه من االختالف على دهثم بن قران يف إسناده 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال مسعت العباس بن حممد يقول مسعت حيىي  - ١١١٥٣
د عده حيىي بن معني يف رواية بن أيب مرمي عنه ممن ال يكتب بن معني يقول دهثم بن قران ضعيف قال الشيخ وق

  : حديثه من أهل اليمامة وضعفه أيضا أمحد بن حنبل وقال ال يكتب حديثه 

أخربنا أبو القاسم عبد الواحد بن حممد بن إسحاق بن النجار بالكوفة أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا أمحد  - ١١١٥٤
أن قوما اختصموا يف خص هلم إىل علي : باط عن مساك عن رجل من أهل البصرة بن حازم ثنا عمرو بن محاد عن أس

فقضى بينهم أن ينظر أيهم كان أقرب من القماط فهو أحق به وهذا منقطع وقد رواه الوليد بن أيب ثور عن مساك 
   ٧عن حنش عن علي رضي اهللا عنه وليس بالقوي واهللا أعلم 

  جلذوع عليه بأجرة وغري أجرةباب ارتفاق الرجل جبدار غريه بوضع ا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ١١١٥٥
الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ بن إسحاق أنبأ حممد بن غالب أنبأ عبد 

: ن مسلمة عن مالك عن بن شهاب عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا يعين ب
ال مينع أحدكم جاره أن يغرز خشبة يف جداره مث يقول أبو هريرة ما يل أراكم عنها معرضني واهللا ألرمينها بني 

  حيىي بن حيىي عن مالك  أكتافكم رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن مسلمة ورواه مسلم عن

وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني بن احلسن القطان  - ١١١٥٦
أنبأ أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عبد الرمحن بن هرمز أنه مسع أبا هريرة يقول 

ال مينعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره مث يقول أبو هريرة ما يل : ه و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا علي
  أراكم عنها معرضني واهللا ألرمني هبا بني أكتافكم رواه مسلم يف الصحيح عن عبد بن محيد عن عبد الرزاق 

ي ثنا سفيان قال مسعت أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا احلميد - ١١١٥٧
إذا : الزهري يقول مسعت عبد الرمحن األعرج يقول مسعت أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبته يف جداره فال مينعه فلما حدثهم طأطأوا رؤوسهم فقال مايل أجدكم معرضني 
  لم يف الصحيح عن أيب خيثمة عن سفيان واهللا ألرمني هبا بني أكتافكم رواه مس

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس  - ١١١٥٨
حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب عن سليمان بن بالل عن صاحل بن كيسان عن عبد 

ال مينعن أحدكم جاره موضع خشبة أن : هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  الرمحن األعرج عن أيب
  جيعلها يف جداره مث يقول أبو هريرة ما يل أراكم عنها معرضني واهللا ألرمني هبا بني أظهركم إسناد صحيح 

ن إبراهيم بن حيان ثنا أخربنا أبو احلسني بن بشران ثنا أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا حممد ب - ١١١٥٩
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى أن : مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب عن خالد احلذاء عن عكرمة عن أيب هريرة 

  يشرب من يف السقاء وأن مينع أحدكم جاره أن يضع خشبه على حائطه 



ق القاضي ثنا مسدد أنبأ عبد أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحا - ١١١٦٠
ليس للجار أن مينع جاره : الوارث عن أيوب عن عكرمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أن يضع أعواده يف حائطه هذا إسناد صحيح وكذلك رواه سفيان بن عيينة ومحاد بن زيد ومحاد بن سلمة عن أيوب 
بخاري وأخرجه أيضا من حديث الزبري بن اخلريت عن عكرمة عن أيب هريرة مبعناه ومن حديث سفيان أخرجه ال

  ويف رواية الزبري إن شاء وإن أىب وخالفهم مساك بن حرب وجابر اجلعفي فروياه عن عكرمة عن بن عباس 

يك ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل القاضي ثنا حيىي ثنا شر - ١١١٦١
إذا سأل أحدكم جاره أن يدعم جذوعه : مساك عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  على حائطه فال مينعه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا حممود بن غيالن ثنا وكيع  - ١١١٦٢
إذا اختلفتم يف : ن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثنا سفيان عن مساك بن حرب ع

  الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ومن بىن بناء فليدعمه حبائط جاره 

وأخربنا أبو حممد السكري ببغداد أنبأ إمساعيل الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر  - ١١١٦٣
ال مينعن أحدكم جاره أن يضع : عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  عن جابر عن عكرمة عن بن

خشبته على حائطه وإذا اختلفتم يف الطريق املئتاء فاجعلوها سبعة أذرع ورواه أيضا بن هليعة عن أيب األسود عن 
ن بن عباس فيهما عكرمة عن بن عباس يف املرفق ورواه إبراهيم بن إمساعيل عن داود بن احلصني عن عكرمة ع

  ورواية أيوب وخالد والزبري أصح واهللا أعلم 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس  - ١١١٦٤
عكرمة  بن حممد الدوري ثنا مكي بن إبراهيم البلخي ثنا بن جريج عن عمرو بن دينار أن هشام بن حيىي أخربه أن

أن أخوين من بين املغرية لقيا جممع بن يزيد األنصاري قال إين أشهد أن رسول اهللا صلى : بن سلمة بن ربيعة أخربه 
اهللا عليه و سلم أمر أن ال مينع جار جارا أن يغرز خشبا يف جداره فقال احلالف أي أخي قد علمت أنك مقضي لك 

آلخر فغرز يف اإلسطوانة خشبه فقال بن جريج قال عمرو وأنا علي وقد حلفت فاجعل اسطوانا دون جدري ففعل ا
نظرت إىل ذلك وقد رواه العباس عن حجاج بن حممد عن بن جريج مبعناه أمت من ذلك وهو منقول يف آخر كتاب 

  إحياء املوات 

مد بن وأخربين أبو عبد الرمحن السلمي إجازة أن أبا احلسن بن صبيح أخربهم أنبأ عبد اهللا بن حم - ١١١٦٥
شريويه أنبأ إسحاق بن إبراهيم احلنظلي أنبأ روح ثنا زكريا بن إسحاق املكي عن عمرو بن دينار عن حيىي بن جعدة 

أراد رجل باملدينة أن يضع خشبته على جدار صاحبه بغري إذنه فمنعه فإذا من شئت من األنصار حيدثون عن : قال 
   ٨عه فجرب على ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه هناه أن مين

  باب ال ضرر وال ضرار



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ وأبو صادق بن أيب  - ١١١٦٦
الفوارس قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن حممد الدوري ثنا عثمان بن حممد بن عثمان بن ربيعة 

عبد الرمحن الرأي ثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن عمرو بن حيىي املازين عن أبيه عن أيب سعيد بن أيب 
ال ضرر وال ضرار من ضار ضره اهللا ومن شاق شق اهللا عليه : اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  تفرد به عثمان بن حممد عن الدراوردي 

ال ضرر : ن عمرو بن حيىي عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ورواه مالك بن أنس ع - ١١١٦٧
  وال ضرار مرسال أخربناه أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم أنبأ بن بكري أنبأ مالك فذكره 

بن مجيل األزدي ثنا إمساعيل أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي ثنا أبو األحرز حممد بن عمر  - ١١١٦٨
بن إسحاق القاضي ثنا إمساعيل بن أيب أويس ثنا سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حبان عن لؤلؤة 

   ٢٦من ضار ضار اهللا به ومن شق شق اهللا عليه : عن أيب صرمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  كتاب احلوالة

 )١   

  لي فليتبع وال يرجع على احمليلباب من أحيل على م

أخربنا أبو نصر حممد بن علي بن حممد الفقيه الشريازي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١١١٦٩
نصر وجعفر بن حممد قاال ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول 

مطل الغين ظلم وإذا اتبع أحدكم على ملي فليتبع رواه البخاري يف الصحيح عن : سلم قال  اهللا صلى اهللا عليه و
  عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي إمالء أنبأ أبو القاسم عبيد اهللا بن إبراهيم بن بالويه  - ١١١٧٠
د بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق ح وأخربنا أبو نصر حممد بن علي الفقيه ثنا أبو عبد اهللا بن املزكي ثنا أمح

األخرم ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا حممد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا به 
لظلم مطل الغين وإذا اتبع أحدكم على ملي فليتبع إن من ا: أبو هريرة قال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع وأخرجه البخاري من وجه آخر عن معمر 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن غالب ثنا معلى بن منصور ثنا بن  - ١١١٧١
مطل الغين ظلم وإذا أحيل : هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أيب الزناد عن أبيه عن األعرج عن أيب 

  أحدكم على ملي فليحتل ورواه حممد بن الصباح الدواليب عن عبد الرمحن بن أيب الزناد باللفظ الذي رواه مالك 

عرفة العبدي  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن علي بن الفضل السامري ببغداد ثنا احلسن بن - ١١١٧٢
ثنا هشيم عن يونس ح وأخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل 



النضروي اهلروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا يونس بن عبيد عن نافع عن بن عمر قال قال 
   ٢ظلم وإذا أحلت على ملي فاتبعه وال تبع بيعتني يف بيعة  مطل الغين: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  باب من قال يرجع على احمليل ال توى على مال مسلم

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو احلسني حممد بن عبد اهللا بن حممد القهستاين ثنا حممد بن أيوب أخربين  - ١١١٧٣
ليس على مال امرئ : عت أبا إياس عن عثمان بن عفان قال أبو الوليد ثنا شعبة أخربين خليد بن جعفر قال مس

مسلم توى يعين حوالة ورواه غريه عن شعبة مطلقا ليس فيه يعين حوالة قال الشافعي يف رواية املزين يف اجلامع 
الكبري احتج حممد بن احلسن بأن عثمان بن عفان قال يف احلوالة أو الكفالة يرجع صاحبها ال توى على مال مسلم 

فسألته عن هذا احلديث فزعم أنه عن رجل جمهول عن رجل معروف منقطع عن عثمان فهو يف أصل قوله يبطل من 
وجهني ولو كان ثابتا عن عثمان مل يكن فيه حجة ألنه ال يدري أقال ذلك يف احلوالة أو يف الكفالة قال الشيخ 

به حممد بن إمساعيل البخاري يف كتاب  الرجل اجملهول يف هذه احلكاية خليد بن جعفر وخليد بصري مل حيتج
الصحيح وأخرج مسلم بن احلجاج حديثه الذي يرويه مع املستمر بن الريان عن أيب نضرة عن أيب سعيد يف املسك 

وغريه وكان شعبة بن احلجاج إذا روى عنه اثىن عليه واهللا أعلم واملراد بالرجل املعروف أبو إياس معاوية بن قرة 
كما قال فأبو إياس من الطبقة الثالثة من تابعي أهل البصرة فهو مل يدرك عثمان بن عفان وال كان  املزين وهو منقطع

   ٢٧يف زمانه 

  كتاب الضمان

وقال } قالوا نفقد صواع امللك وملن جاء به محل بعري وأنا به زعيم { باب وجوب احلق بالضمان قال اهللا تعاىل  ١( 
أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبد اهللا  أخربنا - ١١١٧٤سلهم أيهم بذلك زعيم 

بن أمحد بن حنبل ثنا حيىي بن معني ثنا إمساعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أيب أمامة أن رسول اهللا صلى اهللا 
  يناه عن قتادة عن السدي الزعيم غارم قال املزين والزعيم يف اللغة هو الكفيل قال الشيخ ورو: عليه و سلم قال 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر اخلوالين ثنا عبد اهللا بن  - ١١١٧٥
وهب أخربين أبو هانئ اخلوالين عن عمرو بن مالك أنه مسع فضالة بن عبيد يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  عيم احلميل ملن آمن يب وأسلم وهاجر ببيت يف ربض اجلنة أنا زعيم والز: سلم يقول 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف موضع آخر ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن  - ١١١٧٦
 عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين أبو هانئ عن عمرو بن مالك اجلنيب أنه مسع فضالة بن عبيد يقول مسعت رسول اهللا

أنا زعيم والزعيم احلميل ملن آمن يب وأسلم وجاهد يف سبيل اهللا ببيت يف ربض اجلنة : صلى اهللا عليه و سلم يقول 
وبيت يف وسط اجلنة وأنا زعيم ملن آمن يب وأسلم وهاجر ببيت يف ربض اجلنة وببيت يف وسط اجلنة وببيت يف أعلى 

ن الشر مهربا ميوت حيث يشاء أن ميوت وذكر املزين ههنا غرف اجلنة فمن فعل ذلك فلم يدع للخري مطلبا وال م
  حديث أيب سعيد اخلدري يف الضمان وإسناد حديث أيب سعيد ضعيف فاألوىل بنا أن نقدم ما 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ثنا عبد امللك بن حممد الرقاشي ثنا مكي  - ١١١٧٧
أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جبنازة رجل من : زيد بن أيب عبيد عن سلمة بن األكوع قال بن إبراهيم ثنا ي

األنصار ليصلي عليها فقال هل عليه دين فقالوا ال قال هل ترك شيئا قالوا نعم فصلى عليه وأتى جبنازة فقال هل 
ة فقال هل عليه دين قالوا نعم قال هل ترك عليه دين قالوا نعم قال هل ترك شيئا قالوا نعم فصلى عليه وأتى جبناز

شيئا قالوا ال قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة رضي اهللا عنه هو علي يا رسول اهللا فصلى عليه رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري يف الصحيح عن مكي بن إبراهيم أمت من ذلك 

ألديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين عبد اهللا بن حممد بن ناجية أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا ا - ١١١٧٨
كنت مع النيب صلى : ثنا أبو موسى ثنا حيىي بن سعيد القطان عن يزيد بن أيب عبيد قال ثنا سلمة بن األكوع قال 

ترك من شيء قالوا  اهللا عليه و سلم فأتى جبنازة فقالوا يا نيب اهللا صل عليها قال هل ترك من دين قالوا ال قال فهل
ال فصلى عليها مث أتى جبنازة أخرى فقالوا يا نيب اهللا صل عليها قال هل ترك عليه من دين قالوا ال قال هل ترك من 
شيء قالوا ثالثة دنانري قال ثالث كيات قال مث أتى بالثالث فقالوا يا نيب اهللا صل عليها قال هل ترك عليه من دين 

شيء قالوا ال قال فصلوا على صاحبكم فقال رجل من األنصار يقال له أبو قتادة صل  قالوا نعم قال فهل ترك من
عليه وعلي دينه قال فصلى عليه هكذا يف رواية حيىي بن سعيد ويف رواية مكي بن إبراهيم يف اجلنازة األخرى قالوا 

  ثالثة دنانري فصلى عليها 

أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني بن احلسن القطان ثنا أمحد  أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين - ١١١٧٩
كان رسول اهللا : بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن جابر بن عبد اهللا قال 

ان صلى اهللا عليه و سلم ال يصلي على أحد عليه دين فأتى مبيت فقال هل عليه دين قالوا نعم يا رسول اهللا دينار
قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة مها علي يا رسول اهللا فصلى عليه فلما فتح اهللا على رسوله صلى اهللا عليه و 

  سلم قال أنا أوىل بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلي ومن ترك ماال فلورثته وأما حديث أيب سعيد 

العباس اجلوهري البغدادي ثنا إسحاق بن احلسن  فأخربناه أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو علي احلسن بن - ١١١٨٠
أتى : احلريب ثنا الفضل بن دكني ثنا عبيد اهللا بن الوليد الوصايف عن عطية بن سعد العويف عن أيب سعيد اخلدري قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جبنازة ليصلي عليها فتقدم ليصلي فالتفت إلينا فقال هل على صاحبكم دين قالوا 
عم قال هل ترك له من وفاء قالوا ال قال صلوا على صاحبكم قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه علي دينه يا ن

رسول اهللا فتقدم فصلى عليه وقال جزاك اهللا يا علي خريا كما فككت رهان أخيك ما من مسلم فك رهان أخيه إال 
ن أيب نعيم الفضل بن دكني أمت من ذلك وفيه قال يا فك اهللا رهانه يوم القيامة ورواه عبدة بن عبد اهللا الصفار ع

رسول اهللا بريء من دينه وأنا ضامن ملا عليه ورواه زافر بن سليمان عن الوصايف فقال علي رضي اهللا عنه يا نيب اهللا 
أنا ضامن لدينه واحلديث يدور على عبيد اهللا الوصايف وهو ضعيف جدا وقد روي من وجه آخر عن علي بن أيب 

  بإسناد ضعيف  طالب

أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ أبو طاهر حممد بن احلسن احملمد آباذي ثنا عثمان بن سعيد ثنا إبراهيم  - ١١١٨١
بن العالء الزبيدي احلمصي ثنا إمساعيل بن عياش عن عطاء بن عجالن عن أيب إسحاق اهلمداين عن عاصم بن 

 صلى اهللا عليه و سلم إذا أتى جبنازة مل يسأل عن شيء من عمل كان رسول اهللا: ضمرة عن علي بن أيب طالب قال 



الرجل إال أن يسأل عن دينه فإن قيل عليه دين كف عن الصالة عليه وإن قيل ليس عليه دين صلى عليه فأتى 
يه جبنازة فلما قام سأل أصحابه هل على صاحبكم من دين قالوا عليه ديناران دين فعدل عنه رسول اهللا صلى اهللا عل

و سلم فقال صلوا على صاحبكم فقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يا نيب اهللا مها علي بريء منهما فتقدم 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى عليه مث قال يا علي جزاك اهللا خريا فك اهللا رهانك كما فككت رهان 

فك رهان ميت فك اهللا رهانه يوم القيامة فقال  أخيك إنه ليس من ميت ميوت وعليه دين إال وهو مرهتن بدينه فمن
بعضهم هذا لعلي خاصة أم للمسلمني عامة فقال ال بل للمسلمني عامة عطاء بن عجالن ضعيف والروايات يف 

  حتمل أيب قتادة دين امليت أصح واهللا أعلم وأما حديث احلمالة اليت احتج هبا املزين 

بأ أبو جعفر حممد بن عمرو بن البحتري ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان فأخربنا أبو احلسني بن بشران أن - ١١١٨٢
أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم : بن عيينة عن هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن املخارق قال 

ميسك ورجل أسأله يف محالة فقال إن املسألة حرمت إال يف ثالث رجل حتمل حبمالة حلت له املسألة حىت يؤديها مث 
أصابته جائحة فاجتاحت ماله حلت له املسألة حىت يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش مث ليمسك ورجل 

أصابته حاجة أو فاقة حىت تكلم ثالثة من ذوي احللم من قومه فقد حلت له املسألة وما سوى ذلك من املسألة فهو 
   ٢ون بن رئاب سحت أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث محاد بن زيد عن هار

  باب ما يستدل به على أن الضمان ال ينقل احلق بل يزيد يف حمل احلق فيكون

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد  - ١١١٨٣لرب املال أن يأخذمها وكل واحد منهما 
ة عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل قال قال اهللا الصفار أخربين أمحد بن حممد الربيت ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا زائد

تويف رجل فغسلناه وكفناه مث أتينا به النيب صلى اهللا عليه و سلم ليصلي عليه فتخطى خطى مث قال عليه دين : جابر 
قلنا نعم ديناران قال فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة رضي اهللا عنه الديناران علي فقال النيب 

اهللا عليه و سلم حق الغرمي وبرىء منهما امليت قال نعم قال فصلى عليه فقال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران صلى 
فقال إمنا مات أمس فعاد عليه كالغد فقال قد قضيتهما فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اآلن بردت عليه 

اء برد عليه جلده وقوله حق الغرمي وبرىء منهما امليت جلده فأخرب صلى اهللا عليه و سلم يف هذه الرواية أنه بالقض
إن كان حفظه بن عقيل فإمنا عىن به واهللا أعلم للغرمي مطالبتك هبما وحدك إن شاء كما لو كان له عليك حق من 

  وجه آخر وامليت منه بريء كان له مطالبتك به وحدك إن شاء واهللا أعلم 

أ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا القعنيب ح وأنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنب - ١١١٨٤
علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل القاضي ثنا عبد اهللا بن مسلمة وإبراهيم بن محزة قاال ثنا عبد 

بعشرة دنانري فقال له واهللا  أن رجال لزم غرميا له: العزيز بن حممد عن عمرو بن أيب عمرو عن عكرمة عن بن عباس 
ما عندي قضاء أقضيكه اليوم قال فواهللا ال أفارقك حىت تعطيين أو تأيت حبميل يتحمل عنك قال واهللا ما عندي قضاء 

وما أجد من يتحمل عين فجره إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إن هذا لزمين واستنظرته 
ضيه أو آتيه حبميل فقلت واهللا ما أجد محيال وال عندي قضاء اليوم فقال له رسول اهللا صلى شهرا واحدا فأىب حىت أق

اهللا عليه و سلم هل تستنظره إال شهرا واحدا قال ال قال فأنا أحتمل هبا عنك فتحمل هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ه و سلم من أين جئت هبذا الذهب قال من سلم فذهب الرجل فأتاه بقدر ما وعده فقال له رسول اهللا صلى اهللا علي



معدن قال اذهب فال حاجة لنا فيها ليس فيها خري قال فقضاها عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف هذا 
كالداللة على ان احلق بقي يف ذمته بعد التحمل حىت أكد عليه مقدار االستنظار مث أنه صلى اهللا عليه و سلم تطوع 

ه عن التصرف يف مال املعدن واهللا أعلم وقد روينا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال نفس بالقضاء عنه وتنز
   ٣املؤمن معلقة بدينه حىت يقضي عنه 

  باب رجوع الضامن على املضمون عنه مبا غرم وضمن بأمره

اش ثنا موسى بن إمساعيل أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إبراهيم بن أيب قم - ١١١٨٥
أبو عمران اجلبلي ثنا معن بن عيسى القزاز عن احلارث بن عبد امللك بن عبد اهللا بن إياس الليثي عن القاسم بن 

أتاين رسول اهللا صلى اهللا : يزيد بن عبد اهللا بن قسيط عن أبيه عن عطاء عن بن عباس عن الفضل بن عباس قال 
وقد عصب رأسه فقال خذ بيدي يا فضل فأخذت بيده حىت قعد على املنرب مث  عليه و سلم وهو يوعك وعكا شديدا

قال فذكر احلديث إىل أن قال من قد كنت أخذت له ماال فهذا مايل فليأخذ منه فقام رجل فقال يا رسول اهللا إن يل 
أما تذكر أنه مر  عندك ثالثة دراهم فقال أما أنا فال أكذب قائال وال أستحلف على ميني فيم كانت لك عندي قال

   ٤بك سائل فأمرتين فأعطيته ثالثة دراهم قال أعطه يا فضل 

  باب الضمان عن امليت

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ القاسم بن زكريا ثنا الوليد بن  - ١١١٨٦
أتى رسول اهللا صلى : مة هو بن األكوع قال شجاع ويوسف قاال ثنا أبو عاصم عن يزيد هو بن أيب عبيد عن سل

اهللا عليه و سلم جبنازة فقالوا يا نيب اهللا صل عليها قال هل ترك من شيء قالوا ال قال هل ترك من دين قالوا ال قال 
فصلى عليه مث أيت جبنازة فقالوا يا نيب اهللا صل عليها قال هل ترك من دين قالوا نعم أو قالوا ال قال فهل ترك من 

شيء قالوا ثالثة دنانري قال ثالث كيات قال هكذا بيده مث أتى جبنازة أخرى فقيل يا نيب اهللا صل عليها قال هل ترك 
من دين قالوا نعم قال هل ترك من شيء قالوا ال قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة يا نيب اهللا على دينه قال 

  عاصم  فصلى عليه رواه البخاري يف الصحيح خمتصرا عن أيب

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد أنبأ حممد بن شاذان ثنا معاوية بن عمرو ثنا  - ١١١٨٧
تويف رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه مث أتينا النيب صلى اهللا : زائدة عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل قال قال جابر 

ا خطى مث قال عليه دين قال فقيل ديناران قال فانصرف قال فتحملهما عليه و سلم فقلنا له تصلي عليه فقام فخط
أبو قتادة قال فأتيناه قال فقال أبو قتادة الديناران علي فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم حق الغرمي وبرىء منهما 

الديناران قال إمنا  امليت قال نعم فصلى عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فقال له بعد ذلك بيوم ما فعل
  مات أمس قال فعاد إليه كالغد قال قد قضيتهما فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اآلن بردت عليه جلده 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبيد اهللا بن أيب داود املنادى ثنا  - ١١١٨٨
قال دخلت أنا وأيب وإمام احلي على أنس بن مالك فقالوا له حدثنا حديثا  :يونس بن حممد ثنا عيسى بن صدقة 

مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينفعنا اهللا به قال مات رجل فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلنا 



ليه قالوا ال قال فما يا رسول اهللا أتصلي عليه فقال هل عليه دين قلنا نعم قال أفيضمنه منكم أحد حىت أصلي ع
ينفعكم أن أصلي على رجل مرهتن يف قربه حىت يبعثه اهللا يوم القيامة فيحاسبه ورواه أبو الوليد الطيالسي عن عيسى 

  فأدخل بينه وبني أنس بن مالك عبد احلميد بن أيب أمية 

بو الوليد الطيالسي ثنا عيسى بن أخربناه أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا معاذ بن املثىن ثنا أ - ١١١٨٩
شهدت أنس بن مالك وهو يقول احلمد هللا الذي حبس السماء أن تقع : صدقة عن عبد احلميد بن أيب أمية قال 

على األرض إال بإذنه فقال له رجل يا أبا محزة لو حدثتنا حديثا عسى اهللا أن ينفعنا به قال من استطاع منكم أن 
فإين شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأيت جبنازة رجل ليصلي عليه فقال عليه  ميوت وليس عليه دين فليفعل

دين قالوا نعم قال فما ينفعه أن أصلي على رجل روحه مرهتن يف قربه ال تصعد روحه إىل اهللا فلو ضمن رجل دينه 
  قمت فصليت عليه فإن صاليت تنفعه 

بن عبد اهللا األصفهاين أنبأ أبو أمحد بن فارس قال قال البخاري أخربنا أبو بكر الفارسي أنبأ إبراهيم  - ١١١٩٠
هو ضعيف يعين عيسى بن صدقة هذا وخالفهما عبيد اهللا بن موسى فقال صدقة بن عيسى ووافق : قال أبو الوليد 

  يونس يف ذكر مساعه من أنس 

حممد بن احلسني بن أيب احلنني ثنا  أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي ثنا أبو جعفر بن دحيم الشيباين ثنا - ١١١٩١
أتى النيب صلى اهللا عليه و : أبو بكر بن أيب شيبة ثنا عبيد اهللا بن موسى عن صدقة بن عيسى قال مسعت أنسا يقول 

سلم برجل يصلى عليه فقال عليه دين قالوا نعم قال إن ضمنتم دينه صليت عليه قال البخاري وقال أبو داود ثنا 
  ع أنسا صدقة أبو حمرز مس

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الفضل احلسن بن يعقوب العدل ثنا حممد بن عبد الوهاب العبدي ثنا  - ١١١٩٢
جعفر بن عون ثنا إمساعيل بن أيب خالد ح وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حيىي بن 

: سعيد عن إمساعيل بن أيب خالد حدثين عامر الشعيب عن مسرة بن جندب قال حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا حيىي بن 
صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم فلما أقبل قال ههنا من بين فالن أحد فسكت القوم وكان إذا 

على باب ابتدأهم بشيء سكتوا مث قال ههنا من بين فالن أحد فقال رجل هذا فالن فقال أما أن صاحبكم قد حبس 
اجلنة بدين كان عليه فقال رجل علي دينه فقضاه ومبعناه رواه مجاعة عن الشعيب ورواه سعيد بن مسروق الثوري 

  عن الشعيب عن مسعان بن مشنج عن مسرة وقد مضى ذكره يف كتاب التفليس 

ا احلسن بن علي بن أخربنا أبو صادق حممد بن أمحد بن حممد العطار ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثن - ١١١٩٣
عفان العامري ثنا أبو أسامة ثنا زكريا بن أيب زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول 

  نفس املؤمن معلقة بدينه حىت يقضى عنه : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ن بن أمحد اللخمي ثنا معاذ بن املثىن وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليما - ١١١٩٤
ثنا بن كثري ح قال وحدثنا بن أيب مرمي ثنا الفريايب ح قال وحدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم قالوا ثنا سفيان 



نفس : عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ٥علقة ما كان عليه دين املؤمن م

  باب ما جاء يف الكفالة ببدن من عليه حق

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا  - ١١١٩٥
ر اإلمساعيلي أنبأ عثمان بن سعيد ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث بن سعد ح وأنبأ أبو عمرو األديب أنبأ أبو بك
عن رسول اهللا : أبو بكر املروزي ثنا عاصم بن علي ثنا الليث حدثين جعفر بن ربيعة عن األعرج عن أيب هريرة 

صلى اهللا عليه و سلم أنه ذكر أن رجال من بين إسرائيل سأل بعض بين إسرائيل أن يسلفه ألف دينار قال ائتين 
ا قال فأتين بكفيل قال كفى باهللا كفيال قال فدفعها إليه إىل أجل مسمى بالشهود أشهدهم عليك قال كفى باهللا شهيد

قال فخرج يف البحر وقضى حاجته مث التمس مركبا يقدم عليه لألجل الذي أجله فلم جيد مركبا فأخذ خشبة فنقرها 
علم أين تسلفت من فأدخل فيها الدنانري وصحيفة منه إىل صاحبها مث سد موضعها مث أتى هبا البحر فقال اللهم إنك ت

فالن ألف دينار وسألين كفيال فقلت كفى باهللا كفيال فرضي بك وسألين شهودا فقلت كفى باهللا شهيدا فرضي بك 
وقد جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أجد مركبا وإين أستودعكها فرمى هبا يف البحر حىت وجلت فيه مث 

بلده فخرج الرجل الذي كان سلفه رجاء أن يكون مركبا قد جاء انصرف وهو يف ذلك يطلب مركبا خيرج إىل 
مباله وإذا هو باخلشبة فأخذها حطبا فلما كسرها وجد املال والصحيفة مث قدم الرجل فأتاه بألف دينار فقال واهللا ما 
 زلت جاهدا يف طلب مركب آلتيك مبالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه فقال هل كنت بعثت إيل بشيء

قال نعم قال فإن اهللا عز و جل قد أدى عنك فانصرف باأللف دينار راشدا أخرجه البخاري يف الصحيح فقال وقال 
  الليث 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا أمحد بن حفص ثنا أبو معمر إمساعيل بن إبراهيم ثنا  - ١١١٩٦
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم حبس رجال يف : جده عن أيب هريرة إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن 

  هتمة وقال مرة أخرى أخذ من متهم كفيال تثبتا واحتياطا إبراهيم بن خثيم ضعيف 

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أبو بكر بن إمساعيل ثنا حيىي بن درست بن  - ١١١٩٧
صليت الغداة مع عبد اهللا بن مسعود فذكر قصة بن : ن أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب قال زياد ثنا أبو عوانة ع

النواحة وأصحابه وشهادهتم ملسيلمة الكذاب بالرسالة وإن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أمر بقتل بن النواحة مث 
م عشائرهم فاستتاهبم فتابوا فكفلهم أنه استشار الناس يف أولئك النفر فقام جرير واألشعث فقاال استتبهم وكفله

عشائرهم ذكره البخاري يف الترمجة بال إسناد قال البخاري وقال أبو الزناد عن حممد بن محزة بن عمرو األسلمي 
عن أبيه أن عمر رضي اهللا عنه بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ محزة من الرجل كفالء حىت قدم على 

  ده مائة فصدقهم وعذره باجلهالة عمر وكان عمر قد جل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا السراج ثنا يعقوب الدورقي عن هشيم عن مطرف  - ١١١٩٨
ال جتوز شهادة الرجل على شهادة الرجل يف حد وال كفالة يف حد ورويناه أيضا عن شريح : عن الشعيب قال 

  ث بإسناد ضعيف ومسروق وإبراهيم وروى فيه حدي



أخربنا أبو منصور أمحد بن علي الدامغاين وأبو احلسن علي بن عبد اهللا اخلسروجردي قاال أنبأ أبو بكر  - ١١١٩٩
اإلمساعيلي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الصفار ببغداد ثنا أبو مهام الوليد بن شجاع ثنا بقية حدثين أبو حممد 

يين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا أمحد بن حممد بن عنبسة احلمصي ثنا كثري بن عبيد ثنا الكالعي ح وأنبأ أبو سعد املال
ال كفالة يف : بقية عن عمر الدمشقي حدثين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

به بقية عن أيب حممد عمر حد قال أبو أمحد عمر بن أيب عمر الدمشقي منكر احلديث عن الثقات قال الشيخ تفرد 
  بن أيب عمر الكالعي وهو من مشايخ بقية اجملهولني ورواياته منكرة واهللا أعلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا نعيم بن محاد ثنا بن املبارك  - ١١٢٠٠
خاصم رجل ابنا لشريح : ان يقدم اخلصوم إىل شريح قال ثنا شعبة عن سليمان الشيباين قال مسعت حبيبا الذي ك

إىل شريح كفل له برجل عليه دين فحبسه شريح فلما كان الليل قال اذهب إىل عبد اهللا بفراش وطعام وكان ابنه 
  يسمى عبد اهللا 

عن احلكم  أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا سعدان ثنا معاذ عن شعبة بن احلجاج - ١١٢٠١
يف رجل تكفل بنفس رجل فمات الرجل قال أحدمها يضمن الدراهم وقال اآلخر ليس عليه شيء : ومحاد أهنما قاال 

٢٨   

  كتاب الشركة

 )١   

  باب اإلشتراك يف األموال واهلدايا قد مضى يف كتاب احلج أن النيب صلى اهللا

نا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا أخرب - ١١٢٠٢عليه و سلم اشرك عليا رضي اهللا عنه يف اهلدي 
علي بن عبد العزيز ثنا أبو النعمان ثنا محاد بن زيد ثنا عبد امللك بن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا وعن 

قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صبيحة رابعة من ذي احلجة مهلني باحلج ال خيالطه : طاوس عن بن عباس قال 
ء فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة بأن حنل إىل نسائنا ففشت يف ذلك املقالة قال عطاء قال جابر فريوح أحدنا شي

إىل مىن وذكره يقطر منيا قال جابر فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقام خطيبا فقال بلغين أن أقواما 
ن أمري ما استدبرت ما أهديت ولوال أن معي اهلدي يقولون كذا وكذا واهللا ألنا أتقى منهم ولو استقبلت م

ألحللت قال فقام سراقة بن مالك بن جعشم رضي اهللا عنه فقال يا رسول اهللا هي لنا أم لألبد فقال ال بل لألبد قال 
وجاء علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فقال أحدمها يقول لبيك مبا أهل به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال 

خر لبيك حبجة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فامره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يقيم على إحرامه اآل
  وأشركه يف اهلدي رواه البخاري يف الصحيح عن أيب النعمان 



د وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان البصري وأبو الفضل العباس بن حممد بن قوهيار قاال ثنا حمم - ١١٢٠٣
بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن أيب الزبري عن جابر قال حنرنا يوم احلديبية سبعني بدنة البدنة عن 

  اشتركوا يف اهلدي أخرجه مسلم يف الصحيح كما مضى يف كتاب احلج : سبعة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

محد بن كامل القاضي ثنا أمحد بن حيان بن مالعب وحممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أ - ١١٢٠٤
غالب بن حرب قاال ثنا عفان بن مسلم ثنا وهيب ثنا عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن جماهد عن السائب بن أيب 

أنه كان شريك النيب صلى اهللا عليه و سلم يف أول اإلسالم يف التجارة فلما كان يوم الفتح قال مرحبا : السائب 
  بأخي وشريكي ال تداري وال متاري 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا حيىي عن سفيان حدثين إبراهيم  - ١١٢٠٥
أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فجعلوا يثنون علي : بن املهاجر عن جماهد عن قائد السائب عن السائب قال 

هللا صلى اهللا عليه و سلم أنا أعلمكم به قلت صدقت بأيب أنت وأمي كنت شريكي فنعم ويذكرونين فقال رسول ا
   ٢الشريك كنت ال تداري وال متاري 

  باب األمانة يف الشركة وترك اخليانة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا احلسن بن علي بن شبيب  - ١١٢٠٦
مد بن سليمان املصيصي ثنا أبو مهام حممد بن الزبرقان ثنا أبو حيان التيمي عن أبيه عن أيب هريرة قال املعمري ثنا حم

يقول اهللا عز و جل أنا ثالث الشريكني ما مل خين أحدمها صاحبه فإذا خان : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  خرجت من بينهما 

بو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن سليمان املصيصي بإسناده وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أ - ١١٢٠٧
   ٣إن اهللا تعاىل يقول فذكره : هذا عن أيب هريرة رفعه قال 

  باب الشركة يف البيع

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن أمحد بن احلسن بن إسحاق البغدادي هبا أنبأ أبو حممد عبد اهللا  - ١١٢٠٨
ق الفاكهي مبكة ثنا أبو حيىي بن أيب مسرة ثنا املقرئ ثنا سعيد بن أيب أيوب حدثين أبو عقيل عن بن حممد بن إسحا

جده عبد اهللا بن هشام وكان قد أدرك النيب صلى اهللا عليه و سلم وذهبت به أمه زينب بنت محيد إىل رسول اهللا 
 عليه و سلم هو صغري ومسح على رأسه بايعه فقال النيب صلى اهللا: صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا 

ودعا له وكان يضحي بالشاة الواحدة عن مجيع أهله رواه البخاري يف الصحيح عن أصبغ بن الفرج وعبد اهللا بن 
يوسف عن بن وهب عن سعيد عن زهرة بن معبد وهو أبو عقيل إىل قوله ودعا له مث زاد عن زهرة بن معبد أنه 

ن هشام إىل السوق فيشتري الطعام فيتلقاه بن عمر وبن الزبري فيقوالن له أشركنا فإن كان خيرج به جده عبد اهللا ب
  النيب صلى اهللا عليه و سلم قد دعا لك بالربكة فيشركهم ورمبا أصاب الراحلة كما هي فيبعث هبا إىل املنزل 



كر ثنا حممد بن إمساعيل ثنا أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن حممد النسوي ثنا محاد بن شا - ١١٢٠٩
أنه كان خيرج به جده عبد اهللا بن هشام : عبد اهللا بن يوسف ثنا بن وهب ثنا سعيد بن أيب أيوب عن أيب عقيل 

   ٤فذكره 

  باب الشركة يف الغنيمة

داود أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر حممد بن احلسن احملمد آباذي ثنا العباس الدوري ثنا أبو  - ١١٢١٠
اشتركت أنا وعمار بن ياسر وسعد : احلفري عن سفيان الثوري عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد اهللا قال 

   ٥فيما نصيبه يوم بدر فلم أجىء أنا وال عمار بشيء وجاء سعد برجلني 

  باب الشرط يف الشركة وغريها قد روينا يف حديث عائشة رضي اهللا عنها أن

 - ١١٢١١سلم قال ما كان من شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل وإن كان مائة شرط النيب صلى اهللا عليه و 
أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا حممد بن خلف املروزي ثنا إبراهيم بن محزة ثنا عبد 

ريرة أن النيب صلى اهللا عليه و العزيز بن أيب حازم وسفيان بن محزة عن كثري بن زيد عن الوليد بن رباح عن أيب ه
املسلمون على شروطهم قال وزاد سفيان يف حديثه ما وافق احلق منها وقد روينا ذلك بزيادته من : سلم قال 

  حديث خصيف عن عروة عن عائشة وعن عطاء عن أنس بن مالك مرفوعا 

بن خرمي القزاز ثنا هشام بن خالد ثنا وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا حممد  - ١١٢١٢
املسلمون : مروان بن معاوية عن كثري بن عبد اهللا املزين عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  عند شروطهم إال شرطا حرم حالال أو شرطا أحل حراما 

نا أبو عيسى اخلتلي ثنا عبد اهللا بن حممد وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ث - ١١٢١٣
   ٢٩فذكره وكذلك رواه أبو عامر العقدي عن كثري بن عبد اهللا : األذرمي ثنا مروان بن معاوية 

  كتاب الوكالة

 )١   

  باب التوكيل يف املال وطلب احلقوق وقضائها وذبح اهلدايا وقسمها والبيع

علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا  أخربنا أبو - ١١٢١٤والشراء والنفقة وغري ذلك 
بن سعد بن إبراهيم ثنا عمي ثنا أيب عن أيب إسحاق عن أيب نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد اهللا أنه مسعه 

وج إىل أردت اخلروج إىل خيرب فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فسلمت عليه وقلت إين أردت اخلر: حيدث قال 
  خيرب فقال إذا أتيت وكيلي فخذ منه مخسة عشر وسقا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته 



حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا أمحد بن حفص بن عبد اهللا  - ١١٢١٥
جماهد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن  حدثين أيب حدثين إبراهيم بن طهمان عن سفيان الثوري عن بن أيب جنيح عن

أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقمت على البدن فأمرين فقسمت حلومها مث أمرين : علي رضي اهللا عنه قال 
  فقسمت جالهلا وجلودها 

حممد بن كثري أنبأ وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب ثنا أمحد بن سيار ثنا  - ١١٢١٦
بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على البدن رواه : سفيان حدثين بن أيب جنيح فذكره بنحوه إال أنه قال 

البخاري يف الصحيح عن حممد بن كثري وأخرجه مسلم من وجه آخر عن بن أيب جنيح وقد روينا يف حديث أيب 
اهللا عليه و سلم سنا كانت له عليه اشتروا له بعريا فأعطوه إياه  هريرة يف قصة الرجل الذي تقاضى رسول اهللا صلى

ويف حديث جابر بن عبد اهللا يف قصة بيع بعريه من النيب صلى اهللا عليه و سلم يا بالل اقضه وزده فأعطاه أربعة 
  دنانري وزاده قرياطا 

أنبأ أبو حامت حممد بن إدريس وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ احلسني بن احلسن بن أيوب الطوسي  - ١١٢١٧
الرازي ثنا أبو توبة حدثين معاوية بن سالم عن زيد بن سالم أنه مسع أبا سالم حدثين عبد اهللا اهلوزين يعين أبا عامر 

لقيت بالال مؤذن النيب صلى اهللا عليه و سلم حبلب فقلت يا بالل حدثين كيف كانت نفقة النيب صلى : اهلوزين قال 
م فقال ما كان له شيء إال أنا الذي كنت أيل ذلك منه منذ بعثه اهللا إىل أن توىف فكان إذا أتاه اهللا عليه و سل

اإلنسان املسلم فرآه عاريا يأمرين فأنطلق فأستقرض فاشتري الربدة والشىء فاكسوه وأطعمه حىت اعترضين رجل 
ت فلما كان ذات يوم توضأت مث من املشركني فقال يا بالل إن عندي سعة فال تستقرض من أحد إال مين ففعل

قمت ألؤذن بالصالة فإذا املشرك يف عصابة من التجار فلما رآين قال يا حبشي قال قلت يا لبيه فتجهمين وقال قوال 
غليظا فقال أتدري كم بينك وبني الشهر قال قلت قريب قال إمنا بينك وبينه أربع ليال فآخذك بالذي يل عليك فإين 

من كرامتك وال من كرامة صاحبك ولكن أعطيتك لتجب يل عبدا فأردك ترعى الغنم كما  مل أعطك الذي أعطيتك
كنت قبل ذلك فأخذ يف نفسي ما يأخذ يف أنفس الناس فانطلقت مث أذنت بالصالة حىت إذا صليت العتمة رجع 

أمي ان املشرك الذي النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل أهله فاستأذنت عليه فأذن يل فقلت يا رسول اهللا بأيب أنت و
ذكرت لك أين كنت أتدين منه قد قال كذا وكذا وليس عندك ما تقضي عين وال عندي وهو فاضحي فأذن يل أن 
آيت إىل بعض هؤالء األحياء الذين قد أسلموا حىت يرزق اهللا رسوله صلى اهللا عليه و سلم ما يقضي عين فخرجت 

ي عند رأسي واستقبلت بوجهي األفق فكلما منت انتبهت فإذا حىت أتيت منزيل فجعلت سيفي وجرايب ورحمي ونعل
رأيت علي ليال منت حىت انشق عمود الصبح األول فأردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يدعو يا بالل أجب رسول 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم فانطلقت حىت أتيته فإذا أربع ركائب عليهن أمحاهلن فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم 
فاستأذنت فقال يل النيب صلى اهللا عليه و سلم أبشر فقد جاءك اهللا بقضائك فحمدت اهللا وقال أمل متر على الركائب 

املناخات األربع قال فقلت بلى قال فإن لك رقاهبن وما عليهن وإذا عليهن كسوة وطعام أهداهن له عظيم فدك 
مث عقلتهن مث عمدت إىل تأذين صالة الصبح حىت  فاقبضهن إليك مث اقض دينك قال ففعلت فحططت عنهن أمحاهلن

إذا صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرجت إىل البقيع فجعلت اصبعي يف أذين فناديت وقلت من كان يطلب 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دينا فليحضر فما زلت أبيع وأقضي وأعرض وأقضي حىت مل يبق على رسول اهللا 

سلم دين يف األرض حىت فضل عندي أوقيتان أو أوقية ونصف مث انطلقت إىل املسجد وقد ذهب صلى اهللا عليه و 



عامة النهار فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاعد يف املسجد وحده فسلمت عليه فقال يل ما فعل ما قبلك قال 
يء فقال فضل شيء قلت نعم قلت قد قضى اهللا كل شيء كان على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم يبق ش

ديناران قال انظر أن ترحيين منهما فلست بداخل على أحد من أهلي حىت ترحيين منهما فلم يأتنا فبات يف املسجد 
حىت أصبح وظل يف املسجد اليوم الثاين حىت كان يف آخر النهار جاء راكبان فانطلقت هبما فكسوهتما واطعمتهما 

ما فعل الذي قبلك قلت قد أراحك اهللا منه فكرب ومحد اهللا شفقا من أن يدركه  حىت إذا صلى العتمة دعاين فقال
   ٢املوت وعنده ذلك مث اتبعته حىت جاء أزواجه فسلم على امرأة امرأة حىت أتى يف مبيته فهذا الذي سألتين عنه 

  باب التوكيل يف اخلصومات مع احلضور والغيبة

أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ - ١١٢١٨
سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن حيىي بن سعيد عن بشري بن يسار موىل األنصار عن سهل بن أيب حثمة ورافع 

رقا يف النخل فقتل أتيا خيرب يف حاجة فتف: بن خديج أهنما حدثاه أو حدثا أن عبد اهللا بن سهل وحميصة بن مسعود 
عبد اهللا بن سهل فجاء أخوه عبد الرمحن بن سهل وابنا عمه حميصة وحويصة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فذكرا أمر صاحبهما فبدأ عبد الرمحن فتكلم وكان أقرب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الكرب قال حيىي 
ما وذكر احلديث رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب ورواه ليلي الكالم الكرب فتكلما يف أمر صاحبه

  مسلم عن القواريري عن محاد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا بكر حممد بن أمحد بن بالويه يقول مسعت أبا بكر حممد بن  - ١١٢١٩
جهم بن أيب اجلهم عن عبد اهللا بن  إسحاق يقول حدثنا أبو كريب ثنا عبد اهللا بن إدريس عن حممد بن إسحاق عن

كان علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يكره اخلصومة فكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن : جعفر قال 
  أيب طالب فلما كرب عقيل وكلين 

نا عباد بن أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ث - ١١٢٢٠
العوام عن حممد بن إسحاق عن رجل من أهل املدينة يقال له جهم عن علي رضي اهللا عنه أنه وكل عبد اهللا بن 

   ٣إن للخصومة قحما قال أبو عبيد قال أبو الزياد القحم املهالك : جعفر باخلصومة فقال 

  باب فضل النيابة عمن ال يهدي

بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد  أخربنا أبو احلسني علي بن حممد - ١١٢٢١
الرزاق أنبأ معمر فيما أظن عن الزهري عن حبيب موىل عروة بن الزبري عن عروة بن الزبري عن أيب مراوح عن أيب 

إميان باهللا  جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فسأله فقال يا رسول اهللا أي األعمال أفضل قال: ذر قال 
وجهاد يف سبيل اهللا قال فأي العتاقة أفضل قال أنفسها قال أفرأيت أن مل أجد قال فتعني الصانع وتصنع ألخرق قال 
أفرأيت إن مل أستطع قال تدع الناس من شرك فإهنا صدقة تصدق هبا على نفسك رواه مسلم يف الصحيح عن حممد 

  ه من حديث هشام بن عروة عن أبيه بن رافع وعبد بن محيد عن عبد الرزاق وأخرجا



أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حممد بن عبيد اهللا بن املنادي  - ١١٢٢٢
ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا سليمان بن مهران عن عمرو بن مرة عن أيب البختري عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال 

اهللا ذهب األغنياء باألجر فقال ألستم تصلون وتصومون وجتاهدون قال قلت بلى وهم يفعلون كما يا رسول : قلت 
نفعل يصلون ويصومون وجياهدون ويتصدقون وال نتصدق قال إن فيك صدقة كثرية إن يف فضل بيانك عن األرمت 

ل بصرك على ضرير تعرب عنه حاجته صدقة ويف فضل مسعك على السيء السمع تعرب عنه حاجته صدقة ويف فض
البصر هتديه الطريق صدقة ويف قوتك على الضعيف تعينه صدقة ويف إماطتك األذى عن الطريق صدقة ويف 

مباضعتك أهلك صدقة قال قلت يا رسول اهللا أيأيت أحدنا شهوته ويؤجر قال أرأيتم لو جعلته يف غري حله أكان 
ون باخلري وروينا هذا من أوجه أخر عن أيب ذر رضي اهللا عليك وزر قال قلت نعم قال أفتحتسبون بالشر وال حتتسب

   ٤عنه 

  باب إمث من خاصم أو أعان يف خصومة بباطل

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عباس بن الفضل ثنا أمحد بن  - ١١٢٢٣
من : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يونس ثنا زهري عن عمارة بن غزية عن حيىي بن راشد عن بن عمر 

حالت شفاعته دون حد من حدود اهللا فقد ضاد اهللا يف ملكه ومن مات وعليه دين فليس مث دينار وال درهم ولكنها 
احلسنات والسيئات ومن خاصم يف باطل وهو يعلم مل يزل يف سخط اهللا عز و جل حىت ينزع ومن قال يف مؤمن ما 

  ردغة اخلبال حىت خيرج مما قال  ليس فيه حبس يف

بنحوه دون : وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن يونس فذكره  - ١١٢٢٤
  قوله ومن مات وعليه دين 

عاصم  وأخربنا أبو علي أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا علي بن احلسني بن إبراهيم ثنا عمر بن يونس ثنا - ١١٢٢٥
بن حممد بن زيد العمري حدثين املثىن بن يزيد عن مطر الوراق عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من اهللا : مبعناه قال 

السماك ثنا أبو  أخربنا أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن إبراهيم اهلامشي ببغداد ثنا عثمان بن أمحد بن - ١١٢٢٦
قالبة عبد امللك بن حممد حدثين حيىي بن محاد ثنا رجاء أبو حيىي صاحب السقط قال مسعت حيىي بن أيب كثري حيدث 

من مشى مع قوم يرى : عن أيوب السختياين عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أعان على خصومة بغري علم كان يف سخط اهللا حىت ينزع وقتال املؤمن  أنه شاهد وليس بشاهد فهو شاهد زور ومن

   ٥كفر وسبابه فسوق 

  باب ما جاء يف الوكيل ينعزل إذا عزل وإن مل يعلم به

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا احلسن بن عيسى عن بن املبارك  - ١١٢٢٧
قضى عمر يف أمة غزا موالها وأمر رجال ببيعها مث بدا ملوالها : فرات عن حممد بن زيد قال عن داود بن أيب ال



فأعتقها وأشهد على ذلك وقد بيعت اجلارية فحسبوا فإذا عتقها قبل بيعها فقضى عمر رضي اهللا عنه أن يقضي 
  بعتقها ويرد مثنها ويؤخذ صداقها ملا كان قد وطئها 

فذكر حنوه وقال فيه فقضى عمر : يد ثنا احلسن بن سفيان عن حبان عن بن املبارك قال وأنبأ أبو الول - ١١٢٢٨
   ٣٠بن عبد العزيز رضي اهللا عنه 

  كتاب اإلقرار

 )١   

  باب اإلعتراف باحلقوق واخلروج من املظامل

ث بن أيب أسامة أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو العباس عبد اهللا بن احلسني القاضي مبرو ثنا احلار - ١١٢٢٩
كتبت إىل بن عباس يف امرأتني كانتا خترزان خريزا : ثنا حيىي بن أيب بكري أنبأ نافع بن عمر عن بن أيب مليكة قال 

ويف البيت حداث فأخرجت إحداهن يدها تشخب دما فقالت أصابتين هذه وأنكرت األخرى قال فكتب إىل بن 
ن اليمني على املدعى عليه وقال لو أن الناس أعطوا بدعواهم عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى أ
إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال أولئك ال خالق { الدعى ناس دماء ناس وأمواهلم ادعها فاقرأ عليها 

يهن فاعترفت فقرأ عل} هلم يف اآلخرة وال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم 
  فبلغه فسره رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم وغريه عن نافع بن عمر 

أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن عبد اهللا احلريف ببغداد أنبأ أبو القاسم حبيب بن احلسن  - ١١٢٣٠
بن علي ثنا بن أيب ذئب عن بن داود القزاز ثنا أبو بكر عمر بن حفص بن عمر بن يزيد السدوسي ثنا عاصم 

من كانت عنده مظلمة من أخيه من عرضه أو ماله : املقربي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
فليحللها من صاحبه من قبل أن يؤخذ منه حني ال يكون دينار وال درهم فإن كان له عمل صاحل أخذ منه بقدر 

   ٢احبه فحملت عليه رواه البخاري يف الصحيح عن آدم عن بن أيب ذئب مظلمته وإن مل يكن له أخذ من سيئات ص

  باب من جيوز إقراره

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عباس  - ١١٢٣١
: مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال بن عبد اهللا الترقفي ثنا حيىي بن يعلى حدثين أيب ثنا غيالن عن علقمة بن 

جاء ماعز بن مالك رضي اهللا عنه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا طهرين فقال رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم وحيك ارجع فاستغفر اهللا وتب إليه فرجع غري بعيد مث جاء فقال يا رسول اهللا طهرين فقال له النيب 

عليه و سلم ارجع فاستغفر اهللا وتب إليه فرجع غري بعيد مث جاء فقال يا رسول اهللا طهرين فقال له النيب  صلى اهللا
صلى اهللا عليه و سلم مثل ذلك حىت إذا كانت الرابعة قال له النيب صلى اهللا عليه و سلم مم أطهرك قال من الزنا 

مبجنون فقال أشربت مخرا فقام رجل فاستنكهه فلم جيد فسأل النيب صلى اهللا عليه و سلم أبه جنون فأخرب أنه ليس 
منه ريح مخر فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أثيب أنت قال نعم فأمر به النيب صلى اهللا عليه و سلم فرجم وكان 



الناس فيه فرقتني قائل يقول قد هلك ماعز على أسوأ عمله لقد أحاطت به خطيئته وقائل يقول ما توبة أفضل من 
ة ماعز إن جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوضع يده يف يده مث قال اقتلين باحلجارة قال فلبثوا بذلك توب

يومني أو ثالثة مث جاء النيب صلى اهللا عليه و سلم وهم جلوس فسلم مث جلس فقال استغفروا ملاعز بن مالك قال 
يه و سلم لقد تاب توبة لو قسمت بني أمة لوسعتها قال مث فقالوا غفر اهللا ملاعز بن مالك فقال النيب صلى اهللا عل

جاءته امرأة من غامد من األزد فقالت يا رسول اهللا طهرين فقال وحيك ارجعي فاستغفري اهللا وتويب إليه فقالت 
لعلك تريد أن تردين كما رددت ماعز بن مالك فقال وما ذاك قالت أهنا حبلى من الزنا قال أثيب أنت قالت نعم 

ل إذا ال نرمجك حىت تضعي ما يف بطنك قال وكفلها رجل من األنصار حىت وضعت فأتى النيب صلى اهللا عليه و قا
سلم فقال قد وضعت الغامدية قال إذا ال نرمجها وندع ولدها صغريا ليس له من ترضعه فقام رجل من األنصار 

  كريب عن حيىي بن يعلى بن احلارث فقال إيل أرضاعه يا نيب اهللا فرمجها رواه مسلم يف الصحيح عن أيب 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي  - ١١٢٣٢
يف : أنبأ مالك عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن أيب هريرة وعن زيد بن خالد اجلهين أهنما أخرباه 

تصما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأمر أنيسا األسلمي أن يأيت امرأة اآلخر فإن اعترفت قصة الرجلني اخ
رمجها فاعترفت فرمجها أخرجه البخاري يف الصحيح من حديث مالك وأخرجاه من حديث الليث وغريه عن 

  الزهري 

البغدادي ثنا إسحاق بن احلسن أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ أبو سهل بن زياد القطان  - ١١٢٣٣
أن جارية وجد رأسها بني حجرين فجىء هبا إىل النيب صلى اهللا عليه و : احلريب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن أنس 

سلم فقيل من فعل بك هذا أفالن أفالن حىت مسى اليهودي فأومأت برأسها فبعث إىل اليهودي فجىء به فاعترف 
هللا عليه و سلم فرض رأسه بني حجرين أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث قال فأمر به النيب صلى ا

  مهام بن حيىي 

أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ  - ١١٢٣٤
له شريح شهد عليك بن أخت خالتك  أن رجال أقر عند شريح مث ذهب ينكر فقال: بن عون عن إبراهيم النخعي 

   ٣قال وحدثنا بن سريين أن شرحيا قال له شهد عليك بن أخت خالتك 

  باب من ال جيوز إقراره

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق وأبو حممد بن أيب موسى قاال أنبأ حممد بن أيوب أنبأ  - ١١٢٣٥
ل قاال ثنا محاد بن سلمة عن محاد عن إبراهيم عن األسود عن عائشة عن أبو الوليد الطيالسي وموسى بن إمساعي

رفع القلم عن ثالثة عن الصيب حىت حيتلم وعن املعتوه حىت يفيق وعن النائم حىت : النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  يستيقظ 

لعباس بن الصقر السكري أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو سعيد حممد بن يعقوب الثقفي ثنا أبو ا - ١١٢٣٦
ثنا حممد بن املصفى ثنا الوليد بن مسلم عن مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 



وضع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وكذلك رواه عمر بن سعيد املنبجي عن حممد بن : و سلم 
األوزاعي عن عطاء عن بن عباس وعن الوليد عن بن هليعة عن موسى بن  املصفى واحملفوظ عن الوليد بن مسلم عن

   ٤وردان عن عقبة بن عامر كالمها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  باب االستثناء يف الكالم

حدثنا السيد أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو القاسم عبيد اهللا بن إبراهيم بن بالويه املزكي  - ١١٢٣٧
ا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال وقال أبو ثن

هللا عز و جل تسعة وتسعون إمسا مائة إال واحدا من أحصاها دخل اجلنة أنه وتر : القاسم صلى اهللا عليه و سلم 
الرزاق وأخرجاه من حديث األعرج عن أيب هريرة  حيب الوتر رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع عن عبد

٥   

  باب ما جاء يف إقرار املريض لوارثه

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم عن  - ١١٢٣٨
أيب حيىي الساجي أنه قال إن أقر املريض لوارث أو لغري وارث جاز وبلغين عن : سفيان عن ليث عن طاوس قال 

روي عن احلسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز أن إقراره جائز قال البخاري وقال احلسن أحق ما يصدق به الرجل 
آخر يوم من الدنيا وأول يوم من اآلخرة قال البخاري وأوصى رافع بن خديج أن ال تكشف الفزارية عما أغلق 

إقراره لسوء الظن بالورثة وقد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم إياكم عليه باهبا قال وقال بعض الناس ال جيوز 
والظن فإن الظن أكذب احلديث وال حيل مال املسلمني لقول النيب صلى اهللا عليه و سلم آية املنافق إذا اؤمتن خان 

  وقال اهللا تعاىل إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها فلم خيص وارثا وال غريه 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد وحممد بن عبد  - ١١٢٣٩
السالم قاال ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا 

 حتسسوا وال جتسسوا وال تنافسوا وال حتاسدوا وال إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث وال: عليه و سلم قال 
  تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد اهللا إخوانا رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا  - ١١٢٤٠
ن مالك بن أيب عامر أبو سهيل عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و إمساعيل بن جعفر ثنا نافع ب

آية املنافق ثالث إذا حدث كذب وإذا أؤمتن خان وإذا وعد أخلف رواه البخاري يف الصحيح عن أيب : سلم قال 
بن تغلب عن جعفر بن الربيع وأخرجه مسلم عن قتيبة وغريه عن إمساعيل وأما الذي رواه نوح بن دراج عن أبان 

حممد عن أبيه قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال وصية لوارث وال إقرار بدين فحدثناه أبو بكر بن احلارث 
الفقيه ثنا أبو حممد بن حيان ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا أشعث بن شداد هو اخلرساين ثنا حيىي بن حيىي ثنا نوح بن 

ل أبو عبد الرمحن حدثنا به يف موضع آخر ومل يذكر جابرا قال الشيخ ورواه عباد بن دراج فذكره وذكر جابرا قا
كثري عن نوح فلم يذكر جابرا فهو منقطع راويه ضعيف ال حيتج مبثله أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد 



ج كذاب خبيث قضى سنني بن يعقوب قال مسعت العباس الدوري يقول مسعت حيىي بن معني يقول نوح بن درا
وهو أعمى وقال يف موضع آخر ثالث سنني وكان ال خيرب الناس أنه أعمى من خبثه قال ومل يكن يدري ما احلديث 

  وال حيسن شيئا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الوليد ثنا السراج ثنا زياد بن أيوب عن هشيم عن خالد احلذاء عن  - ١١٢٤١
   ٦أنه كان ال جييز ذلك للوارث : بن سريين عن شريح 

  باب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ إمساعيل بن إسحاق ثنا حفص  - ١١٢٤٢
شهد عنده رجالن شهد أحدمها على ألف وثالمثائة : وسليمان بن حرب قاال ثنا شعبة عن احلكم عن شريح قال 

ليه بألف فقال تقضي علي وقد اختلفت شهادهتما قال استقامت على ألف وقال وشهد اآلخر على ألف فقضى ع
   ٧سليمان أهنما قد اجتمعا على ألف 

  باب إقرار الوارث بوارث

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن علي بن أمحد القرقويب هبمذان ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا  - ١١٢٤٣
قالت كان عتبة بن أيب وقاص : ن الزهري أخربين عروة بن الزبري أن عائشة أم املؤمنني احلكم بن نافع أنبأ شعيب ع

عهد إىل أخيه سعد بن أيب وقاص أن يقبض إليه بن وليدة زمعة قال عتبة إنه ابين فلما قدم النيب صلى اهللا عليه و 
سلم فأقبل معه عبد بن زمعة فقال سعد سلم زمن الفتح أخذ سعد بن وليدة زمعة فأقبل به إىل النيب صلى اهللا عليه و 

يا رسول اهللا هذا بن أخي عهد إيل أنه ابنه قال عبد بن زمعة يا رسول اهللا هذا أخي بن زمعة ولد على فراشه فنظر 
النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل بن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس بعتبة بن أيب وقاص فقال النيب صلى اهللا عليه و 

ك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبيه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم احتجيب منه يا سودة سلم هو ل
بنت زمعة ملا رأى من شبهه بعتبة بن أيب وقاص وسودة بنت زمعة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري يف 

  الصحيح عن أيب اليمان احلكم بن نافع 

بد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق قالوا ثنا أبو العباس أخربنا أبو ع - ١١٢٤٤
حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة ح وأخربين أبو 

سفيان ثنا الزهري أخربين عروة بن الزبري  عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا
تقول اختصم عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سعد بن أيب وقاص وعبد بن زمعة فقال سعد يا : أنه مسع عائشة 

رسول اهللا إن أخي عتبة أوصاين فقال إذا قدمت مكة فانظر بن أمة زمعة فاقبضه فإنه ابين وقال عبد بن زمعة يا 
ي وبن أمة أيب ولد على فراش أيب فرأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شبها بينا بعتبة فقال هو لك رسول اهللا أخ

يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجيب منه يا سودة لفظ حديث احلميدي رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا 
نا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن بن حممد ورواه مسلم عن سعيد بن منصور وغريه كلهم عن بن عيينة وأخرب



داسة ثنا أبو داود ثنا سعيد بن منصور ومسدد بن مسرهد قاال ثنا سفيان فذكر احلديث مبعناه زاد مسدد بن 
  مسرهد يف حديثه فقال هو أخوك يا عبد وهذه زيادة حمفوظة وقد رواها أيضا يونس بن يزيد األيلي عن الزهري 

اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن بن صبيح ثنا حممد بن إسحاق ثنا أمحد بن عبد الرمحن بن  أخربنا أبو عبد - ١١٢٤٥
عهد عتبة بن أيب وقاص : وهب حدثين عمي أخربين يونس عن بن شهاب أخربين عروة بن الزبري أن عائشة قالت 

عليه و سلم مكة زمن الفتح أخذ إىل أخيه سعد أن يقبض بن وليدة زمعة وقال عتبة أنه ابين فلما قدم النيب صلى اهللا 
سعد بن أيب وقاص بن وليدة زمعة فأقبل به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأقبل معه عبد بن زمعة فقال سعد 
بن أيب وقاص هذا بن أخي عهد إىل أبوه فقال عبد بن زمعة يا رسول اهللا هذا أخي ولد على فراشه فنظر رسول اهللا 

إىل بن وليدة زمعة فإذا أشبه الناس بعتبة بن أيب وقاص فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى اهللا عليه و سلم 
هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراشه مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احتجيب منه 

وقال الليث أخربين يونس فذكره  يا سودة ملا رأى من شبه عتبة بن أيب وقاص أخرجه البخاري يف الصحيح قال
  مبعناه وذكر هذه اللفظة 

وأما الذي أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن  - ١١٢٤٦
يعقوب أنبأ أبو الربيع ثنا جرير بن عبد احلميد عن منصور عن جماهد عن يوسف بن الزبري عن عبد اهللا بن الزبري 

كانت لزمعة جارية يتطئها وكان رجل يتبعها يظن هبا فمات زمعة واجلارية حبلى فولدت غالما يشبه الرجل  :قال 
الذي كان يظن هبا فسألت سودة رضي اهللا عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك فقال أما املرياث فهو له 

يقاوم إسناد احلديث األول ألن احلديث األول  وأما أنت فاحتجيب منه فإنه ليس لك بأخ فإسناد هذا احلديث ال
رواته مشهورون باحلفظ والفقه واألمانة وعائشة رضي اهللا عنها خترب عن تلك القصة كأهنا شهدهتا واحلديث اآلخر 

يف رواته من نسب يف آخر عمره إىل سوء احلفظ وهو جرير بن عبد احلميد وفيهم من ال يعرف بسبب يثبت به 
بن الزبري وقد قيل يف غري هذا احلديث عن جماهد عن يوسف بن الزبري أو الزبري بن يوسف موىل حديثه وهو يوسف 

آلل الزبري وعبد اهللا بن الزبري كأنه مل يشهد القصة لصغره فرواية من شهدها ومجيع من يف إسناد حديثها حفاظ 
ون املراد بقوله إن كان قاله فإنه ليس لك ثقات مشهورون بالفقه والعدالة أوىل باألخذ هبا واهللا أعلم وحيتمل أن يك

بأخ شبها وإن كان لك حبكم الفراش أخا فال يكون لقوله هو أخوك يا عبد خمالفا فقد أحلقه بالفراش حىت حكم له 
   ٣١باملرياث وباهللا التوفيق 

  كتاب العارية

للمصلني الذين هم عن صالهتم  فويل{ باب ما جاء يف جواز العارية والترغيب فيها قال اهللا تبارك وتعاىل  ١( 
أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إسحاق  - ١١٢٤٧ساهون الذين هم يرآءون ومينعون املاعون 

كل معروف صدقة وكنا نعد املعروف على : احلريب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن عاصم عن شقيق قال قال عبد اهللا 
  ه و سلم القدر والدلو وأشباه ذلك عهد رسول اهللا صلى اهللا علي



: وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن الفضل الصفار ثنا قتيبة ثنا أبو عوانة  - ١١٢٤٨
فذكره مبثله إال أنه قال وكنا نعد املاعون على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم القدر والدلو وكذلك رواه أبو 

  تاب السنن عن قتيبة داود يف ك

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري ثنا جعفر بن حممد  - ١١٢٤٩
املاعون قال هو منع : القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة عن احلكم عن حيىي بن اجلزار عن بن مسعود يف قوله 

  الفأس والدلو والقدر وحنوها 

أخربنا أبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي بالكوفة أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنبأ  - ١١٢٥٠
  ومينعون املاعون قال عارية املتاع : وكيع عن األعمش عن سعيد بن جبري عن بن عباس 

س حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العبا - ١١٢٥١
املاعون الفأس والقدر والدلو قلت فمن منع هذا فله الويل قال ال ولكن : اجلبار ثنا وكيع عن بسام عن عكرمة قال 

  من مجعهن فله الويل من رايا يف صالته وسها عنها ومنع هذا فله الويل 

محن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الر - ١١٢٥٢
كان فزع باملدينة فاستعار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ثنا شعبة عن قتادة قال مسعت أنس بن مالك يقول 

فرسا من أيب طلحة يقال له املندوب فركبه فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا رواه البخاري يف 
  يح عن آدم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة الصح

أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه العدل ثنا إسحاق بن احلسن احلريب  - ١١٢٥٣
دخلت على عائشة وعندها جارية هلا عليها درع قطن مثنه : ثنا أبو نعيم ثنا عبد الواحد بن أمين حدثين أيب قال 

قالت أرفع بصرك إىل جارييت أنظر إليها فإهنا تزهى على أن تلبسه يف البيت وقد كان يل منهن درع  مخسة دراهم
على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما كانت امرأة تقني باملدينة إال أرسلت إيل تستعريه رواه البخاري يف 

   ٢الصحيح عن أيب نعيم 

  باب العارية مؤداة

ر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا إمساعيل بن عياش أخربنا أبو بك - ١١٢٥٤
الدين مقضي والعارية : ثنا شرحبيل بن مسلم اخلوالين مسع أبا أمامة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مؤداة واملنحة مردودة والزعيم غارم 

نبأ أمحد بن سهل الفقيه ببخارى أنبأ صاحل بن حممد احلافظ ثنا إسحاق بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أ - ١١٢٥٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : عبد الواحد القرشي ثنا خالد بن عبد اهللا عن خالد احلذاء عن عكرمة عن بن عباس 

  اة قال عارية مؤداة و سلم استعار من صفوان بن أمية أدراعا وسالحا يف غزوة حنني فقال يا رسول اهللا أعارية مؤد



أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث قاال أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر  - ١١٢٥٦
النيسابوري ثنا العباس بن الوليد أخربين أيب ثنا بن جابر عن سليمان بن موسى أنه أخربه عن عطاء بن أيب رباح أنه 

أسلم قوم يف أيديهم عواري من املشركني فقالوا قد أحرز لنا اإلسالم ما : ل أخربه عن تفسري العارية املؤداة قا
بأيدينا من عواري املشركني فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إن اإلسالم ال حيرز لكم ما ليس لكم 

   ٣جة العارية مؤداة فأدى القوم ما بأيديهم من تلك العواري قال علي هذا مرسل وال تقوم به ح

  باب العارية مضمونة

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ إمالء وقراءة وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قراءة قاال ثنا أبو العباس  - ١١٢٥٧
حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق حدثين عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سار إىل حنني فذكر احلديث وفيه مث : بن عبد اهللا الرمحن بن جابر عن أبيه جابر 
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل صفوان بن أمية فسأله أدراعا عنده مائة درع وما يصلحها من عدهتا فقال 

  اهللا عليه و سلم سائرا أغصبا يا حممد فقال بل عارية مضمونة حىت نؤديها عليك مث خرج رسول اهللا صلى 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسن بن يعقوب بن يوسف العدل ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا يزيد بن  - ١١٢٥٨
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : هارون أنبأ شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه 

ال أغصب يا حممد فقال ال بل عارية مضمونة ورواه قيس بن الربيع عن عبد العزيز استعار منه ادراعا يوم حنني فق
  عن بن أيب مليكة عن أمية بن صفوان عن أبيه 

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - ١١٢٥٩
: رفيع عن عطاء بن أيب رباح عن ناس من آل صفوان بن أمية فقالوا ثنا مسدد ثنا أبو األحوص ثنا عبد العزيز بن 

استعار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صفوان بن أمية سالحا فقال صفوان أعارية أم غصب فقال بل عارية 
 املشركني قال فأعاره ما بني الثالثني إىل أربعني درعا قال فغزا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حنينا فلما هزم اهللا

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امجعوا أدراع صفوان ففقدوا من دروعه أدراعا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم لصفوان إن شئت غرمناها لك فقال يا رسول اهللا إن يف قليب اليوم من اإلميان ما مل يكن يومئذ 

بن داسة ثنا أبو داود ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا جرير عن  وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر - ١١٢٦٠
يا صفوان هل : عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد اهللا بن صفوان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  عندك سالح فذكر معناه 

و العباس حممد بن يعقوب أنبأ أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أب - ١١٢٦١
أن صفوان : حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين أنس بن عياض الليثي عن جعفر بن حممد عن أبيه 

بن أمية أعار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سالحا هي مثانون درعا فقال له أعارية مضمونة أم غصبا فقال رسول 
سلم بل عارية مضمونة وبعض هذه األخبار وإن كان مرسال فإنه يقوى بشواهده مع ما تقدم اهللا صلى اهللا عليه و 

  من املوصول واهللا أعلم 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس املعقلي ثنا الصغاين ثنا سعيد بن عامر وعبد الوهاب بن عطاء  - ١١٢٦٢
على اليد ما أخذت : عن مسرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال قاال ثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن 

  حىت تؤديه مث إن احلسن نسي حديثه فقال هو أمينك ال ضمان عليه 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب ثنا جعفر  - ١١٢٦٣
  كان بن عباس يضمن العارية وكتب إيل أن ضمنها : مليكة قال  بن عون أنبأ حممد بن شريك عن بن أيب

وأخربنا أبو حازم احلافظ ثنا أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن  - ١١٢٦٤
  يف العارية قال يغرم : عمرو بن دينار عن بن أيب مليكة عن بن عباس 

ح العمري أنبا أبو احلسن بن فراس أنبأ أبو جعفر حممد بن إبراهيم ثنا عبد احلميد أخربنا اإلمام أبو الفت - ١١٢٦٥
بن صبيح ثنا سفيان ح وأخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد األرموي أنبأ شافع بن حممد أنبأ أبو جعفر الطحاوي 

ن قال أبو جعفر هو بن قال مسعت املزين يقول قرأنا على الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الرمح
أن رجال استعار بعريا من رجل فعطب فأتى به مروان بن احلكم فأرسل مروان إىل أيب هريرة فسأله فقال : السائب 

   ٤يغرم 

  باب من قال ال يغرم

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا  - ١١٢٦٦
: مد بن عبيد اهللا بن املنادى ثنا يونس بن حممد ثنا محاد بن سلمة عن أيوب وقتادة وحبيب ويونس عن بن سريين حم

أن شرحيا قال ليس على املستودع غري املغل ضمان وال على املستعري غري املغل ضمان هذا هو احملفوظ عن شريح 
  القاضي من قوله 

يدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب ورواه عمرو بن عبد اجلبار عن عب - ١١٢٦٧
صلى اهللا عليه و سلم أخربناه أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث قاال ثنا علي بن عمر احلافظ ثنا أبو علي 

دة فذكره قال علي عمرو وعبي: احلسني بن القاسم بن جعفر الكوكيب ثنا علي بن حرب ثنا عمرو بن عبد اجلبار 
   ٥ضعيفان وإمنا يروى عن شريح القاضي غري مرفوع 

  باب من بىن أو غرس يف أرض غريه

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا  - ١١٢٦٨
ض قوم بغري إذهنم فله نقضه من بىن يف أر: شريك عن جابر عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عن عبد اهللا قال 

  وإن بىن بإذهنم فله قيمته 

  قيمته يوم خيرجه : قال وحدثنا شريك عن جابر عن عامر قال  - ١١٢٦٩



وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ احلسن ثنا حيىي ثنا قيس وإسرائيل عن أشعث بن أيب الشعثاء عن  - ١١٢٧٠
  مة بنائه من بىن يف أرض قوم بإذهنم فله قي: شريح 

مثل قول عبد اهللا بن مسعود وقد روى فيه حديث : قال وحدثنا قيس عن جابر عن القاسم عن شريح  - ١١٢٧١
  مرفوع وال يثبت 

أخربناه أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا ميمون بن مسلم ثنا كثري بن أيب صابر ثنا عطاء بن  - ١١٢٧٢
زهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا مسلم اخلفاف عن عمر بن قيس عن ال

من بىن يف رباع قوم بإذهنم فله القيمة ومن بىن بغري اذهنم فله النقض عمر بن قيس املكي ضعيف ال : عليه و سلم 
   ٣٢حيتج به ومن دونه أيضا ضعيف 

  كتاب الغصب

{ وقال } وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل { ال اهللا تعاىل باب حترمي الغصب وأخذ أموال الناس بغري حق ق ١( 
وأخربنا أبو الفتح  - ١١٢٧٣} وال حتسنب اهللا غافال عما يعمل الظاملون إمنا يؤخرهم ليوم تشخص فيه األبصار 

لي حممد بن أمحد بن أيب الفوارس احلافظ ببغداد أنبأ أمحد بن يوسف ثنا احلارث بن حممد ح قال وحدثنا أبو ع
الصواف ثنا حممد بن حيىي املروزي قاال ثنا عاصم بن علي ثنا عاصم بن حممد عن واقد بن حممد قال مسعت أيب وهو 

أال أي شهر تعلمونه أعظم : يقول قال عبد اهللا هو بن عمر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع 
ة قالوا بلدنا هذا قال تعلمون أي يوم أعظم قالوا يومنا هذا حرمة قالوا شهرنا هذا قال أي بلد تعلمونه أعظم حرم

قال فإن اهللا حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إال حبقها كحرمة يومي هذا يف بلدكم هذا أال هل بلغت 
  ثالثا كل ذلك جييبونه أال نعم 

ثنا أبو بكر عمر بن حفص السدوسي وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي  - ١١٢٧٤
بإسناده حنوه إال أنه قال اال أي بلد أال أي يوم وقال أال شهرنا هذا أال بلدنا هذا أال : ثنا عاصم بن علي فذكره 

يومنا هذا وزاد فيه من شهركم هذا وزاد يف آخره وقال وحيكم أو ويلكم ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم 
  ي يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا عن عاصم بن علي رقاب بعض رواه البخار

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن الفضل بن نظيف املصري مبكة ثنا أبو الفضل العباس بن حممد بن نصر بن  - ١١٢٧٥
السري الرافقي إمالء ثنا أبو عمر هالل بن العالء بن هالل الرقي ثنا هوذة بن خليفة ثنا عبد اهللا بن عون عن حممد 

ملا كان ذلك اليوم ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بن سريين عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أيب بكرة قال 
سلم ناقته مث وقف فقال أتدرون أي يوم هذا فسكتنا حىت رأينا أنه سيسميه سوى امسه فقال أليس يوم النحر قلنا 

ميه سوى امسه قال أليس ذا احلجة قالوا بلى يا رسول بلى مث قال أتدرون أي شهر هذا فسكتنا حىت رأينا أنه سيس
اهللا قال أتدرون أي بلد هذا فسكتنا حىت رأينا أنه سيسميه سوى امسه قال أليس البلدة فقلنا بلى قال فإن أموالكم 
وأعراضكم ودماءكم حرام بينكم مثل يومكم يف مثل شهركم يف مثل بلدكم أال ليبلغ الشاهد الغائب مرتني فرب 



غ هو أوعى من سامع مث مال على ناقته إىل غنيمات فجعل يقسمها بني الرجلني الشاة والثالثة الشاة أخرجه مبل
  البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث بن عون وغريه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق إمالء أنبأ أبو املثىن وحممد بن عيسى بن السكن  - ١١٢٧٦
قالوا ثنا عبد اهللا بن مسلمة القعنيب ثنا داود بن قيس عن أيب سعيد موىل عامر بن كريز عن أيب  وهشام بن علي

ال حتاسدوا وال تباغضوا وال تناجشوا وال تدابروا وال يبع بعضكم : هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
مه وال خيذله وال حيقره التقوى ها هنا يشري إىل على بيع بعض وكونوا عباد اهللا أخوانا املسلم أخو املسلم ال يظل

صدره ثالث مرات حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه 
  رواه مسلم يف الصحيح عن القعنيب 

ثنا حيىي بن حيىي قال  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة - ١١٢٧٧
ال حيلنب أحدكم ماشية غريه إال : قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

بإذنه أحيب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإمنا خيزن هلم ضروع مواشيهم أطعمتهم فال حيلنب 
  مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي ورواه البخاري عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك أحد ماشية أحد إال بإذنه رواه 

وأخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح القاضي احملاريب بالكوفة ثنا أبو القاسم عبد الرمحن بن  - ١١٢٧٨
ا شعبة ثنا عدي بن ثابت احلسن األسدي اهلمذاين يف املرجع من مكة ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أيب إياس ثن

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن النهيب : قال مسعت عبد اهللا بن يزيد األنصاري وهو جده أبو أمه قال 
  واملثلة رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن أيب إياس 

ن حممد الدوري أنبأ يزيد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس يعين ب - ١١٢٧٩
بن هارون أنبأ بن أيب ذئب عن عبد اهللا بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ال يأخذ أحدكم متاع أخيه العب اجلد وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فلريدها إليه : يقول 

أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين احلافظ ثنا حيىي  حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين - ١١٢٨٠
بن حممد بن حيىي ثنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس ثنا عبد العزيز بن أيب سلمة عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر قال 

بن يونس الظلم ظلمات يوم القيامة رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  وأخرجه مسلم من وجه آخر عن عبد العزيز 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ بكر بن حممد الصرييف مبرو ثنا عبد الصمد بن الفضل ثنا القعنيب ثنا  - ١١٢٨١
اتقوا الظلم : داود بن قيس عن عبيد اهللا بن مقسم عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ن الظلم ظلمات يوم القيامة وإتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم محلهم على أن سفكوا دماءهم فإ
  واستحلوا حمارمهم رواه مسلم يف الصحيح عن القعنيب 
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لكربى: كتاب  لبيهقي ا   سنن ا
البيهقي : املؤلف  بكر  و  أب بن موسى  بن علي  بن احلسني   أمحد 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أمحد بن  - ١١٢٨٢
أن النيب : عن أيب معبد عن بن عباس حنبل ثنا وكيع ثنا زكريا بن إسحاق املكي عن حيىي بن عبد اهللا بن صيفي 

صلى اهللا عليه و سلم بعث معاذ بن جبل رضي اهللا عنه إىل اليمن احلديث وقال يف آخره وأتق دعوة املظلوم فإنه 
  ليس بينها وبني اهللا حجاب وأخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث وكيع وغريه 

بهاين إمالء أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األص - ١١٢٨٣
يف املسجد احلرام سنة أربعني وثالمثائة حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا أبو مسهر عبد األعلى بن مسهر ثنا 

ن رسول اهللا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أيب إدريس اخلوالين عن أيب ذر الغفاري رضي اهللا عنه ع
إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا يا : صلى اهللا عليه و سلم عن اهللا عز و جل أنه قال 

عبادي إنكم الذين ختطئون بالليل والنهار وأنا الذي أغفر الذنوب وال أبايل فاستغفروين أغفر لكم يا عبادي كلكم 
يا عبادي كلكم عار إال من كسوته فاستكسوين أكسكم يا عبادي لو  جائع إال من أطعمت فاستطعموين أطعمكم

أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم مل يزد ذلك يف ملكي شيئا يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل منكم مل يزد ذلك يف ملكي شيئا يا عبادي لو أن 

آخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم مل ينقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم و
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا يف صعيد واحد فسألوين مث أعطيت كل إنسان منهم ما سأل مل ينقص 

هي أعمالكم أحفظها  ذلك من ملكي شيئا إال كما ينقص البحر يغمس فيه املخيط غمسة واحدة يا عبادي إمنا
عليكم فمن وجد خريا فليحمد اهللا ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن 

  إسحاق الصغاين عن أيب مسهر 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا حممد بن العباس املؤدب ثنا حيىي بن أيوب ثنا  - ١١٢٨٤
ن جعفر قال أخربين ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن نعيم ثنا إمساعيل ب

: قتيبة بن سعيد ثنا إمساعيل بن جعفر عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
 متاع فقال إن املفلس من أميت يأيت يوم القيامة بصالة أتدرون من املفلس قالوا املفلس فينا من ال درهم له وال

وصيام وزكاة ويأيت قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته 
وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عنه ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه مث طرح يف النار 

  اء إال أن يف رواية بن عبدان فيقضى هذا من حسناته رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد وغريه لفظ حديثهما سو

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن نعيم ثنا قتيبة بن سعيد ثنا  - ١١٢٨٥
لتؤدن احلقوق إىل : عليه و سلم قال  إمساعيل بن جعفر عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا

  أهلها يوم القيامة حىت يقاد للشاة اجللحاء من الشاة القرناء رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة وغريه 



حدثنا عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا حممد بن عبيد  - ١١٢٨٦
عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب عن عبد اهللا بن الزبري بن العوام قال ملا نزلت هذه  الطنافسي ثنا حممد بن عمرو

يا رسول اهللا أيكرر علينا ما يكون بيننا مع خواص الذنوب قال نعم : قال الزبري } أنك ميت واهنم ميتون { اآلية 
  لتكررن عليكم حىت يرد إىل كل ذي حق حقه قال الزبري واهللا إن األمر لشديد 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا احلسن بن سفيان ثنا حممد بن عبد اهللا بن منري ثنا  - ١١٢٨٧
إن اهللا ليملي للظامل : أبو معاوية ثنا بريد عن جده أيب بردة عن أيب موسى قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

رواه البخاري } ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد  وكذلك أخذ{ حىت إذا أخذه مل يفلته مث قرأ 
   ٢يف الصحيح عن صدقة بن الفضل عن أيب معاوية ورواه مسلم عن حممد بن عبد اهللا بن منري 

  باب نصر املظلوم واألخذ على يد الظامل عند اإلمكان

حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد الوهاب أنبأ  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا - ١١٢٨٨
جعفر بن عون أنبأ أبو إسحاق الشيباين عن أشعث بن أيب الشعثاء عن معاوية بن سويد يعين بن مقرن عن الرباء بن 

أمرنا بعيادة املريض واتباع اجلنازة : عازب قال أمرنا بسبع وهنانا عن سبع يعين النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
شاء السالم واجابة الداعي وتشميت العاطس ونصر املظلوم وإبرار املقسم وهنانا عن الشرب يف آنية الفضة فإنه واف

من يشرب فيها يف الدنيا ال يشرب فيها يف اآلخرة وعن التختم بالذهب وعن ركوب املياثر ولباس القسي واحلرير 
  غريه والديباج واإلستربق أخرجاه يف الصحيح من حديث الشيباين و

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١١٢٨٩
: هشام بن مالس النمريي ثنا مروان بن معاوية الفزاري ثنا محيد قال قال أنس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

 نصرته مظلوما فكيف أنصره ظاملا قال متنعه من الظلم فذلك نصرك أنصر أخاك ظاملا أو مظلوما قيل يا رسول اهللا
  إياه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا أبو املثىن ثنا مسدد ثنا املعتمر عن محيد عن  - ١١٢٩٠
اهللا هذا ننصره مظلوما انصر أخاك ظاملا أو مظلوما فقال يا رسول : أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  فكيف ننصره ظاملا قال تأخذ فوق يديه رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو جعفر  - ١١٢٩١
أيب موسى رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا  أمحد بن عبد احلميد احلارثي ثنا أبو أسامة عن بريد عن أيب بردة عن

إن املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بني أصابعه رواه البخاري ومسلم يف : عليه و سلم قال 
  الصحيح عن أيب كريب عن أيب أسامة 

بيد بن عبد أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد ثنا أبو احلسني عبد الصمد بن علي بن مكرم ثنا ع - ١١٢٩٢
الواحد ثنا حيىي بن عبد اهللا بن بكري ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب أن سامل بن عبد اهللا بن عمر أخربه أن عبد 



املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه من كان يف : اهللا بن عمر أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنه هبا كربة من كرب يوم القيامة حاجة أخيه كان اهللا عز و جل يف حاجته 

ومن ستر مسلما ستره اهللا عز و جل يوم القيامة رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري ورواه مسلم عن قتيبة 
  عن الليث 

ثنا عبد اهللا بن أيب  أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري - ١١٢٩٣
مرمي ثنا الفريايب ثنا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أيب سعيد اخلدري قال مسعت رسول 

من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  الصحيح من حديث الثوري وغريه وذلك أضعف اإلميان أخرجه مسلم يف 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن  - ١١٢٩٤
يعقوب الشيباين ثنا حامد بن أيب حامد ثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن سعد الدشتكي ثنا عمرو بن أيب قيس عن 

ن بن بريدة عن أبيه قال ملا قدم جعفر بن أيب طالب من أرض احلبشة لقيه النيب صلى اهللا عليه و عطاء عن حمارب ع
أخربين بأعجب شيء رأيته بأرض احلبشة قال مرت امرأة على رأسها مكتل فيه طعام فمر هبا رجل على : سلم فقال 

يل لك يوم يضع امللك كرسيه فيأخذ فرس فأصاهبا فرمى به فجعلت أنظر إليها وهي تعيده يف مكتلها وهي تقول و
للمظلوم من الظامل فضحك النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت بدت نواجذه فقال كيف تقدس أمة ال تأخذ لضعيفها 

  من شديدها حقه وهو غري متعتع 

ليمان وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا عبد اهللا بن أيب سعد ثنا سعيد بن س - ١١٢٩٥
  فذكر احلديث مبعناه : عن منصور بن أيب األسود ثنا عطاء بن السائب عن حمارب بن دثار عن بن بريدة عن أبيه 

أخربنا أبو منصور الظفر بن حممد العلوي رمحه اهللا أنبأ علي بن عبد الرمحن بن مايت بالكوفة ثنا أمحد بن  - ١١٢٩٦
ان عن احلسن بن عمرو الفقيمي عن حممد بن مسلم عن عبد اهللا بن حازم الغفاري ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا سفي

إذا رأيتم أميت ال تقول للظامل أنت ظامل فقد تودع منهم حممد بن : عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  مسلم هذا هو أبو الزبري ومل يسمع من عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

حلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال مسعت العباس بن حممد يقول مسعت حيىي أخربنا أبو عبد اهللا ا - ١١٢٩٧
  أبو الزبري مل يسمع من عبد اهللا بن عمرو بن العاص : بن معني يقول 

وبصحة ذلك أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا حممد بن بكار ثنا حممد بن عبيد اهللا  - ١١٢٩٨
ة ثنا أبو شهاب ثنا احلسن بن عمرو عن أيب الزبري عن عمرو بن شعيب عن عبد اهللا بن عمرو عن املنادي ثنا شباب

   ٣حنوه : النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  باب رد املغصوب إذا كان باقيا



أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد  - ١١٢٩٩
هال ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى بن املن

   ٤على اليد ما أخذت حىت تؤديه : اهللا عليه و سلم 

  باب رد قيمته إن كان من ذوات القيم أو رد مثله إن كان من ذوات األمثال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن  - ١١٣٠٠إذا أتلفه الغاصب أو تلف يف يديه استدالال مبا 
وأبو زكريا حيىي بن إبراهيم قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب 

شركا له يف  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من اعتق: أخربين مالك بن أنس وغريه عن نافع عن بن عمر 
عبد فكان له ما يبلغ مثن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإال فقد عتق منه 

  ما عتق اتفقا على إخراجه يف الصحيح من حديث مالك 

عبد اهللا بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا  - ١١٣٠١
بكري ثنا محيد ح قال وثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب واللفظ له ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا حيىي عن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات املؤمنني مع خادم : محيد عن أنس 
صعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا وحبس الرسول والقصعة بقصعة فيها طعام فضربت بيده فكسرت الق

  حىت فرغوا فدفع القصعة الصحيحة إىل الرسول وحبس املكسورة رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد 

أخربنا علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر  - ١١٣٠٢
كان النيب صلى اهللا عليه و سلم عند بعض نسائه فأرسلت : ملفضل ثنا محيد عن أنس بن مالك قال ثنا بشر بن ا

إحدى أمهات املؤمنني بصحفة فيها طعام فضربت اليت يف بيتها يد اخلادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع رسول 
يف الصحفة ويقول غارت أمكم وحبس اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني الفلقتني مث جعل جيعل فيهما الطعام الذي كان 

اخلادم حىت أتى بصحفة من عند اليت هو يف بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إىل اليت كسرت صحفتها وامسك 
املكسورة يف بيت اليت كسرت أخرجه البخاري يف الصحيح هبذا اللفظ من حديث بن علية عن محيد وقال بعض 

ى اهللا عليه و سلم يف بييت زوجتيه ومل يكن هناك تضمني إال أنه عاقب أهل العلم الصحفتان مجيعا كانتا للنيب صل
  الكاسرة بترك املكسورة يف بيتها ونقل الصحيحة إىل بيت صاحبتها واهللا أعلم 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد  - ١١٣٠٣
: بن سعيد عن سفيان قال حدثين فليت عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت بن أيب بكر ثنا حيىي 

ما رأيت صانعة طعام مثل صفية رضي اهللا عنها بعثت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بإناء فيه طعام فضربته 
طعام فليت العامري وجسرة بنت بيدي فكسرته فقلت يا رسول اهللا ما كفارة هذا قال إناء مكان إناء وطعام مكان 

دجاجة فيهما نظر مث تأويل اخلرب ما مضى وباهللا التوفيق وروينا عن الشعيب أنه قال يف الرجل تستهلك له احلنطة إن 
   ٥على صاحبه له طعاما مثل طعامه وكيال مثل كيله 

  باب ال ميلك أحد باجلناية شيئا جىن عليه إال أن يشاء هو واملالك



نا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ العباس بن الفضل األسفاطي ثنا إمساعيل أخرب - ١١٣٠٤
بن أيب أويس ح قال وأخربين إمساعيل بن حممد بن الفضل الشعراين ثنا جدي ثنا بن أيب أويس حدثين أيب عن ثور بن 

و سلم خطب الناس يف حجة الوداع فذكر  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه: زيد الديلي عن عكرمة عن بن عباس 
احلديث وفيه ال حيل المرىء من مال أخيه إال ما أعطاه من طيب نفس وال تظلموا وال ترجعوا بعدي كفارا يضرب 

  بعضكم رقاب بعض 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا حممد بن  - ١١٣٠٥
ار ثنا أبو عامر ثنا عبد امللك بن احلسن حدثين عبد الرمحن بن أيب سعيد قال مسعت عمارة بن حارثة الضمري بش

شهدت خطبة النيب صلى اهللا عليه و سلم مبىن فكان فيما خطب به قال : حيدث عن عمرو بن يثريب الضمري قال 
لك قال يا رسول اهللا أرأيت لو لقيت غنم بن وال حيل ألحد من مال أخيه إال ما طابت به نفسه فلما مسعه قال ذ

عمي فأخذت منه شاة فاجتزرهتا فعلى يف ذلك شيء قال إن لقيتها نعجة حتمل شفرة وزنادا خببت اجلميش فال متسها 
  قيل هي أرض بني مكة واجلار أرض ليس هبا أنيس 

ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ قاال  - ١١٣٠٦
علي احلسن بن إسحاق بن يزيد العطار ثنا زيد بن احلباب أخربين موسى بن عبيدة أخربين صدقة بن يسار عن بن 

فذكر احلديث يف خطبة النيب صلى اهللا عليه و سلم وسط أيام التشريق يف حجته وقال فيها أيها الناس من : عمر 
دها إىل من ائتمنه عليها أيها الناس إنه ال حيل المرىء من مال أخيه شيء إال ما طابت به كانت عنده وديعة فلري

  نفسه 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو حممد دعلج بن أمحد ثنا الفريايب حدثين أمحد بن حممد املقدمي  - ١١٣٠٧
مر عن القاسم بن حممد ح وأخربنا أبو عبد حدثين بن أيب أويس حدثين أخي عن سليمان بن بالل عن عبيد اهللا بن ع

اهللا احلافظ أخربين أمحد بن حممد النسوي ثنا محاد بن شاكر ثنا حممد بن إمساعيل ثنا إمساعيل بن أيب أويس حدثين 
أخي عن سليمان عن حيىي بن سعيد عن عبد الرمحن بن القاسم عن القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

بكر رضي اهللا عنه غالم خيرج له اخلراج وكان أبو بكر رضي اهللا عنه يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء كان أليب : 
فأكل منه أبو بكر رضي اهللا عنه فقال له الغالم أتدري ما هذا فقال أبو بكر رضي اهللا عنه وما هو قال كنت 

عطاين بذلك فهذا الذي أكلت منه فادخل تكهنت إلنسان يف اجلاهلية وما أحسن الكهانة إال أين خدعته فلقيين فأ
أبو بكر رضي اهللا عنه يده فقاء كل شيء يف بطنه لفظ حديثهما سواء وإمنا االختالف يف اإلسناد أخرجه البخاري 

  يف الصحيح هكذا 

ن أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا احلسني بن إمساعيل وأمحد ب - ١١٣٠٨
: احلسني بن اجلنيد قاال ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن عاصم بن كليب اجلرمي عن أبيه عن رجل من مزينة قال 

صنعت امرأة من املسلمني من قريش لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طعاما فدعته وأصحابه قال فذهب يب أيب معه 
ال فلم يأكلوا حىت رأوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكل قال فجلسنا بني يدي آبائنا جمالس األبناء من آبائهم ق

فلما أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقمة رمى هبا مث قال إين ألجد طعم حلم شاة ذحبت بغري إذن صاحبها 
ها فأىب فقالت يا رسول اهللا أخي وأنا من أعز الناس عليه ولو كان خريا منها مل يغري علي وعلي أن أرضيه بأفضل من



أن يأكل منها وأمر بالطعام لألسارى قال الشيخ وهذا ألنه كان خيشى عليه الفساد وصاحبها كان غائبا فرأى من 
  املصلحة أن يطعمها األسارى واهللا أعلم مث يضمن لصاحبها 

اعيل بن أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن يوسف الرفاء أنبأ أبو عمرو عثمان بن حممد بن بشر ثنا إمس - ١١٣٠٩
إسحاق القاضي ثنا إمساعيل بن أيب أويس وعيسى بن ميناء قاال ثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء من 

كانوا جيعلون يف كل هبيمة أصيبت ما بني قيمة البهيمة صحيحة العني ومصابة العني وكل ما : أهل املدينة أهنم 
بن ميناء فأما جراح العبد فإهنم جيعلون جراح العبد جتري جراحه  أصيب من البهيمة فعلى قدر ذلك قال عيسى

  كلها يف قيمته يوم يصاب كما جتري جراح احلر يف ديته 

أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا إمساعيل  - ١١٣١٠
قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف عني الدابة ربع مثنها وهذا منقطع : بن إبراهيم ثنا أيوب عن أيب قالبة قال 

وروي عن إبراهيم النخعي عن عمر أنه كتب به إىل شريح وهو أيضا منقطع ورواه جابر اجلعفي وهو ضعيف عن 
إىل  الشعيب عن شريح أن عمر رضي اهللا عنه كتب إليه بذلك ورواه جمالد عن الشعيب قال كتب عمر رضي اهللا عنه

   ٦شريح وهو منقطع 

  باب التشديد يف غصب األراضي وتضمينها بالغصب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال  - ١١٣١١
عوف أن عبد قرأناه على أيب اليمان أن شعيب بن أيب محزة أخربه عن الزهري قال حدثين طلحة بن عبد اهللا بن 

يقول من ظلم من : الرمحن بن عمرو بن سهل أخربه أن سعيد بن زيد قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  األرض شيئا فإنه يطوقه من سبع أرضني رواه البخاري عن أيب اليمان 

بن حجر ثنا  أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا علي بن طيفور ثنا علي - ١١٣١٢
إمساعيل بن جعفر عن العالء عن عباس بن سهل بن سعد عن سعيد بن زيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

من اقتطع شربا من األرض ظلما طوقه اهللا يوم القيامة من سبع أرضني رواه مسلم يف الصحيح عن علي بن حجر : 
  وغريه 

ين أبو عمرو بن أيب جعفر أنبأ أبو يعلى املوصلي ثنا أبو الربيع الزهراين أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخرب - ١١٣١٣
أن أروى بنت أوس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من : ثنا محاد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه 

اهللا  أرضها فخاصمته إىل مروان بن احلكم فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي مسعت من رسول
صلى اهللا عليه و سلم فقال وماذا مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم يقول من أخذ شربا من األرض يعين ظلما طوقه إىل سبع أرضني فقال له مروان ال أسألك بينة بعد هذا قال 
قال فما ماتت حىت ذهب بصرها فبينا هي متشي يف أرضها إذ  اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصرها واقتلها يف أرضها

  وقعت يف حفرة فماتت رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الربيع وأخرجه البخاري من حديث أيب أسامة عن هشام 



حدثنا الشيخ اإلمام أبو الطيب سهل بن حممد بن سليمان أنبأ أبو عمر وإمساعيل بن جنيد السلمي ثنا  - ١١٣١٤
أيوب أخربين سهل بن بكار ثنا أبان بن يزيد عن حيىي بن أيب كثري عن حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة بن  حممد بن

عبد الرمحن أنه دخل على عائشة وهو خياصم يف أرض فقالت يا أبا سلمة اجتنب األرض فإين مسعت رسول اهللا 
  ة من سبع أرضني من ظلم قيد شرب من أرض طوقه يوم القيام: صلى اهللا عليه و سلم يقول 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا بن رجاء ثنا  - ١١٣١٥
حرب عن حيىي قال حدثين حممد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه وكان بينه وبني أناس خصومة يف أرض وأنه دخل 

لت يا أبا سلمة اجتنب األرض فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و على عائشة رضي اهللا عنها فذكر هلا ذلك فقا
من ظلم قيد شرب من األرض طوقه من سبع أرضني يوم القيامة أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث : سلم قال 

  حرب بن شداد وأبان بن يزيد عن حيىي بن أيب كثري وأخرجه البخاري من وجهني آخرين عن حيىي واستشهد هبما 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا وهيب عن سهيل  - ١١٣١٦
من أخذ شربا من األرض بغري حقه طوقه من سبع : عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  أرضني أخرجه مسلم من حديث جرير عن سهيل بن أيب صاحل 

خربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه ثنا الصويف ثنا سريج بن يونس ح وأخربنا أبو أ - ١١٣١٧
احلسن علي بن عبد اهللا اخلسروجردي ثنا أبو بكر أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي ثنا أبو يعلى املوصلي ثنا زهري يعين أبا 

حيان األسدي ثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة قال كنت عند خيثمة قاال ثنا مروان بن معاوية الفزاري ثنا منصور بن 
ما كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يسر إليك قال فغضب وقال ما كان النيب : علي بن أيب طالب فأتاه رجل فقال 

قال  صلى اهللا عليه و سلم يسر إيل شيئا كتمه الناس غري أنه حدثين بكلمات أربع قال فقلت ما هن يا أمري املؤمنني
قال لعن اهللا من لعن والده لعن اهللا من ذبح لغري اهللا لعن اهللا من آوى حمدثا لعن اهللا من غري منار األرض لفظ 

   ٧حديث أيب احلسن اخلسروجردي رواه مسلم عن سريج وأيب خيثمة 

  باب ليس لعرق ظامل حق

حممد بن املثىن ثنا عبد الوهاب ثنا أيوب أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا  - ١١٣١٨
من أحيا أرضا ميتة فهي له : عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  وليس لعرق ظامل حق 

نا أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ث - ١١٣١٩
من أحيا : عبد الرحيم عن حممد بن إسحاق عن حيىي بن عروة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظامل حق قال فاختصم رجالن من بياضة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غرس 
و سلم لصاحب األرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن أحدمها خنال يف أرض اآلخر فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه 

خيرج خنله منها قال قال عروة فلقد أخربين الذي حدثين قال رأيتها وانه ليضرب يف أصوهلا بالفؤوس وإنه لنخل عم 
  حىت أخرجت 



كره وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا احلسن ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو شهاب عن حممد بن إسحاق فذ - ١١٣٢٠
  أنه أبصر رجلني من بياضة خيتصمان فذكره : مبعناه إال أنه قال فلقد حدثين صاحب هذا احلديث 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن سعيد الدارمي ثنا وهب عن أبيه  - ١١٣٢١
حدثين هذا فقال رجل من أصحاب النيب صلى بإسناده ومعناه إال أنه قال عند قوله مكان الذي : عن بن إسحاق 

   ٨اهللا عليه و سلم وأكرب ظين أنه أبو سعيد اخلدري فأنا رأيت الرجل يضرب يف أصول النخل 

  باب من غصب لوحا فأدخله يف سفينة أو بىن عليه جدارا قد مضى حديث مسرة بن

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ  - ١١٣٢٢جندب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم على اليد ما أخذت حىت تؤديه 
وأبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامد املقرئ وأبو صادق العطار قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن 

سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين سليمان بن بالل حدثين سهيل هو بن أيب صاحل عن عبد الرمحن بن سعد عن 
ال حيل المرىء أن يأخذ عصا أخيه بغري طيب نفسه : ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أيب محيد الساعدي أ

وذلك لشدة ما حرم اهللا عز و جل مال املسلم على املسلم عبد الرمحن هو بن سعد بن مالك وسعد بن مالك هو 
ورواه عبد امللك بن احلسن أبو سعيد اخلدري ورواه أبو بكر بن أيب أويس عن سليمان فقال عبد الرمحن بن سعيد 

  عن عبد الرمحن بن أيب سعيد عن عمارة بن حارثة الضمري عن عمرو بن يثريب على اللفظ الذي مضى ذكره 

وفيما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا حممد بن أمحد بن الرباء قال قال  - ١١٣٢٣
  : يل علي بن املديين احلديث عندي حديث سه

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا أمحد بن مالعب ثنا عبد الصمد بن نعمان البزاز  - ١١٣٢٤
ثنا بن أيب ذئب ح وأخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن عبد اهللا احلريف ثنا أمحد بن سلمان ثنا إمساعيل بن 

بن أيب ذئب عن عبد اهللا بن السائب عن أبيه عن جده أنه مسع رسول اهللا  إسحاق ثنا نصر بن علي حدثين أيب ثنا
ال يأخذ أحدكم متاع صاحبه العبا جادا فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فلريدها إليه : صلى اهللا عليه و سلم يقول 

صلى اهللا عليه لفظ حديث احلريف ويف رواية بن بشران عن عبد اهللا بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده عن النيب 
  و سلم قال ال يأخذ أحدكم متاع أخيه العبا وال جادا فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فلريدها إليه 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا حسن بن هارون بن سليمان ثنا عبد  - ١١٣٢٥
لرقاشي عن عمه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و األعلى بن محاد ثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيب حرة ا

   ٩ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه : سلم قال 

  باب من غصب جارية فباعها مث جاء رب اجلارية

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن عيسى بن أيب قماش ثنا عمرو بن  - ١١٣٢٦
سى بن السائب عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن جندب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه عون ثنا هشيم عن مو

  من وجد ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه : و سلم 



أخربنا أبو حازم العبدوي احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا  - ١١٣٢٧
أن رجال باع جارية ألبيه وأبوه غائب فلما قدم أىب أبوه أن جييز بيعه وقد : الطويل عن احلسن  هشيم ثنا محيد

ولدت من املشتري فاختصموا إىل عمر بن اخلطاب فقضى للرجل جباريته وأمر املشتري أن يأخذ بيعه باخلالص 
  خل عن ابنه فلزمه فقال أبو البائع مره فليخل عن ابين فقال له عمر رضي اهللا عنه وأنت ف

: وأخربنا أبو حازم أنبأ أبو الفضل ثنا أمحد ثنا سعيد ثنا خالد بن عبد اهللا ثنا مطرف عن عامر الشعيب  - ١١٣٢٨
يف رجل وجد جاريته يف يد رجل قد ولدت منه فأقام البينة أهنا جاريته وأقام الذي يف يده اجلارية البينة أنه اشتراها 

ة جاريته ويؤخذ البائع باخلالص قال وحدثنا سعيد ثنا هشيم أنبأ إمساعيل بن سامل فقال قال علي يأخذ صاحب اجلاري
قال مسعت الشعيب يقول ليس اخلالص بشيء من باع ما ال ميلك فهو لصاحبه ويتبع املشتري البائع مبا أعطاه وليس 

شريح أنه قال من شرط  على البائع أكثر من أن يرد ما أخذ وال يؤخذ بغريه وروينا من وجه آخر عن الشعيب عن
اخلالص فهو أمحق سلم ما بعت أو رد ما أخذت ليس اخلالص بشيء قال الشيخ وقول علي يؤخذ البائع باخلالص 
يريد واهللا أعلم بالثمن وقيمة الولد فيكون موافقا لقول من بعده وما روينا يف احلديث عن مسرة عن النيب صلى اهللا 

   ١٠عليه و سلم 

  أو كسر صليبا أو طنبورا باب من قتل خنزيرا

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن هو بن سفيان قال  - ١١٣٢٩
وأنبأ أبو بكر وأبو خيثمة وعبد األعلى قالوا ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أيب هريرة يبلغ به النيب 

يوشك أن ينزل فيكم بن مرمي حكما مقسطا فيقتل اخلنزير ويكسر الصليب ويضع : صلى اهللا عليه و سلم قال 
اجلزية ويفيض املال حىت ال يقبله أحد لفظ عبد األعلى رواه البخاري يف الصحيح عن علي عن سفيان ورواه مسلم 

  عن عبد األعلى بن محاد 

بن سختويه ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن علي بن حممد - ١١٣٣٠
دخل النيب صلى اهللا عليه و سلم مكة : سفيان ثنا بن أيب جنيح عن جماهد عن أيب معمر عن عبد اهللا بن مسعود قال 

يوم الفتح وحول البيت ثالمثائة وستون نصبا فجعل يطعنها بعود بيده ويقول جاء احلق وما يبدىء الباطل وما يعيد 
حلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا رواه البخاري يف الصحيح عن احلميدي وغريه ورواه مسلم عن جاء ا

  مجاعة عن سفيان 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ احلسني بن صفوان ثنا بن أيب الدنيا ثنا علي بن اجلعد أنبأ قيس بن  - ١١٣٣١
   ١١رفعه إىل شريح فلم يضمنه أن رجال كسر طنبورا لرجل ف: الربيع عن أيب حصني 

  باب من أراق ما ال حيل االنتفاع به من اخلمر وغريها وكسر وعاءها

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وغريه قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ١١٣٣٢
كنت أسقي : طلحة عن أنس بن مالك قال سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب 



أبا عبيدة وأبا طلحة وأيب بن كعب شرابا من فضيخ ومتر فجاءهم آت فقال إن اخلمر قد حرمت فقال أبو طلحة يا 
أنس قم إىل هذه اجلرار فاكسرها قال أنس فقمت إىل مهراس لنا فضربتها بأسفله حىت تكسرت أخرجاه يف 

  الصحيح من حديث مالك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو أمحد بكر بن حممد الصرييف مبرو ثنا عبد الصمد بن الفضل ثنا مكي  - ١١٣٣٣
ملا أمسوا يوم فتحوا خيرب أوقدوا : بن إبراهيم ثنا يزيد بن أيب عبيد املدين عن سلمة بن األكوع األنصاري قال 

 هذه النريان قالوا على حلوم احلمر األنسية فقال رسول النريان فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على ما أوقدمت
اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها فقام رجل من القوم فقال هنريق ما فيها ونغسلها فقال 

 رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو ذاك رواه البخاري يف الصحيح عن أيب عاصم عن يزيد بن أيب عبيد وكأنه
صلى اهللا عليه و سلم حسبها ال ينتفع هبا وقد طبخ فيها احملرم فأمر بكسرها فلما أخرب أن فيها منفعة مباحة ترك 
كسرها واهللا أعلم وأما الذي يروون عن عمر رضي اهللا عنه يف توليتهم بيع اخلمر فهو مذكور يف كتاب اجلزية 

مثان اخلمر واخلنزير مبال الفيء وتأويل سفيان بن عيينة بإسناد منقطع يف إنكار عمر رضي اهللا عنه على من خلط أ
   ٣٣قول عمر رضي اهللا عنه بتخليتهم من بيعها وليس يف ذلك إذن من عمر يف توليتهم بيعها 

  كتاب الشفعة

 )١   

  باب الشفعة فيما مل يقسم

مان بن سعيد ثنا مسدد ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس أنبأ عث - ١١٣٣٤
قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه : عبد الواحد بن زياد ثنا معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن جابر بن عبد اهللا قال 

و سلم بالشفعة يف كل ما مل يقسم فإذا وقعت احلدود وصرفت الطرق فال شفعة رواه البخاري يف الصحيح عن 
  معمر مسدد وكذلك رواه هشام بن يوسف عن 

وحدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني بن احلسن القطان  - ١١٣٣٥
إمنا جعل : ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن جابر بن عبد اهللا قال 

  ما مل يقسم فإذا وقعت احلدود وصرفت الطرق فال شفعة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الشفعة يف كل 

: وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا عبد الرزاق فذكره  - ١١٣٣٦
 بإسناده مثله إال أنه قال يف كل مال مل يقسم رواه البخاري يف الصحيح عن حممود بن غيالن عن عبد الرزاق هبذا

  اللفظ 

ورواه إسحاق بن إبراهيم احلنظلي عن عبد الرزاق فقال يف األموال ما مل يقسم فإذا قسمت احلدود  - ١١٣٣٧
وعرف الناس حقوقهم فال شفعة أخربناه أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن هو بن سفيان ثنا 

  ه فذكر: إسحاق بن إبراهيم احلنظلي أنبأ عبد الرزاق 



حدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا صاحل بن  - ١١٣٣٨
قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالشفعة : أيب األخضر عن الزهري عن أيب سلمة عن جابر بن عبد اهللا قال 

  ما مل يقسم وتوقت حدوده 

عن صاحل فقال فيما مل يقسم وتعرف حدوده أخربناه أبو نصر بن قتادة أنبأ العباس  ورواه محاد بن زيد - ١١٣٣٩
  فذكره : بن الفضل النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا محاد بن زيد 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا علي بن احلسن بن أيب عيسى ثنا  - ١١٣٤٠
ى بن أسد ثنا عبد العزيز بن املختار عن صاحل بن أيب األخضر قال حدثين الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن معل

إذا وقعت احلدود فال شفعة تابعهما عبد : عن جابر بن عبد اهللا األنصاري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  الرمحن بن إسحاق عن الزهري 

اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ وأمحد بن إسحاق الصيدالين وأنبأ أبو أخربنا أبو عبد  - ١١٣٤١
طاهر الفقيه ثنا أمحد بن إسحاق الصيدالين قاال ثنا احلسني بن الفضل البجلي ثنا سلم بن إبراهيم الوراق ثنا عكرمة 

عبد اهللا األنصاري قال قال رسول اهللا صلى بن عمار ثنا حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن جابر بن 
  إذا وقعت احلدود فال شفعة : اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا عثمان  - ١١٣٤٢
يه و سلم قضى بالشفعة يف الدور أن رسول اهللا صلى اهللا عل: بن عمر أنبأ يونس عن الزهري عن سعيد بن املسيب 

  واألرضني ما مل تقسم فإذا قسمت وافترقت فيها احلدود فال شفعة فيها 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي  - ١١٣٤٣
ن عبيد ثنا إمساعيل القاضي ثنا القعنيب ثنا مالك عن بن أنبأ مالك وأنبأ أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد ب

الشفعة فيما مل يقسم فإذا وقعت احلدود : شهاب عن أيب سلمة وسعيد قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  فال شفعة هكذا رواه مالك بن أنس يف املوطأ مرسال وقد روي ذلك عنه من أوجه أخر موصوال بذكر أيب هريرة فيه 

منها ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا ثنا عبد امللك  - ١١٣٤٤
بن عبد العزيز بن املاجشون ح وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر ثنا جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أبو بكر حممد 

بن أخي رشدين بن سعد ثنا عبد امللك بن عبد العزيز املاجشون عن بن إمساعيل اإلمساعيلي ثنا سليمان بن داود 
أن رسول اهللا صلى : مالك بن أنس عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة 

  اهللا عليه و سلم قضى بالشفعة فيما مل يقسم فإذا وقعت احلدود فال شفعة 

ر الظفر بن حممد بن أمحد العلوي رمحه اهللا إمالء أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر ومنها ما حدثنا أبو منصو - ١١٣٤٥
اآلدمي ببغداد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن عمرو البزاز ببغداد قاال ثنا حممد بن 

الزهري عن سعيد بن املسيب وأيب إمساعيل الترمذي ثنا حيىي بن عبد الرمحن بن أيب قتيلة ثنا مالك بن أنس عن 



الشفعة فيما مل يقسم فإذا وقعت : سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  احلدود فال شفعة 

ومنها ما أخربنا أبو القاسم عبد اخلالق بن علي بن عبد اخلالق املؤذن أنبأ بكر بن حممد بن محدان  - ١١٣٤٦
ثنا أبو قالبة عبد امللك بن حممد الرقاشي ثنا الضحاك بن خملد الشيباين ثنا مالك بن أنس عن بن شهاب عن  املروزي

قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالشفعة فيما مل يقسم فإذا : سعيد بن املسيب وأيب سلمة عن أيب هريرة قال 
  حدت احلدود وصرفت الطرق فال شفعة 

عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ إمساعيل بن إسحاق القاضي حدثين وأخربنا أبو  - ١١٣٤٧
: علي بن نصر بن علي قال قالوا أليب عاصم يف حديثه عن مالك عن الزهري عن سعيد وأيب سلمة عن أيب هريرة 

جعفر املنصور مبكة فاجتمع إليه  يف الشفعة فقال هاتوا من مسعه من مالك يف الوقت الذي مسعته أنا قدم علينا أبو
  الناس وسألوه أن يأمر مالكا أن حيدثهم فأمره فحدث مبكة فسمعنا من مالك يف ذلك الوقت 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد عبد اهللا بن حممد الكعيب حدثين علي بن احلسني بن اجلنيد  - ١١٣٤٨
قال فذكر هذا احلديث قال الطهراين قال يل أبو عاصم : اصم عن مالك حدثين حممد بن محاد الطهراين ثنا أبو ع

  حديث أيب سلمة عن أيب هريرة مسند وحديث سعيد مرسل هكذا قال الطهراين عن أيب عاصم 

وقد أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا علي بن عبد اهللا ثنا  - ١١٣٤٩
أن رسول : د الشيباين ثنا مالك عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب أو عن أيب سلمة عن أيب هريرة الضحاك بن خمل

اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى بالشفعة فيما مل يقسم فإذا وقعت احلدود فال شفعة هكذا أتى به شاكا يف إسناده 
  وكذلك روي عن بن جريج وحممد بن إسحاق بن يسار عن الزهري 

نا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو بكر بن أيب دارم ثنا أمحد بن موسى بن إسحاق ثنا احلسن بن أخرب - ١١٣٥٠
الربيع ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو أسامة عبد 

ريج عن بن شهاب عن أيب سلمة أو عن سعيد بن املسيب اهللا بن أسامة ثنا احلسن بن الربيع ثنا بن إدريس عن بن ج
إذا قسمت األرض وحدت فال شفعة فيها : أو عنهما مجيعا عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  لفظهما سواء 

ا حيىي بن وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل القاضي ثنا علي بن عبد اهللا ثن - ١١٣٥١
آدم بن سليمان موىل خالد ثنا عبد اهللا بن إدريس عن حممد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن املسيب أو عن أيب 

قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالشفعة فيما مل يقسم وأميا مال قسم عليه فال : سلمة عن أيب هريرة قال 
هذه الروايات أن بن شهاب الزهري ما كان يشك يف روايته عن  شفعة فيه قال الشيخ فالذي يعرف باالستدالل من

أيب سلمة عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم كما رواه عنه معمر وصاحل بن أيب األخضر وعبد الرمحن بن 
إسحاق وال يف روايته عن سعيد بن املسيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال كما رواه عنه يونس بن يزيد 

يلي وكأنه كان يشك يف روايته عنهما عن أيب هريرة فمرة أرسله عنهما ومرة وصله عنهما ومرة ذكره بالشك األ



يف ذلك واهللا أعلم ورواية عكرمة بن عمار عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن جابر تؤكد رواية من رواه عن 
  الزهري عن أيب سلمة عن جابر وكذلك رواية أيب الزبري عن جابر 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو علي احلسني بن علي احلافظ أنبأ عبد اهللا بن حممد األزدي ثنا  - ١١٣٥٢
إسحاق بن إبراهيم ثنا بن إدريس ح وأخربنا أبو عبد اهللا أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنبأ احلسن بن سفيان ثنا حممد 

ح وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان األصفهاين ثنا  بن عبد اهللا بن منري ثنا عبد اهللا بن إدريس
قضى رسول اهللا : بن أيب عاصم ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا بن إدريس عن بن جريج عن أيب الزبري عن جابر قال 
ستأمر شريكه ويف رواية صلى اهللا عليه و سلم بالشفعة يف كل شرك مل يقسم ربعة أو حائط ال حيل له أن يبيع حىت ي

بعضهم حىت يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ومل يؤذنه فهو أحق به رواه مسلم يف الصحيح عن 
  أيب بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبد اهللا بن منري وإسحاق بن إبراهيم 

باع فهو أحق بالثمن أخربناه ورواه إمساعيل بن علية عن بن جريج بإسناده هذا وقال يف احلديث فإن  - ١١٣٥٣
  فذكره : أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو علي احلافظ أنبأ أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا إمساعيل بن علية 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ١١٣٥٤
أنبأ بن جريج عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال  الشافعي أنبأ سعيد بن سامل

  الشفعة فيما مل يقسم فإذا وقعت احلدود فال شفعة : 

وأخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو الفضل حممد بن عبد اهللا بن مخريويه ثنا أمحد بن  - ١١٣٥٥
منصور ثنا إمساعيل بن زكريا عن حيىي بن سعيد األنصاري عن عون بن عبد اهللا عن عبيد اهللا بن  جندة ثنا سعيد بن

قال إذا صرفت احلدود وعرف الناس حدودهم فال شفعة : عبد اهللا بن عمر أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
  بينهم 

حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا  - ١١٣٥٦
قال إذا وقعت احلدود : حممد بن عمارة عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه 

  يف األرض فال شفعة فيها وال شفعة يف بئر وال فحل خنل 

علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد يف أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي ثنا  - ١١٣٥٧
حديث عثمان رضي اهللا عنه إذا وقعت السهمان فال مكابلة قال األصمعي املكابلة تكون من احلبس يقول إذا 

حدت احلدود فال حيبس أحد عن حقه وأصل هذا من الكبل وهو القيد قال أبو عبيد والذي يف هذا احلديث من 
اهللا عنه كان ال يرى الشفعة للجار إمنا يراها للخليط املشارك وهو بني يف حديث له الفقه أن عثمان بن عفان رضي 

آخر قال أبو عبيد حدثناه عبد اهللا بن إدريس عن حممد بن عمارة عن أيب بكر بن حزم أو عن عبد اهللا بن أيب بكر 
يف بئر وال فحل واألرف بن حزم الشك من أيب عبيد عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي اهللا عنه قال ال شفعة 

يقطع كل شفعة قال بن إدريس األرف املعامل وقال األصمعي هي املعامل واحلدود قال وهذا كالم أهل احلجاز يقال 



منه أرفت الدار واألرض تأريفا إذا قسمتها وحددهتا قال بن إدريس وقوله ال شفعة يف بئر وال فحل أظن الفحل 
   ٢: بن املسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز فحل النخل وروينا يف ذلك عن سعيد 

  باب الشفعة باجلوار

أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن احلسن الغضائري ببغداد ثنا أبو جعفر الرزاز ثنا أبو قالبة ثنا أبو عاصم  - ١١٣٥٨
اجلار :  عليه و سلم قال ثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا

  أحق بسقبه قال أبو قالبة قال األصمعي العرب تقول السقب اللزيق قال الشيخ خالفه إبراهيم بن ميسرة بإسناده 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن عمر بن حفص الزاهد ثنا السري بن خزمية ثنا أبو نعيم ثنا  - ١١٣٥٩
اجلار : سرة عن عمرو بن الشريد عن أيب رافع قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سفيان عن إبراهيم بن مي

  أحق بسقبه رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا  - ١١٣٦٠
وضع املسور بن خمرمة يده : قال إبراهيم بن ميسرة مسعت عمرو بن الشريد يقول  علي بن املديين ثنا سفيان قال

هذه على منكيب هذا أو هذا فانطلقت معه حىت أتينا سعدا فجلسنا إليه فجاء أبو رافع فقال للمسور أال تأمر هذا أن 
عمائة دينار إما مقطعة وأما يشتري مين بييت اللذين من داره فقال له سعد رضي اهللا عنه واهللا ال أزيدك على أرب

منجمة فقال أبو رافع سبحان اهللا لقد منعتهما من مخسمائة نقدا فلوال أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
يقول اجلار أحق بسقبه ما بعتك رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن املديين وأخرجه أيضا من حديث بن جريج 

ويف سياق هذه القصة داللة على أن اخلرب ورد يف غري الشفعة وأنه إمنا أراد به أنه أحق عن إبراهيم بن ميسرة مبعناه 
بأن يعرض عليه من غريه وإن أراد به الشفعة فقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ 

صنع وقول النيب صلى اهللا عليه و سلم  الربيع قال قال الشافعي رضي اهللا عنه أبو رافع فيما روى عنه متطوع مبا
اجلار أحق بسقبه ال حيتمل إال معنيني ال ثالث هلما إما أن يكون أراد أن الشفعة لكل جار أو أراد بعض اجلريان دون 

بعض وقد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ال شفعة فيما قسم فدل على أن الشفعة للجار الذي مل 
  املقاسم قال الشيخ وعلى هذا حيمل ما  يقاسم دون اجلار

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا جعفر  - ١١٣٦١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى : بن حممد بن شاكر ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن احلسن عن مسرة 

  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال جار الدار أحق بالدار من غريه باجلوار وعن مسرة 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر املخرمي  - ١١٣٦٢
سلم أنه قال  ثنا إسحاق بن يوسف األزرق ثنا عبد امللك عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و

  اجلار أحق بشفعة أخيه ينتظر وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا : 



قال الشافعي يف هذا احلديث مسعنا بعض : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال  - ١١٣٦٣
لت قال إمنا رواه عن جابر بن أهل العلم باحلديث يقول خناف أن ال يكون هذا احلديث حمفوظا قيل له ومن أين ق

عبد اهللا وقد روي أبو سلمة بن عبد الرمحن عن جابر مفسرا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الشفعة فيما مل 
يقسم فإذا وقعت احلدود فال شفعة وأبو سلمة من احلفاظ وروى أبو الزبري وهو من احلفاظ عن جابر ما يوافق قول 

  وى عبد امللك بن أيب سليمان أيب سلمة وخيالف ما ر

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي أنبأ الساجي ثنا حممد بن أيب صفوان الثقفي ثنا أمية بن  - ١١٣٦٤
خالد قال قلت لشعبة حتدث عن حممد بن عبيد اهللا العرزمي وتدع حديث عبد امللك بن سليمان العرزمي وهو 

  ت حسن احلديث قال من حسنها فرر

وأخربنا أبو سعد أنبأ أبو أمحد أنبأ الساجي ثنا جعفر الفريايب ثنا أبو قدامة قال مسعت حيىي بن سعيد  - ١١٣٦٥
لو روى عبد امللك بن أيب سليمان حديثا آخر مثل حديث الشفعة لتركت حديثه ورواه مسدد عن : القطان يقول 

  حيىي القطان عن شعبة أنه قال ذلك 

عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم قال مسعت عبد اهللا أخربنا أبو  - ١١٣٦٦
بن أمحد بن حنبل يقول مسعت أيب يقول وحدثنا حبديث الشفعة حديث عبد امللك عن عطاء عن جابر عن النيب 

   ٣هذا حديث منكر : صلى اهللا عليه و سلم قال 

  الفقهاء يف مسائل الشفعةباب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا عمران بن موسى ثنا سويد ثنا حممد بن  - ١١٣٦٧
ال : احلارث البصري عن حممد بن عبد الرمحن البيلماين عن أبيه عن بن عمر قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  لى شريك إذا سبقه بالشراء شفعة لغائب وال صغري وال شريك ع

وأخربنا أبو سعد قال وأنبأ أبو أمحد ثنا حممد بن سعيد بن مهران ثنا عمر بن شبة ثنا حممد بن احلارث  - ١١٣٦٨
  بإسناده حنوه وزاد والشفعة كحل العقال : 

دمي ثنا حممد بن وأخربنا أبو سعد قال وأنبأ أبو أمحد أنبأ احلسن بن سفيان ثنا حممد بن أيب بكر املق - ١١٣٦٩
ال شفعة لصيب وال لغائب وإذا سبق الشريك شريكه : احلارث فذكره بإسناده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  بالشفعة فال شفعة والشفعة كحل العقال 

وأخربنا أبو سعد وأنبأ أبو أمحد ثنا حممد بن سعيد بن مهران ثنا حممد بن موسى احلرشي ثنا حممد بن  - ١١٣٧٠
الشفعة ال ترث : حلارث أنبأ حممد بن عبد الرمحن عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ا

وال تورث حممد بن احلارث البصري متروك وحممد بن عبد الرمحن البيلماين ضعيف ضعفهما حيىي بن معني وغريه 
عيف عن جابر مرفوعا الصيب على شفعته حىت من أئمة أهل احلديث وقد روي يف معارضة احلديث األول حديث ض

  يدرك وكالمها منكران 



أخربناه أبو احلسني بن بشران أنبأ عبد الصمد بن علي بن مكرم ثنا السري بن سهل ثنا عبد اهللا بن  - ١١٣٧١
اهللا  رشيد ثنا عبد اهللا بن بزيغ عن صدقة بن أيب عمران عن عبد امللك عن عطاء عن جابر قال قال رسول اهللا صلى

الصيب على شفعته حىت يدرك فإذا أدرك فإن شاء أخذ وإن شاء ترك تفرد به عبد اهللا بن بزيع وهو : عليه و سلم 
  ضعيف ومن دونه إىل شيخ شيخنا ال حيتج هبما 

 أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا القاسم بن زكريا ثنا حفص الربايل ثنا نائل بن - ١١٣٧٢
ال شفعة للنصراين قال أبو أمحد : جنيح عن سفيان عن محيد عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  أحاديث نائل مظلمة جدا وخاصة إذا روى عن الثوري 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد اللخمي ثنا احلسني بن علي السراج القاضي ثنا  - ١١٣٧٣
فذكره إال أنه قال رفعه مرة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ومل يرفعه أخرى : ان القزاز ثنا نائل بن جنيح حممد بن سن

قال الشيخ واحلديث عند سفيان عن محيد الطويل عن احلسن قال ليس لليهودي والنصراين شفعة أخربناه أبو بكر 
ي بن احلسن اهلاليل ثنا عبد اهللا بن الوليد عن سفيان األردستاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان اجلوهري ثنا عل

  فذكره هذا هو الصواب من قول احلسن وقد روينا عن إياس بن معاوية أنه قضى بالشفعة لذمي 

أنه كان يرى : أخربنا علي بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا سعدان ثنا معاذ عن األشعث عن احلسن  - ١١٣٧٤
   ٤ا قدم ويرى الصغري على شفعته إذا كرب قال وليس يف احليوان شفعة أن الغائب على شفعته إذ

  باب ال شفعة فيما ينقل وحيول

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا إمساعيل بن إبراهيم  - ١١٣٧٥
الشفعة يف كل شرك ربعة أو :  عليه و سلم عن بن جريج عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا

حائط ال يصلح أن يبيع حىت يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حىت يؤذنه أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث بن 
  وهب عن بن جريج إال أنه قال الشفعة يف كل شرك يف أرض أو ربع أو حائط 

سن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احل - ١١٣٧٦
ثنا حممد بن أيب بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة عن أيب عياش األسدي حدثين إسحاق بن حيىي بن 

قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالشفعة بني : الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال 
  ر واألرضني الشركاء يف الدو

: وروى عن أيب حنيفة عن عطاء بن أيب رباح عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ١١٣٧٧
ال شفعة إال يف دار أو عقار أخربناه أبو بكر بن احلارث أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا حممد بن إبراهيم بن داود ثنا أبو 

ة ثنا الضحاك بن حجوة بن الضحاك املنبجي ثنا أبو حنيفة فذكره ورواه أبو أسامة عبد اهللا بن حممد بن أيب أسام
أمحد العسال عن حممد بن إبراهيم بن داود عن أيب أسامة عن الضحاك عن عبد اهللا بن واقد عن أيب حنيفة وهو 



ب وسليمان الصواب واإلسناد ضعيف وروينا عن شريح أنه قال ال شفعة إال يف أرض أو عقار وعن سعيد بن املسي
  بن يسار قاال الشفعة يف الدور واألرضني وعن احلسن قال ليس يف احليوان شفعة 

وأما الذي أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن  - ١١٣٧٨
د القطان ثنا عبيد بن شريك ثنا سعيد ثنا نعيم بن محاد ح وأخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي أنبأ أبو سهل بن زيا

نعيم بن محاد ثنا أبو محزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أيب مليكة عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه 
  الشريك شفيع والشفعة يف كل شيء : و سلم قال 

بن عمر احلافظ ثنا عبد اهللا وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال أنبأ علي  - ١١٣٧٩
فذكره بنحوه موصوال : بن حممد بن عبد العزيز ثنا احلسني بن احلريث املروزي ثنا الفضل بن موسى عن أيب محزة 

وقال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال علي خالفه شعبة وإسرائيل وعمرو بن أيب قيس وأبو بكر بن عياش 
  ع عن بن أيب مليكة مرسال وهو الصواب ووهم أبو محزة يف إسناده فرووه عن عبد العزيز بن رفي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا جعفر بن حممد نصري اخللدي ثنا احلسن بن علي القطان ثنا عباد بن  - ١١٣٨٠
اهللا موسى ثنا إمساعيل بن جعفر عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أيب مليكة قال قال رسول اهللا صلى 

  الشريك شفيع يف كل شيء هذا هو الصواب مرسل : عليه و سلم 

وقد قيل عن أيب محزة عن حممد بن عبيد اهللا عن عطاء عن بن عباس مرفوعا أخربناه أبو عبد اهللا  - ١١٣٨١
زمي متروك فذكره وحممد هذا هو العر: احلافظ أنبأ احلسن بن حممد بن حليم أنبأ أبو املوجه أنبأ عبدان أنبأ أبو محزة 

  احلديث وقد روي بإسناد آخر ضعيف عن بن عباس موصوال 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا أمحد بن علي اخلزاز ثنا عفان بن  - ١١٣٨٢
فسر املقرئ خملد البلخي ثنا عمر بن هارون ح وأخربناه أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو نصر منصور بن احلسني امل

قاال ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا أبو علي حممد علي احلافظ البلخي ثنا حيىي بن موسى وعلي بن غماس البلخيان قاال ثنا 
: عمر بن هارون عن شعبة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

يف العبد شفعة ويف كل شيء تفرد به عمر بن هارون البلخي عن  الشفعة يف العبيد ويف كل شيء ويف رواية عفان
   ٥شعبة وهو ضعيف ال حيتج به واهللا أعلم 

  باب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد اهللا بن أيب شيبة ثنا  - ١١٣٨٣
  الشفعة على قدر األنصباء : قال  غندر عن شعبة عن أيب شيبة عن عيسى بن احلارث عن شريح

أخربنا أبو احلسن الرفاء أنبأ عثمان بن حممد بن بشر ثنا إمساعيل القاضي ثنا بن أيب أويس ثنا بن أيب  - ١١٣٨٤
كانوا يقولون يف الرجل له شركاء يف دار فيسلم : الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إىل قوهلم من أهل املدينة 

الشفعة إال رجال واحدا أراد أن يأخذ بقدر حقه من الشفعة قالوا ليس ذلك له أما أن يأخذها مجيعا وأما له الشركاء 



أن يتركها مجيعا وكانوا يقولون يف النفر يرثون من أبيهم ماال فيموت أحدهم ويترك ولدا فيبيع أحد ولده حقه من 
إذا كان املال مل يقسم وتقع فيه احلدود وذكر ذلك املال فالولد وأعمامه شركاؤه يف الشفعة على قدر حصصهم 

   ٣٤عبد الرمحن بن أيب الزناد عن حممد بن عمارة احلزمي أن أبا بكر بن حممد بن عمرو بن حزم قضى بذلك 

  كتاب القراض

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا حيىي بن إبراهيم قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ١١٣٨٥
ربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل ثنا أبو بكر حممد بن جعفر ال

املزكي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا حيىي بن عبد اهللا بن بكري ثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم 
بنا عمر بن اخلطاب يف جيش إىل العراق فلما قفال مرا على أيب موسى خرج عبد اهللا وعبيد اهللا ا: عن أبيه أنه قال 

األشعري فرحب هبما وسهل وهو أمري البصرة فقال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت مث قال بلى ههنا مال 
بيعانه باملدينة فتؤديان من مال اهللا أريد أن أبعث به إىل أمري املؤمنني فاسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق فت

رأس املال إىل أمري املؤمنني ويكون لكما الربح فقاال وددنا ففعال فكتب إىل عمر رضي اهللا عنه يأخذ منهما املال 
فلما قدما املدينة باعا ورحبا فلما رفعا ذلك إىل عمر رضي اهللا عنه قال أكل اجليش أسلفه كما أسلفكما قاال ال قال 

بنا أمري املؤمنني فأسلفكما أديا املال ورحبه فأما عبد اهللا فسلم وأما عبيد اهللا فقال ال ينبغي لك يا عمر رضي اهللا عنه ا
أمري املؤمنني هذا لو هلك املال أو نقص لضمناه قال أدياه فسكت عبد اهللا وراجعه عبيد اهللا فقال رجل من جلساء 

جعلته قراضا فأخذ عمر رضي اهللا عنه املال ونصف رحبه عمر بن اخلطاب يا أمري املؤمنني لو جعلته قراضا فقال قد 
وأخذ عبد اهللا وعبيد اهللا نصف ربح املال معىن حديثهما سواء إال أن الشافعي قال يف روايته فلما قفال مرا على 

  عامل لعمر 

مالك عن العالء بن أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا  - ١١٣٨٦
  أنه عمل يف مال لعثمان بن عفان على أن الربح بينهما : عبد الرمحن بن يعقوب عن أبيه عن جده 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس األصم أنبأ حممد بن عبد اهللا  - ١١٣٨٧
جئت : ربين العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب عن أبيه أنه قال بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين مالك بن أنس أخ

عثمان بن عفان فقلت له قد قدمت سلعة فهل لك أن تعطيين ماال فاشترى بذلك فقال اتراك فاعال قال نعم ولكين 
  رجل مكاتب فاشتريها على أن الربح بيين وبينك قال نعم فأعطاين ماال على ذلك 

بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد اهللا بن جعفر أنبأ يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا أخربنا أبو احلسني  - ١١٣٨٨
  كان يكون عنده مال اليتيم فيزكيه ويعطيه مضاربة ويستقرض فيه : هشام عن أيوب عن نافع أن بن عمر 

أنبأ حممد بن عبد اهللا وأخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس األصم  - ١١٣٨٩
أنه سأله عن الرجل يعطى املال : بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين بن هليعة عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا 

  قراضا فيشترط له كما أعطاه حنو يوم يأخذه قال ال بأس بذلك 



ن وهب أخربين بن هليعة وحيوة بن وأخربنا أبو بكر وأبو زكريا قاال ثنا أبو العباس أنبأ حممد أنبأ ب - ١١٣٩٠
أنه كان يدفع املال مقارضة إىل : شريح عن حممد بن عبد الرمحن األسدي عن عروة بن الزبري عن حكيم بن حزام 

الرجل ويشترط عليه أن ال مير به بطن واد وال يبتاع به حيوانا وال حيمله يف حبر فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن 
  دى أمره ضمنه من فعل ذلك وقد روي فيه حديث مسند ضعيف ذلك املال قال فإذا تع

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام حممد بن غالب ثنا حممد  - ١١٣٩١
 كان: بن عقبة السدوسي ثنا يونس بن أرقم الكندي أبو أرقم ثنا أبو اجلارود عن حبيب بن يسار عن بن عباس قال 

العباس بن عبد املطلب إذا دفع ماال مضاربة اشترط على صاحبه أن ال يسلك به حبرا وال ينزل به واديا وال يشتري 
  به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأجازه 

ى ثنا مشجع بن مصعب أبو احلكم ثنا يونس وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي أنبأ أبو يعل - ١١٣٩٢
فذكر احلديث مبثله تفرد به أبو اجلارود زياد بن املنذر وهو كويف ضعيف كذبه حيىي بن معني : بن أرقم الكندي 
   ١وضعفه الباقون 

  باب املضارب خيالف مبا فيه زيادة لصاحبه ومن جتر يف مال غريه بغري أمره

 بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ح وأنبأ أبو احلسني بن بشران أخربنا أبو حممد عبد اهللا - ١١٣٩٣
أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار قاال ثنا سعدان بن نصر قال ثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة مسع قومه حيدثون عن 

رى به شاتني فباع إحدامها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أعطاه دينارا ليشتري له شاة أضحية فاشت: عروة البارقي 
بدينار وأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم بشاة ودينار فدعا النيب صلى اهللا عليه و سلم بالربكة يف بيعه فكان لو 

  اشترى التراب ربح فيه 

ا وأخربنا أبو حممد أنبأ أبو سعيد ح وأنبأ أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار قاال ثنا سعدان ثن - ١١٣٩٤
سفيان مسع شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو قال مسعت رسول اهللا 

يقول اخلري معقود بنواصي اخليل إىل يوم القيامة هذان حديثان مسع أحدمها شبيب بن غرقدة : صلى اهللا عليه و سلم 
  ربونه عن عروة من عروة البارقي ومل يسمع اآلخر وإمنا مسع احلي خي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن حممد ثنا محاد بن شاكر ثنا حممد بن إمساعيل يعين البخاري  - ١١٣٩٥
أن النيب صلى اهللا عليه و : ثنا علي بن عبد اهللا ثنا سفيان ثنا شبيب بن غرقدة قال مسعت احلي يتحدثون عن عروة 

اة فاشترى له به شاتني فباع إحدامها بدينار فجاءه بدينار وشاة فدعا له بالربكة يف سلم أعطاه دينارا ليشتري له به ش
بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه قال سفيان كان احلسن بن عمارة جاءنا هبذا احلديث عنه قال مسعه شبيب 

ه يقول مسعت النيب صلى اهللا من عروة فأتيته فقال شبيب إين مل أمسعه من عروة مسعت احلي خيربونه عنه ولكن مسعت
عليه و سلم يقول اخلري معقود بنواصي اخليل إىل يوم القيامة قال وقد رأيت يف داره سبعني فرسا قال سفيان يشتري 

  له شاة كأهنا أضحية 



وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان قال قال أبو بكر  - ١١٣٩٦
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أعطاه دينارا ليشتري له به أضحية قال قال : يدي يف حديث عروة بن أيب اجلعد احلم

سفيان كان احلسن بن عمارة مسعناه حيدثه فيقول فيه مسعت شبيبا يقول مسعت عروة فلما سألت شبيبا قال إين مل 
  أمسعه من عروة وحدثنيه احلي عن عروة 

عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هالل بن  أخربنا أبو - ١١٣٩٧
العالء الرقي ثنا عبد اهللا بن أيب بكر العتكي ثنا سعيد بن زيد ثنا الزبري بن اخلريت عن أيب لبيد عن عروة بن أيب 

فقال اشتر لنا به شاة قال فانطلقت فاشتريت  أعطاين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دينارا: اجلعد البارقي قال 
شاتني بدينار فليقيين رجل يف الطريق فساومين بشاة فبعتها بدينار فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا رسول 
اهللا هذا ديناركم وهذه شاتكم قال فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم وصنعت كيف قال فأخربه فقال اللهم بارك له 

فقة ميينه قال فقال إين ألقوم يف الكناسة بالكوفة فما ارجع إىل أهلي حىت أربح أربعني ألفا رواه مجاعة عن يف ص
  سعيد بن زيد وهو أخو محاد بن زيد وليس بالقوي واهللا أعلم 

ان أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا حممد بن كثري العبدي أنبأ سفي - ١١٣٩٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث معه : حدثين أبو حصني عن شيخ من أهل املدينة عن حكيم بن حزام 

بدينار يشتري له أضحيه فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إىل النيب صلى 
دعا له أن يبارك له يف جتارته وحديث عمر رضي اهللا عنه اهللا عليه و سلم فتصدق به النيب صلى اهللا عليه و سلم و

  مع ابنيه قد مضى يف الباب األول 

وأخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ  - ١١٣٩٩
ع بضاعة فخالف فيها فقال بن عمر أنه سئل عن رجل استبض: داود بن أيب هند عن رباح بن عبيدة عن بن عمر 

  هو ضامن وإن ربح فالربح لصاحب املال 

وهو فيما أجاز يل أبو عبد اهللا احلافظ روايته عنه عن أيب العباس عن الربيع عن الشافعي أنبأ عبد  - ١١٤٠٠
هل البصرة بعث رجل مع رجل من أ: الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي عن داود بن أيب هند عن رباح بن عبيدة قال 

بعشرة دنانري إىل رجل باملدينة فابتاع هبا املبعوث معه بعريا مث باعه بأحد عشر دينارا فسأل عبد اهللا بن عمر فقال 
األحد عشر لصاحب املال ولو حدث بالبعري حدث كنت له ضامنا قال الشافعي وبن عمر يرى على املشتري 

وال جيعل الربح ملن ضمن قال الربيع آخر قول الشافعي  بالبضاعة لغريه الضمان ويرى الربح لصاحب البضاعة
رضي اهللا عنه أنه إذا تعدى فاشترى شيئا باملال بعينه فربح فيه فالشراء باطل وإن اشترى مبال ال بعينه مث نقد املال 

قي ليس فالشراء له والربح له والنقصان عليه وهو ضامن للمال وكذلك نقله املزين مث قال واحتج بأن حديث البار
بثابت عنده قال الشيخ وذلك ملا يف إسناده من اإلرسال وهو أن شبيب بن غرقدة مل يسمعه من عروة البارقي إمنا 
مسعه من احلي خيربونه عنه وحديث حكيم بن حزام أيضا عن شيخ من أهل املدينة عنه وأول املزين حديث عمر بن 

سأهلما لربه الواجب عليهما أن جيعال رحبه كله للمسلمني فلم  اخلطاب رضي اهللا عنه مع ابنيه رضي اهللا عنهما بأنه
   ٣٥جييباه فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما 



  كتاب املساقاة

 )  

  باب املعاملة على النخل بشطر ما خيرج منها أو ما تشارطا عليه من جزء

د ثنا أمحد بن حنبل ثنا حيىي عن عبيد اهللا أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داو - ١١٤٠١معلوم 
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج من مثر أو زرع : عن نافع عن بن عمر 

وأخربنا أبو إسحاق اإلسفرائيين اإلمام أنبأ أبو بكر بن يزداد ثنا حممد بن أيوب الرازي ثنا مسدد ثنا  - ١١٤٠٢
وه إال أنه قال بشطر ما خيرج منها من مثر أو زرع رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه بنح: حيىي فذكره 

  مسلم عن أمحد بن حنبل وغريه 

أخربنا أبو طاهر الفقيه من أصل كتابه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أبو األزهر ثنا حممد بن  - ١١٤٠٣
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أجلى اليهود : ن نافع عن بن عمر شرحبيل أنبأ بن جريج ثنا موسى بن عقبة ع

من أرض احلجاز وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا ظهر على خيرب أراد إخراج اليهود منها وكانت األرض 
يه و سلم حني ظهر عليها هللا ولرسوله وللمسلمني فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول اهللا صلى اهللا عل

أن يقرهم هبا على أن يكفوا عملها وهلم نصف الثمر فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نقركم هبا على ذلك 
  ما شئنا فقروا هبا حىت أجالهم عمر رضي اهللا عنه يف إمارته إىل تيماء وأرحياء 

أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن منصور أنبأ وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا  - ١١٤٠٤
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أجلى : عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخربين موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر 

اليهود والنصارى من أرض احلجاز مث ذكر احلديث مبثل حديث حممد بن شرحبيل رواه مسلم يف الصحيح عن 
  ي فقال وقال عبد الرزاق إسحاق بن منصور وأخرجه البخار

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب  - ١١٤٠٥
افتتحت خيرب سألت يهود رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يقرهم : أخربين أسامة عن نافع عن بن عمر قال ملا 

نصف مما خيرج منها من الثمر والزرع فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقركم فيها فيها على أن يعملوا على ال
على ذلك ما شئنا فكانوا فيها كذلك على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأيب بكر رضي اهللا عنه وطائفة من 

هللا عليه و سلم اخلمس رواه إمارة عمر فكانت الثمرة تقسم على السهمان من نصف خيرب ويأخذ رسول اهللا صلى ا
  مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر عن بن وهب 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - ١١٤٠٦
أن : ن عمر ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا محاد بن سلمة أنبأ عبيد اهللا بن عمر فيما حيسب أبو سلمة عن نافع عن ب

النيب صلى اهللا عليه و سلم قاتل أهل خيرب حىت أجلأهم إىل قصرهم فغلب على األرض والزرع والنخل فقالوا يا 
حممد دعنا نكون يف هذه األرض نصلحها ونقوم عليها ومل يكن لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال ألصحابه 



ر من كل زرع وخنل وشىء ما بدا لرسول اهللا صلى اهللا عليه غلمان يقومون عليها فأعطاهم خيرب على أن هلم الشط
و سلم وكان عبد اهللا بن رواحة رضي اهللا عنه يأتيهم يف كل عام فيخرصها عليهم مث يضمنهم الشطر فشكوا إىل 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف عام شدة خرصه وأرادوا أن يرشوه فقال يا أعداء اهللا تطعموين السحت ولقد 
تكم من عند أحب الناس إيل وألنتم أبغض إيل من عدتكم من القردة واخلنازير وال حيملين بغضي إياكم وحيب جئ

  إياه على أن ال أعدل عليكم فقالوا هبذا قامت السماوات واألرض 

 بن أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا بن صاعد ثنا عبد اهللا - ١١٤٠٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : سعد ثنا عمي ثنا أيب عن حممد بن إسحاق حدثين نافع عن بن عمر عن أبيه عمر 

  سلم ساقى يهود خيرب على تلك األموال على الشطر وسهامهم معلومة وشرط عليهم إنا إذا شئنا أخرجناكم 

بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق أنبأ أمحد بن أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد  - ١١٤٠٨
أن النيب صلى اهللا : يونس ثنا املعايف ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم أيب القاسم عن بن عباس 

عليه و سلم قال حني افتتح خيرب واشترط عليهم أن له األرض وكل صفراء وبيضاء يعين الذهب والفضة فقال له 
رب حنن أعلم باألرض فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها فزعم أنه أعطاهم على أهل خي

ذلك فلما كان حني يصرم النخل بعث إليهم بن رواحة فحزر النخل وهو الذي يدعوه أهل املدينة اخلرص فقال يف 
نصف الذي قلت قالوا هذا احلق وبه قامت  ذا كذا وكذا فقالوا أكثرت يا بن رواحة قال فأنا آخذ النخل وأعطيكم

  السماء واألرض رضينا أن نأخذه بالذي قلت 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا إمساعيل بن إسحاق  - ١١٤٠٩
ي عن سعيد بن املسيب عن القاضي ثنا حممد بن املثىن ثنا سعيد بن سفيان أنبأ صاحل وهو بن أيب األخضر عن الزهر

ملا افتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرب دعا يهودا فقال نعطيكم نصف الثمر على أن : أيب هريرة قال 
تعملوها أقركم ما أقركم اهللا عز و جل قال فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يبعث عبد اهللا خيرصها مث خيريهم 

ليهود أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بعض ذلك فاشتكوا إليه فدعا عبد اهللا أن يأخذوها أو يتركوها وأن ا
بن رواحة فذكر له ما ذكروا فقال عبد اهللا يا رسول اهللا هم باخليار إن شاءوا أخذوها وإن تركوها أخذناها 

لم قال يف مرضه الذي فرضيت اليهود وقالت هبذا قامت السماوات واألرض مث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
تويف فيه ال جيتمع يف جزيرة العرب دينان قال فلما انتهى ذلك إىل عمر رضي اهللا عنه أرسل إىل يهود خيرب فقال إن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عاملكم على هذه األموال وشرط لكم أن يقركم يعىن ما أقركم اهللا ورسوله وقد 

ني عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما عهد فأجالهم عمر رضي اهللا عنه كل أذن اهللا عز و جل يف إجالئكم ح
   ٢يهودي ونصراين يف أرض احلجاز مث قسمها بني أهل احلديبية 

  باب املعاملة على زرع البياض الذي بني أضعاف النخل مع املعاملة على النخل

بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن هو بن سفيان وأبو  أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو - ١١٤١٠
أنه : يعلى قاال ثنا عبد اهللا هو بن حممد بن أمساء ثنا جويرية عن نافع عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 



أعطى خيرب اليهود على أن يعملوها ويزرعوها وهلم شطر ما خيرج منها رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن 
  عيل عن جويرية إمسا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب إمالء حدثين حممد بن شاذان األصم ثنا  - ١١٤١١
علي بن حجر ثنا علي بن مسهر أنبأ عبيد اهللا ح وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : نا أبو ضمرة عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر القاسم املنيعي ثنا أبو موسى الفروي ث
و سلم عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج من زرع أو مثر قال فكان يعطي أزواجه كل عام منه مائة وسق مثانني وسقا 

عليه و سلم أن يقطع مترا وعشرين وسقا شعريا فلما كان عمر رضي اهللا عنه قسم خيرب فخري أزواج النيب صلى اهللا 
هلن من األرض واملاء أو يضمن هلن الوسوق كل عام فاختلفن فمنهن من اختار األرض واملاء ومنهن من اختار 

الوسوق فكانت عائشة وحفصة رضي اهللا عنهما ممن اختارتا األرض واملاء لفظ حديث أيب ضمرة ويف رواية علي بن 
خيرب بشطر ما خيرج من متر أو زرع مث ذكر الباقي مبعناه رواه مسهر أعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٣البخاري يف الصحيح عن إبراهيم بن املنذر عن أيب ضمرة ورواه مسلم عن علي بن حجر 

  باب شرط العمل يف املساقاة على العامل

ثنا عبيد بن عبد أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز  - ١١٤١٢
أن النيب صلى اهللا عليه : الواحد ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن حممد بن عبد الرمحن بن غنج عن نافع عن بن عمر 

و سلم دفع إىل يهود خيرب خنل خيرب وأرضها على أن يعتملوها من أمواهلم وأن لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ن حممد بن رمح عن الليث شطر مثرهتا رواه مسلم يف الصحيح ع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو القاسم احلسن بن حممد بن حبيب قالوا  - ١١٤١٣
أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو بكر حممد بن إسحاق الصغاين أنبأ عبد اهللا بن يوسف أخربين عبد اهللا بن 

ملا قدم املهاجرون من مكة إىل املدينة قدموا : بن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال وهب أخربين يونس بن يزيد عن 
وليس بأيديهم شيء وكان األنصار أهل األرض والعقار فقامسهم األنصار على أن أعطوهم أنصاف مثار أمواهلم كل 

  بن يوسف عام ويكفوهم العمل واملؤنة وذكروا باقي احلديث رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ ثنا حممد بن أيوب أنبأ أمحد بن شبيب ثنا أيب عن يونس  - ١١٤١٤
ملا خرج املهاجرون من مكة إىل املدينة وليس بأيديهم شيء فقامستهم األنصار على أن : عن بن شهاب عن أنس قال 

يكفوهم املؤنة والعمل وذكر احلديث أخرجه البخاري عن أمحد بن  أعطوهم أنصاف مثار أمواهلم يف كل عام على أن
   ٣٦شبيب وأخرجه مسلم من حديث بن وهب عن يونس 

  كتاب اإلجارة

فأجاز اإلجارة على الرضاع وقال } فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن { باب جواز اإلجارة قال اهللا تعاىل  ١( 
جرت القوي األمني إىل آخر القصة قال الشافعي فذكر اهللا أن نبيا قالت إحدامها يا أبت استأجره إن خري من استأ



من أنبيائه آجر نفسه حججا مسماة ملك هبا بضع امرأة فدل على جتويز اإلجارة قال وقد قيل استأجره على أن 
بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم - ١١٤١٥يرعى له واهللا أعلم 

احلسني ثنا آدم ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق اهلمداين عن عمرو بن ميمون األودي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا 
يف هذه القصة قال فقال هلا أبوها ما علمك بقوته وأمانته فقالت أما قوته فإنه رفع احلجر وحده وال يطيق : عنه 

  الطريق ال تصف الريح يل جسدك  رفعه إال عشرة وأما أمانته فقوله امشي خلفي وصفي يل

وحدثنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن مهران األصبهاين ثنا  - ١١٤١٦
فذكره وزاد قال فزاده ذلك فيه رغبة فقال إين أريد أن أنكحك إحدى ابنيت هاتني : عبيد اهللا بن موسى ثنا إسرائيل 

ين مثاين حجج فإن امتمت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدين إن شاء اهللا من الصاحلني على أن تأجر
قال } ذلك بيين وبينك أميا األجلني قضيت فال عدوان علي { أي يف حسن الصحبة والوفاء مبا قلت قال موسى 

  عاية غنمه فزوجه وأقام معه يكفيه ويعمل له يف ر} واهللا على ما نقول وكيل { نعم قال 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد بن إمساعيل ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل  - ١١٤١٧
لقيين رجل من يهود أهل : ثنا أيب وحيىي بن معني قاال ثنا مروان بن شجاع عن سامل األفطس عن سعيد بن جبري قال 

ت ال أدري سأقدم غدا على عبد اهللا بن عباس فقدمت فسألته فقال احلرية فسألين أي األجلني قضى موسى فقل
قضى أكثرمها وأطيبهما فلقيت اليهودي فأخربته فقال صاحبكم عامل رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن عبد 

الرحيم عن سعيد بن سليمان عن مروان وزاد إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قال فعل ومل يقل فلقيت 
ا  ليهودي إىل آخره 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو أمحد بكر بن حممد بن محدان الصرييف مبرو ثنا عبد الصمد بن  - ١١٤١٨
سئل رسول اهللا صلى : الفضل البلخي ثنا حفص بن عمر العدين ثنا احلكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس قال 

  بعدمها وأطيبهما اهللا عليه و سلم أي األجلني قضى موسى قال أ

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو بكر احلميدي  - ١١٤١٩
ثنا سفيان حدثين إبراهيم بن حيىي بن أيب يعقوب قال سفيان رمحه اهللا وكان من أسناين وكان رجال صاحلا عن احلكم 

سألت جربائيل عليه السالم أي : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  بن أبان عن عكرمة عن بن عباس أن
  األجلني قضى موسى عليه السالم قال أمتهما وأكملهما 

أخربنا السيد أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن  - ١١٤٢٠
ا حممد بن حيىي الذهلي ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثين أيب عن احلسن احلافظ سنة مخس وعشرين وثالمثائة ثن

بينما ثالثة رهط يتمشون : صاحل بن كيسان ثنا نافع أن عبد اهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
لبعض  أخذهم املطر فأووا إىل غار يف جبل فبينما هم فيه حطت صخرة من اجلبل فاطبقت عليهم فقال بعضهم

أنظروا أفضل أعمال عملتموها هللا تعاىل فسلوه هبا لعله يفرج هبا عنكم فقال أحدهم اللهم أنه كان يل والدان 
كبريان وكانت يل امرأة وولد صغار وكنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم بدأت بأبوي فسقيتهما فنأى يب يوما 

 قمت حباليب عند راس أبوي والصبية يتضاغون عند الشجر فلم آت حىت نام أبواي فطيبت اإلناء مث حلبت فيه مث



رجلي أكره أن أبدأ هبم قبل أبوي وأكره أن أوقظهما من نومتهما فلم أزل كذلك قائما حىت أضاء الفجر اللهم إن 
كنت تعلم أين فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء ففرج هلم فرجة رأوا منها السماء وقال 

للهم أهنا كانت يل ابنة عم فأحببتها حىت كانت أحب الناس إيل فسألتها نفسها فقالت ال حىت تأتيين مبائة اآلخر ا
دينار فسعيت حىت مجعت مائة دينار فأتيتها هبا فلما كنت بني رجليها قالت اتق اهللا ال تفتح اخلامت إال حبقه فقمت 

رج عنا منها فرجة ففرج هلم منها فرجة وقال الثالث عنها اللهم إن كنت تعلم أين فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاف
اللهم إين كنت استأجرت أجريا بفرق ذرة فلما قضى عمله عرضته عليه فأىب أن يأخذه فرغب عنه فلم أزل اعتمل 

به حىت مجعت منه بقرا ورعاءها فجاءين فقال اتق اهللا واعطين حقي وال تظلمين فقلت له اذهب إىل تلك البقر 
ذها فقال اتق اهللا وال هتزأ يب فقلت إين ال أهزأ بك اذهب إىل تلك البقر ورعائها فخذها فذهب ورعائها فخ

فاستاقها اللهم إن كنت تعلم أين فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما بقي منها ففرج اهللا عز و جل عنهم 
اهيم وأخرجه البخاري من فخرجوا يتماشون رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب وغريه عن يعقوب بن إبر

  وجه آخر عن نافع 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين املنيعي ثنا أبو جعفر حممد بن حسان بن خالد  - ١١٤٢١
السميت سنة مثان وعشرين ثنا السعيدي عمرو بن حيىي بن سعيد عن جده سعيد بن عمرو عن أيب هريرة قال مسعت 

ما بعث اهللا نبيا إال راعي غنم قالوا وال أنت يا رسول اهللا قال وأنا كنت : اهللا عليه و سلم يقول رسول اهللا صلى 
  أرعاها ألهل مكة بالقراريط رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن حممد املكي عن عمرو بن حيىي 

كة ثنا اهليثم بن سهل أخربنا أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مب - ١١٤٢٢
التستري ثنا حممد بن فضيل ثنا الربيع بن بدر ح وحدثنا أبو عبد اهللا احلافظ إمالء ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب 

: احلافظ ثنا علي بن احلسن اهلاليل ثنا معلى بن أسد العمي ثنا محاد والربيع بن بدر عن أيب الزبري عن جابر قال 
هللا عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سفرتني إىل جرش كل سفرة بقلوص لفظ حديث استأجرت خدجية رضي ا

  أيب عبد اهللا ويف رواية أيب حممد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم آجرت نفسي من خدجية سفرتني بقلوص 

أنبأ بن أيب عمر ثنا عبد الرزاق أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا أبو أمحد بن زياد  - ١١٤٢٣
واستأجر رسول اهللا صلى اهللا : أنبأ معمر قال قال الزهري أخربين عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

عليه و سلم وأبو بكر رضي اهللا عنه رجال من بين الديل مث من بين عباد هاديا خريتا واخلريت املاهر باهلداية قد 
ل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه ودفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور غمس يده يف حلف آ

بعد ثالث ليال فأتامها براحلتيهما صبيحة الليايل الثالث فارحتال وانطلق عامر بن فهرية والدليل فأخذ هبم طريق 
  هشام بن يوسف عن معمر  إذاخر وهي يف طريق الساحل رواه البخاري يف الصحيح عن إبراهيم بن موسى عن

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب  - ١١٤٢٤
: ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ثل رجل استأجر أجريا فقال من يعمل يل ما بني غدوة إىل نصف النهار على إمنا مثلكم ومثل أهل الكتابني قبلكم م
قرياط فعملت النصارى مث قال من يعمل يل ما بني نصف النهار إىل العصر على قرياط فعملت اليهود مث قال من 

ا أكثر عمال وأقل يعمل يل ما بني العصر إىل املغرب على قرياطني فعملتم أنتم فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لن



عطاء قال هل نقصتكم من حقكم شيئا قالوا ال فقال إمنا هو فضلي أوتيه من أشاء رواه البخاري يف الصحيح عن 
  سليمان بن حرب ومبعناه رواه عبد اهللا بن دينار عن بن عمر ورواه سامل بن عبد اهللا عن أبيه كما 

يب عمرو قاال أنبأ أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين أنبأ علي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أ - ١١٤٢٥
بن حممد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخربين شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال أخربين سامل بن عبد اهللا أن عبد اهللا بن 

لف قبلكم من إمنا بقاؤكم فيما س: عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو قائم على املنرب يقول 
األمم كما بني صالة العصر إىل غروب الشمس أعطى أهل التوراة التوراة فعملوا هبا حىت انتصف النهار مث عجزوا 

فاعطوا قرياطا قرياطا وأعطى أهل اإلجنيل اإلجنيل فعملوا به حىت صالة العصر مث عجزوا فاعطوا قرياطا قرياطا مث 
س فأعطيتم قرياطني قرياطني فقال أهل التوراة واألجنيل ربنا هؤالء أقل أعطيتم القرآن فعملتم به حىت غروب الشم

عمال وأكثر أجرا فقال هل ظلمتكم من أجركم من شيء قالوا ال فقال فضلي أوتيه من أشاء رواه البخاري يف 
ن أبيه الصحيح عن أيب اليمان ورواه أبو موسى األشعري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بنحو من رواية سامل ع

  وأبني منه 

وأخربنا أبو عمرو األديب ثنا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو يعلى ثنا أبو كريب ح قال وثنا أبو بكر  - ١١٤٢٦
ثنا القاسم ثنا يوسف وإبراهيم اجلوهري واملسروقي قالوا مجيعا ثنا أبو أسامة عن بريد عن أيب بردة عن أيب موسى 

مثل املسلمني واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون عمال يوما : ال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ق
إىل الليل على أجر معلوم فعملوا إىل نصف النهار مث قالوا ال حاجة لنا يف أجرتك اليت شرطت لنا وما عملنا باطل 

واستأجر قوما آخرين من  فقال هلم ال تفعلوا اعملوا بقية يومكم مث خذوا أجركم كامال فأبوا وتركوا ذلك عليه
بعدهم فقال اعملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت هلؤالء من األجر فعملوا حىت إذا كان حني صالة العصر 
قالوا ما عملنا باطل ولك األجر الذي جعلت لنا ال حاجة لنا فيه فقال هلم كملوا بقية عملكم فإمنا بقي من النهار 

يه فاستأجر قوما آخرين فعملوا له بقية يومهم حىت إذا غابت الشمس شيء يسري وخذوا أجركم فأبوا عل
واستكملوا أجر الفريقني واألجر كله فذلك مثل اليهود والنصارى الذين تركوا ما أمرهم اهللا ومثل املسلمني الذين 

ب حممد بن قبلوا هدى اهللا وما جاء به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري يف الصحيح عن أيب كري
  العالء 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسني عيسى بن حامد الرخجي ببغداد ثنا أمحد بن حممد بن عبد  - ١١٤٢٧
كان : العزيز الوشاء ثنا سعيد بن حيىي بن سعيد األموي ثنا أيب ثنا األعمش عن شقيق بن سلمة عن أيب مسعود قال 

ا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إىل السوق يتحامل فيصيب املد وان لبعضهم مائة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ
ألف وما أراه يعين إال نفسه رواه البخاري يف الصحيح عن سعيد بن حيىي واحتج الشافعي رمحه اهللا حبديث حنظلة 

 صلى اهللا بن قيس عن رافع بن خديج يف كراء األرض بالذهب والورق وبأن غري واحد من أصحاب رسول اهللا
  عليه و سلم عمل باإلجارة 

وذكر ما أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك أنه  - ١١٤٢٨
تكارى أرضا فلم تزل بيده حىت هلك قال ابنه فما كنت أراها إال أهنا له من طول : بلغه أن عبد الرمحن بن عوف 

  ده حىت ذكرها عند موته وأمرنا بقضاء شيء بقي عليه من كرائها من ذهب أو ورق ما مكثت بي



أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا األسفاطي يعين العباس بن الفضل ثنا عبيد اهللا بن  - ١١٤٢٩
 عليه و سلم خصاصة أصاب نيب اهللا صلى اهللا: معاذ ثنا املعتمر عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن بن عباس قال 

فبلغ ذلك عليا رضي اهللا عنه فخرج يلتمس عمال ليصيب منه شيئا يبعث به إىل نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتى 
بستانا لرجل من اليهود فاستقى له سبعة عشر دلوا كل دلو بتمرة فخريه اليهودي من متره سبع عشرة مترة عجوة 

ليه و سلم فقال من أين هذا يا أبا احلسن قال بلغين ما بك من اخلصاصة يا نيب اهللا فجاء هبا إىل نيب اهللا صلى اهللا ع
فخرجت التمس عمال ألصيب لك طعاما قال فحملك على هذا حب اهللا ورسوله قال علي نعم يا نيب اهللا فقال نيب 

من جرية السيل على وجهه  صلى اهللا صلى اهللا عليه و سلم واهللا ما من عبد حيب اهللا ورسوله إال الفقر أسرع إليه
من أحب اهللا ورسوله فليعد حتفافا وإمنا يعىن الصرب وروي عن يزيد بن زياد عن حممد بن كعب قال حدثين من مسع 

  علي بن أيب طالب فذكر بعض معىن هذه القصة 

ب ثنا وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقو - ١١٤٣٠
خرج علينا علي معتجرا بربد مشتمال يف مخيصة فقال : سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن جماهد قال 

مل يبق أحد منا إال أيقن باهللكة إذ أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يتوىل } فتول عنهم فما أنت مبلوم { ملا نزلت 
مر بامرأة من األنصار وبني يدي باهبا طني قلت تريدين أن تبلي هذا عنا حني نزلت وذكر علي رضي اهللا عنه أنه 

الطني قالت نعم فشارطتها على كل ذنوب بتمرة فبللته هلا وأعطتين ست عشرة مترة فجئت هبا إىل النيب صلى اهللا 
أيب عليه و سلم وروي عن فاطمة رضي اهللا عنها يف نزع علي رضي اهللا عنه ليهودي كل دلو بتمرة وروي عن 

   ٢هريرة يف استقاء رجل غري مسمى 

  باب ال جتوز اإلجارة حىت تكون معلومة وتكون األجرة معلومة استدالال مبا

روينا يف كتاب البيوع عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه هنى عن بيع الغرر واإلجارات صنف من البيوع واجلهالة 
أ بكر بن حممد الصرييف ثنا إبراهيم بن هالل ثنا علي بن احلسن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنب - ١١٤٣١فيها غرر 

بن شقيق ثنا عبد اهللا بن املبارك عن أيب حنيفة عن محاد عن إبراهيم عن األسود عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا 
اء احلجر ال يساوم الرجل على سوم أخيه وال خيطب على خطبة أخيه وال تناجشوا وال تبايعوا بالق: عليه و سلم 

ومن استأجر أجريا فليعلمه أجره كذا رواه أبو حنيفة وكذا يف كتايب عن أيب هريرة وقيل من وجه آخر ضعيف عن 
  بن مسعود 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ورواه محاد بن سلمة عن محاد عن إبراهيم عن أيب سعيد اخلدري  - ١١٤٣٢
ه أجره أخربناه أبو بكر حممد بن حممد أنبأ أبو احلسني الفسوي ثنا أبو علي هنى عن استئجار األجري يعىن حىت يبني ل

اللؤلؤي ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد بن سلمة فذكره وهو مرسل بني إبراهيم وأيب سعيد وكذلك 
  رواه معمر عن محاد بن أيب سليمان مرسال 

أ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنب - ١١٤٣٣
عثمان ثنا عبد اهللا هو بن املبارك ثنا سعيد بن أيب أيوب قال وثنا يعقوب حدثين عمرو بن الربيع ثنا بن هليعة مجيعا 

علينا غزونا و: عن يزيد بن أيب حبيب عن ربيعة بن لقيط أخربه عن مالك بن هدم يعين عن عوف بن مالك قال 



عمرو بن العاص وفينا عمر بن اخلطاب وأبو عبيدة بن اجلراح فأصابتنا خممصة شديدة فانطلقت ألتمس املعيشة 
فألفيت قوما يريدون ينحرون جزورا هلم فقلت إن شئتم كفيتكم حنرها وعملها وأعطوين منها ففعلت فأعطوين منها 

فأخربته فقال امسعك قد تعجلت أجرك وأىب أن يأكله مث شيئا فصنعته مث أتيت عمر بن اخلطاب فسألين من أين هو 
أتيت أبا عبيده فأخربته فقال يل مثلها وأيب أن يأكله فلما رأيت ذلك تركتها مث قال مث أبردوين يف فتح لنا فقدمت 

على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال صاحب اجلزور ومل يرد علي شيئا ويف حديث سعيد مل يزدين على ذلك 
  قال الشيخ ويف هذا إن األجرة كانت جمهولة ويف الذمة معلقة بعني واهللا أعلم 

وروى عن حممد بن يزيد بن رفاعة القاضي عن حفص بن غياث عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن  - ١١٤٣٤
ان سعيد بن أعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه واعلمه أجره وهو يف عمله أخربناه أبو عثم: أيب هريرة مرفوعا 

أيب عمرو ثنا أبو بكر حممد بن علي بن عمران القطان اإلسفرائيين هبا ثنا أبو عمر حممد بن احلسني بن عمران بن أيب 
الورد املقدسي باسفرائني ثنا حممد بن عبد اهللا بن أيب زيد القاضي ثنا حممد بن يزيد بن رفاعة فذكره وهذا ضعيف 

  مبرة 

خربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا عمرو بن حممد بن منصور العدل ثنا يوسف بن وأما احلديث الذي أ - ١١٤٣٥
أنه كان يقول نشأت يتيما : يعقوب القاضي ثنا عمرو بن مرزوق ثنا سليم بن حيان عن أبيه عن أيب هريرة 

وأحدو  وهاجرت مسكينا وكنت أجريا البن عفان وابنة غزوان على طعام بطين وعقبة رجلي احتطب هلم إذا نزلوا
هبم إذا ساروا فاحلمد هللا الذي جعل الدين قواما وأبا هريرة إماما فليس يف هذا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم علم 

  به فأقرهم على ذلك وحيتمل أن يكون هذا مواضعة بينهم على سبيل التراضي ال على سبيل التعاقد 

الرجل إىل الرجل الثوب فيقول بعه بكذا وكذا  وكان بن عباس رضي اهللا عنه ال يرى بأسا أن يدفع - ١١٤٣٦
فما زدت فهو لك وهو فيما أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أيب 

بذلك وهذا أيضا يكون على سبيل املراضاة ال على : عبيد ثنا هشيم حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس 
   ٣عاقدة واهللا أعلم سبيل امل

  باب إمث من منع األجري أجره

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن عبد اهللا بن قريش أنبأ احلسن بن سفيان ثنا اهليثم بن جناد ثنا  - ١١٤٣٧
يه حيىي بن سليم عن إمساعيل بن أمية عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عل

ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى يب مث غدر ورجل : و سلم قال اهللا عز و جل 
  باع حرا فأكل مثنه ورجل استأجر أجريا استوىف منه ومل يوفه 

 وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو قتيبة سلمة بن الفضل اآلدمي مبكة ثنا احلسن بن علي بن شبيب - ١١٤٣٨
  فذكره رواه البخاري يف الصحيح عن يوسف بن حممد : املعمري ثنا يوسف بن حممد بن سابق ثنا حيىي بن سليم 



أخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو حامد بن بالل البزاز ثنا الزعفراين يعين احلسن بن حممد بن الصباح ثنا  - ١١٤٣٩
أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال النيب صلى اهللا  إبراهيم بن مهدي ثنا عبد اهللا بن جعفر أخربين سهيل بن

أعط األجري أجره قبل أن جيف عرقه وأخربنا أبو طاهر أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا حممد بن حيىي ثنا : عليه و سلم 
لم أعط سويد األنباري ثنا حممد بن عمار املؤذن عن املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

   ٤األجري أجره قبل أن جيف عرقه 

  باب كراء اإلبل والدواب

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمرو وزياد بن  - ١١٤٤٠
يف هذا كنت رجال أكري : اخلليل قاال ثنا مسدد ثنا عبد الواحد ثنا العالء بن املسيب ثنا أبو أمامة التيمي قال 

الوجه وكان ناس يقولون يل أن ليس لك حج فلقيت بن عمر فقلت يا أبا عبد الرمحن إين لرجل أكري يف هذا 
الوجه وأن ناسا يقولون يل أنه ليس لك حج قال أليس حترم وتليب وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي 

عليه و سلم فسأله عن مثل ما سألتين عنه اجلمار قال قلت بلى قال فإن لك حجا جاء رجل إىل النيب صلى اهللا 
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال { فسكت عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم جيبه حىت نزلت هذه اآلية 

   ٥فأرسل إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقرأ عليه هذه اآلية مث قال لك حج } من ربكم 

  كون أسهل على اجلمال وغريهاباب ما يستحب من تأخري األمحال لي

أخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو حامد بن بالل البزاز ثنا حيىي بن الربيع ثنا سفيان عن مسلمة بن نوفل  - ١١٤٤١
  أخروا األمحال فإن األيدي معلقة واألرجل موثقة : عن رجل من ثقيف عن أبيه قال مسعت عمر رضي اهللا عنه ينادي 

حلسني بن الفضل القطان ثنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا وأخربنا أبو ا - ١١٤٤٢
أنه كان مع أبيه مبىن فسمع مناديا : مسلمة بن نوفل عن عروة بن املغرية بن شعبة حدثين أبو املغرية الثقفي ثنا أيب 

ت أليب من هذا قال عمر قال يعقوب ينادي يا أيها الناس أخروا األمحال فإن الرجل موثقة وإن اليد معلقة فقل
  مسلمة كويف ثقة وروى فيه حديث مسند بإسناد غري قوي 

أخربنا حممد بن حممد بن حممش الفقيه ثنا أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا حممد بن  - ١١٤٤٣
يرة قال قال رسول اهللا الصلت ثنا قيس بن الربيع عن بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هر

إذا محلتم فأخروا فإن اليد معلقة والرجل موثقة وصله قيس بن الربيع عن بكر بن وائل : صلى اهللا عليه و سلم 
ورواه سفيان بن عيينة عن وائل أو بكر بن وائل هكذا بالشك عن الزهري يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٦واألرجل موثقة  أخروا األمحال فإن األيدي معلقة

  باب ما جاء يف تضمني األجراء

فيما أجاز يل أبو عبد اهللا احلافظ روايته عنه عن أيب العباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان عن الشافعي  - ١١٤٤٤
قال قد ذهب إىل تضمني القصار شريح فضمن قصارا احترق بيته فقال تضمنين وقد احترق بييت فقال شريح أرأيت 



وقد روى من وجه ال يثبت أهل : ق بيته كنت تترك له أجرك أخربنا هبذا عنه بن عيينة قال الشافعي لو احتر
  احلديث مثله أن علي بن أيب طالب ضمن الغسال والصباغ وقال ال يصلح الناس إال ذلك 

: عمر أخربنا إبراهيم بن أيب حيىي عن جعفر بن حممد عن أبيه أن عليا قال ذلك قال ويروى عن  - ١١٤٤٥
تضمني بعض الصناع من وجه أضعف من هذا ومل نعلم واحدا منهما يثبت قال وقد روي عن علي من وجه آخر أنه 

كان ال يضمن أحدا من األجراء من وجه ال يثبت مثله وثابت عن عطاء بن أيب رباح أنه قال ال ضمان على صانع 
  وال على أجري 

مد بن جعفر بن شبان العطار ببغداد ثنا عبد الباقي بن قانع ثنا عبيد أخربنا أبو القاسم عبد العزيز بن حم - ١١٤٤٦
أنه كان يضمن الصباغ : بن شريك ثنا أبو اجلماهر ثنا سليمان بن بالل عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي 

  والصائغ وقال ال يصلح للناس إال ذاك 

ثنا علي بن حممد بن أيب الشوارب ثنا موسى بن وأخربنا أبو القاسم بن شبان ثنا عبد الباقي بن قانع  - ١١٤٤٧
أن عليا كان يضمن األجري حديث جعفر عن أبيه عن علي مرسل : إمساعيل ثنا محاد بن سلمة عن قتادة عن خالس 

وأهل العلم باحلديث يضعفون أحاديث خالس عن علي وقد روى جابر اجلعفي وهو ضعيف عن الشعيب قال كان 
  علم علي يضمن األجري واهللا أ

أخربنا أبو الفتح العمري ثنا عبد الرمحن بن أيب شريح ثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن اجلعد ثنا  - ١١٤٤٨
  شهدت شرحيا ضمن قصارا أو صباغا : شريك عن األشعث يعين بن أيب الشعثاء قال 

ثنا حسن بن مكرم ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين علي بن عمر احلافظ ثنا أمحد بن حممد  - ١١٤٤٩
أنه قدم دهن له من البصرة وأنه استأجر محاال حيمله والقارورة مثن ثالمثائة أو : النضر ثنا شعبة عن أيب اهليثم 

أربعمائة فوقعت القارورة وانكسرت فأردت أن يصاحلين فأىب فخاصمته إىل شريح فقال له شريح إمنا أعطى األجر 
  الناس حىت صاحلته  لتضمن فضمنه شريح مث مل يزل

أخربنا أبو احلسني بن الفضل ثنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا إمساعيل بن اخلليل ثنا بن  - ١١٤٥٠
: أيب زائدة عن األعمش قال سألت إبراهيم عن القصار فقال يضمن فبلغين عن محاد أنه يروي عن إبراهيم أنه قال 

ا أدري رأيتك عند إبراهيم قط أم ال فقال ال تفعل يا أبا حممد فإن هذا يشق علي ال يضمن قال فلقيته فقلت واهللا م
   ٧واهللا أعلم 

  باب ال ضمان على املكتري فيما اكترى إال أن يتعدى روينا عن شريح أنه قال

ليس على مستكري ضمان فإن تعدى فجاوز عليها الوقت فعطبت قال شريح جيتمع عليه الكراء والضمان 
خربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا أمحد بن عبد احلميد احلارثي ثنا أبو أسامة عن أ - ١١٤٥١

قال أميا رجل أكرى : الوليد بن كثري حدثين نافع عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 



يريد واهللا أعلم قبض املكتري ما أكترى وجاوز كراء فجاوز صاحبه ذا احلليفة فقد وجب كراؤه وال ضمان عليه 
   ٨ذا احلليفة فقد وجب عليه مجيع الكراء إذا مل يكن شرط يف األجرة أجال وال ضمان عليه إذا مل يتعدى 

  باب اإلمام يضمن واملعلم يغرم من صار مقتوال بتعزير اإلمام وتأديب املعلم

: لعباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال أخربنا حممد بن موسى بن الفضل ثنا أبو ا - ١١٤٥٢
التعزير أدب ال حد من حدود اهللا وقد كان جيوز تركه إال أن يرى أمورا قد فعلت على عهد رسول اهللا صلى اهللا 

عليه و سلم كانت غري حدود فلم يضرب فيها منها الغلول يف سبيل اهللا وغري ذلك ومل يؤت حبد قط فعفا قال وقيل 
بعث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل امرأة يف شيء بلغه عنها فأسقطت فاستشار فقال له قائل أنت مؤدب فقال 

له علي إن كان اجتهد فقد أخطأ وإن مل جيتهد فقد غش عليك الدية قال عزمت عليك أن ال جتلس حىت تضرهبا 
 حد فأجد يف نفسي منه شيئا احلق قتله إال على قومك قال وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ما أحد ميوت يف

من مات يف حد مخر فإنه شيء رأيناه بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم فمن مات فيه فديته إما قال على بيت املال 
  وإما قال على عاقلة اإلمام 

ثنا املاسرجسي أبو وفيما أجاز يل أبو عبد اهللا احلافظ روايته عنه أن أبا الوليد الفقيه أخربهم قال  - ١١٤٥٣
إن عمر رضي اهللا عنه بلغه أن امرأة بغية يدخل عليها الرجال : العباس ثنا شيبان ثنا سالم قال مسعت احلسن يقول 

فبعث إليها رسوال فأتاها الرسول فقال أجييب أمري املؤمنني ففزعت فزعة وقعت الفزعة يف رمحها فتحرك ولدها 
نينا فأتى عمر بذلك فأرسل إىل املهاجرين فقص عليهم أمرها فقال ما فخرجت فأخذها املخاض فألقت غالما ج

ترون فقالوا ما نرى عليك شيئا يا أمري املؤمنني إمنا أنت معلم ومؤدب ويف القوم علي وعلي ساكت قال فما تقول 
أوا وأرى عليك أنت يا أبا احلسن قال أقول إن كانوا قاربوك يف اهلوى فقد أمثوا وإن كان هذا جهد رأيهم فقد أخط

  الدية يا أمري املؤمنني قال صدقت اذهب فأقسمها على قومك 

أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو حممد بن شوذب الواسطي هبا ثنا شعيب بن أيوب ثنا معاوية بن  - ١١٤٥٤
ما من : هشام القصار وقبيصة بن عقبة عن سفيان عن أيب حصني عن عمري بن سعيد عن علي رضي اهللا عنه قال 

صاحب حد أقيم عليه حد يف نفسي عليه شيء إال صاحب اخلمر لو مات لوديته ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم مل يسنه أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث سفيان الثوري وإمنا أراد مل يسن ما وراء األربعني إىل 

األربعون باجلريد والنعال وأطراف الثياب فهو حد ثابت عن الثمانني وهو ما زادوا على حده على وجه التعزير وأما 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف الفقيه ثنا بشر بن أمحد اإلسفرائيين ثنا أمحد بن احلسني بن نصر  - ١١٤٥٥
يف املعلم يضرب الغالم على التأديب : ثنا علي بن املديين ثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة عن بن جريج عن عطاء 

   ٩فيعطب قال يغرمه 

  باب أخذ األجرة على تعليم القرآن والرقية به



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو حيىي أمحد بن حممد بن إبراهيم السمرقندي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن  - ١١٤٥٦
يعين أبا معشر الرباء ثنا عبيد اهللا بن األخنس عن بن أيب  نصر ثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري ثنا يوسف بن يزيد

مروا مباء وفيهم لديغ أو سليم فعرض : مليكة عن بن عباس أن نفرا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
 هلم رجل من أهل املاء فقال هلم هل فيكم من راق إن يف املاء رجال لديغا أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ أم

الكتاب على شاء فربأ فجاء بالشاء إىل أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب اهللا أجرا فأتى رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم فأخربه مبا كان فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أحق ما أخذمت عليه أجرا كتاب اهللا 

  عن أيب معشر عز و جل رواه البخاري يف الصحيح عن سيدان بن مضارب 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أبو عمر  - ١١٤٥٧
احلوضي ومسدد واحلجيب قالوا ثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن أيب املتوكل الناجي عن أيب سعيد أن رهطا من األنصار 

انطلقوا يف سفرة سافروها حىت نزلوا حبي من أحياء العرب : ه و سلم من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علي
فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد احلي فسعوا له بكل شيء ال ينفعه شيء حىت قال بعضهم لو أتيتم هؤالء 

نا لدغ الرهط الذين نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم فأتوهم فقالوا أيها الرهط إن سيد
فسعينا له بكل شيء ال ينفعه شيء فهل عند أحد منكم شيء ينفع صاحبنا قال رجل منهم نعم واهللا إين ألرقي 

ولكن واهللا لقد استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا فما أنا براق حىت جتعلوا لنا جعال فصاحلوهم على قطيع من الغنم قال 
حىت برأ فكأمنا نشط من عقال حىت انطلق ميشي ما به } عاملني احلمد هللا رب ال{ فانطلق فجعل يتفل عليه ويقول 

قلبة فأوفوهم جعلهم الذي صاحلوهم عليه فقال اقسموا فقال الذي رقى ال تفعلوا حىت نأيت رسول اهللا صلى اهللا 
ذلك  عليه و سلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا به قال فغدوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكروا

له فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال ما يدريك أهنا رقية قال وقال أصبتم اقتسموا واضربوا يل معكم 
بسهم قال أبو عبد اهللا حدثنا هبذا احلديث عن كل واحد منهم على االنفراد وزاد بعضهم على بعض يف هذا 

مساعيل وغريه عن أيب عوانة وأخرجه البخاري احلديث واملعىن واحد رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إ
  ومسلم من حديث شعبة عن أيب بشر وحديث املزوجة على تعليم القرآن دليل فيه وموضعه كتاب الصداق 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه ثنا أبو حممد بن حيان ثنا أمحد بن جعفر احلمال ثنا إدريس بن إبراهيم  - ١١٤٥٨
ثالثة معلمون كانوا باملدينة يعلمون : صدقة بن موسى الدقيقي عن الوضني بن عطاء قال  البزاز ثنا وكيع ثنا

الصبيان وكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يرزق كل واحد منهم مخسة عشر درمها كل شهر وكذلك رواه أبو 
  بكر بن أيب شيبة عن وكيع 

: ثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن اجلعد ثنا شعبة قال أخربنا أبو الفتح الفقيه ثنا عبد الرمحن الشرحيي  - ١١٤٥٩
سألت معاوية بن قرة عن أجر املعلم قال أرى له أجرا قال شعبة وسألت احلكم فقال مل أمسع أحدا يكرهه قال 
 البخاري يف الترمجة وقال احلكم مل أمسع أحدا كره أجر املعلم قال ومل ير بن سريين بأجر املعلم بأسا قال الشيخ

وروينا عن عطاء وأيب قالبة أهنما كانا ال يريان بتعليم الغلمان باألجر بأسا وعن احلسن رمحه اهللا قال إذا قاطع املعلم 
  ومل يعدل كتب من الظلمة 



أخربنا أبو بكر حممد بن حممد بن أمحد بن رجاء األديب ثنا أبو حممد حيىي بن منصور القاضي ثنا حممد  - ١١٤٦٠
أبو جعفر ثنا موسى بن خاقان وفضل بن عمران األعرج قاال ثنا علي بن عاصم قال أخربين داود  بن موسى احللواين

مل يكن ألناس من أسارى بدر فداء فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بن أيب هند عن عكرمة عن بن عباس قال 
ي يوما إىل أبيه فقال له أبومها شأنك سلم فداءهم أن يعلموا أوالد األنصار الكتابة قال فجاء غالم من األنصار يبك

   ١٠قال ضربين معلمي قال اخلبيث يطلب بذحل بدر واهللا ال تأتيه أبدا 

  باب من كره أخذ األجرة عليه

أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا وكيع ومحيد  - ١١٤٦١
: ن مغرية بن زياد عن عبادة بن نسي عن األسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال بن عبد الرمحن الرواسي ع

علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إيل رجل منهم قوسا فقلت ليست مبال وارمي عنها يف سبيل 
هدى رجل إيل قوسا ممن اهللا عز و جل آلتني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فألسئلنه فأتيته فقلت يا رسول اهللا أ

كنت أعلم الكتاب والقرآن وليست مبال وأرمي عنها يف سبيل اهللا قال إن كنت حتب أن تطوق بطوق من نار 
  فاقبلها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسن بن حممد اإلسفرائيين ثنا حممد بن أمحد بن الرباء قال قال علي بن  - ١١٤٦٢
إن سرك أن تطوق طوقا من نار : الصامت رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  املديين يف حديث عبادة بن

يف الذي علم الكتابة رواه مغرية بن زياد املوصلي عن عبادة بن نسي عن األسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت 
شيخ وقد قيل عن عبادة بن نسي وإسناده كله معروف إال األسود بن ثعلبة فإنا ال حنفظ عنه إال هذا احلديث قال ال

  عن جنادة بن أيب أمية عن عبادة 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه أنبأ أبو داود ثنا عمرو بن عثمان وكثري بن عبيد قاال  - ١١٤٦٣
عن عبادة بن ثنا بقية حدثين بشر بن عبد اهللا بن يسار قال عمرو قال حدثين عبادة بن نسي عن جنادة بن أيب أمية 

حنو هذا اخلرب واألول أمت فقلت ما ترى فيها يا رسول اهللا فقال مجرة بني كتفيك تقلدهتا أو تعلقتها : الصامت 
وكذلك رواه أبو املغرية عن بشر هذا حديث خمتلف فيه على عبادة بن نسي كما ترى وحديث بن عباس وأيب 

  بن كعب  سعيد أصح إسنادا منه وروي من وجه آخر منقطع عن أيب

أخربناه أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد  - ١١٤٦٤
: بن أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد عن ثور بن يزيد حدثين عبد الرمحن بن أيب مسلم عن عطية بن قيس الكاليب قال 

ليمن فأهدى له قوسا فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم علم أيب بن كعب رضي اهللا عنه رجال القرآن فأتى ا
  فقال إن أخذهتا فخذ هبا قوسا من النار وروي من وجه آخر ضعيف عن أيب الدرداء 

حدثناه أبو القاسم عبد الرمحن بن حممد السراج إمالء ثنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس  - ١١٤٦٥
ثنا عبد الرمحن بن حيىي بن إمساعيل بن عبيد اهللا ثنا الوليد بن مسلم ثنا سعيد  الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي



: بن عبد العزيز عن إمساعيل بن عبيد اهللا عن أم الدرداء عن أيب الدرداء أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  من أخذ قوسا على تعليم القرآن قلده اهللا قوسا من نار 

اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن الطرائفي قال وفيما أجاز لنا عثمان بن سعيد الدارمي عن  أخربنا أبو عبد - ١١٤٦٦
من تقلد قوسا على تعليم القرآن : دحيم قال حديث أيب الدرداء رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

   ١١ليس له أصل 

  باب كسب اإلماء

بكر أمحد بن حممد بن بالويه ثنا حممد بن غالب ثنا مسلم بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو - ١١٤٦٧
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : إبراهيم وأبو عمر قاال ثنا شعبة عن حممد بن جحادة عن أيب حازم عن أيب هريرة 

هنى عن كسب اإلماء رواه البخاري يف الصحيح عن مسلم بن إبراهيم حيتمل أن يكون املراد بالنهي عن كسب 
اإلماء النهي عن كسب البغي منهن كما روى أبو مسعود األنصاري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
هنى عن مهر البغي وروى رافع بن خديج رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال مهر البغي خبيث وقد 

  ذكرنامها يف كتاب البيوع 

افظ ثنا عبد الرمحن بن احلسن ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا أبو معمر ثنا عبد وأخربنا أبو عبد اهللا احل - ١١٤٦٨
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن مثن : الوارث ثنا هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال 

على طريق التنزيه  الكلب ومهر الزمارة قال الشيخ وحيتمل أن يكون النهي عن كسبهن إذا مل يعلم من أين كسبنه
  خوفا من مواقعة احلرام وعلى هذا يدل ما 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا أبو النضر  - ١١٤٦٩
ألنصار هاشم بن القاسم ثنا عكرمة بن عمار ثنا طارق بن عبد الرمحن القرشي قال جاء رفاعة بن رافع إىل جملس ا

لقد هنانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اليوم فذكر أشياء وقال هنانا عن كسب األمة إال ما عملت بيدها : فقال 
  وقال هكذا بأصبعه حنو الغزل واخلبز والنقش 

 وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا عبد اهللا بن الصقر ثنا إبراهيم بن - ١١٤٧٠
هنى رسول : املنذر ثنا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك عن عبيد اهللا بن هرير عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن كسب األمة حىت يعلم من أين هو وبقية هذا الباب مذكور يف كتاب النفقات حيث 
   ١٢ذكر الشافعي هذه املسألة يف باب نفقة املماليك 

  كسب الرجل وعمله بيديهباب 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو حيىي الروياين ثنا إبراهيم  - ١١٤٧١
هو بن موسى الفراء أنبأ عيسى هو بن يونس ثنا ثور عن خالد بن معدان عن مقدام بن معد يكرب أن رسول اهللا 



ا أكل أحد من بين آدم طعاما خريا له من أن يأكل من عمل يديه إن نيب اهللا داود م: صلى اهللا عليه و سلم قال 
  كان يأكل من كسب يديه رواه البخاري يف الصحيح عن إبراهيم بن موسى 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن  - ١١٤٧٢
خفف على داود القرآن : ال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مهام بن منبه ق

فكان يأمر بدوابه تسرج فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته وكان ال يأكل إال من عمل يديه رواه البخاري 
بن حممد وإسحاق بن نصر عن عبد يف الصحيح عن حيىي بن موسى عن عبد الرزاق آخر اخلرب وروي عن عبد اهللا 

الرزاق أول اخلرب وقد روينا عن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قوما 
عمال أنفسهم ويف رواية كانوا يعاجلون أرضيهم بأيديهم وروينا عن خباب بن األرت رضي اهللا عنه قال كنت قينا 

صة إبراهيم بن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه دفعه إىل أم سيف امرأة قني باملدينة وروينا عن أنس بن مالك يف ق
وعن سهل بن سعد رضي اهللا عنه يف قصة املنرب بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل امرأة أن مري غالمك 

 صلى اهللا عليه و سلم النجار يعمل يل أعوادا أجلس عليهن وعن سهل يف املرأة اليت جاءت بربدة إىل رسول اهللا
فقالت يا رسول اهللا إين نسجت هذه بيدي أكسوكها وعن أيب مسعود كان رجل من األنصار يقال له أبو شعيب 
وكان له غالم حلام ويف رواية قصاب فقال اصنع يل طعاما أدعو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعن بن عباس 

باس يا رسول اهللا إال األذخر لصاغتنا ولسقف بيوتنا قال إال األذخر وعن رضي اهللا عنهما يف قصة حترمي مكة قال الع
بن عباس احتجم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأعطى احلجام أجره ولو علمه خبيثا مل يعطه ويف كل هذا داللة 

إن شاء اهللا ويف  على جواز االكتساب هبذه احلرف وما يف معناها وقد مر يف الكتاب إسناد كل واحد منها أو سيمر
  األحاديث الثالثة داللة على أن الذي 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد ثنا حممد بن عيسى الواسطي ثنا بن عائشة  - ١١٤٧٣
قال قاتلت غالما فجدعت اذنه : ثنا محاد بن سلمة عن حممد بن إسحاق عن العالء بن عبد الرمحن عن أيب ماجدة 

جدع أذين قال فقدم علينا أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه فرفعنا إليه وهو خارج فاختصمنا إليه فرفعنا إىل عمر  أو
بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال قد بلغ القصاص ادعوا يل حجاما يقتص منه مرتني أو ثالثا مسعت رسول اهللا صلى 

ارك هلا فيه وقلت هلا ال تسلميه حجاما وال قصابا وال اهللا عليه و سلم يقول إين وهبت خلاليت غالما أرجو أن يب
  صائغا 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد ثنا حممد  - ١١٤٧٤
ن إسحاق بن إسحاق فذكره مبعناه أوجز منه قال وثنا أبو داود ثنا الفضل بن يعقوب ثنا عبد األعلى عن حممد ب

حدثين العالء بن عبد الرمحن احلرقي عن أيب ماجدة رجل من بين سهم عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال 
مبعناه حممول على التنزيه ال على التحرمي وأما كسب احلجام فالكالم فيه : مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  ق مذكور يف املختصر يف الربع األخري وباهللا التوفي

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إبراهيم بن إسحاق السراج ثنا حيىي بن حيىي  - ١١٤٧٥
أنبأ عباد بن كثري عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

تفرد به عباد بن كثري الرملي وهو ضعيف أخربنا أبو عبد طلب كسب احلالل فريضة بعد الفريضة : عليه و سلم 



اهللا احلافظ قال قرأت خبط أيب عمرو املستملي مسعت أبا أمحد الفراء يقول مسعت حيىي بن حيىي يسأل عن حديث 
   ٣٧عباد بن كثري يف كسب احلالل قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن كان قاله 

  كتاب املزارعة

 )١   

  باب ما جاء يف النهي عن املخابرة واملزارعة

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصفهاين ثنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ثنا  - ١١٤٧٦
هنى : احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة قال حدث عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهللا قال 

 صلى اهللا عليه و سلم عن املخابرة رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن سفيان ورواه رسول اهللا
  أيضا سعيد بن ميناء وأبو الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ء املكي قال وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا حيىي بن معني ثنا بن رجا - ١١٤٧٧
من مل يذر : بن خثيم حدثين عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  املخابرة فليؤذن حبرب من اهللا ورسوله 

 حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين - ١١٤٧٨
ثنا سفيان بن عيينة قال مسع عمرو بن دينار عبد اهللا بن عمر يقول كنا خنابر وال نرى بذلك بأسا حىت زعم رافع بن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن ذلك فتركناه رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة : خديج 
  عن سفيان 

فقيه ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد وحممد بن أخربنا أبو نصر حممد بن علي ال - ١١٤٧٩
عمرو ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة قالوا ثنا حيىي بن حيىي أنبأ عبد 

عة فقال حدثين ثابت بن الواحد بن زياد عن الشيباين عن عبد اهللا بن السائب قال سألت عبد اهللا بن معقل عن املزار
   ٢أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن املزارعة رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي : الضحاك 

  باب ما جاء يف النهي عن كراء األرض

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا عارم  - ١١٤٨٠
أن رسول اهللا : ليمان بن حرب ومسدد قالوا ثنا محاد بن زيد عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا وس

صلى اهللا عليه و سلم هنى عن كراء األرض هذا حديث عارم ومسدد وقال سليمان بن حرب أن النيب صلى اهللا 
  عن محاد عليه و سلم هنى عن كراء املزارع رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كامل 



وأخربنا أبو احلسن أنبأ أمحد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا عارم ثنا مهدي بن ميمون ثنا مطر الوراق عن  - ١١٤٨١
من كانت له أرض فليزرعها فإن مل يزرعها : عطاء عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ن محيد عن أيب النعمان عارم فليزرعها أخاه رواه مسلم يف الصحيح عن عبد ب

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ثنا سعدان بن  - ١١٤٨٢
نصر املخرمي ثنا إسحاق األزرق عن عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا 

انت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليمنحها أخاه املسلم وال يؤاجرها أخرجه من ك: صلى اهللا عليه و سلم 
  مسلم يف الصحيح من وجه آخر عن عبد امللك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو أمية حممد بن إبراهيم الطرسوسي ثنا  - ١١٤٨٣
هنى رسول اهللا : بكري بن األخنس عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا قال معلى بن منصور ثنا خالد عن الشيباين عن 

صلى اهللا عليه و سلم أن يؤخذ لألرض أجر أو عطاء رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن حامت عن معلى بن 
  منصور ورواه أيضا رباح بن أيب معروف ومهام بن حيىي وغريمها عن عطاء بن أيب رباح 

سن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا إبراهيم بن وأخربنا أبو احل - ١١٤٨٤
عبد اهللا ثنا أبو بكر احلنفي ثنا سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء قال مسعت جابر بن عبد اهللا يقول أن رسول اهللا 

ه وال تبيعوها فقلت لسعيد ما قوله ال من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخا: صلى اهللا عليه و سلم قال 
تبيعوها يعين الكراء قال نعم أخرجه مسلم يف الصحيح من وجه آخر عن سليم بن حيان ورواه أيضا أبو الزبري وأبو 

  سفيان وغريمها عن جابر 

ا أبو أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان األهوازي أنبأ أمحد بن عبيد ثنا بن ملحان ح وأخربن - ١١٤٨٥
عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أمحد بن إبراهيم هو بن ملحان ثنا حيىي بن بكري حدثين الليث عن 

أن عبد اهللا بن عمر كان يكري أرضه حىت بلغه أن رافع بن : عقيل عن بن شهاب أنه قال أخربين سامل بن عبد اهللا 
فلقيه عبد اهللا فقال يا بن خديج ماذا حتدث عن رسول اهللا صلى اهللا خديج األنصاري كان ينهي عن كراء األرض 

عليه و سلم يف كراء األرض فقال رافع بن خديج لعبد اهللا مسعت عمي وكانا قد شهدا بدرا حيدثان أهل الدار أن 
اهللا صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن كراء األرض قال عبد اهللا واهللا لقد كنت أعلم يف عهد رسول 

اهللا عليه و سلم أن األرض تكرى مث خشي عبد اهللا أن يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحدث يف ذلك شيئا 
مل يكن علمه فترك كراء األرض رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري وأخرجه مسلم من وجه آخر عن 

  الليث 

بن عبيد أنبأ إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد اهللا بن حممد  وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد - ١١٤٨٦
بن أمساء ثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري أن سامل بن عبد اهللا أخربه وسأله عن كراء املزارع فقال أخرب 

عن كراء  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى: رافع بن خديج عبد اهللا بن عمر عن عميه وكانا قد شهدا بدرا 
املزارع قال فترك عبد اهللا كراءها وقد كان يكريها قبل ذلك قال الزهري فقلت لسامل فتكريها أنت قال نعم قد 



كان عبد اهللا بن عمر يكريها قلت فأين حديث رافع فقال سامل إن رافعا أكثر على نفسه رواه البخاري يف الصحيح 
  عن عبد اهللا بن حممد بن أمساء 

أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد ثنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا  أخربنا - ١١٤٨٧
كان يأخذ كراء األرض : أمحد بن الوليد الفحام ثنا عبد الوهاب هو بن عطاء أنبأ بن عون عن نافع أن بن عمر 

عض عمومته يذكر عن النيب صلى حىت بلغه عن رافع بن خديج حديث فانطلقت معه حىت أتينا رافعا فحدث عن ب
  اهللا عليه و سلم أنه هنى عن كراء األرض فتركه بن عمر بعد ذلك 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا السعدي ثنا يزيد  - ١١٤٨٨
  عن حممد بن حامت عن يزيد بن هارون  هبذا احلديث مبعناه رواه مسلم يف الصحيح: بن هارون أنبأ بن عون 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا سليمان  - ١١٤٨٩
بن حرب ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر أنبأ أبو يعلى ثنا أبو الربيع قاال ثنا محاد بن 

كان بن عمر يكري مزارعه على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأيب بكر : يد عن أيوب عن نافع قال ز
وعمر وعثمان وصدرا من امارة معاوية رضي اهللا عنهم فأتاه رجل فقال إن رافعا يزعم أن النيب صلى اهللا عليه و 

قت معه فقال له بن عمر ما الذي بلغين عنك سلم هنى عن كراء األرض قال نافع فانطلق بن عمر إىل رافع وانطل
تذكر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف كراء املزارع قال نعم هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن كراء 

املزارع وكان بن عمر إذا سئل عنه بعد ذلك قال زعم رافع أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عنه قال نافع 
ا ذكر رافع ما ذكر قد كنت أعلم إنا نكري مزارعنا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبا فقال بن عمر مل

على األربعاء وشىء من التنب ال أحفظه رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب ورواه مسلم عن أيب 
  الربيع 

ثنا أمحد بن يوسف ثنا النضر بن حممد ثنا  أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان - ١١٤٩٠
أن : عكرمة وهو بن عمار ثنا أبو النجاشي موىل رافع بن خديج قال هناين رافع بن خديج عن كراء األرض وزعم 

   ٣نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عنه وأخرجه مسلم من وجه آخر عن عكرمة بن عمار أمت من ذلك 

  قصور على كراء األرض ببعض ما خيرج منها دونباب بيان املنهي عنه وأنه م

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ثنا أبو حممد  - ١١٤٩١غريه مما جيوز أن يكون عوضا يف البيوع 
احلسن بن عمران القاضي هبراة ثنا أبو حامت عبد اجلليل بن عبد الرمحن ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا األوزاعي ح 

عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو  وأخربنا أبو
كانت : العباس حممد بن يعقوب ثنا سعيد بن عثمان التنوخي ثنا بشر بن بكر ثنا األوزاعي ثنا عطاء عن جابر قال 

انوا يؤاجروهنا على الثلث والربع والنصف لرجال فضول أرضني على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وك
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أىب فليمسك أرضه 

لفظ حديث بشر ويف رواية عبيد اهللا كانت لرجال فضول أرضني فكانوا يزرعوهنا بالثلث والربع والنصف فبلغ 



يه و سلم فقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن مل يفعل فليمسك أرضه ذلك النيب صلى اهللا عل
  رواه البخاري يف الصحيح عن عبيد اهللا بن موسى وأخرجه مسلم من حديث هقل عن األوزاعي 

د اهللا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أمحد بن عيسى ثنا عب - ١١٤٩٢
كنا يف زمان رسول اهللا صلى : بن وهب حدثين هشام بن سعد أن أبا الزبري حدثه قال مسعت جابر بن عبد اهللا يقول 

اهللا عليه و سلم نأخذ األرض بالثلث والربع باملاذيانات فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال من كانت له 
إن مل مينحها أخاه فليمسكها رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن أرض فليزرعها وإن مل يزرعها فليمنحها أخاه ف

  عيسى 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو بكر بن إسحاق ثنا حممد بن أيوب ثنا أمحد بن يونس ثنا زهري ثنا  - ١١٤٩٣
ى ومن كذا فقال كنا خنابر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بنصيب من القصر: أبو الزبري عن جابر قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإال فليدعها رواه مسلم يف 
  الصحيح عن أمحد بن يونس 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حيىي بن جعفر ثنا عبد الوهاب بن عطاء  - ١١٤٩٤
كنا حناقل على عهد : وبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال ثنا سعيد بن أيب عر

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فقدم عليه بعض عمومته قال قتادة امسه ظهري قال هنى رسول اهللا صلى اهللا 
وما ذاك قال قال رسول اهللا صلى  عليه و سلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية اهللا ورسوله انفع لنا وانفع قال القوم

اهللا عليه و سلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه وال يكاريها بالثلث وال بالربع وال طعام مسمى رواه 
  مسلم من أوجه عن بن أيب عروبة 

نصر املروزي ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن حممد الكرابيسي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن  - ١١٤٩٥
كتب إيل يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج : حيىي بن حيىي ثنا محاد بن زيد عن أيوب قال 

قال كنا حناقل باألرض فنكريها على الثلث والربع والطعام املسمى ومل يكن يومئذ ذهب وال فضة نكريها باألرض 
انا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية فما شعرت يوما إذ لقيين بعض عموميت فقال هن

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انفع لنا وانفع كنا حناقل باألرض فنكريها على الثلث والربع والطعام املسمى فنهانا 
عن حيىي بن  عن ذلك وأمر رب األرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك رواه مسلم يف الصحيح

حيىي وأراد بالطعام املسمى ما خيرج من تلك األرض وذلك بني يف بعض الروايات عن رافع وكره كراءها يعين 
  بذلك وما يف معناه واهللا أعلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي قاال ثنا أبو العباس حممد  - ١١٤٩٦
لعباس بن الوليد أخربين أيب قال مسعت األوزاعي قال حدثين أبو النجاشي قال صحبت رافع بن بن يعقوب ثنا ا

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : خديج ست سنني قال فحدثين عن عمه ظهري بن رافع أنه لقيه يوما فقال له 
ليه و سلم فهو احلق قال أرأيت حماقلكم هنانا عن أمر كان بنا رافقا قال رافع فقلت له ما قال رسول اهللا صلى اهللا ع



ماذا تصنعون هبا قلنا نؤاجرها على الربع وعلى األوسق من التمر والشعري قال فال تفعلوا ازرعوها أو امسكوها 
  أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث األوزاعي 

الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ١١٤٩٧
ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن 

هنى رسول اهللا صلى : ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء األرض فقال 
ليه و سلم عن كراء األرض قال قلت أبالذهب والورق فقال أما بالذهب والورق فال بأس به رواه مسلم يف اهللا ع

الصحيح عن حيىي بن حيىي قال الشافعي فرافع مسع النهي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو أعلم مبعىن ما 
  الثلث والربع وكذلك كانت تكرى مسع وإمنا حكى رافع هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن كرائها ب

أخربنا أبو زكريا وأبو بكر قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح  - ١١٤٩٨
أنه سأل : وأخربنا أبو نصر بن قتادة ثنا أبو عمرو بن جنيد ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن بن شهاب 

هللا عن كراء األرض فقال ال بأس به فقلت له أرأيت احلديث الذي يذكر عن رافع بن خديج فقال سامل بن عبد ا
أكثر رافع ولو كانت يل أرض أكريتها لفظ حديث بن بكري قال الشافعي قد يكون سامل مسع عن رافع اخلرب مجلة 

سا ألنه يعلم أن األرض تكرى فرأى أنه حدث به على الكراء بالذهب والورق فلم ير بالكراء بالذهب والورق بأ
  بالذهب والورق وقد بينه غري مالك بن أنس عن رافع أنه هنى عن كراء األرض ببعض ما خيرج منها 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أمحد  - ١١٤٩٩
أيب عبد الرمحن وإسحاق بن عبد اهللا عن حنظلة بن قيس أنه سأل بن عيسى ثنا بن وهب حدثين الليث عن ربيعة بن 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن كراء األرض ببعض ما خيرج منها : رافع بن خديج عن كراء األرض فقال 
  قال فسألته عن كرائها بالذهب والورق فقال ال بأس بكرائها بالذهب والورق 

ذباري ثنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث ح وأخربنا أبو وأخربنا أبو علي الرو - ١١٥٠٠
عمرو األديب ثنا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا حممد بن رمح أخربين الليث هو بن سعد عن ربيعة 

كانوا يكرون األرض على عهد أهنم : بن أيب عبد الرمحن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثين عماي 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبا ينبت على األربعاء أو شيء يستثنيه صاحب األرض فنهانا رسول اهللا صلى اهللا 

عليه و سلم عن ذلك فقلت لرافع كيف هي بالدنانري والدراهم فقال رافع ال بأس هبا بالدنانري والدراهم رواه 
  بن خالد عن الليث البخاري يف الصحيح عن عمرو 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد وأمحد بن سلمة  - ١١٥٠١
وحسني بن حممد قالوا ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا عيسى بن يونس ثنا األوزاعي عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن 

ع بن خديج عن كراء األرض بالذهب والورق فقال ال بأس به إمنا كان سألت راف: حنظلة بن قيس األنصاري قال 
الناس يؤاجرون على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على املاذيانات وإقبال اجلداول وأشياء من الزرع 

 فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ومل يكن للناس كراء إال هكذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم
  مضمون فال بأس به رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى بن إبراهيم ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا بن أيب عمر ثنا  - ١١٥٠٢
نكري  كنا أكثر األنصار حقال فكنا: سفيان عن حيىي بن سعيد عن حنظلة بن قيس أنه مسع رافع بن خديج يقول 

األرض على أن لنا هذه وهلم هذه فرمبا أخرجت هذه ومل خترج هذه فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا أخرجه 
  البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث بن عيينة 

ن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا السعدي أنبأ يزيد ب - ١١٥٠٣
كنا أكثر أهل املدينة : هارون ثنا حيىي بن سعيد أن حنظلة بن قيس األنصاري أخربه أنه مسع رافع بن خديج يقول 

مزدرعا وكنا نكري األرض بالناحية منها تسمى لسيد األرض فرمبا يصاب ذلك وتصاب األرض ورمبا يسلم ذلك 
يف ذلك الزمان رواه مسلم يف الصحيح عن حممد وتسلم األرض قال فنهينا عن ذلك فأما الذهب والورق فلم يكن 

  بن املثىن عن يزيد بن هارون 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد  - ١١٥٠٤
افع بن خديج قال بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري عن منصور عن جماهد عن أسيد هو بن ظهري بن أخي ر

كان أحدنا إذا استغىن عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف ويشترط ثالث جداول ويشترط القصارة وما 
سقى الربيع وكان العيش إذ ذاك شديدا قال وكنا نعمل فيها باحلديد ومبا شاء اهللا ونصيب من ذلك منفعة فأتانا 

و سلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة رسول اهللا صلى اهللا  رافع بن خديج فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه
ينهاكم عن احلقل ويقول من استغىن عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع وينهاكم عن : عليه و سلم أنفع لكم فإنه 

  متر  املزابنة واملزابنة أن يكون للرجل املال العظيم من النخل فيأتيه الرجل فيقول قد أخذته بكذا وكذا وسق

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضيب ثنا مسدد ثنا أبو  - ١١٥٠٥
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : األحوص ثنا طارق بن عبد الرمحن عن سعيد بن املسيب عن رافع بن خديج قال 

له أرض فيزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل  سلم عن احملاقلة واملزابنة وقال إمنا يزرع ثالثة رجل
  أكترى أرضا بذهب أو فضة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا أمحد بن حممد بن نصر ثنا أبو نعيم الفضل  - ١١٥٠٦
ه النيب صلى اهللا عليه و سلم زرع أرضا فمر ب: بن دكني ثنا بكري بن عامر عن بن أيب نعم ثنا رافع بن خديج أنه 

وهو يسقيها فسأله ملن الزرع وملن األرض فقال زرعي ببذري وعملي يل الشطر ولبين فالن الشطر فقال أربيتما فرد 
  األرض على أهلها وخذ نفقتك 

ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب - ١١٥٠٧
هاشم بن يعلى ثنا إمساعيل بن أيب أويس ثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف الزهري عن حممد 
بن عكرمة بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب لبيبة عن سعيد بن املسيب عن سعد 

رون املزارع مبا يكون على الساقي ومبا صعد باملاء مما حول قال كان الناس يك: بن أيب وقاص رضي اهللا عنه أنه 
  البئر من الزرع فنهاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأمرهم أن يكروا بالذهب والورق 



أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا عمر بن أيوب  - ١١٥٠٨
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : برقان عن ثابت بن احلجاج عن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه قال عن جعفر بن 

  سلم عن املخابرة قلت وما املخابرة قال أن يأخذ األرض بنصف أو ثلث أو ربع 

نا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن منصور ث - ١١٥٠٩
حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة عن الشيباين عن عبد اهللا بن السائب قال دخلت على عبد اهللا بن معقل فسألناه عن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن املزارعة وأمرنا باملؤاجرة وقال ال بأس هبا : املزارعة فقال زعم ثابت 
  رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن منصور 

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم احلافظ أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد اجلوهري ثنا علي بن  - ١١٥١٠
إن أمثل ما أنتم : احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان أخربين عبد الكرمي عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال 

فيان عن عبد اهللا بن عيسى عن موسى بن عبد اهللا بن صانعون أن تستأجروا األرض البيضاء ليس فيها شجر وعن س
  يزيد قال سئل بن عمر عن كراء األرض فقال أرضي وبعريي سواء 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ  - ١١٥١١
ن استكراء األرض بالذهب والورق فقال ال بأس به قال أنه سأل ع: مالك عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب 

   ٤وأنبأ مالك عن هشام عن أبيه شبيها به قال وأنبأ مالك عن بن شهاب عن سامل مثله 

  باب من أباح املزارعة جبزء معلوم مشاع ومحل النهي عنها على التنزيه أو

حلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن أخربنا أبو عبد اهللا ا - ١١٥١٢على ما لو تضمن العقد شرطا فاسدا 
قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ محاد بن زيد عن عمرو أن جماهدا قال لطاوس انطلق بنا إىل بن رافع بن خديج فأمسع منه 
و  احلديث عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فانتهره وقال إين واهللا لو أعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه

: سلم هنى عنه ما فعلته ولكن حدثين من هو أعلم به منهم يعين بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  ألن مينح الرجل أخاه أرضه خري له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

و القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ثنا حفص بن عمر أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ثنا أب - ١١٥١٣
ثنا قبيصة ثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال مسعت بن عمر يقول ما كنا نكره املزارعة حىت مسعت رافع بن خديج 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املزارعة وعن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس أن النيب : يقول 
عليه و سلم مل ينه عن املزارعة وقال ألن مينح أحدكم أخاه أرضه خري له من أن يأخذ شيئا معلوما رواه  صلى اهللا

البخاري يف الصحيح عن قبيصة دون رواية بن عمر عن رافع وأخرج مسلم حديث بن عمر من حديث وكيع عن 
  سفيان 

بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان عن عمرو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ  - ١١٥١٤
قال قلت لطاوس لو تركت املخابرة فإهنم يزعمون أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عنه قال أي عمرو : بن دينار 



إين أعطيهم وأعينهم وان أعلمهم أخربين يعين بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل ينه عنه ولكن قال أن مينح 
كم أخاه خري له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث سفيان بن أحد

  عيينة 

أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ثنا أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا روح بن الفرج ثنا  - ١١٥١٥
أنه : ج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس عمرو بن خالد ثنا الليث عن عبد امللك بن عبد العزيز بن جري

ملا مسع اكثار الناس يف كراء األرض قال سبحان اهللا إمنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال منحها أخاه ومل ينه 
  عن كرائها رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رمح عن الليث 

بن عبيد أنبأ بن ناجية ثنا بن أيب رزمة ثنا الفضل بن موسى عن أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد  - ١١٥١٦
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل حيرم املزارعة : شريك عن شعبة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس 

  ولكن أمر أن يرفق الناس بعضهم من بعضهم رواه مسلم يف الصحيح عن علي بن حجر عن الفضل بن موسى 

أخربنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر احلفار أخربنا احلسني بن حيىي بن عياش القطان ثنا أبو  - ١١٥١٧
األشعث ثنا يزيد بن زريع عن عبد الرمحن بن إسحاق ح وحدثنا أبو جعفر كامل بن أمحد املستملي ثنا بشر بن أمحد 

شر بن املفضل عن عبد الرمحن بن إسحاق عن أيب اإلسفرائيين ثنا داود بن احلسني البيهقي ثنا حيىي بن حيىي ثنا ب
يغفر اهللا لرافع بن : عبيدة بن حممد بن عمار عن الوليد بن أيب الوليد عن عروة بن الزبري عن زيد بن ثابت أنه قال 

 خديج أنا واهللا كنت أعلم باحلديث منه إمنا أتى رجالن من األنصار إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد اقتتال
فقال إن كان هذا شأنكم فال تكروا املزارع فسمع قوله ال تكروا املزارع قال الشيخ زيد بن ثابت وبن عباس رضي 

اهللا عنهما كأهنما انكرا واهللا أعلم إطالق النهي عن كراء املزارع وعىن بن عباس مبا مل ينه عنه من ذلك كراءها 
عن رافع األنواع اليت وقع النهي عنها وبني علة النهي وهي  بالذهب والفضة ومبا ال غرر فيه وقد قيد بعض الرواة

ما خيشى على الزرع من اهلالك وذلك غرر يف العوض يوجب فساد العقد وان كان بن عباس عىن مبا مل ينه عنه 
كراءها ببعض ما خيرج منها فقد روينا عمن مسع هنيه عنه فاحلكم له دونه وقد روينا عن زيد بن ثابت ما يوافق 

اية رافع بن خديج وغريه فدل ان ما أنكره غري ما أثبته واهللا أعلم ومن العلماء من محل أخبار النهي على ما لو رو
وقعت بشروط فاسدة حنو شرط اجلداول واملاذيانات وهي األهنار وهي ما كان يشترط على الزراع أن يزرعه على 

من احلب يف السنبل بعد ما يداس ويقال القصري  هذه األهنار خاصة لرب املال وحنو شرط القصارة وهي ما بقي
وحنو شرط ما يسقي الربيع وهو النهر الصغري مثل اجلدول السري وحنوه ومجعه اربعاء كما قالوا فكانت هذه وما 

اشبهها شروطا شرطها رب املال خاصة سوى الشرط على النصف والربع والثلث فريى أن هني النيب صلى اهللا عليه 
زارعة إمنا كان هلذه الشروط ألهنا جمهولة فإذا كانت احلصص معلومة حنو النصف والثلث والربع و سلم عن امل

وكانت الشروط الفاسدة معدومة كانت املزارعة جائزة وإىل هذه ذهب أمحد بن حنبل رمحه اهللا وأبو عبيد وحممد 
سن من أصحاب الرأي بن إسحاق بن خزمية وغريهم من أهل احلديث وإليه ذهب أبو يوسف وحممد بن احل

واألحاديث اليت مضت يف معاملة النيب صلى اهللا عليه و سلم أهل خيرب بشرط ما خيرج منها من مثر أو زرع دليل 
هلم يف هذه املسألة وضعف أمحد بن حنبل حديث رافع بن خديج وقال هو كثري األلوان يريد ما أشرنا إليه من 

  االختالف عليه يف إسناده ومتنه 



وقد أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي رمحه اهللا ثنا أبو حامد بن الشرقي ثنا حممد بن حيىي  - ١١٥١٨
أنه كان يكري : الذهلي وأبو األزهر قاال ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر 

عمر قد علمت أن أهل األرض قد كانوا  أرضه فأخرب حبديث رافع بن خديج فأتاه فسأله عنه فأخربه فقال بن
يعطون أرضيهم على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم ويشترط صاحب األرض يل املاذيانات وما يسقي الربيع 

  ويشترط من اجلرين نصيبا معلوما قال وكان بن عمر يظن أن النهي ملا كانوا يشترطون 

سن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد ثنا جرير وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي ثنا أبو احل - ١١٥١٩
يف املزارعة أن أحدهم : عن منصور عن جماهد عن أسيد بن ظهري بن رافع بن خديج عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

كان يشترط ثالثة جداول والقصارة وما سقى الربيع فنهى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك قال الشيخ ومن 
هب إىل هذا زعم أن األخبار اليت ورد النهي فيها عن كرائها بالنصف أو الثلث أو الربع إمنا هو ملا كانوا يلحقون ذ

  به من الشروط الفاسدة فقصر بعض الرواة بذكرها وقد ذكرها بعضهم والنهي يتعلق هبا دون غريها واهللا أعلم 

ن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد الواحد بن أخربنا أبو احلسن املقرئ ثنا احلسن بن حممد ب - ١١٥٢٠
غياث ثنا محاد بن سلمة عن إمساعيل بن أيب حكيم عن عمر بن عبد العزيز أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

قاتل اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ال يبقني دينان بأرض العرب فلما : يف مرضه الذي مات فيه 
تخلف عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أجلى أهل جنران إىل البحرانية واشترى عقرهم وأمواهلم وأجلى أهل فدك اس

وتيماء وأهل خيرب واستعمل يعلى بن منية فأعطى البياض على أن كان البذر والبقر واحلديد من عمر فلعمر الثلثان 
لى أن لعمر الثلثني وهلم الثلث وأشار البخاري إليه وهلم الثلث وإن كان منهم فلهم الشطر وأعطى النخل والعنب ع

يف ترمجة الباب وهو مرسل قال البخاري يف ترمجة الباب وقال قيس بن مسلم عن أيب جعفر ما باملدينة أهل بيت 
هجرة إال يزرعون على الثلث والربع قال البخاري وزارع علي وسعد بن مالك وبن مسعود وعمر بن عبد العزيز 

روة وآل أيب بكر وآل عمر وآل علي وبن سريين وقال عبد الرمحن بن األسود كنت أشارك عبد والقاسم وع
  الرمحن بن يزيد يف الزرع 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو حممد املزين ثنا علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو اليمان ثنا شعيب  - ١١٥٢١
استكراء األرض بالذهب والورق بأس وقد بلغنا أن رافع بن ليس ب: عن الزهري قال كان سعيد بن املسيب يقول 

خديج كان حيدث أن عميه وكانا قد شهدا بدرا حيدثان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن كراء األرض 
فلذلك من حديث رافع بن خديج كان عبد اهللا بن عمر يترك كراء أرضه فلم يكن يكريها ال بذهب وال بورق وال 

أخذ بذلك من فتيا رافع أناس وتركه آخرون فأما املعاملة على الشطر أو الثلثني أو ما اصطلحوا عليه من بشيء ف
ذلك فقد بلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد كان عامل يهود خيرب حني أفاء اهللا على املسلمني على 

ب عن هذا وزعم أن ما ثبت عن النيب الشطر وذلك أطيب أمر األرض وأحله قال الشيخ ومن قال باألول أجا
صلى اهللا عليه و سلم فال حجة يف قول أحد دونه وحديث رافع حديث ثابت وفيه دليل على هنيه عن املعاملة عليها 
ببعض ما خيرج منها إال أنه أسنده عن بعض عمومته مرة وأرسله أخرى واستقصى يف روايته مرة واختصرها أخرى 

بن عبد اهللا وغريه كما قدمنا ذكره وحديث املعاملة بشطر ما خيرج من خيرب من مثر أو وتابعه على روايته جابر 
   ٥زرع مقول به إذا كان الزرع بني ظهراين النخل ويف ذلك مجع بني األخبار الواردة فيه وباهللا التوفيق واهللا أعلم 



  باب من زرع يف أرض غريه بغري إذنه أو بإذنه على سبيل املزارعة

خربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو وأبو صادق بن أيب الفوارس قالوا ثنا أبو العباس أ - ١١٥٢٢
حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا شريك ح وأنبأ أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا 

وليد ثنا شريك عن أيب إسحاق عن عطاء عن رافع بن أبو بكر بن إسحاق ثنا العباس بن الفضل األسفاطي ثنا أبو ال
من زرع يف أرض قوم بغري أذهنم فليس له يف الزرع شيء وترد : خديج قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  عليه نفقته هذا لفظ حديث أيب الوليد ويف رواية حيىي بن آدم قال يرفعه وقال فله نفقته وليس له من الزرع شيء 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو وأبو صادق العطار قالوا ثنا أبو العباس ثنا احلسن  - ١١٥٢٣
ثنا حيىي بن آدم ثنا قيس يعين بن الربيع عن أيب إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

  مثله : عليه و سلم 

يوسف األصبهاين ثنا أبو حممد احلسن بن عمران القاضي هبراة ثنا أبو حامت  حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن - ١١٥٢٤
عبد اجلليل بن عبد الرمحن اهلروي ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأ بكري عن عبد الرمحن بن أيب نعم أن رافع بن خديج 

ى زرعه فسأله ملن هذا أخربه أنه زرع أرضا أخذها من بين فالن فمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يسق
انفض يدك من غبارها ورد األرض : فقال الزرع يل وهي أرض بين فالن أخذهتا يل الشطر وهلم الشطر قال فقال 

إىل أهلها وخذ نفقتك قال فانطلقت فأخربهتم مبا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فأخذ نفقته ورد إليهم 
  أرضهم 

وذباري أنبأ أبو بكر بن داسه أنبأ أبو داود ثنا حممد بن بشار ثنا حيىي ثنا أبو جعفر أخربنا أبو علي الر - ١١٥٢٥
بلغنا عنك يف املزارعة قال كان بن : اخلطمي قال بعثين عمي أنا وغالما له إىل سعيد بن املسيب قال فقلنا له شيء 
ع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عمر ال يرى هبا بأسا حىت بلغه عن رافع بن خديج يف حديث فأتاه فأخربه راف

أتى بين حارثة فرأى زرعا يف أرض ظهري فقال ما أحسن زرع ظهري فقالوا ليس لظهري قال أليس أرض ظهري قالوا 
بلى ولكنه زرع فالن قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة قال سعيد 

الدراهم ظاهر هذه األحاديث يدل على أن الزرع يتبع األرض وفقهاء األمصار على أن الزرع أفقر أخاك أو أكره ب
يتبع البذر ولو ثبت هذه األحاديث مل يكن ألحد يف خالفها حجة إال أن احلديث األول ينفرد به شريك بن عبد اهللا 

اهللا خمتلف فيه كان حيىي بن وقيس بن الربيع وقيس بن الربيع ضعيف عند أهل العلم باحلديث وشريك بن عبد 
سعيد القطان ال يروي عنه ويضعف حديثه جدا مث هو مرسل قال الشافعي يف كتاب البويطي احلديث منقطع ألنه مل 

  يلق عطاء رافعا 

أخربنا أبو سعد املاليين ثنا أبو أمحد عبد اهللا بن عدي احلافظ قال كنت أظن أن عطاء عن رافع بن  - ١١٥٢٦
تبني يل أن أبا إسحاق أيضا عن عطاء مرسل قال أبو أمحد حدثنا عبد اهللا بن حممد بن مسلم ثنا خديج مرسل حىت 

يوسف بن سعيد ثنا حجاج بن حممد ثنا شريك عن أيب إسحاق عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أيب رباح عن 
غري إذهنم فليس له من الزرع من زرع يف أرض قوم ب: رافع بن خديج قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

شيء وترد عليه قيمة نفقته قال يوسف غري حجاج ال يقول عبد العزيز يقول عن أيب إسحاق عن عطاء قال الشيخ 



أبو إسحاق كان يدلس وأهل العلم باحلديث يقولون عطاء عن رافع منقطع وقال أبو سليمان اخلطايب هذا احلديث 
قال أبو سليمان وحدثين احلسن بن حيىي عن موسى بن هارون احلمال أنه كان ال يثبت عند أهل املعرفة باحلديث 

ينكر هذا احلديث ويضعفه ويقول مل يروه عن أيب إسحاق غري شريك وال رواه عن عطاء غري أيب إسحاق وعطاء مل 
صم عن يسمع من رافع بن خديج شيئا قال أبو سليمان وضعفه البخاري أيضا قال الشيخ وقد رواه عقبة بن األ

عطاء قال حدثنا رافع بن خديج وعقبة ضعيف ال حيتج به وأما حديث بكري بن عامر البجلي عن بن أيب نعم عن 
رافع فبكري وإن استشهد به مسلم بن احلجاج يف غري هذا احلديث فقد ضعفه حيىي بن سعيد القطان وحفص بن 

أبو جعفر عمري بن يزيد اخلطمي ومل أر البخاري  غياث وأمحد بن حنبل وحيىي بن معني وأما احلديث الثالث فرواه
وال مسلما احتجا به يف حديث واهللا أعلم وروي عن رفاعة بن رافع بن خديج عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف 

   ٦معناه وهو منقطع 

  باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه

ه ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن حممد بن سختوي - ١١٥٢٧
ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا : عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فيأكل منه طري أو إنسان أو هبيمة إال كانت له صدقة رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأخرجه البخاري 
  ه عن أيب عوانة عن قتيبة وغري

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ح قال وحدثنا أمحد بن  - ١١٥٢٨
أن النيب : سلمان ثنا أمحد بن حممد بن عيسى قاال ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا أبان بن يزيد العطار ثنا قتادة عن أنس 

ال ألم مبشر امرأة من األنصار فقال من غرس هذا مسلم أو كافر فقالوا مسلم فقال صلى اهللا عليه و سلم دخل خن
ال يغرس مسلم غرسا فأكل منه إنسان أو طري أو دابة إال كانت له صدقة رواه البخاري يف الصحيح فقال وقال 

  مسلم حدثنا ورواه مسلم عن عبد بن محيد عن مسلم بن إبراهيم 

علي بن أمحد بن حممد بن داود الرزاز ببغداد ثنا أبو عمرو عثمان بن أمحد الدقاق ثنا أخربنا أبو احلسن  - ١١٥٢٩
أبو جعفر حممد بن عبيد اهللا املنادي ثنا يزيد بن هارون ثنا عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا 

ن له صدقة مبا أكل منه وما سرق منه ما من مسلم يغرس غرسا إال كا: قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وما أكلت الطري منه وما أكلت الوحوش منه أو قال السباع أخرجه مسلم يف الصحيح من وجه آخر عن عبد امللك 

  ببعض معناه 

أخربنا أبو نصر حممد بن علي بن حممد الفقيه الشريازي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن  - ١١٥٣٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل على أم مبشر : محد بن يونس ثنا ليث عن أيب الزبري عن جابر حممد ثنا أ

األنصارية يف خنل هلا فقال هلا النيب صلى اهللا عليه و سلم من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر فقالت ال بل مسلم 
بة وال شيء إال كان له صدقة رواه مسلم يف فقال ال يغرس مسلم غرسا وال يزرع زرعا فيأكل منه إنسان وال دا

   ٧الصحيح عن قتيبة عن الليث 



  باب ما يستحب من حفظ املنطق يف الزرع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن علي بن عبد اهللا القطان ببغداد شيخ ثقة ثنا علي بن حرب  - ١١٥٣١
ال تقل زرعت ولكن قل حرثت ان اهللا : عن جماهد قال املوصلي سنة ستني ومائتني ثنا وكيع عن سفيان عن ليث 

  هو الزارع هذا من قول جماهد وقد روي فيه حديث مرفوع غري قوي 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد ثنا خلف بن عمرو وإبراهيم بن اهليثم جار عبيد العجلي  - ١١٥٣٢
ظ أنبأ أبو قتيبة سلم بن الفضل اآلدمي مبكة ثنا موسى بن هارون ثنا مسلم بن أيب مسلم ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلاف

: ثنا مسلم اجلرمي ثنا خملد بن حسني عن هشام عن حممد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
يتم ما ال يقولن أحدكم زرعت ولكن ليقل حرثت قال حممد قال أبو هريرة أمل تسمعوا إىل قول اهللا عز و جل أفرأ

   ٨حترثون أأنتم تزرعونه أم حنن الزارعون 

  باب ما جاء يف نصب اجلماجم ألجل العني

أخربنا أبو حازم احلافظ ثنا أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز  - ١١٥٣٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ني بن حممد الدراوردي أخربين اهليثم بن حفص عن أبيه عن عمر بن علي بن حس

سلم أمر بتلك اجلماجم جتعل يف الزرع من أجل العني هذا منقطع ورواه علي بن عمر بن علي بن احلسني عن أبيه 
عن جده قال قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة فقال يا معشر قريش إنكم حتبون املاشية فاقلوا منها فإنكم 

ا واحترثوا فإن احلرث مبارك وأكثروا فيه من اجلماجم وهذا أيضا مرسل أخربنا أبو بكر حممد بن بأقل األرض مطر
حممد ثنا أبو احلسني الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا بن أيب فديك عن علي بن عمر 

   ٩بن علي فذكره 

  باب ما جاء يف طرح السرجني والعذرة يف األرض

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي ثنا أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا يزيد عن  - ١١٥٣٤
كان سعد يعين بن أيب وقاص رضي : محاد بن سلمة عن حممد بن إسحاق عن عبد اهللا بن بايب هكذا قال يزيد قال 

ثنا عباد بن العوام عن بن إسحاق عن عبد اهللا بن بابا عن  اهللا عنه حيمل مكتل عرة إىل أرض له قال وحدثنا أبو عبيد
سعد مثل ذلك إال أنه قال وقال سعد مكتل عرة مكتل بر قال أبو عبيد قال األصمعي العرة هي عذرة الناس وقد 

  روي عن بن عمر خالف ذلك يف العذرة خاصة 

أ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن أيب حيىي عن أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس األصم أنب - ١١٥٣٥
أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه أن ال يعرها وذلك قبل أن يدع عبد اهللا : عبد اهللا بن دينار عن بن عمر 

  الكراء وروي فيه حديث ضعيف 



وري ثنا أبو عاصم أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الد - ١١٥٣٦
كنا نكري أرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و : النبيل ثنا احلجاج بن حسان عن أبيه عن عكرمة عن بن عباس قال 

  سلم ونشترط عليهم أن ال يدملوها بعذرة الناس 

ا أيب ثنا شعبة أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا حيىي بن حممد ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثن - ١١٥٣٧
مسعت بن عمر وأتاه رجل فقال إين كنت أكنس حىت تزوجت وعتقت وحججت قال ما : عن حصني عن اسيد قال 

   ١٠كنت تكنس قال العذرة قال أنت خبيث وعتقك خبيث وحجك خبيث أخرج منه كما دخلت فيه 

  باب ما جاء يف قطع السدرة

عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو حممد عبيد اهللا  أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ثنا - ١١٥٣٨
بن موسى عن بن جريج ح وأنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا نصر بن علي ثنا أبو 
ل أسامة عن بن جريج عن عثمان بن أيب سليمان عن سعيد بن حممد بن جبري بن مطعم عن عبد اهللا بن حبشي قا

  من قطع سدرة صوب اهللا رأسه يف النار : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - ١١٥٣٩
 بن حبشي عن النيب بنحو رواية أيب داود غري أنه قال عن بن جبري بن مطعم عن عبد اهللا: ثنا نصر بن علي فذكره 

  صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو علي احلسني بن علي احلافظ ثنا حممد بن حيىي الصلحي بفم الصلح  - ١١٥٤٠
ثنا أبو األحوص حممد بن اهليثم ثنا يزيد بن موهب الرملي ثنا مسعدة بن اليسع عن بن جريج عن عمرو بن دينار 

من قطع سدرة صوب اهللا رأسه يف النار قال أبو : بد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن جابر بن ع
عبد اهللا قال أبو علي احلافظ هكذا كتبناه من حديث مسعدة ومل يتابع عليه وهو خطأ وإمنا رواه بن جريج عن 

علي أنبأ علي بن احلسن بن سلمة ثنا موسى بن  عمرو بن دينار عن عروة بن الزبري قوله أخربناه أبو عبد اهللا أنبأ أبو
عبد الرمحن املسروقي ثنا أبو أسامة عن بن جريج فصارت رواية نصر بن علي عن أيب أسامة هبذا معلولة وحيتمل أن 

  يكون أبو أسامة رواه على الوجهني 

فار ثنا أمحد بن منصور ثنا وقد رواه معمر كما أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الص - ١١٥٤١
يف الذي : عبد الرزاق أنبأ معمر عن عثمان بن أيب سليمان عن رجل من ثقيف عن عروة بن الزبري يرفع احلديث 

يقطع السدر قال يصب عليه العذاب أو قال يصوب رأسه يف النار قال فسألت بين عروة عن ذلك فأخربوين أن 
  حلائط يشبه أن يكون الرجل من ثقيف عمرو بن أوس  عروة قطع سدرة كانت يف حائط فجعل بابا

فقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا أبو معاوية عن  - ١١٥٤٢
إن الذين : أيب عثمان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عروة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



قطعون السدر يصبهم اهللا على رؤوسهم يف النار صبا أبو عثمان هذا هو حممد بن شريك املكي وهذا هو احملفوظ ي
  عنه مرسال 

وقد رواه القاسم بن أيب شيبة عن وكيع عن حممد بن شريك العامري عن عمرو بن دينار عن عمرو  - ١١٥٤٣
إن الذين يقطعون السدر : هللا صلى اهللا عليه و سلم بن أوس عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول ا

يصبون يف النار على رؤوسهم صبا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو علي احلافظ ثنا احلسني بن إدريس األنصاري 
أيب  ثنا القاسم بن أيب شيبة فذكره قال أبو علي ما أراه حفظه عن وكيع وقد تكلموا فيه يعىن القاسم واحملفوظ رواية

أمحد الزبريي ومن تابعه على روايته عن حممد بن شريك عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عروة أن رسول 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم مرسال 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران ثنا إمساعيل الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ إبراهيم بن  - ١١٥٤٤
ن دينار عن عمرو بن أوس قال أدركت شيخا من ثقيف قد أفسد السدر زرعه فقلت أال تقطعه يزيد حدثين عمرو ب

يقول من : فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إال من زرع فقال أنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ريه فهذا إسناد آخر لعمرو قطع السدر إال من زرع صب عليه العذاب صبا فأنا أكره أن أقطعه من الزرع ومن غ

  بن أوس سوى روايته عن عروة ان كان حفظه إبراهيم بن يزيد 

وقد روي عن إبراهيم بن يزيد كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو سعيد أمحد بن حممد بن وكيع  - ١١٥٤٥
م بن يزيد عن عمرو بن دينار عن ثنا إبراهيم بن نصر الضيب ثنا صاحل بن مسمار ثنا هشام بن سليمان حدثين إبراهي

اخرج فأذن يف الناس : جعفر بن حممد بن علي عن أبيه عن جده عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  من اهللا ال من رسوله لعن اهللا قاطع السدرة هكذا قاله شيخنا يف غرائب الشيوخ 

سني بن علي احلافظ ثنا حممد بن عمران بن خزمية وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو علي احل - ١١٥٤٦
الدينوري أبو بكر ثنا أبو عبيد اهللا املخزومي سعيد بن عبد الرمحن ثنا هشام بن سليمان عن بن جريج حدثين 

فذكره قال أبو علي هكذا قال : إبراهيم بن يزيد املكي عن عمرو بن دينار عن احلسن بن حممد عن أبيه عن علي 
ن يزيد ومل يخ وبن جريج يف إسناده وهم ورواه إبراهيم بن املنذر عن هشام بن سليمان عن إبراهيم بلنا هذا الش

يذكر بن جريج يف إسناده وهو الصواب ورواه علي بن ثابت عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن حممد بن 
علي مرسال ورواه علي بن هاشم بن الربيد عن إبراهيم اخلوزي عن عمرو بن دينار وسليمان األحول عن عمرو بن 

نيب صلى اهللا عليه و سلم وقال إال من زرع قال أبو علي شعيب عن أبيه عن جده عن عمرو بن أوس الثقفي عن ال
احلافظ حديث إبراهيم بن يزيد مضطرب وإبراهيم ضعيف قال الشيخ ورواه املثىن بن الصباح عن عمرو عن أيب 

  جعفر 

ن كما أخربنا علي بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق قال مسعت املثىن ب - ١١٥٤٧
قال النيب صلى اهللا عليه و سلم لعلي يف مرضه الذي مات : الصباح حيدث عن عمرو بن دينار عن أيب جعفر قال 

فيه اخرج يا علي فقل عن اهللا ال عن رسول اهللا لعن اهللا من يقطع السدر قال اإلمام أمحد رمحه اهللا كل ذلك منقطع 



ن عبد اهللا بن حبشي أم ال وحيتمل أن يكون مسعه واهللا وضعيف إال حديث بن جريج فإين ال أدري هل مسع سعيد م
  أعلم وروي بإسناد آخر موصوال إن كان حمفوظا 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ حدثين الزبري بن عبد الواحد احلافظ وأنا سألته ثنا حممد بن نوح  - ١١٥٤٨
حاب ثنا عبد القاهر بن شعيب عن هبز بن اجلنديسابوري ثنا عبد القدوس بن حممد بن عبد الكبري بن شعيب بن احلب

  قاطع السدر يصوب اهللا رأسه يف النار : حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو عبد اهللا ثنا الزبري بن عبد الواحد احلافظ ثنا أبو علي حممد بن سليمان املالكي بالشجرة ثنا  - ١١٥٤٩
حيىي بن احلارث عن أخيه خمارق بن احلارث عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا زيد بن أخزم ثنا 
  من اهللا ال من رسوله لعن اهللا عاضد السدر : عليه و سلم قال 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عبيد اهللا بن عمر بن ميسرة ومحيد بن  - ١١٥٥٠
سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مستند إىل قصر عروة فقال : قاال ثنا حسان بن إبراهيم قال  مسعدة

أترى هذه األبواب واملصاريع إمنا هي من سدر عروة كان عروة يقطعه من أرضه وقال ال بأس به زاد محيد فقال هي 
مبكة لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من يا عراقي جئتين ببدعة قال قلت إمنا البدعة من قبلكم مسعت من يقول 

قطع السدر فقال أبو داود مث ساق معناه قال أبو داود يعين من قطع السدر يف فالة يستظل هبا بن السبيل والبهائم 
عبثا وظلما بغري حق يكون له فيها قال اإلمام أمحد رمحه اهللا وقد قرأت يف كتاب أيب احلسن العاصمي روايته عن أيب 

د اهللا حممد بن يوسف عن حممد بن يعقوب بن الفرجي عن أيب ثور أنه قال سألت أبا عبد اهللا الشافعي رمحه اهللا عب
عن قطع السدر فقال ال بأس به وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال اغسله مباء وسدر قلت فاحلديث 

بو داود السجستاين رمحه اهللا إن صح طريقه ففيه من الذي روي يف قاطع السدر يكون حمموال على ما محله عليه أ
االختالف ما قدمنا ذكره وروينا عن عروة بن الزبري أنه كان يقطعه من أرضه وهو أحد رواه النهي فيشبه أن يكون 

 النهي خاصا كما قال أبو داود رمحه اهللا واهللا أعلم وقرأت يف كتاب أيب سليمان اخلطايب رمحه اهللا أن إمساعيل بن
حيىي املزين رمحه اهللا سئل عن هذا فقال وجهه أن يكون صلى اهللا عليه و سلم سئل عمن هجم على قطع سدر لقوم 

أو ليتيم أو ملن حرم اهللا أن يقطع عليه فتحامل عليه بقطعه فاستحق ما قاله فتكون املسألة سبقت السامع فسمع 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إمنا الربا يف اجلواب ومل يسمع املسألة وجعل نظريه حديث أسامة بن زيد 

النسيئة فسمع اجلواب ومل يسمع املسألة وقد قال ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثال مبثل يدا بيد واحتج املزين مبا 
مل جيز احتج به الشافعي رمحهما اهللا من إجازة النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يغسل امليت بالسدر ولو كان حراما 

االنتفاع به قال والورق من السدر كالغصن وقد سوى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيما حرم قطعه من شجر 
   ٣٨احلرم بني ورقه وبني غريه فلما مل ار أحدا مينع من ورق السدر دل على جواز قطع السدر 

  كتاب إحياء املوات

 )١   

  حد فهي لهباب من أحيا أرضا ميتة ليست ألحد وال يف حق أ



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الفضل حممد بن إبراهيم اهلامشي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن  - ١١٥٥١
سعيد ثنا حممد بن خالد ثنا الليث بن سعد أبو احلارث حدثين عبيد اهللا بن أيب جعفر عن حممد بن عبد الرمحن عن 

من عمر أرضا ليست ألحد فهو : ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال عروة عن عائشة رضي اهللا عنها عن رسو
أحق هبا قال عروة قضى بذلك عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف خالفته رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن 

  بكري عن الليث 

ملثىن قال ثنا عبد الوهاب وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا حممد بن ا - ١١٥٥٢
من : ثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظامل حق 

عبد اهللا بن املبارك  وأخربنا أبو علي ثنا أبو بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن عبدة ثنا عبد اهللا بن عثمان ثنا - ١١٥٥٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى أن األرض : أنبأ نافع بن عمر عن بن أيب مليكة عن عروة قال أشهد 

أرض اهللا والعباد عباد اهللا ومن أحيا مواتا فهو أحق به جاءنا هبذا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم الذين جاؤونا 
  بالصلوات عنه 

و سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا أخربنا أب - ١١٥٥٤
من أحيا مواتا من : سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

  األرض فهي له وليس لعرق ظامل حق 

د اهللا بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى قال وحدثنا حيىي بن آدم ثنا عب - ١١٥٥٥
من أحيا أرضا ميتة فهو أحق هبا وليس لعرق ظامل حق قال وقال هشام العرق الظامل أن يأيت مال : اهللا عليه و سلم 
  غريه فيحفر فيه 

ىي بن آدم ثنا أبو شهاب عن حممد وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد ثنا احلسن ثنا حي - ١١٥٥٦
من أحيا أرضا ميتة مل : بن إسحاق عن حيىي بن عروة بن الزبري عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

تكن ألحد قبله فهي له وليس لعرق ظامل حق قال لقد حدثين صاحب هذا احلديث أنه أبصر رجلني من بياضة 
 عليه و سلم يف أمجة ألحدمها غرس فيها اآلخر خنال فقضى رسول اهللا صلى اهللا خيتصمان إىل رسول اهللا صلى اهللا

عليه و سلم لصاحب األرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن خيرج خنله عنه قال فلقد رايته يضرب يف أصول النخل 
بعضهم العم  بالفؤوس وأنه لنخل عم قال حيىي بن آدم والعم قال بعضهم الذي ليس بالقصري وال بالطويل وقال

  القدمي وقال بعضهم الطويل قال الشيخ وقد روي عن حممد بن إسحاق بن يسار أنه قال العم الشباب 

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو العباس حممد بن إسحاق بن أيوب  - ١١٥٥٧
ن عبد اهللا عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى الصبغي ثنا احلسن بن علي بن زياد ثنا بن أيب أويس حدثين كثري ب

  من أحيا مواتا من األرض يف غري حق مسلم فهو له وليس لعرق ظامل حق : اهللا عليه و سلم قال 



أخربنا أبو احلسني بن بشران ثنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا عبد امللك بن حممد ثنا حممد بن  - ١١٥٥٨
د بن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن عن مسرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عبد اهللا األنصاري ثنا سعي

  من أحاط على شيء فهو أحق به وليس لعرق ظامل حق : 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا حممد بن بشار حدثين عبد احلميد بن  - ١١٥٥٩
بنت متيلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أمسر بن مضرس عن أبيها  عبد الواحد حدثتين أم جنوب

أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فبايعته فقال من سبق إىل ما مل يسبقه إليه مسلم فهو له قال : أمسر بن مضرس قال 
لى اهللا عليه و سلم دون باب من أحيا أرضا ميتة فهي له بعطية رسول اهللا ص ٢فخرج الناس يتعادون يتخاطون 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا  - ١١٥٦٠السلطان 
العباد عباد اهللا : زمعة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ا من موات األرض شيئا فهو له وليس لعرق ظامل حق والبالد بالد اهللا فمن أحي

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي  - ١١٥٦١
  من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظامل حق : أنبأ مالك عن هشام عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

باب ال  ٣من أحيا أرضا ميتة فهي له : قال وأنبأ مالك عن بن شهاب عن سامل عن أبيه أن عمر قال  - ١١٥٦٢
أخربنا أبو القاسم  - ١١٥٦٣يترك ذمي حيييه ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جعلها ملن أحياها من املسلمني 

كوفة قاال أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا إبراهيم بن زيد بن أيب هاشم العلوي وعبد الواحد بن حممد بن النجار بال
من أحيا ميتا من موتان األرض : إسحاق ثنا قبيصة عن سفيان عن بن طاوس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  فله رقبتها وعادي األرض هللا ولرسوله مث لكم من بعدي ورواه هشام بن حجري عن طاوس فقال مث هي لكم مين 

نا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا وأخرب - ١١٥٦٤
عادي األرض هللا ولرسوله مث لكم : حممد بن فضيل عن ليث عن طاوس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  من بعد فمن أحيا شيئا من موتان األرض فله رقبتها 

إن عادي األرض : نا حيىي بن آدم ثنا بن إدريس عن ليث عن طاوس عن بن عباس قال وبه قال حدث - ١١٥٦٥
  هللا ولرسوله ولكم من بعد فمن أحيا شيئا من موتان األرض فهو أحق به 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ناجية ثنا أبو كريب ثنا  - ١١٥٦٦
موتان األرض هللا : ن عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معاوية ثنا سفيا

   ٤ولرسوله فمن أحيا منها شيئا فهي له تفرد به معاوية بن هشام مرفوعا موصوال 

  باب أقطاع املوات

حاق ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا الصفار ثنا إمساعيل بن إس - ١١٥٦٧
دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم األنصار : بن زيد ثنا حيىي بن سعيد قال مسعت أنس بن مالك حيدث قال 



ليقطع هلم البحرين فقالوا ال حىت تقطع الخواننا من املهاجرين مثل الذي تقطعنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  دي أثرة فاصربوا حىت تلقوين رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب سلم اما أنكم سترون بع

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ١١٥٦٨
ه و سلم أن النيب صلى اهللا علي: شعبة عن مساك بن حرب قال مسعت علقمة بن وائل احلضرمي حيدث عن أبيه 

  أقطعه أرضا ال أعلم إال ما قال حبضرموت 

وأخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١١٥٦٩
أن رسول اهللا صلى اهللا : إسحاق الصغاين ثنا حجاج األعور أخربين شعبة عن مساك عن علقمة بن وائل عن أبيه 

أقطعه أرضا قال فأرسل معي معاوية أن أعطها إياه أو قال أعلمها إياه قال فقال يل معاوية أردفين عليه و سلم 
خلفك فقلت ال تكن من أرداف امللوك قال فقال أعطين نعليك فقلت انتعل ظل الناقة قال وملا استخلف معاوية 

  دت ان كنت محلته بني يدي أتيته فأقعدين معه على السرير قال فذكرين احلديث قال مساك قال وائل ود

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ عبد اهللا بن أمحد بن سعد البزاز احلافظ وأبو احلسن  - ١١٥٧٠
حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن عبدة قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا أمحد بن حنبل ثنا محاد بن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقطع الزبري : عن عبد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر  خالد وهو اخلياط
  حضر فرسه فأجرى الفرس حىت قام مث رمى سوطه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعطوه حيث بلغ السوط 

ز بن معاوية أبو خالد القرشي ثنا أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبد العزي - ١١٥٧١
حمرز بن وزر عن أبيه وزر حدثه عن أبيه عمران حدثه عن أبيه شعيث حدثه عن أبيه عاصم حدثه عن أبيه حصني بن 

أنه وفد إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وبايعه بيعة اإلسالم وصدق إليه ماله واقطعه النيب صلى اهللا : مشمت حدثه 
دة فسماهن إال أن شيخنا مل يضبط أسامي تلك املواضع قال وشرط النيب صلى اهللا عليه و سلم عليه و سلم مياه ع

  البن مشمت فيما اقطعه إياه أن ال يباع ماؤه وال يعقر مرعاه وال يعضد شجره 

بن أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو وثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي  - ١١٥٧٢
أن أبا بكر رضي اهللا عنه أقطع الزبري ما بني : آدم ثنا يزيد بن عبد العزيز وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه 

اجلرف إىل قناة قال حيىي وقال احلسن بن صاحل مسعت جعفر بن حممد يقول أعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
عت عبد اهللا بن احلسن يقول إن عليا رضي اهللا عنه سأل عمر عليا بني قيس والشجرة قال قال احلسن بن صاحل مس

  بن اخلطاب رضي اهللا عنه فأقطعه ينبع 

أخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا احلسن ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو معاوية عن أيب إسحاق الشيباين عن  - ١١٥٧٣
أبو عبد اهللا فأتى عمر رضي اهللا عنه فقال إن كان بالبصرة رجل يقال له نافع : حممد بن عبد اهللا الثقفي قال 

بالبصرة أرضا ليست من أرض اخلراج وال تضر بأحد من املسلمني وكتب إليه أبو موسى يعلمه بذلك فكتب عمر 
  إىل أيب موسى رضي اهللا عنهما إن كان ليست تضر بأحد من املسلمني وليست من أرض اخلراج فأقطعها إياه 



يد ثنا أبو العباس ثنا احلسن ثنا حيىي بن آدم ثنا عباد بن العوام عن عوف األعرايب قال وأخربنا أبو سع - ١١٥٧٤
قرأت كتاب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل أيب موسى أن أبا عبد اهللا سألين أرضا على شاطئ دجلة ختتلى : 

  ه فيها خيله فإن كانت ليست من أرض اجلزية وال جيزئ إليها ماء اجلزية فأعطها إيا

أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة  - ١١٥٧٥
أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أقطع مخسة من أصحاب رسول اهللا : ثنا إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة 

وخبابا وأسامة بن زيد فرأيت جاري سعدا وبن مسعود  صلى اهللا عليه و سلم الزبري وسعد بن مالك وبن مسعود
   ٥يعطيان أرضيهما بالثلث 

  باب كتابة القطائع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أبو زكريا حيىي بن حممد الشهيد ثنا أمحد  - ١١٥٧٦
دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قال مسعت أنسا يقول  بن عبد اهللا بن يونس ثنا زهري بن معاوية ثنا حيىي بن سعيد

سلم األنصار ليكتب هلم إىل البحرين فقالوا ال واهللا حىت تكتب الخواننا من قريش مبثلها فقال هلم ذلك ما شاء اهللا 
 كل ذلك يقولون ذلك قال فإنكم سترون بعدي أثرة فاصربوا حىت تلقوين رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن

  عبد اهللا بن يونس ورواه بعضهم عن حيىي فقال يف احلديث أقطع األنصار البحرين وأراد أن يكتب هلم هبا كتابا 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حسني  - ١١٥٧٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : و بن عوف عن أبيه عن جده بن حممد ثنا أبو أويس حدثين كثري بن عبد اهللا بن عمر

و سلم أقطع بالل بن احلارث املزين معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع من قدس ومل يعطه حق 
مسلم وكتب له النيب صلى اهللا عليه و سلم بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا ما أعطى حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  لم بالل بن احلارث أعطاه معادن القبلية جلسيها وغوريها حيث يصلح الزرع من قدس ومل يعطه حق مسلم س

وأخربنا حممد ثنا أبو العباس حممد ثنا حسني بن حممد ثنا أبو أويس عن ثور بن زيد موىل بين الديل بن  - ١١٥٧٨
  مثله : م بكر بن كنانة عن عكرمة عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سل

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سليمان ثنا عمرو  - ١١٥٧٩
دخلت على معاوية فقال يل ما فعل املسلول قال قلت هو : بن علي بن مقدم عن هشام بن عروة عن أبيه قال 
ري رضي اهللا عنهما أرضا فكنت أكتبها قال فجاء عمر فأخذ أبو عندي فقال أنا واهللا خططته بيدي أقطع أبو بكر الزب

بكر يعين الكتاب فأدخله يف ثين الفراش فدخل عمر رضي اهللا عنه فقال كأنكم على حاجة فقال أبو بكر رضي اهللا 
   ٦عنه نعم فخرج فأخرج أبو بكر الكتاب فأمتمته 

  باب سواء كل موات ال مالك له أين كان

و منصور الظفر بن حممد بن أمحد العلوي ثنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا أمحد بن أخربنا أب - ١١٥٨٠
حازم بن أيب غرزة ثنا الفضل بن دكني أنبأ فطر بن خليفة موىل عمرو بن حريث عن أبيه أنه مسع عمرو بن حريث 



بالربكة ومسح رأسي وخط يل دارا  انطلق يب أيب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا غالم شاب فدعا يل: قال 
  باملدينة بقوس مث قال أال أزيدك 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قال  - ١١٥٨١
لم املدينة ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و س: الشافعي أنبأ بن عيينة عن عمرو بن دينار عن حيىي بن جعدة قال 

أقطع الناس الدور فقال له حي من بين زهرة يقال هلم بنو عبد بن زهرة نكب عنا بن أم عبد فقال رسول اهللا صلى 
  اهللا عليه و سلم فلم ابتعثين اهللا إذا إن اهللا عز و جل ال يقدس أمة ال يؤخذ للضعيف فيهم حقه 

س أنبأ الربيع قال قال الشافعي أنبأ بن عيينة عن هشام وأخربنا أبو زكريا وأبو بكر قاال ثنا أبو العبا - ١١٥٨٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اقطع الزبري أرضا وأن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أقطع العقيق : عن أبيه 

  أمجع وقال أين املستطيعون قال الشافعي رمحه اهللا والعقيق قريب من املدينة 

يب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب أنبأ أخربنا أبو زكريا بن أ - ١١٥٨٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقطع الزبري وأن أبا بكر اقطع وأن عمر : جعفر بن عون أنبأ هشام عن أبيه 

  أقطع الناس العقيق 

قطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن جعفر ال - ١١٥٨٤
كنت أنقل النوى من أرض : أبو أسامة ثنا هشام بن عروة أخربين أيب عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما قالت 

الزبري اليت أقطعه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على رأسي وهي مين على ثلثي فرسخ أخرجاه يف الصحيح من 
   ٧أيب أسامة حديث 

  باب ما جاء يف احلمى

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان وعبيد بن شريك قاال ثنا حيىي  - ١١٥٨٥
ثنا الليث عن يونس عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن بن عباس عن الصعب بن جثامة أن رسول 

ال محى إال هللا ولرسوله قال وبلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم محى النقيع : لم قال اهللا صلى اهللا عليه و س
  وأن عمر بن اخلطاب محى الشرف والربذة لفظ حديث عبيد رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري هكذا 

ر أنبأ أمحد بن منصور الرمادي أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفا - ١١٥٨٦
ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن بن عباس أن الصعب بن جثامة قال 

ال محى إال هللا ولرسوله قال الزهري رمحه اهللا وقد كان لعمر بن : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  حيميه إلبل الصدقة  اخلطاب محى بلغين أنه كان

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عوانة حممد بن أمحد بن ماهان احلراين مبكة ثنا حممد بن علي بن زيد  - ١١٥٨٧
ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن حممد ثنا عبد الرمحن بن احلارث بن عبد اهللا بن عياش بن أيب ربيعة عن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم محى : اهللا عن بن عباس عن الصعب بن جثامة الزهري عن عبيد اهللا بن عبد 



النقيع وقال ال محى إال هللا ولرسوله قال البخاري هذا وهم قال الشيخ ألن قوله محى النقيع من قول الزهري 
  وكذلك قاله بن أيب الزناد عن عبد الرمحن بن احلارث 

و أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن حممد الربيت ثنا أخربنا أبو سعيد بن أيب عمر - ١١٥٨٨
أن النيب صلى اهللا عليه : القعنيب ثنا عبد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب عن نافع عن بن عمر 

  و سلم محى النقيع خليل املسلمني ترعى فيه 

بن احلسن العدل أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن  أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد - ١١٥٨٩
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه استعمل موىل له : إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه 

لوم جمابة يدعى هنيا على احلمى فقال له يا هين اضمم جناحك عن املسلمني واتق دعوة املظلوم فإن دعوة املظ
وادخل رب الصرمية والغنيمة وإياي ونعم بن عفان ونعم بن عوف فإهنما إن هتلك ماشيتهما يرجعان إىل خنل وزرع 

وإن رب الصرمية والغنيمة ان هتلك ماشيتهما يأتيين ببيته فيقول يا أمري املؤمنني يا أمري املؤمنني أفتاركهم أنا ال أبا 
لذهب والورق وأمي اهللا إهنم لريون أين قد ظلمتهم إهنا لبالدهم قاتلوا عليها يف لك فاملاء والكأل أيسر عليك من ا

اجلاهلية وأسلموا عليها يف اإلسالم والذي نفسي بيده لوال املال الذي أمحل عليه يف سبيل اهللا ما محيت على الناس 
  يف بالدهم شربا رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس عن مالك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى احلريي ثنا حممد بن عمرو احلرشي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ  - ١١٥٩٠
املعتمر بن سليمان التيمي ثنا أيب ثنا أبو نضرة عن أيب سعيد موىل أيب أسيد األنصاري قال مسع عثمان بن عفان رضي 

ما مسعوا به أقبلوا حنوه قال وكره أن يقدموا عليه املدينة فأتوه أن وفد أهل مصر قد أقبلوا فاستقبلهم فل: اهللا عنه 
{ فقالوا له ادع باملصحف وافتح السابعة وكانوا يسمون سورة يونس السابعة فقرأها حىت أتى على هذه اآلية 

وا له قف قال} أفرأيتم ما أنزل اهللا لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحالال قل آهللا اذن لكم أم على اهللا تفترون 
أرأيت ما محيت من احلمى آهللا أذن لك أم على اهللا تفتري فقال امضه نزلت يف كذا وكذا فأما احلمى فإن عمر محى 

  احلمى قبلي إلبل الصدقة فلما وليت زادت إبل الصدقة فزدت يف احلمى ملا زاد يف الصدقة 

بن دعلج ثنا حممد بن علي بن زيد ثنا سعيد أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو حممد دعلج بن أمحد  - ١١٥٩١
اشتريت إبال وأجنعتها إىل احلمى فلما مسنت : بن منصور ثنا يونس بن أيب يعفور عن أبيه قال قال عبد اهللا بن عمر 

قدمت هبا قال فدخل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه السوق فرأى إبال مسانا فقال ملن هذه اإلبل قيل لعبد اهللا بن 
فجعل يقول يا عبد اهللا بن عمر بخ بخ بن أمري املؤمنني قال فجئته أسعى فقلت ما لك يا أمري املؤمنني قال  عمر قال

ما هذه اإلبل قال قلت إبل أنضاء اشتريتها وبعثت هبا إىل احلمى ابتغي ما يبتغي املسلمون قال فقال أرعوا إبل بن 
 بن عمر أغد على رأس مالك واجعل باقيه يف بيت مال املسلمني أمري املؤمنني اسقوا إبل بن أمري املؤمنني يا عبد اهللا

هذا األثر يدل على أن غري النيب صلى اهللا عليه و سلم ليس له أن حيمي لنفسه وفيه وفيما قبله داللة على أن قول 
وله يف صالح النيب صلى اهللا عليه و سلم ال محى إال هللا ورسوله أراد به أن ال محى إال على مثل ما محى عليه رس

   ٨املسلمني واهللا أعلم 

  باب ما يكون إحياء وما يرجى فيه من األجر



أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أمحد بن حممد بن معاوية الرازي ثنا أبو زرعة  - ١١٥٩٢
رمحن عن عروة عن عائشة رضي الرازي ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن عبيد اهللا بن أيب جعفر عن حممد بن عبد ال

من عمر أرضا ليست ألحد فهو أحق هبا قال عروة قضى بذلك عمر : اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  بن اخلطاب يف خالفته رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري 

محد بن سلمان ثنا عبد امللك بن حممد أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا احلريف ببغداد ثنا أ - ١١٥٩٣
الرقاشي ثنا أبو عامر ثنا كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  من أحيا مواتا من األرض فهو أحق به وليس لعرق ظامل حق : سلم 

زكريا بن أيب إسحاق وأبو عبد الرمحن السلمي وأبو  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو - ١١٥٩٤
سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ أنس بن عياض عن 

أرضا من أحيا : هشام بن عروة عن عبيد اهللا بن رافع عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية فهو له صدقة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا أبو  - ١١٥٩٥
 عليه و معاوية عن هشام عن عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن رافع عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا

  فذكره زاد منها فهو له صدقة : سلم 

ورواه محاد بن زيد عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر أخربناه أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن  - ١١٥٩٦
فذكره إال أنه قال : حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن عبيد ثنا محاد بن زيد ثنا هشام بن عروة 

  فهي له 

وأخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد الواحد بن  - ١١٥٩٧
فذكره مبثل حديث أيب معاوية : غياث ثنا محاد بن سلمة عن أيب الزبري عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  عن هشام زاد يعين الطري والسباع 

فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشام عن قتادة عن أخربنا أبو بكر بن  - ١١٥٩٨
  من أحاط حائطا على أرض فهي له : احلسن عن مسرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ثنا عبد أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا علي بن العباس ثنا علي بن سعيد الكندي  - ١١٥٩٩
الرحيم عن عباد بن منصور الناجي عن أيوب السختياين عن أيب قالبة عن أنس يف الشعاب قال رسول اهللا صلى اهللا 

  ما أحطتم عليه فهو لكم وما مل حيط عليه فهو هللا ولرسوله : عليه و سلم 

يم ثنا بن بكري ثنا مالك عن بن أخربنا أبو أمحد املهرجاين ثنا أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراه - ١١٦٠٠
شهاب ح وأنبأ أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس هو األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا 



كان الناس حيجرون على عهد عمر رضي اهللا عنه : سفيان بن عيينة عن الزهري عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه قال 
  له زاد مالك مواتا قال حيىي كأنه مل جيعلها له بالتحجر حىت حيييها فقال من أحيا أرضا فهي 

وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا احلسن ثنا حيىي بن آدم ثنا بن مبارك عن معمر عن بن جنيح عن  - ١١٦٠١
  حق هبا أن عمر جعل التحجر ثالث سنني فإن تركها حىت ميضي ثالث سنني فأحياها غريه فهو أ: عمرو بن شعيب 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس هو األصم أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي أنبأ  - ١١٦٠٢
أن أبا سفيان بن حرب قام بفناء داره : عبد الرمحن بن حسن بن القاسم األزرقي عن أبيه عن علقمة بن نضلة 

بن فرقد األسلمي أين ال أعرف حقي من حقه يل بياض املروة فضرب برجله وقال سنام األرض أن هلا سناما زعم 
وله سوادها ويل ما بني كذا إىل كذا فبلغ ذلك عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال ليس ألحد إال ما أحاطت عليه 

ه أظنه جدرانه إن أحياء املوات ما يكون زرعا أو حفريا أو حياط باجلدران قال الشيخ قوله إن إحياء املوات إىل آخر
  من قول الشافعي فقد رواه احلميدي عن عبد الرمحن بن احلسن دونه واهللا أعلم 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا بن  - ١١٦٠٣
   ٩هلم ما احيوا ببنيان أو حرث  قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إىل أيب أن أجز: املبارك عن حكيم بن رزيق قال 

  باب من أقطع قطيعة أو حتجر أرضا مث مل يعمرها أو مل يعمر بعضها

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا الفضل بن حممد بن املسيب ثنا نعيم بن محاد  - ١١٦٠٤
أن رسول اهللا صلى : بن بالل بن احلارث عن أبيه  ثنا عبد العزيز بن حممد عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن احلارث

اهللا عليه و سلم أخذ من املعادن القبلية الصدقة وأنه أقطع بالل بن احلارث العقيق أمجع فلما كان عمر رضي اهللا 
عنه قال لبالل إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يقطعك لتحجره عن الناس مل يقطعك إال لتعمل قال فأقطع 

  بن اخلطاب للناس العقيق عمر 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي ثنا حيىي بن آدم ثنا يونس عن  - ١١٦٠٥
جاء بالل بن احلارث املزين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حممد بن إسحاق عن عبد اهللا بن أيب بكر قال 

لة عريضة فلما ويل عمر قال له يا بالل إنك استقطعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و فاستقطعه أرضا فقطعها له طوي
سلم أرضا طويلة عريضة قطعها لك وان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يكن ليمنع شيئا يسأله وإنك ال تطيق 

قسمه بني املسلمني فقال ال ما يف يديك فقال أجل قال فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه وما مل تطق فادفعه إلينا ن
أفعل واهللا شيء أقطعنيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال عمر واهللا لتفعلن فأخذ منه ما عجز عن عمارته 

  فقسمه بني املسلمني 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ  - ١١٦٠٦
قطع النيب صلى اهللا عليه و سلم العقيق رجال واحدا : بن طاوس عن أبيه عن رجل من أهل املدينة قال  معمر عن

   ١٠فلما كان عمر رضي اهللا عنه كثر عليه فأعطاه بعضه وقطع سائره الناس 



  باب من أقطع قطيعة فباعها

سليمان بن داود املهري ثنا بن وهب  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا - ١١٦٠٧
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم نزل يف موضع : حدثين سربة بن عبد العزيز بن الربيع اجلهين عن أبيه عن جده 

املسجد حتت دومة فأقام ثالثا مث خرج إىل تبوك وأن جهينة حلقوه بالرحبة فقال هلم من أهل ذي املروة فقالوا بنو 
ال قد أقطعتها لبين رفاعة فاقتسموها فمنهم من باع ومنهم من أمسك فعمل مث سألت أباه عبد رفاعة من جهينة فق

   ١١العزيز عن هذا احلديث فحدثين ببعضه ومل حيدثين به كله 

  باب ما ال جيوز إقطاعه من املعادن الظاهرة

بيد بن شريك ثنا نعيم يعين بن أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا ع - ١١٦٠٨
محاد ثنا حممد بن حيىي بن قيس املآريب ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن 

سعيد وحممد بن املتوكل العسقالين املعىن واحد أن حممد بن حيىي بن قيس املآريب حدثهم حدثين أيب عن مثامة بن 
أنه وفد إىل النيب صلى اهللا : ي بن قيس عن مسري قال بن املتوكل بن عبد املدان عن أبيض بن محال شراحيل عن مس

عليه و سلم فاستقطعه امللح قال بن املتوكل الذي مبآرب فقطعه له فلما أن وىل قال رجل من اجمللس أتدري ما 
ى من األراك قال ما مل تنله خفاف وقال بن قطعت له إمنا قطعت له املاء العد قال فانتزع منه قال وسألته عما حيم

  املتوكل اخفاف اإلبل 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا بن  - ١١٦٠٩
يه و سلم استقطع النيب صلى اهللا عل: مبارك عن معمر عن حيىي بن قيس املآريب عن رجل عن أبيض بن محال أنه 

امللح الذي مبآرب فأراد أن يقطعه إياه فقال رجل إنه كاملاء العد فأىب أن يقطعه قال األصمعي املاء العد الدائم الذي 
  ال انقطاع له وهو مثل ماء العني وماء البئر 

أيب ثنا كهمس أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا  - ١١٦١٠
استأذن أيب النيب صلى اهللا : عن سيار بن منظور رجل من بين فزارة عن أبيه عن امرأة يقال هلا هبيسة عن أبيها قالت 

عليه و سلم فدخل بينه وبني قميصه فجعل يقبل ويلتزم مث قال يا نيب اهللا ما الشيء الذي ال حيل منعه قال املاء قال 
 حيل منعه قال امللح قال يا نيب اهللا ما الشيء الذي ال حيل منعه قال ان تفعل اخلري خري يا نيب اهللا ما الشيء الذي ال

  لك 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا حفص بن عمر وموسى بن إمساعيل  - ١١٦١١
ودحيبة ابنتا عليبة وكانتا ربيبيت قيلة بنت املعىن واحد قاال ثنا عبد اهللا بن حسان العنربي قال حدثتين جدتاي صفية 

قدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت فقدم صاحيب تعين : خمرمة وكانت جدة أبيهما أهنا أخربهتما قالت 
حريث بن حسان وافد بين بكر بن وائل فبايعه على اإلسالم عليه وعلى قومه مث قال يا رسول اهللا اكتب بيننا وبني 

يم بالدهناء أن ال جياوزها إلينا منهم أحد إال مسافر أو جماور فقال اكتب له يا غالم بالدهناء فلما رأيته قد أمر بين مت
له هبا شخص يب وهي وطين وداري فقلت يا رسول اهللا أنه مل يسألك السوية من األرض إذ سألك إمنا هي هذه 



وابناؤها وراء ذلك فقال أمسك يا غالم صدقت املسكينة الدهناء عندك مقيد اجلمل ومرعى الغنم ونساء بين متيم 
  فاملسلم أخو املسلم يسعهما املاء والشجر ويتعاونان على الفتان 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا علي بن اجلعد اللؤلؤي ثنا حريز بن  - ١١٦١٢
ن ح قال أبو داود وحدثنا مسدد ثنا عيسى بن يونس ثنا حريز عثمان عن حبان بن زيد الشرعيب عن رجل من قر

أنه مسع رجال من املهاجرين من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم : بن عثمان ثنا أبو خداش وهذا لفظ مسدد 
قال غزوت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم ثالثا أمسعه يقول املسلمون شركاء يف ثالث املاء والكأل والنار أبو 

خداش هو حبان بن زيد الشرعيب وكذلك رواه ثور بن يزيد ومعاذ بن معاذ عن حريز وقال يزيد بن هارون حبان 
  بن زيد بالفتح 

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا  - ١١٦١٣
املسلمون شركاء يف الكأل واملاء والنار : نيب صلى اهللا عليه و سلم قال سفيان بن سعيد عن ثور بن يزيد يرفعه إىل ال

  أرسله الثوري عن ثور وإمنا أخذه ثور عن حريز 

أخربنيه أبو عبد الرمحن السلمي ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن حممد بن رجاء البزاز ثنا أبو  - ١١٦١٤
 يعين القطان ثنا ثور عن حريز عن أيب خداش عن رجل من احلسني الغازي ثنا أبو حفص عمرو بن علي ثنا حيىي

غزوت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم سبع غزوات أو ثالث غزوات : أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
فسمعته يقول املسلمون شركاء يف ثالث يف املاء والكالء والنار قال ومسعت أبا حفص يقول وسألت عنه معاذا 

حدثين حريز بن عثمان حدثنا حبان بن زيد الشرعيب عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم  فحدثين قال
قال غزوت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أبو حفص مث قدم علينا يزيد بن هارون فحدثنا به أظنه عن حريز ثنا 

   ١٢حبان بن زيد الشرعيب يزيد بن هارون وحده يقول حبان 

  يف مقاعد األسواق وغريها باب ما جاء

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي أنبأ إمساعيل بن  - ١١٦١٥
ال يقيم الرجل الرجل من جملسه : أيب أويس ثنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  خاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس مث جيلس فيه رواه الب

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث األصفهاين أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا عبد اهللا بن بندار بن  - ١١٦١٦
إبراهيم الضيب ثنا أبو عبد اهللا حممد بن املغرية ثنا النعمان بن عبد السالم عن عبد اهللا بن املبارك حدثين حيىي بن أيب 

أن عليا رضي اهللا عنه خرج إىل السوق فإذا دكاكني قد بنيت بالسوق فأمر : اهليثم حدثين األصبغ بن نباتة اجملاشعي 
هبا فخربت فسويت قال ومر بدور بين البكاء فقال هذه من سوق املسلمني قال فأمرهم أن يتحولوا وهدمها قال 

  قد رأيتنا يبايع الرجل اليوم ههنا وغدا من ناحية أخرى وقال علي من سبق إىل مكان يف السوق فهو أحق به قال فل



أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أبو بكر حممد بن النضر بن سلمة  - ١١٦١٧
غرية بن كنا يف زمن امل: بن اجلارود ثنا حممد بن الصباح بن سفيان اجلرجرائي أنبأ سفيان بن عيينة عن أيب يعفور قال 

  شعبة من سبق إىل مكان يف السوق فهو أحق به إىل الليل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن علي الوراق ثنا سعيد بن  - ١١٦١٨
 ال محى إال يف: سليمان ثنا شريك عن سعد الكاتب عن بالل العبسي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ثالث ثلة البئر ومربط الفرس وحلقة القوم هذا مرسل 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ حاجب بن أمحد الطوسي ثنا عبد الرحيم بن منيب ثنا جرير بن عبد احلميد  - ١١٦١٩
ن إذا قام الرجل م: الضيب أنبأ سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  جملسه مث عاد إليه فهو أحق به فقام رجل من جملسه فجلست فيه مث عاد فأقامين أبو صاحل عنه 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا إبراهيم بن موسى الرازي ثنا مبشر احلليب  - ١١٦٢٠
كان : درداء رضي اهللا عنه فقال أبو الدرداء عن متام بن جنيح عن أيب بن كعب األيادي قال كنت أختلف إىل أيب ال

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزع نعليه أو بعض ما يكون عليه 
   ١٣فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون 

  باب ما جاء يف إقطاع املعادن الباطنة

سه ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن مسلمة عن مالك عن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن دا - ١١٦٢١
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أقطع بالل بن احلارث املزين معادن القبلية : ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن غري واحد 

  وهي من ناحية الفرع فتلك املعادن ال يؤخذ منها إال الزكاة إىل اليوم 

أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل القاضي ثنا بن أيب  وأخربنا أبو احلسن علي بن - ١١٦٢٢
أويس حدثين أيب عن ثور بن زيد الديلي وعن خاله موسى بن ميسرة موىل بين الديل عن عكرمة عن بن عباس أنه 

وحيث يصلح الزرع أعطى النيب صلى اهللا عليه و سلم بالل بن احلارث املزين معادن القبلية جلسيها وغوريها : قال 
١٤   

  باب ما جاء يف النهي عن منع فضل املاء

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن غالب ثنا عبد اهللا يعين بن مسلمة عن  - ١١٦٢٣
نا بن بكري ثنا مالك بن أنس ح وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ث

مالك ح وأخربنا أبو نصر حممد بن علي الفقيه ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن نصر وجعفر بن حممد 
قاال ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

نع به الكأل رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه ال مينع فضل املاء ليم: عليه و سلم 
  مسلم عن حيىي بن حيىي 



أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي بن  - ١١٦٢٤
حممد بن علي الفقيه قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بكري حدثين الليث ثنا يونس ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو نصر 

بن يعقوب ثنا حممد بن إمساعيل ثنا أبو الطاهر ثنا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب وأيب 
ال مينع فضل املاء ليمنع به الكأل ويف : سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

واية الليث قال حدثين بن املسيب وأبو سلمة أن أبا هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال متنعوا ر
فضل املاء لتمنعوا به الكأل رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر وأخرجه البخاري عن حيىي بن بكري عن الليث 

  عن عقيل عن الزهري 

سني بن داود العلوي أنبأ أبو نصر حممد بن محدويه بن سهل املروزي ثنا حدثنا أبو احلسن حممد بن احل - ١١٦٢٥
حممود بن آدم املروزي ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أيب صاحل عن أيب هريرة أراه عن النيب صلى اهللا 

حلف علي ميني على مال ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وهلم عذاب أليم رجل : عليه و سلم قال 
مسلم فاقتطعه ورجل حلف علي ميني بعد صالة العصر أنه أعطى بسلعته أكثر مما أعطى وهو كاذب ورجل منع 

فضل ماء فإن اهللا سبحانه وتعاىل يقول اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما مل تعمل يداك رواه البخاري يف 
  رو الناقد كالمها عن سفيان بن عيينة الصحيح عن عبد اهللا بن حممد ورواه مسلم عن عم

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن  - ١١٦٢٦
بكري ثنا مالك عن أيب الرجال حممد بن عبد الرمحن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبد الرمحن أهنا أخربته أن رسول 

  ال مينع نقع بئر : عليه و سلم قال اهللا صلى اهللا 

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد اللخمي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا  - ١١٦٢٧
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن مينع نقع بئر هذا هو احملفوظ : سفيان ثنا أبو الرجال قال مسعت أمي تقول 

  مرسل 

قد حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا أبو األزهر من أصله ثنا و - ١١٦٢٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عبد الرزاق أنبأ سفيان الثوري عن أيب الرجال عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها 

  وال من حديث عبد الرمحن بن أيب الرجال عن أبيه سلم هنى أن مينع نقع البئر هكذا أتى به موصوال وإمنا يعرف موص

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا عبد اهللا بن عبد  - ١١٦٢٩
الوهاب احلجي ثنا عبد الرمحن بن أيب الرجال قال مسعت أيب حيدث عن أمه عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها عن 

ال مينع نقع البئر وهو الرهو قال عبد الرمحن مسعت أيب يقول الرهو أن تكون البئر : لى اهللا عليه و سلم قال النيب ص
بني شركاء فيها املاء فيكون للرجل فيها فضل فال مينع صاحبه وكذلك رواه حممد بن إسحاق بن يسار عن أيب 

  أن حارثة ضعيف  الرجال موصوال ورواه أيضا حارثة بن حممد عن عمرة موصوال إال



وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حممد بن عبد اهللا بن أيب داود  - ١١٦٣٠
املنادي ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد حدثنا حارثة بن حممد عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت مسعت رسول 

  فضل املاء وال نقع البئر حارثة هذا ضعيف  ال مينع: اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن  - ١١٦٣١
أن رجال أتى أهل ماء فاستسقاهم فلم : آدم ثنا محاد بن زيد عن يونس بن عبيد وهشام بن حسان عن احلسن 

   ١٥فأغرمهم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه الدية  يسقوه حىت مات عطشا

  باب املاء والكأل وغري ذلك يؤخذ من املعادن الظاهرة مث يباع

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا إمالء أنبأ عبد اهللا بن حممد بن احلسن بن  - ١١٦٣٢
عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى الشرقي ثنا عبد اهللا بن هشام ثنا وكيع بن اجلراح 

ألن يأخذ أحدكم حبله فيأيت اجلبل فيجيء حبزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيستغين بثمنها : اهللا عليه و سلم 
خري له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن موسى عن وكيع ويف حديث 

  اهللا عنه واعدت رجال أن يرحتل معي فنأيت بأذخر أبيعه من الصواغني فاستعني به يف وليمة عرسي  علي رضي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد احلسن بن حليم أنبأ أبو املوجه أنبأ عبدان أنبأ عبد اهللا أنبأ  - ١١٦٣٣
كانت يل شارف : أن عليا رضي اهللا عنه قال يونس عن الزهري أخربين علي بن حسني أن حسني بن علي أخربه 

من نصييب من املغنم يوم بدر وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعطاين شارفا من اخلمس يومئذ فلما أردت أن 
ابتين بفاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واعدت رجال صواغا من بين قينقاع أن يرحتل معي فنأيت بأذخر 

   ١٦يعه من الصواغني واستعني به يف وليمة عرسي وذكر احلديث رواه البخاري يف الصحيح عن عبدان أردت أن أب

  باب ترتيب سقي الزرع واألشجار من األودية املباحة

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وحممد بن موسى بن الفضل قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١١٦٣٤
ا بشر بن عمر الزهراين عن الليث بن سعد قال مسعت بن شهاب حيدث عن عروة بن الزبري أن إبراهيم بن مرزوق ثن

أن رجال من األنصار خاصم الزبري عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف شراج احلرة : عبد اهللا بن الزبري حدثه 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال  اليت يسقون هبا النخل فقال األنصاري سرح املاء مير فأىب عليه فاختصما عند

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اسق يا زبري مث أرسل إىل جارك فغضب األنصاري فقال يا رسول اهللا إن كان بن 
عمتك فتلون وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال يا زبري أسق مث احبس املاء حىت يرجع إىل اجلدر فقال 

نه واهللا إين ألحسب هذه اآلية نزلت يف ذلك فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم الزبري رضي اهللا ع
إىل قوله ويسلموا تسليما رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف ورواه مسلم عن قتيبة وحممد بن رمح 

  كلهم عن الليث 



بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا نعيم بن  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد - ١١٦٣٥
خاصم الزبري رجال من األنصار يف شراج احلرة : محاد ثنا بن املبارك أنبأ معمر عن الزهري عن عروة بن الزبري قال 

ك فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اسق يا زبري مث أرسله إىل جارك فقال األنصاري يا رسول اهللا وإن كان بن عمت
فتلون وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال اسق يا زبري مث احبس املاء حىت يرجع إىل اجلدر مث أرسل املاء إىل 

جارك فقال واستوعب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للزبري حقه يف صريح احلكم حني أحفظه األنصاري وكان 
فال وربك ال { لزبري فما أحسب هذه اآلية إال نزلت يف ذلك أشار عليهما قبل ذلك بأمر كان هلما فيه سعة قال ا

قال فسمعت غري الزهري يقول نظرت يف قول النيب صلى اهللا عليه و سلم } يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم 
مث احبس املاء حىت يرجع إىل اجلدر فكان ذلك إىل الكعبني رواه البخاري يف الصحيح عن عبدان عن بن املبارك 

  تصرا خم

وأخرجه من حديث بن جريج عن الزهري بطوله ويف آخره قال بن شهاب فقدرت األنصار والناس ما  - ١١٦٣٦
اسق مث احبس حىت يرجع املاء إىل اجلدر وكان ذلك إىل الكعبني أخربناه أبو : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

بن حممد بن مسلم ثنا يوسف بن سعيد ثنا حجاج عن بن عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين عبد اهللا 
  جريج عن بن شهاب فذكره قال وقال بن شهاب أخاذ باحلرة حيبس املاء 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد احلميد ثنا أبو أسامة عن  - ١١٦٣٧
أن رجال من قريش : بيه ثعلبة بن أيب مالك أنه مسع كرباءهم يذكرون الوليد بن كثري عن أيب مالك بن ثعلبة عن أ

كان له سهم يف بين قريظة فخاصم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مهزور السيل الذي يقتسمون ماءه 
  فقضى بينهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن املاء إىل الكعبني ال حيبس األعلى عن األسفل 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أمحد بن عبدة ثنا املغرية بن عبد  - ١١٦٣٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : الرمحن حدثين أيب عبد الرمحن بن احلارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

  ل األعلى على األسفل سلم قضى يف السيل املهزور أن ميسك حىت يبلغ إىل الكعبني مث يرس

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد  - ١١٦٣٩
بن أيب بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة بن أيب عياش األسدي قال حدثين إسحاق بن حيىي بن الوليد بن 

أنه قضى يف مشرب : ت قال إن من قضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصام
النخل من السيل أن األعلى فاألعلى يشرب قبل األسفل ويترك فيه املاء إىل الكعبني مث يرسل املاء إىل األسفل الذي 

   ١٧يليه وكذلك حىت ينقضي احلوائط إسحاق بن حيىي عن عبادة مرسل 

  ة الطريق املئتاء إىل ما أحبوهباب القوم خيتلفون يف سع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا موسى بن  - ١١٦٤٠
إن رسول : إمساعيل ثنا جرير بن حازم قال مسعت الزبري بن اخلريت حيدث عن عكرمة قال مسعت أبا هريرة يقول 

قضى أن اجلار يضع جذوعه أو خشبه يف حائط جاره إن شاء وإن أىب ومسع رسول اهللا اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



صلى اهللا عليه و سلم قضى إن تنازع الناس يف طرقهم جعلت سبعة أذرع رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن 
  إمساعيل 

بن موسى ثنا أبو كامل ثنا  أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا عمران - ١١٦٤١
عبد العزيز بن املختار ثنا خالد عن يوسف بن عبد اهللا بن احلارث عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و 

إذا اختلفتم يف الطريق جعل عرضه سبعة أذرع رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كامل ورواه أيضا بشري : سلم قال 
  لنيب صلى اهللا عليه و سلم بن كعب عن أيب هريرة عن ا

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن  - ١١٦٤٢
حممد بن شاكر ثنا حممد بن سابق ثنا املنهال بن خليفة أبو قدامة عن مساك عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول 

  إذا شككتم يف طريق فاجعلوا سبعة أذرع ختتلف فيه احلاملتان :  اهللا صلى اهللا عليه و سلم

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد  - ١١٦٤٣
امت بن أيب بكر ثنا فضيل بن سليمان أنبأ موسى بن عقبة قال حدثين إسحاق بن حيىي بن الوليد بن عبادة بن الص

إن من قضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قضى يف الرحبة تكون بني الطريق مث : عن عبادة بن الصامت قال 
   ١٨يريد أهلها البناء فيها فقضى أن يترك للطريق منها سبعة أذرع قال وكانت تلك الطرق تسمى املئتاء 

  يل لغريه فاختلفاباب النخل يغرس يف موات أو يكون لرجل خنلة بني ظهراين خن

أخربنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن احلسن بن إسحاق البزاز ببغداد أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن  - ١١٦٤٤يف حرميها 
حممد بن إسحاق الفاكهي ثنا أبو حيىي بن أيب مسرة ثنا حيىي بن حممد اجلاري ثنا عبد العزيز بن حممد عن عمرو بن 

اختصم رجالن يف خنلة فقطع النيب صلى اهللا عليه و : ال أعلمه إال عن أيب سعيد قال حيىي عن أبيه قال عبد العزيز 
سلم جريدة من جريدها فذرعها فوجدها مخسا فجعلها حرميها قال حيىي بن حممد وأخربنيه بن أيب طوالة أنه قال 

  وجدها سبعا 

لفضل ثنا بن كاسب ثنا عبد العزيز بن وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا عباس بن ا - ١١٦٤٥
فذكره : حممد عن أيب طوالة عبد اهللا بن عبد الرمحن بن معمر وعمرو بن حيىي املازين عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري 

  يف حديث عمرو فوجده مخسة أذرع وقال أبو طوالة سبعة أذرع 

د بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ ثنا احلسن بن حمم - ١١٦٤٦
بن أيب بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة حدثين إسحاق بن حيىي بن الوليد بن عبادة عن عبادة بن 

إن من قضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قضى يف النخلة والنخلتني والثالثة : الصامت رضي اهللا عنه قال 
لفون يف حقوق ذلك فقضى أن لكل خنلة ألولئك من األرض مبلغ جريدها وفيما روى أبو داود لرجل يف خنل فيخت

يف املراسيل بإسناده عن عروة بن الزبري قال قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حرمي النخل طول عسيبها 
١٩   



  باب ما جاء يف حرمي اآلبار

العباس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو  - ١١٦٤٧
حرمي البئر أربعون : هشيم عن عوف األعرايب عن رجل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

بن  ذراعا من جوانبها كلها ألعطان اإلبل والغنم وبن السبيل أول شارب وال مينع فضل ماء ليمنع به الكأل ورواه
  املبارك عن عوف قال بلغين عن أيب هريرة فذكره من قوله 

وقد كتبناه من حديث مسدد عن هشيم أخربنا عوف ثنا حممد بن سريين عن أيب هريرة أن رسول اهللا  - ١١٦٤٨
صلى اهللا عليه و سلم قال فذكره أخربناه أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب 

  فذكره : مسدد ثنا هشيم  ثنا

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا  - ١١٦٤٩
أن حرمي البئر البديء مخسة وعشرون ذراعا : بن املبارك عن يونس عن الزهري قال أخربين سعيد بن املسيب 

ذراعا نواحيها كلها وحرمي بئر الزرع ثالمثائة ذراع من نواحيها كلها قال وقال نواحيها كلها وحرمي العادية مخسون 
  الزهري ومسعت الناس يقولون حرمي العيون مخسمائة ذراع وكذلك رواه معمر عن الزهري 

: ورواه إمساعيل بن أمية عن الزهري عن سعيد بن املسيب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ١١٦٥٠
لبئر العادية مخسون ذراعا وحرمي البئر البديء مخسة وعشرون ذراعا قال سعيد بن املسيب من قبل نفسه حرمي ا

وحرمي قليب الزرع ثالمثائة ذراع أخربنا أبو بكر حممد بن حممد أنبأ أبو احلسني الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو 
أمية فذكره وروى من حديث معمر وإبراهيم بن أيب عبلة داود ثنا حممد بن كثري ثنا سفيان الثوري عن إمساعيل بن 

  عن الزهري عن سعيد عن أيب هريرة مرفوعا موصوال وهو ضعيف 

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا  - ١١٦٥١
حرمي البئر مخسون ذراعا وحرمي العني مائتا : ن بن عباس قال إبراهيم بن أيب حيىي عن داود بن احلصني عن عكرمة ع

  ذراع 

قال وحدثنا حيىي بن آدم ثنا أبو عثمان سعيد بن عبد اجلبار الشامي عن حممد بن عبد الرمحن بن  - ١١٦٥٢
سة شهدت حبيب بن مسلمة قضى يف حرمي البئر العادية مخسني ذراعا ويف البديء مخ: احلصني قال حدثين أيب قال 

  وعشرين ذراعا 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي ثنا حيىي بن آدم ثنا بن مبارك  - ١١٦٥٣
إن اهللا جعل : عن معمر عن إمساعيل بن أيب سعيد قال مسعت عكرمة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  الغلوة ما بني ثالمثائة ذراع ومخسني إىل أربعمائة للزرع حرمة غلوة بسهم قال حيىي قالوا و

وأخربنا أبو بكر حممد بن حممد يف املراسيل أنبأ أبو احلسني الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود  - ١١٦٥٤
بارك ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا جرير عن عبد اهللا بن املبارك ح قال أبو داود وقرأته على سعيد بن يعقوب عن بن امل



ال تضاروا يف احلفر زاد سعيد وذلك أن حيفر : عن معمر عن أيوب عن أيب قالبة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  الرجل إىل جنب الرجل ليذهب مبائه 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا  - ١١٦٥٥
ال محى إال يف : بن الربيع عن سعد الكاتب عن بالل العبسي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال  شريك وقيس

   ٢٠ثالث ثلة البئر وطول الفرس وحلقة القوم 

  باب ما جاء يف توريث نساء املهاجرين خططهن باملدينة

عبد الواحد بن غياث ثنا عبد الواحد  أخربنا أبو علي الروذباري أنبا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود أنبأ - ١١٦٥٦
كانت تفلي رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بن زياد ثنا األعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم عن زينب أهنا 

سلم وعنده امرأة عثمان بن عفان ونساء من املهاجرات وهن يشتكني منازهلن أهنا تضيق عليهن وخيرجن منها فأمر 
يه و سلم أن يورث دور املهاجرين النساء فمات عبد اهللا بن مسعود فورثته امرأته دارا رسول اهللا صلى اهللا عل

   ٢١باملدينة 

  باب من قضى فيما بني الناس مبا فيه صالحهم ودفع الضرر عنهم على االجتهاد

قوب أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يع - ١١٦٥٧
ثنا حممد بن أيب بكر ثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة حدثين إسحاق بن حيىي بن الوليد بن عبادة بن 

أنه قضى أن ال ضرر وال : الصامت عن عبادة بن الصامت قال إن من قضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ضرار 

مد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حم - ١١٦٥٨
  ال ضرر وال ضرار : مالكا أخربه عن عمرو بن حيىي املازين عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

أ وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنب - ١١٦٥٩
ال مينع أحدكم جاره أن : مالك عن بن شهاب عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  يغرز خشبه يف جداره قال مث يقول أبو هريرة ما يل أراكم عنها معرضني واهللا ألرمني هبا بني أكتافكم 

يعقوب ثنا أبو الفضل العباس بن حممد الدوري ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن  - ١١٦٦٠
يونس بن حممد املؤدب ثنا الليث بن سعد عن مالك بن أنس عن بن شهاب عن عبد الرمحن بن هرمز هو األعرج 

من سأله جاره أن يغرز خشبه يف جداره فال مينعه : عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
  يح من حديث مالك أخرجاه يف الصح

وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ١١٦٦١
ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا حجاج بن حممد األعور ثنا بن جريج قال أخربين عمرو بن دينار أن هشام بن حيىي 



أن أخوين من بين املغرية اعتق أحدمها أن ال يغرز اآلخر خشبا يف : ه أخربه عن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أخرب
جدره فلقيا جممع بن يزيد األنصاري ورجاال كثريا من األنصار فقالوا نشهد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر 

وقد حلفت ان ال مينع جار جاره أن يغرز خشبا يف جداره فقال احلالف أي أخي قد علمت أن يقضي لك علي 
  فاجعل اسطوانا دون جدري ففعل اآلخر فغرز يف األسطوانة خشبة قال يل عمرو فأنا نظرت إىل ذلك 

وأخربنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عمرو بن حيىي املازين عن أبيه  - ١١٦٦٢
ن ميره يف أرض حملمد بن مسلمة فأىب حممد فكلم فيه ساق خليجا له من العريض فأراد أ: أن الضحاك بن خليفة 

الضحاك عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فدعا حممد بن مسلمة فأمره أن خيلي سبيله فقال حممد بن مسلمة ال فقال 
عمر رضي اهللا عنه مل متنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تشرب به أوال وآخرا وال يضرك فقال حممد ال فقال عمر 

 عنه مل متنع واهللا ليمرن به ولو على بطنك هذا مرسل ومبعناه رواه أيضا حيىي بن سعيد األنصاري وهو أيضا رضي اهللا
  مرسل وقد روي يف معناه حديث مرفوع 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو  - ١١٦٦٣
أنه : ن واصل موىل أيب عيينة قال مسعت أبا جعفر حممد بن علي حيدث عن مسرة بن جندب الربيع ثنا محاد بن زيد ع

كانت له عضد من خنل يف حائط رجل من األنصار قال ومع الرجل أهله وكان مسرة بن جندب يدخل إىل خنله 
اهللا عليه و سلم فذكر فيتأذى به ويشق عليه فطلب إليه أن يبيعه فأىب فطلب إليه أن يناقله فأىب فأتى النيب صلى 

ذلك له فطلب إليه النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يبيعه فأىب فطلب إليه أن يناقله فأىب قال قال فهبه يل ولك كذا 
وكذا أمر رغبة فيه فأىب فقال أنت مضار فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لألنصاري اذهب فاقلع خنله وقد 

  ال جيرب عليه  روي يف معارضته ما دل على أنه

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا إبراهيم بن احلارث ثنا حيىي بن أيب بكري  - ١١٦٦٤
ثنا زهري بن حممد عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن جابر بن عبد اهللا أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

وقد آذاين وشق علي مكان عذقه فأرسل إليه نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال بعين  إن لفالن يف حائطي عذقا: 
عذقك الذي يف حائط فالن قال ال قال فهبه يل قال ال قال فبعنيه بعذق يف اجلنة قال ال قال رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم ما رأيت أخبل منك إال الذي يبخل بالسالم 

يد بن أيب عمرو ثنا أبو حممد املزين ثنا علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخربين وأخربنا أبو سع - ١١٦٦٥
أن أول شيء عتب فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أيب : شعيب عن الزهري قال حدثين سعيد بن املسيب 

يه و سلم أليب لبابة بالعذق فضج لبابة بن عبد املنذر أنه خاصم يتيما له يف عذق خنلة فقضى رسول اهللا صلى اهللا عل
اليتيم واشتكى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أليب لبابة هب يل هذا 
العذق يا أبا لبابة لكي نرده إىل اليتيم فأىب أبو لبابة أن يهبه لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له رسول اهللا 

ليه و سلم يا أبا لبابة أعطه هذا اليتيم ولك مثله يف اجلنة فأىب أبو لبابة أن يعطيه فقال رجل من األنصار صلى اهللا ع
يا رسول اهللا أرأيت إن ابتعت هذا العذق فأعطيت اليتيم إىل مثله يف اجلنة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ابة فقال يا أبا لبابة أبتاع منك هذا العذق حبديقيت وكانت نعم فانطلق األنصاري وهو بن الدحداحة حىت لقي أبا لب
له حديقة خنل فقال أبو لبابة نعم فابتاعه منه حبديقة فلم يلبث بن الدحداحة إال يسريا حىت جاء كفار قريش يوم أحد 



رب عذق فخرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقاتلهم فقتل شهيدا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
مذلل البن الدحداحة يف اجلنة وأما حديث ال ضرر وال ضرار فهو مرسل وهو مشترك الداللة وأما حديث اخلشبة 
فمن العلماء من محله على ظاهره حلمل رواته على الوجوب كما ترى ومل أجد للشافعي قوال خيالفه بل قد نص يف 

عنه فقد خالفه حممد بن مسلمة وقد جند من يدع القول به  القدمي واجلديد على ما يوافقه وأما حديث عمر رضي اهللا
عموما يف أن كل مسلم أحق مبا له فيتوسع به يف خالفه قال الشافعي يف القدمي وأحسب قضاء عمر رضي اهللا عنه 

قال يف امرأة املفقود من بعض هذه الوجوه اليت منع فيها الضرر باملرأة إذا كان الضرر عليها أبني قال يف اجلديد و
علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف امرأة املفقود امرأة ابتليت فلتصرب ال تنكح حىت يأتيها يقني موته قال الشافعي 

  رمحه اهللا وهبذا نقول 

  كتاب الوقف

 )  

  باب الصدقات احملرمات

 السعدي ثنا يزيد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا - ١١٦٦٦
هارون أنبأ بن عون ح وأنبأ أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن بالويه املزكي ثنا أبو بكر أمحد بن يوسف بن 

خالد العطار ببغداد ثنا احلارث بن حممد بن أيب أسامة التميمي ثنا أشهل يعين بن حامت ثنا بن عون ح وأنبأ أبو 
غداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا أمحد بن الوليد الفحام ثنا عبد الوهاب بن احلسني بن بشران العدل بب

أن عمر رضي اهللا عنه أصاب أرضا خبيرب فقال يا رسول اهللا إين أصبت : عطاء أنبأ بن عون عن نافع عن بن عمر 
إن شئت تصدقت هبا وحبست أرضا واهللا ما أصبت ماال قط هو أنفس عندي منها فما تأمرين يا رسول اهللا قال 

أصلها قال فجعلها عمر رضي اهللا عنه صدقة ال تباع وال توهب وال تورث تصدق هبا على الفقراء ولذوي القرىب 
ويف سبيل اهللا ويف الرقاب قال بن عون وأحسبه قال والضيف وال جناح على من وليها أن يأكل باملعروف ويطعمه 

  شران رواه البخاري يف الصحيح عن أيب عاصم عن بن عون صديقا غري متمول فيه لفظه حديث بن ب

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضيب ثنا مسدد ثنا يزيد بن  - ١١٦٦٧
لم أصاب عمر رضي اهللا عنه أرضا خبيرب فأتى النيب صلى اهللا عليه و س: زريع ثنا بن عون عن نافع عن بن عمر قال 

فقال إين أصبت أرضا مل أصب ماال قط أنفس عندي منه فكيف تأمرين قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا 
فتصدق هبا عمر أنه ال يباع أصلها وال يورث وال يوهب للفقراء والقرىب والرقاب ويف سبيل اهللا والضيف وبن 

ري متمول فيه رواه البخاري يف الصحيح عن السبيل وال جناح على من وليها أن يأكل باملعروف أو يطعم صديقا غ
  مسدد 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ دعلج بن أمحد أنبأ إبراهيم بن علي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ  - ١١٦٦٨
أصاب عمر رضي اهللا عنه أرضا خبيرب فأتى النيب صلى اهللا : سليم بن أخضر عن بن عون عن نافع عن بن عمر قال 

ه و سلم يستأمره فيها فقال يا رسول اهللا إين أصبت أرضا خبيرب مل أصب ماال قط هو أنفس عندي منه فما تأمر علي



به فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا قال فتصدق هبا عمر أن ال يباع أصلها وال يورث وال يوهب قال 
يل والضيف ال جناح على من وليها أن يأكل فتصدق عمر يف الفقراء ويف القرىب والرقاب ويف سبيل اهللا وبن السب

منها باملعروف ويطعم صديقا غري متمول فيه قال فحدثت هبذا احلديث حممدا فلما بلغت هذا املكان غري متمول ماال 
قال حممد غري متأثل ماال قال بن عون وأخربين من قرأ هذا الكتاب أن فيه غري متأثل ماال رواه مسلم يف الصحيح 

  حيىي  عن حيىي بن

أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا عبد  - ١١٦٦٩
اهللا بن حممد بن أيب مرمي ثنا حممد بن يوسف الفريايب ثنا سفيان الثوري عن بن عون عن نافع عن بن عمر عن عمر 

ت ماال قط أنفس عندي منه فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و أصبت أرضا من خيرب ما أصب: رضي اهللا عنه قال 
سلم استأمره فقلت يا رسول اهللا إين أصبت أرضا من خيرب ما أصبت ماال أنفس عندي منه قال إن شئت حبست 
أصلها وتصدقت هبا فتصدق هبا عمر على أن ال تباع وال توهب وال تورث قال فتصدق هبا يف الفقراء واألقربني 

يل اهللا ويف الرقاب وبن السبيل ويف الضيف ال جناح على من وليها يأكل باملعروف ويعطى باملعروف صديقا ويف سب
غري متمول قال بن عون فذكرته البن سريين فقال غري متأثل ماال أخرجه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم 

  عن أيب داود احلفري عن سفيان 

بن يوسف األصبهاين ثنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد بن بشر البصري  حدثنا أبو حممد عبد اهللا - ١١٦٧٠
يا رسول اهللا إين : مبكة ثنا اهليثم بن سهل التستري ثنا محاد بن زيد ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال عمر 

ه قال أصبت ماال خبيرب مل أصب ماال قط أحب إيل منه فقال له إن شئت تصدقت به وإن شئت أمسكت أصل
فتصدق به عمر رضي اهللا عنه على الضعفاء واملساكني وبن السبيل ال جناح على من وليها أن يأكل أو يطعم 

صديقا غري متمول فيه ماال أو متأثل منه ماال وكذلك روي عن يونس بن حممد عن محاد عن أيوب وعن يزيد بن 
  تيبة عن محاد موصوال زريع عن أيوب وأرسله مجاعة عن محاد وأخرج البخاري آخره عن ق

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن حممد النسوي ثنا محاد بن شاكر ثنا حممد بن إمساعيل حدثين  - ١١٦٧١
أن عمر رضي اهللا عنه تصدق مبال : هارون ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم ثنا صخر بن جويرية عن نافع عن بن عمر 

عليه و سلم وكان يقال له مثغ وكان خنال فقال عمر رضي اهللا عنه يا رسول اهللا  له على عهد رسول اهللا صلى اهللا
إين استفدت ماال وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم تصدق بأصله ال يباع 

ساكني والضيف وال يوهب وال يورث ولكن ينفق مثره فتصدق به عمر فصدقته ذلك يف سبيل اهللا ويف الرقاب وامل
وبن السبيل ولذي القرىب وال جناح على من وليه أن يأكل منه باملعروف أو يؤكل صديقه غري متمول به أخرجه 

  البخاري يف الصحيح هكذا 

أن عمر استشار رسول اهللا : وهبذا املعىن روي عن حيىي بن سعيد األنصاري عن نافع عن بن عمر  - ١١٦٧٢
يتصدق مباله الذي بثمغ فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم تصدق بثمره واحبس صلى اهللا عليه و سلم يف أن 

أصله ال يباع وال يورث أخربناه أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو احلسن علي بن حممد املصري إمالء ثنا 
ين إبراهيم بن سعد عن عبد حممد بن الربيع بن بالل ثنا حرملة بن حيىي وأمحد بن أيب بكر قاال ثنا بن وهب أخرب

  العزيز بن املطلب عن حيىي بن سعيد فذكره 



أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ١١٦٧٣
د عن صدقة عمر يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين الليث بن سعد عن حيىي بن سعي

بن اخلطاب قال نسخها يل عبد احلميد بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب يف مثغ أنه إىل حفصة ما عاشت 
تنفق مثره حيث أراها اهللا فإن توفيت فإنه إيل ذي الرأي من أهلها وال يشرى أصله أبدا وال يوهب ومن وليه فال 

غري متأثل ماال فما عفا عنه من مثره فهو للسائل واحملروم والضيف  حرج عليه يف مثره إن أكل أو آكل صديقا
وذوي القرىب وبن السبيل ويف سبيل اهللا تنفقه حيث أراها اهللا من ذلك فإن توفيت فإىل ذي الرأي من ولدي واملائة 

على سننه اليت الوسق الذي اطعمين حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالوادي بيدي مل أهلكها فإنه مع مثغ 
أمرت هبا وإن شاء ويل مثغ اشترى من مثره رقيقا لعمله وكتب معيقيب وشهد عبد اهللا بن األرقم بسم اهللا الرمحن 

ان مثغا وصرمة بن األكوع والعبد الذي : الرحيم هذا ما أوصى به عبد اهللا عمر أمري املؤمنني أن حدث به حدث 
ذي فيه واملائة يعين الوسق الذي أطعمه حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيه واملائة السهم الذي خبيرب ورقيقه ال

تليه حفصة ما عاشت مث يليه ذو الرأي من أهلها وال يباع وال يشترى ينفقه حيث رأى من السائل واحملروم وذوي 
  القرىب وال حرج على وليه إن أكل أو آكل أو اشترى له رقيقا منه 

د بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق األزرق أخربنا أبو حمم - ١١٦٧٤
مل يترك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال بغلة : ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن عمرو بن احلارث بن املصطلق قال 

  بيضاء وسالحا وأرضا جعلها صدقة 

أبو بكر حممد بن املؤمل ثنا املفضل بن حممد ثنا النفيلي ثنا زهري ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ  - ١١٦٧٥
ما ترك رسول اهللا صلى : إسحاق عن عمرو بن احلارث خنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخي امرأته قال واهللا 

وأرضا تركها صدقة أخرجه  اهللا عليه و سلم دينارا وال درمها وال عبدا وال أمة وال شيئا إال بغلته البيضاء وسالحه
  البخاري يف الصحيح من حديث زهري بن معاوية وأيب األحوص والثوري عن أيب إسحاق 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين نذير بن حممد بن جناح احملاريب بالكوفة ثنا احلسني بن عمر بن أيب  - ١١٦٧٦
أبو حفص األبار عن األعمش عن إبراهيم عن مسروق عن  األحوص الثقفي ثنا أيب ثنا احلسن بن زياد اهلمداين ثنا

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جعل سبع حيطان له باملدينة صدقة على بين عبد : عائشة رضي اهللا عنها 
  املطلب وبين هاشم 

ثنا الربيع بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ١١٦٧٧
أن علي بن أيب طالب قطع : سليمان املؤذن ثنا عبد اهللا بن وهب عن سليمان بن بالل عن جعفر بن حممد عن أبيه 

له عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما ينبع مث اشترى علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه إىل قطيعة عمر رضي اهللا عنه 
ها إذ تفجر عليهم مثل عنق اجلزور من املاء فأتى علي وبشر بذلك قال أشياء فحفر فيها عينا فبينا هم يعملون في

بشر الوارث مث تصدق هبا على الفقراء واملساكني ويف سبيل اهللا وبن السبيل القريب والبعيد ويف السلم ويف احلرب 
من وجه  ليوم تبيض وجوه وتسود وجوه ليصرف اهللا تعاىل هبا وجهي عن النار ويصرف النار عن وجهي وروينا

  آخر عن أيب جعفر أن عمر وعليا رضي اهللا عنهما وقفا أرضا هلما بتابتال 



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي  - ١١٦٧٨
ته وأحسبه قال زيد بن أخربين حممد بن علي بن شافع أخربين عبد اهللا بن حسن بن حسن عن غري واحد من أهل بي

تصدقت مباهلا على بين هاشم وبين املطلب وأن عليا رضي : علي أن فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  اهللا عنه تصدق عليهم وادخل معهم غريهم 

ثين أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن سهل ثنا إبراهيم بن معقل ثنا حرملة ثنا بن وهب حد - ١١٦٧٩
أن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه كان قد حبس داره اليت يف البقيع وداره اليت عند املسجد وكتب يف كتاب : مالك 

حبسه على ما حبس عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال مالك وحبس زيد بن ثابت عندي قال وكان زيد بن ثابت 
مات فيه وقد كان عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه رضي اهللا عنه يسكن منزال يف داره اليت حبس عند املسجد حىت 

  فعل ذلك حبس داره وكان يسكن مسكنا فيها 

أخربنا أبو سعيد حيىي بن حممد بن حيىي املهرجاين اخلطيب ثنا أبو حبر الربهباري ثنا بشر بن موسى ثنا أبو  - ١١٦٨٠
 عنه بداره مبكة على ولده فهي إىل اليوم وتصدق أبو بكر الصديق رضي اهللا: بكر عبد اهللا بن الزبري احلميدي قال 

وتصدق عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بربعه عند املروة وبالثنية على ولده فهي إىل اليوم وتصدق علي بن أيب 
طالب رضي اهللا عنه بأرضه بينبع فهي إىل اليوم وتصدق الزبري بن العوام رضي اهللا عنه بداره مبكة يف احلرامية وداره 

مواله باملدينة على ولده فذلك إىل اليوم وتصدق سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه بداره باملدينة وبداره مبصر وأ
مبصر على ولده فذلك إيل اليوم وعثمان بن عفان رضي اهللا عنه برومة فهي إىل اليوم وعمرو بن العاص رضي اهللا 

يم بن حزام رضي اهللا عنه بداره مبكة واملدينة عنه بالوهط من الطائف وداره مبكة على ولده فذلك إىل اليوم وحك
على ولده فذلك إىل اليوم قال وما ال حيضرين ذكره كثري جيزئ منه أقل مما ذكرت قال وفيما ذكرت من صدقات 

من تصدق بداره مبكة حجة ألهل مكة يف ملك بيوهتا وكراء منازهلا ألنه ال يعمد أبو بكر وعمر والزبري وعثمان 
ص وحكيم بن حزام رضي اهللا عنهم إىل شيء الناس فيه شرع سواء فيتصدقون به على أوالدهم وعمرو بن العا

  دون مالكيه معهم 

وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن حممد بن حممود املروزي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن علي  - ١١٦٨١
أنه وقف دارا باملدينة فكان إذا حج مر : امة عن أنس احلافظ ثنا حممد بن املثىن ثنا األنصاري حدثين أيب عن مث

   ٢٣باملدينة فنزل داره 

  باب جواز الصدقة احملرمة وإن مل تقبض

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا أبو بكر حممد بن رمح البزاز ثنا يزيد  - ١١٦٨٢
عن بن عمر قال أصاب عمر أرضا خبيرب فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و  بن هارون أنبأ عبد اهللا بن عون عن نافع

يا رسول اهللا إين أصبت أرضا خبيرب واهللا ما أصبت ماال قط هو أنفس عندي منها فما تأمرين قال إن : سلم فقال 
شئت تصدقت هبا وحبست أصلها فجعلها عمر أن ال تباع وال توهب وال تورث وتصدق هبا على الفقراء 

واملساكني وبن السبيل ويف سبيل اهللا والرقاب وال جناح على من وليها أن يأكل منها باملعروف ويطعم منها غري 
متمول فيه مث أوصى به إىل حفصة بنت عمر رضي اهللا عنهما مث إىل األكابر من آل عمر قال الشافعي يف كتاب 



ته حىت مات وجعلها بعده إىل حفصة وان عليا البحرية أخربين غري واحد من آل عمر وآل علي أن عمر ويل صدق
ويل صدقته حىت مات ووليها بعده حسن بن علي وان فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وليت صدقتها 

حىت ماتت وبلغين عن غري واحد من األنصار أنه ويل صدقته حىت مات قال يف القدمي وويل الزبري صدقته حىت قبضه 
  ن العاص صدقته حىت قبضة اهللا وويل املسور بن خمرمة صدقته حىت قبضه اهللا اهللا ووىل عمرو ب

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي ثنا علي بن عمر احلافظ ثنا حيىي بن حممد بن صاعد ثنا عمرو بن علي  - ١١٦٨٣
فرغ : بن مسعود  ثنا معتمر بن سليمان عن عيسى بن املسيب عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه قال قال عبد اهللا

   ٢٤من أربع من اخللق واخللق والرزق واألجل فليس أحد أكسب من أحد والصدقة جائزة قبضت أو مل تقبض 

  باب وقف املشاع

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ١١٦٨٤
ن عمر عن نافع عن بن عمر أن عمر ملك مائة سهم من خيرب اشتراها فأتى رسول الشافعي أنبأ سفيان عن عبد اهللا ب

يا رسول اهللا إين أصبت ماال مل أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إىل اهللا عز : اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  و جل فقال حبس األصل وسبل الثمرة 

خلطيب ثنا أبو حبر الربهباري ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا أخربنا أبو سعيد حيىي بن حممد بن حيىي ا - ١١٦٨٥
يا رسول : سفيان ثنا عبد اهللا بن عمر منذ أكثر من سبعني سنة قال أخربين نافع عن عبد اهللا بن عمر أن عمر قال 

اهللا تعاىل فقال له اهللا إين أصبت ماال مل أصب قط مثله ختلصت املائة سهم اليت خبيرب وإين قد أردت أن أتقرب هبا إىل 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبس األصل وسبل الثمرة قال أبو حيىي الساجي وروي أن احلسن واحلسني وقف 

باب من  ٢٥أحدمها اشقاصا من دوره فأجاز ذلك العلماء وتصدق بن عمر بالسهم بالغابة الذي وهبت له حفصة 
ربنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أخ - ١١٦٨٦قال ال حبس عن فرائض اهللا عز و جل 

قاال أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا إبراهيم بن علي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ عبد اهللا بن هليعة عمن مسع عكرمة حيدث عن بن 
  د سورة النساء ال حبس بع: عباس أنه قال ملا أنزلت الفرائض يف سورة النساء قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا  - ١١٦٨٧
كامل بن طلحة ثنا بن هليعة ثنا عيسى بن هليعة عن عكرمة قال مسعت بن عباس يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا 

  ال حبس بعد سورة النساء : ساء وفرض فيها الفرائض يقول عليه و سلم يقول بعد ما أنزلت سورة الن

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا عبيد اهللا بن عبد الصمد بن املهتدي  - ١١٦٨٨
باهللا قال حدثين حممد بن عبد الرحيم بن موسى الصديف مبصر ثنا عمرو بن خالد ثنا بن هليعة عن أخيه عيسى بن 

ال حبس عن فرائض اهللا قال علي رمحه : هليعة عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  اهللا مل يسنده غري بن هليعة عن أخيه ومها ضعيفان قال الشيخ وهذا اللفظ إمنا يعرف من قول شريح القاضي 



اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد  - ١١٦٨٩
أتيت شرحيا يف زمن بشر بن مروان وهو يومئذ قاض فقلت : أبو بكر احلميدي ثنا سفيان ثنا عطاء بن السائب قال 

يا أبا أمية أفتين فقال يا بن أخي إمنا أنا قاض ولست مبفت قال فقلت إين واهللا ما جئت أريد خصومة أن رجال من 
جعل داره حبسا قال عطاء فدخل من الباب الذي يف املسجد يف املقصورة فسمعته حني دخل وتبعته وهو  احلي

  يقوله حلبيب الذي يقدم اخلصوم إليه أخرب الرجل أنه ال حبس عن فرائض اهللا عز و جل 

أمحد حممد بن عبد  أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم املزكي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أبو - ١١٦٩٠
  جاء حممد صلى اهللا عليه و سلم مبنع احلبس : الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ مسعر عن أيب عون عن شريح قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا  - ١١٦٩١
: عت حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم يقول مسعت الشافعي يقول قال مالك ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال مس

ما جعل اهللا من حبرية وال سائبة وال { احلبس الذي جاء حممد صلى اهللا عليه و سلم بإطالقه هو الذي يف كتاب اهللا 
  قال حممد بن عبد اهللا كلم به مالك أبا يوسف عند أمري املؤمنني } وصيلة وال حام 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين احلسني بن علي التميمي ثنا عبد الرمحن بن أيب حامت قال مسعت حممد  - ١١٦٩٢
اجتمع مالك وأبو يوسف عند أمري املؤمنني فتكلما يف : بن عبد اهللا بن عبد احلكم يقول مسعت الشافعي يقول 

مد صلى اهللا عليه و سلم بإطالق احلبس فقال الوقوف وما حيبسه الناس فقال يعقوب هذا باطل قال شريح جاء حم
مالك إمنا جاء حممد صلى اهللا عليه و سلم بإطالق ما كانوا حيبسونه آلهلتهم من البحرية والسائبة فأما الوقوف فهذا 
وقف عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حيث استأذن النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال حبس أصلها وسبل مثرهتا وهذا 

  زبري فأعجب اخلليفة ذلك منه وبقي يعقوب وقف ال

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ إمالء ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان عن  - ١١٦٩٣
عمرو بن دينار وعبد اهللا بن أيب بكر بن عمرو بن حزم عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن عبد اهللا بن زيد 

يا رسول اهللا حائطي هذا صدقة وهو : الذي أرى النداء أنه أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال  بن عبد ربه
إىل اهللا ورسوله فجاء أبواه فقاال يا رسول اهللا كان قوام عيشنا فرده رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إليهما مث ماتا 

عبد اهللا بن زيد وروي من أوجه أخر عن عبد اهللا بن زيد فورثهما ابنهما بعد هذا مرسل أبو بكر بن حزم مل يدرك 
كلهن مراسيل واحلديث وارد يف الصدقة املنقطعة وكأنه تصدق به صدقة تطوع وجعل مصرفها إىل اختيار رسول 

   ٢٦اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتصدق هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أبويه 

  ة والوصيلة واحلامباب ما جاء يف البحرية والسائب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال أخربين ح وأنبأ أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو حممد أمحد بن عبد اهللا  - ١١٦٩٤
إن : املزين ثنا علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخربين شعيب عن الزهري قال مسعت سعيد بن املسيب يقول 

فال حيتلبها أحد من الناس والسائبة اليت كانوا يسيبوهنا آلهلتهم وال حيمل عليها  البحرية اليت مينع درها للطواغيت
شيء قاال وقال أبو هريرة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول رأيت عمرا اخلزاعي جير قصبه يف النار 



إلبل باألنثى مث تثىن بعد وكان أول من سيب السوائب قال بن املسيب والوصيلة الناقة البكر تبكر يف أول نتاج ا
ذلك باألنثى وكانوا يسيبوهنا لطواغيتهم ويدعوهنا الوصيلة حني وصلت أحدامها باألخرى ليس بينهما ذكر قال بن 
املسيب واحلام فحل اإلبل كان يضرب الضراب املعدود فإذا قضى ضرابه دعوه للطواغيت واعفوه من احلمل فلم 

   ٢٧ه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان حيملوا عليه شيئا ومسوه احلام روا

  باب احلبس يف الرقيق واملاشية والدابة

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا احلسن بن الصباح ثنا شبابة عن ورقاء  - ١١٦٩٥
ر بن اخلطاب رضي اهللا بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عم: عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال 

عنه على الصدقة فمنع بن مجيل وخالد بن الوليد والعباس فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما ينقم بن مجيل 
إال أن كان فقريا فأغناه اهللا وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده يف سبيل اهللا وأما العباس 

يه و سلم فهي علي ومثلها مث قال أما شعرت أن عم الرجل صنو األب أو صنو أبيه عم رسول اهللا صلى اهللا عل
أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث ورقاء وأخرجه البخاري من حديث شعيب وغريه عن أيب الزناد وقال بعضهم 

  عن أيب الزناد أدراعه واعتده 

نا أمحد بن حممد بن احلسن ثنا حممد بن حيويه ثنا أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد احلافظ ث - ١١٦٩٦
أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بصدقة : أبو اليمان أنبأ شعيب ثنا أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال 

فقيل منع بن مجيل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد املطلب فذكر احلديث وقال أدراعه وأعتده يف سبيل اهللا وأما 
عباس بن عبد املطلب عم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهي عليه صدقة ومثلها معها رواه البخاري يف ال

  الصحيح عن أيب اليمان 

وكذلك رواه موسى بن عقبة عن أيب الزناد إال أنه قال فهي له ومثلها معها أخربناه علي بن أمحد بن  - ١١٦٩٧
لفضل حدثين أمحد بن حفص حدثين أيب ثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن ا

  فذكره : بن عقبة 

وكذلك رواه أبو أويس عن أيب الزناد إال أنه قال فهي عليه ومثلها معها أخربناه أبو احلسني بن الفضل  - ١١٦٩٨
  فذكره : ثين أيب عن أيب الزناد القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا إمساعيل بن أيب أويس حد

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل القاضي ثنا مسدد ثنا عبد الوارث  - ١١٦٩٩
بن سعيد عن عامر األحول عن بكر بن عبد اهللا عن بن عباس قال وحدثنا إمساعيل ثنا إبراهيم بن احلجاج ثنا عبد 

أن نيب اهللا صلى اهللا : عامر بن عبد الواحد األحول حدثين بكر بن عبد اهللا املزين عن بن عباس الوارث بن سعيد ثنا 
عليه و سلم أراد احلج فقالت امرأة لزوجها حج يب مع النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما عندي ما أحجك عليه 

ناضحك قال ذاك نعتقبه أنا وابنك قالت أحجين على مجلك فالن قال ذاك حبيس يف سبيل اهللا قالت فحج يب على 
قالت فبع مثرتك قال ذاك قويت وقوتك فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أرسلت زوجها إىل النيب صلى اهللا 
عليه و سلم فقالت أقرئه السالم ورمحة اهللا وسله ما يعدل حجة معك فأتى زوجها النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 



يت تقرئك السالم ورمحة اهللا أهنا سألتين أحجها فقلت ما عندي ما أحجك عليه فقالت أحجين على يا رسول اهللا امرأ
مجلك فالن قلت ذلك حبيس يف سبيل اهللا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم لو كنت احججتها عليه كان يف سبيل 

حك النيب صلى اهللا عليه و سلم اهللا قالت فأحجين على ناضحك فقلت ذاك نعتقبه أنا وابنك قالت فبع مثرتك فض
من حرصها على احلج وقال إبراهيم بن احلجاج يف حديثه فضحك النيب صلى اهللا عليه و سلم عجبا من حرصها 
على احلج قال فإهنا امرتين أن أسألك ما يعدل حجة معك قال اقرئها السالم ورمحة اهللا وأخربها أهنا تعدل حجة 

كذا رواه عبد الوارث عن عامر األحول عن بكر عن بن عباس وزاد هشام يف معي عمرة يف رمضان قال القاضي ه
   ٢٨إسناده رجال 

  باب الصدقة يف األقربني

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه ثنا احلسن بن علي بن زياد ثنا  - ١١٧٠٠
كان أبو طلحة : بن أيب طلحة أنه مسع أنس بن مالك يقول بن أيب أويس حدثين خايل مالك عن إسحاق بن عبد اهللا 

أكثر أنصاري باملدينة ماال من خنل وكانت أحب أمواله إليه بئر تسمى بريحاء وكانت مستقبلة املسجد وكان رسول 
 لن تنالوا الرب{ اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدخلها ويشرب من ماء كان فيها طيب قال أنس فلما نزلت هذه اآلية 

لن { قال قام أبو طلحة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إن اهللا يقول } حىت تنفقوا مما حتبون 
وإن أحب مايل إىل بريحاء وأهنا صدقة هللا أرجو برها وذخرها عند اهللا فضعها يا } تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون 

 صلى اهللا عليه و سلم ذلك مال رائح وقد مسعت ما قلت وإين أرى أن رسول اهللا حيث أراك اهللا فقال رسول اهللا
جتعلها يف األقربني قال أبو طلحة أفعل يا رسول اهللا فقسمها أبو طلحة يف أقاربه أو بين عمه قال إمساعيل يعين باملال 

  الرائح الذي يغدو خبري ويروح خبري رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس 

ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي عن مالك أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى ثنا حممد بن  - ١١٧٠١
عمرو احلرشي وموسى بن حممد الذهلي قاال ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك فذكره بنحوه إال أنه قال فضعها 

  لم بخ ذلك مال رائح يا رسول اهللا حيث شئت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س: 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا خلف  - ١١٧٠٢
} لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون { ملا نزلت هذه اآلية : بن سامل ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة ثنا ثابت عن أنس قال 

ا يسألنا من أموالنا فأشهدك يا رسول اهللا إين قد جعلت أرضي بريحاء هللا قال فقال رسول اهللا قال أبو طلحة أرى ربن
صلى اهللا عليه و سلم اجعلها يف قرابتك قال فجعلها يف حسان بن ثابت وأيب بن كعب رواه مسلم يف الصحيح عن 

  حممد بن حامت عن هبز بن أسد 

وبعث اهللا حممدا صلى : يما حيتج به على األنصار يوم السقيفة وقال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه ف - ١١٧٠٣
اهللا عليه و سلم باهلدى ودين احلق فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل اإلسالم فأخذ اهللا بقلوبنا ونواصينا إىل 

 احلافظ ثنا أبو جعفر ما دعا إليه وكنا معشر املهاجرين أول الناس إسالما وحنن عشريته وأقاربه أخربناه أبو عبد اهللا
البغدادي ثنا حممد بن عمرو بن خالد ثنا أيب ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة بن الزبري ح وأخربنا أبو احلسني 



بن الفضل أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن عتاب ثنا القاسم بن عبد اهللا ثنا بن أيب أويس ثنا إمساعيل بن إبراهيم بن 
   ٢٩بن عقبة فذكراه عن أيب بكر رضي اهللا عنه زاد موسى يف روايته وذو رمحه  عقبة ثنا موسى

  باب الصدقة يف ولد البنني والبنات ومن يتناوله اسم الولد واالبن منهم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا زيد بن احلباب ثنا  - ١١٧٠٤
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب فاقبل احلسن : عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال حسني بن واقد 

واحلسني رضي اهللا عنهما وعليهما قميصان أمحران يعثران ويقومان فلما رآمها نزل فأخذمها مث صعد فوضعهما يف 
   أخذهتما حجره مث قال صدق اهللا إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة رأيت هذين فلم أصرب حىت

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا أبو يعلى ثنا حممد بن عباد ثنا سفيان عن أيب  - ١١٧٠٥
رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم على املنرب ومعه احلسن بن : موسى قال مسعت احلسن يقول مسعت أبا بكرة يقول 

يقول إن ابين هذا سيد ولعل اهللا أن يصلح به بني فئتني من املسلمني علي وهو ينظر إليه مرة وإىل الناس مرة وهو 
  رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا عن سفيان 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ عبد اهللا بن عمر بن أمحد بن شوذب املقرئ بواسط أنبأ شعيب بن  - ١١٧٠٦
إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي قال ملا ولد احلسن مسيته حربا  أيوب ثنا عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل عن أيب

أروين ابين ما مسيتموه فقلت حربا فقال بل هو حسن مث ولد احلسني : فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
حسني فلما فسميته حربا فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أروين ابين ما مسيتموه فقلت حربا قال بل هو 

ولد الثالث مسيته حربا فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أراه فقال أروين ابين ما مسيتموه قلت حربا قال بل هو 
حمسن مث قال مسيتهم بأمساء ولد هارون شرب وشبري ومشرب رواه يونس بن أيب إسحاق عن أبيه وقال يف احلديث أين 

   ٣٠ي يف هذا املعىن أخبار كثرية مسيت بين هؤالء بتسمية هارون بنيه ورو

  باب الصدقة يف العترة قال القتييب هي لولده وولد ولده الذكور واإلناث

ولعشريته األدنني يدلك على ذلك قول أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه حنن عترة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
احلسني بن بشران ببغداد وأبو زكريا بن أيب وأخربنا أبو  - ١١٧٠٧اليت خرج منها وبيضته اليت تفقأت عنه 

إسحاق قاال ثنا أمحد بن سلمان الفقيه ثنا معاذ بن املثىن ثنا إمساعيل بن عبد اهللا بن زرارة الرقي ثنا عبد اهللا بن حرب 
ا بكر الليثي ثنا هاشم بن حيىي بن هاشم املزين ثنا أبو دغفل اهلجيمي قال مسعت معقل بن يسار املزين يقول مسعت أب

علي بن أيب طالب عترة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف هذا اإلسناد بعض من جيهل ويذكر عن : الصديق يقول 
   ٣١أيب بكر رضي اهللا عنه أنه قال يوم السقيفة حنن عترة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  باب الصدقة يف الذرية ومن يتناوله اسم الذرية

اهللا احلافظ ثنا أبو سهل أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن زياد النحوي ببغداد ثنا جعفر بن  حدثنا أبو عبد - ١١٧٠٨
دخل حيىي بن يعمر على احلجاج ح : حممد بن شاكر ثنا بشر بن مهران ثنا شريك عن عبد امللك بن عمري قال 



د بن موسى بن إسحاق التميمي ثنا وحدثنا أبو عبد اهللا ثنا إسحاق بن حممد بن علي بن خالد اهلامشي بالكوفة ثنا أمح
حممد بن عبيد النحاس ثنا صاحل بن موسى الطلحي ثنا عاصم بن هبدلة قال اجتمعوا عند احلجاج فذكر احلسني بن 

علي فقال احلجاج مل يكن من ذرية النيب صلى اهللا عليه و سلم وعنده حيىي بن يعمر فقال له كذبت أيها األمري فقال 
ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف { ببينة من مصداق من كتاب اهللا أو ألقتلنك قال لتأتيين على ما قلت 

فأخرب اهللا عز و جل أن عيسى من ذرية آدم بأمه واحلسني } وزكريا وحيىي وعيسى { إىل قوله } وموسى وهارون 
جملسي قال ما أخذ اهللا بن علي من ذرية حممد صلى اهللا عليه و سلم بأمه قال صدقت فما محلك على تكذييب يف 

على األنبياء لتبيننه للناس وال تكتمونه قال اهللا عز و جل فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به مثنا قليال قال فنفاه إىل 
   ٣٢خراسان 

  باب الصدقة على ما شرط الواقف من األثرة والتقدمة والتسوية

قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن - ١١٧٠٩
عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين سليمان بن بالل عن كثري بن زيد عن وليد بن رباح عن أيب هريرة عن 

  املسلمون على شروطهم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا أبو  أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي ثنا أبو - ١١٧١٠
جعل دوره صدقة قال وللمردودة من بناته أن تسكن غري مضرة وال مضر : يوسف عن هشام بن عروة أن الزبري 

   ٣٣هبا فإن استغنت بزوج فال شيء هلا قال أبو عبيد قال األصمعي املردودة املطلقة 

  ت وغريهاباب اختاذ املسجد والسقايا

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبد اهللا بن حممد بن ناجية ثنا أبو مهام أخربين  - ١١٧١١
أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه مسع عبيد اهللا اخلوالين يذكر أنه مسع : بن وهب عن عمرو أن بكريا حدثه 

 مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انكم قد أكثرمت وإين مسعت عثمان بن عفان عند قول الناس فيه حني بىن
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من بىن هللا مسجدا قال بكري أحسبه قال يبتغي به وجه اهللا بىن اهللا له بيتا يف 

  عن بن وهب  اجلنة رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن سليمان ورواه مسلم عن هارون بن سعيد وغريه كلهم

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا علي بن احلسن اهلاليل ثنا أبو عاصم ثنا  - ١١٧١٢
عبد احلميد بن جعفر حدثين أيب عن حممود بن لبيد قال ملا أراد عثمان رضي اهللا عنه ان يبين املسجد كره الناس 

من بىن مسجدا هللا بىن اهللا له بيتا : عت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ذلك وأرادوا أن يدعه فقال عثمان مس
  يف اجلنة رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب وغريه عن أيب عاصم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد احلسن بن حممد بن حليم املروزي أنبأ أبو املوجه حممد بن  - ١١٧١٣
أن عثمان رضي اهللا : نبأ عبدان بن عثمان أخربين أيب عن شعبة عن أيب إسحاق عن أيب عبد الرمحن عمرو الفزاري أ

عنه حيث حوصر أشرف عليهم فقال أنشدكم اهللا وال أنشد إال أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم تعلمون أن 



تم تعلمون أنه قال من جهز جيش رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من حفر بئر رومة فله اجلنة فحفرهتا ألس
  العسرة فله اجلنة فجهزهتم فصدقوه مبا قال رواه البخاري يف الصحيح عن عبدان 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا عبد اهللا بن حممد  - ١١٧١٤
عن زيد بن أيب أنيسة عن أيب إسحاق عن أيب عبد الرمحن بن أيب مرمي ثنا علي بن معبد ثنا عبيد اهللا بن عمرو 

ملا حصر عثمان بن عفان رضي اهللا عنه وأحيط بداره أشرف على الناس فقال أنشدكم باهللا هل : السلمي قال 
تعلمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان على جبل حراء فقال اسكن حراء فما عليك إال نيب أو صديق أو 

ا اللهم نعم قال أنشدكم باهللا هل تعلمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يف غزوة العسرة من شهيد قالو
ينفق نفقة متقبلة والناس يومئذ معسرون جمهودون فجهزت ثلث ذلك اجليش من مايل قالوا اللهم نعم مث قال 

تها مبايل فجعلتها للغين والفقري وبن السبيل أنشدكم باهللا هل تعلمون أن رومة مل يكن يشرب منها أحد إال بثمن فابتع
  قالوا اللهم نعم يف أشياء عددها 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد بن الصباح  - ١١٧١٥
جاء : يف قصة ذكرها قال الزعفراين ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا حصني عن عمرو بن جاوان عن األحنف بن قيس 

عثمان بن عفان رضي اهللا عنه فقال أههنا علي قالوا نعم قال أههنا طلحة قالوا نعم قال أههنا الزبري قالوا نعم قال 
أههنا سعد قالوا نعم قال نشدتكم باهللا الذي ال إله إال هو أتعلمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من 

فر اهللا له فابتعته قال أحسب أنه قال بعشرين أو خبمسة وعشرين ألفا فأتيت رسول اهللا صلى يبتاع مربد بين فالن غ
اهللا عليه و سلم فقلت قد ابتعته قال اجعله يف مسجدنا وأجره لك قالوا نعم قال نشدتكم باهللا الذي ال إله إال هو 

اهللا له فابتعتها بكذا وكذا فأتيت رسول  أتعلمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من يبتاع بئر رومة غفر
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت إين ابتعت بئر رومة قال اجعلها سقاية للمسلمني وأجرها لك قالوا نعم قال 

نشدتكم باهللا الذي ال إله إال هو تعلمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نظر يف وجوه القوم يوم جيش العسرة 
هؤالء غفر اهللا له فجهزهتم حىت ما يفقدون خطاما وال عقاال قالوا نعم قال اللهم اشهد اللهم أشهد فقال من جيهز 

  اللهم اشهد وذكر احلديث 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق البصري ثنا سعيد بن  - ١١٧١٦
شهدت الدار وأشرف : عود اجلريري عن مثامة بن حزن القشريي قال عامر عن حيىي بن أيب احلجاج عن أيب مس

عليهم عثمان رضي اهللا عنه فقال أنشد اهللا واإلسالم هل تعلمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قدم املدينة 
له منها يف  ليس فيها ماء يستعذب غري بئر رومة فقال من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها مع دالء املسلمني خبري

اجلنة فاشتريتها من صلب مايل قال وأنتم اليوم متنعونين أن أشرب منها حىت أشرب من ماء البحر قالوا اللهم نعم 
قال أنشدكم اهللا واإلسالم هل تعلمون أن املسجد كان ضاق بأهله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من 

شتريتها من مايل أو قال من صلب مايل فزدهتا يف املسجد فأنتم اليوم يشتري بقعة آل فالن خبري له منها يف اجلنة فا
  متنعونين أن أصلي فيها قالوا اللهم نعم وذكر احلديث يف جتهيز جيش العسرة وقصة ثبري 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد ثنا حممد بن احلسني املقرئ ثنا حممد بن احلسن بن قتيبة ثنا  - ١١٧١٧
بن عمرو بن اجلراح الغزي ثنا الوليد بن مسلم عن شعيب بن رزيق وغريه عن عطاء اخلرساين عن أيب سلمة حممد 



ملا أراد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن يزيد يف مسجد : بن عبد الرمحن وسعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال 
بد املطلب رضي اهللا عنه فأراد عمر رضي اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقعت زيادته على دار العباس بن ع

عنه أن يدخلها يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويعوضه منها فأىب وقال قطيعة رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم واختلفا فجعال بينهما أيب بن كعب رضي اهللا عنهم فأتياه يف منزله وكان يسمى سيد املسلمني فأمر هلما 

لقيت هلما فجلسا عليها بني يديه فذكر عمر ما أراد وذكر العباس قطيعة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بوسادة فأ
فقال أيب ان اهللا عز و جل أمر عبده ونبيه داود عليه السالم أن يبين له بيتا قال أي رب وأين هذا البيت قال حيث 

ذ أنذر لغالم من بين إسرائيل فأتاه داود فقال إين قد ترى امللك شاهرا سيفه فرآه على الصخرة وإذا ما هناك يومئ
أمرت أن أبين هذا املكان بيتا هللا عز و جل فقال له الفىت اهللا أمرك أن تأخذها مين بغري رضاي قال ال فأوحى اهللا إىل 

ا قنطار داود عليه السالم اين قد جعلت يف يدك خزائن األرض فأرضه فأتاه داود فقال إين قد أمرت برضاك فلك هب
من ذهب قال قد قبلت يا داود وهي خري أم القنطار قال بل هي خري قال فأرضين قال فلك هبا ثالث قناطري قال 

فلم يزل يشدد علي داود حىت رضي منه بتسع قناطري قال العباس اللهم ال آخذ هلا ثوابا وقد تصدقت هبا على 
  سجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مجاعة املسلمني فقبلها عمر رضي اهللا عنه فادخلها يف م

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  - ١١٧١٨
كانت للعباس دار إىل : يوسف بن كامل العطار ثنا محاد ثنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن بن عباس قال 

نة فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بعنيها أوهبها يل حىت ادخلها يف املسجد فأىب فقال جنب املسجد يف املدي
اجعل بيين وبينك رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فجعال بينهما أيب بن كعب فقضى للعباس على 

بن كعب أو انصح لك عمر فقال عمر ما أحد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم أجرا علي منك فقال أيب 
مين مث قال يا أمري املؤمنني أما بلغك حديث داود أن اهللا عز و جل أمره ببناء بيت املقدس فأدخل فيه بيت امرأة 
بغري اذهنا فلما بلغ حجز الرجال منعه اهللا بناءه قال داود أي رب إن منعتين بناءه فاجعله يف خلفي فقال العباس 

   ٣٩قال بلى قال فإين اشهدك اين قد جعلتها هللا  أليس قد قضيت يل هبا وصارت يل

  كتاب اهلبات

 )١   

  باب التحريض على اهلبة واهلدية صلة بني الناس

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ خملد بن جعفر الباقزحي ثنا حممد بن حيىي ثنا عاصم بن علي ثنا بن أيب  - ١١٧١٩
يا نساء املسلمات ال حتقرن : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  ذئب عن سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة أن

  جارة جلارهتا ولو فرسن شاة رواه البخاري يف الصحيح عن عاصم بن علي وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد 

 أخربنا أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا العبسي أنبأ وكيع عن - ١١٧٢٠
لو أهدى إيل ذراع لقبلت ولو : األعمش عن أيب حازم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  دعيت إىل كراع ألجبت 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا وهب بن  - ١١٧٢١
  جه البخاري من حديث شعبة فذكره أخر: جرير عن شعبة عن األعمش 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ عبد  - ١١٧٢٢
أهنا كانت تقول واهللا يا بن أخيت إن كنا : العزيز بن أيب حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة 

مث اهلالل مث اهلالل ثالثة أهلة يف شهرين وما أوقدت يف أبيات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نار لننظر إىل اهلالل 
قال قلت يا خالة ما كان يعيشكم قالت األسودان التمر واملاء إال أنه قد كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

صلى اهللا عليه و سلم من ألباهنا فيسقيناه رواه  جريان من األنصار وكانت هلم منائح فكانوا يرسلون إىل رسول اهللا
  البخاري يف الصحيح عن عبد العزيز بن عبد اهللا عن بن أيب حازم ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب أنبأ أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم  - ١١٧٢٣
كان الناس يتحرون هبداياهم يوم : مان ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت أنبأ عبدة بن سلي

عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري يف الصحيح عن إبراهيم بن موسى عن 
  عبدة ورواه مسلم عن أيب كريب عن عبدة 

ران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور الرمادي أخربنا أبو احلسني بن بش - ١١٧٢٤
كان يهدي : ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن ثابت عن أنس أن رجال من أهل البادية كان امسه زاهر بن حرام قال 

أراد أن خيرج فقال النيب للنيب صلى اهللا عليه و سلم اهلدية من البادية فيجهزه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا 
  صلى اهللا عليه و سلم إن زاهرا باديتنا وحنن حاضروه وذكر احلديث 

وأخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهللا احلريف ببغداد ثنا حممد بن عبد اهللا الشافعي ثنا عبيد بن  - ١١٧٢٥
لو : ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عبد الواحد ثنا أبو اجلماهر ثنا سعيد بن بشري عن قتادة عن أنس أن رس

أهدى إيل كراع لقبلت ولو دعيت إىل كراع ألجبت وكان يأمرنا باهلدية صلة بني الناس وقال لو قد أسلم الناس 
  قد هتادوا من غري جوع 

ب ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن احلريي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقو - ١١٧٢٦
العباس بن حممد الدوري ثنا حممد بن بكري احلضرمي ثنا ضمام بن إمساعيل املصري عن موسى بن وردان عن أيب 

  هتادوا حتابوا : هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

 أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا زكريا حيىي بن حممد العنربي يقول مسعت أبا عبد اهللا - ١١٧٢٧
هتادوا حتابوا بالتشديد من احملبة وإذا قال بالتخفيف فإنه من : البوشنجي يقول يف قول النيب صلى اهللا عليه و سلم 

   ٢احملاباة 

  باب شرط القبض يف اهلبة



أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد  - ١١٧٢٨
وب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين مالك بن أنس ويونس بن يزيد وغريمها من أهل بن يعق

العلم ان بن شهاب أخربهم عن عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا 
ا من مال بالغابة فلما حضرته الوفاة قال واهللا يا إن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه حنلها جداد عشرين وسق: قالت 

بنية ما من الناس أحد أحب إيل غىن بعدي منك وال أعز علي فقرا بعدي منك وإين كنت حنلتك من مايل جداد 
عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك وإمنا هو مال الوارث وإمنا هو أخواك وأختاك فاقتسموه 

قالت يا أبت واهللا لو كان كذا وكذا لتركته إمنا هو أمساء فمن األخرى قال ذو بطن بنت خارجة على كتاب اهللا ف
أراها جارية قال وأنبأ بن وهب أخربين عبد اهللا بن عمر عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة بذلك قال 

مد حيدث بذلك أيضا إال أنه قال وأخربين بن وهب قال مسعت حنظلة بن أيب سفيان حيدث أنه مسع القاسم بن حم
  أرضا يقال هلا مترد وكانت عنده مل تقبضها 

أخربنا أبو زكريا وأبو بكر قاال ثنا أبو العباس أنبأ حممد أنبأ بن وهب أخربين رجال من أهل العلم منهم  - ١١٧٢٩
قارىء عن عمر بن مالك بن أنس ويونس بن يزيد عن بن شهاب عن عروة بن الزبري عن عبد الرمحن بن عبد ال

ما بال رجال ينحلون أبناءهم حنال مث ميسكوهنا فإن مات بن أحدهم قال مايل بيدي مل أعطه أحدا : اخلطاب أنه قال 
  وإن مات هو قال قد كنت أعطيته إياه من حنل حنلة مل حيزها الذي حنلها حىت تكون ان مات لوارثه فهي باطل 

اال ثنا أبو العباس أنبأ حممد أنبأ بن وهب أخربين يونس بن يزيد عن بن وأخربنا أبو زكريا وأبو بكر ق - ١١٧٣٠
  بذلك : شهاب عن بن السباق عن عبد الرمحن بن عبد القارىء عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  - ١١٧٣١
ملنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن حيىي بن يعمر عن أيب موسى األشعري قال حممد بن ا

األحنال مرياث ما مل يقبض وروينا عن عثمان وبن عمر وبن عباس رضي اهللا : قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
   ٣هنما كانا ال جييزاهنا حىت تقبض عنهم اهنم قالوا ال جتوز صدقة حىت تقبض وعن معاذ بن جبل وشريح ا

  باب يقبض للطفل أبوه

أخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١١٧٣٢
ا عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب قال أخربين رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس ويونس بن يزيد وغريمه

أنه قال من حنل ولدا له صغريا مل يبلغ ان حيوز : أن بن شهاب أخربهم عن سعيد بن املسيب عن عثمان بن عفان 
  حنله فأعلن هبا واشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أبو حيىي زكريا بن حيىي بن أسد ثنا  - ١١٧٣٣
قال ما بال : سفيان عن الزهري عن عروة عن عبد الرمحن بن عبد القارىء أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

أقوام ينحلون أوالدهم حنلة فإذا مات أحدهم قال مايل يف يدي وإذا مات هو قال قد كنت حنلته ولدي ال حنلة إال 
  حنلة حيوزها الولد دون الوالد فإن مات ورثه 



فرأى : دثنا أبو حيىي ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن املسيب قال فشكى ذلك إىل عثمان قال وح - ١١٧٣٤
   ٤ان الوالد حيوز لولده إذا كانوا صغارا 

  باب هبة ما يف يدي املوهوب له

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين علي بن عيسى الوراق ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا بن أيب عمر ثنا  - ١١٧٣٥
كنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف سفر وكنت على بكر صعب لعمر وكان : فيان عن عمرو عن بن عمر قال س

يغلبين فيتقدم امام القوم فيؤخره عمر فريده فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم لعمر بعنيه فقال هو لك يا رسول اهللا 
ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هو لك يا عبد اهللا قال بعنيه فباعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقا

   ٥فاصنع به ما شئت رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد عن بن عيينة 

  باب ما جاء يف هبة املشاع

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الرزاق ثنا ثابت بن  - ١١٧٣٦
أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم : العابد ثنا مسعر بن كدام عن حمارب بن دثار عن جابر بن عبد اهللا قال  حممد

وهو يف املسجد أظنه قال ضحى فقال يل صله أو صل ركعتني وكان يل عليه دين فقضاين وزادين رواه البخاري يف 
  الصحيح عن ثابت بن حممد 

سن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا أخربنا أبو بكر حممد بن احل - ١١٧٣٧
بعت بعريا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوزن : شعبة عن حمارب بن دثار قال مسعت جابر بن عبد اهللا يقول 

   فارجح يل فما زال بعض تلك الدراهم معي حىت أصيبت يوم احلرة أخرجاه يف الصحيح من حديث شعبة

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن  - ١١٧٣٨
إبراهيم البوشنجي ثنا حيىي بن بكري ثنا مالك عن حيىي بن سعيد أنه قال أخربين حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : مة الضمري أنه أخربه عن البهزي عن عيسى بن طلحة بن عبيد اهللا عن عمري بن سل
و سلم خرج يريد مكة وهو حمرم حىت إذا كان بالروحاء وإذا محار وحش عقري فذكر لرسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ل يا سلم فقال دعوه فإنه يوشك أن يأيت صاحبه فجاء البهزي وهو صاحبه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقا
رسول اهللا شانكم هبذا احلمار فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا بكر رضي اهللا عنه فقسمه بني الرفاق مث 

مضى حىت إذا كان باالثاية بني الرويبة والعرج إذا ظيب حاقف يف ظل وفيه سهم فزعم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ناس حىت جياوزه وروى مسلم البطني أن احلسني بن علي ورث و سلم أمر رجال يثبت عنده ال يريبه أحد من ال

  مواريث فتصدق هبا قبل أن تقسم فأجيزت 

وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن بن حممود املروزي ثنا حممد بن علي احلافظ ثنا حممد  - ١١٧٣٩
حنلين أنس نصف داره قال فقال أبو : نس قال بن املثىن ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا مهام عن قتادة عن النضر بن أ



بردة أن سرك جيوز لك فاقبضه فإن عمر بن اخلطاب قضى يف االحنال ان ما قبض منه فهو جائز وما مل يقبض فهو 
   ٦مرياث قال فدعوت يزيد الرشك فقسمها 

  باب العمري

أ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب أنب - ١١٧٤٠
مالك ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو علي احلسني بن علي احلافظ أنبأ علي بن احلسني الصفار ثنا حيىي بن 

حيىي قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا 
أميا رجل أعمر عمرى له ولعقبة فإهنا للذي أعطيها ال ترجع إىل الذي أعطاها ألنه أعطى عطاء : قال عليه و سلم 

  وقعت فيه املواريث ويف رواية الشافعي فإنه للذي يعطاها والباقي سواء رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

ود ثنا حجاج بن أيب يعقوب ثنا يعقوب ثنا أيب وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو دا - ١١٧٤١
  بإسناده ومعناه : عن صاحل عن بن شهاب 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حامت الزاهد ثنا احلسن بن عبد  - ١١٧٤٢
أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة  الصمد ثنا حيىي بن حيىي أنبأ الليث بن سعد ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا

ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث ح وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك وبن 
ملحان قاال ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن جابر بن عبد اهللا قال مسعت 

من أعمر رجال عمري له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي ملن أعمر : صلى اهللا عليه و سلم يقول رسول اهللا 
ولعقبه رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وقتيبة وحممد بن رمح هبذا اللفظ غري أن حيىي بن حيىي قال يف أول 

  عة عن الليث كما مضى حديثه أميا رجل أعمر عمري فهو له ولعقبه قال الشيخ ورواية اجلما

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - ١١٧٤٣
ثنا أبو الربيع ثنا فليح بن سليمان عن الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول 

و عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا عبد اهللا بن حممد بن شاكر اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأخربنا أب
ثنا عبد الرمحن بن بشر بن احلكم أنبأ بن جريج أخربين بن شهاب عن العمري وسنتها عن حديث أيب سلمة بن عبد 

أعمر عمري له ولعقبه قال أميا رجل : الرمحن أن جابر بن عبد اهللا أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإهنا ملن أعطيها وأهنا ال ترجع إىل صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت 
فيه املواريث لفظ حديثهما سواء غري أن يف حديث فليح تقع فيه املواريث رواه مسلم يف الصحيح عن عبد الرمحن 

  بن بشر بن احلكم 

نا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر أخرب - ١١٧٤٤
إمنا العمرى اليت أجاز رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن : عن الزهري عن أيب سلمة عن جابر بن عبد اهللا قال 

  احبها يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإهنا ترجع إىل ص



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا عبد  - ١١٧٤٥
  فذكره مبثله زاد قال معمر وكان الزهري يفيت به رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم : الرزاق 

جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين بالكوفة ثنا أمحد بن  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو - ١١٧٤٦
حازم أنبأ عبيد اهللا يعين بن موسى أنبأ بن أيب ذئب ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا 

جابر بن عبد  عبد اهللا بن حممد ثنا حممد بن رافع ثنا بن أيب فديك ثنا بن أيب ذئب عن بن شهاب عن أيب سلمة عن
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى فيمن أعمر عمري له ولعقبه فهو له بتلة ال جيوز للمعطي فيها شرط : اهللا 

وال ثنيا قال أبو سلمة ألنه أعطى عطاء وقعت فيه املواريث فقطعت املواريث شرطه لفظ حديث بن أيب فديك ويف 
عقبه بتال ليس للمعطي فيها شرط وال شيء فلم يذكر قول أيب سلمة رواه رواية عبيد اهللا من أعمر عمري فهي له ول

  مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  - ١١٧٤٧
يب أيوب قال حدثين يزيد بن أيب حبيب عن بن شهاب عن منقذ املصري ثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ ثنا سعيد بن أ

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه : أيب سلمة عن جابر بن عبد اهللا 
واستثىن إن حدث بعقبك فهو إيل وإىل عقيب إهنا ملن أعطيها ولعقبه ورواه أيضا عقيل مبعىن رواية هؤالء وخالفهم 

  ألوزاعي فرواه عن الزهري ا

أخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي وأبو عبد الرمحن السلمي قاال ثنا أبو العباس  - ١١٧٤٨
حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد هو بن مزيد أخربين أيب ثنا األوزاعي حدثين بن شهاب قال حدثين عروة بن 

من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه : ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الزبري عن جابر بن عبد اهللا أ
من عقبه وكذلك رواه حممد بن شعيب عن األوزاعي عن الزهري عن أيب سلمة وعروة عن النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم مبعناه 

فذكره : أمحد بن أيب احلواري ثنا الوليد أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا  - ١١٧٤٩
  ورواه حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن جابر مطلقا 

أخربناه أبو عبد اهللا وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو صادق بن أيب  - ١١٧٥٠
البريويت أخربين حممد بن شعيب بن شابور الفوارس قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أخربنا العباس بن الوليد 

عن شيبان بن عبد الرمحن ح وحدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب 
ثنا أبو داود الطيالسي ثنا هشام كالمها عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن جابر بن عبد اهللا أن 

العمرى ملن وهبت له ويف رواية شيبان قضى يف العمرى أهنا ملن وهبت له : صلى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا 
رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم عن شيبان وأخرجه مسلم من وجهني عن هشام الدستوائي ومبعناه رواه 

  عطاء بن أيب رباح عن جابر بن عبد اهللا 



أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعيب عن قتادة حدثنا أبو بكر بن فورك  - ١١٧٥١
مسع عطاء عن جابر ح وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا هدبة ثنا مهام بن 

خرجه مسلم يف الصحيح من العمرى جائزة أ: حيىي ثنا قتادة عن عطاء عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  حديث شعبة وأخرجه البخاري من حديث مهام ورواه أبو الزبري عن جابر كما 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن إبراهيم التميمي ثنا جعفر بن حممد بن احلسني ثنا حيىي بن  - ١١٧٥٢
امسكوا عليكم أموالكم وال : صلى اهللا عليه و سلم حيىي أنبأ أبو خيثمة عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا 

  تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

وحدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا عبد الرمحن بن بشر  - ١١٧٥٣
سعيد عن سفيان أخربين أبو الزبري عن جابر بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال امسكوا ثنا حيىي بن 

عليكم أموالكم ال تعطوها أحدا فمن اعمر شيئا فهو له أخرجه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر وغريه عن وكيع عن 
  سفيان 

مر بن مجيل األزدي بطوس ثنا أبو بكر بن أيب وأخربنا أبو احلسن العلوي أنبأ أبو األحرز حممد بن ع - ١١٧٥٤
خيثمة ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث ثنا أيوب السختياين عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا قال كانت األنصار 

أمسكوا أموالكم ال تعمروها فإنه من أعمر شيئا : يعمرون املهاجرين قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
نه لورثته إذا مات أخرجه مسلم يف الصحيح عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن حياته فإ

  جده وكذلك رواه هشام الدستوائي عن أيب الزبري 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن منصور ثنا عبد  - ١١٧٥٥
أعمرت امرأة باملدينة حائطا هلا ابنا هلا مث تويف : جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا قال الرزاق أنبأ بن 

وتوفيت بعده وترك ولدا وله أخوة بنو املعمرة فقال ولد املعمرة رجع احلائط إلينا وقال بنو املعمر بل كان ألبينا 
ابرا فشهد على النيب صلى اهللا عليه و سلم بالعمرى لصاحبها حياته وموته فاختصموا إىل طارق موىل عثمان فدعا ج

فقضى بذلك طارق مث كتب إىل عبد امللك فأخربه بذلك وأخرب بشهادة جابر قال عبد امللك صدق جابر وامضى 
  ذلك طارق فإن ذلك احلائط لبين املعمر حىت اليوم رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن منصور وحممد بن رافع 

وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو الفضل بن إبراهيم أنبأ أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم ونصر بن علي  - ١١٧٥٦
أن طارقا كان أمريا باملدينة قضى بالعمرى للوارث عن : اجلهضمي قاال ثنا سفيان عن عمرو مسع سليمان بن يسار 

  مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم قول جابر بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم رواه 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد اللخمي ثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر ح  - ١١٧٥٧
قال وثنا احلضرمي ثنا عثمان بن أيب شيبة قاال ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن محيد األعرج ح وأخربنا علي بن 

ان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة ثنا أيب ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن حبيب بن أمحد بن عبد
قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف : أيب ثابت عن محيد األعرج عن طارق املكي عن جابر بن عبد اهللا قال 



نها إمنا أعطيتها حياهتا وله أخوة فقال رسول اهللا صلى امرأة من األنصار اعطاها ابنها حديقة من خنل فماتت فقال اب
اهللا عليه و سلم هي هلا حياهتا وموهتا قال فإين كنت تصدقت هبا عليها قال ذلك أبعد لك رواه أبو داود يف السنن 
  باب عن عثمان بن أيب شيبة حنو رواية ابنه عنه وليس بالقوي وقد رواه بن عيينة خبالف ذلك وهو مذكور يف هذا ال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب من أصل كتابه ثنا العباس بن حممد الدوري  - ١١٧٥٨
إن هذا ال يدعنا يعين الزهري نأكل شيئا إال : ثنا أبو عمر احلوضي ثنا مهام ثنا قتادة قال قال يل سليمان بن هشام 

املسيب فقال إذا أكلته فهو طيب فليس عليك فيه وضوء وإذا خرج أمرنا أن نتوضأ منه قلت سألت عنه سعيد بن 
فهو خبيث عليك فيه الوضوء فقال ما أراكما إال قد اختلفتما فهل يف البلد أحد قلت نعم أقدم رجل يف جزيرة 

العرب قال من قلت عطاء فأرسل إليه فجيء به فقال إن هذين قد اختلفا علي فما تقول قال حدثين جابر بن عبد 
اهللا أهنم أكلوا مع أيب بكر خبزا وحلما مث قام فصلى ومل يتوضأ فقال يل ما تقول يف العمرى قال قلت حدثين النضر 
بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال العمرى جائزة قال فقال الزهري اهنا 

ما تقول قال حدثين جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا ال تكون عمرى حىت جتعل له ولعقبه قال فقال لعطاء 
عليه و سلم قال العمرى جائزة قال الزهري إن اخللفاء ال يقضون بذلك قال عطاء بل قضى به عبد امللك بن 

  مروان يف كذا وكذا رواه البخاري يف الصحيح خمتصرا باإلسنادين دون القصة 

نبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن قتادة وأخربنا أبو بكر بن فورك أ - ١١٧٥٩
العمرى جائزة أخرجه : عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  مسلم يف الصحيح من حديث شعبة وبن أيب عروبة كالمها عن قتادة 

ن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ أخربنا أبو بكر أمحد ب - ١١٧٦٠
الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن حجر املدري عن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه 

  جعل العمرى للوارث تابعه بن أيب جنيح عن طاوس : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا جعفر بن حممد بن  - ١١٧٦١
  العمرى جائزة : شاكر ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن احلسن عن مسرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

اال ثنا أبو العباس هو األصم أنبأ الربيع أنبأ أخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق ق - ١١٧٦٢
كنت عند بن عمر : الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محيد األعرج عن حبيب بن أيب ثابت قال 

فجاءه رجل من أهل البادية فقال إين وهبت البين ناقة حياته وأهنا تناجتت ابال فقال بن عمر هي له حياته وموته 
  ين تصدقت عليه هبا فقال ذاك أبعد لك منها فقال إ

مثله إال أنه قال أضنت واضطربت : قال وأخربين بن عيينة عن بن أيب جنيح عن حبيب بن أيب ثابت  - ١١٧٦٣
  كذا روي وقال أبو سليمان صوابه ضنت يعين تناجتت قال الشيخ وهذا يدل على أن الذي روى عن بن عمر فيما 



أن : د املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن نافع أخربنا أبو أمح - ١١٧٦٤
عبد اهللا بن عمر ورث حفصة بنت عمر دارها قال وكانت حفصة رضي اهللا عنها قد اسكنت ابنة زيد بن اخلطاب 

  العارية دون العمرى واهللا أعلم  ما عاشت فلما توفيت ابنة زيد قبض عبد اهللا بن عمر املسكن ورأى أنه له ورد يف

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن أيوب عن  - ١١٧٦٥
حضرت شرحيا قضى ألعمى بالعمري فقال له األعمى يا أبا أمية مبا قضيت يل فقال شريح لست : بن سريين قال 

دا صلى اهللا عليه و سلم قضى لك منذ أربعني سنة قال من أعمر شيئا حياته فهو لورثته إذا أنا قضيت لك ولكن حمم
  مات 

وأخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل حممد بن عبد اهللا بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن  - ١١٧٦٦
ارا حياته فخاصم فيها بعد ذلك إىل أن رجال أعمر رجال د: منصور ثنا هشيم ثنا هشام ومنصور عن بن سريين 

شريح وكان الذي أعمر الدار أعمى فقضى له شريح هبا وقال من ملك شيئا حياته فهو له حياته وموته فقال املعمر 
كيف قضيت يل يا أبا أمية فقال لست أنا قضيت ولكن قضى اهللا على لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منذ 

   ٧حياته فهو له ولورثته بعده مخسني سنة من ملك شيئا 

  باب الرقىب

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن شيبان ثنا سفيان بن عيينة ح  - ١١٧٦٧
وحدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف إمالء ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن 

ال تعمروا وال ترقبوا : يينة عن بن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ع
  فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو سبيل املرياث 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد ثنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا علي بن إبراهيم الواسطي  - ١١٧٦٨
بن هارون أنبأ داود بن أيب هند عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و ثنا يزيد 

  العمرى جائزة ملن أعمرها والرقىب جائزة ملن أرقبها : سلم 

ث أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا بن جابر ثنا حامد بن حيىي ثنا عبد اهللا بن احلار - ١١٧٦٩
املخزومي قال حدثين شبل بن عباد عن عمرو بن دينار ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو 

داود ثنا عبد اهللا بن حممد النفيلي قال قرأت على معقل عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر عن زيد بن ثابت 
هو ملعمره حمياه ومماته وال ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو من أعمر شيئا ف: قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ٨سبيله ويف رواية شبل فهو سبيل املرياث 

  باب ما جاء يف تفسري العمرى والرقىب اليت وردت يف األخبار املطلقة

 :أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد  - ١١٧٧٠
تأويل العمرى أن يقول الرجل للرجل هذه الدار لك عمرك أو يقول له هذه الدار لك عمرى قال وقد حدثين 



حجاج عن بن جريج عن عطاء يف تفسري العمرى مبثل ذلك أو حنوه قال أبو عبيد وأما الرقىب فإن بن علية حدثين 
يقول الرجل إن مت قبلي رجع إيل وإن مت  عن حجاج بن أيب عثمان قال سألت أبا الزبري عن الرقىب فقال هو أن

قبلك فهو لك وقال حدثنا بن علية أيضا عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة قال الرقىب أن يقول كذا وكذا لفالن 
  فإن مات فهو لفالن 

بن موسى أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن اجلراح عن عبيد اهللا  - ١١٧٧١
العمرى أن يقول الرجل للرجل هو لك ما عشت فإذا قال ذلك فهو له : عن عثمان بن األسود عن جماهد قال 

ولورثته والرقىب أن يقول اإلنسان هو آلخر من بقي مين ومنك قال الشيخ رمحه اهللا وكان الشافعي رمحه اهللا يذهب 
ولعقبه فإن جعلها له ومل يذكر عقبه قال يف موضع آخر هي  يف القدمي إىل ظاهر ما رواه الزهري وهو أن جيعلها له

باطلة وقال يف موضع إذا مات املعمر رجعت إىل املعمر مث ذهب يف اجلديد إىل سائر الروايات اليت دلت على أنه إذا 
  جعلها له حياته وسلمها إليه كانت له ولعقبه وهذا هو املذهب وكذلك يف الرقىب 

  ولدهمجاع أبواب عطية الرجل 

 )٩   

  باب السنة يف التسوية بني األوالد يف العطية

أخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو حممد حيىي بن منصور القاضي إمالء ثنا حممد بن عبد السالم ثنا حيىي بن  - ١١٧٧٢
حيىي قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن وعن حممد بن النعمان بن بشري حيدثانه عن 

إين حنلت ابين هذا غالما كان يل : نعمان بن بشري أنه قال إن أباه أتى به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ال
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكل ولدك حنلته مثل هذا قال ال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي فارجعه رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف ع

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن شيبان ثنا سفيان عن الزهري  - ١١٧٧٣
حنلين أيب غالما فأمرتين أمي : عن حممد بن النعمان بن بشري ومحيد بن عبد الرمحن بن عوف أهنما مسعا النعمان يقول 

إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأشهده على ذلك فقال أكل ولدك أعطيته قال ال قال فأردده رواه  أن أذهب به
  مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن سفيان بن عيينة 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب اخلوارزمي احلافظ ببغداد ثنا أبو العباس حممد بن أمحد بن  - ١١٧٧٤
ن ثنا متيم بن حممد ثنا حامد بن عمر ثنا أبو عوانة عن حصني عن عامر قال مسعت النعمان بن بشري يقول وهو محدا

أعطاين أيب عطية فقالت له عمرة بنت رواحة ال أرضى حىت تشهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : على املنرب 
بنت رواحة عطية وأمرتين أن أشهدك يا رسول اهللا قال  فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إين أعطيت بن عمرة

أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال ال قال فاتقوا اهللا واعدلوا بني أوالدكم قال فرجع فرد عطيته رواه البخاري يف 
  الصحيح عن حامد بن عمر وأخرجه مسلم من وجهني آخرين عن حصني 



ر بن أيب نصر الداربردي مبرو ثنا أبو املوجه ثنا عبدان أنبأ عبد اهللا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بك - ١١٧٧٥
سألت أمي أيب بعض املوهبة يل من ماله فالتوى هبا سنة : أنبأ أبو حيان التيمي عن الشعيب عن النعمان بن بشري قال 

ما وهبت البين فأخذ مث بدا له فوهبها يل وأهنا قالت ال أرضى حىت تشهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على 
بيدي وأنا يومئذ غالم فأتى يب النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتين منذ سنة 
على بعض املوهبة البين هذا وقد بدا يل فوهبتها له وقد أعجبها أن تشهدك يا رسول اهللا قال فقال يا بشري ألك ولد 

قال فال تشهدين أو قال ال أشهد على جور رواه البخاري يف الصحيح عن عبدان سوى ولدك هذا قال نعم 
  وأخرجه مسلم من حديث حممد بن بشر عن أيب حيان وقال يف آخره فال تشهدين إذا فإين ال أشهد على جور 

عن جمالد وحدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة  - ١١٧٧٦
أن أباه حنله حنال فأراد أن يشهد النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أكل ولدك : عن الشعيب عن النعمان بن بشري 

حنلت كما حنلته فقال ال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن عليك من احلق أن تعدل بني ولدك كما عليهم 
  من احلق أن يربوك تفرد جمالد هبذه اللفظة 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حممد بن عمرو احلرشي ثنا أمحد بن  - ١١٧٧٧
احنل ابين غالمك وأشهد عليه رسول اهللا صلى اهللا : يونس ثنا زهري ثنا أبو الزبري عن جابر قال قالت امرأة بشري 
ن ابنة فالن سألتين أن أحنل ابنها غالمي وقالت أشهد عليه و سلم فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إ

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أله أخوة قال نعم قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته قال ال قال فليس يصلح 
  هذا وإين ال أشهد على جور رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن يونس 

إال أنه قال وإين ال أشهد إال على حق أخربناه علي بن أمحد بن ورواه عاصم بن علي عن زهري مبعناه  - ١١٧٧٨
  فذكره : عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل القاضي ثنا عاصم ثنا زهري 

أخربنا أبو حممد حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا  - ١١٧٧٩
حلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إسحاق بن احلسن احلريب ثنا سليمان بن حرب ح وأخربنا أبو ا

سليمان يعين بن حرب ثنا محاد بن زيد عن حاجب بن املفضل بن املهلب بن أيب صفرة عن أبيه قال مسعت النعمان 
   أوالدكم لفظهما سواء اعدلوا بني أوالدكم اعدلوا بني: بن بشري خيطب يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو حازم احلافظ وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قاال أنبأ أبو الفضل بن مخريويه  - ١١٧٨٠
ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا إمساعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة 

سووا بني أوالدكم يف العطية فلو كنت مفضال أحدا : صلى اهللا عليه و سلم  عن بن عباس قال قال رسول اهللا
   ١٠لفضلت النساء 

  باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم يف العطية على االختيار دون



أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ثنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري  - ١١٧٨١اإلجياب 
مبكة ثنا احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين ثنا ربعي بن إبراهيم بن علية عن داود بن أيب هند عن عامر الشعيب 

جاء يب أيب حيملين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا أشهد أين : عن النعمان بن بشري قال 
مثل الذي حنلت النعمان قال ال قال فأشهد على هذا غريي حنلت النعمان من مايل كذا وكذا قال كل بنيك حنلت 

أليس يسرك أن يكونوا إليك يف الرب سواء قال بلى قال فال إذا أخرجه مسلم يف الصحيح من أوجه عن داود بن أيب 
هند وكذلك رواه مغرية عن الشعيب أليس يسرك أن يكونوا لك يف الرب واللطف سواء قال نعم قال فأشهد على 

  ي هذا غري

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا هشيم ثنا سيار وأخربنا  - ١١٧٨٢
حنلين أيب حنال قال : مغرية وأنبأ داود عن الشعيب وجمالد وإمساعيل بن سامل عن الشعيب عن النعمان بن بشري قال 

ه قال فقالت له أمي عمرة بنت رواحة ائت رسول اهللا صلى اهللا عليه و إمساعيل بن سامل من بني القوم حنله غالما ل
سلم فأشهده قال فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر ذلك له فقال إين حنلت ابين النعمان حنال وإن عمرة سألتين 

مان قال ال أن أشهدك على ذلك قال فقال ألك ولد سواه قال قلت نعم قال وكلهم أعطيت مثل الذي أعطيت النع
قال فقال بعض هؤالء احملدثني هذا جور وقال بعضهم هذا تلجئة فأشهد على هذا غريي قال مغرية يف حديثه أليس 

يسرك أن يكونوا لك يف الرب واللطف سواء قال نعم قال فأشهد على هذا غريي وذكر جمالد يف حديثه أن هلم عليك 
  ق أن يربوك من احلق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من احل

وأخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا جرير  - ١١٧٨٣
فذكر القصة بطوهلا قال يف آخرها عن النيب : بن عبد احلميد عن مغرية عن الشعيب قال مسعت النعمان بن بشري 

هذا جور أشهد على هذا غريي أعدلوا بني أوالدكم يف النحل كما صلى اهللا عليه و سلم فإين ال اشهد على هذا 
  حتبون أن يعدلوا بينكم يف الرب واللطف 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا قاسم بن زكريا املقرئ ثنا  - ١١٧٨٤
حنلين أيب حنلة مث أتى يب : عمان بن بشري قال احلسني بن عيسى البسطامي ثنا أزهر عن بن عون عن الشعيب عن الن

النيب صلى اهللا عليه و سلم يشهده فقال أكل بنيك أعطيته هذا قال ال قال أليس تريد منهم من الرب ما تريد من هذا 
 قال بلى قال فإين ال أشهد قال بن عون فحدثته حممدا يعين بن سريين فقال إمنا حتدثنا أنه قال قاربوا بني أوالدكم
رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن عثمان النوفلي عن أزهر بن سعد قال الشافعي رمحه اهللا وقد فضل أبو بكر 

رضي اهللا عنه عائشة رضي اهللا عنها بنحل قال الشيخ وهذا فيما أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو حممد املزين 
عن الزهري أخربين عروة بن الزبري أن عائشة رضي اهللا  أنبأ علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخربين شعيب

عنها قالت كان أبو بكر رضي اهللا عنه حنلين جداد عشرين وسقا من ماله فلما حضرته الوفاة جلس فاحتيب مث تشهد 
مث قال أما بعد أي بنية إن أحب الناس إىل غىن بعدي ألنت وإين كنت حنلتك جداد عشرين وسقا من مايل فوددت 

 أنك كنت حزتيه واجتددتيه ولكن إمنا هو اليوم مال الوارث وإمنا هو أخواك وأختاك قالت فقلت يا أبتاه هذه واهللا
أمساء فمن األخرى قال ذو بطن ابنة خارجة أراه جارية قالت فقلت لو أعطيتين ما بني كذا إىل كذا لرددته إليك 

  عبد الرمحن بن عوف ولد أم كلثوم  قال الشافعي وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه وفضل



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس األصم أنبأ حممد بن عبد اهللا  - ١١٧٨٥
قطع ثالثة أرؤس أو أربعة : بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين بن هليعة عن بكري بن األشج عن نافع أن بن عمر 

   لبعض ولده دون بعض

أنه انطلق هو وبن عمر حىت أتوا رجال من : قال بكري وحدثين القاسم بن عبد الرمحن األنصاري  - ١١٧٨٦
األنصار فساوموه بأرض له فاشتراها منه فأتاه رجل فقال إين رأيت أنك اشتريت أرضا وتصدقت هبا قال بن عمر 

  فإن هذه األرض البين واقد فإنه مسكني حنله إياها دون ولده 

قال بكري وحدثين عبد الرمحن بن القاسم أن أباه كان يقطع ولده دون بعض وقال أخربنا بن وهب  - ١١٧٨٧
: أخربين سعيد بن أيب أيوب عن بشري بن أيب سعيد عن عمر بن املنكدر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ١١كل ذي مال أحق مباله قال بن وهب يصنع به ما شاء 

  فيما وهب من ولده باب رجوع الوالد

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إبراهيم بن إسحاق السراج ثنا حيىي بن حيىي ثنا  - ١١٧٨٨
أتى : إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن وحممد بن النعمان بن بشري عن النعمان بن بشري قال 

ين حنلت ابين هذا غالما قال أكل بنيك حنلت قال ال قال فاردده رواه مسلم يف أيب النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إ
  الصحيح عن حيىي بن حيىي وقد مضى يف روايات مالك عن بن شهاب يف هذا احلديث فقال فارجعه 

رزاق أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد ال - ١١٧٨٩
ال حيل ألحد هبة مث : أنبأ بن جريج أخربين احلسن بن مسلم عن طاوس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  يعود فيها إال الوالد هذا مرسل وقد روي موصوال 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق  - ١١٧٩٠
بن يوسف األزرق عن حسني املعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن بن عباس وبن عمر قاال قال رسول اهللا 

ال ينبغي ألحد أن يعطى عطية فريجع فيها إال الوالد فيما يعطيه ولده ومثل الذي يعطي : صلى اهللا عليه و سلم 
   قيئه العطية مث يرجع فيها كالكلب يأكل حىت إذا شبع تقيا مث عاد فرجع يف

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا يزيد  - ١١٧٩١
ال حيل لرجل يعطي : بن زريع ثنا حسني املعلم فذكره بإسناده ومعناه إال أنه قال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  الد فيما يعطي ولده مث ذكر معناه رواه أبو داود يف السنن عن مسدد عطية أو يهب هبة فريجع فيها إال الو

وأخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أنبأ أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عباس بن حممد  - ١١٧٩٢
رسول اهللا  ثنا أبو معمر املنقري ثنا عبد الوارث ثنا عامر األحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال

ال يرجع يف هبته إال الوالد والعائد يف هبته كالعائد يف قيئه وكذلك رواه إبراهيم بن طهمان : صلى اهللا عليه و سلم 
  وسعيد بن أيب عروبة عن عامر األحول وكذلك روي عن سعيد بن بشري عن مطر وعامر األحول عن عمرو 



أبو احلسن أمحد بن إسحاق الطييب أنبأ أمحد بن حممد بن  وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ - ١١٧٩٣
شاكر ثنا أمحد بن عيسى التنيسي ثنا عمرو بن أيب سلمة عن سعيد بن بشري عن مطر وعامر األحول عن عمرو بن 

ال يرجع الرجل يف هبته إال الوالد من ولده : شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ئد يف هبته كالعائد يف قيئه وحيتمل أن يكون عمرو بن شعيب رواه من الوجهني مجيعا فحسني املعلم حجة والعا

  وعامر األحول ثقة وروي عن مطر وعامر حنو رواية عامر وحده 

كتب عمر بن : وفيما بلغنا عن علي بن املديين عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أيب قالبة قال  - ١١٧٩٤
   ١٢ضي اهللا عنه يقبض الرجل من ولده ما أعطاه ما مل ميت أو يستهلك أو يقع فيه دين اخلطاب ر

  باب من قال ال حيل لواهب أن يرجع فيما وهب ألحد إال الوالد فيما وهب

أخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ١١٧٩٥لولده 
سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن بن جريج عن احلسن بن مسلم عن طاوس أن النيب صلى اهللا الربيع بن 

  ال حيل لواهب أن يرجع فيما وهب إال الوالد من ولده هذا منقطع وقد رويناه موصوال : عليه و سلم قال 

عيل القاضي ثنا إبراهيم بن احلجاج ثنا أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمسا - ١١٧٩٦
عبد الوارث بن سعيد ثنا حسني املعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن بن عمر وبن عباس قاال قال رسول اهللا 

ال حيل لرجل يعطي عطية مث يرجع فيها إال الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي عطية : صلى اهللا عليه و سلم 
  كلب أكل حىت إذا شبع قاء مث عاد فيه مث يرجع فيها مثل ال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ثنا أمحد بن حممد بن عيسى ثنا مسلم بن  - ١١٧٩٧
العائد يف هبته : إبراهيم ثنا وهيب عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ئه رواه البخاري يف الصحيح عن مسلم بن إبراهيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن وهيب كالكلب يعود يف قي

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا متتام وإمساعيل بن إسحاق قاال ثنا مسلم بن إبراهيم  - ١١٧٩٨
الفقيه أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا  ثنا أبان ومهام وشعبة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن إسحاق

مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة وهشام عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
العائد يف هبته كالعائد يف قيئه زاد إمساعيل قال مهام قال قتادة وال أعلم القيء إال حراما رواه البخاري يف : 

  بن إبراهيم عن هشام وشعبة وأخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة  الصحيح عن مسلم

أخربنا أبو بكر بن فورك ثنا عبد اهللا بن جعفر األصبهاين ثنا جعفر بن حممد القومسي ثنا أبو نعيم  - ١١٧٩٩
السري بن خزمية  الفضل بن دكني ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن دينار املعدل ثنا

العائد يف هبته : ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ١٣كالكلب يعود يف قيئه ليس لنا مثل السوء رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم 

  باب املكافأة يف اهلبة



حدثين أبو عمرو بن جنيد ثنا حممد بن أيوب ثنا إبراهيم بن موسى أنبأ عيسى أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ  - ١١٨٠٠
كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقبل : بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

  اهلدية ويثيب عليها رواه البخاري عن مسدد عن عيسى بن يونس 

لطيب سهل بن حممد بن سليمان إمالء والفقيه أبو احلسن بن أيب املعروف حدثنا الشيخ اإلمام أبو ا - ١١٨٠١
قراءة عليه قاال ثنا أبو عمرو إمساعيل بن جنيد السلمي أنبأ أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا البصري ثنا أبو عاصم 

يه و سلم لقحة فأثابه أن رجال أهدى إىل رسول اهللا صلى اهللا عل: النبيل ثنا بن عجالن عن املقربي عن أيب هريرة 
منها بست بكرات فسخطها الرجل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من يعذرين من فالن أهدى إىل لقحة 
وكأين أنظر إليها يف وجه بعض أهل فأثبته منها بست بكرات فتسخطها فقد مهمت واهللا أن ال أقبل هدية إال أن 

ال أبو عاصم وكان أبو هريرة دوسيا ولكن هذا يف حديث آخر تكون من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي ق
لفظ حديث الفقيه ومل يذكر اإلمام قول أيب عاصم ورواه حممد بن إسحاق بن يسار عن سعيد املقربي عن أبيه عن 

  أيب هريرة خمتصرا 

لكوفة ثنا أمحد بن أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو أمحد إسحاق بن حممد بن خالد اهلامشي با - ١١٨٠٢
حازم بن أيب غرزة ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأ حنظلة بن أيب سفيان قال مسعت سامل بن عبد اهللا حيدث عن بن عمر 

من وهب هبة فهو أحق هبا ما مل يثب منها وكذلك رواه علي بن سهل بن : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  حملفوظ املغرية عن عبيد اهللا وهو وهم وإمنا ا

من وهب هبة لوجه اهللا : عن حنظلة عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  - ١١٨٠٣
فذلك له ومن وهب هبة يريد ثواهبا فإنه يرجع فيها ان مل يرض منها أخربناه أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب 

حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا بن وهب قال مسعت حنظلة بن إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ 
أيب سفيان اجلمحي يقول مسعت سامل بن عبد اهللا يقول عن أبيه عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بذلك وقد قيل 

  عن عبيد اهللا بن موسى عن إبراهيم بن إمساعيل بن جممع 

أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا  كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين - ١١٨٠٤
: عبيد اهللا بن موسى عن إبراهيم بن إمساعيل عن عمرو بن دينار عن أيب هريرة قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

العلم باحلديث الواهب أحق هببته ما مل يثب وهذا املنت هبذا اإلسناد أليق وإبراهيم بن إمساعيل ضعيف عند أهل 
  وعمرو بن دينار عن أيب هريرة منقطع واحملفوظ 

من وهب هبة فلم يثب فهو أحق هببته إال لذي : عن عمرو بن دينار عن سامل عن أبيه عن عمر قال  - ١١٨٠٥
عمرو رحم أخربناه أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن 

  بن دينار عن سامل عن أبيه عن عمر فذكره قال البخاري هذا أصح 



أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عبد العزيز بن عبد اهللا  - ١١٨٠٦
ن مسرة عن النيب صلى اهلامشي ثنا عبد اهللا بن جعفر عن عبد اهللا بن املبارك عن محاد بن سلمة عن قتادة عن احلسن ع

  إذا كانت اهلبة لذي رحم حمرم مل يرجع فيها مل نكتبه إال هبذا اإلسناد وليس بالقوي : اهللا عليه و سلم قال 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ١١٨٠٧
بن وهب أخربين أسامة بن زيد الليثي أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا 

مثل الذي يسترد ما وهب كمثل : عبد اهللا بن عمرو بن العاص عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
  الكلب الذي يقيء ويأكل قيئه فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف مبا استرد مث ليدفع إليه ما وهب 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر قاال ثنا أبو العباس أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ  - ١١٨٠٨
بن وهب انه مسع مالك بن أنس يقول حدثين داود بن احلصني أن أبا غطفان بن طريف املري أخربه عن مروان بن 

لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه ال يرجع فيها من وهب هبة : احلكم قال قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
  ومن وهب هبة يرى أنه إمنا أراد هبا الثواب فهو على هبته يرجع فيها ان مل يرض منها 

أخربنا أبو احلسن الرفاء أنبأ عثمان بن حممد بن بشر ثنا إمساعيل القاضي ثنا بن أيب أويس وعيسى بن  - ١١٨٠٩
كانوا يقولون يف كل عطية أعطاها ذو طول أن ال : أبيه عن الفقهاء من أهل املدينة  ميناء قاال ثنا بن أيب الزناد عن

عوض فيها وال ثواب وقالوا الثواب ملن كانت عطيته على وجه الثواب أنه أحق بعطيته ما مل يثب منها وقضى بذلك 
   ١٤منها ما مل تفت  عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا قال عيسى بن ميناء يف روايته أحق بعطيته ما مل يثب

  باب شكر املعروف

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا بشر ثنا عمارة بن غزية  - ١١٨١٠
من أعطى عطاء فوجد : حدثين رجل من قومي عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يثن فمن أثىن به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره قال أبو داود ورواه حيىي بن أيوب عن فليجز به فإن مل جيد فل
  عمارة عن شرحبيل عن جابر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الزاهد األصبهاين ثنا احلسن بن علي بن  - ١١٨١١
بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل األنصاري عن جابر بن  حبر الربي ثنا حيىي بن إسحاق السيلحيين ثنا حيىي

من أوتى إليه معروف فوجد فليكافئه ومن مل جيد فليثن به فإن : عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  من اثىن به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره ومن حتلى مبا مل يعط كان كالبس ثويب زور 

لي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا الربيع بن أخربنا ع - ١١٨١٢
ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس رواه : مسلم عن حممد بن زياد عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  يد القطان وغريه عن الربيع بن مسلم أبو داود يف كتاب السنن عن مسلم بن إبراهيم وكذلك رواه حيىي بن سع



وأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا حممد بن  - ١١٨١٣
طلحة عن عبد اهللا بن شريك العامري عن عبد الرمحن بن عدي الكندي عن األشعث بن قيس قال قال النيب صلى 

  كر الناس هللا أشكرهم للناس أش: اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ عبدوس بن احلسني بن منصور النيسابوري ثنا أبو حامت الرازي ثنا  - ١١٨١٤
يا رسول اهللا ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم املدينة أحسن بذال : األنصاري حدثين محيد عن أنس قال قال املهاجرون 

قليل قد كفونا املؤنة واشركونا يف املهنأ فقد خشينا أن يكونوا يذهبون باألجر كله  من كثري وال أحسن مواساة من
  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كال ما أثنيتم به عليهم ودعومت اهللا هلم 

ت أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد عن ثاب - ١١٨١٥
   ١٥يا رسول اهللا ذهبت األنصار باألجر كله قال ال ما دعومت اهللا هلم وأثنيتم عليهم : عن أنس أن املهاجرين قالوا 

  باب ذكر اخلرب الذي روي من أهديت له هدية وعنده ناس فهم شركاء فيها قال

 بن حممد بن احلسن بن أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ عبد اهللا - ١١٨١٦البخاري مل يصح ذلك 
الشرقي ثنا حممد بن حيىي ثنا حممد بن الصلت ثنا مندل بن علي عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن بن عباس قال 

من أهديت له هدية وعنده ناس فهم شركاء فيها وروي ذلك من وجه آخر : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  عن عمرو وفيه نظر 

أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر حممد بن سليمان بن منصور املذكر ثنا أمحد بن داود أخربناه  - ١١٨١٧
السمناين ثنا حممد بن السري ثنا عبد الرزاق أنبأ حممد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن بن عباس قال قال رسول 

و األزهر عن عبد الرزاق ورواه من أهدى إليه وعنده قوم فهم شركاء وكذلك رواه أب: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ١٦أمحد بن يوسف عن عبد الرزاق فذكره عن بن عباس موقوفا غري مرفوع وهو أصح 

  باب إباحة صدقة التطوع ملن ال حتل له صدقة الفرض من بين هاشم وبين املطلب

مان أنبأ الشافعي أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سلي - ١١٨١٨
أخربين حممد بن علي بن شافع أخربين عبد اهللا بن حسن بن حسن عن غري واحد من أهل بيته وأحسبه قال زيد بن 

أن فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تصدقت مباهلا على بين هاشم وبين املطلب وأن عليا رضي : علي 
  اهللا عنه تصدق عليهم وادخل معهم غريهم 

أنه كان يشرب من سقايات : وبإسناده أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن حممد عن جعفر بن حممد عن أبيه  - ١١٨١٩
   ١٧كان يضعها الناس بني مكة واملدينة فقلت أو قيل له فقال إمنا حرمت علينا الصدقة املفروضة 

  باب إعطاء الغين من التطوع



أمحد بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر - ١١٨٢٠
بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو اليمان ح وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو حممد أمحد بن عبد 

د اهللا أن عبد اهللا بن اهللا املزين ثنا علي بن أمحد بن عيسى ثنا أبو اليمان أنبأ شعيب عن الزهري حدثين سامل بن عب
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعطيين العطاء فأقول : عمر قال مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول 

أعطه أفقر إليه مين حىت أعطاين مرة ماال فقلت أعطه أفقر إليه مين فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خذه 
ن هذا املال وأنت غري مشرف وال سائل فخذه وما ال فال تتبعه نفسك رواه فتموله أو تصدق به وما جاءك م

  البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان 

أخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١١٨٢١
احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا عبد اهللا بن  إسحاق ثنا أمحد بن صاحل ثنا بن وهب ح وأخربنا أبو عبد اهللا

: حممد بن يونس ثنا أبو الطاهر أنبأ بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه 
يه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يعطي عمر بن اخلطاب العطاء فيقول له عمر أعطه يا رسول اهللا أفقر إل

مين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خذه فتموله أو تصدق به وما أتاك من هذا املال وأنت غري مشرف وال 
سائل فخذه وما ال فال تتبعه نفسك قال سامل فمن أجل ذلك كان بن عمر ال يسأل الناس شيئا وال يرد شيئا أعطيه 

عن حويطب بن عبد العزى عن عبد اهللا بن السعدي  قال عمرو وحدثين بن شهاب مبثل ذلك عن السائب بن يزيد
  عن عمر بن اخلطاب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر 

حدثنا الشيخ اإلمام أبو الطيب سهل بن حممد بن سليمان ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس  - ١١٨٢٢
جامع بن أيب راشد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال كان : عيسى ثنا شريك عن  بن حممد الدوري ثنا إسحاق بن

رجل يف أهل الشام مرضيا فقال له عمر على ما حيبك أهل الشام قال أغازيهم وأواسيهم قال فعرض عليه عمر 
سلم عرض عشرة آالف قال خذها واستعن هبا يف غزوك قال إين عنها غين قال عمر إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

علي ماال دون الذي عرضت عليك فقلت له مثل الذي قلت يل فقال يل إذا آتاك اهللا ماال مل تسأله ومل تشره إليه 
  نفسك فاقبله فإمنا هو رزق ساقه اهللا إليك 

أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا  - ١١٨٢٣
نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ أيب وشعيب بن الليث قاال أنبأ الليث عن بن ث

أن عبد اهللا بن عامر بعث إىل عائشة بنفقة وكسوة فقالت لرسوله يا بين اين ال أقبل : اهلاد عن عمرو عن املطلب 
الت إين ذكرت شيئا قاله يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أحد شيئا فلما خرج قالت ردوه علي فردوه فق

  قالت قال يا عائشة من أعطاك عطاء بغري مسألة فاقبليه فإمنا هو رزق عرضه اهللا عليك 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا إبراهيم بن احلارث ثنا حيىي بن أيب  - ١١٨٢٤
ما من أحد من الناس يهدي إيل هبدية إال قبلتها : ن سلمة عن ثابت عن أيب رافع أن أبا هريرة قال بكري ثنا محاد ب

باب كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يأخذ صدقة التطوع ويأخذ اهلبة  ١٨فاما املسألة فإين مل أكن أسأل 
اال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن ق - ١١٨٢٥

أن النيب : الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن القاسم بن حممد عن عائشة 



صلى اهللا عليه و سلم دخل فقربت خبزا وآدم البيت فقال أمل أر برمة حلم فقالت ذلك شيء تصدق به علي بريرة 
  قة وهو لنا هدية أخرجاه يف الصحيح من حديث مالك فقال هو هلا صد

أخربنا أبو احلسن حممد بن يعقوب بن أمحد الفقيه بالطابران ثنا أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف  - ١١٨٢٦
الفقيه ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن النضر بن ابنة معاوية بن عمرو وحدثين جدي معاوية بن عمرو ثنا زائدة بن 

اشترت بريرة : لثقفي ثنا مساك بن حرب عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قدامة ا
من أناس من األنصار واشترطوا الوالء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الوالء ملن ويل النعمة قالت وخريها 

شة رضي اهللا عنها حلما فقال رسول اهللا صلى اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان زوجها عبدا وأهدت لعائ
  عليه و سلم هو عليها صدقة وهو لنا هدية أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث زائدة 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني بن احلسن القطان ثنا قطن بن إبراهيم  - ١١٨٢٧
كان رسول اهللا صلى : إبراهيم بن طهمان عن حممد بن زياد عن أيب هريرة قال القشريي ثنا حفص بن عبد اهللا ثنا 

اهللا عليه و سلم إذا أتى بطعام سأل أهدية هو أم صدقة فإن قيل صدقة قال ألصحابه كلوا ومل يأكل وان قيل هدية 
  ضرب بيده فأكل معهم أخرجه البخاري يف الصحيح من حديث إبراهيم بن طهمان 
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لكربى: كتاب  لبيهقي ا   سنن ا
البيهقي : املؤلف  بكر  و  أب بن موسى  بن علي  بن احلسني   أمحد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا احلسن بن سفيان ثنا عبد الرمحن بن سالم ثنا  - ١١٨٢٨
و سلم كان إذا أتى بطعام سأل عنه فإن  أن النيب صلى اهللا عليه: الربيع بن مسلم عن حممد بن زياد عن أيب هريرة 

  قيل هدية أكل منها وإن قيل صدقة مل يأكل منها رواه مسلم يف الصحيح عن عبد الرمحن بن سالم 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو أمحد محزة بن حممد بن العباس ثنا حممد بن محاد ثنا  - ١١٨٢٩
مة ثنا داود بن أيب هند عن مساك بن حرب عن سالمة العجلي عن سلمان قيس بن حفص ثنا مسلمة بن علق

أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جبفنة من خبز وحلم فقال ما هذه يا سلمان قلت صدقة فلم : الفارسي قال 
نأكل اهلدية  يأكل وقال ألصحابه كلوا مث اتيته جبفنة من خبز وحلم فقال ما هذه يا سلمان قلت هدية فأكل قال أنا

   ٤٠وال نأكل الصدقة 

  كتاب اللقطة

 )١   

  باب اللقطة يأكلها الغين والفقري إذا مل تعترف بعد تعريف سنة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا حممد بن نصر ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على  - ١١٨٣٠
جاء رجل إىل رسول : ىل املنبعث عن زيد بن خالد اجلهين أنه قال مالك عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن يزيد مو

اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها مث عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإال 
ؤها فشأنك هبا قال فضالة الغنم قال لك أو ألخيك أو للذئب قال فضالة اإلبل قال مالك وهلا معها سقاؤها وحذا

ترد املاء وتأكل الشجر حىت يلقاها رهبا رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي ورواه البخاري عن عبد اهللا بن 
  يوسف وغريه عن مالك 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ثنا  - ١١٨٣١
وكيع بن اجلراح ثنا سفيان الثوري عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن يزيد موىل  احلسن بن حممد بن الصباح ثنا
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن جاء صاحبها : املنبعث عن زيد بن خالد قال 

  وإال فاستنفقها أخرجاه من حديث الثوري 

مد بن صاحل بن هانئ ثنا حممد بن عمرو احلرشي ثنا القعنيب ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين حم - ١١٨٣٢
سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد األنصاري عن يزيد موىل املنبعث أنه مسع زيد بن خالد اجلهين صاحب رسول اهللا 

رف سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن اللقطة الذهب أو الورق فقال أع: صلى اهللا عليه و سلم يقول 



وكاءها وعفاصها مث عرفها سنة فإن مل تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها 
  إليه أخرجاه يف الصحيح من حديث سليمان بن بالل 

وأخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أخربين أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل  - ١١٨٣٣
از ثنا أمحد بن حفص بن عبد اهللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن عبد اهللا بن يزيد عن البز

سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الشاة الضالة : أبيه يزيد موىل املنبعث عن زيد بن خالد اجلهين أنه قال 
ر وجهه فقال معه سقاؤه وحذاؤه يرد املاء ويرعى فقال لك أو ألخيك أو للذئب وسئل عن البعري فغضب وأمح

الشجر وسئل عن النفقة فقال تعرفها حوال فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإال عرفت وكاءها أو عفاصها مث أفضتها 
  يف مالك فإن جاء صاحبها دفعتها إليه 

ا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وغريمها قالو - ١١٨٣٤
أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب حدثين الضحاك بن عثمان عن أيب النضر عن بسر بن سعيد عن 

سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن مل تعترف فاعرف : زيد بن خالد اجلهين قال 
  فإن جاء صاحبها فارددها إليه رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر عن بن وهب  عفاصها ووكاءها مث كلها

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن  - ١١٨٣٥
ا أبو بكر حممد بن أمحد بن حرب ثنا شعبة أخربين سلمة بن كهيل ح وأخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري ثن

حممويه العسكري ثنا جعفر بن حممد القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة ثنا سلمة بن كهيل قال مسعت سويد بن 
غفلة يقول كنت يف غزوة فوجدت سوطا فأخذته فقال يل زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة اطرحه فأبيت عليهما 

اين وجدت صرة على : ملدينة فلقيت أيب بن كعب فذكرت ذلك له فقال يل فقضينا غزاتنا مث حججت فمررت با
عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيها مائة دينار فأتيت هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يل عرفها 

رفها حوال آخر حوال فعرفتها حوال فلم أجد من يعرفها فعدت إليه فقال عرفها حوال فعرفتها مث عدت إليه فقال ع
فعرفتها مث عدت إليه قال يف الرابعة احفظ عدهتا ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإال فاستمتع هبا قال سلمة ال 
أدري أقال ثالثة أحوال عرفها أو قال حوال لفظ حديث آدم وليس يف حديث سليمان قول سلمة ورواه البخاري 

  حرب وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة يف الصحيح عن آدم بن أيب إياس وسليمان بن 

ورواه وكيع عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل قال يف آخره فإن جاء صاحبها واال فهي كسبيل  - ١١٨٣٦
مالك أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو احلريي وأبو بكر الوراق قاال ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن 

مبعناه دون قول سلمة رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة : ع عن سفيان فذكره أيب شيبة ثنا وكي
ورواه عبد اهللا بن منري عن سفيان وقال يف احلديث وإال فاستمتع هبا ورواه األعمش عن سلمة بن كهيل فقال انتفع 

محاد بن سلمة عن سلمة بن كهيل  هبا ورواه زيد بن أيب أنيسة عن سلمة بن كهيل فقال مث اقض هبا حاجتك ورواه
  فقال واستمتع هبا وكل ذلك يرجع إىل معىن واحد 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  - ١١٨٣٧
عبد اهللا بن  الطيالسي ثنا شعبة قال مسعت خالد احلذاء حيدث عن يزيد بن عبد اهللا بن الشخري عن مطرف بن



من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل : الشخري عن عياض بن محار اجملاشعي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
  أو ذا عدل وال يكتم وال يغيب فإن جاء صاحبها فهو أحق هبا وإال فهو مال اهللا يؤتيه من يشاء 

بو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بن عجالن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أ - ١١٨٣٨
انه سئل : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اهللا بن عمرو بن العاص عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ت عن اللقطة فقال ما كان منها يف طريق املئتاء والقرية اجلامعة فعرفوها سنة فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وان مل يأ
  فهي لك وما كان يف اخلراب ففيها ويف الركاز اخلمس 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد احلميد احلارثي ثنا أبو  - ١١٨٣٩
أن سفيان : أسامة عن الوليد بن كثري حدثين عمرو بن شعيب عن عمرو وعاصم ابىن سفيان بن عبد اهللا بن ربيعة 

بن عبد اهللا وجد عيبة فأتى هبا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال عرفها سنة فإن عرفت فذاك وإال فهي لك فلم 
تعرف فلقيه هبا القابل يف املوسم فذكرها له فقال عمر هي لك فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرنا بذلك قال 

روينا عن عائشة رضي اهللا عنها ان امرأة سألتها عن اللقطة ال حاجة يل فيها فقبضها عمر فجعلها يف بيت املال و
  فقالت استمتعي هبا 

أخربنا حممد بن موسى بن الفضل ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي  - ١١٨٤٠
: ب رضي اهللا عنه أنه أخربين الدراوردي عن شريك بن عبد اهللا بن أيب منر عن عطاء بن يسار عن علي بن أيب طال

وجد دينارا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكره للنيب صلى اهللا عليه و سلم فامره أن يعرفه فلم 
يعترف فأمره أن يأكله مث جاء صاحبه فأمره أن يغرمه قال الشافعي رمحه اهللا وعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ممن 

  بين هاشم  حترم عليه الصدقة ألنه من صلبية

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع قال مسعت الشافعي حكاية عن رجل  - ١١٨٤١
رأيت عبد اهللا يعين بن مسعود أتاه رجل بصرة خمتومة فقال قد : عن شعبة عن أيب قيس قال قال مسعت هزيال يقول 

الشافعي وهكذا السنة الثابتة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ورووا عرفتها ومل أجد من يعرفها قال استمتع هبا قال 
حديثا عن عامر عن أبيه عن عبد اهللا أنه اشترى جارية فذهب صاحبها فتصدق بثمنها وقال اللهم عن صاحبها فإن 

حديث عبد  كره فلي وعلي الغرم مث قال وهكذا يفعل باللقطة فخالفوا السنة يف اللقطة اليت ال حجة معها وخالفوا
اهللا بن مسعود الذي يوافق السنة وهو عندهم ثابت واحتجوا هبذا احلديث وهم خيالفونه فيما هو فيه بعينه قال 

  الشيخ وقد روي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه من قوله ما يوافق قول العراقيني 

بن أيوب ثنا أبو عمر حفص بن عمر ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أمحد بن هارون إمالء ثنا حممد - ١١٨٤٢
أن رجال من بين رؤاس وجد صرة فأتى هبا عليا رضي اهللا عنه فقال إين : شعبة عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة 

وجدت صرة فيها دراهم وقد عرفتها ومل أجد من يعرفها وجعلت اشتهي ان ال جييء من يعرفها قال تصدق هبا فإن 
ه األجر وان مل يرض غرمتها وكان لك األجر عاصم بن ضمرة غري قوي وقد روينا عن جاء صاحبها فرضي كان ل

علي رضي اهللا عنه مرفوعا جواز األكل ورويناه بأسانيد صحاح موصولة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وسنة 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الثابتة أوىل باالتباع وباهللا التوفيق 



و زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ أخربنا أب - ١١٨٤٣
أن رجال وجد لقطة فجاء إىل عبد اهللا بن عمر فقال له إين : الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع 

ت قال ال آمرك أن تأكلها ولو وجدت لقطة فماذا ترى فقال له بن عمر عرفها قال قد فعلت قال زد قال قد فعل
شئت مل تأخذها زاد أبو سعيد يف روايته قال الشافعي بن عمر لعله أن ال يكون مسع احلديث عن النيب صلى اهللا عليه 

  و سلم يف اللقطة ولو مل نسمعه انبغى أن نقول ال يأكلها كما قال بن عمر 

جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا قبيصة ثنا سفيان عن وأخربنا أبو احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن  - ١١٨٤٤
   ٢وسئل عن اللقطة قال ادفعها إىل األمري : حبيب بن أيب ثابت قال مسعت بن عمر 

  باب ما جيوز له أخذه وما ال جيوز مما جيده

احلكم بن أعني أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد  - ١١٨٤٥
املصري أنبأ بن وهب أخربين مالك بن أنس وعمرو بن احلارث وسفيان بن سعيد الثوري وغريهم أن ربيعة بن أيب 

أتى رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : عبد الرمحن حدثهم عن يزيد موىل املنبعث عن زيد بن خالد اجلهين أنه قال 
عرف عفاصها ووكاءها مث عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإال فشأنك هبا و سلم وأنا معه فسأله عن اللقطة فقال ا

قال فضالة الغنم قال لك أو ألخيك أو للذئب قال فضالة اإلبل قال معها حذاؤها وسقاؤها وترد املاء وتأكل 
ن الشجر حىت يلقاها رهبا أخرجه البخاري يف الصحيح من حديث مالك والثوري ورواه مسلم عن أيب الطاهر عن ب

  وهب عن ثالثتهم 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ أبو عبد اهللا الصويف ثنا حيىي بن  - ١١٨٤٦
أيوب ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا قتيبة بن سعيد قاال ثنا إمساعيل بن 

أن رجال سأل رسول اهللا صلى : بن أيب عبد الرمحن عن يزيد موىل املنبعث عن زيد بن خالد اجلهين جعفر عن ربيعة 
اهللا عليه و سلم عن اللقطة فقال عرفها سنة مث اعرف وكاءها وعفاصها مث استنفق هبا فإن جاء رهبا فأدها إليه فقال 

ذئب قال يا رسول اهللا فضالة اإلبل قال فغضب يا رسول اهللا فضالة الغنم قال خذها فإمنا هي لك أو ألخيك أو لل
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت امحرت وجنتاه أو أمحر وجهه قال ما لك وهلا معها حذاؤها وسقاؤها حىت 

يلقاها رهبا وقال حيىي بن أيوب دعها حىت يلقاها رهبا رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة ورواه مسلم عن حيىي بن 
  ة وعلي بن حجر أيوب وقتيب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب احلافظ وحيىي بن منصور القاضي وحممد بن إبراهيم  - ١١٨٤٧
اهلامشي قالوا ثنا حممد بن عمرو احلرشي ح وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور 

ثنا سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد عن يزيد موىل املنبعث أنه مسع  القاضي ثنا حممد بن عمرو قشمرد أنبأ القعنيب
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن : زيد بن خالد اجلهين صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

ة عندك اللقطة الذهب أو الورق فقال أعرف وكاءها وعفاصها مث عرفها سنة فإن مل تعترف فاستنفقها ولتكن وديع
فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة اإلبل فقال ما لك وهلا دعها فإن معها حذاءها وسقاءها 



ترد املاء وتأكل الشجر حىت جيدها رهبا وسأله عن الشاة فقال خذها فإمنا هي لك أو ألخيك أو للذئب رواه 
  ه مسلم عن القعنيب البخاري يف الصحيح عن بن أيب أويس عن سليمان وروا

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد احلميد احلارثي ثنا أبو  - ١١٨٤٨
مسعت رجال من مزينة سأل رسول اهللا : أسامة عن الوليد بن كثري حدثين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 

الة من اإلبل فقال معها سقاؤها وحذاؤها ال يأكلها الذئب ترد املاء وتأكل صلى اهللا عليه و سلم وأنا أمسع عن الض
الشجر فدعها مكاهنا حىت يأيت باغيها قال فضالة الغنم قال لك أو ألخيك أو للذئب امجعها حىت يأتيها باغيها قال 

ا إليه واال فهي لك قال يا اللقطة جيدها قال ما كان يف العامرة والسبيل الغامرة فعرفها سنة فإن جاء باغيها فأده
رسول اهللا فما يوجد يف القرية اخلراب العادي قال فيه ويف الركاز اخلمس ورواه عمرو بن احلارث وهشام بن سعد 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمر ومبعناه قال فيه فكيف ترى يف ضالة الغنم قال طعام مأكول لك 

  خيك ضالته وقد مضى بإسناده يف كتاب الزكاة أو ألخيك أو للذئب احبس على أ

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - ١١٨٤٩
ثنا حممد بن أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد عن أيب حيان التيمي حدثين الضحاك خال املنذر بن جرير عن املنذر بن جرير 

ع أيب بالبوازيج بالسواد فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها فقال ما هذه البقرة قالوا بقرة حلقت بالبقر كنت م: قال 
  فأمر هبا فطردت حىت توارت مث قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال يأوي الضالة اال ضال 

داد ثنا إمساعيل بن علي اخلطيب ثنا معاذ أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر املقرئ بن احلمامي ببغ - ١١٨٥٠
يا : بن املثىن حدثين عبد الرمحن بن املبارك ثنا وهيب ثنا أيوب عن أيب العالء عن أيب مسلم عن اجلارود قال قلت 

رسول اهللا تأيت علي ضالة اإلبل فأتركها فقال ضالة املسلم حرق النار وكذلك رواه محاد بن زيد عن أيوب وكذلك 
  ة عن أيب العالء رواه قتاد

أخربناه علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا هشام بن علي ثنا عمرو بن مرزوق ثنا هشام عن  - ١١٨٥١
ضالة املؤمن حرق النار وكذلك : قتادة عن أيب العالء عن أيب مسلم عن اجلارود أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  زيد بن عبد اهللا بن الشخري يف إحدى الروايتني عنه رواه خالد احلذاء عن أيب العالء ي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا سعيد بن عامر ثنا  - ١١٨٥٢
 أتينا رسول اهللا صلى اهللا: شعبة عن خالد احلذاء عن يزيد بن عبد اهللا بن الشخري عن أيب مسلم عن اجلارود قال 

عليه و سلم وحنن على إبل عجاف فقلنا يا رسول اهللا انا منر باجلرف فنجد إبال فنركبها فقال ضالة املسلم حرق 
  النار وقيل عنه عن يزيد عن أخيه مطرف عن اجلارود 

أخربناه أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا حممد بن حيىي  - ١١٨٥٣
وأمحد بن يوسف السلمي قاال ثنا عبد الرزاق أنبأ سفيان عن خالد احلذاء عن يزيد بن عبد اهللا بن الشخري  الذهلي

ضالة املسلم حرق النار فال : عن مطرف بن الشخري عن اجلارود العبدي يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  قيل عن مطرف بن عبد اهللا بن الشخري عن أبيه  تقربنها وقد قيل عنه عن مطرف عن أيب مسلم عن اجلارود وقد



أخربنا األستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم اإلسفرائيين أنبأ دعلج بن أمحد السجزي ثنا  - ١١٨٥٤
علي بن عبد العزيز ثنا القاسم بن سالم ثنا حيىي بن سعيد عن محيد الطويل عن احلسن عن مطرف بن عبد اهللا عن 

  ال سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إنا نصيب هوامي اإلبل فقال ضالة املسلم أو املؤمن حرق النار أبيه أن رج

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن  - ١١٨٥٥
من أخذ : هللا عنه قال وهو مسند ظهره إىل الكعبة حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب رضي ا

  ضالة فهو ضال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا أبو  - ١١٨٥٦
ى يف الضوال مسعت أعرابيا من بين سليم سأله يعين بن عباس عن الضوال فقال ما تر: خيثمة ثنا أبو اجلويرية قال 

قال من أكل من الضوال فهو ضال قال ما ترى يف الضوال قال من أكل من الضوال فهو ضال مث سكت الرجل 
وأخذ بن عباس يفيت الناس يقول أبو اجلويرية فتوى كثرية ال أحفظها فقال األعرايب أراك قد اصدرت الناس غريي 

أشد مسألتك قال استغفر اهللا وأتوب إليه وأجل ما صنعت  أفترى يل توبة قال ويلك ال تسأل هذه املسألة قال وما
حىت فرغ من } يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم { قال أتدري فيما نزلت هذه اآلية 

اآلية كلها قال كان قوم يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استهزاء فيقول الرجل من أيب ويقول الرجل يضل 
ناقته أين ناقيت فأنزل اهللا عز و جل فيه هذه اآلية رواه البخاري يف الصحيح عن الفضل بن سهل عن أيب النضر 

  خمتصرا 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا خملد بن خالد ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن  - ١١٨٥٧
ضالة اإلبل املكتومة : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  عمرو بن مسلم عن عكرمة أحسبه عن أيب هريرة

   ٣غرامتها ومثلها معها 

  باب الرجل جيد ضالة يريد ردها على صاحبها ال يريد أكلها

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ١١٨٥٨
عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب حدثين عمرو بن احلارث عن بكر بن سوادة عن أيب سامل  يعقوب ثنا حممد بن

من آوى ضالة فهو : اجليشاين عن زيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
  ضال ما مل يعرفها رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر عن بن وهب 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا حممد بن رمح ثنا يزيد بن  - ١١٨٥٩
وجد بعريا فأتى به عمر بن : هارون أنبأ حيىي بن سعيد األنصاري عن سليمان بن يسار عن ثابت بن الضحاك أنه 

قد شغلين عن عملي فقال له اذهب فأرسله من  اخلطاب رضي اهللا عنه فأمره أن يعرفه مث رجع إىل عمر فقال إنه
  حيث أخذته ومبعناه رواه مالك بن أنس وليس فيه ما يدل على سقوط الضمان عنه إذا ارسلها فهلكت 



وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك أنه مسع بن  - ١١٨٦٠
وال اإلبل يف زمان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إبال مؤبلة تناتج ال ميسها أحد حىت إذا كانت ض: شهاب يقول 

   ٤كان زمان عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أمر مبعرفتها وتعريفها مث تباع فإذا جاء صاحبها أعطي مثنها 

  باب االختيار يف أخذ اللقطة إذا كان من أهل األمانة ومن اختار تركها

نا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أخرب - ١١٨٦١
أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن 

 ال أدعه تأكله السباع ألستمتعن به صوحان وسلمان بن ربيعة فالتقطت سوطا بالعذيب فقاال دعه دعه قلت واهللا
أحسنت أحسنت إين وجدت على عهد رسول اهللا صلى اهللا : فقدمت على أيب بن كعب فذكرت ذلك له فقال 

عليه و سلم صرة فيها مائة دينار فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال عرفها حوال فعرفتها حوال مث اتيته فقال 
 أتيته فقال عرفها حوال مث أتيت هبا بعد أحوال ثالثة فقال اعرف عددها ووكاءها عرفها حوال فعرفتها حوال مث

ووعاءها فإن جاء أحد خيربك بعددها ووكائها فادفعها إليه وإال فاستمتع هبا أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث 
  سفيان الثوري 

صري ثنا أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب أنبأ أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا الب - ١١٨٦٢
ال ترفعها من األرض لست منها يف : يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن قابوس بن أيب ظبيان عن أبيه عن بن عباس قال 
   ٥شيء يعين اللقطة وقول عبد اهللا بن عمر يف ذلك قد مضى يف املسألة األوىل 

  باب تعريف اللقطة ومعرفتها واإلشهاد عليها

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك  - ١١٨٦٣
جاء رجل إىل رسول اهللا : عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن يزيد موىل املنبعث عن زيد بن خالد اجلهين أنه قال 

عفاصها ووكاءها مث عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإال فشأنك صلى اهللا عليه و سلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف 
  هبا أخرجاه يف الصحيح من حديث مالك ومبعناه رواه سليمان بن بالل عن ربيعة وحيىي بن سعيد عن يزيد 

ورواه إمساعيل بن جعفر عن ربيعة فقال يف احلديث عرفها سنة مث أعرف وكاءها وعفاصها مث استنفق  - ١١٨٦٤
رهبا فأدها إليه أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا إمساعيل  هبا فإن جاء
  فذكره وقد مضى بطوله ورواه الثوري عن ربيعة كما : بن جعفر 

دبري أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أمحد اللخمي ثنا إسحاق ال - ١١٨٦٥
ثنا عبد الرزاق ح قال وثنا حفص بن عمر ثنا قبيصة عن سفيان الثوري عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن يزيد موىل 

جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فسأله عن اللقطة : املنبعث عن زيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنه قال 
ءها فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإال فاستنفقها أو استمتع هبا فقال عرفها سنة مث أعرف عفاصها ووكاءها ووعا

فقال يا رسول اهللا ضالة الغنم فقال إمنا هي لك أو ألخيك أو للذئب فسأله عن ضالة اإلبل فتغري وجهه وقال ما لك 



رين عن وهلا معها حذاؤها وسقاؤها ترد املاء تأكل الشجر دعها حىت تلقى رهبا أخرجه البخاري من وجهني آخ
  الثوري دون قوله وعاءها وقال فإن جاء أحد خيربك هبا وإال فاستنفقها 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد  - ١١٨٦٦
ن زيد بن خالد اجلهين بن أيب بكر ثنا أبو بكر احلنفي ثنا الضحاك بن عثمان عن سامل أيب النضر عن بسر بن سعيد ع

من التقط لقطة فليعرفها سنة فإن جاء رهبا وإال فليعرف عددها ووكاءها مث : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
ليأكلها فإن جاء صاحبها فلريدها عليه رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن منصور عن أيب بكر احلنفي إال أنه 

  ال فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها قال يف متنه فإن اعترفت فأدها وإ

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن الفرج يعين األزرق ثنا  - ١١٨٦٧
أنه كان يف غزوة فوجد سوطا فاخذه فقال زيد : أبو النضر ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال مسعت سويد بن غفلة 

ربيعة اطرحه قال فأبيت عليهما فقضينا غزاتنا مث حججت فمررت باملدينة فأتيت أيب بن بن صوحان وسلمان بن 
كعب فذكرت ذلك له فقال إين وجدت صرة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيها مائة دينار فأتيت 

يه فقال مثل ذلك ثالث النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال عرفها حوال فعرفتها حوال فلم أجد أحدا يعرفها فعدت إل
مرات فقال احفظ عدهتا ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإال فاستمتع هبا قال فاستمتعت هبا قال سلمة ال 

  أدري عرفها حوال إىل ثالثة أحوال أو يف احلول أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث شعبة 

بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا جرير عن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل - ١١٨٦٨
كنا حجاجا فوجدت سوطا فذكر احلديث دون تسمية زيد : األعمش عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال 

بن صوحان وسلمان بن ربيعة وقال يف آخره فقلت قد عرفتها فقال انتفع هبا واحفظ وعاءها وخرقتها وأحص 
  مسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد عددها رواه 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا مسدد ثنا  - ١١٨٦٩
خالد بن عبد اهللا ثنا خالد احلذاء عن أيب العالء عن مطرف عن عياض بن محار اجملاشعي قال قال رسول اهللا صلى 

جد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل وال يكتم وال يغيب فإذا وجد صاحبها فلريدها من و: اهللا عليه و سلم 
  عليه وإال فهي مال اهللا يؤتيه من يشاء 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ١١٨٧٠
أن أباه أخربه أنه نزل منزال بطريق الشام فوجد صرة : د اهللا بن بدر مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عب

فيها مثانون دينارا فذكر ذلك لعمر بن اخلطاب فقال له عمر رضي اهللا عنه عرفها على أبواب املسجد واذكرها ملن 
   ٦يقدم من الشام سنة فإذا مضت السنة فشأنك هبا 

  باب بيان مدة التعريف



لد اجلهين وعبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم اتفقت رواية زيد بن خا
على تعريف اللقطة سنة واحدة وقد مضت الرواية عنهما وكذلك عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن النيب 

يث سلمة بن كهيل عن صلى اهللا عليه و سلم وعن عقبة بن سويد عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأما حد
سويد بن غفلة عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فرواية األعمش وزيد بن أيب أنيسة 

ومحاد عن سلمة بن كهيل تدل على أنه يعرفها ثالثة أحوال وروينا عن شعبة عن سلمة كذلك قال شعبة فلقيته بعد 
  و حوال واحدا ذلك مبكة فقال ال أدري ثالثة أحوال أ

أخربناه أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة أخربين سلمة  - ١١٨٧١
غزوت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطا فأخذته : بن كهيل قال مسعت سويد بن غفلة يقول 

من يعرفه وإال استمتعت به فأبيت عليهما فلما رجعنا من غزاتنا فقاال يل ألقه فقلت ال ولكين أعرفه فإن وجدت 
قضى يل اين حججت فأتيت املدينة فلقيت أيب بن كعب فأخربته بشأن السوط وبقوهلما فقال أيب بن كعب وجدت 
صرة فيها مائة دينار على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكرت 

لك له فقال عرفها حوال فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثالث مرات فقال أحفظ عددها ووكاءها ووعاءها فإن جاء ذ
صاحبها وإال فاستمتع هبا قال شعبة فلقيت سلمة بعد ذلك فقال ال أدري ثالثة أحوال أو حوال واحدا فأعجبين هذا 

عن شعبة عن سلمة قال شعبة فسمعته بعد عشر سنني احلديث فقلت أليب صادق تعال فامسعه منه ورواه هبز بن أسد 
  يقول عرفها عاما واحدا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا عبد الرمحن بن بشر ثنا هبز  - ١١٨٧٢
مث يذكر فيثبت  فذكره رواه مسلم يف الصحيح عن عبد الرمحن وكأن سلمة بن كهيل كان يشك فيه: ثنا شعبة 

  على عام واحد 

وأما ما أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن  - ١١٨٧٣
يعقوب ثنا أمحد بن عيسى ثنا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث أن بكري بن األشج حدثه أن عبيد اهللا بن مقسم 

أن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وجد دينارا فأتى به فاطمة عليهما : ي حدثه عن رجل عن أيب سعيد اخلدر
السالم فقالت هذا رزق رزقنا اهللا عز و جل هللا احلمد فاشتري به حلما وطعاما فهيأ طعاما فقال لفاطمة عليها السالم 

اهللا عليه و سلم فلما أتى  ارسلي إىل أبيك فتخربيه فأن رآه حالال أكلناها فلما صنعوا طعاما دعوا رسول اهللا صلى
ذكروا ذلك له فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هو رزق اهللا فأكل منه وأكلوا فلما كان بعد ذلك أتت امرأة 

  تنشد الدينار انشد اهللا الدينار فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا علي أد الدينار 

بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا جعفر بن مسافر ثنا بن أيب فديك ثنا  وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو - ١١٨٧٤
أن علي بن أيب طالب دخل على فاطمة وحسن : موسى بن يعقوب الزمعي عن أيب حازم عن سهل بن سعد أخربه 

وحسني عليهم السالم يبكيان فقال ما يبكيهما قالت اجلوع فخرج علي رضي اهللا عنه فوجد دينارا بالسوق فجاء 
إىل فاطمة عليها السالم فأخربها فقالت اذهب إىل فالن اليهودي فخذ لنا دقيقا فجاء اليهودي فاشترى به دقيقا 

فقال اليهودي أنت خنت هذا الذي يزعم أنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال نعم قال فخذ دينارك ولك 
م فأخربها فقالت اذهب إىل فالن اجلزار فخذ لنا الدقيق فخرج علي رضي اهللا عنه حىت جاء هبا فاطمة عليها السال



بدرهم حلما فذهب ورهن الدينار بدرهم حلما فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت فأرسلت إىل أبيها فجاءهم فقال يا 
رسول اهللا أذكر لك فإن رأيته لنا حالال أكلناه وأكلت من شأنه كذا وكذا فقال كلوا باسم اهللا فأكلوا فبينا هم 

ا غالم ينشد اهللا واإلسالم الدينار فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدعى به فسأله فقال سقط مين يف مكاهنم إذ
السوق فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم يا علي اذهب إىل اجلزار فقل له أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم إليه قال الشيخ ظاهر لك أرسل إيل بالدينار ودرمهك علي فأرسل به فدفعه رسول 
احلديث عن علي رضي اهللا عنه يف هذا الباب يدل على أنه انفقه قبل التعريف يف الوقت وقد روينا عن عطاء بن 

يسار عن علي رضي اهللا عنه يف هذه القصة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمره أن يعرفه فلم يعترف فامره أن يأكله 
تلك الرواية انه شرط التعريف يف الوقت وأباح أكله قبل مضي السنة واألحاديث اليت وردت يف اشتراط  وظاهر

التعريف سنة يف جواز األكل أصح وأكثر فهي أوىل وحيتمل أن يكون إمنا أباح له انفاقه قبل مضي سنة لوقوع 
  اللقطة واهللا أعلم  االضطرار إليه والقصة تدل عليه وحيتمل أنه مل يشترط مضي سنة يف قليل

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا اهليثم بن خالد اجلهين ثنا وكيع عن  - ١١٨٧٥
انه التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب : سعد بن أوس عن بالل بن حيىي العبسي عن علي عليه السالم 

لي فقطع منه قرياطني فاشترى به حلما يف منت هذا احلديث اختالف ويف أسانيده الدقيق فرد عليه الدينار فأخذه ع
   ٧ضعف واهللا أعلم 

  باب ما جاء يف قليل اللقطة ظاهر األحاديث عن زيد بن خالد اجلهين وعبد

 - ١١٨٧٦اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يدل على التسوية بني قليل اللقطة وكثريها يف التعريف 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو علي احلسني بن علي احلافظ إمالء ثنا أمحد بن احلسني العجلي بالكوفة ثنا أبو 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : كريب ثنا أبو أسامة عن زائدة عن منصور عن طلحة بن مصرف عن أنس بن مالك 
ة ألكلتها رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب وقال و سلم مر بتمرة بالطريق فقال لوال أن تكون من الصدق

  البخاري وقال زائدة عن منصور فذكره 

أخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح ثنا أبو جعفر بن دحيم ثنا حممد بن احلسني بن أيب احلنني  - ١١٨٧٧
مر رسول اهللا : عنه قال القزاز ثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان عن منصور عن طلحة بن مصرف عن أنس رضي اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم على مترة يف الطريق مطروحة فقال لوال أين أخشى أن تكون من الصدقة ألكلتها قال ومر بن 
عمر بتمرة مطروحة يف الطريق فأكلها رواه البخاري يف الصحيح عن قبيصة وأخرجه مسلم من وجه آخر عن 

 هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال أنه قال اين ألدخل بييت الثوري دون بن عمر وقد رويناه من حديث أيب
  أجد التمرة ملقاة على فراشي ويف رواية وال أدري أمن متر الصدقة أو من متر أهلي فأدعها وذلك ال يتناول اللقطة 

الرمحن الدمشقي ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا سليمان بن عبد  - ١١٨٧٨
وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا الوليد بن محاد الرملي ثنا سليمان بن عبد الرمحن ثنا حممد بن 

رخص لنا رسول اهللا صلى اهللا : شعيب عن املغرية بن زياد عن أيب الزبري املكي أنه حدثه عن جابر بن عبد اهللا قال 
وط واحلبل واشباهه يلتقط الرجل ينتفع به لفظ حديث أيب داود ويف رواية الرملي قال عليه و سلم يف العصا والس



عن أيب الزبري والباقي سواء قال أبو داود رواه النعمان بن عبد السالم عن املغرية أيب سلمة بإسناده قال الشيخ 
  وكأن حممد بن شعيب عنه أخذه 

أمحد بن عدي ثنا جعفر بن أمحد بن عاصم ثنا هشام بن عمار ثنا فقد أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو  - ١١٨٧٩
قال رخص لنا رسول اهللا : حممد بن شعيب أخربين رجل حدثين أبو سلمة املغرية بن زياد عن أيب الزبري عن جابر 

عن جابر صلى اهللا عليه و سلم فذكره ومل يذكر احلبل قال أبو داود ورواه شبابة عن مغرية بن مسلم عن أيب الزبري 
  قال كانوا مل يذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الشيخ يف رفع هذا احلديث شك ويف إسناده ضعف واهللا أعلم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا يزيد بن هارون ثنا  - ١١٨٨٠
جدته حكيمة عن يعلى بن مرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  إسرائيل ثنا عمر بن عبد اهللا بن يعلى عن

من التقط لقطة يسرية حبال أو درمها أو شبه ذلك فليعرفه ثالثة أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام تفرد به : 
  مر عمر بن عبد اهللا بن يعلى وقد ضعفه حيىي بن معني ورماه جرير بن عبد احلميد وغريه بشرب اخل

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ حدثين علي بن محشاذ ثنا يزيد بن اهليثم ثنا إبراهيم بن أيب الليث ثنا  - ١١٨٨١
سئلت عن التقاط : األشجعي عن سفيان عن طلحة بن حيىي القرشي عن بن فروخ موىل طلحة قال مسعت أم سلمة 

ا قال واحلبل قالت واحلبل قال واحلذاء قالت واحلذاء قال السوط فقالت يلتقط سوط أخيه يصل به يديه ما أرى بأس
والوعاء قالت ال أحل ما حرم اهللا الوعاء يكون فيه النفقة ويكون فيه املتاع وعن سفيان عن الربيع بن صبيح عن 

   ٨احلسن أنه رخص يف السوط والعصا والسري جيده يستمتع به 

  همباب ما جاء يف اتباع احلصادين وأخذ ما يسقط من

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن  - ١١٨٨٢
ال : عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه عن أم الدرداء رضي اهللا عنها قالت قال يل أبو الدرداء رضي اهللا عنه 

فانظري ما يسقط منهم فخذيه فاخبطيه مث اطحنيه مث اعجنيه تسأيل أحدا شيئا قلت إن احتجت قال تتبعي احلصادين 
  مث كليه وال تسأيل أحدا شيئا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن محدان اجلالب هبمذان ثنا أبو حامت حممد بن إدريس ثنا  - ١١٨٨٣
ما أخطت يد احلاصد أو جنت : ول سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم قال مسعت األوزاعي يق

   ٩يد القاطف فليس لصاحب الزرع عليه سبيل إمنا هو للمارة وأبناء السبيل 

  باب ما جاء يف إنشاد الضالة يف املسجد

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا علي بن احلسن اهلاليل ثنا املقرئ ثنا  - ١١٨٨٤
أبا األسود أخربين أبو عبد اهللا موىل شداد ح وأنبأ أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن حيوة قال مسعت 

قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين حيوة بن شريح عن 
با هريرة يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و حممد بن عبد الرمحن عن أيب عبد اهللا موىل شداد بن اهلاد أنه مسع أ



من مسع رجال ينشد يف املسجد ضالة فليقل ال أداها اهللا إليك فإن املساجد مل تنب هلذا رواه مسلم عن : سلم يقول 
  أيب الطاهر عن بن وهب وعن زهري بن حرب عن املقرئ 

ن يعقوب ثنا إبراهيم بن حممد الصيدالين ثنا قتيبة بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد ب - ١١٨٨٥
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مسع : سعيد ثنا جرير عن حممد بن شيبة عن علقمة بن مرثد عن بن بريدة عن أبيه 

جد أعرابيا أو رجال يقول من دعا إىل اجلمل األمحر فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال وجدت إمنا بنيت هذه املسا
   ١٠ملا بنيت له رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة 

  باب ما جاء فيمن يعترف اللقطة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن سلمان الفقيه ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا حجاج بن  - ١١٨٨٦
عيل قاال ثنا محاد ثنا سلمة بن منهال ح وأنبأ أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمسا

فذكر احلديث عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف اللقطة : كهيل عن سويد بن غفلة 
قال يف التعريف عرفها عامني أو ثالثة وقال أعرف عددها ووعاءها ووكاءها واستنفع هبا فإن جاء صاحبها فعرف 

ه قال أبو داود ليس يقول إال محاد فعرف عددها قال الشيخ قد أخرجه مسلم من عددها ووكاءها فادفعها إلي
  حديث هبز عن محاد بن سلمة وهذه اللفظة قد أتى مبعناها سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل 

أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد  - ١١٨٨٧
لرزاق أنبأ سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و ا

اعرف عددها ووكاءها ووعاءها فإن جاء أحد خيربك بعددها ووكاءها فادفعها إليه وإال : سلم يف اللقطة فقال 
   عن الثوري فاستمتع هبا أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث عبد اهللا بن منري

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا متتام ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل  - ١١٨٨٨
فذكر احلديث قال يف آخره وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أحص عددها ووكاءها وخيطها فإن جاء صاحبها : 

  مبعناه روي يف إحدى الروايتني عن زيد بن أيب أنيسة عن سلمة فعرف الصفة فأعطه إياها وإال فاستنفع هبا و

وأخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل عن محاد بن سلمة  - ١١٨٨٩
 عليه و عن حيىي بن سعيد وربيعة عن يزيد موىل املنبعث عن زيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا

يف حديث اللقطة قال فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه قال أبو داود قال محاد أيضا عن : سلم 
  عبيد اهللا بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله 

ي حممد بن أمحد ثنا علي بن عثمان ثنا محاد أخربناه أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا العوذ - ١١٨٩٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عبيد اهللا بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو 

سئل عن ضالة اإلبل فذكر احلديث قال مث سأله عن اللقطة فقال أعرف عددها ووعاءها وعفاصها وعرفها عاما فإن 
عددها وعفاصها فأدفعها إليه وإال فهي لك قال أبو داود وهذه الزيادة اليت زادها محاد بن جاء صاحبها فعرف 



سلمة يف حديث سلمة بن كهيل وحيىي بن سعيد وربيعة وعبيد اهللا ان جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها 
  إليه ليست مبحفوظة قال الشيخ قد رويناه عن الثوري عن سلمة بن كهيل 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن  - ١١٨٩١
جاء أعرايب إىل النيب : سفيان عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن حدثين يزيد موىل املنبعث عن زيد بن خالد اجلهين قال 

عفاصها ووكاءها فإن جاء أحد خيربك هبا وإال فاستنفقها صلى اهللا عليه و سلم بلقطة فقال عرفها سنة مث أعرف 
وذكر باقي احلديث رواه البخاري يف الصحيح عن عمرو بن عباس عن عبد الرمحن بن مهدي هبذا اللفظ ورواه عن 

حممد بن يوسف عن سفيان فإن جاء أحد خيربك بعفاصها ووكائها وإال فاستنفق هبا وهذه اللفظة ليست يف رواية 
  فيشبه أن تكون غري حمفوظة كما قال أبو داود أكثرهم 

: وقد أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال  - ١١٨٩٢
قال الشافعي أفىت امللتقط إذا عرف العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع يف نفسه أنه مل يدع باطال أن يعطيه وال 

 احلكم إال ببينة تقوم عليها كما تقوم على احلقوق مث ساق الكالم إىل أن قال وإمنا قوله صلى اهللا عليه و أجربه يف
سلم اعرف عفاصها ووكاءها واهللا أعلم أن يؤدي عفاصها ووكاءها مع ما يؤدي منها وليعلم إذا وضعها يف ماله 

عترف وهذا األظهر إمنا قول رسول اهللا صلى اهللا أهنا اللقطة دون ماله وقد حيتمل أن يكون استدل على صدق امل
عليه و سلم البينة على املدعي فهذا مدعي أرأيت لو أن عشرة أو أكثر وصفوها كلهم فاصابوا صفتها ألنا أن 

نعطيهم إياها يكونون شركاء فيها ولو كانوا ألفا أو الفني وحنن نعلم أن كلهم كاذب إال واحدا بغري عينه ولعل 
   ١١يكون كاذبا ليس يستحق أحد بالصفة شيئا الواحد أن 

  باب ما جاء فيمن أحيا حسريا

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد قال وثنا موسى  - ١١٨٩٣
ا الشعيب حدثه أن رسول ثنا أبان عن عبيد اهللا بن محيد بن عبد الرمحن احلمريي عن الشعيب قال غري أبان أن عامر

من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له قال : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
يف حديث أبان قال عبيد اهللا فقلت عمن قال عن غري واحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أبو 

  ني وأمت داود هذا لفظ حديث محاد وهو أب

وأخربنا أبو علي أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن عبيد عن محاد بن زيد عن خالد احلذاء عن  - ١١٨٩٤
من ترك دابة : عبيد اهللا بن محيد بن عبد الرمحن عن الشعيب يرفع احلديث إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

  مبهلك فأحياها رجل فهي ملن أحياها 

وأخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا  - ١١٨٩٥
من قامت عليه دابته فتركها فهي ملن أحياها قلت : منصور عن عبيد اهللا بن محيد احلمريي قال مسعت الشعيب يقول 

من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذا عمن هذا يا أبا عمرو فقال ان شئت عددت لك كذا وكذا 
  حديث خمتلف يف رفعه وهو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم منقطع وكل أحد أحق مباله حىت جيعله لغريه واهللا أعلم 



يف : وأخربنا أبو حازم أنبأ أبو الفضل أنبأ أمحد ثنا سعيد بن منصور ثنا خالد ثنا مطرف عن الشعيب  - ١١٨٩٦
دابته فاخذها رجل فأصلحها قال قال الشعيب هذا قد قضى فيه ان كان سيبها يف كأل وماء وامن رجل سيب 

   ١٢فصاحبها أحق هبا وإن كان سيبها يف مفازة وخمافة فالذي أخذها أحق هبا 

  باب ال حتل لقطة مكة إال ملنشد

مسعود ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا شيبان  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس احملبويب ثنا سعيد بن - ١١٨٩٧
يف قصة مكة ال خيتلي : عن حيىي بن أيب كثري أخربين أبو سلمة أن أبا هريرة أخربه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

شوكها وال يعضد شجرها وال يلتقط ساقطتها إال منشد أخرجه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم عن شيبان ورواه 
  ق بن منصور عن عبيد اهللا بن موسى مسلم عن إسحا

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا حممد بن رافع ثنا حيىي بن  - ١١٨٩٨
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : آدم ثنا مفضل بن مهلهل عن منصور عن جماهد عن طاوس عن بن عباس قال 

ا البلد حرام حرمه اهللا مل حيل فيه القتل ألحد قبلي وأهنا أحلت يل ساعة فهو حرام حرمه سلم يوم فتح مكة أن هذ
اهللا إىل يوم القيامة ال ينفر صيده وال يعضد شوكه وال يلتقط لقطته إال من عرفها وال خيتلى خاله فقال العباس إال 

ن رافع وأخرجاه من حديث جرير عن األذخر فإنه لبيوهتم فقال إال األذخر رواه مسلم يف الصحيح عن حممد ب
  منصور 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا القاسم بن زكريا ثنا العباس بن عبد العظيم  - ١١٨٩٩
العنربي ثنا روح ثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ها وال يعضد عضاهها وال ينفر صيدها وال حتل لقطتها إال ملنشد فقال العباس رضي اهللا عنه إال ال خيتلى خال: قال 
  األذخر فقال إال األذخر رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن سعيد عن روح 

: د أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبي - ١١٩٠٠
ليس للحديث عندي وجه إال ما قال عبد الرمحن بن مهدي أنه ليس لواجدها منها شيء إال االنشاد أبدا وإال فال 

  حيل له أن ميسها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ١١٩٠١
بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن بكري بن عبد اهللا بن األشج يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن : عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب عن عبد الرمحن بن عثمان التيمي 
   ١٣لقطة احلاج رواه مسلم عن أيب الطاهر وغريه عن بن وهب 

  باب اجلعالة

نا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق ثنا حممد بن أيوب ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن أيب أخرب - ١١٩٠٢
انطلقوا يف سفرة سافروها : بشر عن أيب املتوكل عن أيب سعيد أن رهطا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 



سيد ذلك احلي فسعوا له بكل شيء ال فنزلوا حبي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا ان يضيفوهم قال فلدغ 
ينفعه شيء قال بعضهم لو أتيتم هؤالء الذين نزلوا بكم لعل يكون عند بعضهم ما ينفع صاحبكم فقال بعضهم أيها 
الرهط ان سيدنا لديغ فسعينا له بكل شيء فهل عند أحد منكم ما ينفع صاحبنا فقال رجل من القوم نعم اين ألرقي 

م أن تضيفونا وما انا براق حىت جتعلوا يل جعال فجعلوا له قطيعا من الشاء قال فأتاه فقرأ ولكن استضفناكم فأبيت
عليه أم الكتاب ويتفل عليه حىت برأ كأنه نشط من عقال قال فأوفاهم الذي صاحلوه عليه فقال اقسموا فقال الذي 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكروا له رقى ال تفعلوا نأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فنستأمره فغدوا على رسول 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أين علمت أهنا رقية وقال احسنتم فاقتسموا واضربوا يل معكم بسهم 
رواه البخاري يف الصحيح عن أيب النعمان عن أيب عوانة وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أيب بشر وهو يف هذا 

  يكون مستحقا بالشرط  كالداللة على أن اجلعل إمنا

فأما الذي أخربنا أبو بكر أمحد بن إبراهيم بن حممود األصبهاين أنبأ أبو احلسن أمحد بن إبراهيم بن أمحد  - ١١٩٠٣
الشاهد ثنا إسحاق بن إبراهيم بن حممد بن أيب ثابت العطار الدمشقي ثنا أمحد بن بكر البالسي ثنا حممد بن كثري ثنا 

قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف العبد اآلبق : بن دينار عن بن عمر قال  خصيف عن معمر عن عمرو
يوجد يف احلرم بعشرة دراهم فهذا ضعيف واحملفوظ حديث بن جريج عن بن أيب مليكة وعمرو بن دينار قاال جعل 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف اآلبق يوجد خارجا من احلرم عشرة دراهم وذلك منقطع 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معمر  - ١١٩٠٤
يف جعل اآلبق دينار قريبا أخذ أو بعيدا وعن احلجاج عن عمرو بن : عن احلجاج عن الشعيب عن احلارث عن علي 

ود كان يقول إذا خرج من املصر فجعله شعيب أن سعيد بن املسيب كان يقول ذلك وعن احلجاج ان بن مسع
  أربعون احلجاج بن أرطأة ال حيتج به 

وأخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم احلافظ ثنا أبو نصر العراقي أنبأ سفيان بن حممد اجلوهري ثنا علي بن  - ١١٩٠٥
أصبت غلمانا أباقا بالعني : ال احلسن اهلاليل ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن أيب رباح عن أيب عمرو الشيباين ق

فأتيت عبد اهللا بن مسعود فذكرت ذلك له فقال األجر والغنيمة قلت هذا األجر فما الغنيمة قال أربعون درمها من 
كل رأس وهذا أمثل ما روي يف هذا الباب وحيتمل أن يكون عبد اهللا عرف شرط مالكهم ملن ردهم عن كل رأس 

   أعلم أربعني درمها فأخربه بذلك واهللا

أخربنا الفقيه أبو الفتح العمري أنبأ أبو احلسن أمحد بن إبراهيم العبقسي ثنا أبو حممد عبد الرمحن بن  - ١١٩٠٦
عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن يزيد املقرئ ثنا جدي ثنا سفيان عن عمار بن رزيق وعمر بن سعيد عن رجل من 

بد آبق من السواد فانفلت مين فخاصموين إىل شريح فضمننيه جئت بع: خثعم يقال له حزن عن رجل منهم قال 
قال فرفع ذلك إىل علي رضي اهللا عنه فقال كذب شريح وأخطأ القضاء حيلف العبد األسود للعبد األمحر النفلت 

  منه انفالتا مث ال شيء عليه 

فهاين ثنا أبو أمحد بن فارس ثنا وأخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم بن أمحد الفارسي أنبأ أبو إسحاق األص - ١١٩٠٧
حممد بن إمساعيل قال قال لنا حممد بن يوسف عن سفيان عن حرم بن بشر عن رجاء بن احلارث عن علي رضي اهللا 



يف الرجل جيد اآلبق فيأبق منه ال يضمنه وضمنه شريح وحنن نقول بقول علي ان كان اآلبق أبق من دون : عنه 
   ١٤تعديه واهللا أعلم 

  اط املنبوذ وأنه ال جيوز تركه ضائعاباب التق

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي حدثين  - ١١٩٠٨
الليث عن عقيل عن بن شهاب أن سامل بن عبد اهللا أخربه أن عبد اهللا بن عمر أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه من كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته ومن فرج عن مسلم امل: سلم قال 
كربة فرج اهللا عنه هبا كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر على مسلم ستره اهللا يوم القيامة رواه البخاري عن حيىي 

  بن بكري ورواه مسلم عن قتيبة عن الليث 

بد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا حممد بن أيوب ثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن أخربنا حممد بن ع - ١١٩٠٩
من ترك ماال فلورثته ومن ترك كال فالينا : عدي عن أيب حازم عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة 

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي إمالء أنبأ أبو القاسم عبيد اهللا بن إبراهيم بن بالويه  - ١١٩١٠
املزكي ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال 

ناس باملؤمنني يف كتاب اهللا فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوين فإين أنا أوىل ال: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  وليه وايكم ما ترك ماال فليؤثر مباله عصبته من كان رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق 

شران أنبأ أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ح وأنبأ أبو احلسني بن ب - ١١٩١١
يف قصة ذكرها : إمساعيل الصفار قاال ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن األعمش عن املعرور بن سويد عن عمر 

قال مث قرأ عمر هذه اآلية ان اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة اآلية فجعل هلم الصفقتني مجيعا 
  من قبله ألخذت فضل مال الرجل عن نفسه وعياله فقسمته بني فقراء املهاجرين واهللا لوال أن اهللا أمدكم خبزائن 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا علي بن بيان ثنا عارم بن الفضل أبو  - ١١٩١٢
اخلطاب رضي جئت أو أقبلت مع عمر بن : النعمان ثنا الصعق بن حزن عن فيل بن عرادة عن حراد بن طارق قال 

اهللا عنه من صالة الغداة حىت إذا كان يف السوق فسمع صوت صيب مولود يبكي حىت قام عليه فإذا عنده أمه فقال 
هلا ما شأنك قالت جئت إىل هذا السوق لبعض احلاجة فعرض يل املخاض فولدت غالما قال وهي إىل جنب دار قوم 

قال ما ضيع اهللا أهل هذه الدار أما أين لو علمت أهنم شعروا يف السوق فقال هل شعر بك أحد من أهل هذه الدار و
بك مث مل ينفعوك فعلت هبم وفعلت مث دعا هلا بشربة سويق فقال اشريب هذه تقطع احلشا وتعصم األمعاء وتدر 
العروق مث دخلنا املسجد فصلى بالناس قال الصعق حدثين أزهر عن فيل قال ولو علمت أهنم شعروا بك مث مل 

  ك بشيء حلرقت عليهم ينفعو



أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي السكري ببغداد ثنا إمساعيل الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد  - ١١٩١٣
الرزاق أنبأ مالك ح وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس هو األصم أنبأ الربيع بن 

أنه وجد منبوذا زمان عمر : الك عن بن شهاب عن سنني أيب مجيلة رجل من بين سليم سليمان أنبأ الشافعي أنبأ م
بن اخلطاب رضي اهللا عنه فجاء به إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال ما محلك على أخذ هذه النسمة فقال 

قال عمر اذهب فهو حر وجدهتا ضائعة فأخذهتا فقال له عريفي يا أمري املؤمنني انه رجل صاحل قال كذلك قال نعم 
ولك والؤه وعلينا نفقته لفظ حديث الشافعي وحديث عبد الرزاق خمتصرا أنه التقط منبوذا فجاء به إىل عمر فقال 

  له عمر هو حر ووالؤه لك ونفقته علينا من بيت املال 

أمحد بن خنب ثنا أبو  أخربنا أبو القاسم عبد اخلالق بن علي بن عبد اخلالق املؤذن ثنا أبو بكر حممد بن - ١١٩١٤
إمساعيل الترمذي ثنا أيوب بن سليمان حدثين أبو بكر بن أيب أويس حدثين سليمان بن بالل قال قال حيىي أخربين بن 
شهاب أن سنني أبا مجيلة أخربه قال وحنن مع سعيد بن املسيب جلوس قال وزعم أبو مجيلة أنه أدرك النيب صلى اهللا 

عه عام الفتح فأخربه أنه وجد منبوذا يف خالفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فأخذه أنه كان خرج م: عليه و سلم 
قال فذكر ذلك عريفي فلما رآين عمر قال عسى الغوير أبؤسا ما محلك على أخذك هذه النسمة قال قلت وجدهتا 

ؤه وعلينا نفقته ضائعة فأخذهتا فقال عريفي أنه رجل صاحل قال كذلك قال نعم قال فاذهب به فهو حر ولك وال
أخربنا  - ١١٩١٥باب من قال اللقيط حر ال والء عليه لقول النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا الوالء ملن أعتق  ١٥

أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو احلسن حممد بن احلسني بن إمساعيل السراج ثنا أبو خليفة ثنا أبو 
قضى يف اللقيط أنه حر وقرأ هذه : عن احلسن عن علي رضي اهللا عنه أنه  الوليد وبن كثري عن شعبة عن يونس

  } وشروه بثمن خبس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين { اآلية 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حيىي بن أيب  - ١١٩١٦
مسعت احلسن وسئل عن اللقيط أيباع فقال أىب اهللا ذلك : ا جهري بن يزيد العبدي قال طالب ثنا يزيد بن هارون ثن

   ١٦أما تقرأ سورة يوسف 

  باب الولد يتبع أبويه يف الكفر فإذا أسلم أحدمها تبعه الولد يف اإلسالم

  أحلقنا هبم ذرياهتم وقرىء واتبعناهم ذرياهتم بإميان } والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإميان { قال اهللا تعاىل 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا القعنيب عن مالك عن أيب الزناد عن  - ١١٩١٧
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه : األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ة مجعاء هل حتس فيها من جدعاء قالوا يا رسول اهللا أفرأيت من ميوت وهو صغري وينصرانه كما تناتج اإلبل من هبيم
  قال اهللا أعلم مبا كانوا عاملني 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب بن يوسف األخرم حدثين أيب ثنا كثري بن  - ١١٩١٨
د بن املسيب قال كان أبو هريرة حيدث أن رسول اهللا عبيد ثنا حممد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سعي

ما من مولود يف بين آدم إال يولد على الفطرة حىت يكون أبواه يهودانه أو ينصرانه أو : صلى اهللا عليه و سلم قال 



 فطرت اهللا{ ميجسانه كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء هل حتسون فيها من جدعاء مث يقول أبو هريرة اقرؤوا ان شئتم 
رواه مسلم يف الصحيح } اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون 

عن حاجب بن الوليد عن حممد بن حرب وكذلك رواه معمر عن الزهري ورواه يونس بن يزيد عن الزهري عن 
  أيب سلمة عن أيب هريرة 

أنبأ أبو بكر بن أيب نصر الدرابردي مبرو ثنا أبو املوجه ثنا عبد اهللا بن  أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ - ١١٩١٩
عثمان أنبا عبد اهللا عن يونس عن الزهري أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن أن أبا هريرة قال قال رسول اهللا صلى 

ديث بن املسيب رواه ما من مولود إال يولد على الفطرة أبواه يهودانه فذكر احلديث مبثل ح: اهللا عليه و سلم 
  البخاري عن عبد اهللا بن عثمان وأخرجه مسلم من حديث بن وهب عن يونس 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن  - ١١٩٢٠
من يولد يولد على هذه : ليه و سلم مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا ع

الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتج البهيمة فهل جتدون فيها من جدعاء حىت تكونوا أنتم جتدعوهنا قالوا يا 
رسول اهللا أفرأيت من ميوت وهو صغري قال اهللا أعلم مبا كانوا عاملني رواه البخاري عن إسحاق ورواه مسلم عن 

  مها عن عبد الرزاق حممد بن رافع كال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ١١٩٢١
ليس من : اجلبار ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

لة حىت يبني عنه لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يشركانه أو ميجسانه قال فقالوا يا مولود يولد إال على هذه امل
رسول اهللا فكيف مبن كان قبل ذلك يعين مات قال اهللا أعلم مبا كانوا عاملني رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر 

 على الفطرة وكذلك قاله عنه بن أيب شيبة وغريه عن أيب معاوية واختلف فيه على األعمش فقال عنه جرير إال
مجاعة وقال عنه حفص بن غياث وأبو بكر بن عياش على اإلسالم وكان األعمش يروي هذا احلديث على املعىن 

  عنده ال على اللفظ املروي واهللا أعلم 

ن سعيد ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن شاذان ثنا قتيبة ب - ١١٩٢٢
كل إنسان تلده : عبد العزيز بن حممد عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

أمه على الفطرة أبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه فإن كانا مسلمني فمسلم كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان 
  الصحيح عن قتيبة  يف حضنيه إال مرمي وابنها رواه مسلم يف

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو املثىن ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع عن  - ١١٩٢٣
كل مولود يولد على الفطرة حىت : يونس عن احلسن عن األسود بن سريع عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

دانه وينصرانه قال الشافعي يف القدمي يف رواية أيب عبد الرمحن البغدادي عنه يعرب عن نفسه زاد فيه غريه فأبواه يهو
قول النيب صلى اهللا عليه و سلم كل مولود يولد على الفطرة اليت فطر اهللا عليها اخللق فجعلهم رسول اهللا صلى اهللا 

هلم يف أنفسهم إمنا احلكم هلم عليه و سلم ما مل يفصحوا بالقول فيختاروا أحد القولني اإلميان أو الكفر ال حكم 
  بآبائهم فما كان آباؤهم يوم يولدون فهو حباله إما مؤمن فعلى إميانه أو كافر فعلى كفره 



وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا احلسن بن علي ثنا احلجاج بن  - ١١٩٢٤
مولود يولد على الفطرة قال هذا عندنا حيث أخذ اهللا عز و  مسعت محاد بن سلمة يفسر حديث كل: املنهال قال 

  جل عليهم العهد يف أصالب آبائهم حيث قال ألست بربكم قالوا بلى 

أخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن  - ١١٩٢٥
الزهري حدثين محيد بن عبد الرمحن حدثنا أبو هريرة أن رسول اهللا صلى الوليد أخربين أيب حدثين األوزاعي حدثين 

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه قال األوزاعي ال خيرجانه من : اهللا عليه و سلم قال 
   ١٧علم اهللا وإىل علم اهللا يصريون 

  أوالد الصحابة رضي باب ذكر بعض من صار مسلما بإسالم أبويه أو أحدمها من

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ عبد الصمد بن علي  - ١١٩٢٦اهللا عنهم 
بن مكرم الطسيت ثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك البزار ثنا حيىي بن عبد اهللا بن بكري ثنا الليث عن عقيل عن بن 

واهللا ما عقلت أبوي قط إال : ه أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت شهاب أن عروة بن الزبري أخرب
يدينان الدين وما مر علينا يوم قط إال يأتينا فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بكرة وعشيا رواه البخاري يف 

ى اإلسالم ألن أباها أسلم يف الصحيح عن حيىي بن بكري قال اإلمام أمحد رمحه اهللا وعائشة رضي اهللا عنها ولدت عل
ابتداء املبعث وثابت عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تزوجها وهي ابنة 

ست وبين هبا وهي ابنة تسع ومات عنها وهي ابنة مثان عشرة لكن أمساء بنت أيب بكر ولدت يف اجلاهلية مث أسلمت 
إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وهي حبلى بعبد اهللا بن الزبري فوضعته بقباء فلم ترضعه  بإسالم أبيها ألهنا هاجرت

  حىت أتت به النيب صلى اهللا عليه و سلم فحنكه ودعا له وكان أول مولود ولد يف اإلسالم بعد مقدمه املدينة 

أبو بكر بن إسحاق وعبد اهللا بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا  - ١١٩٢٧
أهنا محلت بعبد اهللا بن الزبري مبكة قالت : حممد قاال ثنا أبو كريب ثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أمساء 

فخرجت وأنا متم فأتيت املدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء مث أتيت به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوضعه يف 
فمضغها مث تفل يف فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث حجره مث دعا بتمرة 

حنكه مث دعا له وبرك عليه وكان أول مولود ولد يف اإلسالم رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب وأخرجه 
حىت أتت به النيب البخاري عن زكريا بن حيىي وغريه عن أيب أسامة زاد فيه علي بن مسهر عن هشام فلم ترضعه 

صلى اهللا عليه و سلم وفيما ذكر أبو عبد اهللا بن منده حكاية عن بن أيب الزناد أن أمساء بنت أيب بكر كانت أكرب 
من عائشة بعشر سنني قال اإلمام أمحد رمحه اهللا وإسالم أم أمساء تأخر قالت أمساء رضي اهللا عنها قدمت على أمي 

يلة من بين مالك بن حسل وليست بأم عائشة فإن إسالم أمساء بإسالم أبيها وهي مشركة يف حديث ذكرته وهي قت
دون أمها وأما عبد الرمحن بن أيب بكر فكأنه كان بالغا حني أسلم أبواه فلم يتبعهما يف اإلسالم حىت أسلم بعد مدة 

  طويلة وكان اسن أوالد أيب بكر 

نا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل وعبد العزيز بن حيىي املعىن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ث - ١١٩٢٨
كنت اقرأ على أم سعد بنت الربيع : قال أمحد رمحه اهللا ثنا حممد بن سلمة عن بن إسحاق عن داود بن احلصني قال 



يف أيب وكانت يتيمة يف حجر أيب بكر فقرأت والذين عقدت أميانكم فقالت ال تقرأ والذين عقدت أميانكم إمنا نزلت 
بكر وابنه عبد الرمحن حني أىب اإلسالم فحلف أبو بكر رضي اهللا عنه أن ال يورثه فلما أسلم أمره نيب اهللا صلى اهللا 

عليه و سلم أن يؤتيه نصيبه زاد عبد العزيز وما أسلم حىت محل على اإلسالم بالسيف قال اإلمام أمحد رمحه اهللا 
ة احلديبية وزعم علي بن زيد أنه هاجر يف فتية من قريش إىل النيب صلى وزعم الواقدي أن عبد الرمحن أسلم يف هدن

اهللا عليه و سلم قبل الفتح وزعم أبو عبيدة أن اسم عبد الرمحن يف اجلاهلية عبد العزى فسماه رسول اهللا صلى اهللا 
بنت عامر أسلمت  عليه و سلم عبد الرمحن وزعم مصعب بن عبد اهللا الزبريي أن أم عبد الرمحن وعائشة أم رومان

  وحسن إسالمها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن علي بن عيسى بن إبراهيم ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا بن أيب  - ١١٩٢٩
ملا أسلم عمر رضي اهللا عنه اجتمع الناس عليه قالوا صبأ عمر صبأ : عمر ثنا سفيان عن عمرو عن بن عمر قال 

فجاء العاص بن وائل وعليه قباء ديباج مكففة حبرير فقال صبأ عمر فمه أنا له جار قال  عمر وأنا على ظهر بيت
فتفرق الناس قال فعجبت من عزه يومئذ رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا عن سفيان فعمر بن 

نافع عن بن عمر قال اخلطاب أسلم وعبد اهللا بن عمر صيب فصار مسلما بإسالمه وذلك ملا يف احلديث الثابت عن 
عرضين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم أحد وأنا بن أربع عشرة سنة فاستصغرين وقد قيل أن حفصة وعبد اهللا 

أسلما قبل أبيهما وعبد اهللا كان صغريا حينئذ فإمنا مت إسالمه بإسالم أبيه واهللا أعلم وأما العباس بن عبد املطلب 
  در مع املشركني وأسر حىت فدى نفسه وأسلم رضي اهللا عنه فإنه خرج إىل ب

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن عتاب ثنا القاسم  - ١١٩٣٠
بن عبد اهللا بن املغرية ثنا إمساعيل بن أيب أويس ثنا إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة قال قال موسى بن عقبة قال بن 

ائذن لنا يا : حدثين أنس بن مالك أن رجاال من األنصار استأذنوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا  شهاب
رسول اهللا فلنترك البن اختنا عباس فداءه فقال ال واهللا ال تذرون درمها رواه البخاري يف الصحيح عن بن أيب أويس 

كانت أسلمت فصار مسلما بإسالم أمه قال البخاري كان وعبد اهللا بن عباس إذ ذاك كان صبيا صغريا إال أن أمه 
  بن عباس مع أمه من املستضعفني ومل يكن مع أبيه على دين قومه 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن عبيد  - ١١٩٣١
أمي من املستضعفني كانت أمي من النساء وأنا من الولدان رواه مسعت بن عباس يقول أنا و: اهللا بن أيب يزيد قال 

  البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد عن سفيان 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا أبو النعمان عارم ثنا  - ١١٩٣٢
إال املستضعفني من الرجال والنساء { يف هذه اآلية : اس محاد بن زيد عن أيوب عن بن أيب مليكة عن بن عب

قال كنت أنا وأمي ممن عذر اهللا تعاىل ذكره رواه البخاري يف } والولدان ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيال 
  الصحيح عن أيب النعمان وسليمان بن حرب 



ن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن عمرو بن أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس ب - ١١٩٣٣
أيب حكيم عن عبد اهللا بن بريدة عن حيىي بن يعمر عن أيب األسود الديلي عن معاذ بن جبل قال مسعت رسول اهللا 

  اإلسالم يزيد وال ينقص : صلى اهللا عليه و سلم يقول 

أيب األسود أن رجال حدثه أن معاذا ورواه عبد الوارث عن عمرو عن عبد اهللا بن بريدة عن حيىي عن  - ١١٩٣٤
قال فذكره كذلك مرفوعا أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد الوارث وإمنا 

  : أراد واهللا أعلم أن حكم اإلسالم يغلب ومن تغليبه أن حيكم للولد باإلسالم بإسالم أحد أبويه 

بد الرمحن بن حممد بن شبانه الشاهد هبمذان أنبأ جعفر بن حممد بن حممويه النسوي أخربنا أبو سعيد ع - ١١٩٣٥
ثنا أبو العباس السراج ثنا شباب بن خياط العصفري ثنا حشرج بن عبد اهللا بن حشرج حدثين أيب عن جدي عن 

حوله أصحابه فقالوا جاء يوم الفتح مع أيب سفيان بن حرب ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عائذ بن عمرو أنه 
هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان اإلسالم أعز 

من ذلك اإلسالم يعلو وال يعلى قال اإلمام أمحد رمحه اهللا وقال احلسن وشريح وإبراهيم وقتادة إذا أسلم أحدمها 
   ١٨فالولد مع املسلم 

  ل ال حيكم بإسالم الصيب بنفسه وأبواه كافران حىت يبلغ فيصفباب من قا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق وأبو حممد بن موسى قاال أنبأ حممد بن أيوب  - ١١٩٣٦اإلسالم 
ن عائشة أنبأ أبو الوليد الطيالسي وموسى بن إمساعيل قاال ثنا محاد بن سلمة عن محاد عن إبراهيم عن األسود ع

رفع القلم عن ثالثة عن الصيب حىت حيتلم وعن املعتوه حىت : رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
   ١٩يفيق وعن النائم حىت يستيقظ وروينا عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  باب من قال حيكم بصحة إسالمه

ا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل أنبأ أبو خليفة ح وأخربنا أبو عمرو إستدالال مب - ١١٩٣٧
حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو خليفة ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن ثابت 

فمرض فأتاه النيب صلى اهللا عليه و سلم يعوده  أن غالما من اليهود كان خيدم النيب صلى اهللا عليه و سلم: عن أنس 
فقعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند رأسه فنظر الغالم إىل أبيه فقال أطع أبا القاسم فاسلم فخرج رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم وهو يقول احلمد هللا الذي انقذه يب من النار رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن الفرج األزرق ثنا أبو  - ١١٩٣٨
أول : النضر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة أخربين قال مسعت أبا محزة رجال من األنصار قال مسعت زيد بن أرقم يقول 

  قال فذكرت ذلك إلبراهيم فأنكر ذلك وقال أبو بكر  من صلى مع النيب صلى اهللا عليه و سلم علي بن أيب طالب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ حممد بن يونس ح وأخربنا علي بن أمحد  - ١١٩٣٩
 بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا حممد بن يونس ثنا إبراهيم بن زكريا البزاز ثنا موسى بن حممد بن عطاء املقدسي



قال علي رضي اهللا عنه يف حديث ذكره سبقتهم إىل : حدثين أبو عبد اهللا الشامي عن النجيب بن السري قال 
اإلسالم قدما غالما ما بلغت أوان حلمي ليس يف رواية بن عبدان قدما وهذا شائع فيما بني الناس من قول علي 

  أهل العلم يف سنه يوم أسلم رضي اهللا عنه إال أنه مل يقع إلينا بإسناد حيتج مبثله واختلف 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا حيىي بن  - ١١٩٤٠
أسلم علي رضي اهللا عنه وهو بن مثان : عبد اهللا بن بكري حدثين الليث بن سعد حدثين أبو األسود عن عروة قال 

  سنني 

د اهللا احلافظ إمالء ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن حدثنا أبو عب - ١١٩٤١
  أن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أسلم وهو بن عشر سنني : بكري عن حممد بن إسحاق 

بن أيب جنيح قال  وأخربنا أبو عبد اهللا يف املغازي ثنا أبو العباس األصم ثنا أمحد ثنا يونس حدثين عبد اهللا - ١١٩٤٢
  أسلم علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وهو بن عشر سنني : أراه عن جماهد قال 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان البصري ثنا حممد بن عبد الوهاب قال مسعت احلسني بن الوليد  - ١١٩٤٣
  أسلم علي وهو بن إحدى عشرة سنة : يقول مسعت شريكا يقول 

نا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور وأخربنا أبو احلسني بن أخرب - ١١٩٤٤
الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثين عيسى بن حممد وأبو بشر قالوا ثنا عبد الرزاق أنبأ 

طالب وهو بن مخس عشرة أو ست عشرة لفظ  معمر عن قتادة عن احلسن وغريه كان أول من آمن به علي بن أيب
حديثهما ويف حديث أمحد بن منصور قال عن احلسن وغري واحد قال أول من أسلم علي بعد خدجية رضي اهللا عنها 

  وهو بن مخس عشرة سنة أو ست عشرة سنة 

احلكم ثنا مسعر عن  وحدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ ثنا حممد بن املغرية ثنا القاسم بن - ١١٩٤٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دفع الراية إىل علي يوم بدر وهو بن : احلكم بن عتيبة عن مقسم عن بن عباس 

عشرين سنة قال اإلمام أمحد رمحه اهللا ووقعة بدر كانت بعد ما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة بسنة 
ه مبكة بعد ما بعث فقيل عشرا وقيل ثالث عشرة سنة وقيل مخس عشرة سنة فإن ونصف سنة واختلفوا يف قدر مقام

كان عشرا وصح أن عليا كان بن عشرين سنة يوم بدر رجع سنة يوم أسلم إىل قريب مما قال عروة بن الزبري وان 
قتل فقيل  كان ثالث عشرة أو مخس عشرة فإىل أقل من ذلك واهللا أعلم واختلفوا يف سن علي رضي اهللا عنه يوم

مخس وستون سنة وقيل ثالث وستون وقيل أقل من ذلك وأشهره ثالث وستون على رأس أربعني من مهاجر رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فريجع سنه يوم أسلم على قول من قال مكث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبكة 

ر سنني ففي أكثر الروايات كان رضي اهللا عنه عشرا إىل ثالث عشرة سنة وعلى قول من قال ثالث عشرة إىل عش
بلغ من السن حني صلى مع النيب صلى اهللا عليه و سلم قدرا حيتمل أن يكون احتلم فيه وما روي من الشعر حمتمل 
للتأويل مع ضعف إسناده على أن احلكم بصحة قول البالغ دون الصيب املميز وقع شرعه بعد إسالم علي رضي اهللا 

ان حمكوما بصحته إما ألنه بقي حىت وصف اإلسالم بعد بلوغه أو ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم عنه فإسالمه ك



خاطبه بالدعاء إىل اإلسالم وغريه من الصبيان غري خماطب أو ألن قول الصيب املميز إذ ذاك كان حمكوما بصحته قبل 
قد ذهب احلسن البصري وغري واحد يف رواية ورود الشرع بغريه أو كان قد احتلم فصار بالغا به واهللا أعلم هذا و

  قتادة إىل أن عليا رضي اهللا عنه أسلم وهو بن مخس عشرة سنة أو ست عشرة سنة كما مضى ذكره 

وقد أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  - ١١٩٤٦
نا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن احلجاج ثنا محاد بن سلمة ح وأخرب

أقام رسول اهللا صلى اهللا : إبراهيم أنبأ روح بن عبادة ثنا محاد بن سلمة عن عمار بن أيب عمار عن بن عباس قال 
ومثان سنني يوحى إليه  عليه و سلم مبكة مخس عشرة سنة يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنني وال يرى شيئا

وأقام باملدينة عشرا ويف رواية حجاج بن منهال سبعا يرى الضوء ويسمع الصوت ومثانيا يوحى إليه وأقام باملدينة 
عشرا رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم قال اإلمام أمحد وإىل مثل هذا ذهب احلسن يف قدر ما كان 

لم مبكة فعلى هذا التفصيل يكون إسالم على بعد السنني السبع وهو بعد ما يوحى إىل النيب صلى اهللا عليه و س
أوحي إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فيكون مقامه مبكة بعد الوحي مثان سنني فيكون علي رضي اهللا عنه على قول 

م حني أسلم بن من قال قتل وهو بن ثالث وستني سنة على رأس أربعني من مهاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
مخس عشرة سنة كما روينا عن احلسن البصري إال أن الروايات املشهورة يف مقام النيب صلى اهللا عليه و سلم مبكة 

  بعد الوحي تدل على أكثر من ذلك واهللا أعلم 

يم الفضل أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا أبو نع - ١١٩٤٧
أن النيب صلى اهللا : بن دكني ثنا شيبان عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن بن عباس وعائشة رضي اهللا عنهما 

عليه و سلم لبث مبكة عشر سنني ينزل عليه القرآن وباملدينة عشر سنني ينزل عليه رواه البخاري يف الصحيح عن 
  عن أنس بن مالك أيب نعيم وكذا رواه ربيعة بن أيب عبد الرمحن 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا سريج  - ١١٩٤٨
أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبكة ثالث : بن النعمان ثنا محاد بن سلمة عن أيب مجرة أن بن عباس قال 

ث وستني أخرجه مسلم من وجه آخر عن محاد بن سلمة وكذلك عشرة سنة وباملدينة عشرا ومات وهو بن ثال
  رواه عمرو بن دينار وعكرمة عن بن عباس 

أخربنا أبو نصر حممد بن أمحد بن إمساعيل البزاز الطرباين هبا أنبأ عبد اهللا بن أمحد بن منصور الطوسي  - ١١٩٤٩
مكث : اق ثنا عمرو بن دينار عن بن عباس قال ثنا حممد بن إمساعيل الصائغ ثنا روح بن عبادة ثنا زكريا بن إسح

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبكة ثالث عشرة سنة وتويف وهو بن ثالث وستني رواه البخاري يف الصحيح عن 
  مطر بن الفضل ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم كالمها عن روح 

ن منصور ثنا حممد بن إمساعيل ثنا روح ثنا هشام ثنا وأخربنا أبو نصر الطرباين أنبأ عبد اهللا بن أمحد ب - ١١٩٥٠
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو ألربعني سنة فمكث مبكة ثالث عشرة : عكرمة عن بن عباس قال 

يوحى إليه مث أمر باهلجرة فهاجر عشر سنني ومات وهو بن ثالث وستني رواه البخاري يف الصحيح عن مطر بن 
  الزبري بن العوام رضي اهللا عنه فقد اختلفت الرواية يف مبلغ سنه يوم اسلم عن عروة الفضل عن روح وأما 



أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا حيىي  - ١١٩٥١
لزبري وهو بن مثان سنني وأخربنا أسلم ا: بن عبد اهللا بن بكري ثنا الليث بن سعد حدثين أبو األسود عن عروة قال 

أبو احلسني أنبأ عبد اهللا ثنا يعقوب ثنا يوسف الصفار ثنا أبو أسامة عن هشام أخربين أيب أن الزبري أسلم يوم أسلم 
وهو بن ست عشرة سنة فما ختلف عن غزوة غزاها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قط وقتل وهو بن بضع وستني 

   ٤١سنة 

  كتاب الفرائض

 )١   

  باب احلث على تعليم الفرائض

أخربنا أبو طاهر حممد بن حممد بن حممش الفقيه رمحه اهللا أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل  - ١١٩٥٢
البزاز ثنا حممد بن حيىي ثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ وأنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا 

سفيان ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا عبد الرمحن بن زياد بن أنعم عن عبد الرمحن بن رافع عن عبد اهللا يعقوب بن 
العلم ثالثة وما سوى ذلك فهو فضل آية حمكمة أو : بن عمرو بن العاص أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  سنة قائمة أو فريضة عادلة 

فظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة أخربنا أبو عبد اهللا احلا - ١١٩٥٣
: عن عوف عمن حدثه عن سليمان بن جابر عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

لم سينقضي تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموه الناس فإن الع
وتظهر الفنت حىت خيتلف االثنان يف الفريضة فال جيدان من يفصل بينهما وقد قيل عن عوف عن سليمان عن أيب 

  األحوص عن عبد اهللا 

أخربناه أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر  - ١١٩٥٤
فذكره مرفوعا إال أنه قال فإين امرؤ : عوف ثنا سليمان عن أيب األحوص عن عبد اهللا ثنا املثىن بن بكر العطار ثنا 

  مقبوض وان العلم سيقبض حىت خيتلف الرجالن يف الفريضة فال جيدان من خيربمها هبا 

أمحد أخربنا أبو حممد احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن فراس املالكي مبكة ثنا أمحد بن إبراهيم بن حممد بن  - ١١٩٥٥
بن الضحاك أبو عبد اهللا املصري ثنا علي بن عبد العزيز ثنا إمساعيل بن أيب أويس ثنا حفص بن عمر بن أيب العطاف 
موىل بين سهم ح وأخربنا حممد بن موسى بن الفضل أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن 

حفص بن عمر املدين عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن النيب  نصر املروزي ثنا حممد بن عباد املكي ثنا
تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينتزع من : صلى اهللا عليه و سلم قال 

  أميت تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي 



بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا حيىي بن حيىي ثنا أبو أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو وأنبأ أبو عبد اهللا  - ١١٩٥٦
  تعلموا الفرائض واللحن والسنة كما تعلمون القرآن : عوانة عن عاصم عن مورق قال قال عمر 

تعلموا : قال وحدثنا حيىي بن حيىي أنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم قال قال عمر رضي اهللا عنه  - ١١٩٥٧
  كم الفرائض فإهنا من دين

كتب عمر إذا هلومت فاهلوا بالرمي وإذا : قال وثنا حيىي بن حيىي أنا وكيع عن أيب هالل عن قتادة قال  - ١١٩٥٨
  حتدثتم فتحدثوا بالفرائض 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو عبد اهللا الشيباين ثنا حممد بن نصر  - ١١٩٥٩
بشار ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب إسحاق قال مسعت أبا األحوص حيدث عن عبد اهللا بن املروزي ثنا حممد بن 

من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض وال يكن كرجل لقيه أعرايب فقال له يا عبد اهللا أعرايب أم مهاجر : مسعود قال 
ا أعطاه اهللا إياه وإن قال ال أدري فإن قال مهاجر قال إنسان من أهلي مات فكيف نقسم مرياثه فإن علم كان خري

  قال فما فضلكم علينا انكم تقرؤون القرآن وال تعلمون الفرائض 

وأخربنا أبو سعيد أنا أبو عبد اهللا ثنا حممد بن نصر ثنا أبو بكر بن خالد ثنا حيىي بن سعيد ثنا سفيان  - ١١٩٦٠
قرآن فليتعلم الفرائض فإن لقيه أعرايب قال يا مهاجر من تعلم ال: حدثين أبو إسحاق عن أيب عبيدة قال قال عبد اهللا 

  أتقرأ القرآن قال نعم قال وأنا اقرأ القرآن فإن قال تفرض قال نعم كان ذلك وان قال ال قال فما فضلك علي 

وأخربنا أبو سعيد أنا أبو عبد اهللا ثنا حممد بن نصر ثنا حيىي بن حيىي أنا أبو خيثمة عن أيب إسحاق أرى  - ١١٩٦١
من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض وال يكن كرجل لقيه أعرايب فيقول يا مهاجر أتقرأ : عن أيب عبيدة عن أبيه قال 

القرآن فإن قال نعم قال فإن انسانا من أهلي مات فتقص فريضته فإن حدثه فهو علم علمه وزيادة زاده اهللا وإال 
  قال فبما تفضلوننا يا معشر املهاجرين 

ا أبو سعيد أنا أبو عبد اهللا ثنا حممد بن نصر ثنا حسني بن األسود ثنا حيىي بن آدم ثنا حممد بن وأخربن - ١١٩٦٢
  تعلموا الفرائض واحلج والطالق فإنه من دينكم : طلحة بن مصرف عن القاسم بن الوليد قال قال بن مسعود 

عبدة ثنا محاد بن زيد ثنا الزبري بن  وأخربنا أبو سعيد أنا أبو عبد اهللا ثنا حممد بن نصر ثنا أمحد بن - ١١٩٦٣
  كان بن عباس يضع الكبل يف رجلي يعلمين القرآن والفرائض : اخلريت عن عكرمة قال 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو عثمان البصري ثنا أبو أمحد بن عبد الوهاب أخربين بشر بن احلكم قال  - ١١٩٦٤
ئض نصف العلم ألنه يبتلى به الناس كلهم قال الشيخ ويذكر عن إمنا قيل الفرا: مسعت سفيان بن عيينة يقول 

  طاوس وقتادة الفريضة ثلث العلم 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا إمساعيل بن  - ١١٩٦٥
ن الفرائض قال إذا أردت أن تعلمها فأمت سألت علقمة ع: اخلليل ثنا علي بن مسهر ثنا األعمش عن إبراهيم قال 

   ٢جريانك وورث بعضهم من بعض 

  باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غريه من الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر حممد بن عمرو البختري  - ١١٩٦٦يف علم الفرائض 
اق ثنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان بن سعيد عن خالد وعاصم عن أيب قالبة عن أنس بن مالك الرزاز ثنا حنبل بن إسح

أرحم أميت أبو بكر واشدهم يف دين اهللا عمر واصدقهم حياء عثمان : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
 هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح وافرضهم زيد وأقرؤهم أيب واعلمهم باحلالل واحلرام معاذ وان لكل أمة أمينا وأمني

وكذلك رواه قطبة بن العالء عن سفيان عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أنس موصوال وكذلك رواه وهيب بن 
  خالد وعبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي عن خالد احلذاء موصوال 

اذي ثنا أبو قالبة ثنا عفان وسهل بن أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو طاهر حممد بن احلسن احملمد آب - ١١٩٦٧
أرأف أميت أبو بكر : بكار قاال ثنا وهيب عن خالد عن أيب قالبة عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وأشدهم يف دين اهللا عمر وأصدقهم حياء عثمان وافرضهم زيد وأقرؤهم أيب وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ وان 
  ني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح لكل أمة أمينا وأم

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا أبو املثىن وحممد بن أيوب قاال ثنا مسدد ثنا عبد  - ١١٩٦٨
الوهاب ح وأنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا أبو بكر بن خالد الباهلي ثنا 

ارحم أميت : لوهاب الثقفي ثنا خالد عن أيب قالبة عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عبد ا
بأميت أبو بكر وأشدهم يف أمر اهللا عمر مث ذكرا ما بعده مبعناه ورواه بشر بن املفضل وإمساعيل بن علية وحممد بن 

هللا عليه و سلم مرسال إال قوله يف أيب عبيدة فإهنم وصلوه يف أيب عدي عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن النيب صلى ا
  آخره فجعلوه عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وكل هؤالء الرواة ثقات إثبات واهللا أعلم 

ا أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثن - ١١٩٦٩
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه خطب الناس باجلابية فقال من أراد أن : أبو صاحل حدثين موسى بن علي عن أبيه 

يسأل عن القرآن فليأت أيب بن كعب ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت ومن أراد أن يسأل عن 
  تين فإن اهللا تعاىل جعلين له خازنا وقامسا الفقه فليأت معاذ بن جبل ومن أراد أن يسأل عن املال فليأ

وأخربنا أبو احلسني أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو بكر بن عبد امللك ثنا كثري بن  - ١١٩٧٠
لوال أن زيد بن ثابت كتب الفرائض لرأيت اهنا ستذهب من : هشام ثنا جعفر بن برقان قال مسعت الزهري يقول 

  الناس 



أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا احلسن بن علي احللواين  - ١١٩٧١
لو هلك عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي اهللا : ثنا عارم ثنا يوسف بن املاجشون قال مسعت بن شهاب يقول 

  الناس زمان وما حيسنه غريمها  عنهما يف بعض الزمان هللك علم الفرائض إىل يوم القيامة جاء على

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر بن أمحد بن فارس ثنا يونس بن حبيب  - ١١٩٧٢
مجع القرآن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ثنا أبو داود ثنا شعبة عن قتادة قال مسعت أنسا يقول 

جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد قال قلت ألنس من أبو زيد قال أحد عموميت رواه أربعة أيب بن كعب ومعاذ بن 
  مسلم يف الصحيح عن أيب موسى عن أيب داود وأخرجه البخاري عن بندار عن حيىي عن شعبة 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو  - ١١٩٧٣
ن أخربين شعيب ح قال وثنا حجاج بن أيب منيع قال حدثين جدي مجيعا عن الزهري قال أخربين بن السباق أن اليما

انك رجل شاب عاقل ال نتهمك وكنت : زيد بن ثابت األنصاري قال قال يل أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه 
القصة بطوهلا يف كتاب الصالة وفيها تكتب لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتتبع القرآن فامجعه قد مضت هذه 

  فضيلة سنية لزيد بن ثابت رضي اهللا عنه 

أخربنا هالل بن حممد احلفار أنا احلسني بن حيىي بن عياش ثنا حيىي بن السري ثنا جرير ح وأنا أبو  - ١١٩٧٤
مللك ثنا جرير عن احلسني بن الفضل انا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو الوليد هشام بن عبد ا
تأتيين كتب ال أحب أن : األعمش عن ثابت بن عبيد عن زيد بن ثابت قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  يقرأها أحد فتحسن السريانية قلت ال قال فتعلمها فتعلمتها يف سبعة عشر يوما لفظ حديث بن الفضل 

بن إسحاق البزاز ببغداد أنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن  أخربنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن احلسن - ١١٩٧٥
إسحاق الفاكهي ثنا أبو حيىي بن أيب مسرة ثنا حيىي بن قزعة ثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد 

م كتاب اليهود فإين ال ملا قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم املدينة اتى به إليه فقرأت عليه فقال يل تعل: عن أبيه قال 
  آمنهم على كتابنا قال فما مر يب مخسة عشر حىت تعلمته فكنت اكتب للنيب صلى اهللا عليه و سلم واقرأ كتبهم إليه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عبد الرمحن حممد بن عبد اهللا التاجر ثنا أبو حامت الرازي ثنا  - ١١٩٧٦
أن بن عباس أخذ بركاب زيد بن ثابت فقال :  بن املثىن ثنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة األنصاري حممد بن عبد اهللا

  له تنح يا بن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أنا هكذا نفعل بكربائنا وعلمائنا ومبعناه رواه الشعيب 

بن سفيان ثنا موسى بن إمساعيل وأخربنا حممد بن احلسني بن الفضل أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب  - ١١٩٧٧
ملا مات زيد بن ثابت قعدنا إىل بن عباس يف ظل قصر فقال هكذا : ثنا محاد بن سلمة عن عمار بن أيب عمار قال 

  ذهاب العلم لقد دفن اليوم علم كثري 



ا عبيد اهللا بن أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي أن - ١١٩٧٨
أتيت املدينة فسألت عن أصحاب رسول اهللا : موسى أنا إمساعيل بن أيب خالد عن أيب إسحاق عن مسروق قال 

  صلى اهللا عليه و سلم فأخربوين أن زيد بن ثابت كان من الراسخني يف العلم 

ني بن إدريس األنصاري ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أمحد بن حممد بن عبدوس العنزي ثنا احلس - ١١٩٧٩
علم زيد بن ثابت خبصلتني بالقرآن : عثمان بن أيب شيبة ثنا بن املبارك عن عاصم األحول عن الشعيب قال 

   ٣وبالفرائض 

  باب من ال يرث من ذوي األرحام

ا إبراهيم بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثن - ١١٩٨٠
دخل علي : مرزوق البصري ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن حممد بن املنكدر قال مسعت جابر بن عبد اهللا يقول 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا مريض فتوضأ ونضح علي من وضوئه قال فقلت يا رسول اهللا إمنا يرثين كاللة 
ي يف الصحيح عن أيب الوليد عن شعبة ورواه مسلم عن أيب موسى فكيف املرياث فنزلت آية الفرائض رواه البخار

  عن وهب بن جرير 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو صادق حممد بن أمحد الصيدالين قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١١٩٨١
سول اهللا صلى اهللا عليه و عادين ر: حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين بن جريج عن حممد بن املنكدر عن جابر قال 

سلم وأبو بكر رضي اهللا عنه يف بين سلمة فوجدين ال أعقل فدعا مباء فتوضأ فرش علي منه فأفقت فقلت كيف 
اصنع يف مايل يا رسول اهللا فنزلت يف يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني أخرجاه يف الصحيح من 

  حديث بن جريج 

و بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا إمساعيل بن وقد أخربنا أب - ١١٩٨٢
شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة : عياش عن شرحبيل بن مسلم اخلوالين مسع أبا أمامة يقول 

  الوداع فسمعته يقول إن اهللا قد أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث 

و عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب أخربنا أب - ١١٩٨٣
طالب ثنا يزيد بن هارون أنا حممد بن مطرف عن زيد بن أسلم وحممد بن عبد الرمحن بن اجملرب عن زيد بن أسلم عن 

يا رسول اهللا ان رجال هلك : و سلم فقال  عطاء بن يسار قال أتى رجل من أهل العالية رسول اهللا صلى اهللا عليه
وترك عمة وخالة انطلق تقسم مرياثه فتبعه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على محار وقال يا رب رجل ترك عمة 
وخالة مث سار هنية مث قال يا رب رجل ترك عمة وخالة مث سار هنية مث قال يا رب رجل ترك عمة وخالة مث قال ال 

  يء ال شيء هلما أرى ينزل علي ش

وروى أبو داود يف املراسيل عن عبد اهللا بن مسلمة عن عبد العزيز بن حممد عن زيد بن أسلم عن  - ١١٩٨٤
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركب إىل قباء يستخري يف مرياث العمة واخلالة فأنزل عليه ال : عطاء بن يسار 



أنا أبو احلسني الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره ورواه مرياث هلما أخربناه أبو بكر حممد بن حممد 
أبو نعيم ضرار بن صرد عن عبد العزيز موصوال بذكر أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه فيه وروي عن شريك بن أيب 

كت فنزل عليه منر أن احلارث بن عبد أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن مرياث العمة واخلالة فس
  جربيل عليه السالم فقال حدثين جربائيل أن ال مرياث هلما 

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم بن أمحد الفارسي من أصل كتابه أنا أبو سعيد إمساعيل بن أمحد اخلاليل  - ١١٩٨٥
بن زيد بن ثابت األنصاري  أنا أبو يعلى املوصلي ثنا حممد بن بكار ثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن خارجة

أن معاين هذه الفرائض وأصوهلا عن زيد بن ثابت وأما التفسري فتفسري أيب الزناد على معاين : عن أبيه زيد بن ثابت 
زيد بن ثابت قال ال يرث بن األخ لألم برمحه ذلك شيئا وال ترث اجلدة أم أيب األم وال اخلالة أظنه قال وال اجلد أبو 

األخ لألب واألم وال العمة أخت األب لألم واألب وال اخلالة وال من هو أبعد نسبا من املتويف ممن هو األم وال ابنة 
  يف هذا الكتاب ال يرث أحد منهم برمحه ذلك شيئا 

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو عمرو بن جنيد ثنا حممد بن إبراهيم  - ١١٩٨٦
كري ثنا مالك عن حممد بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن عبد الرمحن بن حنظلة الزرقي البوشنجي ثنا بن ب

كنت جالسا عند عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فلما : أنه أخربه عن موىل لقريش كان قدميا يقال له بن مرسا قال 
ا ويستخري فيها فأتاه به يرفأ فدعا صلى الظهر قال يا يرفأ هلم الكتاب لكتاب كان كتبه يف شأن العمة يسأل عنه

  بتور أو قدح فيه ماء فمحا ذلك الكتاب فيه مث قال لو رضيك اهللا ألقرك لو رضيك اهللا ألقرك 

وبإسناده قال ثنا مالك عن حممد بن أيب بكر بن عمرو بن حزم أنه مسع أباه كثريا يقول كان عمر بن  - ١١٩٨٧
تورث وال ترث وقد روى عن عمر خبالفه ورواية املدنيني أوىل بالصحة  عجبا للعمة: اخلطاب رضي اهللا عنه يقول 

   ٤واهللا أعلم 

  باب من قال بتوريث ذوي األرحام

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١١٩٨٨
فيان عن عبد الرمحن بن احلارث بن عياش بن أيب ربيعة عن حكيم حممد بن إسحاق الصغاين ثنا قبيصة بن عقبة ثنا س

كتب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل أيب : بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف قال 
اء عبيدة بن اجلراح رضي اهللا عنه أن علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمي قال وكانوا خيتلفون بني األغراض فج

سهم غرب فأصاب غالما فقتله يف حجر خال له ال يعلم له أصل قال فكتب أبو عبيدة إىل عمر بن اخلطاب رضي 
اهللا عنهما يسأله إىل من يدفع عقله قال فكتب إليه عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول اهللا ورسوله 

  موىل من ال موىل له واخلال وارث من ال وارث له 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١١٩٨٩
إسحاق ثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن بديل العقيلي قال مسعت علي بن أيب طلحة حيدث عن راشد بن سعد عن 

من ترك : و سلم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أيب عامر اهلوزين عن املقدام صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه 



كال فإلينا ورمبا قال إىل اهللا ورسوله ومن ترك ماال فلورثته وأنا وارث من ال وارث له أعقل عنه وارثه واخلال 
  وارث من ال وارث له يعقل عنه ويرثه 

مان بن حرب يف آخرين قالوا ثنا محاد أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سلي - ١١٩٩٠
عن بديل عن علي بن أيب طلحة عن راشد بن سعد عن أيب عامر اهلوزين عن املقدام الكندي قال قال رسول اهللا 

أنا أوىل بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا أو ضيعة فإيل ومن ترك ماال فلورثته وأنا موىل : صلى اهللا عليه و سلم 
ماله وافك عانه واخلال موىل من ال موىل له يرث ماله ويفك عانه قال أبو داود رواه الزبيدي من ال موىل له أرث 

  عن راشد بن سعد عن بن عائذ عن املقدام ورواه معاوية بن صاحل عن راشد بن سعد قال مسعت املقدام 

ن عتيق الدمشقي ثنا حممد وأخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد السالم ب - ١١٩٩١
بن املبارك ثنا إمساعيل بن عياش عن يزيد بن حجر عن صاحل بن حيىي بن املقدام عن أبيه عن جده قال مسعت رسول 

أنا وارث من ال وارث له افك عنيه وأرث ماله واخلال وارث من ال وارث له : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  يفك عنيه ويرث ماله 

ربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي أخ - ١١٩٩٢
كان حيىي بن معني يبطل حديث اخلال وارث من ال : ثنا جعفر بن حممد بن األزهر ثنا املفضل بن غسان الغاليب قال 

  خ وروي من وجه آخر أضعف من ذلك وارث له يعين حديث املقدام وقال ليس فيه حديث قوي قال الشي

أخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أمحد بن إسحاق الصيدالين ثنا أمحد بن حممد بن نصر ثنا أبو نعيم ثنا شريك  - ١١٩٩٣
  اخلال وارث : عن ليث عن حممد بن املنكدر عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

ظ وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلاف - ١١٩٩٤
: إسحاق ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا شريك عن ليث عن أيب هبرية عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  اخلال وارث وهذا خمتلف فيه على شريك كما ترى وليث بن أيب سليم غري حمتج به واهللا أعلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ١١٩٩٥
اهللا : يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة قالت 

فوظ من قول عائشة موقوفا عليها وكذلك ورسوله موىل من ال موىل له واخلال وارث من ال وارث له هذا هو احمل
رواه عبد الرزاق عن بن جريج موقوفا وقد كان أبو عاصم يرفعه يف بعض الروايات عنه مث شك فيه فالرفع غري 

  حمفوظ واهللا أعلم 

و أخربنا أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي ثنا حممد بن احلسني األهوازي ثنا عمرو بن علي ثنا أب - ١١٩٩٦
: عاصم فذكره مرفوعا وكان أمحد بن حنبل وحيىي بن معني يقوالن عمرو بن مسلم صاحب طاوس ليس بالقوي 

  وروي عن بن طاوس مرسال 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا معاوية بن  - ١١٩٩٧
مد بن إبراهيم األردستاين ثنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد اجلوهري هشام ثنا سفيان ح وأخربنا أبو بكر حم

ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن حممد بن إسحاق عن حممد بن حيىي بن حبان عن واسع بن 
 صلى اهللا عليه و سلم كان رجال أتيا يف بين أنيف أو يف بين العجالن مات فسأل النيب: حبان أن ثابت بن الدحداح 

هل له وارث فلم جيدوا له وارثا فدفع النيب صلى اهللا عليه و سلم مرياثه إىل بن أخته وهو أبو لبابة بن عبد املنذر 
لفظ حديث األردستاين وحديث أيب عبد اهللا خمتصرا مل يسم الوارث واملورث وهو منقطع وروي عن حممد بن 

ن حيىي بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن حممد ب
سأل عاصم بن عدي األنصاري عن ثابت بن الدحداح وتويف هل تعلمون له نسبا فيكم فقال ال وإمنا هو أتى فينا 

ا أبو احلسن قال فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبرياثه البن أخته أخربناه أبو عبد الرمحن السلمي أن
الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد ثنا عباد بن عباد عن حممد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن حممد 
بن حيىي بن حبان عن عمه واسع بن حبان رفعه وهذا أيضا منقطع وقد أجاب عنه الشافعي يف القدمي فقال ثابت بن 

  ال الشيخ قتله يف يوم أحد يف رواية الزهري عن سعيد بن املسيب الدحداحة قتل يوم أحد قبل أن تنزل الفرائض ق

وذلك فيما أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو حممد اليزين ثنا علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو اليمان  - ١١٩٩٨
حىت  يف قصة ذكرها قال فلم يلبث بن الدحداح إال يسريا: أخربين شعيب عن الزهري حدثين سعيد بن املسيب 

جاء كفار قريش يوم أحد فخرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقاتلهم فقتل شهيدا قال الشافعي وإمنا نزلت 
آية الفرائض فيما يثبت أصحابنا يف بنات حممود بن مسلمة وقتل يوم خيرب وقيل نزلت بعد أحد يف بنات سعد بن 

خ فيما ذكرنا من حديث جابر بن عبد اهللا وقوله للنيب صلى الربيع وهذا كله بعد أمر ثابت بن الدحداحة قال الشي
اهللا عليه و سلم إمنا يرثين كاللة فكيف املرياث فنزلت آية الفرائض داللة على أهنا نزلت بعد أحد فإن قبل أحد كان 

وال أبوه حيا وإمنا قتل يوم أحد شهيدا وخلف جابرا وبنات له فحني مرض جابر كان له أخوات ومل يكن له أب 
ولد فقال إمنا يرثين كاللة فنزلت آية الفرائض وقد قيل إمنا نزلت فيه آية الفرائض اليت يف آخر سورة النساء ونزلت 

  اليت يف أوهلا يف ابنيت سعد بن الربيع كما قال الشافعي رمحه اهللا 

ا حيىي يعين بن يوسف وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا حممد بن الفضل بن جابر ثن - ١١٩٩٩
الزمي ثنا عبيد اهللا بن عمرو عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن جابر بن عبد اهللا قال جاءت امرأة سعد بن الربيع 

يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبومها معك شهيدا يوم : بابنتيها من سعد فقالت 
ما استفاء ومل يترك هلما ماال وال تنكحان إال وهلما مال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و أحد وان عمهما أخذ ما هل

سلم يقضي اهللا يف ذلك فأنزل اهللا املرياث فأرسل إىل عمهما فدعاه فقال أعط ابنيت سعد الثلثني وأعط أمهما الثمن 
  ولك ما بقي 

د بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا يزيد بن هارون انا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حمم - ١٢٠٠٠
هل تدرون كيف قضى عمر : داود بن أيب هند عن الشعيب قال أتى زياد يف رجل تويف وترك عمته وخالته فقال 

األخت رضي اهللا عنه فيها قالوا ال فقال واهللا إين ألعلم الناس بقضاء عمر فيها جعل العمة مبنزلة األخ واخلالة مبنزلة 
فأعطى العمة الثلثني واخلالة الثلث ورواه احلسن وجابر بن زيد وبكر بن عبد اهللا املزين وغريهم أن عمر رضي اهللا 



عنه جعل للعمة الثلثني وللخالة الثلث ومجيع ذلك مراسيل ورواية املدنيني عن عمر أوىل أن تكون صحيحة واهللا 
  أعلم 

بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ - ١٢٠٠١
اخلالة مبنزلة األم والعمة مبنزلة األب : طالب ثنا يزيد ثنا حممد بن سامل عن الشعيب عن مسروق عن عبد اهللا قال 

ة وروينا عن أيب إسحاق وابنة األخ مبنزلة األخ وكل ذي رحم مبنزلة الرحم اليت تليه إذا مل يكن وارث ذو قراب
  السبيعي عن الشعيب عن مسروق قال قال عبد اهللا أنزلوهم منازل آبائهم يقول ورث كل إنسان مبنزلة أبيه 

وأخربنا أبو بكر أمحد بن علي احلافظ ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا إمساعيل بن  - ١٢٠٠٢
كان علي وعبد اهللا إذا مل جيدوا : ن عيسى أنا جرير عن املغرية عن اصحابه إبراهيم بن احلارث القطان ثنا احلسن ب

ذا سهم أعطوا القرابة أعطوا بنت البنت املال كله واخلال املال كله وكذلك ابنة األخ وابنة األخت لألم أو لألب 
إذا كان رمحا فله املال إذا مل واألم أو لألب والعمة وابنة العم وابنة بنت االبن واجلد من قبل األم وما قرب أو بعد 

يوجد غريه فإن وجد ابنة بنت وابنة أخت فالنصف والنصف وان كانت عمة وخالة فالثلث والثلثان وابنة اخلال 
   ٥وابنة اخلالة الثلث والثلثان 

  باب ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم

سن وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ وأبو صادق حممد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احل - ١٢٠٠٣
بن أيب الفوارس الصيدالين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو بكر حممد بن إسحاق الصغاين أخربين أبو 

عاصم عن بن جريج عن بن شهاب عن علي بن حسني عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قال رسول اهللا 
  ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم رواه البخاري يف الصحيح عن أيب عاصم : ليه و سلم صلى اهللا ع

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري ثنا احلسن  - ١٢٠٠٤
حلسني بن علي عن عمرو بن عثمان بن حممد بن الصباح الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن ا

ال يرث الكافر املسلم وال املسلم الكافر : عن أسامة بن زيد بن حارثة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وغريه عن سفيان 

ن سلمة ثنا حممد بن رافع وحممد بن حيىي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد ب - ١٢٠٠٥
يا : قاال ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن علي بن حسني عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت 

رسول اهللا أين تنزل غدا وذلك يف حجة النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال وهل ترك لنا عقيل بن أيب طالب شيئا مث 
لم الكافر وال الكافر املسلم مث قال حنن نازلون غدا خبيف بين كنانة حيث قامست قريش على الكفر قال ال يرث املس

  رواه البخاري يف الصحيح عن حممود ورواه مسلم عن حممد بن مهران وغريمها عن عبد الرزاق 

ا حرملة بن حيىي ثنا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن قريش أنا احلسن بن سفيان ثن - ١٢٠٠٦
عبد اهللا بن وهب أخربين يونس بن يزيد عن بن شهاب قال حدثين علي بن حسني أن عمرو بن عثمان أخربه عن 



يا رسول اهللا أتنزل يف دارك مبكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وكان عقيل : أسامة بن زيد أنه قال 
علي ألهنما كانا مسلمني وكان عقيل وطالب كافرين فكان عمر بن ورث أبا طالب هو وطالب ومل يرثه جعفر وال 

اخلطاب رضي اهللا عنه من أجل ذلك يقول ال يرث املؤمن الكافر رواه البخاري عن أصبع عن بن وهب ورواه 
  مسلم عن حرملة 

نا يونس بن عبد أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ث - ١٢٠٠٧
األعلى ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين حممد بن عمرو عن بن جريج ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو أمحد حممد 

بن حممد بن احلسن الشيباين ثنا أبو العالء حممد بن أمحد الكويف مبصر ثنا احلارث بن مسكني ح وأخربنا أبو عبد اهللا 
ق الفقيه أنا إبراهيم بن يوسف بن خالد ثنا احلارث بن مسكني ثنا بن وهب قال أخربين احلافظ أنا أبو بكر بن إسحا

: حممد بن عمرو اليافعي عن بن جريج عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  ال يرث املسلم النصراين إال أن يكون عبده أو أمته 

بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا عبد الرمحن بن بشر  وأخربنا أبو بكر - ١٢٠٠٨
ال يرث اليهودي وال النصراين : وأبو األزهر قاال ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخربين أبو الزبري عن جابر قال 

  وظ املسلم وال يرثهم إال أن يكون عبدا لرجل أو أمته هذا موقوف قال علي وهو احملف

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن احلسن بن الشرقي ثنا عبد  - ١٢٠٠٩
الرمحن بن بشر بن احلكم العبدي ثنا سفيان بن عيينة قال مسعت عدة منهم يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب 

 يتوارث أهل ملتني شىت وكذلك رواه حبيب املعلم عن ال: عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  عمرو 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا متتام ثنا عبد املتعايل بن طالب قال ثنا بن وهب ثنا  - ١٢٠١٠
و سلم  اخلليل بن مرة عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه

  ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم ال يتوارثون أهل ملتني : قال 

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين أنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن  - ١٢٠١١
أن : مد بن األشعث أخربه إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكري ثنا مالك عن حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار أن حم

عمة له يهودية أو نصرانية توفيت وأن حممد بن األشعث ذكر ذلك لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال له من 
يرثها فقال له عمر رضي اهللا عنه يرثها أهل دينها مث أتى عثمان بن عفان رضي اهللا عنه فسأله عن ذلك فقال له 

  لك عمر رضي اهللا عنه مث قال يرثها أهل دينها عثمان بن عفان أتراين نسيت ما قال 

وهبذا اإلسناد قال ثنا مالك عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  - ١٢٠١٢
  قال ال نرث أهل امللل وال يرثونا : 



نا أبو املوجه ثنا عبدان أخربين أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا احلسن بن حممد بن حليم املروزي هبا قال ث - ١٢٠١٣
توفيت عمة لألشعث وهي يهودية فأتى عمر فأىب أن : أيب عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال 

  يورثه وقال يرثها أهل دينها 

رأيت شيخا ميشي على عصا فقالوا هذا وارث صفية بنت : وهبذا اإلسناد عن شعبة عن حصني قال  - ١٢٠١٤
   ٦حدث أهنا ملا ماتت أسلم من أجل مرياثها فلم يورث حيي فكنا نت

  باب ال يرث اململوك

إستدالال مبا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا  - ١٢٠١٥
من باع : و سلم قال  الشافعي أنا بن عيينة عن الزهري عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه

عبدا له مال فماله للبائع إال أن يشترطه املبتاع قال الشافعي فلما كان بينا يف سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم أن 
العبد ال ميلك ماال وأن ما ميلك العبد فإمنا ميلكه سيده ومل يكن السيد بأيب امليت وال وارث مسيت له فريضة فكنا لو 

أب إمنا أعطينا السيد الذي ال فريضة له فورثنا غري من ورث اهللا فلم نورث عبدا ملا وصفت وال  أعطينا العبد بأنه
   ٧أحدا مل جيتمع فيه احلرية واإلسالم والرباءة من القتل قال الشيخ وبه قال زيد بن ثابت 

  باب ال يرث القاتل

بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين بن أيب  أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر - ١٢٠١٦
  ال يرث قاتل من دية من قتل : ذئب عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

إال أنه : أخرجه أبو داود يف املراسيل عن عيسى بن يونس الطرسوسي عن حجاج عن بن أيب ذئب  - ١٢٠١٧
عمد وال خطأ شيئا من الدية أخربناه حممد بن حممد أنا الفسوي ثنا اللؤلؤي ثنا أبو داود  قال يف متنه ال يرث قاتل

  فذكره 

وقد أخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين حفص بن ميسرة أن  - ١٢٠١٨
ذامي كانت له امرأتان اقتتلتا فرمى أن عديا اجل: عبد الرمحن بن حرملة األسلمي حدثه قال حدثين غري واحد 

  أحدامها فماتت منها فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتاه فذكر ذلك له فقال له اعقلها وال ترثها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس ثنا حيىي بن أيب طالب قال أنا يزيد بن هارون أنا حيىي بن  - ١٢٠١٩
أن رجال من بين مدجل يدعى قتادة كانت له أم ولد وكان له منها ابنان فتزوج عليها : شعيب  سعيد عن عمرو بن

امرأة من العرب فقالت ال أرضى عنك حىت ترعى على أم ولدك فأمرها أن ترعى عليها فأىب ابناها ذلك فتناول 
رضي اهللا عنه فذكر ذلك له قتادة أحد ابنيه بالسيف فمات فقدم سراقة بن مالك بن جعشم على عمر بن اخلطاب 

فقال له أعدد يل بقديد وهي أرض بين مدجل عشرين ومائة من اإلبل فلما قدم عمر رضي اهللا عنه أخذ ثالثني جذعة 
وثالثني حقة وأربعني خلفة مث قال أين أخو املقتول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ليس للقاتل شيء 

  ببعض وقد روي موصوال من أوجه  هذه مراسيل جيدة يقوى بعضها



منها ما أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن  - ١٢٠٢٠
جعفر أبو الشيخ ثنا إبراهيم بن حممد بن احلارث ثنا شيبان بن فروخ ثنا حممد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن 

ليس لقاتل شيء فإن مل يكن له : يه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عمرو بن شعيب عن أب
  وارث يرثه أقرب الناس إليه وال يرث القاتل شيئا 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا جعفر بن حممد الفريايب ثنا  - ١٢٠٢١
بن عياش عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا إبراهيم بن العالء ثنا إمساعيل 

ليس للقاتل من املرياث شيء رواه مجاعة عن إمساعيل بن عياش وقيل عنه عن حيىي بن سعيد : صلى اهللا عليه و سلم 
  م مثله وبن جريج واملثىن بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سل

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا أبو الشيخ األصبهاين ثنا حممد بن جعفر ثنا العباس بن يزيد ثنا  - ١٢٠٢٢
عبد الرزاق أنا معمر عن رجل قال عبد الرزاق وهو عمرو بن برق عن عكرمة عن بن عباس قال قال النيب صلى 

مل يكن له وارث غريه وإن كان ولده أو والده فإن رسول اهللا صلى  من قتل قتيال فإنه ال يرثه وإن: اهللا عليه و سلم 
  اهللا عليه و سلم قضى ليس لقاتل مرياث 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي بن  - ١٢٠٢٣
عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف عن أيب هريرة  بكري ثنا الليث عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة عن بن شهاب

القاتل ال يرث إسحاق بن عبد اهللا ال حيتج به إال أن شواهده تقويه واهللا : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  أعلم 

آدم أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي ثنا علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن محدويه املروزي ثنا حممود بن  - ١٢٠٢٤
  ال يرث القاتل خطأ وال عمدا : ثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعيب قال عمر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا يزيد بن هارون أنا  - ١٢٠٢٥
  دا وال خطأ شيئا ال يرث القاتل عم: حممد بن سامل عن الشعيب عن علي وزيد وعبد اهللا قالوا 

أن : وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو العباس ثنا حيىي ثنا يزيد أنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن خالس  - ١٢٠٢٦
رجال رمى حبجر فأصاب أمه فماتت من ذلك فأراد نصيبه من مرياثها فقال له أخوته ال حق لك فارتفعوا إىل علي 

  رياثها احلجر وأغرمه الدية ومل يعطه من مرياثها شيئا رضي اهللا عنه فقال له علي حظك من م

وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو العباس ثنا حيىي ثنا يزيد أنا حبيب بن أيب حبيب عن عمرو بن هرم عن  - ١٢٠٢٧
ال أميا رجل قتل رجال أو امرأة عمدا أو خطأ ممن يرث فال مرياث له منهما وأميا امرأة قتلت رج: جابر بن زيد قال 

أو امرأة عمدا أو خطأ فال مرياث هلا منهما وان كان القتل عمدا فالقود إال أن يعفوا أولياء املقتول فإن عفوا فال 
مرياث له من عقله وال من ماله قضى بذلك عمر بن اخلطاب وعلي رضي اهللا عنهما وشريح وغريهم من قضاة 

  املسلمني 



يد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حيىي بن أيب طالب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سع - ١٢٠٢٨
كان يف بين إسرائيل عقيم ال : ثنا يزيد بن هارون أنا هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن عبيدة السلماين قال 

ضعه على باب رجل يولد له وكان له مال كثري وكان بن أخيه وارثه فقتله مث احتمله ليال حىت أتى به حيا آخرين فو
منهم مث أصبح يدعيه عليهم حىت تسلحوا وركب بعضهم إىل بعض فقال ذوو الرأي والنهي على ما يقتل بعضكم 

بعضا وهذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيكم فأتوه فقال إن اهللا يأمركم أن تذحبوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال 
لوا مل يعترضوا البقر ألجزأت عنهم أدىن بقرة ولكنهم شددوا فشدد عليهم أعوذ باهللا أن أكون من اجلاهلني قال ف

حىت انتهوا إىل البقرة اليت أمروا بذحبها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غريها فقال واهللا ال انقصها من ملء جلدها 
بن أخيه مث مال ميتا فلم ذهبا فأخذوها مبلىء جلدها ذهبا فذحبوها فضربوه ببعضها فقام فقالوا من قتلك قال هذا ال

   ٨يعط بن أخيه من ماله شيئا ومل يورث قاتل بعده 

  باب من قال يرث قاتل اخلطأ من املال وال يورث من الدية

روي ذلك عن سعيد بن املسيب وعطاء بن أيب رباح وحممد بن جبري بن مطعم قال الشافعي وروي ذلك عن بعض 
  حبديث ال يثبته أهل العلم باحلديث أصحابنا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

يعين ما أخربنا أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي أنا علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن جعفر  - ١٢٠٢٩
املطريي ثنا إمساعيل بن عبد اهللا بن ميمون ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا حسن بن صاحل عن حممد بن سعيد عن عمرو 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام يوم فتح مكة فقال : يب عن جدي عبد اهللا بن عمرو بن شعيب قال أخربين أ
ال يتوارث أهل ملتني املرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها وماهلا ما مل يقتل أحدمها صاحبه عمدا 

ورث من ماله ومل يرث من ديته قال فإن قتل أحدمها صاحبه عمدا مل يرث من ديته وماله شيئا وان قتل صاحبه خطأ 
وأنبأ علي ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا حممد بن حيىي ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا احلسن بن صاحل بإسناده مثله قال علي 

حممد بن سعيد الطائفي ثقة قال الشيخ وقد رواه حممد بن عمر الواقدي وليس حبجة عن الضحاك بن عثمان عن 
بكري عن أبيه عن عمرو والشافعي رمحه اهللا كاملتوقف يف روايات عمرو بن شعيب إذا مل ينضم عمرو عن خمرمة بن 

إليها ما يؤكدها قال الشافعي ليس يف الفرق بني ان يرث قاتل اخلطأ وال يرث قاتل العمد خرب يتبع إال خرب رجل 
رد له آخر ال معارض له قال الشافعي فإنه يرفعه لو كان ثابتا كانت احلجة فيه ولكن ال جيوز أن يثبت له شيء وي

   ٩رمحه اهللا فإذا مل يثبت احلديث فال يرث عمدا وال خطأ شيئا أشبه بعموم أن ال يرث قاتل ممن قتل 

  باب مرياث من عمي موته

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا  - ١٢٠٣٠
أمرين أبو بكر رضي : زهري بن معاوية ثنا عباد بن كثري حدثين أبو الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال 
  اهللا عنه حيث قتل أهل اليمامة أن يورث األحياء من األموات وال يورث بعضهم من بعض 

عمواس قال كانت القبيلة أمرين عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ليايل طاعون : وهبذا اإلسناد قال  - ١٢٠٣١
متوت بأسرها فريثهم قوم آخرون قال فأمرين أن أورث األحياء من األموات وال أورث األموات بعضهم من بعض 



قال الشيخ وقد روي عن الشعيب عن عمر أنه ورث بعضهم من بعض من تالد أمواهلم ويف رواية أنه قال لعلي 
اهلم وعن قتادة أن عمر ورث أهل طاعون عمواس بعضهم من بعض رضي اهللا عنه ورث هؤالء فورثهم من تالد أمو

فإذا كانت يد أحدمها ورجله على اآلخر ورث األعلى من األسفل ومل يورث األسفل من األعلى وهاتان الروايتان 
منقطعتان وقد قيل عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمر وهو أيضا منقطع فما روينا عن عمر 

  ه واهللا أعلم أشب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا سعيد بن أيب  - ١٢٠٣٢
يف قوم متوارثني : مرمي ثنا بن أيب الزناد قال حدثين أيب عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت أنه قال 

  ك من املتألف فلم يدر أيهم مات قبل قال ال يتوارثون هلكوا يف هدم أو غرق أو غري ذل

وأخربنا أبو احلسن الرفاء انا عثمان بن حممد بن بشر ثنا إمساعيل القاضي ثنا بن أيب أويس وعيسى بن  - ١٢٠٣٣
رق أو كانوا يقولون كل قوم متوارثني ماتوا يف هدم أو غ: ميناء قاال ثنا بن أيب الزناد عن الفقهاء من أهل املدينة 

حريق أو غريه فعمي موت بعضهم قبل بعض فإهنم ال يتوارثون وال حيجبون وعلى ذلك كان قول زيد بن ثابت 
  وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنا علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن القاسم بن زكريا ثنا هشام بن  - ١٢٠٣٤
أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيدا وقعا يف يوم واحد والتقت : ن حممد عن أبيه يونس ثنا الدراوردي عن جعفر ب

  الصائحتان فلم يدر أيهما هلك قبل فلم ترثه ومل يرثها وان أهل صفني مل يتوارثوا وان أهل احلرة مل يتوارثوا 

بو يعلى ثنا حممد بن بكار ثنا أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أنا إمساعيل بن أمحد اخلاليل أنا أ - ١٢٠٣٥
أن أهل احلرة حني اصيبوا كان القضاء فيهم على زيد بن : عبد الرمحن بن أيب الزناد قال قال أبو الزناد أخربين الثقة 

  ثابت ويف الناس يومئذ من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم ومن أبنائهم ناس كثري 

أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنا يزيد بن هارون ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا  - ١٢٠٣٦
أن عليا رضي اهللا عنه ورث قتلى اجلمل فورث ورثتهم األحياء : شيخ من أهل البصرة عن عمارة بن حزن عن أبيه 

  حياء قال وأنا يزيد أنا نصر بن طريف الباهلي عن حيىي بن سعيد أن قتلى اجلمل واحلرة ورث ورثتهم األ

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا معاوية بن  - ١٢٠٣٧
أن عليا ورث رجال وابنه أو أخوين أصيبا بصفني ال يدري : هشام عن سفيان عن حزن بن بشري اخلثعمي عن أبيه 

  وحنن إمنا نأخذ بالرواية األوىل أيهما مات قبل اآلخر فورث بعضهم من بعض كذا قال 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين انا أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن ربيعة بن  - ١٢٠٣٨
أنه مل يتوارث من قتل يوم اجلمل ويوم صفني ويوم احلرة مث كان يوم : أيب عبد الرمحن عن غري واحد من علمائهم 

ث أحد ممن قتل منهم من صاحبه شيئا إال من علم أنه قتل قبل صاحبه قال مالك وذلك األمر الذي قديد فلم يتوار



ال اختالف فيه عندنا وال شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا قال اإلمام أمحد رمحه اهللا وروي عن إياس بن عبد 
   ١٠املزين أنه قال يورث بعضهم من بعض وقول اجلماعة أوىل 

  ن ال يرث من هؤالءباب ال حيجب م

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا يزيد بن هارون أنا  - ١٢٠٣٩
ال يتوارث أهل ملتني شىت وال حيجب من : محاد بن زيد ثنا أنس بن سريين أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال 

  ال يرث 

: أنا شعبة عن احلكم عن إبراهيم قال قال علي رضي اهللا عنه وزيد رضي اهللا عنه قال وأنا يزيد  - ١٢٠٤٠
  املشرك ال حيجب وال يرث وقال عبد اهللا رضي اهللا عنه حيجب وال يرث 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا احلسن بن حليم أنا أبو املوجه أنا عبدان أخربين أيب عن شعبة عن املغرية  - ١٢٠٤١
اململوكون وأهل الكتاب مبنزلة األموات قال وقال عبد اهللا حيجبون وال : عن علي وزيد بن ثابت قاال عن الشعيب 

   ١١يرثون 

  باب حجب األخوة واألخوات من قبل األم باألب واجلد والولد وولد االبن

قوب ثنا إبراهيم بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يع - ١٢٠٤٢
قرأت على سعد يعين : مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن ربيعة بن قانف يقول 

  فقال سعد من أمه } وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله أخ { بن أيب وقاص حىت بلغت 

يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنا يزيد بن هارون أنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن - ١٢٠٤٣
سئل أبو بكر رضي اهللا عنه عن الكاللة فقال إين سأقول فيها برأيي فإن يك صوابا : عاصم األحول عن الشعيب قال 

فمن اهللا وإن يك خطأ فمين ومن الشيطان أراه ما خال الولد والوالد فلما استخلف عمر رضي اهللا عنه قال إين 
  تحيي اهللا أن أرد شيئا قاله أبو بكر ألس

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا حيىي بن حيىي أنا أبو  - ١٢٠٤٤
من زعم أن أحدا من أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم ورث : معاوية عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال 

  جد فقد كذب  أخوة من أم مع

أخربنا أبو بكر أمحد بن علي األصبهاين أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا أنا إمساعيل بن إبراهيم بن  - ١٢٠٤٥
قال ما ورث أحد من : احلارث القطان ثنا احلسن بن عيسى أنا بن املبارك أنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب 

  ة من األم مع اجلد شيئا قط أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم األخو

   ١٢حنوه : قال وأنا بن املبارك أنا سفيان عن األعمش عن إبراهيم  - ١٢٠٤٦



  باب حجب األخوة واألخوات من كانوا باألب واالبن وبن األبن

ن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد ب - ١٢٠٤٧
نصر ثنا أبو بكر بن خالد ثنا سفيان بن عيينة عن بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا قال مرضت فأتاين النيب صلى اهللا 

يا رسول اهللا كيف اقضي يف مايل كيف اصنع يف مايل فلم حيدثين بشيء حىت نزلت آية : عليه و سلم يعودين فقلت 
رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة ورواه مسلم عن عمرو الناقد } يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة { املرياث 

  كالمها عن سفيان 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا سفيان قال مسعت بن  - ١٢٠٤٨
 هو وأبو بكر ماشيني وقد مرضت فأتاين النيب صلى اهللا عليه و سلم يعودين: املنكدر حيدث أنه مسع جابرا يقول 

أغمي علي فلم أكلمه فتوضأ وصبه علي فأفقت فقلت يا رسول اهللا كيف اصنع يف مايل ويل أخوات قال فنزلت آية 
من كان ليس له ولد وله أخوات ويف رواية شعبة عن بن املنكدر } يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة { املرياث 

ا يرثين كاللة فسمى من يرثه كاللة وقد مضى ذكره قال الشيخ وجابر بن عبد اهللا عن جابر يف هذا احلديث قال إمن
  الذي نزلت فيه آية الكاللة مل يكن له ولد وال والد الن أباه قتل يوم أحد وهذه اآلية نزلت بعده 

شر ثنا وكيع أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنا أبو حامد بن الشرقي ثنا عبد الرمحن بن ب - ١٢٠٤٩
} يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة { آخر آية نزلت : ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن أيب إسحاق عن الرباء قال 

  رواه مسلم يف الصحيح عن علي بن خشرم عن وكيع وأخرجه البخاري من وجه آخر عن أيب إسحاق 

 جعفر ثنا حامد بن حممد بن شعيب ثنا زهري بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب - ١٢٠٥٠
حرب أبو خيثمة ثنا شبابة بن سوار ثنا شعبة عن قتادة عن سامل بن أيب اجلعد عن معدان بن أيب طلحة اليعمري قال 

خطب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فذكر احلديث قال فيه ما أغلظ يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو ما : 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف شيء أكثر من آية الكاللة حىت ضرب صدري وقال يكفيك منها آية نازلت رس

إىل آخر اآلية وسأقضي فيها } يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة { الصيف اليت أنزلت يف آخر سورة النساء 
  يف الصحيح عن زهري بن حرب بقضاء يعلمه من يقرأ ومن ال يقرأ وهو ما خال األب كذا أحسب رواه مسلم 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا منصور بن أيب مزاحم ثنا أبو بكر عن  - ١٢٠٥١
يا رسول اهللا يستفتونك يف : أيب إسحاق عن الرباء بن عازب قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

جتزيك آية الصيف قلت أليب إسحاق هو من مات ومل يدع ولدا وال والدا قال كذلك ظنوا الكاللة فما الكاللة قال 
  أنه كذلك 

وأخربنا أبو بكر حممد بن حممد أنا أبو احلسني عبد اهللا بن إبراهيم الداودي ثنا أبو علي حممد بن أمحد  - ١٢٠٥٢
ىي بن آدم ثنا عمار بن رزيق عن أيب إسحاق اللؤلؤي ثنا أبو داود السجستاين ثنا حسني بن علي بن األسود ثنا حي

يا رسول اهللا يستفتونك قل اهللا : عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
يفتيكم يف الكاللة قال من مل يترك ولدا وال والدا فورثته كاللة قال أبو داود وروى عمار عن أيب إسحاق عن الرباء 



لكاللة قال تكفيك آية الصيف قال الشيخ هذا هو املشهور وحديث أيب إسحاق عن أيب سلمة منقطع وليس يف ا
  مبعروف 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل الضيب ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور  - ١٢٠٥٣
الكاللة ما عدا الولد قال أبو بكر الكاللة ما :  عنه ثنا سفيان عن عاصم األحول عن الشعيب قال قال عمر رضي اهللا

  عدا الولد والوالد فلما طعن عمر قال إين ألستحيي أن أخالف أبا بكر الكاللة ما عدا الولد والوالد 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو وثنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا عبد األعلى ثنا محاد عن  - ١٢٠٥٤
قال أتى علي زمان ما أدري ما الكاللة : ن بن حدير عن السميط بن عمري أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عمرا

  وإذا الكاللة من ال أب له وال ولد 

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا حيىي بن حيىي أنا هشيم  - ١٢٠٥٥
الكاللة الذي ال يدع : عن أيب إسحاق عن سليم بن عبد السلويل أنه مسع بن عباس يقول  عن زكريا بن أيب زائدة

  ولدا وال والدا وكذلك رواه إسرائيل عن أيب إسحاق 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنا أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن عمرو  - ١٢٠٥٦
سألت بن عباس عن الكاللة قال هو ما عدا الوالد والولد قال قلت فإن اهللا عز و  :عن احلسن يعين بن حممد قال 

  قال فغضب وانتهرين } إن امرؤ هلك ليس له ولد { جل يقول 

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا حممد بن الصباح ثنا  - ١٢٠٥٧
سألت بن عباس عن الكاللة فقال من ال ولد له وال والد : حلسن بن حممد حيدث قال سفيان قال قال عمرو مسعت ا

  فقلت له قال اهللا إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فغضب وانتهرين وقال من ال ولد له وال والد 

و احلسني بن أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أخربين أبو سعيد بن األعرايب ح وأخربنا أب - ١٢٠٥٨
بشران أنا إمساعيل بن حممد الصفار قاال ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان حدثين سليمان األحول عن طاوس قال مسعت 

يقول كنت آخر الناس عهدا بعمر رضي اهللا عنه فسمعته يقول القول ما قلت قلت ما قلت قال الكاللة : بن عباس 
ا عن عمر وبن عباس يف تفسري الكاللة اشبه بدالئل الكتاب والسنة من ال ولد له كذا يف هذه الرواية والذي روين

  من هذه الرواية وأوىل أن يكون صحيحا النفراد هذه الرواية وتظاهر الروايات عنهما خبالفها واهللا أعلم 

عمرو وقد أخربنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن  - ١٢٠٥٩
ثالث ألن يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينهن : بن مرة مسع مرة قال قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

أحب إيل من محر النعم اخلالفة والكاللة والربا فقلت ملرة ومن يشك يف الكاللة هو ما دون الولد والوالد قال إهنم 
  يشكون يف الوالد 

ن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا حممد بن بكار ثنا عبد أخربنا أبو سعيد ب - ١٢٠٦٠
أن معاين هذه الفرائض وأصوهلا عن زيد بن : الرمحن بن عبد اهللا بن ذكوان عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه 



ال يرثون مع الولد وال مع ولد  ثابت وأما التفسري فتفسري أيب الزناد على معاين زيد قال ومرياث األخوة لألم أهنم
األبن ذكرا كان أو أنثى شيئا وال مع األب وال مع اجلد أيب األب شيئا قال ومرياث األخوة لألب واألم اهنم ال 

يرثون مع الولد الذكر وال مع ولد األبن الذكر وال مع األب شيئا قال ومرياث األخوة لألب إذا مل يكن معهم أحد 
مرياث األخوة لألب واألم سواء فإذا اجتمع األخوة من األب واألم واألخوة من األب فكان من بين األم واألب ك

   ١٣يف بين األم واألب ذكر فال مرياث معه ألحد من األخوة لألب 

  باب ال يرث مع األب أبواه

ب ثنا حيىي بن أيب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقو - ١٢٠٦١
اجلد أب ما مل يكن : طالب أنا يزيد بن هارون أنا الربيع بن صبيح ثنا عطاء قال كان أبو بكر رضي اهللا عنه يقول 

  دونه أب كما أن بن االبن بن ما مل يكن دونه بن 

ا يزيد بن هارون أنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ثن - ١٢٠٦٢
  أن زيد بن ثابت مل يكن جيعل للجدة مع ابنها مرياثا : سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن سعيد بن املسيب 

أن عليا رضي اهللا عنه وزيدا رضي اهللا عنه كانا ال : قال وثنا يزيد قال أنا حممد بن سامل عن الشعيب  - ١٢٠٦٣
  جيعالن للجدة مع ابنها مرياثا 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا حيىي بن حيىي أنا هشيم  - ١٢٠٦٤
  أن عليا وزيدا كانا ال يورثان اجلدة مع ابنها : عن مغرية عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم 

أن عثمان رضي اهللا عنه : قال وحدثنا حممد بن نصر ثنا إسحاق أنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري  - ١٢٠٦٥
  كان ال يورث اجلدة إذا كان ابنها حيا 

وأما الذي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٢٠٦٦
ة مع ابنها أنه حيىي بن أيب طالب أنا يزيد بن هارون أنا حممد بن سامل عن الشعيب عن مسروق عن عبد اهللا يف اجلد

أول جدة اطعمها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سدسا مع ابنها وابنها حي فمحمد بن سامل يتفرد به هكذا : قال 
وروي عن يونس عن بن سريين قال انبئت وعن أشعث بن سوار عن بن سريين عن عبد اهللا وعن أشعث بن عبد 

ه و سلم وحديث يونس وأشعث منقطع وحممد بن سامل غري امللك عن احلسن وبن سريين عن النيب صلى اهللا علي
  حمتج به وإمنا الرواية الصحيحة فيه عن عمر وعبد اهللا وعمران بن حصني 

أخربناه أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا حيىي بن حيىي أنا سفيان  - ١٢٠٦٧
ان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ورث جدة رجل من : يد بن املسيب بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن سع

  ثقيف مع ابنها 



وأخربنا أبو سعيد أنبأ أبو عبد اهللا ثنا حممد بن نصر ثنا أبو قدامة ثنا سفيان عن بن أيب خالد عن أيب  - ١٢٠٦٨
  انه ورث جدة مع ابنها : عمرو عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 

نا أبو سعيد أنا أبو عبد اهللا ثنا حممد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا إمساعيل بن علية عن وأخرب - ١٢٠٦٩
   ١٤أنه كان يورث اجلدة وابنها حي : سلمة بن علقمة عن محيد بن هالل عن أيب الدمهاء عن عمران بن حصني 

  باب ال ترث مع األم جدة

ن وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو بكر بن احلس - ١٢٠٧٠
: يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنا زيد بن احلباب ثنا أبو املنيب عبيد اهللا بن عبد اهللا العتكي عن بن بريدة عن أبيه 

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أطعم اجلدة السدس إذا مل تكن أم 

أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا حممد بن بكار ثنا بن أيب أخربنا أبو سعيد بن  - ١٢٠٧١
أن معاين هذه الفرائض وأصوهلا عن زيد بن ثابت وأما : الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه 

األم شيئا وهي فيما سوى التفسري فتفسري أيب الزناد على معاين زيد قال ومرياث اجلدات ان أم األم ال ترث مع 
ذلك يفرض هلا السدس فريضة وان أم األب ال ترث مع األم وال مع األب شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض هلا 

  السدس فريضة 

  مجاع أبواب املواريث

 )١٥   

  باب فرض الزوج والزوجة

هيم بن احلسني ثنا آدم بن أيب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبرا - ١٢٠٧٢
يوصيكم اهللا يف أوالدكم { يف قوله عز و جل : إياس ثنا ورقاء عن بن أيب جنيح عن عطاء بن أيب رباح عن بن عباس 

قال كان املرياث للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ اهللا من ذلك ما أحب فجعل } للذكر مثل حظ األنثيني 
 وجعل للوالدين السدسني وجعل للزوج النصف أو الربع وجعل للمرأة الربع أو للولد الذكر مثل حظ األنثيني

  الثمن رواه البخاري عن حممد بن يوسف عن ورقاء 

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ح وأخربنا أبو بكر حممد  - ١٢٠٧٣
اخلاليل أنا أبو يعلى قاال ثنا حممد بن بكار ثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن  بن إبراهيم الفارسي أنا إمساعيل بن أمحد

أن معاين هذه الفرائض وأصوهلا كلها عن زيد بن ثابت وأما : ذكوان عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه 
لدا وال ولد بن النصف فإن التفسري فتفسري أيب الزناد على معاين زيد قال يرث الرجل من امرأته إذا هي مل تترك و

تركت ولدا أو ولد بن ذكرا أو أنثى ورثها زوجها الربع ال ينقص من ذلك شيء وترث املرأة من زوجها إذا هو مل 
   ١٦يترك ولدا وال ولد بن الربع فإن ترك ولدا أو ولد بن ورثته امرأته الثمن 



  باب فرض األم

عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ح وأخربنا أبو بكر الفارسي أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو  - ١٢٠٧٤
أنا إمساعيل اخلاليل أنا أبو يعلى قاال ثنا حممد بن بكار ثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه خارجة بن زيد بن ثابت 

اين زيد قال ومرياث االم أن معاين هذه الفرائض وأصوهلا عن زيد بن ثابت وأما التفسري فتفسري أيب الزناد على مع: 
من ولدها إذا تويف ابنها وابنتها فترك ولدا أو ولد بن ذكرا أو أنثى أو ترك اإلثنني من االخوة فصاعدا ذكورا أو 

إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم السدس فإن مل يترك املتويف ولدا وال ولد بن وال اثنني من األخوة فصاعدا فإن 
 يف فريضتني فقط ومها ان يتوىف رجل ويترك امرأته وأبويه فيكون المرأته الربع وألمه الثلث مما لألم الثلث كامال إال

بقي وهو الربع من رأس املال وأن تتوىف امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف وألمها الثلث مما بقي 
  وهو السدس من راس املال 

هللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا احلسن بن علي احللواين ثنا حيىي بن وأخربنا أبو سعيد أنا أبو عبد ا - ١٢٠٧٥
أنه كان حيجب األم باألخوين فقالوا له يا أبا : آدم ثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه 

ب تسمي االخوين إخوة سعيد فإن اهللا يقول فإن كان له إخوة فألمه السدس وأنت حتجبها باخوين فقال إن العر
فقالوا له يا أبا سعيد أومهت إمنا هي مثانية أزواج من الضأن اثنني اثنني ومن املعز اثنني اثنني ومن اإلبل اثنني اثنني 

فهما زوجان كل واحد منهما } فجعل منه الزوجني الذكر واألنثى { ومن البقر اثنني اثنني فقال ال ان اهللا يقول 
  واألنثى زوج زوج يقول الذكر زوج 

وأخربنا أبو سعيد أنا أبو عبد اهللا ثنا حممد بن نصر ثنا حيىي بن حيىي أنا خالد بن عبد اهللا عن خالد عن  - ١٢٠٧٦
أن رجال سأل بن عمر عن رجل ترك أمه وأخويه فقال انطلق إىل زيد فاسأله مث ارجع إيل فأخربين : أنس بن سريين 

  م عن الثلث هلا سدسها ما يقول زيد فأتى زيدا فقال حجبت األ

وأخربنا أبو سعيد أنبأ أبو عبد اهللا ثنا حممد ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا شبابة ثنا بن أيب ذئب عن شعبة  - ١٢٠٧٧
دخل على عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ان األخوين ال يردان األم عن الثلث قال اهللا ان كان : عن بن عباس أنه 

مك ليسا بأخوة فقال عثمان ال أستطيع ان أرد ما كان قبلي ومضى يف األمصار له إخوة فاألخوان بلسان قو
وتوارث به الناس وروي عن بن عباس يف أبوين وأخوة أنه قال إمنا حجب األخوة األم من الثلث ليكون السدس 

  هلم وهو خبالف قول زيد بن ثابت وغريه 

 بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا إسحاق وحممد بن حيىي أخربناه أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا - ١٢٠٧٨
يف السدس الذي حجبه األخوة لألم هو : قاال ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن بن طاوس عن أبيه قال قال بن عباس 

لألخوة وال يكون لألب إمنا نقصته األم ليكون لألخوة قال بن طاوس وبلغين أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  السدس فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذي أعطى إخوته السدس فقال بلغنا أهنا كانت وصية هلم أعطاهم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٢٠٧٩
عن علقمة عن عبد اهللا بن مسعود قال إسحاق الصغاين ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة ثنا منصور وسليمان عن إبراهيم 



كان عمر رضي اهللا عنه إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهال وانه أتى يف امرأة وأبوين فجعل للمرأة الربع ولألم ثلث : 
  ما بقي وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن منصور وزاد فيه وما بقي فلألب 

 بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا - ١٢٠٨٠
كان عمر رضي اهللا عنه إذا سلك : عيسى بن يونس ووكيع عن األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عبد اهللا قال 

طريقا فاتبعناه وجدناه سهال وأنه أتى يف امرأة وأبوين فأعطى املرأة الربع وأعطى األم ثلث ما بقي وأعطى األب 
  مني سه

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٢٠٨١
إسحاق الصغاين ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة قال مسعت أيوب ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب 

أنا يزيد بن هارون أنا سفيان الثوري عن أيوب السختياين عن أيب  عمرو قاال ثنا أبو العباس ثنا حيىي بن أيب طالب
يف امرأة وأبوين انه جعلها من أربعة أسهم للمرأة الربع سهم ولألم ثلث ما بقي : قالبة عن أيب املهلب عن عثمان 

  سهم ولألب ما بقي 

بن نصر ثنا حممد بن حيىي ثنا حجاج وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد  - ١٢٠٨٢
: بن منهال عن محاد عن احلجاج عن عمرو بن سعيد عن احلارث األعور عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

للزوج النصف ولألم ثلث ما بقي ولألب سهمان وروي عن علي بن أيب طالب وبن عباس رضي اهللا عنهما خبالف 
  ذلك 

حلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب أخربنا أبو عبد اهللا ا - ١٢٠٨٣
يف زوج وأبوين قال : طالب أنا يزيد أنا احلسن بن عمارة عن احلكم عن حيىي بن اجلزار عن علي رضي اهللا عنه 

   للزوج النصف ولألم الثلث ولألب السدس احلسن بن عمارة متروك وروي من وجه آخر منقطع

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا أبو كامل ثنا أبو عوانة  - ١٢٠٨٤
عن األعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد اهللا يف امرأة وأبوين لألم ثلث ما بقي قال وقال علي بن أيب طالب رضي 

  الثلث من مجيع املال : اهللا عنه هلا 

ا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق أخربن - ١٢٠٨٥
ثنا روح بن عبادة ثنا الثوري ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس ثنا حيىي بن 

قال أرسلين بن عباس إىل زيد : ن األصبهاين عن عكرمة أيب طالب أنا يزيد بن هارون ثنا سفيان عن عبد الرمحن ب
بن ثابت اسأله عن زوج وأبوين فقال زيد للزوج النصف ولألم ثلث ما بقي ولألب بقية املال فقال بن عباس لالم 

الثلث كامال لفظ حديث يزيد بن هارون ويف رواية روح ولألم ثلث ما بقي وهو السدس فأرسل إليه بن عباس أيف 
  هللا جتد هذا قال ال ولكن أكره أن أفضل أما على أب قال وكان بن عباس يعطي األم الثلث من مجيع املال كتاب ا



وأخربنا أبو عبد اهللا وأبو سعيد قاال ثنا أبو العباس ثنا حيىي أنا يزيد بن هارون أنا شريك بن عبد اهللا  - ١٢٠٨٦
عباس فأخربته قال فقال ارجع إليه فقل له أبكتاب اهللا  مبثله قال فأتيت بن: عن عبد الرمحن األصبهاين عن عكرمة 

قلت أم برأيك قال فأتيته فقال برأيي فرجعت إىل بن عباس فأخربته فقال بن عباس وأنا أقول برأيي لألم الثلث 
  كامال 

إبراهيم  وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو العباس ثنا حيىي أنا يزيد أنا سفيان الثوري عن رجل عن فضيل عن - ١٢٠٨٧
  خالف بن عباس فيها الناس : قال 

أخربناه أبو احلسني بن الفضل القطان أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا قبيصة ثنا سفيان  - ١٢٠٨٨
  خالف بن عباس مجيع أهل الصالة يف زوج وأبوين : عن أيب عبد اهللا عن فضيل عن إبراهيم قال 

سألت سعيد : ثنا أبو العباس أنا حيىي أنا يزيد أنا مهام بن حيىي عن يزيد الرشك قال أخربنا أبو عبد اهللا  - ١٢٠٨٩
بن املسيب عن رجل مات وترك امرأة وأبوين قال قسمها زيد من أربعة أسهم للمرأة سهم ولألم ثلث ما بقي 

   ١٧ولألب بقية املال 

  باب فرض االبنة

 (  
  } ا النصف وإن كانت واحدة فله{ قال اهللا تبارك وتعاىل 

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري ثنا جعفر  - ١٢٠٩٠
سئل أبو موسى : بن حممد القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة ثنا أبو قيس قال مسعت هزيل بن شرحبيل يقول 

لنصف ولألخت النصف قال وائت بن مسعود فسيتابعين فسئل عنها األشعري عن ابنة وابنة بن وأخت فقال لالبنة ا
بن مسعود وأخرب بقول أيب موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من املهتدين أقضي فيه مبا قضى رسول اهللا صلى اهللا 

ري عليه و سلم لالبنة النصف والبنة االبن السدس تكملة للثلثني وما بقي فلألخت قال فأتينا أبا موسى األشع
   ١٨فأخربناه بقول بن مسعود فقال ال تسألوين عن شيء ما دام هذا احلرب فيكم 

  باب فرض االبنتني فصاعدا

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان انا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل القاضي ثنا مسدد ثنا  - ١٢٠٩١
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بد اهللا قال بشر بن املفضل ثنا عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن جابر بن ع

سلم حىت جئنا امرأة من األنصار يف األسواف وهي جدة خارجة بن زيد بن ثابت فذكر احلديث قال فجاءت املرأة 
بابنتني هلا فقالت يا رسول اهللا هاتان ابنتا ثابت بن قيس بن مشاس قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما ماهلما 

ثهما كله فلم يدع ماال إال أخذ فما ترى يا رسول اهللا فواهللا ال تنكحان أبدا إال وهلما مال فقال رسول اهللا ومريا
اآلية فقال } يوصيكم اهللا يف أوالدكم { صلى اهللا عليه و سلم يقضي اهللا عز و جل يف ذلك فنزلت سورة النساء 

قال لعمهما إعطهما الثلثني وأعط أمهما الثمن وما بقي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أدع يل املرأة وصاحبها ف



فلك قوله استفاء ماهلما معناه استرد واسترجع حقهما من املرياث واصله من الفيء وهو الرجوع قوله ثابت بن 
  قيس خطأ إمنا هو سعد بن الربيع 

ثنا بن وهب أخربين داود بن  أخربناه أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا بن السرح - ١٢٠٩٢
يا رسول اهللا إن : قيس وغريه من أهل العلم عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن جابر أن امرأة سعد بن الربيع قالت 

   ١٩سعدا هلك وترك ابنتني قال وساق احلديث قال أبو داود هذا هو الصواب 

  باب مرياث أوالد االبن

و أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ح وأخربنا أبو بكر الفارسي أخربنا أبو سعيد بن أيب عمر - ١٢٠٩٣
أنا إمساعيل اخلاليل ثنا أبو يعلى قاال ثنا حممد بن بكار ثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن 

فتفسري أيب الزناد على معاين زيد  أن معاين هذه الفرائض وأصوهلا عن زيد بن ثابت وأما التفسري: أبيه زيد بن ثابت 
قال ومرياث الولد أنه إذا تويف رجل أو امرأة فترك ابنة واحدة فلها النصف فإن كانتا اثنتني فما فوق ذلك من 
اإلناث كان هلن الثلثان فإن كان معهن ذكر فإنه ال فريضة ألحد منهم ويبدأ بأحد أن شركهم بفريضة فيعطى 

هو بينهم للذكر مثل حظ األنثيني قال ومنزلة ولد األبناء إذا مل يكن دوهنم ولد كمنزلة فريضته فما بقي بعد ذلك ف
الولد سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون وحيجبون كما حيجبون فإن اجتمع الولد وولد 

كرا وكانتا اثنتني فأكثر من االبن فكان يف الولد ذكر فإنه ال مرياث معه ألحد من ولد االبن وإن مل يكن الولد ذ
البنات فإنه ال مرياث لبنات االبن معهن إال أن يكون مع بنات االبن ذكر هو من املتويف مبنزلتهن أو هو أطرف 
منهن فريد على من مبنزلته ومن فوقه من بنات األبناء فضال ان فضل فيقسمونه للذكر مثل حظ األنثيني فإن مل 

يكن الولد إال ابنة واحدة فترك ابنة بن فأكثر من ذلك من بنات االبن مبنزلة  يفضل شيء فال شيء هلم وان مل
واحدة فلهن السدس تتمة الثلثني فإن كان مع بنات االبن ذكر هو مبنزلتهن فال سدس هلن وال فريضة ولكن ان 

ثل حظ فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر وملن مبنزلته من اإلناث للذكر م
  األنثيني وليس ملن هو أطرف منهن شيء فإن مل يفضل شيء فال شيء هلن 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ١٢٠٩٤
ابنتني وبنات بن وبين يف : طالب أنا يزيد بن هارون أنا سفيان الثوري عن معبد بن خالد عن مسروق عن عائشة 

بن واختني ألب وأم وأخوة وأخوات ألب أهنا أشركت بني بنات االبن وبين األبن وبني األخوة واألخوات لألب 
  فيما بقي يعين للذكر مثل حظ األنثيني قال وكان عبد اهللا ال يشرك بينهم يعين جيعل ما بقي للذكر دون اإلناث 

رو ثنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا حممد بن بشار ثنا عبد وأخربنا أبو سعيد بن أيب عم - ١٢٠٩٥
قدم مسروق من املدينة وهو يشرك بينهم فقال له : الرمحن ثنا سفيان عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة قال 

دينة يشركون علقمة أكان أحد أثبت عندك من عبد اهللا قال ال ولكين قدمت املدينة فرأيت زيد بن ثابت وأهل امل
  بينهم يف رجل ترك أخوات ألب وأم وأخوة وأخوات ألب وترك بنات وبنات بن وبين بن 



أخربنا أبو بكر أمحد بن علي احلافظ أنا إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا إمساعيل بن إبراهيم بن  - ١٢٠٩٦
أصحاب إبراهيم والشعيب هذا ما اختلف احلارث القطان أنا احلسن بن عيسى ثنا جرير عن املغرية عن أصحابه وعن 

لالبنتني الثلثان وما بقي البن االبن وابنة االبن : فيه علي وعبد اهللا وزيد ابنتان وبن بن وابنة بن يف قول علي وزيد 
للذكر مثل حظ األنثيني ويف قول عبد اهللا بن مسعود لالبنتني الثلثان وما بقي للذكر دون األنثى ألنه مل يكن يزيد 

بنات على الثلثني ابنة وابنة بن وبن بن يف قول علي وزيد لالبنة النصف وما بقي فالبن االبن ولبنات االبن للذكر ال
   ٢٠مثل حظ األنثيني ويف قول عبد اهللا لالبنة النصف ولبنات االبن تكملة الثلثني وما بقي فالبن االبن 

  باب فرض ابنة االبن مع ابنة الصلب ليس معهما ذكر

أخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح احملاريب بالكوفة أنا أبو جعفر بن دحيم ثنا أبو عمرو أمحد بن  - ١٢٠٩٧
حازم أنا عبيد اهللا بن موسى وقبيصة عن سفيان ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو 

بن هارون أنا سفيان الثوري عن أيب قيس عن اهلزيل بن  العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنا يزيد
جاء رجل إىل أيب موسى وسلمان بن ربيعة فسأهلما عن ابنة وابنة بن وأخت ألب وأم فقاال لالبنة : شرحبيل قال 

ذلك النصف ولالخت من األب واألم ما بقي وقاال له انطلق إىل عبد اهللا فسله فإنه سيتابعنا قال فأتى عبد اهللا فذكر 
له فقال قد ضللت إذا وما أنا من املهتدين ولكن أقضي فيها كما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لالبنة 

النصف والبنة االبن السدس تكملة الثلثني ولالخت ما بقي لفظ حديث أيب عبد اهللا ويف رواية جناح مبا قضى النيب 
  ديث عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان صلى اهللا عليه و سلم أخرجه البخاري يف الصحيح من ح

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا عبد  - ١٢٠٩٨
فذكره مبعناه ألقضني فيها بقضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو قال قال رسول اهللا صلى : الرمحن ثنا سفيان 

   ٢١سلم كذا قال سفيان لالبنة النصف والبنة االبن السدس وما بقي فلالخت  اهللا عليه و

  باب من مل يورث بن األخ مع اجلد شيئا

أخربنا أبو بكر أمحد بن علي احلافظ أنا أبو إسحاق األصبهاين أنا إمساعيل بن إبراهيم القطان أنا احلسن  - ١٢٠٩٩
أن عليا وعبد اهللا بن مسعود كانا : ن املغرية واألعمش عن إبراهيم بن عيسى انا بن املبارك أنا أبو بكر بن عياش ع

  ال يورثان بن األخ مع اجلد 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنا يزيد بن هارون أنا  - ١٢١٠٠
  ال بن أخ مع جد شيئا ما ورث أحد من الناس أخا ألم و: حممد بن سامل عن الشعيب قال 

: وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو العباس ثنا حيىي أنا يزيد أنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال حدثت  - ١٢١٠١
أن عليا رضي اهللا عنه كان ينزل بين األخ مع اجلد منازل آبائهم ومل يكن أحد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و 

   ٢٢سلم يفعله غريه 

  ض األخوة واألخوات لألمباب فر



 (  
وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا { قال اهللا تبارك وتعاىل 

  } أكثر من ذلك فهم شركاء يف الثلث 

حيىي أنا  أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا حيىي بن - ١٢١٠٢
أن سعدا كان يقرؤها وان كان رجل يورث : هشيم عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد اهللا بن ربيعة بن قانف 

  كاللة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم 

أن : وأخربنا أبو سعيد أنا أبو عبد اهللا ثنا حممد بن نصر ثنا حممد بن حيىي ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة  - ١٢١٠٣
ر الصديق رضي اهللا عنه قال يف خطبته أال إن هذه اآلية اليت يف أول سورة النساء يف بيان الفرائض انزهلا اهللا أبا بك

يف الولد والوالد واآلية الثانية من سورة النساء انزهلا اهللا يف الزوج والزوجة واألخوة من األم واآلية اليت ختم هبا 
  م واألب سورة النساء انزهلا اهللا يف االخوة من األ

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ح وأنا أبو بكر حممد بن  - ١٢١٠٤
إبراهيم الفارسي أنا إمساعيل بن أمحد اخلاليل ثنا أبو يعلي قاال ثنا حممد بن بكار ثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن 

أن معاين هذه الفرائض وأصوهلا عن زيد بن ثابت : األنصاري عن أبيه  ذكوان عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت
وأما التفسري فتفسري أيب الزناد على معاين زيد بن ثابت قال ومرياث االخوة لألم أهنم ال يرثون مع الولد وال مع 

ذلك يفرض  ولد االبن ذكرا كان أو أنثى شيئا وال مع األب وال مع اجلد أيب األب شيئا وهم يف كل ما سوى
للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى فإن كانوا اثنني فصاعدا ذكورا أو إناثا فرض هلم الثلث يقتسمونه بالسواء 

٢٣   

  باب فرض األخت واألختني فصاعدا ألب وأم أو ألب قال اهللا تبارك وتعاىل

ا نصف ما ترك وهو يرثها إن مل يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فله{ 
أخربنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا  - ١٢١٠٥} يكن هلا ولد فإن كانتا اثنتني فلهما الثلثان مما ترك 

يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشام الدستوائي ح وأنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا 
ر ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا وهب بن جرير عن هشام بن أيب عبد اهللا صاحب الدستوائي عن أيب الزبري حممد بن نص

اشتكيت وعندي سبع اخوات يل فدخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنضح يف : عن جابر بن عبد اهللا قال 
بالشطر قال أحسن مث خرج رسول اهللا  وجهي فافقت فقلت يا رسول اهللا اوصي ألخوايت بالثلثني فقال أحسن فقلت

صلى اهللا عليه و سلم مث رجع فقال يا جابر ما أراك إال ميتا أو قال ما أراك ميتا من هذا الوجع وقد انزل اهللا يف 
} يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة { أخواتك فبني فجعل هلن الثلثني فكان جابر يقول نزلت هؤالء اآليات يف 

فظ حديث وهب بن جرير وحديث الطيالسي خمتصر ورواه كثري بن هشام عن هشام حنو رواية وهب إىل آخرها ل
   ٢٤إال أنه قال فقال يا جابر ال أراك ميتا من وجعك هذا 

  باب مرياث األخوة واألخوات ألب وأم أو ألب



نصر ثنا حممد بن بكار ح أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٢١٠٦
وأخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أنا إمساعيل بن أمحد اخلاليل ثنا أبو يعلى ثنا حممد بن بكار ثنا عبد الرمحن 

بن أيب الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت أن معاين هذه الفرائض وأصوهلا عن زيد بن ثابت 
ومرياث االخوة لألب واألم أهنم ال يرثون مع الولد :  أيب الزناد على معاين زيد بن ثابت قال وأما التفسري فتفسري

الذكر وال مع ولد االبن الذكر وال مع األب شيئا وهم مع البنات وبنات االبن ما مل يترك املتويف جدا أبا أب 
كان لألخوة لألم واألب بينهم على  خيلفون ويبدأ مبن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم فإن فضل فضل بعد ذلك

كتاب اهللا إناثا كانوا أو ذكورا للذكر مثل حظ األنثيني فإن مل يفضل شيء فال شيء هلم وان مل يترك املتويف أبا وال 
جدا أبا أب وال ابنا وال ولدا وال ولد بن ذكرا وال أنثى وال ابنا ذكرا وال أنثى فإنه يفرض لألخت الواحدة من 

النصف فإن كانتا اثنتني فأكثر من ذلك من االخوات فرض هلن الثلثان فإن كان معهن أخ ذكر فإنه ال  األب واألم
فريضة ألحد من األخوات ويبدأ مبن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك كان بني 

 يفضل هلم فيها شيء فاشتركوا االخوة واالخوات لألب واألم للذكر مثل حظ األنثيني إال يف فريضة واحدة قط مل
مع بين امهم وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها ألمها وأخوهتا ألبيها وأمها فكان لزوجها النصف 
وألمها السدس والبين أمها الثلث فلم يفضل شيء يشترك بنو األم واألب يف هذه الفريضة مع بين األم يف ثلثهم 

من أجل اهنم كلهم بنوا أم املتويف قال ومرياث االخوة من األب إذا مل يكن معهم  فيكون للذكر مثل حظ األنثيني
أحد من بين األم واألب كمرياث األخوة لألب واألم سواء ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم إال أهنم ال يشتركون 

واألب واألخوة من األب مع بين األم يف هذه الفريضة اليت شركهم بنو األب واألم فإذا اجتمع االخوة من األم 
فكان يف بين األب واألم ذكر فال مرياث معه ألحد من األخوة لألب وان مل يكن بنو األم واألب إال امرأة واحدة 

وكان بنو األب امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من اإلناث ال ذكر فيهن فإنه يفرض لالخت من األب واألم النصف 
ثني فإن كان مع بنات األب أخ ذكر فال فريضة هلم ويبدأ بأهل الفرائض ويفرض لبنات األب السدس تتمة الثل

فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بني بين األب للذكر مثل حظ األنثيني فإن مل يفضل شيء فال شيء 
نات األب هلم فإن كان بنو األم واألب امرأتني فأكثر من ذلك من اإلناث فيفرض هلن الثلثان وال مرياث معهن لب

إال ان يكون معهن ذكر من أب فإن كان معهن ذكر بدىء بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها فإن فضل بعد 
  ذلك فضل كان بني بين األب للذكر مثل حظ األنثيني فإن مل يفضل شيء فال شيء هلم 

يل بن إبراهيم بن احلارث ثنا أخربنا أبو بكر أمحد بن علي األصبهاين أنا إبراهيم بن عبد اهللا ثنا إمساع - ١٢١٠٧
أخت : احلسن بن عيسى أنا جرير عن املغرية عن اصحابه وعن أصحاب إبراهيم والشعيب وعن إبراهيم والشعيب 

ألب وأم وأخ واخوات ألب يف قول علي وزيد لألخت من األب واألم النصف وما بقي لألخوات واألخ من األب 
 لألخت من األب واألم النصف ولألخوات من األب السدس تكملة للذكر مثل حظ األنثيني ويف قول عبد اهللا

الثلثني وما بقي لألخ من األب اختان ألب وأم وأخ وأخت ألب يف قول علي وزيد لالختني من األب واألم الثلثان 
للذكر  وما بقي بني األخت واألخ للذكر مثل حظ األنثيني ويف قول عبد اهللا لالختني لألب واألم الثلثان وما بقي

  دون األنثى ألنه مل يكن يرى أن يزيد االخوات على الثلثني 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا عبد اهللا بن عمر بن أمحد بن شوذب املقرئ بواسط ثنا شعيب بن أيوب  - ١٢١٠٨
سلم قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي قال 



ان الدين قبل الوصية وأنتم تقرءوهنا من بعد وصية يوصي هبا أو دين وأن أعيان بين األم يتوارثون دون بين العالت 
   ٢٥يرث الرجل أخاه ألبيه وأمه دون إخوته ألبيه 

  باب األخوات مع البنات عصبة

باس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو الع - ١٢١٠٩
أتى أبا موسى رجل يسأله عن امرأة تركت ابنتها : مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن أيب قيس عن هزيل قال 

مسعود فإنه  وابنة ابنها واختها فقال البنتها النصف وألختها النصف وليس البنة ابنها شيء وائت عبد اهللا بن
سيقول لك مثل الذي قلت لك فأتى عبد اهللا فسأله فحدثه بالذي قال أبو موسى قال قد ضللت إذا وما أنا من 
املهتدين ال بل أقضي فيها مبا قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم البنتها النصف والبنة ابنها السدس تكملة 

ه فقال ال تسألونا عن شيء ما دام هذا احلرب بني أظهركم رواه الثلثني وما بقي ألختها فرجع إىل أيب موسى فأخرب
  البخاري يف الصحيح عن آدم عن شعبة 

أخربنا أبو عمرو األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي ثنا القاسم بن زكريا ثنا بشر هو بن خالد ثنا حممد هو  - ١٢١١٠
فينا معاذ بن جبل على عهد رسول اهللا صلى اهللا قضى : بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن األسود قال 

عليه و سلم يف امرأة تركت ابنتها واختها النصف لالبنة والنصف لالخت قال سليمان بعد قضى فينا ومل يذكر على 
  عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري يف الصحيح عن بشر بن خالد العسكري 

حلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أخربنا أبو عبد اهللا ا - ١٢١١١
قضى فينا معاذ باليمن : مرزوق ثنا أبو داود ثنا شعبة عن األشعث بن أيب الشعثاء قال مسعت األسود بن يزيد يقول 

ال شعبة وأخربين األعمش يف رجل ترك ابنته وأخته فاعطى االبنة النصف وأعطى األخت النصف قال أبو داود ق
قال مسعت إبراهيم حيدث عن األسود بن يزيد قال قضى فينا معاذ باليمن ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جيء 

يف رجل ترك ابنته وأخته فاعطى االبنة النصف واالخت النصف كذا رواه أبو داود الطيالسي ورواية غندر أصح 
  ن أشعث موقوفا وقد أخرجه البخاري من حديث شيبان ع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنا يزيد بن هارون ثنا  - ١٢١١٢
قضى بن الزبري يف ابنة وأخت فاعطى االبنة النصف : سفيان عن أشعث بن أيب الشعثاء عن األسود بن يزيد قال 

معاذا قضى فيها باليمن فأعطى االبنة النصف وأعطى األخت النصف فقال وأعطى العصبة سائر املال فقلت له ان 
  عبد اهللا بن الزبري فأنت رسويل إىل عبد اهللا بن عتبة فتحدثه هبذا احلديث وكان قاضيا على الكوفة 

اهيم أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين اإلمام أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا إسحاق بن إبر - ١٢١١٣
جاء بن عباس رجل : وفياض بن زهري قاال ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال 

فقال رجل تويف وترك ابنته وأخته ألبيه وأمه فقال لالبنة النصف وليس لالخت شيء ما بقي فهو لعصبته فقال له 
ك جعل لالبنة النصف ولألخت النصف قال بن عباس رجل فإن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قد قضى بغري ذل

أنتم أعلم أم اهللا قال معمر فلم أدر ما وجه ذلك حىت لقيت بن طاوس فذكرت له حديث الزهري فقال أخربين أيب 



قال بن } إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك { أنه مسع بن عباس يقول قال اهللا تبارك وتعاىل 
أنتم هلا نصف وان كان له ولد قال الشيخ املراد بالولد ههنا االبن بدليل ما مضى عن النيب صلى اهللا  عباس فقلتم

   ٢٦عليه و سلم مث عمن بعده 

  باب مرياث األب

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ح وثنا أبو بكر حممد بن  - ١٢١١٤
ا إمساعيل اخلاليل أنا أبو يعلى قاال ثنا حممد بن بكار ثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن ذكوان عن إبراهيم الفارسي ثن

أن معاين هذه الفرائض واصوهلا عن زيد بن ثابت وأما التفسري فتفسري : أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه 
تويف انه ان ترك املتويف ولدا ذكرا أو ولد بن ذكر  أيب الزناد على معاين زيد قال ومرياث األب من ابنه أو ابنته إذا

فإنه يفرض لألب السدس وان مل يترك املتويف ولدا ذكرا وال ولد بن ذكر فإن األب خيلف ويبدأ مبن شركه من أهل 
الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل من املال السدس فأكثر منه كان لألب وان مل يفضل عنهم السدس فأكثر منه 

  ب السدس فريضة فرض لأل

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراهيم من  - ١٢١١٥
كتابه أنا عبد الرزاق أنا بن جريج قال قلت البن طاوس ترك أباه وأمه وابنته كيف قال البنته النصف ال تزاد 

: لالب مث أخربين عن أبيه ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  والسدس لألم والسدس لألب مث السدس اآلخر
  أحلقوا املال بالفرائض فما تركت الفرائض فألدىن رجل ذكر 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن  - ١٢١١٦
افظ أنا أبو احلسن أمحد بن حممد العنزي ثنا عثمان بن سعيد حرب ثنا وهيب بن خالد ح وأنا أبو عبد اهللا احل

الدارمي ثنا موسى بن إمساعيل ثنا وهيب ثنا عبد اهللا بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
 أحلقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو ألوىل رجل ذكر رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن: عليه و سلم 

   ٢٧حرب وموسى بن إمساعيل ورواه مسلم عن عبد األعلى بن محاد عن وهيب 

  باب فرض اجلدة واجلدتني

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو احلسن أمحد بن حممد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا القعنيب  - ١٢١١٧
د اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا حيىي بن حيىي فيما قرأ على مالك ح وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو انا أبو عب

قال جاءت اجلدة إىل : قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب 
أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه تسأله مرياثها فقال هلا أبو بكر رضي اهللا عنه ما لك يف كتاب اهللا شيء وما علمت 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيئا فارجعي حىت اسأل الناس فقال املغرية بن شعبة حضرت رسول لك يف سنة 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم اعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غريك فقام حممد بن مسلمة األنصاري فقال مثل 

إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه تسأله ما قال املغرية فأنفذه هلا أبو بكر رضي اهللا عنه مث جاءت اجلدة األخرى 



مرياثها فقال ما لك يف كتاب اهللا شيء وما كان القضاء الذي قضى به إال لغريك وما أنا بزائد يف الفرائض شيئا 
  ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو هلا 

بد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو ع - ١٢١١٨
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورث جدة سدسا : حيىي بن آدم ثنا شريك عن ليث عن طاوس عن بن عباس 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا حيىي بن جعفر ثنا  - ١٢١١٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أطعم : زيد بن احلباب ثنا عبيد اهللا العتكي أبو املنيب عن بن بريدة عن أبيه 

  السدس اجلدة إذا مل تكن أم 

أخربناه أبو احلسني بن بشران أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن غالب بن حرب ثنا حيىي بن  - ١٢١٢٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعطى : ريع ثنا يونس عن احلسن عن معقل بن يسار عبد احلميد ثنا يزيد بن ز

  اجلدة السدس وروي عن شعبة عن يونس بن عبيد 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا حممد بن بشر أخو خطاب ثنا بن محيد ثنا إبراهيم بن  - ١٢١٢١
ذلك رواه أبو القاسم البغوي عن حممد بن محيد تفرد به حممد بن محيد وليس مبثله وك: املختار ثنا شعبة فذكره 

  بالقوي واحملفوظ حديث معقل يف اجلد واهللا أعلم 

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنا أبو عمرو بن جنيد ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا  - ١٢١٢٢
أتت اجلدتان إىل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه : لقاسم بن حممد أنه قال بن بكري ثنا مالك عن حيىي بن سعيد عن ا

فأراد أن جيعل السدس لليت من قبل األم فقال له رجل من األنصار أما أنك تترك اليت لو ماتتا وهو حي كان أياها 
  يرث فجعل أبو بكر الصديق السدس بينهما 

اين أنا علي بن عمر احلافظ قال قرئ على بن صاعد حدثكم أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه األصبه - ١٢١٢٣
أن جدتني أتتا أبا : أبو عبيد اهللا سعيد بن عبد الرمحن ثنا سفيان بن عيينة عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد 

هل أخو بكر الصديق رضي اهللا عنه أم األم وأم األب فأعطى املرياث أم األم دون أم األب فقال له عبد الرمحن بن س
بين حارثة يا خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أعطيت اليت لو أهنا ماتت مل يرثها فجعله أبو بكر بينهما يعين 

  السدس وقد روي هذا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف إسناد مرسل 

وسف بن يعقوب ثنا حممد أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ انا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا ي - ١٢١٢٤
بن أيب بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة حدثين إسحاق بن حيىي بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال ان 

انه قضى للجدتني من املرياث بينهما السدس سواء إسحاق عن عبادة : من قضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ٢٨مرسل 

  جدتني باب من مل يورث أكثر من



أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن  - ١٢١٢٥
  كان ال يفرض إال للجدتني : عبد ربه بن سعيد أن أبا بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام 

عقوب ثنا حممد بن نصر ثنا احلسن بن عيسى أنبأ بن أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنبأ أبو عبد اهللا بن ي - ١٢١٢٦
ال نعلمه ورث يف اإلسالم إال جدتني وهذا قول ربيعة أيضا وروي عن : املبارك أنبأ بن أيب ذئب عن الزهري قال 

سعد بن أيب وقاص أنه قال البن مسعود أنتم الذين تفرضون لثالث جدات كأنه ينكر ذلك ويف رواية أخرى ورث 
  يها وإسناده ليس بذاك حواء من بن

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب قال قال حممد بن نصر جاءت األخبار عن  - ١٢١٢٧
أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم ومجاعة من التابعني اهنم ورثوا ثالث جدات مع احلديث املنقطع الذي يروي 

رث ثالث جدات وال نعلم عن أحد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه و: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
   ٢٩خالف ذلك إال ما روينا عن سعد بن أيب وقاص مما ال يثبت أهل املعرفة باحلديث إسناده 

  باب توريث ثالث جدات متحاذيات أو أكثر

 بن أيب طالب أنا يزيد بن هارون أنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي - ١٢١٢٨
اطعم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث جدات سدسا : شعبة وسفيان وشريك عن منصور عن إبراهيم قال 

قلت إلبراهيم ما هن قال جدتاك من قبل أبيك وجدة أمك هذا مرسل وقد روي عن خارجة بن مصعب عن منصور 
  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو أيضا مرسل عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن إمساعيل الفارسي ثنا موسى بن  - ١٢١٢٩
عيسى بن املنذر ثنا أمحد بن خالد الوهيب ثنا خارجة بن مصعب عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد 

   فذكره: قال 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا حيىي بن حيىي أنا وكيع  - ١٢١٣٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورث ثالث جدات وهذا أيضا مرسل وفيه : عن الفضل بن دهلم عن احلسن 

  اهللا عليه و سلم تأكيد لألول وهو املروي عن مجاعة من أصحاب رسول اهللا صلى 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب أنا حممد بن نصر أنا عبد األعلى ثنا معتمر  - ١٢١٣١
  يف اجلدات األربع أن عمر رضي اهللا عنه أطعمهن السدس : قال مسعت بن عون حيدث عن حممد 

نصر ثنا حيىي بن حيىي أنا هشيم عن بن أيب ليلى عن وأخربنا أبو سعيد أنا أبو عبد اهللا ثنا حممد بن  - ١٢١٣٢
  أن زيد بن ثابت وعليا رضي اهللا عنهما كانا يورثان ثالث جدات ثنتني من قبل األب وواحدة من قبل األم : الشعيب 

ا أبو وأخربنا أبو سعيد أنا أبو عبد اهللا ثنا حممد بن نصر ح وأنا أبو بكر الفارسي أنا إمساعيل اخلاليل أن - ١٢١٣٣
أن معاين هذه الفرائض وأصوهلا : يعلى قاال ثنا حممد بن بكار ثنا بن أيب الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه 



عن زيد وأما التفسري فتفسري أيب الزناد على معاين زيد قال فإن ترك املتويف ثالث جدات مبنزلة واحدة ليس دوهنن 
  أم األم وأم أم األب وأم أيب األب  أم وال أب فالسدس بينهن ثالثتهن وهن أم

أخربنا أبو سعيد أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا شيبان ثنا محاد ثنا محيد وداود أن زيد  - ١٢١٣٤
  قال ترث ثالث جدات جدتان من قبل األب وواحدة من قبل األم : بن ثابت 

مد بن نصر ثنا حيىي بن حيىي أنا وكيع عن األعمش عن إبراهيم وأخربنا أبو سعيد أنا أبو عبد اهللا ثنا حم - ١٢١٣٥
  ترث ثالث جدات جدتان من قبل األب وواحدة من قبل األم : عن عبد اهللا قال 

وأخربنا أبو سعيد أنا أبو عبد اهللا ثنا حممد بن نصر ثنا عبد األعلى ثنا محاد بن سلمة عن ليث بن أيب  - ١٢١٣٦
  ترث اجلدات األربع مجع : ال سليم عن طاوس عن بن عباس ق

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنا يزيد بن هارون أنا  - ١٢١٣٧
  جئن أربع جدات يتساوقن إىل مسروق فألقى أم أيب األم وورث ثالث جدات : أشعث بن سوار عن الشعيب قال 

أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا عبد األعلى وشيبان قاال  أخربنا أبو سعيد بن - ١٢١٣٨
يف أم أيب األم ال ترث وقال داود عن : ثنا محاد بن سلمة عن داود بن أيب هند عن الشعيب ومحيد عن احلسن قاال 

   ٣٠الشعيب إمنا الذي تديل به ال يرث فكيف ترث هي 

  دون البعدى باب توريث القرىب من اجلدات

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا حيىي بن حيىي أنا هشيم  - ١٢١٣٩
  أن عليا وزيدا رضي اهللا عنهما كانا يورثان القرىب من اجلدات : عن بن أيب ليلى عن الشعيب 

كان علي وزيد رضي اهللا عنهما يورثان : يب قال قال وحدثنا حيىي أنا أبو معاوية عن أشعث عن الشع - ١٢١٤٠
  من اجلدات األقرب فاألقرب 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنا يزيد بن هارون أنا  - ١٢١٤١
ني أو الثالث السدس ال كان علي وزيد رضي اهللا عنهما يطعمان اجلدة أو الثنت: حممد بن سامل عن الشعيب قال 

ينقصن منه وال يزدن عليه إذا كانت قرابتهن إىل امليت سواء فإن كانت أحداهن أقرب فالسدس هلا دوهنن وكان 
  عبد اهللا يشرك بني أقرهبن وأبعدهن يف السدس إن كن مبكان شىت وال حيجب اجلدات من السدس إال األم 

بو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا حسني بن األسود ثنا وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أ - ١٢١٤٢
كان علي وزيد رضي اهللا عنهما يورثان القرىب من اجلدات : حيىي بن آدم ثنا شريك عن األعمش عن إبراهيم قال 

رب السدس وإن يكن سواء فهو بينهن وكان عبد اهللا يقول ال حيجب اجلدات إال األم ويورثهن وإن كان بعضهن أق



من بعض إال أن تكون إحداهن أم األخرى فيورث االبنة ورواه أبو عمرو الشيباين عن عبد اهللا بن مسعود مبعناه 
   ٣١وروي عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي وزيد رضي اهللا عنهما مبعناه 

  باب توريث القرىب منهن إذا كانت من قبل األم واإلشراك بينهن إذا كانت

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو  - ١٢١٤٣وهو الصحيح من مذهب زيد رضي اهللا عنه القرىب من قبل األب 
عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراهيم من كتابه أنا عبدة بن سليمان ثنا سعيد عن قتادة عن 

كانت اليت من قبل األم أقرب إذا اجتمعت جدتان فبينهما السدس وإذا : سعيد بن املسيب عن زيد بن ثابت قال 
  من األخرى فالسدس هلا وإذا كانت اليت من قبل األب أقرب فهو بينهما 

أخربنا أبو سعيد أنا أبو عبد اهللا ثنا حممد بن نصر ثنا حممد بن بكار ح وأخربنا أبو بكر حممد بن  - ١٢١٤٤
: ر ثنا بن أيب الزناد عن أبيه قال فإنا قد مسعنا أهنا إبراهيم الفارسي أنا إمساعيل اخلاليل أنا أبو يعلى ثنا حممد بن بكا

إن كانت اليت من قبل األم هي أقعدمها كان هلا السدس دون اليت من قبل األب وان كانتا من املتويف مبنزلة واحدة 
  أو كانت اليت من قبل األب هي أقعدمها فإن السدس يقسم بينهما نصفني 

ظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب أخربنا أبو عبد اهللا احلاف - ١٢١٤٥
: طالب أنا يزيد بن هارون ثنا أبو أمية بن يعلى الثقفي عن أيب الزناد عن عمرو بن وهيب عن أبيه عن زيد بن ثابت 

لسدس وإذا كانت اجلدة من أنه كان يقول إذا كانت اجلدة من قبل األم اقعد من اجلدة من قبل األب فهي أحق با
قبل األب اقعد اشركت بينها وبني جدة األم قيل وكيف صارت اجلدة من قبل األم هبذه املنزلة قال ألن اجلدات إمنا 

  أطعمن السدس من قبل سدس األم 

وكيع  أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا حيىي بن حيىي أنا - ١٢١٤٦
إذا كانت اجلدة من قبل األم اقعد من اجلدة من قبل األب كان : عن سفيان عن أيب الزناد عن خارجة بن زيد قال 

هلا السدس وإذا كانت اجلدة من قبل األم هي اقعد من اجلدة من األم جعل السدس بينهما قال وانا حيىي بن حيىي أنا 
  بن زيد عن زيد بن ثابت أنه كان يقول ذلك  وكيع عن فطر عن شيخ من أهل املدينة عن خارجة

وأخربنا أبو سعيد أنا أبو عبد اهللا ثنا حممد بن نصر ثنا وهب بن بقية أنا خالد عن محيد عن عمار بن  - ١٢١٤٧
   ٣٢إذا كانت اجلدة من قبل األم أقعد فهي أحق بالسدس : أيب عمار عن زيد بن ثابت قال 

  باب العصبة

د اهللا احلافظ أنا أبو احلسن حممد بن حممد بن احلسن ثنا حممد بن علي بن زيد الصائغ ثنا أخربنا أبو عب - ١٢١٤٨
إبراهيم بن املنذر احلزامي حدثين حممد بن فليح عن أبيه عن هالل بن علي عن عبد الرمحن بن أيب عمرة عن أيب 

الناس به يف الدنيا واآلخرة اقرؤوا ان ما من مؤمن إال وأنا أوىل : هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وأميا امرئ ترك ماال فلريثه عصبته من كانوا وان ترك دينا أو ضياعا } النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم { شئتم 

  فليأتين فأنا مواله رواه البخاري يف الصحيح عن إبراهيم بن املنذر 



إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن رافع ثنا شبابة  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفضل بن - ١٢١٤٩
والذي نفس حممد بيده : حدثين ورقاء عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

رك ماال أن على األرض مؤمن إال أنا أوىل الناس به فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فألدع إليه فأنا مواله وأيكم ما ت
  فإىل العصبة من كان رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي ثنا حممد بن شاذان اجلوهري ثنا  - ١٢١٥٠
:  عليه و سلم حممد بن سابق ثنا إسرائيل عن أيب حصني عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا

أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم من ترك ماال فماله ملوايل العصبة ومن ترك كال أو ضياعا فأنا وليه رواه البخاري يف 
   ٣٣الصحيح عن حممود عن عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل اسم املوايل يقع على ذوي األرحام 

  باب ترتيب العصبة

افظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن دينار العدل وأبو الفضل احلسن بن أخربنا أبو عبد اهللا احل - ١٢١٥١
يعقوب قاال ثنا السري بن خزمية ثنا موسى بن إمساعيل ثنا وهيب ح وأخربنا أبو عبد اهللا أخربين أبو النضر الفقيه ثنا 

بن طاوس عن أبيه عن بن عباس  احلسن بن سفيان ثنا عبد األعلى بن محاد وإبراهيم بن احلجاج قاال ثنا وهيب عن
أحلقوا املال بالفرائض فما أبقت الفرائض فألوىل رجل ذكر ويف رواية موسى : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو ألوىل رجل ذكر رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل ورواه مسلم 
  عن عبد األعلى بن محاد 

أخربنا أمحد بن علي األصبهاين احلافظ أنا إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين أنا إمساعيل بن إبراهيم بن  - ١٢١٥٢
يف قول زيد بن ثابت وعلي بن أيب طالب : احلارث القطان ثنا احلسن بن عيسى أنا جرير عن املغرية عن أصحابه 

له فإن ترك ابنني فاملال بينهما فإن ترك ثالثة بنني فاملال بينهم وبن مسعود رضي اهللا عنهم إذا ترك املتويف ابنا فاملال 
بالسوية فإن ترك بنني وبنات فاملال بينهم للذكر مثل حظ األنثيني فإن مل يترك ولدا للصلب وترك بين بن وبنات بن 

وإذا ترك ابنا وبن بن  نسبهم إىل امليت واحد فاملال بينهم للذكر مثل حظ األنثيني وهم مبنزلة الولد إذا مل يكن ولد
فليس البن االبن شيء وكذلك إذا ترك بن بن وأسفل منه بن بن وبنات بن أسفل فليس للذي أسفل من بن االبن 
مع األعلى شيء كما أنه ليس البن االبن مع االبن شيء قال وان ترك أباه ومل يترك أحدا غريه فله املال وان ترك 

  ي فلإلبن وان ترك بن بن ومل يترك ابنا فابن االبن مبنزلة االبن أباه وترك ابنا فلألب السدس وما بق

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي انا إمساعيل بن أمحد اخلاليل أنا أبو يعلى املوصلي ثنا حممد بن  - ١٢١٥٣
ذه الفرائض وأصوهلا أن معاين ه: بكار ثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه 

عن زيد بن ثابت وأما التفسري فتفسري أيب الزناد على معاين زيد بن ثابت قال األخ لألم واألب أوىل باملرياث من 
األخ لألب واألخ لألب أوىل باملرياث من بن األخ لألب واألم وبن األخ لألم واألب أوىل من بن األخ لألب وبن 

ألب واألم وبن األخ لألب أوىل من العم أخي األب لألم واألب والعم أخو األب األخ لألب أوىل من بن بن األخ ل
لألم واألب أوىل من العم أخي األب لألب والعم أخو األب لألب أوىل من بن العم أخي األب لألب واألم وبن 

على حنو هذا  العم لألب أوىل من عم األب أخي أيب األب لألم واألب وكل شيء سئل عنه من مرياث العصبة فإنه



فما سئلت عنه من ذلك فانسب املتويف وانسب من تنازع يف الوالية من عصبته فإن وجدت أحدا منهم يلقى املتويف 
إىل أب ال يلقاه من سواه منهم إال إىل أب فوق ذلك فاجعل املرياث للذي يلقاه إىل األب األدىن دون اآلخرين وإذا 

م فانظر أقعدهم يف النسب فإن كان بن ابن فقط فاجعل املرياث له دون وجدهتم كلهم يلقونه إىل أب واحد جيمعه
األطراف فإن كان األطراف بن أم وأب فإن وجدهتم مستوين يتناسبون يف عدد اآلباء إىل عدد واحد حىت يلقوا 

ا والد نسب املتويف وكانوا كلهم بين أب أو بين أب وأم فاجعل املرياث بينهم بالسواء وان كان والد بعضهم أخ
ذلك املتويف ألبيه وأمه وكان والد من سواه إمنا هو أخو والد ذلك املتويف ألبيه فقط فإن املرياث لبين األب واألم 

  دون بين األب واجلد أبو األب أوىل من بن األخ لألب واألم وأوىل من العم أخي األب لألم واألب 

عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب - ١٢١٥٤
طالب ثنا يزيد بن هارون أنا هشام بن حسان عن حممد بن سريين قال كنت عند عبد اهللا بن عتبة وكان قاضيا فأتاه 

هذا  قوم خيتصمون يف مرياث امرأة يقال هلا فكيهة بنت مسعان فجعل هذا يقول أنا فالن بن فالن بن مسعان ويقول
أنا فالن بن فالن بن مسعان فلم يفهم فقام رجل فكتب قصتهم يف صحيفة مث جاء هبا إليه فقرأها فقال نعم قد فهمت 

أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قضى يف أهل طاعون عمواس اهنم إذا كانوا من قبل : حدثين الضحاك بن قيس 
  م بأب فهو أحق باملال األب سواء فبنوا األم أحق باملال فإن كان أحدهم اقرهب

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي انا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا أمحد بن حازم بن أيب  - ١٢١٥٥
قضى رسول اهللا صلى : غرزة أنا قبيصة ثنا سفيان الثوري عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي رضي اهللا عنه قال 

وأنتم تقرؤون من بعد وصية يوصى هبا أو دين وان أعيان بين األم يتوارثون  اهللا عليه و سلم بالدين قبل الوصية
   ٣٤دون بين العالت االخوة واالخوات لألب واألم دون األخوة واالخوات لألب 

  باب مرياث ابين عم أحدمها زوج واآلخر أخ ألم

ا معاذ بن املثىن ثنا حممد بن أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثن - ١٢١٥٦
املنهال ثنا يزيد بن زريع ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه وأبو احلسن علي 

بن عيسى وأبو بكر حممد بن جعفر قالوا ثنا حممد بن إبراهيم ثنا أمية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن 
أحلقوا الفرائض : بن طاوس عن أبيه عن بن عباس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال القاسم عن عبد اهللا 

  بأهلها فما تركت الفرائض فألوىل رجل ذكر رواه البخاري يف الصحيح عن أمية بن بسطام 

ن هارون أنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا يزيد ب - ١٢١٥٧
أتى شريح يف امرأة تركت ابين عمها إحدمها زوجها : محاد بن سلمة عن أوس بن ثابت عن حكيم بن عقال قال 

واآلخر أخوها ألمها فأعطى الزوج النصف وأعطى األخ من األم ما بقى فبلغ ذلك عليا رضي اهللا عنه فأرسل إليه 
يت قال أعطيت الزوج النصف واألخ من األم ما بقي فقال فقال ادعوا يل العبد األبطر فدعى شريح فقال ما قض

علي رضي اهللا عنه أبكتاب اهللا أم بسنة من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال بل بكتاب اهللا فقال أين قال 
شريح وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا فقال علي رضي اهللا عنه هل قال للزوج النصف وهلذا ما 



مث أعطى علي رضي اهللا عنه الزوج النصف واألخ من األم السدس مث ما بقي قسمه بينهما ورواه أيضا شعبة بقي 
  عن أوس األنصاري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ١٢١٥٨
أتى علي رضي اهللا : يب إسحاق عن احلارث عن علي رضي اهللا عنه قال طالب أنا يزيد بن هارون أنا سفيان عن أ

ان كان لفقيها ولو كنت  Cعنه بابين عم أحدمها أخ ألم فقيل له إن عبد اهللا كان يعطي األخ لألم املال كله قال ي
  أنا ألعطيت األخ من األم السدس مث لقسمت ما بقي بينهما 

امرأة تركت : ثنا أبو العباس ثنا حيىي أنا يزيد أنا حممد بن سامل عن الشعيب  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ - ١٢١٥٩
ابين عمها أحدمها زوجها واآلخر أخوها ألمها يف قول علي وزيد رضي اهللا عنهما للزوج النصف ولألخ من األم 

يد بقول علي وزيد السدس ومها شريكان فيما بقي ويف قول عبد اهللا للزوج النصف ولألخ من األم ما بقي قال يز
   ٣٥رضي اهللا عنهما يؤخذ 

  باب املرياث بالوالء

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو علي احلسني بن علي احلافظ أخربين أبو عبد الرمحن أمحد بن  - ١٢١٦٠
أرادت  أن عائشة رضي اهللا عنها: شعيب النسائي مبصر ثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عبد اهللا بن عمر 

أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن الوالء لنا فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  ال مينعك ذلك فإن الوالء ملن اعتق رواه البخاري عن قتيبة وأخرجه مسلم عن حيىي بن حيىي عن مالك 

مد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنا يزيد بن هارون أنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حم - ١٢١٦١
الوالء حلمة كلحمة النسب ال يباع وال : هشام بن حسان عن احلسن قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يوهب وروي هذا موصوال من وجه آخر عن بن عمر وليس بصحيح وروي عن عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب 
  هما من قوهلما وكل ذلك يرد يف كتاب الوالء إن شاء اهللا تعاىل طالب رضي اهللا عن

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس ثنا حيىي انا يزيد عن أشعث بن  - ١٢١٦٢
ه فاشتراه رجل أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرج إىل البقيع فرأى رجال يباع فساوم به مث ترك: سوار عن احلسن 

فأعتقه مث أتى به النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إين اشتريت هذا فاعتقته فما ترى فيه قال أخوك وموالك قال ما 
ترى يف صحبته قال ان شكرك فهو خري له وشر لك وان كفرك فهو خري لك وشر له قال ما ترى يف ماله قال ان 

   مات ومل يدع وارثا فلك ماله هكذا جاء مرسال

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا حممد بن  - ١٢١٦٣
حرب ثنا عمر بن روبة عن عبد الواحد بن عبد اهللا النصري عن واثلة بن األسقع عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  لذي العنت عليه هذا غري ثابت حتوز املرأة ثالث مواريث لقيطها وعتيقها وولدها ا: قال 



قال البخاري عمر بن روبة التغليب عن عبد الواحد النصري فيه نظر أخربناه أبو سعد املاليين أنا أبو  - ١٢١٦٤
  أمحد بن عدي قال مسعت بن محاد يذكره عن البخاري قال أبو أمحد أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري 

اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا وأخربنا أبو عبد  - ١٢١٦٥
أن ابنة محزة : حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا شعبة عن احلكم عن عبد اهللا بن شداد بن اهلاد 

  و سلم قسم هلا النصف والبنته النصف  أعتقت غالما هلا فتويف وترك ابنته وابنة محزة فزعم أن النيب صلى اهللا عليه

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر قاال ثنا أبو العباس ثنا حممد بن إسحاق ثنا قبيصة ثنا سفيان عن  - ١٢١٦٦
مات موىل البنة محزة وترك ابنته وابنة محزة فجعل رسول اهللا : منصور بن حيان األسدي عن عبد اهللا بن شداد قال 

ليه و سلم البنته النصف والبنة محزة النصف وكذلك روي عن سلمة بن كهيل والشعيب عن عبد اهللا بن صلى اهللا ع
شداد وبن شداد أخو بنت محزة من الرضاعة واحلديث منقطع وقد قيل عن الشعيب عن عبد اهللا بن شداد عن أبيه 

زة وكل هؤالء الرواة عن عبد اهللا بن وليس مبحفوظ ورواه بن أيب ليلى عن احلكم عن عبد اهللا بن شداد عن ابنة مح
شداد امجعوا على ان ابنة محزة هي املعتقة وقال إبراهيم النخعي تويف موىل حلمزة بن عبد املطلب فأعطى النيب صلى 
اهللا عليه و سلم ابنة محزة النصف طعمة وقبض النصف وهذا غلط وقد قال شريك تقحم إبراهيم هذا القول تقحما 

  شيئا فرواه  إال أن يكون مسع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق  - ١٢١٦٧
أن رجال : ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا محيد بن عبد الرمحن عن حسن بن صاحل عن عبد العزيز بن رفيع عن أيب بردة 

قوه فأعطى النيب صلى اهللا عليه و سلم ابنته النصف ومواليه النصف وهذا أيضا مات وترك ابنته ومواليه الذين اعت
  مرسل 

أخربنا أبو بكر أمحد بن علي احلافظ ثنا إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا إمساعيل بن إبراهيم بن  - ١٢١٦٨
 جيد أحدا من هؤالء يعين كان زيد إذا مل: احلارث ثنا احلسن بن عيسى انا جرير عن املغرية عن أصحابه قالوا 

  العصبة مل يرد على ذي سهم ولكن يرد على املوايل فإن مل يكن موايل فعلى بيت املال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنا يزيد بن هارون انا  - ١٢١٦٩
يل مع ذي رحم شيئا وكان علي وزيد رضي اهللا عنهما يقوالن كان عبد اهللا ال يورث موا: حممد عن الشعيب قال 

  إذا كان ذو رحم ذو سهم فله سهمه وما بقي فللموايل هم كاللة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس ثنا حيىي أنا يزيد أنا سفيان بن سعيد عن سلمة بن كهيل قال  - ١٢١٧٠
عنه فاعطى االبنة النصف واملوايل النصف والرواية يف هذا عن علي رضي  رأيت املرأة اليت ورثها علي رضي اهللا: 

  اهللا عنه خمتلفة فروي عنه هكذا 

وروي كما أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  - ١٢١٧١
  كنت جالسا مع سويد بن غفلة : احلجاج ثنا أبو عوانة عن منصور عن حيان بياع األمناط قال 



قال يعقوب وحدثين حيىي بن عيسى عن بن املبارك عن سفيان عن حيان اجلعفي قال كنت جالسا مع  - ١٢١٧٢
كان علي رضي اهللا عنه يعطي االبنة النصف واملرأة الثمن ويرد ما : سويد بن غفلة فأتى يف ابنة وامرأة وموىل فقال 

  بقي على االبنة 

نا أبو عبد اهللا احلافظ أنا احلسن بن يعقوب العدل أنا حيىي بن أيب طالب أنا يزيد أنا سفيان وأخرب - ١٢١٧٣
كان عمر وعبد اهللا رضي اهللا عنهما يورثان : الثوري وشعبة عن منصور عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال 

رضي اهللا عنه أشدهم يف ذلك األرحام دون املوايل فقلت له أفكان علي رضي اهللا عنه يفعل ذلك فقال كان علي 
٣٦   

  باب ما جاء يف املوىل من أسفل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ١٢١٧٤
 على عهد أن رجال تويف: طالب أنا يزيد بن هارون أنا محاد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن بن عباس 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أنظروا هل له وارث فقالوا ال إال غالما كان له 
  فأعتقه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ادفعوا إليه مرياثه وكذلك رواه بن عيينة عن عمرو 

أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا علي بن أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان انا  - ١٢١٧٥
مات رجل على عهد رسول اهللا صلى : املديين ثنا سفيان عن عمرو عن عوسجة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

اد اهللا عليه و سلم ومل يترك وارثا إال عبدا له هو أعتقه فأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مرياثه وخالفهما مح
  بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار مرسال 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان وعارم قاال  - ١٢١٧٦
أن رجال مات على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ثنا محاد بن زيد عن عمرو عن عوسجة موىل بن عباس 

ال موىل له هو أعتقه فأعطاه النيب صلى اهللا عليه و سلم مرياثه قال القاضي هكذا رواه محاد بن زيد ومل يدع وارثا إ
  مرسال مل يبلغ به بن عباس قال الشيخ وكذلك رواه روح بن القاسم عن عمرو بن دينار مرسال 

د ثنا حممد بن إبراهيم أبو أخربنا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف الفقيه أنا أبو عمرو إمساعيل بن جني - ١٢١٧٧
أن رجال اعتق : عبد اهللا ثنا أمية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن عوسجة 
  رجال فمات الذي اعتق ومل يكن له وارث فأعطى مرياثه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املعتق 

عوسجة : أبو أمحد بن عدي قال مسعت بن محاد يقول قال البخاري وقد أخربنا أبو سعد املاليين أنا  - ١٢١٧٨
موىل بن عباس روى عنه عمرو بن دينار ومل يصح حديثه قال الشيخ ورواه بعض الرواة عن عمرو عن عكرمة عن 

   ٣٧بن عباس وهو غلط ال شك فيه 

  باب من جعل مرياث من مل يدع وارثا وال موىل يف بيت املال



و طاهر الفقيه أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا علي بن احلسن اهلاليل ثنا سليمان بن أخربنا أب - ١٢١٧٩
حرب ثنا محاد بن زيد عن بديل بن ميسرة عن علي بن أيب طلحة عن راشد بن سعد عن أيب عامر اهلوزين عن 

نفسه فمن ترك دينا أو ضيعة  أنا أوىل بكل مؤمن من: املقدام الكندي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فإلينا ومن ترك ماال فلورثته وأنا موىل من ال موىل له إرث ماله وافك عانه واخلال وارث من ال وارث له يرث ماله 

  ويفك عانه 

أخربنا أبو علي الروذباري بنيسابور وأبو احلسني بن بشران العدل ببغداد قاال أنا إمساعيل بن حممد  - ١٢١٨٠
أن : سعدان بن نصر ثنا وكيع عن سفيان عن بن األصبهاين عن جماهد بن وردان عن عروة عن عائشة الصفار ثنا 

رجال وقع من خنلة فمات وترك شيئا ومل يدع ولدا وال محيما فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعطوا مرياثه 
  رجال من أهل قريته 

جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن عبد  وأخربنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن - ١٢١٨١
ان موىل لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تويف : الرمحن بن األصبهاين عن جماهد بن وردان عن عروة عن عائشة 

اثه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ههنا أحد من أهل قريته فقالوا نعم فأعطاه النيب صلى اهللا عليه و سلم مري
  وهذا حيتمل أنه كان موىل له بغري العتاق فلم يأخذ مرياثه وجعله يف أهل قريته على طريق املصلحة 

حدثنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شريك أخربين أبو  - ١٢١٨٢
ى عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم فأتى النيب أن رجال تويف من خزاعة عل: بكر األمحري عن بن بريدة عن أبيه 

صلى اهللا عليه و سلم مبرياثه فقال انظروا هل من وارث فالتمسوه فلم جيدوا له وارثا فأخرب النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ادفعوه إىل أكرب خزاعة 

ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن سعيد الكندي ثنا احملاريب عن  أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر - ١٢١٨٣
أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجل قال إن عندي : جربيل بن أمحر عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال 

قال مرياث رجل من األزد ولست أجد أزديا ادفعه إليه قال فاذهب فالتمس رجال ازديا حوال قال فاتاه بعد احلول ف
يا رسول اهللا مل أجد ازديا ادفعه إليه قال فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه فلما وىل قال علي بالرجل فلما 

  جاء قال انظر أكرب خزاعة فادفعه جربيل بن أمحر هو أبو بكر األمحري 

حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس - ١٢١٨٤
أتيت عبد اهللا يعين : طالب أنا يزيد بن هارون أنا سفيان عن قيس بن مسلم عن حممد بن املنتشر عن مسروق قال 

بن مسعود فقلت إن رجال كان فينا نازال فخرج إىل اجلبل فمات وترك ثالمثائة درهم فقال عبد اهللا هل ترك وارثا 
   ٣٨والء قلت ال قال له ههنا ورثة كثري فجعل ماله يف بيت املال  أو ألحد منكم عليه عقد

  باب من جعل ما فضل عن أهل الفرائض ومل خيلف عصبة وال موىل يف بيت املال



أخربنا أبو احلسن علي بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن  - ١٢١٨٥ومل يرد على ذي فرض شيئا 
ر بن عاصم ثنا إمساعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أيب أمامة الباهلي قال الفضل بن جابر ثنا عبد اجلبا

إن اهللا عز و جل قد أعطى كل ذي حق : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يف خطبته يف حجة الوداع 
  حقه ال وصية لوارث 

ا حيىي بن أيب طالب أنا يزيد بن هارون أنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثن - ١٢١٨٦
رأيت أيب جيعل فضول املال يف بيت املال وال يرد على وارث : حممد بن سامل عن الشعيب عن خارجة بن زيد قال 

  شيئا 

كان علي رضي اهللا عنه يرد على كل وارث الفضل : قال وأخربين حممد بن سامل عن الشعيب قال  - ١٢١٨٧
ملرأة والزوج وكان عبد اهللا ال يرد على امرأة وال زوج وال ابنة بن مع ابنة الصلب وال على حبصة ما ورث غري ا

أخت ألب مع أخت ألب وأم وال على إخوة ألم مع أم وال على جدة إال ان ال يكون وارث غريها وكان زيد ال 
  يرد على وارث شيئا وجيعله يف بيت املال 

  مجاع أبواب اجلد

 )٣٩   

  دباب مرياث اجل

حدثنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا مهام ح وأخربنا أبو  - ١٢١٨٨
عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنا يزيد أنا مهام بن حيىي عن قتادة عن احلسن 

ان بن ابين مات فما يل من مرياثه :  صلى اهللا عليه و سلم فقال عن عمران بن حصني قال جاء رجل إىل رسول اهللا
  قال لك السدس فلما وىل دعاه فقال لك سدس آخر فلما وىل دعاه فقال ان السدس اآلخر طعمة 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن غالب حدثين عبد اهللا بن سوار  - ١٢١٨٩
أن عمر رضي اهللا عنه سأل الناس من علم : القاضي ثنا وهيب عن يونس عن احلسن عن معقل بن يسار أبو سوار 

من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف اجلد شيئا قال معقل أعطاه السدس قال مع من ويلك قال ال أدري قال ال 
حججت مع عمر فانشد الناس من دريت ويف رواية يونس بن أيب إسحاق عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون قال 

كان مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يذكر يف اجلد شيئا فقام معقل بن يسار املزين فقال أنا مسعت رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم أتى بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو سدسا فقال عمر ما الفريضة قال ال أدري فركله عمر 

تدري ويف رواية أخرى عن يونس يف هذا احلديث قال فجمع أصحاب رسول اهللا صلى  وقال ال دريت ما منعك ان
اهللا عليه و سلم فجعل للجد نصيبا ورواه حممد بن حيىي عن أمحد بن خالد الوهيب عن يونس ورواه بن خزمية عن 

  الزعفراين عن شبابة عن يونس 



يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا حممد بن بكار ح وأخربنا أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو عبد اهللا بن  - ١٢١٩٠
أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي ثنا إمساعيل بن أمحد اخلاليل أنا أبو يعلى املوصلي ثنا حممد بن بكار ثنا عبد الرمحن 

ائض أن معاين هذه الفر: بن أيب الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت األنصاري عن أبيه زيد بن ثابت 
وأصوهلا عن زيد بن ثابت وأما التفسري فتفسري أيب الزناد على معاين زيد قال ومرياث اجلد أيب األب أنه ال يرث مع 
أب دنيا شيئا وهو مع الولد الذكر ومع بن االبن يفرض له السدس وفيما سوى ذلك ما مل يترك املتويف أخا أو اختا 

هل الفرائض فيعطى فريضته فإن فضل من املال السدس فأكثر منه من أبيه خيلف اجلد ويبدأ بأحد إن شركه من أ
   ٤٠كان للجد وأن مل يفضل السدس فأكثر منه فللجد السدس 

  باب التشديد يف الكالم يف مسألة اجلد مع األخوة لألب واألم أو لألب من

ل بن إبراهيم ثنا أمحد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفض - ١٢١٩١غري اجتهاد وكثرة االختالف فيها 
سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا عيسى بن يونس وعبد اهللا بن إدريس وحيىي بن عبد امللك بن أيب غنية عن أيب حيان 
وهو حيىي بن سعيد التيمي عن الشعيب عن بن عمر قال مسعت عمر على منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

نزل حترمي اخلمر وهي من اخلمسة من العنب والتمر والعسل واحلنطة والشعري واخلمر ما أما بعد أيها الناس أنه : 
خامر العقل وثالث أيها الناس وددت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يفارقنا حىت يعهد إلينا فيهن عهدا 

  بن إبراهيم ينتهي إليه الكاللة واجلد وأبواب من أبواب الربا رواه البخاري ومسلم عن إسحاق 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنا يزيد بن هارون أنا  - ١٢١٩٢
إين ألحفظ عن عمر يف اجلد مائة قضية كلها ينقض بعضها : هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن عبيدة قال 

  بعضا 

و أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا عبد األعلى ثنا معتمر وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمر - ١٢١٩٣
حفظت عن عمر مائة قضية يف اجلد قال وقال إين : بن سليمان قال مسعت بن عون حيدث عن حممد عن عبيدة قال 

فيها بقضية  قد قضيت يف اجلد قضايا خمتلفة كلها ال آلو فيه عن احلق ولئن عشت ان شاء اهللا إىل الصيف ألقضني
  تقضي به املرأة وهي على ذيلها 

وأخربنا أبو سعيد أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا جرير عن  - ١٢١٩٤
أخذ عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كتفا ومجع أصحاب : األعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال 

م ليكتب اجلد وهم يرون أن جيعله أبا فخرجت عليه حية فتفرقوا فقال لو أن اهللا أراد أن حممد صلى اهللا عليه و سل
  ميضيه ألمضاه 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا علي بن احلسن القافالئي ثنا معاوية بن عمرو  - ١٢١٩٥
شهدت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حني : قال  ثنا زهري بن معاوية ثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون األودي

طعن فذكر القصة وفيها فقال عمر رضي اهللا عنه يا عبد اهللا ائتين بالكتف اليت كتبت فيها شأن اجلد باألمس وقال 
  يده لو أراد اهللا أن يتم هذا األمر ألمته فقال عبد اهللا حنن نكفيك هذا األمر يا أمري املؤمنني قال ال فأخذها فمحاها ب



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنا يزيد بن هارون عن  - ١٢١٩٦
من : سفيان الثوري عن أيوب السختياين عن سعيد بن جبري عن رجل من مراد أنه مسع عليا رضي اهللا عنه يقول 

   ٤١ سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بني اجلد واألخوة

  باب من مل يورث األخوة مع اجلد

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أمحد بن سلمان الفقيه ثنا إسحاق بن احلسن ثنا أبو سلمة ثنا وهيب ثنا  - ١٢١٩٧
لو كنت متخذا خليال : أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال جعله الذي قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  أبا بكر رضي اهللا عنه جعل اجلد أبا رواه البخاري يف الصحيح عن أيب سلمة الختذته خليال يعين 

أخربنا عبد العزيز بن حممد بن شبان العطار ببغداد ثنا أمحد بن سلمان الفقيه ثنا احلسن بن مكرم ثنا  - ١٢١٩٨
ل له رسول اهللا صلى عثمان بن عمر ثنا بن جريج عن بن أيب مليكة أن بن الزبري كتب إىل أهل العراق أن الذي قا

  لو كنت متخذا خليال الختذت أبا بكر خليال جعل اجلد أبا : اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - ١٢١٩٩
كوفة كتبوا إىل عبد اهللا بن الزبري أن أهل ال: ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن بن أيب مليكة 

يسألونه عن اجلد فقال أما الذي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو اختذ أحدا خليال الختذته فإنه انزله أبا يعين 
  أبا بكر رضي اهللا عنه 

ىي بن حيىي أنا أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا حي - ١٢٢٠٠
أن أبا بكر : خالد بن عبد اهللا عن الشيباين عن أيب بردة عن مروان بن احلكم عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه 

  رضي اهللا عنه جعل اجلد أبا 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن عتاب ثنا القاسم بن عبد اهللا بن  - ١٢٢٠١
ة ثنا بن أيب أويس ثنا إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة ثنا عروة بن الزبري أن مروان بن املغري

أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حني طعن قال إين قد رأيت يف اجلد رأيا فإن رأيتم أن تتبعوه : احلكم حدثه 
  ه رشد وأن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان فاتبعوه فقال عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ان نتبع رأيك فإن

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق  - ١٢٢٠٢
عن ثنا إسحاق بن عيسى ثنا هشيم ح وأنا أبو سعيد أنا أبو عبد اهللا ثنا حممد بن نصر ثنا حيىي بن حيىي أنا هشيم 

أن أبا بكر رضي اهللا عنه كان ينزل اجلد مبنزلة : خالد عن أيب املتوكل الناجي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه 
  األب 

أخربنا أبو سعيد أنا أبو عبد اهللا ثنا حممد بن نصر ثنا حممد بن الصباح ثنا سفيان عن عمرو عن عطاء  - ١٢٢٠٣
ان يف الناس جدودا ما قالوا تعاىل جد ربنا وقرأ سفيان يا بين آدم لو علمت اجلن : عن بن عباس اجلد أب وقال 

  واتبعت ملة آبائي 



وأخربنا أبو سعيد أنا أبو عبد اهللا ثنا حممد بن نصر ثنا إسحاق من كتابه ثنا جرير عن األعمش عن  - ١٢٢٠٤
تقول يف اجلد قال انه ال جد  جاء رجل إىل بن عباس فقال له كيف: عبد اهللا بن خالد عن عبد الرمحن بن معقل قال 

أي أب لك أكرب فسكت الرجل فلم جيبه وكأنه عيي عن جوابه فقلت أنا آدم قال أفال تسمع إىل قوله تعاىل يا بين 
  آدم 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا حيىي بن حيىي أنا حفص  - ١٢٢٠٥
  الدية ملن احرز املرياث واجلد أب : أيب عمرو العبدي عن علي رضي اهللا عنه قال بن غياث عن ليث عن 

وأخربنا أبو سعيد أنا أبو عبد اهللا ثنا حممد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراهيم من كتابه أنا عبد الرزاق أنا  - ١٢٢٠٦
ء ذلك عن علي بعض أهل أن عليا رضي اهللا عنه كان جيعل اجلد أبا فأنكر قول عطا: بن جريج أخربين عطاء 

العراق والصحيح عن علي رضي اهللا عنه أنه كان يشرك بني اجلد واألخوة ولعله جعله أبا يف حكم آخر واهللا أعلم 
٤٢   

  باب من ورث األخوة لألب واألم أو األب مع اجلد

 ثنا إمساعيل بن أخربنا أبو بكر أمحد بن علي احلافظ أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين - ١٢٢٠٧
أن أول جد ورث يف اإلسالم : إبراهيم بن احلارث القطان ثنا احلسن بن عيسى أنا بن املبارك أنا عاصم عن الشعيب 

عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مات بن فالن بن عمر فأراد عمر أن يأخذ املال دون إخوته فقال له علي وزيد رضي 
 أن رأيكما اجتمع مل أر أن يكون ابين وال أكون أباه هذا مرسل الشعيب مل اهللا عنهما ليس لك ذلك فقال عمر لوال

  يدرك أيام عمر غري أنه مرسل جيد 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث قاال ثنا علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر  - ١٢٢٠٨
بن أيوب عن عقيل بن خالد أن سعيد بن سليمان بن النيسابوري ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين بن هليعة وحيىي 

أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه استأذن عليه يوما فأذن له : زيد بن ثابت حدثه عن أبيه عن جده زيد بن ثابت 
ورأسه يف يد جارية له ترجله فنزع رأسه فقال له عمر دعها ترجلك فقال يا أمري املؤمنني لو أرسلت إيل جئتك فقال 

ضي اهللا عنه إمنا احلاجة يل اين جئتك لتنظر يف أمر اجلد فقال زيد ال واهللا ما يقول فيه فقال عمر رضي اهللا عمر ر
عنه ليس هو بوحي حىت نزيد فيه وننقص منه إمنا هو شيء نراه فإن رأيته وافقين تبعته وإال مل يكن عليك فيه شيء 

حاجيت مث أتاه مرة أخرى يف الساعة اليت أتاه املرة  فأىب زيد فخرج مغضبا قال قد جئتك وأنا أظنك ستفرغ من
األوىل فلم يزل به حىت قال فسأكتب لك فيه فكتبه يف قطعة قتب وضرب له مثال إمنا مثله مثل شجرة نبتت على 
ساق واحد فخرج فيها غصن مث خرج يف الغصن غصن آخر فالساق يسقى الغصن فإن قطع الغصن األول رجع 

ين الثاين وان قطعت الثاين رجع املاء إىل األول فأتى به فخطب الناس عمر مث قرأ قطعة القتب املاء إىل الغصن يع
عليهم مث قال ان زيد بن ثابت قد قال يف اجلد قوال وقد امضيته قال وكان أول جد كان فأراد أن يأخذ املال كله 

  مال بن ابنه دون إخوته فقسمه بعد ذلك عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 



أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان  - ١٢٢٠٩
أخذ أبو الزناد هذه : حدثين أبو طاهر أمحد بن عمرو بن السرح أنا بن وهب أخربين عبد الرمحن بن أيب الزناد قال 

ابت بسم اهللا الرمحن الرحيم لعبد اهللا معاوية أمري الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت ومن كرباء آل زيد بن ث
املؤمنني من زيد بن ثابت فذكر الرسالة بطوهلا وفيها ولقد كنت كلمت أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
يف شأن اجلد واألخوة من األب كالما شديدا وأنا يومئذ أحسب أن األخوة أقرب حقا يف أخيهم من اجلد ويرى هو 

مئذ أن اجلد هو أقرب من األخوة فطال حتاورنا فيه حىت ضربت له بعض بنيه مثال مبرياث بعضهم دون بعض يو
فأقبل علي كاملغتاظ فقال واهللا الذي ال إله إال هو لو أين قضيت اليوم بعضهم دون بعض لقضيته للجد ولرأيت أنه 

منهم وسوف أقضي بينهم ان شاء اهللا تعاىل حنو أوىل به ولكن لعلهم أن يكونوا ذوي حق ولعلي ال أخيب سهم أحد 
الذي أرى يومئذ فحسبته وأستغفر اهللا ان ذلك من آخر كالم حاورت فيه أمري املؤمنني عمر يف شأن اجلد واالخوة 

مث حسبت أنه كان يقسم بعدهم مث أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي اهللا عنه بني اجلد واالخوة حنو الذي كتبت به 
 هذه الصحيفة وحسبت اين قد وعيت ذلك فيما حضرت من قضائهما وزاد فيه غريه عن بن أيب الزناد عن إليك يف

أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ملا استشارهم يف مرياث اجلد واالخوة قال زيد 
اخلطاب يرى يومئذ ان اجلد أوىل مبرياث بن وكان رأيي يومئذ ان االخوة هم أوىل مبرياث أخيهم من اجلد وعمر بن 

ابنه من إخوته قال زيد فضربت لعمر رضي اهللا عنه يف ذلك مثال فقلت له لو أن شجرة تشعب من أصلها غصن مث 
تشعب من ذلك الغصن خوطان ذلك الغصن جيمع ذينك اخلوطني دون األصل ويغذومها أال ترى يا أمري املؤمنني أن 

 أخيه منه إىل األصل قال زيد أضرب له أصل الشجرة مثال للجد واضرب الغصن الذي أحد اخلوطني أقرب إىل
  تشعب من األصل مثال لألب وأضرب اخلوطني اللذين تشعبا من الغصن مثال لألخوة 

أخربنا أمحد بن علي األصبهاين احلافظ أنا إبراهيم بن عبد اهللا أنا إمساعيل بن إبراهيم بن احلارث  - ١٢٢١٠
كان من رأي أيب بكر وعمر : ثنا احلسن بن عيسى أنا بن املبارك أنا سفيان عن عيسى املدين عن الشعيب قال القطان 

رضي اهللا عنهما أن جيعال اجلد أوىل من األخ وكان عمر يكره الكالم فيه فلما صار عمر جدا قال هذا أمر قد وقع 
كان من رأي أيب بكر رضي اهللا عنه ان جنعل اجلد أوىل ال بد للناس من معرفته فأرسل إىل زيد بن ثابت فسأله فقال 

من األخ فقال يا أمري املؤمنني ال جتعل شجرة نبتت فانشعب منها غصن فانشعب يف الغصن غصن فما جيعل الغصن 
األول أوىل من الغصن الثاين وقد خرج الغصن من الغصن قال فأرسل إىل علي رضي اهللا عنه فسأله فقال له كما 

إال أنه جعل سيال سأل فانشعبت منه شعبة مث انشعبت منه شعبتان فقال أرأيت لو أن هذه الشعبة الوسطى قال زيد 
رجع أليس إىل الشعبتني مجيعا فقام عمر رضي اهللا عنه فخطب الناس فقال هل منكم من أحد مسع رسول اهللا صلى 

صلى اهللا عليه و سلم ذكرت له فريضة فيها  اهللا عليه و سلم يذكر اجلد يف فريضة فقام رجل فقال مسعت رسول اهللا
ذكر اجلد فأعطاه الثلث فقال من كان معه من الورثة قال ال أدري قال ال دريت مث خطب الناس فقال هل أحد 

منكم مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكر اجلد يف فريضة فقام رجل فقال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ا ذكر اجلد فأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم السدس قال من كان معه من الورثة قال ذكرت له فريضة فيه

ال أدري قال ال دريت قال الشعيب وكان زيد بن ثابت جيعله أخا حىت يبلغ ثالثة هو ثالثهم فإذا زادوا على ذلك 
سادسهم فإذا زادوا على ذلك  أعطاه الثلث وكان علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه جيعله أخا حىت يبلغ ستة هو

  أعطاه السدس 



يا أمري املؤمنني ال جتعل شجرة : ورواه عبد اهللا بن الوليد العدين عن سفيان مبعناه إال أنه قال فقال زيد  - ١٢٢١١
نبتت فانشعب منها غصن فانشعب يف الغصن غصنان فما جعل األول أوىل من الثاين وقد خرج الغصنان من الغصن 

ل إىل علي رضي اهللا عنه فسأله فقال لعلي رضي اهللا عنه كما قال لزيد فقال علي كما قال زيد إال أن األول فأرس
عليا جعله سيال سأل فانشعبت منه شعبة مث انشعبت منه شعبتان فقال أرأيت لو أن ماء هذه الشعبة الوسطى يبس 

نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد ثنا علي بن  أكان يرجع إىل الشعبتني مجيعا أخربناه أبو بكر األردستاين ثنا أبو
احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد فذكره قال الشيخ وكان عبد اهللا بن مسعود يشرك بني اجلد واألخوة واألخوات ألب 

   ٤٣وأم أو ألب 

  باب كيفية املقامسة بني اجلد واألخوة واألخوات

 حممد بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا احلسن بن عيسى أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا - ١٢٢١٢
أنا بن املبارك ح وأخربنا أمحد بن علي احلافظ أنا إبراهيم بن عبد اهللا أنا إمساعيل بن إبراهيم بن احلارث القطان ثنا 

 بن عتبة احلسن بن عيسى أنا بن املبارك أنا يونس عن الزهري قال حدثين سعيد بن املسيب وعبيد اهللا بن عبد اهللا
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قضى ان اجلد يقاسم األخوة لألب واألم واألخوة لألب ما : وقبيصة بن ذؤيب 

كانت املقامسة خريا له من ثلث املال فإن كثرت األخوة أعطى اجلد الثلث وكان لألخوة ما بقي للذكر مثل حظ 
األب ذكورهم واناثهم غري أن بين األب يقامسون اجلد لبين  األنثيني وقضى ان بين األب واألم أوىل بذلك من بين

األب واألم فريدون عليهم وال يكون لبين األب مع بين األب واألم شيء إال أن يكون بنو األب يردون على بنات 
  األب واألم فإن بقي شيء بعد فرائض بنات األب واألم فهو لألخوة لألب للذكر مثل حظ األنثيني 

نا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثين أبو أخرب - ١٢٢١٣
أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت : طاهر أنا بن وهب أخربين عبد الرمحن بن أيب الزناد قال 

أمري املؤمنني من زيد بن ثابت فذكر الرسالة  ومن كرباء آل زيد بن ثابت بسم اهللا الرمحن الرحيم لعبد اهللا معاوية
بطوهلا وفيها أين رأيت من حنو قسم أمري املؤمنني يعين عمر رضي اهللا عنه بني اجلد واألخوة من األب إذا كان أخا 

واحدا ذكرا مع اجلد قسم ما ورثا بينهما شطرين فإن كان مع اجلد أخت واحدة قسم هلا الثلث فإن كانتا اختني مع 
قسم هلما الشطر وللجد الشطر فإن كان مع اجلد أخوان فإنه يقسم للجد الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فإين  اجلد

مل أره حسبت ينقص اجلد من الثلث شيئا مث ما خلص لألخوة من مرياث أخيهم بعد اجلد فإن بين األب واألم هم 
حنوا من الذي كان عمر أمري املؤمنني يقسم  أوىل بعضهم من بعض مبا فرض اهللا هلم دون بين العلة فلذلك حسبت

بني اجلد واألخوة من األب ومل يكن يورث االخوة من األم الذين ليسوا من األب مع اجلد شيئا قال مث حسبت أمري 
  املؤمنني عثمان بن عفان رضي اهللا عنه كان يقسم بني اجلد واألخوة حنو الذي كتبت به إليك يف هذه الصحيفة 

نا أبو أمحد املهرجاين ثنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك وأخرب - ١٢٢١٤
أن معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه كتب إىل زيد بن ثابت يسأله عن اجلد : بن أنس عن حيىي بن سعيد أنه بلغه 

أعلم وذلك ما مل يكن يقضي فيه إال األمراء يعين فكتب إليه زيد بن ثابت انك كتبت إيل تسألين عن اجلد واهللا 
احللفاء وقد حضرت اخلليفتني قبلك يعطيانه النصف مع األخ الواحد والثلث مع اإلثنني فإن كثر األخوة مل ينقصاه 



من الثلث قال وأنا مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار أنه قال فرض عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وزيد بن 
  ي اهللا عنهم للجد الثلث مع األخوة ثابت رض

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا إسحاق من كتابه أنا  - ١٢٢١٥
كان علي رضي اهللا عنه يعطي اجلد مع األخوة الثلث : جرير عن األعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماين قال 

طيه السدس وكتب عمر إىل عبد اهللا رضي اهللا عنهما إنا خناف أن نكون قد أجحفنا وكان عمر رضي اهللا عنه يع
باجلد فأعطه الثلث فلما قدم علي رضي اهللا عنه ههنا أعطاه السدس فقال عبيدة فرأيهما يف اجلماعة أحب إيل من 

  رأي أحدمها يف الفرقة 

ثنا حممد بن بشار حدثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن وأخربنا أبو سعيد أنا أبو عبد اهللا ثنا حممد بن نصر  - ١٢٢١٦
أن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه كان يعطي اجلد الثلث مث حتول إىل : األعمش عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة 

  السدس وأن عبد اهللا كان يعطيه السدس مث حتول إىل الثلث 

ر ثنا حيىي بن حيىي أنا أبو معاوية عن األعمش عن أخربنا أبو سعيد أنا أبو عبد اهللا ثنا حممد بن نص - ١٢٢١٧
كان عمر وعبد اهللا يقامسان باجلد مع االخوة ما بينه وبني أن يكون السدس خريا : إبراهيم عن عبيد بن نضلة قال 

خوة له من مقامستهم مث ان عمر كتب إىل عبد اهللا ما أرانا إال قد أجحفنا باجلد فإذا جاءك كتايب هذا فقاسم به مع اال
  ما بينه وبني أن يكون الثلث خريا له من مقامستهم فأخذ بذلك عبد اهللا 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا حيىي بن حيىي أنا  - ١٢٢١٨
ن ستة أخوة وجد كتب بن عباس إىل علي رضي اهللا عنهما يسأله ع: وكيع عن سفيان عن فراس عن الشعيب قال 

  فكتب إليه اجعله كأحدهم وامح كتايب 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنا يزيد بن هارون أنا  - ١٢٢١٩
 كتب بن عباس إىل علي رضي اهللا عنهما من البصرة يف: قيس بن الربيع عن أيب إسحاق الشيباين عن الشعيب قال 

  ستة أخوة وجد فكتب إليه علي رضي اهللا عنه ان أعطه سبع املال 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو وأخربنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا  - ١٢٢٢٠
كان : عنه أنه أيب ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال مسعت عبد اهللا بن سلمة حيدث عن علي بن أيب طالب رضي اهللا 

  جيعل اجلد أخا حىت يكون سادسا 

أخربنا أمحد بن علي األصبهاين احلافظ أنا إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا إمساعيل بن إبراهيم بن  - ١٢٢٢١
أن عليا رضي اهللا عنه كان : احلارث القطان ثنا احلسن بن عيسى أنا بن املبارك أنا سفيان عن األعمش عن إبراهيم 

ك اجلد مع االخوة إىل ستة هو سادسهم فإذا كثروا أعطاه السدس ويعطي كل صاحب فريضة فريضته وال يشر
يورث أخا ألم وال أختا ألم مع اجلد وال يقاسم بأخ ألب أخا ألب وأم وال يزيد اجلد مع الولد على السدس إال أن 

وجعل النصف بني اجلد واألخ  ال يكون غريه وإذا كانت أخت ألب وأم وأخ ألب وجد أعطى األخت النصف



وإذا كانت أخت ألب وأم وأخ وأخت ألب وجد جعلها من عشرة لألخت من األب واألم النصف مخسة أسهم 
  وللجد سهمان ولألخ لألب سهمان ولألخت لألب سهم 

ش عن إبراهيم أخربنا أمحد بن علي أنا إبراهيم أنا إمساعيل ثنا احلسن ثنا بن املبارك أنا سفيان عن األعم - ١٢٢٢٢
كان عبد اهللا يشرك اجلد مع األخوة إىل الثلث فإن كان الثلث خريا له من املقامسة أعطاه الثلث ويعطي كل : قال 

صاحب فريضة فريضته وال يورث أخا ألم وال أختا ألم مع اجلد وال يقاسم بأخ ألب أخا ألب وأم وال يورث بن 
ب وجد أعطى األخت لألب واألم النصف وأعطى اجلد النصف األخ مع اجلد وإذا كانت أخت ألب وأم وأخ أل

وال يعطي األخ شيئا وإذا كان له إخوة واخوات وجد ومن له معهم فريضة أعطى كل صاحب فريضة فريضته فإن 
كان ثلث ما يبقى خريا له من املقامسة أعطاه ثلث ما بقي وان كانت املقامسة خريا له قاسم وان كان سدس مجيع 

  ا له من املقامسة أعطاه السدس وان كانت املقامسة خريا له من سدس مجيع املال قاسم املال خري

وأخربنا أمحد بن علي أنا إبراهيم بن عبد اهللا أنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا احلسن بن عيسى أنا جرير عن  - ١٢٢٢٣
 قول علي رضي اهللا عنه لالبنة يف ابنة وأخت وجد يف: املغرية عن أصحاب إبراهيم والشعيب عن إبراهيم والشعيب 

  النصف وللجد السدس ولألخت ما بقي وكذا قال يف ابنة واختني وجد ويف ابنة واخوات وجد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حيىي بن أيب طالب أنا يزيد بن هارون أنا سفيان  - ١٢٢٢٤
يف ابنة وأخت وجد قال من أربعة لالبنة النصف سهمان : اهللا عن األعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد 

وللجد سهم ولالخت سهم وان كانتا اختني فمن مثانية لالبنة النصف أربعة وللجد سهمان ولالختني سهم سهم فإن 
  كانت ثالث اخوات فمن عشرة لالبنة النصف مخسة وللجد سهمان وهو مخسا ما بقي ولالخوات سهم سهم 

نا أمحد بن علي األصبهاين أنا إبراهيم بن عبد اهللا أنا إمساعيل بن إبراهيم القطان ثنا احلسن بن أخرب - ١٢٢٢٥
أن زيد بن ثابت كان يشرك اجلد إىل الثلث مع االخوة : عيسى أنا بن املبارك أنا سفيان عن األعمش عن إبراهيم 

قي وال يورث أخا ألم وال أختا ألم مع اجلد واالخوات فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث وكان لالخوة واالخوات ما ب
شيئا وال يقاسم هبم وكان يقاسم لالخوة من األب مع االخوة لألب واألم وال يورثهم شيئا وإذا كان أخا ألب وأم 
وجد أعطاه النصف وأعطى اجلد النصف وإذا كانا أخوين وجد أعطاه الثلث وان زادوا أعطاه الثلث وما بقي كان 

انت أخت وجد اعطاها الثلث وأعطى اجلد الثلثني وإذا كانت اختان وجد أعطامها النصف وأعطى لالخوة وإذا ك
اجلد النصف ما بينه وبني ان يبلغن مخسا فإذا بلغن مخسا أعطاه الثلث وما بقي فلألخوات فإن حلقت فرائض امرأة 

ن كان ثلث ما بقي خريا له من أو زوج أو أم أعطى أهل الفرائض فرائضهم وما بقي قاسم االخوة واالخوات فإ
املقامسة أعطاه ثلث ما بقي وان كانت املقامسة خريا له من ثلث ما بقي قاسم وان كان سدس مجيع املال خريا له من 
املقامسة أعطاه السدس وان كان املقامسة خريا له من سدس مجيع املال قاسم ويف األكدرية إذا كان زوج وأم وأخت 

ضرهبا يف ثالثة فكان من سبعة وعشرين فأعطى الزوج تسعة أسهم وأعطى االم ستة اسهم  وجد جعلها من تسعة مث
  وأعطى اجلد مثانية اسهم وأعطى األخت أربعة اسهم 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا حممد بن بكار ح  - ١٢٢٢٦
الفارسي أنا إمساعيل اخلاليل وأنا أبو يعلى ثنا حممد بن بكار ثنا عبد الرمحن بن أيب وأنا أبو بكر حممد بن إبراهيم 



أن معاين هذه الفرائض واصوهلا عن زيد بن ثابت رضي اهللا : الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه 
أيب األب مع االخوة من األب واألم عنه واما التفسري فتفسري أيب الزناد على معاين زيد بن ثابت قال ومرياث اجلد 

أهنم خيلفون ويبدأ بأحد أن شركهم من أهل الفرائض فيعطى فريضته فما بقي للجد واالخوة من شيء فإنه ينظر يف 
ذلك وحيسب انه أفضل حلظ اجلد الثلث مما حيصل له ولالخوة أم يكون أخا ويقاسم االخوة فيما حصل هلم وله 

السدس من رأس املال كله فارغا فأي ذلك ما كان أفضل حلظ اجلد أعطيه وكان ما بقي للذكر مثل حظ األنثيني أو 
بعد ذلك بني االخوة لألم واألب للذكر مثل حظ األنثيني إال يف فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غري ذلك 

ثلث وللجد السدس وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها واختها ألبيها فيفرض للزوج النصف ولألم ال
ولألخت النصف مث جيمع سدس اجلد ونصف األخت فيقسم اثالثا للجد منه الثلثان ولألخت الثلث ومرياث 

االخوة من األب مع اجلد إذا مل يكن معهم اخوه الم وأب كمرياث االخوة من األم واألب سواء ذكرهم كذكرهم 
خوة من األب فإن بين األم واألب يعادون اجلد ببين أبيهم وانثاهم كانثاهم فإذا اجتمع االخوة من األم واألب واال

فيمنعونه هبم كثرة املرياث فما حصل لألخوة بعد حظ اجلد من شيء فإنه يكون لبين األم واألب خاصة دون بين 
هنا األب وال يكون لبين األب منه شيء إال أن يكون بنو األم واألب إمنا هي امرأة واحدة فإن كانت امرأة واحدة فإ

تعاد اجلد ببين أبيها ما كانوا فما حصل هلا وهلم من شيء كان هلا دوهنم ما بينها وبني ان تستكمل نصف املال كله 
فإن كان فيما حياز هلا وهلم فضل عن نصف املال كله فإن ذلك الفضل يكون بني بين األب للذكر مثل حظ األنثيني 

   ٤٤فإن مل يفضل شيء فال شيء هلم 

  يف مسألة األكدرية باب االختالف

أخربنا أمحد بن علي احلافظ أنا إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين انا إمساعيل بن إبراهيم بن احلارث  - ١٢٢٢٧
القطان ثنا احلسن بن عيسى أنا جرير عن املغرية عن أصحاب إبراهيم والشعيب وإبراهيم والشعيب أم وأخت وزوج 

لثلث ولألخت النصف وللزوج النصف وللجد السدس من تسعة ويف قول لألم ا: وجد يف قول علي رضي اهللا عنه 
عبد اهللا لألخت النصف وللزوج النصف ولألم الثلث وللجد السدس من تسعة أسهم ويقاسم اجلد األخت بسدسه 
 ونصفها فيكون له ثلثاه وهلا ثلثه تضرب التسعة يف ثالثة فتكون سبعة وعشرين لألم ستة وللزوج تسعة ويبقى اثنا

   ٤٥عشر للجد مثانية ولالخت أربعة وهي األكدرية أم الفروج 

  باب بيان االختالف يف مسألة املعادة

أخربنا أمحد بن علي احلافظ أنا إبراهيم بن عبد اهللا أنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا احلسن بن عيسى أنا  - ١٢٢٢٨
ألب وأم وأخت ألب وجد يف قول علي  جرير عن املغرية عن أصحاب إبراهيم والشعيب وإبراهيم والشعيب أخت

وعبد اهللا لألخت من األب واألم النصف ولألخت من األب السدس تكملة الثلثني وما بقي للجد ويف قول زيد 
لألختني النصف وللجد النصف وترد األخت من األب نصيبها على األخت من األب واألم أخت ألب وأم وأختان 

خت من األب واالم النصف ولالختني من األب السدس تكملة الثلثني وما ألب وجد يف قول علي وعبد اهللا لال
بقي للجد وان كن اخوات من األب أكثر من اثنتني مل يزدن على هذا ويف قول زيد للجد مخسان ولالخوات سهم 

سهم من مخسة مث ترد االختان من األب على األخت من األب واألم حىت تستكمل النصف وهلما فضل فإن كن 
ث أخوات أو أربع اخوات ألب مع أخت ألب وأم وجد مل ينقص اجلد من الثلث شيئا وكان لالخت من األب ثال



واألم النصف وما بقي بني االخوات لألب أخت ألب وأم وأخ ألب وجد يف قول علي رضي اهللا عنه لالخت من 
 عنه للجد النصف ولألخت من األب واألم النصف وما بقي بني األخ واجلد نصفان ويف قول عبد اهللا رضي اهللا

األب واألم النصف ويلغى األخ من األب وال جيعل له شيئا ويف قول زيد من عشرة اسهم أربعة اسهم للجد وأربعة 
لألخ وسهمان لالخت مث يرد األخ على األخت ثالثة اسهم فتستكمل النصف ويبقى له سهم أخت ألب وأم وأخ 

 عنه لألخت من األب واألم النصف وما بقي بني اجلد واالخ ألب وأخت ألب وجد يف قول علي رضي اهللا
واالخت امخاسا يف القسمة ويف قول عبد اهللا لالخت من األب واألم النصف وما بقي للجد ليس لالخت واالخ من 
األب شيء ويف قول زيد من مثانية عشر سهما للجد الثلث ستة اسهم ولألخ ستة ولالختني ستة لكل واحدة منهما 

ثة مث يرد األخ واالخت من األب على األخت من األب واألم حىت تستكمل النصف تسعة أسهم ويبقى بينهما ثال
ثالثة أسهم اختان ألب وأم وأخ ألب وجد يف قول علي رضي اهللا عنه لالختني الثلثان وما بقي بني األخ واجلد 

للجد ويطرح األخ ويف قول زيد من ثالثة أسهم نصفان ويف قول عبد اهللا لالختني من األب واألم الثلثان وما بقي 
للجد سهم ولالختني سهم ولألخ سهم مث يرد األخ سهمه على االختني فاستكملتا الثلثني ومل يبق له شيء اختان 

ألب وأم وأخت ألب وجد يف قول علي وعبد اهللا رضي اهللا عنهما مجيعا لالختني من األب واألم الثلثان وللجد ما 
خت من األب ويف قول زيد من عشرة اسهم للجد أربعة أسهم ولألخوات سهمان سهمان مث ترد بقي وسقطت األ

األخت من األب عليهما سهمني ومل يبق هلا شيء قامستا هبا ومل ترث شيئا اختان ألب وأم واخ وأخت ألب وجد يف 
األخ واالخت للذكر مثل حظ  قول علي رضي اهللا عنه لألختني من األب واألم الثلثان وللجد السدس وما بقي بني

األنثيني ويف قول عبد اهللا لألختني الثلثان وما بقي للجد ويسقط األخ واالخت من األب ويف قول زيد من ثالثة 
   ٤٦للجد الثلث وهو سهم وسهمان لالختني من األب واالم قامستا هبما ومل يرثا شيئا 

  باب االختالف يف مسألة اخلرقاء

بد اهللا احلافظ أنا أمحد بن سلمان الفقيه ثنا هالل بن العالء الرقي ثنا عبد اهللا بن جعفر ثنا أخربنا أبو ع - ١٢٢٢٩
عيسى بن يونس ثنا عباد بن موسى ثنا الشعيب ح وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد اهللا بن جعفر 

أنه : بن يونس عن عباد بن موسى عن الشعيب بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد اهللا بن يوسف ثنا عيسى 
أتى به احلجاج موثقا فلما انتهى إىل باب القصر قال لقيين يزيد بن أيب مسلم فقال إنا هللا يا شعيب ملا بني دفتيك من 
العلم وليس بيوم شفاعة بوء لألمري بالشرك والنفاق على نفسك فباحلري أن تنجو مث لقيين حممد بن احلجاج فقال 

ثل مقالة يزيد فلما دخلت على احلجاج قال وأنت يا شعيب ممن خرج علينا وكثر فقلت أصلح اهللا األمري أحزن يل م
بنا املنزل وأجدب اجلناب وضاق املسلك واكتحلنا السهر واستحلسنا اخلوف ووقعنا يف خزية مل نكن فيها بررة 

وال قووا علينا حيث فجروا أطلقا عنه مث احتاج إيل  أتقياء وال فجرة أقوياء قال صدقت واهللا ما بروا خبروجهم علينا
يف فريضة فأتيته فقال ما تقول يف أم وأخت وجد فقلت قد اختلف فيها مخسة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه 

و سلم عبد اهللا بن عباس وزيد وعثمان وعلي وعبد اهللا بن مسعود قال ما قال فيها بن عباس ان كان ملفتيا ويف 
الرقي ان كان ملنقبا قلت جعل اجلد أبا ومل يعط األخت شيئا وأعطى االم الثلث قال فما قال فيها زيد قلت  رواية

جعلها من تسعة أعطى األم ثالثة وأعطى اجلد أربعة وأعطى األخت سهمني قال فما قال فيها أمري املؤمنني يعين 
مسعود قلت جعلها من ستة أسهم أعطى األخت ثالثة عثمان رضي اهللا عنه قلت جعلها أثالثا قال فما قال فيها بن 



واجلد سهمني واألم سهما قال فما قال فيها أبو تراب يعين عليا رضي اهللا عنه قلت جعلها من ستة أسهم فاعطى 
  األخت ثالثة وأعطى األم سهمني وأعطى اجلد سهما وذكر احلديث بطوله 

ق إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا أبو العباس حممد بن إسحاق أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو إسحا - ١٢٢٣٠
الثقفي حدثين حممد بن عباد بن موسى العكلي حدثين أيب عباد بن موسى قال أخربين أبو بكر اهلذيل قال قال يل 

  فذكر هذا احلديث : الشعيب 

إبراهيم ثنا احلسن بن عيسى ثنا وأخربنا أمحد بن علي احلافظ أنا إبراهيم بن عبد اهللا أنا إمساعيل بن  - ١٢٢٣١
بنحو ما : جرير عن املغرية عن أصحاب إبراهيم والشعيب وإبراهيم والشعيب أم وأخت ألب وأم وجد فذكر اقواهلم 

  ذكره الشعيب وحده 

 وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنا يزيد بن هارون أنا - ١٢٢٣٢
يف أم وأخت وجد لألخت النصف ولألم ثلث ما بقي : سفيان عن منصور عن إبراهيم قال قال عمر رضي اهللا عنه 

  وللجد ما بقي 

كان عمر وعبد اهللا رضي اهللا عنهما ال يفضالن أما : قال وثنا سفيان عن األعمش عن إبراهيم قال  - ١٢٢٣٣
   ٤٧على جد 

  باب العول يف الفرائض

أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا حسني بن علي بن أخربنا  - ١٢٢٣٤
أنه أول من أعال : األسود العجلي ثنا حيىي بن آدم ثنا بن أيب الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه 

  الفرائض وكان أكثر ما أعاهلا به الثلثني 

د أنبأ أبو عبد اهللا ثنا حممد بن نصر ثنا إسحاق ثنا حيىي بن آدم ثنا شريك عن أيب وأخربنا أبو سعي - ١٢٢٣٥
  يف امرأة وأبوين وبنتني صار مثنها تسعا : إسحاق عن احلارث عن علي رضي اهللا عنه 

حمرز  وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا - ١٢٢٣٦
فذكره بنحوه ويف حكاية إبراهيم النخعي عن علي وعبد اهللا رضي اهللا عنهما مسائل اعاال فيها : بن عون ثنا شريك 

  الفرائض 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ١٢٢٣٧
دخلت : إسحاق قال ثنا الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود قال اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن 

أنا وزفر بن أوس بن احلدثان على بن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض املرياث فقال ترون الذي أحصى 
ه زفر يا أبا رمل عاجل عددا مل حيص يف مال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث فقال ل

عباس من أول من أعال الفرائض قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال ومل قال ملا تدافعت عليه وركب بعضها 



بعضا قال واهللا ما أدري كيف اصنع بكم واهللا ما أدري أيكم قدم اهللا وال أيكم أخر قال وما أجد يف هذا املال شيئا 
ن عباس وأمي اهللا لو قدم من قدم اهللا وأخر من أخر اهللا ما عالت أحسن من ان اقسمه عليكم باحلصص مث قال ب

فريضة فقال له زفر وايهم قدم وايهم أخر فقال كل فريضة ال تزول إال إىل فريضة فتلك اليت قدم اهللا وتلك فريضة 
ال تنقص منه  الزوج له النصف فإن زال فإىل الربع ال ينقص منه واملرأة هلا الربع فإن زالت عنه صارت إىل الثمن

واالخوات هلن الثلثان والواحدة هلا النصف فإن دخل عليهن البنات كان هلن ما بقي فهؤالء الذين اخر اهللا فلو 
أعطى من قدم اهللا فريضة كاملة مث قسم ما يبقى بني من أخر اهللا باحلصص ما عالت فريضة فقال له زفر فما منعك 

هللا قال بن إسحاق فقال يل الزهري وأمي اهللا لوال أنه تقدمه امام هدى ان تشري هبذا الرأي على عمر فقال هبته وا
   ٤٨كان امره على الورع ما اختلف على بن عباس اثنان من أهل العلم 

  باب مرياث املرتد

أخربنا أبو حممد بن يوسف أنا أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن  - ١٢٢٣٨
أن املسلم : بن حسني عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم الزهري عن علي 

ال يرث الكافر وان الكافر ال يرث املسلم رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي عن سفيان وأخرجه البخاري 
  من وجه آخر عن الزهري 

علي بن حممد املصري ثنا عبد اهللا بن حممد بن أيب مرمي ثنا  أخربنا أبو احلسني بن بشران أنا أبو احلسن - ١٢٢٣٩
علي بن معبد ثنا عبيد اهللا بن عمرو ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عمرو بن 

ه قال لقيت قسيط الرقي ثنا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن الرباء عن أبي
بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل رجل نكح امرأة أبيه فأمرين ان : عمي ومعه راية فقلت أين تريد قال 

اضرب عنقه وآخذ ماله لفظ حديث الروذباري وقد محل هذا بعض أصحابنا على أنه نكحها معتقدا إلباحته فصار 
اهللا وقد روي أن معاوية كتب إىل بن عباس وزيد بن ثابت به مرتدا وجب قتله وأخذ ماله قال الشافعي رمحه 

  يسأهلما عن مرياث املرتد فقاال لبيت املال قال الشافعي يعنيان أنه فىيء 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنا يزيد بن هارون أنا  - ١٢٢٤٠
أن عليا رضي اهللا عنه قضى يف مرياث املرتد أنه ألهله من املسلمني وهذا منقطع : احلجاج بن أرطأة عن احلكم 

  وراويه عن احلكم غري حمتج به ورواه أيضا شريك عن مغرية عن علي رضي اهللا عنه وهو أيضا منقطع 

سفيان  وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي عن - ١٢٢٤١
أن عليا رضي اهللا عنه أتى باملستورد العجلي فقتله وجعل مرياثه ألهله من : ثنا سليمان عن أيب عمرو الشيباين 

  املسلمني فأعطاه النصارى جبيفته ثالثني ألفا فأىب أن يبيعهم إياه وأحرقه 

ن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب أخربنا أبو بكر أمحد بن علي األصبهاين أنا أبو عمرو بن محدان ثنا احلس - ١٢٢٤٢
أتى مبستورد العجلي وقد ارتد : شيبة ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب عمرو الشيباين عن علي رضي اهللا عنه أنه 

فعرض عليه اإلسالم فأىب قال فقتله وجعل مرياثه بني ورثته من املسلمني قال الشافعي رمحه اهللا قد يزعم بعض أهل 



غلط قال الشافعي يف موضع آخر فقلت له يعين للذي يناظره هل مسعت من أهل احلديث منكم احلديث منكم أنه 
من يزعم أن احلافظ مل حيفظوا عن علي رضي اهللا عنه فقسم ماله بني ورثته املسلمني وخناف ان يكون الذي زاد هذا 

ئ عن أمحد بن حنبل رمحه اهللا انه ضعف غلط قال اإلمام أمحد رمحه اهللا وقرأت يف رواية أيب بكر أمحد بن حممد بن هان
احلديث الذي روي عن علي رضي اهللا عنه أن مرياث املرتد لورثته من املسلمني قال الشيخ قد رويت قصة املستورد 

  من وجه آخر عن علي وليس فيها هذه اللفظة وإمنا فيها انه مل يعرض ملاله 

الرمحن بن أيب شريح انا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن أخربنا الشريف أبو الفتح أنا أبو حممد عبد  - ١٢٢٤٣
كنت عند علي رضي اهللا عنه جالسا حني أتى برجل من : اجلعد أنا شريك عن مساك عن بن عبيد بن األبرص قال 

بين عجل يقال له املستورد كان مسلما فتنصر فقال له علي رضي اهللا عنه ما ذاك فقال وجدت دينهم خريا من 
وما دينك قال دين عيسى عليه السالم قال علي رضي اهللا عنه وأنا على دين عيسى عليه السالم ولكن دينكم قال 

ما تقول يف عيسى عليه السالم فقال كلمة خفيت علي مل أفهمها فزعم القوم انه قال انه ربه فقال علي رضي اهللا 
جبيفته اثىن عشر ألفا فأىب عليهم علي رضي اهللا عنه اقتلوه فتوطأه القوم حىت مات قال فجاء أهل احلرية فاعطوا يعين 

عنه وأمر هبا فاحرقت بالنار ومل يعرض ملاله ورواه أيضا الشعيب وعبد امللك بن عمري عن علي رضي اهللا عنه دون 
ذكر املال مث قد جعله الشافعي خلصمه ثابتا واعتذر يف تركه قوله بظاهر قول النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يرث 

  لم الكافر وال الكافر املسلم كما تركوا به قول معاذ ومعاوية وغريمها يف توريث املسلم من اليهودي املس

وذلك فيما أخربنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي  - ١٢٢٤٤
أتى معاذ بن : يعمر عن أيب األسود الديلي قال ثنا شعبة عن عمرو بن أيب حكيم عن عبد اهللا بن بريدة عن حيىي بن 

جبل يف رجل قد مات على غري اإلسالم وترك ابنه مسلما فورثه منه معاذ وقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم يقول اإلسالم يزيد وال ينقص كذا رواه شعبة 

أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا  ورواه عبد الوارث بن سعيد كما أخربنا أبو علي الروذباري أنا - ١٢٢٤٥
مسدد ثنا عبد الوارث عن عمرو بن أيب حكيم الواسطي ثنا عبد اهللا بن بريدة أن أخوين اختصما إىل حيىي بن يعمر 
يهودي ومسلم فورث املسلم منهما وقال حدثين أبو األسود أن رجال حدثه أن معاذا قال مسعت رسول اهللا صلى 

اإلسالم يزيد وال ينقص فورث املسلم وإن صح اخلرب فتأويله غري ما ذهب إليه إمنا أراد ان  :اهللا عليه و سلم يقول 
  اإلسالم يف زيادة وال ينقص بالردة وهذا رجل جمهول فهو منقطع 

أخربنا أبو بكر أمحد بن علي األصبهاين أنا أبو عمرو بن محدان ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب  - ١٢٢٤٦
إذا ارتد املرتد : ا حممد بن فضيل عن الوليد بن عبد اهللا بن مجيع عن القاسم بن عبد الرمحن عن عبد اهللا قال شيبة ثن

   ٤٩ورثه ولده هذا منقطع القاسم مل يدرك جده 

  باب املشركة

ا أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثن - ١٢٢٤٧
يعقوب بن سفيان ثنا أبو النعمان حممد بن الفضل ثنا عبد اهللا بن املبارك عن معمر عن مساك بن الفضل اخلوالين عن 



شهدت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أشرك األخوة من األب : وهب بن منبه عن احلكم بن مسعود الثقفي قال 
هذا عام أول بغري هذا قال كيف قضيت قال جعلته واألم مع األخوة من األم يف الثلث فقال له رجل قضيت يف 

  لألخوة من األم ومل جتعل لالخوة من األب واألم شيئا قال تلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا 

وأخربنا أبو احلسني أنا عبد اهللا ثنا يعقوب ثنا زيد بن املبارك عن بن ثور عن معمر عن مساك عن وهب  - ١٢٢٤٨
بنحوه ورواه سفيان بن عيينة وعبد الرزاق عن معمر قاال يف إسناده : ثقفي عن عمر عن احلكم بن مسعود ال

مسعود بن احلكم قال يعقوب بن سفيان هذا خطأ إمنا هو احلكم بن مسعود قال ومسعود بن احلكم زرقي والذي 
  روى عنه وهب بن منبه إمنا هو احلكم بن مسعود ثقفي 

أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان أخربنا أبو احلسني بن الفضل  - ١٢٢٤٩
عن معمر ح وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراهيم 

احلكم يعين  وحممد بن حيىي قاال ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن مساك بن الفضل عن وهب بن منبه عن مسعود بن
قضى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف امرأة تركت زوجها وابنتها وأخوهتا ألمها وأخوهتا ألبيها : الثقفي قال 

وأمها فشرك بني األخوة لألم وبني األخوة لألم واألب جعل الثلث بينهم سواء فقال رجل يا أمري املؤمنني إنك مل 
ى ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم لفظ حديث عبد الرزاق تشرك بينهم عام كذا وكذا فقال عمر تلك عل

  قال يعقوب بن سفيان هذا خطأ إمنا هو احلكم بن مسعود ومبعناه قال البخاري 

وأخربنا أبو احلسني أنا عبد اهللا ثنا يعقوب ثنا سعيد بن منصور ثنا إمساعيل بن إبراهيم أنا حممد بن  - ١٢٢٥٠
  إمنا هو احلكم بن مسعود الثقفي : د بن احلكم زرقي والذي روى عنه وهب بن منبه عمرو بن علقمة أن مسعو

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا حممد بن املثىن ثنا معاذ  - ١٢٢٥١
من األب واألم وبني األخوة  أن عمر أشرك بني األخوة: بن معاذ ثنا حسني املعلم عن قتادة عن سعيد بن املسيب 

  من األم يف الثلث 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنا يزيد بن هارون أنا  - ١٢٢٥٢
أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه شرك بني األخوة من األم واألخوة من األب واألم : سليمان التيمي عن أيب جملز 

   الثلث وان عليا رضي اهللا عنه مل يشرك بينهم يف

أخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو العباس ثنا حيىي بن أيب طالب أنا يزيد بن هارون أنا أبو أمية بن يعلى الثقفي  - ١٢٢٥٣
يف املشركة قال هبوا أباهم كان محارا ما زادهم : عن أيب الزناد عن عمرو بن وهيب عن أبيه عن زيد بن ثابت 

  ألب إال قربا وأشرك بينهم يف الثلث ا

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األصم ثنا أبو بكر حيىي بن أيب طالب أنا يزيد أنا سفيان  - ١٢٢٥٤
للزوج النصف : الثوري عن منصور واألعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد اهللا وزيد رضي اهللا عنهم أهنم قالوا 

  وا بني االخوة من األب واألم واالخوة من األم يف الثلث وقالوا ما زادهم األب إال قربا ولألم السدس واشرك



أخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو العباس ثنا حيىي بن أيب طالب أنا يزيد بن هارون أنا حممد بن سامل عن الشعيب  - ١٢٢٥٥
وة ألب وأم للزوج النصف ولألم السدس يف أم وزوج وأخوة ألم وأخ: قال قال عمر وعبد اهللا رضي اهللا عنهما 

وشركا بني االخوة من األب واألم وبني االخوة من األم يف الثلث ذكرهم وانثاهم فيه سواء وقاال ما زادهم األب 
  إال قربا 

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا حيىي بن حيىي أنا هشيم  - ١٢٢٥٦
أن عمر بن اخلطاب وعبد اهللا رضي اهللا عنهما أشركا بينهم قال الشيخ رمحه اهللا : بن أيب ليلى عن الشعيب عن 

  وروي عن عبد اهللا بن مسعود وزيد بن ثابت خبالف هذا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنا يزيد بن هارون أنا  - ١٢٢٥٧
أتينا عبد اهللا يف زوج وأم واخوين ألم واخ ألب وأم فقال قد : عبة عن أيب قيس عن هزيل بن شرحبيل قال ش

  تكاملت السهام ومل يعط األخ من األب واألم شيئا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس احملبويب ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن مشيل أنا شعبة عن  - ١٢٢٥٨
يف امرأة تركت زوجها وأمها وأخوهتا ألبيها وأمها وأخوهتا ألمها قال للزوج : س عن اهلزيل قال قال عبد اهللا أيب قي

  النصف ولألم السدس ولألخوة من األم الثلث تكملة السهام ومل جيعل الخوهتا ألبيها وأمها شيئا 

حممد بن نصر ثنا إسحاق أنا حيىي بن آدم  أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا - ١٢٢٥٩
يف املشركة يا بن أخي تكاملت السهام : ثنا شريك عن أيب إسحاق عن األرقم بن شرحبيل عن عبد اهللا أنه قال 

  دونك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنا يزيد بن هارون أنا  - ١٢٢٦٠
للزوج النصف ولألم السدس ولألخوة من األم : بن سامل عن الشعيب قال قال علي وزيد رضي اهللا عنهما حممد 

الثلث ومل يشركا بني االخوة من األب واألم معهم وقاال هم عصبة ان فضل شيء كان هلم وإن مل يفضل مل يكن هلم 
  شيء 

عقوب ثنا حممد بن نصر ثنا علي بن حجر أنا هشيم أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا بن ي - ١٢٢٦١
أن زيدا رضي اهللا عنه كان ال يشرك كان جيعل الثلث لألخوة لألم دون االخوة من : عن حممد بن سامل عن الشعيب 

األب واألم قال هشيم وقد رددت عليه فقلت ان زيدا كان يشرك قال فإن الشعيب حدثنا هكذا عن زيد أنه كان 
علي رضي اهللا عنه فرددت عليه أيضا فقال بيين وبينك بن أيب ليلى قال الشيخ الرواية الصحيحة يف  يقول مثل قول

هذا عن زيد بن ثابت ما مضى وهذه الرواية ينفرد هبا حممد بن سامل وليس بالقوي والشعيب وإبراهيم النخعي اعلم 
ان كانت موصولة إال إن لرواية أيب قيس شاهد مبذهب عبد اهللا بن مسعود وان مل يرياه من رواية أيب قيس األودي و

فيحتمل أنه كان يقول ذلك مث رجع عنه إىل ما تقرر عند الشعيب والنخعي من مذهبه واهللا أعلم كما روينا عن عمر 
  بن اخلطاب رضي اهللا عنه 



ا يزيد بن هارون أنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أن - ١٢٢٦٢
جعل لألخوة من األم الثلث ومل يشرك : سفيان الثوري عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي رضي اهللا عنه أنه 

  االخوة من األب واألم معهم وقال هم عصبة ومل يفضل هلم شيء 

اهللا عنه عن  سئل علي رضي: وبإسناده قال أنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة قال  - ١٢٢٦٣
  األخوة من األم فقال أرأيت لو كانوا مائة أكنتم تزيدون على الثلث شيئا قالوا ال قال فإين ال أنقصهم منه شيئا 

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نصر ثنا عمرو بن زرارة أنا حيىي  - ١٢٢٦٤
أن عليا وأبا موسى رضي اهللا عنهما كانا ال يشركان ورواه أيضا : عن عامر  بن زكريا أخربين إسرائيل عن جابر

أبو جملز عن علي رضي اهللا عنه مرسال وحكيم بن جابر عن علي رضي اهللا عنه موصوال فهو عن علي رضي اهللا عنه 
   ٥٠مشهور 

  باب مرياث احلمل

داود ثنا حسني بن معاذ ثنا عبد األعلى ثنا  أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو - ١٢٢٦٥
إذا استهل : حممد بن إسحاق عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

املولود ورث ورواه بن خزمية عن الفضل بن يعقوب اجلزري عن عبد األعلى هبذا اإلسناد مثله وزاد موصوال 
لشيطان كل بين آدم نائل منه تلك الطعنة إال ما كان من مرمي وابنها فإهنا ملا وضعتها أمها قالت باحلديث تلك طعنة ا

اين اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فضرب دوهنا حبجاب فطعن فيه يعين يف احلجاب ويف رواية األعرج عن 
 جنبه حني تلده أمه إال عيسى بن مرمي أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم كل بين آدم يطعن الشيطان يف

  ذهب يطعن فطعن يف احلجاب قال أبو هريرة رأيت هذه الصرخة اليت يصرخها الصيب حني تلده أمه فإهنا منها 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنا أبو حممد بن حيان حدثين العباس بن الوليد ثنا حممد بن حيىي  - ١٢٢٦٦
من السنة أن : عن عبد العزيز بن أيب سلمة عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال ثنا موسى بن داود 

ال يرث املنفوس وال يورث حىت يستهل صارخا كذا وجدته ورواه حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أن رسول 
العطاس أو البكاء وال يكمل ديته اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال يرث الصيب إذا مل يستهل واالستهالل الصياح أو 

  وقال سعيد ال يصلى عليه وروي من حديث جابر موقوفا ومرفوعا وقد مضى يف كتاب اجلنائز 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكري  - ١٢٢٦٧
إن أبا بكر الصديق : عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت  ثنا مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبري

رضي اهللا عنه قال يف األوساق اليت حنلها إياها فلو كنت جددتيه أو احتزتيه كان لك وإمنا هو اليوم مال الوارث 
كان كذا وكذا وإمنا هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب اهللا فقالت عائشة رضي اهللا عنها واهللا يا أبت لو 

  لتركته إمنا هي أمساء فمن األخرى قال ذو بطن بنت خارجة اراها جارية 



أخربنا أبو جعفر كامل بن أمحد املستملي وأبو نصر بن قتادة قاال أنا أبو العباس حممد بن إسحاق بن  - ١٢٢٦٨
بن حيىي بن زيد بن ثابت عن  أيوب ثنا احلسن بن علي بن زياد ثنا بن أيب أويس حدثين بن أيب الزناد عن إبراهيم

رجع إىل زيد بن ثابت يوما فقال ان كانت : جدته أم سعد بنت سعد بن الربيع امرأة زيد بن ثابت أهنا أخربته قالت 
لك حاجة ان نكلمه يف مرياثك من أبيك فإن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قد ورث احلمل اليوم 

   ٥١يها سعد بن الربيع فقالت أم سعد ما كنت ألطلب من اخويت شيئا وكانت أم سعد محال مقتل أب

  باب مرياث ولد املالعنة

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو  - ١٢٢٦٩
اهللا صلى اهللا عليه و سلم  الربيع ثنا فليح بن سليمان عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أن رجال أتى رسول

يا رسول اهللا أرأيت رجال رأى مع امرأته رجال أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل به فأنزل اهللا فيها ما ذكر يف : فقال 
القرآن من املتالعنني فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد قضى فيك ويف امرأتك قال فتالعنا وأنا شاهد 

 عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إن أمسكتها فقد كذبت عليها ففارقها فجرت السنة بعد عند رسول اهللا صلى اهللا
فيهما ان يفرق بني املتالعنني وكانت حامال فأنكر محلها فكان ابنها يدعى إليها مث جرت السنة بعد يف املرياث أن 

  الربيع يرثها وترث منه ما فرض اهللا عز و جل هلا رواه البخاري يف الصحيح عن أيب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد  - ١٢٢٧٠
اقسموا املال بني : الرزاق أنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ي فألوىل رجل ذكر رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم أهل الفرائض على كتاب اهللا عز و جل فما بق
  وأخرجه البخاري كما مضى 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر القطان ثنا أبو األزهر ثنا حيىي بن أيب بكري حدثين إبراهيم بن طهمان  - ١٢٢٧١
عنه فاختصموا يف ولد املتالعنني  جاء قوم إىل علي رضي اهللا: ثنا مساك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال 

  فجاء ولد أبيه يطلبون مرياثه قال فجعل مرياثه ألمه وجعلها عصبة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنا يزيد بن هارون عن  - ١٢٢٧٢
ملالعنة أمه ترث ماله أمجع فإن مل تكن له أم فعصبتها عصبة بن ا: حممد بن سامل عن الشعيب عن علي وعبد اهللا قاال 

  عصبته وولد الزنا مبنزلته وقال زيد بن ثابت لألم الثلث وما بقي ففي بيت املال 

يف بن املالعنة ترك أخاه وأمه ألمه الثلث وألخيه : وبإسناده عن الشعيب أن عليا رضي اهللا عنه قال  - ١٢٢٧٣
حبساب ما ورثا وقال عبد اهللا لألخ السدس وما بقي فلألم فهي عصبته وقال زيد السدس وما بقي فهو رد عليهما 

  ألمه الثلث وألخيه السدس وما بقي ففي بيت املال 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس ثنا حيىي أنا يزيد عن محاد بن سلمة عن قتادة أن عليا وبن  - ١٢٢٧٤
ن املالعنة ترك أخاه وأمه لالخ الثلث ولألم الثلث وقال زيد لألخ السدس ولألم يف ب: مسعود رضي اهللا عنهما قاال 
  الثلث وما بقي فلبيت املال 

أخربنا أمحد بن علي األصبهاين أنا إبراهيم بن عبد اهللا أنا إمساعيل بن إبراهيم بن احلارث ثنا احلسن بن  - ١٢٢٧٥
كان جيعل مرياثه كله ألمه فإن مل تكن له أم كان لعصبتها : د عيسى أنا بن املبارك أنا سعيد عن قتادة أن بن مسعو

قال وكان احلسن يقول ذلك قال وكان علي وزيد بن ثابت رضي اهللا عنهما يقوالن ألمه الثلث وبقيته يف بيت مال 
املسلمني ورواه حممد بن بكر عن سعيد عن قتادة عن خالس بن عمرو عن علي وزيد بن ثابت رضي اهللا عنهما 

  وه والرواية فيه عن علي رضي اهللا عنه خمتلفة وقوله مع زيد اشبه مبا ذكرنا من السنة الصحيح عن علي ما مضى حن

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك أنه  - ١٢٢٧٦
ئال عن ولد املالعنة وولد الزنا من يرثه فقاال ترثه أمه حقها س: بلغه عن عروة بن الزبري وسليمان بن يسار أهنما 

وإخوته من أمه حقوقهم ويرث ما بقي من ماله موايل أمه أن كانت موالة وان كانت عربية ورثت حقها وورث 
إخوته من أمهم حقوقهم وورث ما بقي من ماله املسلمون قال مالك رمحه اهللا وذلك األمر عندنا والذي أدركت 

  أهل العلم ببلدنا  عليه

قال وقال بعض : وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع أنا الشافعي  - ١٢٢٧٧
الناس بقولنا فيهما إال يف خصلة واحدة إذا كانت أمه عربية أو ال والء هلا ردوا ما بقي من مرياثه على عصبة أمه 

  وا فيه برواية ليست بثابتة وأخرى ليست مما تقوم هبا حجة وقالوا عصبة أمه عصبته واحتج

أخربناه أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي ثنا جعفر بن أمحد بن عاصم عن هشام بن عمار ثنا حممد  - ١٢٢٧٨
 عليه بن حرب ثنا عمر بن روبة عن عبد الواحد بن عبد اهللا النصري عن واثلة بن األسقع الليثي عن النيب صلى اهللا

حتوز املرأة ثالث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي العنت عليه قال أبو أمحد عمر بن روبة : و سلم قال 
  التغليب عن عبد الواحد النصري فيه نظر قال أبو أمحد مسعت بن محاد يذكره عن البخاري 

ود بن خالد وموسى بن عامر قاال ثنا أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حمم - ١٢٢٧٩
جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مرياث بن املالعنة ألمه ولورثتها من : الوليد ثنا بن جابر ثنا مكحول قال 

  بعدها 

قال وحدثنا موسى بن عامر ثنا الوليد أخربين عيسى أبو حممد عن العالء بن احلارث عن عمرو بن  - ١٢٢٨٠
مثله قال الشيخ حديث مكحول منقطع وعيسى هو بن : جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم شعيب عن أبيه عن 

  موسى أبو حممد القرشي فيه نظر 

أخربنا أمحد بن علي األصبهاين أنا إبراهيم بن عبد اهللا أنا إمساعيل بن إبراهيم القطان ثنا احلسن بن  - ١٢٢٨١
كتبت إىل أخ يل : بن أيب هند حدثين عبد اهللا بن عبيد األنصاري قال عيسى أنا بن املبارك أنا سفيان عن داود يعين 



من بين زريق ملن قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بولد املالعنة فقال قضى به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ألمه قال هي مبنزلة أبيه ومنزلة أمه 

عيل عن محاد بن سلمة عن داود عن عبد اهللا عن رجل ورواه أبو داود يف املراسيل عن موسى بن إمسا - ١٢٢٨٢
ولد املالعنة عصبته عصبة أمه أخربناه حممد بن حممد أنا أبو : من أهل الشام أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

لى ما احلسني ثنا اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره وهذا أيضا منقطع وقد محل األستاذ أبو الوليد رمحه اهللا هذه االخبار ع
   ٥٢لو كانت أمه موالة العتاقة واهللا أعلم 

  باب ال يرث ولد الزنا من الزاين وال يرثه الزاين

أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا معتمر بن سليمان  - ١٢٢٨٣
عن بن عباس أنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عن سلم بن أيب الذيال قال حدثين بعض أصحابنا عن سعيد بن جبري 

ال مساعاة يف اإلسالم من ساعى يف اجلاهلية فقد حلق بعصبته ومن ادعى ولدا من غري رشدة فال يرث : عليه و سلم 
  وال يورث 

مد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا حم - ١٢٢٨٤
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى : بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى إليه فادعاه ورثته من بعد فقضى ان كان من أمة ميلكها يوم أصاهبا 
ومن أدرك املرياث مل يقسم فله نصيبه وال يلحق إذا  فقد حلق مبن استلحقه ليس له فيما قسم قبله من املرياث شيء

كان أبوه الذي يدعى له أنكره فإن كان من أمة ال ميلكها أو من حرة عاهر هبا فإنه ال يلحق وال يرث وإن كان أبوه 
  الذي يدعي له هو ادعاه فهو ولد زنا ألهل أمه من كانوا حرة أو أمة 

حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممود بن خالد ثنا أيب عن حممد بن راشد  وأخربنا أبو علي الروذباري أنا - ١٢٢٨٥
   ٥٣بإسناده ومعناه وزاد وذلك فيما استلحق يف أول اإلسالم فما اقتسم من مال قبل اإلسالم فقد مضى : 

  باب مرياث اجملوس

إذا أسلم : فعي قال وقلنا أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا الشا - ١٢٢٨٦
اجملوسي وابنة الرجل امرأته أو أخته أمه نظرنا إىل أعظم النسبني فورثناها به والقينا األخرى واعظمهما اثبتهما بكل 

حال فإذا كانت أم اختا ورثناها بأهنا أم وذلك ان األم قد ثبتت يف كل حال واألخت قد تزول وهكذا مجيع 
  قال بعض الناس أورثها من الوجهني معا فرائضهم على هذه املنازل و

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنا يزيد بن هارون أنا  - ١٢٢٨٧
  يف جموسي حتته ابنته أو أخته امرأة له فيموت قال ترث بأدىن القرابتني : سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن 



أخربنا أبو بكر أمحد بن علي أنا إبراهيم بن عبد اهللا ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا احلسن بن عيسى أنا بن  - ١٢٢٨٨
  أنه سئل عن اجملوس إذا أسلموا وهلم نسبان قال يورث بأقرهبما : املبارك ثنا معمر عن الزهري 

 يرث من وجهني وذلك فيما أجاز قال الشيخ ويذكر عن زيد بن ثابت أنه قال يرث بأدىن األمرين وال - ١٢٢٨٩
يل أبو عبد اهللا احلافظ روايته عنه عن أيب الوليد الفقيه ثنا موسى بن سهل ثنا عبد الغين عن أيوب اخلزاعي بسنده 

  : إىل زيد 

 سألت: وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا يزيد ثنا محاد بن سلمة قال  - ١٢٢٩٠
محاد بن أيب سليمان عن مرياث اجملوس فقال يرثون بأحد الوجهني الوجه الذي حيل وروي هذا القول عن عمر بن 

  عبد العزيز رمحه اهللا ومكحول 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنا يزيد بن هارون أنا  - ١٢٢٩١
أن عليا رضي اهللا عنه كان يورث اجملوس من الوجهني مجيعا إذا : كم عن حيىي بن اجلزار احلسن بن عمارة عن احل

  كانت أمه امرأته أو أخته أو ابنته احلسن بن عمارة متروك 

أخربنا حممد بن إبراهيم األردستاين أنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد اجلوهري ثنا علي بن  - ١٢٢٩٢
يف : بن الوليد ثنا سفيان عن رجل عن الشعيب عن علي وبن مسعود رضي اهللا عنهما أهنما قاال احلسن ثنا عبيد اهللا 

اجملوس يورث من مكانني قال سفيان بلغين عن إبراهيم انه كان يورث اجملوس من مكانني قال الشيخ الروايات عن 
   ٥٤الصحابة يف هذا الباب ليست بالقوية 

  باب مرياث اخلنثى

أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أنا إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين أنا أبو أمحد حممد بن أخربنا  - ١٢٢٩٣
: سليمان بن فارس ثنا حممد بن إمساعيل البخاري حدثين بشر بن حممد أنا عبد اهللا أنا احلسن بن كثري مسع أباه قال 

  ه شهدت عليا رضي اهللا عنه يف خنثى قال انظروا مسيل البول فورثوه من

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ١٢٢٩٤
طالب ثنا يزيد بن هارون أنا قيس بن الربيع عن عبد اهللا بن جسر قال مسعت بن معقل وأشياخهم يذكرون أن عليا 

  امرأة فقال علي رضي اهللا عنه يورث من حيث يبول  سئل عن املولود ال يدري أرجل أم: رضي اهللا عنه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس ثنا حيىي بن أيب طالب أنا يزيد أنا محاد بن سلمة عن عبد  - ١٢٢٩٥
شهدت عليا رضي اهللا عنه سئل عن اخلنثى فسأل القوم فلم يدروا فقال : اجلليل عن رجل من بكر بن وائل قال 

  ي اهللا عنه إن بال من جمرى الذكر فهو غالم وإن بال من جمرى الفرج فهو جارية علي رض

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس ثنا حيىي بن أيب طالب أنا يزيد أنا مهام بن حيىي عن قتادة قال  - ١٢٢٩٦
ال تسجنونين وتستفتونين مث قال سجن جابر بن زيد زمن احلجاج فأرسلوا إليه يسألونه عن اخلنثى كيف يورث فق: 



انظروا من حيث يبول فورثه منه قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن املسيب قال فإن بال منهما مجيعا قلت ال أدري 
  فقال سعيد يورث من حيث يسبق 

صاحل الدهان وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس ثنا حيىي أنا يزيد أنا خالد بن يزيد اهلدادي عن  - ١٢٢٩٧
قال سئل جابر بن زيد عن اخلنثى كيف يورث فقال يقوم فيدنو من حائط مث يبول فإن أصاب : أو سلمة بن كليب 

  احلائط فهو غالم وإن سأل بني فخذية فهو جارية وقد روي فيه حديث مسند بإسناد ضعيف 

افظ ثنا أبو صاحل القاسم بن الليث أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي احل - ١٢٢٩٨
أن : الرسعين ثنا هشام بن عمار ثنا يعقوب بن إبراهيم القاضي ثنا حممد بن السائب عن أيب صاحل عن بن عباس 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن مولود ولد له قبل وذكر من أين يورث فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
   ٥٥د بن السائب الكليب ال حيتج به يورث من حيث يبول حمم

  باب نسخ التوارث بالتحالف وغريه

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو طاهر حممد بن احلسن احملمد آباذي أنا إبراهيم بن عبد اهللا السعدي أنا  - ١٢٢٩٩
ى اهللا عليه و سلم أن عبد الرمحن بن عوف هاجر إىل النيب صل: يزيد بن هارون أنا محيد الطويل عن أنس بن مالك 

فآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينه وبني سعد بن الربيع أخرجه البخاري يف الصحيح من وجه آخر عن 
  محيد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه وعلي بن محشاذ العدل قاال ثنا حممد بن أيوب أنا  - ١٢٣٠٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم آخى بني أيب عبيدة بن : عن ثابت عن أنس حممد بن كثري ثنا محاد بن سلمة 

  اجلراح وبني أيب طلحة أخرجه مسلم يف الصحيح من وجه آخر عن محاد 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنا أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سليمان بن األشعث بن  - ١٢٣٠١
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم آخى بني الزبري : سلمة ثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس  إسحاق أبو داود ثنا أبو

  وبني عبد اهللا بن مسعود 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا احلسن بن علوية القطان ثنا إمساعيل بن  - ١٢٣٠٢
: قلت ألنس بلغك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  عيسى ثنا إمساعيل بن زكريا عن عاصم عن أنس قال

ال حلف يف اإلسالم فقال أنس قد حالف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني قريش واألنصار يف داره يعين دار 
أنس باملدينة رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن الصباح عن إمساعيل وقال يف داري وأخرجه مسلم خمتصرا من 

  ه آخر عن عاصم األحول وج

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر الرزاز ثنا حممد بن عبيد اهللا هو بن املنادى ثنا  - ١٢٣٠٣
إسحاق بن يوسف األزرق ثنا زكريا بن أيب زائدة عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبري بن مطعم عن أبيه أن 



ال حلف يف اإلسالم وأميا حلف كان يف اجلاهلية فإن اإلسالم مل يزده إال : قال  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
  شدة كذا رواه األزرق وخالفه مجاعة يف إسناده 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا حممد بن بشر وبن  - ١٢٣٠٤
بن إبراهيم عن أبيه عن جبري بن مطعم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منري وأبو أسامة عن زكريا عن سعد 

  فذكره أخرجه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة عن بن منري وأيب أسامة : 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو جعفر أمحد بن عبد احلميد احلارثي ثنا  - ١٢٣٠٥
{ حدثين إدريس بن يزيد ثنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبري عن بن عباس يف قوله عز و جل أبو أسامة 

قال كان املهاجرون حني قدموا املدينة يورث األنصار دون ذوي رمحهم } والذين عقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم 
موايل مما ترك الوالدان ولكل جعلنا { لألخوة اليت آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينهم فلما نزلت 

  من النصر والنصيحة } والذين عقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم { قال فنسختها قال } واألقربون 

: أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا هارون بن عبد اهللا ثنا أبو أسامة فذكره  - ١٢٣٠٦
له وقد ذهب املرياث رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق بن  بنحوه زاد من النصر والنصيحة والرفادة ويوصي

  إبراهيم وغريه عن أيب أسامة 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حممد بن ثابت حدثين علي بن  - ١٢٣٠٧
كان } م فآتوهم نصيبهم والذين عقدت أميانك{ حسني عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال 

وأولوا األرحام بعضهم { الرجل حيالف الرجل ليس بينهما نسب فريث أحدمها اآلخر فنسخ ذلك األنفال فقال 
  } أوىل ببعض 

فكان األعرايب ال يرث } والذين آمنوا وهاجروا والذين آمنوا ومل يهاجروا { وبإسناده عن بن عباس  - ١٢٣٠٨
  } وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض { فنسختها املهاجري وال يرثه املهاجر 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  - ١٢٣٠٩
آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : الطيالسي ثنا سليمان بن معاذ الضيب عن مساك عن عكرمة عن بن عباس قال 

ث بعضهم من بعض حىت نزلت هذه اآلية وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض فتركوا ذلك سلم بني أصحابه وور
  وتوارثوا بالنسب 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين ثنا علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو  - ١٢٣١٠
أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن : اهللا عنها اليمان أخربين شعيب عن الزهري قال أخربين عروة عن عائشة رضي 

عبد مشس وكان ممن شهد بدرا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تبىن ساملا وزوجه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن 
عتبة وهو موىل المرأة من األنصار كما تبىن النيب صلى اهللا عليه و سلم زيدا وكان من تبىن رجال يف اجلاهلية دعاه 

الناس ابنه وورث من مرياثه حىت أنزل اهللا عز و جل يف ذلك ادعوهم آلبائهم هو اقسط عند اهللا فإن مل تعلموا 



آباءهم فاخوانكم يف الدين ومواليكم فردوا إىل آبائهم فمن مل يعلم له أب كان موىل وأخا رواه البخاري يف 
  الصحيح عن أيب اليمان 

رو ثنا أبو حممد املزين أنا علي بن حممد ثنا أبو اليمان أخربين شعيب عن وأخربنا أبو سعيد بن أيب عم - ١٢٣١١
يف الذين } نزلت هذه اآلية ولكل جعلنا موايل مما ترك الوالدان واألقربون : الزهري قال قال سعيد بن املسيب 

الوصية ورد اهللا املرياث  كانوا يتبنون رجاال غري أبنائهم ويورثوهنم فأنزل اهللا عز و جل فيهم أن جيعل هلم نصيبا يف
يف املوايل ويف الرحم والعصبة وأىب أن جيعل للمدعني مرياثا ممن ادعاهم وتبناهم ولكن جعل هلم نصيبا يف الوصية 

  فكان ما تعاقدوا عليه يف املرياث الذي رد اهللا علينا فيه أمرهم 

ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو اجلواب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ١٢٣١٢
وما يتلى عليكم يف { يف قوله تعاىل : ثنا عمار بن رزيق عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس 

   ٤٢يف أول هذه السورة من املواريث قال كانوا ال يورثون صبيا حىت حيتلم } الكتاب يف يتامى النساء 

  كتاب الوصايا

 )١   

  سخ الوصية للوالدين واألقربني الوارثنيباب ن

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أيب  - ١٢٣١٣
يوصيكم اهللا يف أوالدكم { يف قوله عز و جل : إياس ثنا ورقاء عن بن أيب جنيح عن عطاء بن أيب رباح عن بن عباس 

قال كان املرياث للولد وكانت الوصية للوالدين واألقربني فنسخ اهللا من ذلك ما أحب } ل حظ األنثيني للذكر مث
فجعل للولد الذكر مثل حظ األنثيني وجعل للوالدين السدس وجعل للزوج النصف أو الربع وجعل للمرأة الربع أو 

  الثمن رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن يوسف عن ورقاء 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر  - ١٢٣١٤
النيسابوري ثنا يوسف بن سعيد ثنا حجاج ثنا بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

مل يدرك بن عباس ومل يره قاله أبو داود ال جتوز الوصية لوارث إال إن شاء الورثة عطاء هذا هو اخلرساين : و سلم 
  السجستاين وغريه وقد روي من وجه آخر عنه عن عكرمة عن بن عباس 

أخربناه أبو بكر األصبهاين أنا علي بن عمر احلافظ ثنا أبو عبد اهللا عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عبد الصمد  - ١٢٣١٥
د ثنا أيب ثنا يونس بن راشد عن عطاء اخلرساين عن عكرمة عن بن املهتدي باهللا ثنا أبو عالثة حممد بن عمرو بن خال
ال جتوز وصية لوارث إال أن يشاء الورثة عطاء اخلرساين غري : بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  قوي 



شافعي أنا بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا ال - ١٢٣١٦
ال وصية لوارث قال الشافعي : عيينة عن سليمان األحول عن جماهد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

وروى بعض الشاميني حديثا ليس مما يثبته أهل احلديث بأن بعض رجاله جمهولون فرويناه عن النيب صلى اهللا عليه و 
امة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عام الفتح ال وصية لوارث سلم منقطعا واعتمدنا على حديث أهل املغازي ع

  وإمجاع العامة على القول به 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود أنا عبد الوهاب بن جندة ثنا بن عياش عن  - ١٢٣١٧
إن اهللا جل ثناؤه قد : ليه و سلم يقول شرحبيل بن مسلم قال مسعت أبا أمامة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا ع

  أعطى كل ذي حق حقه وال وصية لوارث 

أخربنا أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا عبد الوهاب بن أيب عصمة ثنا أبو طالب أمحد  - ١٢٣١٨
ي عن أهل احلجاز بن محيد قال مسعت أمحد بن حنبل يقول إمساعيل بن عياش ما روى عن الشاميني صحيح وما رو

قال الشيخ وكذلك قاله البخاري ومجاعة من احلفاظ وهذا احلديث إمنا رواه إمساعيل عن شامي : فليس بصحيح 
  واهللا أعلم وقد روي من وجه آخر من حديث الشاميني 

ث بن حممد أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنا أبو احلسني عبد الباقي بن قانع القاضي ثنا احلار - ١٢٣١٩
ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال 

إن اهللا قسم لكل إنسان نصيبه من املرياث فال : خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبىن وهو على راحلته فقال 
  د بن سلمة عن قتادة وروي من وجه آخر ضعيف عن عمرو جيوز لوارث وصية وذكر احلديث ورواه أيضا محا

أخربناه أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو عمرو بن السماك ثنا احلسن بن علي القطان ثنا  - ١٢٣٢٠
إمساعيل بن عيسى ثنا زياد بن عبد اهللا قال حدثين إمساعيل بن مسلم عن احلسن عن عمرو بن خارجة أن رسول اهللا 

  ال وصيه لوارث إال أن جييز الورثة وروي من وجه آخر : اهللا عليه و سلم قال صلى 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ أنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا داود  - ١٢٣٢١
سعيد عن أنس بن مالك بن رشيد ثنا عمر بن عبد الواحد عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر حدثين سعيد بن أيب 

إين لتحت ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسيل علي لعاهبا فسمعته يقول إن اهللا عز و جل قد أعطى : قال 
كل ذي حق حقه وال وصية لوارث وذكر احلديث ورواه الوليد بن مزيد البريويت عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر 

ل حدثين رجل من أهل املدينة قال إين لتحت ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه عن سعيد بن أيب سعيد شيخ بالساحل قا
و سلم فذكره وقد روي هذا احلديث من أوجه أخر كلها غري قوية واالعتماد على احلديث األول وهو رواية بن أيب 

  قول به واهللا أعلم جنيح عن عطاء عن بن عباس وعلى ما ذكره الشافعي من نقل أهل املغازي مع إمجاع العامة على ال

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن  - ١٢٣٢٢
أنه كان يقول إن الوصية كانت قبل املرياث فلما نزل املرياث نسخ من يرث وبقيت الوصية : بن طاوس عن أبيه 

  ي قرابة مل جتز وصيته ملن ال يرث فهي ثابتة فمن أوصى لغري ذ



كانت الوصية للوالدين : قال وحدثنا سعيد ثنا هشيم أنا يونس عن احلسن يف آية الوصية قال  - ١٢٣٢٣
واألقربني فنسخ من ذلك للوالدين وأثبت هلما نصيبهما يف سورة النساء ونسخ من األقربني كل وارث وبقيت 

  الوصية لألقربني الذين ال يرثون 

أنه كان يقول من أوصى لغري ذي قرابته فللذين : نا سعيد ثنا هشيم أنا يونس ومحيد عن احلسن قال وث - ١٢٣٢٤
   ٢أوصى هلم ثلث الثلث ولقرابته ثلثا الثلث 

  باب من قال بنسخ الوصية لألقربني الذين ال يرثون وجوازها لألجنبيني

قوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يع - ١٢٣٢٥
أنه قام فخطب الناس ههنا : إمساعيل بن إبراهيم وهو بن علية عن يونس بن عبيد عن حممد بن سريين عن بن عباس 

} إن ترك خريا الوصية للوالدين واألقربني { يعين بالبصرة فقرأ عليهم سورة البقرة يبني ما فيها فأتى على هذه اآلية 
  ل نسخت هذه قال مث ذكر ما بعده فقا

أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حممد املروزي حدثين علي بن  - ١٢٣٢٦
إن ترك خريا الوصية للوالدين واألقربني : حسني بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس 

  آية املرياث وكذلك رويناه عن بن عمر من قوله وكانت الوصية كذلك حىت نسختها 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن إمساعيل بن حممد بن الفضل بن حممد الشعراين ثنا جدي ثنا  - ١٢٣٢٧
نسختها آية املرياث يعين : سنيد بن داود ثنا وكيع عن سفيان عن جهضم عن عبد اهللا بن بدر عن بن عمر قال 

  الدين واألقربني وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال نسختها آية املرياث الوصية للو

قال الشافعي : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال  - ١٢٣٢٨
صى لغري قرابة مل جتز وكذلك قال أكثر العامة إال أن طاوسا وقليال معه قالوا ثبتت للقرابة غري الوارثني فمن أو

فوجدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حكم يف ستة مملوكني كانوا لرجل ال مال له غريهم فأعتقهم عند املوت 
  فجزأهم النيب صلى اهللا عليه و سلم ثالثة أجزاء فأعتق اثنني وارق أربعة 

املهلب عن عمران بن حصني عن  أخربنا بذلك عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب - ١٢٣٢٩
قال الشافعي فكانت داللة السنة يف حديث عمران بن حصني بينة أن رسول اهللا صلى : النيب صلى اهللا عليه و سلم 

اهللا عليه و سلم أنزل عتقهم يف املرض وصية والذي أعتقهم رجل من العرب والعريب إمنا ميلك من ال قرابة بينه 
يب صلى اهللا عليه و سلم هلم الوصية قال الشيخ هذا احلديث ثابت من جهة أيب املهلب وبينه من العجم فأجاز الن

  وحممد بن سريين عن عمران 

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا سهل بن بكار ثنا أبو  - ١٢٣٣٠
ال أعتق عند موته ستة أعبد فجاء ورثته من أن رج: عوانة عن مساك عن احلسن البصري عن عمران بن حصني 



األعراب فأخربوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبا صنع أو فعل فقال لو علمنا ذلك ما صلينا عليه فأقرع رسول 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينهم فأعتق اثنني وارق أربعة 

من األنصار أعتق ستة مملوكني له عند موته أن رجال : ورواه منصور بن زاذان عن احلسن عن عمران  - ١٢٣٣١
ومل يترك ماال غريهم مث ذكره حدثنا أبو جعفر املستملي أنا بشر اإلسفرائيين ثنا داود بن احلسني البيهقي ثنا حيىي بن 

  حيىي أنا هشيم عن منصور بن زاذان فذكر معناه 

وأبو عبد الرمحن السلمي إمالء قالوا أنا أمحد بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا حيىي بن إبراهيم - ١٢٣٣٢
سألت : حممد بن عبدوس الطرائفي ثنا معاذ بن جندة ثنا خالد بن حيىي ثنا مالك بن مغول ثنا طلحة بن مصرف قال 

عبد اهللا بن أيب أوىف هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أوصى قال ال قال قلت فقد كتب على الناس الوصية 
قال امروا بالوصية قال أوصى بكتاب اهللا عز و جل ويف رواية السلمي فكيف كتب رواه البخاري يف الصحيح أو 

  عن خالد بن حيىي وأخرجه مسلم من وجه آخر عن مالك بن مغول 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا بن منري عن  - ١٢٣٣٣
ما ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دينارا وال درمها وال : ألعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت ا

بعريا وال أوصى بشيء رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن عبد اهللا بن منري وأيب معاوية زاد وال 
  شاة 

عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب - ١٢٣٣٤
اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال حدثين صاحل بن كيسان عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة 

 مل يوص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند موته إال بثالث أوصى للرهاويني جباد مائة وسق من خيرب: قال 
وأوصى للداريني جباد مائة وسق من خيرب وأوصى للشنئيني جباد مائة وسق من خيرب وأوصى لألشعريني جباد مائة 

   ٣وسق من خيرب وأوصى بتنفيذ بعث أسامة بن زيد وأوصى أن ال يترك جبزيرة العرب دينان هذا مرسل 

  باب ما جاء يف قوله تعاىل وإذا حضر القسمة أولوا القرىب واليتامى

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو علي احلسني بن  - ١٢٣٣٥املساكني فارزقوهم منه وقولوا هلم قوال معروفا و
علي احلافظ ثنا حممد بن جرير الطربي ثنا أبو كريب ثنا األشجعي عن سفيان عن الشيباين عن عكرمة عن بن عباس 

قال هي حمكمة وليست مبنسوخة رواه البخاري يف  وإذا حضر القسمة أولوا القرىب واليتامى واملساكني: قال 
  الصحيح عن أمحد بن محيد عن األشجعي 

زاد فيه إبراهيم بن أيب الليث عن األشجعي قال فكان بن عباس إذا وىل رضخ وإذا كان يف املال قلة  - ١٢٣٣٦
: دثين يزيد بن اهليثم أنا إبراهيم اعتذر إليهم فذلك القول املعروف أخربناه أبو عمرو أخربنا اإلمساعيلي أنا القاسم ح

  فذكره 



وأخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنا أبو منصور عباس بن الفضل الضيب ثنا أمحد بن جندة  - ١٢٣٣٧
أن ناسا يقولون إن هذه اآلية : ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري عن بن عباس 

القسمة أولوا القرىب واليتامى واملساكني فارزقوهم منه ال واهللا ما نسخت ولكنها مما هتاون الناس  نسخت وإذا حضر
هبا ومها واليان وال يرث فذلك الذي يرزق ووال ليس بوارث فذاك الذي يقول قوال معروفا انه مال يتامى وما يل 

نة بال شك والشك مين يف إسنادي ويذكر عن فيه شيء رواه البخاري يف الصحيح عن أيب النعمان عارم عن أيب عوا
عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت يف هذه اآلية اهنا مل تنسخ ورواه حيىي بن سعيد عن أيب عوانة مل جياوز به سعيد بن 

  جبري وكذلك رواه شعبة وهشيم عن أيب بشر وروينا عن أيب موسى األشعري أنه كان يعطي هبذه اآلية 

عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا عبد امللك أخربنا أبو  - ١٢٣٣٨
بن عبد احلميد امليموين ثنا روح ثنا بن جريج أخربين بن أيب مليكة أن أمساء بنت عبد الرمحن بن أيب بكر يعين 

رياث أبيه عبد الرمحن وعائشة حية قال فلم أن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر قسم م: والقاسم بن حممد أخرباه 
يدع يف الدار مسكينا وال ذا قرابة إال أعطاهم من مرياث أبيه قال وتال وإذا حضر القسمة أولوا القرىب واليتامى 

واملساكني فارزقوهم منه متام اآلية قال القاسم فذكرت ذلك البن عباس فقال ما أصاب ليس ذلك له إمنا ذلك يف 
ا هذه اآلية يف الوصية يريد امليت أن يوصي ويف رواية مجاعة عن داود بن أيب هند عن سعيد بن املسيب الوصية وإمن

إذا حضر القسمة يف رواية قال قسمة الثلث ويف رواية قال ذاك من الثلث عند الوصية ويف رواية قال إذا مات 
  امليت فقد وجب املرياث ألهله 

ظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أخربنا أبو عبد اهللا احلاف - ١٢٣٣٩
وإذا { يف هذه اآلية : مرزوق ثنا وهب بن جرير عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن املسيب أنه قال 

ه عطاء وعكرمة قال نسختها الفرائض وكذلك قال} حضر القسمة أولوا القرىب واليتامى واملساكني فارزقوهم منه 
  والضحاك بن مزاحم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا أمحد بن الفضل  - ١٢٣٤٠
إىل آخر اآلية قال هي منسوخة نسختها } وإذا حضر القسمة { يف قوله : العسقالين ثنا آدم ثنا أبو شيبة عن عطاء 

   ٤آية املرياث 

  اب تبدية الدين على الوصيةب

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي  - ١٢٣٤١
وقد روى يف تبدية الدين قبل الوصية حديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يثبت أهل احلديث مثله قال 

قضى بالدين قبل الوصية : ن احلارث عن علي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم الشافعي ثنا سفيان عن أيب إسحاق ع
قال الشيخ امتناع أهل احلديث عن إثبات هذا لتفرد احلارث األعور بروايته عن علي رضي اهللا عنه واحلارث ال 

  حيتج خبربه لطعن احلفاظ فيه وكذلك رواه سفيان الثوري عن أيب إسحاق 



د بن يوسف أنا أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا يزيد بن هارون أخربنا أبو حمم - ١٢٣٤٢
إنكم تقرءون من بعد وصية : انا زكريا عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال 

  ون دون بين العالت يوصى هبا أو دين وإن اهللا عز و جل قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بين األم يتوارث

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس األصم أنا حممد بن عبد اهللا  - ١٢٣٤٣
بن عبد احلكم أنا بن وهب أخربين شبيب بن سعيد أنه مسع حيىي بن أيب أنيسة اجلزري حيدث عن أيب إسحاق 

: طالب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  اهلمداين عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أيب
  الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية كذا أتى به حيىي بن أيب أنيسة عن أيب إسحاق عن عاصم وحيىي ضعيف 

قال : أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال  - ١٢٣٤٤
فعي أنا سفيان عن هشام بن حجري عن طاوس عن بن عباس أنه قيل له كيف تأمر بالعمرة قبل احلج واهللا عز و الشا

فقال كيف تقرءون الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين قال الوصية قبل } وأمتوا احلج والعمرة هللا { جل يقول 
   ٥لشافعي يعين أن التقدمي جائز الدين قال فبأيهما تبدءون قالوا بالدين قال فهو ذلك قال ا

  باب الوصية بالثلث

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٢٣٤٥
يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا عبد اهللا بن وهب حدثين رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس 

ويونس بن يزيد أن بن شهاب حدثهم ح وأخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل القطان ببغداد أنا 
عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا القعنيب وبن بكري عن مالك عن بن شهاب عن عامر بن سعد 

ليه و سلم يعودين عام حجة الوداع قال ويب وجع قد قال جاءين رسول اهللا صلى اهللا ع: بن أيب وقاص عن أبيه 
اشتد يب فقلت له يا رسول اهللا قد بلغ مين الوجع ما ترى وأنا ذو مال وال يرثين إال ابنة أفأتصدق بثلثي مايل قال ال 
م قلت فبالشطر قال ال قال قلت فبالثلث قال الثلث كبري أو كثري انك ان تدع ورثتك أغنياء خري لك من أن تدعه

عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه اهللا إال أجرت فيها حىت ما جتعل يف يف امرأتك قال فقلت يا 
رسول اهللا اخلف بعد أصحايب فقال إنك لن ختلف فتعمل عمال صاحلا إال ازددت به درجة ورفعة ولعلك إن ختلف 

 هجرهتم وال تردهم على أعقاهبم لكن البائس سعد بن حىت ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض الصحايب
خولة يرثي له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن مات مبكة لفظ حديث القطان ويف رواية بن وهب قلت فبالشطر 
يا رسول اهللا قال ال الثلث والثلث كثري رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم 

  الطاهر وحرملة عن بن وهب عن يونس عن أيب 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنا أبو علي إمساعيل بن حممد  - ١٢٣٤٦
الصفار قراءة عليه يف احملرم سنة سبع وثالثني وثالمثائة ثنا حممد بن عبيد اهللا املنادى ثنا يونس بن حممد ثنا إبراهيم 

بن شهاب ثنا عامر بن سعد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن  بن سعد قال
حممد بن حيىي وحممد بن نصر املروزي وجعفر بن حممد قالوا ثنا حيىي بن حيىي أنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن 

ه و سلم يف حجة الوداع من وجع أشفيت منه على عادين رسول اهللا صلى اهللا علي: عامر بن سعد عن أبيه قال 



املوت فقلت يا رسول اهللا إنه بلغ يب ما ترى من الوجع وأنا ذو مال وال يرثين إال ابنة يل واحدة أفأتصدق بثلثي 
مايل قال ال قلت أفأتصدق بشطره قال ال الثلث والثلث كثري فإنك إن تذر ورثتك أغنياء خري لك من أن تذرهم 

فون الناس ولست تنفق نفقة تبتغي هبا وجه اهللا إال أجرت هبا حىت اللقمة جتعلها يف يف امرأتك قلت يا عالة يتكف
رسول اهللا اخلف بعد أصحايب قال إنك لن ختلف فتعمل عمال صاحلا تبتغي به وجه اهللا إال ازددت به درجة ورفعة 

 هجرهتم وال تردهم على أعقاهبم لكن ولعلك ختلف حىت ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم امض ألصحايب
البائس سعد بن خولة يرثي له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن تويف مبكة لفظ حديثهما واحد رواه مسلم يف 

الصحيح عن حيىي بن حيىي وأخرجه البخاري عن أمحد بن يونس وغريه عن إبراهيم بن سعد وكذلك رواه شعيب بن 
  أيب سلمة ومعمر عن الزهري وخالفهم سفيان بن عيينة فقال عام الفتح أيب محزة وعبد العزيز بن 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر حممد بن عمرو بن البختري الرزاز قراءة  - ١٢٣٤٧
: أنه قال عليه ثنا سعدان بن نصر بن منصور أبو عثمان ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه 

مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه فأتاين النيب صلى اهللا عليه و سلم يعودين فقلت يا رسول اهللا إن يل ماال كثريا 
وليست ترثين إال ابنة يل فأوصي مبايل كله قال ال قلت فبالشطر قال ال قلت فبالثلث قال الثلث والثلث كثري إنك 

عالة يتكففون الناس إنك لعلك إن تؤجر على مجيع نفقتك حىت اللقمة إن تترك ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم 
ترفعها إيل يف امرأتك قلت يا رسول اهللا إين أرهب أن أموت بأرض هاجرت منها قال إنك لعلك إن تبقى حىت ينتفع 

رثي بك قوم ويضر بك آخرون اللهم امض ألصحايب هجرهتم وال تردهم على أعقاهبم لكن البائس سعد بن خولة ي
  له إن مات مبكة 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا زكريا بن حيىي بن راشد ثنا سفيان  - ١٢٣٤٨
بنحو من معناه إال أنه قال إنك لن تنفق نفقة إال أجرت فيها حىت اللقمة ترفعها إيل يف امرأتك قلت يا : فذكره 

ن ختلف بعدي فتعمل عمال تريد به اجلنة إال ازددت رفعة ودرجة ولعلك رسول اهللا اخلف عن هجريت قال إنك ل
إن ختلف حىت ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون مث ذكر الباقي بنحوه رواه البخاري يف الصحيح عن احلميدي 
  وداع ورواه مسلم عن قتيبة وغريه كلهم عن سفيان وسفيان خالف اجلماعة يف قوله عام الفتح واحملفوظ عام حجة ال

أخربنا أبو عمرو األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين موسى بن العباس ثنا املنذر بن شاذان ثنا زكريا  - ١٢٣٤٩
مرضت فعادين النيب صلى اهللا عليه و : بن عدي ثنا مروان عن هاشم بن هاشم عن عمرو بن سعد عن أبيه قال 

قيب قال لعل اهللا أن يرفعك فينفع بك ناسا قلت أريد أن أوصي سلم فقلت يا رسول اهللا ادع اهللا أن ال يردين على ع
وإمنا يل ابنة أفأوصي بالنصف قال النصف كثري قال قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثري أو كبري قال فأوصى 

بالثلث فجاز ذلك له رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن عبد الرحيم عن زكريا بن عدي وقال فأوصى الناس 
  لث فأجاز ذلك هلم بالث

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن عبد اهللا املنادى ثنا وهب بن  - ١٢٣٥٠
فذكر احلديث قال ودخل رسول : جرير ثنا شعبة عن مساك عن مصعب بن سعد عن سعد قال نزلت يف أربع آيات 

ت يا رسول اهللا أوصي مبايل كله قال ال قلت فبثلثيه قال ال قلت اهللا صلى اهللا عليه و سلم علي وأنا مريض فقل
  فبثلثه قال فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكان الثلث أخرجه مسلم 



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٢٣٥١
عبد احلكم أنا بن وهب قال مسعت طلحة بن عمرو املكي يقول مسعت عطاء بن أيب  يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن

إن اهللا أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم : رباح يقول مسعت أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  زيادة يف أعمالكم 

أنا بن وهب أخربين رجال من أهل العلم منهم  أخربنا أبو زكريا وأبو بكر قاال ثنا أبو العباس أنا حممد - ١٢٣٥٢
عمر بن حممد بن زيد بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وعبد اهللا بن عمر ويونس بن يزيد وغريهم أن 

أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه سئل عن الوصية فقال عمر الثلث وسط من : نافعا حدثهم عن عبد اهللا بن عمر 
   ٦وال شطط املال ال خبس 

  باب من استحب النقصان عن الثلث إذا مل يترك ورثته أغنياء استدالال مبا

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا بشر بن  - ١٢٣٥٣روينا يف حديث سعد بن أيب وقاص 
حممد بن أيوب أنا إبراهيم بن  موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ح وأنا أبو عبد اهللا أنا عبد اهللا بن حممد بن موسى ثنا

موسى نا عيسى بن يونس ح وأخربنا أبو عبد اهللا أخربين أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا 
قال لو أن الناس غضوا من الثلث إىل الربع يف الوصية : وكيع كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن بن عباس 

 صلى اهللا عليه و سلم قال الثلث والثلث كثري أو كبري لفظ حديث وكيع وليس يف لكان أفضل ألن رسول اهللا
رواية بن عيينة وعيسى يف الوصية لكان أفضل رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة عن سفيان ورواه مسلم عن 

  إبراهيم بن موسى وعن أيب بكر بن أيب شيبة 

بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حممد بن عبيد اهللا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد - ١٢٣٥٤
ذكر لنا ان أبا بكر رضي اهللا عنه أوصى خبمس ماله وقال : بن املنادى ثنا يونس بن حممد ثنا شيبان عن قتادة قال 

بع جهد والثلث ال أرضى من مايل مبا رضي اهللا به من غنائم املسلمني وقال قتادة وكان يقال اخلمس معروف والر
  جييزه القضاة 

أخربنا علي بن أمحد عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا هشام بن علي أنا بن رجاء أنا حممد بن طلحة عن  - ١٢٣٥٥
الذي يوصي باخلمس أفضل من : إدريس األودي عن طلحة بن مصرف عن مالك بن احلارث عن بن عباس قال 

  ن الذي يوصي بالثلث الذي يوصي بالربع والذي يوصي بالربع أفضل م

أخربنا الشيخ أبو الفتح أنا الشرحيي أخربنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن اجلعد أنا زهري عن أيب  - ١٢٣٥٦
ألن أوصى بالربع أحب إيل من أن أوصي بالثلث فمن أوصى : إسحاق عن احلارث عن علي رضي اهللا عنه قال 

   ٧بالثلث فلم يترك 

  إذا مل يترك شيئا كثريا استبقاء على ورثته باب من استحب ترك الوصية



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو زكريا العنربي ثنا حممد بن عبد السالم ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا أبو  - ١٢٣٥٧
أن عليا رضي اهللا عنه دخل على رجل من بين هاشم وهو مريض يعوده : خالد األمحر عن هشام بن عروة عن أبيه 

  ن يوصي فنهاه وقال إن اهللا تبارك وتعاىل يقول إن ترك خريا ماال فدع مالك لورثتك فأراد أ

وأخربنا أبو نصر بن قتادة ثنا أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية  - ١٢٣٥٨
إن ترك خريا : اهللا تعاىل يقول  ثنا هشام فذكره مبعناه مل يقل من بين هاشم وقال فقال له علي رضي اهللا عنه إن

  وإنك إمنا تدع شيئا يسريا فدعه لعيالك فإنه أفضل 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور ثنا أمحد ثنا سعيد ثنا أبو معاوية عن حممد بن شريك املكي  - ١٢٣٥٩
ال ثالثة آالف قالت كم إين أريد أن أوصي قالت كم مالك ق: عن بن أيب مليكة عن عائشة قالت قال هلا رجل 

  عيالك قال أربعة فقالت قال اهللا سبحانه وتعاىل إن ترك خريا وإن هذا لشيء يسري فاتركه لعيالك فهو أفضل 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور أنا عبد اهللا بن  - ١٢٣٦٠
باب ما  ٨إذا ترك امليت سبعمائة درهم فال يوصي : طاوس عن بن عباس قال املبارك ثنا بن جريج عن ليث عن 

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا اهللا وليقولوا قوال { جاء يف قوله عز و جل 
أنا أبو احلسن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي  - ١٢٣٦١وما ينهى عنه من األضرار يف الوصية } سديدا 

أمحد بن حممد بن عبدوس الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد اهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي 
يعين الرجل } وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم { يف قوله : بن أيب طلحة عن بن عباس 

ق واعط منه يف سبيل اهللا فنهوا أن يأمروه بذلك يعين من حضر منكم حيضره املوت فيقال له تصدق من مالك وأعت
مريضا عند املوت فال يأمره أن ينفق ماله يف العتق والصدقة ويف سبيل اهللا ولكن يأمره أن يبني ماله وما عليه من دين 

مات وله ولد  ويوصي من ماله لذي قرابته الذين ال يرثون يوصي هلم باخلمس أو الربع يقول أيسر أحدكم إذا
ضعاف يعين صغارا أن يتركهم بغري مال فيكونوا عياال على الناس فال ينبغي أن تأمروه مبا ال ترضون به ألنفسكم 

  وألوالدكم ولكن قولوا احلق من ذلك 

فهذا } وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا { يف قوله : وهبذا اإلسناد عن بن عباس  - ١٢٣٦٢
رجل عند موته فيسمعه يوصيه يضر بورثته فأمر اهللا سبحانه الذي يسمعه أن يتقي اهللا ويوقفه الرجل حيضر ال

  ويسدده للصواب ولينظر لورثته كما حيب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة 

ن أيب وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ب - ١٢٣٦٣
قال هذا } وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا { يف قوله : إياس ثنا ورقاء عن بن أيب جنيح عن جماهد 

عند الوصية يقول له من حضره أقللت فأوص لفالن وآلل فالن يقول اهللا وليخش أولئك وليقولوا كما حيبون أن 
   يقال هلم يف ولده بعده وليقولوا قوال سديدا يعين عدال

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا بن شهاب  - ١٢٣٦٤
أنه حضر رجال يوصي فآثر بعض الورثة على بعض فقال له إن اهللا سبحانه : عن األعمش عن مسلم عن مسروق 



ل فأوص لذي قرابة ممن ال يرث مث دع املال قد قسم بينكم فأحسن القسم وانه من يرغب برأيه عن رأي اهللا يض
  كما قسمه اهللا عز و جل 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عبدة بن عبد اهللا أنا عبد الصمد ثنا  - ١٢٣٦٥
لى اهللا عليه نصر بن علي احلداين ثنا األشعث بن جابر حدثين شهر بن حوشب أن أبا هريرة حدثه أن رسول اهللا ص

إن الرجل ليعمل أو املرأة بطاعة اهللا ستني سنة مث حيضرمها املوت فيضاران يف الوصية فتجب هلما النار : و سلم قال 
  وقال مث قرأ على أبو هريرة من ههنا من بعد وصية يوصى هبا أو دين غري مضار حىت بلغ ذلك الفوز العظيم 

دل ببغداد ثنا أبو احلسن علي بن حممد املصري إمالء يف احملرم سنة أخربنا أبو احلسني بن بشران الع - ١٢٣٦٦
تسع وثالثني وثالمثائة ثنا بكر بن سهل ثنا عبد اهللا بن يوسف ثنا عمر بن املغرية ثنا داود بن أيب هند عن عكرمة عن 

  اإلضرار يف الوصية من الكبائر : بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

نا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا أخرب - ١٢٣٦٧
اجلنف يف الوصية واإلضرار فيها من الكبائر هذا هو الصحيح : داود بن أيب هند عن عكرمة عن بن عباس قال 

   ٩ا ورفعه ضعيف موقوف وكذلك رواه بن عيينة وغريه عن داود موقوفا وروي من وجه آخر مرفوع

  باب احلزم ملن كان له شيء يريد أن يوصي فيه أن ال يبيت ليلتني أو ثالث

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر بن احلسن القاضي  - ١٢٣٦٨ليال إال ووصيته مكتوبة عنده 
وهب أخربين رجال من أهل العلم  قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن

منهم عبد اهللا بن عمر ومالك بن أنس ويونس بن يزيد وأسامة بن زيد الليثي أن نافعا حدثهم عن عبد اهللا بن عمر 
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

لصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن أيب الطاهر عن بن وهب عن عنده رواه البخاري يف ا
  يونس وعن هارون بن سعيد عن بن وهب عن أسامة بن زيد 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ انا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  - ١٢٣٦٩
ما حق : نافع عن بن عمر قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن 

امرئ مسلم له مال يريد أن يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتني ليست وصيته مكتوبة عنده رواه مسلم يف الصحيح عن 
  أيب كامل عن محاد 

هيم قالوا ثنا أبو العباس أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا حيىي بن إبرا - ١٢٣٧٠
حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين يونس بن يزيد وعمرو بن احلارث عن بن 

ما حق امرئ مسلم له : شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ل إال ووصيته مكتوبة عنده قال عبد اهللا بن عمر ما مرت علي ليلة منذ مسعت شيء يوصي فيه يبيت ثالث ليا



رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ذلك إال وعندي وصييت رواه مسلم يف الصحيح عن هارون بن معروف عن 
   ١٠بن وهب عن عمرو وعن أيب الطاهر وغريه عن بن وهب عن يونس 

  باب الوصية مبثل نصيب ولده

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا إسحاق بن  - ١٢٣٧١
   ١١أنه أوصى له مبثل نصيب أحد ولده : منصور عن عمارة الصيدالين عن ثابت عن أنس 

  باب الوصية فيما زاد على الثلث

 حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا - ١٢٣٧٢
سليمان بن حرب وعارم بن الفضل قاال ثنا محاد بن زيد ح وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن 

 املهلب حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب
أن رجال أعتق ستة أعبد له عند موته مل يكن له مال غريهم فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه : عن عمران بن احلصني 

و سلم فقال له قوال شديدا مث دعاهم فجزأهم فأقرع بينهم فأعتق اثنني وارق أربعة ويف رواية سليمان فجزأهم ثالثة 
   ١٢سعيد عن محاد بن زيد  أجزاء رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة بن

  باب العول يف الوصايا وإجازة الورثة وصيته لوارث أو ما زاد على الثلث

قد مضى يف حديث عطاء اخلرساين عن عكرمة عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ال جيوز الوصية لوارث 
  رفوعا إال أن يشاء الورثة وروي ذلك يف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده م

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا  - ١٢٣٧٣
تعلم الفرائض قلت نعم قال تعرف رفع السهام قلت نعم : حممد بن أيب أيوب أبو عاصم وهو ثقة قال قال إبراهيم 

أوصى بثلث ماله لرجل وربع ماله آلخر ونصف ماله آلخر فلم أدر  قال تعلم الوصايا قلت نعم قال ما ترى يف رجل
فقلت إن ذاك ال جيوز إمنا جيوز له من ماله الثلث قال فإن الورثة أجازوه قلت ال أدري قال فأعلمك قلت نعم قال 

يكون ثالثة انظر ماال له نصف وثلث وربع قلت فذا اثنا عشر قال فنعم فتأخذ نصفه ستة وثلثه أربعة وربعه ثالثة ف
عشر سهما فيقسم املال على ثالثة عشر سهما فيعطي صاحب النصف ما أصاب ستة وصاحب الثلث ما أصاب 

   ١٣أربعة وصاحب الربع ما أصاب ثالثة فذاك كذاك قلت نعم 

  باب الوصية بشيء بعينه

نا إمساعيل القاضي أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن يوسف البغدادي أنا عثمان بن حممد بن بشر ث - ١٢٣٧٤
كانوا يقولون من : ثنا بن أيب أويس ثنا بن أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إىل قوهلم من أهل املدينة 

أوصى أن جيعل ثلثه يف حائط مث سبل ذلك احلائط حيث أراده فقال ورثته ال جنيز إمنا له ثلث حائطه فذلك جائز 



من ماله بقيمة العدل إمنا احلائط كالرحل أو السيف أو الثوب يوصى به ليس  عليهم املوصي يضع ثلثه حيث أحب
   ١٤للورثة أن يقولوا إمنا له ثلث رحله وسيفه وثوبه 

  باب الوصية باإلعتاق عنه ومن استحب استغالء الرقاب وإقالهلا أو إكثارها

علي بن دحيم الشيباين بالكوفة ثنا أمحد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو جعفر حممد بن  - ١٢٣٧٥واسترخاصها 
بن حازم بن أيب غرزة ثنا جعفر بن عون العمري وعبيد اهللا بن موسى العبسي قاال أنا هشام بن عروة عن أبيه عن 

قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا أي العمل أفضل قال إميان : أيب مراوح عن أيب ذر 
د يف سبيله قال فأي الرقاب أفضل قال أغالها مثنا وأنفسها عند أهلها قال فإن مل أستطع قال تعني ضعيفا باهللا وجها

أو تصنع ألخرق قال فإن مل أفعل قال تدع الناس من شرك فإهنا صدقة تصدق هبا على نفسك رواه البخاري يف 
  الصحيح عن عبيد اهللا بن موسى وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر حممد بن عمرو بن  - ١٢٣٧٦
البختري ثنا عبد الرمحن بن مرزوق سنة مخس وستني ومائتني ثنا مكي بن إبراهيم ثنا عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند 

أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و عن إمساعيل بن أيب حكيم موىل آل الزبري عن سعيد بن مرجانة عن 
من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اهللا عز و جل بكل أرب منها أربا منه من النار أنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل : سلم 

والفرج بالفرج فقال علي بن احلسني أنت مسعت هذا من أيب هريرة قال نعم قال فقال ادعوا يل مطرفا وكان من 
غلمانه فلما قام بني يديه قال أنت حر لوجه اهللا عز و جل أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث عبد اهللا بن  أفره

  سعيد بن أيب هند 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا أمحد بن علي اجلزار ثنا داود بن رشيد أبو الفضل  - ١٢٣٧٧
 بن سعيد ثنا مسدد بن قطن ثنا داود بن رشيد ثنا الوليد بن مسلم عن ح وثنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين عبد اهللا

أيب غسان حممد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن علي بن حسني عن سعيد بن مرجانة عن أيب هريرة عن النيب صلى 
ه بفرجه من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اهللا بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حىت فرج: اهللا عليه و سلم قال 

   ١٥رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن عبد الرحيم عن داود بن رشيد ورواه مسلم عن داود 

  باب الوصية باحلج

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنا إمساعيل الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ عن األشعث عن احلسن  - ١٢٣٧٨
حضرته الوفاة قال كان احلسن يقول يبدأ باحلج والزكاة مث يف الرجل فرط يف زكاة وفرط يف احلج حىت : أنه قال 

  قال بعد ال وال كرامة يدعه حىت إذا صار املال لغريه قال حجوا عين وزكوا عين هو من الثلث كذا يف هذه الرواية 

 بن وقد أخربنا أبو حامد أمحد بن علي بن أمحد الرازي احلافظ أنا زاهر بن أمحد ثنا أبو بكر عبد اهللا - ١٢٣٧٩
يف الرجل يوصى أن حيج عنه قال إن : حممد بن زياد النيسابوري ثنا أبو األزهر ثنا عبد الرزاق ثنا هشام عن احلسن 

  كان قد حج فمن الثلث وإن مل يكن حج فهو من مجيع املال أوصى أو مل يوص وهو عليه دين 



إذا : مر عن الزهري وبن طاوس عن أبيه قال قال وحدثنا أبو بكر ثنا أبو األزهر ثنا عبد الرزاق أنا مع - ١٢٣٨٠
  أوصى الرجل بشيء يكون عليه واجبا حج أو كفارة ميني أو ظهار فهو من مجيع املال 

قال وحدثنا أبو بكر ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو داود ثنا محاد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء  - ١٢٣٨١
باحلج أو بالزكاة قاال هو من مجيع املال وروينا عن إبراهيم النخعي  يف الرجل يوصي: وعن زياد األعلم عن احلسن 

أنه قال إذا أوصى حبج أو زكاة فهي من الثلث حج أو مل حيج وعن بن سريين مثل ذلك وبقول احلسن وطاوس 
  وعطاء والزهري نقول حيث قالوا هو مبنزلة الدين 

ف أنا أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن فراس املالكي ثنا استدالال مبا حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوس - ١٢٣٨٢
حممد بن علي بن زيد الصائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري عن بن عباس أن 

إن أمي نذرت أن حتج فماتت قبل أن حتج أفأحج عنها : امرأة جاءت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت 
م حجي عنها أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال اقضي اهللا الذي هو له فإن اهللا أحق قال نع

باب الوصية يف سبيل اهللا عز و جل  ١٦بالوفاء رواه البخاري يف الصحيح عن موسى ومسدد عن أيب عوانة 
بو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو زرعة أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أ - ١٢٣٨٣

الدمشقي ثنا أمحد بن خالد ثنا حممد بن إسحاق عن عيسى بن معقل بن أيب معقل األسدي أسد خزمية أخربين يوسف 
ملا حج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حجة الوداع أمر الناس أن : بن عبد اهللا بن سالم عن جدته أم معقل قالت 

زنا فأصابتين هذه القرحة احلصبة أو اجلدري قالت فدخل علينا من ذلك ما شاء اهللا فأصابين مرض يتهيؤا معه فتجه
وأصاب أبا معقل فأما أبو معقل فهلك فيها قالت وكان لنا مجل ينضح عليه خنالت لنا هو وكان هو الذي نريد أن 

رج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما حنج عليه قالت فجعله أبو معقل يف سبيل اهللا قالت وشغلنا مبا أصابنا وخ
فرغ من حجته جئت حني متاثلت من وجعي فدخلت عليه فقال يا أم معقل ما منعك أن خترجي معنا يف وجهنا هذا 
قالت قلت واهللا لقد هتيأنا لذلك فأصابتنا هذه القرحة فهلك فيها أبو معقل وأصابين منها مرض فهذا حني صححت 

الذي نريد أن خنرج عليه فأوصى به أبو معقل يف سبيل اهللا قال فهال خرجت عليه فإن احلج  منها وكان لنا مجل هو
من سبيل اهللا أما إذا فاتتك هذه احلجة معنا فاعتمري عمرة يف رمضان فإهنا كحجة قال فكانت تقول احلج حج 

ملا فاتين من احلج أم هي للناس والعمرة عمرة وقد قال يف هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أدري أخاصة يل 
عامة قال يوسف فحدثت هبذا احلديث مروان بن احلكم وهو أمري املدينة يف زمن معاوية فقال من مسع هذا احلديث 
معك منها فقلت معقل بن أيب معقل وهو رجل بدوي قال فأرسل إليه مروان فحدثه مبثل ما حدثته فقلت يا مروان 

   ما اطمأن إىل حديثنا حىت ركب إليها يف الناس فدخل عليها فحدثته هبذا احلديث إهنا حية يف دارها بعد فواهللا

أخربنا عبد اهللا بن يوسف أنا أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق األزرق عن عبد  - ١٢٣٨٤
بدراهم اجعلها يف سبيل قلت لعبد اهللا بن عمر أنه أرسل إيل : امللك يعين بن أيب سليمان عن أنس بن سريين قال 

اهللا وإن من احلاج من بني منقطع به وبني من قد ذهبت نفقته أفأجعلها فيهم قال نعم اجعلها فيهم فإنه سبيل اهللا قال 
قلت إين أخاف أن يكون صاحيب إمنا أراد اجملاهدين قال اجعلها فيهم فإهنم يف سبيل اهللا قال قلت إين أخاف اهللا أن 

ال فغضب وقال وحيك أو ليس بسبيل اهللا هذا مذهب البن عمر وقد روي عن أيب الدرداء أهنا أخالف ما أمرت به ق
  خترج يف الغزو 



أخربناه أبو الفتح العمري الشريف اإلمام أنا أبو حممد بن أيب شريح ثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن  - ١٢٣٨٥
ه أن اجعله يف سبيل اهللا فسألت بن عمر فقال إن احلج أوصى إيل رجل مبال: اجلعد أنا شعبة عن أنس بن سريين قال 

   ١٧من سبيل اهللا فاجعله فيه 

  باب الرجل يقول ثلث مايل إىل فالن يضعه حيث أراه اهللا وما خيتار للموصى

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ  - ١٢٣٨٦إليه أن يعطيه أهل احلاجة من قرابة امليت حىت يغنيهم مث رضعاءه مث جريانه 
أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد اهللا بن مسلمة عن مالك عن  ثنا

كان أبو طلحة أكثر أنصاري باملدينة ماال وكان : إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة أنه مسع أنس بن مالك يقول 
اهللا عليه و سلم يدخلها ويشرب من ماء فيها أحب ماله إليه بريحاء وكانت مستقبلة املسجد وكان رسول اهللا صلى 

قام أبو طلحة إىل رسول اهللا صلى اهللا } لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون { طيب قال أنس فلما نزلت هذه اآلية 
ىل وإن أحب أموايل إ} لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون { عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إن اهللا يقول يف كتابه 

بريحاء وإهنا صدقة هللا أرجو برها وذخرها عند اهللا فضعها يا رسول اهللا حيث أراك اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم بخ ذلك مال رابح أو رائح شك أبو عبد الرمحن وقد مسعت ما قلت وإين أرى أن جتعلها يف األقربني 

  يف أقاربه وبين عمه فقال أبو طلحة افعل يا رسول اهللا فقسمها أبو طلحة 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا علي بن احلسن الدراجبردي ثنا حيىي بن  - ١٢٣٨٧
فذكره وقال برحيا رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن مسلمة ورواه مسلم عن : حيىي قال قرأت على مالك 

  حيىي بن حيىي 

مد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا عبد اهللا بن أخربنا حم - ١٢٣٨٨
يوسف أنا مالك عن عبد اهللا بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها زوج 

  الرضاعة ما حيرم من الوالدة  حيرم من: النيب صلى اهللا عليه و سلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن القاسم بن عبد الرمحن العتكي ثنا الفضل بن حممد الشعراين ثنا  - ١٢٣٨٩
بن أيب أويس حدثين مالك عن حيىي بن سعيد قال وأخربين أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد 

ما زال جربيل : منني رضي اهللا عنها أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول الرمحن عن عائشة أم املؤ
يوصيين باجلار حىت ظننت أنه ليورثه رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس ورواه مسلم عن قتيبة عن 

  مالك 

يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا - ١٢٣٩٠
يا رسول اهللا إن يل جارين فإىل : شعبة عن أيب عمران عن طلحة بن عبد اهللا عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت 

  أيهما أهدي قال إىل أقرهبما منك بابا رواه البخاري يف الصحيح عن حجاج بن منهال وغريه عن شعبة 



سني بن حممد بن احلسني الدينوري ثنا عمر بن اخلطاب العنربي ثنا عبد اهللا بن أخربنا أبو عبد اهللا احل - ١٢٣٩١
مفضل بن داخرة ثنا حممد بن أيب بكر املقدمي قال حدثتنا دالل بنت أيب املدل قالت حدثتنا الصهباء عن عائشة 

  يا رسول اهللا ما حق أو قال ما حد اجلوار قال أربعون دارا : رضي اهللا عنها قالت 

أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا السراج أنا أبو حممد القاسم بن غامن بن محويه  - ١٢٣٩٢
الطويل ثنا أبو عبد اهللا البوشنجي ثنا إمساعيل بن سيف حدثتين سكينة قالت أخربتين أم هانئ بنت أيب صفرة عن 

اين جربيل عليه السالم باجلار إىل أربعني دارا عشرة أوص: عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
من ههنا وعشرة من ههنا وعشرة من ههنا وعشرة من ههنا قال إمساعيل عن ميينه وعن يساره وقباله وخلفه يف 
هذين اإلسنادين ضعف وإمنا يعرف من حديث بن شهاب الزهري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال أربعني 

بن شهاب وكيف أربعني دارا قال أربعني عن ميينه وعن يساره وخلفه وبني يديه أورده أبو داود دارا جار قيل ال
   ١٨بإسناده عن الزهري يف املراسيل 

  باب الوصية للرجل وقبوله ورده

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين إمساعيل بن حممد بن الفضل بن حممد الشعراين ثنا جدي ثنا نعيم بن  - ١٢٣٩٣
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : اد ثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن حيىي بن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه مح

حني قدم املدينة سأل عن الرباء بن معرور فقالوا تويف وأوصى بثلثه لك قال قد رددت ثلثه على ولده وذكر 
   ١٩احلديث 

  باب نكاح املريض

قال الشافعي أنا سعيد : بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنا الربيع بن سليمان قال أخربنا أبو سعيد  - ١٢٣٩٤
بن سامل عن بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع موىل بن عمر أنه قال كانت ابنة حفص بن املغرية عند عبد اهللا 

ا عاقر ال تلد فطلقها قبل أن بن أيب ربيعة فطلقها تطليقة مث إن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه تزوجها فحدث أهن
جيامعها فمكثت حياة عمر وبعض خالفة عثمان رضي اهللا عنهما مث تزوجها عبد اهللا بن أيب ربيعة وهو مريض لتشرك 

  نساءه يف املرياث وكانت بينه وبينها قرابة 

مة بن خالد قال الشافعي أنا سعيد عن بن جريج عن عمرو بن دينار أنه مسع عكر: وبإسناده قال  - ١٢٣٩٥
يقول أراد عبد الرمحن بن أم احلكم يف شكواه أن خيرج امرأته من مرياثها فأبت فنكح عليها ثالث نسوة وأصدقهن 
ألف دينار كل امرأة منهن فأجاز ذلك عبد امللك بن مروان وشرك بينهن يف الثمن قال الشافعي أرى ذلك صداق 

   ٢٠ مرضه الذي مات فيه زوجوين ال ألقى اهللا وأنا أعزب مثلهن قال الشافعي وبلغين أن معاذ بن جبل قال يف

  باب الوصية بالعتق وغريه إذا ضاق الثلث عن محلها



أخربنا أبو حممد احلسني بن علوسا األسدآباذي هبا ثنا أبو بكر أمحد بن جعفر القطيعي ثنا أبو علي بشر  - ١٢٣٩٦
مضت السنة : بن سعيد األنصاري عن سعيد بن املسيب قال  بن موسى ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا حيوة ثنا حيىي

  أن يبدأ بالعتاقة يف الوصية 

وأخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم األردستاين أنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد ثنا علي بن  - ١٢٣٩٧
  رجل بوصايا وبعتاقة يبدأ بالعتاقة إذا أوصى ال: احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال 

  مثل ذلك يبدأ بالعتاقة : وعن سفيان عن األشعث عن نافع عن بن عمر  - ١٢٣٩٨

  يبدأ بالعتاقة قبل الوصايا : وعن سفيان عن بن أيب ليلى عن احلكم عن شريح قال  - ١٢٣٩٩

  يبدأ بالعتاقة : وعن سفيان عن بن جريج عن عطاء قال  - ١٢٤٠٠

  يبدأ بالعتاقة : ن سفيان عن هشام عن احلسن قال وع - ١٢٤٠١

  إذا أوصى بوصايا وبعتاقة فباحلصص : وعن سفيان عن أيوب عن بن سريين قال  - ١٢٤٠٢

  مثل قول بن سريين : وعن سفيان عن جابر ومطرف عن الشعيب  - ١٢٤٠٣

فيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن س - ١٢٤٠٤
  إذا كانت وصية وعتاقة حتاصوا : فضيل عن ليث عن جماهد عن عمر رضي اهللا عنه قال 

يف الوصية يكون فيها العتق فتزيد على : قال وحدثنا أبو بكر ثنا إمساعيل عن أيوب عن حممد أنه قال  - ١٢٤٠٥
  الثلث قال الثلث بينهم باحلصص 

   ٢١باحلصص : حدثنا أبو بكر ثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال قال و - ١٢٤٠٦

  باب احلج عن امليت وقضاء ديونه عنه

حدثنا أبو حممد بن يوسف أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا إبراهيم بن احلارث ثنا حيىي بن أيب  - ١٢٤٠٧
عباس أن رجال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و  بكري ثنا شعبة قال جعفر بن إياس أخربين عن سعيد بن جبري عن بن

إن أخيت نذرت أن حتج وأهنا ماتت قال لو كان عليها دين أكنت قاضيه قال نعم قال فقال فاقضوا اهللا : سلم فقال 
  فهو أحق بالوفاء رواه البخاري يف الصحيح عن آدم عن شعبة 

لصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا صفوان بن صاحل ثنا أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ا - ١٢٤٠٨
يا : الوليد بن مسلم ثنا شعيب بن رزيق قال مسعت عطاء اخلرساين عن أيب الغوث بن احلصني اخلثعمي قال قلت 

رسول اهللا إن أيب أدركته فريضة اهللا يف احلج وهو شيخ كبري ال يتمالك على الراحلة فما ترى احلج عنه قال نعم 



ال يا رسول اهللا وكذلك من مات من أهلينا ومل يوص باحلج فيحج عنه قال نعم وتؤجرون قال ويتصدق فحج عنه ق
عنه ويصام عنه قال نعم والصدقة أفضل وكذلك يف النذر واملشي إىل املساجد هذا مرسل بني عطاء اخلرساين ومن 

   ٢٢فوقه ومعناه موجود يف احلديث الثابت قبله 

  باب الصدقة عن امليت

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٢٤٠٩
يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أخربين بن وهب أخربين سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي وحيىي بن عبد اهللا 

وة بن الزبري عن أبيه عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه بن سامل ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هشام بن عر
أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت : و سلم 

فهل هلا أجر يف أن أتصدق عنها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعم إال أن مالكا قال يف احلديث وأراها لو 
تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها قال نعم رواه البخاري يف الصحيح عن بن أيب أويس عن مالك وأخرجه مسلم من 

  أوجه أخر عن هشام 
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لكربى: كتاب  لبيهقي ا   سنن ا
البيهقي : املؤلف  بكر  و  أب بن موسى  بن علي  بن احلسني   أمحد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٢٤١٠
حممد بن مؤمل بن حسن بن عيسى ثنا عبد الوهاب أنا جعفر بن عون عن هشام بن عروة ح وأنا أبو عبد اهللا ثنا 

الفضل بن حممد بن املسيب ثنا سعيد بن أيب مرمي ثنا حممد بن جعفر بن أيب كثري أخربين هشام بن عروة عن أبيه عن 
أن رجال قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل هلا أجر : عائشة 

عم لفظ حديث أيب عبد اهللا وحده رواه البخاري يف الصحيح عن بن أيب مرمي ورواه مسلم إن تصدقت عنها قال ن
  عن أيب بكر بن أيب شيبة عن جعفر بن عون 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو صادق حممد بن أمحد بن أيب  - ١٢٤١١
حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبيد اهللا بن املنادى ثنا روح بن عبادة ثنا بن الفوارس الصيدالين قالوا ثنا أبو العباس 

جريج أخربين يعلى أنه مسع عكرمة موىل بن عباس يقول أنبأنا بن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب 
ا ينفعها إن تصدقت يا رسول اهللا إن أمي توفيت وأنا غائب عنه: عنها فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

عنها قال نعم قال فإين أشهدك أن حائطي املخراف صدقة عنها رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن عبد الرحيم 
  عن روح 

أخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن  - ١٢٤١٢
وهب أخربين مالك بن أنس عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل عن أبيه عن جده سعيد  عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن

أن سعد بن عبادة كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بعض مغازيه فحضرت أم سعد : بن سعد بن عبادة 
د فخرب بالذي الوفاة فقيل هلا أوصى فقالت فيم أوصي إمنا املال مال سعد فماتت قبل أن يقدم سعد فلما قدم سع

كان من شأن أمه فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربه بالذي كان من شأن أمه وقال يا رسول اهللا أينفعها أن 
  أتصدق عنها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعم فقال سعد حائط كذا وكذا مساه صدقة عنها 

سحاق الفقيه أنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنا الليث أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إ - ١٢٤١٣
بن سعد ح قال وأنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد أنا الليث عن بن شهاب عن عبيد 

عليه و سلم  استفىت سعد بن عبادة األنصاري رسول اهللا صلى اهللا: اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن بن عباس أنه قال 
يف نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اقضه عنها رواه البخاري يف 

  الصحيح عن قتيبة ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي وقتيبة 

بن إبراهيم  أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا أبو بكر حممد بن إسحاق وحممد - ١٢٤١٤
بن قتيبة وعلي بن طيفور النسوي قالوا ثنا علي بن حجر ح قال وأخربين أبو عمرو بن أيب جعفر أنا أبو يعلى ثنا 
حيىي بن أيوب ح قال وأخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنا احلسن بن سفيان حدثنا قتيبة بن سعيد قالوا ثنا إمساعيل بن 



أن رجال قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم إن أيب مات وترك ماال ومل يوص : رة جعفر ثنا العالء عن أبيه عن أيب هري
   ٢٣فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه قال نعم رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر 

  باب الدعاء للميت

حاق وغريهم قالوا ثنا أبو العباس أخربنا أبو علي الروذباري وأبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إس - ١٢٤١٥
حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين سليمان بن بالل عن العالء بن عبد الرمحن عن 

إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة أشياء : أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له  من صدقة جارية

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا حممد بن نصر ثنا علي بن حجر ثنا إمساعيل بن  - ١٢٤١٦
جعفر ح وأخربنا أبو بكر حممد بن بكر الطوسي الفقيه ثنا أبو بشر حممد بن أمحد احلاضري ثنا أبو العباس السراج 

بنحوه رواه مسلم يف الصحيح عن : مهام السكوين واحلسني بن الضحاك قاال ثنا إمساعيل عن العالء فذكره ثنا أبو 
   ٢٤علي بن حجر وغريه 

  باب ما جاء يف العتق عن امليت

أخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس األصم أنا العباس بن الوليد بن  - ١٢٤١٧
أيب ثنا األوزاعي حدثين حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل مزيد ثنا 
أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة فأعتق ابنه هشام مخسني رقبة وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه اخلمسني الباقية : السهمي 

يه و سلم فقال يا رسول اهللا إن أيب أوصى قال حىت أسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتى النيب صلى اهللا عل
أن يعتق عنه مائة رقبة وان هشاما أعتق عنه مخسني وبقيت عليه مخسون أفأعتق عنه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  و سلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك 

حممد بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكري ثنا  أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر - ١٢٤١٨
أهنا أرادت أن توصي مث أخرت ذلك إىل أن تصبح فهلكت : مالك عن عبد الرمحن بن أيب عمرة األنصاري عن أمه 

عد وقد كانت مهت بعتق فقال عبد الرمحن فقلت للقاسم بن حممد أينفعها أن أعتق عنها فقال القاسم بن حممد ان س
بن عبادة قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها فقال رسول اهللا صلى اهللا 

عليه و سلم نعم أعتق عنها هذا مرسل ورواه هشام بن حسان عن احلسن عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال 
  ببعض معناه 

اد أنا أبو جعفر الرزاز ثنا حممد بن عبيد اهللا يعين بن املنادى ثنا أخربناه أبو احلسني بن بشران ببغد - ١٢٤١٩
يا رسول اهللا إن أم : إسحاق األزرق ثنا هشام بن حسان عن احلسن أن سعدا أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  سعد كانت حتب الصدقة وحتب العتاقة فهل هلا أجر إن تصدقت عنها أو أعتقت قال نعم 



نا أبو عبد اهللا احلافظ يف كتاب املستدرك قال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا علي بن احلسن أخرب - ١٢٤٢٠
أعتق : اهلاليل ثنا عبد اهللا بن الوليد العدين ثنا سفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن عطاء عن عائشة قالت قال رجل 

  عن أيب يا رسول اهللا قال نعم كذا أخربنا به وهو خطأ إمنا 

رواه علي بن احلسن اهلاليل يف جامع الثوري عن عبد اهللا بن الوليد عن الثوري عن حبيب بن أيب  - ١٢٤٢١
يا رسول اهللا أعتق عن أيب وقد مات قال نعم أخربناه أبو بكر حممد بن : ثابت عن عطاء بن أيب رباح أن رجال قال 

  ري ثنا علي بن احلسن فذكره مرسال إبراهيم احلافظ ثنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد اجلوه

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنا أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز أنا أبو عبيد ثنا سفيان  - ١٢٤٢٢
أن أخاها مات يف منامه وان عائشة أعتقت عنه تالدا من تالده : عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد عن عائشة 

  والتالد كل مال قدم  يعين مماليك قدماء

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو احلسن الرفاء ثنا علي بن عبد العزيز ثنا خلف بن موسى بن خلف  - ١٢٤٢٣
سألت بن عباس قلت الرجل يعتق العبد عن والديه فهل له : العمي ثنا أيب عن قتادة عن موسى بن سلمة اهلذيل قال 

   ٢٥يف ذلك من أجر قال نعم 

  وم عن امليتباب الص

أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل أنا بن وهب أخربين عمرو  - ١٢٤٢٤
بن احلارث عن عبيد اهللا بن أيب جعفر عن حممد بن جعفر بن الزبري عن عروة عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و 

ه أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث بن وهب وقد من مات وعليه صيام صام عنه ولي: سلم قال 
  مضى يف كتاب الصيام حديث بن عباس وبريدة بن حصيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الصوم عن امليت 

وحدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنا أبو حممد عبد اهللا بن إسحاق الفاكهي ثنا أبو  - ١٢٤٢٥
ن أيب مسرة ثنا بدل بن احملرب قال ثنا شعبة أخربين سليمان األعمش قال مسعت مسلم البطني حيدث عن سعيد حيىي ب

أن امرأة نذرت أن تصوم شهرا فماتت فأتى أخوها النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال صم : بن جبري عن بن عباس 
   ٢٦عنها 

  باب الوصية للقرابة

أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ح وأنا أبو احلسن علي  أخربنا أبو علي الروذباري - ١٢٤٢٦
بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا عباس بن متيم السكري ثنا هدبة قاال ثنا محاد بن سلمة ثنا ثابت عن أنس 

أرى ربنا يسألنا من أموالنا فإين  قال أبو طلحة يا رسول اهللا} لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون { ملا نزلت : قال 
أشهدك أين قد جعلت أرضي بأرحيا هللا عز و جل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجعلها يف قرابتك فقسمها 

بني حسان بن ثابت وأيب بن كعب قال أبو داود وبلغين عن األنصاري حممد بن عبد اهللا قال أبو طلحة زيد بن سهل 
عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن املنذر بن  بن األسود بن حرام بن



حرام جيتمعان إىل حرام وهو األب الثالث وأيب بن كعب بن قيس بن عبيد اهللا بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك 
ة آباء حديث محاد عن ثابت بن النجار فعمرو جيمع حسان وأبا طلحة وابيا قال األنصاري بني أيب وأيب طلحة ست

أخرجه مسلم يف الصحيح وذكره البخاري يف الترمجة مث قال وقال األنصاري حدثين أيب عن مثامة عن أنس مبثل 
  حديث ثابت قال اجعلها لفقراء قرابتك فجعلها حلسان بن ثابت وأيب بن كعب 

منصور السمسار ثنا أبو حامت حممد بن  أخربناه أبو طاهر الفقيه أنا أبو الفضل عبدوس بن احلسني بن - ١٢٤٢٧
ملا نزلت : إدريس احلنظلي الرازي ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري حدثين أيب عن عمه مثامة عن أنس بن مالك قال 

ومن ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا قال أبو طلحة يا رسول اهللا } لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون { هذه اآلية 
ذا وكذا هو هللا عز و جل ولو استطعت أن أسره مل أعلنه قال اجعله يف فقراء أهلك قال فجعله يف حسان حائطى بك

  بن ثابت وأيب بن كعب 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنا أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار ثنا  - ١٢٤٢٨
حممد بن علي بن حممد الفقيه ثنا أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين ثنا أبو  عبد الكرمي بن اهليثم ح وحدثنا أبو نصر

احلسن علي بن حممد بن عيسى اجلكاين قاال ثنا أبو اليمان أخربين شعيب عن الزهري قال أخربين سعيد بن املسيب 
وأنذر { أنزل اهللا عليه قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني : وأبو سلمة بن عبد الرمحن أن أبا هريرة قال 

قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من اهللا ال أغين عنكم من اهللا شيئا يا بين عبد مناف ال } عشريتك األقربني 
أغين عنكم من اهللا شيئا يا عباس بن عبد املطلب ال أغين عنك من اهللا شيئا يا صفية عمة رسول اهللا ال أغين عنك 

مد سليين ما شئت ال أغين عنك من اهللا شيئا رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان من اهللا شيئا يا فاطمة بنت حم
  وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهري فثبت هبذا وما قبله دخول بين األعمام يف األقربني 

ن زياد وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املهرجاين بن أيب علي السقاء أنا أبو سهل أمحد بن حممد هو ب - ١٢٤٢٩
{ ملا نزلت : القطان ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا وكيع بن اجلراح عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يا فاطمة بنت حممد ويا صفية بنت عبد املطلب ويا بين } وأنذر عشريتك األقربني 
ين من مايل ما شئتم رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن منري عبد املطلب ال أملك لكم من اهللا شيئا سلو

   ٢٧عن وكيع 

  باب الوصية للكفار

أخربنا عبد اهللا بن يوسف أنا أبو سعيد بن األعرايب ح وأنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنا  - ١٢٤٣٠
أن صفية زوج النيب صلى اهللا : أيوب عن عكرمة إمساعيل بن حممد الصفار قاال ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن 

عليه و سلم قالت ألخ هلا يهودي أسلم ترثين فسمع بذلك قومه فقالوا أتبيع دينك بالدنيا فأىب أن يسلم فأوصت له 
  بالثلث 

 بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس األصم أنا حممد بن عبد اهللا - ١٢٤٣١
عبد احلكم أنا بن وهب أخربين بن هليعة عن بكري بن عبد اهللا أن أم علقمة موالة عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و 



أن صفية بنت حيي بن أخطب رضي اهللا عنها أوصت البن أخ هلا يهودي وأوصت لعائشة رضي اهللا : سلم حدثته 
جعفر فلما مسع بن أخيها أسلم لكي يرثها فلم يرثها والتمس عنها بألف دينار وجعلت وصيتها إىل بن لعبد اهللا بن 

ما أوصت له فوجد بن عبد اهللا قد أفسده فقالت عائشة رضي اهللا عنها بؤسا له أعطوه األلف الدينار اليت أوصت 
يل هبا عمته وروينا عن بن عمر أن صفية زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم رضي عنها أوصت لنسيب هلا يهودي 

٢٨   

  باب ما جاء يف الوصية للقاتل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو أمحد املهرجاين وأبو زكريا املزكي وأبو عبد الرمحن السلمي وأبو سعيد  - ١٢٤٣٢
مسعود بن حممد اجلرجاين قالوا ثنا أبو العباس هو األصم ثنا أبو عتبة أمحد بن الفرج احلجازي ثنا بقية ثنا مبشر بن 

بن أرطأة عن عاصم بن هبدلة عن زر عن علي رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه  عبيد عن حجاج
ليس لقاتل وصية وكذلك رواه حممد بن مصفى عن بقية تفرد به مبشر بن عبيد احلمصي وهو : و سلم يقول 

  منسوب إىل وضع احلديث وإمنا ذكرت هذا احلديث لتعرف روايته وباهللا التوفيق 

أخربنا أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي ثنا بن محاد حدثين عبد اهللا بن أمحد بن حنبل مسعت أيب  - ١٢٤٣٣
يقول شيخ يقال له مبشر بن عبيد كان يكون حبمص أظنه كويف روى عنه بقية وأبو املغرية أحاديثه أحاديث 

   ٢٩: احلديث  موضوعة كذب قال وحدثنا بن محاد قال قال البخاري مبشر بن عبيد منكر

  باب الرجوع يف الوصية وتغيريها

أخربنا أبو بكر الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عباس بن حممد ثنا  - ١٢٤٣٤
ليكتب الرجل : معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق عن بن عون عن القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

دث يب حدث مويت قبل أن أغري وصييت هذه وروي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال يغري يف وصيته إن ح
  الرجل ما شاء من الوصية 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا عبد األعلى عن  - ١٢٤٣٥
   ٣٠غري وصيته ما شاء فقيل له العتاقة قال العتاقة وغري العتاقة إذا أوصى الرجل فإنه ي: هشام عن احلسن قال 

  باب املرض الذي جيوز فيه األعطية قد مضى يف حديث سعد بن أيب وقاص عادين

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع من وجع أشفيت منه على املوت مث ذكر احلديث يف وصيته 
افظ أنا أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا موسى بن وأخربنا أبو عبد اهللا احل - ١٢٤٣٦

رأيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قبل أن يصاب : إمساعيل ثنا أبو عوانة عن حصني عن عمرو بن ميمون قال 
وقائل يقول خناف بأيام باملدينة وذكر احلديث يف طعنه قال فاحتمل إىل بيته فانطلقنا معه قال فقائل يقول ال بأس 

عليه فأتى بنبيذ فشربه فخرج من جرحه مث أتى بلنب فشربه فخرج من جرحه فعرفوا أنه ميت فذكر احلديث يف 
   ٣١وصيته ويف أمر الشورى رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل 



  باب ما جاء يف وصية الصغري

بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم حدثنا بن بكري ثنا أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر حممد  - ١٢٤٣٧
أن : مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخربه أنه قيل لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

ن اخلطاب ههنا غالما يفاعا مل حيتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له ههنا إال ابنة عم له فقال عمر ب
رضي اهللا عنه فليوص هلا فأوصى هلا مبال يقال له بئر جشم قال عمرو بن سليم فبعت ذلك املال بثالثني ألفا وابنة 
عمه اليت أوصى هلا هي أم عمرو بن سليم ويذكر عن شريح وعبد اهللا بن عتبة أهنما أجازا وصية الصغري وقاال من 

جواز وصيته وتدبريه بثبوت اخلرب فيها عن عمر رضي اهللا عنه واخلرب أصاب احلق أجزناه والشافعي رمحه اهللا علق 
منقطع فعمرو بن سليم الزرقي مل يدرك عمر رضي اهللا عنه إال أنه ذكر يف اخلرب انتسابه إىل صاحب القصة واهللا 

   ٣٢أعلم 

  باب وصية العبد

بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الوليد الفقيه أنا احلسن  - ١٢٤٣٨
   ٣٣سأل طهمان بن عباس أيوصي العبد قال ال : األحوص عن شبيب بن عرقدة عن جندب قال 

  باب األوصياء

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان  - ١٢٤٣٩
أوصى إىل الزبري رضي : اهللا املوصلي ثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال  حدثين عبد الغفار بن عبد

اهللا عنه عثمان بن عفان وعبد الرمحن بن عوف وعبد اهللا بن مسعود واملقداد بن األسود ومطيع بن األسود رضي 
تبع يف ذلك إال رأى عمر بن اهللا عنهم فقال ملطيع ال أقبل وصيتك فقال له مطيع أنشدك اهللا والرحم واهللا ما ا

اخلطاب رضي اهللا عنه إين مسعت عمر يقول لو تركت تركة أو عهدت عهدا إىل أحد لعهدت إىل الزبري بن العوام 
  أنه ركن من أركان الدين 

وأخربنا أبو احلسني أنا عبد اهللا ثنا يعقوب ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا وكيع بن اجلراح عن أيب عميس عن  - ١٢٤٤٠
أوصى عبد اهللا بن مسعود فكتب إن وصييت إىل اهللا وإىل الزبري بن العوام وإىل ابنه : امر بن عبد اهللا بن الزبري قال ع

عبد اهللا بن الزبري وأهنما يف حل وبل فيما وليا وقضيا يف تركيت وإنه ال تزوج امرأة من بنايت إال بإذهنما ال حتضن عن 
   ٣٤عنه وال يقطع دوهنا قاله أبو عبيد القاسم  ذلك زينب قوله ال حتضن يعين ال حتجب

  باب من اختار ترك الدخول يف الوصايا ملن يرى من نفسه ضعفا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن  - ١٢٤٤١
ا عبد اهللا بن يزيد املقرئ ثنا سعيد بن أيب أيوب عن عبيد اهللا حممد الدوري وإبراهيم بن منقذ اخلوالين مبصر قاال ثن

يا : بن أيب جعفر القرشي عن سامل بن أيب سامل اجليشاين عن أبيه عن أيب ذر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 



حديث الدوري  أبا ذر إين أراك ضعيفا وإين أحب لك ما أحب لنفسي ال تأمرن على اثنني وال تولني مال يتيم لفظ
   ٣٥رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب وغريه عن عبد اهللا بن يزيد 

  باب من أحب الدخول فيها والقيام بكفالة اليتامى ملن يرى من نفسه قوة

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو القاسم علي بن املؤمل بن احلسن بن عيسى ثنا حممد  - ١٢٤٤٢وأمانة 
أنا عبد اهللا بن عبد الوهاب احلجيب ثنا عبد العزيز بن أيب حازم قال مسعت أيب حيدث عن سهل بن سعد بن أيوب 

أنا وكافل اليتيم يف اجلنة كهاتني وقال بأصبعه السبابة واليت : الساعدي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  تليها رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن عبد الوهاب 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا حيىي بن  - ١٢٤٤٣
أنا وكافل اليتيم له ولغريه : بكري ثنا مالك عن صفوان بن سليم أنه بلغه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  اهللا عليه و سلم بإصبعيه الوسطى واليت تلي اإلهبام  إذا اتقى اهللا يف اجلنة كهاتني وأشار النيب صلى

الساعي على : وهبذا اإلسناد عن صفوان بن سليم يرفعه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ١٢٤٤٤
األرملة واملسكني كاجملاهد يف سبيل اهللا وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل رواه البخاري يف الصحيح هكذا مرسال 

  أيب أويس عن مالك  عن بن

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا احلميدي ثنا سفيان  - ١٢٤٤٥
ثنا صفوان بن سليم عن امرأة يقال هلا أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

له أو لغريه يف اجلنة كهاتني وأشار سفيان بأصبعيه قال احلميدي قيل لسفيان فإن عبد أنا وكافل اليتيم : سلم قال 
الرمحن بن مهدي يقول إن سفيان أصوب يف هذا احلديث من مالك قال سفيان وما يدريه أدرك صفوان قالوا ال 

بنت مرة عن أبيها فمن ولكنه قال إن مالكا قاله عن صفوان عن عطاء بن يسار وقاله سفيان عن أنيسة عن أم سعيد 
أين جاء هبذا اإلسناد فقال سفيان ما أحسن ما قال لو قال لنا صفوان عن عطاء بن يسار كان أهون علينا من أن 

  جييء هبذا اإلسناد الشديد 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا  - ١٢٤٤٦
 بن مسلمة عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أيب الغيث موىل بن مطيع عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا عبد اهللا

الساعي على األرملة واملسكني كاجملاهد يف سبيل اهللا قال القعنيب وأحسبه قال كالقائم ال : صلى اهللا عليه و سلم 
   ٣٦القعنيب  يفتر والصائم ال يفطر رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن

  باب اإلمث يف أكل مال اليتيم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنا احلسن بن علي بن زياد ثنا عبد العزيز  - ١٢٤٤٧
بن عبد اهللا األويسي قال حدثين سليمان بن يسار عن ثور بن زيد عن أيب الغيث عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى 

اجتنبوا السبع املوبقات قالوا يا رسول اهللا وما هن قال الشرك باهللا والسحر وقتل النفس اليت : عليه و سلم قال اهللا 



حرم اهللا إال باحلق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتويل يوم الزحف وقذف الغافالت املؤمنات رواه البخاري يف 
   ٣٧آخر عن سليمان الصحيح عن عبد العزيز األويسي وأخرجه مسلم من وجه 

  باب وايل اليتيم يأكل من ماله إذا كان فقريا مكان قيامه عليه باملعروف

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى احلريي أنا إبراهيم بن أيب طالب أنا علي بن سلمة ثنا بن  - ١٢٤٤٨
كان غنيا فليستعفف ومن كان فقريا من : منري عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها يف قوله عز و جل 

فليأكل باملعروف أهنا نزلت يف وايل اليتيم إذا كان فقريا أن يأكل منه مكان قيامه عليه باملعروف رواه البخاري يف 
  الصحيح عن إسحاق ورواه مسلم عن أيب كريب كالمها عن بن منري 

بو داود ثنا محيد بن مسعدة أن خالد بن احلارث أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أ - ١٢٤٤٩
أن رجال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثهم قال ثنا حسني املعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

  فقال إين فقري ليس يل شيء ويل يتيم قال فقال كل من مال يتيمك غري مسرف وال مبادر وال متأثل 

يا بن أيب إسحاق املزكي أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أبو أمحد حممد بن عبد أخربنا أبو زكر - ١٢٤٥٠
جاء رجل إىل بن عباس فقال يا أبا عباس إن : الوهاب أنا جعفر بن عون أنا حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد قال 

ي قال إن كنت تبغي ضالة إبله وهتنأ يل إبال وأنا أمنح منها وأفقر ويف حجري يتيم وله إبل فما حيل يل من إبل يتيم
جرباها وتلوط حياضها وتسعى عليها فاشرب غري مضر بنسل وال ناهك يف حلب وقد روينا يف كتاب البيوع عن 

عمر وبن عباس يف قضاء ما أكل منه إذا أيسر وهو قول عبيدة وجماهد وسعيد بن جبري وأيب العالية وروينا عن 
   ٣٨اح ال يقضيه واهللا أعلم احلسن البصري وعطاء بن أيب رب

  باب خمالطة اليتيم يف الطعام

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو زكريا العنربي ثنا حممد بن عبد السالم ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا  - ١٢٤٥١
تيم إال ملا أنزل اهللا عز و جل وال تقربوا مال الي: جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال 

باليت هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إمنا يأكلون يف بطوهنم نارا وسيصلون سعريا انطلق من كان 
عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل الشيء من طعامه وشرابه فيحبس حىت يأكله أو 

اهللا عليه و سلم فأنزل اهللا عز و جل يسئلونك عن اليتامى يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول اهللا صلى 
   ٣٩قل إصالح هلم خري وإن ختالطوهم فاخوانكم فخلطوا طعامهم بطعامهم وشراهبم بشراهبم 

  باب ما جاء يف تأديب اليتيم

 الليث ثنا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ حدثين علي بن محشاذ ثنا يزيد بن اهليثم ثنا إبراهيم بن أيب - ١٢٤٥٢
األشجعي ثنا سفيان عن عبد اهللا بن أيب جنيح عن الزبري بن موسى عن احلسن العرين قال جاء رجل إىل النيب صلى 

إن يف حجري يتيما فأضربه قال ما كنت ضاربا فيه ولدك قال أفآكل قال باملعروف غري : اهللا عليه و سلم فقال 



روي من وجه آخر موصوال وهو ضعيف قد مضى ذكره يف كتاب  متأثل ماال وال واق مالك مباله هذا مرسل وقد
  البيوع 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو بكر  - ١٢٤٥٣
طاب حممد بن علي الوراق ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا حرب بن ميمون ثنا عوف عن أيب رجاء قال قال عمر بن اخل

  رحم اهللا رجال اجتر على يتيم بلطمة : رضي اهللا عنه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن مطر ثنا حيىي بن حممد قال وجدت يف كتايب عن عبيد  - ١٢٤٥٤
سألت عائشة رضي اهللا عنها عن أدب اليتيم قالت إين ألضرب : اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة عن مشيسة قالت 

   ٤٠أحدهم حىت ينبسط 

  باب ما جيوز للوصي أن يصنعه يف أموال اليتامى

قد مضى يف كتاب الزكاة والبيوع عن يوسف بن ماهك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال وعن عمر بن 
  اخلطاب رضي اهللا عنه من قوله ابتغوا يف أموال اليتامى ال تستهلكها الصدقة 

احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا حممد بن غالب ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة  وأخربنا أبو عبد اهللا - ١٢٤٥٥
  أن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه كان معه مال يتيم فكان يزكيه : عن منصور عن حبيب بن أيب ثابت 

عن أيوب بن أخربنا أبو بكر بن احلسن ثنا أبو العباس هو األصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان  - ١٢٤٥٦
كانت عائشة رضي اهللا : موسى وحيىي بن سعيد وعبد الكرمي بن أيب املخارق كلهم خيربه عن القاسم بن حممد قال 

  عنها تزكي أموالنا واهنا ليتجر هبا يف البحرين 

ا أمحد أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثن - ١٢٤٥٧
كانت تكون عنده أموال يتامى : بن منصور ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن سامل عن بن عمر قال 

  فيستسلفها ليحرزها من اهلالك وهو خيرج زكاهتا من أمواهلم 

أيب ثنا شعبة وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا حيىي بن حممد ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا  - ١٢٤٥٨
شهدت عبد اهللا يعين بن مسعود وأتاه رجل من مهدان على فرس أبلق فقال : عن أيب إسحاق قال مسعت صلة يقول 

إن رجال أوصى إيل وترك يتيما أفأشتري هذا الفرس أو فرسا آخر من ماله فقال عبد اهللا ال تشتر شيئا من ماله ويف 
   ٤١يئا من ماله الكتاب ال تشتر شيئا من ماله وال تستقرض ش

  باب من احتاط فأوصى بقضاء ديونه

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ إمالء أنبأ الشيخ أبو بكر أمحد بن إسحاق أنا أبو املثىن ثنا مسدد ثنا بشر بن  - ١٢٤٥٩
إين ال ملا حضر قتال أحد دعاين أيب من الليل فقال : املفضل ثنا أبو مسلمة ثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد اهللا قال 



أراين إال مقتوال يف أول من يقتل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإين واهللا ما أدع أحدا بعدي أعز 
علي منك بعد نفس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وان علي دينا فاقض عين ديين واستوص بأخواتك خريا قال 

تطب نفسي أن أتركه مع آخر يف قرب فاستخرجته بعد ستة فأصبحنا فكان أول قتيل فدفنته مع آخر يف قرب مث مل 
  أشهر فإذا هو كيوم وضعته غري أذنه 

وأخربنا أبو سعيد اخلليل بن أمحد بن حممد البسيت ثنا أبو العباس أمحد بن املظفر البكري أنا بن أيب  - ١٢٤٦٠
فذكره مبعناه : جابر بن عبد اهللا  خيثمة ثنا خالد بن خداش ثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أيب نضرة عن

  وقال يف آخره كيوم دفنته إال هنية عند رأسه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا موسى بن  - ١٢٤٦١
فيها عن عمر رضي فذكر قصة مقتل عمر رضي اهللا عنه و: إمساعيل ثنا أبو عوانة عن حصني عن عمرو بن ميمون 

اهللا عنه قال يا عبد اهللا بن عمر انظر ما علي من الدين فحسبوه فوجدوه مثانني ألفا أو حنو ذلك فقال إن ويف له مال 
آل عمر فأده من أمواهلم وإال فسل يف بين عدي بن كعب فإن مل تف أمواهلم فسل يف قريش وال تعدهم إىل غريهم 

  يف الصحيح عن موسى فأد عين هذا املال رواه البخاري 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو احلسن علي بن عيسى احلريي ثنا جعفر بن حممد بن سوار أنا  - ١٢٤٦٢
عبد الرمحن بن حممد بن سالم الطرسوسي ثنا أبو أسامة محاد بن أسامة ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهللا بن 

اجلمل دعاين فقمت إىل جنبه فقال يا بين انه ال يقتل اليوم إال ظاملا أو مظلوما وإين ملا وقف الزبري يوم : الزبري قال 
أراين سأقتل اليوم مظلوما وإن من أكرب مهي لديين افترى ديننا يبقى من مالنا شيئا يا بين بع مالنا واقض ديين 

اء الدين شيء فثلثه لولدك قال هشام وأوصي بالثلث وثلث الثلث لبين عبد اهللا بن الزبري فإن فضل من مالنا بعد قض
وكان بعض ولد عبد اهللا قد وازى بعض بين الزبري خبيب وعباد قال وله يومئذ سبع بنات قال عبد اهللا بن الزبري 

فجعل يوصيين بدينه ويقول يا بين إن عجزت عن شيء منه فاستعن مبوالي قال فواهللا ما دريت ما أراد حىت قلت يا 
هللا قال فواهللا ما وقعت يف كربة من دينه إال قلت يا موىل الزبري اقض عنه فيقضيه قال وقتل أبت من موالك قال ا

الزبري ومل يدع دينارا وال درمها إال أرضني منها الغابة واحد عشر دارا باملدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا 
تيه باملال فيستودعه إياه فيقول الزبري ال ولكن هو مبصر قال وإمنا كان دينه الذي عليه من الدين أن الرجل كان يأ

سلف إين أخشى عليه الضيعة وما ويل إمارة قط وال جباية وال خراجا وال شيئا قط إال أن يكون يف غزوة مع رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومع أيب بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم قال عبد اهللا بن الزبري فحسبت ما عليه من 

دين فوجدته ألفي ألف ومائيت ألف قال فلقي حكيم بن حزام عبد اهللا بن الزبري فقال يا بن أخي كم على أخي من ال
الدين قال فكتم وقال مائة ألف قال حكيم ما أرى أموالكم تسع هلذه قال فقال له عبد اهللا أفرأيتك إن كانت ألفي 

شيء فاستعينوين قال وكان الزبري اشترى الغابة بسبعني  ألف ومائيت ألف قال ما أراكم تطيقون هذا فإن عجزمت عن
ومائة ألف وباعها عبد اهللا بن الزبري بألف ألف وستمائة ألف مث قام فقال من كان له على الزبري دين فليوافنا بالغابة 

ركناها لكم قال قال فأتاه عبد اهللا بن جعفر وكان له على الزبري أربعمائة ألف فقال لعبد اهللا بن الزبري إن شئتم ت
عبد اهللا ال قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرمت شيئا فقال عبد اهللا ال قال فاقطعوا يل قطعة قال عبد اهللا 
لك من ههنا إىل ههنا قال فباعها منه فقضى دينه فأوفاه وبقي منها أربعة أسهم ونصف قال فقدم على معاوية وعنده 



زبري وبن زمعة فقال له معاوية كم قومت الغابة قال ستمائة ألف أو قال كل سهم مائة عمرو بن عثمان واملنذر بن ال
ألف قال كم بقي قال أربعة أسهم ونصف قال املنذر بن الزبري قد أخذت سهما مبائة ألف وقال عمرو بن عثمان قد 

ل قد أخذت سهم ونصف أخذت سهما مبائة ألف وقال بن زمعة قد أخذت سهما مبائة ألف فقال معاوية كم بقي قا
قال قد أخذت قد أخذت مبائة ألف ومخسني ألفا وقال وباع عبد اهللا بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف فلما 
فرغ بن الزبري من قضاء دينه قال بنو الزبري اقسم بيننا مرياثنا قال ال واهللا ال أقسم بينكم حىت أنادي باملوسم أربع 

لزبري دين فليأتين فلنقضه قال فجعل كل سنة ينادي باملوسم فلما مضى أربع سنني قسم سنني أال من كان له على ا
بينهم مرياثهم قال وكان للزبري أربع نسوة ورفع الثلث فأصاب كل امرأة منهن ألف ألف ومائيت ألف فجميع ماله 

   ٤٢امة مخسون ألف ألف ومائتا ألف رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن أيب أس

  باب ما جاء يف كتاب الوصية

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنا علي بن عمر احلافظ ثنا أبو حممد بن صاعد ثنا حممد بن زنبور ثنا  - ١٢٤٦٣
كانوا يكتبون يف صدور وصاياهم هذا ما أوصى : فضيل بن عياض عن هشام عن بن سريين عن أنس بن مالك قال 

يشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية ال به فالن بن فالن أوصى أنه 
ريب فيها وأن اهللا يبعث من يف القبور وأوصى من ترك بعده من أهله أن يتقوا اهللا حق تقاته وأن يصلحوا ذات 

يعقوب يا بين إن اهللا اصطفى لكم بينهم ويطيعوا اهللا ورسوله إن كانوا مؤمنني وأوصاهم مبا وصى به إبراهيم بنيه و
  الدين فال متوتن إال وأنتم مسلمون 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنا عبد الوهاب بن  - ١٢٤٦٤
أن يتقوا اهللا  كانت وصية بن سريين ذكر ما أوصى به حممد بن أيب عمرة بنيه وبين أهله: عطاء ثنا بن عون قال 

ويصلحوا ذات بينهم وأن يطيعوا اهللا ورسوله إن كانوا مؤمنني وأوصاهم مبا وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بين إن 
اهللا اصطفى لكم الدين فال متوتن إال وأنتم مسلمون وأوصاهم أن ال يدعوا أن يكونوا إخوان األنصار ومواليهم فإن 

  زنا والكذب وأوصاهم فيما ترك إن حدث يب حدث قبل أن أغري وصييت العفاف والصدق أتقى وأكرم من ال

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون  - ١٢٤٦٥
ما أوصى الربيع كتب الربيع بن خثيم وصيته بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا : أنا أبو حيان حيىي بن سعيد عن أبيه قال 

بن خثيم وأشهد اهللا عليه وكفى باهللا شهيدا وجازيا لعباده الصاحلني مثيبا اين رضيت باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد 
صلى اهللا عليه و سلم نبيا وإين آمر نفسي ومن أطاعين أن يعبد اهللا يف العابدين وحيمده يف احلامدين وأن ينصح 

   ٤٣جلماعة املسلمني 

  وديعةكتاب ال

 )١   

  باب ما جاء يف الترغيب يف أداء األمانات



أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد انا أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار ثنا  - ١٢٤٦٦
د املزين أنا عبد الكرمي بن اهليثم ثنا أبو اليمان ح وأنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو حمم

علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخربين شعيب عن الزهري قال أخربين سامل بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عمر 
كلكم راع ومسؤول عن رعيته اإلمام راع وهو مسؤول عن : أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

املرأة يف بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها واخلادم رعيته والرجل يف أهله راع وهو مسؤول عن رعيته و
يف مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته قال فسمعت هؤالء من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأحسب أن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال والرجل يف مال ابنه راع وهو مسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن 
يث علي بن حممد بن عيسى رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان وأخرجه مسلم من وجه آخر رعيته لفظ حد

  عن الزهري 

حدثنا الشيخ اإلمام أبو الطيب سهل بن حممد بن سليمان احلنفي رمحه اهللا أنا أبو عمر وحممد بن جعفر  - ١٢٤٦٧
ى بن محاد النرسي ثنا محاد بن سلمة عن داود بن بن حممد بن مطر ثنا أمحد بن احلسن بن نصر احلذاء ثنا عبد األعل

ثالث من كن فيه فهو منافق : أيب هند عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا اؤمتن خان وإذا وعد أخلف 

أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي ثنا حممد بن بشر بن مطر ثنا عبد  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا - ١٢٤٦٨
فذكره رواه مسلم يف الصحيح عن أيب نصر التمار وعبد : األعلى بن محاد وأبو نصر التمار قاال ثنا محاد بن سلمة 

  األعلى بن محاد 

ثنا يوسف بن يعقوب القاضي أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق  - ١٢٤٦٩
ثنا أبو الربيع ثنا إمساعيل بن جعفر ثنا نافع بن مالك بن أيب عامر أبو سهيل عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

آية املنافق ثالث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤمتن خان رواه البخاري يف : صلى اهللا عليه و سلم قال 
  اه مسلم عن قتيبة وحيىي بن أيوب عن إمساعيل الصحيح عن أيب الربيع ورو

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا علي بن سعيد النسوي ثنا سليمان بن  - ١٢٤٧٠
حرب ثنا أبو هالل عن قتادة عن أنس بن مالك قال قلما خطبنا نبينا صلى اهللا عليه و سلم أو قال النيب صلى اهللا 

  ال إميان ملن ال أمانة له وال دين ملن ال عهد له : سلم إال قال يف خطبته عليه و 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف إمالء أنا أبو إسحاق إبراهيم بن فراس املالكي مبكة ثنا علي بن عبد  - ١٢٤٧١
عبادة بن الصامت قال العزيز ثنا أبو عبيد ثنا إمساعيل بن جعفر عن عمرو بن أيب عمرو عن املطلب بن حنطب عن 

اضمنوا يل ستا من أنفسكم أضمن لكم اجلنة أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  وعدمت وأدوا إذا أؤمتنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم 

نا أبو األزهر ثنا األسود بن عامر ثنا أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ث - ١٢٤٧٢
القتل يف سبيل اهللا يكفر كل ذنب إال : سفيان الثوري عن عبد اهللا بن السائب عن زاذان عن بن مسعود قال 



األمانة يؤتى بصاحبها وإن كان قتل يف سبيل اهللا فيقال له أد أمانتك فيقول رب ذهبت الدنيا فمن أين أؤديها فيقول 
هلاوية حىت إذا أتى به إىل قرار اهلاوية مثلت له أمانته كيوم دفعت إليه فيحملها على رقبته يصعد هبا يف اذهبوا به إىل ا

النار حىت إذا رأى أنه خرج منها هوت وهوى يف أثرها أبد اآلبدين وقرأ عبد اهللا إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات 
  إىل أهلها 

أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا حيىي بن أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا  - ١٢٤٧٣
قال ال تنظروا إىل : بكري ثنا مالك عن عمر بن عبد الرمحن بن دالث عن أبيه أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

  صالة أحد وال إىل صيامه ولكن انظروا إىل من إذا حدث صدق وإذا اؤمتن أدى وإذا أشفى ورع 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد  - ١٢٤٧٤
ال يغرنك صالة رجل وال : الرزاق أنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

  صيامه من شاء صام ومن شاء صلى ولكن ال دين ملن ال أمانة له 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنا أبو أمحد محزة بن العباس العقيب ثنا عباس الدوري ثنا علي بن  - ١٢٤٧٥
إسحاق املروزي ثنا عبد اهللا بن املبارك ثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن بن أيب هالل عن عبد العزيز بن 

ال يعجبنكم من :  عنه وهو خيطب الناس يقول عمر عن عبيد بن أيب كالب أنه مسع عمر بن اخلطاب رضي اهللا
  الرجل طنطنته ولكنه من أدى األمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا حممد بن غالب ثنا عمرو بن  - ١٢٤٧٦
أول ما تفقدون من : معقل عن عبد اهللا بن مسعود قال  مرزوق أنا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن شداد بن

دينكم األمانة وآخر ما تفقدون الصالة وسيصلي أقوام ال دين هلم وفيما روى زياد بن عبد اهللا البكائي عن حممد بن 
 إسحاق بن يسار قال حدثين من ال أهتم عن عروة بن الزبري عن عائشة يف هجرة النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت

وأمر تعين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليا رضي اهللا عنه أن يتخلف عنه مبكة حىت يودي عن رسول اهللا صلى 
  اهللا عليه و سلم الودائع اليت كانت عنده للناس 

وعن حممد بن إسحاق قال أخربين حممد بن جعفر بن الزبري عن عروة بن الزبري عن عبد الرمحن بن  - ١٢٤٧٧
فذكر احلديث يف : ة قال حدثين رجال من قومي من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عومي بن ساعد

خروج النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فيه فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأقام علي بن أيب طالب رضي 
اليت كانت عنده للناس حىت إذا  اهللا عنه ثالث ليال وأيامها حىت أدى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الودائع

فرغ منها حلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهذا فيما أجاز يل أبو عبد اهللا احلافظ روايته عنه أن أبا الوليد 
   ٢الفقيه أخربهم ثنا احلسن بن علي بن خملد ثنا عمرو بن زرارة ثنا زياد فذكرمها 

  باب ال ضمان على مؤمتن



زم احلافظ أنا أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو شهاب أخربنا أبو حا - ١٢٤٧٨
أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه قضى يف وديعة كانت يف جراب : عن حجاج بن أرطأة عن أيب الزبري عن جابر 
  فضاعت من خرق اجلراب أن ال ضمان فيها 

أبو نصر العراقي أنبأ سفيان بن حممد ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن أخربنا أبو بكر األردستاين أنا  - ١٢٤٧٩
ليس على مؤمتن : الوليد ثنا سفيان عن جابر عن القاسم بن عبد الرمحن أن عليا وبن مسعود رضي اهللا عنهما قاال 

   ضمان وروينا عن شريح ليس على املستودع غري املغل ضمان وروي يف ذلك حديث مسند بإسناد ضعيف

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ ثنا احلسني بن إمساعيل ثنا عبد اهللا بن شبيب  - ١٢٤٨٠
حدثين إسحاق بن حممد ثنا يزيد بن عبد امللك عن حممد بن عبد الرمحن احلجيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

على مؤمتن وروى بن هليعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه ال ضمان : جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من استودع وديعة فال ضمان عليه 

أخربنا أبو القاسم عبد الواحد بن حممد بن إسحاق بن النجار املقرئ بالكوفة ثنا أبو جعفر حممد بن  - ١٢٤٨١
أن رجلني استودعا امرأة من : بن محاد عن أسباط عن مساك عن حنش  علي بن دحيم ثنا أمحد بن حازم ثنا عمرو

قريش مائة دينار على أن ال تدفعها إىل واحد منهما دون صاحبه حىت جيتمعا فأتاها أحدمها فقال إن صاحيب تويف 
يين الذي يل فادفعي إيل املال فأبت فاختلف إليها ثالث سنني واستشفع عليها حىت أعطته مث إن اآلخر جاء فقال أعط

فذهب هبا إىل عمر بن اخلطاب فقال له عمر رضي اهللا عنه هل بينة قال هي بينيت فقال ما أظنك إال ضامنة قالت 
أسألك يا أبا فالن أن ترفعنا إىل بن أيب طالب فأتوه وهو يطني حوضا له يف بستان وهو متزر بكساء فقصوا عليه 

  القصة فقال ائتين بصاحبك وايل متاعك 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو عمرو بن مطر وأبو احلسن السراج قاال أنا حممد بن حيىي بن سليمان  - ١٢٤٨٢
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : ثنا عاصم بن علي ثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك 

  ضمنه وديعة سرقت من بيت ماله 

الق بن علي أنا أبو بكر بن خنب أنا أبو إمساعيل الترمذي ثنا أيوب بن وأخربنا أبو القاسم عبد اخل - ١٢٤٨٣
سليمان حدثين أبو بكر بن أيب أويس عن سليمان بن بالل قال قال حيىي حدثين محيد الطويل رجل من أهل البصرة 

مها إياه أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه غرمه بضاعة كانت معه فسرقت أو ضاعت فغر: أن أنس بن مالك حدثه 
  عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه قال الشيخ حيتمل أنه كان فرط فيها فضمنها إياه بالتفريط واهللا أعلم 

وقد أخربنا أبو بكر القاضي ثنا أبو العباس األصم ثنا حممد بن سنان ثنا أبو عاصم ثنا أبو يونس القوي  - ١٢٤٨٤
ماال فوضعته مع مايل فهلك من بني مايل فرفعت إىل عمر  استودعت: قال مسعت الشعيب عن أنس بن مالك قال 

  فقال إنك ألمني يف نفسي ولكن هلكت من بني مالك فضمنته 



أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنا أبو احلسن حممد بن حممود املروزي ثنا حممد بن علي احلافظ ثنا  - ١٢٤٨٥
الرجل يودع الوديعة فيحركها يأخذ بعضها قال كان يقول يف : حممد بن املثىن ثنا األنصاري ثنا هشام عن احلسن 

   ٤٤إذا حركها فقد ضمن 

  كتاب قسم الفيء والغنيمة

 )١   

  باب بيان مصرف الغنيمة يف األمم اخلالية إىل أن أحلها اهللا تعاىل حملمد

اهللا إمالء أنا أبو  حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه - ١٢٤٨٦صلى اهللا عليه و سلم وألمته 
القاسم عبيد اهللا بن إبراهيم بن بالويه املزكي ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن مهام بن منبه 

حتل الغنائم ملن كان قبلنا ذلك بأن اهللا : قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل 
  فطيبها لنا رأى ضعفنا وعجزنا 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف ثنا عبد الرزاق أنا معمر  - ١٢٤٨٧
غزا نيب من األنبياء فقال : عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ك بضع امرأة وهو يريد أن يبين هبا وملا ينب وال آخر قد بىن بناء له وملا يرفع سقفها للقوم ال يتبعين رجل قد كان مل
وال آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر والدها فغدا فدنا من القرية حني صلى العصر أو قريبا من ذلك 

 عليه قال فجمعوا ما فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئا فحبست عليه حىت فتح اهللا
غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت ان تطعمه فقال فيكم غلول فليبايعين من كل قبيلة رجل فبايعوه فلصقت يد رجل 
بيده فقال فيكم الغلول فليبايعين قبيلتك فبايعته قبيلته فلصق يد رجلني أو ثالثة فقال فيكم الغلول أنتم غللتم قال 

من ذهب فوضعوه يف املال وهو بالصعيد فأقبلت النار فأكلت فلم حتل الغنائم ألحد من فاخرجوا له مثل رأس بقرة 
قبلنا ذلك بأن اهللا رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث بن املبارك عن 

  معمر ورواه مسلم عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق 

فظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس الدوري ثنا حماضر ثنا األعمش ح أخربنا أبو عبد اهللا احلا - ١٢٤٨٨
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا 

حتل الغنائم لقوم : عليه و سلم مل  أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا
سود الرؤوس قبلكم كانت جتمع فتنزل نار من السماء فتأكلها فلما كان يوم بدر أسرع الناس يف الغنائم فأنزل اهللا 

لفظ حديث أيب } لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم فيما أخذمت عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حالال طيبا { عز و جل 
حماضر وانه ملا كان يوم بدر أغاروا فيها قبل أن حتل هلم فأنزل اهللا عز و جل وزاد يف آخره  معاوية ويف رواية

  فأحلت هلم والباقي مبعناه 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنا هشيم عن  - ١٢٤٨٩
أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي كان : سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سيار عن يزيد الفقري عن جابر قال قال ر

كل نيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل كل أمحر وأسود وأحلت يل املغامن ومل حتل ألحد قبلي وجعلت يل األرض 
 طيبا وطهورا ومسجدا وأميا رجل أدركته الصالة صلى حيث كان ونصرت بالرعب بني يدي مسرية شهر وأعطيت

   ٢الشفاعة رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن سنان عن هشيم ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

  باب بيان مصرف الغنيمة يف ابتداء اإلسالم وأهنا كانت لرسول اهللا صلى اهللا

 عليه و سلم يضعها فيمن يراه ممن شهد الوقعة وممن مل يشهدها حىت نزل قوله عز و جل واعلموا أمنا غنمتم من
شيء فإن هللا مخسة وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وبن السبيل فكان اخلمس ألهل اخلمس وأربعة 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنا أبو  - ١٢٤٩٠أمخاسها ملن شهد الوقعة 
حممد بن عبيد اهللا املنادى ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة  علي إمساعيل بن حممد الصفار سنة سبع وثالثني وثالمثائة ثنا

نزلت يف أربع آيات أصبت سيفا يوم بدر فقلت يا رسول اهللا نفلنيه : عن مساك عن مصعب بن سعد عن سعد قال 
فقال ضعه من حيث أخذته مث قلت يا رسول اهللا نفلنيه فقال ضعه من حيث أخذته فقلت يا رسول اهللا نفلنيه 

ال غناء له قال ضعه من حيث أخذته ونزلت يسئلونك عن األنفال قل األنفال هللا والرسول إىل آخر  واجعلين كمن
  اآلية أخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة وقال اجعل كمن ال غناء له 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن حممد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أبو بكر  - ١٢٤٩١
جئت إىل النيب صلى : مان ابنا أيب شيبة قاال ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال وعث

اهللا عليه و سلم يوم بدر بسيف فقلت يا رسول اهللا إن اهللا قد شفي صدري اليوم من العدو فهب يل هذا السيف 
من مل يبل بالئي فبينا أنا إذ جاءين الرسول فقال  فقال إن هذا السيف ليس يل وال لك فذهبت وأنا أقول يعطاه اليوم

أجب فظننت أنه قد نزل يف شيء من كالمي فجئت فقال يل النيب صلى اهللا عليه و سلم إنك سألتين هذا السيف 
وليس هو يل وال لك فإن اهللا قد جعله يل فهو لك مث قرأ يسئلونك عن األنفال قل األنفال هللا والرسول إىل آخر 

  اآلية 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ حدثين علي بن عيسى بن إبراهيم احلريي ثنا أمحد بن النضر بن عبد  - ١٢٤٩٢
قال : الوهاب ثنا وهب بن بقية الواسطي ثنا خالد بن عبد اهللا عن داود بن أيب هند عن عكرمة عن بن عباس قال 

من النفل كذا وكذا قال فتقدم الفتيان ولزم  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم بدر من فعل كذا وكذا فله
املشيخة الرايات فلم يربحوها فلما فتح اهللا عليهم قالت املشيخة كنا ردءا لكم لو اهنزمتم فئتم إلينا فال تذهبوا 
 باملغنم ونبقى فأىب الفتيان وقالوا جعله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لنا فأنزل اهللا تبارك وتعاىل يسئلونك عن

} كما أخرجك ربك من بيتك باحلق وإن فريقا من املؤمنني لكارهون { األنفال قل األنفال هللا والرسول إىل قوله 
  يقول فكان ذلك خريا هلم وكذلك أيضا فأطيعوين فإين أعلم بعاقبة هذا منكم 

نا سهل بن عثمان ثنا أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو عمران التستري ث - ١٢٤٩٣
  مبعناه زاد فقسمها بينهم بالسواء : حيىي بن زكريا بن أيب زائدة عن داود بن أيب هند فذكره 



أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار العطاردي ثنا  - ١٢٤٩٤
بن احلارث عن سليمان بن موسى األشدق عن مكحول عن  يونس بن بكري عن بن إسحاق قال حدثين عبد الرمحن

أن رسول اهللا : أيب أمامة الباهلي قال سألت عبادة بن الصامت عن األنفال قال فينا أصحاب بدر نزلت وذلك 
صلى اهللا عليه و سلم حني التقى الناس ببدر نفل كل امرئ ما أصاب وكنا أثالثا ثلث يقاتلون العدو ويأسرون 

النفل وثلث قيام دون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيشون عليه كرة العدو حرسا له فلما  وثلث جيمعون
وضعت احلرب قال الذين أصابوا النفل هو لنا وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نفل كل امرئ ما أصاب 

لقوم وخلينا بينكم وبني النفل فما أنتم وقال الذين كانوا يقتلون ويأسرون واهللا ما أنتم بأحق منا لنحن شغلنا عنكم ا
بأحق به منا وقال الذين كانوا حيرسون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واهللا ما أنتم بأحق به منا لقد رأينا أن نقتل 
الرجال حني منحونا أكتافهم ونأخذ النفل ليس دونه أحد مينعه ولكنا خشينا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

لعدو فقمنا دونه فما أنتم بأحق به منا فلما اختلفنا وساءت أخالقنا انتزعه اهللا من أيدينا فجعله إىل رسول اهللا كرة ا
صلى اهللا عليه و سلم فقسمه على الناس عن بواء فكان يف ذلك تقوى اهللا وطاعته وطاعة رسول اهللا صلى اهللا عليه 

عن األنفال قل األنفال هللا والرسول فاتقوا اهللا وأصلحوا  و سلم وصالح ذات البني يقول اهللا عز و جل يسئلونك
ذات بينكم ورواه جرير بن حازم عن حممد بن إسحاق مع تقصري يف إسناده وقال فقسمه على السواء مل يكن فيه 

  يومئذ مخس 

ري ثنا حممد وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين دعلج بن أمحد السجزي ثنا عبد العزيز بن معاوية البص - ١٢٤٩٥
بن جهضم اخلرساين ثنا إمساعيل بن جعفر حدثين عبد الرمحن بن احلارث عن سليمان األشدق عن مكحول عن أيب 

خرج رسول : سالم عن أيب أمامة الباهلي صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن عبادة بن الصامت أنه قال 
هزمهم اهللا اتبعهم طائفة من املسلمني يقتلوهنم وأحدقت طائفة  اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل بدر فلقى العدو فلما

برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واستولت طائفة بالعسكر فلما كفى اهللا العدو ورجع الذين قتلوهم قالوا لنا النفل 
سلم واهللا ما أنتم حنن قتلنا العدو وبنا نفاهم اهللا وهزمهم وقال الذين كانوا أحدقوا برسول اهللا صلى اهللا عليه و 

بأحق منا هو لنا حنن أحدقنا برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال ينال العدو منه غرة وقال الذين استولوا على 
العسكر واهللا ما أنتم بأحق به منا حنن استولينا على العسكر فأنزل اهللا تبارك وتعاىل يسئلونك عن األنفال قل 

وأصلحوا ذات بينكم إىل قوله إن كنتم مؤمنني فقسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و األنفال هللا والرسول فاتقوا اهللا 
  سلم بينهم عن فواق 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا أبو عوانة وشيبان  - ١٢٤٩٦
ك الذي سألتين عنه أشهد عثمان رضي اهللا أما قول: عن عثمان بن عبد اهللا بن موهب عن بن عمر أنه قال لرجل 

عنه بدرا فإنه شغل بابنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فضرب له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بسهمه وذكر 
  احلديث أخرجه البخاري من حديث أيب عوانة 

بغدادي أنا حممد بن عمرو بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو جعفر حممد بن حممد بن عبد اهللا ال - ١٢٤٩٧
  خالد ثنا أيب ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة 



وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن عتاب ثنا أبو  - ١٢٤٩٨
عيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه حممد القاسم بن عبد اهللا بن املغرية اجلوهري أنا إمساعيل بن أيب أويس حدثين إمسا

يف مغازي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف تسمية من شهد بدرا ومن ختلف عنه فضرب له : موسى بن عقبة 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بسهمه عثمان بن عفان بن أيب العاص ختلف على امرأته رقية بنت رسول اهللا صلى 

تخلف عليها حىت توفيت يوم قدم أهل بدر املدينة فضرب له رسول اهللا صلى اهللا اهللا عليه و سلم وكانت وجعة ف
عليه و سلم بسهمه قال وأجري يا رسول اهللا قال وأجرك قال وقدم طلحة بن عبيد اهللا من الشام بعد ما رجع 

سهمك قال  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بدر فكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سهمه فقال لك
واجري يا رسول اهللا قال وأجرك وقدم سعيد بن زيد من الشام بعد مقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكرم 
من بدر فكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سهمه فقال لك سهمك قال واجري يا رسول اهللا قال وأجرك 

بدر فرجعه وأمره على املدينة وضرب له بسهمه مع  وأبو لبابة خرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل
أصحاب بدر وخوات بن جبري خرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت بلغ الصفراء فأصاب ساقه حجر 

فرجع فضرب له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بسهمه وعاصم بن عدي خرج زعموا مع رسول اهللا صلى اهللا 
الروحاء فضرب له بسهمه واحلارث بن الصمة كسر بالروحاء فضرب له النيب صلى عليه و سلم فرده فرجع من 

اهللا عليه و سلم بسهمه لفظ حديث موسى بن عقبة وحديث عروة مبعناه وزاد يف حديث عروة احلارث بن حاطب 
ثنا عثمان رده وضرب له بسهمه أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس 

بن سعيد الدارمي ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس يف سورة 
األنفال قوله يسئلونك عن األنفال قل األنفال هللا والرسول قال األنفال املغامن كانت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ملسلمني أتوا به فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول فسألوا سلم خالصة ليس ألحد منها شيء ما أصاب سرايا ا
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يعطيهم منها قال اهللا تبارك وتعاىل يسئلونك عن األنفال قل األنفال يل جعلتها 

ز و جل لرسويل ليس لكم منها شيء فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم إىل قوله إن كنتم مؤمنني مث أنزل اهللا ع
وأعلموا إمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه وللرسول مث قسم ذلك اخلمس لرسول اهللا ولذي القرىب يعين قرابة النيب 
صلى اهللا عليه و سلم واليتامى واملساكني واجملاهدين يف سبيل اهللا وجعل أربعة أمخاس الغنيمة بني الناس الناس فيه 

  سهم كذا وقع يف الكتاب واجملاهدين وهو غلط إمنا هو بن السبيل سواء للفرس سهمان ولصاحبه سهم وللراجل 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو صاحل حمبوب بن موسى أنا أبو إسحاق  - ١٢٤٩٩
ن رسول كا: الفزاري عن عبد اهللا بن شوذب حدثين عامر بن عبد الواحد عن بن بريدة عن عبد اهللا بن عمرو قال 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أصاب غنيمة أمر بالال فينادي يف الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسها ويقسمها فجاء 
رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال يا رسول اهللا هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة فقال أمسعت بالال نادى ثالثا قال 

   ٣كن أنت جتيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك  نعم قال فما منعك أن جتيء به فاعتذر فقال

  باب وجوب اخلمس يف الغنيمة والفىء ومن قال ال ختمس اجلزية وما يف معناها

قال اهللا تبارك وتعاىل واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وبن 
ما أفاء اهللا على رسوله { نهم فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب إىل قوله السبيل وقال وما أفاء اهللا على رسوله م



قال الشافعي والغنيمة والفىء } من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وبن السبيل 
إمنا خيمس ما أوجف عليه جيتمعان يف أن فيهما معا اخلمس من مجيعهما ملن مساه اهللا له يف اآليتني معا وقال يف القدمي 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ١٢٥٠٠
يقول إن وفد عبد القيس ملا قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : شعبة عن أيب مجرة قال مسعت بن عباس 

ال مرحبا بالوفد غري اخلزايا وال الندامى فقالوا يا رسول اهللا إنا حي من ربيعة وإنا قال ممن القوم قالوا من ربيعة ق
نأتيك من شقة بعيدة وأنه حيول بيننا وبينك هذا احلي من كفار مضر وإنا ال نصل إليك إال يف الشهر احلرام فمرنا 

يه و سلم آمركم بأربع وأهناكم عن بأمر فصل ندعو إليه من وراءنا وندخل به اجلنة فقال رسول اهللا صلى اهللا عل
أربع آمركم باإلميان باهللا وحده أتدرون ما اإلميان باهللا شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من املغامن اخلمس وأهناكم عن أربع عن الدباء واحلنتم 

ري واملزفت ورمبا قال واملقري فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن والنق
  اجلعد عن شعبة وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة 

أخربنا اإلمام أبو الفتح العمري ناصر بن احلسني ثنا أبو حممد عبد الرمحن بن أيب شريح أنا أبو القاسم  - ١٢٥٠١
  بإسناده ومعناه : علي بن اجلعد أنا شعبة فذكره البغوي ثنا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا يوسف بن  - ١٢٥٠٢
 أن النيب صلى اهللا: منازل التيمي أنا عبد اهللا بن إدريس األودي ثنا خالد بن أيب كرمية عن معاوية بن قرة عن أبيه 

  عليه و سلم بعث أباه جد معاوية إىل رجل أعرس بامرأة أبيه فضرب عنقه ومخس ماله 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممود بن خالد ثنا حممد بن عائذ ثنا الوليد  - ١٢٥٠٣
العزيز كتب أن من سأل عن أن عمر بن عبد : ثنا عيسى بن يونس حدثين فيما حدثه بن لعدي بن عدي الكندي 

مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فرءاه املؤمنون عدال موافقا لقول النيب صلى اهللا عليه 
و سلم جعل اهللا احلق على لسان عمر وقلبه فرض األعطية وعقد ألهل األديان ذمة مبا فرض عليهم من اجلزية مل 

 ٤اية عمر بن عبد العزيز عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه منقطعة واهللا أعلم يضرب فيها خبمس وال مغنم رو
باب بيان مصرف أربعة امخاس الفيء يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأهنا كانت له خاصة دون املسلمني 

عباس حممد بن يعقوب أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو ال - ١٢٥٠٤يضعها حيث أراه اهللا عز و جل 
: انا الربيع بن سليمان أنا الشافعي قال مسعت بن عيينة حيدث عن الزهري أنه مسع مالك بن أوس بن احلدثان يقول 
مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه والعباس وعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما خيتصمان إليه يف أموال النيب 

اهللا عنه كانت أموال بين النضري مما أفاء اهللا على رسوله مما مل يوجف عليه صلى اهللا عليه و سلم فقال عمر رضي 
املسلمون خبيل وال ركاب فكانت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خالصا دون املسلمني وكان رسول اهللا صلى 

اهللا مث تويف رسول  اهللا عليه و سلم ينفق منها على أهله نفقة سنة فما فضل جعله يف الكراع والسالح عدة يف سبيل
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوليها أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه مبثل ما وليها به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث 
وليتها مبثل ما وليها به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأبو بكر الصديق رضي اهللا عنه مث سألتماين أن أوليكماها 

عمال فيها مبثل ما وليها به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث وليها به أبو بكر مث وليتها به فوليتكماها على أن ت



فجئتماين ختتصمان أتريدان أن أدفع إىل كل واحد منكما نصفا أتريدان مين قضاء غري ما قضيت به بينكما أوال فال 
إن عجزمتا عنها فادفعاها إيل أكفيكماها والذي بإذنه تقوم السماوات واألرض ال أقضي بينكما قضاء غري ذلك ف

قال الشافعي فقال يل سفيان مل أمسعه من الزهري ولكن أخربنيه عمرو بن دينار عن الزهري قلت كما قصصت قال 
نعم أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث بن عيينة خمتصرا قال الشافعي ومعىن قول عمر لرسول اهللا 

  يريد ما كان يكون للموجفني وذلك أربعة أمخاس  صلى اهللا عليه و سلم خاصة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إمساعيل بن  - ١٢٥٠٥
إسحاق ثنا إبراهيم بن محزة ثنا حامت بن إمساعيل عن أسامة بن زيد عن بن شهاب عن مالك بن أوس بن احلدثان قال 

بينما أنا جالس يف أهلي حني متتع النهار إذ أتى رسول عمر بن اخلطاب فقال أجب أمري املؤمنني فانطلقت حىت : 
أدخل عليه فذكر احلديث بطوله يف حماورة علي وعباس رضي اهللا عنهما فقال عمر أنا أحدثكم عن هذا األمر إن 

ما أفاء اهللا على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من اهللا خص رسوله بشيء من هذا الفيء مل يعطه أحدا غريه مث قرأ 
وكانت هذه خاصة لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما } واهللا على كل شيء قدير { خيل وال ركاب حىت بلغ 

اختارها دونكم وال استأثر هبا عليكم ولكن أعطاكموها وبثها فيكم حىت بقي منها هذا املال فكان رسول اهللا صلى 
و سلم ينفق منها على أهله سنتهم من هذا مث يأخذ ما بقي منها فيجعله جمعل مال اهللا فعمل بذلك رسول اهللا عليه 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم حياته وذكر باقي احلديث مث قال أسامة بن زيد أخربين حممد بن املنكدر عن مالك بن 
فيما حيتج به كان لرسول اهللا صلى اهللا  أوس حنو هذا احلديث قال بن شهاب أخربين مالك بن أوس أن عمر قال

عليه و سلم ثالثة صفايا بنو النضري وخيرب وفدك فأما بنو النضري فكانت حبسا لنوائبه وأما فدك فكانت البن 
السبيل وأما خيرب فجزأها ثالثة أجزاء فقسم منها جزئني بني املسلمني وحبس جزءا لنفسه ونفقة أهله فما فضل عن 

  لى فقراء املهاجرين نفقة أهله رده ع

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن عبيد ثنا بن ثور عن معمر عن  - ١٢٥٠٦
قال صاحل النيب صلى اهللا عليه و سلم أهل فدك وقرى } فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب { يف قوله : الزهري 

} فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب { وما آخرين فأرسلوا إليه بالصلح قال قد مساها ال أحفظها وهو حماصر ق
يقول بغري قتال قال الزهري وكانت بنو النضري للنيب صلى اهللا عليه و سلم خالصا مل يفتحوها عنوة افتتحوها على 

لني كانت هبما حاجة صلح فقسمها النيب صلى اهللا عليه و سلم بني املهاجرين مل يعط األنصار منها شيئا إال رج
ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا 

  عليه و سلم مبعناه 

وأخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أنا إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا أبو أمحد بن فارس ثنا  - ١٢٥٠٧
البخاري قال قال يل إبراهيم بن حيىي بن حممد حدثين أيب عن أيب حذيفة قال أخربين عمي زياد بن حممد بن إمساعيل 

ملا فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بين النضري انزل اهللا عز و : صيفي عن أبيه عن جده صهيب بن سنان قال 
كاب وكانت للنيب صلى اهللا عليه و سلم جل عليه ما أفاء اهللا على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل وال ر

خاصة فقسمها للمهاجرين وأعطى رجلني منها من األنصار سهل بن حنيف وبن عبد املنذر يعين أبا لبابة وأعطى أبا 
بكر وأعطى عمر بن اخلطاب بئر حزم وأعطى صهيبا وأعطى سهل بن حنيف وأبا دجانة مال األخوين وأعطى عبد 



باب بيان مصرف أربعة أمخاس  ٥قال له مال سليمان وأعطى الزبري البئر رضي اهللا عنهم الرمحن البئر وهو الذي ي
الفيء بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأهنا جتعل حيث كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جيعل فضول 

ربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخ - ١٢٥٠٨غالت تلك األموال مما فيه صالح اإلسالم وأهله وأهنا مل تكن موروثة عنه 
ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق أنا أبو املثىن وحممد بن إبراهيم البوشنجي وحممد بن هارون األزدي ح قال وأخربين 
دعلج بن أمحد السجزي وأبو زكريا حيىي بن حممد العنربي وحممد بن جعفر املزكي قالوا ثنا أبو عبد اهللا حممد بن 

عبد اهللا بن حممد بن أمساء ثنا جويرية بن أمساء عن مالك بن أنس عن حممد بن شهاب  إبراهيم العبدي قالوا ثنا
أرسل إيل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فجئته حني تعاىل النهار : الزهري أن مالك بن أوس بن احلدثان حدثه قال 

قال يل يا مال انه قد دف أهل فقال فوجدته يف بيته جالسا على سرير مفضيا إىل رماله متكئا على وسادة من آدم ف
أبيات من قومك وقد أمرت فيهم برضخ فخذه فاقسمه بينهم فقلت لو أمرت هبذا غريي قال خذه يا مال قال فجاء 
يرفأ فقال هل لك يا أمري املؤمنني يف عثمان وعبد الرمحن بن عوف والزبري وسعد قال عمر نعم فأذن هلم فدخلوا مث 

لي قال نعم فأذن هلما قال عباس يا أمري املؤمنني اقض بيين وبني هذا الكاذب اآلمث جاء فقال هل لك يف عباس وع
الغادر اخلائن فقال بعض القوم أجل يا أمري املؤمنني فاقض بينهم وأرحهم قال مالك بن أوس فخيل ايل أهنم كانوا 

أتعلمون أن رسول اهللا ]  ٢٩٨ص [ قدموهم لذلك قال عمر أنشدكم اهللا الذي بإذنه تقوم السماوات واألرض 
صلى اهللا عليه و سلم قال ال نورث وان ما تركنا صدقة قالوا نعم مث أقبل على عباس وعلي رضي اهللا عنهما فقال 
أنشدكما باهللا الذي بإذنه تقوم السماء واألرض أتعلمان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال نورث وان ما 

إن اهللا تبارك وتعاىل كان خص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خباصة مل خيص هبا تركنا صدقة قاال نعم قال عمر ف
أحدا غريه قال ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرىب وما أدري هل قرأ اآلية اليت قبلها 

ر عليكم وال أخذها دونكم حىت بقي أم ال قال فقسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينكم النضري فواهللا ما استأث
هذا املال فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأخذ منه نفقة سنة مث جيعل ما بقي أسوة املال مث قال أنشدكم باهللا 

الذي بإذنه تقوم السماء واألرض أتعلمون ذلك قالوا نعم مث نشد عباسا وعليا رضي اهللا عنهما مبثل ما نشد به القوم 
ذلك قاال نعم قال فلما تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أبو بكر أنا ويل رسول اهللا صلى اهللا عليه أتعلمان 

و سلم فجئتما تطلب مرياثك من بن أخيك ويطلب هذا مرياث امرأته من أبيها فقال أبو بكر رضي اهللا عنه قال 
ماه كاذبا آمثا غادرا خائنا واهللا يعلم أنه لصادق بار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال نورث ما تركنا صدقة فرأيت

راشد تابع للحق مث تويف أبو بكر فقلت أنا ويل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وويل أيب بكر رضي اهللا عنه 
مجيع  فرأيتماين كاذبا آمثا غادرا خائنا واهللا يعلم أين صادق بار راشد تابع للحق فوليتها مث جئتين أنت وهذا وأنتما

وأمركما واحد فقلتما ادفعها إلينا فقلت ان شئتما دفعتها اليكما على أن عليكما عهد اهللا أن تعمال فيه بالذي كان 
يعمل به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخذمتاها بذلك فقال أكذلك قاال نعم مث جئتماين ألقضي بينكما ال واهللا 

عة فإن عجزمتا عنها فرداها ايل رواه مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن ال أقضي بينكما بغري ذلك حىت تقوم السا
  حممد بن أمساء ورواه البخاري عن إسحاق بن حممد الفروي عن مالك 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد  - ١٢٥٠٩
جاءين رسول عمر : الرزاق أنا معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن احلدثان قال بن منصور الرمادي ثنا عبد 

رضي اهللا عنه فأتيته فقال انه قد حضر يف املدينة أهل أبيات من قومك وقد أمرنا هلم برضخ فخذه فاقسمه فقلت يا 
اله يرفأ فقال هذا عثمان وعبد أمري املؤمنني مر به غريي قال اقبضه أيها املرء قال فبينا أنا على ذلك دخل عليه مو



الرمحن والزبري وسعد وال أدري أذكر طلحة أم ال يستأذنون عليك قال ائذن هلم مث مكث ساعة فقال هذا العباس 
وعلي رضي اهللا عنهما يستأذنان عليك قال فأذن هلما فدخال قال فقال العباس يا أمري املؤمنني اقض بيين وبني هذا 

هما وأرح كل واحد منهما من صاحبه فإهنما قد طالت خصومتهما قال ومها حينئذ قال فقال القوم أقض بين
خيتصمان فيما أفاء اهللا على رسوله من أموال بين النضري قال القوم أجل اقض بينهما وأرح كل واحد منهما من 

أن رسول اهللا صاحبه قال فقال عمر رضي اهللا عنه أنشدكم باهللا الذي بإذنه تقوم السماوات واألرض أتعلمون 
صلى اهللا عليه و سلم قال ال نورث ما تركنا صدقة فقال القوم نعم قد قال ذلك مث أقبل عليهما فقاال مثل ذلك 
فقال عمر رضي اهللا عنه إين سأخربكم عن هذا املال ان اهللا عز و جل خص نبيه صلى اهللا عليه و سلم بشيء مل 

آلية قال واهللا ما حازها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دونكم وال يعطه غريه قال ما أفاء اهللا على رسوله منهم ا
استأثرها عليكم لقد قسمها فيكم وبثها فيكم حىت بقي هذا املال وكان ينفق على أهله منه سنته ورمبا قال معمر 

 عليه و سلم حيبس قوت أهله منه سنة مث جيعل ما بقي منه جمعل مال اهللا عز و جل فلما تويف رسول اهللا صلى اهللا
قال أبو بكر أنا ويل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعمل فيها مبا كان يعمل مث أقبل على علي والعباس رضي اهللا 
عنهما مث قال وانتما تزعمان أنه فيها ظامل واهللا يعلم أنه فيها صادق بار تابع للحق مث وليتها بعد أيب بكر رضي اهللا 

فيها مبا عمل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأبو بكر وأنتما تزعمان أين فيها ظامل عنه سنتني من إماريت ففعلت 
واهللا يعلم أين فيها صادق بار تابع للحق مث جئتماين جاءين هذا يعين العباس رضي اهللا عنه يسألين مرياثه من بن أخيه 

ت لكما ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجاءين هذا يريد عليا رضي اهللا عنه يسألين مرياث امرأته من أبيها فقل
قال ال نورث ما تركناه صدقة مث بدا يل أن أدفعها إليكما فأخذت عليكما عهد اهللا وميثاقه أن تعمال فيها مبا عمل 
فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأبو بكر بعده وأياما وليتها فقلتما أدفعها إلينا على ذلك فتريدان مين قضاء 

 هذا والذي بإذنه تقوم السماء واألرض ال أقضي بينكما فيها بقضاء غري هذا إن كنتما عجزمتا عنها فادفعاها إيل غري
قال فغلبه علي رضي اهللا عنه عليها فكانت بيد علي رضي اهللا عنه مث بيد حسن مث بيد حسني مث بيد علي بن احلسني 

كانت بيد عبد اهللا بن حسن حىت ويل يعين بين العباس  مث بيد حسن بن حسن مث بيد زيد بن حسن قال معمر مث
  فقبضوها رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغريه عن عبد الرزاق 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن علي بن أمحد بن قرقوب التمار هبمذان ثنا إبراهيم بن  - ١٢٥١٠
أن عمر بن اخلطاب رضي : لزهري أخربين مالك بن أوس بن احلدثان النصري احلسني ثنا أبو اليمان أنا شعيب عن ا

اهللا عنه دعاه بعد ما ارتفع النهار قال فدخلت عليه فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبني الرمال فراش 
م برضخ متكئا على وسادة من آدم فقال يا مالك إنه قد قدم من قومك أهل أبيات حضروا املدينة قد أمرت هل

فاقبضه فاقسمه بينهم فقلت له يا أمري املؤمنني لو أمرت بذلك غريي فقال اقبضه أيها املرء فبينا أنا عنده إذ جاء 
حاجبه يرفأ فقال هل لك يف عثمان وعبد الرمحن والزبري وسعد يستأذنون قال نعم فادخلهم فلبث قليال مث جاءه 

م فأذن هلما فلما دخال قال عباس يا أمري املؤمنني اقض بيين وبني هذا فقال هل لك يف علي والعباس يستأذنان قال نع
لعلي ومها خيتصمان يف انصراف الذي أفاء اهللا على رسوله من أموال بين النضري فقال الرهط يا أمري املؤمنني اقض 

م السماء واألرض هل بينهما وأرح أحدمها من اآلخر فقال عمر رضي اهللا عنه اتئدوا أناشدكم باهللا الذي بإذنه تقو
تعلمون أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال نورث ما تركنا صدقة يريد نفسه قالوا قد قال ذلك فاقبل عمر على 

علي وعباس رضي اهللا عنهما فقال أنشدكما باهللا أتعلمان أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ذلك قاال نعم قال فإين 
كان خص رسوله صلى اهللا عليه و سلم من هذا الفيء بشيء مل يعطه أحدا غريه فقال  أحدثكم عن هذا األمر إن اهللا



اهللا ما أفاء اهللا على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب ولكن اهللا يسلط رسله على من يشاء واهللا 
ها دونكم وال استأثرها على كل شيء قدير وكانت هذه خالصة لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فواهللا ما احتاز

عليكم لقد أعطاكموها وبثها فيكم حىت بقي منها هذا املال فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينفق على أهله 
نفقة سنتهم من هذا املال مث يأخذ ما بقي فيجعله جبعل مال اهللا فعمل بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حياته 

 عليه و سلم فقال أبو بكر فأنا ويل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقبضه أبو بكر مث تويف رسول اهللا صلى اهللا
فعمل فيه مبا عمل فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنتم حينئذ وأقبل على علي وعباس رضي اهللا عنهما 

تابع للحق مث تويف اهللا أبا بكر  تذكران أن أبا بكر رضي اهللا عنه فيه كما تقوالن واهللا يعلم أنه فيه لصادق بار راشد
رضي اهللا عنه فقلت أنا ويل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأيب بكر رضي اهللا عنه فقبضته سنتني من إماريت أعمل 

فيه مبثل ما عمل فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومبا عمل فيه أبو بكر رضي اهللا عنه وأنتم حينئذ وأقبل على 
رضي اهللا عنهما تذكران أين فيه كما تقوالن واهللا يعلم أين فيه لصادق راشد تابع للحق مث جئتماين علي والعباس 

كالكما وكلمتكما واحدة وأمركما مجيع فجئتين يعين عباسا فقلت لكما إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال 
فعته إليكما على أن عليكما عهد اهللا وميثاقه نورث ما تركنا صدقة فلما بدا يل أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما د

لتعمالن فيه مبا عمل به فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأبو بكر رضي اهللا عنه ومبا عملت به فيه منذ وليته 
 وإال فال تكلمان فقلتما ادفعه إلينا بذلك فدفعته إليكما بذلك أفتلتمسان مين قضاء غري ذلك واهللا الذي بإذنه تقوم

السماء واألرض ال أقضي فيه بقضاء غري ذلك حىت تقوم الساعة فإن عجزمتا عنه فادفعاه إيل فأنا أكفيكما قال 
فحدثت هذا احلديث عروة بن الزبري قال صدق مالك بن أوس أنا مسعت عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 

 بكر يسألنه مثنهن مما أفاء اهللا على رسوله صلى تقول أرسل أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عثمان إىل أيب
اهللا عليه و سلم فقلت أنا أردهن عن ذلك فقلت هلن أال تتقني اهللا أمل تعلمن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
كان يقول ال نورث يريد بذلك نفسه ما تركنا صدقة إمنا يأكل آل حممد من هذا املال فانتهت أزواج رسول اهللا 

اهللا عليه و سلم إىل ما اخترهتن وكان أبو هريرة يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول والذي صلى 
نفسي بيده ال يقتسم ورثيت شيئا ما تركنا صدقة فكانت هذه الصدقة بيد علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وطالت 

ض عنها عباس مث كانت بعد علي رضي اهللا عنه فيه خصومتهما فأىب عمر رضي اهللا عنه أن يقسمها بينهما حىت أعر
بيد حسن بن علي مث بيد حسني بن علي مث بيد علي بن حسني وحسن بن حسن كالمها كانا يتداوالهنا مث بيد زيد 

  بن حسن وهي صدقة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حقا رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان 

ن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا حدثنا أبو بكر حممد ب - ١٢٥١١
شعبة ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عمرو بن مرزوق أنا شعبة عن عمرو بن مرة 

خل العباس وعلي رضي عن أيب البختري قال مسعت حديثا من رجل فأعجبين فقلت اكتبه يل فأتى به مكتوبا مزبرا د
اهللا عنهما على عمر رضي اهللا عنه وعنده طلحة والزبري وسعد وعبد الرمحن رضي اهللا عنهما ومها خيتصمان فقال 

كل : عمر لطلحة والزبري وعبد الرمحن وسعد رضي اهللا عنهم أمل تعلموا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
كساهم أنا ال نورث قالوا بلى قال فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينفق مال النيب صدقة إال ما أطعمه أهله و

من ماله على أهله ويتصدق بفضله مث تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوليها أبو بكر سنتني فكان يصنع الذي 
اود مث تويف إىل كان يصنع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لفظ حديث عمرو بن مرزوق وليس يف حديث أيب د

  آخره 



أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور  - ١٢٥١٢
أن فاطمة والعباس رضي اهللا عنهما أتيا : ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها 

ا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومها حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيرب أبا بكر يلتمسان مرياثهم
فقال هلما أبو بكر مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال نورث ما تركناه صدقة إمنا يأكل آل حممد من 

د إال صنعته قال فغضبت فاطمة هذا املال واهللا إين ال أدع أمرا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصنعه بع
رضي اهللا عنها وهجرته فلم تكلمه حىت ماتت فدفنها علي رضي اهللا عنه ليال ومل يؤذن هبا أبا بكر رضي اهللا عنه 

قالت عائشة رضي اهللا عنها فكان لعلي رضي اهللا عنه من الناس وجه حياة فاطمة رضي اهللا عنها فلما توفيت فاطمة 
وه الناس عنه عند ذلك قال معمر قلت للزهري كم مكثت فاطمة بعد النيب صلى اهللا رضي اهللا عنها انصرف وج

عليه و سلم قال ستة أشهر فقال رجل للزهري فلم يبايعه علي رضي اهللا عنه حىت ماتت فاطمة رضي اهللا عنها قال 
ن راهويه وغريه وال أحد من بين هاشم رواه البخاري يف الصحيح من وجهني عن معمر ورواه مسلم عن إسحاق ب

عن عبد الرزاق وقول الزهري يف قعود علي عن بيعة أيب بكر رضي اهللا عنه حىت توفيت فاطمة رضي اهللا عنها 
منقطع وحديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه يف مبايعته إياه حني بويع بيعة العامة بعد السقيفة أصح ولعل 

  يها ثانيا وقيامه بواجباهتا واهللا أعلم الزهري أراد قعوده عنها بعد البيعة مث هنوضه إل

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر حممد بن حممد الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي  - ١٢٥١٣
قال قلت أليب اليمان أخربك شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال حدثين عروة بن الزبري أن عائشة رضي اهللا عنها 

طمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أرسلت إىل أيب بكر رضي اهللا عنه تسأله مرياثها من رسول أن فا: أخربته 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم مما أفاء اهللا على رسوله صلى اهللا عليه و سلم وفاطمة حينئذ تطلب صدقة النيب صلى اهللا 

شة رضي اهللا عنها فقال أبو بكر رضي اهللا عنه أن عليه و سلم اليت باملدينة وفدك وما بقي من مخس خيرب قالت عائ
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال نورث ما تركنا صدقة إمنا يأكل آل حممد من هذا املال يعين مال اهللا ليس 
د هلم أن يزيدوا على املأكل وإين واهللا ال أغري صدقات النيب صلى اهللا عليه و سلم عن حاهلا اليت كانت عليه يف عه

النيب صلى اهللا عليه و سلم وألعملن فيها مبا عمل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيها فأىب أبو بكر أن يدفع إىل 
فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على أيب بكر رضي اهللا عنهما من ذلك فقال أبو بكر لعلي رضي اهللا عنهما والذي 

أحب إيل أن أصل من قرابيت فأما الذي شجر بيين وبينكم من  نفسي بيده لقرابة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
هذه الصدقات فإين ال آلو فيها عن اخلري وإين مل أكن ألترك فيها أمرا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصنعه 

  فيها إال صنعته رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان 

و سهل أمحد بن حممد بن زياد القطان ثنا حممد بن إمساعيل السلمي ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أب - ١٢٥١٤
عبد العزيز األويسي حدثين إبراهيم بن سعد عن صاحل عن بن شهاب قال أخربين عروة بن الزبري أن عائشة أم 

اة رسول اهللا أن فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سألت أبا بكر بعد وف: املؤمنني رضي اهللا عنها أخربته 
صلى اهللا عليه و سلم أن يقسم هلا مرياثها مما ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مما أفاء اهللا فقال هلا أبو بكر 
رضي اهللا عنه إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال نورث ما تركنا صدقة فغضبت فاطمة رضي اهللا عنها 

هاجرة له حىت توفيت وعاشت بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهجرت أبا بكر رضي اهللا عنه فلم تزل م
ستة أشهر قال فكانت فاطمة رضي اهللا عنها تسأل أبا بكر رضي اهللا عنه نصيبها مما ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



ا كان رسول اهللا سلم من خيرب وفدك وصدقته باملدينة فأىب أبو بكر رضي اهللا عنه عليها ذلك قال لست تاركا شيئ
صلى اهللا عليه و سلم يعمل به إال عملت فإين أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ فأما صدقته باملدينة فدفعها 

عمر إىل علي والعباس فغلب علي عليها وأما خيرب وفدك فأمسكهما عمر وقال مها صدقة رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وأمرمها إىل ويل األمر فهما على ذلك إىل اليوم رواه البخاري يف الصحيح  و سلم كانت حلقوقه اليت تعروه ونوائبه

  عن عبد العزيز األويسي وأخرجه مسلم من وجه آخر عن إبراهيم بن سعد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن عبد الوهاب ثنا عبدان  - ١٢٥١٥
ملا مرضت فاطمة رضي اهللا : نيسابور ثنا أبو ضمرة عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال بن عثمان العتكي ب

عنها أتاها أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه فاستأذن عليها فقال علي رضي اهللا عنه يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن 
هللا ما تركت الدار واملال واألهل عليك فقالت أحتب أن آذن له قال نعم فأذنت له فدخل عليها يترضاها وقال وا

والعشرية إال ابتغاء مرضاة اهللا ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل البيت مث ترضاها حىت رضيت هذا مرسل حسن 
  بإسناد صحيح 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن اجلراح ثنا جرير عن املغرية قال  - ١٢٥١٦
مر بن عبد العزيز بين مروان حني استخلف فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانت له فدك وكان مجع ع: 

ينفق منها ويعود منها على صغري بين هاشم ويزوج فيه أميهم وإن فاطمة رضي اهللا عنها سألته أن جيعلها هلا فأىب 
بيله فلما وىل أبو بكر رضي اهللا عنه عمل فكانت كذلك يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت مضى لس

فيها مبا عمل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حياته حىت مضى لسبيله فلما ويل عمر رضي اهللا عنه عمل فيها مبثل ما 
عمال حىت مضى لسبيله مث اقطعها مروان مث صارت لعمر بن عبد العزيز قال عمر بن عبد العزيز فرأيت أمرا منعه 

صلى اهللا عليه و سلم فاطمة ليس يل حبق وأنا أشهدكم أين قد رددهتا على ما كانت يعين على عهد رسول اهللا 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الشيخ إمنا اقطع مروان فدكا يف أيام عثمان بن عفان رضي اهللا عنه وكأنه 

نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده وكان تأول يف ذلك ما روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أطعم اهللا 
مستغنيا عنها مباله فجعلها ألقربائه ووصل هبا رمحهم وكذلك تأويله عند كثري من أهل العلم وذهب آخرون إىل أن 
املراد بذلك التولية وقطع جريان اإلرث فيه مث تصرف يف مصاحل املسلمني كما كان أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما 

آه عمر بن عبد العزيز حني رد األمر يف فدك إىل ما كان واحتج من ذهب إىل هذا مبا روينا يف يفعالن وكما ر
حديث الزهري وأما خيرب وفدك فأمسكهما عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وقال مها صدقة رسول اهللا صلى اهللا 

  لك إىل األن عليه و سلم كانت حلقوقه اليت تعروه ونوائبه وأمرمها إىل ويل األمر فهما على ذ

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا عبد اهللا  - ١٢٥١٧
بن مسلمة عن مالك ح وأنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أبو عبد اهللا حممد بن نصر 

إن : لى مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت املروزي ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت ع
أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم حني تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أردن أن يبعثن عثمان بن عفان رضي 

عائشة هلن أليس قد  اهللا عنه إىل أيب بكر رضي اهللا عنه فيسألنه مرياثهن من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت



قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال نورث ما تركنا فهو صدقة ويف رواية القعنيب فيسألنه حقهن فقالت هلن 
  عائشة رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن مسلمة القعنيب ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

ثنا أبو داود ثنا حممد بن حيىي بن فارس ثنا إبراهيم بن وأخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر  - ١٢٥١٨
محزة ثنا حامت بن إمساعيل عن أسامة بن زيد عن بن شهاب بإسناده حنوه قلت أال تتقني اهللا أمل تسمعن رسول اهللا 

مت فهو ال نورث ما تركنا فهو صدقة إمنا هذا املال آلل حممد لنائبتهم ولضيفهم فإذا : صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  إىل ويل األمر من بعدي 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان أنا  - ١٢٥١٩
الشافعي أنا مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى ثنا حممد بن عمرو احلرشي وموسى بن حممد 

 قال قرأت على مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا الذهلي قاال ثنا حيىي بن حيىي
ال يقتسم ورثيت دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة رواه البخاري يف : عليه و سلم قال 

  الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي كالمها عن مالك 

أخربنا عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنا أبو سعيد بن األعرايب ثنا عباس بن حممد الدوري ثنا عبد  - ١٢٥٢٠
جاءت فاطمة إىل أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهم : الوهاب ثنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال 

  ما تركنا صدقة تطلب مرياثها فقاال مسعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال نورث 

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - ١٢٥٢١
أن فاطمة رضي اهللا عنها : ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا محاد بن سلمة عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة 

ن يرثك قال أهلي وولدي قالت فما يل ال أرث النيب صلى اهللا عليه و جاءت إىل أيب بكر رضي اهللا عنه فقالت م
سلم قال إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إنا ال نورث ولكين أعول من كان النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم يعوله وأنفق على من كان النيب صلى اهللا عليه و سلم ينفق عليه 

املقرئ أنا احلسن ثنا يوسف ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا محاد بن سلمة عن حممد  وأخربنا أبو احلسن - ١٢٥٢٢
  أن فاطمة رضي اهللا عنها فذكر احلديث بنحوه ومل يذكر أبا هريرة : بن عمرو عن أيب سلمة 

اس حممد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العب - ١٢٥٢٣
بن يعقوب ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا فضيل بن سليمان ثنا أبو مالك األشجعي عن 

إن النيب ال يورث وقال أبو العباس يف موضع آخر : ربعي بن حراش عن حذيفة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  إنا ال نورث 

فظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلا - ١٢٥٢٤
أما أنا فلو كنت مكان : نصر بن علي ثنا بن داود عن فضيل بن مرزوق قال قال زيد بن علي بن احلسني بن علي 

  أيب بكر رضي اهللا عنه حلكمت مبثل ما حكم به أبو بكر رضي اهللا عنه يف فدك 



ربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أيب طالب ح قال وأنا أخ - ١٢٥٢٥
أبو الفضل بن إبراهيم واللفظ له ثنا أمحد بن سلمة قاال ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا سفيان عن بن املنكدر عن جابر 

إذا : ال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعن عمرو عن حممد بن علي عن جابر أحدمها يزيد على اآلخر ق
قدم مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا قال فلم يقدم مال البحرين حىت قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم مث قدم مبال البحرين فقال أبو بكر رضي اهللا عنه من له على النيب صلى اهللا عليه و سلم دين أو عدة فليقم 
ا بكر رضي اهللا عنه فقلت إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعدين إذا قدم مال البحرين أعطيتك هكذا فأتيت أب

وهكذا وهكذا يعين ثالث حثيات قال فخذ فحثوت فقال عدها فإذا هي مخسمائة قال فخذ بعددها مرتني زاد فيه 
الثانية فسألته فلم يعطين فقلت قد سألتك مرتني فلم بن املنكدر قال أتيته يعين أبا بكر مرة فسألته فلم يعطين مث أتيته 

تعطين فأما أن تعطيين وإما أن تبخل قال إنك مل تأتين مرة إال وأنا أريد أن أعطيك فأي داء أدوأ من البخل قال 
إسحاق هكذا حدثين سفيان أو حنوه رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن املديين عن سفيان ورواه مسلم عن 

باب بيان مصرف مخس اخلمس وأنه بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل الذي يلي أمر  ٦إبراهيم  إسحاق بن
أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنا أبو  - ١٢٥٢٦املسلمني يصرفه يف مصاحلهم 

: ضيل عن الوليد بن مجيع عن أيب الطفيل قال جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا أمحد بن عبد اجلبار العطاردي ثنا بن ف
جاءت فاطمة إىل أيب بكر رضي اهللا عنهما فقالت يا خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنت ورثت رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم أم أهله قال ال بل أهله قالت فما بال اخلمس فقال إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ذا أطعم اهللا نبيا طعمة مث قبضه كانت للذي يلي بعده فلما وليت رأيت أن أرده على املسلمني قالت سلم يقول إ

  أنت ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعلم مث رجعت 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا معاوية بن  - ١٢٥٢٧
إسحاق يعين الفزاري ثنا عبد الرمحن بن عياش عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أيب سالم عن عمرو عن أيب 

أخذ النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم حنني وبرة من جنب بعري فقال يا أيها : أيب أمامة عن عبادة بن الصامت قال 
ود عليكم يعين واهللا أعلم مردود يف الناس إنه ال حيل يل مما أفاء اهللا عليكم قدر هذه إال اخلمس واخلمس مرد

   ٧مصاحلكم 

  باب سهم الصفي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنا يوسف بن يعقوب ح وأخربنا أبو  - ١٢٥٢٨
ن احلسن املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا أبو هالل ع

قال قدم وفد عبد القيس على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا يا رسول اهللا إن بيننا : أيب مجرة عن بن عباس 
وبينك هذا احلي من مضر وإنا ال نصل إليك إال يف الشهر احلرام أو قال يف رجب فمرنا بأمر نأخذ به وندعو إليه 

ن أربع آمركم أن تشهدوا أن ال إله إال اهللا وتقيموا الصالة وتؤتوا من وراءنا من قومنا قال آمركم بأربع وأهناكم ع
الزكاة وتعطوا من املغنم سهم اهللا عز و جل والصفي وأهناكم عن الدباء واحلنتم واملزفت والنقري تفرد به أبو هالل 

  الراسيب بذكر الصفي فيه 



وب ثنا العباس بن حممد ثنا روح بن عبادة ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعق - ١٢٥٢٩
كنا باملربد جلوسا وأراين أحدث القوم أو من أحدثهم : قرة بن خالد قال مسعت يزيد بن عبد اهللا بن الشخري قال 

سنا قال فأتى علينا رجل من أهل البادية فلما رأيناه قلنا كأن هذا رجل ليس من أهل البلد قال أجل فإذا معه كتاب 
طعة آدم ورمبا قال يف قطعة جراب فقال هذا كتاب كتبه يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا فيه بسم اهللا يف ق

الرمحن الرحيم من حممد النيب لبين زهري بن أقيش وهم حي من عكل أنكم إن أقمتم الصالة وآتيتم الزكاة وفارقتم 
ورمبا قال صفية فأنتم آمنون بأمان اهللا وأمان رسوله  املشركني وأعطيتم اخلمس من املغنم مث سهم النيب والصفي

قالوا هات حدثنا أصلحك اهللا مبا مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم يقول صوم شهر الصرب وثالثة أيام من كل شهر تذهب كثريا من وحر الصدر قال قرة فقلت له وغر 

قال وحر الصدر فقال القوم أنت مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيدث به فأهوى إىل الصدر ف
صحيفته فأخذها مث انطلق مسرعا مث قال أال أراكم ختافون أن أكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واهللا ال 

  أحدثكم حديثا اليوم 

العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو  - ١٢٥٣٠
تنفل رسول اهللا : وهب أخربين بن أيب الزناد عن أبيه عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود عن بن عباس قال 

  صلى اهللا عليه و سلم سيفه ذا الفقار يوم بدر 

ن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن كثري أنا سفيان عن مطرف عن أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد ب - ١٢٥٣١
كان للنيب صلى اهللا عليه و سلم سهم يدعى سهم الصفي إن شاء أمة وإن شاء عبدا وإن شاء : عامر الشعيب قال 

  فرسا خيتاره قبل اخلمس 

م وأزهر قاال ثنا بن عون قال وأخربنا أبو علي أنا أبو بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن بشار ثنا أبو عاص - ١٢٥٣٢
كان يضرب له بسهم مع املسلمني وإن مل يشهد : سألت حممدا عن سهم النيب صلى اهللا عليه و سلم والصفي قال 

  والصفي يؤخذ له رأس من اخلمس قبل كل شيء 

بن عبد الواحد وأخربنا أبو علي أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممود بن خالد السلمي ثنا عمر  - ١٢٥٣٣
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من : عن سعيد بن بشري عن قتادة قال 

  حيث شاء فكانت صفية من ذلك السهم وكان إذا مل يغز بنفسه ضرب له بسهمه ومل خيتر 

الصفار ثنا أمحد بن حممد بن عيسى القاضي  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا - ١٢٥٣٤
كانت صفية : ثنا أبو حذيفة وأبو نعيم قاال ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

  من الصفي 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا سعيد بن  - ١٢٥٣٥
منصور ثنا يعقوب بن عبد الرمحن ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن سهل الفقيه ببخارى ثنا قيس بن 
أنيف ثنا قتيبة بن سعيد ثنا يعقوب يعين بن عبد الرمحن عن عمرو بن أيب عمرو عن أنس بن مالك أن رسول اهللا 



مس غالما من غلمانكم خيدمين حىت أخرج إىل خيرب فخرج الت: صلى اهللا عليه و سلم قال أليب طلحة رضي اهللا عنه 
يب أبو طلحة مرديف وأنا غالم راهقت احللم فكنت أخدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا نزل فكنت أمسعه 
كثريا يقول اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن والعجز والكسل والبخل واجلنب وضلع الدين وغلبة الرجال مث 

رب فلما فتح اهللا عليه احلصن ذكر له مجال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا قدمنا خي
فاصطفاها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لنفسه فخرج هبا حىت بلغنا سد الصهباء حلت فبىن هبا مث صنع حيسا يف 

ك وليمة رسول اهللا صلى اهللا عليه و نطع صغري مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم آذن من حولك فكانت تل
سلم على صفية بنت حيي مث خرجنا إىل املدينة فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيوي هلا وراءه بعباء مث 

جيلس عند بعريه فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حىت تركب فسرنا حىت إذا أشرفنا على املدينة نظر إىل 
بنا وحنبه مث نظر إىل املدينة فقال اللهم إين أحرم ما بني البتيها مثل ما حرم إبراهيم مكة اللهم أحد فقال هذا جبل حي

بارك هلم يف مدهم وصاعهم لفظ حديث قتيبة رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن قتيبة ورواه مسلم أيضا عن 
  سعيد بن منصور كذا يف هذه الرواية عن أنس 

بد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه العدل ثنا موسى بن احلسن وأخربنا حممد بن ع - ١٢٥٣٦
وحممد بن غالب وحممد بن علي بن بطحا قالوا ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أنا ثابت عن أنس بن مالك قال وقع يف 

ا رسول اهللا صلى اهللا عليه أنه وقعت يف سهم دحية جارية مجيلة قال فاشتراه: سهم دحية جارية فقيل يا رسول اهللا 
و سلم بسبعة أرؤس مث دفعها إىل أم سليم تصنعها وهتيئها قال وأحسبه قال تعتد يف بيتها وهي صفية بنت حيي رواه 

مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن عفان ورواه سليمان بن املغرية عن ثابت قال ثنا أنس قال صارت 
ميدحوهنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ويقولون ما رأينا يف السيب مثلها صفية لدحية يف مقسمه وجعلوا 

قال فبعث إىل دحية فأعطاه هبا ما أراد مث دفعها إىل أمي فقال أصلحيها أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن 
ان بن املغرية فذكره رواه مسلم يف الصحيح إسحاق الفقيه أنا أمحد بن سلمة ثنا عبد اهللا بن هاشم ثنا هبز ثنا سليم

عن عبد اهللا بن هاشم قال الشافعي األمر الذي مل خيتلف فيه أحد من أهل العلم عندنا علمته ومل نزل حنفظ من قوهلم 
   ٨أنه ليس ألحد ما كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صفي الغنيمة 

  باب قسمة الغنيمة يف دار احلرب

ربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن أخ - ١٢٥٣٧
ومضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما خرج من مضيق يقال له الصفراء : حممد بن إسحاق بن يسار قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم النفل بني  خرج منه إىل كثيب يقال له سري على مسرية ليلة من بدر أو أكثر فقسم
املسلمني على ذلك الكثيب قال الشافعي ومن حول سري وأهله مشركون قال الشافعي وقسم رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم أموال بين املصطلق وسبيهم يف املوضع الذي غنمها فيه قبل أن يتحول عنه وما حوله كله بالد شرك 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأمراء سراياه ما غنموا ببالد أهل احلرب وأكثر ما قسم رسول 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا عبد اهللا بن وهب ثنا  - ١٢٥٣٨
يوم بدر يف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج : حيي عن أيب عبد الرمحن احلبلى عن عبد اهللا بن عمرو 

ثالمثائة ومخسة عشر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم إهنم حفاة فامحلهم اللهم إهنم عراة فاكسهم اللهم 



إهنم جياع فأشبعهم ففتح اهللا له يوم بدر فانقلبوا حني انقلبوا وما منهم رجل إال قد رجع جبمل أو مجلني واكتسوا 
رمحه اهللا هذه املسألة يف كتاب السري وحنن نذكرها بتمامها يف موضعها من  وشبعوا قال الشيخ قد أعاد الشافعي

  كتاب السري إن شاء اهللا تعاىل 

  مجاع أبواب األنفال

 )٩   

  باب السلب للقاتل

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو علي إمساعيل بن حممد  - ١٢٥٣٩
بن عبد اهللا ثنا عبيد اهللا بن عمر ثنا يوسف بن يعقوب بن املاجشون قال أخربين ح وحدثنا أبو عبد  الصفار ثنا حممد

اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ ثنا أبو املثىن العنربي ثنا مسدد ثنا يوسف بن املاجشون عن صاحل بن إبراهيم بن عبد 
يوم بدر نظرت عن مييين وعن مشايل فإذا أنا بني  بينا أنا واقف يف الصف: الرمحن بن عوف عن أبيه عن جده قال 

غالمني من األنصار حديثة أسناهنما متنيت أن أكون بني أضلع منهما فغمزين أحدمها فقال يا عماه هل تعرف أبا 
جهل قلت نعم وما حاجتك إليه يا بن أخي قال أخربت أنه يسب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والذي نفسي 

ه ال يفارق سوادي سواده حىت ميوت األعجل منا وتعجبت لذلك فغمزين اآلخر فقال يل مثلها فلم بيده لئن رأيت
أنشب أن نظرت إىل أيب جهل يدور يف الناس فقلت هلما أال إن هذا صاحبكما الذي تسأالن عنه فابتدراه بسيفيهما 

فقال أيكما قتله فقال كل واحد منهما أنا  فضرباه حىت قتاله مث انصرفا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخرباه
قتلته فقال هل مسحتما سيفيكما قاال ال فنظر يف السيفني فقال كالكما قتله وقضى بسلبه ملعاذ بن عمرو بن 

  اجلموح وكانا معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن اجلموح 

ثنا جعفر بن حممد وإمساعيل بن قتيبة قاال ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب  - ١٢٥٤٠
فذكره رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي : حيىي بن حيىي أنا يوسف بن املاجشون 

واالحتجاج هبذا يف هذه املسألة غري جيد فقد مضى يف كتابنا هذا كيف كانت حال الغنيمة يوم بدر حىت نزلت اآلية 
  جة يف إعطائه صلى اهللا عليه و سلم للقاتل السلب بعد وقعة بدر وذلك بني يف حديث أيب قتادة وغريه وإمنا احل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا عبد  - ١٢٥٤١
د ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن اهللا بن وهب قال ومسعت مالك بن أنس يقول حدثين حيىي بن سعي

احلسن وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا حممد بن عبد 
عن اهللا احلافظ أنا أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا القعنيب فيما قرأ على مالك عن حيىي بن سعيد 

قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا : عمر بن كثري بن أفلح عن أيب حممد موىل أيب قتادة عن أيب قتادة األنصاري 
عليه و سلم عام حنني فلما التقينا كانت للمسلمني جولة فرأيت رجال من املشركني قد عال رجال من املسلمني قال 

قه ضربة فأقبل علي وضمين ضمة وجدت منها ريح املوت فاستدرت له حىت أتيت من ورائه فضربته على حبل عات
مث أدركه املوت فأرسلين فلحقت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقلت له ما بال الناس قال أمر اهللا مث إن الناس 



رجعوا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قتل قتيال له عليه بينة فله سلبه فقمت فقلت من يشهد يل مث 
قاهلا الثانية فقمت فقلت من يشهد يل مث جلست فقاهلا الثالثة فقمت يف الثالثة فقال رسول اهللا صلى اهللا جلست ف

عليه و سلم ما لك يا أبا قتادة فاقتصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول اهللا وسلب ذلك القتيل 
من أسد اهللا يقاتل عن اهللا فيعطيك سلبه فقال رسول عندي فأرضه منه فقال أبو بكر الها اهللا إذا ال يعمد إىل أسد 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم صدق فأعطه إياه قال أبو قتادة فأعطانيه فبعت الدرع فابتعت به خمرفا يف بين سلمة فإنه 
ألول مال تأثلثه يف اإلسالم قال الشافعي قال مالك املخرف النخل لفظ حديث الشافعي رواه البخاري يف الصحيح 

  عن القعنيب ورواه مسلم عن أيب الطاهر عن بن وهب 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محاد بن سلمة ح  - ١٢٥٤٢
وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا الكجي يعين أبا مسلم ثنا حجاج ثنا محاد بن سلمة أنا إسحاق بن 

أن هوازن جاءت يوم حنني بالنساء والصبيان واإلبل والغنم فجعلوهم صفوفا : بد اهللا بن أيب طلحة عن أنس ع
يكثرون على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فالتقى املسلمون واملشركون فوىل املسلمون مدبرين كما قال اهللا عز 

ا عبد اهللا ورسوله يا معشر األنصار أنا عبد اهللا ورسوله و جل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا عباد اهللا أن
فهزم اهللا املشركني ومل يضرب بسيف ومل يطعن برمح فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم يومئذ من قتل كافرا فله 
ين سلبه فأخذ ويف حديث أيب داود فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجال فأخذ أسالهبم فقال أبو قتادة يا رسول اهللا إ

قد ضربت رجال على حبل العاتق وعليه درع عجلت عنه أن آخذ سلبه فانظر مع من فأعطنيها فقال رجل أنا 
أخذهتا فأرضه منها وأعطنيها فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان ال يسأل شيئا إال أعطاه أو يسكت 

ضحك النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال صدق فقال عمر واهللا ال يفيئها اهللا تعاىل على أسد من أسده ويعطيكها ف
عمر ولقي أبو طلحة أم سليم ومعها خنجر فقال يا أم سليم ما هذا معك قالت إن دنا مين رجل من املشركني أبعج 
بطنه فأخرب بذلك أبو طلحة النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت أم سليم يا رسول اهللا اقتل من بعدنا الطلقاء فقال يا 

أن اهللا قد كفى وأحسن أخرج مسلم يف الصحيح آخر هذا احلديث يف قصة أم سليم وهو صحيح على أم سليم 
  شرطه 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا جعفر بن أيب عثمان الطيالسي  - ١٢٥٤٣
بن أيب زائدة عن أيب أيوب األفريقي عن إسحاق  البغدادي ثنا حيىي بن معني وأمحد بن حنبل قاال ثنا حيىي بن زكريا

  من قتل قتيال فله سلبه : بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا احلريف ببغداد ثنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي ثنا  - ١٢٥٤٤
حلسن ثنا أبو نعيم ح وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد إسحاق بن ا

أتى رسول اهللا صلى اهللا : بن حممد الربيت القاضي ثنا أبو نعيم ثنا أبو العميس عن بن سلمة بن األكوع عن أبيه قال 
عند أصحابه مث انسل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و عليه و سلم عني من املشركني وهو يف سفر فجلس فتحدث 

سلم اطلبوه فاقتلوه قال فسبقتهم إليه فقتلته وأخذت سلبه زاد الربيت يف روايته فنفلين إياه رواه البخاري يف 
  الصحيح عن أيب نعيم 



يعين العباس بن أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا األسفاطي  - ١٢٥٤٥
غزونا مع رسول اهللا صلى : الفضل ثنا أبو الوليد ثنا عكرمة بن عمار ثنا إياس بن سلمة بن األكوع عن أبيه قال 

اهللا عليه و سلم هوازن فبينا حنن نتضحى عامتنا مشاة فينا ضعف إذ دخل رجل على مجل أمحر فانتزع طلقا من حقو 
فلما رأى ضعفهم أطلقه مث أناخه فقعد عليه مث خرج يركض واتبعه رجل من  البعري فقيد به مجله مث مال إىل القوم

أسلم على ناقة من ظهر القوم فخرجت أعدو فأدركته ورأس الناقة عند ورك البعري مث تقدمت حىت أخذت خبطام 
ه اجلمل فأخنته فلما صارت ركبته باألرض اخترطت سيفي فأضربه فندر رأسه فجئت براحلته وما عليها أقود

واستقبلين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الناس مقبال فقال من قتل الرجل قالوا بن األكوع قال له السلب 
  أمجع أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث عكرمة بن عمار 

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا حممد بن عيسى بن أيب قماش ثنا عاصم بن علي ثنا  - ١٢٥٤٦
فذكر احلديث مبعناه إال أنه قال فنفلين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم راحلته وما عليها : رمة بن عمار عك

  وسالحه 

لقينا العدو : وروينا عن أيب خالد األمحر عن حيىي بن سعيد عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه قال  - ١٢٥٤٧
تلته فنفلين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سلبه أخربناه أبو مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فطعنت رجال فق

عبد اهللا احلافظ حدثين حممد بن حممد بن يعقوب احلافظ حدثين أمحد بن محدون األعمش من أصله العتيق ثنا أبو 
  سعيد األشج ثنا أبو خالد األمحر فذكره وهذا غريب هبذا اإلسناد وقد روى من وجه آخر ضعيف 

نا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ أخرب - ١٢٥٤٨
حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين مسلمة بن علي عن عبد الرمحن بن يزيد عن بن شهاب عن 

ه و سلم يف غزوة فلقينا العدو فشددت خرجت يف عهد رسول اهللا صلى اهللا علي: سامل بن عبد اهللا عن أبيه قال 
  على رجل فطعنته فقطرته وأخذت سلبه فنفلنيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس املعقلي أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب  - ١٢٥٤٩
بن سعد بن أيب وقاص قال حدثين أيب أن عبد اهللا بن جحش حدثين أبو صخر عن يزيد بن قسيط الليثي عن إسحاق 

أال نأيت ندعو اهللا فخلوا يف ناحية فدعا سعد قال يا رب إذا لقينا القوم غدا فلقين رجال شديدا بأسه : قال يوم أحد 
 قال اللهم شديدا حرده فأقاتله فيك ويقاتلين مث ارزقين عليه الظفر حىت اقتله وآخذ سلبه فأمن عبد اهللا بن جحش مث

ارزقين غدا رجال شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك ويقاتلين مث يأخذين فيجدع أنفي وأذين فإذا لقيتك غدا قلت 
يا عبد اهللا فيم جدع أنفك وأذنك فأقول فيك ويف رسولك صلى اهللا عليه و سلم فتقول صدقت قال سعد بن أيب 

  من دعويت لقد رأيته آخر النهار وأن أذنه وأنفه ملعلقان يف خيط وقاص يا بين كانت دعوة عبد اهللا بن جحش خريا 

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو نصر حممد بن أمحد بن عمر اخلفاف ثنا حممد بن املنذر بن سعيد  - ١٢٥٥٠
بن حاطب بن اهلروي ثنا أبو الزبري علي بن احلسن بن مسلم املكي حدثين هارون بن حيىي بن هارون بن عبد الرمحن 

أيب بلتعة املدين قال حدثين أبو ربيعة احلراين عن عبد احلميد بن أيب أنس عن صفوان بن سليم عن أنس بن مالك أنه 
إنه طلع على النيب صلى اهللا عليه و سلم يف أحد وهو يشتد ويف يد علي بن أيب : مسع حاطب بن أيب بلتعة يقول 



عليه و سلم يغسل وجهه من ذلك املاء فقال له حاطب من فعل بك هذا  طالب الترس فيه ماء ورسول اهللا صلى اهللا
قال عتبة بن أيب وقاص هشم وجهي ودق رباعييت حبجر رماين قلت إين مسعت صائحا يصيح على اجلبل قتل حممد 
فأتيت وكان قد ذهب روحي قلت أين توجه عتبة فأشار إىل حيث توجه فمضيت حىت ظفرت به فضربته بالسيف 

رأسه فهبطت فأخذت رأسه وسلبه وفرسه وجئت هبا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فسلم ذلك إيل ودعا فطرحت 
  يل فقال رضي اهللا عنك رضي اهللا عنك 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري ثنا  - ١٢٥٥١
ن رومان عن عروة بن الزبري قال وحدثين يزيد بن زياد عن حممد بن كعب القرظي بن إسحاق حدثين يزيد ب

فذكر قصة اخلندق وقتل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عمرو بن : وعثمان بن يهوذا عن رجال من قومه قالوا 
بن اخلطاب رضي  عبد ود مث أقبل علي رضي اهللا عنه حنو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ووجهه يتهلل فقال عمر

اهللا عنه هال استلبت درعه فإنه ليس للعرب درع خري منها فقال ضربته فاتقاين بسواده فاستحييت بن عمي أن 
  أستلبه 

وبإسناده عن بن إسحاق قال حدثين حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه قال كانت صفية بنت  - ١٢٥٥٢
فمر بنا رجل من يهود : خندق النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت صفية عبد املطلب يف حصن حسان بن ثابت حني 

فجعل يطيف باحلصن فقلت حلسان إن هذا اليهودي يطيف باحلصن كما ترى وال آمنه أن يدل على عورتنا فأنزل 
ل ذلك إليه فاقتله فقال يغفر اهللا لك يا بنت عبد املطلب واهللا لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا قالت صفية فلما قا

احتجزت وأخذت عمودا مث نزلت من احلصن إليه فضربته بالعمود حىت قتلته مث رجعت إىل احلصن فقلت يا حسان 
  انزل استلبه فإنه مل مينعين أن أستلبه إال أنه رجل فقال ما يل بسلبه من حاجة يا بنت عبد املطلب 

س بن بكري عن هشام بن عروة عن أبيه عن صفية وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو العباس ثنا أمحد ثنا يون - ١٢٥٥٣
  مثله وزاد فيه قال هي أول امرأة قتلت رجال من املشركني : بنت عبد املطلب 

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم األصبهاين ثنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد ثنا علي بن احلسن  - ١٢٥٥٤
قال يهودي يوم قريظة من يبارز فقال رسول اهللا : الكرمي عن عكرمة قال  ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن عبد

صلى اهللا عليه و سلم قم يا زبري فقالت صفية يا رسول اهللا وإحدى فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيهما عال 
روي موصوال بذكر بن  على صاحبه قتله فعاله الزبري فقتله فنفله النيب صلى اهللا عليه و سلم سلبه هذا مرسل وقد

  عباس فيه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا  - ١٢٥٥٥
أصيب هبا يعين يف : الواقدي حدثين سليمان بن بالل حدثين عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن جابر بن عبد اهللا قال 

املسلمني وغنم املسلمون بعض أمتعة املشركني فكان مما غنموا خامتا جاء به رجل إىل رسول اهللا غزوة مؤتة ناس من 
صلى اهللا عليه و سلم قال قتلت صاحبه يومئذ فنفله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إياه قال الواقدي وحدثين 

ين رجل منهم يومئذ فأصبته وعليه بكري بن مسمار عن عمارة بن خزمية بن ثابت عن أبيه قال حضرت مؤتة فبارز



بيضة له فيها ياقوتة فلم يكن مهيت إال الياقوتة فأخذهتا فلما رجعت إىل املدينة أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  هبا فنفلنيها فبعتها زمن عثمان رضي اهللا عنه مبائة دينار فاشتريت هبا حديقة 

عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا حممد بن غالب ثنا أبو الوليد ثنا هشام أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن  - ١٢٥٥٦
بارز عقيل بن أيب طالب رضي اهللا عنه رجال يوم مؤتة فقتله فنفله سيفه : ثنا شريك عن بن عقيل عن جابر قال 

  وترسه 

و من حديث قال وحدثنا متتام حدثين الوليد بن صاحل النحاس ثنا شريك عن بن عقيل عن جابر أو ه - ١٢٥٥٧
  بارز عقيل بن أيب طالب رجال يوم مؤتة فنفله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سيفه وترسه : جابر قال 

أخربنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا إبراهيم بن علي  - ١٢٥٥٨
أن عقيل بن أيب طالب رضي اهللا عنه قتل :  رجل من بين هاشم ثنا حيىي بن حيىي أنا أبو خيثمة عن جابر قال حدثين

رجال يوم مؤتة فأصاب عليه خامتا فيه فص أمحر فيه متثال فأتى به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخذه ونظر إليه 
لذي روى عنه فقال لو مل يكن فيه متثال قال مث نفله إياه قال فهو عندنا هذا يدل على أن احلديث له أصل وجابر ا

أبو خيثمة هو اجلعفي والذي روى عنه بن عقيل هو جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه ورواه أبو محزة عن جابر اجلعفي 
عن حممد بن عبد اهللا عن حممد بن عقيل فذكره رواه إسحاق احلنظلي عن أمحد بن أيوب عن أيب محزة قال الشيخ 

لي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ومنهم من قال قتله حممد بن مسلمة واختلفوا يف قاتل مرحب منهم من قال قتله ع
  األنصاري رضي اهللا عنه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال أخربين أبو عبد اهللا بن بطة األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني  - ١٢٥٥٩
رب ساقي مرحب فقطعهما فقال ض: بن الفرج ثنا حممد بن عمر وهو الواقدي قال وقيل إن حممد بن مسلمة 

مرحب أجهز علي يا حممد فقال حممد ذق املوت كما ذاقه أخي حممود وجاوزه فمر به علي رضي اهللا عنه فضرب 
عنقه وأخذ سلبه فاختصما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سلبه فقال حممد يا رسول اهللا واهللا ما قطعت 

كنت قادرا أن أجهز عليه فقال علي رضي اهللا عنه صدق ضربت عنقه بعد أن  رجليه وتركته إال ليذوق املوت وقد
قطع رجليه فأعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سلبه حممد بن مسلمة سيفه ودرعه ومغفره وبيضته وكان عند 

مرحب من  آل حممد بن مسلمة سيفه فيه كتاب ال يدري ما هو حىت قرأه يهودي من يهود تيماء فإذا فيه هذا سيف
  يذقه يعطب 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا  - ١٢٥٦٠
ملا حتول رسول اهللا صلى اهللا : الواقدي حدثين موسى بن عمر احلارثي عن أيب عفري حممد بن سهل بن أيب حثمة قال 

ن خيرب خرج رجل من اليهود فصاح من يبارز فربز له أبو دجانة قد عصب رأسه عليه و سلم إىل الشق يعين م
بعصابة محراء فوق املغفر خيتال يف مشيته فضربه فقطع رجليه مث ذفف عليه وأخذ سلبه درعه وسيفه فجاء به إىل 

نقطع ويف األحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنفله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذاك هذا والذي قبله م
  املوصولة كفاية 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا معاوية بن عمرو عن أيب  - ١٢٥٦١
إسحاق عن أيب مالك األشجعي قال ثنا نعيم بن أيب هند قال حدثين بن مسرة بن جندب عن مسرة قال قال رسول 

   ١٠من قتل قتيال فله سلبه : لم اهللا صلى اهللا عليه و س

  باب ما جاء يف ختميس السلب

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا سعيد بن منصور ثنا إمساعيل بن عياش  - ١٢٥٦٢
أن  :عن صفوان بن عمرو عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عن عوف بن مالك األشجعي وخالد بن الوليد 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى يف السلب للقاتل ومل خيمس السلب 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا الوليد بن مسلم حدثين  - ١٢٥٦٣
خرجت مع زيد بن : صفوان بن عمرو عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عن عوف بن مالك األشجعي قال 

حارثة يف غزوة مؤتة ورافقين مددي من أهل اليمن ليس معه غري سيفه فنحر رجل من املسلمني جزورا فسأله 
املددي طائفة من جلده فأعطاه إياه فاختذه كهيئة الدرق ومضينا فلقينا مجوع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر 

املسلمني وقعد له املددي خلف صخرة فمر به الرومي عليه سرج مذهب وسالح مذهب فجعل الرومي يفري ب
فعرقب فرسه فخر وعاله فقتله وحاز فرسه وسالحه فلما فتح اهللا عز و جل للمسلمني بعث إليه خالد بن الوليد 
فأخذ من السلب قال عوف فأتيته فقلت يا خالد أما علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى بالسلب 

ولكين استكثرته قلت لتردنه إليه أو ألعرفنكها عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لن نرد للقاتل قال بلى 
عليه قال عوف فاجتمعنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقصصت عليه قصة املددي وما فعل خالد فقال 

هللا استكثرته فقال رسول اهللا صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا خالد ما محلك على ما صنعت قال يا رسول ا
اهللا عليه و سلم يا خالد رد عليه ما أخذت منه قال عوف فقلت دونك يا خالد أمل أف لك فقال رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم وما ذاك فأخربته قال فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا خالد ال ترد عليه هل أنتم 

  فوة أمرهم وعليهم كدره رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن الوليد بن مسلم تاركو يل أمرائي لكم ص

أخربنا أبو علي أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا الوليد قال سألت ثورا عن هذا  - ١٢٥٦٤
  حنوه : احلديث فحدثين عن خالد بن معدان عن جبري بن نفري عن عوف بن مالك األشجعي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر أنا عبد اهللا بن حممد ثنا إسحاق بن إبراهيم  - ١٢٥٦٥
ح قال وأخربين حممد بن أمحد بن إمساعيل ثنا حممد بن إسحاق ثنا علي بن سهل الرملي قاال ثنا الوليد بن مسلم عن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أبيه عن عوف بن مالك صفوان بن عمرو عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن 
  سلم مل يكن خيمس السلب وأن مدديا كان رفيقا هلم يف غزوة مؤتة فذكر احلديث باإلسنادين مجيعا مبعناه 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو الفضل بن مخريويه اهلروي أنا أمحد بن جندة ثنا احلسن بن الربيع ثنا  - ١٢٥٦٦
أن أول سلب مخس يف اإلسالم : اهللا بن املبارك عن هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن أنس بن مالك عبد 

سلب الرباء بن مالك كان محل على املرزبان فطعنه فقتله وتفرق عنه أصحابه فنزل إليه فأخذ منطقته وسواريه فلما 



رضي اهللا عنه فقال يا أبا طلحة أنا كنا ال  قدم مشى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حىت أتى أبا طلحة األنصاري
  خنمس السلب وإن سلب الرباء بن مالك مال وأنا خامسه فقوموا املنطقة والسوارين ثالثني ألفا 

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ انا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  - ١٢٥٦٧
بارز مرزبان : أيوب عن حممد عن أنس بن مالك أن الرباء يعين بن مالك سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن 

الزارة فحمل عليه بالرمح فدق صلبه وأخذ سواريه وأخذ منطقته فصلى عمر رضي اهللا عنه يوما صالة مث قال أمث 
ال وال أراين أبو طلحة إنا كنا ننفل الرجل من املسلمني سلب رجل من الكفار إذا قتله وإن سلب الرباء قد بلغ ما

  إال خامسه فقيل حملمد فخمسه فقال ال أدري وروي من وجه آخر عن أنس أنه مخسه 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنا أبو جعفر الرزاز ثنا عبد الرمحن بن حممد بن منصور ثنا سامل بن نوح  - ١٢٥٦٨
مائة رجل إال رجال مبارزة وإهنم ملا غزوا  قتل من املشركني: ثنا عمر بن عامر عن قتادة عن أنس أن الرباء بن مالك 

الزارة خرج دهقان الزارة فقال رجل ورجل فربز إليه الرباء فاختلفا بسيفيهما مث اعتنقا فتوركه الرباء فقعد على 
كبده مث أخذ السيف فذحبه وأخذ سالحه ومنطقته وأتى به عمر فنفله السالح وقوم املنطقة ثالثني ألفا فخمسها 

مال قال الشافعي هذه الرواية من مخس السلب عن عمر رضي اهللا عنه ليست من روايتنا وله رواية عن وقال إهنا 
  سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه يف زمان عمر رضي اهللا عنه ختالفها 

قال : قال الشافعي أخربنا بن عيينة عن األسود بن قيس عن رجل من قومه يقال له شرب بن علقمة  - ١٢٥٦٩
ال يوم القادسية فقتلته فبلغ سلبه اثين عشر ألفا فنفلنيه سعد أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس بارزت رج

أخربين الربيع أنا الشافعي أنا سفيان بن عيينة فذكره بنحوه قال الشافعي واثنا عشر ألفا كثري وروي فيه عن أيب 
  بكر الصديق رضي اهللا عنه 

 احلافظ أنا إمساعيل بن عبد اهللا بن حممد بن ميكائيل أنا عبدان األهوازي ثنا أبو حدثنا أبو عبد اهللا - ١٢٥٧٠
السكني زكريا بن حيىي الطائي ثنا عم أيب زحر بن حصن قال حدثين جدي محيد بن منهب قال قال خرمي بن أوس 

بل إىل ناحية البصرة مل يكن أحد أعدى للعرب من هرمز فلما فرغنا من مسيلمة وأصحابه أق: بن حارثة بن الم 
فلقينا هرمز بكاظمة يف مجع عظيم فربز خالد بن الوليد ودعا إىل الرباز فربز له هرمز فقتله خالد رضي اهللا عنه 

وكتب بذلك إىل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه فنفله سلبه فبلغت قلنسوة هرمز مائة ألف درهم وكانت الفرس إذا 
  مبائة ألف درهم شرفوا فيهم الرجل جعلوا قلنسوته 

أخربنا أبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي وعبد الواحد بن حممد النجار املقرئ بالكوفة قاال ثنا أبو  - ١٢٥٧١
جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا قبيصة عن سفيان عن األوزاعي عن الزهري عن القاسم بن 

والنفل من اخلمس كذا قال بن عباس واألحاديث عن النيب صلى اهللا  السلب من النفل: حممد عن بن عباس قال 
عليه و سلم يف السلب تدل على أنه خيرج من رأس الغنيمة قال الشافعي فإذا ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

   ١١ سلم بأيب هو وأمي شيء مل جيز تركه قال ومل يستثن النيب صلى اهللا عليه و سلم قليل السلب وال كثريه

  باب الوجه الثاين من النفل



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن  - ١٢٥٧٢
وهب أخربين مالك بن أنس ورجال من أهل العلم ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال 

د بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأنبأ حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو ثنا أبو العباس حمم
عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد وإمساعيل بن قتيبة قال ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن نافع 

هم قبل جند فغنموا إبال كثرية وكانت سهماهنم اثين قال بعث النيب صلى اهللا عليه و سلم سرية وأنا في: عن بن عمر 
عشر بعريا أو أحد عشر بعريا ونفلوا بعريا بعريا لفظ حديث حيىي بن حيىي ويف رواية بن وهب والشافعي أن رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث سرية فيها عبد اهللا بن عمر والباقي مثله رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن 

  يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن  - ١٢٥٧٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث : سليمان ثنا شعيب بن الليث ثنا الليث عن نافع عن عبد اهللا بن عمر 

جند فيهم عبد اهللا بن عمر وأن سهماهنم بلغ اثين عشر بعريا ونفلوا سوى ذلك بعريا بعريا فلم يغريه  سرية قبل
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة عن الليث 

وب أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعق - ١٢٥٧٤
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جيشا قبل : ثنا أبو الربيع ثنا محاد بن زيد ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال 

جند كنت فيهم فبلغت سهماننا اثين عشر بعريا اثين عشر بعريا ونفلنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعريا بعريا 
رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الربيع ورواه البخاري عن أيب النعمان عن فرجعنا بثالثة عشر بعريا ثالثة عشر بعريا 

محاد إال أنه قال ونفلنا بعريا بعريا مل يذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكذلك قاله عن مسدد عن محاد ورواه 
  لم نفلهم واهللا أعلم عبيد اهللا بن عمر وموسى بن عقبة وغريمها عن نافع عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و س

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا  - ١٢٥٧٥
إن رسول اهللا صلى : عبد الكرمي بن اهليثم ثنا أبو اليمان ثنا شعيب بن أيب محزة قال قال نافع قال عبد اهللا بن عمر 

ا قبل جند فبعث من ذلك البعث سرية فيهم عبد اهللا بن عمر فحدث عبد اهللا بن عمر أن اهللا عليه و سلم بعث بعث
سهام البعث بلغت اثين عشر بعريا ونفل أصحاب السرية اليت فيها عبد اهللا بن عمر سوى ذلك بعريا بعريا فكان 

  ألصحاب السرية ثالثة عشر ثالثة عشر وألصحاب البعث اثنا عشر اثنا عشر 

نا أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن داود الرزاز ببغداد أنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي أخرب - ١٢٥٧٦
بعثنا رسول اهللا صلى : ثنا حممد بن اجلهم السمري ثنا يعلى بن عبيد ثنا حممد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال 

ا بعريا فلما قدمنا اعطانا رسول اهللا صلى اهللا عليه اهللا عليه و سلم يف سرية فأصبنا نعما كثرية فأخذ كل واحد بعري
و سلم سهامنا فأصاب كل رجل منا اثين عشر بعريا سوى البعري الذي نفل فما عاب علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 و سلم وال على الذي أعطانا ورواه عبدة عن بن إسحاق أمت من ذلك وقال فنفلنا أمرينا بعريا بعريا لكل إنسان مث

  ذكر معناه 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب انا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن  - ١٢٥٧٧
نفل رسول اهللا صلى اهللا عليه : وهب أخربين يونس بن يزيد عن بن شهاب قال بلغين عن عبد اهللا بن عمر أنه قال 

فلهم من إبل جاؤوا هبا نفال سوى نصيبهم من املغنم رواه مسلم يف الصحيح و سلم سرية من سراياه بعثها إىل جند فن
  عن حرملة عن بن وهب 

بعثنا رسول اهللا : وأخرجه من حديث عبد اهللا بن رجاء عن يونس عن الزهري عن سامل عن أبيه قال  - ١٢٥٧٨
اهللا عليه و سلم بعريا بعريا أخربناه صلى اهللا عليه و سلم يف سرية فبلغت سهماننا كذا وكذا ونفلنا رسول اهللا صلى 

أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد احلافظ أنا أبو العباس الثقفي ثنا حممد بن حيىي ثنا حممد بن الصلت أبو يعلى ثنا 
  عبد اهللا بن رجاء فذكره 

علي بن شبيب املعمري ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا احلسن بن  - ١٢٥٧٩
عبد اهللا بن أمحد بن ذكوان وحممود بن خالد الدمشقيان قاال ثنا مروان بن حممد الدمشقي ثنا حيىي بن محزة قال 

مسعت أبا وهب يقول مسعت مكحوال يقول كنت عبدا مبصر المرأة من هذيل فاعتقتين فما خرجت من مصر وهبا 
الشام فغربلتها كل ذلك أسأل عن النفل فلم أجد أحدا خيربين فيه بشيء علم إال حويت عليه فيما أرى مث أتيت 

حىت لقيت شيخا يقال له زياد بن جارية التميمي فقلت له هل مسعت يف النفل شيئا قال نعم مسعت حبيب بن مسلمة 
جه أبو داود يقول شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نفل الربع يف البداءة والثلث يف الرجعة أخر: الفهري 

  يف السنن عنهما 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق أنا معاوية بن  - ١٢٥٨٠
عمرو عن أيب إسحاق الفزاري عن سعيد بن عبد العزيز قال مسعت مكحوال يقول مسعت زياد بن جارية التميمي 

  شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نفل الثلث : يقول مسعت حبيب بن مسلمة يقول 

: قال سعيد وحدثين سليمان بن موسى عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أنه قال  - ١٢٥٨١
  نفل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف البداءة الربع ويف الرجعة الثلث 

أنا أبو جعفر حممد بن عمرو ثنا أمحد بن الوليد ثنا أبو وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد  - ١٢٥٨٢
أن : أمحد الزبريي ثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن مكحول عن زياد بن جارية التميمي عن حبيب بن مسلمة 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نفل الثلث 

أن رسول اهللا صلى اهللا : مكحول  وبإسناده حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن - ١٢٥٨٣
  عليه و سلم نفل يف مبدأه الربع فلما قفل نفل الثلث 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنا أبو جعفر الرزاز ثنا أمحد بن الوليد ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا سفيان ح  - ١٢٥٨٤
علي امليموين الرقي ثنا الفريايب ثنا سفيان عن  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن



عبد الرمحن بن احلارث بن عياش بن أيب ربيعة حدثين سليمان بن موسى عن مكحول عن أيب سالم عن أيب أمامة عن 
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ينفل يف مبدأه يف الغزاة الربع وإذا قفل الثلث : عبادة بن الصامت 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا سليمان بن أمحد اللخمي ثنا بن أيب مرمي ثنا الفريايب قال وحدثنا و - ١٢٥٨٥
   ١٢بإسناده حنوه زاد بعد اخلمس : الديري عن عبد الرزاق مجيعا عن الثوري فذكره 

  باب النفل بعد اخلمس

د امللك بن شعيب بن الليث ح وأنبأ أبو أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عب - ١٢٥٨٦
عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد حسان بن حممد ثنا أبو بكر بن أيب داود ثنا عبد امللك بن شعيب بن الليث بن 

أن رسول اهللا : سعد قال حدثين أيب عن جدي عن عقيل عن بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عمر 
سلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا ألنفسهم خاصة النفل سوى قسم عامة اجليش صلى اهللا عليه و 

واخلمس يف ذلك واجب كله رواه مسلم يف الصحيح عن عبد امللك بن شعيب ورواه البخاري عن حيىي بن بكري 
  عن الليث 

د بن الوليد الفحام ثنا أبو أمحد أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر حممد بن عمرو ثنا أمح - ١٢٥٨٧
الزبريي ثنا سفيان ح وأنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس احملبويب مبرو ثنا أمحد بن سيار ثنا حممد بن كثري ثنا 

: سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر الشامي عن مكحول عن زياد بن جارية التميمي عن حبيب بن مسلمة أنه قال 
صلى اهللا عليه و سلم ينفل الثلث بعد اخلمس لفظ حديث حممد بن كثري ويف رواية الزبريي أن كان رسول اهللا 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نفل الثلث أراه بعد اخلمس مث نفل ما بقي رواه أبو داود عن حممد بن كثري 

د الدارمي ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعي - ١٢٥٨٨
معاوية بن صاحل ح وأخربين أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبيد اهللا بن عمر بن ميسرة ثنا 

عبد الرمحن بن مهدي عن معاوية بن صاحل عن العالء بن احلارث عن مكحول عن بن جارية عن حبيب بن مسلمة 
اهللا عليه و سلم كان ينفل الربع بعد اخلمس أظنه قال يف الثلث بعد اخلمس إذا قفل ويف  أن رسول اهللا صلى: 

  رواية عبد اهللا بن صاحل كان ينفل إذا فصل يف الغزوة الربع بعد اخلمس وينفل إذا قفل الثلث بعد اخلمس 

نائي ثنا حممد بن عبيد ثنا أبو أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو زكريا احل - ١٢٥٨٩
وجدت جرة خضراء يف إمارة معاوية يف أرض العدو : عوانة عن عاصم بن كليب قال حدثين أبو اجلويرية قال 

وعلينا رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بين سليم يقال له معن بن يزيد فأتيته هبا فقسمها بني 
جال منهم مث قال لوال أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ورأيته يفعله الناس وأعطاين مثل ما أعطى ر

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال نفل إال بعد اخلمس ألعطيتك وأخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت 
  وقلت ما أنا بأحق به منك 



بإسناده : ا عفان ثنا أبو عوانة ثنا عاصم بن كليب قال وأخربنا أمحد بن عبيد ثنا احلسن بن املثىن ثن - ١٢٥٩٠
   ١٣مثله 

  باب النفل من مخس اخلمس سهم املصاحل

أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا حنبل بن  - ١٢٥٩١
: احلكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إسحاق ثنا أبو نعيم الفضل بن دكني ثنا زهري ثنا احلسن بن احلر ثنا 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ينفل قبل أن تنزل فريضة اخلمس يف املغنم فلما نزلت اآلية ما غنمتم من 
شيء فأن هللا مخسه ترك النفل الذي كان ينفل وصار ذلك إىل مخس اخلمس من سهم اهللا وسهم النيب صلى اهللا عليه 

  و سلم 

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن أنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم  - ١٢٥٩٢
  كان الناس يعطون النفل من اخلمس : العبدي ثنا بن بكري ثنا مالك عن أيب الزناد أنه مسع سعيد بن املسيب يقول 

مل القاضي ثنا حممد بن موسى بن محاد الرببري ح أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر أمحد بن كا - ١٢٥٩٣
وأخربنا أبو حممد السكري أنا أبو بكر الشافعي ثنا جعفر بن حممد بن األزهر قاال ثنا املفضل بن غسان الغاليب ثنا 

سألت مالك بن أوس بن احلدثان عن : الواقدي أخربين سعيد بن عبد اهللا بن أيب األبيض عن عبيد اهللا بن مقسم قال 
   ١٤النفل فقال لقد ركبت اخليل يف اجلاهلية وما أدركت الناس ينفلون إال من اخلمس 

  باب كراهية النفل من هذا الوجه إذا مل تكن حاجة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا معاوية بن  - ١٢٥٩٤
عن عبد الرمحن بن عياش بن أيب ربيعة عن سليمان بن موسى عن أيب سالم عن  عمرو عن أيب إسحاق هو الفزاري

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا أغار يف أرض العدو نفل الربع وإذا أقبل : أيب أمامة عن عبادة بن الصامت قال 
  راجعا وكل الناس نفل الثلث وكان يكره األنفال ويقول لريد قوي املؤمنني على ضعيفهم 

وقد قيل عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أيب سالم حدثناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا دعلج بن  - ١٢٥٩٥
أمحد السجزي ثنا عبد العزيز بن معاوية ثنا حممد بن جهضم ثنا إمساعيل بن جعفر حدثين عبد الرمحن بن احلارث 

إسناده وبعض معناه وحديث الفزاري أمت ب: يعين بن عياش عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أيب سالم فذكره 
١٥   

  باب الوجه الثالث من النفل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن  - ١٢٥٩٦
اهلي قال سألت بن إسحاق قال حدثين عبد الرمحن بن احلارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أيب أمامة الب

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني : عبادة بن الصامت عن األنفال فقال فينا أصحاب بدر نزلت وذلك 



التقى الناس ببدر نفل كل امرئ ما أصاب مث ذكر احلديث يف نزول اآلية والقسمة بينهم وقد مضى ذلك يف أول 
اإلمام سرية وجيشا فقال هلم قبل اللقاء من غنم شيئا فهو  هذا الكتاب قال الشافعي قال بعض أهل العلم إذا بعث

له بعد اخلمس فذلك هلم على بعض ما شرط ألهنم على ذلك غزوا وبه رضوا وذهبوا يف هذا إىل أن رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم قال يوم بدر من أخذ شيئا فهو له وذلك قبل نزول اخلمس واهللا أعلم ومل أعلم شيئا يثبت 

ا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هبذا قال الشيخ الذي روى يف هذا ما ذكره وقد روي عن بن عباس ما عندن
  خيالفه يف لفظه 

أخربناه علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا مسدد ثنا معتمر قال  - ١٢٥٩٧
قال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعين يوم بدر من : قال مسعت داود بن أيب هند حيدث عن عكرمة عن بن عباس 

فعل كذا وكذا وأتى مكان كذا وكذا فله كذا وكذا فتسارع إليه الشبان وثبت الشيوخ عند الرايات فلما فتح هلم 
لونك جاء الشباب يطلبون ما جعل هلم وقال األشياخ ال تذهبوا به دوننا فقد كنا ردءا لكم فأنزل اهللا عز و جل يسئ

  عن األنفال قل األنفال هللا والرسول فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا زياد بن أيوب ثنا هشيم أنا داود بن أيب  - ١٢٥٩٨
ال فله كذا وكذا ومن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يوم بدر من قتل قتي: هند عن عكرمة عن بن عباس 

أسر أسريا فله كذا وكذا قال مث ساق احلديث وهذا خبالف األول يف كيفية الشرطية وقد روينا يف غنيمة بدر إهنا 
  كانت قبل نزول اخلمس مث نزل قوله واعلموا إمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه اآلية فصار األمر إليه وباهللا التوفيق 

هللا احلافظ ثنا أبو الوليد حسان بن حممد الفقيه ثنا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار ثنا أبو أخربنا أبو عبد ا - ١٢٥٩٩
داود سليمان بن حممد املباركي ثنا بن أيب زائدة ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن 

ا جمالد عن زياد بن عالقة عن سعد بن أيب الفضل قال حدثين سهل بن عثمان العسكري ثنا حيىي بن أيب زائدة ثن
ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة بعثنا يف ركب فذكر احلديث وفيه قال وكان الفيء إذ : وقاص قال 

ذاك من أخذ شيئا فهو له مث ذكر احلديث يف بعثه عليهم عبد اهللا بن جحش األسدي قال وكان أول أمري أمر يف 
  ذا داللة على أن ذلك كان قبل نزول اآلية يف الغنيمة والفىء اإلسالم ويف ه

  مجاع أبواب تفريق القسم

 )١٦   

  باب قسمة ما حصل من الغنيمة من دار وأرض وغري ذلك من املال أو شيء

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا معاوية بن  - ١٢٦٠٠
مرو عن أيب إسحاق الفزاري عن مالك بن أنس قال حدثين ثور قال حدثين سامل موىل بن مطيع أنه مسع أبا هريرة ع

افتتحنا خيرب فلم نغنم ذهبا وال فضة إمنا غنمنا اإلبل والبقر واملتاع واحلوائط رواه البخاري يف الصحيح عن : يقول 
  عبد اهللا بن حممد عن معاوية بن عمرو 



نا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو يعلى ثنا أبو خيثمة وعبيد أخرب - ١٢٦٠١
اهللا القواريري قاال ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا 

مون قرية إال قسمتها بينهم كما قسم رسول اهللا صلى اهللا لوال أن أترك آخر الناس ال شيء هلم ما افتتح املسل: عنه 
  عليه و سلم خيرب رواه البخاري يف الصحيح عن صدقة بن الفضل وأيب موسى عن عبد الرمحن 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن أمحد حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي  - ١٢٦٠٢
أن حممد بن جعفر املديين أخربهم قال أخربين زيد بن أسلم عن أبيه أنه مسع عمر بن اخلطاب ثنا سعيد بن أيب مرمي 
أما والذي نفسي بيده لوال أن أترك آخر الناس ببانا ليس هلم شيء ما فتحت على قرية إال : رضي اهللا عنه يقول 

ة رواه البخاري يف الصحيح عن قسمتها كما قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرب ولكن أتركها هلم حراث
  سعيد بن أيب مرمي 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا الربيع بن سليمان املؤذن ثنا أسد بن  - ١٢٦٠٣
قسم : موسى ثنا حيىي بن زكريا حدثين سفيان عن حيىي بن سعيد عن بشري بن يسار عن سهل بن أيب حثمة قال 

اهللا عليه و سلم خيرب نصفني نصف لنوائبه وحاجته ونصف بني املسلمني قسمها بينهم على مثانية  رسول اهللا صلى
  عشر سهما 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن  - ١٢٦٠٤
ر عن رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه آدم ثنا حممد بن فضيل عن حيىي بن سعيد عن بشري موىل األنصا

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا ظهر على خيرب قسمها على ستة وثالثني سهما مجع كل سهم مائة : و سلم 
سهم فكان لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وللمسلمني النصف من ذلك وعزل النصف الباقي ملن ينزل به من 

  نوائب الناس الوفود واألمور و

أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن سعيد الكندي ثنا أبو خالد  - ١٢٦٠٥
ملا أفاء اهللا على نبيه صلى اهللا عليه و سلم خيرب قسمها : يعين سليمان عن حيىي بن سعيد عن بشري بن يسار قال 

سهم فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به الوطيحة والكتيبة وما أجيز معهما  على ستة وثالثني سهما مجع كل سهم مائة
وعزل النصف اآلخر فقسمه بني املسلمني الشق والنطاة وما أجيز معهما وكان سهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ل اهللا صلى اهللا سلم فيما أجيز معهم قال الشيخ والعلة فيما مل يقسم منها بني املسلمني أنه فتح صلحا وكان لرسو
  عليه و سلم خاصة 

وذلك بني فيما أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا  - ١٢٦٠٦
حيىي بن آدم حدثين بن أيب زائدة عن حممد بن إسحاق عن الزهري وعبد اهللا بن أيب بكر وبعض ولد حممد بن 

أهل خيرب فحصنوا فسألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن حتقن دماؤهم ويسريهم بقيت بقية من : مسلمة قالوا 
ففعل فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثله فكانت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خالصة ألنه مل يوجف عليها 

  خبيل وال ركاب 



ل قرئ على احلارث بن مسكني وأنا شاهد أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود قا - ١٢٦٠٧
أخربكم بن وهب قال حدثين مالك عن بن شهاب أن خيرب كان بعضها عنوة وبعضها صلحا والكتيبة أكثرها عنوة 

  وفيها صلح قلت ملالك وما الكتيبة قال أرض خيرب وهي أربعون ألف عذق 

 ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال - ١٢٦٠٨
عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربنا بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عمن مسع عبد اهللا بن املغرية بن أيب بردة 

مرو إنا ملا فتحنا مصر بغري عهد قام الزبري بن العوام فقال اقسمها يا ع: يقول مسعت سفيان بن وهب اخلوالين يقول 
بن العاص فقال عمرو ال أقسمها فقال الزبري واهللا لتقسمنها كما قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرب فقال 
عمرو واهللا ال أقسمها حىت أكتب إىل أمري املؤمنني فكتب إليه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أقرها حىت تغزو منها 

الد بن ميمون عن عبد اهللا بن املغرية عن سفيان بن وهب هبذا إال أنه حبل احلبلة قال وأخربين بن هليعة قال حدثين خ
  قال فقال عمرو مل أكن ألحدث فيها شيئا حىت أكتب إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فكتب إليه فكتب إليه هبذا 

بن وهب أخربين  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس أنا حممد أنا - ١٢٦٠٩
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ملا افتتح الشام قام إليه بالل فقال لتقسمنها أو : مالك بن أنس عن زيد بن أسلم 

لنتضاربن عليها بالسيف فقال عمر رضي اهللا عنه لوال أين أترك يعين الناس ببانا ال شيء هلم ما فتحت قرية إال 
صلى اهللا عليه و سلم خيرب ولكن أتركها ملن بعدهم جرية يقسموهنا ورواه قسمتها سهمانا كما قسم رسول اهللا 

نافع موىل بن عمر قال أصاب الناس فتحا بالشام فيهم بالل قال وأظنه ذكر معاذ بن جبل فكتبوا إىل عمر بن 
يهم فقال اللهم اخلطاب رضي اهللا عنه يف قسمته كما صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خبيرب فأىب وأبوا فدعا عل

اكفين بالال وأصحاب بالل ويف كل ذلك داللة على أن عمر رضي اهللا عنه كان يرى من املصلحة إقرار األراضي 
وكان يطلب استطابة قلوب الغامنني وإذا مل يرضوا بتركها فاحلجة يف قسمتها قائمة مبا ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا 

بري بن العوام وبالل وأصحابه ومعاذ على الشك من الراوي عمر رضي عليه و سلم يف قسمته خيرب وقد خالف الز
اهللا عنه فيما رأى واهللا أعلم وقد روينا عن عمر رضي اهللا عنه يف فتح السواد وقسمته بني الغامنني حىت استطاب 

  قلوهبم بالرد ما يوافق قول غريه وذلك يرد يف موضعه من املختصر إن شاء اهللا تعاىل 

نا أبو طاهر الفقيه وأبو يعلى املهليب قاال أنا أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف ثنا عبد الرزاق أنا أخرب - ١٢٦١٠
أميا قرية أتيتموها : معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

م وأميا قرية عصت اهللا ورسوله فإن مخسها هللا ولرسوله وأقمتم فيها فسهمكم أظنه قال فهي لكم أو حنوه من الكال
مث هي لكم رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن حنبل عن عبد الرزاق وقال يف متنه أميا قرية أتيتموها فأقمتم فيها 
به فسهمكم فيها ورواه حممد بن رافع وغريه عن عبد الرزاق وقالوا يف متنه فسهمكم فيها فيحتمل أن يكون املراد 

   ١٧فسهمكم أي سهم املصاحل من مال الفيء مث ذكر بعده ما فتح عنوة 

  باب ما جاء يف من اإلمام على من رأى من الرجال البالغني من أهل احلرب قال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد  - ١٢٦١١} فإما منا بعد وإما فداء { اهللا تعاىل 
الصغاين ثنا حجاج بن منهال ح وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق  بن إسحاق



: ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا عبد الواحد بن غياث قاال ثنا محاد بن سلمة عن ثابت البناين عن أنس بن مالك 
و سلم وأصحابه من جبل التنعيم عند صالة أن مثانني رجال من أهل مكة هبطوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وهو الذي كف { الفجر ليقتلوهم أخذهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سلما فأعتقهم فأنزل اهللا عز و جل 
  أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث محاد بن سلمة } أيديهم عنكم وأيديكم عنهم 

اس السياري وأبو أمحد الصرييف مبرو قاال ثنا إبراهيم بن أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو العب - ١٢٦١٢
: هالل ثنا علي بن احلسن بن شقيق أنا احلسني بن واقد قال حدثين ثابت البناين عن عبد اهللا بن مغفل املزين قال 

خرج كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باحلديبية فذكر القصة قال عبد اهللا بن مغفل فبينا حنن كذلك إذ 
علينا ثالثون شابا عليهم السالح فثاروا يف وجوهنا فدعا عليهم النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخذ اهللا بأبصارهم 

فقمنا إليهم فأخذناهم فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل جئتم يف عهد أحد وهل جعل لكم أحد أمانا 
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من { اىل قالوا اللهم ال فخلى سبيلهم وأنزل اهللا تبارك وتع

  بصريا } بعد أن أظفركم عليهم وكان اهللا مبا تعملون 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  - ١٢٦١٣
بن أيب سنان الدؤيل وأبو سلمة بن عبد الرمحن أن جابر بن  أبو اليمان أخربين شعيب عن الزهري قال حدثين سنان

غزا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غزوة قبل جند فلما قفل رسول اهللا صلى : عبد اهللا األنصاري أخربهم أنه 
لم وتفرق اهللا عليه و سلم قفل معه فأدركتهم القائلة يوما يف واد كثري العضاه فنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

الناس يف العضاه يستظلون بالشجر ونزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حتت مسرة فعلق فيها سيفه قال جابر 
فنمنا نومة فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدعونا فأجبناه فإذا عنده أعرايب جالس فقال رسول اهللا صلى اهللا 

ستيقظت وهو يف يده صلتا فقال من مينعك مين فقلت اهللا فقال ثانية عليه و سلم إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم فا
من مينعك مين فقلت اهللا فشام السيف وجلس فلم يعاقبه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد فعل ذلك رواه 

  البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان ورواه مسلم عن أيب بكر الصغاين عن أيب اليمان 

حلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا حيىي بن بكري ثنا أخربنا أبو ا - ١٢٦١٤
بعث رسول اهللا صلى اهللا : الليث بن سعد حدثين سعيد بن أيب سعيد املقربي أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول 

ال احلنفي سيد أهل اليمامة فربطوه عليه و سلم خيال قبل جند فجاءت برجل من بين حنيفة يقال له مثامة بن أث
بسارية من سواري املسجد فخرج إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ماذا عندك يا مثامة قال عندي يا حممد 

خري إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد املال فسل تعط منه ما شئت فتركه رسول اهللا 
حىت إذا كان من الغد قال له ما عندك يا مثامة قال قلت لك أن تنعم تنعم على شاكر وإن  صلى اهللا عليه و سلم

تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد املال فسل تعط منه ما شئت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أطلقوا مثامة 
ال اهللا وأن حممدا رسول اهللا يا فانطلق إىل خنل قريب من املسجد فاغتسل مث دخل املسجد فقال اشهد أن ال إله إ

حممد واهللا ما كان على األرض وجه أبغض إيل من وجهك وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إيل واهللا ما كان 
من دين أبغض إيل من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إيل واهللا ما كان من بلد أبغض إيل من بلدك فأصبح 

ين وأنا أريد العمرة فماذا ترى فبشره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأمره بلدك أحب البالد إيل وإن خيلك أخذت



أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل صبوت يا مثامة فقال ال ولكين أسلمت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  واهللا ال يأتيكم حبة حنطة حىت يأذن فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على شعيب بن أخربن - ١٢٦١٥
مبثله إال أنه زاد حىت كان بعد الغد قال ما عندك يا مثامة فذكر مثل كالمه رواه : الليث أخربك أبوك فذكره 

  البخاري يف الصحيح عن قتيبة عن الليث 

ن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن وأخربنا أبو احلسني علي ب - ١٢٦١٦
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن حممد بن جبري عن أبيه 

يف الصحيح عن  قال ألسارى بدر لو كان مطعم بن عدي حيا مث كلمين يف هؤالء النتىن خلليتهم له رواه البخاري
  إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق 

فذكره : أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بالل ثنا حيىي بن الربيع املكي ثنا سفيان عن الزهري  - ١٢٦١٧
بنحوه إال أنه قال يف هؤالء ألطلقتهم له يعين أسارى بدر قال سفيان وكانت له عند النيب صلى اهللا عليه و سلم يد 

  كان أجزى الناس باليد و

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أمحد بن علي بن احلسن املقرئ ثنا سعيد بن عثمان التنوخي ثنا علي بن  - ١٢٦١٨
يا رسول اهللا : احلسن السامي ثنا بن أيب ذئب ثنا الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال أبو عزة يوم بدر 

 وإين ذو بنات قال فرق له ومن عليه وعفا عنه وخرج إىل مكة بال فداء فلما أتى أنت أعرف الناس بفاقيت وعيايل
مكة هجا النيب صلى اهللا عليه و سلم وحرض املشركني على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأسر يوم أحد أتى به 

دغ املؤمن من جحر مرتني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال يل
  هذا إسناد فيه ضعف وهو مشهور عند أهل املغازي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن  - ١٢٦١٩
املطلب بن حنطب وكان ممن ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أسارى بدر بغري فداء : بن إسحاق قال 

املخزومي وكان حمتاجا فلم يفاد فمن عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأبو عزة اجلمحي فقال يا رسول اهللا 
  بنايت فرمحه فمن عليه وصيفي بن عابد املخزومي أخذ عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم يف 

بن قتادة أنا أبو الفضل بن مخريويه اهلروي ثنا أمحد بن  أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر - ١٢٦٢٠
كان أبو عزة اجلمحي أسر يوم بدر : جندة ثنا احلسن بن الربيع ثنا عبد اهللا بن املبارك عن حممد بن إسحاق قال 

فقال للنيب صلى اهللا عليه و سلم يا حممد إنه ذو بنات وحاجة وليس مبكة أحد يفديين وقد عرفت حاجيت فحقن 
لنيب صلى اهللا عليه و سلم دمه وأعتقه وخلى سبيله فعاهده أن ال يعني عليه بيد وال لسان وامتدح النيب صلى اهللا ا

عليه و سلم حني عفا عنه فذكر الشعر مث ذكر قصته مع صفوان بن أمية اجلمحي وإشارة صفوان عليه باخلروج معه 
رج يف األحابيش من بين كنانة قال فأسر أبو عزة يوم أحد يف حرب أحد وتكفله بناته وإنه مل يزل به حىت أطاعه فخ



فلما أتى به النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أنعم على خل سبيلي فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يتحدث 
   ١٨أهل مكة إنك لعبت مبحمد مرتني فأمر بقتله 

  باب ما جاء يف مفاداة الرجال منهم مبن أسر منا

نا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا أخرب - ١٢٦٢١
الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد ح وأنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا 

ب الثقفي ثنا أيوب عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الوها
قال أسر أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم رجال من بين عقيل فأوثقوه فطرحوه يف احلرة فمر به رسول : حصني 

فقال ما  اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن معه أو قال أتى عليه على محار وحتته قطيفة فناداه يا حممد يا حممد فأتاه
شأنك قال فيما أخذت قال أخذت جبريرة حلفائك ثقيف وكانت ثقيف قد أسرت رجلني من أصحاب النيب صلى 

اهللا عليه و سلم فقال يا حممد يا حممد قال ما شأنك قال إين مسلم قال لو قلتها وأنت متلك أمرك أفلحت كل 
ل ما شأنك فقال إين جائع فأشبعين وحسبه قال إين الفالح قال وتركه ومضى قال فناداه يا حممد يا حممد فرجع فقا

عطشان فاسقين قال هذه حاجتك ففداه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالرجلني اللذين أسرهتما ثقيف لفظ 
   ١٩حديث إسحاق رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم 

  باب ما جاء يف مفاداة الرجال منهم باملال

بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن يونس الضيب ح  أخربنا حممد - ١٢٦٢٢
قال وحدثنا إمساعيل بن أمحد اجلرجاين ثنا أبو يعلى قاال ثنا زهري بن حرب ثنا عمر بن يونس احلنفي ثنا عكرمة بن 

س قال حدثين عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عمار قال حدثين أبو زميل هو مساك احلنفي قال حدثين عبد اهللا بن عبا
ملا كان يوم بدر فذكر القصة قال أبو زميل قال بن عباس فلما أسروا األسارى قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال 

و سلم يا أبا بكر وعلي وعمر ما ترون يف هؤالء األسارى فقال أبو بكر يا نيب اهللا هم بنو العم والعشرية أرى أن 
هم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى اهللا أن يهديهم لإلسالم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما تأخذ من

ترى يا بن اخلطاب قلت ال واهللا يا رسول اهللا ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكين أرى أن متكنا فنضرب أعناقهم 
اضرب عنقه فإن هؤالء أئمة الكفر وصناديدها فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه ومتكنين من فالن نسيب لعمر ف

فهوى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما قال أبو بكر ومل يهو ما قلت فلما كان من الغد جئت فإذا رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم وأبو بكر قاعدين يبكيان قلت يا رسول اهللا أخربين من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن 

ن مل أجد بكاء تباكيت ببكائكما فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبكي للذي عرض وجدت بكاء بكيت وإ
على أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذاهبم أدىن من هذه الشجرة شجرة قريبة من نيب اهللا صلى اهللا 

فكلوا مما غنمتم { قوله عليه و سلم فأنزل اهللا عز و جل ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض إىل 
  فأحل اهللا الغنيمة هلم رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب } حالال طيبا 

أخربنا أبو حممد جناح بن نذير القاضي بالكوفة أنا أبو جعفر بن دحيم ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة  - ١٢٦٢٣
مش عن عمرو بن مرة عن أيب عبيدة عن عبد اهللا قال ملا أنا أبو بكر وعثمان ابنا أيب شيبة قاال ثنا أبو معاوية عن األع



ما تقولون يف هؤالء األسارى فقال أبو بكر يا رسول اهللا : كان يوم بدر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
قومك وأصلك أستبقهم وأستتبهم لعل اهللا أن يتوب عليهم وقال عمر يا رسول اهللا كذبوك وأخرجوك قدمهم 

هم وقال عبد اهللا بن رواحة يا رسول اهللا أنت يف واد كثري احلطب فأضرم الوادي عليهم نارا مث ألقهم فأضرب أعناق
فيه قال فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم يرد عليهم شيئا مث قام فدخل فقال ناس يأخذ بقول أيب بكر 

 خرج عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و وقال ناس يأخذ بقول عمر وقال ناس يأخذ بقول عبد اهللا بن رواحة مث
سلم فقال إن اهللا ليلني قلوب رجال فيه حىت تكون ألني من اللنب وأن اهللا ليشدد قلوب رجال فيه حىت تكون أشد 

وإن } من تبعين فإنه مين ومن عصاين فإنك غفور رحيم { من احلجارة وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم قال 
وإن مثلك يا } إن تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم { مثل عيسى قال مثلك يا أبا بكر ك

وإن } ربنا اطمس على أمواهلم واشدد على قلوهبم فال يؤمنوا حىت يروا العذاب األليم { عمر مثل موسى قال 
عالة فال ينفلنت أحد منهم إال  أنتم} رب ال تذر على األرض من الكافرين ديارا { مثلك يا عمر كمثل نوح قال 

بفداء أو ضربة عنق فقال بن مسعود قلت يا رسول اهللا إال سهيل بن بيضاء فإين مسعته يذكر اإلسالم فسكت رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فما رأيتين يف يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء مين يف ذلك اليوم حىت قال 

سلم إال سهيل بن بيضاء فأنزل اهللا عز و جل ما كان لنيب أن يكون له أسرى إىل آخر  رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  الثالث اآليات 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب بن يوسف الشيباين إمالء ثنا أبو زكريا حيىي  - ١٢٦٢٤
عرعرة ثنا أزهر بن سعد السمان ثنا بن عون عن حممد  بن حممد بن حيىي الشهيد ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن

إن شئتم : عن عبيدة عن علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف األسارى يوم بدر 
قتلتموهم وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء واستشهد منكم بعدهتم فكان آخر السبعني ثابت بن قيس 

  استشهد باليمامة 

أخربنا أبو احلسني بن بشران انا أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا عبد الرمحن بن املبارك  - ١٢٦٢٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ثنا سفيان بن حبيب ثنا شعبة عن أيب العنبس عن أيب الشعثاء عن بن عباس 

  جعل فداء أهل اجلاهلية يوم بدر أربعمائة 

نا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن عتاب العبدي ثنا حيىي بن جعفر بن أخرب - ١٢٦٢٦
الزبرقان ثنا علي بن عاصم أنا داود بن أيب هند ح وأخربنا حممد حدثين علي بن عيسى ثنا حممد بن املسيب ثنا 

كان ناس من األسارى : عن بن عباس قال  إسحاق بن شاهني ثنا خالد بن عبد اهللا عن داود بن أيب هند عن عكرمة
يوم بدر وليس هلم فداء فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فداءهم أن يعلموا أوالد األنصار الكتابة قال فجاء 
  غالم من أوالد األنصار إىل أبيه فقال ما شأنك قال ضربين معلمي قال اخلبيث يطلب بذحل بدر واهللا ال تأتيه أبدا 

خربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب اخلوارزمي احلافظ ببغداد ثنا أبو العباس حممد بن أمحد يعين بن أ - ١٢٦٢٧
محدان النيسابوري ثنا حممد بن أيوب ثنا بن أيب أويس حدثين إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة موىل آل الزبري عن عمه 

ار استأذنوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم موسى بن عقبة عن بن شهاب عن أنس بن مالك أن رجاال من األنص



ائذن لنا يا رسول اهللا فلنترك البن اختنا العباس فداءه فقال ال واهللا ال تذرون درمها رواه البخاري يف : فقالوا 
  الصحيح عن بن أيب أويس 

ر ثنا يونس بن بكري عن حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبا - ١٢٦٢٨
ملا بعث أهل : بن إسحاق قال حدثين حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

مكة يف فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف فداء أيب العاص وبعثت فيه بقالدة كانت 
لعاص حني بىن عليها فلما رءاها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رق هلا رقة شديدة خدجية أدخلتها هبا على أيب ا

وقال إن رأيتم أن تطلقوا هلا أسريها وتردوا عليها الذي هلا فافعلوا قالوا نعم يا رسول اهللا فأطلقوه وردوا عليه الذي 
عليه و سلم اهللا اعلم بإسالمك فإن يكن هلا وقال العباس يا رسول اهللا إين كنت مسلما فقال رسول اهللا صلى اهللا 

كما تقول فاهللا جيزيك فافد نفسك وابين أخويك نوفل بن احلارث بن عبد املطلب وعقيل بن أيب طالب بن عبد 
املطلب وحليفك عتبة بن عمرو بن جحدم أخو بين احلارث بن فهر فقال ما ذاك عندي يا رسول اهللا قال فأين املال 

فضل فقلت هلا إن أصبت فهذا املال لبين الفضل وعبد اهللا وقثم فقال واهللا يا رسول اهللا إين الذي دفنت أنت وأم ال
أعلم أنك رسوله إن هذا لشيء ما علمه أحد غريي وغري أم الفضل فاحتسب يل يا رسول اهللا ما أصبتم من عشرين 

س نفسه وابين أخويه وحليفه وأنزل أوقية من مال كان معي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفعل ففدى العبا
اهللا فيها يا أيها النيب قل ملن يف أيديكم من األسرى إن يعلم اهللا يف قلوبكم خريا يؤتكم خريا مما أخذ منكم ويغفر 

لكم واهللا غفور رحيم وأعطاين اهللا مكان العشرين األوقية يف اإلسالم عشرين عبدا كلهم يف يده مال يضرب به مع 
  غفرة اهللا عز و جل كذا فيما حدثنا به شيخنا أبو عبد اهللا يف كتاب املستدرك ما أرجو من م

وقد أخربنا يف مغازي بن إسحاق فذكر قصة زينب هبذا اإلسناد مث بعد أوراق يقول يونس مث رجع بن  - ١٢٦٢٩
اهم ففدى كل قوم بعثة قريش إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف فداء أسر: إسحاق إىل اإلسناد األول فذكر 

أسريهم مبا رضوا مث ذكر قصة العباس هذا وإمنا أراد يونس باإلسناد األول روايته عن بن إسحاق قال حدثين يزيد 
بن رومان عن عروة بن الزبري قال وحدثين الزهري وحممد بن حيىي بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد اهللا بن 

حدث مبا مل حيدث به بعض وقد اجتمع حديثهم فيما ذكرت لك من يوم  أيب بكر وغريهم من علمائنا فبعضهم قد
  بدر فذكر القصة مث جعل يدخل فيما بينهما بغري هذا اإلسناد مث يرجع إليه واهللا أعلم 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا احلسن بن الربيع ثنا عبد اهللا بن  - ١٢٦٣٠
قلت لعمر : ارك ثنا سليمان بن املغرية عن محيد بن هالل ثنا عبد اهللا بن يزيد الباهلي حدثين ضبة بن حمصن قال املب

بن اخلطاب رضي اهللا عنه أبو موسى اصطفى أربعني من أبناء األساورة لنفسه فقدم عليه أبو موسى فقال ما بال 
املؤمنني اصطفيتهم وخشيت أن خيدع عنهم اجلند  أربعني اصطفيتهم لنفسك من أبناء األساورة فقال يا أمري

  ففاديتهم واجتهدت يف فدائهم مث مخست وقسمت فقال ضبة فصادق واهللا فما كذب أمري املؤمنني وما كذبته 

أخربنا أبو نصر أنا أبو الفضل ثنا أمحد بن احلسن ثنا بن املبارك عن عنبسة بن سعيد عن املغرية بن  - ١٢٦٣١
صار يف قسمة النخع رجل من أبناء امللوك يوم القادسية فأراد سعد أن يأخذه : دثين أشياخنا قالوا النعمان النخعي ح

منهم فعدوا عليه بسياطهم فأرسل إليهم إين كتبت إىل عمر بن اخلطاب فقالوا قد رضينا فكتب إليه عمر إنا ال 
   ٢٠لك خنمس أبناء امللوك فأخذه منهم سعد فقال املغرية ألن فداءه أكثر من ذ



  باب ما جاء يف قتل من رأى اإلمام منهم

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أبو األزهر ثنا حممد بن شرحبيل  - ١٢٦٣٢
األبناوي أنا بن جريج ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أيب طالب وعبد 

 بن حممد قاال ثنا حممد بن رافع ح وأخربنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن منصور وحممد اهللا
أن يهود بين النضري وقريظة حاربوا رسول اهللا : بن حيىي قالوا ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج عن نافع عن بن عمر 

ليه و سلم بين النضري وأقر قريظة ومن عليهم حىت حاربت صلى اهللا عليه و سلم فأجلى رسول اهللا صلى اهللا ع
قريظة بعد ذلك فقتل رجاهلم وقسم نساءهم وأوالدهم وأمواهلم بني املسلمني إال بعضهم حلقوا برسول اهللا صلى اهللا 

عبد عليه و سلم فأمنهم وأسلموا وأجلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يهود املدينة كلهم بين قينقاع وهم قوم 
اهللا بن سالم ويهود بين حارثة وكل يهودي باملدينة أخرجاه يف الصحيح من حديث بن جريج رواه البخاري عن 

  إسحاق بن نصر ورواه مسلم عن حممد بن رافع وإسحاق بن منصور كلهم عن عبد الرزاق 

دوس قاال ثنا عثمان بن أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه وأبو احلسن بن عب - ١٢٦٣٣
سعيد الدارمي ثنا القعنيب فيما قرأ على مالك ح قال وحدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه واللفظ له ثنا إمساعيل بن 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : قتيبة ثنا حيىي بن حيىي قال قلت ملالك بن أنس حدثك بن شهاب عن أنس بن مالك 
ه مغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال بن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه قال دخل مكة عام الفتح وعلى رأس

  نعم رواه مسلم يف الصحيح عن القعنيب وحيىي بن حيىي ورواه البخاري عن مجاعة عن مالك 

ري عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بك - ١٢٦٣٤
فلما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بن إسحاق قال وكان يف األسارى عقبة بن أيب معيط والنضر بن احلارث 

سلم بالصفراء قتل النضر بن احلارث قتله علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه كما خربت مث مضى فلما كان بعرق 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يقتل من للصبية فقال النار  الظبية قتل عقبة بن أيب معيط فقال عقبة حني أمر به رسول

  وقتله عاصم بن ثابت بن األقلح 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ١٢٦٣٥
قد قتل : أبيه عن نافع أن بن عمر قال  أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب أخربين خمرمة بن بكري عن

   ٢١رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيي بن أخطب صربا بعد أن ربط 

  باب ما جاء يف استعباد األسري

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنا أبو احلسن بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد  - ١٢٦٣٦
يف قوله ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت : صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس  اهللا بن صاحل ثنا معاوية بن

يثخن يف األرض وذلك يوم بدر واملسلمون يومئذ قليل فلما كثروا واشتد سلطاهنم أنزل اهللا تعاىل هذا يف األسارى 
شاءوا قتلوهم وإن شاءوا استعبدوهم  فإما منا بعد وأما فداء فجعل اهللا النيب واملؤمنني باخليار يف أمر األسارى إن

   ٢٢وإن شاءوا فادوهم 



  باب ما جاء يف سلب األسري

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حممد بن إسحاق ثنا أبو سلمة موسى بن  - ١٢٦٣٧
من أتى : اهللا عليه و سلم قال إمساعيل ثنا غالب بن حجرة قال حدثتين أم عبد اهللا عن أبيها عن أبيه أن النيب صلى 

  مبوىل فله سلبه 

: وروى هشيم عن حيىي بن سعيد عن عمر بن كثري بن أفلح عن أيب حممد األنصاري عن أيب قتادة قال  - ١٢٦٣٨
ملا كان يوم حنني فذكر احلديث يف قتله رجال قال فانطلقت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسمعته يقول من 

على أسري فله سلبه أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن عبد السالم ثنا حيىي  أقام البينة
بن حيىي أنا هشيم فذكره وقد أخرج مسلم إسناد هذا احلديث يف الصحيح ومل يسق متنه واحلفاظ يرونه خطأ فمالك 

حلديث من أقام البينة على قتيل فله سلبه وقال مالك من بن أنس والليث بن سعد روياه عن حيىي فقال الليث يف ا
   ٢٣قتل قتيال له عليه بينة فله سلبه ومل يقل أحد فيه على أسري غري هشيم واهللا أعلم 

  باب النهي عن املثلة

نا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو القاسم عبد الرمحن بن احلسن األسدي ثنا إبراهيم بن احلسني ث - ١٢٦٣٩
هنى رسول اهللا صلى : آدم ثنا شعبة ثنا عدي بن ثابت قال مسعت عبد اهللا بن يزيد األنصاري وهو جده أبو أمه قال 

اهللا عليه و سلم عن النهبة واملثلة رواه البخاري يف الصحيح عن آدم وبقية هذا الباب ترد يف كتاب السري إن شاء 
   ٢٤اهللا تعاىل 

  ة وقسمة الباقي بني من حضر القتال منباب إخراج اخلمس من رأس الغنيم

كان : روينا فيما مضى عن بن بريدة عن عبد اهللا بن عمرو قال  - ١٢٦٤٠الرجال املسلمني البالغني األحرار 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أصاب غنيمة أمر بالال فنادى يف الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسها ويقسمها 

 احلافظ أخربين أمحد بن حممد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا حمبوب بن موسى أنا أبو أخربناه أبو عبد اهللا
إسحاق الفزاري عن عبد اهللا بن شوذب حدثين عامر بن عبد الواحد عن عبد اهللا بن بريدة عن عبد اهللا بن عمرو 

  فذكره 

د بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حمم - ١٢٦٤١
مسدد ثنا محاد بن زيد عن بديل بن ميسرة وخالد والزبري بن اخلريت عن عبد اهللا بن شقيق عن رجل من بلقني قال 

أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو بوادي القرى وهو يعرض فرسا فقلت يا رسول اهللا ما تقول يف الغنيمة قال : 
أمخاس للجيش قلت فما أحد أوىل به من أحد قال ال وال السهم تستخرجه من جنبك ليس أنت هللا مخسها وأربعة 

   ٢٥أحق به من أخيك املسلم 

  باب ما جاء يف سهم الراجل والفارس



أخربنا أبو طاهر حممد بن حممد بن حممش الفقيه أنا أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل البزاز ثنا  - ١٢٦٤٢
أسهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : نا أبو أسامة عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال أبو األزهر ث

  للفرس سهمني ولصاحبه سهما 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق أنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنا سليم  - ١٢٦٤٣
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قسم يف النفل : ال ثنا نافع عن عبد اهللا بن عمر بن أخضر عن عبيد اهللا بن عمر ق

للفرس سهمني وللرجل سهما رواه البخاري يف الصحيح عن عبيد بن إمساعيل عن أيب أسامة ورواه مسلم عن حيىي 
  بن حيىي 

بن إسحاق الصغاين ثنا حممد بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد  - ١٢٦٤٤
أنه مل يقل يف النفل رواه مسلم يف الصحيح عن عبد : عبد اهللا بن منري ثنا أيب ثنا عبيد اهللا بن عمر فذكره مبثله إال 

اهللا بن منري وقد وهم بعض الرواة فيه فرواه عن أيب أسامة وبن منري عن عبيد اهللا وللراجل سهما والصحيح رواية 
ا وعن غريمها عن عبيد اهللا كما ذكرنا وقد رواه سفيان الثوري وهو إمام وأبو معاوية الضرير وهو من اجلماعة عنهم

  احلفاظ عن عبيد اهللا مفسرا 

أما حديث الثوري فأخربناه أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر حممد  - ١٢٦٤٥
عيسى القاضي ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن  بن عمرو الرزاز ثنا أمحد بن حممد بن

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أسهم للرجل ثالثة أسهم للرجل سهم وللفرس سهمان وكذلك رواه : عمر 
  عبد اهللا بن الوليد العدين وغريه عن الثوري 

لروذباري وأبو احلسني بن بشران قاال أنا إمساعيل بن حممد وأما حديث أيب معاوية فأخربناه أبو علي ا - ١٢٦٤٦
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر 

و سلم أسهم للرجل ولفرسه ثالثة أسهم سهما له وسهمني لفرسه وكذلك رواه أمحد بن حنبل ومجاعة عن أيب 
  عاوية م

وأما ما أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم ثنا القعنيب ثنا  - ١٢٦٤٧
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قسم يوم خيرب للفارس سهمني : عبد اهللا يعين بن عمر العمري عن نافع عن بن عمر 

م وقد روى ذلك من وجه آخر عن القعنيب عن عبد اهللا العمري بالشك وللراجل سهما فعبد اهللا العمري كثري الوه
يف الفارس أو الفرس قال الشافعي يف القدمي كأنه مسع نافعا يقول للفرس سهمني وللرجل سهما فقال للفارس 

  سهمني وللراجل سهما وليس يشك أحد من أهل العلم يف تقدمة عبيد اهللا بن عمر على أخيه يف احلفظ 

وأما ما أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أبو األزهر ثنا حممد بن عيسى  - ١٢٦٤٨
بن الطباع ثنا جممع بن يعقوب األنصاري قال مسعت أيب حيدث عن عمه عبد الرمحن بن يزيد األنصاري عن عمه 

شهدنا احلديبية مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : جممع بن جارية األنصاري وكان أحد القراء الذين قرؤوا القرآن قال 
و سلم فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهرون األباعر فقال بعضهم لبعض ما للناس قالوا أوحى اهللا إىل رسول اهللا 



صلى اهللا عليه و سلم فخرجنا نوجف فوجدنا النيب صلى اهللا عليه و سلم على راحلته واقفا عند كراع الغميم 
س إليه فقرا عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا فقال رجل يا رسول اهللا افتح هو فقال أي والذي نفسي بيده فاجتمع النا

إنه لفتح فقسمت خيرب على أهل احلديبية مل يدخل معهم فيها أحد إال من شهد احلديبية فقسمها النيب صلى اهللا عليه 
م ثالمثائة فارس فأعطى الفارس سهمني والراجل و سلم على مثانية عشر سهما وكان اجليش ألفا ومخسمائة منه

سهما قال الشافعي يف القدمي جممع بن يعقوب شيخ ال يعرف فأخذنا يف ذلك حبديث عبيد اهللا ومل نر له خربا مثله 
يعارضه وال جيوز رد خرب إال خبرب مثله قال الشيخ والرواية يف قسم خيرب متعارضة فإهنا قسمت على أهل احلديبية 

  حلديبية كانوا يف أكثر الروايات ألفا وأربعمائة وأهل ا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا  - ١٢٦٤٩
اليوم  يقول كنا يوم احلديبية ألفا وأربعمائة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنتم: عمرو مسع جابر بن عبد اهللا 

خري من على األرض فقال جابر لوال بصري ألريتكم موضع الشجرة أخرجاه يف الصحيح من حديث سفيان 
وكذلك رواه أبو الزبري عن جابر وكذلك رواه معقل بن يسار فقال وحنن أربع عشرة مائة وعلى ذلك أهل املغازي 

  وأنه قسم يوم خيرب ملائيت فرس 

افظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن أخربنا أبو عبد اهللا احل - ١٢٦٥٠
كانت : بن إسحاق قال حدثين بن حملمد بن مسلمة عمن أدركه من أهله وحدثنيه عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم قاال 

م من أصحاب النيب املقاسم على أموال خيرب على ألف ومثامنائة سهم وكان ذلك عدد الذين قسمت خيرب عليه
صلى اهللا عليه و سلم خيلهم ورجاهلم الرجال ألف وأربعمائة رجل واخليل مائيت فرس فكان للفرس سهمان 

  ولصاحبه سهم ولكل راجل سهم وذكر احلديث يف كيفية القسمة 

ن عبد احلكم أنا وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا ب - ١٢٦٥١
أن : بن وهب قال قال يل حيىي بن أيوب حدثين إبراهيم بن سعد عن كثري موىل بين خمزوم عن عطاء عن بن عباس 

النيب صلى اهللا عليه و سلم قسم ملائيت فرس يوم خيرب سهمني سهمني وروينا عن صاحل بن كيسان وبشري بن يسار 
  ضعف  وغريمها ما دل على هذا وروي بإسناد آخر فيه

أخربناه أ بو نصر بن قتادة وأبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي قاال ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا إبراهيم  - ١٢٦٥٢
بن علي ثنا حيىي بن حيىي ثنا إمساعيل بن عياش عن إسحاق بن أيب فروة أن أبا حازم موىل أيب رهم الغفاري أخربه عن 

م خيرب أو قال يوم حنني أنا أشك وإهنما أعطيا ستة أسهم أربعة لفرسيهما أهنما كانا فارسني يو: أيب رهم وعن أخيه 
  وسهمني هلما فباعا السهمني ببكرين 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أبو األزهر ثنا املقرئ ثنا املسعودي عن  - ١٢٦٥٣
هللا عليه و سلم أربعة نفر ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهما أتينا رسول اهللا صلى ا: بن أيب عمرة عن أبيه قال 

  وأعطى الفرس سهمني 



زاد فيه أمية بن خالد عن املسعودي فكان للفارس ثالثة أسهم أخربناه أبو علي الروذباري أنا حممد بن  - ١٢٦٥٤
فذكر معناه : ة عن أيب عمرة بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا أمية بن خالد ثنا املسعودي عن رجل من آل أيب عمر

  بزيادته 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن رجاء األديب قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٢٦٥٥
أن النيب صلى : إسحاق ثنا حماضر بن املورع أبو املورع ثنا هشام بن عروة عن حيىي بن عباد عن عبد اهللا بن الزبري 

ه و سلم قسم للزبري أربعة أسهم سهما ألمه يف القرىب وسهما له وسهمني لفرسه وكذلك رواه سعيد بن عبد اهللا علي
الرمحن عن هشام موصوال ورواه بن عيينة وحممد بن بشر عن هشام عن حيىي بن عباد من قوله دون ذكر عبد اهللا يف 

  إسناده 

أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن الفرج األزرق ثنا بن وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا  - ١٢٦٥٦
أعطى النيب صلى : أيب زنرب حدثين مالك بن أنس عن أيب الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت قال 

اهللا عليه و سلم الزبري يوم حنني أربعة أسهم سهمني للفرس وسهما له وسهما للقرابة هذا من غرائب الزنربي عن 
  الك وإمنا يعرف باإلسناد األول وفيه كفاية م

أخربنا أبو طاهر الفقيه انا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أبو األزهر ثنا املعلى بن أسد ثنا حممد  - ١٢٦٥٧
ملا فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن محران حدثين أبو سعيد عبد اهللا بن بسر عن أيب كبشة األمناري قال 

ة كان الزبري على اجملنبة اليسرى وكان املقداد بن األسود على جمنبته اليمىن قال فلما دخل رسول اهللا صلى اهللا مك
عليه و سلم فمسح الغبار عن وجوههما بثوبه وقال إين جعلت للفرس سهمني وللفارس سهما فمن نقصه نقصه اهللا 

وأيب هريرة وسهل بن أيب حثمة عن النيب صلى اهللا عليه ويف الباب سوى ما ذكرنا عن عمر وطلحة والزبري واملقداد 
  و سلم ويف بعض ما ذكرنا كفاية 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن  - ١٢٦٥٨
مل يقع القسم وال السهم إال يف : ال حممد بن إسحاق قال حدثين عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم ق

غزاة بين قريظة وكانت اخليل يومئذ ستة وثالثني فرسا ففيها أعلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سهمان اخليل 
وسهمان الرجال فعلى سنتها جرت املقاسم فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يومئذ للفارس وفرسه ثالثة 

مان وللراجل سهما فأما يوم بدر فلم يقع فيه السهمان ومل حتلل هلم فيه املغامن حىت كان أسهم له سهم ولفرسه سه
فيه من اهللا ما كان فأحلها هلم بعد أن كاد الناس يهلكوا فقال لوال كتاب من اهللا سبق إىل آخر اآليتني مث كان يوم 

يظة فعلى سنتها جرت املقاسم إىل يومك أحد فكان عام مصيبة مث كان عام اخلندق فكان عام حصار مث كانت بنو قر
  هذا 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال ثنا علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر  - ١٢٦٥٩
النيسابوري ثنا جعفر بن حممد ثنا عفان ثنا شعبة عن خالد احلذاء وقال ال خيتلف فيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  للفارس ثالثة أسهم وللراجل سهم  :قال 



أخربنا أبو عمرو األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي أنا احلضرمي ثنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس ثنا إسرائيل  - ١٢٦٦٠
عن األسود بن قيس عن كلثوم الوادعي عن منذر بن عمرو الوادعي وكان عمر رضي اهللا عنه بعثه على خيل 

راذين قال فسبقت اخليل وجاء أصحاب الرباذين قال مث إن املنذر بن عمرو قسم للفرس وكان يف اخليل ب: بالشام 
سهمني ولصاحبه سهما مث كتب إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال قد أصبت السنة ويف كتاب القدمي رواية 

ان فاسهم لفرسي أيب عبد الرمحن عن الشافعي حديث شاذان عن زهري عن أيب إسحاق قال غزوت مع سعيد بن عثم
سهمني ويل سهما قال أبو إسحاق وبذلك حدثين هانئ بن هانئ عن علي رضي اهللا عنه وكذلك حدثين حارثة بن 

   ٢٦مضرب عن عمر رضي اهللا عنه 

  باب ما جاء يف سهم الرباذين واملقاريف واهلجني قال الشافعي يف القدمي أمر

ومن رباط اخليل فلم خيص عربيا دون هجني وأذن رسول اهللا صلى اهللا تعاىل أن يعدوا لعدوهم ما استطاعوا من قوة 
اهللا عليه و سلم يف حلوم اخليل وكان ذلك على اهلجني والعريب وقال جتاوزنا لكم عن صدقة اخليل والرقيق وقال 
يب ليس على املسلم يف فرسه وال يف غالمه صدقة فجعل الفرس من اخليل قال الشافعي رمحه اهللا وقد ذكر عن الن
صلى اهللا عليه و سلم إنه فضل العريب على اهلجني وإن عمر فعل ذلك قال الشافعي ومل يرو ذلك إال مكحول 

مرسال واملرسل ال تقوم مبثله عندنا حجة وكذلك حديث عمر رضي اهللا عنه وهو عن كلثوم بن األقمر مرسل قال 
حول أن النيب صلى اهللا عليه و سلم عرب الشافعي أنا محاد بن خالد عن معاوية بن صاحل عن أيب بشر عن مك

أخربناه أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي ثنا أبو عقيل أنس بن مسلم ثنا أسد  - ١٢٦٦١العريب وهجن اهلجني 
أن رسول اهللا صلى : بن احلارث احلراين ثنا محاد بن خالد ثنا معاوية بن صاحل عن العالء بن احلارث عن مكحول 

سلم قال يوم خيرب عربوا العريب وهجنوا اهلجني هذا هو احملفوظ مرسل وقد رواه أمحد بن حممد اجلرجاين اهللا عليه و 
سكن محص عن محاد بن خالد عن معاوية بن صاحل عن العالء بن احلارث عن مكحول عن زياد بن جارية عن 

  حبيب بن مسلمة موصوال 

ن إبراهيم بن يونس ثنا حممد بن عوف ثنا أمحد بن حممد أخربناه أبو سعد أنا أبو أمحد ثنا إسحاق ب - ١٢٦٦٢
فذكره وزاد يف متنه للفرس سهمان وللهجني سهم قال أبو أمحد هذا ال يوصله غري : اجلرجاين ثنا محاد بن خالد 

  أمحد وأحاديثه ليست مبستقيمة كأنه يغلط فيها 

حممد بن عبد اهللا الشعيثي عن خالد بن  وروى أبو داود يف املراسيل عن أمحد بن حنبل عن وكيع عن - ١٢٦٦٣
أسهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للعراب سهمني وللهجني سهما أخربناه أبو بكر حممد بن حممد أنا : معدان 

  أبو احلسني الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره وهو منقطع ال تقوم به حجة 

ظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان وأخربنا أبو عبد اهللا احلاف - ١٢٦٦٤
أغارت اخليل بالشام فأدركت اخليل من يومها وأدركت : بن عيينة عن األسود بن قيس عن بن األقمر قال 

أدرك كما مل  الكوادن ضحى وعلى اخليل املنذر بن أيب محصة اهلمداين ففضل اخليل على الكوادن وقال ال أجعل ما
يدرك فبلغ ذلك عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال هبلت الوادعي أمه لقد أذكرت به أمضوها على ما قال قال 



الشافعي ولو كنا نثبت مثل هذا ما خالفناه وقال يف القدمي هذان خربان مرسالن ليس واحد منهما شهد ما حدث 
   ٢٧به 

  باب ال يسهم إال لفرس واحد

أجاز يل أبو عبد اهللا احلافظ روايته عنه عن أيب العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال حديث مكحول فيما  - ١٢٦٦٥
حضر خيرب بفرسني فأعطاه النيب صلى اهللا عليه و سلم مخسة : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسل أن الزبري 

ري حضر خيرب بفرسني وأخذ مخسة أسهم سهما له وأربعة أسهم لفرسيه قال ولو كان كما حدث مكحول أن الزب
أسهم كان ولده أعرف حبديثه وأحرص على ما فيه زيادته من غريهم إن شاء اهللا تعاىل قال يف القدمي يف غري هذه 

الرواية وقد ذكر عبد الوهاب اخلفاف عن العمري عن أخيه أن الزبري واىف بأفراس يوم خيرب فلم يسهم له إال لفرس 
   ٢٨واحد 

  للفرس دون غريه من الدوابباب اإلسهام 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ وحممد بن إبراهيم بن الفضل املزكي قاال ثنا  - ١٢٦٦٦
حممد بن عمرو احلرشي ثنا عبد اهللا بن مسلمة القعنيب ثنا مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن 

يبة ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا إسحاق أنا إمساعيل بن قت
اخليل يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة ويف رواية القعنيب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عليه و سلم قال 

  حيىي  سلم فذكر مثله رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب ورواه مسلم عن حيىي بن

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنا أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر املخرمي ثنا  - ١٢٦٦٧
اخلري : سفيان بن عيينة قال مسع شبيب بن غرقدة عروة البارقي يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

يان وزاد فيه جمالد عن الشعيب عن عروة البارقي األجر واملغنم رواه معقود بنواصي اخليل إىل يوم القيامة قال سف
  البخاري يف الصحيح عن علي عن بن عيينة ورواه مسلم عن بن راهويه وغريه عن بن عيينة دون زيادة جمالد 

بن سيار  وقد أخربنا بتلك الزيادة أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق القاضي ثنا عمرو بن متيم - ١٢٦٦٨
اخلري : الطربي ثنا أبو نعيم ثنا زكريا بن أيب زائدة عن عامر عن عروة البارقي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

معقود يف نواصي اخليل إىل يوم القيامة األجر والغنيمة رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم وأخرجه مسلم من 
  وجه آخر عن زكريا 

بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أبو مسلم وحممد بن حممد قاال أخربنا علي  - ١٢٦٦٩
رأيت النيب : ثنا حممد بن كثري ثنا سفيان عن عمرو هو بن سعيد عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير قال 

  خلري إىل يوم القيامة صلى اهللا عليه و سلم يلوي ناصية فرسه بيده ويقول اخليل معقود يف نواصيها ا



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا  - ١٢٦٧٠
بإسناده مثله إال أنه قال بأصبعه وزاد األجر واملغنم رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر : وكيع ثنا سفيان فذكره 

  بن أيب شيبة 

خربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن حممويه العسكري ثنا جعفر بن حممد القالنسي ثنا آدم بن أيب أ - ١٢٦٧١
إياس ثنا شعبة ثنا أبو التياح قال مسعت أنس بن مالك يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ح وأخربنا أبو 

داود ثنا شعبة عن أيب التياح عن أنس بن مالك أن بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو 
  الربكة يف نواصي اخليل أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من أوجه عن شعبة : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أخربين أبو بكر حممد بن احلسني بن احلسن القطان ثنا أمحد بن  - ١٢٦٧٢
ي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه يوسف السلم

   ٢٩اخلري معقود يف نواصي اخليل إىل يوم القيامة ومثل املنفق على اخليل كاملتكفف بالصدقة : و سلم 

  باب ما يكره من اخليل وما يستحب

ن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا حممد بن أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد ب - ١٢٦٧٣
كان رسول اهللا صلى اهللا : كثري أنا سفيان بن سعيد عن سلم يعين بن عبد الرمحن عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال 

و يف يده عليه و سلم يكره الشكال من اخليل والشكال يكون الفرس يف رجله اليمىن بياض ويف اليد اليسرى أ
  اليمىن ويف رجله اليسرى أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث عبد الرزاق عن سفيان 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا أنا أبو حامد بن الشرقي ثنا أبو األزهر ثنا  - ١٢٦٧٤
عن علي بن رباح عن أيب قتادة وهب بن جرير ثنا أيب قال مسعت حيىي بن أيوب حيدث عن يزيد بن أيب حبيب 

خري اخليل األدهم األقرح األرمث احملجل الثالث طلق اليد : األنصاري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  اليمىن فإن مل يكن أدهم فكميت على هذه الشية 

إسحاق بن خزمية ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو حممد بن أمحد السكري ثنا حممد بن - ١٢٦٧٥
موسى بن عبد الرمحن املسروقي ثنا عبيد بن الصباح أنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر قال قال 

إذا أردت أن تغزو فاشتر فرسا أدهم أغر حمجال مطلق اليمىن فإنك تغنم وتسلم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  كذا قال عن عقبة بن عامر 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ثنا أيب ثنا  - ١٢٦٧٦
هشام يعين بن سعيد الطالقاين ثنا حممد بن مهاجر حدثين عقيل بن شبيب عن أيب وهب اجلشمي وكانت له صحبة 

  جل أو أشقر أغر حمجل أو أرمث حمجل عليكم بكل كميت أغر حم: قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن عوف الطائي ثنا أبو املغرية ثنا  - ١٢٦٧٧
عليكم بكل أشقر : حممد بن مهاجر حدثين عقيل بن شبيب عن أيب وهب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



أغر فذكر حنوه وقال حممد يعين بن مهاجر فسألته مل فضل األشقر قال ألن النيب صلى اهللا عليه  أغر حمجل أو كميت
  و سلم بعث سرية فكان أول من جاء بالفتح صاحب أشقر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد بن شاكر ثنا حسني بن  - ١٢٦٧٨
عيسى بن علي بن عبد اهللا بن عباس عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حممد ثنا شيبان عن 

  مين اخليل يف شقرها : 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن حممد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا موسى بن  - ١٢٦٧٩
أن النيب صلى اهللا : ان التيمي عن أيب زرعة عن أيب هريرة مروان الرقي ثنا مروان بن معاوية الفزاري عن أيب حي

  عليه و سلم كان يسمي األنثى من اخليل فرسا ورواه أيضا عبد اهللا بن هارون عن أبيه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد اهللا بن احلسني القاضي مبرو ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا روح  - ١٢٦٨٠
احلميد بن جعفر حدثين يزيد بن أيب حبيب قال حدثين سويد بن قيس قال حدثين معاوية بن حديج بن عبادة ثنا عبد 

ما من فرس عريب إال يؤذن له كل يوم بدعوتني يقول : عن أيب ذر الغفاري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
   ٣٠اللهم إنك خولتين من خولتين فاجعلين من أحب ماله وأهله إليه 

  هى عنه من تقليد اخليل األوتارباب ما ين

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ثنا أيب ثنا هشام هو بن  - ١٢٦٨١
سعيد ثنا حممد بن مهاجر حدثين عقيل بن شبيب عن أيب وهب اجلعشمي وكانت له صحبة قال قال رسول اهللا 

   ٣١ا اخليل وامسحوا بنواصيها وأعجازها أو قال وأكفاهلا وال تقلدوها األوتار ارتبطو: صلى اهللا عليه و سلم 

  باب ما ينهى عنه من جز نواصي اخليل وأذناهبا

أخربنا أبو علي الروذباري انا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو توبة عن اهليثم بن محيد ح قال وحدثنا  - ١٢٦٨٢
ن ثور بن يزيد عن نصر الكناين عن رجل وقال أبو توبة عن ثور بن يزيد خشيش بن أصرم ثنا أبو عاصم مجيعا ع

ال : عن شيخ من بين سليم عن عتبة بن عبد السلمي وهذا لفظه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
   ٣٢فيها اخلري تقصوا نواصي اخليل وال معارفها وال أذناهبا فإن أذناهبا مذاهبا ومعارفها دفاؤها ونواصيها معقود 

  باب من دخل يريد اجلهاد فمرض أو مل يقاتل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا علي بن عبد اهللا العطار ببغداد ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا حيىي بن  - ١٢٦٨٣
اهللا محاد ثنا حممد بن طلحة عن أبيه عن مصعب بن سعد قال رأى سعد أن له فضال على من دونه قال فقال رسول 

إمنا ينصر اهللا هذه األمة بضعفائهم بصالهتم ودعوهتم رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان : صلى اهللا عليه و سلم 
  بن حرب عن حممد بن طلحة 



أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا بشر بن بكر  - ١٢٦٨٤
: يد بن أرطأة عن جبري بن نفري عن أيب الدرداء قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حدثين بن جابر عن ز

   ٣٣أبغوين الضعفاء فإمنا ترزقون وتنصرون بضعفائكم 

  باب من دخل أجريا يريد اجلهاد أو مل يرده

ثقفي الزاهد ثنا علي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو سعيد أمحد بن يعقوب بن أمحد بن مهران ال - ١٢٦٨٥
بن احلسني بن اجلنيد املالكي بالري ثنا أمحد بن صاحل مبصر حدثين عبد اهللا بن وهب القرشي أخربين عاصم بن 

أذن رسول اهللا صلى اهللا عليه : حكيم عن حيىي بن أيب عمرو السيباين عن عبد اهللا بن الديلمي أن يعلى بن منية قال 
س يل خادم فالتمست أجريا وأجري له سهمه فوجدت رجال فلما دنا الرحيل أتاين و سلم بالغزو وأنا شيخ كبري لي

فقال ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي فسمى يل شيئا كان السهم أو مل يكن فسميت له ثالثة دنانري فلما 
أمره فقال حضرت غنيمة أردت أن أجري له سهمه فذكرت الدنانري فجئت النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكرت له 

   ٣٤ما أجد له يف غزوته هذه يف الدنيا أظنه قال واآلخرة إال دنانريه اليت مسى 

  باب من دخل يريد التجارة

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إبراهيم بن عبد اهللا ثنا القعنيب  - ١٢٦٨٦
أ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا عن مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنب

عبد اهللا بن مسلمة ثنا مالك بن أنس عن حيىي بن سعيد عن حممد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن 
مرىء ما نوى فمن إمنا األعمال بالنيات وإمنا ال: اخلطاب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته 
  إىل ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن مسلمة القعنيب 

يعقوب احلافظ ثنا إبراهيم بن عبد اهللا السعدي أنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن - ١٢٦٨٧
يزيد بن هارون أنا محاد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن حيىي بن الوليد بن عبادة عن جده عبادة بن الصامت أن 

  من غزا وهو ال ينوي يف غزاته إال عقاال فله ما نوى : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا الربيع بن نافع ثنا معاوية بن سالم عن أخربنا أبو عل - ١٢٦٨٨
زيد بن سالم أنه مسع أبا سالم يقول حدثين عبيد اهللا بن سلمان أن رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 

يبتاعون غنائمهم فجاء رجل فقال يا  ملا فتحنا خيرب أخرجوا غنائمهم من املتاع والسيب فجعل الناس: حدثه قال 
رسول اهللا لقد رحبت رحبا ما رحبه اليوم أحد من أهل هذا الوادي قال وحيك وما رحبت قال ما زلت أبيع وأبتاع 

حىت رحبت ثالمثائة أوقية فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنا أنبئك خبري رجل ربح قال وما هو يا رسول اهللا 
  الصالة قال ركعتني بعد 



أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا إبراهيم بن عبد اهللا ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن  - ١٢٦٨٩
خطب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال وأخرى تقولوهنا : زيد عن أيوب عن حممد عن أيب العجفاء السلمي قال 

ولعله أن يكون قد أوقر دفيت راحلته ذهبا أو ورقا يبتغي به الدنيا  ملن قتل يف مغازيكم هذه أو مات قتل فالن شهيدا
أو قال التجارة فال تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قتل يف سبيل اهللا أو مات 

  فهو يف اجلنة 

ثنا حممد بن مسلم بن وارة ثنا حممد أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري  - ١٢٦٩٠
بن سعيد بن سابق ثنا عمرو يعين بن أيب قيس عن أيوب السختياين عن بن سريين عن بن أيب العجفاء السلمي عن 

وأخرى ما تقولوهنا فالرجل خيرج فيقاتل فيقولون استشهد فالن ولعله : أبيه قال قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
مأل عجز دابته دنانري أو دراهم للتجارة فال تقولوا ذلك ولكن قولوا كما قال رسول اهللا أن يكون قد خرج قد 

صلى اهللا عليه و سلم من قتل يف سبيل اهللا فهو يف اجلنة ورواه محاد بن زيد عن أيوب عن حممد عن أيب العجفاء 
   ٣٥السلمي مل يذكر ابنه يف إسناده 

  باب اململوك واملرأة يرضخ هلما وال يسهم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن حممد بن عبدوس العنزي أنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا  - ١٢٦٩١
كتب جندة إىل بن عباس : موسى بن إمساعيل ثنا جرير بن حازم قال مسعت قيسا حيدث عن يزيد بن هرمز قال 

املرأة والعبد هل كان هلما سهم معلوم إذا يسأله عن أشياء فذكر احلديث يف سؤاله ويف جوابه قال وسألت عن 
حضر البأس قال إنه مل يكن هلما سهم معلوم إال أن حيذيا من غنائم العدو أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث 

  جرير بن حازم ويف رواية حممد بن علي عن يزيد يف هذا احلديث قال وأما السهم فلم يضرب هلن بسهم 

احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا حامت  وأخربنا أبو عبد اهللا - ١٢٦٩٢
يف هذه القصة قال فكتب إليه بن عباس إنك كتبت : بن إمساعيل عن جعفر بن حممد عن أبيه عن يزيد بن هرمز 

املرضى وحيذين من  تسألين هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو هبن يداوين
  الغنيمة وأما السهم فلم يضرب هلن بسهم رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن حامت 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا حفص بن  - ١٢٦٩٣
شهدت خيرب وأنا عبد مملوك قلت يا رسول اهللا : حم قال غياث عن حممد بن زيد قال حدثين عمري موىل أيب الل

أسهم يل فأعطاين سيفا فقال تقلد هذا السيف وأعطاين خرثي متاع ومل يسهم يل أخرج مسلم هبذا اإلسناد حديثا 
  آخر يف الزكاة وهذا املنت أيضا صحيح على شرطه 

د ثنا إبراهيم بن سعيد وغريه قالوا أنا زيد بن أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داو - ١٢٦٩٤
خرجت مع رسول اهللا صلى : احلباب ثنا رافع بن سلمة بن زياد قال حدثين حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أهنا 

اهللا عليه و سلم يف غزوة خيرب سادس ست نسوة فبلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه 
فقال مع من خرجنت وبإذن من خرجنت فقلنا يا رسول اهللا خرجنا نغزل الشعر ونعني به يف سبيل اهللا ومعنا الغضب 



دواء للجرحى ونناول السهام ونسقي السويق فقال اقمن حىت إذا فتح اهللا عليه خيرب أسهم لنا كما أسهم للرجال 
عن عني ما أعطاهن داللة على كونه رضخا ويف  قال فقلت هلا يا جدة وما كان ذلك قالت مترا قال الشيخ إخبارها

حديث بن عباس مل يضرب هلن سهم بيان ذلك واهللا أعلم وروي عن مكحول وغريه يف اإلسهام هلن خبيرب وهو 
   ٣٦منقطع ال تقوم به حجة 

  باب املدد يلحق باملسلمني قبل أن ينقطع احلرب أو مل يأتوا حىت ينقطع

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفضل بن  - ١٢٦٩٥ملن شهد الوقعة  احلرب وما روي يف الغنيمة إهنا
فذكر قدومهم على : إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا أبو كريب ثنا أبو أسامة حدثين بريد عن أيب بردة عن أيب موسى 

لى اهللا عليه و سلم حني افتتح جعفر بن أيب طالب باحلبشة قال فأقمنا معه حىت قدمنا مجيعا قال فوافقنا رسول اهللا ص
خيرب فأسهم لنا أو قال أعطانا منها وما قسم ألحد غاب عن فتح خيرب منها شيئا إال من شهد معه إال أصحاب 

سفينتنا مع جعفر وأصحابه فقسم هلم معهم أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح عن أيب كريب وهؤالء إن حضروا 
  لغنيمة فأشركهم فيها فهي يف مسئلتنا وإن حضروا بعد ذلك وعليه يدل قبل أن ينقطع احلرب أو قبل حيازة ا

ما أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا معاذ بن املثىن ثنا حيىي بن معني ثنا حفص بن غياث  - ١٢٦٩٦
سلم بعد فتح خيرب  قدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و: ثنا بريد بن عبد اهللا عن أيب بردة عن أيب موسى قال 

فأسهم لنا ومل يسهم ألحد يعين مل يشهد الفتح غرينا رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن حفص 
ورواه يوسف بن موسى عن حفص وقال بعد ما افتتحها بثالث فيحتمل أنه صلى اهللا عليه و سلم إمنا أعطاهم من 

امنني وقد روي يف قصة جعفر وغريه بإسناد آخر أنه سأل أصحابه أن سهم املصاحل أو أشركهم يف الغنيمة برضا الغ
  يشركوهم يف مقاسم خيرب ففعلوا وله شاهد صحيح يف قصة قدوم أيب هريرة 

أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد انا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا  - ١٢٦٩٧
: ميدي ثنا سفيان ثنا الزهري أخربين عنبسة بن سعيد بن العاص عن أيب هريرة قال يعقوب بن سفيان ثنا أبو بكر احل

قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه خيرب بعد ما افتتحوها فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ت يا رسول اهللا هذا قاتل سلم أن يسهم يل من الغنيمة فقال بعض بين سعيد بن العاص ال تسهم له يا رسول اهللا فقل

بن قوقل فقال بن سعيد واعجبا لوبر تدىل علينا من قدوم ضان ينعي على قتل رجل مسلم أكرمه اهللا على يدي ومل 
يهىن على يديه قال سفيان فال أحفظه أنه قال أسهم له أو مل يسهم قال سفيان مسعت إمساعيل بن أمية سأل الزهري 

  عنه وأنا حاضر 

نا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان فذكره وأخرب - ١٢٦٩٨
بإسناده مثله إال أنه مل يذكر قول سفيان وزاد قال سفيان حدثنيه السعيدي أيضا عن جده عن أيب هريرة عن النيب 

يدي عمرو بن حيىي بن سعيد بن عمرو رواه البخاري يف الصحيح عن احلميدي واسم السع: صلى اهللا عليه و سلم 
  بن سعيد بن العاص وجده سعيد بن عمرو قال البخاري ويذكر عن الزبيدي عن الزهري 



فذكر ما أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سعيد بن منصور ثنا إمساعيل بن  - ١٢٦٩٩
نبسة بن سعيد أخربه أنه مسع أبا هريرة حيدث سعيد بن العاص عياش عن حممد بن الوليد الزبيدي عن الزهري أن ع

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من املدينة قبل جند فقدم أبان بن : 
عيد سعيد وأصحابه على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خبيرب بعد أن فتحها وإن حزم خيلهم ليف فقال أبان بن س

وأصحابه أقسم لنا يا رسول اهللا قال أبو هريرة فقلت ال تقسم هلم يا رسول اهللا فقال أبان أنت هبا وبر حتدر علينا 
من رأس ضان فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اجلس يا أبان ومل يقسم هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ذكره حممد بن حيىي الذهلي عن إسحاق بن إبراهيم الزبيدي  وكذلك رواه عبد اهللا بن سامل عن الزبيدي وهو فيما
  عن عمرو بن احلارث عن عبد اهللا قال حممد بن حيىي مل يقم بن عيينة يعين متنه واحلديث حديث الزبيدي 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٢٧٠٠
باس بن حممد الدوري ثنا علي بن حبر القطان ثنا الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن عبد العزيز ثنا الزهري عن سعيد الع

أن اهللا عز و جل فتح على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرب مث جاءه أبان بن سعيد : بن املسيب عن أيب هريرة 
يفعل ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أبو هريرة بن العاص يف خيل له فسأله أن يسهم له وألصحابه فلم 

وكانت حزم خيلهم الليف فهذا يوافق رواية الزبيدي يف متنه وخيالفه يف إسناده واهللا أعلم قال حممد بن حيىي الذهلي 
  احلديثان حمفوظان حديث عنبسة من حديث الزبيدي وحديث سعيد بن املسيب من حديث سعيد بن عبد العزيز 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا احلجاج بن منهال  - ١٢٧٠١
ما شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ثنا محاد عن علي بن زيد عن عمار بن أيب عمار عن أيب هريرة قال 

صة وكان أبو موسى وأبو هريرة جاءا بني احلديبية وبني مغنما إال قسم يل اال خيرب فإهنا كانت ألهل احلديبية خا
  خيرب 

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  - ١٢٧٠٢
سليمان بن حرب ثنا وهيب ثنا خثيم بن عراك عن أبيه عن نفر من بين غفار قالوا إن أبا هريرة قدم املدينة وقد 

النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل خيرب واستخلف على املدينة رجال من بين غفار يقال له سباع بن عرفطة قال  خرج
فوجدناه يف صالة الصبح فلما فرغنا من صالتنا أتينا سباع بن عرفطة فزودنا مترا حىت قدمنا على : أبو هريرة 

فأشركونا يف سهماهنم ورواه روح بن القاسم عن  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد فتح خيرب وكلم املسلمني
  خثيم بن عراك بإسناده ومعناه قال فاستأذن الناس أن يقسم لنا من الغنائم فأذنوا له فقسم لنا 

أخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف اإلسفرائيين أنا أبو عمرو إمساعيل بن جنيد السلمي ثنا أبو عبد اهللا  - ١٢٧٠٣
فذكره الروايات يف قدومه بعد فتح خيرب أصح : بن بسطام ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم البوشنجي ثنا أمية 

مث رواية من روى أنه مل يسهم له أراد قسمة من شهدها وحيتمل أنه أشركهم يف سهماهنم برضاهم كما يف هذه 
  الرواية واهللا أعلم 

تادة أنا أبو الفضل حممد بن عبد اهللا بن حممد بن أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن ق - ١٢٧٠٤
أن رسول اهللا : مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا احلسن بن الربيع ثنا عبد اهللا بن املبارك عن يونس عن الزهري قال بلغنا 



اهللا  صلى اهللا عليه و سلم مل يقسم لغائب يف مغنم مل يشهده إال يوم خيرب فقسم لغائب أهل احلديبية من أجل أن
} وعدكم اهللا مغامن كثرية تأخذوهنا فعجل لكم هذه { تبارك وتعاىل كان أعطى خيرب املسلمني من أهل احلديبية فقال 

وكانت ألهل احلديبية من شهد منهم ومن غاب وملن شهد من الناس غريهم وعن يونس قال قال بن شهاب بلغنا 
م بدر وكان عثمان رضي اهللا عنه ختلف على امرأته رقية بنت واهللا أعلم أنه قسم لعثمان بن عفان رضي اهللا عنه يو

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصابتها احلصبة فجاء زيد بن حارثة بشريا بوقعة بدر وعثمان رضي اهللا عنه على 
سلم  قرب رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدفنها قال بن شهاب وبلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و

قسم لطلحة بن عبيد اهللا وسعيد بن زيد وكانا غائبني بالشام قال الشيخ قد روينا عن بن إسحاق أنه مل يغب عن 
خيرب من أهل احلديبية إال جابر بن عبد اهللا األنصاري وأما قسمته لعثمان بن عفان وغريه من غنائم بدر فقد مضت 

صلى اهللا عليه و سلم يضعها حيث أراه اهللا عز و جل وإمنا  الداللة يف هذا الكتاب على أهنا كانت لرسول اهللا
  صارت الغنيمة ملن شهد الوقعة بعد قسمة بدر واهللا أعلم 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا وكيع عن شعبة عن  - ١٢٧٠٥
عطارد ماه البصرة وأمدوا بعمار من الكوفة فخرج  غزت بنو: قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب األمحسي قال 

قبل الوقعة وقدم بعد الوقعة فقال حنن شركاؤكم يف الغنيمة فقام رجل من بين عطارد فقال أيها العبد اجملدع تريد أن 
نقسم لك غنائمنا وكانت أذنه أصيبت يف سبيل اهللا فقال عريمتوين بأحب اذين أو خري أذين قال فكتب يف ذلك إىل 
عمر رضي اهللا عنه فكتب أن الغنيمة ملن شهد الوقعة وروينا عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه يف قصة أخرى أنه 

  كتب إمنا الغنيمة ملن شهد الوقعة 

وحدثنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا حممد بن أمحد بن النضر ثنا معاوية بن عمرو عن  - ١٢٧٠٦
سارت الروم إىل حبيب بن : أنا أبو بكر الغساين عن عطية بن قيس وراشد بن سعد قاال  أيب إسحاق الفزاري

مسلمة وهو بأرمينية فكتب إىل معاوية يستمده فكتب معاوية إىل عثمان رضي اهللا عنه بذلك فكتب عثمان رضي 
ن ربيعة الباهلي فساروا يريدون اهللا عنه إىل أمري العراق يأمره أن ميد حبيبا فأمده بأهل العراق وأمر عليهم سلمان ب

غياث حبيب فلم يبلغوهم حىت لقي هو وأصحابه العدو ففتح اهللا هلم فلما قدم سلمان وأصحابه على حبيب 
سألوهم أن يشركوهم يف الغنيمة وقالوا قد أمددناكم وقال أهل الشام مل تشهدوا القتال ليس لكم معنا شيء وأيب 

غنيمتهم فتنازع أهل الشام وأهل العراق يف ذلك حىت كاد يكون بينهم  حبيب أن يشركهم وحوى وأصحابه على
يف ذلك كون فقال بعض أهل العراق إن تقتلوا سلمان نقتل حبيبكم وإن ترحلوا حنو بن عفان نرحل قال أبو بكر 

   ٣٧الغساين فسمعت أهنا أول عداوة وقعت بني أهل الشام وأهل العراق 

  د العدو قال الشافعي قد مضت خيل للمسلمنيباب السرية خترج من عسكر يف بال

 ١٢٧٠٧فغنمت بأوطاس غنائم كثرية وأكثر العسكر حبنني فشركوهم وهم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب حدثين أيب وعبد اهللا بن حممد قال أيب أخربنا وقال عبد  -

ملا فرغ النيب صلى اهللا عليه و سلم : نا أبو كريب ثنا أبو أسامة عن بريد عن أيب بردة عن أيب موسى قال اهللا حدث
من حنني بعث أبا عامر على جيش أوطاس فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم اهللا أصحابه وذكر احلديث 

  أخرجاه يف الصحيح عن أيب كريب 



وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ  - ١٢٧٠٨
خطب رسول اهللا : عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال حدثين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 
 يزده إال شدة وال صلى اهللا عليه و سلم عام الفتح فقال أيها الناس أنه ما كان من حلف يف اجلاهلية فإن اإلسالم مل

حلف يف اإلسالم واملسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم يرد عليهم أقصاهم ترد سراياهم على قعدهتم 
  وذكر باقي احلديث 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا احلسن بن الربيع ثنا عبد اهللا بن  - ١٢٧٠٩
بلغنا أن حبيب بن مسلمة غزا الروم فأخذوا رجال فاهتموه فأخربهم أنه عني فقال هذا : ن بن أيب ذئب قال املبارك ع

ملك الروم يف الناس وراء هذا اجلبل فقال ألصحابه أشريوا علي فقال بعضهم نرى أن تقيم حىت يلحق بك الناس 
هؤالء فإنه ال طاقة لنا هبم فقال أما أنا فأعطي وكانوا منقطعني وقال بعضهم نرى أن ترجع إىل فئتك وال تقدم على 

اهللا عهدا ال أخيس به ألخالطنهم فلما ارتفع النهار إذا هو هبم قد مألوا األرض فحمل ومحل أصحابه فاهنزم العدو 
وأصابوا غنائم كثرية فلحق الناس الذين مل حيضروا القتال وقالوا حنن شركاؤكم يف الغنيمة وقال الذين شهدوا 

ال ليس لكم نصيب مل حتضروا القتال وقال عبد اهللا بن الزبري وكان ممن حضر مع حبيب ليس لكم نصيب القت
فكتب بذلك إىل معاوية فكتب أن أقسم بينهم كلهم قال وأظن معاوية كان كتب بذلك إىل عمر بن اخلطاب رضي 

وبن الزبري ذاهب األقساس ليسوا  اهللا عنه فكتب بذلك عمر رضي اهللا عنه وقال الشاعر ان حبيبا بئس ما يواسي
   ٣٨بأجناد وال أكياس وال رفيقا بأمور الناس 

  باب التسوية يف الغنيمة والقوم يهبون الغنيمة

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا مسدد  - ١٢٧١٠
أتيت : الزبري بن اخلريت عن عبد اهللا بن شقيق عن رجل من بلقني قال ثنا محاد بن زيد عن بديل بن ميسرة وخالد و

النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو بوادي القرى وهو يعرض فرسا فقلت يا رسول اهللا مبا أمرت قال أمرت أن أقاتل 
قها وحساهبم على اهللا الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حب

قلت يا رسول اهللا فمن هؤالء الذين نقاتل قال هؤالء اليهود املغضوب عليهم وهؤالء النصارى الضالون قلت فما 
تقول يف الغنيمة قال هللا مخسها وأربعة أمخاسها للجيش قلت فما أحد أوىل به من أحد قال ال وال السهم تستخرجه 

  من جنبك أحق به من أخيك املسلم 

قال وثنا يوسف ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا محاد بن سلمة عن بديل بن ميسرة عن عبد اهللا بن شقيق  - ١٢٧١١
حنوه ورواه موسى بن داود عن محاد بن زيد فقال : عن رجل من بلقني قال أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر 

من أخيك املسلم ويف ذلك بيان ما روينا وقد  يف احلديث فإن رميت بسهم يف جنبك فاستخرجته فلست بأحق به
مضى حديث عبادة بن الصامت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه أخذ يوم حنني أو قال يوم خيرب وبرة من جنب 

  بعري فقال يا أيها الناس إنه ال حيل يل مما أفاء اهللا عليكم قدر هذه إال اخلمس واخلمس مردود عليكم 

عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن  وأخربنا أبو - ١٢٧١٢
كنا مع رسول : عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال حدثين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 



اهم أدرك وفد هوازن باجلعرانة اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبنني فلما أصاب من هوازن ما أصاب من أمواهلم وسباي
وقد أسلموا فقالوا يا رسول اهللا لنا أصل وعشرية وقد أصابنا من البالء ما مل خيف عليك فامنن علينا من اهللا عليك 

قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم أموالكم فقالوا يا رسول اهللا خريتنا بني 
أموالنا أبناؤنا ونساؤنا أحب إلينا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما ما كان يل ولبين عبد أحسابنا وبني 

املطلب فهو لكم وإذا أنا صليت بالناس فقوموا وقولوا إنا نستشفع برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل املسلمني 
سائنا فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم فلما صلى وباملسلمني إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أبنائنا ون

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالناس الظهر قاموا فقالوا ما أمرهم به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما ما كان يل ولبين عبد املطلب فهو لكم فقال املهاجرون فما كان لنا فهو لرسول 

صلى اهللا عليه و سلم وقالت األنصار وما كان لنا فهو لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال األقرع بن حابس اهللا 
أما أنا وبنو متيم فال وقال العباس بن مرداس أما أنا وبنو سليم فال قالت بنو سليم بل ما كان لنا فهو لرسول اهللا 

بنو فزارة فال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أمسك صلى اهللا عليه و سلم وقال عيينة بن بدر أما أنا و
منكم حبقه فله بكل إنسان ستة فرائض من أول يفء نصيبه فردوا إىل الناس نساءهم وأبناءهم مث ركب رسول اهللا 
نه صلى اهللا عليه و سلم واتبعه الناس يقولون يا رسول اهللا أقسم علينا فيئنا حىت اضطروه إىل شجرة فانتزعت ع

رداءه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أيها الناس ردوا علي ردائي فوالذي نفسي بيده لو كان لكم عدد 
شجر هتامة نعما لقسمته عليكم مث ما ألفيتموين خبيال وال جبانا وال كذابا مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل 

صبعيه فقال أيها الناس واهللا ما يل من فيئكم وال هذه الوبرة إال جنب بعري وأخذ من سنامه وبرة فجعلها بني أ
اخلمس واخلمس مردود عليكم فأدوا اخلياط واملخيط فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة فجاءه رجل 

اهللا صلى  من األنصار بكبة من خيوط شعر فقال يا رسول اهللا أخذت هذا ألخيط به برذعة بعري يل دبر فقال رسول
باب ما  ٣٩اهللا عليه و سلم أما حقي منها لك فقال الرجل أما إذا بلغ األمر هذا فال حاجة يل هبا فرمى هبا من يده 

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يعطي املؤلفة قلوهبم وغريهم من املهاجرين وما يستدل به على أنه إمنا كان يعطيهم 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسني أمحد بن عثمان بن حيىي  - ١٢٧١٣ من اخلمس دون أربعة أمخاس الغنيمة

البزاز ببغداد ثنا عبد الكرمي بن اهليثم الديرعاقويل ثنا أبو اليمان أخربين شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال أخربين 
له من أموال هوازن فطفق رسول اهللا لرسول اهللا فيما أفاء اهللا على رسو: أنس بن مالك أن ناسا من األنصار قالوا 

صلى اهللا عليه و سلم يعطي رجال من قريش املائة من اإلبل فقالوا يغفر اهللا لرسوله صلى اهللا عليه و سلم يعطي 
قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم قال فحدث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبقالتهم فأرسل إىل األنصار 

آدم مل يدع معهم غريهم فلما جاءهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما حديث بلغين فجمعهم يف قبة من 
عنكم فقال له فقهاؤهم أما ذوو رأينا فلم يقولوا شيئا وأما ناس منا حديثة أسناهنم فقالوا يغفر اهللا لرسول اهللا يعطي 

ه و سلم فإين أعطي رجاال حديثي عهد بكفر قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فقال رسول اهللا صلى اهللا علي
أتألفهم أال ترضون أن يذهب الناس باألموال وترجعون إىل رحالكم برسول اهللا ملا تنقلبون به خري مما ينقلبون به 

قالوا بلى يا رسول اهللا قد رضينا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنكم ستجدون بعدي أثرة شديدة فاصربوا 
اهللا ورسوله على احلوض قال أنس إذا نصرب رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان وأخرجه مسلم من  حىت تلقوا

أوجه عن الزهري وقال يف احلديث فإين على احلوض وكذلك رواه بشر بن شعيب بن أيب محزة عن أبيه فإين على 
  احلوض 



قوب ثنا حممد بن خالد بن خلي ثنا بشر بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يع - ١٢٧١٤
بإسناده حنوه إال أنه قال يف احلديث فواهللا ما تنقلبون به خري مما ينقلبون به وقال يف آخره قال أنس : شعيب فذكره 

  بن مالك فلم نصرب 

حرب ح أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا أبو مسلم ثنا سليمان بن  - ١٢٧١٥
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن سلمان بن احلسن الفقيه ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب ثنا 

ملا كان يوم الفتح قالت األنصار واهللا إن هذا هو العجب إن : شعبة عن أيب التياح قال مسعت أنس بن مالك قال 
م بينهم فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فبعث إىل األنصار سيوفنا تقطر من دماء قريش وإن غنائمنا تقس

خاصة فقال ما هذا الذي بلغنا عنكم وكانوا ال يكذبون فقالوا هو الذي بلغك فقال أما ترضون أن يذهب الناس 
وادي  بالغنائم وتذهبوا برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل بيوتكم مث قال لو سلك الناس واديا أو شعبا سلكت

األنصار لفظ حديث أيب عبد اهللا ويف رواية أيب احلسن ملا كان يوم حنني والباقي مبعناه رواه البخاري يف الصحيح 
عن سليمان بن حرب وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة قال الشافعي قد يقول القائل يف مخس الغنيمة إذا ميز 

ذلك موجود يف كالم الناس وعلى ذلك كلمة األنصار وقد منها حنن غنمنا هذا ويريدون ان سبب ملك ذلك هبم و
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف اخلمس هو يل مث هو مردود فيكم فلما أعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم األبعدين أنكرت ذلك األنصار الذين هم أولياؤه قال الشافعي وأخربنا بعض أصحابنا عن حممد بن إسحاق عن 
  ع عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أعطى األقرع وأصحابه من مخس اخلمس ناف

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو الطاهر ثنا بن وهب ثنا جرير  - ١٢٧١٦
طاب رضي اهللا عنه سأل رسول أن عمر بن اخل: بن حازم أن أيوب حدثه أن نافعا حدثه أن عبد اهللا بن عمر حدثه 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو باجلعرانة بعد أن رجع من اجلعرانة فقال يا رسول اهللا إين نذرت يف اجلاهلية أن 
أعتكف يوما يف املسجد احلرام فكيف ترى قال اذهب فاعتكف يوما وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سبايا الناس فقال عمر يا عبد اهللا اذهب إىل  أعطاه جارية من اخلمس فلما أعتق
  تلك اجلارية فخل سبيلها رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر واستشهد به البخاري 

  مجاع أبواب تفريق اخلمس

و جل واعلموا أمنا باب سهم اهللا وسهم رسوله صلى اهللا عليه و سلم من مخس الفيء والغنيمة قال اهللا عز  ٤٠( 
ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول { غنمتم من شيء فأن هللا مخسه وللرسول وقال يف آية الفيء 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا احلسن إمساعيل بن حممد بن الفضل الشعراين يقول مسعت  - ١٢٧١٧} 
إمنا استفتح اهللا الكالم يف الفيء : يب شيبة يقول قال سفيان بن عيينة جدي يقول مسعت عبد اهللا بن حممد بن أ

والغنيمة بذكر نفسه ألهنا أشرف الكسب وإمنا ينسب إليه كل شيء يشرف ويعظم ومل ينسب الصدقة إىل نفسه 
  ألهنا أوساخ الناس 



ن سليمان األصبهاين ثنا عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون ب - ١٢٧١٨
سألت احلسن بن حممد عن قول اهللا عز و جل واعلموا أمنا : الرمحن بن مهدي ثنا سفيان عن قيس بن مسلم قال 

  غنمتم من شيء فأن هللا مخسه وللرسول فقال هذا مفتاح كالم هللا ما يف الدنيا واآلخرة 

سن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احل - ١٢٧١٩
سألت حيىي بن اجلزار قلت كم لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من : الربيع ثنا جرير عن موسى بن أيب عائشة قال 

  اخلمس قال مخس اخلمس 

سعيد بن منصور ثنا وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل ثنا أمحد بن جندة ثنا  - ١٢٧٢٠
يف قوله واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه وللرسول قال يقسم اخلمس على : هشيم أنا مغرية عن إبراهيم 

مخسة أمخاس فخمس اهللا والرسول واحد ويقسم ما سوى ذلك على اآلخرين وروينا عن جماهد وقتادة كذلك وعن 
  عطاء قال مخس اهللا ورسوله واحد 

ربنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر املشاط قاال ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا إبراهيم بن علي ثنا حيىي بن أخ - ١٢٧٢١
واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه : حيىي أنا حممد بن فضيل عن عبد امللك عن عطاء يف قوله عز و جل 

  لم يصنع فيه ما شاء وللرسول قال مخس اهللا والرسول واحد وكان النيب صلى اهللا عليه و س

أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا الوليد بن عتبة ثنا الوليد ثنا عبد اهللا بن  - ١٢٧٢٢
صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل بعري : العالء أنه مسع أبا سالم األسود قال مسعت عمرو بن عبسة قال 

وبرة من جنب البعري مث قال وال حيل يل من غنائمكم مثل هذا إال اخلمس واخلمس مردود  من املغنم فلما سلم أخذ
عليكم قال الشافعي وقد مضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأيب هو وأمي ماضيا وصلى اهللا ومالئكته عليه 

عه ومنهم من قال يضعه فاختلف أهل العلم عندنا يف سهمه فمنهم من قال يرد على السهمان اليت ذكرها اهللا م
اإلمام حيث رأى على االجتهاد لإلسالم وأهله ومنهم من قال يضعه يف الكراع والسالح والذي اختار أن يضعه 
اإلمام يف كل أمر حصن به اإلسالم وأهله من سد ثغر أو إعداد كراع أو سالح أو إعطاء أهل البالء يف اإلسالم 

يادة يف تعزير اإلسالم وأهله على ما صنع فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و نفال عند احلرب وغري احلرب إعدادا للز
سلم فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أعطى املؤلفة ونفل يف احلرب وأعطى عام خيرب نفرا من أصحابه من 

لشيخ أما املهاجرين واألنصار أهل حاجة وفضل وأكثرهم أهل فاقة نرى ذلك واهللا أعلم كله من سهمه قال ا
  إعطاؤه املؤلفة 

ففيما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ثنا السري بن خزمية ثنا موسى  - ١٢٧٢٣
ملا أفاء اهللا على : بن إمساعيل ثنا وهيب ثنا عمرو بن حيىي عن عباد بن متيم عن عبد اهللا بن زيد بن عاصم قال 

سم يف الناس يف املؤلفة قلوهبم ومل يقسم أو مل يعط األنصار شيئا فكأنه وجد إذ مل يصبهم رسوله يوم حنني ما أفاء ق
ما أصاب أو كأهنم وجدوا إذ مل يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر األنصار أمل أجدكم ضالال فهداكم 

شيئا قالوا اهللا ورسوله أمن قال ما مينعكم اهللا يب وكنتم متفرقني فألفكم اهللا يب وعالة فأغناكم اهللا يب قال كلما قال 
أن جتيبوا قالوا اهللا ورسوله أمن قال لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا أال ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعري 



وتذهبون برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل رحالكم لوال اهلجرة لكنت امرءا من األنصار ولو سلك الناس واديا 
لسلكت وادي األنصار وشعبها األنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصربوا حىت تلقوين أو شعبا 

  على احلوض رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل وأخرجه مسلم من وجه آخر عن عمرو بن حيىي 

ار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصف - ١٢٧٢٤
بعث علي رضي اهللا عنه وهو باليمن إىل النيب : الرزاق أنا الثوري عن أبيه عن بن أيب نعم عن أيب سعيد اخلدري قال 

صلى اهللا عليه و سلم بذهيبة يف تربتها فقسمها النيب صلى اهللا عليه و سلم بني زيد الطائي مث أحد بين نبهان وبني 
س احلنظلي مث أحد بين جماشع وبني عيينة بن حصن وبني علقمة بن عالثة العامري مث أحد بين كالب األقرع بن حاب

فغضبت قريش وقالت يعطي صناديد أهل جند ويدعنا فقال إمنا أتألفهم فجاء رجل غائر العينني ناتىء اجلبني مشرف 
لى اهللا عليه و سلم فمن يطع اهللا إذا عصيته الوجنتني كث اللحية حملوق الرأس فقال اتق اهللا يا حممد فقال النيب ص

أيأمنين على أهل األرض وال تأمنوين فسأل رجل من القوم قتله قال أراه خالد بن الوليد فمنعه فلما وىل الرجل قال 
النيب صلى اهللا عليه و سلم إن من ضئضىء هذا قوما يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم ميرقون من اإلسالم كما 

هم من الرمية يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان لئن لقيتهم ألقتلنهم قتل عاد رواه البخاري يف ميرق الس
  الصحيح عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد بن مسروق والد الثوري 

نا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب وأما النفل ففيما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ث - ١٢٧٢٥
بعث رسول اهللا صلى اهللا : شيبة ثنا علي بن مسهر وعبد الرحيم بن سليمان عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر قال 

عليه و سلم سرية إىل جند فخرجت فيها فأصبنا إبال وغنما فبلغت سهماننا اثين عشر بعريا ونفلنا رسول اهللا صلى 
لم بعريا بعريا رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وأخرجه البخاري من وجه آخر كما اهللا عليه و س

  مضى 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إسحاق بن احلسن احلريب ثنا أمحد بن يونس  - ١٢٧٢٦
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن جده  ثنا زهري ثنا احلسن بن احلر ثنا احلكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه

كان ينفل قبل أن تنزل يعين اآلية يف املغنم فلما نزلت ترك النفل الذي كان ينفل فصار ذلك يف مخس اخلمس وهو 
سهم اهللا عز و جل وسهم النيب صلى اهللا عليه و سلم وروينا عن سعيد بن املسيب أنه قال كان الناس يعطون النفل 

   من اخلمس

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا احلسن بن الربيع ثنا عبد اهللا  - ١٢٧٢٧
كان مع عبيد اهللا بن أيب بكرة يف غزاة غزاها : بن املبارك عن معمر عن أيوب عن بن سريين أن أنس بن مالك 

ي أنسا من السيب قبل أن يقسم فقال أنس ال ولكن أقسم مث اعطين فأصابوا سبيا فأراد عبيد اهللا بن أيب بكرة أن يعط
  من اخلمس وذكر احلديث وأما إعطاؤه يوم خيرب ففيما 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سليمان بن داود املهري أنا بن وهب  - ١٢٧٢٨
ملا افتتحت خيرب سألت يهود رسول اهللا صلى اهللا : عمر قال  أخربين أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد اهللا بن

عليه و سلم أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقركم فيها 



على ذلك ما شئنا فكانوا على ذلك وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيرب ويأخذ رسول اهللا صلى اهللا 
ليه و سلم اخلمس وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يطعم كل امرأة من أزواجه من اخلمس مائة وسق مترا 

وعشرين وسقا شعريا فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إىل أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال هلن من أحب 
رضها وماؤها ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقا منكن أن أقسم هلا خنال خبرصها مائة وسق فيكون هلا أصلها وأ

  فعلنا ومن أحب أن نعزل الذي هلا يف اخلمس كما هو فعلنا 

ع

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري  - ١٢٧٢٩
فذكرا قسمة خيرب : عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم عن بن إسحاق عن بن حملمد بن مسلمة عمن أدرك من أهله وعن 

قاال مث قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مخسه بني أهل قرابته وبني نسائه وبني رجال ونساء من املسلمني 
أعطاهم منها فقسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم البنته فاطمة عليهما السالم مائيت وسق ولعلي بن أيب طالب 

عنه مائة وسق وألسامة بن زيد مائيت وسق منها مخسون وسقا نوى ولعيسى بن نقيم مائيت وسق وأليب بكر  رضي اهللا
   ٤١الصديق رضي اهللا عنه مائيت وسق فذكرا مجاعة من الرجال والنساء قسم هلم منها 

  باب سهم ذي القرىب من اخلمس

نبأ عبيد بن شريك ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أ - ١٢٧٣٠
مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي اهللا عنه إىل : عقيل عن بن شهاب عن بن املسيب عن جبري بن مطعم أنه قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فقلنا يا رسول اهللا أعطيت بين املطلب وتركتنا وإمنا حنن وهم مبنزلة واحدة 
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا بنو املطلب وبنو هاشم شيء واحد رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي فقال رسو

بن بكري وبن يوسف قال البخاري وقال الليث حدثين يونس وزاد قال ومل يقسم النيب صلى اهللا عليه و سلم لبين 
  عبد مشس وال لبين نوفل 

أ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي ثنا الليث عن أخربناه علي بن أمحد بن عبدان أنب - ١٢٧٣١
جاء هو وعثمان بن عفان إىل رسول اهللا : يونس عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب أن جبري بن مطعم أخربه أنه 

اننا بين صلى اهللا عليه و سلم يسئالنه ملا قسم يفء خيرب بني بين هاشم وبين املطلب فقال يا رسول اهللا قسمت ألخو
املطلب بن عبد مناف ومل تعطنا شيئا وقرابتنا مثل قرابتهم فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا هاشم 

واملطلب شيء واحد وقال جبري بن مطعم مل يقسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لبين عبد مشس وال لبين نوفل 
طلب رواه البخاري يف موضع آخر من الكتاب عن بن بكري من ذلك اخلمس شيئا كما قسم لبين هاشم وبين امل

  وكذلك رواه عبد اهللا بن املبارك عن يونس قال البخاري وقال بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن جبري 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن  - ١٢٧٣٢
ملا : ار ثنا يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق أخربين الزهري عن سعيد بن املسيب عن جبري بن مطعم قال عبد اجلب

قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سهم ذي القرىب من خيرب على بين هاشم وبين املطلب مشيت أنا وعثمان بن 
ننكر فضلهم ملكانك الذي جعلك اهللا به منهما عفان رضي اهللا عنه فقلت يا رسول اهللا هؤالء إخوانك بنو هاشم ال 



أرأيت أخواننا من بين املطلب أعطيتهم وتركتنا وإمنا حنن وهم منك مبنزلة واحدة فقال إهنم مل يفارقونا يف جاهلية وال 
  إسالم إمنا بنو هاشم وبنو املطلب شيء واحد مث شبك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يديه إحدامها يف األخرى 

وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ١٢٧٣٣
ملا قسم : مطرف بن مازن عن معمر بن راشد عن بن شهاب قال أخربين حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه قال 

وبين املطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان رضي اهللا  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سهم ذي القرىب بني بين هاشم
عنه فذكر احلديث مبعىن حديث بن إسحاق إال أنه مل يذكر قوله مل يفارقونا يف جاهلية وال إسالم فقال إمنا بنو هاشم 
وبنو املطلب شيء واحد هكذا وشبك بني أصابعه مث ذكر الشافعي حديث يونس وحممد بن إسحاق عن بن شهاب 

سيب عن جبري قال الشافعي فذكرت ذلك ملطرف بن مازن فقال حدثناه معمر كما وصفت فلعل بن عن بن امل
  شهاب رواه عنهما معا قال الشيخ وقد رواه إبراهيم بن إمساعيل عن الزهري حنو ذلك 

بن عبد  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد - ١٢٧٣٤
اجلبار ثنا يونس بن بكري عن إبراهيم بن إمساعيل بن جممع األنصاري عن الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم عن 

مشيت أنا وفالن إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلنا يا رسول اهللا أعطيت بين املطلب وتركتنا وإمنا : أبيه قال 
عليه و سلم إمنا بنو هاشم وبنو املطلب شيء واحد إبراهيم بن إمساعيل حنن وهم إليك مبنزل واحد فقال صلى اهللا 

  ومطرف بن مازن ضعيفان ويف رواية اجلماعة عن الزهري عن بن املسيب عن جبري كفاية 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثين عبد اهللا  - ١٢٧٣٥
وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن أمحد بن حمبوب بن فضيل التاجر وأبو حممد احلسن بن  بن عثمان ح

حممد بن حليم املروزي قاال ثنا أبو املوجه حممد بن عمرو أنبأ عبد اهللا بن عثمان بن جبلة أنا عبد اهللا بن املبارك أنا 
قال كانت يل : ن حسني بن علي أخربه أن عليا رضي اهللا عنه يونس بن يزيد عن الزهري أخربين علي بن احلسني أ

شارف من نصييب من املغنم يوم بدر وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعطاين شارفا من اخلمس يومئذ فلما 
أردت أن أبين بفاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واعدت رجال صواغا من بين قينقاع أن يرحتل معي 

يت باذخر أردت أن أبيعه من الصواغني فاستعني به يف وليمة عرسي فبينا أنا أمجع لشاريف متاعا من األقتاب فنأ
والغرائر واحلبائل وشارفاي مناختان إىل جنب حجرة رجل من األنصار فرجعت حني مجعت ما مجعت وإذا شارفاي 

يين حني رأيت ذلك املنظر منهما فقلت من قد اجتبت اسنمتهما وبقرت خواصرمها وأخذ من أكبادمها فلم أملك ع
فعل هذا فقالوا فعله محزة بن عبد املطلب وهو يف هذا البيت يف شرب من األنصار غنته قينة وأصحابه فقالت يف 

غنائهاالوافر إال يا محز للشرف النواء وهن معقالت بالفناء فقام محزة إىل السيف فاجتب اسنمتهما وبقر خواصرمها 
دمها قال قال علي فانطلقت حىت أدخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعنده زيد بن حارثة وأخذ من أكبا

فعرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف وجهي الذي لقيت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ماذا قلت يا 
اصرمها وها هو ذا معه شرب فدعا رسول اهللا ما رأيت كاليوم قط عدا محزة على ناقيت واجتب اسنمتهما وبقر خو

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بردائه فارتدى مث انطلق ميشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حىت جاء البيت الذي فيه 
محزة فاستأذن فأذنوا له فإذا هم شرب فطفق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يلوم محزة فيما فعل وإذا محزة مثل 

محزة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث صعد النظر فنظر إىل ركبتيه مث صعد النظر فنظر إىل  حممرة عيناه فنظر



سرته مث صعد النظر فنظر إىل وجهه مث قال محزة وهل أنتم إال عبيد أليب فعرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه 
رج وخرجنا معه رواه البخاري يف الصحيح عن مثل فنكص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على عقبيه القهقري فخ

  عبدان ورواه مسلم عن بن قهزاذ عن عبدان 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا عبد اهللا بن احلسني القاضي مبرو ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا روح  - ١٢٧٣٦
ث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بع: بن عبادة ثنا علي بن سويد بن منجوف عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال 

عليا رضي اهللا عنه إىل خالد بن الوليد رضي اهللا عنه ليقبض اخلمس فأخذ منه جارية فأصبح ورأسه يقطر قال خالد 
لربيدة أال ترى ما يصنع هذا قال وكنت أبغض عليا رضي اهللا عنه فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ليا قال قلت نعم قال فأحبه فإن له يف اخلمس أكثر من ذلك رواه البخاري يف الصحيح عن فقال يا بريدة أتبغض ع
بندار عن روح بن عبادة هذا ما بلغنا عن سيدنا املصطفى صلى اهللا عليه و سلم يف سهم ذي القرىب فأما اإلمامان 

  أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما فقد اختلفت الروايات عنهما يف ذلك 

ما أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا ففي - ١٢٧٣٧
حممد بن أيب بكر ح وثنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبيد اهللا بن عمر بن ميسرة قاال ثنا 

ن الزهري قال أخربين سعيد بن املسيب قال عبد الرمحن بن مهدي عن عبد اهللا بن املبارك عن يونس بن يزيد ع
أنه جاء هو وعثمان بن عفان رضي اهللا عنهما يكلمان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيما : أخربين جبري بن مطعم 

قسم من اخلمس بني بين هاشم وبين املطلب فقلت يا رسول اهللا قسمت الخواننا بين املطلب ومل تعطنا شيئا وقرابتنا 
م واحدة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا بنو هاشم وبنو املطلب شيء واحد قال جبري ومل يقسم لبين وقرابته

عبد مشس وال لبين نوفل من ذلك اخلمس كما قسم لبين هاشم وبين املطلب قال وكان أبو بكر رضي اهللا عنه يقسم 
يعطي قرىب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما اخلمس حنو قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غري أنه مل يكن 

  كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يعطيهم منه قال وكان عمر رضي اهللا عنه يعطيهم منه وعثمان رضي اهللا عنه بعده 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان األصبهاين ثنا عبد  - ١٢٧٣٨
اختلف الناس يف هذين : بن مهدي ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن احلسن بن حممد بن احلنفية قال  الرمحن

السهمني بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال قائلون سهم ذوي القرىب لقرابة النيب صلى اهللا عليه و 
ه و سلم للخليفة من بعده فاجتمع رأيهم على سلم وقال قائلون لقرابة اخلليفة وقال قائلون سهم النيب صلى اهللا علي

  أن جيعلوا هذين السهمني يف اخليل والعدة يف سبيل اهللا فكانا على ذلك يف خالفة أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو زرعة ثنا  - ١٢٧٣٩
خالد ثنا حممد بن إسحاق قال قلت أليب جعفر ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد  أمحد بن

قال سألت أبا : اهللا الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا عارم بن الفضل ثنا محاد بن زيد عن حممد بن إسحاق 
ذي القرىب قال سلك به طريق أيب بكر وعمر رضي اهللا جعفر يعين الباقر كيف صنع علي رضي اهللا عنه يف سهم 

عنهما قال قلت وكيف وأنتم تقولون ما تقولون قال أما واهللا ما كانوا يصدرون إال عن رأيه ولكنه كره أن يتعلق 
عليه خالف أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما ويف رواية أمحد بن خالد الوهيب قال أما واهللا ما كان أهل بيته يصدرون 

إال عن رأيه ولكن كان يكره أن يدعى عليه خالف أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما وكذلك رواه سفيان الثوري 



وسفيان بن عيينة عن بن إسحاق وقد ضعف الشافعي رمحه اهللا هذه الرواية بأن عليا رضي اهللا عنه قد رأى غري رأي 
ورأى غري رأي عمر رضي اهللا عنه يف التسوية بني الناس أيب بكر رضي اهللا عنه يف أن مل جيعل للعبيد يف القسمة شيئا 

ويف بيع أمهات األوالد وخالف أبا بكر رضي اهللا عنه يف اجلد وقوله سلك به طريق أيب بكر وعمر مجلة حتتمل معان 
قال وقد أخربنا عن جعفر بن حممد عن أبيه أن حسنا وحسينا وبن عباس وعبد اهللا بن جعفر رضي اهللا عنهم سألوا 

عليا رضي اهللا عنه نصيبهم من اخلمس فقال هو لكم حق ولكين حمارب معاوية فإن شئتم تركتم حقكم منه قال 
الشافعي رمحه اهللا فأخربت هبذا احلديث عبد العزيز بن حممد فقال صدق هكذا كان جعفر حيدثه فما حدثكه عن أبيه 

ف حبديث أبيه من بن إسحاق قال الشيخ عن جده قلت ال قال ما أحسبه إال عن جده قال وجعفر أوثق وأعر
وحممد بن علي عن أيب بكر وعمر وعلي رضي اهللا عنهم مرسل وكذلك رواية احلسن بن حممد بن احلنفية مرسلة 

وأما رواية يونس عن الزهري فلم أعلم بعد أن الذي جعل يف آخرها من قول جبري بن مطعم فيكون موصوال أو من 
كون مرسال وقال الشيخ قد روى حممد بن حيىي الذهلي عن أيب صاحل عن الليث بن قول بن املسيب أو الزهري في

سعد عن يونس فميز فعل أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما فجعله من قول بن شهاب الزهري فهو إذا منقطع وقد 
  روي عن أيب بكر وعمر وعلي رضي اهللا عنهم مثل قولنا 

بو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا حيىي بن أيب حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أ - ١٢٧٤٠
بكري ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عباس بن عبد العظيم ثنا حيىي بن أيب بكري 

والين رسول اهللا : يقول  ثنا أبو جعفر الرازي عن مطرف عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال مسعت عليا رضي اهللا عنه
صلى اهللا عليه و سلم مخس اخلمس فوضعته مواضعه حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحياة أيب بكر وحياة 
عمر رضي اهللا عنهما زاد الروذباري يف حديثه فأيت مبال فدعاين فقال خذه فقلت ال أريده قال خذه فأنتم أحق به 

  يت املال قلت قد استغنينا عنه فجعله يف ب

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الوليد حسان بن حممد من أصل كتابه ثنا احلسن بن سفيان ثنا  - ١٢٧٤١
أبو بكر بن أيب شيبة ثنا بن منري ثنا هاشم بن بريد حدثين حسني بن ميمون عن عبد اهللا بن عبد اهللا عن عبد الرمحن 

اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند رسول اهللا : عنه يقول بن أيب ليلى قال مسعت عليا رضي اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم فسأل العباس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا كرب سين ورق عظمي 
هللا عنها وركبتين مؤنة فإن رأيت أن تأمر يل بكذا وكذا وسقا من طعام فافعل قال ففعل ذلك مث قالت فاطمة رضي ا

يا رسول اهللا أنا منك باملنزل الذي قد علمت فإن رأيت أن تأمر يل كما أمرت لعمك فافعل قال ففعل ذلك مث قال 
زيد بن حارثة يا رسول اهللا كنت أعطيتين أرضا أعيش فيها مث قبضتها مين فإن رأيت أن تردها علي فافعل قال ففعل 

 حقنا من اخلمس يف كتاب اهللا فأقسمه حياتك كيال ينازعنيه أحد ذلك قلت أنا يا رسول اهللا إن رأيت أن توليين
بعدك فافعل قال ففعل ذاك مث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إلتفت إىل العباس فقال يا أبا الفضل أال تسألين 

اهللا عليه و الذي سأله بن أخيك فقال يا رسول اهللا انتهت مسأليت إىل الذي سألتك قال فوالنيه رسول اهللا صلى 
سلم فقسمته حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث والنيه أبو بكر رضي اهللا عنه فقسمته حياة أيب بكر رضي اهللا 

عنه مث والنيه عمر رضي اهللا عنه فقسمته حياة عمر رضي اهللا عنه حىت كان آخر سنة من سين عمر رضي اهللا عنه 
ال هذا مالكم فخذه فاقسمه حيث كنت تقسمه فقلت يا أمري املؤمنني بنا أتاه مال كثري فعزل حقنا مث أرسل إيل فق

عنه العام غىن وباملسلمني إليه حاجة فرده عليهم تلك السنة مث مل يدعنا إليه أحد بعد عمر رضي اهللا عنه حىت قمت 



قد حرمتنا الغداة مقامي هذا فلقيت العباس رضي اهللا عنه بعد ما خرجت من عند عمر رضي اهللا عنه فقال يا علي ل
شيئا ال يرد علينا أبدا إىل يوم القيامة وكان رجال داهيا قال أبو عبد اهللا رواته من ثقات الكوفيني قال الشيخ وقد 

  أخرجه أبو داود يف السنن ببعض معناه خمتصرا عن عثمان بن أيب شيبة عن عبد اهللا بن منري 

ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي  - ١٢٧٤٢
: الشافعي أنا إبراهيم عن مطر الوراق ورجل مل يسمه كالمها عن احلكم بن عتيبة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال 
م لقيت عليا رضي اهللا عنه عند أحجار الزيت فقلت له بأيب وأمي ما فعل أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما يف حقك

أهل البيت من اخلمس فقال علي رضي اهللا عنه أما أبو بكر رمحه اهللا فلم يكن يف زمانه أمخاس وما كان فقد أوفاناه 
وأما عمر رضي اهللا عنه فلم يزل يعطيناه حىت جاءه مال السوس واألهواز أو قال األهواز أو قال فارس قال 

يف املسلمني خلة فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه يف  الشافعي أنا أشك فقال يف حديث مطر أو حديث اآلخر فقال
خلة املسلمني حىت يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه فقال العباس رضي اهللا عنه لعلي رضي اهللا عنه ال تطمعه يف حقنا 

يأتيه فقلت له يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمري املؤمنني ورفع خلة املسلمني فتويف عمر رضي اهللا عنه قبل أن 
مال فيقضيناه وقال احلكم يف حديث مطر واآلخر إن عمر رضي اهللا عنه قال لكم حق وال يبلغ علمي إذا كثر أن 

يكون لكم كله فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم فأبينا عليه اال كله فأىب أن يعطينا كله قال الشافعي فيما مل 
مز عن بن عباس عن عمر رضي اهللا عنه قريبا من هذا املعىن أمسعه من أيب زكريا وقد روى الزهري عن بن هر
  وذكره يف القدمي من حديث يونس عن الزهري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن  - ١٢٧٤٣
بو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا وهب أخربين يونس بن يزيد ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنا أ

أرسل إىل : عنبسة ثنا يونس عن بن شهاب قال أخربين يزيد بن هرمز أن جندة احلروري حني حج يف فتنة بن الزبري 
بن عباس يسأله عن سهم ذي القرىب ويقول ملن تراه قال بن عباس لقرىب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قسمه هلم 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد كان عمر رضي اهللا عنه عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه رس
  عليه وأبينا أن نقبله لفظ حديث الروذباري 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الطيب حممد بن علي بن احلسن الزاهد من أصل كتابه ثنا سهل بن  - ١٢٧٤٤
ا يزيد بن هارون أنا حممد بن إسحاق عن حممد بن علي أيب جعفر أحسبه قال والزهري عن يزيد عمار العتكي ثن

كتب جندة يعين احلروري إىل بن عباس رضي اهللا عنه يسأله عن سهم ذوي القرىب ملن هو قال : يعين بن هرمز قال 
نه دعانا إىل أن ينكح منه أمينا كتبت إيل تسألين عن سهم ذوي القرىب ملن هو فهو لنا وقد كان عمر رضي اهللا ع

  وخيدم منه عائلنا ويقضي منه عن غارمنا فأبينا إال أن يسلمه لنا وأىب أن يفعل فتركناه 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل ثنا حيىي بن الربيع املكي ثنا سفيان  - ١٢٧٤٥
كتب جندة إىل بن عباس يسأله عن : يد بن أيب سعيد عن يزيد بن هرمز قال بن عيينة عن إمساعيل بن أمية عن سع

ذي القرىب من هم وسأله عن العبد واملرأة حيضران املغنم هل هلما من املغنم شيء وكتب يسأله عن قتل الولدان 
حنن هم فأىب ذلك فقال اكتب يا يزيد لوال أن يقع يف أمحوقة ما كتبت إليه سألت عن ذي القرىب من هم فزعمنا أنا 

علينا قومنا وكتبت تسأل عن العبد واملرأة حيضران املغنم ليس هلما شيء إال أن حيذيا وكتبت تسأل عن الولدان فإن 



رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يقتلهم وأنت ال تقتلهم إال أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغالم 
ضي يتمه إذا أونس منه الرشد رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر وسألت عن اليتيم مىت ينقضي يتمه وينق

وغريه عن سفيان قال الشافعي جيوز أن يكون بن عباس عىن بقوله فأىب ذلك علينا قومنا غري أصحاب النيب صلى 
  اهللا عليه و سلم يزيد بن معاوية وأهله 

  يهمجاع أبواب تفريق ما أخذ من لربعة أمخاس الفيء غري املوجف عل

 )٤٢   

  باب ما جاء يف مصرف أربعة أمخاس الفيء

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنا أبو سعيد بن األعرايب ثنا بن أيب مسرة ثنا احلميدي ح وأخربنا  - ١٢٧٤٦
أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه بن نصر ثنا بشر بن موسى األسدي ثنا احلميدي ثنا 

يان ثنا عمرو بن دينار ومعمر عن بن شهاب أنه مسع مالك بن أوس بن احلدثان يقول مسعت عمر بن اخلطاب سف
أن أموال بين النضري كانت مما أفاء اهللا على رسوله مما مل يوجف املسلمون عليه خبيل وال : رضي اهللا عنه يقول 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينفق على أهله منه ركاب فكانت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خالصة فكان رسول 
نفقة سنة وما بقى جعله يف الكراع والسالح عدة يف سبيل اهللا رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن املديين ورواه 

  مسلم عن حيىي بن حيىي كالمها عن سفيان 

الربيع بن سليمان أنا الشافعي قال أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا  - ١٢٧٤٧
مبعناه زاد مث تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوليها أبو بكر : مسعت بن عيينة حيدث عن الزهري فذكره 

الصديق رضي اهللا عنه مبثل ما وليها به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث وليها عمر مبثل ما وليها به رسول اهللا 
سلم وأبو بكر الصديق رضي اهللا عنه قال الشافعي فقال يل سفيان مل أمسعه من الزهري ولكن  صلى اهللا عليه و

   ٤٣أخربنيه عمرو بن دينار عن الزهري وسائر األحاديث فيه قد مضت يف اجلزء األول 

  باب ما جاء يف قسم ذلك على قدر الكفاية

بيد بن إبراهيم األسدي احلافظ هبمذان ثنا إبراهيم أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر أمحد بن ع - ١٢٧٤٨
بن احلسني بن ديزيل ثنا أبو اليمان احلكم بن نافع ثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا جاءه يفء قسمه من يومه فأعطى ذا : عن عوف بن مالك األشجعي قال 
  حظني وأعطى العزب حظا األهل 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا بن املصفى ثنا أبو املغرية عن صفوان بن  - ١٢٧٤٩
فذكره بنحوه غري أنه قال وأعطى األعزب حظا زاد فدعينا وكنت ادعى قبل عمار فدعيت فأعطاين حظني : عمرو 

  ياسر فاعطي حظا واحدا وكان يل أهل مث دعى بعدي عمار بن 



أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد اهللا بن جعفر بن  - ١٢٧٥٠
درستويه ثنا يعقوب بن سفيان حدثين سعيد بن كثري بن عفري املصري حدثين بن هليعة أن يزيد بن أيب حبيب حدثه 

وان قال لكريب بن أبرهة أحضرت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه باجلابية أن أبا اخلري حدثه أن عبد العزيز بن مر
قال ال قال فمن حيدثنا عنها قال كريب إن بعثت إىل سفيان بن وهب اخلوالين حدثك عنها فأرسل إليه فقال حدثين 

األجناد إىل عمر  أنه ملا اجتمع الفيء أرسل امراء: عن خطبة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يوم اجلابية قال سفيان 
بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن يقدم بنفسه فقدم فحمد اهللا واثىن عليه مث قال أما بعد فإن هذا املال نقسمه على من 
أفاء اهللا عليه بالعدل إال هذين احليني من خلم وجذام فال حق هلم فيه فقام إليه أبو حدير األجذمي فقال أنشدك اهللا 

رضي اهللا عنه العدل أريد أن أجعل أقواما ما أنفقوا يف الظهر وشدوا الغرض وساحوا يا عمر يف العدل فقال عمر 
يف البالد مثل قوم مقيمني يف بالدهم ولو أن اهلجرة كانت بصنعاء أو بعدن ما هاجر إليها من خلم وال جذام أحد 

نا فقبلناها ونصرناها أفذلك يقطع فقام أبو حدير فقال إن اهللا وضعنا من بالده حيث يشاء وساق إلينا اهلجرة يف بالد
حقنا يا عمر مث قال لكم حقكم مع املسلمني مث قسم فكان للرجل نصف دينار فإذا كانت معه امرأته أعطاه دينارا 
مث دعا بن قاطورا صاحب األرض فقال أخربين ما يكفي الرجل من القوت يف الشهر واليوم فأتى باملدي والقسط 

 الشهر وقسط زيت وقسط خل فأمر عمر رضي اهللا عنه مبدين من قمح فطحنا مث عجنا مث فقال يكفيه هذا املديان يف
خبزا مث أدمهما بقسطني زيتا مث اجلس عليهما ثالثني رجال فكان كفاف شبعهم مث أخذ عمر املدي بيمينه والقسط 

   بيساره مث قال اللهم ال أحل ألحد أن ينقصهما بعدي اللهم فمن نقصهما فانقص من عمره

أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا النفيلي ثنا حممد بن سلمة عن حممد بن  - ١٢٧٥١
ذكر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يوم : إسحاق عن حممد بن عمرو بن عطاء عن مالك بن أوس بن احلدثان قال 

به من أحد إال أنا علي منازلنا من كتاب اهللا وقسم الفيء فقال ما أنا أحق هبذا الفيء منكم وما أحد منا بأحق 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والرجل وقدمه والرجل وبالؤه والرجل وعياله والرجل وحاجته 

أخربنا أمحد بن علي األصبهاين احلافظ أنا أبو عمرو بن محدان ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب  - ١٢٧٥٢
سفيان عن حيىي بن عمرو بن سلمة اهلمداين عن أبيه عن عبيدة السلماين قال قال عمر رضي اهللا شيبة ثنا وكيع ثنا 

كم ترى الرجل يكفيه من عطائه قال قلت كذا وكذا قال لئن بقيت ألجعلن عطاء الرجل أربعة آالف ألف : عنه 
  لسالحه وألف لنفقته وألف خيلفها يف أهله وألف لكذا أحسبه قال لفرسه 

وأخربنا أمحد بن علي أنا أبو عمرو أنبأ احلسن ثنا أبو بكر ثنا محيد بن عبد الرمحن عن حسن عن مساك  - ١٢٧٥٣
  أن عمر رضي اهللا عنه كان يرزق العبيد واإلماء واخليل : عن عياض األشعري 

عنه كان  أن عمر رضي اهللا: قال وحدثنا أبو بكر ثنا بن عيينة عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب  - ١٢٧٥٤
  يفرض للصيب إذا استهل 

سأل بن الزبري : قال وحدثنا أبو بكر ثنا بن عيينة عن عبد اهللا بن شريك عن بشر بن غالب قال  - ١٢٧٥٥
  احلسن بن علي رضي اهللا عنهما عن املولود فقال إذا استهل وجب عطاؤه ورزقه 



شعيب عن أم العالء أن أباها انطلق هبا إىل علي قال وثنا أبو بكر ثنا إمساعيل بن شعيب أو قال بن أيب  - ١٢٧٥٦
ما الصيب الذي أكل الطعام وعض على : رضي اهللا عنه ففرض هلا يف العطاء وهي صغرية وقال علي رضي اهللا عنه 

الكسرة بأحق هبذا العطاء من املولود الذي ميص الثدي وهذه اآلثار مع سائر ما روي يف هذا املعىن حممولة على أنه 
   ٤٤رض للرجل قدر كفايته وكفاية أهله وولده وعبده ودابته واهللا أعلم كان يف

  باب من قال ليس للمماليك يف العطاء حق

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا  - ١٢٧٥٧
ما أحد إال وله : أوس أن عمر رضي اهللا عنه قال  الشافعي أنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن

  يف هذا املال حق أعطيه أو منعه إال ما ملكت أميانكم هذا هو املعروف عن عمر رضي اهللا عنه 

وقد أخربنا أمحد بن علي األصبهاين أنا أبو عمرو بن محدان ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب  - ١٢٧٥٨
أن ثالثة مملوكني شهدوا بدرا فكان : عن عمرو عن احلسن بن حممد عن خملد الغفاري  شيبة ثنا سفيان بن عيينة

عمر رضي اهللا عنه يعطي كل رجل منهم كل سنة ثالثة آالف ثالثة آالف فهذا حيتمل أن يكون خصهم بذلك 
فيان بن عيينة لشرفهم بشهودهم بدرا وحيتمل أن يكون يعطيهم بعد ما عتقوا واهللا أعلم ورواه بن املبارك عن س

  بإسناده زاد فيه من غفار مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو الفضل بن مخريويه أنا أمحد بن جندة ثنا احلسن بن الربيع ثنا عبد اهللا بن  - ١٢٧٥٩
   ٤٥فذكره قال سفيان بن عيينة أراه بعد ما عتقوا : املبارك عن سفيان بن عيينة 

  باب من قال يقسم للحر والعبد

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا بن  - ١٢٧٦٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتى : أيب ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد اهللا بن نيار عن عروة عن عائشة 

  واألمة كذا رواه مجاعة عن بن أيب ذئب  بظبية خرز فقسمها للحرة

وأخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا  - ١٢٧٦١
ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن أيب فديك قال حدثين بن أيب ذئب عن 

عباس بن حممد عن عبد اهللا بن نيار األسلمي عن عروة عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت القاسم بن 
  أتاين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بظبية خرز فقسمتها للحرة واألمة قالت وكان أيب يقسم للحر والعبد : 

ب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقو - ١٢٧٦٢
ويل أبو بكر رضي اهللا عنه السنة األوىل فقسم بني الناس بالسوية فأصاب : أيب معشر عن زيد بن أسلم عن أبيه قال 

كل إنسان عشرة دراهم مث قسم السنة الثانية فأصاهبم عشرون درمها وفضلت عنده دريهمات فخطب الناس فقال 
أنه فضل من هذا املال دريهمات ولكم خدم يعاجلون لكم ويعملون أعمالكم فإن شئتم رضخنا هلم فقالوا  أيها الناس



افعل فاعطاهم مخسة دراهم لكل إنسان يف هذه الرواية إن صحت بيان الوجه الذي قسم ألجله للعبيد وإن ذلك 
  كان رضخا بإذن ساداهتم فكأنه أعطاه ساداهتم واهللا أعلم 

نا أبو بكر أمحد بن علي األصبهاين أنا أبو عمرو بن محدان ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب أخرب - ١٢٧٦٣
أن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه كان يف إمارة عثمان : شيبة ثنا معتمر عن داود عن يوسف بن سعد عن وهيب 

فقال مملوك يل فقال أراه يعينهم أفرض  رضي اهللا عنه على بيت املال فدخل عثمان فأبصر وهيبا يعينهم فقال من هذا
  له ألفني قال ففرض له ألفا أو قال ألفني 

شهدت عليا وعثمان رضي : قال وحدثنا أبو بكر ثنا عباد بن العوام عن هارون بن عنترة عن أبيه قال  - ١٢٧٦٤
ت أرقائهم الذين ال يستغنون اهللا عنهما يرزقان أرقاء الناس وهذا حيتمل أن يكونا يعطيان ساداهتم كفاياهتم وكفايا

   ٤٦عنهم واهللا أعلم وأعطى مملوك زيد باملعونة اليت كانت منه وباهللا التوفيق 

  باب ليس لألعراب الذين هم أهل الصدقة يف الفيء نصيب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن  - ١٢٧٦٥
لي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا سفيان بن سعيد عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول ع

يف أعراب املسلمني ليس هلم من الفيء والغنيمة شيء إال أن جياهدوا مع املسلمني : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ٤٧آدم يف احلديث الطويل أخرجه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن حيىي بن 

  باب التسوية بني الناس يف القسمة

يف حديث عوف بن مالك دليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سوى بني الناس إال ذا العيال فإنه فضله على 
من ال عيال له وقد ذكرناه يف حديث بن عباس رضي اهللا عنه يف قسم األنفال ببدر قال فقسمها رسول اهللا صلى 

  اهللا عليه و سلم بالسواء 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري  - ١٢٧٦٦
ويل أبو بكر رضي اهللا عنه فقسم بني الناس بالسوية فقيل أليب بكر يا : عن أيب معشر عن زيد بن أسلم عن أبيه قال 

اهللا عليه و سلم لو فضلت املهاجرين واألنصار فقال اشترى منهم شرى فأما هذا املعاش خليفة رسول اهللا صلى 
  فاألسوة فيه خري من األثرة 

قسم أبو بكر : قال وحدثنا يونس عن هشام بن سعد القرشي عن عمر بن عبد اهللا موىل غفرة قال  - ١٢٧٦٧
ه فضل املهاجرين األولني وأهل السابقة فقال رضي اهللا عنه أول ما قسم فقال له عمر بن اخلطاب رضي اهللا عن

اشتري منهم سابقتهم فقسم فسوى قال الشافعي وسوى علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه بني الناس وهذا الذي 
  أختار وأسأل اهللا التوفيق 



مد بن وأخربنا الفقيه أبو الفتح العمري أنا أبو احلسن أمحد بن إبراهيم بن فراس ثنا أبو جعفر حم - ١٢٧٦٨
أن علي بن أيب طالب رضي اهللا : إبراهيم ثنا عبد احلميد بن صبيح ثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه مسعه منه 

عنه أتاه مال من أصبهان فقسمه بسبعة أسباع ففضل رغيف فكسره بسبع كسر فوضع على كل جزء كسرة مث 
  أقرع بني الناس أيهم يأخذ أول 

 احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أخربنا أبو عبد اهللا - ١٢٧٦٩
بكر بن سهل الدمياطي ثنا حممد بن عبد اهللا الدغشي ثنا موسى بن قرير ثنا عيسى بن عبد اهللا اهلامشي عن أبيه عن 

كر من طعام وأربعني درمها أربعني أتت عليا امرأتان تسأالنه عربية وموالة هلا فأمر لكل واحدة منهما ب: جده قال 
درمها فأخذت املوالة الذي أعطيت وذهبت وقالت العربية يا أمري املؤمنني تعطيين مثل الذي أعطيت هذه وأنا عربية 

وهي موالة قال هلا علي رضي اهللا عنه إين نظرت يف كتاب اهللا عز و جل فلم أر فيه فضال لولد إمساعيل على ولد 
  إسحاق 

خربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا وأ - ١٢٧٧٠
ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا عبد اهللا بن نافع ثنا هشام بن سعد عن زيد بن 

عبد اهللا بن عمر فقال له معاوية حاجتك يا أبا عبد الرمحن فقال أن معاوية ملا قدم املدينة حاجا جاءه : أسلم عن أبيه 
   ٤٨له حاجيت عطاء احملررين فإين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني جاءه شيء مل يبدأ بأول منهم 

  باب التفضيل على السابقة والنسب

سابوري أنا حممد بن إسحاق الثقفي ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد يعين احلافظ الني - ١٢٧٧١
أن عمر رضي اهللا عنه فرض ألهل بدر مخسة اآلف وقال ألفضلنهم : كريب ثنا بن فضيل عن إمساعيل عن قيس 

  على من سواهم رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن حممد بن فضيل 

حممد ثنا محاد بن شاكر ثنا حممد بن إمساعيل ثنا إبراهيم بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن - ١٢٧٧٢
موسى ثنا هشام عن بن جريج أخربين عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

كان فرض للمهاجرين األولني أربعة آالف أربعة آالف وفرض البن عمر ثالثة آالف ومخسمائة فقيل له هو : قال 
املهاجرين فبم تنقصه من أربعة آالف فقال إمنا هاجر به أبواه يقول ليس كمن هاجر بنفسه أخرجه البخاري يف  من

  الصحيح هكذا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب هو األصم ثنا  - ١٢٧٧٣
أن عمر رضي اهللا عنه : نا عبد اهللا بن جعفر عن زيد بن أسلم عن أبيه حممد بن إسحاق ثنا حممد بن بكر احلضرمي ث

فرض لعبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه يف ثالثة آالف وفرض ألسامة يف ثالثة آالف ومخسمائة قيل له يف ذلك فقال 
  اجعل حب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كحب نفسي 



ببغداد ثنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان - ١٢٧٧٤
عبد اهللا بن عثمان ثنا عبد اهللا يعين بن املبارك أنبأ سعيد بن يزيد قال مسعت احلارث بن سويد احلضرمي حيدث عن 

وهو خيطب علي بن رباح عن ناشرة بن مسي اليزين قال مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول يوم اجلابية 
إن اهللا جعلين خازنا هلذا املال وقامسا له مث قال بل اهللا يقسمه وأنا باد بأهل النيب صلى اهللا عليه و سلم مث : الناس 

أشرفهم ففرض ألزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم إال جويرية وصفية وميمونة رضي اهللا عنهن وقالت عائشة رضي 
يه و سلم كان يعدل بيننا فعدل بينهن عمر رضي اهللا عنه مث قال إين باد يب اهللا عنها إن رسول اهللا صلى اهللا عل

وبأصحايب املهاجرين األولني فأنا أخرجنا من ديارنا ظلما وعدوانا مث أشرفهم ففرض ألصحاب بدر منهم مخسة 
يف اهلجرة آالف وملن شهدا بدرا من األنصار أربعة آالف وفرض ملن شهد احلديبية ثالثة آالف وقال من أسرع 

  أسرع به العطاء ومن أبطأ يف اهلجرة أبطأ به العطاء فال يلومن رجل إال مناخ راحلته 

أخربنا أبو بكر أمحد بن علي احلافظ األصبهاين أنا أبو عمرو بن محدان أنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر  - ١٢٧٧٥
قدم إىل عمر رضي اهللا عنه من : أيب هريرة أنه  بن أيب شيبة ثنا يزيد بن هارون أنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن

البحرين قال وصليت معه العشاء فلما رآين سلمت عليه فقال ما قدمت به فقلت قدمت خبمسمائة ألف قال أتدري 
ما تقول قال قلت قدمت خبمسمائة ألف قال إنك ناعس ارجع إىل بيتك فنم مث اغد علي قال فغدوت عليه فقال ما 

مائة ألف قال طيب قلت نعم ال أعلم إال ذاك قال فقال للناس أنه قد قدم علي مال كثري فإن جئت به قلت مخس
شئتم أن نعده لكم عدا وإن شئتم ان نكيله لكم كيال فقال رجل يا أمري املؤمنني إين رأيت هؤالء األعاجم يدونون 

مخسة ألف ولألنصار يف أربعة ألف  ديوانا يعطون الناس عليه قال فدون الدواوين وفرض للمهاجرين يف مخسة ألف
  أربعة ألف وفرض ألزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم يف اثىن عشر ألفا اثىن عشر ألفا 

وأخربنا أبو بكر أمحد بن علي أنا أبو عمرو بن محدان ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا  - ١٢٧٧٦
ملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ر موىل غفرة وغريه قال زيد بن حباب حدثين أبو معشر قال حدثين عم

جاء مال من البحرين قال أبو بكر من كان له على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيء أو عدة فليقم فليأخذ 
لبحرين فقام جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن جاءين مال من ا

ألعطينك هكذا وهكذا ثالث مرات وحثى بيده فقال له أبو بكر رضي اهللا عنه قم فخذ بيدك فأخذ فإذا هن 
مخسمائة فقال عدوا له ألفا وقسم بني الناس عشرة دراهم عشرة دراهم وقال إمنا هذه مواعيد وعدها رسول اهللا 

كثر من ذلك املال فقسم بني الناس عشرين درمها صلى اهللا عليه و سلم الناس حىت إذا كان عام مقبل جاء مال أ
عشرين درمها وفضلت منه فضلة فقسم للخدم مخسة دراهم وقال إن لكم خدما خيدمونكم ويعاجلون لكم فرضخنا 
هلم فقالوا لو فضلت املهاجرين واألنصار لسابقتهم وملكاهنم من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أجر أولئك 

ذا املعاش االسوة فيه خري من األثرة فعمل هبذا واليته حىت إذا كان سنة أراه ثالث عشرة يف مجادي على اهللا ان ه
اآلخرة من ليال بقني منه مات فوىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ففتح الفتوح وجاءته األموال فقال إن أبا بكر 

قاتل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كمن قاتل  رضي اهللا عنه رأى يف هذا املال رأيا ويل فيه رأي آخر ال اجعل من
معه ففرض للمهاجرين واألنصار ممن شهد بدرا مخسة آالف مخسة آالف وفرض ملن كان له إسالم كإسالم أهل بدر 
ومل يشهد بدرا أربعة آالف أربعة آالف وفرض ألزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم اثىن عشر ألفا اثىن عشر ألفا إال 

ويرية فرض هلما ستة آالف فأبتا أن تقبال فقال هلما إمنا فرضت هلن للهجرة فقالتا إمنا فرضت هلن ملكاهنن صفية وج



من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان لنا مثله فعرف ذلك عمر رضي اهللا عنه ففرض هلما اثين عشر ألفا اثىن 
سامة بن زيد أربعة آالف وفرض لعبد اهللا بن عمر عشر ألفا وفرض للعباس رضي اهللا عنه اثىن عشر ألفا وفرض أل

ثالثة آالف فقال يا أبت مل زدته علي ألفا ما كان ألبيه من الفضل ما مل يكن أليب وما كان له ما مل يكن يل فقال إن 
 أبا أسامة كان أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أبيك وكان أسامة أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه
و سلم منك وفرض للحسن واحلسني رضي اهللا عنهما مخسة آالف مخسة آالف احلقهما بأبيهما ملكاهنما من رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم وفرض ألبناء املهاجرين واألنصار الفني الفني فمر به عمر بن أيب سلمة فقال زيدوه ألفا 

يكن آلبائنا وما كان له ما مل يكن لنا قال إين فرضت له بأبيه فقال له حممد بن عبد اهللا بن جحش ما كان ألبيه ما مل 
أيب سلمة ألفني وزدته بأمه أم سلمة ألفا فإن كانت لك أم مثل أمه زدتك ألفا وفرض ألهل مكة والناس مثامنائة 

الفني فقال فجاءه طلحة بن عبيد اهللا بأخيه عثمان ففرض له مثامنائة فمر به النضر بن أنس فقال عمر افرضوا له يف 
له طلحة جئتك مبثله ففرضت له مثامنائة وفرضت هلذا الفني فقال إن أبا هذا لقيين يوم أحد فقال يل ما فعل رسول 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت ما أراه إال قد قتل فسل سيفه وكسر غمده فقال ان كان رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  ل حىت قتل وهذا يرعى الشاء يف مكان كذا وكذا و سلم قد قتل فإن اهللا حي ال ميوت فقات

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنا أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا عبيد اهللا بن  - ١٢٧٧٧
أن عمر بن اخلطاب : حممد التيمي أبو عبد الرمحن ثنا محاد عن علي بن زيد عن أنس بن مالك وسعيد بن املسيب 

كتب املهاجرين على مخسة آالف واألنصار على أربعة آالف ومن مل يشهد بدرا من أبناء املهاجرين  رضي اهللا عنه
على أربعة آالف فكان منهم عمر بن أيب سلمة بن عبد األسد املخزومي وأسامة بن زيد وحممد بن عبد اهللا بن 

ؤالء انه وإنه فقال بن عمر إن جحش األسدي وعبد اهللا بن عمر فقال عبد الرمحن بن عوف إن بن عمر ليس من ه
كان يل حق فأعطنيه وإال فال تعطين فقال عمر البن عوف اكتبه على مخسة آالف واكتبين على أربعة آالف فقال 
عبد اهللا ال أريد هذا فقال عمر واهللا ال اجتمع أنا وأنت على مخسة آالف وكذلك رواه عفان عن محاد بن سلمة 

٤٩   

  باب إعطاء الذرية

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا األسفاطي ثنا أبو الوليد ثنا شعبة  - ١٢٧٧٨
من ترك ماال فلورثته ومن ترك : عن عدي بن ثابت عن أيب حازم عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ه مسلم من وجه آخر عن شعبة كال فإلينا رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد وأخرج

وأخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن كثري أنا سفيان عن جعفر بن  - ١٢٧٧٩
أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم : حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

ن ترك دينا أو ضياعا فإىل وعلي أخرجه مسلم يف الصحيح يف حديث طويل يف خطبة النيب من ترك ماال فألهله وم
  صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٢٧٨٠
كنا : عد عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم أنه قال إسحاق الصغاين ثنا أبو صاحل حدثين الليث حدثين هشام بن س



يوما مع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إذ جاءته امرأة اعرابية فقالت يا أمري املؤمنني أنا ابنة خفاف بن أمياء شهد 
أيب احلديبية مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عمر نسب قريب قالت تركت بين وما ينضج أكربهم الكراع 

ر هلا عمر رضي اهللا عنه جبمل موقر طعاما وكسوة فقال رجل أكثرت هلا يا أمري املؤمنني فقال شهد أبوها احلديبية فأم
مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولعله قد شهد فتح مدينة كذا وفتح مدينة كذا فحظه فيها وحنن جنبيها أفال 

   ٥٠ن اسلم أعطيها من ذلك أخرجه البخاري من حديث مالك عن زيد ب

  باب ما جاء يف قول أمري املؤمنني عمر رضي اهللا عنه ما من أحد من املسلمني

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٢٧٨١إال له حق يف هذا املال 
قال مسعت عمر رضي اهللا عنه  عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم

اجتمعوا هلذا املال فانظروا ملن ترونه مث قال هلم إين أمرتكم أن جتتمعوا هلذا املال فتنظروا ملن ترونه وإين قد : يقول 
ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرىب { قرأت آيات من كتاب اهللا مسعت اهللا يقول 

اكني وبن السبيل كيال يكون دولة بني األغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه واليتامى واملس
فانتهوا واتقوا اهللا إن اهللا شديد العقاب للفقراء املهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأمواهلم يبتغون فضال من اهللا 

والذين تبوؤا الدار واإلميان { هلؤالء وحدهم واهللا ما هو } ورضوانا وينصرون اهللا ورسوله أولئك هم الصادقون 
اآلية واهللا ما هو } من قبلهم حيبون من هاجر إليهم وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم 

اآلية واهللا ما من أحد من املسلمني إال وله حق يف هذا املال أعطي منه } والذين جآءوا من بعدهم { هلؤالء وحدهم 
  نع حىت راع بعدن أو م

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا  - ١٢٧٨٢
سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس بن احلدثان عن عمر بن 

إىل آخر اآلية فقال هذه } الصدقات للفقراء واملساكني  إمنا{ يف قصة ذكرها قال مث تال : اخلطاب رضي اهللا عنه 
ما { إىل آخر اآلية مث قال هذا هلؤالء مث تال } واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه وللرسول { هلؤالء مث تال 

قال هؤالء إىل آخر اآلية مث } للفقراء املهاجرين { إىل آخر اآلية مث قرأ } أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى 
والذين { إىل آخر اآلية فقال هؤالء األنصار قال وقال } والذين تبوؤا الدار واإلميان من قبلهم { املهاجرون مث تال 

إىل آخر اآلية قال فهذه استوعبت الناس } جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان 
ه يف هذا املال حق إال ما متلكون من رقيقكم فإن أعش إن شاء اهللا مل يبق أحد من ومل يبق أحد من املسلمني إال ول

املسلمني إال سيأتيه حقه حىت الراعي بسرو محري يأتيه حقه ومل يعرق فيه جبينه قال الشافعي رضي اهللا عنه هذا 
أنه من أهل الفيء الذين  احلديث حيتمل معاين منها أن يقول ليس أحد يعطي مبعىن حاجة من أهل الصدقة أو معىن

يغزون إال وله حق يف هذا املال الفيء أو الصدقة وهذا كأنه أوىل معانيه فقد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يف 
الصدقة ال حظ فيها لغين وال لذي مرة مكتسب والذي احفظ عن أهل العلم أن االعراب ال يعطون من الفيء قال 

ة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقد حكى أبو عبد الرمحن الشافعي عن الشيخ قد مضى هذا يف حديث بريد
الشافعي أنه قال يف كتاب السري القدمي معىن هذا مث استثىن فقال إال أن ال يصاب أحد املالني ويصاب اآلخر 

 عنه يف خروجه بالصنفني إليه حاجة فيشرك بينهم فيه قال وقد أعان أبو بكر رضي اهللا عنه خالد بن الوليد رضي اهللا



إىل أهل الردة مبال أتى به عدي بن حامت من صدقة قومه فلم ينكر عليه ذلك إذ كانت بالقوم إليه حاجة والفىء مثل 
   ٥١ذلك 

  باب ال يفرض واجبا إال لبالغ يطيق مثله القتال

احلسني اخلثعمي ثنا عبيد أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد احلافظ أنا أبو جعفر حممد بن  - ١٢٧٨٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن إمساعيل ثنا أبو أسامة عن عبيد اهللا قال حدثين نافع قال حدثين بن عمر 

عرضه يوم أحد للقتال قال وأنا بن أربع عشرة سنة فلم جيزين قال مث عرضين يوم اخلندق وأنا بن مخس عشرة سنة 
عمر بن عبد العزيز وهو إذ ذاك خليفة فحدثت هذا احلديث فقال ان هذا حلد بني  فأجازين قال نافع فقدمت على

الصغري والكبري مث كتب إىل عماله بأن يفرضوا ملن بلغ مخس عشرة سنة وما كان دون ذلك ان جيعلوه مع العيال 
  رواه البخاري يف الصحيح عن عبيد وأخرجه مسلم من أوجه آخر عن عبيد اهللا بن عمر 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا  - ١٢٧٨٤
: سعدان بن نصر ثنا وكيع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

مرتكم أن جتتمعوا له حىت ننظر فيه وإين قرأت اجتمعوا هلذا الفيء حىت ننظر فيه قال مث قال هلم بعد اين قد كنت ا
ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله { آيات من كتاب اهللا عز و جل فاستغنيت هبن قال اهللا عز و جل 

للفقراء املهاجرين الذين { واهللا ما هو هلؤالء وحدهم مث قرأ } شديد العقاب { إىل قوله } وللرسول ولذي القرىب 
والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا { إىل آخر اآلية مث قرأ } ديارهم وأمواهلم  أخرجوا من

واهللا ما هو هلؤالء وحدهم ولئن بقيت إىل قابل ألحلقن آخر الناس بأوهلم فألجعلنهم ببابا } الذين سبقونا باإلميان 
عبد الرمحن بن هلية امرأة كانت لعمر رضي اهللا عنه  واحدا يعين باجا واحدا قال فجاء بن له وهو يقسم يقال له

   ٥٢فقال له اكسين خامتا فقال له احلق بأمك تسقيك شربة من سويق فواهللا ما أعطاه شيئا 

  باب ما يكون للوايل األعظم ووايل اإلقليم من مال اهللا وما جاء يف رزق

وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال أنا أبو  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ - ١٢٧٨٥القضاة وأجر سائر الوالة 
احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أمحد بن صاحل املصري ثنا بن وهب أخربين يونس 

ملا استخلف أبو بكر : عن بن شهاب قال أخربين عروة بن الزبري أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت 
عنه قال لقد علم قومي ان حرفيت مل تكن تعجز عن مؤنة أهلي وقد شغلت بأمر املسلمني فسيأكل آل أيب  رضي اهللا

  بكر من هذا املال واحترف للمسلمني فيه 

ملا استخلف عمر : قال بن شهاب وأخربين عروة عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت  - ١٢٧٨٦
ف يف مال نفسه رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس عن بن رضي اهللا عنه أكل هو وأهله واحتر

  وهب 



أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا بن منري  - ١٢٧٨٧
ه حني حضر قال أبو بكر رضي اهللا عن: عن األعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

انظري كل شيء زاد يف مايل منذ دخلت يف هذه اإلمارة فرديه إىل اخلليفة من بعدي قالت فلما مات نظرنا فما 
وجدنا زاد يف ماله إال ناضحا كان يسقى بستانا له وغالما نوبيا كان حيمل صبيا له قالت فأرسلت به إىل عمر رضي 

  ى وقال رحم اهللا أبا بكر لقد أتعب من بعده تعبا شديدا اهللا عنه قالت فأخربت أن عمر رضي اهللا عنه بك

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا حممد بن طاهر بن حيىي حدثين أيب ثنا حممد بن أيب خالد الفراء ثنا أيب ثنا  - ١٢٧٨٨
قال إن  أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه خطب الناس فحمد اهللا واثىن عليه مث: املبارك بن فضالة عن احلسن 

أكيس الكيس التقوى وأمحق احلمق الفجور أال وإن الصدق عندي األمانة والكذب اخليانة أال وان القوي عندي 
ضعيف حىت آخذ منه احلق والضعيف عندي قوي حىت آخذ له احلق أال واين قد وليت عليكم ولست بأخريكم قال 

قال ولوددت أنه كفاين هذا األمر أحدكم قال  احلسن هو واهللا خريهم غري مدافع ولكن املؤمن يهضم نفسه مث
احلسن صدق واهللا وإن أنتم أردمتوين على ما كان اهللا يقيم نبيه من الوحي ما ذلك عندي إمنا أنا بشر فراعوين فلما 
أصبح غدا إىل السوق فقال له عمر رضي اهللا عنه أين تريد قال السوق قال قد جاءك ما يشغلك عن السوق قال 

يشغلين عن عيايل قال تفرض باملعروف قال ويح عمر إين أخاف أن ال يسعين أن آكل من هذا املال شيئا  سبحان اهللا
قال فانفق يف سنتني وبعض أخرى مثانية آالف درهم فلما حضره املوت قال قد كنت قلت لعمر إين أخاف أن ال 

انية آالف درهم وردوها يف بيت املال قال يسعين أن آكل من هذا املال شيئا فغلبين فإذا أنا مت فخدوا من مايل مث
  فلما أتى هبا عمر رضي اهللا عنه قال رحم اهللا أبا بكر لقد اتعب من بعده تعبا شديدا 

أخربنا أبو حازم عمر بن أمحد العبدوي احلافظ أنا أبو الفضل حممد بن عبد اهللا بن حممد بن مخريويه ثنا  - ١٢٧٨٩
كنا بباب : نا سفيان ثنا أيوب عن حممد بن سريين عن األحنف بن قيس قال أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ث

عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ننظر أن يؤذن لنا فخرجت جارية فقلنا سرية أمري املؤمنني فسمعت فقالت ما أنا 
عليه فأخربناه مبا قلنا بسرية أمري املؤمنني وما أحل له اين ملن مال اهللا تعاىل قال فذكر ذلك لعمر بن اخلطاب فدخلنا 

ومبا قالت فقال صدقت ما حتل يل وما هي يل بسرية وإهنا ملن مال اهللا عز و جل وسأخربكم مبا استحل من هذا املال 
استحل منه حلتني حلة للشتاء وحلة للصيف وما يسعين حلجيت وعمريت وقويت وقوت أهل بييت وسهمي مع 

  هم املسلمني كسهم رجل لست بأرفعهم وال أوضع

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن  - ١٢٧٩٠
إين أنزلت نفسي من : منصور ثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن الريفأ قال قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

  رت رددته وإن استغنيت استعففت مال اهللا مبنزلة وايل اليتيم أن احتجت أخذت منه فإذا أيس

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن عبيد اهللا النرسي ثنا  - ١٢٧٩١
ملا بعث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عمار بن ياسر : روح ثنا بن أيب عروبة عن قتادة عن الالحق بن محيد قال 

ثمان بن حنيف إىل الكوفة وبعث عمار بن ياسر على الصالة وعلى اجليوش وبعث بن وعبد اهللا بن مسعود وع
مسعود على القضاء وعلى بيت املال بعث عثمان بن حنيف على مساحة األرض جعل بينهم كل يوم شاة شطرها 

ال مبنزلة وسواقطها لعمار بن ياسر والنصف بني هذين قال سعيد وال أحفظ الطعام قال نزلتكم وإياي من هذا امل



وايل مال اليتيم من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقريا فليأكل باملعروف وما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إال 
  كان ذلك سريعا يف خراهبا 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنا أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل ثنا  - ١٢٧٩٢
استعملين بن زياد على بيت املال فأتاين رجل منه : يان ثنا عامر بن شقيق أنه مسع أبا وائل يقول احلميدي ثنا سف

بصك فيه أعط صاحب املطبخ مثامنائة درهم فقلت له مكانك ودخلت على بن زياد فحدثته فقلت ان عمر بن 
بن حنيف على ما يسقي  اخلطاب رضي اهللا عنه استعمل عبد اهللا بن مسعود على القضاء وبيت املال وعثمان

الفرات وعمار بن ياسر على الصالة واجلند ورزقهم كل يوم شاة فجعل نصفها وسقطها وأكارعها لعمار بن ياسر 
ألنه كان على الصالة واجلند وجعل لعبد اهللا بن مسعود ربعها وجعل لعثمان بن حنيف ربعها مث قال ان ماال يؤخذ 

  ل بن زياد ضع املفتاح واذهب حيث شئت منه كل يوم شاة ان ذلك فيه لسريع قا

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا ليث عن بكري  - ١٢٧٩٣
استعملين عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه على : بن عبد اهللا بن األشج عن بسر بن سعيد عن بن الساعدي قال 

مر يل بعمالة فقلت إمنا عملت هللا قال خذ ما أعطيت فإين قد عملت على عهد رسول اهللا الصدقة فلما فرغت أ
  صلى اهللا عليه و سلم فعملين رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة عن الليث وقال عن بن السعدي 

ثنا أبو  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو علي حامد بن حممد اهلروي ثنا علي بن حممد اجلكاين - ١٢٧٩٤
اليمان أخربين شعيب عن الزهري أخربين السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخربه أن عبد اهللا بن السعدي 

أخربه أنه قدم على عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف خالفته فقال له عمر أمل أحدث أنك تلي من أعمال الناس : 
قال فقال عمر رضي اهللا عنه فما تريد إىل ذلك فقلت إن يل  أعماال فإذا أعطيت العمالة كرهتها قال فقلت بلى

أفراسا وأعبدا وأنا باخلري وأريد أن تكون عماليت صدقة على املسلمني فقال عمر رضي اهللا عنه فال تفعل فإين قد 
مرة  كنت أردت ذلك وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعطيين العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مين حىت أعطاين

ماال فقلت أعطه افقر إليه مين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا 
املال وأنت غري مشرف وال سائل فخذه وما ال فال تتبعه نفسك رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان وأخرجه 

  مسلم من حديث عمرو بن احلارث عن بن شهاب 

خربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن أ - ١٢٧٩٥
: إسحاق الصغاين ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم أنه قال 

ب رضي اهللا عنه إىل عمرو بن العاص من عبد ملا كان يوم عام الرمادات واجدبت بالد العرب كتب عمر بن اخلطا
اهللا عمر أمري املؤمنني إىل عمرو بن العاص انك لعمري ما تبايل إذا مسنت ومن قبلك أن أعجف أنا ومن قبلي ويا 

غوثاه فذكر احلديث وقال فيه مث دعا أبا عبيدة بن اجلراح فخرج يف ذلك فلما رجع بعث إليه بألف دينار فقال أبو 
مل أعمل لك يا بن اخلطاب إمنا عملت هللا ولست آخذ يف ذلك شيئا فقال عمر رضي اهللا عنه قد أعطانا  عبيدة إين

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أشياء بعثنا هلا فكرهنا ذلك فأىب علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاقبلها 
  أيها الرجل فاستعن هبا على دينك ودنياك فقبلها أبو عبيدة 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو إسحاق إبراهيم بن فراس الفقيه مبكة ثنا بكر بن سهل الدمياطي ثنا  - ١٢٧٩٦
بإسناده مثله وذكر ما ترك من األول فقال : شعيب بن حيىي التجييب ثنا الليث بن سعد عن هشام بن سعد فذكره 

عندك وآخرها عندي مع أين أرجو أن أجد سبيال أن أمحل فكتب عمرو السالم أما بعد لبيك لبيك اتتك عري أوهلا 
يف البحر فلما قدم أول عري دعا الزبري رضي اهللا عنه فقال اخرج يف أول هذه العري فاستقبل هبا جندا فامحل إىل كل 

أهل بيت قدرت ان حتملهم إيل ومن مل تستطع محله فمر لكل أهل بيت ببعري مبا عليه ومرهم فليلبسوا كسائني 
لينحروا البعري فيجملوا شحمه وليقددوا حلمه وليحتذوا جلده مث ليأخذوا كبة من قديد وكبة من شحم وجفنة من و

دقيق فيطبخوا ويأكلوا حىت يأتيهم اهللا برزق فأىب الزبري أن خيرج فقال أما واهللا ال جتد مثلها حىت خترج من الدنيا مث 
  جلراح فخرج يف ذلك وذكر باقي احلديث بنحوه دعا آخر أظنه طلحة فأىب مث دعا أبا عبيدة بن ا

أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن مروان الرقي ثنا املعايف ثنا  - ١٢٧٩٧
: األوزاعي عن احلارث بن يزيد عن جبري بن نفري عن املستورد بن شداد مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 

عامال فليكتسب زوجة فإن مل يكن له خادم فليكتسب خادما فإن مل يكن له مسكن فليكتسب مسكنا من كان لنا 
  قال فقال أبو بكر رضي اهللا عنه أخربت أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من اختذ غري ذلك فهو غال أو سارق 

يوسف الفقيه ثنا احلسني بن إدريس وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر حممد بن حممد بن  - ١٢٧٩٨
فذكره إال أنه قال عن عبد الرمحن بن جبري : األنصاري ثنا حممد بن عبد اهللا بن عمار املوصلي ثنا املعايف بن عمران 

  بن نفري عن املستورد قال يف آخره وأخربت مل يقل فقال أبو بكر 

ن أمحد السماك ببغداد ثنا أمحد بن حيان بن مالعب ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عمرو عثمان ب - ١٢٧٩٩
أبو عاصم ثنا عبد الوارث بن سعيد عن حسني املعلم عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  من استعملناه على عمل ورزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول : قال 

أنا أبو بكر بن بالويه ثنا أمحد بن علي اخلراز ثنا إسحاق بن الربيع ثنا أبو  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ - ١٢٨٠٠
رزق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عتاب بن : بكر بن عبد اهللا بن أيب سربة ثنا إمساعيل بن أمية عن الزهري قال 

  مسندا  أسيد حني استعمله على مكة أربعني أوقية يف كل سنة هذا منقطع وقد روي من وجه آخر

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنا جعفر اخللدي ثنا علي بن سعيد بن بشري الرازي ثنا إسحاق بن احلصني  - ١٢٨٠١
الرقي بن بنت معمر بن سليمان ح وأخربنا أبو إسحاق سهل بن أيب سهل املهراين أنا أبو العباس حممد بن إسحاق 

احلصني ثنا سعيد بن مسلمة عن إمساعيل بن أمية عن أيب الزبري  الصبغي ثنا أمحد بن عثمان النسوي ثنا إسحاق بن
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استعمل عتاب بن أسيد على مكة وفرض له عمالته أربعني أوقية من : عن جابر 

  فضة 

ن إمساعيل ثنا وقد أخربنا أبو بكر الفارسي أنا أبو إسحاق األصبهاين أنا أبو أمحد بن فارس ثنا حممد ب - ١٢٨٠٢
حرمي بن حفص ثنا خالد بن أيب عثمان القرشي ثنا أيوب بن عبد اهللا بن يسار عن عمرو بن أيب عقرب قال مسعت 



واهللا ما أصبت يف عملي هذا الذي والين فيه رسول اهللا صلى : عتاب بن أسيد وهو مسند ظهره إىل بيت اهللا يقول 
  موالي كيسان اهللا عليه و سلم إال ثوبني معقدين كسوهتما 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا جعفر بن مسافر التنيسي ثنا بن أيب  - ١٢٨٠٣
فديك أنا الزمعي عن الزبري بن عثمان بن عبد اهللا بن سراقة أن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان أخربه أن أبا سعيد 

إياكم والقسامة قال فقلنا وما القسامة قال : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اخلدري رضي اهللا عنه أخربه أن رسول 
  الشيء يكون بني الناس مث ينتقص منه 

وأخربنا أبو علي أنا أبو بكر ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا القعنيب ثنا عبد العزيز بن حممد عن شريك بن أيب  - ١٢٨٠٤
القطان ثنا إبراهيم بن احلارث ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا زهري بن حممد عن  منر ح وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر

إياكم والقسامة قالوا وما القسامة يا رسول : شريك عن عطاء بن يسار ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
   ٥٣اهللا قال الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا 

  التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمعباب االختيار يف 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنا أبو سعيد بن األعرايب ثنا بن أيب مسرة ثنا العالء بن  - ١٢٨٠٥
عبد اجلبار ثنا عبد اهللا بن املبارك عن صفوان بن عمرو عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عن عوف بن مالك 

  كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا جاء الفيء يقسمه من يومه :  األشجعي قال

بإسناده : قال وأخربنا أبو سعيد قال ثنا أبو داود ثنا بن املصفى ثنا أبو املغرية عن صفوان بن عمرو  - ١٢٨٠٦
فأعطاه مثله زاد فيه فأعطى العزب حظا وأعطى األهل حظني فدعاين فأعطاين حظني وكان يل أهل مث دعا عمارا 

  حظا واحدا 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الطيب حممد بن حممد بن عبد اهللا الشعريي ثنا حممش بن عصام  - ١٢٨٠٧
أتى رسول اهللا : أنبأ حفص بن عبد اهللا ثنا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال 

فقال انثروه يف املسجد قال وكان أكثر مال أتى به رسول اهللا صلى اهللا عليه صلى اهللا عليه و سلم مبال من البحرين 
و سلم فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل الصالة ومل يلتفت إليه فلما قضى الصالة جاء فجلس إليه فما 

عقيال قال له رسول  كان يرى أحدا إال أعطاه إذ جاءه العباس فقال يا رسول اهللا أعطين فإين فاديت نفسي وفاديت
اهللا صلى اهللا عليه و سلم خذ فحثا يف ثوبه مث ذهب يقله فلم يستطع فقال مر بعضهم يرفعه إيل قال ال قال فارفعه 

أنت علي قال ال فنثر منه مث احتمله فألقاه على كاهله مث انطلق قال فما زال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتبعه 
ن حرصه فما قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومث منها درهم أخرجه البخاري يف بصره حىت خفي عليه عجبا م
  الصحيح فقال وقال إبراهيم 

أخربنا أبو حممد بن يوسف أنا أبو سعيد بن األعرايب ثنا عباس بن حممد الدوري ثنا أبو سلمة منصور  - ١٢٨٠٨
ت أنا يوما وعروة على عائشة رضي اهللا عنها فقالت لو دخل: ثنا بكر بن مضر ثنا موسى بن جبري عن أيب أمامة قال 



رأيتما نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مرضة مرضها وكانت له عندي ستة دنانري قال موسى بن جبري أو سبعة 
فأمرين نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أفرقها فشغلين وجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت عافاه اهللا مث 

ألين عنها فقال أكنت فرقت الستة أو السبعة قالت ال واهللا شغلين وجعك قالت فدعا هبا مث فرقها فقال ما ظن نيب س
  اهللا لو لقي اهللا عز و جل وهي عنده 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي بن السقاء أنا أبو احلسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد  - ١٢٨٠٩
د امللك أبو الوليد الطيالسي ثنا أبو عوانة عن عبد امللك بن عمري عن ربعي بن حراش عن الدارمي ثنا هشام بن عب

دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو ساهم الوجه قالت فحسبت ذلك من وجع فقلت : أم سلمة قالت 
  صم الفراش ما لك ساهم الوجه فقال من أجل الدنانري السبعة اليت أتتنا أمس ومل نقسمها وهي يف خ

أخربنا عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنا أبو سعيد بن األعرايب ثنا الدبري عن عبد الرزاق عن بن  - ١٢٨١٠
جريج ح قال وأنا أبو سعيد ثنا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد حدثين حجاج عن بن جريج قال أخربين 

صلى اهللا عليه و سلم ال يبيت ماال وال يقيله قال أبو  كان رسول اهللا: عمرو بن دينار عن احلسن بن حممد قال 
  عبيد إن جاءه غدوة مل ينتصف النهار حىت يقسمه وإن جاءه عشية مل يبت حىت يقسمه هذا مرسل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا دعلج بن أمحد السجزي ثنا حممد بن سليمان الواسطي ثنا احلر بن مالك  - ١٢٨١١
: بن مغول عن حيىي بن سعيد عن أبيه قال قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه لعبد اهللا بن األرقم  العنربي ثنا مالك

اقسم بيت مال املسلمني يف كل شهر مرة أقسم مال املسلمني يف كل مجعة مرة مث قال أقسم بيت املال يف كل يوم 
ني بقية تعدها لنائبة أو صوت يعين خارجة قال مرة قال فقال رجل من القوم يا أمري املؤمنني لو أبقيت يف مال املسلم

فقال عمر رضي اهللا عنه للرجل الذي كلمه جرى الشيطان على لسانك لقنين اهللا حجتها ووقاين شرها أعد هلا ما 
  أعد هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طاعة اهللا عز و جل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم 

اهللا احلافظ روايته عنه أن أبا العباس حممد بن يعقوب حدثهم أنا الربيع بن  وفيما أجاز يل أبو عبد - ١٢٨١٢
ملا قدم على عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ما أصيب من : سليمان أنا الشافعي أنا غري واحد من أهل العلم أنه 

بيت حىت أقسمه العراق قال له صاحب بيت املال أنا أدخله بيت املال قال ال ورب الكعبة ال يؤوى حتت سقف 
فأمر به فوضع يف املسجد ووضعت عليه األنطاع وحرسه رجال من املهاجرين واألنصار فلما أصبح غدا معه العباس 
بن عبد املطلب وعبد الرمحن بن عوف أخذ بيد أحدمها أو أحدمها أخذ يده فلما رأوه كشطوا األنطاع عن األموال 

قوت والزبرجد واللؤلؤ يتألأل فبكى فقال له أحدمها إنه واهللا ما هو بيوم فرأى منظرا مل ير مثله رأى الذهب فيه واليا
بكاء ولكنه يوم شكر وسرور فقال إين واهللا ما ذهبت حيث ذهبت ولكنه واهللا ما كثر هذا يف قوم قط إال وقع 

ا فإين أمسعك بأسهم بينهم مث أقبل على القبلة ورفع يديه إىل السماء وقال اللهم إين أعوذ بك أن أكون مستدرج
تقول سنستدرجهم من حيث ال يعلمون مث قال أين سراقة بن جعشم فأتى به أشعر الذراعني دقيقهما فأعطاه 

سواري كسرى فقال ألبسهما ففعل فقال قل اهللا أكرب قال اهللا أكرب قال قل احلمد هللا الذي سلبهما من كسرى بن 
وجعل يقلب بعض ذلك بعضا فقال إن الذي أدى هذا ألمني هرمز وألبسهما سراقة بن جعشم أعرابيا من بين مدجل 

فقال له رجل أنا أخربك أنت أمني اهللا وهم يؤدون إليك ما أديت إىل اهللا فإذا رتعت رتعوا قال صدقت مث فرقة قال 
الشافعي وإمنا ألبسهما سراقة ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لسراقة ونظر إىل ذراعيه كأين بك قد لبست 



سواري كسرى قال ومل جيعل له اال سوارين قال الشافعي أخربنا الثقة من أهل املدينة قال أنفق عمر بن اخلطاب 
رضي اهللا عنه على أهل الرمادة حىت وقع مطر فترحلوا فخرج إليهم عمر رضي اهللا عنه راكبا فرسا فنظر إليهم وهم 

ن خصفة أشهد أهنا احنسرت عنك ولست بابن أمة يترحلون بظعائنهم فدمعت عيناه فقال رجل من بين حمارب ب
فقال له عمر رضي اهللا عنه ويلك ذلك لو كنت أنفقت عليهم من مايل أو من مال اخلطاب إمنا أنفقت عليهم من 

  مال اهللا عز و جل 

وا أخربنا أبو علي الروذباري وأبو احلسني بن بشران العدل ببغداد وأبو احلسني بن الفضل القطان قال - ١٢٨١٣
أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا وكيع بن اجلراح عن هشام بن سعد عن الزهري وجعفر بن 

أتى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بغنائم من غنائم القادسية فجعل : برقان عن الزهري عن املسور بن خمرمة قال 
ال له عبد الرمحن يا أمري املؤمنني هذا يوم فرح وهذا يتصفحها وينظر إليها وهو يبكي ومعه عبد الرمحن بن عوف فق

  يوم سرور قال فقال أجل ولكن مل يؤت هذا قوم قط إال أورثهم العداوة والبغضاء 

وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنا أبو سعيد بن األعرايب ثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد  - ١٢٨١٤
ملا أتى عمر رضي اهللا عنه بكنوز كسرى : براهيم بن عبد الرمحن بن عوف قال الرزاق أنا معمر عن الزهري عن إ

قال له عبد اهللا بن أرقم الزهري أال جتعلها يف بيت املال يعين فقال عمر رضي اهللا عنه ال جتعلها يف بيت املال حىت 
يا أمري املؤمنني فواهللا إن تقسمها وبكى عمر رضي اهللا عنه فقال له عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه ما يبكيك 

  هذا ليوم شكر ويوم سرور ويوم فرح فقال عمر إن هذا مل يعطه اهللا قوما قط إال ألقى اهللا بينهم العداوة والبغضاء 

وأخربنا أبو حممد أنا أبو سعيد قال وجدت يف كتايب خبط يدي عن أيب داود قال ثنا حممد بن عبيد ثنا  - ١٢٨١٥
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أتى بفروة كسرى فوضعت بني يديه ويف القوم : ن محاد ثنا يونس عن احلس

سراقة بن مالك بن جعشم قال فألقى إليه سواري كسرى بن هرمز فجعلهما يف يده فبلغا منكبيه فلما رءامها يف 
 مدجل مث قال يدي سراقة قال احلمد هللا سواري كسرى بن هرمز يف يد سراقة بن مالك بن جعشم أعرايب من بين

اللهم إين قد علمت أن رسولك صلى اهللا عليه و سلم كان حيب أن يصيب ماال فينفقه يف سبيلك وعلى عبادك 
فزويت ذلك عنه نظرا منك له وخيارا مث قال اللهم إين قد علمت أن أبا بكر رضي اهللا عنه كان حيب أن يصيب 

ا منك له وخيارا اللهم إين أعوذ بك أن يكون هذا مكرا ماال فينفقه يف سبيلك وعلى عبادك فزويت ذلك عنه نظر
  } أحيسبون أمنا مندهم به من مال وبنني نسارع هلم يف اخلريات بل ال يشعرون { منك بعمر مث قال تلي 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون  - ١٢٨١٦
قسم عمر رضي اهللا عنه يوما ماال فجعلوا يثنون عليه فقال ما : عن موسى بن أيب كثري عن سعيد قال  أنا مسعر

  أمحقكم لو كان هذا يل ما أعطيتكم درمها واحدا 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنا إمساعيل الصفار ثنا عبد الكرمي بن اهليثم ثنا عبد األعلى بن محاد ثنا  - ١٢٨١٧
كان عمر رضي اهللا عنه إذا صلى صالة جلس : ة ثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن بن عباس قال سفيان بن عيين

فمن كانت له حاجة كلمه ومن مل تكن له دخل فصلى ذات يوم فلم جيلس قال فجئت فقلت يا يرفأ بأمري املؤمنني 
أ فقال قم يا بن عفان قم يا شكوى قال ال واحلمد هللا قال فجاء عثمان رضي اهللا عنه فجلس فلم يلبث أن جاء يرف



بن عباس فدخلنا على عمر رضي اهللا عنه وعنده صربة من املال على كل صربة منها كتف فقال إين نظرت يف أهل 
املدينة فوجدتكما أكثر أهل املدينة عشرية فخذا هذا املال فاقتسماه فإن بقي شيء فرداه فأما عثمان رضي اهللا عنه 

ص شيء أمتمته لنا قال شنشنة أعرفها من أخزم أما ترى هذا كان عند اهللا وحممد فحثا وأما أنا فقلت وإن نق
وأصحابه يأكلون القد قال قلت بلى واهللا لقد كان هذا عند اهللا وحممد صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه يأكلون القد 

قال وما كان يصنع قلت ولو فتح هذا على حممد صلى اهللا عليه و سلم صنع غري الذي تصنع قال فكأنه فزع منه ف
  ألكل وأطعمنا قال فنشج حىت اختلفت أضالعه وقال لوددت أين خرجت منها كفافا ال علي وال يل 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنا أبو جعفر حممد بن عمرو البختري الرزاز ثنا حممد بن عبيد اهللا بن  - ١٢٨١٨
دثين أبو بردة بن أيب موسى األشعري قال قال عبد اهللا بن يزيد ثنا روح بن عبادة ثنا عوف عن معاوية بن قرة ح

هل تدري ما قال أيب ألبيك قال قلت ال قال إن أيب قال ألبيك يا أبا موسى أيسرك أن إسالمنا : عمر رضي اهللا عنه 
منه مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجهادنا معه وعملنا معه كله برد لنا وإن كل عمل عملناه بعده جنونا 

كفافا رأسا برأس قال فقال أبوك أليب واهللا لقد جاهدنا بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وصلينا وصمنا وعملنا 
خريا كثريا وأسلم على أيدينا أناس كثري وإنا نرجو بذلك قال أيب ولكين أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك 

فا رأسا برأس فقلت واهللا إن أباك خري من أيب رواه البخاري يف برد لنا وإن كل شيء عملناه بعد جنونا منه كفا
   ٥٤الصحيح عن حيىي بن بشر عن روح بن عبادة 

  باب من كره اإلفراض عند تغري السالطني وصرفه عن املستحقني

نا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا حممد بن أيوب أنا شيبان بن فروخ ث - ١٢٨١٩
: األشهب ثنا خليد العصري عن األحنف بن قيس قال كنت يف نفر من قريش فمر أبو ذر رضي اهللا عنه وهو يقول 
بشر الكنازين بكي يف ظهورهم خيرج من جنوهبم وبكي من قبل أقفيتهم خيرج من جباههم قال مث تنحى فقعد إىل 

شيء مسعتك تقول قبل قال ما قلت إال شيئا مسعته من سارية فقلت من هذا قالوا هذا أبو ذر فقمت إليه فقلت ما 
نبيهم صلى اهللا عليه و سلم قال قلت ما تقول يف هذا العطاء قال خذه فإن فيه اليوم معونة فإذا كان مثنا لدينك 

  فدعه رواه مسلم يف الصحيح عن شيبان بن فروخ وهو يف العطاء موقوف وقد روي من وجه آخر مرفوعا 

أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن أيب احلواري ثنا سليم بن مطري أخربنا  - ١٢٨٢٠
أنه خرج حاجا حىت إذا كانوا بالسويداء إذا أنا برجل قد جاء : شيخ من أهل وادي القرى قال حدثين أيب مطري 

سلم يف حجة الوداع وهو يعظ الناس كأنه يطلب دواء أو حضضا فقال أخربين من مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ويأمرهم وينهاهم فقال يا أيها الناس خذوا العطاء ما كان عطاء فإذا جتاحفت قريش على امللك وكان عن دين 

  أحدكم فدعوه 

وأخربنا أبو علي أنا حممد ثنا أبو داود ثنا هشام بن عمار ثنا سليم بن مطري من أهل وادي القرى عن  - ١٢٨٢١
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع أمر الناس وهناهم : هم قال مسعت رجال يقول أبيه أنه حدث

مث قال اللهم هل بلغت قالوا اللهم نعم مث قال إذا جتاحفت قريش على امللك فيما بينها وعاد العطاء رشاء فدعوه 
   ٥٥و سلم فقيل من هذا قالوا هذا ذو الزوائد صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه 



  باب ما مل يوجف عليه خبيل وال ركاب ومن اختار أن يكون وقفا للمسلمني

كما فعل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بأرض العراق وغريها أما بأن كانت فيئا فتركها وقفا وأما بأن كانت غنيمة 
أهل سيب هوازن حىت فاستطاب أنفس من كان ظهر عليها كما استطاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنفس 

  تركوا حقوقهم 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن  - ١٢٨٢٢
أن عمر رضي اهللا عنه أعطى جبيلة ربع السواد : آدم ثنا بن املبارك عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم 

د جرير رضي اهللا عنه إىل عمر رضي اهللا عنه فقال لوال أين قاسم مسؤول لكنتم على ما قسم فأخذوه سنني مث وف
  لكم فأرى أن ترده فرده وأجازه بثمانني دينارا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي  - ١٢٨٢٣
 بن صاحل املصريان أن ليث بن سعد حدثهما قال حدثين عقيل عن بن شهاب قال زعم ثنا حيىي بن بكري وعبد اهللا

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام حني جاءه وفد : عروة أن مروان بن احلكم واملسور بن خمرمة أخرباه 
و سلم معي من ترون هوازن مسلمني فسألوه أن يرد إليهم أمواهلم ونساءهم فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وأحب احلديث إيل أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتني إما السيب وإما املال وقد كنت استأنيت هبم وكان رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حني قفل من الطائف فلما تبني هلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

تني قالوا فإنا خنتار سبينا فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املسلمني فأثىن سلم غري راد إليهم إال إحدى الطائف
على اهللا مبا هو أهله مث قال أما بعد فإن إخوانكم هؤالء قد جاؤنا تائبني وإين قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن 

أول ما يفىء اهللا علينا فليفعل أحب أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حىت نعطيه إياه من 
فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول اهللا هلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنا ال ندري من أذن منكم يف 

ذلك ممن مل يأذن فارجعوا حىت يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم مث رجعوا إىل رسول اهللا 
أخربوه بأهنم قد طيبوا وأذنوا فهذا الذي بلغنا عن سيب هوازن رواه البخاري يف الصحيح صلى اهللا عليه و سلم ف

   ٥٦عن حيىي بن بكري 

  باب ما جاء يف تعريف العرفاء

أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن  - ١٢٨٢٤
القاسم بن عبد اهللا بن املغرية ثنا بن أيب أويس ثنا إبراهيم بن إمساعيل بن عقبة حدثين  أمحد بن عتاب العبدي ثنا

أن رسول اهللا : موسى بن عقبة قال بن شهاب حدثين عروة بن الزبري أن مروان بن احلكم واملسور بن خمرمة أخرباه 
أذن منكم ممن مل يأذن فارجعوا حىت  صلى اهللا عليه و سلم حني أذن للناس يف عتق سيب هوازن قال إين ال أدري من

يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربوه أن 
  الناس قد طيبوا وأذنوا رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس 



نا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أ - ١٢٨٢٥
ملا ويل عمر : حدثين بكر بن خلف ثنا غسان بن مضر ثنا سعيد بن يزيد عن أيب نضرة عن جابر بن عبد اهللا قال 

   ٥٧رضي اهللا عنه اخلالفة فرض الفرائض ودون الدواوين وعرف العرفاء وعرفين على أصحايب 

  رافة ملن جار وارتشى وعدل عن طريق اهلدىباب ما جاء يف كراهية الع

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا عمرو بن  - ١٢٨٢٦
عثمان ثنا حممد بن حرب عن أيب سلمة سليمان بن سليم عن حيىي بن جابر عن صاحل بن حيىي بن املقدام عن جده 

هللا صلى اهللا عليه و سلم ضرب على منكبه مث قال أفلحت يا قدمي إن مت ومل تكن أمريا أو أن رسول ا: املقدام 
  كاتبا أو عريفا 

أخربنا علي أنا أمحد بن عبيد ثنا أمحد بن بشر املرثدي ثنا حاجب بن الوليد ثنا حممد بن حرب فذكره  - ١٢٨٢٧
  بيا وال عرافا بنحوه إال أنه قال عن أبيه عن جده قال ومل تكن أمريا وال جا

أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا بشر بن املفضل ثنا غالب القطان  - ١٢٨٢٨
أهنم كانوا على منهل من املناهل فلما بلغهم اإلسالم جعل صاحب املاء لقومه مائة من : عن رجل عن أبيه عن جده 

اإلبل بينهم وبدا له أن يرجتعها منهم فأرسل ابنه إىل النيب صلى اهللا عليه و اإلبل على أن يسلموا فأسلموا وقسم 
سلم فقال له ائت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقل له إن أيب يقرئك السالم وإنه جعل لقومه مائة من اإلبل على أن 

قال نعم أو ال فقل له إن أيب  يسلموا فأسلموا وقسم اإلبل بينهم وبدا له أن يرجتعها منهم أفهو أحق هبا أم هم فإن
شيخ كبري وهو عريف املاء وإنه يسئلك أن جتعل يل العرافة بعده فأتاه فقال له إن أيب يقرئك السالم فقال عليك 

وعلى أبيك السالم فقال إن أيب جعل لقومه مائة من اإلبل على أن يسلموا فأسلموا وحسن إسالمهم مث بدا له أن 
ا أم هم قال إن بدا له أن يسلمها هلم فليسلمها وإن بدا له أن يرجتعها فهو أحق هبا منهم يرجتعها منهم أفهو أحف هب

فإن أسلموا فلهم إسالمهم وإن مل يسلموا قوتلوا على اإلسالم قال إن أيب شيخ كبري وهو عريف املاء وإنه يسئلك 
   ٥٨العرفاء يف النار  أن جتعل يل العرافة بعده فقال العرافة حق وال بد للناس من العرفاء ولكن

  باب ما جاء يف شعار القبائل ونداء كل قبيلة بشعارها

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن  - ١٢٨٢٩
هللا صلى اهللا عليه و سلم جعل رسول ا: بن إسحاق قال حدثين عمر بن عبد اهللا بن عروة عن عروة بن الزبري قال 

شعار املهاجرين يوم بدر يا بين عبد الرمحن وشعار اخلزرج يا بين عبد اهللا وشعار األوس يا بين عبيد اهللا ومسى خيله 
  يا خيل اهللا هذا مرسل وقد روي موصوال 

عمرو بن حممد الناقد ثنا أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو علي احلافظ ثنا القاسم بن زكريا املقرئ ثنا  - ١٢٨٣٠
يعقوب بن حممد الزهري ثنا عبد العزيز بن عمران ثنا إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة عن يزيد بن رومان عن 



جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شعار املهاجرين يوم بدر يا : عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
  عبد اهللا واخلزرج بين عبيد اهللا بين عبد الرمحن واألوس بين 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا سعيد بن منصور ثنا يزيد بن هارون  - ١٢٨٣١
كان شعار املهاجرين يا عبد اهللا وشعار األنصار عبد : عن احلجاج عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن جندب قال 

  الرمحن 

أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد احلسن بن حليم ثنا أبو املوجه أنا عبدان أنا عبد اهللا أنا  أخربنا - ١٢٨٣٢
غزوت مع أيب بكر رضي اهللا عنه زمن رسول اهللا : عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن األكوع عن أبيه قال 

  صلى اهللا عليه و سلم فكان شعارنا أمت أمت 

 احلافظ أنا أبو العباس احملبويب ثنا أمحد بن سيار ثنا حممد بن كثري ثنا سفيان عن أيب أخربنا أبو عبد اهللا - ١٢٨٣٣
إن بيتم فليكن شعاركم : إسحاق عن املهلب بن أيب صفرة قال أخربين من مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  حم ال ينصرون وقد قيل عن املهلب بن أيب صفرة يذكر عن الرباء بن عازب 

أخربناه حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين ثنا حممد بن عبد اهللا بن سليمان ثنا  - ١٢٨٣٤
علي بن حكيم ثنا شريك عن أيب إسحاق قال مسعت املهلب بن أيب صفرة يذكر عن الرباء بن عازب أن رسول اهللا 

  كن شعاركم حم ال ينصرون إنكم تلقون عدوكم غدا فلي: صلى اهللا عليه و سلم قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن حممد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا حممد بن كثري  - ١٢٨٣٥
مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال ينادي يف : ثنا سفيان الثوري عن أيب إسحاق عن رجل عن مزينة قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا حالل يا حالل وقد قيل عنه عن أيب إسحاق عن شعاره يا حرام يا حرام فقال 
   ٥٩عبد اهللا بن مغفل املزين 

  باب ما جاء يف عقد األلوية والرايات

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا عيسى  - ١٢٨٣٦
أن قيس بن : ا الليث عن عقيل بن خالد عن حممد بن مسلم أن ثعلبة بن أيب مالك القرظي أخربه بن محاد املصري ثن

سعد األنصاري وكان صاحب لواء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أراد احلج فرجل أحد شقي رأسه فقام غالم له 
يرجل شق رأسه اآلخر أخرجه  فقلد هديه فنظر قيس وقد رجل أحد شقي رأسه فإذا هديه قد قلد وأهل باحلج ومل

  البخاري يف الصحيح عن بن أيب مرمي عن الليث خمتصرا إىل قوله فرجل وكان قصده من احلديث ذكر اللواء 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا  - ١٢٨٣٧
كان علي رضي اهللا عنه ختلف عن النيب صلى اهللا عليه و : ن سلمة بن األكوع قال حامت عن يزيد بن أيب عبيد ع

سلم خبيرب وكان رمدا فقال أنا أختلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخرج فلحق بالنيب صلى اهللا عليه و 
م ألعطني الراية أو ليأخذن سلم فلما كان مساء الليلة اليت فتح اهللا يف صباحها قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل



الراية غدا رجل حيبه اهللا ورسوله أو قال حيب اهللا ورسوله يفتح اهللا عليه فإذا حنن بعلي رضي اهللا عنه وما نرجوه 
فقالوا هذا علي فأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الراية ففتحها اهللا عليه رواه البخاري ومسلم يف الصحيح 

  عن قتيبة بن سعيد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة ح  - ١٢٨٣٨
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الفضل حممد بن إبراهيم املزكي ثنا احلسني بن حممد القباين ثنا أبو كريب ثنا أبو 

 نافع بن جبري بن مطعم قال مسعت العباس بن عبد املطلب رضي اهللا أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثين
يا أبا عبد اهللا ههنا أمرك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن تركز الراية : عنه يقول للزبري بن العوام رضي اهللا عنه 

  زاد أبو كريب يوم فتح مكة رواه البخاري يف الصحيح عن أيب كريب 

ن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري أخربنا حممد ب - ١٢٨٣٩
أنه كان : ثنا حيىي بن آدم أنا شريك عن عمار الدهين عن أيب الزبري عن جابر يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  لواؤه يوم دخل مكة أبيض 

حممد بن حيىي أنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه قال قرئ على أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن  - ١٢٨٤٠
احلسن بن مكرم وأنا أمسع ثنا حيىي بن إسحاق الساحليين عن يزيد بن حيان قال مسعت أبا جملز حيدث عن بن عباس 

  راية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سوداء ولواؤه أبيض : قال كانت رايات أو قال 

علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا إبراهيم بن موسى الرازي أنا بن أيب  أخربنا أبو - ١٢٨٤١
قال بعثين حممد بن : زائدة أنا أبو يعقوب الثقفي قال حدثين يونس بن عبيد رجل من ثقيف موىل حممد بن القاسم 

م ما كانت فقال كانت سوداء مربعة من القاسم إىل الرباء بن عازب يسأله عن راية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
  منرة 

وأخربنا أبو علي أنا أبو بكر ثنا أبو داود ثنا عقبة بن مكرم ثنا سلم بن قتيبة عن شعبة عن مساك عن  - ١٢٨٤٢
  رأيت راية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صفراء : رجل من قومه عن آخر منهم قال 

ا أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي ثنا هناد حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ثن - ١٢٨٤٣
  أول راية عقد يف اإلسالم لعبد اهللا بن جحش : بن السري ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد اهللا قال 

عباس حممد بن يعقوب أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو ال - ١٢٨٤٤
أن رجال أتى بن عمر رضي اهللا عنه وهو يف : ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين عثمان بن عطاء اخلرساين عن أبيه 

مسجد مىن فسأله عن إرخاء طرف العمامة فقال له بن عمر أحدثك عنه إن شاء اهللا بعلم إن رسول اهللا صلى اهللا 
محن بن عوف رضي اهللا عنه عليها وعقد له لواء فقال خذه باسم اهللا وبركته عليه و سلم بعث سرية وأمر عبد الر

وذكر احلديث قال وعلى عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه عمامة من كرابيس مصبوغة بسواد فدعاه رسول اهللا 



كذا فاعتم صلى اهللا عليه و سلم فحل عمامته مث عممه بيده وأفضل عمامته موضع أربع أصابع أو حنو ذلك فقال ه
  فإنه أحسن وأمجل عثمان بن عطاء ليس بالقوي 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد  - ١٢٨٤٥
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بعث عبد : بن أيب بكر ثنا عيسى بن يونس ثنا عثمان بن عطاء عن أبيه عن بن عمر 

  محن بن عوف رضي اهللا عنه على سرية وعقد له اللواء بيده الر

وحدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا بن بطة ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد  - ١٢٨٤٦
احب وكان النعمان بن مقرن أحد من محل أحد ألوية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وص: بن عمر الواقدي قال 

  لواء مزينة اليت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عقدها هلم يوم فتح مكة 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو حممد عبد اهللا بن عمر بن شوذب الواسطي أنا أمحد بن رشد بن  - ١٢٨٤٧
انتهيت إىل النيب : ي خثيم الكويف ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أيب النجود قال قال احلارث بن حسان البكر

صلى اهللا عليه و سلم وهو على املنرب وبالل قائم متقلد السيف وإذا رايات سود والناس يقولون هذا عمرو بن 
العاص قد قدم هكذا رواه أبو بكر بن عياش عن عاصم ورواه سالم بن املنذر عن عاصم عن أيب وائل عن احلارث 

فق فقلت ما شأن الناس اليوم قالوا هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بن حسان وقال يف متنه فإذا راية سوداء خت
   ٦٠يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها 

  باب السنة يف كتبة أسامي أهل الفيء

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنا أبو احلسن علي بن حممد بن أمحد املصري ثنا بن أيب  - ١٢٨٤٨
اكتبوا : ثنا سفيان عن األعمش عن أيب وائل عن حذيفة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مرمي ثنا الفريايب 

يل من لفظ اإلسالم من الناس فكتب له ألف ومخسمائة رجل فقلت أخناف وحنن ألف ومخسمائة رجل فلقد رأيتنا 
بن يوسف الفريايب قال وقال أبو  ابتلينا حىت أن الرجل منا يصلي وحده خائفا رواه البخاري يف الصحيح عن حممد

   ٦١محزة عن األعمش فوجدناهم مخسمائة وقال أبو معاوية ما بني الستمائة إىل سبعمائة 

  باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية

أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد اهللا بن جعفر بن  - ١٢٨٤٩
ستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد اهللا بن عثمان أنا عبد اهللا يعين بن املبارك أنبأ عبيد اهللا بن موهب قال حدثين در

قدمت على عمر بن اخلطاب من عند أيب موسى : عبيد اهللا بن عبد اهللا بن موهب قال مسعت أبا هريرة يقول 
مت بثمامنائة ألف درهم فقال إمنا قدمت بثمانني ألف األشعري بثمامنائة ألف درهم فقال يل مباذا قدمت قلت قد

درهم قلت بل قدمت بثمامنائة ألف درهم قال أمل أقل لك أنك ميان أمحق إمنا قدمت بثمانني ألف درهم فكم مثامنائة 
ألف فعددت مائة ألف ومائة ألف حىت عددت مثامنائة ألف قال أطيب ويلك قلت نعم قال فبات عمر ليلته أرقا 

ذا نودي بصالة الصبح قالت له امرأته يا أمري املؤمنني ما منت الليلة فقال كيف ينام عمر بن اخلطاب وقد جاء حىت إ



الناس ما مل يكن يأتيهم مثله منذ كان اإلسالم فما يؤمن عمر لو هلك وذلك املال عنده فلم يضعه يف حقه فلما 
عليه و سلم فقال هلم إنه قد جاء الناس الليلة ما مل صلى الصبح اجتمع إليه نفر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا 

يكن يأهتم منذ كان اإلسالم وقد رأيت رأيا فأشريوا علي رأيت أن أكيل للناس باملكيال فقالوا ال تفعل يا أمري 
املؤمنني إن الناس يدخلون يف اإلسالم ويكثر املال ولكن أعطهم على كتاب فكلما كثر الناس وكثر املال أعطيتهم 
عليه قال فأشريوا علي مبن أبدأ منهم قالوا بك يا أمري املؤمنني إنك ويل ذلك ومنهم من قال أمري املؤمنني أعلم قال 
ال ولكن ابدأ برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث األقرب فاألقرب إليه فوضع الديوان على ذلك قال عبيد اهللا بدأ 

د مشس مث بين نوفل بن عبد مناف وإمنا بدأ ببين عبد مشس أنه كان أخا هباشم واملطلب أعطاهم مجيعا مث أعطى بين عب
  هاشم ألمه قال عبيد اهللا أول من فرق بني بين هاشم وبين املطلب يف الدعوة عبد امللك فذكر يف ذلك قصة 

افعي أنا أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الش - ١٢٨٥٠
أن عمر رضي اهللا عنه ملا دون الدواوين فقال مبن ترون أن : سفيان عن عمرو بن دينار عن أيب جعفر حممد بن علي 

  أبدأ فقيل له ابدأ باألقرب فاألقرب لك قال بل ابدأ باألقرب فاألقرب برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ه عنه عن أيب العباس أنا الربيع أنا الشافعي أخربين غري واحد وفيما أجاز يل أبو عبد اهللا احلافظ روايت - ١٢٨٥١
من أهل العلم والصدق من أهل املدينة ومكة من قبائل قريش ومن غريهم وكان بعضهم أحسن اقتصاصا للحديث 

أن عمر رضي اهللا عنه ملا دون الدواوين قال ابدأ ببين هاشم مث : من بعض وقد زاد بعضهم على بعض يف احلديث 
ل حضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعطيهم وبين املطلب فإذا كان املسن يف اهلامشي قدمه على املطليب قا

وإذا كان يف املطليب قدمه على اهلامشي فوضع الديوان على ذلك وأعطاهم عطاء القبيلة الواحدة مث استوت له عبد 
 عليه و سلم ألبيه وأمه دون نوفل فقدمهم مث دعا مشس ونوفل يف جذم النسب فقال عبد مشس إخوة النيب صلى اهللا

بين نوفل يتلوهنم مث استوت له عبد العزى وعبد الدار فقال يف بين أسد بن عبد العزى أصهار النيب صلى اهللا عليه و 
سلم وفيهم إهنم من املطيبني وقال بعضهم هم حلف من الفضول وفيهما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد 

ل ذكر سابقة فقدمهم على بين عبد الدار مث دعا بين عبد الدار يتلوهنم مث انفردت له زهرة فدعاها تلو عبد الدار قي
مث استوت له تيم وخمزوم فقال يف بين تيم إهنم من حلف الفضول واملطيبني وفيهما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

زوم مث دعا خمزوم يتلوهنم مث استوت له سهم ومجح وعدي سلم وقيل ذكر سابقة وقيل ذكر صهرا فقدمهم على خم
بن كعب فقيل له ابدأ بعدي فقال بل أقر نفسي حيث كنت فإن اإلسالم دخل وأمرنا وأمر بين سهم واحد ولكن 
انظروا بين مجح وسهم فقيل قدم بين مجح مث دعا بين سهم وكان ديوان عدي وسهم خمتلطا كالدعوة الواحدة فلما 

دعوته كرب تكبرية عالية مث قال احلمد هللا الذي أوصل إىل حظي من رسوله مث دعا بين عامر بن لؤي  خلصت إليه
قال الشافعي فقال بعضهم أن أبا عبيدة بن عبد اهللا بن اجلراح الفهري ملا رأى من تقدم عليه قال أكل هؤالء تدعو 

نهم على نفسه مل أمنعه فأما أنا وبنو عدي أمامي فقال يا أبا عبيدة أصرب كما صربت أو كلم قومك فمن قدمك م
فنقدمك إن أحببت على أنفسنا قال فقدم معاوية بعد بين احلارث بن فهر فصل هبم بني بين عبد مناف وأسد بن عبد 

العزى وشجر بني بين سهم وعدي شيء يف زمان املهدي فافترقوا فأمر املهدي ببين عدي فقدموا على سهم ومجح 
  للسابقة فيهم 
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لكربى: كتاب  لبيهقي ا   سنن ا
البيهقي : املؤلف  بكر  و  أب بن موسى  بن علي  بن احلسني   أمحد 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلسن وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٢٨٥٢
بو احلسن علي بن حممد املصري ثنا الربيع بن سليمان ثنا بشر بن بكر ح وأنبأ أبو احلسني بن بشران ببغداد انا أ

سليمان بن شعيب الكيساين ثنا بشر بن بكر قال مسعت األوزاعي قال حدثين أبو عمار عن واثلة بن األسقع قال 
إن اهللا عز و جل اصطفى بين كنانة من بين إمساعيل واصطفى من بين كنانة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ين هاشم واصطفاين من بين هاشم أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث األوزاعي قال قريشا واصطفى من قريش ب
الشيخ والبداية يف العطاء إمنا وقعت ببين هاشم لقرهبم من النيب صلى اهللا عليه و سلم فإنه حممد بن عبد اهللا بن عبد 

هر بن مالك بن النضر املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن ف
بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن املقوم بن ناحور بن تارح بن 
يعرب بن يشجب بن نابت بن إمساعيل بن إبراهيم بن آزر وهو يف التوراة تارح بن ناحور بن راعوا بن شارخ بن 

سام بن نوح بن ملك بن متوشلخ بن أخنوخ بن يرد بن مهالئيل بن قينان بن فاخل بن عابر بن شاخل بن أرفخشذ بن 
  قوش بن شيث بن آدم أيب البشر صلى اهللا عليه و سلم وعلى أنبياء اهللا عز و جل 

أخربنا بذلك أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار العطاردي ثنا  - ١٢٨٥٣
فذكر هذا النسب قال الشيخ وفهر بن مالك أصل قريش يف أقاويل أكثرهم : ري عن حممد بن إسحاق يونس بن بك

فبنو هاشم جيمعهم أبو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الثالث وسائر قريش جيمع بعضهم األب الرابع عبد مناف 
هاشم وإمنا مجع بني بين هاشم وبعضهم األب اخلامس قصي وهكذا إىل فهر بن مالك فلذلك وقعت البداية ببين 

وبين املطلب ابين عبد مناف يف العطية ملا روينا فيما تقدم عن جبري بن مطعم قال ملا قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم سهم ذوي القرىب من خيرب على بين هاشم وبين املطلب مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي اهللا عنه فقلت يا 

ك بنو هاشم ال ننكر فضلهم ملكانك الذي جعلك اهللا به منهم أرأيت إخواننا من بين املطلب رسول اهللا هؤالء إخوان
أعطيتهم وتركتنا وإمنا حنن وهم منك مبنزلة واحدة فقال إهنم مل يفارقونا يف جاهلية وال إسالم إمنا بنو هاشم وبنو 

  يف األخرى  املطلب شيء واحد مث شبك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يديه إحدامها

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا  - ١٢٨٥٤
  فذكره : يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق أخربين الزهري عن سعيد بن املسيب عن جبري بن مطعم 

ن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا إبراهيم بن حممد وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنا عبد اهللا ب - ١٢٨٥٥
هاشم واملطلب : الشافعي حدثين جدي حممد بن علي عن زيد بن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

كهاتني وضم أصابعه وشبك بني أصابعه لعن اهللا من فرق بينهما ربونا صغارا ومحلناهم كبارا قال الشيخ وإمنا تكلم 
ن وجبري رضي اهللا عنهما ألن عثمان هو بن عفان بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف وجبري فيه عثما

هو بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف وهاشم واملطلب وعبد مشس ونوفل كانوا إخوة فأعطى سهم ذي 
قوين يف جاهلية وال إسالم وإمنا بنو القرىب بين هاشم وبين املطلب دون بين عبد مشس وبين نوفل وقال إهنم مل يفار



هاشم وبنو املطلب شيء واحد ويف الرواية املرسلة ربونا صغارا ومحلناهم أو قال ومحلونا كبارا وإمنا قال ذلك واهللا 
أعلم ألن هاشم بن عبد مناف تزوج سلمى بنت عمرو بن لبيد بن حرام من بين النجار باملدينة فولدت له شيبة 

اشم وهو معها فلما أيفع وترعرع خرج إليه عمه املطلب بن عبد مناف فأخذه من أمه وقدم به مكة احلمد مث تويف ه
وهو مردفه على راحلته فقيل عبد ملكه املطلب فغلب عليه ذلك االسم فقيل عبد املطلب وحني بعث رسول اهللا 

لب مسلمهم وكافرهم دونه وأبوا أن صلى اهللا عليه و سلم بالرسالة آذاه قومه ومهوا به فقامت بنو هاشم وبنو املط
يسلموه فلما عرفت قريش أن ال سبيل إىل حممد صلى اهللا عليه و سلم معهم اجتمعوا على أن يكتبوا فيما بينهم 
على بين هاشم وبين املطلب أن ال ينكحوهم وال ينكحوا إليهم وال يبايعوهم وال يبتاعوا منهم وعمد أبو طالب 

لب يف ناحية من مكة وأقامت قريش على ذلك من أمرهم يف بين هاشم وبين املطلب فأدخلهم الشعب شعب أيب طا
سنتني أو ثالثا حىت جهدوا جهدا شديدا مث إن اهللا تعاىل برمحته أرسل على صحيفة قريش األرضة فلم تدع فيها إمسا 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا هللا إال أكلته وبقي فيها الظلم والقطيعة والبهتان وأخرب بذلك رسوله وأخرب به رسول 
طالب واستنصر به أبو طالب على قومه وقام هشام بن عمرو بن ربيعة يف مجاعة ذكرهم بن إسحاق يف املغازي 

بنقض ما يف الصحيفة وشقها فلذلك مجع أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف سائر العطية بني بين هاشم 
عبد مشس وبين نوفل وإمنا وقعت البداية ببين عبد مشس قبل نوفل ألن هامشا  وبين املطلب وقدمهما على بين

واملطلب وعبد مشس كانوا إخوة ألب وأم وأمهم عاتكة بنت مرة ونوفل كان أخاهم ألبيهم وأمه واقدة بنت حرمل 
ببين عبد العزى وعبد مناف وعبد العزى وعبد الدار بنو قصي كانوا إخوة والبداية بعد بين عبد مناف إمنا وقعت 

ألهنا كانت قبيلة خدجية زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم فإهنا بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى قال وفيهم إهنم 
  من املطيبني 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا حيىي بن حيىي  - ١٢٨٥٦
فضل عن عبد الرمحن بن إسحاق عن الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه عن النيسابوري أنا بشر بن امل

شهدت غالما حلف املطيبني فما أحب أن أنكثه : عبد الرمحن بن عوف قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  وإن يل محر النعم 

ا األديب ثنا احلسني بن حممد بن زياد وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن زكري - ١٢٨٥٧
: القباين ثنا أبو هشام املؤمل بن هشام اليشكري ثنا إمساعيل وهو بن علية عن عبد الرمحن بن إسحاق فذكره 

  بإسناده ومعناه إال أنه قال شهدت مع عموميت 

ثنا املعلى بن مهدي ثنا  أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا احلسن بن سعيد املوصلي - ١٢٨٥٨
ما شهدت حلفا : أبو عوانة عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

إال حلف قريش من حلف املطيبني وما أحب أن يل به محر النعم وأين كنت نقضته واملطيبون هاشم وأمية وزهرة 
تفسري من قول أيب هريرة أو من دونه قال الشيخ وبلغين أنه إمنا قيل حلف وخمزوم قال الشيخ ال أدري هذا ال

املطيبني ألهنم غمسوا أيديهم يف طيب يوم حتالفوا وتصافقوا بإمياهنم وذلك حني وقع التنازع بني عبد مناف وبين عبد 
بن عبد العزى يف مجاعة من  الدار فيما كان بأيديهم من السقاية واحلجابة والرفادة واللواء والندوة فكان بنو أسد

قبائل قريش تبعا لبين عبد مناف فكان هلم بذلك شرف وفضيلة وصنيعة يف بين عبد مناف وقد مساهم حممد بن 



إسحاق بن يسار فقال املطيبون من قبائل قريش بنو عبد مناف هاشم واملطلب وعبد مشس ونوفل وبنو زهرة وبنو 
  ث بن فهر مخس قبائل قال الشافعي وقال بعضهم هم حلف من الفضول أسد بن عبد العزى وبنو تيم وبنو احلار

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٢٨٥٩
لحة بن أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال حدثين حممد بن زيد بن املهاجر بن قنفذ عن ط

لقد شهدت يف دار عبد اهللا بن جدعان حلفا ما أحب : عبد اهللا بن عوف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
أن يل به محر النعم ولو ادعى به يف اإلسالم الجبت قال القتييب فيما بلغين عنه وكان سبب احللف أن قريشا كانت 

بن عبد املطلب فدعوهم إىل التحالف على التناصر واألخذ للمظلوم  تتظامل باحلرم فقام عبد اهللا بن جدعان والزبري
من الظامل فأجاهبما بنو هاشم وبعض القبائل من قريش قال الشيخ قد مساهم بن إسحاق بن يسار قال بنو هاشم بن 

ة قال عبد مناف وبنو املطلب بن عبد مناف وبنو أسد بن عبد العزى بن قصي وبنو زهرة بن كالب وبنو تيم بن مر
القتييب فتحالفوا يف دار عبد اهللا بن جدعان فسموا ذلك احللف حلف الفضول تشبيها له حبلف كان مبكة أيام 

جرهم على التناصف واألخذ للضعيف من القوي وللغريب من القاطن قام به رجال من جرهم يقال هلم الفضل بن 
عا ألمساء هؤالء قال غري القتييب يف أمساء احلارث والفضل بن وداعة والفضل بن فضالة فقيل حلف الفضول مج

هؤالء فضل وفضال وفضيل وفضالة قال القتييب والفضول مجع فضل كما يقال سعد وسعود وزيد وزيود والذي يف 
حديث عبد الرمحن بن عوف حلف املطيبني قال القتييب أحسبه أراد حلف الفضول للحديث اآلخر وألن املطيبني 

فضول قال وأي فضل يكون يف مثل التحالف األول فيقول النيب صلى اهللا عليه و سلم ما هم الذين عقدوا حلف ال
أحب أن أنكثه وأن يل محر النعم ولكنه أراد حلف الفضول الذي عقده املطيبون قال حممد بن نصر املروزي قال 

هو حلف الفضول وذلك أن بعض أهل املعرفة بالسري وأيام الناس ان قوله يف هذا احلديث حلف املطيبني غلط إمنا 
النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يدرك حلف املطيبني ألن ذلك كان قدميا قبل أن يولد بزمان وأما السابقة اليت ذكرها 

  فيشبه أن يريد هبا سابقة خدجية رضي اهللا عنها إىل اإلسالم فإهنا أول امرأة أسلمت 

العباس حممد بن يعقوب ثنا عبد اهللا بن أسامة احلليب ثنا حجاج حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ إمالء ثنا أبو  - ١٢٨٦٠
كانت خدجية رضي اهللا عنها أول من آمن برسول : بن أيب منيع قال حدثين عبيد اهللا بن أيب زياد عن الزهري قال 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

لسياري مبرو ثنا أبو املوجه أنا صدقة ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس القاسم بن القاسم ا - ١٢٨٦١
عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه قال مسعت عبد اهللا بن جعفر يقول مسعت عليا رضي اهللا عنه يقول 

خري نسائها مرمي بنت عمران وخري نسائها خدجية بنت خويلد رواه : مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 
صدقة ورواه مسلم عن إسحاق احلنظلي عن عبدة ويشبه أن يريد بالسابقة سابقة الزبري البخاري يف الصحيح عن 

  بن العوام فإنه الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي ممن تقدم إسالمه 

بن خالد حدثنا هبذا النسب أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة حممد بن عمرو  - ١٢٨٦٢
  : احلراين ثنا بن هليعة ثنا أبو األسود عن عروة بن الزبري 



أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا حيىي بن عبد اهللا بن  - ١٢٨٦٣
روة ونفخت نفخة بكري ثنا الليث بن سعد حدثين أبو األسود عن عروة قال اسلم الزبري وهو بن مثان سنني قال ع

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخذ بأعلى مكة فخرج الزبري وهو غالم بن اثنيت عشرة سنة : من الشيطان 
ومعه السيف فمن رءاه ممن ال يعرفه قال الغالم معه السيف حىت أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال له رسول اهللا 

ل أخربت أنك أخذت قال فكنت صانعا ماذا قال كنت اضرب به من أخذك صلى اهللا عليه و سلم ما لك يا زبري قا
  قال فدعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولسيفه وكان أول سيف سل يف سبيل اهللا 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ بن احلمامي ثنا أبو أمحد عبيد اهللا بن أيب قتيبة الغنوي بالكوفة  - ١٢٨٦٤
فر أمحد بن موسى اجلماز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان ح وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر حممد بن احلسني ثنا أبو جع

قال رسول اهللا صلى اهللا : القطان ثنا أمحد بن يوسف ثنا الفريايب قال ذكر سفيان عن حممد بن املنكدر عن جابر قال 
لزبري أنا مث قال من يأتيين خبرب القوم فقال الزبري أنا مث قال من عليه و سلم يوم األحزاب من يأتيين خبرب القوم فقال ا

يأتيين خبرب القوم فقال الزبري أنا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إن لكل نيب حواريا وإن حواريي الزبري رواه 
مد بن البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الثوري ورواه هشام بن عروة عن حم

  املنكدر عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الزبري بن عميت وحواريي من أهلي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا أبو معاوية عن  - ١٢٨٦٥
ن هشام ويشبه أن يريد هبذه السابقة صرب فذكره أخرجه مسلم عن أيب كريب عن أيب أسامة ع: هشام بن عروة 

الزبري رضي اهللا عنه مع مجاعة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم أحد 
  ومبايعتهم إياه على املوت 

ا جعفر بن حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا احلسن بن يعقوب العدل ثنا حممد بن عبد الوهاب العبدي أن - ١٢٨٦٦
يا بين إن أباك من الذين : عون أنا إمساعيل بن أيب خالد عن البهي عن عروة قال قالت يل عائشة رضي اهللا عنها 

  استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصاهبم القرح 

بار وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر حممد بن عمرو بن البختري ثنا أمحد بن عبد اجل - ١٢٨٦٧
يا بن أخيت كان أبواك تعين : العطاردي ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة رضي اهللا عنها 

الزبري وأبا بكر رضي اهللا عنهما من الذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصاهبم القرح قالت ملا انصرف 
وأصحابه ما أصاهبم خاف أن يرجعوا فقال من ينتدب  املشركون من أحد وأصاب النيب صلى اهللا عليه و سلم

هلؤالء يف آثارهم حىت يعلموا أن بنا قوة قال فانتدب أبو بكر والزبري يف سبعني فخرجوا يف آثار القوم فسمعوا هبم 
وانصرفوا بنعمة من اهللا وفضل قالت مل يلقوا عدوا رواه البخاري يف الصحيح عن حممد عن أيب معاوية وأما زهرة 

  فإنه كان أخا لقصي بن كالب ومن أوالده من العشرة عبد الرمحن بن عوف وسعد بن أيب وقاص 

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن  - ١٢٨٦٨
بن كالب بن مرة عبد الرمحن بن عوف  فيمن شهد بدرا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بين زهرة: عروة 

  بن عبد عوف بن احلارث بن زهرة وسعد بن أيب وقاص بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة 



وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا حيىي بن الربيع ثنا سفيان عن بن جدعان عن سعيد  - ١٢٨٦٩
من أنا يا رسول اهللا قال : سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال بن املسيب قال جاء سعد يعين بن أيب وقاص إىل ر

سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة من قال غري هذا فعليه لعنة اهللا وأما تيم فإنه كان أخا لكالب وأما 
يه وإمنا قدم بين خمزوم فإن مل يكن أخا هلم وإمنا هو خمزوم بن يقظة بن مرة إال أن القبيلة اشتهرت مبخزوم فنسبت إل

  تيم على بين خمزوم ألهنم كانوا من حلف الفضول واملطيبني 

وقيل ذكر سابقة يريد سابقة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه فإنه أبو بكر عبد اهللا بن عثمان بن عامر  - ١٢٨٧٠
  : بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر 

أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا عبد اهللا بن أسامة احلليب ثنا حجاج بن حدثناه  - ١٢٨٧١
  فذكر هذا النسب : أيب منيع عن جده عن الزهري 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان أنبأ احلجاج بن أيب منيع عن  - ١٢٨٧٢
كره إال أنه قال عتيق بدل عبد اهللا مث قال وعتيق لقب وامسه عبد اهللا قال الشيخ وهو أول فذ: جده عن الزهري 

  من أسلم من الرجال األحرار 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ثنا حيىي بن معني  - ١٢٨٧٣
لقد : ة بن عبد الرمحن عن مهام بن احلارث قال مسعت عمار بن ياسر يقول ثنا إمساعيل بن جمالد عن بيان عن وبر

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما معه إال مخسة أعبد وامرأتان وأبو بكر رضي اهللا عنه رواه البخاري يف 
  الصحيح عن عبد اهللا عن حيىي بن معني 

اهللا حممد بن يعقوب ثنا عبد اهللا بن حممد بن شريويه ثنا العباس وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد  - ١٢٨٧٤
بن عبد العظيم ثنا النضر بن حممد ثنا عكرمة بن عمار ثنا شداد بن عبد اهللا أبو عمار وحيىي بن أيب كثري عن أيب 

له ما أنت  فذكر دخوله على النيب صلى اهللا عليه و سلم مبكة قال فقلت: أمامة قال قال عمرو بن عبسة السلمي 
قال أدعى نبيا فقلت وما نيب قال أرسلين اهللا تبارك وتعاىل فقلت بأي شيء أرسلك فقال أرسلين بصلة األرحام 

وكسر األوثان وأن يوحد ال يشرك به شيئا قلت له فمن معك قال حر وعبد قال ومعه يومئذ أبو بكر وبالل ممن 
  بن جعفر عن النضر بن حممد آمن به وذكر احلديث رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو بكر  - ١٢٨٧٥
سئل بن عباس من أول من آمن فقال أبو بكر رضي اهللا عنه : احلميدي ثنا سفيان عن مالك بن مغول عن رجل قال 

  أما مسعت قول حسان 
  ) فاذكر أخاك أبا بكر مبا فعال ... ت شجوا من أخي ثقة إذا تذكر( 
  ) بعد النيب وأوالها مبا محال ... خري الربية أوفاها وأعدهلا ( 
  ) وأول الناس منهم صدق الرسال ... والتايل الثاين احملمود مشهده ( 
به أن يريد بالسابقة يف بين تيم قال الشيخ ويش) هبدى صاحبه املاضي وما انتقال ... عاش محيدا ألمر اهللا متبعا ( 



صرب أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه يف مجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم 
أحد منهم طلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه وهو أيضا تيمي فإنه طلحة بن عبيد اهللا بن عثمان بن عمرو بن كعب 

  بن سعد بن تيم بن مرة 

حدثنا هبذا النسب أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة ثنا أبو  - ١٢٨٧٦
صرب طلحة مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم : األسود عن عروة بن الزبري فذكره وكذلك ذكره الزهري وغريه 

و سلم يومئذ فاتقى طلحة بن عبيد اهللا بيده وجه رسول اهللا  أحد ورمى مالك بن زهري رسول اهللا صلى اهللا عليه
  صلى اهللا عليه و سلم فأصاب خنصره فشلت ذكره الواقدي بإسناده 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب أنبأ حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا  - ١٢٨٧٧
رأيت يد طلحة اليت وقى هبا النيب صلى اهللا : خالد عن قيس بن أيب حازم قال  خالد بن عبد اهللا ثنا إمساعيل بن أيب

  عليه و سلم قد شلت رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد 

وحدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري  - ١٢٨٧٨
قد رأيت رسول اهللا : بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه عن جده عن الزبري قال  عن بن إسحاق حدثين حيىي بن عباد

صلى اهللا عليه و سلم حني ذهب لينهض إىل الصخرة وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد ظاهر بني درعني 
و سلم حىت  يومئذ فلم يستطع أن ينهض إليها فجلس طلحة بن عبيد اهللا حتته فنهض رسول اهللا صلى اهللا عليه

استوى عليها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أوجب طلحة وذكر بن إسحاق أن طلحة من الثمانية الذين 
سبقوا الناس باإلسالم وأما املصاهرة اليت ذكرها يف بين تيم فهي من جهة عائشة بنت أيب بكر الصديق رضي اهللا 

  اهللا عز و جل  عنهما زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم حبيبة حبيب

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ وأبو منصور حممد بن القاسم  - ١٢٨٧٩
العتكي قاال ثنا السري بن خزمية ثنا املعلى بن أسد ثنا عبد العزيز ثنا خالد احلذاء عن أيب عثمان قال حدثين عمرو 

و سلم بعثه على جيش ذات السالسل قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك  أن النيب صلى اهللا عليه: بن العاص 
فقال عائشة فقلت من الرجال قال أبوها فقلت مث من قال عمر بن اخلطاب قال فعد رجاال رواه البخاري يف 

 الصحيح عن معلى بن أسد وأخرجه مسلم من وجه آخر عن خالد احلذاء وروينا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم
أنه قال لفاطمة رضي اهللا عنها ألست حتبني ما أحب قالت بلى قال فأحيب هذه يريد عائشة رضي اهللا عنها وقال ألم 

سلمة ال تؤذيين يف عائشة فإنه واهللا ما نزل علي الوحي وأنا يف حلاف امرأة منكن غريها وأما عدي بن كعب فإنه 
رو بن هصيص بن كعب إال أن القبيلة اشتهرت هبما فنسبت كان أخا ملرة بن كعب وأما سهم ومجح فإهنما ابنا عم

إليهما وإمنا قدم بين مجح قيل ألجل صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن مجح وما كان منه يوم حنني من 
إعارة السالح وقوله حني قال أبو سفيان وكلدة ما قاال فض اهللا فاك واهللا ألن يربين رجل من قريش أحب إيل من 

ن يربين رجل من هوازن وهو يومئذ مشرك مث أنه أسلم وهاجر وقيل إمنا فعل ذلك عمر رضي اهللا عنه قصدا إىل أ
تأخري حقه فإنه عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد اهللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب 

  بن لؤي بن غالب بن فهر 



 احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو أسامة ثنا حجاج عن حدثنا هبذا النسب أبو عبد اهللا - ١٢٨٨٠
فذكره فآثرهم عمر رضي اهللا عنه على قبيلته فلما كان زمن املهدي أمر املهدي بين عدي : جده عن الزهري 

قال  فقدموا على سهم ومجح للسابقة فيهم وهي سابقة عمر رضي اهللا عنه روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه
  اللهم أعز اإلسالم بعمر 

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد اهللا بن جعفر الفارسي ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد العزيز بن عبد  - ١٢٨٨١
اهللا األويسي ثنا املاجشون بن أيب سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى 

  اللهم أعز اإلسالم بعمر بن اخلطاب خاصة : اهللا عليه و سلم قال 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر احملمد آباذي ثنا أبو بكر حممد بن الفضل الرازي ثنا أبو علقمة  - ١٢٨٨٢
  مبثله : الفروي املديين ثنا عبد امللك بن املاجشون عن مسلم بن خالد عن هشام فذكره 

يب إسحاق أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أخربنا أبو زكريا بن أ - ١٢٨٨٣
وأنا أبو زكريا أنا أبو حممد عبد اهللا بن إسحاق ثنا عبد الرمحن بن حممد بن منصور ثنا حيىي بن سعيد ثنا إمساعيل بن 

  ويف رواية جعفر وحممد قاال : أيب خالد عن قيس بن أيب حازم 

أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عمرو عثمان بن أمحد السماك ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ حممد بن  وأخربنا - ١٢٨٨٤
ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر أخرجه البخاري من : عبيد أنا إمساعيل عن قيس قال قال عبد اهللا يعين بن مسعود 

وأمرنا وأمر بين سهم واحد فهو ألن حديث إمساعيل بن أيب خالد وأما قول عمر رضي اهللا عنه فإن اإلسالم دخل 
بين سهم كانوا مظاهرين لبين عدي يف اجلاهلية واجتمعت بنو مجح على بين عدي لثائرة بينهم فقامت دوهنم سهم 

أخوة مجح فقالوا إن عديا أقل منكم عددا فإن شئتم فاخرجوا إليهم أعدادهم منكم وخنلي بينكم وبينهم وإن شئتم 
ا مثلكم فتحاجزوا قاله الزبري بن بكار وأما أبو عبيدة فإنه عامر بن عبد اهللا بن اجلراح بن وفيناهم منا حىت يكونو

  هالل بن أهيب بن ضبة بن احلارث بن فهر بن مالك قاله حممد بن إسحاق وغريه 

خيثمة قاال أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو أنبأ أبو يعلى ثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو  - ١٢٨٨٥
: ثنا إمساعيل بن إبراهيم أنبأ خالد عن أيب قالبة قال قال أنس رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ان لكل امة أمينا وان أميننا أيتها األمة أبو عبيدة بن اجلراح رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر وأيب خيثمة 
ل الشيخ وإمنا تأخر أبو عبيدة يف العطاء لبعد نسبه ال لنقصان شرفه وأخرجه البخاري من وجه آخر عن خالد قا

  وهو أفضل من بعض من تقدمة مع كونه من قريش من مجلة األقربني 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن بن صبيح أنبأ حممد بن إسحاق ثنا حممد بن حيىي ثنا عمر  - ١٢٨٨٦
ملا نزلت وانذر : عمش حدثين عمرو بن مرة عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال بن حفص بن غياث ثنا أيب ثنا األ

عشريتك األقربني صعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على الصفا فجعل ينادي يا بين فهر يا بين عدي يا بين 
وفيه داللة فالن لبطون قريش حىت اجتمعوا وذكر احلديث رواه البخاري يف الصحيح عن عمر بن حفص بن غياث 

   ٦٢على أن بين فهر من قريش 



  باب البداية بعد قريش باألنصار ملكاهنم من املسلمني

أخربنا أبو عمرو األديب أخربين أبو بكر اإلمساعيلي أخربين القاسم بن زكريا ثنا رجاء بن مرجا  - ١٢٨٨٧
أباه ثنا شعبة بن احلجاج ثنا هشام بن  املروزي ثنا شاذان بن عثمان بن جبلة بن أيب رواد أخو عبدان ثنا عثمان يعين

مر أبو بكر والعباس رضي اهللا عنهما مبجلس من جمالس األنصار وهم يبكون : يزيد قال مسعت أنس بن مالك يقول 
فقال ما يبكيكم قالوا جملسنا من النيب صلى اهللا عليه و سلم فدخل أبو بكر رضي اهللا عنه على النيب صلى اهللا عليه 

فخرج وقد عصب رأسه حباشية ثوب فصعد املنرب ومل يصعد بعد ذلك فحمد اهللا وأثىن عليه فقال  و سلم فأخربه
اوصيكم باألنصار فإهنم كرشي وعيبيت وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي هلم فاقبلوا من حمسنهم وجتاوزوا عن 

   ٦٣مسيئهم رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن حيىي بن عبد العزيز عن شاذان 

  باب ما جاء يف ترتيبهم

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن جعفر بن أمحد بن فارس ثنا يونس  - ١٢٨٨٨
بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن قتادة قال مسعت أنسا حيدث عن أيب أسيد األنصاري أن النيب صلى 

نصار بنو النجار مث بنو عبد األشهل مث بنو احلارث بن اخلزرج وبنو ساعدة ويف خري دور األ: اهللا عليه و سلم قال 
كل دور األنصار خري قال فقيل فضل علينا قال فقيل قد فضلكم على كثري رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن 

عد يعين بن عبادة املثىن عن أيب داود وأخرجه البخاري من وجه آخر عن شعبة وقال مث بنو ساعدة وقال فيه فقال س
  ما أرى النيب صلى اهللا عليه و سلم إال قد فضل علينا فقيل قد فضلكم على كثري 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عمرو احلرشي ثنا القعنيب ثنا  - ١٢٨٨٩
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قال  سليمان بن بالل عن عمرو بن حيىي عن عباس بن سهل عن أيب محيد

سلم يف غزوة تبوك فذكر احلديث يف خروجه ورجوعه قال حىت اشرفنا على املدينة فقال هذه طابة وهذا أحد وهو 
جبل حيبنا وحنبه مث قال إن خري دور األنصار دار بين النجار مث دار بين عبد األشهل مث دار بين احلارث بن اخلزرج مث 

ين ساعدة ويف كل دور األنصار خري فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبو اسيد أمل تر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و دار ب
سلم خري دور األنصار فجعلنا آخرها دارا فأدرك سعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا خريت 

  ا من اخليار رواه مسلم يف الصحيح عن القعنيب دور األنصار فجعلتنا آخرها فقال أو ليس حبسبكم أن تكونو

أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن احلسن بن حممد الغضائري ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد  - ١٢٨٩٠
يقول من سب أصحاب : بن عبد امللك الدقيقي ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا معن بن عيسى قال مسعت مالك بن أنس 

للفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من { صلى اهللا عليه و سلم فليس له يف الفيء حق يقول اهللا عز و جل  رسول اهللا
اآلية هؤالء أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذين } ديارهم وأمواهلم يبتغون فضال من اهللا ورضوانا 

قال } والذين جاؤوا من بعدهم { األنصار مث قال  اآلية هؤالء} والذين تبوؤا الدار واإلميان { هاجروا معه مث قال 
اآلية فالفىء هلؤالء } يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان { مالك فاستثىن اهللا عز و جل فقال 

ص [ الثالثة فمن سب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فليس هو من هؤالء الثالثة وال حق له يف الفيء 
   ٤٥بسم اهللا الرمحن الرحيم  ] ٢



  كتاب قسم الصدقات

 )١   

  باب ما فرض اهللا تبارك وتعاىل على أهل دينه من املسلمني يف أمواهلم

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ أنبأ  - ١٢٨٩١لغريهم من أهل دينه املسلمني واحملتاجني إليه 
سف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا الفضل بن العالء ثنا إمساعيل احلسن بن حممد بن إسحاق اإلسفرائيين ثنا يو

ملا : بن أمية عن حيىي بن عبد اهللا بن حممد بن صيفي أنه مسع أبا معبد يقول مسعت بن عباس رضي اهللا عنهما يقول 
كتاب فليكن بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معاذ بن جبل حنو اليمن فقال إنك تقدم على قوم من أهل ال

أول ما تدعوهم أن يوحدوا اهللا عز و جل فإذا عرفوا ذلك فأخربهم أن اهللا عز و جل قد افترض عليهم مخس 
صلوات يف يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخربهم أن اهللا عز و جل قد افترض عليهم زكاة يف أمواهلم تؤخذ من غنيهم 

ائم أمواهلم رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن أيب فترد على فقريهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كر
   ٢األسود عن الفضل بن العالء وأخرجه مسلم من وجه آخر عن إمساعيل 

  باب ال يسع أهل األموال حبسه عمن أمروا بدفعه إليه

حممد بن ناجية  أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين عبد اهللا بن - ١٢٨٩٢
ثنا بن أيب النضر قال حدثين أبو النضر قال أبو بكر وأخربين احلسن بن سفيان ثنا علي بن سعيد ثنا أبو النضر ثنا 

من : عبد الرمحن بن عبد اهللا عن أبيه عن أيب صاحل السمان عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
مثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة مث يأخذ بلهزمتيه يعين آتاه اهللا ماال فلم يؤد زكاته 

شدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك مث تال هذه اآلية ال حيسنب الذين يبخلون مبا آتاهم اهللا من فضله هو خريا هلم إىل 
  آخر اآلية رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن املديين عن أيب النضر 

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو طاهر حممد بن عبد اهللا اجلويين ثنا أبو بكر حممد  - ١٢٨٩٣
بن حممد بن رجاء السندي ح قال وحدثين علي بن عمر احلافظ ثنا عبد اهللا بن حممد البغوي قاال ثنا سويد بن سعيد 

وان أخربه أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول قال رسول ثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن أبا صاحل ذك
ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة صفحت له : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

 صفائح من نار فأمحي عليها يف نار جهنم فيكوى هبا جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له يف يوم كان مقداره
مخسني ألف سنة حىت يقضى بني العباد فريى سبيله إما إىل جنة وإما إىل نار قيل يا رسول اهللا فاإلبل قال وال صاحب 

إبل ال يؤدي حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إال إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر أوفر ما كانت ال يفقد 
ا كلما مر عليه أوالها رد عليه أخراها يف يوم كان مقداره مخسني منها فصيال واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهه

ألف سنة حىت يقضى بني العباد فريى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار قيل يا رسول اهللا فالبقر والغنم قال وال 
شيئا ليس فيها  صاحب غنم وال بقر ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر ال يفقد منها

عقصاء وال جلحاء وال عضباء تنطحه بقروهنا وتطؤه بأظالفها كلما مر عليه أوالها رد عليه أخراها يف يوم كان 



مقداره مخسني ألف سنة حىت يقضى بني العباد فريى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار مث ذكر باقي احلديث قد 
صحيح عن سويد بن سعيد وقوله ومن حقها حلبها يوم وردها يشبه أن أخرجته يف كتاب الزكاة رواه مسلم يف ال

يكون من قول أيب هريرة رضي اهللا عنه وقد روينا يف كتاب الزكاة عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه يف هذا احلديث 
   ٣وما من صاحب إبل ال يؤدي زكاهتا إال بطح هلا بقاع قرقر 

  باب ال يسع الوالة تركه ألهل األموال

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ عبيد بن عبد الواحد ثنا  - ١٢٨٩٤
حيىي بن بكري ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب أنه قال أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود أن أبا 

هللا صلى اهللا عليه و سلم واستخلف أبو بكر رضي اهللا عنه بعده ملا تويف رسول ا: هريرة رضي اهللا عنه أخربه قال 
وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرت 

ه على اهللا قال أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فمن قال ال إله إال اهللا عصم مين ماله ونفسه إال حبقه وحساب
أبو بكر رضي اهللا عنه واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة فإن الزكاة حق املال واهللا لو منعوين عناقا كانوا 

يؤدوهنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاتلتهم على منعها قال عمر رضي اهللا عنه فواهللا ما هو إال أن رأيت اهللا 
ي اهللا عنه للقتال فعرفت أنه احلق رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري هبذا قد شرح صدر أيب بكر رض

  اللفظ عناقا 

فذكره : وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الفضل املزكي ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث  - ١٢٨٩٥
يد وقال عقاال ورواه شعيب بن أيب محزة عن الزهري مبثله إال أنه قال عقاال رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سع

فقال عناقا وكذلك قاله معمر والزبيدي عن الزهري ورواه رباح بن زيد عن معمر عن الزهري فقال عناقا ويف 
رواية أخرى عنه قال عقاال وكذلك قاله بن وهب عن يونس عن الزهري ورواه عنبسة عن يونس عن الزهري 

  على حيىي بن سعيد األنصاري عن الزهري فقيل عنه عناقا وقيل عقاال فقال عناقا اختلف فيه 

وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد عن  - ١٢٨٩٦
  هتم يقال بعث فالن على عقال بين فالن إذا بعث على صدقا: الكسائي قال العقال صدقة عام وعن األصمعي قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد ثنا منصور بن سلمة أنبأ  - ١٢٨٩٧
رأيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه شادا حقوه بعقال : حزام بن هشام بن حبيش اخلزاعي قال مسعت أيب يقول 
كان يبيعها فيمن يزيد كلما باع بعريا منها شد حقوه بعقاله وهو ميارس شيئا من إبل الصدقة قال منصور حفظي أنه 

مث تصدق هبا يعين بتلك العقال قال الشيخ وقد روى عمران بن داود القطان عن معمر بن راشد عن الزهري عن 
رت أنس يف قصة أيب بكر رضي اهللا عنه قال وقال أبو بكر رضي اهللا عنه إمنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أم

أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة واهللا لو منعوين عناقا مما 
كانوا يعطون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألقاتلنهم عليه وروينا هذه الزيادة يف إقامة الصالة وإيتاء الزكاة من 

  وجهني آخرين عن أيب هريرة 



أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة قاال أنبأ أبو حممد حيىي بن  - ١٢٨٩٨
منصور القاضي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا أبو العنبس عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال 

 يقولوا ال إله إال اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة أمرت أن أقاتل الناس حىت: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فإذا فعلوا ذلك حرمت دماؤهم وأمواهلم وحساهبم على اهللا قال الشيخ أبو العنبس هذا هو سعيد بن كثري بن عبيد 

  قاله البخاري وغريه 

عبد اهللا احلافظ ثنا أبو  أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ح وأنبأ أبو - ١٢٨٩٩
العباس حممد بن يعقوب قاال ثنا احلسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا أبو جعفر الرازي عن يونس عن احلسن عن أيب 

أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا : هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
لزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا لفظ ويقيموا الصالة ويؤتوا ا

باب ما جاء يف رب املال يتوىل تفرقة زكاة ماله بنفسه قال اهللا عز و جل إن تبدوا الصدقات  ٤حديثهما سواء 
بن علي الدامغاين ببيهق أخربنا أبو منصور أمحد  - ١٢٩٠٠فنعما هي وإن ختفوها وتؤتوها الفقراء فهو خري لكم 

من أصل مساعه أخربنا أبو بكر اإلمساعيلي ثنا عبد اهللا بن حممد القزاز بالبصرة ثنا أبو هشام الرفاعي ثنا حممد بن 
جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا : فضيل عن عطاء بن السائب عن سامل بن أيب اجلعد عن بن عباس رضي اهللا عنه قال 

م عليك يا غالم بين عبد املطلب فقال وعليك قال إين رجل من أخوالك من ولد سعد بن عليه و سلم فقال السال
بكر وإين رسول قومي إليك ووافدهم فذكر احلديث إىل أن قال فإنا قد وجدنا يف كتابك وأمرتنا رسلك أن نأخذ 

ذه اللفظة إن كانت من حواشي أموالنا ونضعه يف فقرائنا فأنشدك باهللا أهو أمرك بذلك قال نعم قال الشيخ ه
حمفوظة دلت على جواز تفريق رب املال زكاة ماله بنفسه وحديث أنس رضي اهللا عنه يف هذه القصة اهللا أمرك أن 

   ٥تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها يف فقرائنا إسناده أصح واهللا أعلم 

  باب الدعاء له إذا أخذ صدقته باألجر والربكة كما قال اهللا تعاىل وصل

أخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة ثنا أبو  - ١٢٩٠١عليهم قال الشافعي رمحه اهللا ادع هلم 
جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة ثنا أبو نعيم وعلي بن قادم عن شعبة ح وأنبأ حممد بن 

ي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الرمحن بن احلسن القاض
يقول كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعت عبد اهللا بن أيب أوىف رضي اهللا عنه وكان من أصحاب الشجرة 

ري يف إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم فأتاه أيب بصدقته فقال اللهم صل على آل أيب أوىف رواه البخا
   ٦الصحيح عن آدم بن أيب إياس وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة 

  باب األغلب على أفواه العامة أن يف الثمر العشر ويف املاشية الصدقة ويف

الورق الزكاة وقد مسى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذا كله صدقة قال الشافعي العرب تقول له صدقة وزكاة 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أبو إسحاق  - ١٢٩٠٢واحد ومعنامها عندهم معىن 

إبراهيم بن عبد اهللا السعدي أنبأ يزيد بن هارون أنبأ حيىي بن سعيد ح وأنبأ أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ 
الليث عن حيىي بن سعيد عن عمرو بن حيىي بن أمحد بن عبيد ثنا أمحد بن إبراهيم بن ملحان ثنا حيىي بن بكري ثنا 



عمارة بن أيب حسن األنصاري عن أبيه حيىي بن عمارة عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا 
ليس فيما دون مخس ذود صدقة وال فيما دون مخس أواق صدقة وال فيما دون مخس أوسق : عليه و سلم أنه قال 
  الصحيح عن حممد بن رمح عن الليث وأخرجه البخاري من وجه آخر عن حيىي بن سعيد  صدقة رواه مسلم يف

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حممد بن عبيد اهللا بن املنادي  - ١٢٩٠٣
أتيت رسول اهللا صلى : ه قال ثنا حممد بن عبيد الطنافسي ثنا األعمش عن معرور بن سويد عن أيب ذر رضي اهللا عن

اهللا عليه و سلم فذكر احلديث وفيه قال ما من رجل ميوت فيترك غنما أو إبال أو بقرا مل يؤد زكاهتا إال جاءته أعظم 
ما تكون وأمسن تطؤه بأظالفها وتنطحه بقروهنا حىت يقضي بني الناس مث يعود أوالها على أخراها أخرجاه يف 

  سمي الواجب يف املاشية زكاة الصحيح من حديث األعمش ف

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ١٢٩٠٤
الشافعي أنبأ عبد اهللا بن نافع عن حممد بن صاحل التمار عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب عن عتاب بن أسيد 

لى اهللا عليه و سلم قال يف زكاة الكرم خيرص كما خيرص النخل مث يؤدي زكاته أن رسول اهللا ص: رضي اهللا عنه 
   ٧زبيبا كما تؤدى زكاة النخل مترا فسمي العشر يف الكرم والنخل زكاة 

  باب قسم الصدقات على قسم اهللا تعاىل وهي سهمان مثانية ما داموا موجودين

اكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغارمني ويف إمنا الصدقات للفقراء واملس{ قال اهللا تبارك وتعاىل 
قال الشافعي رمحه اهللا فأحكم اهللا فرض الصدقات يف كتابه مث أكدها فقال فريضة من اهللا } سبيل اهللا وبن السبيل 

ن قال وأما عبد قال وقد روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح فذكر احلديث إىل أ
  اهللا بن سعد بن يف حديث الصدائي إن اهللا مل يرض فيها بقسم ملك مقرب وال نيب مرسل حىت قسمها 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو  - ١٢٩٠٥
بن نصر األسدأباذي هبا أنبأ أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان عبد الرمحن ح وأنبأ أبو أمحد احلسني بن علي بن حممد 

القطيعي ثنا أبو علي بشر بن موسى األسدي ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ يعين عبد اهللا بن يزيد ثنا عبد الرمحن بن زياد 
اهللا صلى  بن أنعم حدثين زياد بن نعيم احلضرمي قال مسعت زياد بن احلارث الصدائي رضي اهللا عنه صاحب رسول

حيدث قال أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبايعته على اإلسالم وذكر احلديث قال مث أتاه : اهللا عليه و سلم 
آخر فقال أعطين من الصدقة فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا عز و جل مل يرض فيها حبكم نيب وال 

أها مثانية أجزاء قال فإن كنت من تلك األجزاء أعطيتك أو أعطيناك غريه يف الصدقات حىت حيكم هو فيها فجز
  حقك 

وأخربنا أبو أمحد احلسني بن علوسا األسدأباذي هبا أنبأ أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان القطيعي ثنا  - ١٢٩٠٦
اشد عن عثمان بن علي بن احلسني بن سليمان يعين القطيعي ثنا املسروقي يعين موسى بن عبد الرمحن ثنا حفص بن ر

فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصدقة يف : عطاء اخلرساين عن أبيه عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 
مثانية أصناف مث توضع يف مثانية أسهم ففرضها يف الذهب والورق واإلبل والبقر والغنم والزرع والكرم والنخل 



إىل آخر اآلية إسناد هذا ضعيف ويف } منا الصدقات للفقراء واملساكني إ{ وتوضع يف مثانية أسهم يف أهل هذه اآلية 
   ٨نص الكتاب كفاية 

  باب من جعل الصدقة يف صنف واحد من هذه األصناف

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا حبان  - ١٢٩٠٧
ن إسحاق عن حيىي بن عبد اهللا بن صيفي عن أيب معبد موىل بن عباس عن بن عباس رضي أنبأ عبد اهللا عن زكريا ب

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملعاذ بن جبل حني بعثه إىل اليمن إنك ستأيت قوما أهل كتاب : اهللا عنهما قال 
أطاعوا لك بذلك فأخربهم أن اهللا قد  فإذا جئتهم فادعهم أن يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا فإن هم

فرض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخربهم أن اهللا قد فرض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أمواهلم واتق دعوة املظلوم فإنه ليس 

  البخاري يف الصحيح عن حبان بن موسى بينه وبني اهللا حجاب رواه 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ح وأنبأ أبو عبد اهللا إسحاق  - ١٢٩٠٨
بن حممد بن يوسف السوسي ثنا أبو جعفر البغدادي أنبأ علي بن عبد العزيز قاال ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن إبراهيم 

جاء رجل إىل النيب : ن عثمان بن عبد اهللا بن األسود عن عبد اهللا بن هالل الثقفي رضي اهللا عنه قال بن ميسرة ع
صلى اهللا عليه و سلم فقال كدت أن أقتل بعدك يف عناق أو شاة من الصدقة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  لوال أهنا تعطى فقراء املهاجرين ما أخذهتا 

حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا  أخربنا أبو - ١٢٩٠٩
إذا أعطى الرجل : سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن حجاج عن املنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة قال 

  ج بن أرطأة ال حيتج به الصدقة صنفا واحدا من األصناف الثمانية أجزأه وعن احلجاج عن عطاء بنحوه احلجا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٢٩١٠
حممد بن خالد احلمصي ثنا أمحد بن خالد ثنا احلسن بن عمارة عن واصل بن حيان وحكيم بن جبري عن شقيق بن 

  اهللا عنه بصدقة زكاة فأعطاها أهل بيت كما هي أيت عمر بن اخلطاب رضي : سلمة قال 

وهبذا اإلسناد ثنا احلسن عن احلكم عن جماهد عن بن عباس وعن املنهال عن زر بن حبيش عن حذيفة  - ١٢٩١١
أهنما مل يكونا يريان هبذا بأسا ورواه ليث بن أيب سليم عن عطاء عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وهو منقطع : 

  رة متروك واحلسن بن عما

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ إمساعيل بن حممد املزين ثنا أبو نعيم ثنا حسن بن  - ١٢٩١٢
إمنا الصدقات للفقراء قال جيزيك أن جتعلها يف صنف واحد من : صاحل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري 

ة وحيىي بن عثمان عن عطاء عن سعيد من قوله ورواه يوسف بن هذه األصناف وكذلك رواه الثوري ومحاد بن سلم
  يعقوب عن سليمان بن حرب عن وهيب عن عطاء عن بن عباس رضي اهللا عنهما واهللا أعلم 



وأخربنا الشريف أبو الفتح أنبأ عبد الرمحن بن أيب شريح أنبأ عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي  - ١٢٩١٣
قلت إلبراهيم أضع زكاة مايل يف صنف من األصناف الذين ذكر اهللا يف : شعبة عن احلكم قال  ثنا علي بن اجلعد ثنا

إىل آخر اآلية قال نعم ورويناه عن احلسن البصري وعن عطاء بن أيب } إمنا الصدقات للفقراء واملساكني { كتابه 
  رباح 

دي ثنا علي بن العباس ثنا جعفر بن حممد بن أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد املاليين أنبأ أبو أمحد بن ع - ١٢٩١٤
أال تعجبون من جرير بن حازم هذا : هذيل ثنا حممد بن عبد اهللا املخرمي ثنا أبو داود الطيالسي قال قال شعبة 

اجملنون أتاين هو ومحاد بن زيد فكلماين أن أكف عن ذكر احلسن بن عمارة أنا أكف عن ذكره ال واهللا ال أكف عن 
هللا سألت احلكم عن الصدقة جتعل يف صنف واحد مما مسى اهللا فقال ال بأس به قلت ممن مسعت قال كان ذكره أنا وا

إبراهيم يقوله وهذا احلسن بن عمارة حيدث عن احلكم عن حيىي بن اجلزار عن علي رضي اهللا عنه وعن احلكم عن 
ل ال بأس أن يبعث الرجل الصدقة يف جماهد عن بن عباس رضي اهللا عنهما وعن احلكم عن حذيفة رضي اهللا عنه قا

   ٩صنف واحد 

  باب من قال ال خيرج صدقة قوم منهم من بلدهم ويف بلدهم من يستحقها

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق  - ١٢٩١٥
ن حيىي بن عبد اهللا بن صيفي عن أيب معبد عن بن عباس رضي بن إبراهيم أنبأ وكيع ثنا زكريا بن إسحاق املكي ع

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا بعث معاذا إىل اليمن قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اهللا عنهما 
د افترض إنك تأيت قوما أهل كتاب فادعهم إىل شهادة أن ال إله إال اهللا فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن اهللا ق

عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة فإن هم أجابوك لذلك فاعلمهم أن اهللا قد افترض عليهم صدقة يف أمواهلم 
تؤخذ من أغنيائهم فترد يف فقرائهم فإن هم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أمواهلم وإياك ودعوة املظلوم فإهنا ليس 

حيىي بن موسى عن وكيع ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم بينها وبني اهللا حجاب رواه البخاري يف الصحيح عن 
  وغريه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا يونس بن  - ١٢٩١٦
ينا حنن مع ب: حممد ثنا الليث حدثين سعيد املقربي عن شريك بن عبد اهللا أنه مسع أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جلوس يف املسجد إذ جاء رجل على مجل فأناخه يف املسجد مث عقله مث قال هلم 
أيكم حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متكئ بني ظهرانيهم قال فقلنا له هذا 

ن عبد املطلب فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أجبتك فقال الرجل األبيض املتكىء فقال له الرجل يا ب
الرجل يا حممد إين سائلك فمشتد عليك يف املسألة فال جتد يف نفسك فقال سل ما بدا لك فقال الرجل نشدتك 

نشدك اهللا بربك ورب من قبلك اهللا أرسلك إىل الناس كلهم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم نعم قال فأ
آهللا أمرك أن تصلى الصلوات اخلمس يف اليوم والليلة فقال اللهم نعم قال فأنشدك اهللا اهللا أمرك بصوم هذا الشهر 

من السنة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم نعم قال أنشدك اهللا اهللا أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من 
صلى اهللا عليه و سلم اللهم نعم قال الرجل آمنت مبا جئت به وأنا أغنيائنا فتقسم على فقرائنا قال رسول اهللا 



رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بين سعد بن بكر رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن 
  يوسف عن الليث 

هل بن زياد القطان وأخربنا أبو احلسني حممد بن احلسن بن حممد بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو س - ١٢٩١٧
: ببغداد أنبأ أبو سهل ثنا إسحاق بن احلسن احلريب ثنا عفان بن مسلم ثنا إبراهيم بن عطاء بن أيب ميمونة حدثين أيب 

أن عمران بن حصني رضي اهللا عنه بعث إىل الصدقة فلما رجع قالوا له أين املال قال وللمال أرسلتموين أخذناها من 
  سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ووضعناها حيث كنا نضعها حيث كنا نأخذها على عهد ر

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد  - ١٢٩١٨
بعث النيب صلى اهللا عليه و : بن أيب بكر ثنا عمرو بن علي ثنا أشعث بن سوار عن عون بن أيب جحيفة عن أبيه قال 

سلم فينا ساعيا فأخذ الصدقة من أغنيائنا فوضعها يف فقرائنا وأمر يل بقلوص هذا احلديث يعرف بأشعث بن سوار 
  وليس بالقوي 

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس  - ١٢٩١٩
راهيم ثنا خالد بن يزيد ثنا إمساعيل بن زكريا عن األعمش عن بن أيب جحيفة حممد بن يعقوب ثنا أبو أمية حممد بن إب

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ساعيا على الصدقة فأمر أن يأخذ الصدقة من : عن أبيه رضي اهللا عنه قال 
  أغنيائنا فيقسمها يف فقرائنا وكنت غالما يتيما ال مال يل فأعطاين منها قلوصا 

يما أجاز يل أبو عبد اهللا احلافظ وأنبأ عنه عن أيب العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مطرف بن مازن وف - ١٢٩٢٠
أن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قضى أميا رجل انتقل من خمالف عشريته : عن معمر عن عبد اهللا بن طاوس عن أبيه 

  إىل غري خمالف عشريته فعشره وصدقته إىل خمالف عشريته 

أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا عمر بن أمحد بن علي املروزي ثنا  - ١٢٩٢١
حممد بن عمران اهلمداين ثنا هشام بن عبيد اهللا ثنا سوار بن مصعب عن محاد بن أيب سليمان عن إبراهيم عن علقمة 

   ١٠قرابة موقوف ويف إسناده ضعف  ال خترج الزكاة من بلد إىل بلد إال لذي: عن عبد اهللا قال 

  باب نقل الصدقة إذا مل يكن حوهلا من يستحقها

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن عمر بن حفص املقرئ بن احلمامي رمحه اهللا ببغداد أنبأ أمحد بن  - ١٢٩٢٢
شعيب عن عدي بن حامت قال سلمان النجاد ثنا جعفر بن حممد بن شاكر ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن املغرية عن عامر ال

أتيت عمر رضي اهللا عنه يف أناس من قومي فجعل يفرض رجاال من طيء يف ألفني ويعرض عين فقلت يا أمري : 
املؤمنني أتعرفين قال فضحك حىت استلقى لقفاه قال نعم واهللا إين ألعرفك قد آمنت إذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا 

جه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ووجه أصحابه صدقة طيء جئت وأوفيت إذ غدروا وإن أول صدقة بيضت و
هبا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث أخذ يعتذر قال إمنا فرضت لقوم أجحفت هبم الفاقة وهم فاقة عشائرهم 

  ملا ينوهبم من احلقوق أخرجه مسلم يف الصحيح خمتصرا من حديث أيب عوانة 



بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا حنبل بن إسحاق ثنا حممد بن أيب نعيم الواسطي  وأخربنا أبو احلسني - ١٢٩٢٣
أتيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : ثنا هشيم عن جمالد عن الشعيب عن عدي بن حامت الطائي رضي اهللا عنه قال 

 عليه و سلم صدقة فذكر احلديث ببعض معناه إال أنه قال وأول صدقة بيضت وجه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا
  طيء جئت هبا إىل أيب بكر رضي اهللا عنه فقلت أما إين أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم عام أول كما أتيتك هبا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن  - ١٢٩٢٤
مت رضي اهللا عنه أمره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على صدقات قومه فتويف يف قصة عدي بن حا: بن إسحاق 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد اجتمعت عنده إبل عظيمة من صدقاهتم فلما ارتد من ارتد من الناس وبلغهم 
القصة قال فلما أهنم قد ارجتعوا صدقاهتم وارتدت بنو أسد وهم جرياهنم اجتمعت طيء إىل عدي بن حامت وذكر 

رأوا منه اجلد كفوا عنه وسلموا له فلما اجتمع املسلمون على أيب بكر رضي اهللا عنه خرج هبا فكانت أول إبل من 
الصدقة قدمت على أيب بكر رضي اهللا عنه هي وإبل الزبرقان بن بدر قال بن إسحاق وكان من حديث الزبرقان بن 

وه أن يرد إليهم أمواهلم وأن يصنع هبم ما صنع مالك بن نويرة بقومه بدر السعدي أن بين سعد اجتمعوا إليه فسأل
فأىب ومتسك مبا يف يده وثبت على إسالمه وقال ال تعجلوا يا قوم فإنه واهللا ليقومن هبذا األمر قائم بعد رسول اهللا 

ي اهللا عنه فخرج صلى اهللا عليه و سلم فذكر قصة قال فدفعهم عن نفسه حىت أتاه اجتماع الناس على أيب بكر رض
هبا وقد تفرق القوم عنه ليال ومعه الرجال يطردوهنا فما علموا به حىت أتاهم أنه قد أداها إىل أيب بكر رضي اهللا عنه 
فكانت هذه اإلبل اليت قدم هبا الزبرقان وعدي بن حامت أول إبل وافت أبا بكر رضي اهللا عنه من إبل الصدقة بعد 

ه و سلم قال بن إسحاق وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث عدي بن حامت وفاة رسول اهللا صلى اهللا علي
رضي اهللا عنه على صدقات طيء والزبرقان بن بدر على صدقات بين سعد وطليحة بن خويلد على صدقات بين 
بين أسد وعيينة بن حصن على صدقات بين فزارة ومالك بن نويرة على صدقات بين يربوع والفجاءة على صدقات 

سليم فلما بلغهم وفاة النيب صلى اهللا عليه و سلم وعندهم أموال كثرية ردوها على أهلها إال عدي بن حامت 
  والزبرقان بن بدر فإهنما متسكا هبا ودفعا عنها الناس حىت أدياها إىل أيب بكر رضي اهللا عنه 

يعلى ثنا هارون بن معروف ثنا جرير يعين أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو  - ١٢٩٢٥
ال زلت أحب بين متيم بعد : بن عبد احلميد عن عمارة بن القعقاع عن أيب زرعة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

ثالث مسعتهن من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال هم أشد أميت على الدجال وكانت عند عائشة رضي اهللا 
هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اعتقيها فإهنا من ولد إمساعيل عليه السالم وجاءت  عنها نسمة منهم فقال

صدقاهتم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذه صدقات قومنا رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن زهري بن 
   ١١حرب عن جرير 

  باب ما يستدل به على أن الفقري أمس حاجة من املسكني

خربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا أ - ١٢٩٢٦
عبد اهللا هو بن مسلمة القعنيب عن مالك ح وأنبأ أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب اخلوارزمي ببغداد ثنا أبو العباس 

ا قتيبة بن سعيد ثنا املغرية بن عبد الرمحن كالمها عن أيب حممد بن أمحد يعين بن محدان ثنا أبو سعيد حممد بن شاذان ثن
ليس املسكني هبذا : الزناد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



ال الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان قالوا فمن املسكني يا رسول اهللا ق
الذي ال جيد غىن يغنيه وال يفطن له فيتصدق عليه وال يسأل الناس شيئا لفظ حديث املغرية ويف رواية مالك وال 

يقوم فيسأل الناس رواه البخاري يف الصحيح عن بن أيب أويس عن مالك ورواه مسلم عن قتيبة وكذلك رواه حممد 
أن املسكني هو الذي ليس له غىن يغنيه لكن له بعض الغىن بن زياد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه وفيه كالداللة على 

  فيكتفي به ويتعفف عن السؤال 

وحدثنا السيد أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي رمحه اهللا إمالء أنبأ أبو القاسم عبيد اهللا بن إبراهيم  - ١٢٩٢٧
مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة بن بالويه املزكي ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن 

ليس املسكني هذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده : رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان لكن املسكني الذي ال جيد غىن يغنيه ويستحيي أن يسأل الناس وال يفطن له 

  فيتصدق عليه 

أخربنا أبو القاسم علي بن حممد بن علي بن يعقوب األيادي ببغداد أنبأ أمحد بن يوسف بن خالد  - ١٢٩٢٨
النصييب ح وأنبأ أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد قاال ثنا عبيد بن عبد الواحد ثنا بن أيب مرمي ثنا حممد بن 

عن عطاء بن يسار وعبد الرمحن بن أيب عمرة أهنما مسعا أبا جعفر بن أيب كثري حدثين شريك بن عبد اهللا بن أيب منر 
ليس املسكني الذي ترده التمرة والتمرتان : هريرة رضي اهللا عنه يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

صحيح رواه البخاري يف ال} ال يسألون الناس إحلافا { واللقمة واللقمتان إمنا املسكني الذي يتعفف اقرؤوا إن شئتم 
عن بن أيب مرمي ورواه مسلم عن أيب بكر بن إسحاق الصغاين عن بن أيب مرمي ومن يتعفف وليس له بعض الكفاية 
كان قاتل نفسه دل على أن املسكني هو الذي له بعض الغىن وال يكون له ما يغنيه والفقري من ال مال له وال حرفة 

  يقع هبا موقعا واهللا أعلم 

اهللا احلافظ ثنا أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد بن  أخربنا أبو عبد - ١٢٩٢٩
سلمة أنبأ إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن سعيد بن يسار عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا 

لذلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم اللهم إين أعوذ بك من الفقر والقلة وا: صلى اهللا عليه و سلم يقول يف دعائه 
وروينا أيضا يف حديث أيب بكرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال اللهم إين أعوذ بك من الكفر والفقر ويف 

  حديث أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم اقض عنا الدين واغننا من الفقر 

علي الروذباري أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن إبراهيم احللواين ثنا موسى بن  وقد أخربنا أبو - ١٢٩٣٠
حممد موىل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال ثنا هقل بن زياد أنبأ عبد اهللا بن زياد ثنا جنادة بن أيب أمية قال مسعت 

اللهم أحيين مسكينا وتوفين : و سلم يقول عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه يقول كان رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  مسكينا وأحشرين يف زمرة املساكني 

وحدثنا أبو منصور املظفر بن حممد بن أمحد العلوي رمحه اهللا أنبأنا علي بن عبد الرمحن بن مايت ثنا أمحد  - ١٢٩٣١
بن مالك رضي اهللا عنه قال قال بن حازم الغفاري ثنا ثابت بن حممد الكناين ثنا احلارث بن النعمان الليثي عن أنس 

اللهم أحيين مسكينا وأمتين مسكينا وأحشرين يف زمرة املساكني يوم القيامة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



فقالت عائشة رضي اهللا عنها ومل يا رسول اهللا قال ألهنم يدخلون اجلنة قبل األغنياء بأربعني خريفا يا عائشة ال تردي 
مترة يا عائشة أحيب املساكني وقربيهم فإن اهللا يقربك يوم القيامة قال أصحابنا فقد استعاذ من  املسكني ولو بشق

الفقر وسأل املسكنة وقد كان له بعض الكفاية يدل على أن املسكني من له بعض الكفاية قال الشيخ قد روي يف 
من املسكنة والفقر فال جيوز أن يكون حديث شيبان عن قتادة عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه استعاذ 

استعاذته من احلال اليت شرفها يف أخبار كثرية وال من احلال اليت سأل أن حيىي وميات عليها وال جيوز أن يكون 
مسألته خمالفه ملا مات صلى اهللا عليه و سلم عليه فقد مات مكفيا مبا أفاء اهللا تعاىل عليه ووجه هذه األحاديث عندي 

  م أنه استعاذ من فتنة الفقر واملسكنة اللذين يرجع معنامها إىل القلة كما استعاذ من فتنة الغىن واهللا أعل

وذلك بني فيما أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا  - ١٢٩٣٢
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم :  أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

يتعوذ يقول اللهم إين أعوذ بك من فتنة النار وفتنة القرب وعذاب القرب وشر فتنة الغىن وشر فتنة الفقر اللهم إين 
أعوذ بك من شر فتنة الدجال وذكر احلديث وهذا حديث ثابت قد أخرجاه يف الصحيح وفيه داللة على أنه إمنا 

الفقر دون حال الفقر ومن فتنة الغىن دون حال الغىن وأما قوله إن كان قاله أحيين مسكينا وأمتين استعاذ من فتنة 
مسكينا فهو إن صح طريقه وفيه نظر والذي يدل عليه أنه حاله عند وفاته أنه مل يسأل حال املسكنة اليت يرجع 

التواضع فكأنه صلى اهللا عليه و سلم سأل اهللا معناها إىل القلة وإمنا سأل املسكنة اليت يرجع معناها إىل اإلخبات و
تعاىل أن ال جيعله من اجلبارين املتكربين وأن ال حيشره يف زمرة األغنياء املترفني قال القعنيب واملسكنة حرف مأخوذ 

من السكون يقال متسكن الرجل إذا الن وتواضع وخشع ومنه قول النيب صلى اهللا عليه و سلم للمصلي تبأس 
  ريد ختشع وتواضع هللا وتتمسكن ي

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا حممد بن إمساعيل الترمذي  - ١٢٩٣٣
ثنا سليمان بن شرحبيل ثنا خالد بن يزيد بن أيب مالك عن أبيه عن عطاء بن أيب رباح قال مسعت أبا سعيد اخلدري 

الناس اتقوا اهللا وال حيملنكم الغرة على أن تطلبوا الرزق من غري حله فإين مسعت  يا أيها: رضي اهللا عنه يقول 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اللهم احشرين يف زمرة املساكني وال حتشرين يف زمرة األغنياء فإن أشقى 

   ١٢األشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب اآلخرة 

  سب أو حرفة تغنيه وعياله فال يعطى بالفقرباب الفقري أو املسكني له ك

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا  - ١٢٩٣٤واملسكنة شيئا 
أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق ح وأنبأ علي بن أمحد بن عبدان ثنا سليمان بن أمحد الطرباين ثنا علي بن 

العزيز ثنا أبو نعيم قاال ثنا الثوري عن سعد بن إبراهيم عن رحيان بن يزيد العامري عن عبد اهللا بن عمرو رضي  عبد
  ال حتل الصدقة لغين وال لذي مرة سوي : اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

حلديث وال لذي مرة قوي أخربناه أبو رواه أبو داود الطيالسي وحممد بن كثري عن الثوري فقاال يف ا - ١٢٩٣٥
بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس 

  فذكره : احملبويب ثنا أمحد بن سيار ثنا حممد بن كثري قاال ثنا سفيان 



ا واختلف عليه أيضا يف لفظه أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ورواه شعبة عن سعد بن إبراهيم هكذا مرفوع - ١٢٩٣٦
: أنبأ عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم 

  فذكره بنحوه وقال لذي مرة قوي 

ن ثنا عبد امللك بن حممد ثنا عبد وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد املقرئ ببغداد أنبأ أمحد بن سلما - ١٢٩٣٧
فذكره وقال وال لذي مرة سوي رواه إبراهيم بن سعد : الصمد هو بن عبد الوارث ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم 

بن إبراهيم عن أبيه واختلف عليه أيضا يف رفعه ولفظه ويف رواية من رفعه كفاية ومعىن املرة القوة وأصلها من شدة 
  فتل احلبل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن حممد بن عبد اهللا بن عيسى السين مبرو ثنا أبو املوجه أنبأ  - ١٢٩٣٨
: عبدان بن عثمان أنبأ عبيد اهللا بن الشميط ثنا أيب واألخضر بن عجالن عن عطاء بن زهري العامري عن أبيه قال 

الصدقة أي مال هي قال هي شر مال إمنا هي مال  قلت لعبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أخربين عن
للعميان والعرجان والكسحان واليتامى وكل منقطع به فقلت إن للعاملني عليها حقا وللمجاهدين فقال للعاملني 

عليها بقدر عمالتهم وللمجاهدين يف سبيل اهللا قدر حاجتهم أو قال حاهلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن 
   حتل لغين وال لذي مرة سوي الصدقة ال

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان  - ١٢٩٣٩
بن نصر ثنا سفيان عن منصور عن أيب حازم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه فقيل لسفيان هو عن النيب صلى اهللا عليه 

 تصلح الصدقة لغين وال لذي مرة سوي ورواه احلميدي عن سفيان بإسناده وقال عن أيب ال: و سلم قال لعله قال 
  هريرة رضي اهللا عنه يبلغ به 

أخربنا أبو الفتح هالل بن حممد احلفار ببغداد أنبأ احلسني بن حيىي بن عياش ثنا إبراهيم بن جمشر ثنا أبو  - ١٢٩٤٠
عد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بكر بن عياش عن أيب حصني عن سامل بن أيب اجل

إن الصدقة ال حتل لغين وال لذي مرة سوي ورواه أبو بكر بن عياش مرة أخرى عن أيب حصني عن أيب صاحل : قال 
  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

عيل بن حممد الصفار ح وأنبأ أبو حممد أخربنا أبو علي الروذباري وأبو احلسني بن بشران قاال أنبأ إمسا - ١٢٩٤١
عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ثنا أبو سعيد بن األعرايب قاال ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن 

أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يقسم نعم الصدقة : أبيه عن عبيد اهللا بن عدي بن اخليار عن رجلني قاال 
عد فينا النظر وصوب فقال ما شئتما فال حق فيها لغين وال لقوي مكتسب ويف رواية الصفار فصعد فسألناه فص

   ١٣البصر وصوب 

  باب من طلب الصدقة باملسكنة أو الفقر وليس عند الوايل يقني ما قال



نس ثنا هشام أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عيسى بن يو - ١٢٩٤٢
أتيا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف : بن عروة عن أبيه عن عبيد اهللا بن عدي بن اخليار قال أخربين رجالن أهنما 

حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسأاله منها فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما وال 
   ١٤حظ فيها لغين وال لقوي مكتسب 

  اخلليفة ووايل اإلقليم العظيم الذي ال يلي قبض الصدقة ليس هلما يف باب

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر  - ١٢٩٤٣سهم العاملني عليها حق 
بن اخلطاب رضي  شرب عمر: املزكي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا مالك عن زيد بن أسلم أنه قال 

اهللا عنه لبنا فأعجبه فسأل الذي سقاه من أين لك هذا اللنب فأخربه أنه ورد على ماء قد مساه فإذا نعم من نعم 
  الصدقة وهم يسقون فحلبوا يل من ألباهنا فجعلته يف سقائي هذا فأدخل عمر رضي اهللا عنه أصبعه يف فيه واستقاءه 

لفقيه أنبأ أبو حممد بن حبان األصبهاين نا حممد بن سليمان نا عيسى بن أخربنا أبو بكر بن احلارث ا - ١٢٩٤٤
أن بكري بن األشج حدثه عن سليمان بن يسار أن بن أيب ربيعة : إبراهيم الغافقي نا بن وهب عن عمرو بن احلارث 

ولبنا وزبدا قدم بصدقات سعى عليها فلما قدم احلرة خرج عليه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقرب إليه مترا 
فأكلوا وأىب عمر رضي اهللا عنه أن يأكل فقال بن أيب ربيعة واهللا أصلحك اهللا إنا نشرب ألباهنا ونصيب منها فقال يا 

   ١٥بن أيب ربيعة إين لست كهيئتك إنك واهللا تتبع أذناهبا 

  باب العامل على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله وإن كان موسرا

روذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن مسلمة عن مالك عن زيد أخربنا أبو علي ال - ١٢٩٤٥
ال حتل الصدقة لغين إال خلمسة لغاز يف سبيل : بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

تصدق على املسكني فأهدى املسكني اهللا أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها مباله أو رجل له جار مسكني ف
  للغين أرسله مالك وبن عيينة وأسنده معمر عن زيد بن أسلم 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد  - ١٢٩٤٦
بن يسار عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا  بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء

ال حتل الصدقة لغين إال خلمسة رجل عامل عليها أو رجل اشتراها : عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
مباله أو رجل مسكني تصدق عليه هبا فأهداها لغين أو غارم أو غاز يف سبيل اهللا عز و جل ورواه الثوري عن زيد بن 

ء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حتل الصدقة لغين إال أسلم عن عطا
خلمسة لرجل عامل عليها أو رجل اشتراها مباله أو مسكني تصدق عليها هبا فأهداها لغين أو غارم أو غاز يف سبيل 

اهللا عليه و سلم وتارة عن رجل من اهللا عز و جل ورواه الثوري عن زيد فقال حدثين الليث عن النيب صلى 
أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم ورواه أبو األزهر السليطي عن عبد الرزاق عن معمر والثوري عن زيد بن 

  أسلم كما رواه معمر وحده 



ي أخربنا أبو احلسن العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا أبو األزهر ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر والثور - ١٢٩٤٧
: عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكره 

  مبعناه 

أخربنا أبو القاسم علي بن حممد بن علي األيادي أنبأ أمحد بن يوسف بن خالد ثنا احلارث بن حممد ثنا  - ١٢٩٤٨
عيد عن بن الساعدي املالكي ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو أبو النضر ثنا الليث حدثين بكري عن بسر بن س

عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن شاذان وأمحد بن سلمة قاال ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بكري عن بسر بن 
ا فرغت منها استعملين عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه على الصدقة فلم: سعيد عن بن الساعدي املالكي أنه قال 

وأديتها إليه أمر يل بعمالة فقلت إمنا عملت هللا ورسوله وأجري على اهللا فقال خذ ما أعطيت فإين قد عملت على 
عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعملين فقلت مثل قولك فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا 

  يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد  أعطيت شيئا من غري أن تسأل فكل وتصدق رواه مسلم

أخربنا أبو بكر حممد بن أمحد بن زكريا ثنا أبو طاهر حممد بن الفضل بن حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا  - ١٢٩٤٩
جدي ثنا حممد بن حيىي ثنا أبو عاصم أنبأ أخضر بن عجالن عن عطاء بن زهري عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو رضي 

  املني عليها يعين حقا قال نعم على قدر عمالتهم قلت للع: اهللا عنهما قال 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا بن منري عن  - ١٢٩٥٠
كلم يف عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما رجال استعمل على الصدقة فأعفاين من : عبد اهللا بن عمر عن نافع قال 

   ١٦ج معه وأعطاين رزقي وأنا مقيم اخلرو

  باب ال يكتم منها شيء

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر احملمد آباذي ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا عبيد اهللا بن موسى  - ١٢٩٥١
يا : م أنبأ إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن عدي بن عمرية قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا خميطا فما فوقه فهو غل يأيت به يوم القيامة فقام رجل أسود كأين 
أنظر إليه من األنصار فقال حتمل عين عملك قال وما ذاك قال مسعتك تقول الذي قلت قال وأنا أقوله اآلن من 

  ى منه أخذ وما هنى عنه انتهى استعملناه على عمل فليأتنا بقليله وكثريه فما أعط

وأخربناه أبو طاهر أنبأ حاجب بن أمحد أنبأ عبد الرحيم بن منيب ثنا الفضل بن موسى ثنا إمساعيل بن  - ١٢٩٥٢
: أيب خالد عن قيس عن عدي بن عمرية الكندي رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

رجل من األنصار أسود كأين أراه فقال دونك عملك يا رسول اهللا وقال يف آخره فما فذكره مثله إال أنه قال فقام 
أويت منه أخذ وما هنى عنه انتهى رواه مسلم يف الصحيح عن بن راهويه عن الفضل وأخرجه من أوجه أخر عن 

  إمساعيل 



علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو  أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين أنبأ - ١٢٩٥٣
أن رسول اهللا صلى : اليمان أخربين شعيب عن الزهري أخربين عروة عن أيب محيد األنصاري مث الساعدي أنه أخربه 

اهللا عليه و سلم استعمل عامال على الصدقة فجاء العامل حني قدم من عمله فقال يا رسول اهللا هذا الذي لكم وهذا 
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهال قعدت يف بيت أبيك وأمك فنظرت إن كان يهدى لك الذي أهدي يل فقال رسو

أم ال مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عشية على املنرب بعد الصالة فتشهد وأثىن على اهللا مبا هو أهله مث قال 
ي يل فهال قعد يف بيت أبيه وأمه فنظر أما بعد فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا الذي أهد

هل يهدى له أم ال والذي نفس حممد بيده ال يقبل أحد منكم منها شيئا إال جاء به يوم القيامة حيمله على عنقه إن 
كان بعريا جاء به وله رغاء وإن كانت بقرة جاء هبا وهلا خوار وإن كانت شاة جاء هبا تيعر فقد بلغت قال أبو محيد 

نيب صلى اهللا عليه و سلم يده حىت إنا لننظر إىل عفرة إبطيه قال أبو محيد وقد مسع ذلك من رسول اهللا مث رفع ال
  صلى اهللا عليه و سلم زيد بن ثابت فاسألوه رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان 

رث بن أيب أسامة ثنا يزيد أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد اهللا بن احلسني القاضي مبرو ثنا احلا - ١٢٩٥٤
بن هارون أنبأ حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن عبد الرمحن بن مشاسة عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه 

ال يدخل صاحب مكس اجلنة قال يزيد بن هارون يعين العشار : قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
خر عن حممد بن إسحاق واملكس هو النقصان فإذا كان العامل يف الصدقات أخرجه أبو داود يف السنن من وجه آ

ينتقص من حقوق املساكني وال يعطيهم إياها بالتمام فهو حينئذ صاحب مكس خياف عليه اإلمث والعقوبة واهللا أعلم 
١٧   

  باب فضل العامل على الصدقة باحلق

مد بن يعقوب ثنا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو الدمشقي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حم - ١٢٩٥٥
ثنا أمحد بن خالد الوهيب ثنا حممد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود بن لبيد عن رافع بن خديج 

العامل على الصدقة باحلق كالغازي يف سبيل اهللا حىت : رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ١٨ع إىل بيته أخرجه أبو داود من وجه آخر عن بن إسحاق يرج

  باب من يعطى من املؤلفة قلوهبم من سهم املصاحل مخس الفيء والغنيمة ما

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي رمحه اهللا إمالء ثنا أبو طاهر حممد  - ١٢٩٥٦يتألف به وإن كان مسلما 
حممد بن عبد امللك بن أيب الشوارب ثنا إبراهيم بن بشار ثنا سفيان ثنا عمرو بن بن احلسن احملمد آباذي ثنا علي بن 

ملا قفل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من : دينار مسع عمرو بن شعيب خيرب عن أبيه عن جده رضي اهللا عنه قال 
لي ردائي أختشون علي غزوة حنني فكان مهه الناس يسألونه فأحاطت به الناقة فخطفت شجرة رداءه فقال ردوا ع

البخل لو أفاء اهللا علي نعما مثل متر هتامة لقسمتها بينكم مث ال جتدوين خبيال وال جبانا وال كذابا مث أخذ وبرة من 
ذروة سنام بعريه فقال مايل مما أفاء اهللا عليكم وال مثل هذه إال اخلمس وهو مردود عليكم ردوا اخليط واملخيط فإن 

  الغلول عار وشنار 



وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا حممد بن إمساعيل الصائغ ثنا سعيد  - ١٢٩٥٧
بن منصور واحلميدي قاال ثنا سفيان ثنا عمرو بن دينار عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وبن عجالن عن عمرو بن 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما حيل يل مما أفاء اهللا أن رسول : شعيب عن أبيه عن جده يزيد أحدمها على صاحبه 
  جل وعز عليكم مثل هذه إال اخلمس وهو مردود عليكم 

أخربنا عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا عبد الواحد بن  - ١٢٩٥٨
ضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و غياث ثنا محاد بن سلمة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ر

ليس يل من هذا الفيء إال اخلمس واخلمس مردود فيكم قال الشافعي رمحه اهللا يعين باخلمس حقه من اخلمس : سلم 
  وقوله مردود فيكم يعين يف مصلحتكم 

موسى أنبأ احلميدي ثنا سفيان ح أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ بشر بن  - ١٢٩٥٩
قال وأنبأ علي بن عيسى بن إبراهيم ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان ح قال وأنبأ أبو عبد اهللا 

حممد بن يعقوب ثنا حممد بن النضر اجلارودي وحممد بن إمساعيل اإلمساعيلي قاال ثنا أمحد بن عبدة الضيب ثنا سفيان 
ا لفظ حديث احلميدي ثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن عيينة وهذ

أعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن : عن رافع بن خديج رضي اهللا عنه قال 
اس دون ذلك مث قال سفيان فقال أمية وعيينة بن حصن واألقرع بن حابس مائة مائة من اإلبل وأعطى عباس بن مرد

  عمر أو غريه يف هذا احلديث فقال عباس بن مرداس املتقارب 
  ) بني عيينة واألقرع ... أجتعل هنيب وهنب العبيد ( 
  ) يفوقان مرداس يف اجملمع ... فما كان بدر وال حابس ( 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم مائة رواه ومن خيفض اليوم ال يرفع قال فأمت له رسول ... وما كنت دون امرئ منهما ( 

  مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر وأمحد بن عبدة 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا إبراهيم بن جبلة ثنا احلسن احللواين ثنا يعقوب بن  - ١٢٩٦٠
ملا : مالك رضي اهللا عنه أنه قال  إبراهيم بن سعد ثنا أيب عن صاحل بن كيسان قال قال بن شهاب حدثين أنس بن

أفاء اهللا على رسوله ما أفاء من أموال هوازن يوم حنني طفق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعطي رجاال من قومه 
املائة من اإلبل فقال رجل من األنصار يغفر اهللا لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا 

فقال أنس رضي اهللا عنه بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأرسل إىل األنصار فجمعهم يف قبة  تقطر من دمائهم
من آدم ومل يدع معهم أحدا فلما اجتمعوا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما حديث بلغين عنكم فقال فقهاء 

حديثة أسناهنم فقالوا يغفر اهللا لرسوله يعطي األنصار أما ذوو الرأي منا يا رسول اهللا فلم يقولوا شيئا وأما أناس 
قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين ألعطي رجال حديث عهد بكفر 

فأتألفهم أفال ترضون أن يذهب الناس باألموال وترجعون إىل رحالكم برسول اهللا فواهللا ما تنقلبون به خري مما 
قالوا بلى يا رسول اهللا فقال هلم إنكم ستلقون بعدي أثرة شديدة فاصربوا حىت تلقوا اهللا ورسوله فإين ينقلبون به 

  على احلوض قال أنس بن مالك فلم نصرب رواه مسلم يف الصحيح عن احلسن بن علي احللواين 



ه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستوي - ١٢٩٦١
أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مال : أبو النعمان ثنا جرير بن حازم عن احلسن عن عمرو بن تغلب قال 

فأعطى قوما ومنع آخرين فبلغه أهنم عتبوا فقال إين أعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدعه أحب إيل من الذي 
اجلزع واهللع وأكل أقواما إىل ما جعل اهللا يف قلوهبم من الغىن واخلري منهم أعطيه وأعطي أقواما ملا يف قلوهبم من 

عمرو بن تغلب فقال عمرو وما أحب أن يل بكلمة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم محر النعم رواه البخاري يف 
  الصحيح عن أيب النعمان 

بن يعقوب ثنا إبراهيم بن حممد الصيدالين وحممد أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد  - ١٢٩٦٢
بن النضر اجلارودي وأمحد بن سلمة قالوا ثنا هناد بن السري ثنا أبو األحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد 

بعث علي رضي اهللا عنه وهو باليمن بذهيبة بتربتها إىل رسول اهللا : الرمحن بن أيب نعم عن أيب سعيد اخلدري قال 
ه و سلم فقسمها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني أربعة نفر األقرع بن حابس احلنظلي وعيينة بن صلى اهللا علي

حصن الفزاري وعلقمة بن عالثة العامري أحد بين كالب وزيد اخليل الطائي مث أحد بىن نبهان فغضبت صناديد 
م اين إمنا فعلت ذلك ألتألفهم فجاء قريش فقالت يعطى صناديد جند ويدعنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

رجل كث اللحيه مشرف الوجنتني غائر العينني ناتىء اجلبني حملوق الرأس فقال اتق اهللا يا حممد فقال رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم ومن يطع اهللا ان عصيته يأمنين علي أهل األرض وال تأمنوين مث أدبر الرجل فاستأذن رجل من 

رون أنه خالد بن الوليد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان من ضئضيء هذا قوما يقرؤون القوم يف قتله ي
القرآن ال جياوز حناجرهم يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرميه 

أخرجه البخاري من وجه آخر عن لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد رواه مسلم يف الصحيح عن هناد بن السري و
   ١٩سعيد بن مسروق 

  باب من يعطي من املؤلفة قلوهبم من سهم املصاحل رجاء أن يسلم قد مضي يف

حديث رافع بن خديج رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أعطى صفوان بن أمية مائة من اإلبل قال 
عار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أداة سالحا وقال فيه عند الشافعي رمحه اهللا وذلك قبل أن يسلم ولكنه قد أ

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر  - ١٢٩٦٣اهلزمية أحسن مما قال بعض من أسلم من أهل مكة عام الفتح 
بن صفوان  بن داسة ثنا أبو داود ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد اهللا

يا صفوان هل عندك سالح قال عارية أم غصبا قال بل عارية قال فأعاره : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ما بني الثالثني إىل األربعني درعا وغزا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حنينا فلما هزم املشركون مجعت دروع 

 عليه و سلم لصفوان إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك صفوان ففقد منها أدراعا فقال النيب صلى اهللا
  قال ال يا رسول اهللا ألن يف قليب اليوم ما مل يكن يومئذ 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر البغدادي ثنا حممد بن عمرو بن خالد ثنا أيب ثنا بن هليعة عن  - ١٢٩٦٤
أنبأ أبو احلسني بن الفضل ببغداد أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن أيب األسود عن عروة بن الزبري ح و

غياث العبدي ثنا القاسم بن عبد اهللا بن املغرية ثنا بن أيب أويس ثنا إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن 
مية يف أداة ذكرت له عنده أرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل صفوان بن أ: عقبة أظنه عن الزهري قال 



فسأله إياها فقال صفوان أين األمان أتأخذها غصبا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن شئت أن متسك أداتك 
فامسكها وإن أعرتنيها فهي ضامنة علي حىت نؤدي إليك فقال صفوان ليس هبذا بأس وقد أعرتكها فأعطاه يومئذ 

وان كثري السالح فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اكفنا محلها فحملها زعموا مائة درع وأداهتا وكان صف
صفوان مث ذكر القصة يف حرب حنني قال فيها ومر رجل من قريش على صفوان بن أمية فقال أبشر هبزمية حممد 

وبعث  وأصحابه فقال له صفوان أبشرتين بظهور األعراب فواهللا لرب من قريش أحب إيل من رب من األعراب
صفوان بن أمية غالما له فقال أمسع ملن الشعار فجاءه الغالم فقال مسعتهم يقولون يا بين عبد الرمحن يا بين عبد اهللا 

  يا بين عبيد اهللا فقال ظهر حممد وكان ذلك شعارهم يف احلرب لفظ حديث موسى بن عقبة وحديث عروة مبعناه 

بو الوليد ثنا عبد اهللا بن إبراهيم األكفاين ثنا يونس بن عبد األعلى أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أ - ١٢٩٦٥
غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غزوة الفتح فتح مكة : ثنا عبد اهللا بن وهب عن يونس عن بن شهاب قال 

ومئذ فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من املدينة يف رمضان فأعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ي
صفوان بن أمية مائة من النعم مث مائة مث مائة قال بن شهاب حدثين سعيد بن املسيب أن صفوان بن أمية قال واهللا 

لقد أعطاين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أعطاين وإنه أبغض الناس إيل فما برح يعطيين حىت إنه ألحب الناس 
   إيل رواه مسلم يف الصحيح عن حرملة عن بن وهب

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو العباس عبد اهللا بن يعقوب الكرماين عن حممد بن أيب يعقوب ثنا خالد  - ١٢٩٦٦
بن احلارث ثنا محيد ح وأنبا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ القاضي أبو بكر أمحد بن كامل بن خلف ثنا حممد بن 

ما سئل النيب : محيد الطويل عن موسى بن أنس عن أبيه قال  إمساعيل السلمي ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري ثنا
صلى اهللا عليه و سلم على اإلسالم شيئا إال أعطاه إياه فجاء رجل فسأله فأمر له بغنم بني جبلني فرجع إىل قومه 
د فقال يا قوم أسلموا فإن حممدا أعطى عطية ال خيشى الفاقة رواه مسلم يف الصحيح عن عاصم بن النضر عن خال

  بن احلارث 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر ثنا الدارمي ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد بن سلمة  - ١٢٩٦٧
ح قال وأخربين أبو عمرو واللفظ له أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا يزيد بن هارون عن محاد بن 

أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم غنما بني جبلني فأعطاه إياه فأتى : ه سلمة عن ثابت عن أنس رضي اهللا عن
قومه فقال أي قوم أسلموا فواهللا إن حممدا ليعطي عطاء ما خياف الفقر فقال أنس إن كان الرجل ليسلم ما يريد إال 

صحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة الدنيا فما يسلم حىت يكون اإلسالم أحب إليه من الدنيا وما عليها رواه مسلم يف ال
٢٠   

  باب من يعطى من املؤلفة قلوهبم من سهم الصدقات فيما أجاز يل أبو عبد اهللا

احلافظ روايته عنه عن أيب العباس قال ثنا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا وللمؤلفة قلوهبم يف قسم الصدقات سهم 
جاء إىل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أحسبه قال بثالمثائة من والذي أحفظ فيه من متقدم اخلرب أن عدي بن حامت 

اإلبل من صدقات قومه فأعطاه أبو بكر رضي اهللا عنه منها ثالثني بعريا وأمره أن يلحق خبالد بن الوليد مبن أطاعه 
د أن يعرف من قومه فجاء بزهاء ألف رجل وأبلى بالء حسنا وليس يف اخلرب من أين أعطاه إياها غري أن الذي يكا



القلب باالستدالل باألخبار واهللا أعلم أنه أعطاه إياها من سهم املؤلفة قلوهبم فإما زاده لريغبه فيما صنع وإما أعطاه 
ليتألف به غريه من قومه ممن ال يثق به مبثل ما يثق به من عدي بن حامت فأرى أن يعطى من سهم املؤلفة قلوهبم يف 

   ٢١( باملسلمني ولن تنزل إن شاء اهللا مثل هذا املعىن إن نزلت نازلة 

  باب سقوط سهم املؤلفة قلوهبم وترك إعطائهم عند ظهور اإلسالم واالستغناء

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا أبو  - ١٢٩٦٨عن التألف عليه 
ين ثنا احملاريب عن حجاج بن دينار الواسطي عن بن سريين عن يوسف يعقوب بن سفيان ثنا هارون بن إسحاق اهلمدا

جاء عيينة بن حصن واألقرع بن حابس إىل أيب بكر رضي اهللا عنه فقاال يا خليفة رسول اهللا صلى اهللا : عبيدة قال 
ذكر عليه و سلم إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كأل وال منفعة فإن رأيت أن تقطعناها لعلنا نزرعها وحنرثها ف

احلديث يف اإلقطاع وإشهاد عمر رضي اهللا عنه عليه وحموه إياه قال فقال عمر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم كان يتألفكما واإلسالم يومئذ ذليل وإن اهللا قد أعز اإلسالم فاذهبا فاجهدا جهدكما ال أرعى اهللا 

يبق من املؤلفة قلوهبم أحد إمنا كانوا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليكما إن رعيتما ويذكر عن الشعيب أنه قال مل 
  عليه و سلم فلما استخلف أبو بكر رضي اهللا عنه انقطعت الرشا وعن احلسن قال أما املؤلفة قلوهبم فليس اليوم 

ن منصور ثنا وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي اهلروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد ب - ١٢٩٦٩
أتيت أبا وائل وأبا بردة بالزكاة ومها على بيت املال فأخذاها مث جئت مرة : أبو عوانة عن مهاجر أيب احلسن قال 

أخرى فوجدت أبا وائل وحده فقال ردها فضعها مواضعها قلت فما أصنع بنصيب املؤلفة قلوهبم قال رده على 
   ٢٢آخرين 

  الرقاب قال الشافعي يعين املكاتبنيباب سهم الرقاب قال اهللا تعاىل ويف 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ  - ١٢٩٧٠واهللا أعلم قال الشيخ وهكذا قاله الزهري فمن بعده من فقهاء األمصار 
أنبأ أبو الوليد ثنا إبراهيم بن علي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب أن أبا مؤمل أول مكاتب 

أعينوا أبا مؤمل : م على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم كوتب يف اإلسال
  فأعني ما أعطى كتابته وفضلت فضلة فاستفىت فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمره أن جيعلها يف سبيل اهللا 

بن سفيان عن حبان بن موسى عن بن املبارك عن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبا أبو الوليد ثنا احلسن  - ١٢٩٧١
شهدت يوم مجعة فقام مكاتب إىل أيب موسى رضي اهللا عنه : سعيد عن عبد اهللا الداناج أن فالنا احلنفي حدثه قال 

فكان أول سائل رأيته فقال إين إنسان مثقل مكاتب فحث الناس عليه فقذفت إليه الثياب والدراهم حىت قال حسيب 
أهله فوجدهم قد أعطوه مكاتبته وفضل ثالمثائة درهم فأتى أبا موسى فسأله فأمره أن جيعلها يف حنوه من  فانطلق إىل

الناس وروينا عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قصة شبيهة هبذه القصة قال فأتى عليا رضي اهللا عنه فسأله عن 
   ٢٣الفضلة فقال اجعلها يف املكاتبني وهي خمرجة يف كتاب املكاتب 

  باب سهم الغارمني



أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر املخرمي  - ١٢٩٧٢
ح وأنبأ أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا سعدان ثنا سفيان بن عيينة ثنا 

قال أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم أسأله يف محالة : نعيم عن قبيصة بن املخارق  هارون بن رئاب عن كنانة بن
فقال إن املسألة حرمت إال يف ثالث رجل حتمل محالة حلت له املسألة حىت يؤديها مث ميسك ورجل أصابته جائحة 

أصابته حاجة أو  فاجتاحت ماله حلت له املسألة حىت يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش مث ميسك ورجل
  فاقة حىت يتكلم ثالثة من ذوي احلجى من قومه لقد حلت له املسألة فما سوى ذلك من املسائل فهو سحت 

أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا احلريف ثنا أمحد بن سلمان ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي  - ١٢٩٧٣
مد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد بن ثنا عارم بن الفضل ثنا محاد بن زيد ح وأنبأ حم

احلسني ثنا حيىي بن حيىي أنبأ محاد بن زيد ح قال وأخربين أبو الفضل بن إبراهيم واللفظ له ثنا أمحد بن سلمة ثنا 
يم العدوي عن قبيصة قتيبة بن سعيد وأمحد بن عبدة الضيب قاال ثنا محاد بن زيد ثنا هارون بن رئاب ثنا كنانة بن نع

حتملت محالة فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم أسأله فيها فقال أقم يا قبيصة حىت تأتينا : بن خمارق اهلاليل قال 
الصدقة فنأمر لك هبا مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا قبيصة إن املسألة ال حتل إال ألحد ثالثة رجل حتمل 

حىت يصيبها مث ميسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له املسألة حىت يصيب محالة فحلت له املسألة 
قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حىت يقول ثالثة من ذوي احلجى من قومه إن قد أصابت 

ألة يا قبيصة فالنا فاقة فحلت له الصدقة حىت يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش فما سوى ذلك من املس
  سحت يأكلها صاحبها سحتا رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وقتيبة بن سعيد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه قال قرئ على حممد بن مسلمة الواسطي  - ١٢٩٧٤
وأنبا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن سلمان وأنا أمسع ثنا يزيد بن هارون أنبأ هبز بن حكيم بن معاوية القشريي ح 

أنبأ أمحد بن حممد بن عيسى القاضي ثنا أبو معمر املنقري ثنا عبد الوارث ثنا هبز بن حكيم بن معاوية ثنا أيب عن 
قلت يا رسول اهللا إنا قوم نسأل أموالنا فقال ليسأل أحدكم يف احلاجة أو لفتق ليصلح بني قومه فإذا : جدي قال 

غ أو كرب استعف قال أبو عبيد الفتق احلرب يكون بني الفريقني فتقع بينهما الدماء واجلراحات فيتحملها رجل بل
ليصلح بذلك فيسأل فيها حىت يؤديها إليهم وقوله استغىن أو كرب يقول دنا من ذلك وقرب منه وقوله سدادا من 

  عيش هو بكسر السني وكل شيء سددت به خلال فهو سداد 

حدثنا أبو عبد الرمحن السلمي إمالء أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم احلريي ثنا إسحاق  - ١٢٩٧٥
بن إبراهيم بن عباد الصنعاين ثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري 

صدقة لغين إال خلمسة لعامل عليها أو رجل ال حتل ال: رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  اشتراها مباله أو غارم أو غاز يف سبيل اهللا أو مسكني تصدق عليه منها فأهدى منها لغين 

أخربنا عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا أبو حيىي بن أيب مسرة ثنا املقرئ أبو عبد الرمحن  - ١٢٩٧٦
بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت قال  ثنا سعيد نا عقيل ويونس عن

   ٢٤من محل من أميت دينا وجهد يف قضائه فمات قبل أن يقضيه فأنا وليه : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



  باب سهم سبيل اهللا

احلسن بن علي بن زياد ثنا إبراهيم بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ - ١٢٩٧٧
موسى ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال 

ال حتل الصدقة لغين إال خلمسة لغاز يف سبيل اهللا أو لعامل عليها أو لغارم أو : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  مباله أو لرجل كان له جار مسكني فتصدق على املسكني فأهدى املسكني للغين  لرجل اشتراها

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املقرئ ثنا عبد اهللا بن حممد بن سعيد بن  - ١٢٩٧٨
عن أيب سعيد اخلدري احلكم بن أيب مرمي ثنا حممد بن يوسف ثنا سفيان الثوري عن عمران البارقي عن عطية العويف 

ال حتل الصدقة لغين إال يف سبيل اهللا أو بن السبيل أو جار : رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  فقري فيهدي لك 

وأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شيبان عن فراس  - ١٢٩٧٩
حتل الصدقة للغين إذا : طية العويف عن أيب سعيد رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املكتب عن ع

  كان يف سبيل اهللا 

أخربنا أمحد بن علي األصبهاين أنبأ أبو عمرو بن محدان أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة  - ١٢٩٨٠
جاءنا كتاب عمر بن اخلطاب : ه قال حدثين عمرو بن أيب قرة قال ثنا أبو أسامة حدثين إسحاق بن سليمان عن أبي

رضي اهللا عنه أن أناسا يأخذون من هذا املال ليجاهدوا يف سبيل اهللا مث خيالفون وال جياهدون فمن فعل ذلك منهم 
ثين به فنحن أحق مباله حىت نأخذ منه ما أخذ قال أبو إسحاق فقمت إىل أسيد بن عمرو فقلت أال ترى إىل ما حد

   ٢٥عمرو بن أيب قرة وحدثته به فقال صدق جاءنا به كتاب عمر رضي اهللا عنه 

  باب سهم بن السبيل

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن علي الوراق ثنا عبيد اهللا بن  - ١٢٩٨١
ال : ه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم موسى أنبأ بن أيب يعلى عن عطية عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عن

حتل الصدقة لغين إال يف سبيل اهللا وبن السبيل أو يكون لك جار مسكني فتصدق عليه فيهدي لك وهذا إن صح 
فإمنا أراد واهللا أعلم بن سبيل غين يف بلده حمتاج يف سفره وحديث عطاء بن يسار عن أيب سعيد أصح طريقا وليس 

   ٢٦سبيل واهللا أعلم فيه ذكر بن ال

  باب ال وقت فيما يعطى الفقراء واملساكني إىل ما خيرجون به من الفقر

واملسكنة روينا عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قال إن اهللا فرض على األغنياء يف أمواهلم بقدر ما يكفي 
نا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا أخرب - ١٢٩٨٢فقراءهم وعن عمر رضي اهللا عنه أنه قال إذا أعطيتم فأغنوا 

بن عبد اهللا احلريف ببغداد ثنا أمحد بن سلمان ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مسدد ثنا محاد بن زيد ح وأنبأ أبو 
بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محاد بن سلمة ومحاد بن زيد عن هارون بن 



قال حتملت محالة فقدمت على : ب عن هارون األسدي عن كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن املخارق اهلاليل رئا
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيها فقال أقم يا قبيصة حىت تأتينا الصدقة فنأمر لك هبا مث قال يا قبيصة أن املسألة 

حىت يصيبها هبا مث ميسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ال حتل إال إلحدى ثالث رجل حتمل محالة فسأل فيها 
فسأل حىت يصيب سدادا مث ميسك ورجل أصابته حاجة شديدة فقام ثالثة من ذوي احلجي من قومه فقالوا أصابت 
فالنا فاقة أو حاجة شديدة فسأل حىت يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش مث ميسك وما سواهن من املسائل 

  صاحبها سحتا قاهلا مرتني أو ثالثا أخرجه مسلم من حديث محاد بن زيد كما مضى  سحت يأكلها

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا حممد بن  - ١٢٩٨٣
أ أبو بكر بن داسة ثنا يوسف ثنا سفيان عن مصعب بن حممد عن يعلى موىل لفاطمة ح وأنبأ أبو علي الروذباري أنب

أبو داود ثنا حممد بن كثري ثنا سفيان ثنا مصعب بن حممد بن شرحبيل حدثين يعلى بن أيب حيىي عن فاطمة بنت 
للسائل حق وإن جاء على فرس ويف : حسني بن علي رضي اهللا عنهما قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  رواية الفريايب وإن جاء على فرسه 

وأخربنا أبو علي أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن رافع ثنا حيىي بن آدم ثنا زهري عن شيخ رأيت  - ١٢٩٨٤
  مثله : سفيان عنده عن فاطمة بنت حسني عن أبيها عن علي رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

د بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو شهاب أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمح - ١٢٩٨٥
إن اهللا فرض : عن أيب عبد اهللا الثقفي عن أيب جعفر عن حممد بن علي أنه مسع علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال 

على األغنياء يف أمواهلم بقدر ما يكفي فقراءهم فإن جاعوا أو عروا وجهدوا فبمنع األغنياء وحق على اهللا أن 
يوم القيامة ويعذهبم عليه حممد بن علي هذا هو بن احلنفية وأبو جعفر هو حممد به علي بن احلسني وكذلك حياسبهم 

رواه موسى بن إمساعيل عن أيب شهاب ورواه علي بن مسلم عن أيب شهاب عن أبيض بن أبان عن حممد بن علي 
  يعين أبا جعفر فأما احلديث الذي 

ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن عفان العامري ثنا حيىي بن آدم  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ - ١٢٩٨٦
ثنا سفيان بن سعيد عن حكيم بن جبري عن حممد بن عبد الرمحن بن يزيد عن أبيه عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا 

وجهه فقيل يا رسول من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة مخوش أو خدوش أو كدوح يف : صلى اهللا عليه و سلم 
اهللا وما الغىن قال مخسون درمها أو قيمتها من الذهب قال حيىي بن آدم فقال عبد اهللا بن عثمان لسفيان حفظي أن 

  شعبة كان ال يروي عن حكيم بن جبري فقال سفيان فقد حدثنا زبيد عن حممد بن عبد الرمحن عن يزيد 

فذكر معىن هذه احلكاية : اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان  وأخربنا أبو احلسني بن الفضل أنبأ عبد - ١٢٩٨٧
بل إمنا عن حيىي بن آدم عن سفيان مث قال يعقوب هي حكاية بعيدة ولو كان حديث حكيم بن جبري عن زبيد ما 

  خفي على أهل العلم 

مسلمة عن مالك عن زيد أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن  - ١٢٩٨٨
نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد فقال يل أهلي اذهب إىل : بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بين أسد قال 



رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوجدت عنده رجال يسأله ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما أجد ما 
لعمري إنك تعطي من شئت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  أعطيك فتوىل الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول

سلم يغضب على أين ال أجد ما أعطيه من سأل منكم وله أوقية أو عدهلا فقد سأل إحلافا قال األسدي فقلت اللقحة 
 لك خري من أوقية واألوقية أربعون درمها قال فرجعت ومل أسأله فقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد

  ذلك شعري وزبيب فقسم لنا منه حىت أغنانا اهللا قال أبو داود هكذا رواه الثوري كما قال مالك 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد بن شريك ثنا أبو اجلماهر ثنا بن أيب  - ١٢٩٨٩
: دري يقول قال أبو سعيد اخلدري الرجال يعين عبد الرمحن عن عمارة بن غزية عن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخل

استشهد أيب يوم أحد مالك بن سنان وتركنا بغري مال قال واصابتنا حاجة شديدة فقالت يل أمي يا بين ائت رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسله لنا شيئا فجئته فسلمت عليه وجلست وهو يف أصحابه جالس فقال حني استقبلين 

ومن يستعفف أعفه اهللا ومن استكف كفه قال قلت ما يريد غريي فانصرفت ومل أكلمه يف إنه من يستغن أغناه اهللا 
شيء فقالت يل أمي ما فعلت فأخربهتا اخلرب قال فصربنا واهللا يرزقنا شيئا فتبلغنا به حىت أحلت علينا حاجة هي أشد 

ئته وهو جالس يف أصحابه فسلمت منها فقالت يل أمي ائت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسله لنا شيئا قال فج
وجلست فاستقبلين وقال بالقول األول وزاد فيه ومن سأل وله أوقية فهو ملحف قلت يف نفسي لنا الياقوتة وهي 

  خري من أوقية قال واألوقية أربعون درمها قال فرجعت ومل أسأله قال أنبأ أبو عبيد الياقوتة ناقة 

أبو الطيب حممد بن أمحد بن محدون الذهلي ثنا أبو عمرو أمحد بن نصر وحدثنا أبو سعيد الزاهد أنبأ  - ١٢٩٩٠
ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان عن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  من سأل وله أربعون درمها فهو ملحف : قال 

حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور الرمادي حدثين علي بن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ إمساعيل بن  - ١٢٩٩١
عبد اهللا بن جعفر املديين ثنا الوليد بن مسلم حدثين عبد الرمحن بن يزيد بن جابر حدثين ربيعة بن يزيد وحدثين أبو 

سن كبشة السلويل أنه مسع بن احلنظلية األنصاري صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ح وأنبأ أبو احل
علي بن أمحد بن عبدان واللفظ له ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو شعيب احلراين ثنا النفيلي ثنا مسكني بن بكري ثنا 

قدم على رسول اهللا صلى اهللا : حممد بن مهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أيب كبشة السلويل ثنا سهل بن احلنظلية قال 
فسأاله فأمر هلما مبا سأال وأمر معاوية أن يكتب هلما مبا سأال قال  عليه و سلم عيينة بن حصن واألقرع بن حابس

فأما األقرع فلف كتابه يف عمامته وانطلق وأما عيينة فأخذ كتابه فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا حممد ترى 
ه و سلم فنظر فيه فقال قد إين حامل إىل قومي كتابا ال أدري ما فيه كصحيفة امللتمس قال فأخذه النيب صلى اهللا علي

كتب لك بالذي أمرت لك به فذكر احلديث مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سأل مسألة وهو منها غين 
فإمنا يستكثر من النار قالوا يا رسول اهللا وما الغين الذي ال ينبغي معه املسألة قال أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة 

ذه األحاديث مبختلف فكأن النيب صلى اهللا عليه و سلم علم ما يغين كل واحد منهم فجعل ويوم وليس شيء من ه
غناه به وذلك ألن الناس خيتلفون يف قدر كفاياهتم فمنهم من يغنيه مخسون درمها ال يغنيه أقل منها ومنهم من له 

  كسب يدر عليه كل يوم ما يغديه ويعشيه وال عيال له فهو مستغن به 



لك بني فيما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب وذ - ١٢٩٩٢
ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ األخضر بن عجالن حدثين أبو بكر احلنفي عن أنس بن مالك 

ة مث رجع فقال له انطلق حىت جتد من شيء قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فشكا إليه الفاق: قال 
فانطلق فجاء حبلس وقدح فقال يا رسول اهللا هذا احللس كانوا يفترشون بعضه ويلبسون بعضه وهذا القدح كانوا 
يشربون فيه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من يأخذمها مين بدرهم فقال رجل أنا يا رسول اهللا فقال رسول 

 عليه و سلم من يزيد على درهم فقال رجل أنا آخذمها باثنني فقال مها لك قال فدعا الرجل فقال له اهللا صلى اهللا
اشتر بدرهم فأسا وبدرهم طعاما ألهلك قال ففعل مث رجع إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال انطلق إىل هذا 

ال فانطلق فأصاب عشرة قال فانطلق فاشتر الوادي فال تدع حاجا وال شوكا وال حطبا وال تأتيين مخسة عشر يوما ق
خبمسة طعاما ألهلك فقال يا رسول اهللا لقد بارك اهللا يل فيما أمرتين فقال هذا خري من أن جتىء يوم القيامة ويف 

وجهك نكتة املسألة إن املسألة ال تصلح إال لثالثة لذي دم موجع أو غرم مفظع أو فقر مفقع قال الشيخ فإن مل تقع 
ية إال مبائتني أو بألوف أعطي قدر أقل الكفاية بدليل ما روينا يف حديث قبيصة بن املخارق عن النيب صلى له الكفا

   ٢٧اهللا عليه و سلم حىت تصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش وباهللا التوفيق 

  باب الرجل يقسم صدقته على قرابته وجريانه إذا كانوا من أهل السهمان ملا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو حممد عبد  - ١٢٩٩٣وحق اجلار  جاء يف صلة الرحم
اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا سعيد بن أيب 

قرشي هبراة ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا مرمي ح وأخربنا أبو حممد بن يوسف ثنا أبو عبد اهللا حممد بن إسحاق ال
سعيد بن احلكم بن أيب مرمي أنبأ سليمان بن بالل أخربين معاوية بن أيب املزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن 

الرحم شجنة من اهللا من وصلها وصله ومن قطعها قطعه : عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
ديث الصغاين ويف رواية الدارمي الرحم شجنة من الرمحن رواه البخاري يف الصحيح عن بن أيب مرمي اهللا لفظ ح

ورواه حامت بن إمساعيل عن معاوية فقال يف احلديث الرحم شجنة من الرمحن ورواه وكيع عن معاوية فقال يف 
ديث أيب هريرة رضي اهللا عنه احلديث الرحم معلقة بالعرش ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم يف الصحيح وروي يف ح

  الرحم شجنة من الرمحن 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور الرمادي  - ١٢٩٩٤
 ثنا عبد الرزاق ح وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان بن احلسن ببغداد ثنا

أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري قال حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف أن أبا 
الرداد الليثي أخربه عن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول قال اهللا 

  من امسي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته أنا الرمحن خلقت الرحم وشققت هلا امسا : عز و جل 

وحدثنا أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة أنبأ احلسن بن حممد  - ١٢٩٩٥
الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن أن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه عاد 

خريهم وأوصلهم أبو حممد ما علمت فقال عبد الرمحن مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  أبا الرداد فقال
  أنا اهللا وأنا الرمحن خلقت الرحم وشققت هلا من امسي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته : قال اهللا عز و جل 



ثنا أبو املوجه ثنا عبدان أنبأ عبد اهللا بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس القاسم بن القاسم - ١٢٩٩٦
املبارك أنبأ معاوية بن أيب مزرد قال مسعت عمي سعيد بن يسار أبا احلباب حيدث عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن 

إن اهللا خلق اخللق حىت إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائذ من : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
ل نعم أال ترضني أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فهو لك قال رسول اهللا القطيعة قا

فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم أولئك { صلى اهللا عليه و سلم واقرؤوا إن شئتم 
  حممد عن عبد اهللا بن املبارك  رواه البخاري يف الصحيح عن بشر بن} الذين لعنهم اهللا فأصمهم وأعمى أبصارهم 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد مبكة ثنا احلسن بن  - ١٢٩٩٧
حممد الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد 

د بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه قال مسعت الصفار ثنا أمح
ال يدخل اجلنة قاطع رواه : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف رواية بن عيينة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

فع وعبد عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر وغريه عن بن عيينة وعن حممد بن را
  من وجه آخر عن الزهري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن علي بن ميمون الرقي ثنا حممد  - ١٢٩٩٨
ن عمرو بن كثري العبدي ثنا سفيان الثوري عن األعمش واحلسن بن عمرو وفطر بن خليفة عن جماهد عن عبد اهللا ب

ليس : رضي اهللا عنهما قال سفيان مل يرفعه األعمش ورفعه احلسن وفطر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  الواصل باملكاىفء ولكن الواصل من إذا قطعت رمحه وصلها رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن كثري 

سحاق بن احلسن بن ميمون ثنا أبو نعيم ثنا فطر عن أخربنا أبو علي الروذباري ثنا علي بن محشاذ ثنا إ - ١٢٩٩٩
إن الرحم معلقة : جماهد قال مسعت عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  بالعرش وليس الواصل باملكاىفء ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رمحه وصلها 

ثنا أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه ثنا أبو عبد اهللا حممد بن  أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ - ١٣٠٠٠
إبراهيم البوشنجي وأمحد بن إبراهيم بن ملحان قاال ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب قال أخربين 

وينسأ له يف  من أحب أن يبسط له يف رزقه: أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  أثره فليصل رمحه رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الليث 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد  - ١٣٠٠١
عون عن حفصة بنت سريين عن أم الرائح بنت ضليع عن بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر ثنا بن 

إن صدقتك على املسكني صدقة وإهنا على ذي : سلمان بن عامر الضيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  الرحم اثنتان صدقة وصلة كذا قال أبو العباس ضليع وإمنا هو صليع بالصاد 

و عبد اهللا حممد بن علي الصنعاين ثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاين ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أب - ١٣٠٠٢
عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري ح قال وحدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان عن 



 صلى اهللا الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قال سفيان وكانت قد صلت مع رسول اهللا
  أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح : عليه و سلم القبلتني قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ثنا احلسن بن مكرم ثنا يزيد بن  - ١٣٠٠٣
مرو بن حزم أخربه عن عمرة بنت عبد الرمحن أهنا مسعت عائشة هارون أنبأ حيىي بن سعيد أن أبا بكر بن حممد بن ع

ما زال جربائيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه : رضي اهللا عنها تقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من أوجه أخر عن حيىي بن سعيد األنصاري 

احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حيىي بن حممد بن حيىي أنا عبيد  وأخربنا أبو عبد اهللا - ١٣٠٠٤
اهللا بن عمر القواريري ح وأنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن 

عن أبيه عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال  حممد الربيت نا حممد بن املنهال قاال ثنا يزيد بن زريع عن عمر بن حممد
ما زال جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أو حسبت أنه سيورثه لفظ حديث : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

القواريري ويف رواية بن املنهال ثنا عمر بن حممد بن زيد بن عبد اهللا بن عمر ومل يقل أو حسبت رواه مسلم يف 
  هللا بن عمر القواريري ورواه البخاري عن حممد بن املنهال الصحيح عن عبيد ا

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  - ١٣٠٠٥
يا رسول : سليمان بن حرب ثنا شعبة أخربين أبو عمران اجلوين قال مسعت طلحة أن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

  يل جارين فبأيهما أبدأ قال بأقرهبما منك بابا اهللا إن 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن  - ١٣٠٠٦
يا رسول : جرير ثنا شعبة عن أيب عمران اجلوين عن طلحة عن رجل من قريش عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت 

جارين فإىل أيهما أهدي قال إىل أقرهبما منك بابا رواه البخاري يف الصحيح عن حجاج بن منهال عن  اهللا إن يل
  شعبة واختلفوا فيه على شعبة فمنهم من جوده ومنهم من أرسله 

وقد أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد  - ١٣٠٠٧
أنبأ جعفر بن سليمان عن أيب عمران اجلوين عن طلحة بن عبد اهللا بن عوف عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  الرزاق

   ٢٨يا رسول اهللا إن يل جارين فإىل أيهما أهدي قال إىل أقرهبما منك بابا : 

  باب ال يعطيها من تلزمه نفقته من ولده ووالديه من سهم الفقراء واملساكني

عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عفان ثنا  أخربنا أبو - ١٣٠٠٨
ليس لولد وال لوالد حق يف : السكن بن أيب السكن ثنا عبد اهللا بن املختار قال قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

   ٢٩عباس أنه قال ال جتعلها ملن تعول  صدقة مفروضة ومن كان له ولد أو والد فلم يصله فهو عاق وروينا عن بن

  باب املرأة تصرف من زكاهتا يف زوجها إذا كان حمتاجا



أخربنا أبو حازم العبدوي احلافظ ثنا أبو أمحد حممد بن حممد بن إسحاق احلافظ أنبأ أبو اجلهم أمحد بن  - ١٣٠٠٩
ألعمش عن شقيق بن سلمة عن عمرو بن احلسني القرشي بدمشق ثنا أمحد بن أيب احلواري ثنا حفص بن غياث ثنا ا

يا رسول اهللا أجيزىء عنا أن جنعل الصدقة يف زوج فقري وبين أخ : احلارث عن زينب امرأة بن مسعود أهنا قالت 
أيتام يف حجورنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لك أجر الصدقة وأجر الصلة رواه البخاري يف الصحيح عن 

باب آل حممد صلى اهللا  ٣٠م عن أمحد بن يوسف عن عمر بن حفص يف حديث طويل عمر بن حفص ورواه مسل
أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري الفقيه  - ١٣٠١٠عليه و سلم ال يعطون من الصدقات املفروضات 

نا شعبة ثنا حممد أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري ثنا جعفر بن حممد القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ث
أخذ احلسن بن علي رضي اهللا عنهما مترة من متر الصدقة : بن زياد قال مسعت أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول 

فجعلها يف فيه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كخ كخ ليطرحها مث قال أما شعرت أنا ال نأكل الصدقة رواه 
  ن أوجه عن شعبة ويف رواية وكيع عن شعبة أنا ال حتل لنا الصدقة البخاري يف الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم م

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء وأبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن بالويه  - ١٣٠١١
حفص بن عبد اهللا  املزكى قراءة قاال أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني بن احلسن القطان ثنا قطن بن إبراهيم القشريي ثنا

قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ثنا إبراهيم بن طهمان عن حممد بن زياد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه 
سلم يؤتى بالتمر عند صرام الناس الصدقة فيجىء هذا من متره وهذا من متره حىت يصري عنده كوم من متر قال 

بذلك التمر فأخذ مترة فجعلها يف فيه فنظر إليه رسول اهللا صلى اهللا فجعل احلسن بن علي رضي اهللا عنهما يلعب 
عليه و سلم فأخرجها من فيه وقال أما علمت أن آل حممد ال يأكلون الصدقة أخرجه البخاري يف الصحيح عن 

  عمر بن حممد بن احلسن عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان 

ن أيب إسحاق قاال أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حسني أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا ب - ١٣٠١٢
بن حسن بن مهاجر ثنا هارون بن سعيد األيلي ثنا بن وهب حدثين عمرو بن احلارث أن أبا يونس حدثه عن أيب 

لى إين ألنقلب إىل أهلي فأجد التمرة ساقطة ع: هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
  فراشي مث أرفعها ألكلها مث أخشى أن تكون صدقة فألقيها رواه مسلم يف الصحيح عن هارون بن سعيد األيلي 

أخربنا أبو زكريا حيىي بن أيب إسحاق ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن النضر وأمحد بن  - ١٣٠١٣
أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد سلمة عن حممد بن بشار ح وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ 

بن بشار ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجد 
  لوال أين أخاف أن تكون مترة صدقة ألكلتها رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن بشار : مترة فقال 

أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان  أخربنا - ١٣٠١٤
األصبهاين ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور عن طلحة بن مصرف عن أنس بن مالك رضي 

تكون من الصدقة ألكلها أخرجه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يرى التمرة فلوال أنه كان يرى أن : اهللا عنه 
  البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث الثوري 



أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب  - ١٣٠١٥
مل حدثين القاضي ثنا حممد بن أيب بكر وحيىي بن حبيب بن عريب قاال ثنا محاد بن زيد عن أيب جهضم موسى بن سا

كنا جلوسا عند بن عباس رضي اهللا عنهما يف فتية من بين هاشم فقال واهللا ما : عبد اهللا بن عبيد اهللا بن العباس قال 
اختصنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشيء دون الناس إال بثالث أمرنا أن نسبغ الوضوء وأمرنا أن ال نأكل 

  الصدقة وال ننزي احلمر على اخليل 

وأما احلديث الذي أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن عبيد  - ١٣٠١٦
احملاريب ثنا حممد بن فضيل عن األعمش عن حبيب بن أيب ثابت عن كريب موىل بن عباس عن بن عباس رضي اهللا 

أعطاه إياها من الصدقة ح قال وحدثنا أبو داود  بعثين أيب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف إبل: عنهما قال 
ثنا عثمان بن أيب شيبة وحممد بن العالء قاال ثنا هو بن أيب عبيدة عن أبيه عن األعمش عن سامل عن كريب موىل بن 

عباس عن بن عباس رضي اهللا عنهما حنوه زاد أي ببدهلا فهذا ال حيتمل إال معنيني أحدمها أن يكون قبل حترمي 
على بين هاشم مث صار منسوخا مبا مضى واآلخر أن يكون استسلف من العباس للمساكني إبال مث ردها  الصدقة

باب بيان آل حممد صلى اهللا عليه  ٣١عليه من إبل الصدقة فقد روينا يف كتاب الزكاة ما دل على ذلك واهللا أعلم 
حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي أنبأ أبو  أخربنا أبو زكريا - ١٣٠١٧و سلم الذين حترم عليهم الصدقة املفروضة 

عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ أبو حيان وهو حيىي بن سعيد عن يزيد بن 
قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم خطيبا فحمد : حيان قال مسعت زيد بن أرقم رضي اهللا عنه يقول 

وأثىن عليه مث قال أما بعد أيها الناس إمنا أنا بشر يوشك أن يأتيين رسول ريب فأجيبه وإين تارك فيكم الثقلني اهللا 
أوهلما كتاب اهللا فيه اهلدى والنور فتمسكوا بكتاب اهللا وخذوا به فحث عليه ورغب فيه مث قال وأهل بييت أذكركم 

ه من أهل بيته قال بلى إن نساءه من أهل بيته ولكن أهل بيته اهللا يف أهل بييت قال حصني لزيد ومن أهل بيته نساؤ
من حرم الصدقة بعده قال ومن هم قال آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قال كل هؤالء حترم عليهم 

الصدقة قال نعم أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث أيب حيان وهكذا بنو أعمامهم من بين هاشم بدليل ما نذكره 
بد املطلب بن ربيعة بن احلارث عن أبيه وهكذا بنو املطلب بن عبد مناف بدليل ما روينا يف احلديث يف حديث ع

الثابت عن جبري بن مطعم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إمنا بنو املطلب وبنو هاشم شيء واحد 
   ٣٢وأعطاهم من سهم ذي القرىب 

  ة شيئاباب ال يأخذون من سهم العاملني بالعمال

مبا أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي وحممد بن  - ١٣٠١٨
إبراهيم البوشنجي ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ أبو املثىن قالوا ثنا عبد اهللا 

بن أمساء عن مالك عن بن شهاب أن عبد اهللا بن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل بن عبد  بن حممد بن أمساء ثنا جويرية
اجتمع ربيعة بن احلارث والعباس بن عبد املطلب : املطلب حدثه أن عبد املطلب بن ربيعة بن احلارث حدثه قال 

فكلماه فأمرمها على هذه فقاال لو بعثنا هبذين الغالمني قال يل وللفضل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصابا ما يصيب الناس فبينما مها يف ذلك إذ دخل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 
فوقف عليهما فذكرا له فقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ال تفعال فواهللا ما هو بفاعل فانتحاه ربيعة بن احلارث 



إال نفاسة منك علينا فواهللا لقد نلت صهر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فما نفسناه قال فقال واهللا ما تصنع هذا 
أنا أبو حسن القرم أرسلومها فانطلقا فاضطجع فلما صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم سبقناه إىل احلجرة فقمنا 

هو يومئذ عند زينب بنت جحش عندها حىت جاء فأخذ بآذاننا مث قال أخرجا ما تصرران مث دخل فدخلنا عليها و
فتواكلنا الكالم مث تكلم أحدنا فقال يا رسول اهللا أنت أمن الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح فجئناك لتؤمرنا 
على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك ما يؤدي الناس ونصيب كما يصيب الناس فسكت طويال فأردنا أن نكلمه 

لينا من وراء احلجاب أن ال تكلماه مث قال إن الصدقة ال تنبغي آلل حممد إمنا وجعلت زينب رضي اهللا عنها تلمع إ
هي أوساخ الناس ادعو يل حممية وكان على اخلمس ونوفل بن احلارث بن عبد املطلب فقال حملمية أنكح هذا الغالم 

 وقال حملمية أصدق ابنتك للفضل بن العباس فأنكحه وقال لنوفل بن احلارث أنكح هذا الغالم ابنتك يل فأنكحين
  عنهما من اخلمس كذا وكذا قال الزهري ومل يسمه يل رواه مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد بن أمساء 

إن هذه الصدقة إمنا هي أوساخ : وأخرجه من حديث يونس عن بن شهاب فقال يف احلديث فقال لنا  - ١٣٠١٩
  الناس وال حتل حملمد وال آلل حممد 

اه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن إسحاق ثنا عيسى بن إبراهيم أخربن - ١٣٠٢٠
   ٣٣مبعناه : الغافقي ثنا بن وهب أخربين يونس فذكره 

  باب موايل بين هاشم وبين املطلب

يونس بن حبيب ثنا أبو أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر األصبهاين ثنا  - ١٣٠٢١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث رجال : داود الطيالسي ثنا شعبة عن احلكم عن بن أيب رافع عن أيب رافع 

من بين خمزوم على الصدقة فقال أليب رافع اصحبين كيما تصيب منها قال ال حىت أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  ى اهللا عليه و سلم فسأله فقال إن الصدقة ال حتل لنا وإن موىل القوم من أنفسهم سلم فأسأله فانطلق إىل النيب صل

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر أنبأ الفضل بن احلباب اجلمحي ثنا بن كثري واحلوضي  - ١٣٠٢٢
  بنحوه : وأبو الوليد وعمرو بن مرزوق قالوا أنبأ شعبة فذكره 

بد اهللا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو قالبة ثنا حسني بن حفص ثنا سفيان الثوري أخربنا أبو ع - ١٣٠٢٣
ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا حممد بن كثري أنبأ سفيان بن 

استعمل أرقم الزهري على : ال سعيد عن بن أيب ليلى عن احلكم عن مقسم عن بن عباس رضي اهللا عنهما ق
الصدقات فاستتبع أبا رافع فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسأله فقال يا أبا رافع إن الصدقة حرام على آل 

حممد وإن موىل القوم من أنفسهم رواية شعبة عن احلكم أوىل من رواية بن أيب ليلى وبن أيب ليلى هذا كان سيء 
  احلفظ كثري الوهم 

أخربنا أبو منصور الظفر بن حممد العلوي أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا أمحد بن حازم أنبأ قبيصة بن عقبة  - ١٣٠٢٤
أتيتها بشيء من الصدقة فقالت : ثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أم كلثوم بنت علي رضي اهللا عنهما قال 



عليه و سلم أخربين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و  احذر شبابنا وموالينا فإن ميمون أو مهران موىل النيب صلى اهللا
  سلم قال إنا أهل بيت هنينا عن الصدقة وإن موالينا من أنفسنا فال تأكلوا الصدقة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا حممد بن  - ١٣٠٢٥
أوصى إيل رجل بوصية من الزكاة أو من الصدقة فأتيت أم كلثوم بنت : السائب قال كثري ثنا سفيان عن عطاء بن 

باب ال حترم على آل  ٣٤علي رضي اهللا عنهما فقالت احذر على شبابنا أن يأخذوا منها مث ذكر احلديث مبعناه 
علينا الصدقة حممد صلى اهللا عليه و سلم صدقة التطوع روي عن أيب جعفر حممد بن علي أنه قال إمنا حرمت 

املفروضة قال الشافعي رضي اهللا عنه وتصدق علي وفاطمة رضي اهللا عنهم على بين هاشم وبين املطلب بأمواهلما 
وذلك أن هذا تطوع قال الشيخ وقد مضى هذا قال الشافعي رضي اهللا عنه وقبل النيب صلى اهللا عليه و سلم اهلدية 

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد  - ١٣٠٢٦ريرة تطوع ال صدقة من صدقة تصدق هبا على بريرة وذلك أهنا من ب
الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري ثنا جعفر بن حممد القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا 

سلم أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : شعبة ثنا احلكم عن إبراهيم عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
بلحم فقيل يا رسول اهللا هذا مما تصدق به على بريرة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هو هلا صدقة ولنا هدية 

  رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن أيب إياس وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة 

ونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا ي - ١٣٠٢٧
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أتى بلحم فقال ما هذا قال هذا تصدق به : شعبة أنبأنا قتادة عن أنس رضي اهللا عنه 

  على بريرة فقال هو لنا هدية وعليها صدقة قال البخاري وقال أبو داود فذكره وأخرجاه من وجه آخر عن شعبة 

م العبدوي احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أخربنا أبو حاز - ١٣٠٢٨
شريك األسدي ثنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس الريبوعي ثنا أبو شهاب عن خالد احلذاء عن حفصة عن أم عطية 

منها فقال رسول اهللا صلى اهللا  بعثت إيل نسيبة األنصارية بشاة فأرسلت إىل عائشة رضي اهللا عنها: األنصارية قالت 
عليه و سلم أعندكم شيء قالت ال إال ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة قال قربيه فقد بلغت حملها رواه البخاري 

باب ما كان النيب صلى اهللا عليه  ٣٥يف الصحيح عن أمحد بن يونس وأخرجه مسلم من وجه آخر عن خالد احلذاء 
أخربنا أبو عبد اهللا  - ١٣٠٢٩ يقبل ما كان باسم الصدقات أما حترميا وإما تورعا و سلم يقبل باسم اهلدية وال

احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا مكي بن إبراهيم ثنا هبز بن حكيم عن أبيه 
عنه أهدية أم صدقة فإن قالوا  كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا أيت بالشيء سأل: عن جده رضي اهللا عنه قال 

  هدية مد يده وإن قالوا صدقة قال ألصحابه خذوا وروينا عن حممد بن زياد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه مبعناه 

أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن بالويه املزكى أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا  - ١٣٠٣٠
حفص بن عبد اهللا حدثين إبراهيم بن طهمان عن حممد بن زياد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قطن بن إبراهيم ثنا 

قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أيت بطعام سأل عنه أهو هدية أم صدقة فإن قيل صدقة قال ألصحابه : 
   ٣٦كلوا ومل يأكل وإن قيل هدية ضرب بيده وأكل معهم 

  قته إىل من ظنه من أهل السهمان فبان أنه ليس من أهلباب الرجل خيرج صد



أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا يعقوب بن إسحاق بن  - ١٣٠٣١السهمان 
إبراهيم املؤدب ثنا سويد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن النضر 

لقشريي وعمران بن موسى ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد اهللا بن حممد بن موسى ثنا إمساعيل بن إسحاق ا
السراج قالوا أنبأ سويد بن سعيد حدثين حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب 

قال رجل ألتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته :  هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
فوضعها يف يد زانية فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية فقال اللهم لك احلمد على زانية ألتصدقن الليلة 

بصدقة فخرج بصدقته فوضعها يف يد غين فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غين فقال اللهم لك احلمد على 
بصدقة فخرج بصدقته فوضعها يف يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال  غين ألتصدقن الليلة

اللهم لك احلمد على زانية وعلى غين وعلى سارق فأتى فقيل له أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فلعلها تستعف 
ا عن سرقته لفظ حديث أيب عبد اهللا هبا عن زناها ولعل الغين يعترب فينفق مما أعطاه اهللا تعاىل ولعل السارق يستعف هب

رواه مسلم يف الصحيح عن سويد بن سعيد وأخرجه البخاري من حديث شعيب بن أيب محزة عن أيب الزناد ويف هذا 
  كالداللة على أنه ورد يف صدقة التطوع 

أبو املوجه أنبأ  أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد احلسن بن حممد بن حليم املروزي أنبأ - ١٣٠٣٢
بايعت رسول اهللا صلى : عبدان أنبأ عبد اهللا أنبأ إسرائيل ثنا أبو اجلويرية اجلرمي أن معن بن يزيد السلمي حدثه قال 

اهللا عليه و سلم أنا وأيب وجدي وخطب علي فأنكحين وخاصمت إليه كان أيب يزيد خرج بدنانري يتصدق هبا 
ا فأتيته هبا فقال واهللا ما إياك أردت هبا فخاصمته إىل رسول اهللا صلى فوضعها عند رجل يف املسجد فجئت فأخذهت

اهللا عليه و سلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك يا معن ما أخذت رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن يوسف 
يه و سلم أنه عن إسرائيل وهذا حيتمل أن يكون ورد يف صدقة التطوع فأما الفرض فقد روينا عن النيب صلى اهللا عل

قال ال حتل الصدقة لغين وال لذي مرة سوي وروينا عن علي رضي اهللا عنه أنه قال ليس لولد وال لوالد حق يف 
  صدقة مفروضة وروينا عن بن عباس رضي اهللا عنهما ما دل على ذلك 

نا جعفر بن حممد بن وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسني حممد بن أمحد بن متيم ببغداد ث - ١٣٠٣٣
شاكر ثنا عبد الرمحن بن علقمة املروزي ثنا أبو محزة السكري عن أيب اجلويرية اجلرمي قال مسعت معن بن يزيد 

خاصمت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأفلجين وخطب علي فأنكحين وبايعته أنا وجدي قال قلت : يقول 
سجد فيتصدق على رجال يعرفهم فجاء ذات ليلة ومعه صرة فظن له وما كانت خصومتك قال كان رجل يغشى امل

أين بعض من يعرف فلما أصبح تبني له فأتاين فقال ردها فأبيت فاختصمنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأجاز 
   ٣٧يل الصدقة وقال لك أجر ما نويت قال الشيخ وظاهر هذا أن املتصدق كان رجال أجنبيا واهللا أعلم 

  ميسم الصدقةباب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا حممد بن إمساعيل ثنا دحيم ثنا الوليد عن  - ١٣٠٣٤
غدوت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم : األوزاعي عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس رضي اهللا عنه قال 

يده ميسم يسم إبل الصدقة رواه البخاري يف الصحيح عن إبراهيم بن  بعبد اهللا بن أيب طلحة ليحنكه فوافيته ويف
  املنذر ورواه مسلم عن هارون بن معروف كالمها عن الوليد بن مسلم 



أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين اهليثم بن خلف واحلسن بن  - ١٣٠٣٥
: د بن املثىن ثنا بن أيب عدي عن بن عون عن حممد عن أنس رضي اهللا عنه قال سفيان وبن ياسني قالوا ثنا حمم

ولدت أم سليم فقالت يل يا أنس انظر هذا الغالم فال يصينب شيئا حىت تغدو به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
الفتح رواه البخاري قال فغدوت به فإذا هو يف حائط وعليه مخيصة حوتكية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه يف 

  ومسلم مجيعا يف الصحيح عن أيب موسى حممد بن املثىن 

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن  - ١٣٠٣٦
عنه كان يؤتى بنعم  أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا: إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه 

كثرية من نعم اجلزية وأنه قال لعمر بن اخلطاب إن يف الظهر لناقة عمياء فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ندفعها 
إىل أهل البيت ينتفعون هبا قال فقلت وهي عمياء قال يقطروهنا باإلبل قال قلت كيف تأكل من األرض فقال عمر 

اجلزية هي أم من نعم الصدقة قال فقلت من نعم اجلزية قال فقال عمر بن  بن اخلطاب رضي اهللا عنه أمن نعم
اخلطاب رضي اهللا عنه أردمت واهللا أكلها فقلت إن عليها وسم اجلزية فأمر هبا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فنحرت 

إىل أزواج النيب قال وكان عنده صحاف تسع فال تكون فاكهة وال طريفة إال جعل يف تلك الصحاف منها فبعث هبا 
صلى اهللا عليه و سلم ويكون الذي يبعث به إىل حفصة رضي اهللا عنهن من آخر ذلك فإن كان فيه نقصان كان يف 
حظ حفصة قال فجعل يف تلك الصحاف من حلم تلك اجلزور فبعث به إىل أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم وأمر 

ألنصار قال الشافعي رمحه اهللا هذا يدل على أن عمر رضي اهللا عنه مبا بقي من اللحم فصنع فدعا عليه املهاجرين وا
   ٣٨كان يسم ومسني وسم جزية ووسم صدقة وهبذا نقول 

  باب ما جاء يف موضع الوسم ويف صفة الوسم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ثنا إبراهيم بن حممد الصيدالين ثنا  - ١٣٠٣٧
أن النيب صلى : بن شبيب ثنا احلسن يعين بن حممد بن أعني ثنا معقل عن أيب الزبري عن جابر رضي اهللا عنه سلمة 

اهللا عليه و سلم مر عليه محار قد وسم يف وجهه فقال لعن اهللا الذي ومسه رواه مسلم يف الصحيح عن سلمة بن 
  شبيب 

احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا حممد بن وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن  - ١٣٠٣٨
رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم محارا قد : يوسف قال ذكر سفيان عن أيب الزبري عن جابر رضي اهللا عنه قال 

  وسم يف وجهه يدخن منخراه فقال لعن اهللا من فعل هذا أمل أنه أنه ال يسم أحد الوجه وال يضرب أحد الوجه 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا  - ١٣٠٣٩
أمحد بن عيسى ثنا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن يزيد بن أيب حبيب أن ناعما أبا عبد اهللا موىل أم سلمة 

رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و :  عنه يقول زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم حدثه أنه مسع بن عباس رضي اهللا
سلم محارا موسم الوجه فأنكر ذلك قال فواهللا ال أمسها إال أقصى شيء من الوجه فأمر حبماره فكوى يف جاعرتيه 

  فهو أول من كوى يف اجلاعرتني رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن عيسى وليس فيه من القائل 



ن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن الفضل حدثين أبو عبد وقد أخربنا أبو احلس - ١٣٠٤٠
الرمحن حممد بن عبد الرمحن العالف صاحب بن سواء ثنا حممد بن سواء عن سعيد عن معمر عن الزهري عن عبيد 

قد وسم يف وجهه فقال أمل  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى محارا: اهللا بن عبد اهللا عن بن عباس رضي اهللا عنهما 
  أنه عن هذا فقال العباس ال جرم ال أسم اال يف أبعد مكان من الوجه فوسم يف اجلاعرتني 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ عبد الباقي بن قانع ببغداد ثنا حممد بن غالب ثنا عارم ثنا  - ١٣٠٤١
كان يسم يف الوجه فلما هنى رسول اهللا : العباس رضي اهللا عنه محاد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن 

  صلى اهللا عليه و سلم عن الوسم يف الوجه قال ال أسم إال يف أسفل مكان من الوجه فوسم يف اجلاعرتني 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أبو زرعة عبيد اهللا بن عبد الكرمي  - ١٣٠٤٢
لرازي ثنا عمرو بن عاصم ثنا عون بن احلكم حدثين زياد بن قريع أخربين غيالن بن جنادة عن أبيه جنادة بن جراد ا

قال أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم بإبل قد ومستها يف أنفها فقال يا جنادة أما وجدت : أحد بين غيالن بن جاوة 
ل أمرها إليك قال ائتين بشيء ليس عليه وسم فأتيته بابن لبون عظما تسمها فيه إال الوجه أما إن أمامك القصاص قا

وابنة لبون وحقة فقال أتبيعين نارها أشتري نارها بصدقتها قال أمرها إليك فوضعت امليسم فقال رسول اهللا صلى 
ى اهللا عليه و سلم أخر فلم يزل يقول أخر أخر حىت بلغت الفخذ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سم عل

  بركة قال فومستها يف أفخاذها وكانت صدقتها حقتان فكانت تسعني 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا الباغندي ثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن هشام  - ١٣٠٤٣
ه فرأيته يف دخلت بأخ يل على النيب صلى اهللا عليه و سلم ليحنك: بن زيد عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال 

  مربد يسم شاء أحسبه قال يف آذاهنا رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد وأخرجه مسلم من أوجه عن شعبة 

أخربنا أبو احلسن بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا مسكني بن  - ١٣٠٤٤
مر بن عبد العزيز رمحه اهللا تعاىل فخرجت علينا خيل كنت بباب ع: بكري احلراين عن صفوان بن عمرو قال 

مكتوب على أفخاذها عدة هللا قال الشيخ قد مضى يف كتاب الزكاة الكالم على ما روي عن علي رضي اهللا عنه يف 
   ٤٦الركاز وغري ذلك مما يتعلق هبذا الكتاب وباهللا بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  كتاب النكاح

 (  
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مما شدد عليه وأبيح لغريه على ترتيب أيب العباس أمحد بن مجاع أبواب ما خص به ر

   ١أيب أمحد الطربي صاحب التلخيص رضي اهللا عنه 

  باب ما وجب عليه من ختيري النساء

وب ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعق - ١٣٠٤٥
: حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عثمان بن عمر أنبأ يونس عن الزهري عن أيب سلمة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 



ملا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بتخيري أزواجه بدأ يب فقال يا عائشة إين خمربك خربا فال عليك أن ال تعجلي 
مل يكونا يأمراين بفراقه مث قال يا أيها النيب قل ألزواجك إن كننت حىت تستأمري أبويك قالت وقد علم أن أبوي 

تردن احلياة الدنيا وزينتها فتعالني أمتعكن وأسرحكن سراحا مجيال وإن كننت تردن اهللا ورسوله والدار اآلخرة فإن 
اآلخرة مث فعل  اهللا أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما فقلت يف هذا استأمر أبوي فإين أريد اهللا ورسوله والدار

  أزواجه مثل ما فعلت أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث يونس بن يزيد 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد  - ١٣٠٤٦
اهللا بن أيب ثور عن بن عباس رضي اهللا عنهما بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد 

مل أزل حريصا أن أسأل عمر رضي اهللا عنه عن املرأتني من أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم اللتني قال اهللا : قال 
حىت حج عمر رضي اهللا عنه وحججت معه فلما كان ببعض الطريق } إن تتوبا إىل اهللا فقد صغت قلوبكما { تعاىل 

رضي اهللا عنه حلاجته وعدلت معه باإلداوة فتربز مث أتى فسكبت على يديه فتوضأ فقلت يا أمري املؤمنني عدل عمر 
فقال } إن تتوبا إىل اهللا فقد صغت قلوبكما { من املرأتان من أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم اللتان قال اهللا تعاىل 

رمحه اهللا تعاىل كره واهللا ما سأله عنه ومل يكتمه قال هي عمر رضي اهللا عنه واعجبا لك يا بن عباس قال الزهري 
حفصة وعائشة مث أخذ يسوق احلديث فقال كنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا املدينة وجدنا قوما 

تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم قال وكان منزيل يف بين أمية بن زيد بالعوايل فتغضبت يوما على 
رأيت فإذا هي تراجعين فأنكرت أن تراجعين فقالت ما تنكر أن أراجعك فواهللا إن أزواج النيب صلى اهللا عليه و ام

سلم يراجعنه وهتجره إحداهن اليوم إىل الليل قال فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أتراجعني رسول اهللا صلى 
ل قالت نعم قلت قد خاب من فعل ذلك منكن اهللا عليه و سلم فقالت نعم قلت وهتجره إحداكن اليوم إىل اللي

وخسر أفتأمن إحداكن أن يغضب اهللا عليها لغضب رسوله صلى اهللا عليه و سلم فإذا هي قد هلكت ال تراجعي 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال تسأليه شيئا وسليين ما بدا لك وال يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم وأحب 

عليه و سلم منك يريد عائشة قال وكان يل جار من األنصار وكنا نتناوب النزول إىل إىل رسول اهللا صلى اهللا 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فينزل يوما وأنزل يوما فيأتيين خبرب الوحي وغريه وآتيه مبثل ذلك قال وكنا نتحدث 

ين فخرجت إليه فقال حدث أمر أن غسان تنعل اخليل لغزونا فنزل صاحيب يوما مث أتاين عشاء فضرب بايب مث نادا
عظيم قال قلت ماذا أجاءت غسان قال بل أعظم من ذلك وأطول طلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نساءه قال 

فقلت قد خابت حفصة وخسرت قد كنت أظن هذا كائنا حىت إذا صليت الصبح شددت على ثيايب مث نزلت 
 صلى اهللا عليه و سلم قالت ال أدري هو ذا معتزال يف فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت أطلقكن رسول اهللا

هذه املشربة فأتيت غالما له أسود فقلت أستأذن لعمر فدخل الغالم مث خرج إيل فقال قد ذكرتك له فصمت 
فانطلقت حىت أتيت املسجد فإذا قوم حول املنرب جلوس يبكي بعضهم فجلست قليال مث غلبين ما أجد فأتيت الغالم 

ن لعمر فدخل مث خرج إيل فقال قد ذكرتك له فصمت فخرجت فجلست إىل املنرب مث غلبين ما أجد فقلت استأذ
فأتيت الغالم فقلت استأذن لعمر فدخل مث خرج إيل فقال قد ذكرتك له فصمت قال فوليت مدبرا فإذا الغالم 

ا هو متكئ على رمال يدعوين فقال ادخل قد أذن لك فدخلت فسلمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذ
حصري قد أثر يف جنبه فقلت أطلقت يا رسول اهللا نساءك قال فرفع رأسه إيل وقال ال فقلت اهللا أكرب لو رأيتنا يا 

رسول اهللا وكنا معشر القريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا املدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا 
 يوما وإذا هي تراجعين يعين فأنكرت فقالت ما تنكر أن أراجعك فواهللا إن يتعلمن من نسائهم فتغضبت على امرأيت



أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم لرياجعنه وهتجره إحداهن اليوم إىل الليل فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن 
فتبسم  وخسر أفتأمن إحداهن أن يغضب اهللا عليها لغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا هي قد هلكت

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت يعين قد دخلت على حفصة فقلت ال يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم 
منك وأحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منك فتبسم أخرى فقلت استأنس يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

شيئا يرد البصر إال أهب ثالثة فقلت ادع اهللا يا سلم قال نعم فجلست فرفعت رأسي يف البيت فواهللا ما رأيت فيه 
رسول اهللا أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم ال يعبدون اهللا فاستوى جالسا فقال أيف شك أنت 

يا بن اخلطاب أولئك قوم قد عجلت هلم طيباهتم يف احلياة الدنيا فقلت أستغفر اهللا يا رسول اهللا وكان أقسم أن ال 
عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حىت عاتبه اهللا عز و جل قال الزهري فأخربين عروة عن عائشة رضي يدخل 

اهللا عنها قالت فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بدأ يب فقلت يا رسول 
دهن قال إن الشهر تسع وعشرون اهللا أقسمت أن ال تدخل علينا تعين شهرا إنك دخلت علي من تسع وعشرين أع

مث قال يا عائشة إين ذاكر لك أمرا فال عليك أن ال تعجلي فيه حىت تستأمري أبويك قال مث قرأ علي يا أيها النيب قل 
ألزواجك إن كننت تردن احلياة الدنيا اآلية قالت قد علم واهللا أن أبوي مل يكونا يأمراين بفراقه قالت قلت أيف هذا 

فإين أريد اهللا ورسوله والدار اآلخرة قال معمر وأخربين أيوب قال فقالت له عائشة ال تقل إين اخترتك استأمر أبوي 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا بعثت مبلغا ومل أبعث متعنتا رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن 

  إبراهيم وحممد بن أيب عمر عن عبد الرزاق بطوله 

بو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ح قال وأخربنا أخربنا أ - ١٣٠٤٧
أمحد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا احلسن بن مكرم قاال ثنا روح بن عبادة ثنا زكريا بن إسحاق ثنا أبو الزبري عن 

 عليه و سلم فوجد الناس جلوسا على بابه جاء أبو بكر رضي اهللا عنه يستأذن على رسول اهللا صلى اهللا: جابر قال 
مل يؤذن ألحد منهم قال فأذن أليب بكر رضي اهللا عنه فدخل مث أقبل عمر رضي اهللا عنه فاستأذن فأذن له فدخل 
فوجد النيب صلى اهللا عليه و سلم جالسا حوله نساؤه واجم ساكت قال فقال عمر رضي اهللا عنه ألقولن شيئا 

عليه و سلم فقال يا رسول اهللا لو رأيت ابنة خارجة سألتين النفقة فقمت إليها فوجأت أضحك النيب صلى اهللا 
عنقها قال فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال وهن حويل كما ترى يسألنين النفقة قال فقام أبو بكر 

المها يقول تسألن رسول رضي اهللا عنه إىل عائشة فوجأ عنقها وقام عمر رضي اهللا عنه إىل حفصة فوجأ عنقها وك
اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما ليس عنده فقلن واهللا ال نسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما ليس عنده مث 

يا أيها النيب قل { اعتزهلن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شهرا أو تسعة وعشرين يوما مث نزلت هذه اآلية 
قال فبدأ بعائشة رضي اهللا } للمحسنات منكن أجرا عظيما { حىت بلغ } ا ألزواجك إن كننت تردن احلياة الدني

عنها فقال يا عائشة أين أحب أن أعرض عليك أمرا فأحب أن ال تعجلي فيه حىت تستشريي أبويك قالت وما هو يا 
 خترب امرأة من رسول اهللا فتال عليها اآلية قالت أفيك يا رسول اهللا أستشري أبوي بل أختار اهللا ورسوله أسألك أال

نسائك بالذي قلت قال ال تسألين امرأة منهن إال أخربهتا أن اهللا مل يبعثين معنتا ولكن بعثين معلما ميسرا رواه مسلم 
  يف الصحيح عن زهري بن حرب عن روح بن عبادة 

ثنا حممد بن  أخربنا أبو نصر حممد بن علي الشريازي الفقيه ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب األخرم - ١٣٠٤٨
عبد الوهاب وعلي بن احلسن قال علي ثنا وقال حممد أنبأ يعلى بن عبيد أنبأ إمساعيل ح قال أبو عبد اهللا وثنا جعفر 



بن حممد ثنا حيىي بن حيىي أخربين عبثر عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن مسروق قال قالت عائشة رضي اهللا 
 عليه و سلم فلم نعده طالقا رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأخرجه قد خرينا رسول اهللا صلى اهللا: عنها 

  البخاري من وجه آخر عن إمساعيل 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو عبد اهللا السوسي قالوا ثنا أبو  - ١٣٠٤٩
أ حممد بن أسد أنبأ الوليد بن مسلم عن األوزاعي قال العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين أنب

: سألت الزهري أي أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم استعاذت منه فقال حدثين عروة عن عائشة رضي اهللا عنها 
 أن ابنة اجلون الكالبية ملا أدخلت على النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت أعوذ باهللا منك قال لقد عذت بعظيم احلقي

باب ما وجب عليه من قيام الليل قال اهللا  ٢بأهلك رواه البخاري يف الصحيح عن احلميدي عن الوليد بن مسلم 
أخربنا أبو عبد  - ١٣٠٥٠} ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا { تبارك وتعاىل 

سعد بن حممد بن احلسن بن عطية العويف حدثين أيب  اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن كامل القاضي أنبأ أبو جعفر حممد بن
قوله تعاىل ومن الليل فتهجد به نافلة لك يعين : حدثين عمي حدثين أيب عن أبيه عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

  بالنافلة أهنا للنيب صلى اهللا عليه و سلم خاصة أمر بقيام الليل ولبث عليه 

راءة عليه وعبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ق - ١٣٠٥١
بن يعقوب ثنا بكر بن سهل ثنا عبد الغين بن سعيد الثقفي ثنا موسى بن عبد الرمحن الصنعاين عن هشام بن عروة 

يضة وهي لكم سنة ثالثة علي فر: عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  الوتر والسواك وقيام الليل موسى بن عبد الرمحن هذا ضعيف جدا ومل يثبت يف هذا إسناد واهللا أعلم 

أخربنا أبو نصر حممد بن أمحد بن إمساعيل بن إبراهيم الطرباين هبا أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن  - ١٣٠٥٢
سعر ثنا زياد بن عالقة قال مسعت املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه قال منصور الطوسي ثنا بن أيب مسرة ثنا خالد ثنا م

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي حىت ترم أو تنتفخ رجاله أو قدماه قال فقالوا له قال أفال أكون عبدا : 
  قة شكورا رواه البخاري يف الصحيح عن خالد بن حيىي وأخرجه مسلم من وجهني آخرين عن زياد بن عال

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن إسحاق أنبأ أمحد بن حممد بن املهنأ األزدي ثنا  - ١٣٠٥٣
هارون بن معروف ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين أبو صخر عن بن قسيط عن عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا 

قام حىت تفطر رجاله فقالت عائشة رضي اهللا عنها يا  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صلى: عنها قالت 
رسول اهللا تصنع هذا وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال يا عائشة أفال أكون عبدا شكورا رواه 

   ٣مسلم يف الصحيح عن هارون بن معروف 

  باب ما حرم عليه وتنزه عنه من الصدقة

بن يعقوب بن أمحد بن يعقوب بن عم أيب النضر الفقيه أنبأ أبو النضر  أخربنا الفقيه أبو احلسن حممد - ١٣٠٥٤
الفقيه ثنا حممد بن أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم أنبأ الربيع بن مسلم القرشي عن حممد بن زياد عن أيب هريرة رضي 



الصحيح كما مضى أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يأكل اهلدية وال يأكل الصدقة أخرجه مسلم يف : اهللا عنه 
  ذكره يف آخر كتاب اهلبات 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان  - ١٣٠٥٥
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أتى بطعام : حدثين املكي بن إبراهيم قال هبز ذكره عن أبيه عن جده قال 

دية أم صدقة فإن قالوا هدية بسط يده وإن قالوا صدقة قال ألصحابه كلوا هبز هو بن حكيم بن معاوية سأل عنه أه
   ٤بن حيدة القشريي أحد بين عامر بن صعصعة بن هوازن قاله يعقوب بن سفيان 

  باب ما حرم عليه من خائنة األعني دون املكيدة يف احلرب

كر حممد بن احلسني القطان أنبأ أمحد بن يوسف نا أمحد بن املفضل ثنا أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو ب - ١٣٠٥٦
ملا كان يوم الفتح أي يوم فتح مكة : أسباط بن نصر اهلمداين قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال 

ح فذكر آمن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الناس إال أربعة نفر وامرأتني منهم عبد اهللا بن سعد بن أيب سر
احلديث إىل أن قال وأما عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان رضي اهللا عنه فلما دعا 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الناس إىل البيعة جاء به حىت أوقفه على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول 
ثا كل ذلك يأىب فبايعه بعد ثالث مث أقبل على أصحابه فقال أما فيكم رجل اهللا بايع عبد اهللا فرفع رأسه فنظر إليه ثال

رشيد يقوم إىل هذا حيث رآين قد كففت يدي عن بيعته فيقتله قال ما يدرينا يا رسول اهللا ما يف نفسك هال أومأت 
  إلينا بعينك قال إنه ال ينبغي أن تكون لنيب خائنة األعني 

بن حممش الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا عبد الرمحن بن بشر ثنا سفيان بن أخربنا حممد بن حممد  - ١٣٠٥٧
احلرب : عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
  عن بن عيينة  خدعة أخرجه البخاري يف الصحيح عن صدقة بن الفضل ورواه مسلم عن علي بن حجر وزهري كلهم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ عبيد بن شريك ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن  - ١٣٠٥٨
عقيل عن بن شهاب عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك أن عبد اهللا بن كعب قال مسعت كعب بن مالك 

فذكر احلديث قال ومل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : و سلم  حيدث حني ختلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه
سلم يريد غزوة يغزوها إال ورى بغريها رواه البخاري يف الصحيح عن بن بكري وأخرجه مسلم من وجه آخر عن 

  الليث 

ان عن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفي - ١٣٠٥٩
من لكعب بن األشرف فإنه قد آذى اهللا : عمرو عن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ورسوله فقال حممد بن مسلمة رضي اهللا عنه يا رسول اهللا أحتب أن أقتله قال نعم قال فأذن يل فأقول قال قد أذنت 
قال فلما استمكن منه قتلوه فأتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم  لك فذكر القصة يف احتياله يف قتل كعب بن األشرف

   ٥فأخربوه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلرب خدعة أخرجاه يف الصحيح من حديث بن عيينة 



  باب مل يكن له إذا لبس المته أن ينزعها حىت يلقى العدو ولو بنفسه

أبو جعفر حممد بن حممد بن عبد اهللا البغدادي أنبأ أبو عالثة حممد  أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ - ١٣٠٦٠
عن عروة فذكر قصة أحد وإشارة النيب صلى اهللا عليه و : بن عمرو بن خالد ثنا أيب ثنا بن هليعة عن أيب األسود 

اهوا إىل قول رسول سلم على املسلمني باملكث يف املدينة وأن كثريا من الناس أبو إال اخلروج إىل العدو قال ولو تن
اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأمره كان خريا هلم ولكن غلب القضاء والقدر قال وعامة من أشار عليه باخلروج رجال 

مل يشهدوا بدرا وقد علموا الذي سبق ألهل بدر من الفضيلة فلما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة 
واالجتهاد مث انصرف من خطبته وصالته فدعا بألمته فلبسها مث أذن يف اجلمعة وعظ الناس وذكرهم وأمرهم باجلد 

الناس باخلروج فلما أبصر ذلك رجال من ذوي الرأي قالوا أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن منكث باملدينة 
مث اشخصناه فقالوا يا نيب فإن دخل علينا العدو قاتلناهم يف األزقة وهو أعلم باهللا ومبا يريد ويأتيه الوحي من السماء 

اهللا أمنكث كما أمرتنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال ينبغي لنيب إذا أخذ المة احلرب وأذن يف الناس 
باخلروج إىل العدو أن يرجع حىت يقاتل وقد دعوتكم إىل هذا احلديث فأبيتم إال اخلروج فعليكم بتقوى اهللا والصرب 

ما أمرتكم به فافعلوه فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واملسلمون معه وذكر  إذا لقيتم العدو وانظروا
احلديث وهكذا ذكره موسى بن عقبة عن الزهري وكذلك ذكره حممد بن إسحاق بن يسار عن شيوخه من أهل 

  املغازي وهو عام يف أهل املغازي وإن كان منقطعا وكتبناه موصوال بإسناد حسن 

و عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا عبد أخربنا أب - ١٣٠٦١
: اهللا بن وهب أخربين بن أيب الزناد عن أبيه عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

بن عباس رضي اهللا عنهما وهو الذي رأى فيه  تنفل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سيفه ذا الفقار يوم بدر قال
الرؤيا يوم أحد وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا جاءه املشركون يوم أحد كان رأيه أن يقيم باملدينة 
فيقاتلهم فيها فقال له ناس مل يكونوا شهدوا بدرا خترج بنا يا رسول اهللا إليهم نقاتلهم بأحد ورجوا أن يصيبوا من 

ضيلة ما أصاب أهل بدر فما زالوا به حىت لبس أداته مث ندموا وقالوا يا رسول اهللا أقم فالرأي رايك فقال رسول الف
اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما ينبغي لنيب أن يضع أداته بعد أن لبسها حىت حيكم اهللا بينه وبني عدوه قال وكان مما قال 

ل أن يلبس األداة إين رأيت أين يف درع حصينة فأولتها املدينة وإين هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يومئذ قب
مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة ورأيت أن سيفي ذا الفقار فل فأولته فال فيكم ورأيت بقرا تذبح فبقر واهللا خري 

   ٦فبقر واهللا خري 

  باب مل يكن له إذا مسع املنكر ترك النكري

فضل القطان ببغداد أنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان أخربنا أبو احلسني بن ال - ١٣٠٦٢
قالت ما خري رسول : حدثين عبد اهللا بن مسلمة عن مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا 
لناس منه وما انتقم اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أمرين إال أخذ أيسرمها ما مل يكن إمثا فإذا كان إمثا كان أبعد ا

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لنفسه إال أن تنتهك حرمة اهللا فينتقم هللا هبا 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى ثنا موسى بن حممد الذهلي ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت  - ١٣٠٦٣
بخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن مسلمة ورواه فذكره إال أنه مل يذكر قوله فينتقم هللا هبا رواه ال: على مالك 

  مسلم عن حيىي بن حيىي 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن محاد  - ١٣٠٦٤
مبكة عن  األنصاري املصري ومالك بن إمساعيل النهدي قاال ثنا مجيع بن عمر بن عبد الرمحن العجلي حدثين رجل

بن أيب هالة التميمي عن احلسن بن علي قال سألت خايل هند بن أيب هالة التميمي ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا 
أبو حممد احلسن بن حممد احلسيين العقيقي صاحب كتاب النسب ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد بن إسحاق بن جعفر 

ه موسى بن جعفر عن جعفر بن حممد عن أبيه حممد بن علي عن بن حممد حدثين علي بن جعفر بن حممد عن أخي
سألت خايل هند بن أيب هالة عن حلية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : علي بن احلسني قال قال احلسن بن علي 

وكان وصافا فذكر احلديث وفيه قال ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما فيه الناس حيسن احلسن ويصوبه ويقبح 
{ باب مل يكن له أن يتعلم شعرا وال يكتب قال اهللا تعاىل  ٧ح ويوهنه ويف الرواية األوىل ويقويه بدل ويصوبه القبي

وقال فآمنوا باهللا ورسوله النيب األمي قال بعض أهل التفسري األمي الذي ال يقرأ } وما علمناه الشعر وما ينبغي له 
وأخربنا أبو  - ١٣٠٦٥بن سليمان وغريه من أهل التفسري  الكتاب وال خيط بيمينه قال الشيخ وهذا قول مقاتل

حازم احلافظ أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا علي بن سراج املصري ثنا حممد بن عبد الرمحن بن أخي حسني اجلعفي ثنا 
ز و يف قوله ع: أبو أسامة عن إدريس األودي عن احلكم بن عتيبة عن جماهد عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما 

جل وما كنت تتلوا من قبله من كتاب وال ختطه بيمينك قال مل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ وال 
  يكتب 

وأخربنا أبو نصر حممد بن أمحد بن إمساعيل الطرباين هبا ثنا أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن منصور  - ١٣٠٦٦
ادة ثنا شعبة قال مسعت األسود بن قيس عن سعيد بن عمرو بن الطوسي ثنا حممد بن إمساعيل الصائغ ثنا روح بن عب

إنا أمة أمية ال نكتب وال حنسب والشهر : سعيد عن بن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  هكذا وهكذا وهكذا وقبض إصبعه وهكذا وهكذا وهكذا يعين ثالثني أخرجاه يف الصحيح من حديث شعبة 

ربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد احلافظ أنبأ أبو جعفر حممد بن احلسني اخلثعمي ثنا أمحد بن أخ - ١٣٠٦٧
عثمان بن حكيم األودي ثنا شريح بن مسلمة ثنا إبراهيم يعين بن يوسف بن أيب إسحاق حدثين أيب عن أيب إسحاق 

ا أراد أن يعتمر أرسل إىل أهل مكة يستأذهنم ليدخل أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل: حدثين الرباء رضي اهللا عنه 
مكة فاشترطوا عليه أن ال يقيم هبا إال ثالث ليال وال يدخلها إال جبلبان السالح وال يدعوا منهم أحدا قال فأخذ 

يكتب الشرط بينهم علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه كتب هذا ما قاضى عليه حممد رسول اهللا فقالوا لو علمنا أنك 
سول اهللا مل مننعك ولبايعناك ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه حممد بن عبد اهللا فقال أنا واهللا حممد بن عبد اهللا وأنا ر

واهللا رسول اهللا قال وكان ال يكتب قال فقال لعلي أمح رسول اهللا قال علي ال واهللا ال أحماه أبدا قال فأرنيه قال 
اه إياه فمحاه النيب صلى اهللا عليه و سلم بيده فلما دخل ومضى األجل أتوا عليا رضي اهللا عنه فقالوا مر فأر

صاحبك فلريحتل فذكر ذلك علي لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال نعم أرحتل رواه البخاري يف الصحيح عن 
عن أيب إسحاق مبعناه وأخرجه البخاري عن أمحد بن عثمان األودي وأخرجه مسلم من حديث زكريا بن أيب زائدة 



عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل عن أيب إسحاق وقال يف احلديث فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الكتاب 
  وليس حيسن يكتب 

 أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس احملبويب ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا - ١٣٠٦٨
إسرائيل عن أيب إسحاق عن الرباء رضي اهللا عنه فذكر حديث القضية وذكر فيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

يا علي امح رسول اهللا قال واهللا ال أحموك أبدا فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الكتاب وليس حيسن يكتب : 
  هذه القصة قال فقال أرنيه فأراه إياه فمحاه بيده  ويف رواية يوسف بن أيب إسحاق عن أبيه عن الرباء يف

وأما احلديث الذي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا بكر  - ١٣٠٦٩
ىي بن سهل الدمياطي ثنا عبد اخلالق بن منصور القشريي النيسابوري ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا أبو عقيل حي

ما مات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت : بن املتوكل ثنا جمالد بن سعيد حدثين عون بن عبد اهللا عن أبيه قال 
كتب وقرأ قال جمالد فذكرت ذلك للشعيب فقال قد صدق قد مسعت من أصحابنا يذكرون ذلك فهذا حديث 

  م منقطع ويف رواته مجاعة من الضعفاء واجملهولني واهللا تعاىل أعل

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو حفص عمر بن أمحد بن نعيم وكيل املتقي ببغداد ثنا أبو حممد عبد اهللا  - ١٣٠٧٠
بن هالل النحوي الضرير ثنا علي بن عمر األنصاري ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي 

  سلم بيت شعر قط إال بيتا واحدا ما مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : اهللا عنها قالت 
قالت عائشة رضي اهللا عنها ومل يقل حتققا لئال يعربه ) يقال لشيء كان إال حتقق ... تفاءل مبا هتوى يكن فلقلما ( 

فيصري شعرا قال الشيخ رمحه اهللا ومل أكتبه إال هبذا اإلسناد وفيهم من جيهل حاله وأما الرجز فقد كان رسول اهللا 
  ه و سلم يقوله صلى اهللا علي

أخربنا أبو طاهر الفقيه من أصل مساعه أنبأ أبو الفضل عبدوس بن احلسني بن منصور السمسار  - ١٣٠٧١
النيسابوري ثنا أبو حامت حممد بن إدريس الرازي ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري حدثين محيد الطويل عن أنس بن 

عليه و سلم يف غداة باردة واملهاجرون واألنصار حيفرون  خرج رسول اهللا صلى اهللا: مالك رضي اهللا عنه قال 
  اخلندق فقال 

  فأجابوه ) فاغفر لألنصار واملهاجرة ... اللهم إن اخلري خري اآلخرة ( 
  أخرجه البخاري من أوجه عن محيد ) على اجلهاد ما بقينا أبدا ... حنن الذين بايعوا حممدا ( 

نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ث - ١٣٠٧٢
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم : األحوص ثنا أبو إسحاق عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال 

اهللا بن  اخلندق وهو ينقل التراب حىت وارى التراب شعر صدره وكان رجال كثري الشعر وهو يرجتز برجز عبد
  رواحة رضي اهللا عنه 

  ) وال تصدقنا وال صلينا ... اللهم لوال أنت ما اهتدينا ( 
  ) وثبت األقدام إن القينا ... فأنزلن سكينة علينا ( 
يرفع هبا صوته رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ) وإن أرادوا فتنة أبينا ... إن األعداء قد بغوا علينا ( 



عن أيب إسحاق وقال شعبة يف روايته وقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول وقال إن  وأخرجاه من حديث شعبة
  األىل قد بغوا علينا 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن املؤمل بن احلسن بن عيسى ثنا الفضل بن حممد الشعراين  - ١٣٠٧٣
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ضي اهللا عنه قال ثنا أبو الوليد ثنا شعبة أنبأ أبو إسحاق قال مسعت الرباء ر

ينقل التراب معنا يوم األحزاب مث ذكره رواه البخاري عن أيب الوليد أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب 
ري اخلوارزمي احلافظ ببغداد ثنا أبو العباس حممد بن أمحد بن محدان النيسابوري ثنا حممد بن أيوب ثنا حممد بن كث

العبدي أنبأ سفيان بن سعيد عن أيب إسحاق قال مسعت الرباء بن عازب رضي اهللا عنه يقول وجاءه رجل فقال له يا 
أبا عمارة أوليتم يوم حنني قال أما أنا فأشهد على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه مل يول ولكن عجل سرعان 

  برأس بغلته البيضاء وهو يقول  القوم وقد رشقتهم هوازن وأبو سفيان بن احلارث آخذ
رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن كثري وأخرجه مسلم من وجه ) أنا بن عبد املطلب ... أنا النيب ال كذب ( 

  آخر عن سفيان 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنا أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان  - ١٣٠٧٤
كنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف غار فنكبت أصبعه فقال : د بن قيس عن جندب رضي اهللا عنه قال عن األسو

هل أنت إال أصبع دميت ويف سبيل اهللا ما لقيت رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن سفيان 
قال أبو العباس } أشركت ليحبطن عملك  لئن{ باب قول اهللا تعاىل  ٨وأخرجه البخاري من وجه آخر عن األسود 

وليس كذلك غريه حىت ميوت لقوله عز و جل ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهلم 
يف الدنيا واآلخرة قال الشيخ رمحه اهللا كذا قال أبو العباس وذهب غريه إىل أن املراد هبذا اخلطاب غري النيب صلى 

وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي  - ١٣٠٧٥املطلق يكون حمموال على املقيد واهللا أعلم  اهللا عليه و سلم مث
أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب 

عليه و سلم فقال يا رسول اهللا ما جاء أعرايب إىل رسول اهللا صلى اهللا : سفيان عن جابر رضي اهللا عنه قال 
املوجبتان فقال من مات ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة ومن مات يشرك باهللا شيئا دخل النار رواه مسلم يف 

   ٩الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن أيب معاوية 

  باب كان عليه قضاء دين من مات من املسلمني

فظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس أخربنا أبو عبد اهللا احلا - ١٣٠٧٦
حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا 

ترك لدينه من قضاء أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يؤتى بالرجل امليت أظنه عليه الدين فيسأل هل : عنه 
فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإال قال صلوا على صاحبكم فلما فتح اهللا عليه الفتوح قال أنا أوىل باملؤمنني 

من أنفسهم من تويف وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك ماال فلورثته رواه مسلم يف الصحيح عن حرملة عن بن 
   ١٠وهب وأخرجه البخاري من وجه آخر عن يونس 

  باب ما أمره اهللا تعاىل به من أن يدفع باليت هي أحسن السيئة فقال ادفع



باليت هي أحسن قال بعض أهل التفسري وذلك أن أبا جهل لعنه اهللا كان يؤذي النيب صلى اهللا عليه و سلم وكان 
ال الشيخ رمحه اهللا وهذا النيب صلى اهللا عليه و سلم له مبغضا يكرهه ويكره رؤيته فأمره اهللا تعاىل بالعفو والصفح ق

أخربناه أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم اإلمام  - ١٣٠٧٧الذي حكاه أبو العباس عن بعض أهل التفسري 
يف قوله تعاىل وال : أنبأ عبد اخلالق بن احلسن ثنا عبد اهللا بن ثابت أخربين أيب عن اهلذيل عن مقاتل بن سليمان 

فع باليت هي أحسن وذلك أن أبا جهل لعنه اهللا كان يؤذي النيب صلى اهللا عليه و سلم تستوي احلسنة وال السيئة اد
وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم له مبغضا يكره رؤيته فأمره اهللا تعاىل بالعفو والصفح يقول فإذا فعلت ذلك فإذا 

لشفيق عليك وقال يف قوله تعاىل ادفع الذي بينك وبينه عداوة يعين أبا جهل كأنه ويل يف الدنيا محيم لك يف النسب ا
  باليت هي أحسن السيئة نزلت يف النيب صلى اهللا عليه و سلم وأيب جهل حني جهل على النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وقد أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن  - ١٣٠٧٨
د اهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما سعيد الدارمي ثنا عب

يف قوله تعاىل ادفع باليت هي أحسن قال أمر اهللا سبحانه وتعاىل املؤمنني بالصرب عند الغضب واحللم عند اجلهل : 
وهم كأنه ويل محيم ذكر البخاري متنه والعفو عند اإلساءة فإذا فعلوا ذلك عصمهم اهللا من الشيطان وخضع هلم عد

يف الترمجة وكأن بن عباس رضي اهللا عنهما ذهب إىل أنه وإن خاطب به النيب صلى اهللا عليه و سلم فاملراد به هو 
  وغريه واهللا أعلم 

ز أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا القاسم بن نصر البزا - ١٣٠٧٩
لقيت عبد اهللا بن عمرو بن : درست ثنا سريج بن النعمان ثنا فليح عن هالل بن علي عن عطاء بن يسار قال 

العاص رضي اهللا عنهما فقلت له أخربين عن صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف التوراة فقال أجل واهللا إنه 
ا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا لألميني أنت ملوصوف يف التوراة ببعض صفته يف الفرقان يا أيها النيب إن

عبدي ورسويل مسيتك املتوكل ليس بفظ وال غليظ وال صخاب باألسواق وال يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو 
ويغفر ولن أقبضه حىت أقيم به امللة العوجاء وأن يقولوا ال إله إال اهللا وافتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا 

ال عطاء بن يسار رمحه اهللا مث لقيت كعب احلرب فسألته فما اختلفا يف حرف إال أن كعبا يقول أعينا عمويا وقلوبا ق
  غلوفا وآذانا صموما رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن سنان عن فليح بن سلمان 

يعقوب بن سفيان ثنا أبو عمر  أخربنا حممد بن احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا - ١٣٠٨٠
مل يكن : حفص بن عمر ثنا شعبة قال أنبأين أبو إسحاق عن أيب عبد اهللا اجلديل عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بفاحش وال متفحش وال سخاب يف األسواق وال جيزئ بالسيئة مثلها ولكن يعفو 
  ويصفح 

سني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد اهللا بن عثمان أنبأ عبد أخربنا أبو احل - ١٣٠٨١
ما ضرب رسول اهللا صلى اهللا : اهللا هو بن املبارك أنبأ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا تعاىل عنها قالت 

ه قط إال أن جياهد يف سبيل اهللا وما نيل عليه و سلم أحدا من نسائه قط وال ضرب خادما قط وال ضرب شيئا بيمين
منه شيء قط فانتقم لنفسه إال أن تنتهك حمارم اهللا فينتقم هلا وما خري رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني أمرين قط 



أحدمها أيسر من اآلخر إال اختار أيسرمها إال أن يكون إمثا فإذا كان إمثا كان أبعد الناس منه أخرجه مسلم يف 
   ١١يح من وجه آخر عن هشام الصح

  باب ما أمره اهللا تعاىل به من املشورة فقال وشاورهم يف األمر

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ١٣٠٨٢
ما رأيت أحدا أكثر : ريرة رضي اهللا عنه سليمان أنبأ الشافعي رضي اهللا عنه أنبأ بن عيينة عن الزهري قال قال أبو ه

مشاورة ألصحابه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه وقال اهللا عز و جل وأمرهم 
  شورى بينهم 

ال وفيما أجاز يل أبو عبد اهللا احلافظ روايته عنه عن أيب العباس عن الربيع عن الشافعي رضي اهللا عنه ق - ١٣٠٨٣
إن كان النيب صلى اهللا عليه و سلم لغنيا عن املشاورة ولكنه أراد أن يسنت بذلك احلكام : قال احلسن البصري 

   ١٢بعده واهللا أعلم 

  باب ما أمره اهللا تعاىل به من اختيار اآلخرة على األوىل وال ميد عينيه

به أزواجا منهم زهرة احلياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق وال متدن عينيك إىل ما متعنا { إىل زهرة احلياة الدنيا فقال تعاىل 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا إمساعيل بن أمحد التاجر أنبأ أبو يعلى ثنا زهري بن  - ١٣٠٨٤} ربك خري وأبقى 

حرب ثنا عمر بن يونس ثنا عكرمة بن عمار حدثين أبو زميل مساك احلنفي حدثين عبد اهللا بن عباس حدثين عمر بن 
فذكر احلديث يف اعتزال النيب صلى اهللا عليه و سلم نساءه قال فدخلت على رسول اهللا : اخلطاب رضي اهللا عنه 

صلى اهللا عليه و سلم وهو مضطجع على حصري فجلست فإذا عليه إزاره وليس عليه غريه وإذا احلصري قد أثر يف 
بقبضة من شعري حنو الصاع ومثلها قرظ يف ناحية  جنبه فنظرت يف خزانة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإذا أنا

الغرفة وإذا أفيق معلق قال فابتدرت عيناي فقال ما يبكيك يا بن اخلطاب قلت يا رسول اهللا ومايل ال أبكي وهذا 
احلصري قد أثر يف جنبك وهذه خزانتك ال أرى فيها إال ما أرى وذلك قيصر وكسرى يف الثمار واألهنار وأنت 

صفوته وهذه خزانتك فقال يا بن اخلطاب أال ترضى أن تكون لنا اآلخرة وهلم الدنيا قلت بلى وذكر رسول اهللا و
احلديث رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب وأخرجاه من حديث عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عباس عن 

  يف احلياة الدنيا عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف هذه القصة أولئك قوم عجلت هلم طيباهتم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قالوا ثنا أبو  - ١٣٠٨٥
العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب ثنا يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن 

لو أن يل مثل أحد ذهبا ما سرين أن يأيت : ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عتبة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أ
  علي ثالث ليال وعندي منه شيء إال شيء أرصده لدين أخرجه البخاري يف الصحيح من حديث يونس 

ن عفان أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن علي ب - ١٣٠٨٦
ثنا أبو أسامة عن األعمش عن عمارة بن القعقاع عن أيب زرعة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 



اللهم اجعل رزق آل حممد قوتا رواه مسلم يف الصحيح عن أيب سعيد األشج عن أيب أسامة : صلى اهللا عليه و سلم 
  وأخرجاه من حديث فضيل بن غزوان عن عمارة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن إسحاق اخلرساين العدل ببغداد أنبأ عبد الرمحن بن  - ١٣٠٨٧
رأيت أبا هريرة رضي اهللا عنه : حممد بن منصور ثنا حيىي بن سعيد القطان عن يزيد بن كيسان حدثين أبو حازم قال 

هللا صلى اهللا عليه و سلم وأهله ثالثة أيام تباعا من خبز يشري بأصابعه مرارا يقول والذي نفسي بيده ما شبع نيب ا
  حنطة حىت فارق الدنيا رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن حامت عن حيىي بن سعيد 

أخربنا أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا حممد بن سعيد بن غالب ثنا أبو معاوية عن  - ١٣٠٨٨
ما شبع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  األعمش عن إبراهيم عن األسود

  أيام تباعا حىت مضى لسبيله 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ أبو  - ١٣٠٨٩
وقال من خبز بر رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم بنحوه وزاد فيه منذ قدم املدينة : معاوية فذكره 

وأخرجاه من حديث منصور عن إبراهيم إال أنه قال يف احلديث ما شبع آل حممد صلى اهللا عليه و سلم منذ قدم 
ا أبو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة من طعام بر ثالث ليال تباعا حىت قبض أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثن

الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد عن جرير عن منصور بذلك رواه 
  البخاري عن قتيبة ورواه مسلم عن إسحاق ومبعناه رواه عروة بن الزبري وعابس بن ربيعة عن عائشة رضي اهللا عنها 

الفقيه وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر  - ١٣٠٩٠
قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن 

واهلالل ما  قد كنا آل حممد صلى اهللا عليه و سلم مير بنا اهلالل واهلالل: أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت 
نوقد بنار لطعام إال أنه التمر واملاء إال أنه حولنا أهل دور من األنصار فيبعث أهل كل دار بغريزة شاهتم إىل رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكان للنيب صلى اهللا عليه و سلم من ذلك اللنب أخرجاه يف الصحيح من حديث هشام 

  وغريه عن عروة 

د اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه ثنا حممد بن أيوب ومتيم بن حممد أخربنا أبو عب - ١٣٠٩١
كنا نأيت أنس بن مالك رضي اهللا عنه وخبازه قائم قال كلوا فما أعلم : قاال ثنا هدبة بن خالد ثنا مهام عن قتادة قال 

رأى شاة مسيطا بعينه قط رواه البخاري يف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأى رغيفا مرققا حىت حلق باهللا وال 
  الصحيح عن هدبة بن خالد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا أبو إسحاق  - ١٣٠٩٢
ما :  عنه قال الطالقاين ثنا معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن يونس بن أيب الفرات عن قتادة عن أنس رضي اهللا

أكل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على مائدة قط وال أكل خبز رقاق قط وال اصطبغ يف سكرجة قط قال فقيل 



يا أبا محزة فعلى أي شيء كانوا يأكلون قال على السفر رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا وغريه عن 
  معاذ بن هشام 

لي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي أخربنا أبو احلسن ع - ١٣٠٩٣
ثنا حممد بن كثري ثنا سفيان ثنا عبد الرمحن بن عابس بن ربيعة عن أبيه عابس بن ربيعة أن عائشة رضي اهللا عنها 

شبع آل حممد  لقد كنا خنرج الكراع بعد مخس عشرة فنأكله فقلت ومل تفعلون ذلك فضحكت وقالت ما: قالت 
صلى اهللا عليه و سلم من خبز مأدوم ثالثة أيام حىت حلق باهللا عز و جل رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن 

  كثري وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سفيان 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ح وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا  - ١٣٠٩٤
أبو العباس حممد بن يعقوب قاال ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن 

لقد تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما يف بييت شيء يأكله ذو كبد إال شطر : عائشة رضي اهللا عنها قالت 
اه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن أيب شيبة ورواه شعري يف رف يل فأكلت منه حىت طال علي فكلته ففين رو

  مسلم عن أيب كريب كالمها عن أيب أسامة 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل البزاز ثنا أمحد بن منصور املروزي  - ١٣٠٩٥
كان فراش رسول اهللا صلى اهللا : اهللا عنها قالت ثنا النضر بن مشيل أنبأ هشام بن عروة أخربين أيب عن عائشة رضي 

عليه و سلم من آدم حشوه ليف رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن أيب الرجاء عن النضر بن مشيل وأخرجه 
  مسلم من أوجه عن هشام بن عروة 

هو الرمادي ثنا عبد أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا أمحد بن منصور  - ١٣٠٩٦
الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال 

نصرت بالرعب وأعطيت جوامع الكلم وبينا أنا نائم إذ جىء مبفاتيح خزائن : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
د ذهب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنتم تنتثلوهنا رواه مسلم يف األرض فوضعت يف يدي قال أبو هريرة فق

الصحيح عن حممد بن رافع وعبد بن محيد عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الزهري عن سعيد 
  وحده 

أنبأ معمر عن أخربنا أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق  - ١٣٠٩٧
نصرت بالرعب وأعطيت اخلزائن وخريت بني أن : بن طاوس عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  أبقى حىت أرى ما يفتح على أميت وبني التعجيل فاخترت التعجيل 

بابة بن سوار ثنا وأخربنا أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب أخربين حيىي بن أيب طالب ثنا ش - ١٣٠٩٨
قال إن جربيل عليه : حيىي بن إمساعيل بن سامل األسدي قال مسعت الشعيب حيدث عن بن عمر رضي اهللا عنه أنه 

  السالم أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فخريه بني الدنيا واآلخرة فاختار اآلخرة ومل يرد الدنيا 



مساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إ - ١٣٠٩٩
بعث إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ملك مل يعرفه فقال إن ربك تعاىل خيريك : أنبأ معمر عن بن طاوس عن أبيه قال 

   ١٣بني أن تكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا فأشار إليه جربيل عليه السالم أن تواضع قال نبيا عبدا 

  كان إذا رأى شيئا يعجبه قال لبيك إن العيش عيش اآلخرةباب 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ١٣١٠٠
 كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يظهر من: الشافعي أنبأ سعيد عن بن جريج أخربين محيد األعرج عن جماهد أنه قال 

التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك قال حىت إذا كان 
ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيها لبيك إن العيش عيش اآلخرة قال بن جريج 

عن بن عباس وهذه كلمة صدرت  وحسبت أن ذلك يوم عرفة وهذا مرسل وقد روي موصوال خمتصرا عن عكرمة
  من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أنعم حاله يوم احلج بعرفة ويف أشد حاله يوم اخلندق 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن حممد بن عبد اهللا اجلوهري ثنا حممد بن إسحاق بن خزمية  - ١٣١٠١
كنا مع : عين بن سليمان ثنا أبو حازم ثنا سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال ثنا أمحد بن املقدام العجلي ثنا الفضيل ي

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باخلندق وهو حيفر وحنن ننقل فبصر بنا فقال اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة فاغفر 
   ١٤لالنصار واملهاجرة رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن املقدام 

  م غريه قال أبو العباس رمحه اهللا كلف وحده من العلمباب فضل علمه على عل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد عبد اهللا بن يوسف وأبو زكريا بن أيب  - ١٣١٠٢ما كلف الناس بأمجعهم 
إسحاق قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين يونس بن يزيد عن بن شهاب عن 

بينا أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه : بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  محزة
لنب فشربت منه حىت أين ألرى الري جيري يف أظفاري مث أعطيت فضلي عمر بن اخلطاب قالوا فما أولت يا رسول 

   ١٥ب وأخرجه البخاري من وجه آخر عن يونس اهللا قال العلم رواه مسلم يف الصحيح عن حرملة عن بن وه

  باب ما روي عنه يف قوله أما أنا فال آكل متكئا

أخربنا اإلمام أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم اإلسفرائيين أنبأ أبو بكر الشافعي ثنا أبو قالبة ثنا  - ١٣١٠٣
لثوري عن علي بن األقمر عن أيب جحيفة يعقوب بن إسحاق احلضرمي وسعيد بن عامر قاال ثنا شعبة عن سفيان ا

  أما أنا فال آكل متكئا : رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو القاسم غيالن بن حممد بن إبراهيم البزاز ببغداد ثنا أبو حممد دعلج بن أمحد ثنا معاذ بن  - ١٣١٠٤
مبثله سواء أخرجه البخاري يف الصحيح من : رقبة عن علي بن األقمر املثىن ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن منصور و

  حديث جرير عن منصور مبعناه 



أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو  - ١٣١٠٥
مد بن عبد اهللا بن عباس قال كان بن العباس حيوة بن شريح أنبأ بقية بن الوليد عن الزبيدي عن الزهري عن حم

أن اهللا عز و جل أرسل إىل نبيه صلى اهللا عليه و سلم ملكا من املالئكة معه جربيل عليه السالم فقال : عباس حيدث 
امللك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا خيريك بني أن تكون عبدا نبيا وبني أن تكون ملكا نبيا فالتفت نيب اهللا 

اهللا عليه و سلم إىل جربيل عليه السالم كاملستشري له فأشار جربيل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن  صلى
تواضع فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بل أكون عبدا نبيا قال فما أكل بعد تلك الكلمة طعاما متكئا حىت 

   ١٦لقي ربه عز و جل 

  اك حىت خفت أن يدردينباب ما روي عنه من قوله أمرت بالسو

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ علي بن حممد املروزي ثنا عبد العزيز بن حامت ثنا أمحد بن عمر القاضي  - ١٣١٠٦
ثنا أبو متيلة ثنا خالد بن عبيد حدثين عبد اهللا بن بريدة عن أبيه عن أم سلمة رضي اهللا تعاىل عنها قالت قال رسول 

ما زال جربيل يوصيين بالسواك حىت خشيت على أضراسي وكذلك رواه غريه عن أيب : سلم اهللا صلى اهللا عليه و 
متيلة حيىي بن واضح قال البخاري رمحه اهللا هذا حديث حسن قال الشيخ رمحه اهللا وقد روينا يف كتاب الطهارة عن 

كل صالة طاهرا أو غري طاهر عبد اهللا بن حنظلة بن أيب عامر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بالوضوء ل
  فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صالة 

وأنبأين أبو عبد اهللا احلافظ إجازة أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إبراهيم بن يوسف بن خالد ثنا  - ١٣١٠٧
بد اهللا عن عائشة أمحد بن عمرو ثنا بن وهب ثنا حيىي بن عبد اهللا بن سامل عن عمرو موىل املطلب عن املطلب بن ع

   ١٧لقد لزمت السواك حىت ختوفت أن يدردين : رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  باب كان ال يأكل الثوم والبصل والكراث وقال لوال أن امللك يأتيين ألكلته

احل ثنا بن وهب أخربين يونس أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن ص - ١٣١٠٨
عن بن شهاب حدثين عطاء بن أيب رباح أن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

من أكل ثوما أو بصال فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد يف بيته وأنه أيت ببدر فيه خضروات من : سلم قال 
أخرب مبا فيها من البقول فقال قربوها إىل بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها البقول فوجد هلا رحيا فسأل ف

قال كل فإين أناجي من ال تناجي قال أمحد ببدر فسره بن وهب طبق رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن صاحل 
   ١٨وأخرجه مسلم عن أيب الطاهر وغريه عن بن وهب 

   وحي يوحىباب كان ال ينطق عن اهلوى إن هو إال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن سلمان الفقيه ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا حجاج بن  - ١٣١٠٩
منهال ثنا مهام بن حيىي ثنا عطاء بن أيب رباح ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال وأنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب 

ثنا حيىي عن بن جريج قال أخربين عطاء أخربين صفوان بن يعلى أن يعلى كان  ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد



ليتين أرى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني ينزل عليه فلما كان النيب صلى اهللا : يقول لعمر رضي اهللا عنه 
بطيب فقال يا  عليه و سلم باجلعرانة وعليه ثوب قد أظل عليه ومعه فيه ناس من أصحابه إذ جاءه رجل متضمخ

رسول اهللا كيف ترى يف رجل أحرم يف جبة بعد ما تضمخ بطيب فنظر إليه النيب صلى اهللا عليه و سلم ساعة فجاءه 
الوحي فأشار عمر إىل يعلى رضي اهللا عنهما بيده أن تعال فجاءه يعلى فأدخل رأسه فإذا هو حممر الوجه يغط كذلك 

يه و سلم أين الذي سألين عن العمرة آنفا فالتمس الرجل فأيت به فقال ساعة مث سرى عنه فقال النيب صلى اهللا عل
أما الطيب الذي بك فاغسله ثالث مرات وأما اجلبة فانزعها مث اصنع يف عمرتك كما تصنع يف حجك لفظ حديث 

يه أثر بن جريج ويف حديث مهام عن أبيه أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو باجلعرانة وعليه جبة وعل
خلوق مث ذكر معناه وفيه قال مهام أحسبه قال كغطيط البكر رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم وغريه ورواه 
  مسلم عن شيبان كلهم عن مهام قال البخاري وقال مسدد ثنا حيىي فذكره وأخرجه مسلم من أوجه عن بن جريج 

عرايب ثنا أبو خليفة ثنا أبو الوليد ثنا جرير بن عبد أخربنا أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األ - ١٣١١٠
احلميد ح وأخربنا أبو حممد احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن فراس مبكة أنبأ أبو حفص عمر بن أمحد اجلمحي ثنا علي 
ر بن عبد العزيز ثنا إسحاق بن إمساعيل الطالقاين ثنا جرير بن عبد احلميد عن عطاء بن السائب عن حمارب بن دثا

جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا أي البقاع خري قال : عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال 
ال أدري فقال أي البقاع شر قال ال أدري فأتاه جربيل عليه السالم فقال له يا جربيل أي البقاع خري قال ال أدري 

فانتفض جربيل عليه السالم انتفاضة كاد يصعق منها حممد صلى قال أي البقاع شر قال ال أدري قال سل ربك قال 
اهللا عليه و سلم فقال ما أسأله عن شيء فقال اهللا جل وعال جلربيل سألك حممد أي البقاع خري فقلت ال أدري 

ار وسألك أي البقاع شر فقلت ال أدري فأخربه أن خري البقاع املساجد وأن شر البقاع األسواق ويف هذا املعىن أخب
أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وأمحد  - ١٣١١١باب ما هناه اهللا عز و جل عنه بقوله وال متنن تستكثر  ١٩كثرية 

بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا زكريا بن عدي ثنا بن املبارك عن 
يف قوله تعاىل وما آتيتم من ربا لريبوا يف أموال : ي اهللا عنهما األوزاعي عن عطاء قال زكريا أراه عن بن عباس رض

الناس فال يربوا عند اهللا قال هو الربا احلالل أن يهدي يريد أكثر منه فال أجر فيه وال وزر وهنى عنه النيب صلى اهللا 
العباس حممد بن يعقوب ثنا  عليه و سلم خاصة وال متنن تستكثر وأخربنا أبو عبد اهللا وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو

حممد ثنا أبو نعيم ثنا سلمة بن سابور عن عطية عن بن عباس وال متنن تستكثر قال ال تعط رجال ليعطيك أكثر منه 
٢٠   

  باب ما كان مطالبا برؤية مشاهدة احلق مع معاشرة الناس بالنفس والكالم

بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي بن أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد  - ١٣١١٢
بكري ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب أن حممد بن النعمان بن بشري األنصاري كان يسكن دمشق أخربه أن امللك 

اقرأ قال فقلت ما أنا بقارىء مث عاد إىل مثل ذلك مث أرسلين فقال : جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
} اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق اإلنسان من علق { قلت ما أنا بقارىء فعاد إىل مثل ذلك مث أرسلين فقال أقرأ ف

قال حممد بن النعمان فرجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بذلك قال بن شهاب فسمعت عروة بن الزبري يقول 
 خدجية رضي اهللا عنها يرجف فؤاده فقال قالت عائشة رضي اهللا عنها دفع النيب صلى اهللا عليه و سلم فرجع إىل



زملوين زملوين فزمل فلما سري عنه قال خلدجية لقد أشفقت على نفسي قالت خدجية رضي اهللا عنها أبشر فواهللا ال 
خيزيك اهللا أبدا إنك لتصدق احلديث وتصل الرحم انطلق بنا فانطلقت خدجية رضي اهللا عنها إىل ورقة بن نوفل 

شيخا أعمى يقرأ اإلجنيل بالعربية فقالت له خدجية رضي اهللا عنها أي بن عم أمسع من بن  وكان رجال قد تنصر
أخيك فقال له ورقة ماذا ترى فأخربه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالذي رأى من ذلك فقال له ورقة بن نوفل 

قومك فقال رسول اهللا صلى اهللا  هذا الناموس الذي أنزله اهللا على موسى عليه السالم يا ليتين أكون حني خيرجك
  عليه و سلم أو خمرجي هم قال نعم مل يأت رجل مبثل ما جئت به إال عودي وإن يدركين يومك أنصرك نصرا مؤزرا 

وهبذا اإلسناد عن بن شهاب قال مسعت أبا سلمة بن عبد الرمحن يقول أخربين جابر بن عبد اهللا  - ١٣١١٣
مث فتر الوحي عين فبينما أنا أمشي : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول األنصاري رضي اهللا عنهما أنه مسع 

مسعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا امللك الذي كان جييئين قاعد على كرسي بني السماء 
يا { ىل واألرض فجئثت منه فزعا حىت هويت إىل األرض فجئت إىل أهلي فقلت هلم زملوين فزملوه فأنزل اهللا تعا

قال أبو سلمة الرجز األوثان قال مث جاء الوحي بعد } أيها املدثر قم فأنذر وربك فكرب وثيابك فطهر والرجز فاهجر 
وتتابع رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الليث باإلسنادين مجيعا دون 

  كالم حممد بن النعمان 

سن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنبأ عبد اهللا بن حممد بن احلسن بن الشرقي ثنا عبد حدثنا أبو احل - ١٣١١٤
اهللا بن هاشم ثنا وكيع ثنا محاد بن سلمة عن حممد بن زياد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

  لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا : عليه و سلم 

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن علي بن دحيم الشيباين بالكوفة ثنا أمحد بن حازم الغفاري ثنا  - ١٣١١٥
عبيد اهللا بن موسى أنبأ إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن جماهد عن مورق العجلي عن أيب ذر رضي اهللا تعاىل عنه 

نسان حني من الدهر مل يكن شيئا مذكورا حىت ختمها مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل أتى على اإل: قال 
قال إين ألرى ما ال ترون وامسع ما ال تسمعون أطت السماء وحق هلا أن تئط ما فيها قدر موضع أصبع إال ملك 

واضع جبهته ساجدا هللا واهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا وما تلذذمت بالنساء على الفرش 
م إىل الصعدات جتأرون إىل اهللا تعاىل واهللا لوددت أين شجرة تعضد فقال إن قوله واهللا لوددت أين شجرة وخلرجت

  تعضد من قول أيب ذر رضي اهللا عنه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ أبو خيثمة  - ١٣١١٦
قلت جلابر بن مسرة رضي اهللا عنه أكنت جتالس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال نعم : ال عن مساك بن حرب ق

كثريا كان ال يقوم من مصاله الذي يصلي فيه حىت تطلع الشمس فإذا طلعت قام وكانوا يتحدثون فيأخذون يف أمر 
  اجلاهلية فيضحكون ويبتسم رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

ثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شريك وقيس عن حد - ١٣١١٧
أكنت جتالس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال نعم قال كان طويل : مساك بن حرب قال قلت جلابر بن مسرة 

  فيضحكون ورمبا تبسم  الصمت قليل الضحك وكان أصحابه رمبا تناشدوا عنده الشعر والشىء من أمورهم



أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  - ١٣١١٨
: أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا الليث بن سعد عن الوليد بن أيب الوليد أن سليمان بن خارجة أخربه عن خارجة بن زيد 

يد بن ثابت رضي اهللا عنه فقالوا حدثنا عن بعض أخالق النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أن نفرا دخلوا على أبيه ز
كنت جاره فكان إذا نزل الوحي بعث إيل فآتيه فأكتب الوحي وكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا اآلخرة 

   ٢١ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا أو كل هذا حندثكم عنه 

  ن يغان على قلبه فيستغفر اهللا ويتوب إليه يف اليوم مائة مرةباب كا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ محاد بن  - ١٣١١٩
بو الربيع الزهراين زيد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال وأخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أ

ثنا محاد ثنا ثابت عن أيب بردة عن األغر املزين رضي اهللا عنه وكانت له صحبة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
إنه ليغان على قليب وإين ألستغفر اهللا يف اليوم مائة مرة رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأيب الربيع : سلم 

   ٢٢الزهراين 

  يؤخذ عن الدنيا عند تلقي الوحي وهو مطالب بأحكامها عند األخذباب كان 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس العنزي ثنا عثمان بن سعيد  - ١٣١٢٠عنها 
عن عائشة أم الدارمي ثنا القعنيب فيما قرأ على مالك ح قال وثنا حيىي بن بكري ثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه 

أن احلارث بن هشام رضي اهللا عنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول : املؤمنني رضي اهللا عنها 
اهللا كيف يأتيك الوحي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحيانا يأتيين مثل صلصلة اجلرس وهو أشده علي 

مثل يل امللك رجال فيعلمين فأعي ما يقول قالت عائشة رضي اهللا فيفصم عين وقد وعيت ما قال امللك وأحيانا يت
عنها ولقد رايته ينزل عليه الوحي يف اليوم الشديد الربد فيفصم عنه وأن جبينه ليتفصد عرقا قال القعنيب فيكلمين 

  رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم من أوجه عن هشام 

نا أبو طاهر الفقيه ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ أخرب - ١٣١٢١
سعيد عن قتادة عن احلسن عن حطان بن عبد اهللا الرقاشي عن عبادة بن الصامت وكان عقبيا بدريا أحد نقباء 

ي كرب لذلك وتربد له وجهه أخرجه مسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا نزل عليه الوح: األنصار 
  يف الصحيح من حديث سعيد بن أيب عروبة 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل القاضي ثنا حجاج بن منهال  - ١٣١٢٢
كنت مع أيب : ال وسليمان بن حرب قاال ثنا محاد بن سلمة ثنا عمار بن أيب عمار عن بن عباس رضي اهللا عنهما ق

عند النيب صلى اهللا عليه و سلم ومع النيب صلى اهللا عليه و سلم رجل يناجيه فكان كاملعرض عن أيب فخرجنا من 
عنده فقال أمل تر إىل بن عمك كان كاملعرض عين فقلت له يا أبت كان عنده رجل يناجيه قال وكان أحد قلت نعم 

هللا كذا وكذا فقال يل كذا وكذا فهل كان عندك أحد فقال نعم هل رأيته فرجعنا فقال يا رسول اهللا إين قلت لعبد ا
   ٢٣يا عبد اهللا قلت نعم قال ذلك جربيل عليه السالم هو الذي شغلين عنك 



  باب كان ال يصلي على من عليه دين مث نسخ

بكري ثنا الليث عن عقيل  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ أمحد بن إبراهيم ثنا بن - ١٣١٢٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان : عن بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

يؤتى بالرجل املتوىف عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإال قال 
اهللا عليه الفتوح قام فقال أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم فمن تويف من  للمسلمني صلوا على صاحبكم فلما فتح

املسلمني فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك ماال فهو لورثته رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري وأخرجه 
   ٢٤مسلم من وجه آخر عن الليث 

  ي رضي اهللاباب كان ال جيوز له أن يبدل من أزواجه أحدا مث نسخ قال الشافع

عنه أنزل اهللا تبارك وتعاىل عليه ال حيل لك النساء من بعد وال أن تبدل هبن من أزواج قال بعض أهل العلم نزلت 
أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٣١٢٤عليه بعد ختيريه أزواجه 

نزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أيب سلمة اهلمداين عن الشعيب قال أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن 
سلم يا أيها النيب قل ألزواجك إن كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها فتعالني إىل آخر اآليتني فخريهن رسول اهللا صلى 

 حيل لك النساء من بعد وال اهللا عليه و سلم فاخترن اهللا ورسوله والدار اآلخرة فشكر اهللا هلن ذلك وأنزل عليه ال
  أن تبدل هبن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إال ما ملكت ميينك 

أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا حاجب أخربنا أبو بكر بن إسحاق بن  - ١٣١٢٥
هن اهللا اخترن اهللا ورسوله والدار ملا خري: يسار ثنا عارم بن الفضل عن أيب هالل عن قتادة عن أنس بن مالك قال 

  اآلخرة فقصره عليهن فأنزل اهللا عليه ال حيل لك النساء من بعد 

حدثنا أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي أنبأ أبو الوليد حسان بن حممد الفقيه القرشي ثنا أمحد  - ١٣١٢٦
دينار عن عطاء عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  بن احلسن بن عبد اجلبار ثنا حممد بن عباد ثنا سفيان عن عمرو بن

ما مات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت أحل له النساء قال الشافعي رضي اهللا عنه كأهنا تعين الاليت حظرن : 
عليه يف قوله ال حيل لك النساء من بعد وال أن تبدل هبن من أزواج قال وأحسب قول عائشة رضي اهللا عنها أحل 

  } خالصة لك من دون املؤمنني { إىل قوله } يا أيها النيب إنا أحللنا لك أزواجك { ء بقول اهللا عز و جل له النسا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم العدل ثنا السري بن خزمية ثنا موسى  - ١٣١٢٧
ل لك النساء من بعد وال أن تبدل هبن من أزواج ال حي: بن إمساعيل ثنا وهيب حدثين بن جريج يف قوله عز و جل 

قال بن جريج فحدثين عطاء عن عبيد بن عمري عن عائشة رضي اهللا عنها قالت ما تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم حىت أحل له أن يتزوج وإمنا أحل له من الاليت هاجرن معه وذلك بني يف اآلية واخلرب 

احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد اهللا  حدثنا أبو عبد اهللا - ١٣١٢٨
خطبين النيب صلى اهللا عليه و سلم فاعتذرت : بن موسى ثنا إسرائيل عن السدي عن أيب صاحل عن أم هانئ قالت 



قالت فلم } الاليت هاجرن معك { قوله إليه فعذرين وأنزل اهللا تبارك وتعاىل يا أيها النيب إنا أحللنا لك أزواجك إىل 
أكن أحل له مل أهاجر معه كنت من الطلقاء مجاع أبواب ما خص به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دون غريه مما 

إنا أحللنا لك { باب ما أبيح له من النساء أكثر من أربع قال اهللا تبارك وتعاىل  ٢٥( أبيح له وحظر على غريه 
فأحل له مع أزواجه وكن ذوات عدد من ليس له بزوج يوم } خالصة لك من دون املؤمنني { ه إىل قول} أزواجك 

أخربنا أبو عبد اهللا  - ١٣١٢٩أحل له من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خاالته الاليت هاجرن معه 
املثىن وحممد بن بشار ح وأخربنا  احلافظ أخربين أبو أمحد حممد بن حممد احلافظ ثنا أبو عروبة السلمي ثنا حممد بن

أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر قالوا ثنا 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدور على : معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن أنس رضي اهللا عنه قال 

نهار يف الساعة وهن إحدى عشرة قلت ألنس هل كان يطيق ذلك قال كنا نتحدث أنه أعطى نسائه من الليل وال
قوة ثالثني هذا لفظ حديث حممد بن أيب بكر ومبعناه حديث بن بشار ويف رواية بن املثىن قوة أربعني وقال عن أنس 

بن بشار وقال قوة ثالثني قال  رضي اهللا عنه وقال يف الساعة من الليل والنهار رواه البخاري يف الصحيح عن حممد
  البخاري وقال سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم تسع نسوة 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أمحد بن احلسني بن نصر  - ١٣١٣٠
ن قتادة أن أنس بن مالك رضي اهللا وأبو القاسم البغوي قاال أنبأ عبد األعلى بن محاد ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد ع

أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يطوف على نسائه يف الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة رواه : عنه حدثهم 
{ باب ما أبيح له من املوهوبة قال اهللا تبارك وتعاىل  ٢٦البخاري يف موضع آخر من كتابه عن عبد األعلى بن محاد 

أخربنا  - ١٣١٣١} ن وهبت نفسها للنيب إن أراد النيب أن يستنكحها خالصة لك من دون املؤمنني وامرأة مؤمنة إ
علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أمحد بن علي اخلراز ثنا منصور بن أيب مزاحم ح وأخربنا أبو عمرو 

ا منصور بن أيب مزاحم ثنا أبو سعيد املؤدب عن األديب البسطامي أنبا أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ أبو القاسم البغوي ثن
اليت وهبت نفسها للنيب صلى اهللا عليه و سلم خولة بنت : هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

حكيم أشار البخاري رمحه اهللا إىل هذه الرواية وأخرجه من حديث حممد بن فضيل عن هشام عن أبيه قال كانت 
  عنها من الاليت وهنب أنفسهن لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر هذه اللفظة من قول عروة  خولة رضي اهللا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة  - ١٣١٣٢
ى الاليت وهنب أنفسهن لرسول اهللا كنت أغار عل: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من { صلى اهللا عليه و سلم وأقول أهتب املرأة نفسها فلما انزل اهللا عز و جل 
فقلت واهللا ما أرى ربك إال يسارع لك يف هواك رواه البخاري يف الصحيح عن زكريا ورواه مسلم عن أيب } تشاء 

  ة كريب كالمها عن أيب أسام

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ١٣١٣٣
وهنب لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نساء : اجلبار ثنا يونس بن بكري عن زكريا بن أيب زائدة عن الشعيب قال 

ىت تويف ومل ينكحن بعده منهن أم شريك فذلك قوله تعاىل أنفسهن فدخل ببعضهن وأرجى بعضهن ومل يقرهبن ح
  ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فال جناح عليك كذا قال الشعيب 



وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد الصرييف قاال ثنا أبو العباس ثنا أمحد بن يونس عن عنبسة بن  - ١٣١٣٤
مل يكن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امرأة : اك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال األزهر عن مس

وهبت نفسها له فعلى هذا إن صح إسناده كأنه صلى اهللا عليه و سلم أرجاهن ومل يقبلهن وإن كانت حالال له واهللا 
  أعلم 

بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن  أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد - ١٣١٣٥
بشر رجل جبارية فقال رجل هبها يل فقال هي لك فسئل عنها سعيد بن املسيب : أيوب بن موسى بن قسيط قال 

   ٢٧فقال ال حتل اهلبة بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولو أصدقها سوطا أحلت 

  ين استدالال جبواز املوهوبةباب ما أبيح له من النكاح بغري ويل وبغري شاهد

ومبا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن حممد بن علي بن حممد بن سختويه ثنا موسى بن  - ١٣١٣٦
احلسن وحممد بن غالب وحممد بن علي بن بطحا قالوا ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة ثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي 

ية جارية فقيل يا رسول اهللا إنه وقعت يف سهم دحية جارية مجيلة قال فاشتراها وقع يف سهم دح: اهللا عنه قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بتسعة أرؤس مث دفعها إىل أم سليم تصنعها وهتيئها قال وأحسبه قال تعتد يف بيتها 

من قال فحصت األرض وهي صفية بنت حيي فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وليمتها التمر واألقط والس
أفاحيص وجىء باألنطاع فوضعت فيها مث جيء باألقط والسمن فشبع الناس قال وقد قال الناس ال ندري أتزوجها 

أم اختذها أم ولد قال فقالوا إن حجبها فهي امرأته وإن مل حيجبها فهي أم ولد فلما أراد أن يركبها حجبها حىت 
  جها رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن عفان قعدت على عجز البعري فعرفوا أنه قد تزو

أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٣١٣٧
ن ال نكاح إال بويل وشهود ومهر إال ما كا: إسحاق أنبأ بن األصبهاين ثنا شريك عن أيب هارون عن أيب سعيد قال 

   ٢٨من النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  باب ما أبيح له بتزويج اهللا وإذا جاز ذلك جاز أن يعقد على امرأة بغري

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا السري بن خزمية ثنا موسى  - ١٣١٣٨استئمارها 
ضي اهللا عنه قال ملا انقضت عدة زينب رضي اهللا عنها قال بن إمساعيل ثنا سليمان بن املغرية ثنا ثابت عن أنس ر

اذهب إليها فاذكرها علي قال زيد فانطلقت فلما رأيتها وجدهتا ختمر : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لزيد 
عجينها فلم أستطع أن أنظر إليها من عظمها يف صدري حني عرفت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يذكرها 

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يذكرك قالت ما أنا بصانعة شيئا حىت أؤامر ريب فقامت إىل مسجدها فقلت إ
ونزل القرآن وجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت دخل عليها بغري إذن قال أنس رضي اهللا عنه فلقد رأيتنا 

ال يتحدثون يف البيت بعد الطعام قال أنس أطعمنا عليها اخلبز واللحم حىت اشتد النهار فخرج الناس وبقي رج
رضي اهللا عنه فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واتبعته فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتبع حجر 

نسائه ويسلم عليهن فيقلن يا رسول اهللا كيف وجدت أهلك قال فما أدري أنا أخربته أن القوم قد خرجوا أو أخرب 



لبيت فدخل فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيين وبينه ونزل احلجاب ووعظ القوم مبا وعظوا فانطلق حىت أتى ا
} إن ذلكم كان عند اهللا عظيما { حىت بلغ } يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن لكم { فقال 

  أخرجه مسلم يف الصحيح من وجهني آخرين عن سليمان بن املغرية 

نا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ عبد اهللا بن أمحد بن سعد احلافظ ثنا حممد بن أخرب - ١٣١٣٩
إبراهيم البوشنجي ح وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق أنبأ يوسف بن 

: ابت عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال يعقوب القاضي قاال ثنا حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا محاد بن زيد عن ث
جاء زيد بن حارثة رضي اهللا عنه يشكو زينب رضي اهللا عنها فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اتق اهللا 
وأمسك عليك زوجك قال أنس فلو كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كامتا شيئا لكتم هذه قال فكانت تفتخر 

لى اهللا عليه و سلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجين اهللا عز و جل من فوق سبع مساوات رواه على أزواج النيب ص
  البخاري يف الصحيح عن أمحد عن حممد بن أيب بكر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو سهل أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن زياد القطان ثنا أمحد بن زهري بن  - ١٣١٤٠
كانت زينب بنت جحش رضي اهللا : عيسى بن طهمان قال مسعت أنسا رضي اهللا عنه يقول حرب ثنا أبو نعيم ثنا 

عنها تفتخر على أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم تقول إن اهللا أنكحين من السماء وفيها نزلت آية احلجاب قال 
ي ذلك يف وجهه فنزلت آية فقعد القوم يف بيت النيب صلى اهللا عليه و سلم مث جاء فخرج فجاء والقوم كما هم فرئ

رواه البخاري يف الصحيح عن خالد بن } يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن لكم { احلجاب 
   ٢٩حيىي عن عيسى بن طهمان 

  باب ما أبيح له من تزويج املرأة من غري استئمارها وإذا جاز ذلك جاز من

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو  - ١٣١٤١أوىل باملؤمنني من أنفسهم  غري استئمار وليها وجعله اهللا عز و جل
بكر أمحد بن سلمان الفقيه ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا عارم ثنا محاد بن زيد عن أيب حازم عن سهل بن سعد رضي 

من حاجة فقال رجل يا  أن امرأة أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فعرضت نفسها عليه فقال ما يل بالنساء: اهللا عنه 
رسول اهللا زوجنيها قال ما عندك قال ما عندي من شيء قال ما عندك من القرآن قال كذا وكذا قال قد ملكتكها 
مبا عندك من القرآن رواه البخاري يف الصحيح عن عارم ورواه عن عمرو بن عون عن محاد قال فقد زوجتكها مبا 

  محاد ورواه مسلم عن خلف بن هشام عن محاد معك من القرآن وكذا قال مسدد وغريه عن 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أبو عبد اهللا حممد بن نصر  - ١٣١٤٢
املروزي ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا أبو عامر العقدي ثنا فليح بن سليمان عن هالل بن علي عن عبد الرمحن بن أيب 

ما من مؤمن إال وأنا أوىل به يف الدنيا : أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  عمرة عن
فمن ترك ماال فلمواليه ومن ترك كأل أو ضياعا فأنا } النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم { واآلخرة اقرؤوا إن شئتم 

   ٣٠ عامر وليه رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد عن أيب

  باب ما أبيح له من النكاح يف اإلحرام



أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن سهل ثنا بن أيب عمر ثنا  - ١٣١٤٣
 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نكح: سفيان ثنا عمرو بن دينار عن أيب الشعثاء عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

وهو حمرم قال عمرو فحدثت بن شهاب حديث أيب الشعثاء فقال حدثين يزيد بن األصم أن النيب صلى اهللا عليه و 
سلم نكح وهو غري حمرم رواه البخاري يف الصحيح عن أيب غسان عن سفيان دون حديث بن شهاب ورواه مسلم 

قد رواه عن ميمونة بنت احلارث أن عن بن منري عن سفيان وذكر احلديث أي حديث بن شهاب ويزيد بن األصم 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تزوجها وهو حالل فالرواية خمتلفة يف نكاحه صلى اهللا عليه و سلم وهو حمرم فإن 

   ٣١صح أنه نكح وهو حمرم وقد قال ال ينكح احملرم وال ينكح فحينئذ يتصور التخصيص 

  هاباب ما روي من أنه تزوج صفية وجعل عتقها صداق

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو احلسن حممد بن احلسن بن احلسني بن منصور ثنا جعفر بن حممد  - ١٣١٤٤
أن النيب صلى : الفريايب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا محاد بن زيد عن ثابت وشعيب بن احلبحاب عن أنس رضي اهللا عنه 

  البخاري ومسلم مجيعا يف الصحيح عن قتيبة اهللا عليه و سلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها رواه 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين  - ١٣١٤٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعتق : ثنا إمساعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي اهللا عنه 

   ٣٢جها فسألت ثابتا ما أصدقها قال نفسها صفية وتزو

  باب ما أبيح له من سهم الصفي

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا قرة قال مسعت يزيد  - ١٣١٤٦
ر فقلنا كأنك من أهل كنا باملربد فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أدمي أمح: بن عبد اهللا يعين بن الشخري قال 

البادية قال أجل قلنا ناولنا هذه القطعة األدمي فناولناها فقرأنا ما فيها فإذا فيها من حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم إىل بين زهري بن أقيش أنكم إن شهدمت أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وأقمتم الصالة وآتيتم الزكاة 

املغنم وسهم النيب صلى اهللا عليه و سلم وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان اهللا ورسوله فقلنا من  وأديتم اخلمس من
   ٣٣كتب لك هذا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  باب ما أبيح له من أربعة أمخاس الفيء ومخس مخس الفيء والغنيمة

عقوب ثنا أمحد بن شيبان ثنا سفيان عن عمرو بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن ي - ١٣١٤٧
أرسل إيل عمر رضي اهللا عنه فدعاين فدخلت عليه وهو على : دينار عن الزهري عن مالك بن أوس بن احلدثان قال 

رمال فقال يا مالك إنه قد نزل علينا دواف من قومك فخذ هذا املال فاقسمه بينهم فقلت يا أمري املؤمنني ولذلك 
خذها عنك أيها الرجل فجلست فجاء يرفأ فقال هل لك يف عبد الرمحن وطلحة والزبري وسعد قال قل  غريي فقال

هلم فليدخلوا فدخلوا فقال هل لك يف علي وعباس قال قل هلما فليدخال فدخال وكل واحد منهما يكلم صاحبه 
لذي بإذنه تقوم السماوات واألرض هل فلما جلسوا قالوا يا أمري املؤمنني اقض بينهما وارمحهما قال أنشدكما اهللا ا



علمتما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إنا ال نورث ما تركناه صدقة يعين فقاال نعم مث قال ذلك لآلخرين 
فقال القوم نعم قال وقال إن أموال بين النضري كانت مما أفاء اهللا على رسوله مما مل يوجف املسلمون عليه خبيل وال 

ت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خالصة ينفق منها على أهله نفقة سنة وما بقي جعله يف الكراع ركاب فكان
  والسالح عدة يف سبيل اهللا مث هي للنيب صلى اهللا عليه و سلم خاصة أخرجاه من حديث سفيان خمتصرا 

نصر بن علي ثنا صفوان بن  وأخربنا أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا أبو داود ثنا - ١٣١٤٨
كانت : عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن مالك بن أوس قال كان فيما احتج به عمر رضي اهللا عنه أن قال 

لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث صفايا بنو النضري وخيرب وفدك فأما بنو النضري فكانت حبسا لنوائبه وأما 
ما خيرب فجزأها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة أجزاء جزئني بني املسلمني فدك فكانت حبسا البن السبيل وأ

وجزءا لنفقة أهله فما فضل عن نفقة أهله جعله بني فقراء املسلمني قال الشيخ رمحه اهللا واما اخلمس فاآلية ناطقة به 
   ٣٤مع ما روينا يف كتاب قسم الفيء واهللا تعاىل أعلم 

  أحد القولني باب احلمى له خاصة يف

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ أمحد بن إبراهيم ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث بن  - ١٣١٤٩
سعد حدثين يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن بن عباس رضي اهللا عنهما أن 

ال محى إال هللا ورسوله قال وبلغنا أن رسول اهللا صلى :  عليه و سلم الصعب بن جثامة قال قال رسول اهللا صلى اهللا
   ٣٥اهللا عليه و سلم محى النقيع وأن عمر محى الشرف والربذة رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري 

  باب دوام احلمى له خاص قد روينا يف كتاب احلج مرفوعا وموقوفا يف محى

   ٣٦( ه ال خيبط وال يعضد ولكن يهش هشا النيب صلى اهللا عليه و سلم أن

  باب دخول احلرم بغري إحرام والقتل فيه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ معاوية بن  - ١٣١٥٠
ن هارون ثنا قتيبة بن سعيد ثنا معاوية عمار الدهين ح قال وأخربين أبو بكر بن أيب دارم احلافظ بالكوفة ثنا موسى ب
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن عمار الدهين عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا األنصاري رضي اهللا عنه 

دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغري إحرام لفظ حديث قتيبة رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 
  وقتيبة 

خربنا أبو نصر حممد بن علي بن حممد الفقيه الشريازي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو أ - ١٣١٥١
عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن نصر وجعفر بن حممد قاال ثنا حيىي بن حيىي قال قلت ملالك حدثك بن شهاب 

لم دخل عام الفتح مكة وعلى رأسه مغفر فلما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و س: عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه 
نزعه جاءه رجل فقال يا رسول اهللا بن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اقتلوه رواه 

  مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأخرجه البخاري من أوجه عن مالك 



أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أمحد بن إبراهيم بن ملحان ثنا حيىي بن أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان  - ١٣١٥٢
أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث : بكري ثنا الليث عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب شريح العدوي 

عته أذناي إىل مكة ائذن يل أيها األمري أن أحدثك قوال قام به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زمن يوم الفتح مس
ووعاه قليب وأبصرته عيناي حني تكلم أنه محد اهللا وأثىن عليه مث قال إن مكة حرمها اهللا ومل حيرمها الناس فلم حيل 

المرىء يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يسفك هبا دما وال يعضد هبا شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول اهللا صلى اهللا 
ذن لرسوله ومل يأذن لكم وإمنا أذن يل ساعة من هنار وقد عادت حرمتها اليوم عليه و سلم فيها فقولوا له إن اهللا أ

كحرمتها باألمس فليبلغ الشاهد الغائب فقيل أليب شريح ماذا قال لك عمرو قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح 
وغريه ورواه مسلم عن ان احلرم ال يعيذ عاصيا وال فارا بدم وال فارا خبربة رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة 

   ٣٧قتيبة عن الليث واهللا أعلم 

  باب استباحة قتل من سبه أو هجاه امرأة كان أو رجال

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر حممد بن عمرو بن  - ١٣١٥٣
ا إسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة عن بن عباس البختري الرزاز ثنا علي بن إبراهيم ثنا احلارث بن منصور ثن

كانت أم ولد رجل على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم تكثر الوقيعة يف رسول اهللا صلى : رضي اهللا عنهما قال 
اهللا عليه و سلم وتشتمه فينهاها فال تنتهي ويزجرها فال تنزجر فلما كانت ذات ليلة فذكرت النيب صلى اهللا عليه و 

فوقعت فيه قال فلم أصرب أن قمت إىل املعول فأخذته فوضعته يف بطنها مث اتكيت عليها حىت قتلتها قال فوقع  سلم
طفالها بني رجليها متضمخان بالدم فأصبحت فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم قال فجمع الناس قال أنشد 

 قام قال فأقبل األعمى يعين القاتل وهو يتزلزل فذكر باهللا رجال رأى للنيب صلى اهللا عليه و سلم حقا فعل ما فعل إال
كلمة وقال أبو احلسني ذهبت عين فقال وإن كانت لرفيقة لطيفة ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك وتشتمك فأهناها 

فال تنتهي وأزجرها فال تنزجر فلما كان البارحة فذكرتك فوقعت فيك فلم أصرب أن قمت إىل املعول فوضعته يف 
  فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اشهدوا أن دمها هدر  بطنها

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود نا عثمان بن أيب شيبة وعبد اهللا بن اجلراح  - ١٣١٥٤
 أن يهودية كانت تشتم النيب صلى اهللا عليه و سلم وتقع: عن جرير عن مغرية عن الشعيب عن علي رضي اهللا عنه 

  فيه فخنقها رجل حىت ماتت فأبطل النيب صلى اهللا عليه و سلم دمها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق نا عثمان بن عمر نا  - ١٣١٥٥
أضرب عنقه يا  أن رجال سب أبا بكر رضي اهللا عنه فقلت أال: شعبة عن توبة العنربي عن أيب السوار عن أيب برزة 

  خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ال ليست هذه ألحد بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ نا عبد امللك بن حممد ثنا أبو األحوص العكربي  - ١٣١٥٦
ال : عد عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال ثنا حيىي بن إمساعيل الواسطي أنبأ إبراهيم بن س

يقتل أحد بسب أحد إال بسب النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أبو أمحد رمحه اهللا هذا احلديث يعرف بيحىي بن 
   ٣٨إمساعيل 



  باب ما يستدل به على أنه جعل سبه للمسلمني رمحة ويف ذلك كالدليل على أنه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا إمساعيل بن أمحد أنبأ حممد بن احلسن بن قتيبة ثنا حرملة أنبأ بن  - ١٣١٥٧له مباح 
وهب أخربين يونس عن بن شهاب حدثين سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

قيامة رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن اللهم فأميا عبد مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم ال: يقول 
  صاحل عن بن وهب ورواه مسلم عن حرملة بن حيىي 

أخربنا أبو علي الروذباري وأبو احلسني بن بشران قاال ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور  - ١٣١٥٨
أبو القاسم عبد اهللا بن إبراهيم بن بالويه نا عبد الرزاق ح وأخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنا 

املزكي ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي اهللا 
اللهم إين اختذت عندك عهدا لن ختلفه إمنا أنا بشر فأي املؤمنني : عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صالة وزكاة وقربة تقربه هبا يوم القيامة لفظ حديث السلمي رواه آذ
مسلم يف الصحيح يف بعض النسخ عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق وأخرجاه من حديث بن املسيب عن أيب 

  هريرة 

قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو - ١٣١٥٩
اللهم أميا : اجلبار ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

زكاة مؤمن سببته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له زكاة ورمحة وعن األعمش عن أيب سفيان عن جابر مثله وزاد فيه 
  وأجرا رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وأيب كريب عن أيب معاوية 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس  - ١٣١٦٠
أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد  حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري نا حجاج األعور قال بن جريج أخربين

إمنا أنا بشر وإين اشترطت على ريب أي عبد من املسلمني : اهللا يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  ضربته أو شتمته أن يكون ذلك زكاة وأجرا رواه مسلم يف الصحيح عن هارون بن عبد اهللا وغريه عن حجاج 

 احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب نا أمحد بن عبد أخربنا أبو عبد اهللا - ١٣١٦١
دخل على النيب صلى : اجلبار ثنا أبو معاوية عن األعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
ك هذان خريا فقال وما اهللا عليه و سلم رجالن فأغلظ هلما فقلت يا رسول اهللا ملن أصاب منك خريا ما أصاب من

علمت ما عاهدت عليه ريب قلت وما عاهدت عليه ربك قال قلت اللهم أميا مؤمن سببته أو لعنته فاجعلها له مغفرة 
   ٣٩وعافية وهكذا رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب عن أيب معاوية 

  باب الوصال له مباح ليس لغريه

زكي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق امل - ١٣١٦٢
يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك مالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي وغريمها أن نافعا 



واصل أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الوصال فقيل له إنك ت: حدثهم عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما 
فقال إين لست كهيئتكم إين أطعم وأسقى أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث مالك وثبت معناه من 

   ٤٠حديث أيب هريرة وأنس بن مالك وعائشة بنت الصديق رضي اهللا عنهم مجيعا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  باب كان ينام وال يتوضأ

فظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حسني بن حسن بن مهاجر ثنا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلا - ١٣١٦٣
هارون بن سعيد األيلي ثنا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن عبد ربه بن سعيد عن خمرمة بن سليمان عن 

يه و قال بت عند ميمونة زوج النيب صلى اهللا عل: كريب موىل عبد اهللا بن عباس عن بن عباس رضي اهللا عنهما أنه 
ها ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عندها تلك الليلة فتوضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قام Bسلم و

يصلي فقمت عن يساره فأخذين فجعلين عن ميينه فصلى يف تلك الليلة ثالث عشرة ركعة مث نام رسول اهللا صلى اهللا 
ن فخرج فصلى ومل يتوضأ قال عمرو فحدثت هبا بكري بن عليه و سلم حىت نفخ وكان إذا نام نفخ مث أتاه املؤذ

األشج فقال حدثين كريب بذلك رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد عن بن وهب ورواه مسلم عن هارون بن 
  سعيد 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود نا القعنيب عن مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا  - ١٣١٦٤
ثنا حممد بن يعقوب نا جعفر بن حممد نا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب  احلافظ

سألت عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم كيف كانت صالة رسول : سلمة بن عبد الرمحن قال 
اهللا عليه و سلم يزيد يف رمضان وال يف غريه اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف رمضان فقالت ما كان رسول اهللا صلى 

على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فال تسأل عن حسنهن وطوهلن مث يصلي أربعا فال تسأل عن حسنهن وطوهلن 
مث يصلي ثالثا قالت عائشة فقلت يا رسول اهللا أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيين تنامان وال ينام قليب لفظ 

  رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي  حديث القعنيب

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان املرادي ثنا عبد  - ١٣١٦٥
نس بن مالك اهللا بن وهب بن مسلم القرشي ثنا سليمان بن بالل ثنا شريك بن عبد اهللا بن أيب منر قال مسعت أ

ليلة أسري برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثالثة نفر قبل أن يوحى إليه : حيدثنا عن 
وهو نائم يف املسجد احلرام فقال أوهلم هو هو وقال أوسطهم هو خريهم وقال آخرهم خذوا خريهم فكانت تلك 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم تنام عينه وال ينام قلبه وكذلك األنبياء فلم يرهم حىت جاؤوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وا
عليهم الصالة والسالم تنام أعينهم وال تنام قلوهبم وذكر احلديث بطوله رواه البخاري عن عبد العزيز عن سليمان 

   ٤١ورواه مسلم عن هارون عن بن وهب 

  باب صالة التطوع قاعدا كصالته قائما وإن مل تكن به علة

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن قدامة بن أعني ثنا جرير عن  - ١٣١٦٦
منصور عن هالل بن يساف عن أيب حيىي عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال حدثت أن النيب صلى اهللا عليه 



صلي جالسا فوضعت يدي على رأسي فقال ما لك صالة الرجل قاعدا نصف الصالة فأتيته فوجدته ي: و سلم قال 
يا عبد اهللا بن عمرو قلت حدثت يا رسول اهللا انك قلت صالة الرجل قاعدا نصف الصالة وأنت تصلي قاعدا فقال 

   ٤٢أجل ولكن لست كأحد منكم رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن جرير واهللا أعلم 

  باب إليه ينسب أوالد بناته

ربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ أبو عبد اهللا الصويف ثنا أبو أخ - ١٣١٦٧
خيثمة ثنا بن عيينة عن أيب موسى عن احلسن عن أيب بكرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

عل اهللا أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من إن ابين هذا سيد يعين احلسن بن علي عليهما السالم ول: سلم يقول 
املسلمني رواه البخاري يف الصحيح عن مجاعة عن سفيان بن عيينة وقد مسى النيب صلى اهللا عليه و سلم ابنه حني 

  ولد ومسى أخويه بذلك حني ولدا فقال لعلي رضي اهللا عنه ما مسيت ابين 

عبيد ثنا عثمان بن عمر ثنا بن رجاء ثنا إسرائيل عن أيب  أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن - ١٣١٦٨
إسحاق ح وحدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن علي بن حممد الشيباين بالكوفة ثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري 

لد ملا أن و: ثنا جعفر بن عون ثنا يونس بن أيب إسحاق عن أبيه عن هانئ بن هانئ عن علي رضي اهللا عنه قال 
احلسن مسيته حربا فقال يل النيب صلى اهللا عليه و سلم ما مسيت ابين فقلت حربا قال هو احلسن فلما ولد احلسني 

مسيته حربا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ما مسيت ابين قلت حربا قال هو احلسني فلما ولد حمسن قال النيب صلى 
حمسن مث قال النيب صلى اهللا عليه و سلم إين مسيت بين هؤالء  اهللا عليه و سلم ما مسيت ابين قلت حربا قال هو

  بتسمية هارون بنيه شرب وشبري ومشرب لفظ حديث يونس ويف رواية إسرائيل أروين ابين ما مسيتموه والباقي مبعناه 

بن أخربنا أبو علي الروذباري وأبو عبد اهللا احلسني بن عمر بن برهان الغزال وأبو احلسني حممد  - ١٣١٦٩
احلسني بن الفضل القطان وغريهم قالوا ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن عرفة ثنا علي بن ثابت اجلزري 

نزل على رسول : عن بكري بن مسمار موىل عامر بن سعد قال مسعت عامر بن سعد يقول قال سعد رضي اهللا عنه 
  يهما حتت ثوبه وقال اللهم هؤالء أهلي وأهل بييت اهللا صلى اهللا عليه و سلم الوحي فأدخل عليا وفاطمة وابن

{ ملا نزلت هذه اآلية : وروى حامت بن إمساعيل عن بكري بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه قال  - ١٣١٧٠
دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال } ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 

ء أهلي حدثناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا جعفر اخللدي وأبو بكر بن بالويه قاال ثنا موسى بن هارون نا قتيبة اللهم هؤال
   ٤٣بن سعيد ثنا حامت بن إمساعيل فذكره رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة 

  باب األنساب كلها منقطعة يوم القيامة إال نسبه

ن بن يعقوب وإبراهيم بن عصمة قاال ثنا السري بن خزمية ثنا معلى أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا احلس - ١٣١٧١
بن أسد ثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي بن احلسني ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو 

بيه علي بن العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق حدثين أبو جعفر عن أ



ملا تزوج عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أم كلثوم بنت علي رضي اهللا عنهم أتى جملسا يف مسجد : احلسني قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني القرب واملنرب للمهاجرين مل يكن جيلس فيه غريهم فدعوا له بالربكة فقال أما واهللا 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إال ما دعاين إىل تزوجيها إال أين مسعت ر
  ما كان من سبيب ونسيب لفظ حديث بن إسحاق وهو مرسل حسن وقد روى من أوجه أخر موصوال ومرسال 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ دعلج بن أمحد ثنا موسى بن هارون ثنا سفيان بن وكيع بن اجلراح  - ١٣١٧٢
أن عمر بن اخلطاب رضي : نا روح بن عبادة ثنا بن جريج أخربين بن أيب مليكة أخربين حسن بن حسن عن أبيه ث

اهللا عنه خطب إىل علي رضي اهللا عنه أم كلثوم فقال له علي رضي اهللا عنه أهنا تصغر عن ذلك فقال عمر مسعت 
يامة إال سبيب ونسيب فأحببت أن يكون يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم الق

من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سبب ونسب فقال علي رضي اهللا عنه حلسن وحسني زوجا عمكما فقاال هي 
امرأة من النساء ختتار لنفسها فقام علي رضي اهللا عنه مغضبا فأمسك احلسن رضي اهللا عنه بثوبه وقال ال صرب على 

  فزوجاه  هجرانك يا أبتاه قال

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا أبو  - ١٣١٧٣
سعيد موىل بين هاشم ثنا عبد اهللا بن جعفر قال حدثتنا أم بكر بنت املسور بن خمرمة عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن 

فاطمة مضغة مين يقبضين ما قبضها : ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنه قال املسور بن خمرمة رضي اهللا عنه عن رسو
  ويبسطين ما بسطها وأن األنساب يوم القيامة تنقطع غري نسيب وسبيب وصهري 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ أبو سهل بن زياد ثنا إمساعيل بن إسحاق نا إسحاق بن حممد  - ١٣١٧٤
 بن جعفر الزهري عن أم بكر بنت املسور بن خمرمة عن املسور بن خمرمة رضي اهللا عنه قال قال الفروي ثنا عبد اهللا

ينقطع كل نسب إال نسيب وسبيب وصهري هكذا رواه مجاعة عن عبد اهللا بن : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ٤٤جعفر دون بن أيب رافع يف إسناده 

  يبه وإن كان يف الصالةباب ما أبيح له من أن يدعو املصلي فيج

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب نا إبراهيم بن  - ١٣١٧٥
مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرمحن عن حفص بن عاصم عن أيب سعيد بن املعلى 

دعاه وهو يصلي فصلى مث أتاه فقال ما منعك أن جتيبين إذ دعوتك قال  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم: األنصاري 
مث قال } يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم اآلية { إين كنت أصلي فقال أمل يقل اهللا عز و جل 

احلمد هللا رب {  أال أعلمك أعظم سورة يف القرآن قال فكأنه نسيها أو نسي قلت يا رسول اهللا الذي قلت يل قال
   ٤٥وهي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيته أخرجه البخاري يف الصحيح من حديث شعبة } العاملني 

  باب كان ماله بعد موته قائما على نفقته وملكه



ثنا  أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن إبراهيم بن ملحان - ١٣١٧٦
أن : بن بكري ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا أخربته 

فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أرسلت إىل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه تسأله مرياثها من رسول اهللا 
دك وما بقي من مخس خيرب قال أبو بكر رضي اهللا عنه إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مما أفاء اهللا باملدينة وف

صلى اهللا عليه و سلم قال ال نورث ما تركناه صدقة إمنا يأكل آل حممد يف هذا املال وإين واهللا ال أغري شيئا من 
و سلم صدقة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن حاهلا اليت كانت عليه يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وألعملن فيها مبا عمل به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وذكر احلديث رواه البخاري يف الصحيح عن بن بكري 
  وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الليث 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٣١٧٧
الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب يعقوب أنبأ 

جعفر ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا حممد بن حيىي بن أيب عمر املكي ثنا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة 
ال يقتسم ورثيت دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة : رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٤٦عاملي فهو صدقة رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر وأخرجه البخاري من حديث مالك عن أيب الزناد 

  باب دخوله املسجد جنبا كذا قال أبو العباس والصواب إن صح اخلرب فيه لبثه

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد  - ١٣١٧٨كافة على اجلنابة واهللا أعلم يف املسجد جنبا فالعبور دون اللبث جائز لل
بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار نا حممد بن يونس ثنا الفضل بن دكني نا بن أيب غنية عن أيب اخلطاب اهلجري 

لم فوجه خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و س: عن حمدوج الذهلي عن جسرة عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت 
هذا املسجد فقال أال ال حيل هذا املسجد جلنب وال حلائض إال لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعلي وفاطمة 

  واحلسن واحلسني أال قد بينت لكم األمساء أن ال تضلوا 

ه اهللا أخربنا أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي احلافظ قال مسعت بن محاد يقول قال البخاري رمح - ١٣١٧٩
قال الشيخ رمحه اهللا قد روي هذا من وجه : حمدوج الذهلي عن جسرة قاله بن أيب غنية عن أيب اخلطاب فيه نظر 

  آخر عن جسرة وفيه ضعف 

أخربناه أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو احلسن حممد بن احلسن بن إمساعيل  - ١٣١٨٠
زة التمار قال مسعت عطاء بن مسلم يذكر عن إمساعيل بن أمية عن جسرة عن أم السراج ثنا مطني ثنا حيىي بن مح

أال إن مسجدي حرام على كل حائض من : سلمة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  النساء وكل جنب من الرجال إال على حممد وأهل بيته علي وفاطمة واحلسن واحلسني رضي اهللا عنهم 

أخربنا أبو بكر الفارسي أنبأ أبو إسحاق األصبهاين أنا أبو أمحد بن فارس قال قال البخاري فذكر رواية  - ١٣١٨١
حمدوج عن جسرة مث قال البخاري وقال أفلت عن جسرة عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

بن فضيل عن سامل بن أيب حفصة عن عطية عن أيب وال يصح هذا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقد روى حممد : 



سعيد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعلي رضي اهللا عنه يا علي ال حيل ألحد جينب يف هذا 
املسجد غريي وغريك أنبأنيه أبو عبد الرمحن السلمي أن أبا حممد عبد اهللا بن حممد بن علي بن زياد أخربهم قال 

حممد بن إسحاق بن خزمية نا علي بن املنذر ثنا بن فضيل ثنا سامل بن أيب حفصة فذكره وروي ذلك أيضا من  حدثنا
   ٤٧وجه آخر عن عطية وعطية هو بن سعد العويف غري حمتج به واهللا سبحانه وتعاىل أعلم 

  باب ما أبيح له من احلكم لنفسه وقبول قول من شهد له بقوله وإن جاز ذلك

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ أبو  - ١٣١٨٢لولده وولد ولده  جاز أن حيكم
أسامة عبد اهللا بن حممد بن أسامة احلليب ثنا احلجاج بن أيب منيع الرصايف حدثين جدي عن الزهري قال حدثين 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : و سلم عمارة بن خزمية أن عمه أخربه وكان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم ابتاع فرسا من رجل من األعراب فاستتبعه ليقضيه مثن فرسه فاسرع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املشي 
وأبطأ األعرايب وطفق رجال يعترضون األعرايب فساوموه بالفرس وال يشعرون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

بعضهم األعرايب يف السوم على مثن الفرس الذي ابتاعه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما قد ابتاعه حىت زاد 
زاده نادى األعرايب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه أو ألبيعنه فقام رسول 

فقال له أولست قد ابتعته منك فقال األعرايب ال اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني مسع نداء األعرايب حىت أتاه األعرايب 
واهللا ما بعتك قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بلى قد ابتعته منك فطفق الناس يلوذون برسول اهللا صلى 

اهللا عليه و سلم وباألعرايب ومها يتراجعان وطفق األعرايب يقول هلم شهيدا يشهد أين بايعتك فمن جاء من املسلمني 
ال لألعرايب ويلك إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يكن يقول إال حقا حىت جاء خزمية فاستمع ما يراجع ق

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويراجع األعرايب وطفق األعرايب يقول هلم شهداء يشهدون أين بايعتك قال خزمية 
و سلم على خزمية قال مب تشهد قال بتصديقك يا رسول اهللا أنا أشهد أنك قد بايعته فأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

   ٤٨فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شهادة خزمية شهادة رجلني واهللا أعلم 

  باب ما أبيح له من القضاء بعلمه ويف قضاء غريه بعلم نفسه قوالن

تمار هبمذان ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن علي بن أمحد ال - ١٣١٨٣
أبو اليمان احلكم بن نافع ثنا شعيب عن الزهري قال وحدثين عروة بن الزبري أن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها 

جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول اهللا واهللا ما كان على ظهر األرض أهل خباء أحب إيل أن : قالت 
خبائك مث ما أصبح اليوم على ظهر األرض أهل خباء أحب إيل أن يعزوا من أهل خبائك مث قالت إن يذلوا من أهل 

أبا سفيان رجل ممسك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا فقال هلا ال حرج عليك أن تطعميهم باملعروف 
   ٤٩رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهري 

  باب تركه اإلنكار على من شرب بوله ودمه

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ثنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن حامد العطار ثنا  - ١٣١٨٤
أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار ثنا حيىي بن معني عن حجاج عن بن جريج قال أخربتين حكيمة بنت أميمة عن أميمة 



لنيب صلى اهللا عليه و سلم كان يبول يف قدح من عيدان مث وضع حتت سريره فبال فوضع حتت سريره أن ا: أمها 
فجاء فأراده فإذا القدح ليس فيه شيء فقال المرأة يقال هلا بركة كانت ختدمه ألم حبيبة جاءت معها من أرض 

  احلبشة أين البول الذي كان يف هذا القدح قالت شربته يا رسول اهللا 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبدان نا حممد بن غالب نا موسى بن إمساعيل  - ١٣١٨٥
احتجم رسول اهللا صلى : أبو سلمة ثنا هنيد بن القاسم قال مسعت عامر بن عبد اهللا بن الزبري حيدث عن أبيه قال 

أو كلب أو إنسان قال فتنحيت عنه فشربته مث  اهللا عليه و سلم وأعطاين دمه وقال أذهب فواره ال يبحث عنه سبع
أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ما صنعت قلت صنعت الذي أمرتين قال ما أراك إال قد شربته قلت نعم قال 
ماذا تلقى أميت منك قال أبو جعفر وزادين بعض أصحاب احلديث عن أيب سلمة قال فريون أن القوة اليت كانت يف 

قوة دم النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الشيخ رمحه اهللا وروي ذلك من أوجه آخر عن أمساء بنت أيب  بن الزبري من
  بكر وعن سلمان يف شرب بن الزبري رضي اهللا عنهم دمه وروي عن سفينة أنه شربه 

يم بن أسباط قاال أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار وإبراه - ١٣١٨٦
احتجم النيب صلى اهللا عليه و سلم مث : ثنا سريج بن يونس ثنا بن أيب فديك ثنا برية بن عمر بن سفينة عن جده قال 

قال يل خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطري أو قال الناس والدواب شك بن أيب فديك قال فتغيبت به فشربته 
   ٥٠حك قال مث سألين فأخربته أين شربته فض

  باب قسم شعره بني أصحابه

أخربنا أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب أنبأ احلسن بن حممد الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة  - ١٣١٨٧
ملا رمى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن هشام عن حممد بن سريين عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال 

احلالق شقه األمين فحلقه فناوله أبا طلحة مث ناوله شقه األيسر فحلقه وأمره أن يقسم بني اجلمرة وحنر هديه ناول 
  الناس رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر عن سفيان 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو النضر الفقيه أنبأ صاحل بن حممد احلافظ ثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد  - ١٣١٨٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن عون عن حممد بن سريين عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه  بن العوام عن

ملا حلق شعره يوم النحر تفرق الناس وأخذوا شعره فأخذ أبو طلحة منه طائفة قال بن سريين ألن يكون عندي منه 
سعيد بن سليمان دون قول بن سريين شعرة أحب إيل من الدنيا وما فيها رواه البخاري يف الصحيح عن صاعقة عن 

  ويذكر عن أيوب وبن عون وعاصم األحول عن بن سريين عن عبيدة أنه قال هذا القول 

أخربنا أبو سهل حممد بن نصرويه بن أمحد املروزي ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن خنب ثنا أبو إسحاق  - ١٣١٨٩
لقد رأيت : املغرية عن ثابت عن أنس رضي اهللا عنه قال إمساعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب ثنا سليمان بن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واحلالق حيلقه وقد أطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إال يف يد رجل 
   ٥١أخرجه مسلم يف الصحيح من وجه آخر عن سليمان بن املغرية 



  باب طعام الفجاءة

جاءة ولقد فاجأه أبو الدرداء على طعامه فأمره بأكله وكان ذلك له خاصا صلى قال أبو العباس وهنى عن طعام الف
اهللا عليه و سلم قال الشيخ رمحه اهللا أنا ال أحفظ حديث النهي عن طعام الفجاءة هكذا من وجه يثبت مثله والذي 

  أحفظه مما يف بعض معناه 

نا أبو داود ثنا مسدد ثنا درست بن زياد عن أبان ما أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ث - ١٣١٩٠
من دعي فلم : بن طارق عن نافع قال قال عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

جيب فقد عصى اهللا ورسوله ومن دخل على غري دعوة دخل سارقا وخرج مغريا وهذا ورد يف الرجل يدخل على 
ه يأكل ليأكل معه وقد روي حديث بنفي التخصيص الذي تومهه أبو العباس يف طعام النيب صلى آخر وهو يعلم أن

  اهللا عليه و سلم يف قصة أيب الدرداء 

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن سعيد النسوي ثنا حممد بن  - ١٣١٩١
:  أنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن أيب الزبري عن جابر رضي اهللا عنه أنه اهليثم العكربي ثنا سعيد بن أيب مرمي

قال أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما من شعب اجلبل وقد قضى حاجته وبني أيدينا متر على ترس أو 
  جحفة فدعوناه إليه فأكل معنا وما مس ماء أخرجه أبو داود يف كتاب السنن 

أهنم كانوا يأكلون مترا : ذلك أيضا عن عمرو بن احلارث عن أيب الزبري عن جابر رضي اهللا عنه وروي  - ١٣١٩٢
على ترس قال فمر بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد جاء من الغائط فقلنا هلم فقعد فأكل معنا من التمر ومل 

حممد بن إبراهيم البوشنجي نا سعيد بن حفص ميس ماء أخربناه أبو سعيد الصرييف أنبأ حيىي بن منصور القاضي ثنا 
  ثنا موسى بن أعني عن عمرو بن احلارث فذكره 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي نا مسدد نا حيىي  - ١٣١٩٣
أن األشعث بن قيس دخل على  :بن سعيد عن سفيان قال حدثين زبيد عن عمارة بن عمري عن قيس بن السكن 

عبد اهللا يوم عاشوراء وهو يأكل فقال يا أبا حممد ادنه تأكل فقال إين صائم قال كنا نصومه مث ترك رواه مسلم يف 
   ٥٢الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن حيىي ويف هذا أخبار كثرية وكل ذلك ينفي التخصيص واهللا أعلم 

  عك لزيادة األجر ومل يذكره أبو العباس رمحهباب ما خص به من زيادة الو

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا  - ١٣١٩٤اهللا 
حممد بن عبيد اهللا بن املنادي ثنا حممد بن عبيد ثنا األعمش ح وأخربنا أبو عبد الرمحن حممد بن عبد الرمحن بن حممد 

حمبور الدهان ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار العطاردي ثنا أبو معاوية الضرير عن بن 
دخلت على النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو : األعمش عن إبراهيم التيمي عن احلارث بن سويد عن عبد اهللا قال 

إين أوعك كما يوعك رجالن منكم قال  يوعك فمسسته فقلت يا رسول اهللا إنك توعك وعكا شديدا قال أجل
قلت ألن لك أجرين قال نعم والذي نفسي بيده ما على األرض من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إال حط اهللا 



عنه خطاياه كما حتط الشجرة ورقها رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب وغريه عن أيب معاوية وأخرجه البخاري 
   ٥٣اىل أعلم من أوجه عن األعمش واهللا تع

  باب لن ميوت نيب حىت خيري بني الدنيا واآلخرة

أخربنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة ح وأخربنا أبو  - ١٣١٩٥
بة عن سعد بن عبد اهللا احلافظ واللفظ له أنبأ أبو العباس احملبويب ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن مشيل أنبأ شع

كنا نسمع أن نبيا ال ميوت حىت خيري بني الدنيا : إبراهيم قال مسعت عروة بن الزبري قال قالت عائشة رضي اهللا عنها 
مع الذين { واآلخرة قالت وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف وجعه الذي تويف فيه أخذته حبة فسمعته يقول 

قالت فظننته خري بني الدنيا } يقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا أنعم اهللا عليهم من النبيني والصد
   ٥٤واآلخرة أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من أوجه عن شعبة 

  باب ما خص به من أن أزواجه أمهات املؤمنني وأنه حيرم نكاحهن من بعده على

وما كان لكم أن تؤذوا { وقال } أنفسهم وأزواجه أمهاهتم النيب أوىل باملؤمنني من { مجيع العاملني قال اهللا جل ثناؤه 
أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ سليمان بن  - ١٣١٩٦اآلية } رسول اهللا وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا 

د بن أمحد اللخمي ثنا احلسن بن العباس الرازي ثنا حممد بن محيد ثنا مهران بن أيب عمر ثنا سفيان الثوري عن داو
قال رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم لو قد : أيب هند عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنه قال 

مات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لتزوجت عائشة أو أم سلمة فأنزل اهللا عز و جل وما كان لكم أن تؤذوا 
ه أبدا إن ذلكم كان عند اهللا عظيما قال سليمان مل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال أن تنكحوا أزواجه من بعد

  يروه عن سفيان إال مهران 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن  - ١٣١٩٧
حف النيب أوىل باملؤمنني من مر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بغالم وهو يقرأ يف املص: عمرو عن جبالة أو غريه قال 

أنفسهم وأزواجه أمهاهتم وهو أب هلم فقال يا غالم حكها قال هذا مصحف أيب فذهب إليه فسأله فقال إنه كان 
  يلهيين القرآن ويلهيك الصفق باألسواق 

ذيفة ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن عمرو البزار ببغداد ثنا إسحاق بن احلسن ثنا أبو ح - ١٣١٩٨
وهو أب هلم } النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم { كان يقرأ هذه اآلية : يونس عن طلحة عن عطاء عن بن عباس أنه 

  } وأزواجه أمهاهتم { 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ إسحاق بن  - ١٣١٩٩
أنه قال المرأته إن : د الرمحن السلمي عن أيب إسحاق عن صلة عن حذيفة رضي اهللا عنه منصور ثنا عيسى بن عب

شئت أن تكوين زوجيت يف اجلنة فال تزوجي بعدي فإن املرأة يف اجلنة ألخر أزواجها يف الدنيا فلذلك حرم اهللا على 
  أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم أن ينكحن بعده ألهنن أزواجه يف اجلنة 



أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا بن أيب قماش ثنا بن عائشة ثنا أبو عوانة عن فراس  - ١٣٢٠٠
 ٥٥يا أمه فقالت أنا أم رجالكم لست بأمك : عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي اهللا عنها أن امرأة قالت هلا 

ه بناته ويف ذلك داللة على أن قوله أمهاهتم يعين يف باب تسمية أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم وبناته وتزوجي
معىن دون معىن وذلك أهنم ال حيل هلم نكاحهن حبال وال حيرم عليهم نكاح بناهتن لو كان هلن بنات كما حيرم عليهم 

  نكاح بنات أمهاهتم الاليت ولدهنم أو أرضعنهم 

القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن  أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل - ١٣٢٠١
درستويه ثنا يعقوب بن سفيان حدثين احلجاج بن أيب منيع ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن 
: يعقوب ثنا أبو أسامة احلليب ثنا حجاج بن أيب منيع الرصايف حدثين جدي عبيد اهللا بن أيب زياد عن الزهري قال 

أة تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خدجية بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي تزوجها يف أول امر
اجلاهلية وأنكحه إياها أبوها خويلد فولدت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم القاسم وبه كان يكىن والطاهر وزينب 

 صلى اهللا عليه و سلم فتزوجها أبو العاص بن ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي اهللا عنهم فأما زينب بنت رسول اهللا
الربيع بن عبد العزى بن عبد مشس بن عبد مناف يف اجلاهلية فولدت أليب العاص جارية امسها أمامة فتزوجها علي 
بن أيب طالب رضي اهللا عنه بعد ما توفيت فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رضي اهللا عنها فتويف علي 

عنه وعنده أمامة رضي اهللا عنها فخلف على أمامة بعد علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه املغرية بن نوفل  رضي اهللا
بن احلارث بن عبد املطلب بن هاشم فتوفيت عنده وأم أيب العاص بن الربيع هالة بنت خويلد بن أسد وخدجية 

سلم فتزوجها عثمان بن عفان رضي اهللا عنه يف رضي اهللا عنها خالته أخت أمه وأما رقية بنت النيب صلى اهللا عليه و 
اجلاهلية فولدت له عبد اهللا بن عثمان وبه كان يكىن أول مرة حىت كين بعد ذلك بعمرو بن عثمان وبكل كان يكىن 
مث توفيت رقية رضي اهللا عنها زمن بدر فتخلف عثمان رضي اهللا عنه على دفنها فذلك منعه أن يشهد بدرا وقد كان 

فان رضي اهللا عنه هاجر إىل أرض احلبشة وهاجرت معه برقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عثمان بن ع
وتوفيت رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم قدم زيد بن حارثة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وجها أيضا عثمان بن عفان رضي اهللا عنه بشريا بفتح بدر وأما أم كلثوم بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتز
بعد أختها رقية رضي اهللا عنها مث توفيت عنده ومل تلد له شيئا وأما فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فتزوجها علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فولدت له حسن بن علي األكرب وحسني بن علي وهو املقتول بالعراق 
ثوم فهذا ما ولدت فاطمة من علي رضي اهللا عنهما فأما زينب فتزوجها عبد اهللا بن جعفر بالطف وزينب وأم كل

ص [ فماتت عنده وقد ولدت له علي بن عبد اهللا بن جعفر وأخا له آخر يقال له عون وأما أم كلثوم فتزوجها عمر 
مل يزل ينهم له حىت تويف  بن اخلطاب رضي اهللا عنه فولدت له زيد بن عمر ضرب ليايل قتال بن مطيع ضربا]  ٧١

مث خلف على أم كلثوم بعد عمر عون بن جعفر فلم تلد له شيئا حىت مات مث خلف على أم كلثوم بعد عون بن 
جعفر حممد بن جعفر فولدت له جارية يقال هلا بثينة نعشت من مكة إىل املدينة على سرير فلما قدمت املدينة توفيت 

اخلطاب وعون بن جعفر وحممد بن جعفر عبد اهللا بن جعفر فلم تلد له شيئا مث خلف على أم كلثوم بعد عمر بن 
حىت ماتت عنده وتزوجت خدجية رضي اهللا عنها قبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجلني األول منهما عتيق بن 

خدجية بنت عائذ بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم فولدت له جارية فهي أم حممد بن صيفي املخزومي مث خلف على 
خويلد بعد عتيق بن عائذ أبو هالة التميمي وهو من بين أسد بن عمرو بن متيم فولدت له هندا وتوفيت خدجية مبكة 

قبل خروج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل املدينة وقبل أن تفرض الصالة وكانت أول من آمن برسول اهللا 



علم أنه سئل عنها فقال هلا بيت من قصب اللؤلؤ ال صخب فيه وال صلى اهللا عليه و سلم من النساء فزعموا واهللا أ
نصب مث تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عائشة رضي اهللا عنها بعد خدجية وكان قد أري يف النوم مرتني 

 يقال هي امرأتك وعائشة يومئذ بنت ست سنني فنكحها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبكة وهي ابنة ست سنني
مث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بين بعائشة رضي اهللا عنها بعد ما قدم املدينة وعائشة يوم بىن هبا بنت تسع 

سنني وعائشة بنت أيب بكر بن أيب قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
بكرا واسم أيب بكر رضي اهللا عنه عتيق واسم أيب قحافة غالب بن فهر فتزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

عثمان وتزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حفصة بنت عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن 
عبد اهللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر كانت قبله حتت بن حذافة بن قيس بن 

سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب مات عنها موتا وتزوج رسول اهللا صلى  عدي بن حذافة بن
اهللا عليه و سلم أم سلمة وامسها هند بنت أيب أمية بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم كانت قبله حتت أيب 

أليب سلمة سلمة بن أيب سلمة  سلمة وامسه عبد اهللا بن عبد األسد بن هالل بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم فولدت
ولد بأرض احلبشة وزينب بنت أيب سلمة وكان أبو سلمة وأم سلمة ممن هاجر إىل أرض احلبشة وكانت أم سلمة من 

آخر أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم وفاة بعده ودرة بنت أيب سلمة وتزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
س بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد مش

كانت قبله حتت السكران بن عمرو بن عبد مشس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن 
غالب بن فهر وتزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أم حبيبة بنت أيب سفيان بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن 

عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر وكانت قبله حتت عبيد اهللا بن جحش بن 
رئاب من بين أسد بن خزمية مات بأرض احلبشة نصرانيا وكانت معه بأرض احلبشة فولدت أم حبيبة لعبيد اهللا بن 

ى اهللا عليه و سلم أم حبيبة عثمان بن عفان جحش جارية يقال هلا حبيبة واسم أم حبيبة رملة أنكح رسول اهللا صل
رضي اهللا عنه من أجل أن أم حبيبة أمها صفية عمة عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أخت عفان ألبيه وأمه وقدم بأم 

حبيبة على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شرحبيل بن حسنة وتزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زينب بنت 
ن بين أسد بن خزمية وأمها امسها أميمة بنت عبد املطلب بن هاشم عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه جحش بن رئاب م

و سلم وكانت قبله حتت زيد بن حارثة الكليب موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذي ذكر اهللا عز و جل يف 
سلم وفاة بعده وهي أول امرأة جعل القرآن امسه وشأنه وشأن زوجه وهي أول نساء رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

عليها النعش جعلته هلا أمساء بنت عميس اخلثعمية أم عبد اهللا بن جعفر كانت بأرض احلبشة فرأهتم يصنعون النعش 
فصنعته لزينب يوم توفيت وتزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زينب بنت خزمية وهي أم املساكني وهي من بين 

عامر بن صعصعة ويف رواية يعقوب بن هالل بن عامر بن صعصعة كانت قبله حتت عبد اهللا عبد مناف بن مالك بن 
بن جحش بن رئاب قتل يوم أحد فتوفيت ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حي مل تلبث معه إال يسريا وتزوج 

ن عبد اهللا بن هالل بن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميمونة بنت احلارث بن حزن بن جبري بن اهلزم بن رويبة ب
عامر بن صعصعة وهي اليت وهبت نفسها للنيب صلى اهللا عليه و سلم تزوجت قبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
رجلني األول منهما بن عبد ياليل بن عمرو الثقفي مات عنها مث خلف عليها أبو رهم بن عبد العزى بن أيب قيس بن 

عامر بن لؤي بن غالب بن فهر وسىب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن
جويرية بنت احلارث بن أيب ضرار بن احلارث بن عائذ بن مالك بن املصطلق من خزاعة واملصطلق امسه خزمية يوم 



ضري يوم واقع بين املصطلق باملريسيع وسىب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صفية بنت حيي بن أخطب من بين الن
خيرب وهي عروس بكنانة بن أيب احلقيق فهذه إحدى عشرة امرأة دخل هبن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقسم 
عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف خالفته لنساء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اثين عشر ألفا لكل امرأة وقسم 

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قسم هلما وحجبهما وتزوج جلويرية وصفية ستة آالف ألهنما كانتا سبيا وقد كا
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العالية بنت ظبيان بن عمرو من بين أيب بكر بن كالب ومل يدخل هبا فطلقها ويف 

  رواية يعقوب فدخل هبا فطلقها 

ها Bالنيب صلى اهللا عليه و سلم ووهبذا اإلسناد عن الزهري أن عروة بن الزبري أخربه أن عائشة زوج  - ١٣٢٠٢
دخل الضحاك بن سفيان من بين أيب بكر بن كالب على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له وبيين : قالت 

وبينهما احلجاب يا رسول اهللا هل لك يف أخت أم شبيب وأم شبيب امرأة الضحاك ويف رواية يعقوب فدل الضحاك 
ب عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث ذكر الباقي قال الزهري وتزوج بن سفيان من بين أيب بكر بن كال

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امرأة من بين عمرو بن كالب أخوة أيب بكر بن كالب رهط زفر بن احلارث 
صلى اهللا عليه  فدخل عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرأى هبا بياضا فطلقها ومل يدخل هبا وتزوج رسول اهللا

و سلم أخت بين اجلون الكندي وهم حلفاء بين فزارة فاستعاذت فقال هلا لقد عذت بعظيم فاحلقي بأهلك فطلقها 
ومل يدخل هبا وكانت له سرية قبطية يقال هلا مارية فولدت له غالما يقال له إبراهيم فتويف وقد مأل املهد وكانت له 

أهل الكتاب من بين خناقة وهم بطن من بين قريظة فأعتقها رسول اهللا صلى  وليدة يقال هلا رحيانة بنت مشعون من
  اهللا عليه و سلم ويزعمون أهنا قد احتجبت 

أخربنا أبو احلسني أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أصبغ بن فرج أخربين بن وهب عن  - ١٣٢٠٣
اليت طلقها تزوجت قبل أن حيرم اهللا نساءه فنكحت بن عم  بلغنا أن العالية بنت ظبيان: يونس عن بن شهاب قال 

  هلا وولدت فيهم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن  - ١٣٢٠٤
تزوج أمساء بنت  :عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

كعب اجلونية فلم يدخل هبا حىت طلقها وتزوج عمرة بنت زيد إحدى نساء بين كالب مث بين الوحيد وكانت قبله 
عند الفضل بن عباس بن عبد املطلب فطلقها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل ان يدخل هبا فسمى اللتني مل 

  يسمهما الزهري ومل يذكر العالية 

ربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا نصر أمحد بن سهل يقول مسعت صاحل بن حممد يقول مسعت أخ - ١٣٢٠٥
يا بين تدري مل مسي عثمان ذو النورين قلت ال : عبد اهللا بن عمر بن أبان اجلعفي يقول قال يل خايل حسني اجلعفي 
الساعة لغري عثمان بن عفان رضي اهللا عنه فلذلك  أدري قال مل جيمع اهللا بني ابنيت نيب منذ خلق اهللا آدم إىل أن تقوم

مسي ذو النورين قال الشافعي رضي اهللا عنه وأن زينب بنت أم سلمة تزوجت يعين عبد اهللا بن زمعة وأن الزبري بن 
العوام تزوج أمساء بنت أيب بكر وأن طلحة تزوج ابنته األخرى ومها أختا أم املؤمنني وعبد الرمحن بن عوف تزوج 

جحش وهي أخت أم املؤمنني زينب يعين ابنة جحش أم حبيبة بنت جحش وذلك بني يف األحاديث ويف كل بنت 
ذلك داللة على أن أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم صرن أمهات املؤمنني ومل تصر بناهتن أخواهتم وال أخواهتن 



لسنت كأحد من النساء إن اتقينت قال } يا نساء النيب { باب قول اهللا عز و جل  ٥٦خاالهتم واهللا تعاىل أعلم 
أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم  - ١٣٢٠٦الشافعي رمحه اهللا عز و جل فأباهنن من نساء العاملني 

اإلمام أنبأ عبد اخلالق بن احلسن السقطي ثنا عبد اهللا بن ثابت أخربين أيب عن اهلذيل عن مقاتل بن سليمان قال يعين 
تنظرن إىل الوحي فأننت أحق الناس بالتقوى وقال : و جل فإنكن معشر أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم اهللا عز 

قبله يا نساء النيب من يأت منكن بفاحشة مبينة قال مقاتل يعين العصيان للنيب صلى اهللا عليه و سلم يضاعف هلا 
ومن يقنت منكن هللا { ذاهبا على اهللا هينا العذاب ضعفني يف اآلخرة وكان ذلك على اهللا يسريا يقول وكان ع

يف اآلخرة بكل صالة أو صيام أو } وتعمل صاحلا نؤهتا أجرها مرتني { يعين ومن يطع منكن اهللا ورسوله } ورسوله 
صدقة أو تكبرية أو تسبيحة باللسان مكان كل حسنة تكتب عشرين حسنة وأعتدنا هلا رزقا كرميا يعين حسنا وهي 

ا يستدل به على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف سوى ما ذكرنا ووصفنا من خصائصه من احلكم باب م ٥٧اجلنة 
بني األزواج فيما حيل منهن وحيرم باحلادث ال خيالف حالله حالل الناس قال الشافعي رمحه اهللا فمن ذلك أنه كان 

بو علي إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أ - ١٣٢٠٧يقسم لنسائه 
حضرنا مع بن عباس رضي اهللا عنهما جنازة : جعفر بن حممد الوراق ثنا جعفر بن عون أنبأ بن جريج عن عطاء قال 

ميمونة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم بسرف فقال بن عباس هذه ميمونة رضي اهللا عنها إذا رفعتم 
وال تزلزلوا أرفقوا فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان عنده تسع نسوة يقسم لثمان  نعشها فال تزعزعوا

وواحدة مل يكن يقسم هلا قال عطاء واليت مل يكن يقسم هلا صفية أخرجاه يف الصحيح من حديث بن جريج هكذا 
هبت يومها من عائشة رضي يقول عطاء أن اليت مل يقسم هلا صفية واألخبار املوصولة تدل على أهنا سودة حيث و

  اهللا عنها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ إمساعيل بن حممد بن الفضل بن حممد الشعراين ثنا جدي ثنا بن أيب  - ١٣٢٠٨
أن رسول اهللا صلى : أويس حدثين سليمان بن بالل عن هشام بن عروة قال أخربين أيب عن عائشة رضي اهللا عنها 

أل يف مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون اهللا عليه و سلم كان يس
حيث شاء فكان يف بيت عائشة رضي اهللا عنها حىت مات عندها صلى اهللا عليه و سلم قالت عائشة رضي اهللا عنها 

ط ريقه ريقي قالت دخل فمات يف اليوم الذي كان يدور علي يف بييت فقبض وأن رأسه لبني سحري وحنري وخال
عبد الرمحن بن أيب بكر ومعه سواك يسنت به فنظر إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت أعطين هذا السواك يا 
عبد الرمحن فأعطانيه فقضمته مث مضغته فأعطيته رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاسنت به وهو مستند إىل صدري 

  خاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام صلى اهللا عليه و سلم رواه الب

أخربنا أبو علي الروذباري وأبو احلسني بن بشران قاال ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر  - ١٣٢٠٩
رضي اهللا عنها قالت ثنا عاصم بن علي بن عاصم ثنا عباد بن عباد ثنا عاصم األحول عن معاذة العدوية عن عائشة 

ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك { كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يستأذننا يف يوم أحدانا بعد ما أنزلت : 
فقالت هلا معاذة فما كنت تقولني لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا استأذن قالت أقول إن كان ذاك } من تشاء 

ه البخاري يف الصحيح من وجه آخر عن عاصم األحول وأخرجه مسلم عن إيل مل أوثر على نفسي أحدا أخرج
سريج بن يونس عن عباد بن عباد قال الشافعي رمحه اهللا وكان إذا أراد سفرا أقرع بينهن فأيتهن خرج سهمها 

  خرج هبا 



حيىي الشهيد ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حيىي بن حممد بن - ١٣٢١٠
أبو الربيع العتكي نا فليح بن سليمان عن بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبري وسعيد بن املسيب وعلقمة بن 

كان النيب : وقاص وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم ورضي عنها قالت 
را أقرع بني أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج هبا معه رواه البخاري صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد أن خيرج سف

ومسلم يف الصحيح عن أيب الربيع قال الشافعي رضي اهللا عنه فهذا لكل من له أزواج من الناس قال الشافعي رضي 
واجك وأنا اهللا تعاىل عنه ومن ذلك أنه أراد فراق سودة فقالت ال تفارقين ودعين حىت حيشرين اهللا عز و جل يف أز

  أهب يومي وليليت ألخيت عائشة رضي اهللا عنها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ علي بن عيسى بن إبراهيم ثنا إبراهيم بن أيب طالب وعبد اهللا بن حممد  - ١٣٢١١
امرأة ما رأيت : قاال ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

يف مسالخها مثل سودة من امرأة فيها حدة فلما كربت قالت يا رسول اهللا جعلت يومي منك لعائشة فكان رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقسم لعائشة يومني يومها ويوم سودة رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن 

  جرير وأخرجه البخاري خمتصرا من وجه آخر عن هشام 

خربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن يونس ثنا عبد الرمحن بن أيب أ - ١٣٢١٢
يا بن أخيت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و : الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة رضي اهللا عنها 
يوم إال وهو يطوف علينا مجيعا فيدنو من كل  سلم ال يفضل بعضنا على بعض يف القسم من مكثه عندنا وكان قل

امرأة من غري مسيس حىت يبلغ الذي هو يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة بنت زمعة حني أسنت وفرقت أن 
يفارقها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا يومي لعائشة فقبل ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ول يف ذلك أنزل اهللا تعاىل ويف أشباهها أراه قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فال سلم منها قال تق
  جناح عليهما اآلية 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ١٣٢١٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طلق سودة فلما خرج : عن أبيه اجلبار ثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة 

إىل الصالة أمسكت بثوبه فقالت ما يل يف الرجال من حاجة ولكين أريد أن أحشر يف أزواجك قال فرجعها وجعل 
د بن يومها لعائشة رضي اهللا عنها وكان يقسم هلا بيومها ويوم سودة قال الشافعي رمحه اهللا وقد فعلت ابنة حمم

  مسلمة شبيها هبذا حني أراد زوجها طالقها 

أخربنا أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب نا سعدان بن نصر نا سفيان بن عيينة عن الزهري  - ١٣٢١٤
كانت ابنة حممد بن مسلمة عند رافع بن خديج فكره منها أما كربا وأما غري ذلك فأراد : عن سعيد بن املسيب قال 

فقالت ال تطلقين وأمسكين واقسم يل ما شئت فاصطلحا على صلح فجرت السنة بذلك ونزل القرآن وإن  طالقها
  امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ١٣٢١٥
ام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أيب سلمة عن أم حبيبة بنت أيب سفيان الشافعي أنبأ أنس بن عياض عن هش



يا رسول اهللا هل لك يف أخيت بنت أيب سفيان فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاعل : رضي اهللا عنها قالت 
يف خري  ماذا قالت تنكحها قال أختك قالت نعم قال أو حتبني ذلك قالت نعم لست لك مبخلية وأحب من شركين

أخيت قال فإهنا ال حتل يل قالت فقلت فواهللا لقد أخربت أنك ختطب ابنة أيب سلمة قال ابنة أم سلمة قالت نعم قال 
فواهللا لو مل تكن ربيبيت يف حجري ما حلت يل أهنا البنة أخي من الرضاعة أرضعتين وأباها ثويبة فال تعرضن علي 

  ديث هشام والزهري عن عروة بناتكن وال أخواتكن أخرجاه يف الصحيح من ح

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر أنبأ أبو يعلى ثنا زهري بن حرب ثنا أبو  - ١٣٢١٦
يا رسول اهللا : معاوية ثنا األعمش عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن السلمي عن علي رضي اهللا عنه قال قلت 

نا قال وعندكم شيء قال قلنا نعم ابنة محزة قال فقال فإهنا ال حتل يل هي ابنة أخي من ما لك تنوق يف قريش وتدع
باب الدليل على أنه صلى اهللا عليه و سلم ال يقتدى به  ٥٨الرضاعة رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب 

بن احلسن قاال ثنا أبو أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر  - ١٣٢١٧فيما خص به ويقتدى به فيما سواه 
العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد الوهاب الثقفي قال مسعت حيىي بن سعيد يقول 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر أبا بكر رضي اهللا عنه : حدثين بن أيب مليكة أن عبيد بن عمري الليثي حدثه 
حلديث إىل أن قال فمكث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مكانه وجلس إىل جنب احلجر أن يصلي بالناس فذكر ا

حيذر الفنت وقال إين واهللا ال ميسك الناس علي بشيء إال أين ال أحل إال ما أحل اهللا يف كتابه وال أحرم إال ما حرم 
  اهللا يف كتابه 

د بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حمم - ١٣٢١٨
ال ميسكن الناس علي بشيء وإين ال : بن عيينة بإسناده يعين عن طاوس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

فيه أنه أحل هلم إال ما أحل اهللا هلم وال أحرم عليهم إال ما حرم اهللا قال الشافعي رمحه اهللا هذا منقطع ولو ثبت فبني 
على ما وصفت إن شاء اهللا تعاىل قال ال ميسكن الناس علي ومل يقل ال ميسكوا عين بل قد أمر بأن ميسك عنه وأمر 

  اهللا جل ثناؤه بذلك 

قال الشافعي أنبأ بن عيينة عن أيب النضر عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا  - ١٣٢١٩
ني أحدكم متكئا على أريكته يأتيه األمر مما أمرت به أو هنيت عنه فيقول ال أدري ما وجدنا ال ألف: عليه و سلم قال 

يف كتاب اهللا اتبعناه قال الشافعي رمحه اهللا فقد أمر باتباع ما أمر به واجتناب ما هنى عنه وفرض اهللا ذلك يف كتابه 
عن الرسول صلى اهللا عليه و سلم مث عن داللته  على خلقه وما يف أيدي الناس من هذا إال ما متسكوا به عن اهللا مث

ولكن قوله إن كان قاله ال ميسكن الناس علي بشيء يدل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا كان مبوضع 
القدوة فقد كانت له خواص أبيح له فيها ما مل يبح للناس وحرم عليه فيها ما مل حيرم على الناس فقال ال ميسكن 

يء من الذي يل أو علي دوهنم فإن كان مما علي ويل دوهنم فال ميسكن به وذلك مثل أن اهللا جل الناس علي بش
خالصة لك من دون { ثناؤه أحل له من عدد النساء ما شاء وأن يستنكح املرأة إذا وهبت نفسها له وقال اهللا تعاىل 

لم بني أكثر من أربع ونكح امرأة بغري مهر فلم يكن ألحد أن يقول قد مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و س} املؤمنني 
وأخذ صفيا من املغنم وكان له مخس اخلمس فال يكون ذلك للمؤمنني بعده وال لوالهتم كما يكون له ألن اهللا قد بني 

يف كتابه وعلى لسان رسوله صلى اهللا عليه و سلم أن ذلك له دوهنم وفرض اهللا أن خيري أزواجه يف املقام معه 



يكن ألحد أن يقول علي أن أخري امرأيت على ما فرض اهللا على رسوله صلى اهللا عليه و سلم وهذا  والفراق فلم
معىن قول النيب صلى اهللا عليه و سلم إن كان قاله ال ميسكن على الناس بشيء قال الشيخ وإمنا توقف الشافعي 

يؤكده إال أن كان حمموال على ما قاله رمحه اهللا يف صحة اخلرب فقال إن كان قاله ألن احلديث مرسل وليس معه ما 
  الشافعي رمحه اهللا فيكون واضحا ولألصول موافقا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد اهللا بن  - ١٣٢٢٠
ن معدي كرب الكندي صاحب النيب صلى صاحل أن معاوية بن صاحل أخربه قال ثنا احلسن بن جابر أنه مسع املقدام ب

حرم النيب صلى اهللا عليه و سلم أشياء يوم خيرب منها احلمار األهلي وغريه فقال رسول اهللا : اهللا عليه و سلم يقول 
صلى اهللا عليه و سلم يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته حيدث حبديثي فيقول بيين وبينكم كتاب اهللا فما 

استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإن ما حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما حرم وجدنا فيه حالال 
  اهللا عز و جل وكذلك رواه عبد الرمحن بن مهدي عن معاوية بن صاحل 

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد العزيز  - ١٣٢٢١
ما تركت شيئا مما أمركم : لدراوردي عن عمرو بن أيب عمرو عن املطلب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ا

اهللا به إال وقد أمرتكم به وال تركت شيئا مما هناكم اهللا عنه إال وقد هنيتكم عنه قال الشافعي رمحه اهللا فما مل يكن فيه 
قبل عنه فإمنا قبل بفرض اهللا عز و جل واهللا سبحانه وتعاىل أعلم  وحي فقد فرض اهللا يف الوحي اتباع سنته فمن
   ٥٩مجاع أبواب الترغيب يف النكاح وغري ذلك 

  باب الرغبة يف النكاح

 (  
واهللا جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل { وقال جل ثناؤه } وجعل منها زوجها ليسكن إليها { قال اهللا تعاىل 

  ال الشافعي رمحه اهللا فقيل إن احلفدة األصهار وقال فجعله نسبا وصهرا ق} لكم من أزواجكم بنني وحفدة 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخربين بن  - ١٣٢٢٢
بد اهللا بن قال قال يل ع: شعيب أخربين شيبان عن عاصم بن أيب النجود أنه حدثهم عن زر بن حبيش األسدي 

  مسعود ما احلفدة قال قلت ولد الرجل قال ال ولكنه األختان 

ورواه بن عيينة عن عاصم فقال ال هم األصهار أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا  - ١٣٢٢٣
  فذكره : أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان 

سف األصبهاين أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ثنا أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يو - ١٣٢٢٤
كنت أمشي مع عبد : احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم عن علقمة قال 

يا أبا عبد الرمحن اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه فلقيه عثمان بن عفان رضي اهللا عنه مبىن فجعل حيدثه فقال له عثمان 
أال نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك فقال عبد اهللا أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول 



اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن 
اء رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وغريه عن أيب معاوية وأخرجه مل يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وج

  البخاري من وجه آخر عن األعمش 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن بشران السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن  - ١٣٢٢٥
دخلنا على عبد اهللا وعنده : الرمحن بن يزيد قال علي بن عفان ثنا بن منري عن األعمش عن عمارة بن عمري عن عبد 

علقمة واألسود فحدث حبديث ال أراه حدث به إال من أجلي كنت أحدث القوم سنا فقال عبد اهللا رضي اهللا عنه 
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شبابا ال جند شيئا فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 

ض للبصر وأحصن للفرج ومن مل يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فإنه له وجاء أخرجه البخاري ومسلم يف فإنه أغ
  الصحيح من أوجه عن األعمش 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا بن أيب مرمي  - ١٣٢٢٦
جاء ثالثة رهط إىل أزواج النيب صلى اهللا عليه و : مسع أنسا رضي اهللا عنه قال  ثنا حممد بن جعفر أخربين محيد أنه

سلم يسألون عن عبادة النيب صلى اهللا عليه و سلم فلما أخربوا هبا كأهنم تقالوها فقالوا وأين حنن من النيب صلى اهللا 
فأصلي الليل أبدا وقال اآلخر إين أصوم عليه و سلم وقد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا 

الدهر فال أفطر وقال اآلخر أنا أعتزل النساء وال أتزوج أبدا فجاء النيب صلى اهللا عليه و سلم إليهم فقال أنتم 
الذين قلتم كذا وكذا أما إين ألخشاكم هللا عز و جل وأتقاكم له لكين أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء 

يت فليس مين رواه البخاري يف الصحيح عن سعيد بن أيب مرمي وأخرجه مسلم من حديث ثابت فمن رغب عن سن
  عن أنس رضي اهللا عنه 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن الوليد الفحام ثنا أسود بن عامر ثنا  - ١٣٢٢٧
ن حممد بن عبدان النيسابوري ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب محاد بن سلمة ح وأخربنا أبو عثمان سعيد بن حممد ب

احلافظ ثنا حيىي بن حممد ثنا علي بن عثمان الالحقي ثنا محاد بن سلمة أنا ثابت عن أنس بن مالك أن نفرا من 
تزوج سألوا أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم عن سريرته فقال بعضهم ال أ: أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 

النساء وقال بعضهم ال أكل اللحم وقال بعضهم ال أنام على فراش وقال بعضهم أصوم وال أفطر فبلغ ذلك النيب 
صلى اهللا عليه و سلم فقام ومحد اهللا وأثىن عليه مث قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكين أصلي وأنام وأصوم وافطر 

حديث أيب عثمان وحديث الروذباري خمتصر ليس فيه حكاية وأتزوج النساء فمن رغب عن سنيت فليس مين لفظ 
  أقواهلم أخرجه مسلم يف الصحيح من وجه آخر عن محاد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا حممد بن الليث ثنا علي بن  - ١٣٢٢٨
: د بن جبري قال قال يل عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما احلكم ثنا أبو عوانة عن رقبة عن طلحة األيامي عن سعي

  تزوج فإن خرينا كان أكثرنا نساء يعين النيب صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن احلكم 

أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٣٢٢٩
إسحاق الصغاين ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن بن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عبيد بن سعد عن النيب صلى 



من أحب فطريت فليسنت بسنيت ومن سنيت النكاح وروى ذلك عن أيب حرة عن احلسن عن : اهللا عليه و سلم قال 
  أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

نا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا عبد الوهاب بن أخرب - ١٣٢٣٠
ما رأيت للمتحابني مثل : عطاء عن بن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  النكاح وهذا مرسل 

بن ميسرة عن طاوس عن بن عباس عن رسول اهللا صلى  وقد رواه حممد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم - ١٣٢٣١
مل يروا للمتحابني يف اهللا مثل التزوج أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو حممد عبد اهللا بن يوسف : اهللا عليه و سلم أنه قال 

اهللا بن إمالء وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عبد 
  يوسف التنيسي أبو حممد أنا حممد بن مسلم الطائفي فذكره 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني بن احلسن القطان ثنا علي بن احلسن  - ١٣٢٣٢
م أنبأ أمحد بن بن أيب عيسى اهلاليل ثنا موسى بن إمساعيل ح وأخربنا اإلمام أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهي

إبراهيم بن إمساعيل ثنا مطني ثنا علي بن اجلعد قاال ثنا سالم أبو املنذر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن 
إمنا حبب إيل من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيين يف الصالة لفظ : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبب إيل من الدنيا تابعه سيار بن حامت عن حديث علي ويف رواية موسى قال قا

  جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس وروى ذلك مجاعة من الضعفاء عن ثابت واهللا أعلم 

أخربنا أبو طاهر اإلمام وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٣٢٣٣
أ عبد الوهاب بن عطاء عن بن جريج حدثين ميمون أبو املغلس عن أيب جنيح عن النيب صلى اهللا عليه و إسحاق أنب

  من كان موسرا ألن ينكح فلم ينكح فليس منا هذا مرسل : سلم أنه قال 

أبو  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا الضحاك بن خملد - ١٣٢٣٤
: عاصم عن حممد بن عجالن عن املقربي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ثالثة كلهم حق على اهللا عوهنم اجملاهد يف سبيل اهللا والناكح يريد العفاف واملكاتب يريد األداء 

د بن عبد الرمحن الثقفي البصري نا عمرو بن علي أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا أمح - ١٣٢٣٥
: ثنا حممد بن ثابت البصري عن أيب غالب عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

تزوجوا فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة وال تكونوا كرهبانية النصارى ويف هذا أخبار كثرية يف أسانيدها ضعف 
ذكرناه غنية قال الشافعي رمحه اهللا وبلغنا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من مات له ثالثة من الولد مل  وفيما

  متسه النار 

أخربناه أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد ثنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا إمساعيل بن إسحاق  - ١٣٢٣٦
المها عن مالك بن أنس عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب القاضي ثنا عمرو بن مرزوق وأبو مصعب الزهري ك



ال ميوت ألحد من املسلمني ثالثة من الولد : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
فتمسه النار إال حتلة القسم أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث مالك قال الشافعي رمحه اهللا ويقال إن 

  ل لريفع بدعاء ولده من بعده قال الشافعي رمحه اهللا وهذا قول سعيد بن املسيب الرج

وقد أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا علي بن احلسن اهلاليل ثنا حجاج  - ١٣٢٣٧
ه عن رسول اهللا صلى اهللا بن منهال ثنا محاد بن زيد عن عاصم بن هبدلة عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عن

  إن اهللا لريفع العبد الدرجة فيقول رب أين يل هذه الدرجة فيقول بدعاء ولدك لك : عليه و سلم قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس الدوري ثنا أبو النضر هاشم بن  - ١٣٢٣٨
إين ألكره نفسي على : ن قيس قال قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه واهللا القاسم ثنا حممد بن طلحة عن اهلجنع ب

  اجلماع رجاء أن خيرج اهللا مين نسمة تسبح اهللا 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع  - ١٣٢٣٩
أن بن عمر رضي اهللا عنهما أراد أن ال ينكح فقالت له : بن دينار  بن سليمان أنبأ الشافعي ثنا سفيان عن عمرو

   ٦٠حفصة تزوج فإن ولد لك ولد فعاش من بعدك دعوا لك 

  باب النهي عن التبتل واإلخصاء

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن إبراهيم بن ملحان ثنا  - ١٣٢٤٠
 ثنا الليث حدثين عقيل عن بن شهاب أخربين سعيد بن املسيب أنه مسع سعد بن أيب وقاص رضي اهللا حيىي بن بكري

أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل فنهاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك ولو أجاز له الختصينا : عنه يقول 
  أخرجه مسلم يف الصحيح من وجه آخر عن الليث 

د اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو اليمان أخربنا أبو عب - ١٣٢٤١
احلكم بن نافع أنبأ شعيب بن أيب محزة عن الزهري أخربين سعيد بن املسيب أنه مسع سعد بن أيب وقاص رضي اهللا 

واه البخاري يف الصحيح عن أيب لقد ردد ذلك على عثمان بن مظعون ولو أجاز له التبتل الختصينا ر: عنه يقول 
  اليمان 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا عمران هو بن موسى ثنا عثمان هو بن أيب شيبة ثنا  - ١٣٢٤٢
كنا نغزو مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس لنا نساء : جرير عن إمساعيل عن قيس قال مسعت عبد اهللا يقول 

ستخصي فنهانا عن ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث رخص لنا أن ننكح املرأة بالثوب مث قرأ علينا فقلنا أال ن
رواه البخاري يف } يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم وال تعتدوا إن اهللا ال حيب املعتدين { 

  بة الصحيح عن قتيبة عن جرير ورواه مسلم عن عثمان بن أيب شي

أخربنا أبو عمرو البسطامي ثنا أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ احلسن بن سفيان ثنا حرملة أنبأ بن وهب  - ١٣٢٤٣
أتيت رسول اهللا صلى : أخربين يونس عن بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 



ف على نفسي العنت وال أجد ما أتزوج النساء فأذن يل اهللا عليه و سلم فقلت يا رسول اهللا إين رجل شاب وإين أخا
أن أختصي قال فسكت عين مث قلت له مثل ذلك فسكت عين مث قلت له مثل ذلك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم يا أبا هريرة قد جف القلم مبا أنت الق فاختص على ذلك أو دع أخرجه البخاري يف الصحيح فقال وقال 

   ٦١وهب فذكره واهللا أعلم  أصبغ أخربين بن

  باب استحباب التزوج بذات الدين

أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري ثنا أبو عبد اهللا حممد بن  - ١٣٢٤٤
ال ثنا مسدد ثنا يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود قا

حيىي حدثين عبيد اهللا حدثين سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
تنكح النساء ألربع ملاهلا وحلسبها وجلماهلا ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك رواه البخاري يف الصحيح : قال 

  بن حرب وغريه عن حيىي بن سعيد عن مسدد ورواه مسلم عن زهري 

أخربنا عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق األزرق  - ١٣٢٤٥
تزوج امرأة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلقى : عن عبد امللك عن عطاء عن جابر رضي اهللا عنه أنه 

سلم فقال له يا جابر تزوجت قال نعم قال بكرا أم ثيبا قال ثيبا قال أفال بكرا تالعبها قال يا النيب صلى اهللا عليه و 
رسول اهللا كان يل أخوات فخشيت أن تدخل بيين وبينهن قال فذاك أما إن املرأة تنكح على دينها وماهلا ومجاهلا 

  امللك بن أيب سليمان  فعليك بذات الدين تربت يداك أخرجه مسلم يف الصحيح من وجه آخر عن عبد

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل البزاز ثنا أمحد بن منصور املروزي  - ١٣٢٤٦
ثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ ثنا حيوة أخربنا شرحبيل بن شريك أنه مسع أبا عبد الرمحن احلبلي حيدث عن عبد اهللا بن 

إن الدنيا كلها متاع وخري متاع الدنيا املرأة : ا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال عمرو رضي اهللا عنهم
  الصاحلة رواه مسلم يف الصحيح عن بن منري عن املقرئ 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد الوهاب  - ١٣٢٤٧
ن أنبأ عبد الرمحن بن زياد ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حممد بن أنبأ جعفر بن عو

عبيد اهللا ثنا أبو بدر ثنا عبد الرمحن بن زياد ثنا عبد اهللا بن يزيد عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال مسعت 
حلسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن وال تنكحوا النساء ال تنكحوا النساء : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

ألمواهلن فعسى أمواهلن أن تطغيهن وانكحوهن على الدين فألمة سوداء خرقاء ذات دين أفضل لفظ حديث بن 
   ٦٢بشران ويف رواية أيب زكريا رمحه اهللا حرباء واهللا أعلم 

  باب استحباب التزويج باألبكار

ري أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري ثنا جعفر بن حممد أخربنا أبو علي الروذبا - ١٣٢٤٨
: القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة ثنا حمارب بن دثار قال مسعت جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما يقول 



ولعاهبا قال تزوجت فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما تزوجت قلت تزوجت ثيبا فقال ما لك والعذارى 
شعبة فذكرت ذلك لعمرو بن دينار فقال عمرو بن دينار مسعت جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه يقول قال يل رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهال جارية تالعبها وتالعبك رواه البخاري يف الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجه 

  آخر عن شعبة 

بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا أخربنا أبو احلسن علي  - ١٣٢٤٩
عارم وسليمان ومسدد يتقاربون يف اللفظ واللفظ لسليمان قالوا ثنا محاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن 

تزوجت امرأة ثيبا فقال يل تويف عبد اهللا وترك سبع بنات أو تسع بنات قال جابر ف: عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تزوجت يا جابر فقلت نعم قال بكرا أو ثيبا قلت بل ثيبا يا رسول اهللا قال فهال 
جارية تالعبها وتالعبك وتضاحكها وتضاحكك قلت يا رسول اهللا إن عبد اهللا تويف وترك سبع بنات أو قال تسع 

ن فأحببت أن آتيهن بامرأة تقوم عليهن فقال بارك اهللا لك أو قال خريا رواه بنات وإين كرهت أن آتيهن مبثله
  البخاري يف الصحيح عن عارم ومسدد ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي وغريه عن محاد بن زيد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن أمحد بن عيسى بن عبدك الرازي ببغداد ثنا حممد بن أيوب ثنا  - ١٣٢٥٠
: ن أيب أويس حدثين أخي عن سليمان بن بالل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قلت ب

يا رسول اهللا أرأيت لو أنك نزلت واديا فيه شجر قد أكل منها ووجدت شجرة مل يؤكل منها يف أيها كنت ترعى 
 صلى اهللا عليه و سلم مل يتزوج بكرا غريها رواه قال يف الشجرة اليت مل يؤكل منها قالت فأنا هي تعين أن رسول اهللا

  البخاري عن إمساعيل بن أيب أويس 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو بكر القاضي وأبو حممد بن يوسف وأبو سعيد بن أيب  - ١٣٢٥١
ض بن وثيق عن حممد بن طلحة بن عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا الفي

الطويل التيمي أخربين عبد الرمحن بن سامل بن عبد الرمحن عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
عليكم باألبكار فإهنن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسري قال أبو عبد اهللا والقاضي يف روايتهما بن : سلم 

  عومي بن ساعدة 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا خلف بن عمرو العنربي ثنا عبد اهللا بن  - ١٣٢٥٢
بإسناده : الزبري احلميدي ثنا حممد بن طلحة حدثين عبد الرمحن بن سامل بن عبد الرمحن بن عومي بن ساعدة فذكر 

   ٦٣بلغين عنه أنتق أرحاما يريد أكثر أوالدا  حنوه وعبد الرمحن بن عومي ليست له صحبة قال القعنيب فيما

  باب استحباب التزوج بالودود الولود

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن  - ١٣٢٥٣
بن يسار قال جاء رجل إىل رسول اهللا هارون ثنا املستلم بن سعيد ثنا منصور بن زاذان عن معاوية بن قرة عن معقل 

يا رسول اهللا إين أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إال أهنا ال تلد أفأتزوج هبا : صلى اهللا عليه و سلم فقال 



فنهاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث أتاه الثانية فقال له مثل ذلك فنهاه مث أتاه الثالثة فقال له مثل ذلك فقال 
  صلى اهللا عليه و سلم تزوجوا الولود الودود فإين مكاثر بكم األمم  رسول اهللا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا إبراهيم بن أيب  - ١٣٢٥٤
 عليه كان رسول اهللا صلى اهللا: العباس ثنا خلف بن خليفة حدثين حفص بن أخي أنس عن أنس رضي اهللا عنه قال 

  و سلم يأمرنا بالباءة وينهانا عن التبتل هنيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األنبياء يوم القيامة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا أبو عاصم عن بن  - ١٣٢٥٥
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل أي النساء خري قال اليت : ي اهللا عنه عجالن عن املقربي عن أيب هريرة رض

  تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وال ختالفه يف نفسها وال ماهلا 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أبو األزهر ثنا أبو صاحل عبد اهللا بن  - ١٣٢٥٦
خري : ى بن علي بن رباح عن أبيه عن أيب أذينة الصديف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال صاحل حدثين موس

نسائكم الودود الولود املواتية املواسية إذا اتقني اهللا وشر نسائكم املتربجات املتخيالت وهن املنافقات ال يدخل 
ن يسار عن النيب صلى اهللا عليه و سلم اجلنة منهن إال مثل الغراب األعصم وروي بإسناد صحيح عن سليمان ب

  مرسال إىل قوله إذا اتقني اهللا 

وأخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنبأ أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل البزاز ثنا أمحد  - ١٣٢٥٧
: ة عن أبيه أنه قال بن حفص بن عبد اهللا حدثين أيب حدثين إبراهيم بن طهمان عن يونس بن عبيد عن معاوية بن قر

خطب عمر رضي اهللا عنه الناس فقال ما استفاد عبد بعد إميان باهللا خريا من امرأة حسنة اخللق ودود ولود وما 
استفاد عبد بعد كفر باهللا فاتنة شرا من امرأة حديدة اللسان سيئة اخللق واهللا إن منهن غنما ال حيذى منه وإن منهن 

  غالال يفتدى منه 

خربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حيىي بن أيب وأ - ١٣٢٥٨
بكري ثنا شعبة قال معاوية بن قرة أبو إياس أخربين قال مسعت أيب حيدث عن عمر رضي اهللا عنه قال وكان أدركه 

سالم خريا من امرأة حسناء حسنة اخللق ودود ولود واهللا ما أفاد رجل فائدة بعد اإل: قال قال عمر رضي اهللا عنه 
واهللا ما أفاد رجل فائدة بعد الشرك باهللا شرا من امرأة سيئة اخللق حديدة اللسان واهللا إن منهن لغال ما يفدي عنه 

   ٦٤وغنما ما حيذى منه 

  باب الترغيب يف التزويج من ذي الدين واخللق املرضي

افظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا حيىي بن معني أخربنا أبو عبد اهللا احل - ١٣٢٥٩
ثنا حامت بن إمساعيل عن عبد اهللا بن هرمز الفدكي عن سعيد وحممد ابين عبيد عن أيب حامت املزين قال قال رسول اهللا 

تكن فتنة يف األرض وفساد كبري  إال تفعلوه{ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه : صلى اهللا عليه و سلم 
ويف رواية وفساد عريض قالوا يا رسول اهللا وإن كان فيه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه قاهلا } 



ثالث مرات أبو حامت املزين له صحبة قاله البخاري وغريه ويذكر عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما أهنا قالت 
   ٦٥ظر أحدكم أين يرق عتيقته وروي ذلك مرفوعا واملوقوف أصح واهللا سبحانه أعلم إمنا النكاح رق فلين

  باب من ختلى لعبادة اهللا إذا مل تتق نفسه إىل النكاح

قال الشافعي رمحه اهللا قد ذكر اهللا تبارك وتعاىل القواعد من النساء فلم ينههن عن القعود ومل يندهبن إىل النكاح 
  يدا وحصورا واحلصور الذي ال يأيت النساء ومل يندبه إىل النكاح وذكر عبدا أكرمه فقال وس

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا عبد العزيز بن معاوية ثنا بدل بن احملرب ثنا زائدة  - ١٣٢٦٠
الذي ال يف قوله تعاىل وسيدا وحصورا قال احلصور : عن عاصم عن زر عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 

  يقرب النساء 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا ورقاء  - ١٣٢٦١
قال احلصور الذي ال يأيت النساء وروينا ذلك عن بن عباس رضي اهللا عنهما وعن : عن بن أيب جنيح عن جماهد 

  عكرمة 

هللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي من أصله ثنا أبو جعفر حممد بن حممد بن عبد أخربنا أبو عبد ا - ١٣٢٦٢
اهللا البغدادي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عمر بن ذر ثنا جماهد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه كان يقول 

كنت ألشد احلجر على بطين من واهللا الذي ال إله إال هو إن كنت ألعتمد بكبدي على األرض من اجلوع وإن : 
اجلوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي خيرجون منه فمر يب أبو بكر رضي اهللا عنه فسألته عن آية من كتاب اهللا 
عز و جل ما سألته إال ليستتبعين فمر يب ومل يفعل مث مر يب عمر فسألته عن آية من كتاب اهللا عز و جل ما سألته إال 

مل يفعل مث مر يب أبو القاسم صلى اهللا عليه و سلم فتبسم حني رآين وعرف ما يف نفسي وما يف ليستتبعين فمر يب و
وجهي مث قال يا أبا هريرة فقلت لبيك يا رسول اهللا قال احلق ومضى فاتبعته فدخل فاستأذنت فإذن يل فدخلت 

يا أبا هريرة فقلت لبيك يا رسول  فوجدت لبنا يف قدح فقال من أين هذا اللنب قالوا أهداه لك فالن أو فالنة قال
اهللا قال احلق إىل أهل الصفة فادعهم يل قال وأهل الصفة أضياف اإلسالم ال يأوون إىل أهل وال مال إذا أتته صدقة 
بعث هبا إليهم ومل يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل إليهم فأصاب منها وأشركهم فيها فساءين ذلك قلت وما 

هل الصفة كنت أرجو أن أصيب من هذا اللنب شربة أتقوى هبا وأنا الرسول فإذا جاؤوا أمرين أن هذا اللنب يف أ
أعطيهم وما عسى أن يبلغوا من هذا اللنب ومل يكن من طاعة اهللا وطاعة رسوله بد فأتيتهم فدعوهتم فأقبلوا حىت 

ك يا رسول اهللا قال خذ فاعطهم فأخذت استأذنوا فأذن هلم وأخذوا جمالسهم من البيت فقال يا أبا هريرة فقلت لبي
القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حىت يروى مث يرد علي القدح فأعطيه اآلخر فيشرب حىت يروى مث يرد على 
القدح حىت انتهيت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد روي القوم كلهم فأخذ القدح فوضعه على يده ونظر 

ة فقلت لبيك يا رسول اهللا قال بقيت أنا وأنت قلت صدقت يا رسول اهللا قال اقعد إيل وتبسم وقال يا أبا هرير
فاشرب فقعدت فشربت فقال اشرب فشربت مث قال اشرب فشربت فما زال يقول اشرب فأشرب حىت قلت ال 
يف  والذي بعثك باحلق ما أجد له مسلكا قال فادن فأعطيته القدح فحمد اهللا ومسى وشرب الفضلة رواه البخاري



الصحيح عن أيب نعيم واملوضع املقصود من هذا اخلرب يف هذا الباب قوله وأهل الصفة أضياف اإلسالم ال يأوون إىل 
  أهل وال مال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا حممد بن املغرية السكري هبمذان ثنا القاسم بن  - ١٣٢٦٣
ود اليمامي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال جاءت امرأة إىل احلكم العرين ثنا سليمان بن دا

يا رسول اهللا أنا فالنة بنت فالن قال قد عرفتك فما حاجتك قالت : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت 
ة فإن كان شيئا أطيقه حاجيت إىل بن عمي فالن العابد قال قد عرفته قالت خيطبين فأخربين ما حق الزوج على الزوج

تزوجته وإن مل أطق ال أتزوج قال من حق الزوج على الزوجة أن لو سأل منخراه دما وقيحا وصديدا فلحسته 
بلساهنا ما أدت حقه لو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها ملا فضله 

   ٦٦وج ما بقيت يف الدنيا اهللا عليها قالت والذي بعثك باحلق ال أتز

  باب نظر الرجل إىل املرأة يريد أن يتزوجها

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان عن  - ١٣٢٦٤
سلم فأتاه رجل  كنت عند النيب صلى اهللا عليه و: يزيد بن كيسان عن أيب حازم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

فأخربه أنه تزوج امرأة من األنصار فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنظرت إليها قال ال قال فاذهب فانظر 
  إليها فإن يف أعني األنصار شيئا رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر 

ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال - ١٣٢٦٥
زرعة عبد الرمحن بن عمرو الدمشقي ثنا أمحد بن خالد ثنا حممد بن إسحاق عن داود بن احلصني عن واقد بن عمرو 

إذا خطب : بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
لى أن يرى منها ما يعجبه ويدعوه إليها فليفعل قال جابر فلقد خطبت امرأة من بين سلمة أحدكم املرأة فقدر ع

  فكنت أختبأ يف أصول النخل حىت رأيت منها بعض ما أعجبين فتزوجتها 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد  - ١٣٢٦٦
أراد املغرية رضي اهللا عنه أن يتزوج امرأة : ر الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن ثابت عن أنس قال بن منصو

فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما قال فنظرت إليها فذكر من 
  موافقتها 

شران قاال ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر أخربنا أبو علي الروذباري وأبو احلسني بن ب - ١٣٢٦٧
قال خطبت امرأة قال فقال يل : ثنا أبو معاوية عن عاصم األحول عن بكر بن عبد اهللا املزين عن املغرية بن شعبة 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نظرت إليها قلت ال قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن  - ١٣٢٦٨
سليمان ثنا حيىي بن حسان ثنا أبو شهاب عن عاصم األحول عن بكر بن عبد اهللا املزين عن املغرية بن شعبة رضي 



و سلم قال فقال يل هل نظرت إليها قلت ال قال  خطبت امرأة فذكرهتا لرسول اهللا صلى اهللا عليه: اهللا عنه قال 
فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما فأتيتها وعندها أبواها وهي يف خدرها قال فقلت إن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

و سلم أمرين أن أنظر إليها قال فسكتا قال فرفعت اجلارية جانب اخلدر فقالت احرج عليك إن كان رسول اهللا 
 عليه و سلم أمرك أن تنظر إيل ملا نظرت وإن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يأمرك أن تنظر إيل صلى اهللا

فال تنظر قال فنظرت إليها مث تزوجتها قال فما وقعت عندي امرأة مبنزلتها ولقد تزوجت سبعني أو بضع وسبعني 
  امرأة 

نبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا أبو يوسف يعقوب أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أ - ١٣٢٦٩
بن سفيان ثنا عمرو بن عون ثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن احلجاج عن بن أيب مليكة عن حممد بن سليمان بن 

رأيت حممد بن مسلمة يطارد امرأة ببصره على إجار يقال هلا ثبيتة بنت : أيب حثمة عن عمه سهل بن أيب حثمة قال 
لضحاك أخت أيب جبرية فقلت أتفعل هذا وأنت صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال نعم قال رسول اهللا ا

صلى اهللا عليه و سلم إذا ألقى اهللا يف قلب رجل خطبة امرأة فال بأس أن ينظر إليها هذا احلديث إسناده خمتلف فيه 
  أهل العلم يف هذا الباب مبا ومداره على احلجاج بن أرطأة وفيما مضى كفاية واحتج بعض 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ١٣٢٧٠
اجلبار ثنا يونس بن بكري عن هشام بن عروة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين إمساعيل بن جنيد بن أمحد بن 

مد بن أيوب أنبأ العتكي ومسدد قاال ثنا محاد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا يوسف السلمي ثنا حم
أريتك يف النوم ثالث ليال جاءين بك امللك يف سرقة من : عنها أهنا قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ند اهللا ميضه رواه البخاري يف حرير يقول هذه امرأتك فاكشف عن وجهك فإذا هي أنت فأقول إن يكن هذا من ع
  الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن أيب الربيع العتكي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل حممد بن إبراهيم املزكي ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد  - ١٣٢٧١
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثنا يعقوب بن عبد الرمحن عن أيب حازم عن سهل بن سعد أن امرأه جاءت إىل رسو

يا رسول اهللا جئت ألهب لك نفسي فنظر إليها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصعد النظر إليها وصوبه : فقالت 
   ٦٧مث طأطأ رأسه فلما رأت املرأة أنه مل يقضي فيها شيئا جلست وذكر احلديث أخرجاه يف الصحيح عن قتيبة 

  النظر إليها عند احلاجة باب ختصيص الوجه والكفني جبواز

 (  
قال الشافعي رمحه اهللا إال وجهها وكفيها قال الشيخ } وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها { قال اهللا تبارك وتعاىل 

رمحه اهللا وقد روينا هذا التفسري يف كتاب الصالة عن بن عباس وبن عمر وعائشة مث عن عطاء وسعيد بن جبري ويف 
  اس وعطاء باطن الكف رواية أخرى عن بن عب



وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب  - ١٣٢٧٢
وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها قال : أنبأ جعفر بن عون أنبأ مسلم املالئي عن سعيد بن جبري عن بن عباس 

  آخر عن عكرمة عن بن عباس وروي ذلك أيضا عن أنس بن مالك الكحل واخلامت وقد رويناه من وجه 

: أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان أنبأ أبو األزهر ثنا روح ثنا محاد حدثتنا أم شبيب قالت  - ١٣٢٧٣
  سألت عائشة رضي اهللا عنها عن الزينة الظاهرة فقالت القلب والفتخة وضمت طرف كمها 

و احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن أيب قماش ثنا داود بن وأخربنا أب - ١٣٢٧٤
أن أمساء بنت : رشيد عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشري عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة أم املؤمنني 

شامية رقاق فضرب رسول اهللا أيب بكر رضي اهللا عنها دخلت عليها وعندها النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ثياب 
صلى اهللا عليه و سلم إىل األرض ببصره قال ما هذا يا أمساء إن املرأة إذا بلغت احمليض مل يصلح أن يرى منها إال 

  هذا وهذا وأشار إىل كفه ووجهه 

بن رمح ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أبو عمران اجلوين ثنا حممد  - ١٣٢٧٥
بن هليعة عن عياض بن عبد اهللا أنه مسع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة األنصاري خيرب عن أبيه أظنه عن أمساء بنت 

دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على عائشة بنت أيب بكر وعندها أختها أمساء بنت أيب : عميس أهنا قالت 
ر إليها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام فخرج فقالت هلا عائشة بكر وعليها ثياب شامية واسعة األكمام فلما نظ

رضي اهللا عنها تنحي فقد رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرا كرهه فتنحت فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
بدو منها إال هذا و سلم فسألته عائشة رضي اهللا عنها مل قام قال أومل تري إىل هيئتها أنه ليس للمرأة املسلمة أن ي

وهذا وأخذ بكفيه فغطى هبما ظهر كفيه حىت مل يبد من كفه إال أصابعه مث نصب كفيه على صدغيه حىت مل يبد إال 
  وجهه إسناده ضعيف 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم حدثتين غبطة بنت  - ١٣٢٧٦
أن هندا بنت عتبة قالت يا نيب : لت حدثتين عميت أم احلسن عن جدهتا عن عائشة رضي اهللا عنها عمرو اجملاشعية قا

  اهللا بايعين قال ال أبايعك حىت تغريي كفيك كأهنا كفي سبع 

وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا علي بن سعيد ثنا طالوت بن عباد ثنا مطيع بن  - ١٣٢٧٧
جاءت امرأة وراء الستر بيدها : د قال حدثتنا صفية بنت عصمة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت ميمون أبو سعي

كتاب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقبض النيب صلى اهللا عليه و سلم يده وقال ما أدري أيد رجل أم يد 
  امرأة قالت بل يد امرأة قال لو كنت امرأة لغريت أظافرك باحلناء 

وأخربنا أبو سعد أنبأ أبو أمحد أنبأ أبو يعلى ثنا زهري بن حرب ثنا احلسن بن موسى ثنا مطيع بن ميمون  - ١٣٢٧٨
   ٦٨بإسناده حنوه : أبو سعيد 

  باب من بعث بامرأة لتنظر إليها



 أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا هشام بن علي ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد - ١٣٢٧٩
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أراد أن يتزوج امرأة فبعث بامرأة لتنظر : بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي اهللا عنه 

إليها فقال مشي عوارضها وانظري إىل عرقوبيها قال فجاءت إليهم فقالوا أال نغديك يا أم فالن فقالت ال آكل إال 
ت إىل عرقوبيها مث قالت قبليين يا بنية قال فجعلت تقبلها من طعام جاءت به فالنة قال فصعدت يف رف هلم فنظر

وهي تشم عارضها قال فجاءت فأخربت كذا رواه شيخنا يف املستدرك ورواه أبو داود السجستاين يف املراسيل عن 
موسى بن إمساعيل مرسال خمتصرا دون ذكر أنس ورواه أيضا أبو النعمان عن محاد مرسال ورواه حممد بن كثري 

   ٦٩اين عن محاد موصوال ورواه عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس موصوال الصنع

  باب سبب نزول آية احلجاب

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا حيىي حدثين الليث عن عقيل  - ١٣٢٨٠
كان بن عشر سنني مقدم رسول اهللا :  عن بن شهاب أنه قال أخربين أنس بن مالك األنصاري رضي اهللا عنه أنه

صلى اهللا عليه و سلم املدينة قال وكان أمهايت يواظبنين على خدمة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخدمت رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم عشر سنني باملدينة وتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا بن عشرين سنة فكنت 

حلجاب حني أنزل وكان أول ما أنزل فيه أنزل يف مبتىن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بزينب أعلم الناس بشأن ا
بنت جحش رضي اهللا عنها فأصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عروسا هبا فدعا القوم فأصابوا من الطعام مث 

فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و خرجوا مث بقي رهط منهم عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأطالوا املكث 
سلم فخرج وخرجت معه لكي خيرجوا فمشى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومشيت معه حىت جاء عتبة حجرة 

عائشة رضي اهللا عنها مث ظن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهنم قد خرجوا فرجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
فإذا هم جلوس مل يقوموا فرجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورجعت سلم ورجعت معه حىت دخل على زينب 

معه حىت إذا بلغ حجرة عائشة فظن أن قد خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم خرجوا فضرب رسول اهللا صلى اهللا 
 عليه و سلم بيين وبينه احلجاب وأنزل احلجاب رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري وأخرجاه من حديث

  صاحل بن كيسان عن الزهري 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن غالب ثنا داود بن  - ١٣٢٨١
شبيب ثنا معتمر ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا حيىي بن خلف أبو 

بد األعلى الصنعاين قاال ثنا املعتمر بن سليمان عن أبيه ثنا أبو جملز عن أنس بن مالك سلمة الباهلي وحممد بن ع
ملا تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا مث جلسوا : رضي اهللا عنه قال 

وم وقعد ثالثة وأن النيب صلى يتحدثون قال فأخذ يتهيأ للقيام قال فلم يقوموا قال فلما رأى ذلك قام وقام من الق
اهللا عليه و سلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس مث إهنم قاموا فانطلقوا فجئت ألدخل فألقى احلجاب بيين وبينه قال 

يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن لكم إىل طعام غري ناظرين إناه ولكن { فأنزل اهللا عز و جل 
رواه البخاري يف الصحيح } إن ذلكم كان عند اهللا عظيما { إىل قوله } ا فإذا طعمتم فانتشروا إذا دعيتم فادخلو

عن أيب النعمان وغريه ورواه مسلم عن حممد بن عبد األعلى وغريه عن معتمر بن سليمان ومبعناه رواه مجاعة عن 
  أنس بن مالك 



أبو حممد عبد الرمحن بن حيىي الزهري مبكة نا حممد أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ثنا  - ١٣٢٨٢
بن إمساعيل الصائغ ثنا عبد اهللا بن بكر السهمي ثنا محيد الطويل ح وأخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو الفضل عبدوس 
بن احلسني بن منصور النيسابوري ثنا أبو حامت الرازي ثنا األنصاري حدثين محيد الطويل عن أنس بن مالك رضي 

وافقين ريب يف ثالث قلت لو اختذنا من مقام إبراهيم مصلى فأنزل : هللا عنه قال قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ا
اهللا عز و جل واختذوا من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول اهللا يدخل عليك الرب والفاجر فلو حجبت أمهات 

كان بني أمهات املؤمنني وبني النيب صلى اهللا عليه و سلم  املؤمنني فأنزل اهللا عز و جل آية احلجاب قال وبلغين شيء
فاستقريتهن أقول لتكفن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو ليبدلنه اهللا أزواجا خريا منكن حىت أتيت على آخر 

فأمسكت أمهات املؤمنني فقالت أم سلمة يا عمر أما يف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما يعظ نساءه حىت تعظهن 
اآلية أخرجه البخاري يف الصحيح من } عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خريا منكن { فأنزل اهللا عز و جل 

  وجه آخر عن محيد وأخرجه مسلم من حديث بن عمر عن عمر خمتصرا إال أنه قال بدل الثالثة أسارى بدر 

عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا حيىي ثنا الليث  أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن - ١٣٢٨٣
أن أزواج النيب صلى اهللا عليه و : عن عقيل عن بن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 

سلم كن خيرجن بالليل إذا تربزن إىل املناصع وهو صعيد أفيح وكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول لرسول 
عليه و سلم احجب نساءك فلم يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفعل فخرجت سودة بنت زمعة  اهللا صلى اهللا

زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم ليلة من الليايل عشاء فناداها عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قد عرفناك يا سودة 
  حرصا على أن ينزل احلجاب قالت عائشة رضي اهللا عنها فأنزل احلجاب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين بشر بن أمحد اإلسفرائيين من أصل كتابه ثنا داود بن احلسني هو  - ١٣٢٨٤
مبثله : اخلسروجردي نا عبد امللك بن شعيب بن الليث حدثين أيب عن جدي قال حدثين عقيل بن خالد فذكره 

 الصحيح عن حيىي بن بكري ورواه مسلم عن وزاد وكانت امرأة طويلة فناداها عمر أال قد عرفناك رواه البخاري يف
  عبد امللك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده كذا رواه الزهري عن عروة 

وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي نا عمران بن موسى عن عثمان هو بن أيب شيبة ثنا  - ١٣٢٨٥
خرجت سودة رضي اهللا عنها بعد ما ضرب علينا : قالت أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها 

احلجاب لبعض حاجاهتا وكانت امرأة جسيمة يفرع النساء جسمها ال ختفى على من يعرفها فرآها عمر بن اخلطاب 
رضي اهللا عنه فقال أما واهللا ما ختفني علينا فانظري كيف خترجني قال فانكفأت راجعة ورسول اهللا صلى اهللا عليه و 

يف بييت وإنه ليتعشى ويف يده عرق فدخلت فقالت يا رسول اهللا إين خرجت فقال عمر كذا وكذا فأوحى اهللا سلم 
إليه مث رفع عنه وأن العرق يف يده ما وضعه فقال إنه قد أذن لكن أن خترجن حلوائجكن قال هشام يعين الرباز رواه 

  ب وغريهم كلهم عن أيب أسامة البخاري يف الصحيح عن زكريا بن حيىي ورواه مسلم عن أيب كري

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو صاحل ثنا إبراهيم بن معقل ثنا حممد بن إمساعيل قال قال أمحد بن  - ١٣٢٨٦
يرحم اهللا نساء املهاجرات : شبيب ثنا أيب عن يونس قال قال بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

شققن مروطهن فاختمرن به رواه البخاري هكذا } وليضربن خبمرهن على جيوهبن { ز و جل األول ملا أنزل اهللا ع
أخربنا أبو عمرو البسطامي أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا حبان أنبأ عبد اهللا هو بن املبارك أنبأ 



{  عنها قالت ملا نزلت هذه اآلية إبراهيم بن نافع عن احلسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي اهللا
عمدت النساء إىل أزرهن فشققنها من حنو احلواشي فاختمرن هبا رواه البخاري يف } وليضربن خبمرهن على جيوهبن 

باب حترمي النظر إىل األجنبيات  ٧٠الصحيح عن أيب نعيم عن إبراهيم بن نافع وقد أخرجناه عاليا يف كتاب الصالة 
أخربنا أبو  - ١٣٢٨٧ال اهللا عز و جل قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم من غري سبب مبيح ق

عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا إبراهيم بن حممد الصيدالين ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق أنبأ 
ت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي اهللا ما رأي: معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا كتب على بن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك ال حمالة فزنا العينني 
النظر وزنا اللسان النطق والنفس تتمىن وتشتهي ويصدق ذلك الفرج ويكذبه رواه البخاري يف الصحيح عن حممود 

  عبد الرزاق ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم  بن غيالن عن

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن منصور ثنا  - ١٣٢٨٨
املخزومي يعين أبا هشام ثنا وهيب ثنا سهيل عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

كتب على بن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك ال حمالة فالعينان زنامها النظر واألذنان زنامها االستماع : قال 
واللسان زناه الكالم واليد زناها البطش والرجل زناها اخلطى والقلب يهوى ويتمىن ويصدق ذلك الفرج ويكذبه 

  رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن منصور 

حلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أبو مسلم ثنا حجاج بن منهال ثنا محاد عن سهيل وأخربنا أبو ا - ١٣٢٨٩
لكل بن آدم حظه من الزنا فالعينان : عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

امها املشي والفم يزين وزناه القبل والقلب تزنيان وزنامها النظر واليدان تزنيان وزنامها البطش والرجالن تزنيان وزن
  يهم أو يتمىن ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه شهد على ذلك أبو هريرة مسعه وبصره 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد  - ١٣٢٩٠
فيان بن سعيد عن عبد الرمحن بن احلارث بن عياش بن أيب ربيعة عن بن أيب بكر ثنا حممد بن عبد اهللا األسدي ثنا س

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أردف : زيد بن علي عن أبيه عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن علي رضي اهللا عنه 
بري قد أفند الفضل بن عباس مث أتى اجلمرة فرماها فاستقبلته جارية شابة من خثعم فقالت يا رسول اهللا إن أيب شيخ ك

وقد أدركته فريضة اهللا يف احلج فيجزي أن أحج عنه فقال حجي عن أبيك ولوى عنق الفضل فقال له العباس يا 
رسول اهللا لويت عنق بن عمك قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما وقد رويناه يف كتاب احلج من 

  حديث بن عباس ببعض معناه 
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لكربى: كتاب  لبيهقي ا   سنن ا
البيهقي : املؤلف  بكر  و  أب بن موسى  بن علي  بن احلسني   أمحد 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن مسلمة ثنا عبد العزيز بن  - ١٣٢٩١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  حممد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه

إياكم واجللوس بالطرقات فقالوا يا رسول اهللا ما بد لنا من جمالسنا نتحدث فيها فقال رسول اهللا صلى اهللا : قال 
عليه و سلم إن أبيتم فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول اهللا قال غض البصر وكف األذى ورد 

روف والنهي عن املنكر رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي عن عبد العزيز وأخرجه السالم واألمر باملع
   ٧١البخاري من وجهني آخرين عن زيد بن أسلم 

  باب ما جاء يف نظر الفجاءة

أخربنا أبو علي الروذباري ثنا عبد اهللا بن عمر بن أمحد بن شوذب بواسط ثنا شعيب بن أيوب ثنا أبو  - ١٣٢٩٢
فيان ح وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا علي بن داود ثنا س

احلسن اهلاليل ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أيب زرعة عن جرير رضي اهللا عنه 
 أن أصرف بصري أخرجه مسلم يف الصحيح من سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم عن نظرة الفجاءة فأمرين: قال 

  حديث وكيع عن سفيان الثوري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا أمحد بن حممد بن نصر ثنا أبو نعيم وأبو  - ١٣٢٩٣
عليه و سلم لعلي قال رسول اهللا صلى اهللا : غسان قاال نا شريك عن أيب ربيعة األيادي عن بن بريدة عن أبيه قال 

   ٧٢رضي اهللا عنه يا علي ال تتبع النظرة النظرة فإن لك األوىل وليست لك اآلخرة واهللا تعاىل أعلم 

  باب ما يفعل إذا رأى من أجنبية ما يعجبه

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي وأبو مسلم  - ١٣٢٩٤
م بن عبد اهللا ح وأخربنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب طاهر الدقاق ببغداد ثنا أبو حممد عبد اهللا بن هو إبراهي

إبراهيم بن أيوب البزاز ثنا إبراهيم بن عبد اهللا البصري قاال ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا أبو الزبري عن جابر 
رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها مث أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : رضي اهللا عنه 

خرج على أصحابه فقال هلم إن املرأة تقبل يف صورة شيطان وتدبر يف صورة شيطان فمن وجد ذلك فليأت أهله 
فإنه يضمر ما يف نفسه مل يذكر إمساعيل قوله فإنه يضمر ما يف نفسه أخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام 

   ٧٣إن ذلك يرد ما يف نفسه الدستوائي وقال ف

  باب ال خيلو رجل بامرأة أجنبية



أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا إمالء أنبأ أبو نصر حممد بن محدويه بن  - ١٣٢٩٥
عباس  سهل املروزي نا حممود بن آدم املروزي نا سفيان بن عيينة اهلاليل عن عمرو بن دينار عن أيب معبد موىل بن

ال خيلون رجل بامرأة وال تسافر امرأة : عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 
إال ومعها ذو حمرم رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن املديين ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة وزهري بن 

  حرب كلهم عن بن عيينة 

اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسني علي بن عبد الرمحن بن مايت الكويف ببغداد ثنا أمحد بن حازم  أخربنا أبو عبد - ١٣٢٩٦
بن أيب غرزة الغفاري أنبأ قتيبة بن سعيد أنبأ الليث عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر رضي اهللا 

لنساء فقال رجل من األنصار أرأيت احلمو إياكم والدخول على ا: عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  قال احلمو املوت رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن قتيبة 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أمحد  - ١٣٢٩٧
وب ثنا حممد بن إمساعيل ثنا أبو الطاهر قاال أنبأ بن عيسى ح وأخربنا حممد بن عبد اهللا أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعق

أن بكر بن سوادة حدثه أن عبد الرمحن بن جبري حدثه أن عبد اهللا بن عمرو : بن وهب أخربين عمرو بن احلارث 
بن العاص حدثه أن نفرا من بين هاشم دخلوا على أمساء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه وهي 

آهم فكره ذلك وذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال مل أر إال خريا فقال رسول اهللا حتته يومئذ فر
صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا عز و جل قد برأها من ذلك مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على املنرب فقال ال 

ديث املقرئ رواه مسلم يف الصحيح عن أيب يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إال ومعه رجل أو اثنان لفظ ح
  الطاهر وغريه 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ١٣٢٩٨
أنه أرسله إىل علي رضي اهللا عنه يستأذنه : شعبة عن احلكم قال مسعت ذكوان حيدث عن موىل لعمرو بن العاص 

مساء بنت عميس فأذن له حىت إذا فرغ من حاجته سأل املوىل عمرا عن ذلك فقال إن رسول اهللا صلى اهللا على أ
  عليه و سلم هنانا أو هنى أن ندخل على النساء بغري إذن أزواجهن 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنبأ أبو النضر أمحد بن حممد بن قريش املروزي  - ١٣٢٩٩
ادم علينا غازيا ثنا حامد بن حممود املروزي ثنا عبدان عبد اهللا بن عثمان بن جبلة أنبأ عبد اهللا بن املبارك أنبأ حممد الق

أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه خطب باجلابية قال فقام فينا رسول : بن سوقة عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر 
استوصوا بأصحايب خريا مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث يفشو  اهللا صلى اهللا عليه و سلم مقامي فيكم فقال

الكذب حىت إن الرجل ليبتدىء بالشهادة قبل أن يسأهلا وباليمني قبل أن يسأهلا فمن أراد منكم حببحة اجلنة فليلزم 
ثهما ومن سرته اجلماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من اإلثنني أبعد وال خيلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثال

   ٧٤حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن واهللا سبحانه وتعاىل أعلم 

  باب ما يتقى من فتنة النساء



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عبد الوهاب  - ١٣٣٠٠
ي أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري ثنا بن عطاء أنبأ سليمان التيمي ح وأخربنا أبو علي الروذبار

جعفر بن حممد القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة عن سليمان التيمي قال مسعت أبا عثمان النهدي حيدث عن 
ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال : أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  النساء لفظ حديث شعبة رواه البخاري يف الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من أوجه عن التيمي من 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن عتاب البغدادي ببغداد ثنا عبد اهللا بن روح  - ١٣٣٠١
بو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا املدائين ثنا عثمان بن عمر ثنا شعبة ح وأخربنا أبو عبد اهللا أخربين أ

بندار ثنا حممد بن جعفر نا شعبة عن أيب مسلمة قال مسعت أبا نضرة حيدث عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن 
إن الدنيا خضرة حلوة وإن اهللا مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

تقوا النساء فإن أول فتنة بين إسرائيل كانت من النساء لفظ حديث غندر رواه مسلم يف الصحيح عن بندار حممد وا
   ٧٥بن بشار 

  باب مساواة املرأة الرجل يف حكم احلجاب والنظر إىل األجانب قال اهللا

احلسني بن الفضل  أخربنا أبو - ١٣٣٠٢اآلية } وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن { تعاىل 
القطان ببغداد ثنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن أيب مرمي أنبأ نافع بن يزيد حدثين 

دخل رسول اهللا : عقيل بن خالد أخربين بن شهاب عن نبهان موىل أم سلمة عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت 
جالستان فجلس فاستأذن بن أم مكتوم األعمى فقال احتجبا منه فقلنا يا رسول صلى اهللا عليه و سلم وأنا وميمونة 

  اهللا أليس بأعمى ال يبصرنا قال فأنتما ال تبصرانه 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن العالء أنبأ بن املبارك عن  - ١٣٣٠٣
كنت عند النيب صلى اهللا عليه و : أم سلمة عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت  يونس عن الزهري حدثين نبهان موىل

سلم وعنده ميمونة فأقبل بن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا باحلجاب فدخل علينا فقال احتجبا فقلنا يا رسول اهللا 
  ما تبصرانه أليس أعمى ال يبصرنا وال يعرفنا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أفعمياوان أنتما ألست

وأما احلديث الذي أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن  - ١٣٣٠٤
واهللا لقد رأيت : منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

حجريت واحلبشة يلعبون باحلراب يف املسجد ورسول اهللا صلى اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقوم على باب 
عليه و سلم يسترين بردائه ألنظر إىل لعبهم بني أذنيه وعينيه مث يقوم من أجلي حىت أكون أنا اليت أنصرف فاقدروا 

ه مسلم قدر اجلارية احلديثة السن احلريصة على اللهو أخرجه البخاري يف الصحيح من وجه آخر عن معمر وأخرج
  من وجه آخر عن الزهري 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك البزاز ثنا حيىي  - ١٣٣٠٥
أن أبا بكر الصديق : بن بكري ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها 



عندها جاريتان يف أيام مىن تغنيان وتدففان وتضربان ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رضي اهللا عنه دخل عليها و
متغشي بثوبه فانتهرهن أبو بكر رضي اهللا عنه فكشف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن وجهه وقال دعهما يا أبا 

فقالت عائشة رأيت رسول اهللا صلى اهللا بكر فإهنا أيام عيد وتلك أيام مىن ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باملدينة 
عليه و سلم يسترين بثوبه وأنا أنظر إىل احلبشة وهم يلعبون يف املسجد وأنا جارية رواه البخاري يف الصحيح عن 

حيىي بن بكري بزيادة لفظ يف آخره يف املسجد وأنا جارية ونقصان آخر ففي قوله يف هذه الزيادة وأنا جارية كالدليل 
  انت صغرية مل تبلغ ومما يدل على ذلك أيضا على أهنا ك

ما أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ  - ١٣٣٠٦
ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة لعبت احلبشة حبراهبم : معمر عن ثابت عن أنس رضي اهللا عنه قال 

قدومه فإن كانت هذه القصة وما روته عائشة واحدة ففيها ما دل على أهنا كانت غري بالغة يف ذلك الوقت فرحا ب
فرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بىن هبا حني قدم املدينة وهي ابنة تسع سنني وحيتمل أن ذلك كان قبل أن يضرب 

  عليهن احلجاب 

أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن  ففيما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا - ١٣٣٠٧
أهنا كانت يف حصن بين حارثة يوم : بكري عن بن إسحاق حدثين عبد اهللا بن سهل عن عائشة رضي اهللا عنها 

اخلندق فكانت أم سعد بن معاذ معها يف احلصن وذلك قبل أن يضرب عليهن احلجاب وعن بن إسحاق حدثين يزيد 
بد اهللا بن قسيط يف قصة نزول توبة أيب لبابة يف قصة بين قريظة قالت أم سلمة رضي اهللا عنها أفال أبشره يا بن ع

رسول اهللا بذلك قال بلى إن شئت قالت فقمت على باب حجريت فقلت وذلك قبل أن يضرب علينا احلجاب يا أبا 
قريظة كانت عقيب اخلندق يف سنة مخس فنزول لبابة أبشر فقد تاب اهللا عليك قال الشيخ رمحه اهللا وغزوة بين 

   ٧٦احلجاب كان بعده واهللا أعلم 

  باب ما جاء يف القواعد من النساء

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حممد املروزي ثنا علي بن  - ١٣٣٠٨
وقل للمؤمنات يغضضن : بن عباس رضي اهللا عنهما قال احلسني بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن 

  من أبصارهن اآلية فنسخ واستثىن من ذلك والقواعد من النساء الاليت ال يرجون نكاحا اآلية 

أخربنا أبو زكريا حيىي بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن  - ١٣٣٠٩
يف :  بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس رضي اهللا عنهما سعيد الدارمي ثنا عبد اهللا

قال هي املرأة ال جناح عليها أن جتلس يف بيتها بدرع } والقواعد من النساء الاليت ال يرجون نكاحا { قوله تعاىل 
ن جناح أن يضعن ثياهبن غري متربجات فليس عليه{ ومخار وتضع عنها اجللباب ما مل تتربج ملا يكرهه اهللا وهو قوله 

  } وأن يستعففن خري هلن { مث قال } بزينة 



وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو احلسن املصري ثنا مالك بن حيىي ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ  - ١٣٣١٠
جرير بن حازم عن الزبري بن  ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا يزيد بن هارون أنبأ

  كان يقرأ أن يضعن من ثياهبن قال اجللباب : اخلريت عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما أنه 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو األزهر ثنا روح ثنا شعبة قال مسعت احلكم يقول  - ١٣٣١١
فليس عليهن جناح أن يضعن ثياهبن قال اجللباب وروينا : ن مسعود يقول مسعت أبا وائل يقول مسعت عبد اهللا هو ب

عن بن عمر رضي اهللا عنهما أنه قال تضع اجللباب وعن جماهد وأن يستعففن خري هلن يقول أن يلبسن جالبيبهن 
  خري هلن 

سني بن بشران أنبأ أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ح وأخربنا أبو احل - ١٣٣١٢
كنا ندخل على : إمساعيل بن حممد الصفار قاال نا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن عاصم األحول قال 
والقواعد من النساء { حفصة بنت سريين وقد جعلت اجللباب هكذا وتنقبت به فنقول هلا رمحك اهللا قال اهللا تعاىل 

وهو اجللباب قال فتقول لنا أي } أن يضعن ثياهبن غري متربجات بزينة الاليت ال يرجون نكاحا فليس عليهن جناح 
  فتقول هو إثبات اجللباب } وإن يستعففن خري هلن { شيء بعد ذلك فنقول 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الفضل حممد بن إبراهيم اهلامشي ثنا حممد بن عمرو بن النضر  - ١٣٣١٣
كنا نفرح بيوم اجلمعة قلت ومل قال : بد العزيز بن أيب حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال احلرشي ثنا القعنيب ثنا ع

كانت لنا عجوز تبعث إىل بضاعة فتأخذ من أصول السلق فتطرحه يف قدر وتكركر حبات من شعري فكنا إذا صلينا 
كنا نقيل وال نتغدى إال بعد  انصرفنا إليها فنسلم عليها فتقدمه إلينا وكنا نفرح بيوم اجلمعة من أجل ذلك وما

اجلمعة رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن القعنيب وروينا عن أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما أهنما كانا يزوران 
  أم أمين بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكانت حاضنة للنيب صلى اهللا عليه و سلم 

أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن نعيم وحممد بن النضر  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ - ١٣٣١٤
اجلارودي قاال ثنا احلسن بن علي احللواين ثنا عمرو بن عاصم الكاليب ثنا سليمان بن املغرية عن ثابت عن أنس 

ابا فإما ذهب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل أم امين زائرا وذهبت معه فقربت إليه شر: رضي اهللا عنه قال 
كان صائما وإما كان ال يريده فرده فأقبلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تصاخبه فقال أبو بكر رضي اهللا 

عنه بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعمر رضي اهللا عنه انطلق بنا إىل أم أمين نزورها فلما انتهينا إليها 
ري لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت واهللا ما أبكي أال أكون أعلم ما عند بكت قاال هلا ما يبكيك ما عند اهللا خ

اهللا خري لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولكن أبكي أن الوحي انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعال 
   ٧٧يبكيان رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن عمرو بن عاصم 

  من زينتها للمذكورين يف اآلية من حمارمهاباب ما تبدي املرأة 

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا  - ١٣٣١٥
عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد اهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس رضي اهللا 



والزينة الظاهرة الوجه وكحل العني وخضاب } وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها { قوله جل ثناؤه يف : عنهما 
الكف واخلامت فهذا تظهره يف بيتها ملن دخل عليها مث قال وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو آبآئهن أو آباء بعولتهن 

بين أخواهتن أو نسائهن أو ما ملكت أمياهنن أو التابعني غري  أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخواهنن أو بين أخواهنن أو
أويل اإلربة من الرجال والزينة اليت تبديها هلؤالء الناس قرطاها وقالدهتا وسواراها فأما خلخاهلا ومعضدهتا وحنرها 

لقدمني وهذا هو وشعرها فال تبديه إال لزوجها وروينا عن جماهد أنه قال يعين به القرطني والسالفة والساعدين وا
األفضل أال تبدي من زينتها الباطنة شيئا لغري زوجها إال ما يظهر منها يف مهنتها فإن ظهر منها لذوي احملارم شيء 
فوق سرهتا ودون ركبتها فقد قيل ال بأس استدالال مبا روينا يف كتاب الصالة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجريه فال ينظرن إىل عورهتا ويف رواية  جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال
أخرى فال ينظرن إىل ما دون السرة وفوق الركبة والرواية األخرية إذا قرنت باألوىل دلتا على أن املراد باحلديث 

جها كذوي حمارمها إال هنى السيد عن النظر إىل عورهتا إذا زوجها وهي ما بني السرة إىل الركبة والسيد معها إذا زو
أن النضر بن مشيل رواه عن سوار أيب محزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجريه فال تنظر األمة إىل شيء من عورته فإن ما حتت السرة إىل ركبته من العورة 
ء عما دلت عليه الرواية األوىل والصحيح أهنا ال تبدي لسيدها بعد ما وعلى هذا يدل سائر طرقه وذلك ال ينىب

زوجها وال احلرة لذوي حمارمها إال ما يظهر منها يف حال املهنة وباهللا التوفيق فأما الزوج فله أن ينظر إىل عورهتا وهلا 
  أن تنظر إىل عورته سوى الفرج ففيه خالف وكذلك السيد مع أمته إن كانت حتل له 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا حممد بن  - ١٣٣١٦
يا رسول اهللا أرأيت : يوسف الفريايب قال ذكر سفيان عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي اهللا عنه قال قلت 

أو ما ملكت ميينك قال أفرأيت إن كنا بعضنا يف  عوراتنا ما نأيت منها وما نذر قال احفظ عورتك إال من زوجتك
بعض قال إن استطعت أن ال يراها أحد فال يرينها قلت أرأيت إذا كان أحدنا خاليا قال فاهللا أحق أن يستحيا من 

  الناس 

ثنا  وأما الفرج فأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب - ١٣٣١٧
هارون بن سليمان األصبهاين نا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد اهللا بن يزيد عن 

  ما رأيت فرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قط : موالة لعائشة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

ي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسني القاض - ١٣٣١٨
يزيد بن حممد بن عبد الصمد الدمشقي ثنا هشام بن عمار ثنا بقية عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس رضي اهللا 

ال ينظرن أحد منكم إىل فرج زوجته وال فرج جاريته إذا جامعها فإن : عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ قال يشبه أن يكون بني بقية وبني بن جريج  ذلك يورث العمى

  يعين يف هذا احلديث بعض اجملهولني أو بعض الضعفاء إال أن هشام بن خالد قال عن بقية حدثين بن جريج 

هشام بن خالد عن بقية حدثين بن جريج  أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا بن قتيبة ثنا - ١٣٣١٩
   ٧٨مبعناه : فذكره 



  باب ما جاء يف ابداء املسلمة زينتها لنسائها دون الكافرات قال اهللا جل

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة األنصاري أنبأ أبو منصور  - ١٣٣٢٠ثناؤه أو نسائهن 
جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا عيسى بن يونس ثنا هشام بن الغاز بن ربيعة العباس بن الفضل النضروي ثنا أمحد بن 
كتب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل أيب عبيدة بن اجلراح رضي اهللا : اجلرشي عن عبادة بن نسي الكندي قال 

ع ذلك وحل عنه أما بعد فإنه بلغين أن نساء من نساء املسلمني يدخلن احلمامات ومعهن نساء أهل الكتاب فامن
  دونه 

وأخربنا أبو نصر أنبأ أبو منصور ثنا أمحد ثنا سعيد ثنا إمساعيل بن عياش عن هشام بن الغاز عن عبادة  - ١٣٣٢١
كتب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل أيب عبيدة رضي اهللا عنه أما : بن نسي عن أبيه عن احلارث بن قيس قال 
ني يدخلن احلمامات مع نساء أهل الشرك فإنه من قبلك عن ذلك فإنه ال بعد فإنه بلغين أن نساء من نساء املسلم

  حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن ينظر إىل عورهتا إال أهل ملتها 

ال تضع املسلمة مخارها عند مشركة وال تقبلها ألن : قال ونا سعيد نا جرير عن ليث عن جماهد قال  - ١٣٣٢٢
أو ما { باب ما جاء يف إبدائها زينتها ملا ملكت ميينها قال اهللا تعاىل  ٧٩فليس من نسائهن  اهللا تعاىل يقول أو نسائهن

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا حممد بن عيسى ثنا  - ١٣٣٢٣} ملكت أمياهنن 
اهللا عليه و سلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه أن النيب صلى : أبو مجيع سامل بن دينار عن ثابت عن أنس رضي اهللا عنه 

هلا قال وعلى فاطمة رضي اهللا عنها ثوب إذا قنعت به رأسها مل يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها مل يبلغ رأسها 
فلما رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إمنا هو أبوك وغالمك تابعه سالم بن أيب 

  ابت الصهباء عن ث

وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية  - ١٣٣٢٤
: حممد بن خازم الضرير عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي اهللا عنها قال 

من مكاتبتك قال قلت عشر أواق قالت أدخل  استأذنت عليها فقالت من هذا فقلت سليمان قالت كم بقي عليك
فإنك عبد ما بقي عليك درهم وروينا عن القاسم بن حممد أنه قال إن كانت أمهات املؤمنني يكون لبعضهن املكاتب 
فتكشف له احلجاب ما بقي عليه درهم فإذا قضي أرخته دونه وكان احلسن والشعيب وطاوس وجماهد يكرهون أن 

يدته وكأهنم عدوا الشعر من الزينة اليت ال تبديها لعبدها كما عده بن عباس رضي اهللا عنهما ينظر العبد إىل شعر س
فيما رويناه من الزينة اليت ال تبديها حملارمها وروينا عن إبراهيم الصائغ قال قلت لنافع خيرجها عبدها قال ال ألهنم 

   ٨٠نة يرون العبد ضيعة وظاهر الكتاب أوىل باالتباع مع ما فيه من الس

  باب ما جاء يف إبدائها زينتها لغري أويل اإلربة من الرجال قال اهللا تعاىل

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو احلسن أمحد بن  - ١٣٣٢٥} أو التابعني غري أويل اإلربة من الرجال { 
بن أيب طلحة عن بن عباس  حممد العنزي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد اهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي

  قال هو الرجل يتبع القوم وهو مغفل يف عقله ال يكترث النساء وال يشتهيهن : رضي اهللا عنهما أنه 



يف : أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو األزهر ثنا روح ثنا شعبة عن مغرية عن الشعيب  - ١٣٣٢٦
  قال الذي ليس له إرب أي حاجة يف النساء  }غري أويل اإلربة من الرجال { قوله 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أيب  - ١٣٣٢٧
يف قوله تعاىل أو التابعني غري أويل اإلربة من الرجال قال هو الذي ال : إياس ثنا ورقاء عن بن أيب جنيح عن جماهد 

إال بطنه وال خياف على النساء وروينا عن طاوس أنه قال هو األمحق الذي ليس له يف النساء إرب أي حاجة  يهمه
  وعن احلسن قال هو الذي ال عقل له وال يشتهي النساء وال تشتهيه النساء 

حاق قاال ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا أمحد بن سلمة وحممد بن إس - ١٣٣٢٨
كان رجل يدخل : حممد بن حيىي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

على أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم خمنث وكانوا يعدونه من غري أويل اإلربة فدخل النيب صلى اهللا عليه و سلم 
قال إهنا إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النيب يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة ف

صلى اهللا عليه و سلم أال أرى هذا يعلم ما ههنا ال يدخلن عليكن هذا فحجبوه رواه مسلم يف الصحيح عن عبد بن 
فحجبه واهللا أعلم محيد عن عبد الرزاق فاستدل النيب صلى اهللا عليه و سلم مبا قال املخنث على أنه من أويل اإلربة 

٨١   

  باب ما جاء يف إبداء زينتها للطفل الذين مل يظهروا على عورات النساء قال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ  - ١٣٣٢٩اهللا تعاىل وهو أصدق القائلني أو الطفل الذين مل يظهروا على عورات النساء 
هم الذين ال : رقاء عن بن أيب جنيح عن جماهد قال ثنا عبد الرمحن بن احلسن ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا و

  يدرون ما النساء من الصغر 

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أبو بكر حممد بن إمساعيل  - ١٣٣٣٠
رضي اهللا عنها استأذنت  أن أم سلمة: اإلمساعيلي ثنا عيسى بن محاد بن زغبة أنبأ الليث عن أيب الزبري عن جابر 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف احلجامة فأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم أبا طيبة أن حيجمها قال حسبت أنه 
   ٨٢كان أخاها من الرضاعة أو كان غالما مل حيتلم واهللا سبحانه أعلم 

  لمباب استئذان اململوك والطفل يف العورات الثالث واستئذان من بلغ احل

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد العنزي ثنا عثمان  - ١٣٣٣١منهم يف مجيع احلاالت 
بن سعيد ثنا عبد اهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس رضي 

انكم والذين مل يبلغوا احللم منكم ثالث مرات من قبل صالة يف قوله تعاىل ليستأذنكم الذين ملكت أمي: اهللا عنهما 
الفجر وحني تضعون ثيابكم من الظهرية ومن بعد صالة العشاء ثالث عورات لكم قال إذا خال الرجل بأهله بعد 
صالة العشاء ال يدخل عليه خادم وال صيب إال بإذن حىت يصلي الغداة وإذا خال بأهله عند الظهرية فمثل ذلك مث 
رخص هلم فيما بني ذلك بغري إذن وهو قوله تعاىل ليس عليكم وال عليهم جناح بعدهن فأما من بلغ احللم فإنه ال 



وإذا بلغ األطفال منكم احللم فليستأذنوا كما { يدخل على الرجل وأهله إال بإذن على حال وهو قوله تعاىل 
  استأذن الذين من قبلهم 

نبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن أخربنا أبو نصر بن قتادة أ - ١٣٣٣٢
قلت البن عباس يف حجري أختان أموهنما وأنفق عليهما فأستأذن عليهما قال نعم : عمرو بن دينار عن عطاء قال 

ملكت أميانكم والذين  يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين{ فراددته قلت إن ذا يشق علي قال إن اهللا تعاىل يقول 
مل يبلغوا احللم منكم ثالث مرات من قبل صالة الفجر وحني تضعون ثيابكم من الظهرية ومن بعد صالة العشاء 

وإذا { إىل آخر اآلية قال بن عباس فلم يأمر هؤالء باإلذن إال يف هذه العورات الثالث قال } ثالث عورات لكم 
  } ما استأذن الذين من قبلهم بلغ األطفال منكم احللم فليستأذنوا ك

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور ثنا أمحد ثنا سعيد ثنا سفيان عن عبيد اهللا بن أيب يزيد مسع بن  - ١٣٣٣٣
آية مل يؤمن هبا أكثر الناس آية اإلذن وأىن آمر هذه جارية له قصرية قائمة على رأسه : عباس رضي اهللا عنهما يقول 

   أن تستأذن علي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٣٣٣٤
علي الوراق ثنا سعيد بن سليمان ثنا الليث عن عقيل عن الزهري قال مسعت هذيل األعمى يقول مسعت بن مسعود 

  عليكم أذن على أمهاتكم : يقول 

ني بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن أيب أخربنا أبو احلس - ١٣٣٣٥
أن حذيفة رضي اهللا عنه سئل أيستأذن الرجل على والدته قال نعم إن مل تفعل رأيت : إسحاق عن مسلم بن نذير 

  منها ما تكره وروي فيه حديث مرسل 

بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا حيىي بن بكري أخربنا أبو أمحد اجلرجاين أنبأ أبو  - ١٣٣٣٦
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سأله رجل فقال آستأذن : عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار 

قال أحتب أن يا رسول اهللا على أمي فقال نعم فقال إين معها يف البيت فقال استأذن عليها فقال الرجل إين خادمها ف
  تراها عريانة قال ال قال فاستأذن عليها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ١٣٣٣٧
ن أ: سليمان أنبأ عبد اهللا بن وهب ثنا سليمان بن بالل عن عمرو بن أيب عمرو عن عكرمة عن عبد اهللا بن عباس 

رجلني سأاله عن االستئذان يف الثالث عورات اليت أمر اهللا هبا يف القرآن فقال هلما بن عباس إن اهللا ستري حيب 
الستر كان الناس ليس هلم ستور على أبواهبم وال حجال يف بيوهتم فرمبا فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه يف 

وا يف تلك العورات أو ولده أو يتيمه يف حجره وهو على حجره وهو على أهله فأمرهم اهللا عز و جل أن يتسأذن
أهله فأمرهم اهللا عز و جل أن يستأذنوا يف تلك العورات اليت مسى اهللا عز و جل مث جاء اهللا عز و جل بعد بالستور 

اهللا وبسط عليهم يف الرزق فاختذوا الستور واختذوا احلجال فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من االستئذان الذي أمر 
   ٨٣به قال الشيخ رمحه اهللا حديث عبيد اهللا بن أيب يزيد وعطاء يضعف هذه الرواية واهللا أعلم 



  باب كيف االستئذان

أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد  - ١٣٣٣٨
ة عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال سلم عبد اهللا بن قيس الرزاق أنبأ معمر عن سعيد اجلريري عن أيب نضر

ثالث مرات فلم يؤذن له فرجع فأرسل عمر رضي اهللا عنه يف أثره فقال مل : على عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
رجعت قال إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا سلم أحدكم ثالث مرات فلم جيب فلريجع فقال 

أتيين على ما تقول ببينة أو ألفعلن بك كذا غري أنه قد أوعده قال فجاء أبو موسى منتقعا لونه وأنا يف حلقة جالس لت
فقلنا ما شأنك فقال سلمت على عمر فأخربنا خربه فهل مسع أحد منكم من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالوا 

ى عمر رضي اهللا عنه فأخربه بذلك أخرجه مسلم يف الصحيح نعم كلنا قد مسعه قال فأرسلوا معه رجال منهم حىت أت
   ٨٤من وجه آخر عن اجلريري وأخرجه البخاري من وجه آخر عن أيب سعيد 

  باب الرجل خيلو بذات حمرمه يسافر هبا

نبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أ - ١٣٣٣٩
هشيم ح وأخربنا أبو عبد اهللا أخربين أبو الوليد ثنا جعفر بن أمحد بن نصر ثنا علي بن حجر ثنا هشيم ح وأخربنا أبو 
عبد اهللا أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا أبو يعلى ثنا أبو خيثمة وعمرو بن حممد الناقد قاال ثنا هشيم أنبأ أبو الزبري 

أال ال يبينت رجل عند امرأة إال أن يكون ناكحا أو ذا حمرم زاد : اهللا عليه و سلم  عن جابر قال قال رسول اهللا صلى
حيىي بن حيىي يف روايته ثالثا وقال عن أيب الزبري رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأيب خيثمة وقال يف رواية 

  حيىي عند امرأة ثيب مل يقل ثالثا كذا يف نسخيت ملسلم 

بو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا إبراهيم بن عبد اهللا ثنا وكيع أخربنا أ - ١٣٣٤٠
ال تسافر امرأة : عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

رم رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب ثالثة أيام فصاعدا إال مع أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجها أو ذي حم
   ٨٥وغريه عن وكيع واهللا أعلم 

  باب ما جاء يف الرجل ينظر إىل عورة الرجل واملرأة تنظر إىل عورة املرأة

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين رمحه اهللا أنبأ أبو  - ١٣٣٤١ويفضي كل واحد منهما إىل صاحبه 
لشيباين ثنا حممد بن حممد بن رجاء السندي ثنا هناد بن السري ثنا أبو األحوص عن عبد اهللا حممد بن يعقوب ا

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن تباشر : منصور عن أيب وائل عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال 
ا ثالثا أن ينتجي اثنان دون املرأة املرأة يف ثوب واحد أجل أن تصفها لزوجها حىت كأنه ينظر إليها وهنانا إذا كن

واحد من أجل أن حيزنه حىت خيتلط بالناس رواه مسلم يف الصحيح عن هناد بن السري وأخرجه البخاري من 
  وجهني آخرين عن منصور 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أمحد بن سلمة ثنا حممد بن رافع ثنا حممد  - ١٣٣٤٢
فديك ثنا الضحاك عن زيد بن أسلم عن عبد الرمحن بن أيب سعيد عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و  بن أيب

ال ينظر الرجل إىل عورة الرجل وال تنظر املرأة إىل عورة املرأة وال يفضي الرجل إىل الرجل يف الثوب : سلم قال 
  عن حممد بن رافع وغريه وال تفضي املرأة إىل املرأة يف الثوب رواه مسلم يف الصحيح 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا إبراهيم بن موسى أنبأ بن علية عن  - ١٣٣٤٣
اجلريري عن أيب نضرة عن رجل من الطفاوة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مرأة إىل امرأة إال ولد أو والد قال فذكر الثالثة فنسيتها ال يفضني رجل إىل رجل وال ا: 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين عبد الرمحن  - ١٣٣٤٤
الناظر لعن اهللا : بن سلمان عن عمرو موىل املطلب عن احلسن قال بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

{ باب ما جاء يف النظر إىل الغالم األمرد بالشهوة قال اهللا جل ثناؤه  ٨٦واملنظور إليه هذا مرسل واهللا سبحانه أعلم 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد  - ١٣٣٤٥} قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم 

كان يكره : إبراهيم بن مشاس ثنا بقية عن الوضني عن بعض املشيخة قال  بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا
أن حيد النظر إىل الغالم األمرد اجلميل الوجه وقد روي هذا عن بقية عن الوزاع بن نافع وهو ضعيف عن أيب سلمة 

الطحان يف  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعا ببعض معناه واملشهور عن بقية ما ذكرناه وروى أبو حفص عمر
معناه حديثا موضوعا عن الثوري عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعا وفيما ذكرنا من 

   ٨٧اآلية غنية عن غريها وفتنته ظاهرة ال حتتاج إىل خرب يبينها وباهللا تعاىل التوفيق واهللا سبحانه أعلم 

  باب ما جاء يف مصافحة الرجل الرجل

ا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب أخربن - ١٣٣٤٦
سألت أنس بن مالك رضي اهللا عنه قلت أكانت : طالب ثنا عبد امللك بن إبراهيم ثنا مهام بن حيىي عن قتادة قال 

البخاري يف الصحيح عن عمرو بن عاصم عن  املصافحة يف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال نعم رواه
  مهام 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أبو شعيب احلراين ثنا داود بن عمرو الضيب ثنا  - ١٣٣٤٧
هشيم بن بشري عن أيب بلج قال حدثين زيد بن أيب الشعثاء عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 

  إذا التقى املسلمان فتصافحا فحمدا اهللا واستغفراه غفر هلما : عليه و سلم  صلى اهللا

ورواه أبو داود يف السنن عن عمرو بن عون عن هشيم إال أنه قال عن زيد أيب احلكم العنزي أخربناه  - ١٣٣٤٨
  فذكره : أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عمرو بن عون 



وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا أبو خالد  - ١٣٣٤٩
ما من : وبن منري عن األجلح عن أيب إسحاق عن الرباء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٨٨مسلمني يلتقيان فيتصافحان إال غفر هلما قبل أن يفترقا 

  ب ما جاء يف معانقة الرجل الرجل إذا مل تكن مؤدية إىل حتريك شهوةبا

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد أنبأ أبو  - ١٣٣٥٠
ي اهللا عنه احلسن يعين خالد بن ذكوان عن أيوب بن بشري بن كعب العدوي عن رجل من عنزة أنه قال أليب ذر رض

إين أريد أن أسألك عن حديث من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا أخربك : حيث سري من الشام 
به إال أن يكون سرا قلت إنه ليس بسر هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصافحكم إذ لقيتموه قال ما 

لي فلما جئت أخربت أنه أرسل إيل فأتيته وهو على سريره لقيته قط إال صافحين وبعث إيل ذات يوم ومل أكن يف أه
  فالتزمين فكانت تلك احلالة أجود وأجود 

وأما احلديث الذي أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا  - ١٣٣٥١
قال مسعت أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال  يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا محاد بن زيد ثنا حنظلة بن عبيد اهللا

يا رسول اهللا أينحين بعضنا لبعض إذا التقينا قال ال قال فيلتزم بعضنا بعضا قال ال قال فيصافح بعضنا بعضا : قيل 
  قال نعم وهذا ينفرد به حنظلة السدوسي وقد كان اختلط تركه حيىي القطان الختالطه واهللا أعلم 

اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا شبابة بن سوار ثنا  أخربنا أبو عبد - ١٣٣٥٢
أنه كان مباء له فبلغه أن احلسني بن : حيىي بن إمساعيل األسدي قال مسعت الشعيب حيدث عن بن عمر رضي اهللا عنه 
ىب أن يرجع فاعتنقه بن عمر وبكى علي رضي اهللا عنهما توجه العراق فلحقه فذكر احلديث يف أمره بالرجوع فأ

وقال أستودعك اهللا من قتيل هكذا رواه شبابة ورواه سعيد بن سليمان عن حيىي بن إمساعيل عن سامل عن أبيه عن 
  الشعيب 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو احلسن بن إمساعيل السراج ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - ١٣٣٥٣
كان حممد بن سريين يكره املصافحة فذكرت ذلك للشعيب فقال : ة عن غالب التمار قال سليمان بن حرب ثنا شعب

   ٨٩كان أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم إذا التقوا صافحوا فإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضا واهللا أعلم 

  باب ما جاء يف قبلة الرجل ولده

اين أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني بن احلسن القطان ثنا أمحد أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبه - ١٣٣٥٤
أن رسول اهللا : بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

ع بن صلى اهللا عليه و سلم قبل احلسن بن علي رضي اهللا عنهما واألقرع بن حابس التميمي جالس عنده فقال األقر
حابس يا رسول اهللا إن يل عشرة من الولد ما قبلت منهم إنسانا قط قال فنظر إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



فقال إن من ال يرحم ال يرحم رواه مسلم يف الصحيح عن عبد بن محيد عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من وجه 
  آخر عن الزهري 

بأ أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا حممد بن يوسف قال ذكر أخربنا أبو طاهر الفقيه أن - ١٣٣٥٥
جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم : سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

 الرمحة من قلبك فقال أتقبلون الصبيان فما نقبلهم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو أملك لك أن نزع اهللا
  رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن يوسف الفريايب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٣٣٥٦
عن عائشة بنت حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عثمان بن عمر ثنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن املنهال بن عمرو 

ما رأيت أحدا كان أشبه كالما وحديثا من فاطمة برسول : طلحة عن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكانت إذا دخلت عليه رحب هبا وقام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها يف جملسه وكان 

   ٩٠ه فقبلته وذكر احلديث واهللا أعلم إذا دخل عليها رحبت به وقامت فأخذت بيد

  باب ما جاء يف قبلة الرأس

أخربنا أبو علي الروذباري أنبا أبو بكر بن داسه أنبأ أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد أنبأ هشام  - ١٣٣٥٧
يه و سلم أبشري يف قصة اإلفك مث قال تعين النيب صلى اهللا عل: بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

يا عائشة فإن اهللا أنزل عذرك وقرأ عليها القرآن فقال أبواي قومي فقبلي رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ٩١فقالت أمحد اهللا ال إياكما 

  باب ما جاء يف قبلة ما بني العينني

حممد بن النجار املقرئ أخربنا أبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي وأبو القاسم عبد الواحد بن  - ١٣٣٥٨
بالكوفة قاال أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا إبراهيم بن إسحاق القاضي ثنا قبيصة عن سفيان عن األجلح 

ملا قدم جعفر رضي اهللا عنه من احلبشة ضمه النيب صلى اهللا عليه و سلم وقبل ما بني عينيه وقال : عن الشعيب قال 
  حا فتح خيرب أو قدوم جعفر هذا مرسل ما أدري بأيهما أنا أشد فر

وحدثنا أبو سعد الزاهد أنبأ علي بن بندار الصويف أنبأ عبدان اجلواليقي ثنا خليفة بن خياط ثنا زياد بن  - ١٣٣٥٩
ملا قدم جعفر من احلبشة استقبله النيب صلى : عبد اهللا ثنا جمالد بن سعيد عن عامر الشعيب عن عبد اهللا بن جعفر قال 

   ٩٢ليه و سلم فقبله واحملفوظ هو األول مرسل اهللا ع

  باب ما جاء يف قبلة اخلد



أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن سامل ثنا إبراهيم بن يوسف  - ١٣٣٦٠
ينة فإذا عائشة ابنته دخلت مع أيب بكر رضي اهللا عنه أول ما قدم املد: عن أبيه عن أيب إسحاق عن الرباء قال 

  مضطجعة قد أصاهبا محى فأتاها أبو بكر رضي اهللا عنه فقال كيف أنت يا بنية وقبل خدها 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا املعتمر عن إياس بن  - ١٣٣٦١
   ٩٣ري رمحه اهللا تعاىل رأيت أبا نضرة قبل خد احلسن يعين البص: دغفل قال 

  باب ما جاء يف قبلة اليد

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أمحد بن يونس ثنا زهري ثنا يزيد بن أيب  - ١٣٣٦٢
ن حدثه وذكر القصة قال فدنونا م: زياد أن عبد الرمحن بن أيب ليلى حدثه أن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم فقبلنا يده 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد  - ١٣٣٦٣
ملا قدم عمر رضي اهللا عنه الشام : بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري عن زياد بن فياض عن متيم بن سلمة قال 

   ٩٤له أبو عبيدة بن اجلراح رضي اهللا عنه فقبل يده مث خلوا يبكيان قال فكان يقول متيم تقبيل اليد سنة استقب

  باب ما جاء يف قبلة اجلسد

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عمرو بن عون ثنا خالد عن حصني  - ١٣٣٦٤
قال بينما هو حيدث القوم وكان : بن حضري رجل من األنصار رضي اهللا عنه  عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أسيد

فيه مزاح بينا يضحكهم فطعنه النيب صلى اهللا عليه و سلم يف خاصرته بعود فقال أصربين قال اصطرب قال إن عليك 
إمنا أردت  قميصا وليس علي قميص فرفع النيب صلى اهللا عليه و سلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه قال

  هذا يا رسول اهللا قوله أصربين يريد أقدين من نفسك وقوله اصطرب معناه استقد 

وأخربنا أبو علي أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن عيسى ثنا مطر بن عبد الرمحن األعنق قال  - ١٣٣٦٥
فجعلنا نتبادر من رواحلنا :  حدثتين أم أبان بنت الوازع بن زارع عن جدها زارع وكان يف وفد عبد القيس قال

فنقبل يد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورجله وانتظر املنذر األشج حىت أتى عيبته فلبس ثوبيه مث أتى النيب صلى 
اهللا عليه و سلم فقال له إن فيك خلتني حيبهما اهللا احللم واألناة قال يا رسول اهللا أنا أختلق هبما أم اهللا جبلين عليهما 

ل جبلك اهللا عليهما قال احلمد هللا الذي جبلين على خلتني حيبهما اهللا ورسوله واهللا أعلم مجاع أبواب ما على قال ب
   ٩٥األولياء وإنكاح اآلباء البكر بغري إذهنا ووجه النكاح والرجل يتزوج أمته وجيعل عتقها صداقها وغري ذلك 

  عبادكم وإمائكم باب قول اهللا تعاىل وأنكحوا األيامى منكم والصاحلني من

فدل } إن يكونوا فقراء يغنهم اهللا من فضله { وأنه حيتمل أن يكون دهلم على ما فيه رشدهم بالنكاح لقوله تعاىل 
أخربنا أبو  - ١٣٣٦٦على ما فيه سبب الغىن والعفاف لقول النيب صلى اهللا عليه و سلم سافروا تصحوا وترزقوا 



بن عبيد ثنا حممد بن غالب حدثين حممد بن سنان ثنا حممد بن عبد الرمحن  احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد
بن رداد شيخ من أهل املدينة ثنا عبد اهللا بن دينار عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سافروا تصحوا وتغنموا : سلم 

مد بن إبراهيم ثنا أمحد بن خالد أبو العباس الدامغاين وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الفضل حم - ١٣٣٦٧
بنيسابور ثنا داود بن رشيد ثنا بسطام بن حبيب ثنا القاسم بن عبد الرمحن عن أيب حازم عن بن عباس رضي اهللا 

ا سافروا تصحوا وتغنموا قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل وإمنا هذ: عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
داللة ال حتما أن يسافر لطلب صحة ورزق قال وحيتمل األمر بالنكاح حتما ويف كل احلتم من اهللا الرشد قال وقال 

بعض أهل العلم األمر كله على اإلباحة والداللة على الرشد حىت توجد الداللة على أنه أريد باألمر احلتم وما هنى 
  لنهي منه صلى اهللا عليه و سلم على غري التحرمي واستدل هذا القائل اهللا عنه فهو حمرم حىت توجد الداللة عليه بان ا

مبا أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي  - ١٣٣٦٨
ذروين : و سلم قال أنبأ بن عيينة عن بن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ما تركتكم فإنه إمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم فما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما 
  استطعتم وما هنيتكم عنه فانتهوا 

 قال وأخربنا الشافعي أنبأ بن عيينة عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب - ١٣٣٦٩
  مبثل معناه : صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن نعيم بن عبد اهللا ثنا بن أيب  - ١٣٣٧٠
  فذكره رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر : عمر ثنا سفيان عن أيب الزناد 

ا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثن - ١٣٣٧١
ثنا عبد اهللا بن منري عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فخذوا منه ما ذروين ما تركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم بسؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء : 
استطعتم وإذا هنيتكم عن شيء فانتهوا رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن منري عن أبيه قال الشافعي 

رمحه اهللا وقد حيتمل أن يكون األمر يف معىن النهي فيكونان الزمني إال بداللة أهنما غري الزمني ويكون قوله صلى اهللا 
تم أن يقول عليهم اتيان األمر فيما استطاعوا ألن الناس إمنا كلفوا ما استطاعوا عليه و سلم فاتوا منه ما استطع

وعلى أهل العلم طلب الدالئل ليفرقوا بني احلتم واملباح واإلرشاد الذي ليس حبتم يف األمر والنهي معا واهللا أعلم 
٩٦   

  باب حتم الزم ألولياء األيامى احلرائر البوالغ إذا أردن النكاح ودعون إىل

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن { رضى من األزواج أن يزوجوهن قال اهللا تعاىل 
أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أمحد بن حممد الشرقي ثنا أمحد بن  - ١٣٣٧٢} أزواجهن 



ين إبراهيم يعين بن طهمان عن يونس بن عبيد عن حفص والفراء يعين عبد اهللا بن حممد وقطن قالوا ثنا حفص حدث
اآلية حدثين معقل بن يسار املزين } فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن { يف قوله تعاىل عز و جل : احلسن أنه قال 

رضي اهللا عنه أهنا نزلت فيه قال كنت زوجت أختا يل من رجل فطلقها حىت إذا انقضت عدهتا جاء خيطبها فقلت له 
رشتك وأكرمتك فطلقتها مث جئت ختطبها ال واهللا ال تعود إليها أبدا قال وكان رجال ال بأس به وكانت زوجتك وف

املرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل اهللا هذه اآلية فقلت اآلن أفعل يا رسول اهللا فزوجتها إياه رواه البخاري يف الصحيح 
  عن أمحد بن حفص 

بأ أبو الفضل احلسن بن يعقوب العدل ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أن - ١٣٣٧٣
الوهاب بن عطاء ثنا سعيد ح وأخربنا حممد بن عبد اهللا البسطامي األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا القاسم بن 

ل بن يسار رضي اهللا عنه أن معق: زكريا ثنا حممد بن املثىن وبندار قاال ثنا عبد األعلى ثنا سعيد عن قتادة ثنا احلسن 
كانت أخته عند رجل فطلقها مث ختلى عنها حىت إذا انقضت عدهتا مث قرب خيطبها فحمى معقل من ذلك أنفا قال 

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال { خلي عنها وهو يقدر مث قرب خيطبها فحال بينه وبينها فأنزل اهللا تعاىل 
فدعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقرأها عليه فترك احلمية مث استقاد اآلية } تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 

   ٩٧ألمر اهللا عز و جل رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن املثىن وزعم الكليب أن أخته مجيلة بنت يسار 

  باب ال نكاح إال بويل

يب ثنا أبو داود ثنا عباد بن راشد قال أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حب - ١٣٣٧٤
مسعت احلسن يقول حدثين معقل بن يسار املزين ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن إسحاق 
البغوي ببغداد ثنا حيىي بن جعفر بن أيب طالب ثنا أبو عامر العقدي ثنا عباد بن راشد عن احلسن حدثين معقل بن 

كانت يل أخت فخطبت إيل فكنت أمنعها الناس فأتاين بن عم يل فخطبها فأنكحتها إياه :  عنه قال يسار رضي اهللا
فاصطحبا ما شاء اهللا مث طلقها طالقا ميلك الرجعة مث تركها حىت انقضت عدهتا فلما خطبت إيل أتاين فخطبها مع 

كتها حىت انقضت عدهتا فلما خطبت إيل اخلطاب فقلت منعتها الناس وأثرتك هبا مث طلقتها طالقا له رجعة مث تر
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن { أتيتين مع اخلطاب ال أزوجك أبدا فأنزل اهللا تعاىل 

  فكفرت عن مييين فأنكحتها إياه لفظ حديث العقدي } أزواجهن 

اود ثنا حممد بن املثىن حدثين أبو عامر وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو د - ١٣٣٧٥
مبعناه خمتصرا إال أنه قال فقلت واهللا ال أنكحها أبدا قال ففي نزول هذه اآلية فذكر احلديث رواه البخاري : فذكره 

يف الصحيح عن عبيد اهللا بن سعيد عن أيب عامر العقدي قال الشافعي رمحه اهللا وهذا أبني ما يف القرآن من أن للويل 
املرأة يف نفسها حقا وأن على الويل أن ال يعضلها إذا رضيت أن تنكح باملعروف قال وجاءت السنة مبثل معىن مع 

  كتاب اهللا تعاىل 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٣٣٧٦
كم أنبأ بن وهب أنبأ بن جريج عن سليمان بن موسى عن بن شهاب عن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احل

عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه 



ها مبا أصاب ال تنكح امرأة بغري أمر وليها فإن نكحت فنكاحها باطل ثالث مرات فإن أصاهبا فلها مهر مثل: قال 
  منها فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن جعفر بن أمحد بن فارس أنبأ أبو  - ١٣٣٧٧
فظ مسعود أمحد بن الفرات أنبأ عبد الرزاق عن بن جريج أن سليمان بن موسى أخربه ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلا
ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ حجاج بن حممد عن بن جريج قال 

أخربين سليمان بن موسى أن بن شهاب أخربه أن عروة بن الزبري أخربه أن عائشة رضي اهللا عنها أخربته أن النيب 
إذن وليها فنكاحها باطل نكاحها باطل وهلا مهرها مبا أصاب منها  قال أميا امرأة نكحت بغري: صلى اهللا عليه و سلم 

فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له لفظ حديث حجاج ويف رواية عبد الرزاق بغري إذن مواليها فنكاحها 
زاق أميا امرأة باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل وهلا املهر مبا أصاهبا مث الباقي مثله ورواه أمحد بن صاحل عن عبد الر

  نكحت بغري إذن وليها وكذلك رواه الشافعي عن مسلم بن خالد وعبد اجمليد بن عبد العزيز عن بن جريج 

: أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد  - ١٣٣٧٨
و كذلك ولكنه الويل فكل ويل لإلنسان فهو مواله مثل األب املوىل عند كثري من الناس هو بن العم خاصة وليس ه

واألخ وبن األخ والعم وبن العم وما وراء ذلك من العصبة كلهم ومنه قوله تعاىل وإين خفت املوايل من ورائي قال 
كاحها ومما يبني لك أن املوىل كل ويل يف حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم أميا امرأة نكحت بغري إذن موالها فن

أفترى إمنا عين بن العم خاصة دون سائر } يوم ال يغين موىل عن موىل شيئا { باطل أراد باملوىل الويل وقال اهللا تعاىل 
  أهل بيته 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أبو بكر بن رجاء ثنا حممد بن املصفى ثنا  - ١٣٣٧٩
أن مكحوال يأتينا وسليمان بن موسى وأمي اهللا أن سليمان بن : محزة قال قال يل الزهري  بقية ثنا شعيب بن أيب

  موسى ألحفظ الرجلني 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر أمحد بن حممد بن إبراهيم األشناين قالوا  - ١٣٣٨٠
ثمان بن سعيد الدارمي يقول قلت ليحىي بن معني فما حال أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس قال مسعت ع

  : سليمان بن موسى يف الزهري فقال ثقة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسني بن احلسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو حامت حممد بن إدريس  - ١٣٣٨١
ال نكاح إال بويل قال بن : جريج الرازي قال مسعت أمحد بن حنبل يقول وذكر عنده أن بن علية يذكر حديث بن 

جريج فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه واثىن على سليمان بن موسى فقال أمحد بن حنبل إن بن جريج له كتب 
  مدونة وليس هذا يف كتبه يعين حكاية بن علية عن بن جريج 

عت العباس بن حممد يقول مسعت وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال مس - ١٣٣٨٢
ال نكاح إال بويل الذي يرويه بن جريج قلت له بن علية يقول قال بن جريج : حيىي بن معني يقول يف حديث 

فسألت عنه الزهري فقال لست أحفظه فقال حيىي بن معني ليس يقول هذا إال بن علية وإمنا عرض بن علية كتب 



ز بن أيب رواد فاصلحها فقلت ليحىي ما كنت أظن أن عبد اجمليد هكذا فقال بن جريج على عبد اجمليد بن عبد العزي
  كان أعلم الناس حبديث بن جريج ولكنه مل يبذل نفسه للحديث 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا إسحاق املزكي يقول مسعت أبا سعيد حممد بن هارون يقول  - ١٣٣٨٣
 بن معني يوهن رواية بن علية عن بن جريج أنه أنكر معرفة حديث سليمان مسعت جعفر الطيالسي يقول مسعت حيىي

بن موسى وقال مل يذكره عن بن جريج غري بن علية وإمنا مسع بن علية من بن جريج مساعا ليس بذاك إمنا صحح 
  : كتبه على كتب عبد اجمليد بن عبد العزيز وضعف حيىي بن معني رواية إمساعيل عن بن جريج جدا 

: وقد أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ قال مسعت أمحد بن حفص السعدي يقول  - ١٣٣٨٤
سئل أمحد بن حنبل رمحه اهللا يعين وهو حاضر عن حديث الزهري يف النكاح بال ويل فقال روح الكرابيسي الزهري 

الزهري فقال ال أعلمه قال فقلت لعمرو بن  قد نسي هذا واحتج حبديث مسعه بن عيينة من عمرو بن دينار مث لقي
دينار فقال حدثين به يف مس اإلبط أن فيه وضوء قال الشيخ رمحه اهللا وقد روى ذلك من وجهني آخرين عن 

  الزهري إن كان االعتماد على رواية سليمان بن موسى 

 عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو حممد عبد اهللا بن يوسف وأبو سعيد بن أيب - ١٣٣٨٥
بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين أنبأ معلى بن أيب مرمي قاال ثنا بن هليعة ثنا جعفر بن ربيعة عن الزهري عن 

ال نكاح إال بويل فإن مل يكن ويل فاشتجروا : عروة عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  من ال ويل له رواه القعنيب عن بن هليعة على لفظ حديث سليمان بن موسى فالسلطان ويل 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا األسود بن عامر  - ١٣٣٨٦
لى اهللا عليه و أنبأ بن املبارك عن احلجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا ص

  ال نكاح إال بويل والسلطان ويل من ال ويل له : سلم 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان األصبهاين ثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا  - ١٣٣٨٧
عن بن عباس أبو كريب ثنا بن املبارك عن احلجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها وعن عكرمة 

ال نكاح إال بويل ويف حديث الزهري والسلطان ويل : رضي اهللا عنهما قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
من ال ويل له وأما الذي روى عن حيىي بن معني أنه أنكر حديث ال نكاح إال بويل فإنه ال ينكر رواية سليمان بن 

  موسى إمنا أنكر ما 

د اهللا احلافظ يف تاريخ حيىي بن معني ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال مسعت العباس بن أخربنا أبو عب - ١٣٣٨٨
حممد الدوري يقول قيل ليحىي بن معني يف حديث عائشة رضي اهللا عنها ال نكاح إال بويل فقال حيىي ليس يصح يف 

حدث به اخلياط يعين محاد هذا شيء إال حديث سليمان بن موسى فأما حديث هشام بن سعد فهم خيتلفون فيه و
اخلياط وبن مهدي بعضهم يرفعه وبعضهم ال يرفعه قال ومسعت حيىي يقول روى مندل عن هشام بن عروة عن أبيه 

ال نكاح إال بويل قال حيىي وهذا حديث ليس بشيء : عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
يف رواية الدوري عنه واستثىن حديث سليمان بن موسى وحكم له بالصحة وأنكر فيحىي بن معني إمنا أنكر ما بينه 



حكاية بن علية عن بن جريج يف روايته مث يف رواية جعفر الطيالسي عنه كما مضى ذكره ووثق سليمان بن موسى 
بت منها يف رواية الدارمي عنه فحديث سليمان بن موسى صحيح وسائر الروايات عن عائشة رضي اهللا عنها إن ث

  شيء حلديثه شاهد وباهللا التوفيق 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا أبو الفضل بن عبد اجلبار ثنا  - ١٣٣٨٩
النضر بن مشيل أنبأ إسرائيل بن يونس ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن 

حلسن قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن خالد بن خلى ثنا أمحد بن خالد الوهيب ثنا إسرائيل ح 
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم الفقيه الطوسي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا 

حلميد احلارثي ثنا طلق بن غنام ثنا إسرائيل بن يونس عن أيب ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد ا
ال نكاح إال بويل : إسحاق عن أيب بردة عن أيب موسى رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  هكذا رواه عبد الرمحن بن مهدي ومجاعة من األئمة عن إسرائيل 

ا

بن حممد بن حيىي أنبأ أبو سهل أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن زياد  وأخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم - ١٣٣٩٠
القطان ثنا حيىي بن جعفر بن الزبرقان أنبأ معلى بن منصور أنبأ أبو عوانة عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أبيه قال 

أمسعه من أيب إسحاق بيين ال نكاح إال بويل قال معلى مث قال أبو عوانة بعد ذلك مل : قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
وبينه إسرائيل قال الشيخ وقد روى عن زهري بن معاوية وشريك بن عبد اهللا وغريمها عن أيب إسحاق كذلك 

  موصوال 

أخربنا أبو يعلى محزة بن عبد العزيز الصيدالين أنبأ أبو بكر حممد بن دلويه الدقاق ثنا أبو األزهر أمحد  - ١٣٣٩١
ثمان الرقي ثنا زهري ثنا أبو إسحاق عن أيب بردة عن أيب موسى قال قال رسول اهللا صلى بن األزهر ثنا عمرو بن ع

ال نكاح إال بويل وكذلك رواه حممد بن إسحاق بن خزمية عن أيب األزهر وكذلك رواه غري أيب : اهللا عليه و سلم 
  األزهر عن عمرو وتفرد به عمرو 

داود العلوي رمحه اهللا أنبأ أبو احلسن حممد بن إمساعيل بن وأخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن  - ١٣٣٩٢
إسحاق بن إبراهيم املروزي ثنا علي بن حجر ح وأخربنا أبو القاسم احلسن بن حممد بن حبيب املفسر من أصل 

مساعه ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب بن يوسف األصم ثنا أيب ثنا علي بن حجر ثنا شريك عن أيب إسحاق عن أيب 
  ال نكاح إال بويل : دة عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال بر

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر عبد اهللا بن حممد بن حممد بن سعيد السكري قاال ثنا أبو العباس  - ١٣٣٩٣
وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبا أمحد بن عبيد  هو األصم ثنا أبو جعفر هو املنادى ثنا شبابة ثنا قيس بن الربيع ح

الصفار ثنا هشام بن علي ثنا أبو الوليد ثنا قيس يعين بن الربيع عن أيب إسحاق عن أيب بردة بن أيب موسى عن أبيه 
  ال نكاح إال بويل ويف رواية شبابة عن أيب بردة عن أيب موسى : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن حممد بن حممود املروزي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن علي  - ١٣٣٩٤
كان جييء هبا تامة : احلافظ ثنا حممد بن املثىن قال مسعت عبد الرمحن بن مهدي يثبت إسرائيل يف أيب إسحاق قال 

  كنت أتكل عليها من قبل إسرائيل  وما فاتين ما فاتين من حديث سفيان عن أيب إسحاق إال أين

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ قال مسعت زكريا الساجي يقول مسعت العباس بن  - ١٣٣٩٥
إسرائيل حيفظ : عبد العظيم يقول ثنا علي بن عبد اهللا قال مسعت عبد الرمحن بن مهدي يقول قال عيسى بن يونس 

  فظ الرجل السورة من القرآن حديث أيب إسحاق كما حي

قال وأنبأ أبو أمحد ثنا عبد اهللا بن أيب سفيان ثنا حممد بن خملد قال مسعت عبد الرمحن بن مهدي يقول  - ١٣٣٩٦
  : إسرائيل يف أيب إسحاق أثبت من شعبة والثوري يعين يف أيب إسحاق 

ن بن خالد ثنا حجاج قال قلنا لشعبة حدثنا قال وأنبأ أبو أمحد ثنا حممد بن حممد النفاح ثنا عبد الرمح - ١٣٣٩٧
  : حديث أيب إسحاق قال سلوا عنها إسرائيل فإنه أثبت فيها مين 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر األشناين قالوا ثنا أبو احلسن الطرائفي  - ١٣٣٩٨
ني شريك أحب إليك يف أيب إسحاق أو إسرائيل قال قال مسعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول قلت ليحىي بن مع

  : شريك أحب إيل وهو أقدم وإسرائيل صدوق قلت يونس بن أيب إسحاق أحب إليك أو إسرائيل قال كل ثقة 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حممد بن املنذر بن سعيد ثنا إسحاق  - ١٣٣٩٩
  حديث إسرائيل صحيح يف ال نكاح إال بويل : لة قال مسعت علي بن املديين يقول بن إبراهيم بن جب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حممد بن املنذر قال مسعت أبا إسحاق  - ١٣٤٠٠
بخاري وسئل عن إبراهيم بن حممد بن حيىي يقول مسعت حممد بن هارون املسكي يقول مسعت حممد بن إمساعيل ال

حديث إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال نكاح إال بويل فقال 
  الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل بن يونس ثقة وإن كان شعبة والثوري أرساله فإن ذلك ال يضر احلديث 

ىي بن منصور يقول مسعت احلسن بن سفيان يقول مسعت أبا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت حي - ١٣٤٠١
كامل الفضيل بن احلسني يقول ثنا أبو داود عن شعبة قال قال سفيان الثوري أليب إسحاق مسعت أبا بردة حيدث 

ال نكاح إال بويل قال نعم قال احلسن ولو قال عن أبيه لقال نعم قال : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
شيخ رمحه اهللا وكذلك رواه حممود بن غيالن وأبو موسى عن أيب داود الطيالسي قال أبو عيسى الترمذي رمحه اهللا ال

يف كتاب العلل حديث أيب بردة عن أيب موسى عندي واهللا أعلم أصح وإن كان سفيان الثوري وشعبة ال يذكران 
يف وقت واحد وهؤالء الذين رووا عن أيب إسحاق فيه عن أيب موسى ألنه قد دل يف حديث شعبة أن مساعهما مجيعا 

عن أيب بردة عن أيب موسى مسعوا يف أوقات خمتلفة وقال يونس بن أيب إسحاق وقد روى هذا عن أبيه وقد أدرك 
  يونس بعض مشايخ أبيه فهو قدمي السماع وإسرائيل قد رواه وهو أثبت أصحاب أيب إسحاق بعد شعبة والثوري 



زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أمحد بن سلمان الفقيه ثنا احلارث بن حممد ثنا احلسن بن قتيبة ثنا  وأخربنا أبو - ١٣٤٠٢
يونس بن أيب إسحاق عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أيب موسى رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

د وزيد بن احلباب عن يونس ال نكاح إال بويل كذا قال عن أيب إسحاق وكذلك رواه حجاج بن حمم: سلم 
  وكذلك قاله عيسى بن يونس عن أبيه عن أيب إسحاق 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ مكرم بن أمحد بن مكرم القاضي ببغداد أنبأ أبو الوليد حممد بن أمحد بن  - ١٣٤٠٣
عن أيب بردة عن أيب موسى  برد األنطاكي ثنا اهليثم بن مجيل األنطاكي ثنا عيسى بن يونس عن أبيه عن أيب إسحاق

  ال نكاح إال بويل وقد قيل عن يونس عن أيب بردة نفسه : رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو علي روح بن أمحد بن عمر التميمي األصبهاين أنبأ أبو يعلى احلسني بن حممد الزبريي ثنا  - ١٣٤٠٤
لثقفي ثنا أمحد بن منيع ثنا أبو عبيدة احلداد عن يونس بن أيب إسحاق عن أيب بردة عن حممد بن إسحاق بن إبراهيم ا

ال نكاح إال بويل وكذلك قال يونس بن أيب إسحاق وكذلك رواه : أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  حممد بن نصر اإلمام عن أمحد بن منيع 

و بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن قدامة بن أعني ثنا أبو عبيدة أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أب - ١٣٤٠٥
احلداد عن يونس عن أيب بردة وإسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أيب موسى أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أيب كثري كذا حكى ال نكاح إال بويل مث قال أبو داود رمحه اهللا يف بعض النسخ من كتاب السنن هو يونس بن : قال 
  عن أيب داود 

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف كتاب املستدرك ثنا أبو علي احلافظ أنبأ أبو جعفر حممد بن أمحد  - ١٣٤٠٦
الضبعي ببغداد ثنا حممد بن سهل بن عسكر ثنا قبيصة بن عقبة ثنا يونس بن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أيب موسى 

ال نكاح إال بويل قال بن عسكر فقال يل قبيصة بن عقبة جاءين علي بن : و سلم قال  عن النيب صلى اهللا عليه
  املديين فسألين عن هذا احلديث فحدثته به فقال علي بن املديين قد استرحنا من خالف أيب إسحاق 

بن حممد ثنا  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف كتاب املستدرك أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان ثنا احلارث - ١٣٤٠٧
احلسن بن قتيبة ثنا يونس بن أيب إسحاق ح قال وأنبأ أبو قتيبة سلم بن الفضل اآلدمي مبكة ثنا القاسم بن زكريا 

املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن الصباح ثنا أسباط بن حممد ثنا يونس بن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أيب موسى رضي 
ال نكاح إال بويل وهذا خبالف رواية أيب زكريا عن أمحد بن : عليه و سلم اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

سلمان وكان شيخنا أبا عبد اهللا محل حديث بن قتيبة على حديث أسباط فحديث أسباط كذلك رواه أبو بكر بن 
  زياد عن احلسن بن حممد بن الصباح دون ذكر أيب إسحاق فيه 

ق املزكي أنبأ أبو بكر أمحد بن كامل بن خلف القاضي ثنا عبد امللك وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحا - ١٣٤٠٨
بن حممد الرقاشي ثنا سليمان بن داود حدثين النعمان بن عبد السالم عن شعبة وسفيان الثوري عن أيب إسحاق عن 

 تفرد به ال نكاح إال بويل: أيب بردة عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
سليمان بن داود الشاذكوين عن النعمان بن عبد السالم وقد روي عن مؤمل بن إمساعيل وبشر بن منصور عن 



الثوري موصوال وعن يزيد بن زريع عن شعبة موصوال واحملفوظ عنهما غري موصول واالعتماد على ما مضى من 
  رواية إسرائيل ومن تابعه يف وصل احلديث واهللا أعلم 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا سعيد بن عثمان األهوازي ثنا سهل بن عثمان ثنا  - ١٣٤٠٩
ال نكاح إال : بن املبارك عن حجاج عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  بويل 

ثنا أبو حممد حيىي بن منصور القاضي ثنا احلسن  أخربنا أبو سعيد عثمان بن عبدوس بن حمفوظ الفقيه - ١٣٤١٠
بن سفيان ثنا مسلم بن عبد الرمحن اجلرمي ثنا خملد بن حسني عن هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن أيب 

ال تزوج املرأة املرأة وال تزوج املرأة نفسها إن البغية اليت : هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
وج نفسها قال احلسن وسألت حيىي بن معني عن رواية خملد بن حسني عن هشام بن حسان فقال ثقة فذكرت له تز

هذا احلديث قال نعم قد كان شيخ عندنا يرفعه عن خملد قال الشيخ تابعه عبد السالم بن حرب وحممد بن مروان 
  العقيلي عن هشام 

القاضي أبو حممد حيىي بن منصور ثنا أبو عمرو أمحد بن املبارك حدثنا أبو عبد الرمحن السلمي إمالء ثنا  - ١٣٤١١
املستملي ثنا حيىي بن موسى خت ثنا عبد الرمحن بن حممد احملاريب ثنا عبد السالم بن حرب املالئي عن هشام بن 

أة املرأة ال تنكح املر: حسان عن بن سريين عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وال تنكح املرأة نفسها قال أبو هريرة رضي اهللا عنه كنا نعد اليت تنكح نفسها هي الزانية وكذلك رواه هناد بن 

  السري وعبيد بن يعيش عن احملاريب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو علي احلسني بن علي احلافظ ثنا حممد بن إسحاق بن خزمية نا مجيل  - ١٣٤١٢
ن اجلهضمي ثنا حممد بن مروان العقيلي ثنا هشام بن حسان عن حممد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب بن احلس

  ال تزوج املرأة املرأة وال تزوج املرأة نفسها فإن الزانية هي اليت تزوج نفسها : صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

بن حممد بن يوسف السوسي وأبو بكر أمحد بن احلسن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا إسحاق - ١٣٤١٣
القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو وأبو صادق بن أيب الفوارس قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر 

ملرأة ال تزوج املرأة املرأة وال تزوج ا: ثنا بشر بن بكر أنبأ األوزاعي عن بن سريين عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
نفسها فإن الزانية هي اليت تزوج نفسها هذا موقوف وكذلك قاله بن عيينة عن هشام بن حسان عن بن سريين 

  وعبد السالم بن حرب قد ميز املسند من املوقوف فيشبه أن يكون قد حفظه واهللا تعاىل أعلم 

اهللا بن حممد بن جعفر أبو الشيخ ثنا أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد عبد  - ١٣٤١٤
أبو بكر بن أيب داود من لفظه ثنا أمحد بن صاحل ثنا بن وهب ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر حممد بن 

أمحد بن حيىي ثنا يوسف بن موسى ثنا أمحد بن صاحل ثنا عنبسة مجيعا عن يونس بن يزيد وهذا لفظ حديث عنبسة 
يزيد قال قال حممد بن مسلم بن شهاب أخربين عروة بن الزبري أن عائشة رضي اهللا عنها زوج  حدثين يونس بن

أن النكاح كان يف اجلاهلية على أربعة أحناء فنكاح منها نكاح الناس اليوم : النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربته 



ا ونكاح آخر كان الرجل يقول خيطب الرجل إىل الرجل وليدته ويف رواية بن وهب وليته فيصدقها مث ينكحه
المرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إيل فالن استبضعي منه ويعتزهلا زوجها وال ميسها أبدا حىت يتبني محلها من 

ذلك الرجل الذي يستبضع منه فإذا تبني محلها أصاهبا زوجها إن أحب وإمنا يصنع ذلك رغبة يف جنابة الولد فكان 
ونكاح آخر جيتمع فيه الرهط دون العشرة فيدخلون على املرأة كلهم يصيبها فإذا  هذا النكاح نكاح االستبضاع

محلت ووضعت ومر ليايل بعد أن تضع محلها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن ميتنع حىت جيتمعوا عندها 
ه فيلحق به فتقول هلم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهذا ابنك يا فالن فتسمي من أحبت منهم بامس

ولدها والنكاح الرابع جيتمع الناس الكثري فيدخلون على املرأة ال متتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصنب على 
أبواهبن رايات يكن علما ملن أرادهن دخل عليهن فإذا محلت فوضعت محلها مجعوا هلا ودعوا هلم القافة مث احلقوا 

ميتنع من ذلك فلما بعث اهللا حممدا صلى اهللا عليه و سلم باحلق أبطل وهدم ولدها بالذي يرون فالتاطه ودعي ابنه ال 
نكاح اجلاهلية كله إال نكاح اإلسالم اليوم رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن صاحل عن عنبسة قال وقال حيىي 

  بن سليمان ثنا بن وهب فذكره 

ن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ بن معاذ أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل ب - ١٣٤١٥
أميا امرأة مل ينكحها الويل أو الوالة : عن عمران القصري عن احلسن قال قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

  فنكاحها باطل 

ر عن عبد وأخربنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن عمرو بن دينا - ١٣٤١٦
  أن عمر رضي اهللا عنه رد نكاح امرأة نكحت بغري ويل : الرمحن بن معبد بن عمري 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا حممد بن إسحاق  - ١٣٤١٧
مجعت الطريق ركبا فجعلت : د قال ثنا روح ثنا بن جريج أخربين عبد احلميد بن جبري بن شيبة عن عكرمة بن خال

  امرأة منهم ثيب أمرها بيد رجل غري ويل فأنكحها فبلغ ذلك عمر رضي اهللا عنه فجلد الناكح واملنكح ورد نكاحها 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث أنا علي بن عمر ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يونس بن عبد األعلى ثنا بن  - ١٣٤١٨
حلارث عن بكري بن األشج أنه مسع سعيد بن املسيب يقول عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا وهب أخربين عمرو بن ا

  ال تنكح املرأة إال بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان : عنه قال 

 أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا أمحد بن عبد - ١٣٤١٩
احلميد ثنا أبو أسامة عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد يعين بن مقرن عن أبيه عن علي رضي اهللا 

أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل ال نكاح إال بإذن ويل هذا إسناده صحيح وقد روي عن : عنه قال 
  ا دوهنا علي رضي اهللا عنه بأسانيد أخر وإن كان االعتماد على هذ

منها ما أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو إسحاق بن رجاء البزاري ثنا أبو احلسني الغازي الطربي  - ١٣٤٢٠
أن عمر وعليا رضي اهللا عنهما : ثنا عمرو بن علي ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن هشيم عن جمالد عن الشعيب 

  ويل وشرحيا ومسروقا رمحهما اهللا قالوا ال نكاح إال ب



وأخربنا أبو حامد أمحد بن علي اإلسفرائيين أنبأ زاهر بن أمحد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا حممد  - ١٣٤٢١
  ال نكاح إال بويل : بن إسحاق ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا جمالد عن الشعيب قال قال علي وعبد اهللا وشريح 

أنه قال ما كان أحد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و : الشعيب  وروي من وجه آخر عن جمالد عن - ١٣٤٢٢
سلم أشد يف النكاح بغري ويل من علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه حىت كان يضرب فيه أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ 

  ذكره ثنا أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا أبو خالد ثنا جمالد عن الشعيب ف

وأخربنا أبو الفتح حممد بن عبد اهللا الرئيس بالري ثنا جعفر بن عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن هارون  - ١٣٤٢٣
ثنا أبو كريب ثنا أبو خالد األمحر وعبيد بن زياد الفراء عن حجاج عن حصني عن الشعيب عن احلارث عن علي 

بشهود رواه يزيد بن هارون عن حجاج وقال ال نكاح إال بويل ال نكاح إال بويل وال نكاح إال : رضي اهللا عنه قال 
  وشاهدي عدل وهذا شاهد لرواية جمالد ورويناه عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن علي 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ علي بن عمر ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أمحد بن منصور ثنا يزيد بن  - ١٣٤٢٤
ال نكاح إال بإذن : ويرب عن الضحاك عن النزال بن سربة عن علي رضي اهللا عنه قال أيب حكيم ثنا سفيان عن ج

  ويل فمن نكح أو أنكح بغري إذن ويل فنكاحه باطل وروينا عن علي رضي اهللا عنه أنه أجاز إنكاح اخلال أو األم 

د بن خملد بن النجار أخربنا أبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي وأبو القاسم عبد الواحد بن حمم - ١٣٤٢٥
أن عليا : بالكوفة قاال أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا قبيصة عن سفيان عن أيب قيس عن هزيل 

  رضي اهللا عنه أجاز نكاح اخلال هكذا قال اخلال 

وجتها أجاز نكاح امرأة ز: وقد روي عن أيب قيس األودي عمن أخربه عن علي رضي اهللا عنه أنه  - ١٣٤٢٦
أمها برضى منها أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو احلسن حممد بن أمحد بن محزة اهلروي أنبأ أمحد بن جندة نا سعيد بن 

  منصور ثنا أبو معاوية ثنا أبو إسحاق الشيباين عن أيب قيس األودي فذكره 

قال هلا سلمة زوجتها أمها وأهلها أن امرأة من عائذ اهللا ي: وقد قيل عن الشيباين عن أيب قيس األودي  - ١٣٤٢٧
فرفع ذلك إىل علي رضي اهللا عنه فقال أليس قد دخل هبا فالنكاح جائز أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو احلسن بن 
محزة أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ الشيباين فذكره رواه أبو عوانة وبن إدريس عن الشيباين 

هانئ بن قبيصة أهنا زوجت نفسها بالقعقاع بن شور وبات عندها ليلة وجاء أبوها فاستعدى عليا  عن حبرية بنت
رضي اهللا عنه فقال أدخلت هبا قال نعم فأجاز النكاح وهذا األثر خمتلف يف إسناده ومتنه ومداره على أيب قيس 

كاح إن كان ثابتا والدخول ال يبيح األودي وهو خمتلف يف عدالته وحبرية جمهولة واشتراط الدخول يف تصحيح الن
  احلرام واإلسناد األول عن علي رضي اهللا عنه يف اشتراط الويل إسناد صحيح فاالعتماد عليه وباهللا التوفيق 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي  - ١٣٤٢٨
ال نكاح إال بويل : خالد عن بن خثيم عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضي اهللا عنه قال  رمحه اهللا أنبأ مسلم بن
  مرشد وشاهدي عدل 



أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام ثنا شجاع ثنا عباد  - ١٣٤٢٩
كانوا يقولون إن : ن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال هو بن العوام عن هشام وهو بن حسان عن حممد بن سريين ع

  املرأة اليت تزوج نفسها هي الزانية 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي رمحه اهللا أنبأ  - ١٣٤٣٠
ضي اهللا عنها ختطب إليها املرأة من كانت عائشة ر: الثقة عن بن جريج عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه قال 

أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها زوج فإن املرأة ال تلي عقد النكاح قال الشيخ رمحه اهللا 
  هذا األثر ال يدل على أن الذي 

بكري ثنا مالك  أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن جنيد ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن - ١٣٤٣١
زوجت حفصة بنت عبد الرمحن من املنذر بن : عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا 

الزبري وعبد الرمحن غائب بالشام فلما قدم عبد الرمحن قال مثلي يصنع هذا به ويفتات عليه فكلمت عائشة رضي 
ن ذلك بيد عبد الرمحن فقال عبد الرمحن ما كنت ألرد أمرا قضيته فقرت اهللا عنها املنذر بن الزبري فقال املنذر فإ

حفصة عند املنذر ومل يكن ذلك طالقا إمنا أريد به أهنا مهدت تزوجيها مث توىل عقد النكاح غريها فأضيف التزويج 
  إليها إلذهنا يف ذلك ومتهيدها أسبابه واهللا أعلم 

مان بن حممد بن بشر ثنا إمساعيل القاضي ثنا إمساعيل بن أيب أويس أخربنا أبو احلسن الرفاء أنبأ عث - ١٣٤٣٢
وعيسى بن ميناء قاال ثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إىل قوهلم من تابعي أهل املدينة 

   ٩٨ال تعقد امرأة عقدة النكاح يف نفسها وال يف غريها واهللا أعلم : كانوا يقولون 

   والية لوصي يف نكاح استدالال مباباب ال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عبيد اهللا بن  - ١٣٤٣٣
موسى أنبأ بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا 

ال تنكح املرأة إال بإذن وليها فإن نكحت فهو باطل فهو باطل فهو باطل فإن دخل هبا فلها :  صلى اهللا عليه و سلم
  املهر مبا أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ويل من ال ويل له 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا أبو خيثمة ثنا يعقوب  - ١٣٤٣٤
راهيم ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين عمر بن حسني بن عبد اهللا موىل آل حاطب عن نافع موىل عبد اهللا بن عمر بن إب

تويف عثمان بن مظعون رضي اهللا عنه وترك ابنة له من خويلة بنت : عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال 
مظعون قال عبد اهللا فهما خاالي قال خطبت  حكيم بن أمية بن حارثة بن األوقص قال وأوصى إىل أخيه قدامة بن

إىل قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها فدخل املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه إىل أمها فأرغبها يف املال 
فحطت إليه وحطت اجلارية إىل هوى أمها فأبتا حىت ارتفع أمرمها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فقال 

بن مظعون ابنة أخي أوصى هبا إيل فزوجتها من عبد اهللا بن عمر فلم أقصر هبا يف الصالح وال يف الكفاءة قدامة 



ولكنها امرأة وإهنا حطت إىل هوى أمها قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هي يتيمة وال تنكح إال بإذهنا 
   ٩٩عبة رضي اهللا عنه قال فانتزعت واهللا مين بعد ما ملكتها وزوجوها املغرية بن ش

  باب ما جاء يف إنكاح اآلباء األبكار

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين احلسني بن علي بن حممد بن حيىي الدارمي حدثين أبو بكر حممد بن  - ١٣٤٣٥
تزوجين رسول : إسحاق ثنا أبو كريب ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم لست سنني وبىن يب وأنا ابنة تسع سنني 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن  - ١٣٤٣٦
لم عائشة تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و س: عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن هشام بن عروة عن أبيه قال 

رضي اهللا عنها بعد موت خدجية بثالث سنني وعائشة يومئذ ابنة ست سنني وبىن هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم وهي ابنة تسع سنني ومات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعائشة ابنة مثان عشرة سنة رواه البخاري يف 

اه مسلم عن أيب كريب موصوال وقد وصله سفيان الثوري الصحيح عن عبيد بن إمساعيل عن أيب أسامة مرسال ورو
  وسفيان بن عيينة وعبدة بن سليمان وعلي بن مسهر وأبو معاوية وغريهم وقد أخرجاه موصوال من أوجه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب حدثين أبو جعفر حممد بن احلجاج الوراق  - ١٣٤٣٧
تزوجها : حيىي أنبأ أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  ثنا حيىي بن

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهي ابنة ست وبىن هبا وهي ابنة تسع ومات عنها وهي ابنة مثان عشرة سنة رواه 
  عمر رضي اهللا عنهما أم كلثوم بغري أمرها  مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي قال الشافعي رمحه اهللا وقد زوج علي

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ دعلج بن أمحد ثنا موسى بن هارون ثنا سفيان بن وكيع بن اجلراح  - ١٣٤٣٨
أن عمر بن اخلطاب خطب : ثنا روح بن عبادة ثنا بن جريج أخربين بن أيب مليكة أخربين حسن بن حسن عن أبيه 

نهما أم كلثوم رضي اهللا عنها فقال له علي إهنا تصغر عن ذلك فقال عمر رضي اهللا عنه مسعت إىل علي رضي اهللا ع
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إال سبيب ونسيب فأحببت أن يكون يل 

ما زوجا عمكما فقاال من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سبب ونسب فقال علي حلسن وحسني رضي اهللا عنه
هي امرأة من النساء ختتار لنفسها فقام علي رضي اهللا عنه مغضبا فأمسك احلسن بثوبه وقال ال صرب على هجرانك 

يا أبتاه قال فزوجاه قال الشافعي رمحه اهللا وزوج الزبري رضي اهللا عنه ابنته صبية وزوج غري واحد من أصحاب النيب 
رية قال ولو كان النكاح ال جيوز على البكر إال بأمرها مل جيز أن يزوج حىت يكون هلا صلى اهللا عليه و سلم ابنته صغ

  أمر يف نفسها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قالوا ثنا أبو  - ١٣٤٣٩
بن وهب أخربين مالك بن أنس حدثين عبد اهللا بن  العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ

األمي : الفضل عن نافع بن جبري عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن يف نفسها وإذهنا صماهتا 



إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي قال قلت وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن  - ١٣٤٤٠
  مبثل حديث بن وهب رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي : ملالك حدثك عبد اهللا بن الفضل فذكره 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا سفيان ح وأخربنا أبو  - ١٣٤٤١
احلافظ ثنا حممد بن احلسن بن منصور ثنا هارون بن يوسف ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان عن زياد بن سعد عن  عبد اهللا

: عبد اهللا بن الفضل عن نافع بن جبري عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
هنا صماهتا ورمبا قال وصماهتا إقرارها لفظ حديث الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذهنا أبوها يف نفسها وإذ

بن أيب عمر ويف رواية أمحد الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها قال أبو داود رمحه اهللا أبوها ليس 
مبحفوظ رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر وذكر هذه الزيادة واهللا أعلم قال الشافعي رمحه اهللا قد زاد بن 

ينة يف حديثه والبكر يزوجها أبوها فهذا يبني أن األمر لألب يف البكر قال الشافعي رمحه اهللا واملوامرة قد تكون عي
  على استطابة النفس ألنه يروى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال وامروا النساء يف بناهتن 

اود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا معاوية بن هشام أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو د - ١٣٤٤٢
عن سفيان عن إمساعيل بن أمية قال حدثين الثقة عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  وأمروا النساء يف بناهتن : سلم 

س بن حممد ثنا يونس بن حممد أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العبا - ١٣٤٤٣
أن عبد اهللا بن عمر رضي : املؤدب ثنا حممد بن راشد عن مكحول عن سلمة بن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أبيه 

اهللا عنهما خطب إىل نعيم بن عبد اهللا وكان يقال له النحام أحد بين عدي ابنته وهي بكر فقال له نعيم إن يف 
أحدا فانطلقت أم اجلارية امرأة نعيم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت  حجري يتيما يل لست مؤثرا عليه

بن عمر خطب ابنيت وإن نعيما رده وأراد أن ينكحها يتيما له فأخربت النيب صلى اهللا عليه و سلم فأرسل إىل نعيم 
عروة عن عبد اهللا بن عمر  فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم أرضها وأرض ابنتها وقد رويناه من وجه آخر عن

رضي اهللا عنهما موصوال قال الشافعي رمحه اهللا ومل خيتلف الناس أن ليس ألمها فيها أمر ولكن على معىن استطابة 
النفس قال الشيخ رمحه اهللا وقد رواه صاحل بن كيسان عن عبد اهللا بن الفضل بإسناده فقال واليتيمة تستأمر 

يب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه وأبو بردة عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا وكذلك قاله حممد بن عمرو عن أ
عليه و سلم فيكون املراد بالبكر املذكورة يف اخلرب البكر اليتيمة وزيادة بن عيينة غري حمفوظة واهللا أعلم قال 

  الشافعي رمحه اهللا وقد كان بن عمر والقاسم وسامل يزوجون األبكار وال يستأمروهنن 

وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك  - ١٣٤٤٤
أنه بلغه أن القاسم بن حممد وسامل بن عبد اهللا كانا ينكحان بناهتما األبكار وال يستأمراهنن وأنه بلغه أن القاسم بن 

  كانوا يقولون يف البكر يزوجها أبوها بغري إذهنا إن ذلك الزم هلا : سار حممد وسامل بن عبد اهللا وسليمان بن ي

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن يوسف البغدادي الرفاء أنبأ أبو عمرو عثمان بن حممد بن بشر ثنا  - ١٣٤٤٥
ناد عن أبيه عمن أدرك إمساعيل بن إسحاق ثنا إمساعيل بن أيب أويس وعيسى بن ميناء قاال ثنا عبد الرمحن بن أيب الز

من فقهائهم الذين ينتهي إىل قوهلم منهم سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري والقاسم بن حممد وأبو بكر بن عبد 



الرمحن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة وسليمان بن يسار يف مشيخة جلة سواهم من 
قال كانوا يقولون الرجل أحق بإنكاح ابنته البكر : أخذت بقول أكثرهم نظرائهم قال ورمبا اختلفوا يف الشيء ف

  بغري أمرها وإن كانت ثيبا فال جواز ألبيها يف نكاحها إال بإذهنا 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا الشافعي أنبأ عبد اجمليد  - ١٣٤٤٦
لعطاء أجيوز إنكاح الرجل ابنته بكرا وهي كارهة قال نعم قلت فثيب كارهة قال قد  قلت: عن بن جريج قال 

  ملكت الثيب أمرها وروينا عن إبراهيم النخعي قال البكر جيربها أبوها وعن الشعيب قال ال جيرب إال الوالد 

ثنا جعفر بن حممد بن  وأما احلديث الذي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب - ١٣٤٤٧
شاكر وحممد بن إسحاق الصغاين قاال ثنا حسني بن حممد ثنا جرير عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا 

أن جارية بكرا أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة قال فخريها النيب : عنه 
جرير بن حازم على أيوب السختياين واحملفوظ عن أيوب عن عكرمة  صلى اهللا عليه و سلم فهذا حديث أخطأ فيه

  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال 

أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن عبيد عن محاد بن زيد عن  - ١٣٤٤٨
مل يذكر بن عباس قال أبو داود وكذلك يروي هبذا احلديث و: أيوب عن عكرمة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  مرسل معروف قال الشيخ وقد روي من وجه آخر عن عكرمة موصوال وهو أيضا خطأ 

أخربناه أبو القاسم طلحة بن علي بن الصقر ببغداد ثنا حممد بن عبد اهللا الشافعي ثنا أبو بكر حممد بن  - ١٣٤٤٩
حممد بن عفان الصنعاين ثنا عبد امللك بن عبد الرمحن الذماري ثنا  سعيد القاضي بعسقالن ثنا أبو سلمة املسلم بن

أن رسول اهللا : سفيان الثوري عن هشام الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما 
  لم نكاحهما صلى اهللا عليه و سلم رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبومها ومها كارهتان فرد النيب صلى اهللا عليه و س

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو احلسن علي بن عمر احلافظ قال هذا وهم والصواب عن  - ١٣٤٥٠
قال الشيخ رمحه اهللا هو يف جامع : حيىي عن املهاجر بن عكرمة مرسل وهم فيه الذماري على الثوري وليس بقوي 

ه اهللا مرسال وكذلك رواه عامة أصحابه عنه وكذلك رواه الثوري عن الثوري كما ذكره أبو احلسن الدارقطين رمح
  غري الثوري عن هشام وروى من وجه آخر أخطأ فيه الراوي 

أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٣٤٥١
األوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا  إسحاق الصغاين أنبأ احلكم بن موسى ثنا شعيب بن إسحاق عن

أن رجال زوج ابنته وهي بكر من غري أمرها فأتت النيب صلى اهللا عليه و سلم ففرق بينهما هذا وهم : عنهما 
والصواب عن األوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسل كذلك رواه بن 

  ونس وغريمها عن األوزاعي املبارك وعيسى بن ي



وسئل عن حديث شعيب بن : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا علي احلافظ النيسابوري  - ١٣٤٥٢
إسحاق هذا فقال أبو علي احلافظ مل يسمعه األوزاعي من عطاء واحلديث يف األصل مرسل لعطاء وإمنا رواه الثقات 

  ء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مرسال عن األوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطا

وأخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ أبو احلسن الدارقطين احلافظ قال الصحيح مرسل وقول شعيب وهم  - ١٣٤٥٣
وقد روي من وجه آخر ضعيف عن أيب الزبري عن جابر وليس مبشهور وإن : وذكره األثرم ألمحد بن حنبل فأنكره 

  ها يف غري كفو فخريها النيب صلى اهللا عليه و سلم ويف مثل ذلك ما صح ذلك فكأنه كان وضع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن وعبيد بن حممد بن حممد بن مهدي قالوا ثنا أبو  - ١٣٤٥٤
 بن بريدة العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ كهمس القيسي عن عبد اهللا

جاءت فتاة إىل عائشة رضي اهللا عنها فقالت إن أيب زوجين بن أخيه لريفع هبا خسيسته وإين كرهت ذلك : قال 
فقالت عائشة رضي اهللا عنها أقعدي حىت يأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاذكري ذلك له فجاء نيب اهللا صلى 

ى اهللا عليه و سلم إىل أبيها فلما جاء أبوها جعل أمرها إليها فلما اهللا عليه و سلم فذكرت ذلك له فأرسل النيب صل
رأت أن األمر قد جعل إليها قالت إين قد أجزت ما صنع والدي إمنا أردت أن أعلم هل للنساء من األمر شيء أم ال 

   ١٠٠وهذا مرسل بن بريدة مل يسمع من عائشة رضي اهللا عنها 

  باب ما جاء يف إنكاح الثيب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس  - ١٣٤٥٥
حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عبد اهللا بن الفضل عن نافع بن جبري عن بن 

األمي أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن يف : عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  نفسها وإذهنا صماهتا أخرجه مسلم يف الصحيح كما مضى 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إسحاق احلريب ثنا مسلم ح وحدثنا أبو عبد  - ١٣٤٥٦
ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن مالك بن الرمحن السلمي أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق أنبأ علي بن عبد العزيز 

الثيب أحق بنفسها وكذلك قاله مجاعة عن مالك وكذلك قاله زياد بن سعد عن : أنس فذكره مبعناه إال أهنما قاال 
  عبد اهللا بن الفضل وقد مضى وكذلك رواه أبو أويس املدين عن عبد اهللا بن الفضل 

ا أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا إمساعيل بن أيب أويس أخربناه علي بن أمحد بن عبدان أن - ١٣٤٥٧
  الثيب أحق بنفسها : حدثين أيب عن عبد اهللا بن الفضل فذكره بنحوه وقال 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حممد بن أمحد بن أنس القرشي ثنا حممد بن  - ١٣٤٥٨
بن املبارك عن معمر ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا  مكي املروزي ثنا عبد اهللا

احلسن بن علي ثنا عبد الرزاق ح وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر ثنا احملاملي وأبو بكر 
كيسان عن نافع بن جبري عن بن عباس  النيسابوري قاال ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن صاحل بن



ليس للويل مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها : رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
إقرارها قال علي مسعت النيسابوري يقول الذي عندي أن معمرا أخطأ فيه وكذا قال علي واستدل على ذلك 

ة احلديث عن صاحل بن كيسان عن عبد اهللا بن الفضل عن نافع بن جبري عن بن برواية بن إسحاق وسعيد بن سلم
عباس رضي اهللا عنه بنحو من املنت األول يف أوله إال أهنما قاال أيضا عنه واليتيمة تستأمر وحيتمل أن يكون املراد 

  بقوله يف هذه األخبار والبكر تستأمر البكر اليتيمة واهللا أعلم 

عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمرو بن أيب جعفر أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا  أخربنا أبو - ١٣٤٥٩
بن إدريس عن بن جريج عن بن أيب مليكة عن أيب عمرو موىل عائشة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول 

اهللا إهنن يستحيني قال األمي أحق تستأمر النساء يف أبضاعهن قالت قلت يا رسول : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  بنفسها والبكر تستأمر وسكاهتا إقرارها رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم ح وأخربنا أبو عبد  - ١٣٤٦٠
داد ثنا أبو حممد عبد اهللا بن إبراهيم بن أيوب البزاز ثنا إبراهيم بن عبد اهللا اهللا حممد بن أمحد بن أيب طاهر الدقاق ببغ

البصري ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب 
يا رسول اهللا كيف إذهنا قال ال تنكح الثيب حىت تستأمر وال البكر حىت تستأذن قيل : صلى اهللا عليه و سلم قال 

إن سكتت فهو رضاها رواه البخاري يف الصحيح عن مسلم بن إبراهيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام 
  الدستوائي 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٣٤٦١
ن عبد احلكم أنبا بن وهب أخربين مالك بن أنس ح وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا ب

العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عبد اهللا بن يوسف ثنا مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن 
باها زوجها وهي ثيب أن أ: أبيه عن عبد الرمحن وجممع ابين يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام األنصارية 

فكرهت ذلك فأتت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرد نكاحها لفظ حديث أيب عبد اهللا رواه البخاري يف 
  الصحيح عن أيب أويس وغريه عن مالك وكذلك رواه حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد 

يعين بن زكريا ثنا بن املثىن ويعقوب أخربنا أبو عمرو األديب أنبا أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ القاسم  - ١٣٤٦٢
وحممد بن بشار قالوا ثنا يزيد بن هارون أنبأ حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد أن عبد الرمحن بن يزيد وجممع بن 

أن رجال منهم يدعى خداما أنكح ابنة له رجال فكرهت نكاحه فأتت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : يزيد أخرباه 
فرد عنها نكاح أبيها فتزوجت أبا لبابة بن عبد املنذر قال أبو بكر أخربنيه حممد بن احلسني ثنا سلم فذكرت ذلك له 

عمار بن رجاء ثنا يزيد بن هارون مثله وزاد فذكر حيىي أنه بلغه أهنا كانت ثيبا رواه البخاري يف الصحيح عن 
  إسحاق عن يزيد بن هارون 

نبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو القاسم بن منيع ثنا عبد اهللا بن عمر أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أ - ١٣٤٦٣
الكويف ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حممد بن إسحاق عن حجاج بن السائب يعين بن أيب لبابة عن أبيه عن جدته 

ابة بن عبد كانت أميا من رجل فزوجها أبوها رجال من بين عوف فحنت إىل أيب لب: خنساء بنت خدام بن خالد قال 



املنذر فارتفع شأهنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أباها أن يلحقها هبواها 
  فتزوجت أبا لبابة 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد اللخمي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا  - ١٣٤٦٤
احلويرث عن نافع بن جبري بن مطعم قال آمت خنساء بنت خدام فزوجها أبوها وهي كارهة فأتت  سفيان عن أيب

زوجين أيب وأنا كارهة وقد ملكت أمري ومل يشعرين فقال ال نكاح له انكحي : النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت 
  من شئت فنكحت أبا لبابة بن عبد املنذر هذا مرسل وهو شاهد ملا تقدم 

أخربنا أمحد بن حممد بن أمحد بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان األصبهاين أنبأ بن أيب عاصم ثنا  - ١٣٤٦٥
أن رجال على عهد رسول : دحيم ثنا الوليد بن مسلم ثنا شيبان عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة 

جل فكرهت ذلك فأتت النيب صلى اهللا عليه و سلم اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنكح ابنة له ثيبا كانت عند ر
فذكرت ذلك له فرد نكاحها ورواه عمر بن أيب سلمة عن أبيه ومسى املرأة خنساء بنت خدام فذكره مرسال وقد 

  قيل عنه موصوال واملرسل له أصح وفيما مضى من املوصول كفاية 

مد بن محدان الصرييف مبرو ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو أمحد بكر بن حم - ١٣٤٦٦
هالل البوزجنردي ثنا علي بن احلسن بن شقيق ثنا عبد اهللا بن املبارك عن أيب حنيفة عن عبد العزيز بن رفيع عن 

أن امرأة تويف زوجها وهلا منه ولد فخطبها عم ولدها إىل والدها فقال له : جماهد عن بن عباس رضي اهللا عنهما 
زوجنيها فأىب فزوجها غريه بغري رضي منها فأتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكرت ذلك له فأرسل إليه النيب 
صلى اهللا عليه و سلم فقال أزوجتها غري عم ولدها قال نعم زوجتها من هو خري هلا من عم ولدها ففرق بينهما 

  وزوجها عم ولدها كذا قال 

باري أنبأ أبو طاهر حممد بن احلسن احملمد آبادي ثنا أبو قالبة ثنا عبد الصمد وقد أخربنا أبو علي الروذ - ١٣٤٦٧
إن أيب زوجين : ثنا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن أيب سلمة أن امرأة أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت 

ذا هو الصحيح مرسل عن وأنا كارهة وأنا أريد أن أتزوج عم ولدي قال فرد النيب صلى اهللا عليه و سلم نكاحه ه
   ١٠١أيب سلمة 

  باب ما جاء يف إنكاح اليتيمة

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة  - ١٣٤٦٨
ضي اهللا عنه قال أنبأ احلسن بن حممد الزعفراين ثنا أسباط بن حممد ثنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة ر

  تستأمر اليتيمة يف نفسها فإن سكتت فهو إذهنا وإن أبت فال جواز عليها : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه ثنا إسحاق بن احلسن بن ميمون  - ١٣٤٦٩
ثنا أبو بردة بن أيب موسى عن أيب موسى رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا  ثنا أبو نعيم ثنا يونس يعين بن أيب إسحاق

  تستأمر اليتيمة يف نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أنكرت مل تكره : صلى اهللا عليه و سلم 



أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ قال قرئ على بن صاعد وأنا أمسع حدثكم  - ١٣٤٧٠
اهللا بن سعد الزهري قال ثنا عمي ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين عمر بن حسني موىل آل حاطب عن نافع عن عبيد 

تويف عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خولة بنت حكيم بن أمية وأوصى إىل أخيه قدامة بن مظعون : بن عمر قال 
 أمها فأرغبها يف املال فحطت إليه وحطت ومها خاالي فخطبت إىل قدامة ابنة عثمان فزوجنيها فدخل املغرية إىل

اجلارية إىل هوى أمها حىت ارتفع أمرمها إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال قدامة يا رسول اهللا ابنة أخي وأوصي 
هبا إىل فزوجتها بن عمر ومل اقصر بالصالح والكفاءة ولكنها امرأة وإهنا حطت إىل هوى أمها فقال رسول اهللا صلى 

  ليه و سلم هي يتيمة وال تنكح إال بإذهنا فانتزعت مين واهللا بعد أن ملكتها فزوجوها املغرية بن شعبة اهللا ع

أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا  - ١٣٤٧١
احلكم ثنا بن أيب فديك عن بن أيب ذئب عن عمر بن  ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد

أن بن عمر تزوج ابنة خاله عثمان بن مظعون قال فذهبت أمها إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم : حسني عن نافع 
فقالت إن ابنيت تكره ذلك فأمره النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يفارقها وقال ال تنكحوا اليتامى حىت تستأمروهن 

  كنت فهو إذهنن فتزوجها بعد عبد اهللا املغرية بن شعبة فإن س

أنه تزوج وكذلك رواه : وأخربنا به أبو عبد اهللا احلافظ يف موضع آخر هبذا اإلسناد قال عن بن عمر  - ١٣٤٧٢
  بن صاعد عن بن عبد احلكم وأيب عتبة عن بن أيب فديك بإسناده وقال عن بن عمر واهللا أعلم 

عيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد احلميد ثنا أبو أسامة عن أخربنا أبو س - ١٣٤٧٣
إذا بلغ : سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال وجدت يف كتاب أيب عن علي رضي اهللا عنه أنه قال 

  النساء نص احلقائق فالعصبة أوىل ومن شهد فليشفع خبري 

بد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد رمحه أخربنا أبو ع - ١٣٤٧٤
احلقاق وهو من احملاقة يعين املخاصمة أن حتاق األم العصبة فيهن فنص احلقاق إمنا هو اإلدراك : اهللا بعضهم يقول 

إذا كانوا حمرما وبتزوجها أيضا إن أرادوا قال ألنه منتهى الصغر فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أوىل باملرأة من أمها 
وهذا يبني لك أن العصبة واألولياء غري اآلباء ليس هلم أن يزوجوا اليتيمة حىت تدرك ولو كان هلم ذاك مل ينتظروا هبا 

  نص احلقاق قال ومن رواه نص احلقائق فإنه أراد مجع حقيقة 

افظ أنبأ حممد بن أمحد بن إسحاق ثنا احلسن بن اجلهم ثنا وأما احلديث الذي أخربنا أبو عبد اهللا احل - ١٣٤٧٥
أن عمارة بنت : احلسني بن الفرج ثنا الواقدي حدثين بن أيب حبيبة عن داود بن احلصني عن عكرمة عن بن عباس 

ن محزة بن عبد املطلب كانت مبكة فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعين يف عمرة القضية خرج هبا علي ب
أيب طالب رضي اهللا عنه وقال للنيب صلى اهللا عليه و سلم تزوجها فقال ابنة أخي من الرضاعة فزوجها رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم سلمة بن أيب سلمة فكان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول هل جزيت سلمة هذا إسناد 
يف باب النكاح ما ليس لغريه وكان أوىل باملؤمنني  ضعيف وليس فيه أهنا كانت صغرية وللنيب صلى اهللا عليه و سلم

   ١٠٢من أنفسهم وبذلك توىل تزوجيها دون عمها العباس بن عبد املطلب إن كان فعل ذلك واهللا أعلم 



  باب إذن البكر الصمت واذن الثيب الكالم

خرزاذ األهوازي قال أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك ثنا القاضي أبو بكر أمحد بن حممد بن  - ١٣٤٧٦
قرئ على هبلول بن إسحاق وعبد اهللا بن احلسن وأنا حاضر حدثكم سعيد بن منصور ثنا مالك بن أنس عن عبد اهللا 

األمي أحق : بن الفضل عن نافع بن جبري عن بن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  ا وإذهنا صماهتا أخرجه مسلم يف الصحيح عن سعيد بن منصور وغريه بنفسها من وليها والبكر تستأذن يف نفسه

وأخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو عثمان  - ١٣٤٧٧
نا حيىي بن أيب سعيد بن عثمان التنوخي ثنا بشر بن بكر ح قال وأنبأ العباس بن الوليد أنبأ أيب قاال ثنا األوزاعي ث

ال : كثري حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
تنكح الثيب حىت تستأمر وال تنكح البكر حىت تستأذن قالوا كيف إذهنا يا رسول اهللا فقال الصموت أخرجه مسلم 

  يف الصحيح من حديث األوزاعي 

ربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن علي بن حممد بن عقبة الشيباين بالكوفة ثنا اهليثم بن أخ - ١٣٤٧٨
خالد ثنا أبو نعيم الفضل بن دكني ثنا أبو معاوية شيبان بن عبد الرمحن عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب 

ألمي حىت تستأمر وال تنكح البكر حىت تستأذن قالوا ال تنكح ا: هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  كيف إذهنا قال أن تسكت رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شيبان 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أبو كامل ثنا يزيد بن زريع قال أبو  - ١٣٤٧٩
ى بن إمساعيل ثنا محاد املعين قاال حدثين حممد بن عمرو حدثين أبو سلمة عن أيب هريرة قال قال داود وثنا موس

تستأمر اليتيمة يف نفسها فإن سكتت فهو إذهنا وإن أبت فال جواز عليها وقال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
يان ومعاذ بن معاذ عن حممد بن عمرو أبو داود األخبار يف حديث يزيد قال كذلك رواه أبو خالد سليمان بن ح

قال أبو داود وثنا حممد بن العالء ثنا بن إدريس عن حممد بن عمرو هبذا احلديث بإسناده وزاد فيه وإن بكت أو 
  سكتت زاد بكت قال أبو داود وليس بكت مبحفوظ هو وهم يف احلديث والوهم من بن إدريس أو حممد بن العالء 

اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الزاهد ثنا أمحد بن مهران ثنا عبيد اهللا بن أخربنا أبو عبد  - ١٣٤٨٠
تستأمر اليتيمة : موسى ثنا يونس بن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أيب موسى مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  يف نفسها فإن سكتت فهو رضى وإن كرهت فال كره عليها 

أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حجاج قال  أخربنا - ١٣٤٨١
سألت رسول : قال بن جريج مسعت بن أيب مليكة يقول قال ذكوان موىل عائشة مسعت عائشة رضي اهللا عنها تقول 

هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعم اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن اجلارية ينكحها أهلها أتستأمر أم ال فقال 
تستأمر قالت عائشة فإهنا تستحي فتسكت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذاك إذهنا إذا سكتت أخرجه 

  البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث بن جريج 



أيب مرمي ثنا الفريايب ح  أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ثنا بن - ١٣٤٨٢
وأخربنا أبو القاسم ثنا بن كيسان ثنا أبو حذيفة قاال ثنا سفيان عن بن جريج عن بن أيب مليكة عن أيب عمرو موىل 

يا رسول اهللا تستأمر النساء يف أبضاعهن قال نعم قلت فإن البكر : عائشة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قلت 
  فسكوهتا إذهنا رواه البخاري يف الصحيح عن الفريايب  تستحيي قال تستأمر فإن سكتت

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا عمرو بن الربيع بن  - ١٣٤٨٣
ي طارق أخربين حيىي بن أيوب عن أبيه عن عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب حسني املكي أنه أخربه عن عدي بن عد

عرس بن عمرية الكندي رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم أن النيب صلى اهللا : الكندي عن أبيه عن 
  عليه و سلم قال وامروا النساء يف أنفسهن فإن الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها 

 ثنا أبو العباس حممد بن وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال - ١٣٤٨٤
يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين الليث بن سعد عن عبد اهللا بن عبد الرمحن القرشي 

شاوروا النساء يف أنفسهن فقيل : عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
  تستحيي قال الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها ومل يذكر العرس يف إسناده  له يا رسول اهللا إن البكر

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عباس بن حممد ثنا هشام  - ١٣٤٨٥
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه وعن بن هبرام ثنا حامت بن إمساعيل عن أيب األسباط عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا خطب إليه بعض بناته أتى اخلدر : عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنه قاال 
فقال إن رجال أو إن فالنا خيطب فالنة فإن طعنت يف اخلدر مل ينكحها وإن مل تطعن يف اخلدر أنكحها وكذا رواه أبو 

  وليس مبحفوظ واحملفوظ من حديث حيىي مرسل األسباط احلارثي 

كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد  - ١٣٤٨٦
: بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن هشام بن سنرب عن حيىي بن أيب كثري عن املهاجر بن عكرمة املخزومي قال 

  هللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد أن ينكح امرأة من بناته جلس عند خدرها فقال إن فالنا يريد فالنة كان رسول ا

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ أخربين يزيد بن اهليثم أن إبراهيم بن أيب الليث حدثهم  - ١٣٤٨٧
كان إذا خطب إىل : ثري عن مهاجر بن عكرمة قال ثنا األشجعي عن سفيان عن هشام الدستوائي عن حيىي بن أيب ك

النيب صلى اهللا عليه و سلم بعض بناته أتى إىل اخلدر فقال إن فالنا خيطب فالنة فإن حركته مل ينكحها وإن مل حتركه 
  أنكحها وروي من وجه آخر مرسال 

بن إسحاق ثنا حسني بن حممد ثنا أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد  - ١٣٤٨٨
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد أن : جرير بن حازم عن محيد الطويل عن جبري بن حية الثقفي قال 

يزوج إحدى بناته جيلس إىل خدرها فقال هلا إن فالنا يذكر فالنة فإن تكلمت فكرهت مل يزوجها وإن هي صمتت 
سجستان عن الشعيب عن عائشة رضي اهللا عنها وعن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا زوجها ورواه أبو حريز قاضي 

   ١٠٣عنهما 



  باب النكاح ال يقف على اإلجازة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس  - ١٣٤٨٩
شافعي أنبأ مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرمحن حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ ال

أن أباها زوجها وهي ثيب وهي كارهة فأتت النيب صلى اهللا : وجممع ابين يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام 
أباك فتجيزي عليه و سلم فرد نكاحها زاد أبو سعيد يف روايته قال الشافعي رمحه اهللا ومل يقل إال أن تشائي أن تربي 

إنكاحه ولو كانت إجازهتا إنكاحه جتيزه أشبه أن يأمرها أن جتيز إنكاح أبيها وال ترد تفوته عليها أخرجه البخاري يف 
  الصحيح عن حيىي بن قزعة وغريه عن مالك 

أنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن سلمان الفقيه قال قرئ على حممد بن إمساعيل السلمي و - ١٣٤٩٠
أمسع نا سعيد بن أيب مرمي أنبأ حيىي بن أيوب حدثين بن جريج أن سليمان بن موسى الدمشقي حدثه أخربين بن 

ال تنكح املرأة بغري إذن : شهاب عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
مهرها مبا أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ويل من  وليها فإن نكحت فنكاحها باطل ثالث مرات فإن أصاهبا فلها

   ١٠٤ال ويل له 

  باب ال نكاح إال بويل مرشد

أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل أمحد بن حممد بن عبد اهللا  - ١٣٤٩١
ثنا عبد اهللا بن داود مسعه من سفيان فذكره عن بن  بن زياد القطان ثنا معاذ بن املثىن ثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري

خثيم عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال عبيد اهللا وثنا بشر بن منصور وعبد الرمحن بن مهدي 
: مجيعا قاال ثنا سفيان عن بن خثيم عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إن شاء اهللا قال 

نكاح إال بإذن ويل مرشد أو سلطان كذا قال أبو املثىن معاذ بن املثىن ورواه غريه عن عبيد اهللا القواريري فقال ال 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من غري استثناء تفرد به القواريري مرفوعا والقواريري ثقة إال أن املشهور هبذا 

  اإلسناد موقوف على بن عباس رضي اهللا عنهما 

أخربناه علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو القاسم الطرباين ثنا إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن  - ١٣٤٩٢
  مثله ومل يرفعه : الثوري عن بن خثيم عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضي اهللا عنه 

بن جندة ثنا سعيد بن وأخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو احلسن حممد بن أمحد بن محزة اهلروي ثنا أمحد  - ١٣٤٩٣
منصور ثنا إمساعيل بن عياش عن جعفر بن احلارث عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري عن بن عباس 

  ال نكاح إال بويل أو سلطان فإن أنكحها سفيه أو مسخوط عليه فال نكاح له : رضي اهللا عنهما قال 

ن أمحد القاضي ثنا أمحد بن زياد بن مهران ثنا سعيد بن سليمان أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ مكرم ب - ١٣٤٩٤
ثنا عدي بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال قال 



ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل فإن أنكحها ويل مسخوط عليه فنكاحها باطل : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ١٠٥كذا رواه عدي بن الفضل وهو ضعيف والصحيح موقوف واهللا أعلم 

  باب ال نكاح إال بشاهدين عدلني

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو علي احلافظ ثنا إسحاق بن أمحد بن إسحاق الرقي ثنا أبو يوسف  - ١٣٤٩٥
مان بن موسى عن الزهري عن عروة عن حممد بن أمحد بن احلجاج الرقي ثنا عيسى بن يونس ثنا بن جريج عن سلي

أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها وشاهدي عدل : عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فنكاحها باطل فإن دخل هبا فلها املهر وإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له قال أبو علي احلافظ وهو 

  قي هذا من حفاظ أهل اجلزيرة ومتقنيهم النيسابوري أبو يوسف الر

أخربنا أمحد بن حممد بن أمحد بن احلارث األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو حامد حممد بن  - ١٣٤٩٦
هارون احلضرمي ثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي ثنا عيسى بن يونس عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن 

ال نكاح إال بويل : رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الزهري عن عروة عن عائشة 
وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ويل من ال ويل له قال علي رمحه اهللا تابعه عبد الرمحن بن يونس عن عيسى 

ونوح بن دراج بن يونس مثله قال وكذلك رواه سعيد بن خالد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان ويزيد بن سنان 
  وعبد اهللا بن حكيم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالوا فيه وشاهدي عدل 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو العباس عصم بن العباس الضيب ثنا حممد بن هارون احلضرمي ثنا  - ١٣٤٩٧
ن موسى عن الزهري عن عروة عن سليمان بن عمر الرقي ثنا حيىي بن سعيد األموي ثنا بن جريج عن سليمان ب

ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل قال الشافعي : عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  رمحه اهللا وروي عن احلسن بن أيب احلسن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل 

بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  أخربنا أبو زكريا - ١٣٤٩٨
يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا بن وهب أنبأ الضحاك بن عثمان عن عبد اجلبار عن احلسن أن 

الشافعي رمحه اهللا وهذا ال حيل نكاح إال بويل وصداق وشاهدي عدل قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
وإن كان منقطعا دون النيب صلى اهللا عليه و سلم فإن أكثر أهل العلم يقول به ويقول الفرق بني النكاح والسفاح 
  الشهود قال املزين ورواه غري الشافعي رمحه اهللا عن احلسن عن عمران بن حصني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

اهللا بن حمرر عن قتادة عن احلسن عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال قال  قال الشيخ إمنا رواه هكذا عبد
  ال جيوز نكاح إال بويل وشاهدي عدل : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربناه أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ثنا أبو الفضل أمحد بن  - ١٣٤٩٩
بن دكني أبو نعيم ثنا عبد اهللا بن حمرر فذكره موصوال عبد اهللا بن حمرر متروك ال حيتج به وقد  مالعب ثنا الفضل



قيل عنه عن قتادة عن احلسن عن عمران عن بن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وليس بشيء 
  وروى من وجه آخر موصوال مرفوعا 

أ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا حممد بن إبراهيم بن شعيب أبو احلسن الغازي أخربناه أبو سعد املاليين أنب - ١٣٥٠٠
ثنا يعقوب بن اجلراح ثنا املغرية بن موسى املزين البصري عن هشام عن بن سريين عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن 

اجلنيدي ثنا البخاري ال نكاح إال بويل وخاطب وشاهدي عدل قال أبو أمحد ثنا : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  قال مغرية بن موسى بصري منكر احلديث قال أبو أمحد املغرية بن موسى يف نفسه ثقة 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن علي اخلزاز ثنا يوسف بن محاد ثنا  - ١٣٥٠١
رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عبد األعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس 

  البغايا الاليت ينكحن أنفسهن بغري بينة رفعه عبد األعلى يف التفسري ووقفه يف الطالق : 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار حدثين خملد بن أيب عاصم النبيل ثنا يوسف بن  - ١٣٥٠٢
فوعا والصواب موقوف واهللا أعلم قال الشافعي رمحه اهللا وهو ثابت عن بن عباس وغريه من بنحوه مر: محاد فذكره 

  أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي  - ١٣٥٠٣
ح عن بن جريج عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري عن أنبأ مسلم بن خالد وسعيد بن سامل القدا

ال نكاح إال بشاهدي عدل وويل مرشد قال الشافعي رمحه اهللا وأحسب مسلما مسعه من : جماهد عن بن عباس قال 
  بن خثيم 

وب أنبأ الربيع وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعق - ١٣٥٠٤
أتى عمر رضي اهللا عنه بنكاح مل يشهد عليه إال رجل وامرأة : بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن أيب الزبري قال 

  فقال هذا نكاح السر وال أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرمجت 

اد النيسابوري ثنا حممد بن أخربنا أبو حامد أمحد بن علي احلافظ أنبأ زاهر بن أمحد أنبأ أبو بكر بن زي - ١٣٥٠٥
ال : إسحاق ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن احلسن وسعيد بن املسيب أن عمر رضي اهللا عنه قال 
نكاح إال بويل وشاهدي عدل هذا إسناد صحيح وبن املسيب كان يقال له راوية عمر وكان بن عمر يرسل إليه 

  يسأله عن بعض شأن عمر وأمره 

وأما الذي أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا  - ١٣٥٠٦
أجاز شهادة النساء مع الرجل يف النكاح فهذا : هشيم أنبأ حجاج عن عطاء عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه 

   ١٠٦د عن عطاء بن أيب رباح واحلسن والزهري منقطع واحلجاج بن أرطاة ال حيتج به وروينا يف اشتراط الشهو

  باب نكاح العبد بغري إذن مالكه



أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا بن رجاء ثنا  - ١٣٥٠٧
ي اهللا عنهما يقول قال احلسن يعين بن صاحل بن حي عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل قال مسعت جابر بن عبد اهللا رض

  أميا مملوك تزوج بغري إذن سيده فهو عاهر : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا مالك بن حيىي ثنا يزيد بن  - ١٣٥٠٨
مد بن عقيل عن جابر بن عبد اهللا قال قال هارون أنبأ مهام بن حيىي عن بن عبد الواحد املكي عن عبد اهللا بن حم

  أميا عبد تزوج بغري إذن مواليه فهو عاهر هو القاسم بن عبد الواحد : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عقبة بن مكرم ثنا أبو قتيبة عن عبد  - ١٣٥٠٩
إذا نكح العبد بغري إذن : نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا بن عمر عن 

  مواله فنكاحه باطل 

أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن علي بن عفان  - ١٣٥١٠
أنه كان يرى أن نكاح العبد بغري إذن سيده زنا : عن بن عمر ثنا عبد اهللا بن منري عن عبد اهللا بن عمر عن نافع 

  ويعاقب من زوجه 

أنه كان يقول إذا تزوج بغري إذن مواليه فالطالق بيد العبد وروينا عن عمر : وبإسناده عن بن عمر  - ١٣٥١١
ل هي أباحت فرجها بن اخلطاب رضي اهللا عنه مبعناه وعن بن عمر أنه قال يف مملوك تزوج حرة بغري إذن مواليه قا

١٠٧   

  باب الرجل يزوج عبده أمته بغري مهر

أخربنا أبو بكر األردستاين أنبأ أبو نصر العراقي أنبأ سفيان بن حممد اجلوهري ثنا علي بن احلسن ثنا  - ١٣٥١٢
بأن  ال بأس: عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان ثنا عبد امللك بن جريج عن عطاء عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

   ١٠٨يزوج الرجل عبده أمته بغري مهر واهللا أعلم 

  باب النكاح وملك اليمني ال جيتمعان

أخربنا أبو حازم العبدوي احلافظ أنا أبو احلسن بن محزة اهلروي أنا أمحد بن جندة نا سعيد بن منصور نا  - ١٣٥١٣
عنه أتى بامرأة تزوجت عبدا هلا فقالت  أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا: هشيم نا حصني عن بكر بن عبد اهللا املزين 

فضرهبما وفرق بينهما وكتب إىل أهل األمصار أميا } أو ما ملكت أميانكم { املرأة أليس اهللا تعاىل يقول يف كتابه 
  امرأة تزوجت عبدا هلا أو تزوجت بغري بينة أو ويل فاضربومها احلد 

أن عمر بن : ثنا سعيد ثنا هشيم ثنا يونس عن احلسن وأخربنا أبو حازم أنبأ أبو احلسن أنبأ أمحد  - ١٣٥١٤
اخلطاب رضي اهللا عنه أيت بامرأة قد تزوجت عبدها فعاقبها وفرق بينها وبني عبدها وحرم عليها األزواج عقوبة هلا 

  ومها مرسالن يؤكد أحدمها صاحبه 



نا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا وقد أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ث - ١٣٥١٥
أن امرأة ورثت من : سعيد بن سليمان ثنا عباد عن عمر بن عامر عن قتادة عن خالس عن علي رضي اهللا عنه 

زوجها شقصا فرفع ذلك إىل علي رضي اهللا عنه فقال هل غشيتها قال ال قال لو كنت غشيتها لرمجتك باحلجارة مث 
   ١٠٩ئت وهبتيه وإن شئت أعتقتيه وتزوجتيه قال هو عبدك إن شئت بعتيه وإن ش

  باب الرجل يعتق أمته مث يتزوج هبا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الطوسي نا عثمان بن سعيد  - ١٣٥١٦
ان سأل الشعيب رأيت رجال من أهل خراس: الدارمي ثنا حيىي بن حيىي أنا هشيم عن صاحل بن صاحل اهلمداين قال 

فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون إذا أعتق الرجل أمته مث تزوجها فهو كالراكب بدنته فقال 
الشعيب حدثين أبو بردة بن أيب موسى عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة يؤتون أجرهم مرتني 

نيب صلى اهللا عليه و سلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران وعبد مملوك رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك ال
أدى حق اهللا وحق مواليه فله أجران ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها مث أدهبا فأحسن تأديبها مث أعتقها 

ا دون هذا وتزوجها فله أجران مث قال الشعيب للخراساين خذ هذا احلديث بغري شيء فقد كان الرجل يرحل فيم
  احلديث إىل املدينة أخرجه البخاري يف الصحيح من أوجه أخر عن صاحل ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق بن أيوب أنا أبو املثىن  - ١٣٥١٧
بردة عن أيب موسى رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى نا حممد بن كثري نا سفيان عن صاحل عن الشعيب عن أيب 

أميا رجل كانت له جارية فأدهبا وأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها مث أعتقها فتزوجها فله : اهللا عليه و سلم 
ري أجران وأميا عبد مملوك أدى حق اهللا عز و جل وحق مواليه فله أجران رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن كث

قال البخاري وقال أبو بكر يعين بن عياش عن أيب حصني عن أيب بردة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  أعتقها مث أصدقها 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا أبو بكر اخلياط ح  - ١٣٥١٨
أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا أمحد بن يونس ثنا أبو وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا 

إذا اعتق الرجل أمته : بكر بن عياش عن أيب حصني عن أيب بردة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
لرجل أمته مث أمهرها مهرا مث تزوجها مبهر جديد كان له أجران لفظ حديث أمحد ويف رواية أيب داود إذا أعتق ا

  جديدا كان له أجران 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب نا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا خلف  - ١٣٥١٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعتق صفية وجعل : بن هشام نا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي اهللا عنه 

  قها رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة عن أيب عوانة عتقها صدا

وأخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري نا جعفر بن حممد القالنسي  - ١٣٥٢٠
سيب رسول : ثنا آدم بن أيب إياس نا شعبة ثنا عبد العزيز بن صهيب قال مسعت أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول 



لى اهللا عليه و سلم صفية فأعتقها وتزوجها قال ثابت البناين ألنس ما أصدقها قال أصدقها نفسها أعتقها اهللا ص
  وتزوجها رواه البخاري يف الصحيح عن آدم 

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو عبد اهللا الصفار قال مسعت القاضي أمحد بن حممد الربيت يقول  - ١٣٥٢١
هذا كان للنيب صلى اهللا عليه و سلم خاصة قال الشيخ رمحه اهللا : ن هذا احلديث فقال سألت حيىي بن أكثم ع

ويذكر هذا أيضا عن املزين رمحه اهللا أنه ذكر هذا احلديث للشافعي رمحه اهللا فحمله على التخصيص وموضع 
  لم التخصيص أنه أعتقها مطلقا مث تزوجها على غري مهر ونكاح غريه ال خيلو من مهر واهللا أع

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا بن منري عن عبيد اهللا  - ١٣٥٢٢
كان بن عمر يكره أن جيعل عتق املرأة مهرها حىت يفرض هلا صداقا قال الشيخ وعلى مثل : بن عمر عن نافع قال 

  اهللا التوفيق وقد روى من حديث ضعيف أنه أمهرها هذا يدل حديث أيب موسى برواية أيب بكر بن عياش وب

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد نا احلسن بن علي السكري أنبأ عبيد اهللا بن عمر  - ١٣٥٢٣
: القواريري قال حدثتنا عليلة يعين بنت الكميت العتكية عن أمها أميمة عن أمة اهللا بنت رزينة عن أمها رزينة قالت 

كان يوم قريظة والنضري جاء بصفية يقودها سبية حىت فتح اهللا عليه وذراعها يف يده فلما رأت السيب قالت أشهد ملا 
أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا فأرسل ذراعها من يده فأعتقها فخطبها فتزوجها وأمهرها رزينة واهللا أعلم مجاع 

   ١١٠لوبني على عقوهلم والصبيان وغري ذلك أبواب اجتماع الوالة وأوالهم وتفرقهم وتزويج املغ

  باب ال والية ألحد مع أب

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا عياش السكري ثنا إبراهيم بن احلجاج ثنا محاد عن  - ١٣٥٢٤
لم ذكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و س: عمار بن أيب عمار عن بن عباس رضي اهللا عنهما فيما حيسب محاد 

خدجية بنت خويلد وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه فصنعت طعاما وشرابا فدعت أباها ونفرا من قريش فطعموا 
وشربوا حىت مثلوا فقالت خدجية رضي اهللا عنها ألبيها إن حممدا خيطبين فزوجه فزوجها إياه فخلقته وألبسته حلة 

السكر نظر فإذا هو خملق عليه حلة فقال ما شأين قالت  وكانوا يصنعون باآلباء إذا زوجوا بناهتم فلما سري عنه
زوجتين حممد بن عبد اهللا فقال أنا أزوج يتيم أيب طالب فقال ال لعمري فقالت خدجية أما تستحيي تريد أن تسفه 

  نفسك عند قريش خترب الناس أنك كنت سكران فلم تزل به حىت أقر 

بأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان حدثين أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أن - ١٣٥٢٥
إبراهيم بن املنذر حدثين عمرو بن أيب بكر املؤملي حدثين عبد اهللا بن أيب عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسر عن أبيه 

ذكر قصة : ر عن مقسم أيب القاسم موىل عبد اهللا بن احلارث بن نوفل أن عبد اهللا بن احلارث حدثه أن عمار بن ياس
تزويج خدجية رضي اهللا عنها فذكرت أهنا كلمت أخاه فكلم أباه وقد سقي مخرا فذكر له رسول اهللا صلى اهللا عليه 

و سلم ومكانه وسأله أن يزوجه خدجية فزوجه خدجية ونام مث استيقظ صاحيا فأنكر أن يكون زوجه فقال أين 
اهللا عليه و سلم فلما نظر إليه قال إن كنت زوجته فسبيل صاحبكم الذي تزعمون أين زوجته فربز له النيب صلى 



ذلك وإن مل أكن فعلت فقد زوجته وروينا عن الزهري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم تزوج خدجية يف اجلاهلية 
  وأنكحه إياها أبوها خويلد بن أسد 

أ أبو سهل بن زياد القطان ثنا أمحد وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن داود الرزاز ببغداد أنب - ١٣٥٢٦
بن عبد اجلبار ثنا عبد اهللا بن إدريس األودي عن حممد بن عمرو عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب قال قالت 

ملا ماتت خدجية بنت خويلد رضي اهللا عنها جاءت خولة بنت حكيم رسول اهللا صلى اهللا : عائشة رضي اهللا عنها 
اهللا أال تزوج قال ومن قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا قال ومن البكر ومن الثيب عليه و سلم فقالت يا رسول 

قالت أما البكر فابنة أحب خلق اهللا إليك عائشة بنت أيب بكر وأما الثيب فسودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك 
اخلري والربكة قالت وما ذاك قال فاذكريهما يل قالت فأتت أم رومان فقالت يا أم رومان ماذا أدخل اهللا عليكم من 

قالت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكر عائشة قالت انتظري فإن أبا بكر آت فجاء أبو بكر رضي اهللا عنه 
فذكرت ذلك له فقال أو تصلح له وهي ابنة أخيه قالت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنا أخوه وهو أخي 

أن قال فقال هلا أبو بكر رضي اهللا عنه قويل لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وابنته تصلح يل فذكر احلديث إىل 
فليأت قال فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فملكها قالت خولة مث انطلقت إىل سودة وأبوها شيخ كبري قد 

يم قال فرحب يب جلس عن املواسم فحييته بتحية أهل اجلاهلية فقلت أنعم صباحا قال من أنت قلت خولة بنت حك
وقال ما شاء اهللا أن يقول قالت قلت حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب يذكر سودة بنت زمعة فقال كفو كرمي ماذا 
تقول صاحبتك قلت نعم حتب قال فقويل له فليأت قالت فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فملكها وقدم عبد 

  وج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سودة وذكر باقي احلديث بن زمعة فجعل حيثو على رأسه التراب أن تز

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أبو اليمان احلكم  - ١٣٥٢٧
رو قال أبو بن نافع أن شعيب بن أيب محزة أخربه عن الزهري ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عم

عبد اهللا أخربين وقال أبو سعيد ثنا أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين أنبأ علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخربين 
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : شعيب عن الزهري أخربين سامل بن عبد اهللا أنه مسع عبد اهللا بن عمر حيدث 

بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد حني تأميت حفصة بنت عمر من خنيس 
شهد بدرا فتويف باملدينة قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة 
بكر  بنت عمر فقال سأنظر يف أمري فلبثت ليايل مث لقيين فقال قد بدا يل أن ال أتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت أبا

الصديق فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر ومل يرجع إيل شيئا فكنت عليه أوجد مين على 
عثمان فلبثت ليايل مث خطبها إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأنكحتها إياه فلقيين أبو بكر فقال لعلك وجدت 

قال فإنه مل مينعين أن أرجع إليك فيما عرضت  علي حني عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا قال فقلت نعم
علي إال أين قد كنت علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد ذكر حفصة فلم أكن ألفشي سر رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم ولو تركها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبلتها رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان 
١١١   

  ة األخباب والي



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن يزيد العدل ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا بن أيب عمر ثنا عبد  - ١٣٥٢٨
الوهاب الثقفي عن يونس عن احلسن عن معقل بن يسار ح وأخربنا أبو عمرو األديب ثنا أبو بكر اإلمساعيلي 

إن معقل بن يسار زوج أخته رجال : نا خالد عن يونس عن احلسن أخربين بن ناجية وعمران قاال ثنا وهب بن بقية أ
فطلقها تطليقة فبانت منه مث جاء خيطبها فأىب عليه وقال أفرشتك كرمييت مث طلقتها مث جئت ختطبها ال واهللا ال 

وهن أن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضل{ أزوجكها وكانت املرأة قد هويت أن تراجعه فأنزل اهللا تعاىل 
إىل آخر اآلية قال معقل نعم أزوجكها لفظ حديث خالد رواه البخاري رمحه اهللا يف الصحيح } ينكحن أزواجهن 

   ١١٢عن حممد بن عبد الوهاب 

  باب والية بن العم وإذا كان هو وليا فابن األخ مث العم أوىل أن يكون وليا

د بن زياد العدل أنبأ حممد بن إسحاق ثنا سلم بن جنادة أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حمم - ١٣٥٢٩
وما يتلى عليكم يف الكتاب يف يتامى النساء الاليت : ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها 

ه ال تؤتوهنن ما كتب هلن وترغبون أن تنكحوهن قالت هذه اليتيمة تكون عند الرجل هو وليها لعلها تكون شريكت
يف ماله وهو أوىل هبا فريغب عنها أن ينكحها ويعضلها ملا هلا فال ينكحها غريه كراهية أن يشركه أحد يف ماله رواه 

   ١١٣البخاري يف الصحيح عن حيىي عن وكيع وأخرجه مسلم من أوجه عن هشام 

  باب االبن يزوجها إذا كان عصبة هلا بغري البنوة

ثنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ - ١٣٥٣٠
هارون أنبأ محاد بن سلمة ح وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان األصبهاين أنبأ أبو يعلى 

عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن  املوصلي ثنا إبراهيم بن احلجاج السامي ثنا محاد بن سلمة عن ثابت البناين حدثين بن
من أصابته مصيبة فليقل إنا هللا وإنا إليه راجعون اللهم عندك : أم سلمة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أحتسب مصيبيت فأجرين فيها وأبدلين هبا خريا منها فلما مات أبو سلمة قلتها فجعلت كلما طلبت أبدلين هبا خريا 
من خري من أيب سلمة مث قلتها فلما انقضت عدهتا بعث إليها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منها قلت يف نفسي و

عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه خيطبها عليه فقالت البنها يا عمر قم فزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فزوجه 
اهللا عنه وال ذكر العدة ولكن قال لفظ حديث أيب عبد اهللا وليس يف رواية األصبهاين ذكر عمر بن اخلطاب رضي 

قالت فخطبين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت إنه ليس أحد من أوليائي شاهد قال إنه ليس أحد منهم شاهد 
وال غائب إال سريضى يب فقلت يا عمر قم فزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الشيخ رمحه اهللا وعمر بن 

ذاك ألن أم سلمة هي هند بنت أيب أمية بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم وعمر هو أيب سلمة كان عصبة هلا و
  بن أيب سلمة وأبو سلمة أمسه عبد اهللا بن عبد األسد بن هالل بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم 

ثنا احلجاج بن  أخربنا بذلك أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان - ١٣٥٣١
أيب منيع حدثين جدي عن الزهري فذكره ومسعت أبا بكر األردستاين يقول مسعت أبا نصر الكالباذي احلافظ رمحه 

تويف النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو بن تسع سنني ومات يف خالفة عبد امللك بن : اهللا يقول عمر بن أيب سلمة 
  مروان 



ران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا أمحد بن اخلليل ثنا الواقدي ثنا عمر بن عثمان وأخربنا أبو احلسني بن بش - ١٣٥٣٢
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خطب أم : املخزومي عن سلمة بن عبد اهللا بن سلمة بن أيب سلمة عن أبيه عن جده 

ه اهللا وكان للنيب سلمة قال مري ابنك أن يزوجك أو قال زوجها ابنها وهو يومئذ صغري مل يبلغ قال الشيخ رمح
  صلى اهللا عليه و سلم يف باب النكاح ما مل يكن لغريه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم  - ١٣٥٣٣
أن أبا طلحة  :وحجاج بن منهال قاال ثنا محاد بن سلمة عن ثابت وإمساعيل بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس 

خطب أم سليم فقالت يا أبا طلحة ألست تعلم أن إهلك الذي تعبد خشبة تنبت من األرض جنرها حبشي بين فالن 
إن أنت أسلمت مل أرد منك من الصداق غريه قال حىت أنظر يف أمري قال فذهب مث جاء فقال أشهد أن ال إله إال 

الت يا أنس زوج أبا طلحة قال الشيخ رمحه اهللا وأنس بن مالك اهللا وأن حممدا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ق
ابنها وعصبتها فإنه أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام من بين عدي بن النجار وأم سليم هي ابنة 

   ١١٤ملحان بن خالد بن يزيد واهللا تعاىل أعلم 

  يطي أصل الكفاءةباب اعتبار الكفاءة قال الشافعي رمحه اهللا يف رواية البو

أخربناه  - ١٣٥٣٤مستنبط من حديث بريرة كان زوجها غري كفؤ هلا فخريها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا جرير ح 

إسحاق ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير ثنا هشام عن أبيه عن وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو بكر بن 
كاتبت بريرة على نفسها تسعة أواق يف كل سنة أوقية فأتت عائشة تستعينها فقالت : عائشة رضي اهللا عنها قالت 

أهلها فأبوا عليها إال أن ال إال أن يشاءوا أن أعدها هلم عدة واحدة ويكون الوالء يل فذهبت بريرة فكلمت يف ذلك 
يكون الوالء هلم فجاءت إىل عائشة رضي اهللا عنها أو جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند ذلك فقالت هلا ما 
قال أهلها فقالت الها اهللا إذا إال أن يكون الوالء يل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ابتاعيها واشترطي هلم 

الوالء ملن أعتق مث قام فخطب الناس فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال ما بال أقوام يشترطون  الوالء واعتقيها فإن
شروطا ليست يف كتاب اهللا يقولون أعتق يا فالن الوالء يل كتاب اهللا أحق وشرط اهللا أوثق وكل شرط ليس يف 

سلم من زوجها وكان عبدا كتاب اهللا فهو باطل وإن كان مائة شرط قالت وخريها رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
واختارت نفسها قال عروة ولو كان حرا ما خريها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه مسلم يف الصحيح عن 

إسحاق بن إبراهيم فيه داللة على ما قصدناه بالداللة وعلى ثبوت الوالء للمعتق وإن ال والء لغري املعتق ومن أحكام 
له الوالء عند عدم املناسب واهللا أعلم ويف اعتبار الكفاءة أحاديث أخر ال تقوم  الوالء ثبوت والية النكاح ملن

  بأكثرها احلجة واهللا أعلم منها وهو أمثلها ما 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن علي وجعفر بن حممد الفريايب  - ١٣٥٣٥
بد اهللا بن وهب عن سعيد بن عبد اهللا اجلهين عن حممد بن عمر بن علي بن أيب فرقهما قاال ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ع

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال له يا علي ثالثة ال تؤخرها الصالة إذا أتت : طالب عن أبيه عن جده 
  واجلنازة إذا حضرت واألمي إذا وجدت كفؤا 



نا علي بن عيسى ثنا إبراهيم بن أيب طالب نا عبد اهللا بن سعيد ومنها ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ث - ١٣٥٣٦
الكندي ثنا احلارث بن عمران اجلعفري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا 

  ختريوا لنطفكم وانكحوا األكفاء وأنكحوا إليهم : صلى اهللا عليه و سلم 

ثنا علي بن عيسى ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا زياد بن أيوب ثنا عكرمة بن وأخربنا أبو عبد اهللا  - ١٣٥٣٧
  بإسناده مثله وكذلك رواه أبو أمية بن يعلى عن هشام : إبراهيم عن هشام بن عروة فذكره 

وأما حديث مبشر بن عبيد عن احلجاج بن أرطأة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهللا  - ١٣٥٣٨
ال تنكحوا النساء إال األكفاء وال يزوجهن إال األولياء : هما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رضي اهللا عن

وال مهر دون عشرة دراهم فهذا حديث ضعيف مبرة أخربناه أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا 
ثنا أبو املغرية عبد القدوس بن احلجاج ثنا مبشر بن  أمحد بن عيسى بن السكني البلدي ثنا زكريا بن احلسن الرسعين

عبيد حدثين احلجاج بن أرطأة فذكره قال علي رمحه اهللا مبشر بن عبيد متروك احلديث أحاديثه ال يتابع عليها قال 
جة اإلمام أمحد رمحه اهللا وقد رواه بقية عن مبشر عن احلجاج عن أيب الزبري عن جابر وهو ضعيف ال تقوم مبثله احل

  وقيل عن بقية مثل األول 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو علي احلسني بن علي احلافظ ثنا حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا علي  - ١٣٥٣٩
بن حجر ثنا بقية ثنا مبشر وأنا أبرأ من عهدته عن احلجاج بن أرطأة عن عمرو بن دينار عن جابر وعن عطاء عن 

ال يزوج النساء إال األولياء وال يزوجهن إال األكفاء : ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جابر رضي اهللا عنه قال قا
  وال مهر دون عشرة دراهم قائل قوله وأنا أبرأ من عهدته بن خزمية 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ  - ١٣٥٤٠
ال ينبغي : بن عون أنبأ مسعر عن سعد بن إبراهيم عن إبراهيم بن حممد بن طلحة قال قال عمر رضي اهللا عنه  جعفر

لذوات األحساب تزوجهن إال من األكفاء قال الشيخ رمحه اهللا وقد جعل الشافعي رمحه اهللا املعىن يف اشتراط الوالة 
ىل به من أن ال تزوج إال كفؤا بل ال أحسبه حيتمل أن يكون يف النكاح كيال تضيع املرأة نفسها فقال ال معىن له أو

جعل هلم أمر مع املرأة يف نفسها إال لئال تنكح إال كفوا أخربنا بذلك أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنبأ 
ا املشركني وال تنكحو{ باب اشتراط الدين يف الكفاءة قال اهللا تعاىل  ١١٥الربيع أنبأ الشافعي رمحه اهللا فذكره 

واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من { مث استثىن فقال } وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن { وقال } حىت يؤمنوا 
أخربنا أبو علي  - ١٣٥٤١دل بذلك على أن املراد باملشركات الوثنيات واجملوسيات واهللا أعلم } قبلكم 

محد بن حنبل ثنا حيىي بن سعيد نا سعيد بن أيب عروبة ثنا قتادة عن الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أ
انطلقت أنا واألشتر إىل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فقلنا له هل عهد إليك : احلسن عن قيس بن عباد قال 

ون تكافأ دماؤهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيئا مل يعهده إىل الناس فقال ال إال ما يف كتايب وإذا فيه املؤمن
   ١١٦وهم يد على من سواهم وذكر احلديث 

  باب اعتبار النسب يف الكفاءة



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي قاال ثنا أبو العباس حممد  - ١٣٥٤٢
زاعي حدثين أبو عمار شداد عن بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان وسعيد بن عثمان قاال ثنا بشر بن بكر عن األو

إن اهللا اصطفى بين كنانة من بين إمساعيل واصطفى من : واثلة بن األسقع قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
بين كنانة قريشا واصطفى من قريش بين هاشم واصطفاين من بين هاشم وقال الربيع قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

قريش بين هاشم واصطفاين من بين هاشم أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث  و سلم إن اهللا اصطفى من
  األوزاعي 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبيد اهللا بن موسى  - ١٣٥٤٣
بن علي قال قال رسول  وسليمان بن حرب وحجاج بن منهال قالوا ثنا محاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن حممد

إن اهللا اختار العرب فاختار منهم كنانة أو قال النضر بن كنانة شك محاد مث اختار منهم : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  قريشا مث اختار منهم بين هاشم مث اختارين من بين هاشم هذا مرسل حسن 

قوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا أبو اجلواب ثنا عمار أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يع - ١٣٥٤٤
اثنتان فضلتمونا هبا يا معشر العرب ال تنكح : يعين بن رزيق عن أيب إسحاق عن أوس بن ضمعج عن سلمان قال 

  نساءكم وال نؤمكم هذا هو احملفوظ موقوف 

د بن حامد البلخي ثنا معمر بن وقد حدثنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو القاسم عبد الرمحن بن حمم - ١٣٥٤٥
: حممد البلخي ثنا مكي بن إبراهيم ثنا شريك بن عبد اهللا عن أيب إسحاق عن احلارث عن سلمان رضي اهللا عنه قال 

هنانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نتقدم أمامكم أو ننكح نساءكم وروى ذلك من وجه آخر ضعيف عن 
   ١١٧سلمان 

  يف الكفاءةباب اعتبار احلرية 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن أمحد بن النضر ثنا معاوية بن عمرو  - ١٣٥٤٦
اشترت بريرة من أناس من : ثنا زائدة عن مساك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا 

 صلى اهللا عليه و سلم الوالء ملن وىل النعمة قالت وخريها رسول اهللا صلى األنصار واشترطوا الوالء فقال رسول اهللا
   ١١٨اهللا عليه و سلم وكان زوجها عبدا أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث زائدة واهللا أعلم 

  باب اعتبار الصنعة يف الكفاءة

مد بن إسحاق الصغاين نا شجاع أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حم - ١٣٥٤٧
بن الوليد ثنا بعض إخواننا عن بن جريج عن عبد اهللا بن أيب مليكة عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال 

العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل واملوايل بعضهم أكفاء : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
رجل إال حائك أو حجام هذا منقطع بني شجاع وبن جريج حيث مل يسم شجاع بعض لبعض قبيلة بقبيلة ورجل ب



أصحابه ورواه عثمان بن عبد الرمحن عن علي بن عروة الدمشقي عن بن جريج عن نافع عن بن عمر وهو ضعيف 
  وروي من وجه آخر عن نافع وهو أيضا ضعيف مبرة 

بن حممد بن علي اإلسفرائيين وأبو بكر أمحد بن احلسن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو احلسن علي - ١٣٥٤٨
القاضي وأبو صادق حممد بن أمحد الصيدالين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو عتبة أمحد بن الفرج ثنا 
سول بقية ثنا زرعة بن عبيد اهللا الزبيدي عن عمران بن أيب الفضل عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال ر

العرب أكفاء بعضها بعضا قبيل بقبيل ورجل برجل واملوايل أكفاء بعضها بعضا قبيل : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  بقبيل ورجل برجل إال حائك أو حجام وروي ذلك من وجه آخر عن عائشة رضي اهللا عنها وهو أيضا ضعيف 

عبيد بن شريك ثنا عبد اهللا بن عبد اجلبار ثنا أخربناه علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا  - ١٣٥٤٩
احلكم بن عبد اهللا األزدي حدثين الزهري عن سعيد بن املسيب عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا 

   ١١٩العرب للعرب أكفاء واملوايل أكفاء للموايل إال حائك أو حجام : صلى اهللا عليه و سلم 

  باب اعتبار السالمة يف الكفاءة

أخربنا السيد أبو احلسن العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي نا سعيد بن حممد األجنذاين نا عمرو بن  - ١٣٥٥٠
مرزوق ثنا سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ألسد أو قال من األسود أخرجه البخاري يف الصحيح ال عدوى وال هامة وال صفر وفر من اجملذوم فرارك من ا: 
فقال وقال عفان ثنا سليم فذكره وروينا عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يورد ممرض على 

  مصح وذلك مع ما نستدل به يف رد النكاح بالعيوب اخلمسة إن شاء اهللا 

سن حممد بن احلسن السراج ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو احل - ١٣٥٥١
إذا تزوج الرجل املرأة وهبا جنون أو : عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة عن حيىي عن سعيد يعين بن املسيب قال قال عمر 

   ١٢٠جذام أو برص أو قرن فإن كان دخل هبا فلها الصداق مبسه إياها وهو له على الويل واهللا أعلم 

  ار اليسار يف الكفاءةباب اعتب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا القعنيب فيما  - ١٣٥٥٢
أن : قرأ على مالك عن عبد اهللا بن يزيد موىل األسود بن سفيان عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن فاطمة بنت قيس 

وهو غائب فذكر احلديث إىل أن قالت فلما حللت ذكرت له يعين النيب صلى اهللا أبا عمرو بن حفص طلقها البتة 
عليه و سلم أن معاوية وأبا جهم خطباين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما أبو جهم فال يضع عصاه عن 

فنكحته فجعل اهللا عاتقه وأما معاوية فصعلوك ال مال له انكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته مث قال انكحي أسامة 
  فيه خريا واغتبطت به رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي عن مالك 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنبأ عبد اهللا بن حممد بن احلسن بن الشرقي ثنا  - ١٣٥٥٣
 عبد اهللا بن بريدة قال مسعت عبد الرمحن بن بشر بن احلكم العبدي ثنا علي بن احلسني بن واقد حدثين أيب حدثين



إن أحساب أهل الدنيا هذا املال وكذلك رواه زيد : أيب بريدة يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  بن احلباب وعلي بن احلسن بن شقيق عن احلسني بن واقد 

ن عبيد اهللا بن املنادى ثنا يونس بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد ب - ١٣٥٥٤
حممد املؤدب ثنا سالم بن أيب مطيع عن قتادة عن احلسن عن مسرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  احلسب املال والكرم التقوى : و سلم 

لعزيز ثنا القعنيب ح أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف ثنا أبو سعيد بن األعرايب ثنا علي بن عبد ا - ١٣٥٥٥
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد اهللا بن مسلمة ح قال وأنبأ 
أمحد بن سلمان الفقيه قال قرئ على عبد امللك بن حممد وهو بن عبد اهللا الرقاشي ثنا أيب قاال ثنا مسلم بن خالد 

كرم املرء دينه ومروءته : هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  عن العالء عن أبيه عن أيب
عقله وحسبه خلقه لفظ حديث أيب عبد اهللا وليس يف رواية بن يوسف ومروءته عقله وروى مثل ذلك عن عمر بن 

   ١٢١اخلطاب رضي اهللا عنه من قوله واهللا أعلم 

  به الزوجة ومن له األمر معها وكان باب ال يرد نكاح غري الكفؤ إذا رضيت

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا أسد بن  - ١٣٥٥٦مسلما 
موسى ثنا محاد بن سلمة عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

   بياضة انكحوا أبا هند وانكحوا إليه قال وكان حجاما يا بين: و سلم قال 

وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي حدثين أمحد بن علي بن املثىن ثنا إبراهيم بن احلجاج ثنا  - ١٣٥٥٧
  مبثله : محاد بن سلمة فذكره 

د عن بقية ثنا الزبيدي حدثين وفيما ذكر أبو داود يف املراسيل عن عمرو بن عثمان وكثري بن عبي - ١٣٥٥٨
إنا خلقناكم من ذكر { يا رسول اهللا نزوج بناتنا موالينا فأنزل اهللا عز و جل : الزهري يف هذه القصة أهنم قالوا 

  اآلية } وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 

سن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين عبد اهللا بن أمحد النسوي أنا احل - ١٣٥٥٩
إن زوجها : أيب شيبة ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب بكر بن أيب اجلهم العدوي قال مسعت فاطمة بنت قيس تقول 

طلقها ثالثا فلم جيعل هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سكىن وال نفقة قالت قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ذنته فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد رضي اهللا عنهم فقال رسول اهللا صلى اهللا سلم إذا حللت فآذنيين فآ

عليه و سلم أما معاوية فرجل ترب ال مال له وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة فقالت بيدها هكذا 
خري لك قالت فتزوجته أسامة أسامة قال فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طاعة اهللا وطاعة رسوله 

فاغتبطت به رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وفاطمة بنت قيس قرشية من بين فهر فإهنا فاطمة بنت 



قيس بن خالد بن وهب بن ثعلبة بن واثلة بن عمرو بن شيبان بن حمارب بن فهر وأسامة هو بن زيد بن حارثة بن 
   عليه و سلم شراحيل الكليب موىل رسول اهللا صلى اهللا

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا أبو القاسم بن الليث  - ١٣٥٦٠
حدثين حسني بن أيب السري ثنا احلسن بن أعني احلراين ثنا حفص بن سليمان األسدي عن الكميت بن زيد األسدي 

خطبين عدة من أصحاب : بنت جحش رضي اهللا عنها قالت قال حدثين مذكور موىل زينب بنت جحش عن زينب 
النيب صلى اهللا عليه و سلم فأرسلت إليه أخيت أشاوره يف ذلك قال فأين هي ممن يعلمها كتاب رهبا وسنة نبيها قالت 

من قال زيد بن حارثة فغضبت وقالت تزوج ابنة عمك موالك مث أتتين فأخربتين بذلك فقلت أشد من قوهلا 
وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون { من غضبها قال فأنزل اهللا عز و جل  وغضبت أشد

قالت فأرسلت إليه زوجين من شئت قالت فزوجين منه فأخذته بلساين فشكاين إىل النيب } هلم اخلرية من أمرهم 
وجك واتق اهللا مث أخذته بلساين فشكاين صلى اهللا عليه و سلم فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم امسك عليك ز

إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال أنا أطلقها فطلقين فبت طالقي فلما انقضت عديت مل أشعر إال والنيب صلى اهللا 
عليه و سلم وأنا مكشوفة الشعر فقلت هذا أمر من السماء وقلت يا رسول اهللا بال خطبة وال شهادة قال اهللا 

الشاهد وهذا وإن كان إسناده ال تقوم مبثله حجة فمشهور أن زينب بنت جحش وهي من بين أسد املزوج وجربيل 
بن خزمية وأمها أميمة بنت عبد املطلب بن هاشم عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانت عند زيد بن حارثة 

  مك والصواب ابنة عمتك حىت طلقها مث تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هبا وكذا يف احلديث ابنة ع

وأخربنا أبو عمرو البسطامي األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين عبد اهللا بن صاحل ثنا هارون بن  - ١٣٥٦١
دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه : عبد اهللا ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

بن عبد املطلب فقال هلا كأنك تريدين احلج قالت أجدين شاكية قال هلا حجي و سلم على ضباعة بنت الزبري 
واشترطي أن حملي حيث حبستين وكانت حتت املقداد بن األسود رواه البخاري يف الصحيح عن عبيد بن إمساعيل 

  ورواه مسلم عن أيب كريب كالمها عن أيب أسامة 

لي بن عمر احلافظ ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ ع - ١٣٥٦٢
العباس بن الوليد النرسي ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن جابر عن الشعيب قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

اد زوجت املقداد وزيدا ليكون أشرفكم عند اهللا أحسنكم خلقا هذا منقطع وفيما قبله كفاية واملقد: عليه و سلم 
هو بن عمرو بن ثعلبة بن مالك حليف األسود رجل من بين زهرة فنسب إليه ومل يكن من صلبهم وقد زوجت منه 

  ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب بن هاشم 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين أنبأ علي بن حممد بن عيسى أنبأ أبو  - ١٣٥٦٣
أن أبا حذيفة بن عتبة بن : ين شعيب بن أيب محزة عن الزهري أخربين عروة عن عائشة رضي اهللا عنها اليمان أخرب

ربيعة بن عبد مشس وكان ممن شهد بدرا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تبىن ساملا وزوجه ابنة أخيه هند بنت 
اهللا عليه و سلم زيدا وذكر احلديث بطوله رواه الوليد بن عتبة وهو موىل المرأة من األنصار كما تبىن النيب صلى 

  البخاري رمحه اهللا يف الصحيح عن أيب اليمان فهذه قرشية من بين عبد مشس بن عبد مناف زوجت من موىل 



أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ أنبأ بن خملد ثنا إبراهيم بن حممد العتيق ثنا  - ١٣٥٦٤
رأيت أخت : ف ثنا احلسن بن عياش عن أيب احلسن عن حنظلة بن أيب سفيان اجلمحي عن أمه قالت عاصم بن يوس

  عبد الرمحن بن عوف حتت بالل 

وفيما ذكر أبو داود يف املراسيل عن هارون بن زيد عن أبيه عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم  - ١٣٥٦٥
زوج اختنا من فالن فقال أين أنتم عن بالل : لم فقالوا مرسال أن بين بكري أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

فعادوا فأعاد ثالثا فزوجوه قال وكان بنو بكري من املهاجرين من بين ليث أخربناه أبو بكر حممد بن حممد أنبأ أبو 
  احلسني الفسوي أنبأ أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره 

عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الزاهد الصفار ثنا أمحد بن حممد بن عيسى حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو  - ١٣٥٦٦
أن أخا لبالل كان ينتمي يف : القاضي ثنا عارم بن الفضل ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عمرو بن ميمون حدثين أيب 

نا بالل بن العرب ويزعم أنه منهم فخطب امرأة من العرب فقالوا إن حضر بالل زوجناك قال فحضر بالل فقال أ
رباح وهذا أخي وهو امرؤ سؤ سىيء اخللق والدين فإن شئتم أن تزوجوه فزوجوه وإن شئتم أن تدعوه فدعوه 

   ١٢٢فقالوا من تكن أخاه نزوجه فزوجوه 

  باب ال يرد النكاح بنقص املهر إذا رضيت املرأة به وكانت مالكة ألمرها ألن

هل حممد بن نصرويه بن أمحد املروزي ثنا أبو بكر أمحد بن جعفر بن أخربنا أبو س - ١٣٥٦٧املهر هلا دون األولياء 
محدان القطيعي ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا البصري ثنا عمرو بن مرزوق ثنا شعبة عن عاصم بن عبيد اهللا عن 

عليه و سلم فقال هلا أن امرأة تزوجت على نعلني فجىء هبا إىل النيب صلى اهللا : عبد اهللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه 
أرضيت من نفسك ومالك بنعلني فقالت نعم فأجازه النيب صلى اهللا عليه و سلم وفيه أخبار أخر موضعها كتاب 

   ١٢٣الصداق وباهللا التوفيق 

  باب ما جاء يف عضل الويل واملرأة تدعو إىل كفاءة قال اهللا تعاىل وهو أصدق

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد احلسني بن علي  - ١٣٥٦٨القائلني فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 
التميمي ثنا أبو بكر حممد بن إسحاق ثنا أمحد بن حفص بن عبد اهللا حدثين أيب حدثين إبراهيم بن طهمان عن يونس 

سار قال حدثين معقل بن ي} فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن { يف قول اهللا عز و جل : بن عبيد عن احلسن 
املزين أهنا نزلت فيه قال كنت زوجت أختا يل من رجل فطلقها حىت إذا انقضت عدهتا جاء فخطبها فقلت له 

زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها مث جئت ختطبها ال واهللا ال تعود إليها أبدا قال وكان رجال ال بأس به وكانت 
ية فقلت اآلن أفعل يا رسول اهللا فزوجتها إياه رواه امرأته تريد أن ترجع إليه قال فأنزل اهللا عز و جل هذه اآل

  البخاري يف الصحيح عن أمحد بن حفص 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن محدان هبمذان ثنا حممد بن اجلهم السمري ثنا أبو  - ١٣٥٦٩
صم الضحاك بن خملد ثنا بن جريج قال مسعت سليمان بن موسى يقول ثنا الزهري قال مسعت عروة بن الزبري عا



أميا امرأة نكحت بغري إذن : يقول مسعت عائشة رضي اهللا عنها تقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
ها مهرها مبا أصاهبا وإن تشاجروا فالسلطان ويل مواليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن أصاهبا فل

من ال ويل له وروينا عن جمالد عن الشعيب عن علي وعبد اهللا وشريح قالوا ال نكاح إال بويل إال امرأة يعضلها الويل 
فتأيت السلطان أو القاضي وعن زياد بن عالقة قال كتب عثمان بن عفان رضي اهللا عنه إن كان كفؤا فقولوا ألبيها 

   ١٢٤يزوجها فإن أىب فزوجوها وباهللا التوفيق واهللا أعلم 

  باب ما جاء يف تفسري العضل اآلخر الذي هنى اهللا سبحانه وتعاىل عنه

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا القاسم يعين بن زكريا ثنا أمحد بن منيع وبن مسرة  - ١٣٥٧٠
اين عن عكرمة عن بن عباس قال الشيباين وذكره عن عطاء أبو احلسن السوائي األمحسي قاال ثنا أسباط ثنا الشيب

} ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرها وال تعضلوهن { يف هذه اآلية : وال أظنه ذكره إال عن بن عباس رضي اهللا عنه 
ن شاءوا زوجوها وإن قال وكان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ويل نفسها إن شاء بعضهم تزوجها وإ

  شاءوا مل يزوجوها فنزلت هذه اآلية يف ذلك رواه البخاري يف الصحيح عن احلسني بن منصور عن أسباط 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس وأبو حممد الكعيب قاال ثنا إمساعيل  - ١٣٥٧١
يا أيها الذين آمنوا ال حيل لكم { عروف عن مقاتل بن حيان يف قوله تعاىل بن قتيبة ثنا يزيد بن صاحل عن بكري بن م

كان إذا تويف الرجل يف اجلاهلية عمد محيم امليت إىل امرأته فألقى عليها ثوبا فريث : قال } أن ترثوا النساء كرها 
ببعض ما آتيتموهن من املهر نكاحها فيكون هو أحق هبا من غريه فأنزل اهللا هذه اآلية وقوله وال تعضلوهن لتذهبوا 

فهو الرجل يعضل امرأته فيحبسها وال حاجة له فيها إرادة أن تفتدى منه فذلك قوله وال تعضلوهن يقول وال 
حتبسوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن يعين ما أعطيتموهن إال أن يأتني بفاحشة مبينة يعين العصيان البني وهو النشوز 

ن فإن أبت حلت له الفدية ومتام هذا الباب يرد إن شاء اهللا تعاىل يف كتاب القسم فقد أحل اهللا الضرب واهلجرا
   ١٢٥حيث نقلنا كالم الشافعي رمحه اهللا يف هذه اآلية 

  باب الوكالة يف النكاح

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن غالب ثنا موسى بن إمساعيل ثنا  - ١٣٥٧٢
إذا أنكح : ثنا قتادة عن احلسن عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أبان 

  الوليان فهو لألول منهما وإذا بايع الرجل بيعا من الرجلني فهو لألول منهما 

هشام عن قتادة  وأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا - ١٣٥٧٣
إذا أنكح وليان فالنكاح لألول منهما وإذا : عن احلسن عن مسرة بن جندب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

باع رجل متاعا من رجلني فهو لألول منهما هكذا رواية اجلماعة وهو احملفوظ قال الشافعي رمحه اهللا ال يكون نكاح 
ال بوكالة منهما مع توكيل النيب صلى اهللا عليه و سلم عمرو بن أمية وليني متكافئا حىت يكون لألول منهما إ

  الضمري فزوجه أم حبيبة بنت أيب سفيان 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن  - ١٣٥٧٤
اهللا عليه و سلم عمرو بن أمية الضمري إىل النجاشي بعث رسول اهللا صلى : بن إسحاق حدثين أبو جعفر قال 

فزوجه أم حبيبة بنت أيب سفيان وساق عنه أربعمائة دينار وروينا يف تزويج أم كلثوم بنت علي من عمر بن اخلطاب 
   ١٢٦رضي اهللا عنهما قال فقال علي حلسن وحسني رضي اهللا عنهم زوجا عمكما فزوجاه 

  ةباب ال يكون الكافر وليا ملسلم

قال الشافعي رمحه اهللا وقد زوج بن سعيد بن العاص النيب صلى اهللا عليه و سلم أم حبيبة بنت أيب سفيان وأبو 
سفيان حي ألهنا كانت مسلمة وبن سعيد مسلم ومل يكن أليب سفيان فيها والية ألن اهللا تعاىل قطع الوالية بني 

  املسلمني واملشركني 

فظ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا أبو بكر حممد بن شاذان أخربنا أبو عبد اهللا احلا - ١٣٥٧٥
كانت حتت عبيد اهللا : اجلوهري ثنا معلى بن منصور ثنا بن املبارك أنبأ معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة أهنا 

آالف وبعث هبا إىل بن جحش فمات بأرض احلبشة فزوجها النجاشي النيب صلى اهللا عليه و سلم وأمهرها عنه أربعة 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مع شرحبيل بن حسنة 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد اهللا  - ١٣٥٧٦
ن سعيد بن بن عثمان عن عيسى بن يونس عن حممد بن إسحاق قال بلغين أن الذي ويل نكاحها بن عمها خالد ب

العاص قال الشيخ رمحه اهللا وهو بن بن عم أبيها فإهنا أم حبيبة بنت أيب سفيان بن حرب بن أمية والعاص هو بن أمية 
  : وقد قيل إن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه هو الذي وىل نكاحها 

ين عمرو بن خالد أخربنا أبو احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدث - ١٣٥٧٧
أنكحه إياها عثمان بن عفان رضي اهللا عنه بأرض احلبشة : وحسان عن بن هليعة عن أيب األسود عن عروة قال 

وكذلك قال الزهري وقد مضى ذكره وعثمان هو بن عفان بن أيب العاص بن أمية بن بن عم أبيها وأيهما زوجها 
  فالوالية قائمة إال أن فيه اختالفا ثالثا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن حممد الربيت ثنا موسى بن مسعود ثنا  - ١٣٥٧٨
عكرمة بن عمار ح وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب وأبو عمرو الفقيه قاال ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا 

اال ثنا النضر بن حممد ثنا عكرمة بن عمار ثنا أبو زميل حدثين بن العباس بن عبد العظيم العنربي وأمحد بن يوسف ق
كان املسلمون ال ينظرون إىل أيب سفيان وال يقاعدونه فقال للنيب صلى اهللا عليه و سلم : عباس رضي اهللا عنه قال 

ها قال نعم يا نيب اهللا ثالث أعطيتهن قال نعم قال عندي أحسن العرب وأمجلهن أم حبيبة بنت أيب سفيان أزوجك
قال ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك قال نعم قال وتؤمرين حىت أقاتل الكفار كما كنت أقاتل املسلمني قال نعم قال 
أبو زميل ولوال أنه طلب ذلك من النيب صلى اهللا عليه و سلم ما أعطاه ذلك ألنه مل يكن يسأل شيئا إال قال نعم 

عظيم وأمحد بن جعفر فهذا أحد ما اختلف البخاري ومسلم فيه رواه مسلم يف الصحيح عن عباس بن عبد ال
فأخرجه مسلم بن احلجاج وتركه البخاري وكان ال حيتج يف كتابه الصحيح بعكرمة بن عمار وقال مل يكن عنده 



كتاب فاضطرب حديثه قال الشيخ رمحه اهللا وهذا احلديث يف قصة أم حبيبة رضي اهللا عنها قد أمجع أهل املغازي 
خالفه فإهنم مل خيتلفوا يف أن تزويج أم حبيبة رضي اهللا عنها كان قبل رجوع جعفر بن أيب طالب وأصحابه من على 

أرض احلبشة وإمنا رجعوا زمن خيرب فتزويج أم حبيبة كان قبله وإسالم أيب سفيان بن حرب كان زمن الفتح أي فتح 
مبسئلته وإن كانت مسئلته األوىل إياه وقعت يف مكة بعد نكاحها بسنتني أو ثالث فكيف يصح أن يكون تزوجيها 

بعض خرجاته إىل املدينة وهو كافر حني مسع نعي زوج أم حبيبة بأرض احلبشة واملسئلة الثانية والثالثة وقعتا بعد 
   ١٢٧إسالمه ال حيتمل إن كان احلديث حمفوظا إال ذلك واهللا تعاىل أعلم 

  باب إنكاح الوليني

يا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أخربنا أبو زكر - ١٣٥٧٩
أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي رمحه اهللا أنبأ إمساعيل بن إبراهيم املعروف بابن علية عن بن أيب عروبة عن قتادة 

إذا أنكح الوليان فاألول : و سلم قال  عن احلسن عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه
أحق هكذا رواه الشافعي رمحه اهللا يف كتاب حترمي اجلمع ويف اإلمالء وزاد فيه يف اإلمالء وإذا باع اجمليزان فاألول 

  أحق ورواه يف كتاب أحكام القرآن كما 

بإسناده ومتنه بتمامه إال أنه : س أخربنا أبو زكريا وأبو بكر يف موضع آخر من املسند قاال ثنا أبو العبا - ١٣٥٨٠
  قال عن احلسن عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو  - ١٣٥٨١
أيب عروبة ثنا قتادة عن احلسن عن عقبة بن عامر اجلهين رضي اهللا عنه  اخلطاب ثنا أبو حبر البكراوي ثنا سعيد بن

  أميا امرأة زوجها وليان فهي لألول منهما : قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف كتاب املستدرك أنبأ احلسن بن يعقوب العدل ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ  - ١٣٥٨٢
بن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا  عبد الوهاب

  أميا رجل باع من رجلني بيعا فهو لألول منهما وأميا امرأة زوجها وليان فهي لألول : عليه و سلم قال 

بن إسحاق ثنا عبد الوهاب بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد  - ١٣٥٨٣
عطاء ثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن احلسن عن مسرة أو عن عقبة قال سعيد ما أراه إال 

  أميا امرأة زوجها وليان فهي لألول منهما : عن عقبة الشك من سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا احلسن بن سهل اجملوز ثنا أبو عاصم وأخربنا أبو احلسن  - ١٣٥٨٤
إذا أنكح الوليان فاألول : عن سعيد عن قتادة عن احلسن عن مسرة أو عقبة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

احلديث وقد تابعه أبان أحق وإذا باع اجمليزان فاألول أحق هذا االختالف وقع من بن أيب عروبة يف إسناد هذا 
  العطار عن قتادة يف قوله عن عقبة بن عامر والصحيح رواية من رواه عن مسرة بن جندب 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عمرو وعثمان بن أمحد الدقاق ثنا عبد الرمحن بن حممد بن منصور  - ١٣٥٨٥
أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا  احلارثي ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة ح وأخربنا

حممد بن كثري أنبأ مهام عن قتادة ح وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا إبراهيم بن 
بأ أبو بكر بن احلارث البغدادي ثنا حيىي بن أيب كثري ثنا محاد بن سلمة عن قتادة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أن

إسحاق الفقيه أنبأ عبيد بن شريك ثنا أبو اجلماهر ثنا سعيد بن بشري عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن جندب قال 
أميا امرأة زوجها وليان فهي لألول وأميا رجلني ابتاعا بيعا فهو لألول منهما : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  عناه وكذلك رواه أشعث بن عبد امللك عن احلسن عن مسرة لفظ حديث هشام ورواية الباقني مب

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد الرمحن حممد بن عبد اهللا بن أيب الوزير ثنا أبو حامت حممد بن  - ١٣٥٨٦
ليه و إدريس ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري حدثين أشعث بن عبد امللك عن احلسن عن مسرة عن النيب صلى اهللا ع

  إذا أنكح اجمليزان فاألول أحق : سلم قال 

أخربنا أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا الزعفراين ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة  - ١٣٥٨٧
ان امرأة زوجها أولياؤها باجلزيرة من عبيد اهللا بن احلر وزوجها أهلها بعد ذلك بالكوفة فرفعوا ذلك : عن خالس 

 علي رضي اهللا عنه ففرق بينها وبني زوجها اآلخر وردها إىل زوجها األول وجعل هلا صداقها مبا أصاب من إىل
   ١٢٨فرجها وأمر زوجها األول أن ال يقرهبا حىت تنقضي عدهتا 

  باب ما جاء يف نكاح اليتيمة تكون يف حجر وليها فريغب يف نكاحها

نا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ح وأخرب - ١٣٥٨٨
سأل عائشة : علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخربين شعيب عن الزهري قال كان عروة بن الزبري حيدث أنه 
النساء مثىن  رضي اهللا عنها عن قول اهللا عز و جل وإن خفتم أن ال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من

وثالث ورباع فإن خفتم أن ال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم قالت عائشة رضي اهللا عنها هي اليتيمة تكون يف 
حجر وليها فريغب يف مجاهلا أو ماهلا ويريد أن يتزوجها بأدىن من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن إال أن يقسطوا هلن 

واهن من النساء قالت عائشة رضي اهللا عنها مث استفىت الناس رسول اهللا يف إكمال الصداق وأمروا بنكاح من س
ويستفتونك يف النساء قل اهللا يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم يف الكتاب { صلى اهللا عليه و سلم فأنزل اهللا عز و جل 

 عنها بني اهللا تعاىل قالت عائشة رضي اهللا} يف يتامى النساء الاليت ال تؤتوهنن ما كتب هلن وترغبون أن تنكحوهن 
هلم يف هذه اآلية أن اليتيمة إذا كانت ذات مجال ومال رغبوا يف نكاحها ومل يلحقوا بسنة نسائها يف إكمال الصداق 
وإذا كانت مرغوبا عنها يف قلة املال تركوها والتمسوا غريها من النساء قالت عائشة رضي اهللا عنها فكما تركوها 

أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إال أن يقسطوا هلا ويعطوها حقها األوىف من الصداق رواه  حني يرغبون عنها فليس هلم
  البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا حيىي بن إبراهيم املزكي قالوا  - ١٣٥٨٩
بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا بن وهب أخربين يونس بن يزيد عن بن  ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد

أنه سأل عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم عن قول اهللا عز و جل وإن خفتم : شهاب أخربين عروة بن الزبري 



وليها تشاركه أال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت يا بن أخيت هذه اليتيمة تكون يف حجر 
يف ماله فيعجبه ماهلا ومجاهلا فرييد وليها أن يتزوجها بغري أن يقسط يف صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غريه فنهوا عن 

أن ينكحوهن إال أن يقسطوا هلن ويبلغوهن أعلى سنهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب هلم من النساء 
نها مث إن الناس استفتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد هذه اآلية سواهن قال عروة قالت عائشة رضي اهللا ع

ويستفتونك يف النساء قل اهللا يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم يف الكتاب يف { فيهن فأنزل اهللا عز و جل هذه اآلية 
ى عليهم يف الكتاب قال والذي ذكر أنه يتل} يتامى النساء الاليت ال تؤتوهنن ما كتب هلن وترغبون أن تنكحوهن 

قالت عائشة } وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء { اآلية األوىل اليت قال فيها 
رغبة أحدكم عن يتيمته اليت تكون } وترغبون أن تنكحوهن { رضي اهللا عنها قال اهللا عز و جل يف اآلية األخرى 

ل فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا يف ماهلا ومجاهلا من يتامى النساء إال بالقسط من يف حجره حني تكون قليلة املال واجلما
  أجل رغبتهم عنهن رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر وحرملة عن بن وهب 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن عمرو بن السرح املصري وهو  - ١٣٥٩٠
فذكره بنحوه وقال يف آخره قال يونس وقال ربيعة يف قول اهللا عز و جل : ا بن وهب أخربين يونس أبو الطاهر ثن

  وإن خفتم أن ال تقسطوا يف اليتامى قال يقول اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعا 

بن احلسني القرشي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو أمحد هو احلافظ النيسابوري ثنا أبو اجلهم أمحد  - ١٣٥٩١
يف قول اهللا عز و جل : ثنا أمحد بن أيب احلواري ثنا أبو معاوية ثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها 

يستفتونك يف النساء قل اهللا يفتيكم فيهن إىل آخر اآلية قالت هي اليتيمة يف حجر الرجل قد شركته يف ماله فريغب 
يدخل عليه يف ماهلا فيحبسها فنهاهم اهللا عن ذلك رواه البخاري يف الصحيح عنها أن يتزوجها ويرغب أن يزوجها ف

عن حممد بن سالم عن أيب معاوية وأخرجه البخاري ومسلم من وجه آخر عن هشام واختلف يف لفظه على هشام 
   ١٢٩وحديث الزهري أكمل وأحفظ واهللا أعلم 

  شيئا هو ويل بيعهباب ال يزوج نفسه امرأة هو وليها كما ال يشتري من نفسه 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  - ١٣٥٩٢
ال : بن بشار ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن حممد بن خالد عن رجل يقال له احلكم عن بن عباس قال 

  شاهد عن بن عباس بإسناد منقطع  نكاح إال بأربعة ويل وشاهدين وخاطب وله

أخربنا أبو علي روح بن أمحد بن عمر بن أمحد بن عبد الرحيم التميمي األصبهاين أنا أبو يعلى الزبريي  - ١٣٥٩٣
ثنا أبو العباس أمحد بن حممد بن احلسني املاسرجسي ثنا احلسن بن عيسى ثنا بن املبارك عن مهام عن قتادة عن بن 

إال بأربع خاطب وويل وشاهدين هذا إسناد صحيح إال أن قتادة مل يدرك بن عباس وروي من  ال نكاح: عباس قال 
وجه آخر ضعيف عن بن عباس مرفوعا واملشهور عنه موقوف وروي ذلك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من وجه 

  آخر 



ن أمحد بن يوسف الصابوين أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا أبو احلس - ١٣٥٩٤
الفقيه بنيسابور سنة ثالمثائة ثنا يعقوب بن اجلراح اخلوارزمي ثنا املغرية بن موسى ثنا هشام عن حممد بن سريين عن 

ال نكاح إال بويل وخاطب وشاهدي عدل وروي ذلك أيضا من : أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
أيب هريرة مرفوعا ومن وجه آخر ضعيف عن هشام بن عروة عن أبيه عن وجه آخر ضعيف عن أيب سلمة عن 

   ١٣٠عائشة رضي اهللا عنها مرفوعا 

  باب األب يزوج ابنه الصغري

أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ  - ١٣٥٩٥
زوج ابنا له ابنة أخيه وابنه صغري يومئذ وهذا حممول على أن أخاه : أن بن عمر حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار 

أوجب العقد وأن عمه قبله البنه الصغري وروينا يف ذلك عن عروة بن الزبري واحلسن والشعيب والنخعي وروي عن 
فال نكاح له وإذا احلسن بإسناد ضعيف عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال إذا أنكح الرجل ابنه وهو كاره 

زوجه وهو صغري جاز نكاحه وروي عن بن عمر رضي اهللا عنهما أنه قال الصداق على االبن الذي أنكحتموه 
وروي عن عطاء أنه قال إذا أنكح الرجل ابنه الصغري فنكاحه جائز وال طالق له وعن الزهري قال ال جيوز له طالق 

   ١٣١يعين على اجملنون 

  به النكاح قال الشافعي رمحه اهللا قال اهللا تبارك باب الكالم الذي ينعقد

وامرأة مؤمنة إن وهبت { وقال تعاىل } فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها { وتعاىل لنبيه صلى اهللا عليه و سلم 
مع آيات سوامها ذكرها قال الشافعي رمحه } نفسها للنيب إن أراد النيب أن يستنكحها خالصة لك من دون املؤمنني 

 ١٣٥٩٦ مسى اهللا النكاح امسني النكاح والتزويج وأبان أن اهلبة لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دون املؤمنني اهللا
أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا القعنيب عن مالك عن أيب حازم بن دينار عن  -

يا رسول اهللا إين : صلى اهللا عليه و سلم جاءته امرأة فقالت سهل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 
قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويال فقام رجل فقال يا رسول اهللا زوجنيها إن مل يكن لك هبا حاجة فقال رسول 

اهللا اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال ما عندي إال إزاري هذا فقال رسول اهللا صلى 
عليه و سلم إنك إن أعطيتها إزارك جلست ال إزار لك فالتمس شيئا قال ال أجد شيئا قال فالتمس ولو خامتا من 
حديد فالتمس فلم جيد شيئا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا 

لم قد زوجتكها مبا معك من القرآن رواه البخاري يف وسورة كذا لسور مساها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك وكذلك رواه زائدة بن قدامة وفضيل بن سليمان وعبد العزيز بن حممد 

الدراوردي وغريهم عن أيب حازم عن سهل بن سعد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد زوجتكها وقال بن عيينة 
سهل بن سعد يف إحدى الروايتني عنه قد أنكحتكها على ما معك من القرآن وقال يف رواية  عن أيب حازم عن

  أخرى عنه قد زوجتكها مبا معك من القرآن 

أخربنا أبو عمرو األديب ثنا أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ أبو أمحد بن زياد ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان عن أيب  - ١٣٥٩٧
كنت مع القوم عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر هذه القصة ومل : قال حازم بن دينار عن سهل بن سعد 



يذكر اإلزار قال فقام رجل فقال أنكحنيها وقال يف آخره فقال قد أنكحتكها مبا معك من القرآن أخرجاه يف 
  الصحيح من حديث سفيان بن عيينة 

ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن أيب  وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز - ١٣٥٩٨
كنت يف القوم عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فقامت امرأة فذكر احلديث وقال : حازم مسع سهل بن سعد يقول 

  فقام رجل من الناس فقال يا رسول اهللا زوجنيها وقال يف آخره اذهب فقد زوجتكها على ما معك من القرآن 

و عمرو البسطامي األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا قتيبة بن سعيد أخربنا أب - ١٣٥٩٩
فذكر : ثنا يعقوب بن عبد الرمحن عن أيب حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

اهللا إن مل يكن لك هبا حاجة  احلديث وفيه فقام رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أي رسول
فزوجنيها وقال يف آخره قال فاذهب قد ملكتها مبا معك من القرآن رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة دون سياقه 

متام املنت ورواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة عن يعقوب وعبد العزيز بن أيب حازم عن أيب حازم عن سهل بن سعد 
لم يف هذا احلديث اذهب فقد ملكتكها مبا معك من القرآن مث قال هذا حديث بن أيب عن النيب صلى اهللا عليه و س

  حازم 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا يعقوب  - ١٣٦٠٠
كر احلديث وقال فيه اذهب فقد فذ: بن عبد الرمحن وعبد العزيز بن أيب حازم عن أيب حازم عن سهل بن سعد 

ملكتكها مبا معك من القرآن رواه البخاري عن القعنيب عن بن أيب حازم وقال يف احلديث اذهب فقد ملكتكها 
  وكذلك رواه عن عارم عن محاد بن زيد عن أيب حازم ورواه مجاعة عن محاد كما 

مد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حم - ١٣٦٠١
الربيع ثنا محاد بن زيد ح وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا أبو بكر حممد بن حيىي بن سليمان 

املروزي ثنا خلف بن هشام ثنا محاد عن أيب حازم عن سهل بن سعد أن امرأة أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم 
مرأة وهبت نفسها هللا ولرسوله فقال ما يل يف النساء حاجة اليوم فقال رجل من ضعفاء املسلمني إن ا: فقالت 

زوجنيها يا رسول اهللا فقال ماذا عندك قال ما عندي شيء قال أعطها ثوبا قال ما أجد قال أعطها ولو خامتا من 
مبا عندك من القرآن هذا حديث حديد قال فما أجد قال ما عندك من القرآن قال كذا وكذا قال فقد زوجتكها 

خلف ويف رواية أيب الربيع فقد زوجناكها ورواه البخاري عن بن أيب مرمي عن أيب غسان عن أيب حازم عن سهل 
قال يف احلديث فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أملكتكها مبا معك من القرآن ورواه احلسني بن حممد عن أيب 

يث قال زوجتكها مبا معك من القرآن فرواية اجلمهور على لفظ التزويج إال غسان حممد بن مطرف فقال يف احلد
رواية الشاذ منها واجلماعة أوىل باحلفظ من الواحد واهللا أعلم واستدل بعض أصحابنا يف ذلك مبا روينا يف كتاب 

ليه و سلم يف قصة احلج يف احلديث الثابت عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا ع
حجة الوداع قال فاتقوا اهللا يف النساء فإنكم أخذمتوهن بأمانة اهللا واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا قال أصحابنا وهي 

   ١٣٢كلمة النكاح والتزويج اللذين ورد هبما القرآن واهللا أعلم 

  باب ال نكاح ملن مل يولد



أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا مالك بن حيىي ثنا يزيد بن أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ  - ١٣٦٠٢
هارون أنبأ عبد اهللا بن يزيد بن مقسم وهو بن ضبة قال حدثتين عميت سارة بنت مقسم عن ميمونة بنت كردم 

ه و رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبكة وهو على ناقة له وأنا مع أيب وبيد رسول اهللا صلى اهللا علي: قالت 
سلم درة كدرة الكتاب فسمعت األعراب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية فدنا منه أيب فأخذ بقدمه وأقر له 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت فما نسيت طول أصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه قال فقال له إين 

لك اجليش فقال طارق بن املرقع من يعطيين شهدت جيش عثران قالت فعرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذ
رحما بثوابه قال فقلت وما ثوابه قال أزوجه أول ابنة تكون يل قال فأعطيته رحمي مث تركته حىت ولد له ابنة وبلغت 

فأتيته فقلت جهز إيل أهلي قال ال واهللا ال أجهزها حىت حتدث صداقا غري ذلك فحلفت أن ال أفعل فقال رسول اهللا 
عليه و سلم وبقرن أي النساء هي قلت قد رأت القتري قال فنظر إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  صلى اهللا

وقال دعها ال خري لك فيها قال فراعين ذلك ونظر إيل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تأمث وال يأمث وذكر 
  باقي احلديث 

بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا عبد الرزاق أنبأ بن  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر - ١٣٦٠٣
بينا أنا يف غزاة يف : جريج أخربين إبراهيم بن ميسرة أن خالته أخربته عن امرأة قال هي مصدقة امرأة صدق قالت 

إليه فولدت له اجلاهلية إذ رمضوا فقال رجل من يعطيين نعليه وأنكحه أول بنت تولد يل فخلع أيب نعليه فألقامها 
   ١٣٣جارية فبلغت ذكر حنوه ومل يذكر قصة القتري والقتري الشيب 

  باب ما جاء يف خطبة النكاح

حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  - ١٣٦٠٤
علمنا رسول اهللا صلى اهللا :  حيدث عن أبيه قال الطيالسي ثنا شعبة ثنا أبو إسحاق قال مسعت أبا عبيدة بن عبد اهللا

عليه و سلم خطبة احلاجة احلمد هللا أو أن احلمد هللا نستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا من يهده اهللا فال 
{ آيات مضل له ومن يضلل اهللا فال هادي له أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله مث تقرأ الثالث 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق } { يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
إىل آخر } يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم { إىل آخر اآلية مث تقرأ } تقاته 

   إسحاق هذه يف خطبة النكاح أو يف غريها قال يف كل حاجة اآلية مث تتكلم حباجتك قال شعبة قلت أليب

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا  - ١٣٦٠٥
يب صلى شعبة بن احلجاج أبو بسطام عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة قال وأراه عن أيب األحوص عن عبد اهللا عن الن

يف تشهد احلاجة فذكر حنوه مل يذكر قول شعبة أليب إسحاق ورواه إسرائيل بن : اهللا عليه و سلم أنه كان يقول 
يونس عن أيب إسحاق عن أيب األحوص وأيب عبيدة أن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال علمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم خطبة احلاجة 

احلافظ ثنا أبو حممد املزين ثنا أبو جعفر احلضرمي ثنا حممد بن عبد اهللا بن منري ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا - ١٣٦٠٦
يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا كان : وكيع ثنا إسرائيل فذكره بنحوه إال أنه قال 



اه الثوري عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد عليكم رقيبا مث ذكر اآليتني األخريني ومل يقل مث تتكلم حباجتك ورو
  اهللا موقوفا 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا قبيصة ثنا  - ١٣٦٠٧
حنوه قال يف خطبة احلاجة احلمد هللا الذي حنمده ونستعينه فذكر : سفيان عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد اهللا 

  ومل يرفعه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسني حممد بن أمحد األصم ببغداد ثنا أبو قالبة ثنا أبو عاصم ثنا  - ١٣٦٠٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أيب عياض عن بن مسعود رضي اهللا عنه 

ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا من يهد اهللا فال مضل له ومن يضلل  كان إذا تشهد قال احلمد هللا نستعينه
فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أرسله باحلق بشريا ونذيرا بني يدي الساعة من 

  يطع اهللا ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه ال يضر إال نفسه وال يضر اهللا شيئا 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن علي بن  - ١٣٦٠٩
: عفان ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا حريث عن واصل األحدب عن شقيق عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال 

منا السورة من القرآن التحيات هللا والصلوات كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعلمنا التشهد واخلطبة كما يعل
والطيبات السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا 

وأشهد أن حممدا عبده ورسوله واخلطبة احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 
يا أيها } { اتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيبا { شريك له وأن حممدا عبده ورسوله 

الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز 
   ١٣٤فوزا عظيما 

  المباب ما يستحب للويل من اخلطبة والك

أخربنا أبو حازم العبدوي احلافظ أنبأ أبو احلسن حممد بن أمحد بن محزة اهلروي أنبأ أمحد بن جندة ثنا  - ١٣٦١٠
قال حلقت بن عمر : سعيد بن منصور ثنا هشيم أخربين من مسع أبا بكر بن حفص حيدث عن عروة بن الزبري 

اهللا ألهل أن ينكح حنمد ربنا ونصلي على نبينا وقد فخطبت إليه ابنته فقال يل بن أيب عبد اهللا إن بن أيب عبد 
  أنكحناك على ما أمر اهللا به إمساك مبعروف أو تسريح بإحسان 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن  - ١٣٦١١
كان إذا أنكح قال أنكحك على ما أمر اهللا به إمساك : ر عيينة عن عمرو بن دينار عن بن أيب مليكة أن بن عم

   ١٣٥مبعروف أو تسريح بإحسان 

  باب من مل يزد على عقد النكاح



أخربنا أبو عمرو األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ حممد بن حيىي املروزي أبو بكر ثنا عاصم هو بن  - ١٣٦١٢
كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجاءته : بن سعد قال علي ثنا فضيل بن سليمان ثنا أبو حازم ثنا سهل 

امرأه تعرض نفسها عليه فخفض فيها البصر ورفعه فلم يردها فقال رجل من أصحابه زوجنيها يا رسول اهللا قال هل 
ه عندك شيء قال يا رسول اهللا ما عندي شيء قال وال خامت من حديد قال وال خامت من حديد ولكن أشق برديت هذ

فأعطيها النصف وآخذ النصف قال ال ولكن هل معك من القرآن شيء قال نعم قال اذهب فقد زوجتكها مبا معك 
  من القرآن رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن املقدام عن فضيل بن سليمان 

عباس ثنا بندار  أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو علي احلافظ يعين احلسني بن علي ثنا علي بن - ١٣٦١٣
ثنا بدل ثنا شعبة ح قال وأخربنا أبو علي ثنا علي بن سلم ثنا حممد بن عيسى الزجاج ثنا بدل ثنا شعبة عن العالء 

خطبت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم : بن خالد عن رجل عن إمساعيل بن إبراهيم عن رجل من بين سليم قال 
يتشهد وقال بن سلم يف حديثه عن رجل من بين متيم أنه خطب إىل  أمامة بنت عبد املطلب فأنكحين من غري أن

النيب صلى اهللا عليه و سلم أمامة بنت عبد املطلب قال فأنكحين من غري أن يتشهد يعين اخلطبة هكذا رواه البخاري 
  ن بندار يف التاريخ عن بندار إال أنه قال عن العالء بن أخي شعيب الوزان وكذلك قاله أبو داود السجستاين ع

خطبت إىل النيب صلى اهللا عليه : وقد قيل عن إبراهيم بن إمساعيل بن عباد بن شيبان عن أبيه عن جده  - ١٣٦١٤
و سلم عمته فأنكحين ومل يتشهد أخربنا أبو بكر الفارسي املشاط أنبا إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا أبو أمحد بن 

سدوسي ثنا حفص بن عمر بن عامر السلمي ثنا إبراهيم بن إمساعيل فذكره فارس ثنا البخاري ثنا حممد بن عقبة ال
   ١٣٦وقد قيل غري ذلك واهللا أعلم 

  باب االستخارة يف اخلطبة وغريها قد مضى حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا

أخربنا و - ١٣٦١٥عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف االستخارة يف آخر كتاب احلج ويف كتاب الصالة 
أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين حيوة 

بن شريح أن الوليد بن أيب الوليد أخربه أن أيوب بن خالد بن أيب أيوب األنصاري حدثه عن أبيه عن جده رضي اهللا 
اكتم اخلطبة مث توضأ فأحسن وضوءك مث صل ما كتب اهللا لك مث : قال عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أمحد ربك وجمده مث قل اللهم إنك تقدر وال أقدر وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب فإن رأيت يل فالنه ويسمها 
فاقدرها يل بامسها خريا يل يف ديين ودنياي وآخريت فاقدرها يل وإن كان غريها خريا يل يف ديين ودنياي وآخريت 

١٣٧   

  باب ما يقول إذا نكح امرأة ودخل عليها

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبيد اهللا بن  - ١٣٦١٦
: موسى ثنا سفيان عن حممد بن عجالن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليسم اهللا عز و جل وليقل اللهم إين أسألك خريها وخري 
  ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه 



ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي الشهيد  - ١٣٦١٧
فذكره بنحوه إال أنه قال فليأخذ بناصيتها وليدع بالربكة وليقل فذكره : مسدد ثنا حيىي بن سعيد ثنا بن عجالن 

   ١٣٨وزاد وإن كان بعريا فليأخذ بذروة سنامه واهللا أعلم 

  باب ما يقال للمتزوج

 ثنا احلسن بن حممد بن الصباح أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبا أبو سعيد بن األعرايب - ١٣٦١٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الزعفراين ثنا حيىي بن عباد ثنا محاد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي اهللا عنه 

رأى على عبد الرمحن أثر صفرة فقال ما هذا يا أبا حممد قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال بارك اهللا 
  خرجاه يف الصحيح من حديث محاد بن زيد لك أومل ولو بشاة أ

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد  - ١٣٦١٩
اهللا بن عبد الوهاب ثنا عبد العزيز الدراوردي ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا جعفر 

ر وحممد بن نعيم قاال ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز بن حممد عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة بن حممد بن سوا
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا رفأ اإلنسان إذا تزوج قال بارك اهللا لك وبارك عليك ومجع : رضي اهللا عنه 

  و سلم إذا تزوج رجل فرفأه قال فذكره بينكما يف خري ويف رواية املقرئ قال كان النيب صلى اهللا عليه 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا حممد بن حيان التمار ثنا بن كثري أنبأ سفيان عن  - ١٣٦٢٠
قدم عقيل بن أيب طالب البصرة فتزوج امرأة من بين جشم فقالوا له : يونس بن عبيد قال مسعت احلسن يقول 

ال تقولوا كذلك فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن ذلك وأمرنا أن نقول بارك اهللا  بالرفاء والبنني فقال
   ١٣٩لك وبارك عليك 

  باب ما تقول النسوة للعروس

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٣٦٢١
ليل ح وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب إسحاق ثنا إمساعيل بن خ

بن سفيان حدثين إمساعيل بن اخلليل أنبا علي بن مسهر أنبأ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
ينة فنزلنا يف بين احلارث بن اخلزرج تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا ابنة ست سنني فقدمنا املد: 

فوعكت فتمرق شعري فأوىف مجيمة فأتتين أمي أم رومان وإين لفي أرجوحة ومعي صواحبات يل فصرخت يب فأتيتها 
وما أدري ما تريد يب فأخذت بيدي حىت وقفتين على باب الدار وإين ألهنج حىت سكن بعض نفسي مث أخذت شيئا 

مث أدخلتين الدار فإذا نسوة من األنصار يف بيت فقلن على اخلري والربكة وعلى  من ماء فمسحت به وجهي ورأسي
خري طائر فأسلمتين إليهن فأصلحن من شأين فلم يرعين إال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضحى فأسلمنين إليه 

   ١٤٠سهر وأنا يومئذ بنت تسع سنني رواه البخاري يف الصحيح عن فروة بن أيب املغراء عن علي بن م

  باب ما يقول الرجل إذا أراد أن يأيت أهله



أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا هشام بن علي ثنا بن رجاء أنبأ مهام عن منصور بن  - ١٣٦٢٢
ا أم: املعتمر حدثين سامل بن أيب اجلعد عن كريب عن بن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

إن أحدكم إذا أراد أن يأيت أهله قال بسم اهللا اللهم جنبين الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا مث رزق أو قضى 
بينهما ولد مل يضره الشيطان رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل عن مهام وأخرجاه من أوجه عن 

   ١٤١لك منصور مجاع أبواب ما حيل من احلرائر وال يتسرى العبد وغري ذ

  باب عدد ما حيل من احلرائر واإلماء

فانكحوا ما طاب لكم من { وقال } قد علمنا ما فرضنا عليهم يف أزواجهم وما ملكت أمياهنم { قال اهللا تعاىل 
قال الشافعي رمحه اهللا فأطلق اهللا ما } النساء مثىن وثالث ورباع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم 

ألميان فلم حيد فيهن حدا ينتهي إليه وانتهى ما أحل اهللا بالنكاح إىل أربع قال الشيخ ويذكر عن علي بن ملكت ا
احلسني أنه قال يف قوله مثىن وثالث ورباع يعين مثىن أو ثالث أو رباع قال الشافعي رمحه اهللا ودلت سنة رسول اهللا 

ربع حترميا منه ألن جيمع أحد غري النيب صلى اهللا عليه و سلم بني صلى اهللا عليه و سلم املبينة عن اهللا أن انتهاءه إىل أ
  أكثر من أربع 

فذكر ما أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن  - ١٣٦٢٣
عن الزهري عن سامل بن عبد عمرو بن البختري الرزاز ثنا أمحد بن مالعب ثنا عبد اهللا بن بكر ثنا سعيد عن معمر 

أنه رأى رجال كان يقال له غيالن بن سلمة الثقفي كان حتته يف : اهللا بن عمر عن أبيه رضي اهللا عنه أنه حدثه 
  اجلاهلية عشر نسوة فأسلم وأسلمن معه فأمره نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يتخري منهن أربعا 

بو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ح وأخربنا أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أ - ١٣٦٢٤
أبو علي الروذباري أنبا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا هشيم عن بن أيب ليلى عن محيضة بن الشمردل 

اهللا عليه و  أسلمت وعندي مثان نسوة فذكرت ذلك للنيب صلى: عن احلارث بن قيس بن عمرية رضي اهللا عنه قال 
سلم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اختر منهن أربعا لفظ مسدد وسائر األحاديث اليت رويت يف هذا الباب 

  مذكورة يف باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 

اهللا بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو احلسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد  - ١٣٦٢٥
وإن خفتم { يف قوله تعاىل : صاحل عن معاوية بن صاحل حدثه عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

قال كانوا يف اجلاهلية ينكحون عشرا من النساء األيامى وكانوا يعظمون شأن اليتيم } أال تقسطوا يف اليتامى 
وإن خفتم أال تقسطوا يف { ينكحون يف اجلاهلية قال اهللا تعاىل فتفقدوا أمر دينهم بشأن اليتامى وتركوا ما كانوا 

  وهناهم عما كانوا ينكحون يف اجلاهلية } اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورباع 

بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم  - ١٣٦٢٦
واحملصنات من النساء إال ما : مرزوق ثنا أبو عامر عن إسرائيل عن مساك عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما 



ملكت أميانكم كتاب اهللا عليكم قال ال حيل ملسلم أن يتزوج فوق أربع فإن فعل فهي عليه مثل أمه وأخته وروينا 
  ال أربع نسوة وكذلك عن احلسن البصري عن عبيدة السلماين يف قوله تعاىل كتاب اهللا عليكم ق

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد بن الصباح  - ١٣٦٢٧
أن أم سعيد أم ولد علي رضي : الزعفراين ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا سليمان بن القاسم حدثتين أم زينب 

حدثتها قالت كنت أصب على علي رضي اهللا عنه املاء وهو يتوضأ فقال يا أم سعيد قد اشتقت أن أكون اهللا عنه 
عروسا قالت فقلت وحيك ما مينعك يا أمري املؤمنني قال أبعد أربع قالت فقلت تطلق واحدة منهن وتزوج أخرى 

   ١٤٢قال إن الطالق قبيح أكرهه 

  ا حل له أن ينكح مكاهنن أربعاباب الرجل يطلق أربع نسوة له طالقا بائن

قال الشافعي رمحه اهللا ألنه ال زوج له وال عدة عليه واحتج على انقطاع الزوجية بانقطاع أحكامها من اإليالء 
والظهار واللعان واملرياث وغري ذلك قال وهو قول القاسم بن حممد وسامل بن عبد اهللا وعروة وأكثر أهل دار السنة 

  وحرم اهللا عز و جل 

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن  - ١٣٦٢٨
أن عروة بن الزبري والقاسم بن حممد كانا : إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكري ثنا مالك عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن 

  هن البتة أنه يتزوج إذا شاء وال ينتظر حىت متضي عدهتا يقوالن يف الرجل تكون عنده أربع نسوة فيطلق إحدا

أخربنا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف الفقيه املهرجاين أنبأ أبو سعيد عبد اهللا بن حممد بن عبد  - ١٣٦٢٩
يف رجل كانت : الوهاب الرازي ثنا حممد بن أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة عن سعيد بن املسيب 

حتته أربع نسوة فطلق واحدة منهن قال إن شاء تزوج اخلامسة يف العدة قال وكذلك قال يف األختني ورواه بن أيب 
عروبة عن قتادة عن بن املسيب فيمن بت طالقها بنحوه ورويناه عن احلسن وعطاء بن أيب رباح وبكر بن عبد اهللا 

   ١٤٣املزين وخالس بن عمرو 

  أو جبارية أبيه وأهنا ال حتل باإلحاللباب الرجل يتزوج جبارية أمه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر أنبأ حيىي بن حممد ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة  - ١٣٦٣٠
جاء رجل إىل بن عمر فقال إن أمي أحلت يل جاريتها فقال بن عمر : عن أيب إسحاق عن سعيد بن وهب قال 

   ١٤٤فإهنا ال حتل لك إال بإحدى ثالث هبة بتة أو شري أو نكاح رضي اهللا عنه 

  باب ما جاء يف تسري العبد

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبا يعلى بن  - ١٣٦٣١
  يب عليهم كان عبيد بن عمر يتسرون فال يع: عبيد ثنا سفيان عن أيوب عن نافع قال 



وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن جنيد ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكري ثنا مالك  - ١٣٦٣٢
أن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما كان يقول ال يطأ الرجل وليدة إال وليدة إن شاء باعها وإن شاء : عن نافع 

رمحه اهللا قد منع الشافعي رمحه اهللا العبد من التسري يف اجلديد وعارض  وهبها وإن شاء صنع هبا ما شاء قال الشيخ
  األثر األول هبذا وهذا إمنا قاله بن عمر يف احلر إذا اشترى وليدة بشرط فاسد 

أنه كان يقول ال حيل لرجل أن يطأ فرجا إال فرجا : فقد رواه عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر  - ١٣٦٣٣
  ن شاء باعه وإن شاء أعتقه ليس فيه شرط إن شاء وهبه وإ

  فذكره : أخربناه علي بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا بن عفان ثنا بن منري عن عبيد اهللا 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان البصري ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا سفيان  - ١٣٦٣٤
زوج بن عباس رضي اهللا عنهما عبدا له وليدة له فطلقها فقال ارجع فأىب : د قال عن عمرو بن دينار عن أيب معب

قال فقال هي لك طأها مبلك ميينك قال الشافعي رمحه اهللا يف اجلديد وبن عباس إمنا قال ذلك لعبد طلق امرأته فقال 
له حالل بالنكاح وال طالق له ليس لك طالق وأمره أن ميسكها فأىب فقال فهي لك فاستحلها مبلك اليمني يريد أهنا 

  قال الشيخ رمحه اهللا هو كما قال 

{ أنه كان يقول األمر إىل املوىل أذن له أو مل يأذن له ويتلو هذه اآلية : فقد روى عطاء عن بن عباس  - ١٣٦٣٥
مخريويه ثنا  أخربناه أبو حازم العبدوي احلافظ أنبأ أبو الفضل بن} ضرب اهللا مثال عبدا مملوكا ال يقدر على شيء 

أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ منصور عن عطاء عن بن عباس فذكره وقد روى يف حديث أيب 
  معبد عن بن عباس ما يدل على ذلك 

أخربناه أبو حازم أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان هو بن  - ١٣٦٣٦
أن غالما البن عباس طلق امرأته تطليقتني فقال له بن عباس رضي اهللا عنهما أرجعها : عن أيب معبد  عيينة عن عمرو

فأىب قال هي لك استحلها مبلك اليمني يف هذا داللة على أنه إمنا أمر بالرجوع إليها بعد تطليقتني وال رجعة للعبد 
أىب قال هي لك استحلها مبلك اليمني ومذهب اجلماعة بعدمها فكأنه اعتقد أن الطالق مل يقع حيث مل يأذن فيه فحني 

على صحة طالقه واهللا أعلم قال الشافعي رمحه اهللا إمنا أحل اهللا التسري للمالكني وال يكون العبد مالكا حبال قال 
هللا وذكر ما روينا يف كتاب البيوع عن بن عمر رضي ا} ضرب اهللا مثال عبدا مملوكا ال يقدر على شيء { اهللا تعاىل 

باب نكاح  ١٤٥عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من باع عبدا له مال فماله للبائع إال أن يشترط املبتاع 
الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة والزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك { احملدثني وما جاء يف قول اهللا عز و جل 

أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ إمساعيل بن أخربنا  - ١٣٦٣٧} وحرم ذلك على املؤمنني 
حممد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا علي بن عبد اهللا ومسدد واللفظ لعلي ثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه 

م مهزول أن امرأة كانت يقال هلا أ: عن احلضرمي عن القاسم بن حممد عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما 
وكانت تكون بأجياد وكانت مسافحة كان يتزوجها الرجل وتشترط له ان تكفيه النفقة فسأل رجل عنها النيب 

الزاين ال ينكح إال زانية أو { صلى اهللا عليه و سلم أيتزوجها فقرأ نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو أنزلت عليه اآلية 
  } مشركة اآلية 



بإسناده أن امرأة كانت : ثنا حممد بن غالب حدثين عبيد بن عبيدة ثنا معتمر فذكره قال وأنبأ الصفار  - ١٣٦٣٨
تسمى أم مهزول وأهنا كانت تتزوج الرجل على أن يأذن هلا يف السفاح وتكفيه النفقة فاستأذن بعضهم النيب صلى 

   آخرها اهللا عليه و سلم أن يتزوجها قال فقرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذه اآلية إىل

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أبو األزهر أمحد بن األزهر ثنا روح بن  - ١٣٦٣٩
كان رجل يقال له مرثد بن أيب مرثد : عبادة ثنا عبيد اهللا بن األخنس حدثين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 

هبم املدينة قال وكان مبكة بغي يقال هلا عناق وكانت صديقته وأنه  وكان رجال حيمل األسرى من مكة حىت يأيت
وعد رجال حيمله من أسرى مكة قال فجئت حىت انتهيت إىل ظل حائط من حوائط مكة يف ليلة مقمرة قال فجاءت 
عناق فأبصرت سواد ظلي جبنب احلائط فلما انتهت إيل عرفت قالت مرثد قلت مرثد قالت هل لك أن تبيت عندنا 

الليلة قلت يا عناق قد حرم اهللا الزنا قالت يا أهل اخليام هذا الرجل الذي حيمل أسراكم فاتبعين مثانية وسلكت 
اخلندمة فانتهيت إىل كهف أو غار فدخلته فجاؤوا حىت جازوا على رأسي فبالوا فظل بوهلم على رأسي وأعماهم اهللا 

حىت انتهيت إىل األذخر ففككت عنه كبله فجعلت أمحله حىت رجعوا ورجعت إىل صاحيب ومحلته وكان رجال ثقيال 
ويعييين حىت قدمت املدينة فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا رسول اهللا أنكح عناقا فأمسك رسول 

 الزاين ال ينكح إال زانية أو{ اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم يرد علي شيئا حىت نزلت هذه السورة وهي قوله تعاىل 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا } مشركة والزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك وحرم ذلك على املؤمنني 

  مرثد الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة والزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك 

دي القشريي لفظا قاال ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قراءة وأبو حممد عبيد بن حممد بن حممد بن مه - ١٣٦٤٠
: العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن جعفر بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ بن جريج عن عطاء أنه قال 

الزاين ال ينكح إال زانية أو { كن بغايا متعلنات أو معلنات يف اجلاهلية بغى آل فالن وبغى آل فالن فقال اهللا تعاىل 
قال فأحكم اهللا من ذلك أمر اجلاهلية } ية ال ينكحها إال زان أو مشرك وحرم ذلك على املؤمنني مشركة والزان

  باإلسالم قال بن جريج فقيل لعطاء أبلغك ذلك عن بن عباس قال نعم 

عن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وعبيد قاال ثنا أبو العباس ثنا حيىي أنبأ عبد الوهاب أنبأ سعيد عن قتادة  - ١٣٦٤١
} الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة والزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك { يف هذه اآلية : سعيد بن جبري أنه قال 

  قال كن بغايا يف املدينة معلوم شأهنن فحرم اهللا نكاحهن على املؤمنني وهو قول قتادة 

اضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أيب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن احلسن الق - ١٣٦٤٢
هم رجال كانوا يريدون نكاح نساء زوان بغايا متعالنات كن : إياس ثنا ورقاء عن بن أيب جنيح عن جماهد قال 

  كذلك يف اجلاهلية فقيل هلم هذا حرام فنزلت فيهم هذه اآلية فحرم اهللا نكاحهن 

نصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو م - ١٣٦٤٣
سأل بن عباس رضي اهللا عنهما عن قوله اهللا تعاىل الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة قال : عبيد اهللا بن أيب يزيد أنه 

بزانية أو مشركة  ذلك حكم بينهما فذكره قال الشافعي رمحه اهللا وروى عن عكرمة أنه قال الزاين ال يزين إال
  والزانية ال يزين هبا إال زان أو مشرك يذهب إىل أن قوله ينكح يصيب 



أخربناه اإلمام أبو الفتح أنبأ أبو احلسن بن فراس ثنا أبو جعفر الديبلي ثنا سعيد بن عبد الرمحن  - ١٣٦٤٤
زانية أو مشركة قال ال يزين إال  يف قوله تعاىل الزاين ال ينكح إال: املخزومي ثنا سفيان عن بن شربمة عن عكرمة 

  بزانية قال الشيخ رمحه اهللا وقد روي هذا املعىن من وجه آخر عن بن عباس 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو األزهر ثنا روح ثنا الثوري ح وأخربنا أبو عبد اهللا  - ١٣٦٤٥
ىي بن أيب مسرة ثنا خالد بن حيىي وعبد الصمد بن حسان قاال ثنا احلافظ أنبأ احلسني بن احلسن بن أيوب ثنا أبو حي

الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة قال : سفيان بن سعيد عن حبيب بن أيب عمرة عن سعيد بن جبري عن بن عباس 
فقيه ولكن ال أما أنه ليس بالنكاح ولكنه اجلماع ال يزين هبا إال زان أو مشرك لفظ حديث أيب عبد اهللا ويف رواية ال

جيامعها إال زان أو مشرك ورواه علي بن أيب طلحة عن بن عباس مبعناه قال وحرم ذلك على املؤمنني أي وحرم الزنا 
على املؤمنني ومبعناه روي عن سعيد بن جبري وجماهد والضحاك قال الشافعي رمحه اهللا والذي يشبه واهللا أعلم ما 

  قال بن املسيب 

ريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن أخربنا أبو زك - ١٣٦٤٦
يف قوله تعاىل الزاين ال ينكح إال زانية أو : سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن حيىي بن سعيد عن بن املسيب 

  أيامى املسلمني  مشركة اآلية قال هي منسوخة نسختها آية وأنكحوا األيامي منكم قال فهي من

أخربنا أبو القاسم زيد بن جعفر بن حممد العلوي وعبد الواحد بن حممد بن النجار املقرئ بالكوفة قاال  - ١٣٦٤٧
ثنا أبو جعفر بن دحيم ثنا إبراهيم بن إسحاق القاضي ثنا قبيصة عن سفيان عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب 

فورا قال يذنب مث يتوب مث يذنب مث يتوب قال ومسعته يقول الزانية ال ينكحها إال يف قوله تعاىل إنه كان لألوابني غ: 
   ١٤٦زان أو مشرك قال نسختها آية وانكحوا األيامى منكم والصاحلني من عبادكم وإمائكم 

  باب ما يستدل به على قصر اآلية على ما نزلت فيه أو نسخها

اري أنبأ احلسني بن احلسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو خالد يزيد أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذب - ١٣٦٤٨
بن حممد بن محاد العقيلي ثنا أبو عمر الضرير ثنا محاد بن سلمة ثنا عبد الكرمي بن أيب املخارق وهارون بن رئاب 

يا : قال  األسدي عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري الليثي قال محاد قال أحدمها عن بن عباس رضي اهللا عنه أن رجال
رسول اهللا إن عندي بنت عم يل مجيلة وأهنا ال ترد يد المس قال طلقها قال ال أصرب عنها قال فأمسكها إذا ورواه 

  بن عيينة عن هارون بن وئاب مرسال 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود قال كتب إىل احلسني بن حريث املروزي  - ١٣٦٤٩
نا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أبو عبد اهللا الصفار الوزان ثنا احلسني بن حريث ثنا الفضل ح وأخرب

جاء رجل إىل : بن موسى ثنا احلسني بن واقد عن عمارة بن أيب حفصة عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنه قال 
س قال غرهبا قال أخاف أن تتبعها نفسي قال فاستمتع هبا النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إن امرأيت ال متنع يد الم

  إذا ليس يف رواية أيب داود إذا 



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أمحد بن سلمان الفقيه ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا حممد بن  - ١٣٦٥٠
موىل لبين هاشم قال جاء رجل إىل النيب كثري أنبأ سفيان بن سعيد الثوري عن عبد الكرمي قال حدثين أبو الزبري عن 

  إن امرأيت ال متنع يد المس قال طلقها قال إهنا تعجبين قال متتع هبا : صلى اهللا عليه و سلم فقال 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد بن شاكر الصائغ ثنا أبو  - ١٣٦٥١
بن مروان ثنا عبيد اهللا بن عمرو الرقي عن عبد الكرمي بن مالك عن أيب الزبري عن جابر بن شيخ احلراين عبد اهللا 

يا رسول اهللا إن يل امرأة وهي ال تدفع يد : عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
ي عن معقل بن عبيد اهللا عن أيب الزبري عن المس قال طلقها قال إين أحبها وهي مجيلة قال فاستمتع هبا وهكذا رو

  جابر رضي اهللا عنهما 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ أنبأ أبو خليفة ثنا حممد بن الصلت أبو يعلى  - ١٣٦٥٢
أن : م التوزي ثنا حفص بن غياث عن معقل بن عبيد اهللا عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سل

رجال جاءه فقال إن يل امرأة ال متنع يد المس قال فارقها قال إين ال أصرب عنها قال فاستمتع هبا وكذلك رواه 
  إبراهيم بن أيب الوزير عن حفص بن غياث 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ١٣٦٥٣
أن رجال تزوج امرأة وهلا ابنة من غريه وله : ان أنبأ الشافعي ثنا سفيان حدثين عبيد اهللا بن أيب يزيد عن أبيه سليم

بن من غريها ففجر الغالم باجلارية فظهر هبا حبل فلما قدم عمر رضي اهللا عنه مكة رفع ذلك إليه فسأهلما فاعترفا 
  م فجلدمها عمر احلد وحرص أن جيمع بينهما فأىب الغال

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ  - ١٣٦٥٤
أن جارية فجرت فأقيم عليها احلد مث إهنم أقبلوا مهاجرين فتابت اجلارية فحسنت توبتها : الشيباين عن الشعيب 

خيرب ما كان من أمرها وجعل يكره أن يفشي عليها ذلك  وحاهلا فكانت ختطب إىل عمها فيكره أن يزوجها حىت
فذكر أمرها لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال له زوجها كما تزوجوا صاحلي فتياتكم وروينا عن أيب بكر 

  الصديق رضي اهللا عنه يف رجل بكر افتض امرأة واعترفا فجلدمها مائة مث زوج أحدمها من اآلخر مكانه ونفامها سنة 

أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان  - ١٣٦٥٥
سألت بن عباس عن رجل فجر بامرأة أينكحها فقال نعم ذلك حني أصاب : حدثين عبيد اهللا بن أيب يزيد قال 

  احلالل 

صم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حممد بن بشر عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األ - ١٣٦٥٦
يف الرجل يفجر باملرأة مث يتزوجها بعد قال : سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنه 

كان أوله سفاح وآخره نكاح وأوله حرام وآخره حالل وعن سعيد عن قتادة عن جابر بن عبد اهللا وسعيد بن 
  بن جبري يف الرجل يفجر باملرأة مث يتزوجها فقالوا ال بأس بذلك إذا تابا وأصلحا وكرها ما كان  املسيب وسعيد



أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا علي بن إبراهيم ثنا يزيد بن هارون أنبأ  - ١٣٦٥٧
بامرأة مث تزوجها قال أوله سفاح وآخره  فيمن فجر: داود بن أيب هند عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

  نكاح ال بأس به 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد عبيد بن حممد بن حممد بن مهدي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٣٦٥٨
 يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن أيوب عن سعيد بن أيب احلسن أن بن عباس

خرج عليهم ورأسه يقطر وقد كان حدثهم أنه صائم فقال إهنا كانت حسنة مهمت هبا وأنا : رضي اهللا عنهما 
قاضيها يوما آخر ورأيت جارية يل فأعجبتين فغشيتها أما إين أزيدكم أهنا كانت بغت فأردت أن أحصنها وروي عن 

مجيعا كما يقبل منهما ومها متفرقان وروي عن أيب أيب جملز عن بن عباس أنه قال اعلم أن اهللا يقبل التوبة منهما 
هريرة رضي اهللا عنه أنه قال إن مل تنفعهما توبتهما مجيعا مل تنفعهما ومها متفرقان قال وقرأ إن اهللا هو يقبل التوبة عن 

  عباده 

نا اإلمام أبو بكر فأما احلديث الذي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو أمحد احلسني بن علي التميمي ث - ١٣٦٥٩
جاء رجل من أهل الكوفة إىل : حممد بن إسحاق أنبأ بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا حبيب املعلم قال 

عمرو بن شعيب فقال أال تعجب أن احلسن يقول إن الزاين اجمللود ال ينكح إال جملودة مثله فقال عمرو وما يعجبك 
رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم وكان عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا  حدثناه سعيد املقربي عن أيب هريرة

عنه ينادي هبا نداء فهكذا رواه عمرو وقد روي عن أبيه عن جده يف سبب نزول اآلية ما دل على أن املنع وقع عن 
ن نكاحهن إما لشركهن نكاح تلك البغايا وروينا عن عبد اهللا بن عمرو من أوجه أخر ما دل على أن املنع وقع ع

  وإما لشرطهن إرساهلن للزنا واهللا أعلم 

وأما الذي أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا  - ١٣٦٦٠
ه إىل أن رجال تزوج امرأة فأصاب فاحشة وضرب احلد مث جىء ب: هشيم ثنا العوام بن حوشب أنبأ العالء بن بدر 

علي رضي اهللا عنه ففرق علي رضي اهللا عنه بينه وبني امرأته مث قال للرجل ال تتزوج إال جملودة مثلك فهذا منقطع 
وروي عن حنش بن املعتمر أن قوما اختصموا إىل علي رضي اهللا عنه يف رجل تزوج امرأة فزىن أحدمها قبل أن 

  يدخل هبا قال ففرق بينهما وحنش غري قوي 

أما الذي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد عبيد بن حممد بن حممد بن مهدي قال ثنا أبو العباس و - ١٣٦٦١
حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا عبد الوهاب أنا سعيد عن قتادة عن سامل بن أيب اجلعد عن أبيه عن بن 

  مها زانيان ما اجتمعا : مسعود قال 

سعيد عن بن سريين عن حيىي بن اجلزار عن بن مسعود أنه قال مها زانيان ما مل يفترقا  وهبذا اإلسناد أنا - ١٣٦٦٢
  : فقد روي عن بن مسعود ما دل على الرخصة 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وعبيد بن حممد قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ١٣٦٦٣
أن رجال أتى بن : قتادة عن عزرة عن احلسن العرين عن علقمة بن قيس  طالب أنبأ عبد الوهاب أنبأ سعيد عن



مسعود رضي اهللا عنه فقال رجل زىن بامرأة مث تابا وأصلحا أله أن يتزوجها فتال هذه اآلية مث إن ربك للذين عملوا 
ارا حىت ظن أنه قد السوء جبهالة مث تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم قال فرددها عليه مر

  رخص فيها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون ثنا  - ١٣٦٦٤
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا { قال قرأت من الليل : أبو جناب الكليب عن بكري بن األخنس عن أبيه 

فشككت فلم أدر كيف اقرؤها تفعلون أو يفعلون فغدوت على عبد اهللا بن } لون عن السيئات ويعلم ما تفع
مسعود وأنا أريد أن أسأله كيف اقرؤها فبينا أنا جالس عنده إذ أتاه رجل فسأله عن الرجل يزين باملرأة مث يتزوجها 

  } وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ويعلم ما تفعلون { فقرأ عليه 

وأخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا خلف بن  - ١٣٦٦٥
هبذه القصة وقال أيتزوجها فتال عبد اهللا اآلية وقال ليتزوجها وروى : خليفة ثنا أبو جناب حيىي بن أيب حية الكليب 

عن عبد اهللا بن مسعود يف الرجل يفجر باملرأة مث يريد أن  إبراهيم بن مهاجر عن النخعي عن مهام بن احلارث
  يتزوجها قال ال بأس بذلك 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن داود الرزاز البغدادي هبا أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا  - ١٣٦٦٦
عن عامر قال قالت عائشة رضي  الشافعي ثنا حممد بن اجلهم السمري أنبأ يعلى بن عبيد عن إمساعيل بن أيب خالد

يف رجل يفجر بامرأة مث يتزوجها ال يزاالن زانيني قال وسئل عن ذلك بن عباس فقال هذا سفاح وهذا : اهللا عنها 
نكاح ويذكر عن الرباء بن عازب حنو قول عائشة رضي اهللا عنها وقد عورض بقول بن عباس كما عورض بقوله 

   ١٤٧خص فيه دالئل الكتاب والسنة وباهللا التوفيق قول عائشة رضي اهللا عنها ومع من ر

  باب ال عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من زنا مل يفسخ النكاح

استدالال مبا روينا يف احلديث الثابت عن عائشة وأيب هريرة رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
وأما احلديث الذي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ  - ١٣٦٦٧العاهر حرمة  الولد للفراش وللعاهر احلجر فلم جيعل ملاء

ثنا حيىي بن منصور القاضي ثنا أبو بكر حممد بن حممد بن رجاء ثنا حممد بن أيب السري العسقالين ثنا عبد الرزاق أنبأ 
ه و سلم من بن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن املسيب عن رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علي

قال تزوجت امرأة بكرا يف سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال يل النيب صلى اهللا : األنصار يقال له بصرة 
عليه و سلم هلا الصداق مبا استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها قال الشيخ رمحه اهللا فهذا 

  حيىي عن صفوان بن سليم وإبراهيم خمتلف يف عدالته احلديث إمنا أخذه بن جريج عن إبراهيم بن أيب 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا إمساعيل بن يونس بن ياسني ثنا إسحاق  - ١٣٦٦٨
بنحوه مل يقل يقال له بصرة قال عبد : بن أيب إسرائيل ثنا عبد الرزاق عن بن جريج عن صفوان بن سليم فذكره 

  ق وحديث بن جريج عن صفوان بن سليم هو بن جريج عن إبراهيم بن أيب حيىي عن صفوان بن سليم الرزا



أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن داود الرزاز ببغداد ثنا جعفر بن حممد بن نصري ثنا إبراهيم  - ١٣٦٦٩
مد املديين عن صفوان بن سليم عن سعيد بن علي العمري املوصلي ثنا بسطام بن جعفر بن املختار ثنا إبراهيم بن حم

أنه تزوج امرأة بكرا فدخل هبا فوجدها حبلى فذكر ذلك للنيب صلى : بن املسيب عن بصرة بن أيب بصرة الغفاري 
اهللا عليه و سلم ففرق بينهما مث قال إذا وضعت فاجلدوها احلد وجعل هلا صداقها مبا استحل من فرجها وكذلك 

عن أيب إسحاق األسلمي وهو إبراهيم بن حممد وقد روي هذا من وجه آخر عن بن رواه إسحاق بن إدريس 
  املسيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود قال روى هذا احلديث قتادة عن سعيد  - ١٣٦٧٠
عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن املسيب وعطاء اخلرساين عن سعيد بن يزيد عن بن املسيب وروى حيىي بن أيب كثري 

أرسلوه ويف حديث حيىي بن أيب كثري أن بصرة بن أكثم نكح امرأة قال وكلهم قال يف حديثه وجعل : بن املسيب 
  الولد عبدا له 

ثنا علي عن حيىي عن  أخربنا أبو علي أنبأ أبو بكر أنبأ أبو داود ثنا حممد بن املثىن ثنا عثمان بن عمر - ١٣٦٧١
أن رجال يقال له بصرة بن أكثم نكح امرأة فذكر معناه زاد وفرق بينهما : يزيد بن نعيم عن سعيد بن املسيب 

  وحديث بن جريج أمت 

وأخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو احلسن حممد بن أمحد بن محزة اهلروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن  - ١٣٦٧٢
أن : اهللا بن املبارك ثنا علي بن املبارك عن حيىي بن أيب كثري عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن املسيب منصور ثنا عبد 

رجال تزوج امرأة فلما أصاهبا وجدها حبلى فرفع ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ففرق بينهما وجعل هلا 
الزانية املسلمة وأنه ال يفسخ بالزنا الصداق وجلدها مائة هذا حديث مرسل وقد مضت الداللة على جواز نكاح 

وإمنا جعل اهللا تعاىل العدة يف النكاح وجعل النيب صلى اهللا عليه و سلم اإلسترباء من امللك وأمجع أهل العلم على أن 
   ١٤٨ولد الزنا من احلرة يكون حرا فيشبه أن يكون هذا احلديث إن كان صحيحا منسوخا واهللا أعلم 

  باب نكاح العبد وطالقه

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنبأ  - ١٣٦٧٣
سفيان عن حممد بن عبد الرمحن موىل آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد اهللا بن عتبة عن عمر بن اخلطاب 

 وتعتد األمة حيضتني وإن مل تكن حتيض فشهرين أو ينكح العبد امرأتني ويطلق تطليقتني: رضي اهللا عنه أنه قال 
  شهر ونصف قال سفيان وكان ثقة 

أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان ثنا  - ١٣٦٧٤
العبد فقام إليه رجل فقال أنا  قال قال عمر رضي اهللا عنه على املنرب أتدرون كم ينكح: أيوب عن حممد بن سريين 

  قال كم قال اثنتني زاد فيه غريه فسكت عمر وقال فقام رجل من األنصار 



وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنبأ  - ١٣٦٧٥
قال ينكح العبد اثنتني ال يزيد عليهما : رضي اهللا عنه بن أيب حيىي عن جعفر بن حممد عن أبيه أن علي بن أيب طالب 

  وكذلك رواه سفيان الثوري عن جعفر بن حممد 

أنبأين أبو عبد اهللا احلافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا احملاريب عن ليث عن  - ١٣٦٧٦
   ٤٧م على أن اململوك ال جيمع من النساء فوق اثنتني اجتمع أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: احلكم قال 

  مجاع أبواب ما حيرم من نكاح احلرائر وما حيل منه

 (  
  باب ما حيرم من نكاح القرابة والرضاع وغريمها  ١ومن اإلماء واجلمع بينهن وغري ذلك 

األخ وبنات األخت حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات { قال اهللا تعاىل 
وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت 
دخلتم هبن فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم وأن جتمعوا بني األختني 

  } وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء { وقال تعاىل } يما إال ما قد سلف إن اهللا كان غفورا رح

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا القاسم بن زكريا ثنا يعقوب ثنا  - ١٣٦٧٧
سفيان حيىي بن سعيد وبن مهدي ح قال وأخربنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا حممد بن أيب بكر ثنا بن مهدي ثنا 

حرمت عليكم أمهاتكم { حرم عليكم سبعا نسبا وسبعا صهرا : عن حبيب عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال 
  رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن حنبل عن حيىي بن سعيد } وبناتكم إىل آخر اآلية 

بن جندة ثنا سعيد بن منصور  أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل الضيب ثنا أمحد - ١٣٦٧٨
سبع صهر وسبع نسب وحيرم من : ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن سعيد اجلريري عن حيان بن عمري قال قال بن عباس 

  الرضاع ما حيرم من النسب 

 أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ - ١٣٦٧٩
مالك عن عبد اهللا بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى 

  حيرم من الرضاعة ما حيرم من الوالدة : اهللا عليه و سلم قال 

بد اهللا بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا ع - ١٣٦٨٠
يوسف أنبأ مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عمرة بنت عبد الرمحن أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان عندها وأهنا مسعت صوت رجل يستأذن يف بيت حفصة قالت : أخربهتا 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أراه فالنا لعم حفصة عائشة فقلت يا رسول اهللا رجل يستأذن يف بيتك قالت ف

من الرضاعة فقالت عائشة يا رسول اهللا لو كان فالن حيا لعمها من الرضاعة دخل علي فقال رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم نعم إن الرضاعة حترم ما حترم الوالدة رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف ورواه مسلم 



وأمهات نسائكم وربائبكم الاليت { باب ما جاء يف قول اهللا تعاىل  ٢عن حيىي بن حيىي عن مالك رمحه اهللا واهللا أعلم 
اآلية قال الشافعي رمحه اهللا األم مبهمة التحرمي يف كتاب اهللا تعاىل } يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم هبن 

ل األكثر من املفتني قال وهو يروي عن عمر وغريه قريب منه ليس فيها شرط إمنا الشرط يف الربائب وهكذا قو
أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  - ١٣٦٨١

جال من أن ر: حممد بن أيب السري ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري عن أيب فروة عن أيب عمرو الشيباين عن بن مسعود 
بين مشخ من فزارة تزوج امرأة مث رأى أمها فأعجبته فاستفىت بن مسعود عن ذلك فأمره أن يفارقها ويتزوج أمها 

فتزوجها فولدت له أوالدا مث أتى بن مسعود املدينة فسأل عن ذلك فأخرب أهنا ال حتل له فلما رجع إىل الكوفة قال 
  ها للرجل إهنا عليك حرام إهنا ال تنبغي لك ففارق

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن منصور ثنا  - ١٣٦٨٢
حديج بن معاوية عن أيب إسحاق عن سعد بن إياس وهو أبو عمرو الشيباين عن رجل تزوج امرأة من بين مشخ فرأى 

رأة مل أدخل هبا مث أعجبتين أمها فأطلق املرأة وأتزوج إين تزوجت ام: بعد أمها فأعجبته فذهب إىل بن مسعود فقال 
أمها قال نعم فطلقها فتزوج أمها فأتى عبد اهللا املدينة فسأل أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا ال تصلح مث 

ا وقد نثرت له قدم فأتى بين مشخ فقال أين الرجل الذي تزوج أم املرأة اليت كانت حتته قالوا ههنا قال فليفارقها قالو
  بطنها قال فليفارقها فإهنا حرام من اهللا عز و جل وهبذا املعىن رواه إسرائيل عن أيب إسحاق 

وأخربنا حممد بن احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا احلجاج ثنا محاد أنبأ  - ١٣٦٨٣
 سأل بن مسعود عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل هبا أن رجال: احلجاج عن أيب إسحاق عن أيب عمرو الشيباين 

أيتزوج أمها قال نعم فتزوجها فولدت له فقدم على عمر رضي اهللا عنه فسأله فقال فرق بينهما قال إهنا قد ولدت 
  قال وإن ولدت عشرا ففرق بينهما 

ن إسحاق ثنا هاشم بن القاسم ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد ب - ١٣٦٨٤
كان عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه يرخص يف : شعبة عن أيب فروة اهلمداين قال مسعت أبا عمرو الشيباين قال 

رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل هبا أن يتزوج أمها قال فأتى املدينة فكأنه لقي عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
شعبة عن أيب فروة يف املوت وخالفه سفيان الثوري فرواه عن أيب فروة يف الطالق وإذا اختلف قال فرجع كذا رواه 

  سفيان وشعبة فاحلكم لرواية سفيان ألنه أحفظ وأفقه ومع رواية سفيان رواية أيب إسحاق عن أيب عمرو 

ن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع ب - ١٣٦٨٥
سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها هل حتل له أمها : مالك عن حيىي بن سعيد قال 

فقال له زيد بن ثابت ال األم مبهمة ليس فيها شرط إمنا الشرط يف الربائب هذا منقطع وقد روي عن سعيد بن 
ه قال إن كانت ماتت فورثها فال حتل له أمها وإن طلقها فإنه يتزوجها إن شاء املسيب أن زيد بن ثابت رضي اهللا عن

  وقول اجلماعة أوىل 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق أنبأ عبد اهللا بن بكر ثنا  - ١٣٦٨٦
ها ويذكر عن قتادة عن احلسن عن عمران بن هي مبهمة وكره: سعيد عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس أنه قال 



حصني رضي اهللا عنه أنه قال يف رجل تزوج امرأة مث طلقها قبل أن يدخل هبا أو مات عنها أهنا ال حتل له أمها مات 
  عنها أو طلقها وهو قول احلسن وقتادة 

إسحاق ثنا يزيد بن هارون أنبأ  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن - ١٣٦٨٧
قال ما أرسل اهللا فأرسلوه } وأمهات نسائكم { يف قول اهللا عز و جل : داود بن أيب هند عن الشعيب عن مسروق 

وأمهات نسائكم وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم هبن فإن مل تكونوا { وما بني فاتبعوه مث قرأ 
قال فأرسل هذه وبني هذه قال الشيخ رمحه اهللا وهو قول عطاء وعكرمة وغريهم } ليكم دخلتم هبن فال جناح ع

  وقد روي فيه حديث مسند 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا معلى  - ١٣٦٨٨
د اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه ثنا بن املبارك ثنا مثىن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عب

إذا نكح الرجل املرأة مث طلقها قبل أن يدخل هبا فله أن يتزوج ابنتها وليس له أن يتزوج أمها مثىن بن : و سلم قال 
  الصباح غري قوي وقد تابعه على هذه الرواية عبد اهللا بن هليعة عن عمرو 

قيه وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن أخربنا أبو طاهر الف - ١٣٦٨٩
إسحاق الصغاين ثنا أبو األسود ثنا بن هليعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ل نكح امرأة فدخل هبا فال أميا رجل نكح امرأة فدخل هبا أو مل يدخل هبا فال حيل له نكاح أمها وأميا رج: سلم قال 
باب ما جاء يف قول اهللا عز و جل  ٣حيل له نكاح ابنتها وإن مل يدخل هبا فلينكح ابنتها إن شاء واهللا أعلم بالصواب 

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم أنبأ أبو احلسن الطرائفي ثنا  - ١٣٦٩٠} وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم { 
رمي ثنا عبد اهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس يف قول اهللا عثمان بن سعيد الدا

وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وقوله وحالئل أبنائكم يقول كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل : تعاىل 
  هبا أو مل يدخل هبا فهي حرام عليك 

وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ - ١٣٦٩١
أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل هبا : مرزوق ثنا أبو داود الطيالسي عن أيب حرة عن احلسن 

يخ رمحه اهللا وإمنا قال قال الش} وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم { أيتزوجها أبوه قال احلسن ال قال اهللا تعاىل 
فلما { لئال يدخل فيه أزواج األدعياء وهو مثل قوله تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه و سلم } من أصالبكم { واهللا أعلم 

فحليلة بن الولد وإن سفل } قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي ال يكون على املؤمنني حرج يف أزواج أدعيائهم 
   ٤لتان يف التحرمي وهذا معىن قول الشافعي رمحه اهللا يف كتاب الرضاع وحليلة االبن من الرضاع داخ

  باب نسخ التبين وإباحة نكاح امرأة فارقها من تبناه أو ابنة من كان يف

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه أنبأ علي بن عبد  - ١٣٦٩٢الدين أخاه 
دثهم ثنا عبد العزيز بن املختار أنبأ موسى بن عقبة حدثين سامل عن عبد اهللا بن عمر رضي العزيز أن معلى بن أسد ح

أن زيد بن حارثة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما كنا ندعوه إال زيد بن حممد حىت نزل القرآن : اهللا عنهما 



حيح عن معلى بن أسد ورواه مسلم من رواه البخاري رمحه اهللا يف الص} ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا { 
  وجهني أخرين عن موسى 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه ثنا حممد بن أيوب أنبأ عبد اهللا  - ١٣٦٩٣
مبديه يف نزلت هذه اآلية وختفي يف نفسك ما اهللا : بن عبد الوهاب احلجيب ثنا محاد بن زيد ثنا ثابت عن أنس قال 

شأن زينب بنت جحش وكان جاء زيد يشكو وهم بطالقها جاء يستأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك فقال 
فلما { اآلية قال } أمسك عليك زوجك واتق اهللا وختفي يف نفسك ما اهللا مبديه { له النيب صلى اهللا عليه و سلم 

} نني حرج يف أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي ال يكون على املؤم
  أخرجه البخاري يف الصحيح من وجهني آخرين عن محاد بن زيد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد احلافظ أنبأ حممد بن إسحاق أبو العباس ثنا قتيبة بن سعيد  - ١٣٦٩٤
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطب : عروة أخربه  ثنا الليث عن يزيد بن أيب حبيب عن عراك بن مالك أن

عائشة إىل أيب بكر رضي اهللا عنهما فقال أبو بكر أما أنا أخوك فقال إنك أخي يف دين اهللا وكتابه وهي يل حالل 
   ٥رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن الليث هكذا مرسال 

  ما نكح آباؤكم من النساءباب ما جاء يف قوله تعاىل وال تنكحوا 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  - ١٣٦٩٥
إبراهيم بن عبد اهللا اهلروي أنبأ هشيم أنبأ أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت األنصاري قال ملا مات أبو قيس بن 

طلقت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا إن أبا قيس خطب ابنة قيس امرأة أبيه فان: األسلت 
قد هلك وإن ابنه قيس من خيار احلي قد خطبين إىل نفسي فقلت له ما كنت أعدك إال ولدا وما أنا باليت أسبق 

وال { اآلية  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشيء قال فسكت عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنزلت هذه
  هذا مرسل ومبعناه ذكره غري واحد من أهل التفسري } تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا عباس بن حممد ثنا عبيد بن جناد احلليب  - ١٣٦٩٦
ن يزيد بن الرباء عن أبيه قال لقيت عمي وقد ثنا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة عن عدي بن ثابت ع

بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل رجل نكح امرأة أبيه أضرب عنقه : اعتقد راية فقلت أين تريد قال 
   ٦وآخذ ماله 

  باب ما جاء يف معىن الدخول املشروط يف حترمي الربيبة ومن ملس جاريته

ال البخاري قال بن عباس رضي اهللا عنهما الدخول واللماس هو اجلماع فأراد ابنه أن يقرهبا بعد ما ملكها ق
أخربنا بذلك أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو احلسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد اهللا بن  - ١٣٦٩٧

ل من قال يف قوله عز و ج: صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس رضي اهللا عنهما أنه 



نسائكم الاليت دخلتم هبن الدخول النكاح يريد بالنكاح اجلماع وقال يف املس واللمس واإلفضاء حنو ذلك وبلغين 
  عن طاوس أنه قال الدخول اجلماع 

بلغه أن : أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك أنه  - ١٣٦٩٨
  خلطاب رضي اهللا عنه وهب البنه جارية فقال له ال متسها فإين قد كشفتها عمر بن ا

وهب سامل بن عبد اهللا البنه جارية وقال له : وبإسناده قال ثنا مالك عن عبد الرمحن بن اجملرب أنه قال  - ١٣٦٩٩
  ال تقرهبا فإين قد أردهتا فلم انبسط إليها 

إين رأيت جارية : سعيد أن أبا هنشل األسود قال للقاسم بن حممد وبإسناده قال ثنا مالك عن حيىي بن  - ١٣٧٠٠
يل منكشفا عنها وهي يف القمر فجلست منها جملس الرجل من امرأته فقالت إين حائض فلم أمسها فأهبها البين 

   ٧يطؤها فنهاه القاسم عن ذلك 

  باب ما جاء يف قول اهللا تعاىل وإن جتمعوا بني األختني

و عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو اليمان أخربنا أب - ١٣٧٠١
احلكم بن نافع أنبأ شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال أخربين عروة بن الزبري أن زينب بنت أيب سلمة وأمها أم 

يان أخربهتا أهنا قالت يا رسول اهللا انكح أن أم حبيبة بنت أيب سف: سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربته 
أخيت زينب بنت أيب سفيان قالت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أوحتبني ذلك قالت قلت نعم لست لك 

مبخلية وأحب من شاركين يف خري أخيت قالت فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إن ذلك ال حيل يل قالت فقلت واهللا 
لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أيب سلمة قال بنت أم سلمة قالت فقلت نعم فقال واهللا لو يا رسول اهللا إنا 

أهنا مل تكن ربيبيت يف حجري ما حلت يل إهنا البنة أخي من الرضاعة أرضعتين وأبا سلمة ثويبة فال تعرضن علي 
رضعت النيب صلى اهللا عليه و سلم فلما بناتكن وال أخواتكن قال عروة ثويبة موالة أليب هلب كان أبو هلب اعتقها فأ

مات أبو هلب اريه بعض أهله يف النوم بشر حيبة فقال له ماذا لقيت فقال أبو هلب مل ألق بعدكم رخاء غري أين 
سقيت يف هذه مين بعتاقيت ثويبة وأشار إىل النقرية اليت بني اإلهبام واليت تليها من األصابع رواه البخاري يف الصحيح 

  ليمان وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهري عن أيب ا

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي بن  - ١٣٧٠٢
بكري ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب أنه قال أخربين عروة بن الزبري أن زينب بنت أم سلمة أخربته أن أم حبيبة 

يا رسول اهللا انكح أخيت بنت أيب سفيان فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : اهللا عليه و سلم قالت  زوج النيب صلى
سلم وحتبني ذلك قالت نعم لست لك مبخلية وأحب من شاركين يف خري أخيت قالت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

إنك تريد أن تنكح درة بنت أيب سلمة فقال و سلم فإن ذلك ال حيل يل قالت فقلت يا رسول اهللا فواهللا إنا لنتحدث 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بنت أم سلمة قالت فقلت نعم قال فواهللا لو مل تكن ربيبيت يف حجري ما حلت يل 

أهنا ابنة أخي من الرضاعة أرضعتين وأبا سلمة ثويبة فال تعرضن علي بناتكن وال أخواتكن رواه البخاري يف 
   ٨بكري ورواه مسلم عن حممد بن رمح عن الليث  الصحيح عن حيىي بن



  باب ما جاء يف قوله تعاىل إال ما قد سلف

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا يف كتاب  - ١٣٧٠٣
تني فنهى اهللا تعاىل عن أن يكون الرضاع كان أكرب ولد الرجل خيلف على امرأة أبيه وكان الرجل جيمع بني األخ

أحد منهم جيمع يف عمره بني أختني أو ينكح ما نكح أبوه إال ما قد سلف يف اجلاهلية قبل علمهم بتحرميه ليس إنه 
  : أقر يف أيديهم ما كانوا قد مجعوا بينه قبل اإلسالم 

بن احلسن ثنا عبد اهللا بن ثابت عن وأخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم أنبأ عبد اخلالق  - ١٣٧٠٤
إمنا قال اهللا عز و جل إال ما قد سلف يعين يف نساء اآلباء ألن العرب : أبيه عن اهلذيل عن مقاتل بن سليمان قال 

كانوا ينكحون نساء اآلباء مث حرم النسب والصهر ومل يقل إال ما قد سلف ألن العرب كانت ال تنكح النسب 
 إال ما قد سلف ألهنم كانوا جيمعون بينهما فحرم مجعهما مجيعا إال ما قد سلف قبل التحرمي والصهر وقال يف األختني

  إن اهللا كان غفورا رحيما ملا كان من مجاع األختني قبل التحرمي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس وأبو حممد الكعيب قاال ثنا إمساعيل  - ١٣٧٠٥
كان إذا تويف الرجل يف اجلاهلية عمد : قتيبة ثنا يزيد بن صاحل عن بكري بن معروف عن مقاتل بن حيان قال بن 

محيم امليت إىل امرأته فألقى عليها ثوبا فريث نكاحها فيكون هو أحق هبا فلما تويف أبو قيس بن األسلت عمد ابنه 
ى اهللا عليه و سلم فذكرت ذلك له فأنزل اهللا يف قيس وال قيس إىل امرأة أبيه فتزوجها ومل يدخل هبا فأتت النيب صل

تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إال ما قد سلف قبل التحرمي حىت ذكر حترمي األمهات والبنات حىت ذكر وإن 
   ٩جتمعوا بني األختني إال ما قد سلف قبل التحرمي إن اهللا كان غفورا رحيما فيما مضى قبل التحرمي 

  يف حترمي اجلمع بني األختني وبني املرأة وابنتها يف الوطءباب ما جاء 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ١٣٧٠٦مبلك اليمني 
ه من أنه كره من اإلماء ما كر: الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن مطرف عن أيب اجلهم عن أيب األخضر عن عمار 

  احلرائر إال العدد قال الشافعي وهذا من قول عمار إن شاء اهللا يف معىن القرآن وبه نأخذ 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر  - ١٣٧٠٧
حيرم من : اهللا هو بن مسعود رضي اهللا عنه  بن عون أنبأ بن سوار عن بن سريين عن عبد اهللا بن عتبة قال قال عبد

  اإلماء ما حيرم من احلرائر إال العدد 

وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك ح وأخربنا  - ١٣٧٠٨
قوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يع

أن رجال سأل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه عن األختني : الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب 
من ملك اليمني هل جيمع بينهما فقال عثمان رضي اهللا عنه أحلتهما آية وحرمتهما آية وأما أنا فال أحب أن أصنع 

ي رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال لو كان يل من األمر شيء مث هذا قال فخرج من عنده فلق



وجدت أحدا فعل ذلك جلعلته نكاال قال مالك رمحه اهللا قال بن شهاب أراه علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال 
  مالك وبلغين عن الزبري بن العوام مثل ذلك 

دان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي بن عبد اهللا بن أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عب - ١٣٧٠٩
أنه سئل عن اجلمع بني األختني فيما ملكت اليمني قال أخربين قبيصة : بكري حدثين الليث عن يونس عن بن شهاب 

ت بن ذؤيب أن نيارا األسلمي سأل رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن األختني فيما ملك
اليمني فقال له أحلتهما آية وحرمتهما آية ومل أكن ألفعل ذلك قال فخرج نيار من عند ذاك الرجل فلقيه رجل آخر 
من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ما أفتاك به صاحبك الذي استفتيته فأخربه فقال أين أهناك عنهما 

  لة ولو مجعت بينهما ويل عليك سلطان عاقبتك عقوبة منك

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك ح وأخربنا  - ١٣٧١٠
أبو زكريا حيىي بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ 

بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن أبيه عن عمر بن  الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن
سئل عن املرأة وابنتها من ملك اليمني هل توطأ إحدامها بعد األخرى فقال عمر رضي اهللا : اخلطاب رضي اهللا عنه 

  عنه ما أحب أن أجيزمها مجيعا وقال أبو أمحد أن أجيزمها 

ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن الزهري عن  وأخربنا أبو بكر وأبو زكريا قاال - ١٣٧١١
سئل عمر رضي اهللا عنه عن األم وابنتها من ملك اليمني فقال ما أحب : عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن أبيه قال 

هو قال الشيخ رمحه اهللا أن جييزمها مجيعا قال عبيد اهللا قال أيب فوددت أن عمر رضي اهللا عنه كان أشد يف ذلك مما 
  وقد غلط املزين رمحه اهللا يف ذلك فقال قال بن عمر وددت وإمنا هو بن عتبة ال شك فيه 

أخربنا أبو بكر وأبو زكريا قاال ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم وعبد اجمليد عن بن  - ١٣٧١٢
عبيد اهللا بن معمر جاء عائشة رضي اهللا عنها فقال هلا إن يل سرية أن معاذ بن : جريج قال مسعت بن أيب مليكة خيرب 

أصبتها وأهنا قد بلغت هلا ابنة جارية يل أفأستسر ابنتها فقالت ال قال فإين واهللا ال أدعها إال أن تقويل حرمها اهللا 
  فقالت ال يفعله أحد من أهلي وال أحد أطاعين 

األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب أنبأ احلسن بن حممد الزعفراين  أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف - ١٣٧١٣
يف األختني اململوكتني : ثنا أبو قطن عمرو بن اهليثم ثنا شعبة عن أيب عون عن أيب صاحل عن علي رضي اهللا عنه قال 

  يت أحلتهما آية وحرمتهما آية فال آمر وال أهنى وال أحل وال أحرم وال أفعله أنا وال أهل بي

أن علي : أخربنا أبو حممد أنبأ بن األعرايب ثنا الزعفراين ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أنبأ مساك عن حنش  - ١٣٧١٤
بن أيب طالب رضي اهللا عنه سئل عن الرجل تكون له جاريتان أختان فيطأ إحدامها أبطأ األخرى فقال أحلتهما آية 

  ي عن بن عباس يف اجلارية وابنتها مثل هذا وحرمتهما آية وأنا أهنى عنهما نفسي وولدي ورو



أخربنا أبو الفتح العمري أنبأ أبو احلسن بن فراس ثنا أبو جعفر الديبلي ثنا أبو عبيد اهللا املخزومي ثنا  - ١٣٧١٥
ذكر عند بن عباس رضي اهللا عنه قول علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف : سفيان عن عمرو عن عكرمة قال 

اليمني فقالوا إن عليا قال أحلتهما آية وحرمتهما آية قال بن عباس رضي اهللا عنه عند ذلك  األختني من ملك
{ أحلتهما آية وحرمتهما آية إمنا حترمهن على قرابيت منهن وال حيرمهن على قرابة بعضهم من بعض لقول اهللا تعاىل 

  } واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم 

اهللا احلافظ عن أيب الوليد ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا احلسن بن عيسى عن بن املبارك  وأنبأين أبو عبد - ١٣٧١٦
سأله رجل له أمتان أختان وطىء إحدامها مث أراد أن يطأ : عن موسى بن عقبة عن عمه عن علي رضي اهللا عنه 

  األخرى قال ال حىت خيرجها من ملكه 

أ عبد الرمحن بن أيب شريح ثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن أخربنا الشريف أبو الفتح العمري أنب - ١٣٧١٧
كان البن عمر رضي اهللا عنهما مملوكتان أختان : اجلعد أنبأ شريك عن عبد الكرمي يعين اجلزري عن نافع قال 

فوطىء إحدامها مث أراد أن يطأ األخرى فاخرج اليت وطىء من ملكه وقد روى احلجاج بن أرطاة عن ميمون بن 
ان أن بن عمر رضي اهللا عنه قال إذا كان للرجل جاريتان أختان فغشي إحدامها فال يقرب األخرى حىت خيرج مهر

  اليت غشي من ملكه 

وقال احلسن البصري حىت خيرجها من ملكه أو يزوجها أخربنا بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا  - ١٣٧١٨
   ١٠فذكره : سعدان ثنا معاذ عن األشعث عن احلسن 

  اب ما جاء يف اجلمع بني املرأة وعمتها وبينها وبني خالتهاب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ احلسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر ثنا  - ١٣٧١٩
نبأ عبد اهللا أنبأ يونس ح وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد الداربردي مبرو ثنا أبو املوجه أنبأ عبدان أ

يقول هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن جيمع بني : يونس عن الزهري عن قبيصة بن ذويب أنه مسع أبا هريرة 
املرأة وعمتها وبني املرأة وخالتها لفظ حديث عبد اهللا بن املبارك رواه البخاري يف الصحيح عن عبدان وأخرجه 

  مسلم من وجه آخر عن يونس بن يزيد 

أخربنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر احلفار ببغداد أنبأ احلسني بن حيىي بن عياش القطان ثنا  - ١٣٧٢٠
احلسن بن حممد بن الصباح ثنا شبابة ثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن 

  ها وبينها وبني خالتها ال جيمع بني املرأة وعمت: النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد اهللا بن  - ١٣٧٢١
موسى أنبأ شيبان عن حيىي بن أيب كثري حدثين أبو سلمة أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول قال رسول اهللا صلى 

تنكح املرأة وخالتها وال املرأة وعمتها رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن حامت عن شبابة  ال: اهللا عليه و سلم 
  وإسحاق بن منصور عن عبيد اهللا بن موسى 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ و أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قالوا  - ١٣٧٢٢
بأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أن

أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا عبد اهللا بن مسلمة ثنا مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب 
رأة وعمتها وال بني املرأة وخالتها ال جيمع بني امل: هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ويف رواية الشافعي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك 
  ورواه مسلم عن القعنيب 

ن أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا حممد بن شاذان اجلوهري ثنا املعلي يعين ب - ١٣٧٢٣
أن رسول اهللا صلى اهللا : منصور ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن عراك عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

عليه و سلم هنى عن أربع نسوة جيمع بينهن عن املرأة وعمتها واملرأة وخالتها رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن 
  رمح عن الليث 

نا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا عبد اهللا بن بكر بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ث - ١٣٧٢٤
حبيب السهمي ثنا هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

  ن حسان ال تنكح املرأة على عمتها وال على خالتها أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث هشام ب: عليه و سلم 

أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٣٧٢٥
إسحاق ثنا حماضر بن املورع ثنا عاصم بن سليمان ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا احلسن بن حممد بن حليم 

: نا عاصم عن الشعيب أنه مسع جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما يقول املروزي ثنا أبو املوجه ثنا عبدان أنبأ عبد اهللا ث
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن تنكح املرأة على عمتها أو قال خالتها لفظ حديث بن املبارك ويف رواية 

ملرأة على عمتها حماضر عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تنكح ا
وال على خالتها رواه البخاري يف الصحيح عن عبدان قال البخاري وقال داود وبن عون عن الشعيب عن أيب هريرة 

  أما حديث داود 

فأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا عبد الوهاب بن  - ١٣٧٢٦
ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن  عطاء ثنا داود بن أيب هند

يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا أبو معاوية عن داود عن الشعيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 
مة على ابنة أخيها وال اخلالة على ابنة ال تنكح املرأة على عمتها وال على خالتها وال الع: صلى اهللا عليه و سلم 

  أختها ال الصغرى على الكربى وال الكربى على الصغرى وأما حديث بن عون 

فأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو أمحد احلافظ أنبأ أبو عروبة ثنا بندار وحيىي بن حكيم قاال ثنا  - ١٣٧٢٧
هنى أن يتزوج الرجل يعين املرأة على ابنة : ة رضي اهللا عنه قال بن أيب عدي عن بن عون عن الشعيب عن أيب هرير

  أخيها أو ابنة أختها 



فذكر حديث األعرج : أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي  - ١٣٧٢٨
فتني ال اختالف بينهم فيما عن أيب هريرة رضي اهللا عنه كما مضى مث قال وهبذا نأخذ وهو قول من لقيت من امل

علمته ومل يرو من وجه يثبته أهل احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال عن أيب هريرة وقد روى من وجه ال 
يثبته أهل احلديث من وجه آخر ويف هذا حجة على من رد احلديث وعلى من أخذ باحلديث مرة وترك أخرى 

نه والذي ذكر من أنه يروي من غري جهة أيب هريرة رضي اهللا عنه فكما وأطال الكالم يف هذا وأجاد رضي اهللا ع
قال فإنه يروي عن علي وعبد اهللا بن مسعود وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن عمرو بن العاص 

كلهم عن  وأيب سعيد اخلدري وأنس بن مالك رضي اهللا تعاىل عنهم أمجعني ومن النساء عن عائشة رضي اهللا عنها
النيب صلى اهللا عليه و سلم إال أن مجيع هذه الروايات ليست من شرط صاحيب الصحيح البخاري ومسلم وإمنا اتفقا 

ومن قبلهما ومن بعدمها من أئمة احلديث على إثبات حديث أيب هريرة يف هذا الباب فقط كما قال الشافعي رمحه 
شعيب عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما إال أهنم يرون أهنا اهللا وقد أخرج البخاري رواية عاصم األحول عن ال

خطأ وأن الصواب رواية داود بن أيب هند وعبد اهللا بن عون عن الشعيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه واهللا أعلم 
١١   

  باب من حيل اجلمع بني امرأة الرجل وبنته

مد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حم - ١٣٧٢٩
مجع بني بنت علي وامرأة علي مث ماتت بنت : ثنا يونس عن الزهري قال أخربين غري واحد أن عبد اهللا بن جعفر 

  علي فتزوج عليها بنتا لعلي أخرى وقد رواه بن أيب ذئب عن عبد الرمحن بن مهران عن عبد اهللا بن جعفر بنحوه 

وأخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا جرير بن  - ١٣٧٣٠
مجع عبد اهللا بن جعفر بني ليلى بنت مسعود النهشلية وكانت : عبد احلميد عن مغرية عن قثم موىل آل العباس قال 

اهللا عنها فكانتا امرأتيه ويذكر عن حممد بن سريين امرأة علي رضي اهللا عنه وبني أم كلثوم بنت علي لفاطمة رضي 
أن رجال من أهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة مجع بني أمرأة رجل وابنته من غريها وعن أيوب أنه قال نبئت 

  أن سعد بن قرحا رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مجع بني أمرأة رجل وابنته من غريها 

ا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن عمرو وأخربن - ١٣٧٣١
مجع بن عم يل بني ابنيت عم له فأصبح النساء ال يدرين أين يذهنب قال أمحد : بن دينار أنه مسع احلسن بن حممد يقول 

} واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم { ل باب ما جاء يف قوله عز و ج ١٢رمحه اهللا يعين ابنيت عمني له 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار ثنا عبيد اهللا بن عمر  - ١٣٧٣٢

القواريري ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن صاحل أيب اخلليل عن أيب علقمة عن أيب سعيد 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث يوم حنني جيشا إىل أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم : دري رضي اهللا عنه اخل

فظهروا عليهم وأصابوا هلم سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حترجوا من غشياهنن من 
أي فهن } حملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم وا{ أجل أزواجهن من املشركني فأنزل اهللا عز و جل يف ذلك 

  لكم حالل إذا انقضت عدهتن رواه مسلم يف الصحيح عن القواريري 



أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسن بن يعقوب بن يوسف العدل أنبأ حيىي بن أيب طالب ثنا عبد  - ١٣٧٣٣
{ قال يف هذه اآلية : جبري عن بن عباس رضي اهللا عنهما أنه الوهاب بن عطاء ثنا شعبة عن أيب حصني عن سعيد بن 

  قال كل ذات زوج إتياهنا زنا إال ما سبيت } واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن  - ١٣٧٣٤
يف قوله تعاىل واحملصنات : ريك عن سامل األفطس عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضي اهللا عنهما أيب إياس ثنا ش

  من النساء إال ما ملكت أميانكم قال هن السبايا الاليت هلن أزواج ال بأس مبجامعتهن إذا استربئن 

 عنهما مثله وبإسناده ثنا شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضي اهللا - ١٣٧٣٥
  مبعىن قول بن عباس رضي اهللا عنهما : وروى الشافعي رمحه اهللا بإسناده عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن بن  - ١٣٧٣٦
نات من النساء هن ذوات األزواج ويرجع ذلك إىل أن اهللا حرم الزنا واحملص: شهاب عن سعيد بن املسيب أنه قال 

واستدل الشافعي رمحه اهللا يف أن ذوات األزواج من اإلماء حيرمن على غري أزواجهن وإن االستثناء يف قوله إال ما 
ت مل يكن بيعها ملكت أميانكم مقصور على السبايا بأن السنة دلت على أن اململوكة غري املسبية إذا بيعت أو أعتق

طالقا ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم خري بريرة حني عتقت يف املقام مع زوجها وفراقه وقد زال ملك بريرة بأن 
بيعت فاعتقت فكان زواله ملعنيني ومل يكن ذلك فرقة قال فإذا مل حيل فرج ذوات الزوج بزوال امللك فهي إذا مل تبع 

ا قال يف القدمي وممن قال ذلك عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أيب مل حتل مبلك ميني حىت يطلقها زوجه
طالب وعبد الرمحن بن عوف وبن عمر رضي اهللا تعاىل عنهم قالوا نكاح الزوج بعد الشراء ثابت قال وممن قال بيع 

وأنس بن مالك  األمة طالقها عبد اهللا بن مسعود وأيب بن كعب وعمران بن حصني وجابر بن عبد اهللا وبن عباس
رضي اهللا عنهم قال الشيخ رمحه اهللا وكأهنم قاسوها على املسبية وحديث بريرة مينع من هذا القياس مث اإلمجاع أن 

  من زوج أمته مل ميلك وطئها وهي مما ملكت ميينه وهذا معىن قول الشافعي رمحه اهللا 

ن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد ب - ١٣٧٣٧
كانت : مالك عن ربيعة عن القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا قالت 

   ١٣يف بريرة ثالث سنن وكانت إحدى السنن أهنا أعتقت فخريت من زوجها أخرجاه يف الصحيح 

  باب الزنا ال حيرم احلالل

قال الشافعي رمحه اهللا ألن اهللا عز و جل إمنا حرمه حلرمة احلالل واحلرام خالف احلالل قال وروي عن بن عباس 
  رضي اهللا عنهما قولنا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن  - ١٣٧٣٨
قال يف رجل زىن بأم امرأته أو : حيىي بن يعمر عن بن عباس رضي اهللا عنهما أنه عطاء أنبأ سعيد عن قتادة عن 

بابنتها فإهنما حرمتان ختطأمها وال يرمحها ذلك عليه قال وقال حيىي بن يعمر ما حرم حالال قط فبلغ ذلك الشعيب 



أي الشعيب أهنا قد فقال بل لو أخذت كوزا من مخر فسكبته يف جب من ماء لكان ذلك املاء حراما وكان من ر
  حرمت عليه 

وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو العباس ثنا حيىي أنبأ عبد الوهاب أنبأ هشام الدستوائي عن قتادة عن حيىي بن  - ١٣٧٣٩
  ختطى حرمتني : يعمر عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

بن حممد بن عبد الوهاب ثنا حممد بن أخربنا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف أنبأ أبو سعيد عبد اهللا  - ١٣٧٤٠
يف رجل غشي أم امرأته : أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

قال ختطى حرمتني وال حترم عليه امرأته ورواه عبد األعلى عن هشام عن قيس بن سعد عن عطاء عن بن عباس 
  عن علي رضي اهللا عنه مثل قولنا وهو مرسل وهو قول بن املسيب وعروة والزهري  رضي اهللا عنه وروى الزهري

أنبأين أبو عبد اهللا ثنا أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا محيد بن قتيبة ثنا بن أيب مرمي حدثين حيىي بن  - ١٣٧٤١
الب رضي اهللا عنه ال حيرم وسئل عن رجل وطىء أم امرأته قال قال علي بن أيب ط: أيوب عن عقيل عن بن شهاب 

  احلرام احلالل 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا جعفر  - ١٣٧٤٢
بن أمحد بن سام ثنا إسحاق بن حممد الفروي ثنا عبد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب 

  ال حيرم احلرام احلالل : يه و سلم قال صلى اهللا عل

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن داود الرزاز ببغداد أنبأ أبو بكر الشافعي ثنا جعفر بن  - ١٣٧٤٣
حممد الزعفراين ثنا اهليثم بن اليمان ثنا عثمان بن عبد الرمحن عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

  ال حيرم احلرام احلالل :  صلى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا أبو الفضل بن عبد اهللا بن خملد ثنا إسحاق بن  - ١٣٧٤٤
لرمحن هبلول األنباري ثنا عبد اهللا بن نافع املخزومي ثنا املغرية بن إمساعيل بن أيوب بن سلمة عن عثمان بن عبد ا

سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن : الزهري عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
الرجل يتبع املرأة حراما أينكح ابنتها أو يتبع األبنة حراما أينكح أمها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال 

  قال إسحاق قال عبد اهللا بن نافع وبه نأخذ  حيرم احلرام احلالل إمنا حيرم ما كان بنكاح حالل

وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا حيىي بن املغرية  - ١٣٧٤٥
املخزومي حدثين أخي حممد بن املغرية عن أبيه املغرية بن إمساعيل عن عثمان بن عبد الرمحن عن بن شهاب عن عروة 

ال يفسد حالل حبرام ومن أتى امرأة فجورا : ة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن عائش
فال عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها فأما نكاح فال تفرد به عثمان بن عبد الرمحن الوقاصي هذا وهو ضعيف قاله حيىي 

عن علي رضي اهللا عنه مرسال موقوفا عنه وعند  بن معني وغريه من أئمة احلديث والصحيح عن بن شهاب الزهري
  بعض العلماء حديث عبد اهللا العمري أمثل واهللا أعلم 



أخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف املهرجاين هبا أنبأ أبو سهل بشر بن أمحد ثنا أبو عبد اهللا حممد بن زياد  - ١٣٧٤٦
املغرية عن حممد بن فليح عن يونس بن يزيد عن بن بن قيس ثنا أبو سلمة حيىي بن املغرية حدثين أخي حممد بن 

  أنه سئل عن الرجل يفجر باملرأة أيتزوج ابنتها قال قد قال بعض العلماء ال يفسد اهللا حالال حبرام : شهاب 

ما اجتمع احلرام واحلالل إال غلب احلرام على احلالل فإمنا : وأما الذي روى عن بن مسعود أنه قال  - ١٣٧٤٧
اجلعفي عن الشعيب عن بن مسعود وجابر اجلعفي ضعيف والشعيب عن بن مسعود منقطع وإمنا رواه غريه رواه جابر 

مبعناه عن الشعيب من قوله غري مرفوع إىل عبد اهللا بن مسعود وروى ليث بن أيب سليم عن محاد عن إبراهيم عن 
رأة وابنتها وهذا أيضا ضعيف أخربنا أبو علقمة عن عبد اهللا بن مسعود وقال ال ينظر اهللا إىل رجل نظر إىل فرج ام

بكر بن احلارث الفقيه قال قال أبو احلسن الدارقطين احلافظ رمحه اهللا هذا موقوف وليث ومحاد ضعيفان وأما الذي 
يروي فيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا نظر الرجل إىل فرج املرأة حرمت عليه أمها وابنتها فإنه إمنا رواه 

أرطاة عن أيب هانئ أو أم هانئ عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وهذا منقطع وجمهول وضعيف احلجاج  احلجاج بن
بن أرطاة ال حيتج به فيما يسنده فكيف مبا يرسله عمن ال يعرف واهللا أعلم مجاع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب 

   ١٤وإمائهم وإماء املسلمني 

  ون أهل الكتاب وحترمي املؤمنات علىباب ما جاء يف حترمي حرائر أهل الشرك د

إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اهللا أعلم بإمياهنن فإن علمتموهن مؤمنات { الكفار قال اهللا تبارك وتعاىل 
قال الشافعي رمحه اهللا وزعم بعض أهل العلم بالقرآن } فال ترجعوهن إىل الكفار ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن 

يف مهاجرة من أهل مكة فسماها بعضهم ابنة عقبة بن أيب معيط وأهل مكة أهل أوثان وإن قول اهللا تعاىل أهنا أنزلت 
  نزلت يف مهاجر من أهل مكة مؤمنا وإمنا نزلت يف اهلدنة } وال متسكوا بعصم الكوافر { 

يان ثنا إسحاق بن أيب كامل أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا أنبأ احلسن بن سف - ١٣٧٤٨
ثنا يعقوب ثنا بن أخي بن شهاب عن عمه أنه قال أخربين عروة أنه مسع مروان بن احلكم واملسور بن خمرمة خيربان 

أنه ملا كاتب : خربا من خرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من غزوة احلديبية فكان فيما أخربين عروة عنهما 
سلم سهيل بن عمرو يوم احلديبية على قضية املدة كان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه  رسول اهللا صلى اهللا عليه و

ال يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إال رددته إلينا وخليت بيننا وبينه وأيب سهيل أن يقاضي رسول اهللا صلى اهللا 
 سهيل أن يقاضي رسول اهللا صلى عليه و سلم إال على ذلك فكره املؤمنون ذلك وألغطوا فيه وتكلموا فيه فلما أىب

اهللا عليه و سلم إال على ذلك كاتبه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرد أبا جندل بن سهيل يومئذ إىل أبيه سهيل 
بن عمرو ومل يأت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحد من الرجال إال رد يف تلك املدة وإن كان مسلما مث جاءت 

انت أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط ممن هاجرت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهي املؤمنات مهاجرات وك
عاتق فجاء أهلها يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يرجعها إليهم حىت أنزل اهللا يف املؤمنات ما أنزل رواه 

  البخاري يف الصحيح عن إسحاق عن يعقوب بن إبراهيم 

عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا حممد بن حيىي ثنا عبد  أخربنا أبو - ١٣٧٤٩
فذكر قصة : الرزاق قال قال معمر قال الزهري أخربين عروة بن الزبري عن املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم 



آمنوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات  يا أيها الذين{ احلديبية بطوهلا قال مث جاء نسوة مؤمنات فأنزل اهللا عز و جل 
فطلق عمر رضي اهللا عنه يومئذ امرأتني كانتا له يف الشرك فتزوج } وال متسكوا بعصم الكوافر { حىت بلغ } 

إحدامها معاوية بن أيب سفيان واألخرى صفوان بن أمية رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد عن عبد 
  الرزاق 

بو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن حممد النسوي ثنا محاد بن شاكر ثنا حممد بن إمساعيل حدثين أخربنا أ - ١٣٧٥٠
كانت قريبة بنت أيب أمية : إبراهيم بن موسى ثنا هشام عن بن جريج قال قال عطاء عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

وكانت أم احلكم بنت أيب سفيان حتت عند عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فطلقها فتزوجها معاوية بن أيب سفيان 
  عياض بن غنم الفهري فطلقها فتزوجها عبد اهللا بن عثمان الثقفي أخرجه البخاري هكذا يف الصحيح 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا ورقاء  - ١٣٧٥١
قال أمر أصحاب النيب صلى اهللا عليه و } وال متسكوا بعصم الكوافر { يف قوله تعاىل : عن بن أيب جنيح عن جماهد 

وال تنكحوا { سلم بطالق نساء كن كوافر مبكة قعدن مع الكفار مبكة قال الشافعي رمحه اهللا وقال اهللا جل ثناؤه 
مجاعة مشركي العرب الذين قيل يف هذه اآلية إهنا نزلت يف } املشركات حىت يؤمن وألمة مؤمنة خري من مشركة 

هم أهل أوثان حيرم نكاح نسائهم كما حيرم أن ينكح رجاهلم املؤمنات فإن كان هذا هكذا فهذه اآلية ثابتة ليس فيها 
  منسوخ 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن احلسن ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا ورقاء عن بن  - ١٣٧٥٢
قوله تعاىل وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن يعين نساء أهل مكة املشركات مث أحل هلم : جماهد يف أيب جنيح عن 

  نساء أهل الكتاب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ١٣٧٥٣
وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن { سعيد بن جبري عن قوله تعاىل  سألت: اجلبار ثنا وكيع عن سفيان عن محاد قال 

قال أهل األوثان قال الشيخ رمحه اهللا ومعناه ذكره السدي ومقاتل بن سليمان املفسر قال الشافعي رمحه اهللا وقد } 
ة كما قيل هذه اآلية يف مجيع املشركني مث نزلت الرخصة بعدها يف إحالل نكاح احلرائر من أهل الكتاب خاص

اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم { جاءت يف إحالل ذبائح أهل الكتاب قال اهللا تعاىل 
  } وطعامكم حل هلم واحملصنات من املؤمنات واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن 

احلسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد اهللا بن صاحل عن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو  - ١٣٧٥٤
وال تنكحوا املشركات حىت { يف قوله تعاىل : معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

إذا { حل لكم } واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم { مث استثىن نساء أهل الكتاب فقال } يؤمن 
  يعين مهورهن حمصنات غري مسافحات يقول عفائف غري زوان } تيتموهن أجورهن أ



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ القاضي أبو بكر أمحد بن كامل أنبأ أبو جعفر حممد بن سعد بن حممد بن  - ١٣٧٥٥
نكحوا املشركات حىت يف قوله تعاىل وال ت: احلسن بن عطية ثنا أيب حدثين عمي حدثين أيب عن أبيه عن بن عباس 

  يؤمن نسخت وأحل من املشركات نساء أهل الكتاب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر اخلوالين ثنا عبد اهللا بن  - ١٣٧٥٦
هللا عنها حججت فدخلت على عائشة رضي ا: وهب حدثين معاوية بن صاحل عن أيب الزاهرية عن جبري بن نفري قال 

فقالت يل يا جبري هل تقرأ املائدة فقلت نعم فقالت أما أهنا آخر سورة نزلت فما وجدمت فيها من حالل فاستحلوه 
  وما وجدمت فيها من حرام فحرموه 

أخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو العباس ثنا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك حيي بن عبد اهللا  - ١٣٧٥٧
أن آخر سورة نزلت سورة املائدة قال : عت أبا عبد الرمحن احلبلي حيدث عن عبد اهللا بن عمرو املعافري قال مس

  الشافعي رمحه اهللا فأيهما كان فقد أبيح منه نكاح حرائر أهل الكتاب قال وأحب إيل لو مل ينكحهن مسلم 

بيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الر - ١٣٧٥٨
أنه مسع جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما يسأل عن نكاح : عبد اجمليد بن عبد العزيز عن بن جريج عن أيب الزبري 

املسلم اليهودية والنصرانية فقال تزوجناهن زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن أيب وقاص وحنن ال نكاد جند املسلمات 
  ا طلقناهن وقال ال يرثن مسلما وال يرثهن ونساؤهم لنا حل ونساؤنا عليهم حرام كثريا فلما رجعن

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو حممد بكر بن سهل بن إمساعيل  - ١٣٧٥٩
ه حدثه عبد اهللا بن القرشي الدمياطي بدمياط ثنا شعيب بن حيىي التجييب عن نافع بن يزيد عن عمر موىل غفرة أن

أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه نكح ابنة الفرافصة الكلبية وهي نصرانية على نسائه مث : السائب من بين املطلب 
  أسلمت على يديه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن  - ١٣٧٦٠
: بن وهب أنبأ سليمان بن بالل عن عمرو موىل املطلب عن أيب احلويرث عن حممد بن جبري بن مطعم سليمان ثنا 

أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه تزوج بنت الفرافصة وهي نصرانية ملك عقدة نكاحها وهي نصرانية حىت حنفت 
ب نصرانية حىت حنفت حني حني قدمت عليه قال عمرو وحدثين أيضا أن طلحة بن عبيد اهللا نكح امرأة من كل

  قدمت املدينة قال عمرو وحدثين عبد اهللا بن عبد الرمحن شيخ من بين األشهل أن حذيفة بن اليمان نكح يهودية 

أخربنا أبو بكر حممد السكري أنبأ أبو بكر الشافعي ثنا جعفر بن حممد بن األزهر ثنا الغاليب ثنا غندر  - ١٣٧٦١
  قال تزوج طلحة رضي اهللا عنه يهودية : ة عن علي رضي اهللا عنه أنه عن شعبة عن أيب إسحاق عن هبري

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم األردستاين أنبأ أبو نصر العراقي أنبأ سفيان بن حممد اجلوهري ثنا علي  - ١٣٧٦٢
: رضي اهللا عنه قال  بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن أيب إسحاق اهلمداين عن هبرية بن يرمي عن علي

تزوج طلحة يهودية قال وثنا سفيان ثنا الصلت بن هبرام قال مسعت أبا وائل يقول تزوج حذيفة رضي اهللا عنه 



يهودية فكتب إليه عمر رضي اهللا عنه أن يفارقها فقال إين أخشى أن تدعوا املسلمات وتنكحوا املومسات وهذا من 
لكراهة ففي رواية أخرى أن حذيفة كتب إليه أحرام هي قال ال ولكين عمر رضي اهللا عنه على طريق التنزيه وا

  أخاف أن تعاطوا املومسات منهن 

كتب إليه عمر بن : وهبذا اإلسناد حدثنا سفيان ثنا يزيد بن أيب زياد قال مسعت زيد بن وهب قال  - ١٣٧٦٣
  اخلطاب أن املسلم ينكح النصرانية وال ينكح النصراين املسلمة 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أمحد اللخمي ثنا إبراهيم بن حممد  - ١٣٧٦٤
بن احلارث اهلاليل ثنا حممد بن املغرية ثنا النعمان بن عبد السالم ثنا سفيان عن خالد عن خالد احلذاء عن عكرمة 

مدا صلى اهللا عليه و سلم باحلق ليظهره على الدين إن اهللا عز و جل بعث حم: عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 
كله فديننا خري األديان وملتنا فوق امللل ورجالنا فوق نسائهم وال يكون رجاهلم فوق نسائنا قال أبو القاسم مل يروه 

 عن سفيان إال النعمان قال الشافعي رمحه اهللا وأهل الكتاب الذين حيل نكاح حرائرهم أهل الكتابني املشهورين
التوراة واإلجنيل وهم اليهود والنصارى من بين إسرائيل دون اجملوس قال الشيخ رمحه اهللا وهذا األثر املشهور عن 
عبد الرمحن بن عوف عن النيب صلى اهللا عليه و سلم سنوا هبم سنة أهل الكتاب فحمله أهل العلم مع االستدالل 

  باجلزية دون غريها واهللا أعلم  برواية حبالة على اجلزية فهم ملحقون هبم يف حقن الدم

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد اجمليد عن بن  - ١٣٧٦٥
ليس نصارى العرب بأهل الكتاب إمنا أهل الكتاب بنو إسرائيل والذين جاءهتم التوراة : جريج قال قال عطاء 

هم من الناس فليسوا منهم قال الشيخ رمحه اهللا وقد روينا عن عمر وعلي رضي اهللا عنهما واإلجنيل فأما من دخل في
  يف نصارى العرب مبعىن هذا وإنه ال تؤكل ذبائحهم وذلك يرد يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل 

يم بن سعيد وأما الذي أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا حممد بن إبراه - ١٣٧٦٦
رأيت امرأة حذيفة : ثنا بن أيب الشوارب ثنا عبد العزيز بن املختار ثنا عبد اهللا بن فريوز عن معبد اجلهين قال 

   ١٥جموسية فهذا غري ثابت واحملفوظ عن حذيفة أنه نكح يهودية واهللا أعلم 

  باب من دان دين اليهود والنصارى من الصابئني والسامرة

بكر حممد بن إبراهيم األردستاين ثنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد اجلوهري ثنا علي أخربنا أبو  - ١٣٧٦٧
كتب : بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان ثنا برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف بن احلارث قال 

يقرؤن التوراة وال يؤمنون بيوم عامل لعمر بن اخلطاب أن ناسا من قبلنا يدعون السامرة يسبتون يوم السبت و
  البعث فما ترى يا أمري املؤمنني يف ذبائحهم قال فكتب هم طائفة من أهل الكتاب ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  - ١٣٧٦٨
نىبء زياد أن الصابئني يصلون إىل القبلة ويعطون اخلمس قال : تمر عن أبيه قال أنبأنا احلسن مرزوق ثنا عارم عن مع

باب ما جاء يف نكاح إماء املسلمني قال اهللا  ١٦فأراد أن يضع عنهم اجلزية قال فأخرب بعد أهنم يعبدون املالئكة 



ملكت أميانكم من فتياتكم املؤمنات واهللا ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح احملصنات املؤمنات فمن ما { تعاىل 
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو  - ١٣٧٦٩} ذلك ملن خشي العنت منكم { إىل قوله } أعلم بإميانكم 

احلسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد اهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس 
يف قوله تعاىل ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح احملصنات املؤمنات فمن ما ملكت أميانكم من  :رضي اهللا عنهما 

فتياتكم املؤمنات يقول من مل يكن له سعة أن ينكح احلرائر فلينكح من إماء املسلمني وذلك ملن خشي العنت وهو 
خيشى العنت وإن تصربوا عن نكاح الفجور فليس ألحد من األحرار أن ينكح أمة إال أن ال يقدر على حرة وهو 

  اإلماء فهو خري لكم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أيب  - ١٣٧٧٠
 ومن مل يستطع منكم طوال يعين من مل جيد منكم غىن يقول من مل جيد: إياس ثنا ورقاء عن بن أيب جنيح عن جماهد 

  غىن أن ينكح احملصنات يعين احلرائر فلينكح األمة املؤمنة وأن تصربوا عن نكاح اإلماء فهو خري لكم وهو حالل 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ  - ١٣٧٧١
الغين إذا مل جيد ما ينكح به احلرة تزوج أمة وقال يف قوله وإن  يف هذه اآلية قال الطول: أبو بشر عن سعيد بن جبري 

  تصربوا خري لكم قال عن نكاح اإلماء وقال العنت الزنا 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ١٣٧٧٢
من وجد صداق حرة فال : أنه مسع جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما يقول عبد اجمليد عن بن جريج أنبأ أبو الزبري 

  ينكح أمة 

أخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد اجمليد عن بن جريج أخربين بن طاوس  - ١٣٧٧٣
  ال ما علمته حيل ال حيل نكاح احلر األمة وهو جيد بصداقها حرة قلت خياف الزنا ق: عن أبيه قال 

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن عمرو  - ١٣٧٧٤
سأل عطاء أبا الشعثاء وأنا أمسع عن نكاح األمة ما تقول فيه أجائز هو فقال ال يصلح اليوم نكاح : بن دينار قال 

  اإلماء 

د اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة أخربنا أبو عب - ١٣٧٧٥
  ال يصلح نكاح اإلماء اليوم ألنه جيد طوال إىل حرة : عن عمرو عن أيب الشعثاء قال 

د اهللا بن حممد أخربنا أبو حامد أمحد بن علي الرازي احلافظ أنبأ أبو علي زاهر بن أمحد ثنا أبو بكر عب - ١٣٧٧٦
سئل : بن زياد النيسابوري ثنا حممد بن حيىي ثنا يزيد بن هارون أنبأ حبيب بن أيب حبيب عن عمرو بن هرم قال 

جابر بن زيد هل يصلح للحر أن يتزوج بأمة وهو جيد مهر حرة قال إمنا يتزوج األمة من ال جيد مهر احلرة وخشي 
  العنت 



نبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ أخربنا أبو حازم احلافظ أ - ١٣٧٧٧
أنه كان يكره نكاح اإلماء يف زمانه وقال إمنا رخص فيهن إذا مل جيد طوال للحرة واهللا أعلم : منصور عن احلسن 

   ١٧بالصواب 

  باب ال تنكح أمة على أمة

بن أمحد أنبأ أبو بكر بن زياد ثنا يوسف بن سعيد بن مسلم ثنا  أخربنا أمحد بن علي الرازي أنبأ زاهر - ١٣٧٧٨
ال يتزوج احلر من اإلماء إال واحدة : هشيم ثنا شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال 

   ١٨تابعه عبد السالم بن حرب عن عطاء وخصيف عن سعيد عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

  ة وتنكح احلرة على األمةباب ال تنكح أمة على حر

أخربنا أمحد بن علي اإلسفرائيين الرازي أنبأ زاهر بن أمحد ثنا أبو بكر بن زياد ثنا يزيد بن سنان ثنا  - ١٣٧٧٩
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن تنكح األمة : معاذ بن هشام حدثين أيب عن عاصم األحول عن احلسن قال 

  على احلرة 

أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا إمساعيل  وأخربنا - ١٣٧٨٠
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن تنكح األمة على احلرة هذا مرسل : بن علية حدثين من مسع احلسن يقول 

  إال أنه يف معىن الكتاب ومعه قول مجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه ثنا علي بن عمر احلافظ ثنا علي بن حممد بن مهران السواق ثنا أبو  - ١٣٧٨١
حيىي حممد بن سعيد بن غالب ثنا حيىي بن سعيد األموي عن حجاج عن املنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن علي 

 ولألمة يوما أن األمة ال ينبغي هلا أن تتزوج على إذا تزوجت احلرة على األمة قسم هلا يومني: رضي اهللا عنه قال 
  احلرة 

أخربنا أبو حازم أمحد بن علي احلافظ أنبأ زاهر بن أمحد أنبأ أبو بكر بن زياد ثنا يوسف بن سعيد بن  - ١٣٧٨٢
على احلرة قال ال تنكح األمة : مسلم ثنا حجاج ثنا ليث حدثين أبو الزبري عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أنه 

  وتنكح احلرة على األمة ومن وجد صداق حرة فال ينكحن أمة أبدا هذا إسناد صحيح 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك أنه بلغه  - ١٣٧٨٣
حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها له أن أن بن عباس وبن عمر رضي اهللا عنهما سئال عن رجل كان حتته امرأة : 

  جيمع بينهما 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن  - ١٣٧٨٤
يف رجل تزوج حرة وأمة يف عقدة قال يفرق بينه وبني األمة وعن احلسن أنه قال يف رجل تزوج امرأتني يف : احلسن 



عقدة وله ثالث نسوة قال يفرق بينه وبني هاتني اللتني تزوج يف عقدة وإذا تزوج ثالثا يف عقدة وعنده امرأتان فرق 
   ١٩بينه وبني الثالث 

  باب من زعم أن نكاح احلرة على األمة طالق األمة

خربنا أبو احلسني بن أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أمحد بن حممد بن زياد بن األعرايب ح وأ - ١٣٧٨٥
نكاح : بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز قاال ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان قال عمرو قال بن عباس رضي اهللا عنهما 

احلرة على األمة طالق األمة ورواه أبو الربيع السمان وهو ضعيف عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن 
األمة أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وعبيد بن حممد قاال ثنا أبو العباس هو عباس قال تزويج احلرة على األمة طالق 

  األصم ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ أبو الربيع السمان فذكره 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن بن أيب خالد عن  - ١٣٧٨٦
  هي مبنزلة امليتة تضطر إليها فإذا أغناك اهللا تعاىل عنها فاستغن : عيب عن مسروق قال الش

وأخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ  - ١٣٧٨٧
مة فهو طالق األمة هو كصاحب امليتة إذا تزوج احلرة على األ: إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن مسروق قال 

يأكل منها ما اضطر إليها فإذا استغىن عنها فليمسك حنن إمنا نقول مبا روينا يف ذلك عن علي وجابر بن عبد اهللا 
   ٢٠رضي اهللا عنهما وباهللا التوفيق 

  باب العبد ينكح احلرة على األمة

ويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد ثنا هشيم أنبأ إمساعيل بن أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخري - ١٣٧٨٨
أنه كان يقول يف العبد إذا كانت عنده حرة فإن شاء تزوج عليها األمة وإن : أيب خالد عن الشعيب عن مسروق 

  شاء فال 

وك وروى جابر اجلعفي عن الشعيب عن مسروق عن عبد اهللا قال ال ينكح األمة على احلرة إال اململ - ١٣٧٨٩
أنبأنيه أبو عبد اهللا إجازة عن أيب الوليد ثنا حممد بن أمحد بن زهري ثنا عبد اهللا بن هاشم ثنا وكيع عن إسرائيل عن 

   ٢١فذكره : جابر 

  باب ال حيل نكاح أمة كتابية ملسلم حبال قال الشافعي رضي اهللا عنه ألهنا

ل كما نص حرائر أهل الكتاب يف النكاح واهللا داخلة يف معىن من حرم من املشركات وغري حالل منصوصة باإلحال
تعاىل إمنا أحل نكاح إماء أهل اإلسالم مبعنيني ويف ذلك داللة على حترمي من خالفهن من إماء املشركني واهللا أعلم 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد  - ١٣٧٩٠ألن اإلسالم شرط ثالث 
ال يصلح نكاح إماء أهل الكتاب ألن اهللا تعاىل يقول من : صور ثنا سفيان عن بن أيب جنيح عن جماهد قال بن من

  فتياتكم املؤمنات 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن  - ١٣٧٩١
من { إىل قوله } ومن مل يستطع منكم طوال { يف قوله تعاىل : عن احلسن علي بن عفان ثنا أبو أسامة عن إمساعيل 

  قال فلم يرخص لنا يف إماء أهل الكتاب } فتياتكم املؤمنات 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن يوسف البغدادي أنبأ أبو عمرو عثمان بن حممد بن بشر ثنا إمساعيل  - ١٣٧٩٢
الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عمن أدرك من فقهائهم الذين ينتهي إىل قوهلم بن إسحاق ثنا بن أيب أويس ثنا عبد 

منهم سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري والقاسم بن حممد وأبو بكر بن عبد الرمحن وخارجة بن زيد وعبيد اهللا بن 
 النصرانية إمنا أحل اهللا ال يصلح للمسلم نكاح األمة اليهودية وال: عبد اهللا وسليمان بن يسار قال وكانوا يقولون 

باب التعريض باخلطبة قال اهللا  ٢٢احملصنات من الذين أوتوا الكتاب وليست األمة مبحصنة مجاع أبواب اخلطبة 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ  - ١٣٧٩٣اآلية } وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء { تبارك وتعاىل 

ا حممد بن عبد السالم ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن عبد اهللا بن يزيد أنبأ حيىي بن منصور القاضي ثن
أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو : موىل األسود بن سفيان عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن فاطمة بنت قيس 

 صلى اهللا عليه و سلم غائب فأرسل إليها وكيله بشعري فسخطته فقال واهللا ما لك علينا من شيء فجاءت رسول اهللا
فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد يف بيت أم شريك مث قال تلك امرأة يغشاها أصحايب 

اعتدي عند بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعني ثيابك فإذا حللت فآذنيين قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقه وأما  بن أيب سفيان وأبا جهم خطباين فقال رسول

معاوية فصعلوك ال مال له انكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته مث قال انكحي أسامة فنكحته فجعل اهللا فيه خريا 
رمحن عن واغتبطت به رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي ورواه حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد ال

فاطمة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أرسل إليها أن ال تسبقيين بنفسك ورواه حممد بن عمرو عن أيب سلمة قال ال 
  تفوتيين بنفسك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا حممد بن رافع ثنا  - ١٣٧٩٤
ان عن حيىي ح وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه ثنا حممد بن جنم ثنا حسني بن حممد ثنا شيب

  فذكر احلديث وذكر فيه اللفظتني : يزيد بن هارون أنبأ حممد بن عمرو كالمها عن أيب سلمة عن فاطمة 

لعباس حممد بن يعقوب ثنا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وحممد بن موسى بن الفضل قاال ثنا أبو ا - ١٣٧٩٥
إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا عبد الرمحن بن حنظلة الغسيل قال حدثتين خاليت سكينة بنت حنظلة 

دخل علي أبو جعفر حممد بن علي وأنا يف عديت فسلم مث قال كيف : وكانت بقبا حتت بن عم هلا تويف عنها قالت 
 وجعلك اهللا خبري فقال أنا من قد علمت قرابيت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و أصبحت يا بنت حنظلة فقلت خبري

سلم وقرابيت من علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وحقي يف اإلسالم وشريف يف العرب قالت فقلت غفر اهللا لك يا 
يت من رسول اهللا صلى أبا جعفر أنت رجل يؤخذ منك ويروى عنك ختطبين يف عديت فقال ما فعلنا إمنا أخربتك مبنزل

اهللا عليه و سلم مث قال دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أم سلمة بنت أيب أمية بن املغرية املخزومية 
وتأميت من أيب سلمة بن عبد األسد وهو بن عمها فلم يزل يذكرها مبنزلته من اهللا تعاىل حىت أثر احلصري يف كفه من 

  انت تلك خطبة شدة ما كان يعتمد عليه فما ك



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  - ١٣٧٩٦
يف قوله تعاىل وال جناح عليكم فيما : مرزوق ثنا وهب بن جرير عن شعبة عن منصور عن جماهد عن بن عباس 

  يه غريه والتعريض ما مل ينصب للخطبة عرضتم به من خطبة النساء قال التعريض زاد ف

أخربنا أبو عمر الرزجاهي أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين الفضل بن احلباب ثنا بن كثري ثنا سفيان عن  - ١٣٧٩٧
إين } وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء { يف قوله عز و جل : منصور عن جماهد عن بن عباس 

يد أن أتزوج قال البخاري قال يل طلق ثنا زائدة عن منصور عن جماهد عن بن عباس فيما أريد أن أتزوج إين أر
  عرضتم به يقول إين أريد التزويج ولوددت أن تتيسر يل امرأة صاحلة 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ١٣٧٩٨
وال جناح عليكم { أنه كان يقول يف قول اهللا عز و جل : الك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه الشافعي أنبا م

أن يقول الرجل للمرأة وهي يف عدة من وفاة زوجها إنك علي لكرمية وإين فيك } فيما عرضتم به من خطبة النساء 
  لراغب وإن اهللا لسائق إليك خريا ورزقا وحنو هذا من القول 

نا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الرمحن بن احلسن ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا شعبة عن أخرب - ١٣٧٩٩
وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة { يف قوله تعاىل : سلمة بن كهيل عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري 

  إن تزوجت أحسنت إىل امرأيت قال هو قول الرجل للمرأة يف عدهتا إين أريد التزويج وإين } النساء 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا ورقاء  - ١٣٨٠٠
يف هذه اآلية قال هو قول الرجل للمرأة يف عدهتا إنك جلميلة وإنك لتعجبينين ويضمر : عن بن أيب جنيح عن جماهد 

ا هذا كله حل معروف ولكن ال تواعدوهن سرا قال يقول هلا ال تسبقيين بنفسك فإين ناكحك خطبتها فال يبديه هل
  هذا ال حيل 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن  - ١٣٨٠١
قال ال خيطبها يف عدهتا إال أن تقولوا قوال معروفا يف قوله تعاىل ولكن ال تواعدوهن سرا : بن أيب جنيح عن جماهد 

  يقول إنك جلميلة وإنك لفي منصب وإنك ملرغوب فيك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  - ١٣٨٠٢
يقاطعها على كذا وكذا أن ال : د بن جبري قال مرزوق ثنا حممد بن كثري عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن سعي

  تزوج غريه إال أن تقولوا قوال معروفا قال يقول إين فيك لراغب وإين ألرجو أن جنتمع 

وأخربنا أبو عبد اهللا وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس ثنا إبراهيم ثنا بشر بن عمر ثنا شعبة  - ١٣٨٠٣
  يف هذه اآلية ولكن ال تواعدوهن سرا قال ال يأخذ ميثاقها أن ال تنكح غريه :  عن منصور قال ذكر عن الشعيب

ولكن ال تواعدوهن : قال وثنا إبراهيم ثنا عمر بن حبيب القاضي عن عمران بن حدير عن أيب جملز  - ١٣٨٠٤
  زنا سرا إال أن تقولوا قوال معروفا قال السر هو الزنا قال مث سألت عنها احلسن أيضا فقال هو ال



ولكن ال تواعدوهن سرا قال : قال وحدثنا إبراهيم ثنا أبو حذيفة عن سفيان عن السدي عن إبراهيم  - ١٣٨٠٥
  الزنا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن الطرائفي وأبو حممد الكعيب قاال ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا يزيد  - ١٣٨٠٦
بلغنا واهللا أعلم أن معىن ال تواعدوهن سرا الرفث من : حيان قال  بن صاحل عن بكري بن معروف عن مقاتل بن

الكالم أي ال يواجهها الرجل يف تعريض اجلماع من نفسه ويقول آخرون هو الزنا واهللا أعلم وروينا عن احلسن أنه 
انقضت قال يف التعريض يرسل إليها يف عدهتا يقول إين فيك لراغب وإين عليك حلريص فأحببت أن أعلمك فإذا 

عدتك رأيت رأيك وعن عطاء قال يعرض فال يبوح يقول إن يل حاجة وأبشري فأنت حبمد اهللا نافقة وتقول هي قد 
   ٢٣أمسع ما تقول وعن عطاء قال إن واعدت رجال يف عدهتا مث نكحها بعد مل يفرق بينهما 

  باب ال خيطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به املخطوبة أو رضي به أبو

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن  - ١٣٨٠٧ر حىت يأذن أو يترك البك
احلسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن 

ال خيطب أحدكم : ال النيب صلى اهللا عليه و سلم الزهري أخربين بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال ق
  على خطبة أخيه 

وأخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن  - ١٣٨٠٨
أيب  عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين يونس بن يزيد عن بن شهاب قال حدثين سعيد بن املسيب عن

بذلك أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث : هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  سفيان بن عيينة ورواه مسلم عن حرملة عن بن وهب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قالوا ثنا أبو العباس  - ١٣٨٠٩
بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق حممد 

الفقيه أنبأ احلسن بن علي بن زياد ثنا بن أيب أويس حدثين مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
بع على بيع أخيه رواه البخاري يف الصحيح عن بن أيب أويس ال خيطب أحدكم على خطبة أخيه وال ي: و سلم قال 

  قال الشافعي رمحه اهللا وقد زاد بعض احملدثني حىت يأذن أو يترك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو أمحد بكر بن حممد بن محدان الصرييف مبرو ثنا عبد الصمد بن الفضل  - ١٣٨١٠
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه : دث أن بن عمر رضي اهللا عنه كان يقول ثنا مكي عن بن جريج قال مسعت نافعا حي

و سلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض وال خيطب الرجل على خطبة أخيه حىت يترك اخلاطب قبله أو يأذن له 
  اخلاطب رواه البخاري يف الصحيح عن مكي بن إبراهيم 

باس حممد بن يعقوب األموي ثنا احلسن بن علي بن عفان أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي ثنا أبو الع - ١٣٨١١
العامري ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد اهللا بن عمر ح وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن 



أن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر 
ال يبيعن أحدكم على بيع أخيه وال خيطب على خطبة أخيه إال بإذنه لفظ : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  حديث حممد بن عبيد ويف رواية حيىي إال أن يأذن له رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب وغريه عن حيىي 

د بن يعقوب ثنا أبو بكر حيىي بن جعفر بن أيب طالب ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حمم - ١٣٨١٢
هنى رسول اهللا صلى اهللا : عبد الوهاب بن عطاء ثنا صخر بن جويرية عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال 

  عليه و سلم أن خيطب الرجل على خطبة أخيه حىت يرد أو يأذن له 

أنبأ أمحد بن عبيد بن إمساعيل ثنا بن ملحان ثنا حيىي ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان  - ١٣٨١٣
الليث حدثين جعفر يعين بن ربيعة عن األعرج قال قال أبو هريرة رضي اهللا عنه يأثر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

د اهللا إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث وال حتسسوا وال جتسسوا وال تباغضوا وال تدابروا وكونوا عبا: سلم 
إخوانا وال خيطنب الرجل على خطبة أخيه حىت ينكح أو يترك وال جيمع بني املرأة وعمتها وال بينها وخالتها وال 

تصوم املرأة وزوجها شاهد إال بإذنه وال تأذن يف بيته وهو شاهد إال بإذنه فما تصدقت به مما يكسب عليها فإن له 
رغ إناء صاحبتها ولتنكح فإن هلا ما قدر هلا رواه البخاري يف نصف أجرة وال تسأل املرأة طالق أختها لتستف

  الصحيح عن حيىي بن بكري إىل قوله حىت ينكح أو يترك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس  - ١٣٨١٤
احلكم أنبأ بن وهب أخربين رجل والليث بن سعد عن يزيد بن أيب حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد 

حبيب عن عبد الرمحن بن مشاسة املهري أنه مسع عقبة بن عامر على املنرب يقول إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
 يذر رواه املؤمن أخو املؤمن فال حيل ملؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حىت يذر وال خيطب على خطبة أخيه حىت: قال 

  مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر عن بن وهب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن إسحاق ثنا عبد اهللا بن صاحل  - ١٣٨١٥
أن بن عمر رضي اهللا عنهما أراد أن خيطب : حدثين بكر بن مضر عن عمرو بن احلارث عن بكري أن نافعا حدثه 

أيب جهل وكان رجل خيطبها فأتى الرجل فقال ختطب ابنة أيب جهل قال نعم قد تركتها فقال قد تركتها وال بنت 
   ٢٤حاجة لك هبا قال نعم قال إين أريد أن أخطبها قال اخطبها راشدا قال فخطبها مث بدا له فتركها واهللا أعلم 

  ال من أيبباب من أباح اخلطبة على خطبة أخيه إذا مل يوجد من املخطوبة و

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ١٣٨١٦البكر رضى باألول 
أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عبد اهللا بن يزيد موىل األسود بن سفيان عن أيب سلمة بن عبد 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال هلا يف عدهتا من طالق زوجها إذا أن رسو: الرمحن عن فاطمة رضي اهللا عنها 
حللت فآذنيين قالت فلما حللت أخربته أن معاوية وأبا جهم رضي اهللا عنهما خطباين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

هته فقال و سلم أما معاوية فصعلوك ال مال له وأما أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقه أنكحي أسامة قالت فكر
  انكحي أسامة فنكحته فجعل اهللا فيه خريا واغتبطت به رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي عن مالك 



حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ١٣٨١٧
سلمة بن عبد الرمحن بن عوف على فاطمة بنت قيس يف دخلت أنا وأبو : شعبة أخربين أبو بكر بن أيب اجلهم قال 

ملك آل الزبري فسألناها عن املطلقة ثالثا هل هلا نفقة فذكر احلديث يف قصة طالقها إىل أن قالت فلما انقضت عديت 
خطبين أبو اجلهم رجل من قريش ومعاوية بن أيب سفيان فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكرت ذلك له 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما أبو اجلهم فهو رجل شديد على النساء وأما معاوية فرجل ال مال له قالت فقال 
مث خطبين تعين على أسامة بن زيد فتزوجته فبارك اهللا يل يف أسامة أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث شعبة ورواه 

ترب ال مال له وأما أبو اجلهم فرجل ضراب للنساء  الثوري عن أيب بكر بن أيب اجلهم قال فيه أما معاوية فرجل
   ٢٥ولكن أسامة 

  باب كيف اخلطبة

أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٣٨١٨
ا دعي إىل تزويج قال ال كان بن عمر إذ: إسحاق أنبأ أبو نعيم ثنا مالك بن مغول قال مسعت أبا بكر بن حفص قال 

تفضضوا علينا الناس احلمد هللا وصلى اهللا على حممد إن فالنا خطب إليكم فالنة إن أنكحتموه فاحلمد هللا وإن 
   ٢٦رددمتوه فسبحان اهللا مجاع أبواب نكاح املشرك 

  باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة

بن إبراهيم بن حممد بن حيىي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا حيىي - ١٣٨١٩
يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ الثقة قال الربيع أحسبه إمساعيل بن إبراهيم عن معمر ح وأخربنا أبو 

بن جعفر وإمساعيل عبد اهللا احلافظ حدثين علي بن محشاذ ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ حممد 
أسلم غيالن بن سلمة وحتته عشر نسوة فأمره النيب صلى : بن علية قاال أنبأ معمر عن الزهري عن سامل عن أبيه قال 

اهللا عليه و سلم أن خيتار منهن أربعا ويترك سائرهن لفظ حديث إسحاق ويف رواية الشافعي أن غيالن بن سلمة 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم أمسك أربعا وفارق سائرهن الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة فقال له 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو  - ١٣٨٢٠
العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا عبد اهللا بن بكر السهمي ثنا سعيد بن أيب عروبة عن معمر 

أن رجال كان يقال له غيالن بن سلمة الثقفي كان حتته يف : عن الزهري عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه أنه حدثه 
اجلاهلية عشر نسوة فأسلم وأسلمن معه فأمره النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يتخري منهن أربعا وكذلك رواه يزيد 

ل بن إبراهيم بن علية وحممد بن جعفر غندر ويزيد بن زريع بن زريع عن معمر وهؤالء األربعة بن أيب عروبة وإمساعي
  من حفاظ أهل البصرة رووه هكذا موصوال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد الرمحن السلمي قاال ثنا حيىي بن منصور القاضي ثنا علي بن عبد  - ١٣٨٢١
أن غيالن بن سلمة الثقفي : ي عن سامل عن أبيه العزيز ثنا أبو عبيد ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان عن معمر عن الزهر

أسلم وعنده عشر نسوة فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن خيتار منهن أربعا وهكذا روى عن عبد الرمحن 



بن حممد احملاريب وعيسى بن يونس عن معمر وهؤالء الثالثة كوفيون وأبو الفضل بن موسى السيناين وهو خراساين 
  ا موصوال ورواه عبد الرزاق عن معمر فأرسله عن معمر هكذ

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين علي بن محشاذ العدل ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا إسحاق بن  - ١٣٨٢٢
أن غيالن بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة فأمره رسول اهللا صلى : إبراهيم أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري 

  م أن خيتار منهن أربعا وكذلك رواه مالك بن أنس عن الزهري اهللا عليه و سل

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قالوا ثنا أبو العباس  - ١٣٨٢٣
يه و سلم أن رسول اهللا صلى اهللا عل: حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب 

قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن 
  الزهري 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : ورواه يونس بن يزيد عن الزهري عن حممد بن أيب سويد  - ١٣٨٢٤
ا وفارق سائرهن أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو لغيالن بن سلمة حني أسلم وحتته عشر نسوة اختر منهن أربع

العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم البزاز ثنا عثمان بن عمر أنبأ يونس عن الزهري عن حممد بن أيب سويد 
  فذكره 

ل بلغنا أن رسو: ورواه عقيل بن خالد عن بن شهاب قال بلغنا عن عثمان بن حممد بن أيب سويد قال  - ١٣٨٢٥
اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لغيالن بن سلمة ملا أسلم وحتته عشر نسوة اختر منهن أربعا وطلق سائرهن أخربناه 

حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد اهللا بن صاحل 
  وغريه عن يونس عن الزهري عن عثمان بن حممد بن أيب سويد  أنبأ الليث عن عقيل فذكره وكذلك رواه بن وهب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا أمحد بن سلمة قال مسعت مسلم بن احلجاج  - ١٣٨٢٦
يقول أهل اليمن أعرف حبديث معمر من غريهم فإنه حدث هبذا احلديث عن الزهري عن سامل عن أبيه بالبصرة وقد 

قال : فرد بروايته عنه البصريون فإن حدث به ثقة من غري أهل البصرة صار احلديث حديثا وإال فاإلرسال أوىل ت
الشيخ رمحه اهللا قد رويناه عن غري أهل البصرة عن معمر كذلك موصوال واهللا تعاىل أعلم وقد روي من وجه آخر 

  عن نافع وسامل عن بن عمر رضي اهللا عنهما 

بو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو علي احلافظ وأبو حممد جعفر بن حممد بن احلارث قاال أنبأ أبو عبد أخربنا أ - ١٣٨٢٧
الرمحن أمحد بن شعيب النسائي مبصر ثنا أبو بريد عمرو بن يزيد اجلرمي ح وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو احلسن 

ة ثنا أبو بريد عمرو بن يزيد ثنا سيف بن عبيد اهللا علي بن الفضل بن حممد بن عقيل أنبأ عبد اهللا بن حممد بن ناجي
أن غيالن بن سلمة الثقفي أسلم وعنده : اجلرمي ثنا سرار أبو عبيدة العنزي عن أيوب عن نافع وسامل عن بن عمر 

تسع نسوة فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن خيتار منهن أربعا لفظ حديث بن ناجية ويف رواية النسائي 
بن جمشر وقال إن غيالن بن سلمة كان عنده عشر نسوة فأسلم وأسلمن معه زاد بن ناجية يف روايته قال فلما  سرار



كان زمان عمر طلق نساءه وقسم ماله فقال له عمر رضي اهللا عنه لترجعن يف مالك ويف نسائك أو ألرمجن قربك 
  شر وهو بصري ثقة كما رجم قرب أيب رغال قال أبو علي رمحه اهللا تفرد به سرار بن جم

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا أمحد بن اخلليل ثنا  - ١٣٨٢٨
أسلم : الواقدي ثنا عبد اهللا بن جعفر الزهري عن عبد اهللا بن أيب سفيان عن أبيه عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

ه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ميسك أربعا ويفارق سائرهن قال غيالن بن سلمة وحتته عشر نسوة فأمر
  وأسلم صفوان بن أمية وعنده مثان نسوة فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ميسك أربعا ويفارق سائرهن 

لقاضي أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ا - ١٣٨٢٩
: ثنا أبو الربيع ثنا هشيم ثنا بن أيب ليلى قال هشيم وأخربين الكليب عن محيضة بن الشمردل عن احلارث بن قيس 

أنه أسلم وعنده مثان نسوة قال بن أيب ليلى فأمره النيب صلى اهللا عليه و سلم أن خيتار منهن أربعا وقال الكليب قال 
ن نسوة أسلمن معي وهاجرن معي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و احلارث يا رسول اهللا قد أسلمت وعندي مثا

سلم اختر منهن أربعا فجعلت أقول لليت أريد إمساكها أقبلي ولليت أريد فراقها أدبري قال فتقول أنشدك الرحم 
  أنشدك الولد قال الكليب وثنا أبو صاحل عن احلارث بن قيس مثل ذلك 

أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود أنبأ وهب بن بقية أنبأ هشيم عن بن أيب  وأخربنا أبو علي الروذباري - ١٣٨٣٠
أسلمت وعندي مثان نسوة فذكرت ذلك للنيب : ليلى عن محيضة بن الشمردل عن احلارث بن قيس األسدي قال 

بن إبراهيم ثنا  صلى اهللا عليه و سلم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اختر منهن أربعا قال أبو داود ثنا به أمحد
هشيم هبذا احلديث فقال قيس بن احلارث مكان احلارث بن قيس قال أمحد بن إبراهيم هذا هو الصواب يعين قيس 
بن احلارث قال أبو داود ثنا أمحد بن إبراهيم ثنا بكر بن عبد الرمحن قاضي الكوفة عن عيسى بن املختار عن بن أيب 

  حلارث مبعناه ليلى عن محيضة بن الشمردل عن قيس بن ا

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو الفضل حممد بن عبد الرمحن بن مخريويه  - ١٣٨٣١
أن : ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنا مغرية عن بعض ولد احلارث بن قيس بن عمرية األسدي 

يب صلى اهللا عليه و سلم فقال اختر منهن أربعا ورواه معلي بن احلارث أسلم وعنده مثان نسوة فذكر ذلك للن
منصور عن هشيم عن مغرية عن الربيع بن قيس أن جده احلارث بن قيس أسلم ورواه موسى بن إمساعيل عن أيب 

عوانة عن مغرية عن قيس بن عبد اهللا بن احلارث قال أسلم جدي وهذا يؤكد رواية اجلمهور عن هشيم حيث قالوا 
  رث بن قيس ويؤكد رواية بن أيب ليلى واهللا أعلم احلا

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا احلسن بن سعيد ثنا معلى بن مهدي ثنا  - ١٣٨٣٢
أسلم جدي وعنده مثان نسوة فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم : أبو عوانة عن مغرية عن قيس بن الربيع قال 

  اختر منهن أربعا أيتهن شئت فقال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو علي احلافظ أنبأ علي بن مسلم األصبهاين ثنا اهليثم بن خالد  - ١٣٨٣٣
: األصبهاين ثنا آدم بن أيب إياس ثنا ورقاء عن سليمان الشيباين عن حممد بن عبيد اهللا الثقفي عن عروة بن مسعود 



ة أربع منهن من قريش إحداهن بنت أيب سفيان فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و قال أسلمت وحتيت عشر نسو
  سلم اختر منهن أربعا وخل سائرهن فاخترت منهن أربعا منهن ابنة أيب سفيان 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو الشيخ األصبهاين ثنا حاجب بن أيب بكر ثنا إبراهيم بن  - ١٣٨٣٤
  مبثله : آدم فذكره املهلب ثنا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ١٣٨٣٥
سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بعض أصحابنا عن بن أيب الزناد عن عبد اجمليد بن سهيل بن عبد الرمحن بن عوف عن 

قال أسلمت وحتيت مخس نسوة فسألت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : ة عوف بن احلارث عن نوفل بن املغري
  فارق واحدة وأمسك أربعا فعمدت إىل أقدمهن عندي عاقر منذ ستني سنة ففارقتها 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حيىي بن معني ح وأخربنا أبو بكر بن  - ١٣٨٣٦
يه أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حيان األصبهاين ثنا أمحد بن مكرم الربيت ثنا علي بن احلارث الفق

املديين قال بن حيان وثنا الصويف ثنا حيىي بن معني ح قال وثنا عبدان ثنا بندار وخليفة قالوا ثنا وهب بن جرير ثنا 
ن أيب وهب اجليشاين عن الضحاك بن فريوز الديلمي أيب قال مسعت حيىي بن أيوب حيدث عن يزيد بن أيب حبيب ع

يا رسول اهللا إين أسلمت وحتيت أختان قال طلق أيتهما شئت ورواه أبو عيسى الترمذي عن : عن أبيه قال قلت 
  بندار عن وهب بن جرير وقال يف احلديث اختر أيتهما شئت 

بأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ بن هليعة وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أن - ١٣٨٣٧
أن أباه أسلم وعنده امرأتان أختان فأمره النيب صلى اهللا : عن أيب وهب اجليشاين عن الضحاك بن فريوز الديلمي 

  عليه و سلم أن خيتار إحدامها 

العباس حممد بن يعقوب أنبأ  أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو - ١٣٨٣٨
الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن أيب حيىي عن إسحاق بن عبد اهللا عن أيب وهب اجليشاين عن أيب خراش عن 

أسلمت وحتيت أختان فسألت النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمرين أن أمسك أيتهما : الديلمي أو عن بن الديلمي قال 
سحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة يف إسناده أبا خراش وإسحاق ال حيتج به ورواية يزيد بن شئت وأفارق األخرى زاد إ
   ٢٧أيب حبيب أصح واهللا أعلم 

  باب الزوجني الوثنيني يسلم أحدمها فاجلماع ممنوع حىت يسلم املتخلف منهما

 - ١٣٨٣٩} بعصم الكوافر وال متسكوا { وقوله تعاىل } ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن { لقول اهللا عز و جل 
حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ إمالء ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن 

يف قصة خروج أيب العاص بن الربيع وهو على شركه خلف زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : إسحاق 
رومان عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت صرخت زينب أيها الناس إين قد  إىل املدينة قال فحدثين يزيد بن



أجرت أبا العاص بن الربيع فذكر احلديث إىل أن قالت مث انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدخل على 
   ٢٨ابنته زينب فقال أي بينة أكرمي مثواه وال خيلصن إليك فإنك ال حتلني له 

  فسخ النكاح بينهما بإسالم أحدمها إذا كانت مدخوال هباباب من قال ال ين

أخربنا أبو  - ١٣٨٤٠حىت تنقضي عدهتا قبل إسالم املتخلف منهما قاله عطاء وعمر بن عبد العزيز رمحهما اهللا 
ازي سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مجاعة من أهل العلم من قريش وأهل املغ

أن أبا سفيان بن حرب أسلم مبر ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ظاهر عليها فكانت : وغريهم عن عدد قبلهم 
بظهوره وإسالم أهلها دار إسالم وامرأته هند بنت عتبة كافرة مبكة ومكة يومئذ دار حرب مث قدم عليها يدعوها إىل 

قامت أياما قبل أن تسلم مث أسلمت وبايعت النيب صلى اهللا اإلسالم فأخذت بلحيته وقالت اقتلوا الشيخ الضال وأ
عليه و سلم فثبتا على النكاح وأخربنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل مكة وأسلم أكثر أهلها وصارت 

دار إسالم وأسلمت امرأة عكرمة بن أيب جهل وامرأة صفوان بن أمية وهرب زوجامها ناحية اليمن من طريق اليمن 
فرين إىل بلد كفر مث جاءا فأسلما بعد مدة وشهد صفوان حنينا كافرا فدخل دار اإلسالم بعد هربه منها وخرج كا

  منها كافرا فاستقرا على النكاح وكان ذلك كله ونساؤهم مدخول هبن مل تنقض عددهن 

جعفر املزكي ح وأخربنا أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن  - ١٣٨٤١
أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن جنيد قاال ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكري ثنا مالك عن بن شهاب أنه 

أن نساءكن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسلمن بأرضهن وهن غري مهاجرات وأزواجهن حني : بلغه 
بن املغرية وكانت حتت صفوان بن أمية وأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أسلمن كفار منهن ابنة الوليد 

أمية من اإلسالم فبعث إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بن عمه وهب بن عمري برداء رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ه فإن رضي أمرا قبله وإال و سلم أمانا لصفوان ودعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل اإلسالم وأن يقدم علي

سريه شهرين فلما قدم صفوان على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بردائه ناداه فذكر احلديث يف تسيريه مث 
رجوعه قال وخرج صفوان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو كافر وشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته 

عليه و سلم بينه وبني امرأته حىت أسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك مسلمة فلم يفرق رسول اهللا صلى اهللا 
  النكاح قال بن شهاب وكان بني إسالم صفوان وإسالم امرأته حنو من شهر 

أن أم حكيم بنت احلارث بن هشام وكانت حتت عكرمة بن أيب جهل : وهبذا اإلسناد عن بن شهاب  - ١٣٨٤٢
ا عكرمة بن أيب جهل من اإلسالم حىت قدم اليمن فارحتلت أم حكيم حىت أسلمت يوم الفتح مبكة وهرب زوجه

قدمت عليه باليمن ودعته إىل اإلسالم فأسلم وقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام الفتح فلما رآه رسول 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم وثب عليه فرحا وما عليه رداء حىت بايعه فثبتا على نكاحهما 

مل يبلغين أن امرأة هاجرت إىل اهللا ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار : وهبذا اإلسناد عن بن شهاب قال  - ١٣٨٤٣
الكفر إال فرقت هجرهتا بينها وبني زوجها إال أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدهتا وأنه مل يبلغنا أن امرأة 

  فرق بينها وبني زوجها إذا قدم وهي يف عدهتا 



ربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن حممد النسوي ثنا محاد بن شاكر ثنا حممد بن إمساعيل حدثين أخ - ١٣٨٤٤
كان املشركون على : إبراهيم بن موسى أنبأ هشام عن بن جريج قال وقال عطاء عن بن عباس رضي اهللا عنه قال 

ب أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركي أهل منزلتني من النيب صلى اهللا عليه و سلم واملؤمنني كانوا مشركي العر
عهد ال يقاتلهم وال يقاتلونه وكان إذا هاجرت امرأة من احلرب مل ختطب حىت حتيض وتطهر فإذا تطهرت حل هلا 

النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه أخرجه البخاري يف الصحيح هكذا ويف هذا داللة على أن الدار مل 
  تكن تفرق بينهما 

أخربنا أبو سهل أمحد بن حممد بن إبراهيم املهراين املزكي أنبأ أمحد بن سلمان البغدادي ثنا احلسن بن  - ١٣٨٤٥
: مكرم البزاز ثنا يزيد بن هارون أنبأ حممد بن إسحاق عن داود بن احلصني عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنه 

العاص بعد سنتني بنكاحها األول رواه أبو داود عن احلسن بن  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رد ابنته على أيب
  علي عن يزيد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو وأبو نصر  - ١٣٨٤٦
أمحد بن خالد ثنا  منصور بن احلسني بن حممد املفسر قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو زرعة الدمشقي ثنا

حممد بن إسحاق عن داود بن احلصني ح وحدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد 
اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال فحدثين داود بن احلصني عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

سلم زينب ابنته على أيب العاص بن الربيع على النكاح األول بعد ست سنني رد رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قال 
لفظ حديث أمحد بن خالد ويف رواية يونس بالنكاح األول مل حيدث شيئا بعد ست سنني ورواه أبو داود من حديث 

ص من اإلسالم مل سلمة بن الفضل وغريه عن بن إسحاق وهذا ألن بإسالمها مث هبجرهتا إىل املدينة وامتناع أيب العا
يتوقف نكاحها على انقضاء العدة حىت نزلت آية التحرمي للمسلمات على املشركني بعد صلح احلديبية مث بعد نزوهلا 
توقف نكاحها على انقضاء عدهتا فلم تلبث إال يسريا حىت أخذ أبو بصري وغريه أبا العاص أسريا وبعث به إىل املدينة 

رجع إىل مكة ورد ما كان عنده من الودائع وأظهر إسالمه فلم يكن بني توقف  فأجارته زينب رضي اهللا عنها مث
  نكاحها على انقضاء العدة وبني إسالمه إال اليسري 
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  سنن البيهقي الكربى: كتاب 
بيهقي : املؤلف  احلسني بن علي بن موسى أبو بكر ال بن   أمحد 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث األصبهاين الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان أنبأ أبو يعلى  - ١٣٨٤٧
أن النيب صلى : عن جده  املوصلي ثنا أبو خيثمة ثنا يزيد بن هارون أنبأ احلجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه

سلم رد ابنته إىل أيب العاص مبهر جديد ونكاح جديد    اهللا عليه و 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث قال قال أبو احلسن الدارقطين احلافظ هذا ال يثبت وحجاج ال حيتج  - ١٣٨٤٨
ت عنه البخاري رمحه به والصواب حديث بن عباس رضي اهللا عنهما وبلغين عن أيب عيسى الترمذي أنه قال سأل

اهللا فقال حديث بن عباس أصح يف هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب وحكى أبو عبيد عن حيىي بن سعيد 
ال يعبأ به  القطان أن حجاجا مل يسمعه من عمرو وإنه من حديث حممد بن عبد اهللا العرزمي عن عمرو فهذا وجه 

  : أحد يدري ما احلديث 

 احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد أخربنا أبو عبد اهللا - ١٣٨٤٩
بن عباس رضي اهللا عنه قال  أسلمت امرأة على عهد : اهللا بن موسى أنبأ إسرائيل عن مساك عن عكرمة عن 

سلم فقال  إين قد أسلمت النيب صلى اهللا عليه و سلم فتزوجت فجاء زوجها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  معها وعلمت بإسالمي معها فنزعها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من زوجها اآلخر وردها إىل زوجها األول 

وحدثنا الشيخ اإلمام أبو الطيب سهل بن حممد بن سليمان رمحه اهللا أنبأ حممد بن عبد اهللا بن علي  - ١٣٨٥٠
  بنحوه : أ أبو جعفر النفيلي ثنا خملد بن يزيد ثنا إسرائيل فذكره الدقاق ثنا حممد بن إبراهيم بن سعيد العبدي أنب

وأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا سليمان بن  - ١٣٨٥١
أن عمة عبد اهللا بن احلارث أسلمت وهاجرت وتزوجت وقد : معاذ الضيب عن مساك عن عكرمة عن بن عباس 

   ٢٩زوجها أسلم قبلها فردها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل زوجها األول واهللا أعلم كان 

  باب الرجل يسلم وحتته نصرانية

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو النضر الفقيه ثنا صاحل بن حممد البغدادي ثنا علي بن اجلعد ثنا  - ١٣٨٥٢
بن عوف وحتته أربع نسوة نصرانيات فأسلم أن هانئ بن قبيصة قدم امل: شعبة عن احلكم  دينة فنزل على 

   ٣٠وأقرهن عمر رضي اهللا عنه معه قال شعبة وسألت عنه بعض بين شيبان فقال قد اختلف علينا فيه 

  باب نكاح أهل الشرك وطالقهم قال الشافعي رمحه اهللا إذا اثبت رسول اهللا

يه يف سلم نكاح الشرك وأقر أهله عل  اإلسالم مل جيز واهللا أعلم إال أن يثبت طالق أهل الشرك صلى اهللا عليه و 
أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا عنبسة بن خالد  - ١٣٨٥٣



حدثين يونس بن يزيد قال قال حممد بن مسلم بن شهاب أخربين عروة بن الزبري أن عائشة زوج النيب صلى اهللا 
أن النكاح كان يف اجلاهلية على أربعة أحناء فنكاح منها نكاح الناس اليوم خيطب الرجل : ليه و سلم أخربته ع

إىل الرجل وليته فيصدقها مث ينكحها فذكر احلديث كما مضى أخرجه البخاري يف الصحيح واحتج الشافعي 
ل نكاحهما حيصنهما فكيف يذهب علينا رمحه اهللا بأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجم يهوديني زنيا فجع

  أن يكون ال حيلها وهو حيصنها 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو علي حامد بن حممد الرفاء أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا حممد بن  - ١٣٨٥٤
ما : سلم أيب نعيم ثنا هشيم حدثين املديين عن أيب احلويرث عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  ولدين من سفاح أهل اجلاهلية شيء ما ولدين إال نكاح كنكاح اإلسالم 

أخربنا الشريف أبو الفتح العمري أنبأ أبو احلسن بن فراس أنبأ أبو جعفر البصري ثنا سعيد بن  - ١٣٨٥٥
أنفسكم يف قوله تعاىل لقد جاءكم رسول من : عبد الرمحن املخزومي ثنا سفيان عن جعفر بن حممد عن أبيه 

عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم قال مل يصبه شيء من والدة اجلاهلية قال وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  خرجت من نكاح غري سفاح قال الشيخ رمحه اهللا وأبواه كانا مشركني بدليل ما 

ن بن سعيد الدارمي ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثما - ١٣٨٥٦
موسى بن إمساعيل ثنا محاد بن سلمة ح قال وأنا أبو بكر بن عبد اهللا واللفظ له ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر 

سلمة عن ثابت عن أنس  أن رجال قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا : بن أيب شيبة ثنا عفان ثنا محاد بن 
ار قال فلما قفى دعاه فقال إن أيب وأباك يف النار رواه مسلم يف الصحيح عن أيب رسول اهللا أين أيب قال يف الن

  بكر بن أيب شيبة 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس السياري ثنا أبو املوجه ثنا حيىي بن أيوب ثنا  - ١٣٨٥٧
ح قال وأخربين أبو الوليد الفقيه ثنا أمحد بن احلس ن بن عبد اجلبار ثنا حممد بن عباد ثنا مروان مروان بن معاوية 

: بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أيب حازم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
استأذنت ريب يف أن أستغفر ألمي فلم يأذن يل واستأذنته يف أن أزور قربها فأذن يل رواه مسلم يف الصحيح عن 

فاعتزلوا { باب إتيان احلائض قال اهللا تبارك وتعاىل  ٣١عياد مجاع أبواب إتيان املرأة  حيىي بن أيوب وحممد بن
أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن ثنا أبو العباس حممد  - ١٣٨٥٨} النساء يف احمليض وال تقربوهن حىت يطهرن 

بن عمر رضي اهللا عنه أرسل إىل  أن عبد اهللا: بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع 
عائشة رضي اهللا عنها يسأهلا هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت لتشدد عليها إزارها على أسفلها مث 

  يباشرها إن شاء هذا موقوف وقد روي مرسال وموصوال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

بن إبراهيم أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو نصر بن قتا - ١٣٨٥٩ دة قاال ثنا أبو عمرو بن جنيد ثنا حممد 
ما حيل : البوشنجي ثنا بن بكري ثنا مالك عن زيد بن أسلم أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 



يل من امرأيت وهي حائض فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لتشد عليها إزارها مث شأنك بأعالها هذا 
  مرسل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا يونس  - ١٣٨٦٠
أن : بن حممد ثنا عبد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم عن أيب النضر عن أيب سلمة عن عائشة رضي اهللا عنها 

ا حيل للرجل من املرأة يعين احلائض ق ال ما فوق اإلزار هذا موصول وقد النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل م
  روينا يف كتاب الطهارة فيه طريقني آخرين ومها يؤكدان هذه الرواية 

أخربنا أبو القاسم علي بن حممد بن علي األيادي املالكي ببغداد أنبأ أمحد بن يوسف بن خالد  - ١٣٨٦١
ربين شريك أخربين عطاء بن يسار عن النصييب ثنا عبيد بن عبد الواحد ثنا بن أيب مرمي أنبأ حممد بن جعفر أخ

كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حلاف واحد : عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا قالت 
ا شأنك فقلت حضت قال شدي عليك إزارك مث ادخلي    فانسللت فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم م

بن أيب الطاهر الدقاق ببغداد أنبأ عبد اهللا بن إبراهيم بن أيوب بن  أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد - ١٣٨٦٢
ماسي ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا عبد الواحد بن زياد ح وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن 

لشيباين ثنا عبد عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضيب ثنا مسدد ثنا عبد الواحد ثنا سليمان ا
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد أن يباشر املرأة : اهللا بن شداد عن ميمونة رضي اهللا عنها قالت 

من نسائه وهي حائض أمرها فأتزرت رواه البخاري يف الصحيح عن أيب النعمان عن عبد الواحد وقد ذكرنا 
هللا فخالفنا بعض الناس يف مباشرة الرجل امرأته وإتيانه إياها سائر ما روي يف كتاب احليض قال الشافعي رمحه ا

وهي حائض فقال قد روينا خالف ما رويتم فروينا أن خيلف موضع الدم مث ينال ما شاء وذكر حديثا ال يثبته 
   ٣٢أهل العلم باحلديث قال الشيخ رمحه اهللا قد روينا تلك األحاديث بأسانيدها يف كتاب احليض 

  وف على نسائه يف غسل واحد إذا حللنه أو على إمائهباب الرجل يط

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق بن أيوب الفقيه إمالء ثنا علي بن احلسني بن  - ١٣٨٦٣
أن : اجلنيد ثنا النفيلي عن مسكني بن بكري ثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي اهللا تعاىل عنه 

صلى اهللا عليه و سلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد رواه مسلم يف الصحيح عن احلسن بن  رسول اهللا
  أمحد بن أيب شعيب عن مسكني 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا  - ١٣٨٦٤
أن النيب صلى اهللا عليه و : ة عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتاد

سلم كان يطوف على نسائه يف غسل واحد قال معمر ولكن ال نشك أنه كان صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ بني 
   ٣٣ذلك واهللا أعلم بالصواب 



  باب اجلنب يتوضأ كلما أراد إتيان واحدة أو أراد العود قال الشافعي رمحه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد  -  ١٣٨٦٥وي فيه حديث وإن كان مما ال يثبت مثله اهللا قد ر
الفقيه ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا أبو كريب ثنا بن أيب زائدة عن عاصم عن أيب املتوكل عن أيب سعيد رضي اهللا 

سلم  ه مث أراد أن يعود فليتوضأ رواه مسلم يف إذا أتى أحدكم أهل: عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  الصحيح عن أيب كريب ورواه شعبة عن عاصم األحول وزاد فيه فإنه أنشط للعود 

أخربناه أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب طاهر الدقاق ببغداد ثنا أمحد بن عثمان اآلدمي ثنا عبد  - ١٣٨٦٦
عن عاصم األحول عن أيب املتوكل عن أيب سعيد اخلدري رضي الكرمي العاقويل ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة 

إذا أراد أحدكم العود فليتوضأ فإنه أنشط له إن كان الشافعي : اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  رمحه اهللا أراد هذا احلديث فهذا إسناده صحيح ولعله مل يقف على إسناده ولعله أراد ما 

لي الروذباري ثنا أبو بكر بن حممويه العسكري ثنا عبد اهللا بن حممد بن أيب أسامة أخربنا أبو ع - ١٣٨٦٧
احلليب ثنا املسيب يعين بن واضح ثنا املعتمر عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول 

ذا رواه املسيب بن إذا أتيت أهلك مث أردت أن تعود فتوضأ وضوءك للصالة ك: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  واضح وليس مبحفوظ 

وقد أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب  - ١٣٨٦٨
يمان عن ليث عن عاصم عن أيب املستهل عن عمر رضي اهللا عنه أن نيب  ثنا حممد بن أيب بكر ثنا املعتمر بن سل

إذا أتى أحدكم أهله فأراد أن يعود فليغسل فرجه هذا أصح وليث بن أيب سليم : ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم قا
  ال حيتج به ويف حديث أيب سعيد كفاية وقد روي يف الغسل بني ذلك حديث ليس بقوي 

أخربنا علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب أنبأ سليمان بن  - ١٣٨٦٩
أن رسول اهللا صلى اهللا : بن سلمة عن عبد الرمحن بن أيب رافع عن عمته سلمى عن أيب رافع  حرب ثنا محاد

عليه و سلم طاف على نسائه مجع فاغتسل عند كل امرأة منهن غسال فقلت يا رسول اهللا أال جعلته غسال 
   ٣٤واحدا قال هذا أزكى وأطهر وأطيب واهللا أعلم 

  باب اجلنب يريد أن ينام

نا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ دعلج بن أمحد بن دعلج ثنا إبراهيم بن أخرب - ١٣٨٧٠
: علي وموسى بن أيب خزمية قاال ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر قال 

صيبه اجلنابة من الليل فقال له رسول ذكر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه ت
اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ واغسل ذكرك مث من رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن 

بن حيىي    مالك ورواه مسلم عن حيىي 



ا عبد وأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة ثن - ١٣٨٧١
يا رسول اهللا تصيبين اجلنابة من : اهللا بن دينار قال مسعت بن عمر رضي اهللا عنه يقول قال عمر رضي اهللا عنه 

  الليل فكيف أصنع قال اغسل ذكرك وتوضأ مث ارقد 

أخربنا حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة  - ١٣٨٧٢
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : كم عن إبراهيم عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت عن احل

   ٣٥إذا كان جنبا فأراد أن ينام أو يأكل توضأ أخرجه مسلم يف الصحيح من أوجه عن شعبة 

  باب االستتار يف حال الوطء

بن عبد أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ  - ١٣٨٧٣ أبو علي حامد بن حممد الرفاء أنبأ علي 
العزيز ثنا أبو غسان ثنا مندل بن علي عن األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

إذا أتى أحدكم أهله فليستتر وال يتجردان جترد العريين تفرد به مندل بن علي وليس بالقوي وهو وإن : و سلم 
تا فمحمود يف األخالق قال الشافعي رمحه اهللا وأكره أن يطأها واألخرى تنظر ألنه ليس من التستر مل يكن ثاب

  وال حممود األخالق وال يشبه العشرة باملعروف وقد أمر أن يعاشرها باملعروف 

عبيد أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز قال قال أبو  - ١٣٨٧٤
يف الرجل جيامع امرأته واألخرى تسمع قال كانوا يكرهون الوجس حدثناه عباد : رمحه اهللا يف حديث احلسن 

بن العوام عن غالب القطان عن احلسن قال أبو عبيد الوجس هو الصوت اخلفي وقد روي يف مثل هذا من 
ل وأما حديث بن عباس أنه كان ينام الكراهة ما هو أشد منه وهو يف بعض طرق احلديث حىت الصيب يف املهد قا

بني جاريتني مسعت عباد بن العوام حيدثه عن أيب شيبة قال مسعت عكرمة حيدث عن بن عباس رضي اهللا عنه أنه 
   ٣٦كان ينام بني جاريتني قال أبو عبيد وإمنا هذا عندي على النوم ليس على اجلماع 

  باب ما يكره من ذكر الرجل إصابته أهله

ربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب مبكة ثنا احلسن بن حممد أخ - ١٣٨٧٥
بن سعد قال  بن الصباح الزعفراين ثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عمر بن محزة العمري ثنا عبد الرمحن 

إن أعظم األمانة عند اهللا : لم مسعت أبا سعيد اخلدري رضي اهللا عنه يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
يوم القيامة رجل يفضي إىل امرأة وتفضي إليه مث يفشي سرها رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

  عن مروان 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  - ١٣٨٧٦
أتيت أبا هريرة : بن زريع ثنا اجلريري عن أيب نضرة قال حدثين شيخ من الطفاوة قال  حممد بن أيب بكر ثنا يزيد

رضي اهللا عنه باملدينة فلم أر رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أشد تشمريا وال أقوم على 



فيه قال وخلفه  ضيف منه مسعته يقول هنضت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت أتى مقامه الذي يصلي
صفان من رجال وصف من نساء أو صفان من نساء وصف من رجال فأقبل علينا بوجهه فقال إن نساين 

الشيطان شيئا من صاليت فليسبح الرجال ولتصفق النساء فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم ينس شيئا 
إذا أتى أهله أغلق عليه بابه وألقى عليه ستره من صالته فقال جمالسكم جمالسكم ما منكم رجل يستتر بستر اهللا 

قالوا إنا لنفعل ذلك قال مث جيلس فيقول فعلت بصاحبيت كذا وفعلت كذا فسكتوا فقال هل منكن من تفعل 
ذلك قال فسكنت فجثت فتاة أحسبه قال كعاب على إحدى ركبتيها فتطاولت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و 

رسول اهللا إهنم ليتحدثون وإهنن ليتحدثن فقال هل تدرون ما مثل من فعل ذلك  سلم لرياها فقالت إي واهللا يا
مثل الشيطان والشيطانة لقي أحدمها صاحبه يف سكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون وقال أال ال يفضني 

ال ما وجد رحيه رجل إىل رجل وال امرأة إىل امرأة إال إىل ولد أو والد وقال الثالثة فنسيتها مث قال إن طيب الرج
  ومل يظهر لونه أال إن طيب النساء ما ظهر لونه ومل جيد رحيه 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا أمحد بن عيسى  - ١٣٨٧٧
هللا عنه أن املصري ثنا عبد اهللا بن وهب عن عمرو بن احلارث عن أيب السمح عن أيب اهليثم عن أيب سعيد رضي ا

الشياع حرام قال حنبل قال أبو عبد اهللا يعين أمحد بن حنبل بن هليعة يقول : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
   ٣٧الشياع يعين املفاخرة باجلماع قال وقال بن وهب السباع يريد جلود السباع 

  باب إتيان النساء يف أدبارهن

بن أيب عيسى  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو - ١٣٨٧٨ عبد اهللا حممد بن يعقوب إمالء ثنا علي بن احلسن 
ثنا أبو نعيم ثنا سفيان ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا بن بشار ثنا عبد الرمحن 

 فرجها من إن اليهود يقولون إذا جامع الرجل أهله يف: ثنا سفيان عن حممد بن املنكدر قال مسعت جابرا يقول 
لفظ حديث عبد } نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم { ورائها كان ولده أحول فأنزل اهللا عز و جل 

الرمحن بن مهدي ويف حديث أيب نعيم كانت اليهود يقولون إذا جامع الرجل أهله من ورائها جاء الولد أحول 
  اه مسلم عن حممد بن املثىن عن عبد الرمحن فنزلت فذكر اآلية رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم ورو

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم  - ١٣٨٧٩
قالت : بن مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال 

نساؤكم { ى الرجل امرأته باركة جاء الولد أحول فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فنزلت اليهود إذا أت
  رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن مثىن عن وهب بن جرير } حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم 

ثنا قتيبة بن  أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن شاذان - ١٣٨٨٠
كانت اليهود تقول من أتى : سعيد ثنا سفيان عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال 

رواه مسلم } نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم { امرأته يف قبلها من دبرها كان الولد أحول فنزلت 
  يف الصحيح عن قتيبة وغريه 



سن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل القاضي وزياد بن أخربنا أبو احل - ١٣٨٨١
اخلليل وعثمان بن عمر قالوا ثنا مسدد أنبأ أبو عوانة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن سهل 

بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا  البخاري ثنا قيس بن أنيف ثنا قتيبة بن سعيد ثنا أبو عوانة ثنا حممد 
نساؤكم { قالت اليهود إمنا يكون احلول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها فأنزل اهللا عز و جل : عنهما قال 

من بني يديها ومن خلفها وال يأتيها إال يف املأتى رواه مسلم يف الصحيح } حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم 
  عن قتيبة بن سعيد 

أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو النضر الفقيه ثنا أبو بكر بن رجاء ثنا حممد بن أيب بكر  أخربنا - ١٣٨٨٢
وهارون بن عبد اهللا قاال ثنا وهب بن جرير ح وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب 

أيب عن النعمان بن راشد عن الزهري  ثنا أمحد بن سلمة ثنا عبيد اهللا بن سعيد أبو قدامة ثنا وهب بن جرير ثنا
قالت اليهود إذا أتى الرجل امرأته جمببة كان الولد : عن بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال 

إن شاء جمبية وإن شاء غري جمبية غري أن ذلك يف } نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم { أحول فنزلت 
  دامة رواه مسلم يف الصحيح عن عبيد اهللا بن سعيد صمام واحد لفظ حديث أيب ق

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب ثنا حفص بن  - ١٣٨٨٣
عمر الرقي ثنا قبيصة ح قال وأنا بن كيسان ثنا أبو حذيفة قاال ثنا سفيان عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن 

سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم عبد الرمحن  بن سابط عن حفصة بنت عبد الرمحن بن أيب بكر عن أم 
ملا قدم املهاجرون املدينة تزوجوا يف األنصار فكانوا جيبوهنن وكانت األنصار ال تفعل ذلك فقالت امرأة : قالت 

فسألته فدعاها فقرأ عليها منهن لزوجها حىت أسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتته فاستحيت منه 
  نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم صماما واحدا 

وأخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد  - ١٣٨٨٤
القاسم أن عبد املصري ثنا عبد اهللا بن أيب مرمي حدثين سعيد بن أيب مرمي أخربين حيىي بن أيوب حدثين روح بن 

اهللا بن عثمان بن خثيم حدثه عن عبد الرمحن بن سابط عن حفصة بنت عبد الرمحن عن أم سلمة زوج النيب 
سلم  إن امرأة دخلت عليها تسأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الرجل يأيت املرأة جمباة : صلى اهللا عليه و 

فأخربته أم سلمة فقال ردوها علي فقال نساؤكم فدخل النيب صلى اهللا عليه و سلم فاستحيت فسأل عنها 
  حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم يأتيها مقبلة ومدبرة يف سر واحد يعين يف ثقب واحد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو النضر الفقيه وأبو احلسن العنزي قاال ثنا عثمان بن سعيد  - ١٣٨٨٥
سلمة ثنا حممد بن إسحاق عن أبان بن صاحل عن الدارمي ثنا أبو األصبغ عبد العزيز بن  حيىي احلراين ثنا حممد بن 

إمنا كان هذا احلي من األنصار وهم : جماهد عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال ان بن عمر واهللا يغفر له وهلم 
فعلهم  أهل وثن مع هذا احلي من يهود وهم أهل كتاب كانوا يرون هلم فضال عليهم فكانوا يقتدون بكثري من

وكان من أمر أهل الكتاب أن ال يأتوا النساء إال على حرف واحد وذلك أستر ما تكون املرأة وكان هذا احلي 



من األنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا احلي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون 
رجل منهم امرأة من األنصار فذهب  منهن مقبالت ومدبرات ومستلقيات فلما قدم املهاجرون املدينة تزوج

يصنع هبا ذلك فأنكرت عليه وقالت إمنا كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإال فاجتنبين حىت شرى أمرمها فبلغ 
} نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم { ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فأنزل اهللا تبارك وتعاىل 

ك موضع الولد ورواه أيضا عبد الرمحن بن حممد احملاريب عن حممد بن مقبالت ومدبرات ومستلقيات يعين بذل
  إسحاق مسع أبان بن صاحل فذكره مبعناه وقال بعد أن يكون يف الفرج 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبا عبد الوهاب  - ١٣٨٨٦
فسألته عن : ن أبان بن صاحل عن جماهد قال قرأت على بن عباس القرآن مرتني بن عطاء أنبأ حممد بن إسحاق ع

فقال ائتها من حيث حرمت عليك يقول من حيث } نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم { هذه اآلية 
  يكون احليض والولد 

عقوب ثنا أبو علي احلسن وأخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن ي - ١٣٨٨٧
يف قوله تعاىل نساؤكم : بن مكرم ثنا عثمان بن عمر أنبأ بن جريج عن عطاء عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

  حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم قال توتى مقبلة ومدبرة يف الفرج 

يد ثنا عبد اهللا بن صاحل أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو احلسن الطرائفي ثنا عثمان بن سع - ١٣٨٨٨
طلحة عن بن عباس  بن أيب  يف قوله تعاىل فأتوا حرثكم أىن شئتم يعىن باحلرث : عن معاوية بن صاحل عن علي 

الفرج يقول تأتيه كيف شئت مستقبلة أو مستدبرة على أي ذلك أردت بعد أن ال جتاوز الفرج إىل غريه وهو 
  قوله من حيث أمركم اهللا 

بو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور البضروي أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد أخربنا أ - ١٣٨٨٩
: العزيز بن حممد عن يزيد بن عبد اهللا بن أسامة بن اهلاد عن حممد بن كعب عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

  ائت حرثك من حيث نباته 

لعباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم ثنا أبو ا - ١٣٨٩٠
الشافعي أنبأ عمي حممد بن علي بن شافع أخربين عبد اهللا بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن اجلالح 

أن رجال : أو عن عمرو بن فالن بن أحيحة بن اجلالح قال الشافعي رمحه اهللا أنا شككت عن خزمية بن ثابت 
 عليه و سلم عن إتيان النساء يف أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته يف دبرها فقال النيب صلى سأل النيب صلى اهللا

سلم حالل فلما وىل الرجل دعاه أو أمر به فدعى فقال كيف قلت يف أي اخلربتني أو يف أي اخلرزتني  اهللا عليه و 
بلها فنعم أما من دبرها يف دبرها فال إن اهللا ال يستحيي من احلق ال تأتوا  أو يف أي اخلصفتني أمن دبرها يف ق

النساء يف أدبارهن قال الشافعي رمحه اهللا عمي ثقة وعبد اهللا بن علي ثقة وقد أخربين حممد عن األنصاري 
  احملدث هبا أنه اثىن عليه خريا وخزمية ممن ال يشك عامل يف ثقته فلست أرخص فيه بل أهنى عنه 



أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أبو حممد محد بن حممد  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ - ١٣٨٩١
الشافعي ثنا عمي يعين إبراهيم بن حممد بن العباس ثنا جدي حممد بن علي قال كنت عند حممد بن كعب 
عبد  القرظي فجاءه رجل فقال يا أبا عمرو ما تقول يف إتيان املرأة يف دبرها فقال هذا شيخ من قريش فسله يعين

اهللا بن علي بن السائب قال وكان عبد اهللا مل يسمع يف ذلك شيئا قال اللهم قذر ولو كان حالال مث إن عبد اهللا 
بن علي لقي عمرو بن أحيحة بن اجلالح فقال هل مسعت يف إتيان املرأة يف دبرها شيئا فقال أشهد لسمعت 

ليه و سلم شهادته بشهادة رجلني يقول جاء رجل الذي جعل رسول اهللا صلى اهللا ع: خزمية بن ثابت األنصاري 
  إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وذكر باقي احلديث بنحوه ولعبد اهللا بن علي بن السائب فيه إسناد آخر 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب  - ١٣٨٩٢
بن وهب أخربين عمرو بن احلارث أن سعيد بن أيب هالل حدثه أن عبد اهللا بن  القاضي ثنا أمحد بن عيسى ثنا

علي بن السائب حدثه أن حصني بن حمصن اخلطمي حدثه أن هرمي اخلطمي حدثه أن خزمية بن ثابت رضي اهللا 
ساء يف إن اهللا ال يستحيي من احلق فال تأتوا الن: عنه حدثه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  أدبارهن 

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد احلميد احلارثي أنبأ  - ١٣٨٩٣
أبو أسامة عن الوليد بن كثري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن احلصني اخلطمي عن عبد امللك بن عمرو بن قيس 

ة بن ثابت رضي اهللا عنه يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و اخلطمي عن هرمي بن عبد اهللا قال مسعت خزمي
  إن اهللا ال يستحيي من احلق ال تأتوا النساء يف أعجازهن : سلم يقول 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد  - ١٣٨٩٤
 بن أسامة بن اهلاد عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن حصني عن هرمي بن عبد العزيز بن حممد عن يزيد بن عبد اهللا

إن اهللا ال يستحيي من : اهللا الواقفي عن خزمية بن ثابت رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
بن عيينة عن بن اهلاد احلق ال تأتوا النساء يف أدبارهن قصر به بن اهلاد فلم يذكر فيه عبد امللك بن عمرو ورواه 

  فأخطأ يف إسناده 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق بن أيوب الفقيه أنبأ بشر بن موسى ثنا  - ١٣٨٩٥
احلميدي ثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن اهلاد عن عمارة بن خزمية بن ثابت عن أبيه رضي اهللا عنه قال قال 

  إن اهللا ال يستحيي من احلق ال تأتوا النساء يف أدبارهن : ليه و سلم رسول اهللا صلى اهللا ع

أخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال مسعت حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم  - ١٣٨٩٦
احلديث قال الشيخ رمحه اهللا مدار هذا : يقول مسعت الشافعي رمحه اهللا يقول غلط سفيان يف حديث بن اهلاد 

على هرمي بن عبد اهللا وليس لعمارة بن خزمية فيه أصل إال من حديث بن عيينة وأهل العلم باحلديث يرونه 
  خطأ واهللا أعلم 



أخربنا أبو علي احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن شاذان أنبأ أبو أمحد محزة بن حممد بن العباس ثنا  - ١٣٨٩٧
احلضرمي ومسلم بن إبراهيم واللفظ للحضرمي قاال ثنا وهيب بن  العباس بن حممد الدوري ثنا أمحد بن إسحاق

خالد صاحب الكرابيسي ثنا محيد بن قيس عن هرمي عن خزمية بن ثابت رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه 
ال تأتوا النساء يف أدبارهن : و سلم قال    استحيوا فإن اهللا ال يستحيي من احلق 

د اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية أخربنا أبو حممد عب - ١٣٨٩٨
عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن عبد اهللا بن هرمي عن خزمية بن ثابت رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 

سلم  ة يف اسم إن اهللا ال يستحيي من احلق ال تأتوا النساء يف أعجازهن غلط حجاج بن أرطأ: صلى اهللا عليه و 
  الرجل فقلب امسه اسم أبيه 

بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن هرمي بن عبد اهللا عن خزمية بن ثابت رضي  - ١٣٨٩٩ وقد رواه مثىن 
إن اهللا ال يستحيي من احلق ال تأتوا النساء يف أدبارهن : اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

بأ أمحد بن عبيد ثنا عبيد بن شريك ثنا بن عفري ثنا حيىي بن أيوب عن املثىن بن أخربناه علي بن أمحد بن عبدان أن
  الصباح فذكره ولعمرو بن شعيب فيه إسناد آخر 

أخربناه أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا مهام عن قتادة  - ١٣٩٠٠
تلك : بن عمرو رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اهللا 
  اللوطية الصغرى يعين إتيان املرأة يف دبرها 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام ثنا عفان ثنا وهيب ثنا سهيل بن أيب  - ١٣٩٠١
ن حيىي أنبأ أبو احلسن بن صبيح اجلوهري ثنا عبد اهللا بن صاحل ح وأخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد ب

حممد بن شريويه ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن سهيل بن أيب صاحل عن احلارث بن خملد 
ال ينظر اهللا يوم القيامة إىل رجل أتى : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  امرأته يف دبرها ويف رواية وهيب ال ينظر اهللا إىل رجل أتى امرأته يف دبرها 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا أمحد بن علي بن املثىن ثنا إبراهيم بن احلجاج ثنا  - ١٣٩٠٢
النيب صلى اهللا عليه و محاد بن سلمة عن حكيم األثرم عن أيب متيمة اهلجيمي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن 

من أتى كاهنا فصدقه مبا يقول ومن أتى امرأة يف دبرها ومن أتى أمرأة حائضا فقد بريء مما أنزل اهللا : سلم قال 
سلم تابعه عبد الرمحن بن مهدي عن محاد    على حممد صلى اهللا عليه و 

بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن وأبو سعيد - ١٣٩٠٣
حممد بن يعقوب ثنا أبو جعفر بن املنادي ثنا يونس بن حممد ثنا يعقوب القمى عن جعفر بن أيب املغرية عن سعيد 

جاء عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : بن جبري عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 



 هلكت قال وما الذي أهلكك قال حولت رحلي الليلة فلم يرد عليه شيئا مث أوحى و سلم فقال يا رسول اهللا
  اهللا إليه نساؤكم حرث لكم أقبل وأدبر واتق الدبر واحليضة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن  - ١٣٩٠٤
عن سفيان عن عاصم األحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سالم عن علي عاصم ثنا احلسني بن حفص 

سلم أن يأتوا النساء يف أدبارهن فإن اهللا ال يستحيي من احلق : بن طلق قال    هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ثنا أسيد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ١٣٩٠٥
سأل رجل : عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان عن الصلت بن هبرام عن أيب املعتمر عن أيب اجلويرية قال 

أتأتون الفاحشة ما سبقكم هبا من { عليا رضي اهللا عنه عن ذلك فقال سفلت سفل اهللا بك أما مسعت اهللا يقول 
اجلويرية وهو عبد الرمحن بن مسعود العبدي عن أيب  والصواب عن الصلت بن هبرام عن أيب} أحد من العاملني 

  املعتمر قال سأل رجل عليا رضي اهللا عنه وهو على املنرب عن إتيان النساء يف أدبارهن فذكره 

وكذلك رواه أبو أسامة وغريه عن الصلت بن هبرام عن عبد الرمحن بن مسعود العبدي عن أيب  - ١٣٩٠٦
اهللا إجازة أن أبا علي احلافظ أخربهم أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا بن أيوب احملرمي  املعتمر وهو فيما أنبأين أبو عبد

  فذكره : ثنا سعيد بن حممد اجلرمي ثنا أبو أسامة 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا  - ١٣٩٠٧
شهدت القادسية وأنا غالم أو يافع :  الشقري حدثين أبو القعقاع قال إمساعيل بن إبراهيم أخربين أبو عبد اهللا

قال جاء رجل إىل عبد اهللا فقال آيت امرأيت كيف شئت قال نعم قال وحيث شئت قال نعم قال وأىن شئت قال 
  نعم ففطن له الرجل فقال إنه يريد أن يأتيها يف مقعدهتا فقال ال حماش النساء عليكم حرام 

ربنا أبو علي احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد أنبأ محزة بن حممد بن العباس ثنا أخ - ١٣٩٠٨
العباس بن حممد ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب بن خالد ثنا داود بن أيب هند عن عكرمة عن بن عباس رضي 

  كان يعيب النكاح يف الدبر عيبا شديدا : اهللا عنهما أنه 

بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب أخربنا أبو ع - ١٣٩٠٩ بد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي 
سألت سعيدا عن الرجل يأيت املرأة يف دبرها فأخربنا عن قتادة عن عقبة بن وساج عن أيب : بن عطاء قال 

   ٣٨الدرداء قال وهل يفعل ذلك إال كافر 

  باب االستمناء

 تبارك وتعاىل والذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم قال الشافعي رمحه اهللا قال اهللا
فإهنم غري ملومني فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون قال الشافعي رمحه اهللا فال حيل العمل بالذكر إال يف 

  زوجة أو ملك ميني فال حيل االستمناء واهللا أعلم 



ه وأبو بكر القاضي قاال أنبأ حاجب بن أمحد الطوسي ثنا عبد الرحيم بن أخربنا أبو طاهر الفقي - ١٣٩١٠
منيب ثنا يزيد بن هارون أنبأ سفيان الثوري عن عمار الدهين عن مسلم البطني عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

  نكاح األمة خري منه وهو خري من الزنا هذا مرسل موقوف : أنه سئل عن اخلضخضة قال 

بو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ أخربنا أ - ١٣٩١١
أن غالما أتاه فجعل القوم يقومون : جعفر بن عون أنبأ األجلح عن أيب الزبري عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

شيء ما أجلسه فلما خال  والغالم جالس فقال له بعض القوم قم يا غالم فقال بن عباس رضي اهللا عنهما دعوه
قال يا بن عباس إين غالم شاب أجد غلمة شديدة فأدلك ذكري حىت أنزل فقال بن عباس خري من الزنا ونكاح 

   ٤٨األمة خري منه 

  مجاع أبواب األنكحة اليت هنى عنها

 )١   

  باب الشغار

أيب إسحاق املزكي قالوا أنبأ  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن - ١٣٩١٢
أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ عبد اهللا بن وهب بن مسلم أن مالك بن 
أنس أخربه ح وأخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ 

عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عبد  مالك ح وأخربنا حممد بن
اهللا بن يوسف ثنا مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حيىي بن منصور ثنا حممد بن عبد السالم ثنا حيىي بن 

صلى اهللا عليه و سلم هنى عن  أن رسول اهللا: حيىي قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما 
الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل اآلخر ابنته وليس بينهما صداق ومل يذكر حيىي 

  الرجل اآلخر رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد بن مسرهد ثنا حيىي بن  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن - ١٣٩١٣
سلم هنى عن الشغار قلت : عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

لنافع ما الشغار قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغري صداق وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغري صداق 
 الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن زهري وغريه عن حيىي بن سعيد ورواه أيضا أيوب رواه البخاري يف

  السختياين وعبد الرمحن السراج عن نافع دون التفسري 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا موسى بن هارون ثنا أبو  - ١٣٩١٤
و أسامة عن عبيد اهللا عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال بكر بن أيب شيبة ثنا بن منري وأب

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الشغار زاد بن منري والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجين ابنتك : 



عبيد اهللا  وأزوجك ابنيت وزوجين أختك وأزوجك أخيت رواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة ورواه عبدة عن
  وزاد فيه وال صداق بينهما 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو  - ١٣٩١٥
العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حجاج بن حممد قال قال بن جريج أخربين أبو الزبري 

هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الشغار رواه مسلم يف : اهللا رضي اهللا عنه يقول أنه مسع جابر بن عبد 
  الصحيح عن هارون بن عبد اهللا عن حجاج بن حممد 

أنبأين أبو عبد اهللا احلافظ إجازة ثنا أبو الوليد ثنا السراج ثنا الفضل بن يعقوب ثنا سعيد بن أيب  - ١٣٩١٦
هنى النيب صلى اهللا عليه و : يج أن أبا الزبري حدثهم عن جابر بن عبد اهللا قال مرمي ثنا نافع بن يزيد ثنا بن جر

  سلم عن الشغار والشغار أن ينكح هذه هبذه بغري صداق بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه 

ىي بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حي - ١٣٩١٧
ال شغار يف : معني ثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

اإلسالم ورواه أيضا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأوالد وائل بن حجر 
  عن آبائهم عن وائل بن حجر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا حممد بن حيىي بن فارس ثنا  - ١٣٩١٨
أن العباس بن عبد اهللا بن : يعقوب بن إبراهيم ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين عبد الرمحن بن هرمز األعرج 

نا جعال صداقا فكتب معاوية إىل مروان العباس أنكح عبد الرمحن بن احلكم ابنته وأنكحه عبد الرمحن ابنته وكا
   ٢يأمره بالتفريق بينهما وقال يف كتابه هذا الشغار الذي هنى عنه النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  باب نكاح املتعة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ حممد بن عبيد ح  - ١٣٩١٩
ان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان النيسابوري ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا وأخربنا أبو عثم

بن عبيد قاال ثنا إمساعيل عن قيس عن عبد اهللا بن مسعود رضي  إبراهيم بن عبد اهللا ثنا يزيد بن هارون وحممد 
ا نس: اهللا عنه قال  ا نغزو مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وليس معن اء فقلنا أال خنتصي فنهانا رسول اهللا كن

سلم عن ذلك ورخص لنا أن ننكح املرأة بالثوب إىل أجل لفظ حديث أيب عثمان ويف حديث  صلى اهللا عليه و 
أيب عبد اهللا مث رخص لنا يف أن نتزوج املرأة بالثوب إىل أجل مث قرأ عبد اهللا يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات 

  اآلية أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من أوجه عن إمساعيل بن أيب خالد ما أحل اهللا لكم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان  - ١٣٩٢٠
مسعود رضي اهللا  أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال مسعت عبد اهللا بن



ا نغزو مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وليس معنا نساء فأردنا أن خنتصي فنهانا عن ذلك : عنه يقول  كن
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث رخص لنا أن ننكح املرأة إىل أجل بالشيء زاد أبو عبد اهللا يف روايته بإسناده 

يف نكاح املتعة ومل يوقت شيئا يدل أهو قبل خيرب أو بعدها وأشبه  قال قال الشافعي ذكر بن مسعود اإلرخاص
سلم عن املتعة أن يكون واهللا أعلم ناسخا  حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف هني النيب صلى اهللا عليه و 

  له قال الشيخ رمحه اهللا وقد روي يف حديث بن مسعود أنه قال كنا وحنن شباب 

بد اهللا احلافظ ثنا عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا حممد بن أيوب أنبأ أبو بكر بن أيب شيبة أخربناه أبو ع - ١٣٩٢١
كنا وحنن شباب فقلنا : ثنا وكيع عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال 

ل مث قرأ عبد اهللا يا أيها الذين آمنوا يا رسول اهللا أال خنتصي قال ال مث رخص لنا أن ننكح املرأة بالثوب إىل أج
ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة قال الشيخ ويف هذه الرواية 

ما دل على كون ذلك قبل فتح خيرب أو قبل فتح مكة فإن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه تويف سنة اثنتني 
ان يوم مات بن بضع وستني سنة وكان الفتح فتح خيرب يف سنة سبع من اهلجرة وفتح وثالثني من اهلجرة وك

مكة سنة مثان فعبد اهللا سنة الفتح كان بن أربعني سنة أو قريبا منها والشباب قبل ذلك وقد هنى رسول اهللا 
سلم عن متعة النساء زمن خيرب    صلى اهللا عليه و 

محد بن احلسن القاضي وأبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن وذلك بني فيما أخربنا أبو بكر أ - ١٣٩٢٢
حيىي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين مالك بن أنس 

و ويونس بن يزيد وأسامة بن زيد أن بن شهاب حدثهم عن عبد اهللا واحلسن ابين حممد بن علي ح وأخربنا أب
عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع 
بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن 

ن شهاب عن عبد اهللا واحلسن ابين حممد بن علي عن أبيهما قتيبة ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن ب
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن متعة النساء يوم خيرب وعن : عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

أكل حلوم احلمر األنسية لفظ حديث الشافعي وحيىي بن حيىي ويف رواية بن وهب هنى يوم خيرب عن متعة النساء 
وم احلمر األهلية رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف وغريه عن مالك ورواه مسلم عن وعن حل

  حيىي بن حيىي عن مالك وعن أيب الطاهر وحرملة عن بن وهب عن يونس 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا حممد بن أيوب أنبأ مسدد ثنا  - ١٣٩٢٣
أن عليا : عن عبيد اهللا بن عمر قال حدثين الزهري عن احلسن وعبد اهللا ابين حممد بن علي عن أبيهما  حيىي

رضي اهللا عنه قيل له أن بن عباس رضي اهللا عنهما ال يرى مبتعة النساء بأسا فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
يف الصحيح عن مسدد وأخرجه مسلم من  و سلم هنى عنها يوم خيرب وعن حلوم احلمر األنسية رواه البخاري

  وجه آخر عن عبيد اهللا بن عمر 



أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة  - ١٣٩٢٤
أبيهما ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن احلسن بن حممد وعبد اهللا بن حممد عن 

أما علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أن عليا رضي اهللا عنه قال البن عباس رضي اهللا عنهما أنه رجل تائه 
سلم هنى عن املتعة وعن حلوم احلمر األهلية رواه البخاري يف الصحيح عن مالك بن إمساعيل عن بن عيينة وزاد 

بن عيينة وبن عيينة يذهب يف رواية احلميدي عنه إىل أن يف آخر احلديث زمن خيرب ورواه مسلم عن مجاعة عن 
  هذا التاريخ إمنا هو يف النهي عن حلوم احلمر األهلية ال يف النهي عن نكاح املتعة 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن  - ١٣٩٢٥
ا الزهري ثنا حسن وعبد اهللا ابنا حممد بن علي وكان حسن أرضى من عبد اهللا سفيان ثنا احلميدي ثنا سفيان ثن

إن النيب صلى اهللا عليه و : عن أبيهما أن عليا رضي اهللا عنه قال البن عباس رضي اهللا عنهما إنك امرؤ تائه 
احلمر األهلية  سلم هنى عن نكاح املتعة وعن حلوم احلمر األهلية زمن خيرب قال سفيان يعين أنه هنى عن حلوم

زمن خيرب ال يعين نكاح املتعة قال الشيخ رمحه اهللا وهذا الذي قاله سفيان حمتمل فلوال معرفة علي بن أيب طالب 
رضي اهللا عنه بنسخ نكاح املتعة وإن النهي عنه كان البتة بعد الرخصة ملا أنكره علي بن عباس رضي اهللا عنهما 

  خيرب واهللا أعلم وروى بن عمر حترميها يوم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قالوا ثنا أبو العباس  - ١٣٩٢٦
حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين عمر بن حممد بن زيد بن عبد اهللا بن 

بن عبد اهللا أن رجال سأل عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما :  عمر بن اخلطاب عن بن شهاب قال أخربين سامل 
عن املتعة فقال حرام قال فإن فالنا يقول فيها فقال واهللا لقد علم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حرمها 
يوم خيرب وما كنا مسافحني قال الشيخ مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أذن يف نكاح املتعة زمن الفتح 

  ة مث حرمها إىل يوم القيامة وذلك بني فيما فتح مك

أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد اهللا احلافظ قاال ثنا علي بن محشاذ ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا أبو  - ١٣٩٢٧
النضر ثنا الليث ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد 

قال أذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : نا الليث عن الربيع بن سربة اجلهين عن أبيه سربة رضي اهللا عنه أنه ث
باملتعة فانطلقت أنا ورجل إىل امرأة من بين عامر كأهنا بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطيين فقلت 

ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إىل رداء صاحيب ردائي وقال صاحيب ردائي وكان رداء صاحيب أجود من 
أعجبها وإذا نظرت إيل أعجبتها مث قالت أنت ورداؤك تكفيين فكنت معها ثالثا مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء اليت يتمتع هبن فليخل سبيلها رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة 

  كر ليث بن سعد تارخيه وقد ذكره غريه بن سعيد ومل يذ

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا بشر بن  - ١٣٩٢٨
املفضل ح قال وأخربين أبو الوليد ثنا حممد بن سليمان ثنا أبو كامل ثنا بشر بن املفضل ثنا عمارة بن غزية ثنا 



أقام هبا مخسا وثالثني بني ليلة : الربيع بن سربة  أن أباه غزا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام فتح مكة ف
سلم يف متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ويل عليه فضل  ويوم قال فأذن لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

برد بن عمي فربد جديد غض يف اجلمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد أما بردي فخلق وأما 
حىت إذا كنا بأسفل مكة أو بأعالها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت 

ا برده فجعلت تنظر إىل الرجلني فإذا رآها صاحيب تنظر إيل عطفها وقال إن برد  وما تبذالن قال فنشر كل من
قول وبرد هذا ال بأس به ثالث مرات أو مرتني مث استمتعت منها فلم هذا خلق مح وبردي هذا جديد غض فت

سلم لفظ حديث مسدد رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كامل    خنرج حىت حرمها رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا زيد بن  - ١٣٩٢٩
حلباب ثنا عبد امللك بن الربيع بن سربة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن ا

سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا حيىي بن آدم ثنا إبراهيم بن سعد عن عبد امللك بن الربيع بن سربة عن أبيه عن 
املتعة عام الفتح حني دخلنا مكة مث مل خنرج منها حىت هنى عنه أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ب: جده قال 

  لفظ حديث إبراهيم رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو  - ١٣٩٣٠
بن عبد العزيز بن الربيع بن قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا حرملة 

سربة حدثين أيب عبد العزيز بن الربيع بن سربة بن معبد عن أبيه عن جده ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو 
ع بن سربة بن معبد قال بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ عبد العزيز بن الربي

أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام فتح مكة أمر : مسعت أيب الربيع بن سربة حيدث عن أبيه سربة بن معبد 
أصحابه بالتمتع من النساء فخرجت أنا وصاحب يل من بين سليم حىت وجدنا جارية من بين عامر كأهنا بكرة 

ردينا فجعلت تنظر فتراين أمجل من صاحيب وترى برد صاحيب عيطاء فخطبناها إىل نفسها وعرضنا عليها ب
ا ثالثا مث أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه  أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة مث اختارتين على صاحيب فكن معن

  و سلم بفراقهن لفظ حديث حيىي بن حيىي رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا عثمان بن عمر الضيب ثنا سلمة بن شبيب ح أخربنا علي بن أمحد بن  - ١٣٩٣١
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب وأبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ قاال ثنا إبراهيم 

عن عمر بن عبد  بن حممد الصيدالين ثنا سلمة بن شبيب ثنا حسن بن حممد بن أعني ثنا معقل عن بن أيب عبلة
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن املتعة قال إهنا حرام من يومكم : العزيز عن الربيع بن سربة عن أبيه 

أعطى شيئا فال يأخذه لفظ حديث أيب عبد اهللا ومل يذكر بن عبدان قوله ومن كان  هذا إىل يوم القيامة ومن كان 
  ن سلمة بن شبيب أعطى إىل آخره رواه مسلم يف الصحيح ع

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر  - ١٣٩٣٢
رأيت رسول اهللا : بن أيب شيبة ثنا عبده عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سربة عن أبيه رضي اهللا عنه قال 



سلم قائما بني الركن وال باب وهو يقول يا أيها الناس إين كنت أذنت لكم يف االستمتاع أال صلى اهللا عليه و 
وإن اهللا حرمها إىل يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها وال تأخذوا مما آتيتموهن شيئا رواه 
مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وكذلك رواه عبد اهللا بن منري عن عبد العزيز بن عمر دون ذكر 

  التاريخ فيه ورواه جعفر بن عون وأبو نعيم عن عبد العزيز بن عمر مؤرخا حبجة الوداع 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إسحاق بن احلسن احلريب  - ١٣٩٣٣
أهنم خرجوا مع رسول اهللا : ه ثنا أبو نعيم ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سربة أن أباه أخرب

سلم رجل من  سلم يف حجة الوداع حىت نزلوا بعسفان فقام إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و  صلى اهللا عليه و 
بين مدجل يقال له سراقة بن مالك أو مالك بن سراقة فقال يا رسول اهللا أقض قضاء كأمنا ولدوا اليوم قال إن 

رة فإذا أنتم قدمتم فمن تطوف بالبيت وبني الصفا واملروة حيل إال من كان اهللا ادخل عليكم يف حجتكم هذه عم
معه من اهلدي فلما أحللنا قال استمتعوا من هذه النساء واالستمتاع عندنا التزويج فعرضنا ذلك على النساء 

رجت أنا وبن عم فأبني إال أن يضربن بيننا وبينهن أجال فذكرنا ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال افعلوا فخ
يل معي برد ومعه برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه فأتينا امرأة فأعجبها برده وأعجبها شبايب قالت برد 
كربد فكان األجل بيين وبينها عشرا فبت عندها ليلة فأصبحت فخرجت فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

س كنت أذنت لكم يف االستمتاع من هذه النساء إال وإين قد قائم بني الركن واملقام وهو يقول يا أيها النا
  حرمت ذلك إىل يوم القيامة فمن بقي عنده منهن شيء فليخل سبيلها وال تأخذوا مما آتيتموهن شيئا 

بن عبد الوهاب أنبأ جعفر  - ١٣٩٣٤ وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد 
أهنم ساروا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : بد العزيز بن عمر حدثين الربيع بن سربة أن أباه حدثه بن عون أنبأ ع

و سلم حىت بلغوا عسفان فكلمه رجل من بين مدجل فذكر احلديث بنحوه وكذلك رواه مجاعة من األكابر كابن 
ن الربيع بن سربة أن ذلك جريج والثوري وغريمها عن عبد العزيز بن عمر وهو وهم منه فرواية اجلمهور ع

  كان زمن الفتح 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب  - ١٣٩٣٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : شيبة ثنا إمساعيل بن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سربة عن أبيه 

تح عن متعة النساء رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وكذلك رواه صاحل بن سلم هنى يوم الف
  كيسان عن الزهري وكذلك رواه الزهري عن الربيع بن سربة يف أصح الروايتني عنه 

أ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنب - ١٣٩٣٦
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن نكاح املتعة رواه : بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سربة عن أبيه 

  مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب وغريه عن سفيان ورواه احلميدي عن سفيان وزاد فيه عام الفتح 



بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر  - ١٣٩٣٧
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن نكاح املتعة عام : الزهري قال وأخربين الربيع بن سربة عن أبيه قال 

  الفتح ورواه إمساعيل بن أمية عن الزهري فقال يف حجة الوداع 

اود ثنا مسدد بن مسرهد ثنا عبد الوارث أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو د - ١٣٩٣٨
عن إمساعيل بن أمية عن الزهري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا فتذاكرنا متعة النساء فقال رجل 

سلم هنى عنها يف حجة الوداع : يقال له ربيع بن سربة أشهد على أيب أنه حدث  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
بن األكوع رضي اهللا عنه يف اإلذن فيه مث النهي عنه كذا قال ورواية اجلما عة عن الزهري أوىل وحديث سلمة 

  موافق حلديث سربة بن معبد 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو بن  - ١٣٩٣٩
افظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو نصر أمحد البختري ثنا حممد بن عبيد اهللا ح وأخربنا أبو عبد اهللا احل

بن أمحد الفامي قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبيد اهللا بن أيب داود املنادى ثنا يونس  بن علي 
بن حممد املؤدب ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة بن األكوع عن أبيه رضي اهللا عنه 

رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف متعة النساء عام أوطاس ثالثة أيام مث هنى عنها بعد رواه مسلم : ل قا
يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن يونس بن حممد وعام أوطاس وعام الفتح واحد فأوطاس وإن كانت 

ن ينسب إىل عام أحدمها أو إىل اآلخر ويف بعد الفتح فكانت يف عام الفتح بعده بيسري فما هنى عنه ال فرق بني أ
يه كان ثالثا مث وقع التحرمي كهو يف رواية سلمة بن األكوع  رواية سربة بن معبد ما دل على أن اإلذن ف

فروايتهما ترجع إىل وقت واحد مث إن كان اإلذن يف رواية سلمة بن األكوع بعد الفتح يف غزوة أوطاس فقد 
ها ومل يثبت اإلذن فيها بعد غزوة أوطاس فبقي حترميها إىل األبد واهللا أعلم فإن زعم نقل هنيه عنها بعد اإلذن في

زاعم أنه هني بضم النون وكسر اهلاء وأن املراد بالناهي يف حديث سلمة بن األكوع عمر بن اخلطاب رضي اهللا 
ى عنها بعد على أهنا إن كانت عنه فاحملفوظ عندنا مث هنى بفتح اهلاء والنون ورأيته يف كتاب بعضهم باأللف مث هن

الرواية هني بضم النون وكسر اهلاء فيحتمل أن يكون املراد بالناهي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحيتمل 
عمر رضي اهللا عنه ورواية الربيع بن سربة عن أبيه قاطعة بأن الناهي عنها يف هذا العام رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  اية من أهبمه و سلم فتكون أوىل من رو

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ يوسف القاضي ثنا عمرو بن  - ١٣٩٤٠
سئل عن متعة النساء فقال موىل له إمنا كان : مرزوق أنبأ شعبة عن أيب مجرة عن بن عباس رضي اهللا عنهما أنه 

  باس رضي اهللا عنهما صدق ذلك يف اجلهاد والنساء قليل قال فقال بن ع

وأخربنا أبو عمرو أنبأ أبو بكر ثنا عمران وبن عبد الكرمي قاال ثنا حممد بن بشار ثنا حممد ثنا شعبة  - ١٣٩٤١
مسعت بن عباس وسئل عن متعة النساء فرخص فيها فقال له موىل إمنا كان ذلك ويف النساء : عن أيب مجرة قال 

بن بشار قلة واحلال شديد فقال بن عباس نع   م رواه البخاري يف الصحيح عن حممد 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو علي احلسني بن علي احلافظ أنبأ حممد بن احلسن بن قتيبة ثنا  - ١٣٩٤٢
أن عبد اهللا بن الزبري : حرملة بن حيىي أنبأ بن وهب أخربين يونس قال قال بن شهاب أخربين عروة بن الزبري 

ما قام مبكة فقال إن ناسا أعمى اهللا قلوهبم كما أعمى أبصارهم يفتون باملتعة ويعرض بالرجل رضي اهللا عنه
فناداه فقال إنك جلف جاف فلعمري لقد كانت املتعة تفعل يف عهد إمام املتقني يريد رسول اهللا صلى اهللا عليه 

بن شهاب فأخربين خالد بن  و سلم فقال بن الزبري فجرب بنفسك فواهللا لئن فعلتها ألرمجنك بأحجارك قال
املهاجر بن سيف اهللا أنه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه يف املتعة فقال له بن أيب عمرة األنصاري 

مهال قال ما هي واهللا لقد فعلت يف عهد إمام املتقني قال بن أيب عمرة إهنا كانت رخصة يف أول اإلسالم ملن 
م اخلنزير مث أحكم اهللا الدين وهنى عنها قال بن شهاب وأخربين الربيع بن سربة يضطر إليها كامليتة والدم وحل

اجلهين أن أباه قال قد كنت استمتعت يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من امرأة من بين عامر بربدين 
سربة حيدث ذلك  أمحرين مث هنانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املتعة قال بن شهاب ومسعت الربيع بن

  عمر بن عبد العزيز وأنا جالس رواه مسلم يف الصحيح عن حرملة بن حيىي 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان أبو الشيخ ثنا إبراهيم بن حممد بن  - ١٣٩٤٣
 آخره قال بن شهاب احلسن ثنا أمحد بن سعيد ثنا بن وهب فذكره بنحوه إال أنه قال يعرض بابن عباس وزاد يف

أن بن عباس كان يفيت باملتعة ويغمض ذلك عليه أهل العلم فأىب بن عباس أن ينتكل عن : وأخربين عبيد اهللا 
  ذلك حىت طفق بعض الشعراء يقول 

  ) يا صاح هل لك يف فتيا بن عباس ( 
علم هبا قذرا وهلا بغضا قال فازداد أهل ال) تكون مثواك حىت مصدر الناس ... هل لك يف ناعم خود مبتلة ( 

  حني قيل فيها األشعار 

قال وحدثنا بن وهب أخربين جرير بن حازم عن احلسن بن عمارة عن املنهال بن عمرو عن سعيد  - ١٣٩٤٤
ا قالوا قال قال : بن جبري قال  قلت البن عباس ماذا صنعت ذهبت الركائب بفتياك وقال فيه الشعراء فقال وم

  الشاعر 
  ) يا صاح هل لك يف فتيا بن عباس ... ا طال جملسه أقول للشيخ مل( 
ويف رواية أيب خالد عن املنهال قلت ) تكون مثواك حىت مصدر الناس ... يا صاح هل لك يف بيضاء هبكنة ( 

للشيخ ملا طال جملسه وقال يف البيت اآلخر هل لك يف رخصة األطراف آنسة فقال بن عباس ما هذا أردت وما 
  ملتعة إن املتعة ال حتل إال ملضطر أال إمنا هي كامليتة والدم وحلم اخلنزير هبذا أفتيت يف ا

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أمحد بن إسحاق بن شيبان البغدادي مث اهلروي أنبأ معاذ بن جندة ثنا  - ١٣٩٤٥
عة هي حرام كامليتة يف املت: خالد بن حيىي ثنا سفيان عن ليث عن ختنة عن سعيد بن جبري عن بن عباس أنه قال 

  والدم وحلم اخلنزير وروي ذلك عن القاسم بن الوليد عن بن عباس 



وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد اللخمي ثنا بن حنبل حدثين  - ١٣٩٤٦
عقبة أخو قبيصة إبراهيم بن أيب الليث ثنا األشجعي قال سليمان وحدثنا احلضرمي ثنا أبو كريب ثنا سفيان بن 

بن كعب عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال  كانت : بن عقبة قاال ثنا الثوري عن موسى بن عبيدة عن حممد 
اآلية فكان الرجل } فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن { املتعة يف أول اإلسالم وكانوا يقرؤون هذه اآلية 
أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حىت نزلت  يقدم البلدة ليس له هبا معرفة فيزوج بقدر ما يرى

إىل آخر اآلية فنسخ اهللا عز و جل األوىل فحرمت املتعة وتصديقها من } حرمت عليكم أمهاتكم { هذه اآلية 
  وما سوى هذا الفرج فهو حرام } إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم { القرآن 

أ أبو الفضل بن إبراهيم املزكى ثنا أمحد بن سلمة ثنا حامد بن عمر البكراوي أخربنا أبو عبد اهللا أنب - ١٣٩٤٧
كنت عند جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما فأتاه : ثنا عبد الواحد يعين بن زياد عن عاصم عن أيب نضرة قال 

 عليه و سلم مث هنانا آت فقال بن عباس وبن الزبري اختلفا يف املتعتني فقال جابر فعلنامها مع رسول اهللا صلى اهللا
  عنهما عمر رضي اهللا عنه فلم نعد هلما رواه مسلم يف الصحيح عن حامد بن عمر البكراوي 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد اهللا بن حممد بن موسى ثنا حممد بن أيوب أنبأ موسى بن  - ١٣٩٤٨
 عنه قال قلت إن بن الزبري ينهى عن املتعة وأن بن إمساعيل ثنا مهام عن قتادة عن أيب نضرة عن جابر رضي اهللا

جرى احلديث متتعنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومع أيب بكر رضي اهللا : عباس يأمر هبا قال على يدي 
عنه فلما ويل عمر خطب الناس فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذا الرسول وإن هذا القرآن هذا 

سلم وأنا أهني عنهما وأعاقب عليهما إحدامها القرآن وإهنم ا كانتا متعتان على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
متعة النساء وال أقدر على رجل تزوج امرأة إىل أجل إال غيبته باحلجارة واألخرى متعة احلج أفصلوا حجكم 

ر عن مهام قال الشيخ وحنن من عمرتكم فإنه أمت حلجكم وأمت لعمرتكم أخرجه مسلم يف الصحيح من وجه آخ
ال نشك يف كوهنا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لكنا وجدناه هنى عن نكاح املتعة عام الفتح بعد 

اإلذن فيه مث مل جنده أذن فيه بعد النهي عنه حىت مضى لسبيله صلى اهللا عليه و سلم فكان هني عمر بن اخلطاب 
ا لسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخذنا به ومل جنده صلى اهللا عليه و رضي اهللا عنه عن نكاح املتعة موا فق

سلم هنى عن متعة احلج يف رواية صحيحة عنه ووجدنا يف قول عمر رضي اهللا عنه ما دل على أنه أحب أن 
ا هنيه عن متعة احلج عن التنزيه وعلى اختيار األفر اد على غريه ال يفصل بني احلج والعمرة ليكون أمت هلما فحملن

  على التحرمي وباهللا التوفيق 

وقد حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو حممد عبد الرمحن بن حيىي الزهري  - ١٣٩٤٩
القاضي مبكة ثنا حممد بن إمساعيل الصائغ ثنا أبو خالد األموي ثنا منصور بن دينار ثنا عمر بن حممد عن سامل بن 

ا : يه عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال عبد اهللا عن أب صعد عمر على املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال م
بال رجال ينكحون هذه املتعة وقد هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عنها أال وإين ال أويت بأحد نكحها إال 

ألنه علم هني النيب صلى اهللا عليه و سلم  رمجته فهذا إن صح يبني أن عمر رضي اهللا عنه إمنا هنى عن نكاح املتعة
  عنه 



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد  - ١٣٩٥٠
دخلت : بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب عن عروة أن خولة بنت حكيم 

طاب رضي اهللا عنه فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر على عمر بن اخل
  رضي اهللا عنه جير رداءه فزعا فقال هذه املتعة ولو كنت تقدمت فيه لرمجته 

أخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد  - ١٣٩٥١
اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين عبد اهللا بن عمر عن نافع عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما بن عبد 

  سئل عن متعة النساء فقال حرام أما إن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه لو أخذ فيها أحدا لرمجه باحلجارة : أنه 

أمحد احملبويب ثنا أبو الفضل بن عبد اجلبار ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن  - ١٣٩٥٢
بن عمر قال مسعت عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب مليكة يقول  سئلت : علي بن احلسن بن شقيق ثنا نافع عن 

عائشة رضي اهللا عنها عن متعة النساء فقالت بيين وبينهم كتاب اهللا عز و جل وقرأت هذه اآلية والذين هم 
 على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم فإهنم غري ملومني فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم لفروجهم حافظون إال

العادون فمن ابتغى وراء ما زوجه اهللا أو ملكه فقد عدا وروي يف ذلك عن القاسم بن حممد عن عائشة رضي 
  اهللا عنها 

الكرمي بن اهليثم ثنا أبو اليمان وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل الصفار ثنا عبد  - ١٣٩٥٣
ال حيل لرجل أن ينكح امرأة إال نكاح اإلسالم ميهرها ويرثها وترثه : أخربين شعيب عن نافع قال قال بن عمر 

  وال يقاضيها على أجل معلوم إهنا امرأته فإن مات أحدمها مل يتوارثا 

قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق - ١٣٩٥٤
العباس بن حممد الدوري ثنا خنيس بن بكر بن خنيس ثنا مالك بن مغول عن عبد الرمحن بن األسود عن أيب ذر 

متعة النساء ثالثة أيام مث هنى عنها رسول اهللا : قال إمنا أحلت لنا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
سلم    صلى اهللا عليه و 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد املقرئ بن احلمامي ببغداد أنبأ إمساعيل بن علي اخلطيب ثنا موسى  - ١٣٩٥٥
بن إسحاق األنصاري ثنا سعيد بن عمرو أنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة عن حممد بن إسحاق عن عبد الرمحن 

  إن كانت املتعة خلوفنا وحلربنا : ي عن أيب ذر قال بن األسود عن إبراهيم التيمي عن سليم احملاريب عن يزيد التيم

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان أبو الشيخ األصبهاين ثنا  - ١٣٩٥٦
حيىي بن حممد ثنا عمرو بن علي وبكار بن قتيبة قاال ثنا مؤمل ثنا عكرمة بن عمار ثنا سعيد املقربي عن أيب 

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة تبوك فنزلنا بثنية الوداع فرأى : ي اهللا عنه قال هريرة رض
نساء يبكني فقال ما هذا قيل نساء متتع هبن أزواجهن مث فارقوهن فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حرم أو 

  حلنظلي ومجاعة عن مؤمل بن إمساعيل هدم املتعة النكاح والطالق والعدة واملرياث وكذلك رواه إسحاق ا



أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم احلافظ أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد اجلوهري ثنا علي  - ١٣٩٥٧
بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد العدين ثنا سفيان حدثين داود يعين بن أيب هند عن سعيد بن املسيب قال نسخ 

سفيان قال قال بعض أصحابنا عن احلكم بن عتيبة عن عبد اهللا بن مسعود قال نسختها العدة املتعة املرياث وعن 
والطالق واملرياث قال العدين يعين املتعة ورواه احلجاج بن أرطأة عن احلكم عن أصحاب عبد اهللا عن عبد اهللا 

  قال املتعة منسوخة نسخها الطالق والصداق والعدة واملرياث : بن مسعود 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي فذكر احلديث بإسناده عن عبد اهللا بن مسعود يف  - ١٣٩٥٨
هذا احلديث وقال يف آخره : املتعة قال عقبة وروى أبو معاوية عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس عن عبد اهللا 

ه مث جاء حترميها بعد ويف حديث عبد مث ترك ذاك قال ويف حديث بن املصفى عن بن عيينة عن إمساعيل يف آخر
  الرزاق عن معمر عن إمساعيل عن قيس بنسخ ذلك يعين املتعة 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر بن أيب داود ثنا يعقوب  - ١٣٩٥٩
بن عامر عن علي بن أيب طالب رضي  بن سفيان ثنا بن بكري ثنا عبد اهللا بن هليعة عن موسى بن أيوب عن إياس

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املتعة قال وإمنا كانت ملن مل جيد فلما أنزل النكاح : اهللا عنه قال 
  والطالق والعدة واملرياث بني الزوج واملرأة نسخت 

سليمان الكويف بب - ١٣٩٦٠ غداد ثنا حممد بن عبد اهللا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد احلسن بن 
سألت جعفر بن حممد عن املتعة : احلضرمي ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا األشجعي عن بسام الصرييف قال 

   ٣فوصفتها فقال يل ذلك الزنا 

  باب ما جاء يف نكاح احمللل

اهللا ثنا أبو عمر قال  أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إبراهيم بن عبد - ١٣٩٦١
لعن رسول اهللا صلى : ثنا محاد عن قتادة عن عامر الشعيب عن احلارث عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال 

سلم احمللل واحمللل له    اهللا عليه و 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أمحد بن يونس ثنا زهري حدثين  - ١٣٩٦٢
مساعيل عن عامر عن احلارث عن علي رضي اهللا عنه قال إمساعيل وأراه قد رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم إ

  لعن احمللل واحمللل له : قال 

أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب  - ١٣٩٦٣
بو أمحد ثنا سفيان ح وأخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة ثنا حممد بن عبد اهللا الزبريي أ

أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا أمحد بن حازم أنبأ أبو نعيم ثنا سفيان عن أيب قيس عن اهلزيل بن شرحبيل عن عبد 



ة واملوتشمة وآكل الربا لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الواصلة واملوتصلة والوامش: اهللا رضي اهللا عنه قال 
  ومؤكله واحملل واحمللل له لفظ حديث أيب نعيم ويف رواية الزبريي املوشومة وقال املوصولة وقال مطعمه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٣٩٦٤
اهللا بن جعفر املسوري عن عثمان بن حممد عن املقربي عن أيب هريرة  إسحاق أنبأ معلى يعين بن منصور ثنا عبد

  لعن اهللا احمللل واحمللل له : رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٣٩٦٥
مان بن صاحل قال مسعت الليث بن سعد يقول قال مشرح بن هاعان أبو املصعب مسعت عقبة بن إسحاق أنبأ عث

أال أخربكم بالتيس املستعار قالوا بلى يا رسول اهللا من هو : عامر يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  قال احملل لعن اهللا احملل واحمللل له 

أخربين أبو بكر حممد بن املؤمل ثنا الفضل بن حممد ثنا أبو صاحل ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ  - ١٣٩٦٦
  فذكره : الليث بن سعد قال مسعت مشرح بن هاعان حيدث عن عقبة بن عامر 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا  - ١٣٩٦٧
جاء رجل إىل بن : ان حممد بن مطرف املدين عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال سعيد بن أيب مرمي ثنا أبو غس

عمر رضي اهللا عنه فسأله عن رجل طلق امرأته ثالثا فتزوجها أخ له عن غري مؤامرة منه ليحلها ألخيه هل حتل 
  لألول قال ال إال نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس ثنا حممد بن إسحاق أنبأ عبد  - ١٣٩٦٨
اهللا بن بكر ثنا سعيد بن أيب عروبة عن معمر عن الزهري عن عبد امللك بن املغرية بن نوفل عن بن عمر رضي 

   سئل عن حتليل املرأة لزوجها فقال ذاك السفاح: اهللا عنهما أنه 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر  - ١٣٩٦٩
بن جابر قال قال عمر رضي اهللا عنه  ال أويت : ثنا أبو معاوية عن األعمش عن املسيب بن رافع عن قبيصة 

  مبحلل وال حملل له إال رمجتهما 

احلافظ وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا  - ١٣٩٧٠
أن رجال : إسحاق أنبأ معلى بن منصور ثنا الليث بن سعد حدثين حممد بن عبد الرمحن عن أيب مرزوق التجييب 

ؤمنني قال فإين أتى عثمان بن عفان رضي اهللا عنه يف خالفته وقد ركب فسأله فقال إن يل إليك حاجة يا أمري امل
اآلن مستعجل فإن أردت أن تركب خلفي حىت تقضي حاجتك فركب خلفه فقال إن جارا يل طلق امرأته يف 
غضبه ولقي شدة فأردت أن أحتسب بنفسي ومايل فأتزوجها مث أبتين هبا مث أطلقها فترجع إىل زوجها األول 

  فقال له عثمان ال تنكحها إال نكاح رغبة 



عبد اهللا احلافظ وأبو بكر قاال نا أبو العباس ثنا حممد ثنا أبو األسود ومعلى قاال أنبأ بن  أخربنا أبو - ١٣٩٧١
سليمان بن يسار  أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه رفع إليه أمر رجل تزوج : هليعة عن بكري بن األشج عن 

   امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما وقال ال ترجع إليه إال بنكاح رغبة غري دلسة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ علي بن محشاذ أخربين يزيد بن اهليثم أن إبراهيم بن أيب الليث  - ١٣٩٧٢
إذا كان يتزوجها ليحلها له فهذا : حدثهم ثنا األشجعي ثنا سفيان عن حممد بن عبد الرمحن عن الزهري قال 

   ٤احملل واحمللل له فال ينبغي واهللا أعلم 

ا ال بشرط فيه فالنكاح ثابت وإن كانت نيتهما أو باب من عقد النكاح   مطلق

نية أحدمها التحليل قال الشافعي رمحه اهللا ألن النية حديث النفس وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم 
أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام عن  - ١٣٩٧٣
وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن قتادة ح 

سعيد الثقفي ثنا أبو عوانة عن قتادة عن زراره بن أوىف عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى 
سلم  تكلم به أو تعمل به لفظ حديث أيب عوانة ويف جتاوز اهللا ألميت ما حدثت به أنفسها ما مل : اهللا عليه و 

رواية هشام قال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا جل ثناؤه جتاوز ألميت رواه البخاري يف الصحيح 
  عن مسلم بن إبراهيم ورواه مسلم عن قتيبة بن سعيد 

نبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أ - ١٣٩٧٤
طلق رجل من قريش امرأة له فبتها : أنبأ مسلم بن خالد عن بن جريج عن سيف بن سليمان عن جماهد قال 

فمر بشيخ وبن له من األعراب يف السوق قدما لتجارة هلما فقال للفىت هل فيك من خري مث مضى عنه مث كر 
فكمثلها قال نعم قال فأرين يدك فانطلق به فأخربه اخلرب وأمره بنكاحها عليه فكمثلها مث مضى عنه مث كر عليه 

فنكحها فبات معها فلما أصبح استأذن فأذن له فإذا هو قد والها الدبر فقالت واهللا لئن طلقين ال أنكحك أبدا 
ل فذكر ذلك لعمر رضي اهللا عنه فدعاه فقال لو نكحتها لفعلت بك كذا وكذا وتواعده ودعا زوجها فقا

  الزمها وزاد فيه يف موضع آخر فقال وقال وإن عرض لك أحد بشيء فأخربين به 

وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سعيد بن سامل عن بن جريج قال  - ١٣٩٧٥
ته امرأة أن امرأة طلقها زوجها ثالثا وكان مسكني أعرايب يقعد بباب املسجد فجاء: أخربت عن بن سريين 

فقالت هل لك يف امرأة تنكحها فتبيت معها الليلة وتصبح فتفارقها فقال نعم فكان ذلك فقالت له امرأته إنك 
إذا أصبحت فإهنم سيقولون لك فارقها فال تفعل ذلك فإين مقيمة لك ما ترى واذهب إىل عمر رضي اهللا عنه 

وه فأىب فانطلق إىل عمر رضي اهللا عنه فقال الزم فلما أصبحت أتوه وأتوها فقالت كلموه فأنتم جئتم به فكلم
امرأتك فإن رابوك بريبة فأتين وأرسل إىل املرأة اليت مشت لذلك فنكل هبا مث كان يغدو على عمر ويروح يف 

حلة فيقول احلمد هللا الذي كساك يا ذا الرقعتني حلة تغدو فيها وتروح قال الشافعي رضي اهللا عنه ومسعت هذا 
   ٥شاذا مؤتصال عن بن سريين يوصله عن عمر مبثل هذا املعىن  احلديث مسندا



  باب نكاح احملرم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو النضر الفقيه وأبو احلسن العنزي قاال ثنا عثمان بن سعيد  - ١٣٩٧٦
أ علي بن احلسني الدارمي ثنا القعنيب فيما قرأه على مالك ح قال وأخربين أبو علي احلسني بن علي احلافظ أنب

الصفار ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن نافع موىل عبد اهللا بن عمر عن نبيه بن وهب أن عمر بن 
عبيد اهللا أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبري فأرسل إىل أبان بن عثمان ليحضر لذلك وهو أمري 

ال : يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول احلاج فقال أبان مسعت عثمان بن عفان رضي اهللا عنه 
بن حيىي    ينكح احملرم وال ينكح وال خيطب رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي 

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  - ١٣٩٧٧
اهللا احلافظ ثنا أمحد بن محدان ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين  أبو الربيع ثنا محاد بن زيد ح وأخربنا أبو عبد

بعثين عمر بن عبيد : حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن نافع قال حدثين نبيه بن وهب قال 
وسم فقال أال اهللا بن معمر وكان خيطب ابنة شيبة بن عثمان على ابنه فأرسلين إىل أبان بن عثمان وهو على امل

أراه أعرابيا إن احملرم ال ينكح وال ينكح أخربنا بذلك عثمان رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  لفظ حديثهما سواء رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن أيب بكر املقدمي 

لفظا قاال أنبأ أبو العباس أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ و عبيد بن حممد بن حممد بن مهدي القشريي  - ١٣٩٧٨
حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء ثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع 

ال ينكح احملرم وال ينكح وال خيطب : عن نبيه بن وهب عن أبان عن عثمان أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
ثله غري أنه مل يرفعه إىل نيب اهللا صلى اهللا قال وحدثنا سعيد عنهما مطر ويعلى ب ن حكيم عن نافع عن بن عمر م

عليه و سلم أخرجه مسلم يف الصحيح من وجهني آخرين عن سعيد بن أيب عروبة وأخرجه أيضا من حديث 
أيوب السختياين وأيوب بن موسى وسعيد بن أيب هالل عن نبيه بن وهب وروي عن إمساعيل بن أمية عن نافع 

عمر مرفوعا وعن الضحاك بن عثمان عن نافع عن بن عمر مرفوعا بالشك والصحيح عن بن عمر  عن بن
  موقوف 

وأما احلديث الذي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد  - ١٣٩٧٩
عن جابر بن أيب الشعثاء عن بن عباس  بن احلسني ثنا حيىي بن حيىي أنبأ داود بن عبد الرمحن عن عمرو بن دينار

قال تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميمونة وهو حمرم رواه مسلم يف الصحيح عن : رضي اهللا عنهما أنه 
  حيىي بن حيىي وأخرجه البخاري من حديث بن عيينة عن عمرو 

و العباس حممد بن يعقوب أنبأ وأخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أب - ١٣٩٨٠
أن رسول اهللا : الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن عمرو عن يزيد بن األصم وهو بن أخت ميمونة 

سلم نكح ميمونة وهو حالل    صلى اهللا عليه و 



ب ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقو - ١٣٩٨١
بن عباس  أن النيب صلى اهللا : إبراهيم بن بشار ثنا سفيان بن عيينة أنبأ عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن 

عليه و سلم تزوج وهو حمرم قال عمرو فقلت جلابر بن زيد من تراها يا أبا الشعثاء قال أظنها ميمونة بنت 
ن شهاب أخربين عن يزيد بن األصم أن رسول اهللا احلارث وقال مرة يقولون ميمونة بنت احلارث فقلت له إن ب

سلم تزوج ميمونة وهو حالل رواه مسلم يف الصحيح عن بن منري عن سفيان عن عمرو إال أنه  صلى اهللا عليه و 
قال فحدثت به الزهري فقال أخربين يزيد بن األصم أنه نكحها وهو حالل قال الشيخ ويزيد بن األصم رواه 

  عن ميمونة 

خربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا احلجاج بن أ - ١٣٩٨٢
منهال ثنا محاد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن األصم بن أخت ميمونة عن 

رف أخرجه أبو داود يف تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن حالالن بس: ميمونة بنت احلارث قالت 
كتاب السنن وكذلك رواه أبو فزارة عن يزيد بن األصم قال حدثتين ميمونة بنت احلارث أن رسول اهللا صلى 

سلم تزوجها وهو حالل ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم يف الصحيح وقد مر يف كتاب احلج    اهللا عليه و 

عمر احلافظ أنبأ أبو بكر النيسابوري ثنا حممد بن أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن  - ١٣٩٨٣
إشكاب واحلسن بن حيىي واحلسن بن أيب حيىي قالوا ثنا وهب بن جرير ثنا أيب قال مسعت أبا فزارة حيدث عن 

سلم تزوجها حالال وبىن هبا حالال : يزيد بن األصم عن ميمونة رضي اهللا عنها    أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

خربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا متتام ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن عمرو بن وأ - ١٣٩٨٤
أرسلين عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا إىل يزيد بن األصم وهو بن أخت ميمونة وبن خالة بن عباس : ميمون قال 

  و حالل أسأله عن تزويج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميمونة فقال تزوجها وه

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا  - ١٣٩٨٥
حبان بن هالل ثنا محاد بن زيد عن مطر عن ح وأخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا 

زيد ثنا مطر الوراق حدثين ربيعة بن أيب عبد الرمحن يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ومسدد قاال ثنا محاد بن 
يمان بن يسار عن أيب رافع  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تزوج ميمونة حالال وبىن هبا حالال : عن سل

  وكنت الرسول بينهما لفظهما سواء 

ثنا إسحاق بن إبراهيم بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن علي الصفار مبكة  - ١٣٩٨٦
سألت صفية بنت شيبة أتزوج النيب : عباد أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن عبد الكرمي عن ميمون بن مهران قال 

سلم ميمونة وهو حمرم قالت بل تزوجها وهو حالل    صلى اهللا عليه و 

بن بشار ثنا عبد الرمحن بن مهدي أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا  - ١٣٩٨٧
  وهم بن عباس يف تزويج ميمونة وهو حمرم : ثنا سفيان عن إمساعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن املسيب قال 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا السوسي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٣٩٨٨
سلم تزوج : ألوزاعي عن عطاء عن بن عباس عوف ثنا عبد القدوس ثنا ا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ا تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  ميمونة وهو حمرم قال فقال سعيد وهل بن عباس وإن كانت خالته م
  إال بعد ما أحل رواه البخاري يف الصحيح عن عبد القدوس بن احلجاج 

نا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا علي بن احلسن ثنا وأما احلديث الذي أخرب - ١٣٩٨٩
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : أبو عاصم عن عثمان بن األسود عن بن أيب مليكة عن عائشة رضي اهللا عنها 

فيه وهم تزوج وهو حمرم فهكذا رواه مجاعة عن أيب عاصم وإمنا يروى عن بن أيب مليكة مرسال وذكر عائشة 
قال أبو عيسى الترمذي سألت حممد بن إمساعيل البخاري رمحه اهللا عن هذا احلديث فقال يروون هذا احلديث 

  عن بن أيب مليكة مرسال 

ورواه عمرو بن علي عن أيب عاصم مرسال وقال قلت أليب عاصم أنت أمليته علينا من الرقعة  - ١٣٩٩٠
دعوا عائشة حىت أنظ ر فيه قال عمرو فسمعت بعض أصحابنا يقول قال أبو عاصم ليس فيه عن عائشة قال 

فنظرت فيه فوجدته مرسال وهذا فيما أنبأين أبو عبد اهللا احلافظ إجازة أن أبا علي احلافظ أخربهم أنبأ حممد بن 
فذكر احلديث واحلكاية قال الشيخ رمحه اهللا وقد : احلسني بن مكرم أنبأ عمرو بن علي احلافظ ثنا أبو عاصم 

  اه من وجه آخر عن عائشة رضي اهللا عنها وليس مبحفوظ رو

أخربناه حممد بن موسى بن الفضل الصرييف ثنا أبو حممد حيىي بن منصور القاضي ثنا علي بن عبد  - ١٣٩٩١
: العزيز ثنا معلى بن أسد ثنا أبو عوانة عن مغرية عن أيب الضحى عن مسروق عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

 صلى اهللا عليه و سلم بعض نسائه وهو حمرم واحتجم وهو حمرم وروى عن مسدد عن أيب تزوج رسول اهللا
عوانة عن مغرية عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قال أبو عبد اهللا قال أبو علي احلافظ كالمها خطأ واحملفوظ 

هكذا رواه جرير عن مغرية عن شباك عن أيب الضحى عن مسروق عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مرسال 
  عن مغرية مرسال 

أخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ١٣٩٩٢
بن احلسن املهرجاين أنبأ أبو بكر  الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأنبأ أبو أمحد عبد اهللا بن حممد 

مد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكري ثنا مالك عن داود بن احلصني عن أيب غطفان حممد بن جعفر املزكي ثنا حم
  أن أباه تزوج امرأة وهو حمرم فرد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه نكاحه : بن طريف املري أنه أخربه 

ال ينكح احملرم وال ينك: وهبذين اإلسنادين عن مالك عن نافع أن عبد اهللا بن عمر  - ١٣٩٩٣ ح وال قال 
  خيطب على نفسه وال على غريه 



وأخربنا أبو حامد أمحد بن علي الرازي احلافظ أنبأ زاهر بن أمحد أنبأ أبو بكر بن زياد النيسابوري  - ١٣٩٩٤
من تزوج وهو : ثنا حممد بن حيىي ثنا عبد اهللا بن بكر ثنا سعيد عن مطر عن احلسن أن عليا رضي اهللا عنه قال 

  ه ومل جنز نكاحه وهو قول احلسن وقتادة حمرم نزعنا منه امرأت

وهو فيما أجاز يل أبو عبد اهللا احلافظ روايته عنه عن أيب العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ  - ١٣٩٩٥
أن زيد بن ثابت رد نكاح حمرم وكذلك رواه الدراوردي : إبراهيم بن حممد عن قدامة بن موسى عن شوذب 

  عن قدامة 

و أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك أنه بلغه وأنبأ أب - ١٣٩٩٦
أهنم سئلوا عن نكاح احملرم فقالوا ال ينكح احملرم : عن سعيد بن املسيب وسامل بن عبد اهللا وسليمان بن يسار 

   ٤٩وال ينكح 

  مجاع أبواب العيب يف املنكوحة

 )١   

  ح من العيوبباب ما يرد به النكا

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ أنبأ احلسن بن سفيان ثنا عبد اهللا بن عمر ثنا  - ١٣٩٩٧
تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أبو بكري يعين النخعي عن مجيل بن زيد الطائي ثنا عبد اهللا بن عمر قال 

  حها وضحا فردها إىل أهلها وقال دلستم علي امرأة من بين غفار فلما أدخلت رأى بكش

قال وأخربنا أبو أمحد ثنا حممد بن موسى احللواين ثنا أبو سعيد األشج عبد اهللا بن سعيد ثنا أبو  - ١٣٩٩٨
تزوج رسول اهللا صلى : بكري النخعي واسم أيب بكري الوليد بن بكري كويف عن مجيل بن زيد عن بن عمر قال 

سلم امرأ   ة من بين غفار فذكره اهللا عليه و 

وأخربنا أمحد بن حممد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا حممد بن  - ١٣٩٩٩
أن النيب صلى اهللا عليه و : جعفر الوركاين ثنا القاسم بن غصن عن مجيل بن زيد عن بن عمر رضي اهللا عنهما 

ا أدخلت عليه رأى بكشحها بياضا فناء عنها وقال أرخى عليك فخلى سلم تزوج امرأة من بين غفار فلم
سبيلها ومل يأخذ منها شيئا قال أبو أمحد ومجيل بن زيد تفرد هبذا احلديث واضطرب الرواة عنه هلذا احلديث قال 

عنه  الشيخ رمحه اهللا وقيل عنه هكذا وكذلك قال إمساعيل بن زكريا عن مجيل بن زيد عن بن عمر مبعناه وقيل
سلم وقيل عنه عن عبد اهللا بن كعب وقيل عنه  عن سعيد بن زيد قال وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و 

  عن كعب وقيل عنه عن كعب بن زيد أو زيد بن كعب قال البخاري مل يصح حديثه 



 ثنا مالك ح أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري - ١٤٠٠٠
وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو الزاهد ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ 

أميا رجل تزوج امرأة وهبا : مالك عن حيىي بن سعيد عن بن املسيب أنه قال قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
  وذلك لزوجها غرم على وليها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها 

وأخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه اهلروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور  - ١٤٠٠١
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قضى أميا امرأة نكحت : ثنا سفيان عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب 

   مسها فلها مهرها مبا استحل من فرجها ويغرم وليها لزوجها مثل مهرها وهبا شيء من هذا الداء فلم يعلم حىت

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو احلسن حممد بن احلسن السراج ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - ١٤٠٠٢
نون أو إذا تزوج الرجل املرأة وهبا ج: ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة عن حيىي عن سعيد قال عمر رضي اهللا عنه 

  جذام أو برص أو قرن فإن كان دخل هبا فلها الصداق مبسه إياها وهو له على الويل 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن عمرو  - ١٤٠٠٣
ى فإن مسى جاز اجلنون واجلذام أربع ال جتوز يف بيع وال نكاح إال أن تسم: بن دينار عن أيب الشعثاء قال 

والربص والقرن وكذلك رواه سعيد بن منصور عن سفيان إال أنه قال إال أن ميس فإن مس فقد جاز أخربناه 
  أبو حازم أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد ثنا سفيان فذكره 

محد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا محاد بن زيد أخربنا أبو حازم أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أ - ١٤٠٠٤
أربع ال جتوز يف بيع وال نكاح اجملنونة واجملذومة والربصاء والعفالء وكذلك : عن عمرو عن جابر بن زيد قال 

  رواه يزيد بن زريع وروح بن القاسم عن عمر 

عروف أنبأ أبو عمرو بن جنيد ثنا ومن قول جابر بن زيد أيب الشعثاء أخربناه أبو احلسن بن أيب امل - ١٤٠٠٥
أبو عبد اهللا البوشنجي ثنا أمية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن جابر بن 

  فذكره وزاد إال أن ميسهن : زيد 

بن يعقوب وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وعبيد بن حممد بن حممد بن مهدي قاال ثنا أبو العباس حممد  - ١٤٠٠٦
ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ روح بن القاسم وشعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن 

قال أربع ال جيزن يف بيع وال نكاح اجملنونة واجملذومة والربصاء والعفالء : زيد عن بن عباس رضي اهللا عنهما أنه 
ا إىل بن عباس رضي اهللا عنهما وروي عن علي بن أيب وكذلك رواه مالك بن حيىي عن عبد الوهاب مرفوع

  طالب رضي اهللا عنه 

كما أخربنا أبو حازم العبدوي احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه اهلروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد  - ١٤٠٠٧
برص أو  أميا رجل نكح امرأة وهبا: بن منصور ثنا سفيان عن مطرف عن الشعيب قال قال علي رضي اهللا عنه 



جنون أو جذام أو قرن فزوجها باخليار ما مل ميسها إن شاء أمسك وإن شاء طلق فإن مسها فلها املهر مبا استحل 
  من فرجها 

أنه قال ذلك إذا دخل هبا : قال وحدثين سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ حممد بن سامل عن الشعيب  - ١٤٠٠٨
أمسك وإن شاء فارق بغري طالق ورواه الثوري عن إمساعيل بن قال وإن علم بذلك قبل أن يدخل هبا فإن شاء 

أيب خالد عن الشعيب عن علي رضي اهللا عنه قال إذا تزوج املرأة فوجد هبا جنونا أو برصا أو جذاما أو قرنا 
طلق زاد فيه وكيع عن الثوري إذا مل يدخل هبا فرق بينهما فكأنه  فدخل هبا فهي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء 

  طل خياره بالدخول هبا واهللا أعلم أب

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك أنه بلغه  - ١٤٠٠٩
أميا رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فإهنا ختري فإن شاءت فارقته وإن شاءت : عن سعيد بن املسيب أنه قال 

   ٢قرت 

  على الوجه الذي كانوا يف اجلاهلية يعتقدونه من إضافة الفعل باب ال عدوى

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن إسحاق بن إبراهيم البغوي  - ١٤٠١٠إىل غري اهللا تعاىل 
اهللا ببغداد ثنا عبد اهللا بن روح املدائين ثنا عثمان بن عمر ثنا يونس عن الزهري عن سامل عن بن عمر رضي 

ال عدوى وال طرية رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن : عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  حممد عن عثمان بن عمر وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يونس بن يزيد 

بن يعقوب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد  - ١٤٠١١
ح  ثنا حبر بن نصر اخلوالين ثنا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال 
بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا إسحاق بن  وأخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني 

عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال احلسن احلريب ثنا عفان ثنا عبد الواحد ثنا معمر عن الزهري 
ال عدوى وال هامة وال صفر فقام أعرايب فقال لرسول اهللا صلى اهللا عليه و : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

سلم يا رسول اهللا إن اإلبل تكون يف الرمل كأهنا الظباء فريد عليها البعري اجلرب فتجرب كلها فقال رسول اهللا 
سلم فمن أعدى األول لفظ حديث معمر ويف رواية يونس حني قال رسول اهللا صلى اهللا عليه صلى اهللا  عليه و 

و سلم ال عدوى وال صفر وال هام فقال أعرايب يا رسول اهللا فما بال اإلبل تكون يف الرمل كأهنا الظباء فيجيء 
ي يف الصحيح من وجه آخر عن البعري األجرب فيدخل فيها فيجرهبا قال فمن أعدى األول أخرجه البخار

   ٣الزهري ورواه مسلم عن أيب الطاهر عن بن وهب 

  باب ال يورد ممرض على مصح فقد جيعل اهللا تعاىل مبشيئته خمالطته إياه سببا



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن  - ١٤٠١٢ملرضه 
هب أخربين يونس عن بن شهاب عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى نصر ثنا بن و

سلم قال    ال يورد ممرض على مصح رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر عن بن وهب : اهللا عليه و 

ن منصور وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد ب - ١٤٠١٣
الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 

سلم  ال عدوى وال صفر وال هامة قال فقال أعرايب فما بال اإلبل تكون يف الرمل كأهنا : صلى اهللا عليه و 
اهللا عليه و سلم فمن أعدى األول قال الزهري  الظباء فيخالطها البعري األجرب فيجرهبا فقال النيب صلى

فحدثين رجل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال يورد ممرض 
على مصح قال فراجعه الرجل فقال أليس قد حدثتنا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال عدوى وال صفر وال 

قال الزهري قال يل أبو سلمة قد حدث به وما مسعت أبا هريرة رضي اهللا عنه نسي هامة قال مل أحدثكموه 
  حديثا غريه أخرجه البخاري يف الصحيح من وجه آخر عن معمر مبعناه 

بن حممد بن عيسى ثنا  - ١٤٠١٤ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين أنبأ علي 
شعيب عن الزهري أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت  أبو اليمان أخربين

ال عدوى قال أبو سلمة بن عبد الرمحن مسعت أبا هريرة رضي اهللا عنه : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
خاري يف الصحيح عن أيب خيرب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال يورد املمرض على املصح رواه الب

  اليمان وزاد فيه غريه مراجعة احلارث بن أيب ذباب أبا هريرة رضي اهللا عنه يف ذلك وقول أيب سلمة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ١٤٠١٥
أبيه عن الزهري أخربين سنان بن أيب سنان الدؤيل أن أبا ثنا حممد بن خالد بن خلي ثنا بشر بن شعيب عن 

ال عدوى فقام رجل من األعراب فقال يا : هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
رسول اهللا أفرأيت اإلبل تكون يف الرمال أمثال الظباء فيأتيها البعري األجرب فيجرهبا مجيعا قال رسول اهللا صلى 

سلم فمن أعدى األول اهللا    عليه و 

وهبذا اإلسناد عن الزهري قال قال أبو سلمة بن عبد الرمحن فسمعت أبا هريرة رضي اهللا عنه خيرب  - ١٤٠١٦
ال يورد املمرض على املصح فقال احلارث بن أيب ذباب الدوسي : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
 عليه و سلم قال ال عدوى قال فأنكر ذلك أبو هريرة فقال احلارث فإنك كنت حتدثنا أن رسول اهللا صلى اهللا

بلى قد كنت ختربنا ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتمارى هو وأبو هريرة حىت إذا اشتد مراؤمها 
فغضب أبو هريرة عند ذلك فرطن باحلبشية مث قال للحارث بن أيب ذباب هل تدري ماذا قلت فقال احلارث ال 

ال أبو هريرة فإين قلت أبيت يريد بذلك إين مل أحدث كما تقول قال أبو سلمة بن عبد الرمحن مث أقام أبو فق
ال يورد املمرض على املصح وترك ما كان  سلم يف قوله  هريرة على الذي خيربنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ل أبو سلمة فال أدري أنسي أبو هريرة ما كان خيربنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف قوله ال عدوى فقا



خيربنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال عدوى أم ما شأنه غري أين مل أبل عليه كلمة نسيها بعد أن كان 
حيدثناها مرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غري إنكاره ما كان حيدثنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

 عدوى رواه مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي عن أيب اليمان عن شعيب سلم يف قوله ال
  وأخرجه البخاري عن أيب اليمان خمتصرا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر  - ١٤٠١٧
ن أيب إسحاق موىل بين هاشم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا ثنا بن وهب أخربين بن هليعة عن بكري ع

سلم قال  ال عدوى وال حيل املمرض على املصح وليحل املصح حيث شاء قيل ما بال ذلك يا : صلى اهللا عليه و 
  رسول اهللا قال إنه أذى 

اك ثنا عبد امللك بن حممد وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمرو عثمان بن أمحد بن السم - ١٤٠١٨
الرقاشي ثنا بشر بن عمر الزهراين ثنا مالك عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن أيب عطية األشجعي عن أيب 

ال عدوى وال هامة وال صفر وال حيل املمرض على املصح : هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
مل ذلك قال ألنه أذى هذا غريب هبذا اإلسناد إن كان الرقاشي وليحل املصح حيث شاء فقيل يا رسول اهللا و

  حفظه واهللا أعلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ١٤٠١٩
بن أيب و قاص عن أسامة بن ثنا حبر بن نصر اخلوالين ثنا بن وهب ثنا يونس عن بن شهاب أخربين عامر بن سعد 

إن هذا الطاعون أو السقم رجز عذب به : زيد رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
بعض األمم قبلكم مث بقي بعد باألرض فيذهب املرة ويأيت األخرى فمن مسع به بأرض فال يقدمن عليه ومن وقع 

  الصحيح عن أيب الطاهر وحرملة عن بن وهب  بأرض وهو هبا فال خيرجنه الفرار منه رواه مسلم يف

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ١٤٠٢٠
ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب أخربين عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب 

أنه كان مع عمر بن اخلطاب رضي : ارث حدثه أن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما حدثه أن عبد اهللا بن احل
اهللا عنه حني خرج إىل الشام فرجع بالناس من سرغ فلقيه امراؤه على األجناد فلقيه أبو عبيدة بن اجلراح 

جمعتهم له فاستشارهم وأصحابه رضي اهللا عنهم وقد وقع الوجع بالشام فقال عمر امجع يل املهاجرين األولني ف
فاختلفوا عليه فقال بعضهم ارجع بالناس وال تقدمهم على هذا الوباء وقال بعضهم إمنا هو قدر اهللا وقد خرجت 

ألمر فال ترجع عنه فأمرهم فخرجوا عنه مث قال ادع يل األنصار فدعوهتم فاستشارهم فسلكوا سبيل املهاجرين 
 قال ادع يل من كان ههنا من مشيخة مهاجرة فاختلفوا كاختالفهم فاختلفوا كاختالفهم فأمرهم فخرجوا عنه مث

فأمرهم فخرجوا عنه مث قال ادع يل من كان ههنا من مشيخة مهاجرة الفتح فدعوهتم فاستشارهم فاجتمع رأيهم 
على أن يرجع بالناس فأذن عمر رضي اهللا عنه يف الناس إين مصبح على ظهر فأصبحوا عليه فإين ماض ملا أرى 

نظروا ما آمركم به فامضوا له فأصبح قال فركب عمر رضي اهللا عنه مث قال للناس إين أرجع فقال أبو عبيدة فا



بن اجلراح رضي اهللا عنه وكان يكره أن خيالفه أفرارا من قدر اهللا فغضب عمر رضي اهللا عنه وقال لو غريك قال 
أن رجال هبط واديا له عدوتان واحدة جدبة  هذا يا أبا عبيدة نعم أفر من قدر اهللا إىل قدر اهللا أرأيت لو

واألخرى خصبة أليس إن رعى اجلدبة رعاها بقدر اهللا وإن رعى اخلصبة رعاها بقدر اهللا قال مث خال بأيب عبيدة 
فتراجعا ساعة فجاء عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه وكان متغيبا يف بعض حاجته فجاء والقوم خيتلفون فقال 

لما فقال عمر ما هو قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا مسعتم به يف أرض إن عندي يف هذا ع
فال تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم هبا فال خيرجنكم الفرار منه فحمد اهللا عمر رضي اهللا عنه فرجع وأمر 

بد اهللا بن عامر بن ربيعة قاال إن الناس أن يرجعوا قال بن شهاب أخربين سامل بن عبد اهللا أن عبد اهللا بن عمر وع
عمر رضي اهللا عنه إمنا رجع من سرغ عن حديث عبد الرمحن بن عوف رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر 

  وحرملة عن بن وهب وأخرجه البخاري من حديث مالك عن بن شهاب 

يعين العباس بن الفضل ثنا  أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا األسفاطي - ١٤٠٢١
إمساعيل بن أيب أويس عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 

سلم جاءه أعرايب فقال  إن امرأيت ولدت غالما أسود فقال هل تكون لك من إبل قال نعم : صلى اهللا عليه و 
ق قال نعم قال مب ذاك قال ذاك عرق نزعه قال رسول اهللا صلى اهللا قال ما ألواهنا قال محر قال هل فيها أور

عليه و سلم فلعل ابنك نزعه عرق رواه البخاري يف الصحيح عن بن أيب أويس وغريه وأخرجه مسلم من وجه 
  آخر عن بن شهاب 

بن - ١٤٠٢٢ رجاء ثنا أبو بكر  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن حممد 
كان : بن أيب شيبة ثنا شريك بن عبد اهللا وهشيم بن بشري عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال 

  يف وفد ثقيف رجل جمذوم فأرسل إليه النيب صلى اهللا عليه و سلم إنا قد بايعناك فارجع 

يين أنبأ بشر بن أمحد ثنا إبراهيم بن علي ثنا أخربنا أبو العباس بن الفضل بن علي بن حممد اإلسفرائ - ١٤٠٢٣
مبثله رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وعن أيب بكر بن أيب شيبة : حيىي بن حيىي أنبأ هشيم فذكره 

  وروينا يف باب الكفاءة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وفر من اجملذوم فرارك من األسد 

حلسني بن بشران وأبو احلسن حممد بن أمحد بن احلسن بن إسحاق البزاز ببغداد قاال أخربنا أبو ا - ١٤٠٢٤
أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن إسحاق الفاكهي ثنا أبو حيىي بن أيب مسرة ثنا حيىي بن حممد اجلاري ثنا عبد 

ريرة رضي اهللا عنه أن النيب العزيز بن حممد عن حممد بن عبد اهللا بن عمرو عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب ه
سلم قال    ال عدوى وال هامة وال صفر واتقوا اجملذوم كما يتقى األسد : صلى اهللا عليه و 

وأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا عبد الرمحن  - ١٤٠٢٥
يه و بن أيب الزناد عن حممد بن عبد اهللا القرشي عن أمه  بن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عل عن 

  ال حتدوا النظر إليهم يعين اجملذومني : سلم قال 



أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا بن أيب  - ١٤٠٢٦
ثمان عن فاطمة بنت احلسني بن علي بن أيب مرمي أنبأ بن أيب الزناد حدثين حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن ع

  ال تدميوا النظر إليهم : طالب عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا  - ١٤٠٢٧
غرية بن عبد الرمحن املخزومي عن عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند عن حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن محزة ثنا امل

عمرو عن أمه فاطمة بنت احلسني عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ال تدميوا النظر إىل اجملاذمي وقيل عنها عن أبيها : قال 

سن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا ثنا أمحد بن حممد بن عبد الوهاب حدثنا أبو احل - ١٤٠٢٨
النيسابوري ثنا حممد بن إمساعيل الصائغ ثنا يونس بن حممد ثنا مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن حممد 

ذ بيد جمذوم فوضعها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخ: بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما 
  معه يف قصعة فقال كل بسم اهللا وتوكال عليه 

وحدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو احلسني علي بن حممد بن عقبة الشيباين  - ١٤٠٢٩
 بن أيب بالكوفة ثنا أمحد بن حممد بن إبراهيم املروزي ثنا شيبان بن فروخ ثنا مهام بن حيىي ثنا إسحاق بن عبد اهللا

طلحة ثنا عبد الرمحن بن أيب عمرة أن أبا هريرة رضي اهللا عنه حدثه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
إن ثالثة يف بين إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد اهللا عز و جل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى : يقول 

فقد قذرين الناس قال فمسحه فذهب عنه قذره  األبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن
   ٤وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا وذكر احلديث رواه مسلم يف الصحيح عن شيبان بن فروخ 

  باب من قال يرجع املغرور باملهر وقيمة األوالد على الذي غره قال الشافعي

 ١٤٠٣٠يرجع باملهر على من غره  رمحه اهللا يف القدمي قضى عمر وعلي وبن عباس رضي اهللا عنهم يف املغرور
بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن جنيد ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري  - أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر 

أميا رجل نكح امرأة وهبا : ثنا مالك عن حيىي عن سعيد بن املسيب قال قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
  فله صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها  جنون أو جذام أو برص ومسها

قال : أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال  - ١٤٠٣١
الشافعي رمحه اهللا قال حيىي بن عباد عن محاد بن سلمة عن بديل بن ميسرة عن أيب الوضني أن أخوين تزوجا 

نهما إىل أخي زوجها فأصاهبا فقضى علي رضي اهللا عنه على كل واحد منهما أختني فأهديت كل واحدة م
  بصداق وجعله يرجع به على الذي غره 



أن عمر أو عثمان : أخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك أنه بلغه  - ١٤٠٣٢
أهنا حرة فولدت أوالدا فقضى أن يفدي ولده  رضي اهللا عنهما قضى أحدمها يف امة غرت بنفسها رجال فذكرت

مبثلهم قال مالك رمحه اهللا وذلك يرجع إىل القيمة ألن العبد ال يؤتى مبثله وال حنوه فلذلك يرجع إىل القيمة قال 
ال يرجع باملهر وهو قول الشافعي يف اجلديد احتج مبا روينا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه  الشيخ ومن قال 

ا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل فإن أصاهبا فلها الصداق مبا استحل من فرجها قال الشافعي قال أمي
رمحه اهللا فإذا جعل هلا الصداق باملسيس يف النكاح الفاسد بكل حال ومل يرده به عليها وهي اليت غرته ال غريها 

للمرأة وإذا كان للمرأة مل جيز أن تكون هي كان يف النكاح الصحيح الذي للزوج فيه اخليار أوىل أن يكون 
اآلخذة له ويغرمه وليها قال وقضى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف اليت نكحت يف عدهتا إن أصيبت فلها 

املهر قال الشيخ قد كان يقول هو يف بيت املال مث رجع عن ذلك قال مسروق رجع عمر بن اخلطاب رضي اهللا 
   ٥له هلا مبا استحل من فرجها واهللا أعلم عنه عن قوله يف الصداق وجع

  باب األمة تعتق وزوجها عبد

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر األصبهاين ثنا يونس بن حبيب ثنا  - ١٤٠٣٣
دت أن أهنا أرا: أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها 

تشتري بريرة فتعتقها وأراد مواليها أن يشترطوا الوالء فذكرت عائشة ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اشتريها وأعتقيها فإن الوالء ملن أعتق قالت وأتى بلحم فقال ما هذا فقالوا هذا 

 صلى اهللا عليه و سلم هو عليها صدقة ولنا هدية قالت أهدته إلينا بريرة تصدق هبا عليها فقال رسول اهللا
ا أدري أحر هو أم عبد قال شعبة فقلت لسماك بن  وخريت وكان زوجها حرا قال شعبة مث سألته بعد فقال م
ا حدث أحدثك هذا  حرب إين أتقي أن أسأله عن اإلسناد فسله أنت قال وكان يف خلقه فقال له مساك بعد م

هللا عنها فقال عبد الرمحن نعم فلما خرج قال يل مساك يا شعبة استوثقته لك منه رواه أبوك عن عائشة رضي ا
مسلم يف الصحيح عن أمحد بن عثمان النوفلي عن أيب داود وأخرجه هو والبخاري من حديث غندر عن شعبة 

زوجها  ومل يذكروا قول مساك بن حرب وقد رواه مساك بن حرب عن عبد الرمحن بن القاسم فأثبت عنه كون
  عبدا 

أخربنا أبو احلسن حممد بن يعقوب بن أمحد الفقيه بالطابران أنبأ أبو النضر حممد بن حممد بن  - ١٤٠٣٤
يوسف الفقيه ثنا حممد بن أمحد بن النضر بن بنت معاوية بن عمرو حدثين جدي معاوية بن عمرو ثنا زائدة بن 

اشترت : سم عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قدامة الثقفي ثنا مساك بن حرب عن عبد الرمحن بن القا
بريرة من أناس من األنصار فاشترطوا الوالء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الوالء ملن ويل النعمة قالت 

وخريها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان زوجها عبدا وأهدت لعائشة حلما فقال رسول اهللا صلى اهللا 
  لو صنعتم لنا من هذا اللحم فقالت عائشة تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة ولنا هدية عليه و سلم 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب  - ١٤٠٣٥
  يب بكر بن أيب شيبة فذكره حنوه رواه مسلم يف الصحيح عن أ: شيبة ثنا حسني بن علي عن زائدة 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا  - ١٤٠٣٦
كانت بريرة مكاتبة : عثمان بن عمر أنبأ أسامة بن زيد عن القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

ويف اهلدية قالت كانت حتت عبد فلما عتقت قال هلا رسول اهللا ألناس من األنصار فذكر احلديث يف الوالء 
سلم إن شئت تقرين حتت هذا العبد وإن شئت تفارقينه هذا يؤكد رواية مساك بن حرب وقد  صلى اهللا عليه و 

بن الزبري عن عائشة  قيل عن أسامة عن الزهري عن القاسم بن حممد عن عائشة خمتصرا وكذلك رواه عروة 
  ا رضي اهللا عنه

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه األصبهاين أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر  - ١٤٠٣٧
بن حيان املعروف بأيب الشيخ أنبأ أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي 

سلم فاختارت نفسها ولو كان حرا مل كان زوجها عبدا فخريها رسول اهللا ص: اهللا عنها قالت  لى اهللا عليه و 
  خيريها رواه مسلم يف الصحيح عن أيب خيثمة زهري بن حرب هكذا 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم  - ١٤٠٣٨
اآلخران ثنا أبو هشام املخزومي ثنا وهيب ثنا عبيد اهللا وحممد بن بشار وحممد بن املثىن قال إسحاق أنبأ وقال 

كان زوج بريرة عبدا رواه مسلم يف الصحيح : عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
  عن حممد بن املثىن وحممد بن بشار 

ن اجلنيد ثنا حممد بن أخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أمحد بن احلسني ب - ١٤٠٣٩
منصور الطوسي ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثين أيب عن بن إسحاق حدثين حممد بن مسلم الزهري 

كانت بريرة عند عبد فعتقت : وهشام بن عروة كالمها حدثين عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
ا حممد بن إسحاق عن أبان بن صاحل عن جماهد فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرها بيدها ورواه أيض

  عن عائشة رضي اهللا عنها 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن معن الفارسي ثنا شاذان  - ١٤٠٤٠
اهللا  أن رسول: بن ماهان ثنا شيبان ثنا عثمان بن مقسم عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها 

سلم خريها وكان زوجها مملوكا    صلى اهللا عليه و 

أخربنا الفقيه أبو القاسم عبيد اهللا بن عمر بن علي الفامي ببغداد يف مسجد الرصافة ثنا أمحد بن  - ١٤٠٤١
سلمان الفقيه ثنا عبد امللك بن حممد ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن بن 

  كان زوج بريرة عبدا أسود يسمى مغيثا كأين انظر إليه يسعى يف طرق املدينة  :عباس قال 



وأخربنا أبو القاسم الفقيه ثنا أمحد بن سلمان ثنا جعفر الطيالسي ثنا حممد بن سنان ثنا مهام ثنا  - ١٤٠٤٢
فكأين أراه أن زوج بريرة كان عبدا أسود امسه مغيث قال : قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

يتبعها يف سكك املدينة يعصر عينيه عليها قال وقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيها أربع قضيات فقال 
إن الوالء ملن اعتق وخريها وأمرها أن تعتد قال وتصدق عليها بصدقة فأهدت منها لعائشة فذكرت ذلك للنيب 

سلم فقال هو هلا صدقة ولنا هدية رو اه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد عن شعبة ومهام صلى اهللا عليه و 
  خمتصرا قال رأيته عبدا يعين زوج بريرة 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي أخربين عمران  - ١٤٠٤٣
بن عباس ذاك مغيث عبد لبين فالن : قال  بن موسى ثنا عبد األعلى بن محاد ثنا وهيب ثنا أيوب عن عكرمة عن 

كأين أنظر إليه يتبعها يف سكك املدينة يبكي عليها يعين بريرة رواه البخاري يف الصحيح عن عبد األعلى بن 
  محاد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو أمحد احلافظ ثنا أبو بكر عبد اهللا بن سليمان بن األشعث ثنا عمر  - ١٤٠٤٤
كان زوج بريرة عبدا أسود : لوهاب ثنا أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال بن شبة ثنا عبد ا

وكان يقال له مغيث عبد لبين فالن كأين أنظر إليه يطوف خلفها يف سكك املدينة يبكي رواه البخاري يف 
  الصحيح عن قتيبة عن عبد الوهاب الثقفي 

إلمساعيلي ثنا أمحد بن حممد بن عبد الكرمي ثنا بندار ح قال أخربنا أبو عمرو األديب ثنا أبو بكر ا - ١٤٠٤٥
وأخربين أبو بكر أخربين اهليثم الدوري ثنا أمحد الدورقي قاال أنبأ عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة عن 

كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث قال كأين أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على : بن عباس قال 
سلم للعباس رضي اهللا عنه أال تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة  حليته فقال النيب صلى اهللا عليه و 

سلم لو راجعتيه فإنه أبو ولدك قالت يا رسول اهللا تأمرين قال ال إمنا أنا  مغيثا فقال هلا النيب صلى اهللا عليه و 
  حممد عن عبد الوهاب أشفع قالت فال حاجة يل فيه رواه البخاري يف الصحيح عن 

وقد أخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن خملد ثنا إبراهيم بن احلسني  - ١٤٠٤٦
بن أيب العالء اهلمذاين ثنا احلارث بن عبد اهللا اخلازن ثنا أبو حفص األبار عن بن أيب ليلى عن نافع عن بن عمر 

  رة عبدا كان زوج بري: رضي اهللا عنهما قال 

ورواه سفيان الثوري عن بن أيب ليلى عن عطاء قال كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث أخربنا  - ١٤٠٤٧
أبو بكر حممد بن إبراهيم احلافظ ثنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن 

  فذكره : الوليد ثنا سفيان 



 احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن وأخربنا أبو عبد اهللا - ١٤٠٤٨
أن زوج : إسحاق الصغاين ثنا عفان بن مسلم ثنا وهيب ثنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن صفية بنت أيب عبيد 

  بريرة كان عبدا هذا إسناد صحيح 

بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد وأخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن  - ١٤٠٤٩
ال : املصري ثنا بن أيب مرمي ثنا الفريايب ثنا سفيان عن بن أيب ليلى عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال 

  ختري إذا عتقت إال أن يكون زوجها عبدا 

ن سنان ثنا عبيد اهللا بن أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد ب - ١٤٠٥٠
أهنا كان هلا غالم وجارية زوج : عبد اجمليد ثنا بن موهب قال مسعت القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهللا عنها 

فقالت عائشة يا رسول اهللا إين أريد أن أعتقهما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أعتقتهما فابدئي 
د اهللا بن عبد الرمحن بن موهب تفرد به ويشبه أن يكون إمنا أمر بالبداية بالرجل قبل املرأة وبن موهب هو عبي

  بالرجل ألن ال يكون هلا اخليار إذا أعتقت واهللا أعلم 

أخربنا أبو احلسن الرفاء أنبأ عثمان بن حممد بن بشر ثنا إمساعيل القاضي ثنا بن أيب أويس ثنا بن  - ١٤٠٥١
كانوا يقولون إذا كانت األمة حتت العبد : ينتهي إىل قوهلم من أهل املدينة  أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين

بله وسكتت حىت عتق زوجها فال خيار هلا أيضا واهللا أعلم     ٦فعتقا مجيعا فال خيار هلا وإن عتقت ق

  باب من زعم أن زوج بريرة كان حرا يوم أعتقت

داد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا بن أيب أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغ - ١٤٠٥٢
أن زوج بريرة كان : مرمي ثنا الفريايب ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها 

حرا وأهنا خريت حني أعتقت فقالت ما أحب أن أكون معه ويل كذا وكذا هكذا أدرجه الثوري يف احلديث عن 
   عنها وقوله كان زوجها حرا من قول األسود ال من قول عائشة رضي اهللا عنها عائشة رضي اهللا

بن حممد  - ١٤٠٥٣ بدليل ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ إمالء ثنا حيىي 
ن عائشة رضي اهللا عنها بن حيىي ثنا أبو عمر واحلجيب قاال أنبأ أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن األسود ع

اشترت بريرة واشترط أهلها والءها فقالت يا رسول اهللا إين اشتريت بريرة ألعتقها وإن أهلها يشترطون : أهنا 
والءها فقال أعتقيها فإمنا الوالء ملن أعتق أو ملن أعطى الثمن قال فاشترهتا فأعتقتها قال وخريت فاختارت نفسها 

  كنت معه قال األسود وكان زوجها حرا فقالت لو أعطيت كذا وكذا ما 

وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا إبراهيم بن احلجاج  - ١٤٠٥٤
فذكره بنحوه ويف آخره وقال األسود وكان زوجها حرا رواه البخاري : النيلي إمالء من كتابه ثنا أبو عوانة 

مساعيل عن أيب عوانة هكذا مث قال قول األسود منقطع وقول بن عباس رأيته عبدا يف الصحيح عن موسى بن إ



أصح قال الشيخ وقد تابع جرير بن عبد احلميد من رواية إسحاق احلنظلي عنه عن منصور أبا عوانة على فصل 
  هذه اللفظة من احلديث ومتييزها عنه 

مد بن حممد احلافظ أنبأ حممد بن شادل بن علي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد حم - ١٤٠٥٥
اهلامشي أنبأ إسحاق بن إبراهيم احلنظلي أنبأ جرير عن منصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها 

أهنا أرادت أن تشتري بريرة فذكر احلديث قال فيه وخريها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من زوجها : 
  األسود وكان زوجها حرا  فاختارت نفسها قال

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن  - ١٤٠٥٦
أهنا أرادت أن تشتري بريرة للعتق فأراد مواليها أن : احلكم عن إبراهيم عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها 

سلم فقال اشتريها فإمنا الوالء ملن اعتق وخريها من يشترطوا والءها فذكرت ذلك لنيب اهللا ص لى اهللا عليه و 
زوجها فاختارت نفسها وكان زوجها حرا وأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم بلحم فقيل هذا مما تصدق به على 

بريرة قال هو هلا صدقة ولنا هدية وهكذا أدرجه أبو داود الطيالسي وبعض الرواة عن شعبة يف احلديث وقد 
  جعله بعضهم من قول إبراهيم وبعضهم من قول احلكم 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا  - ١٤٠٥٧
أهنا أرادت أن تشتري بريرة للعتق وأراد : شعبة ثنا احلكم عن إبراهيم عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها 

أن يشترطوا والءها فذكرت عائشة ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا مواليها 
سلم  عليه و سلم اشتريها فإمنا الوالء ملن أعتق قالت عائشة رضي اهللا عنها وأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم هو هلا صدقة ولنا هدية قال  بلحم فقلت هذا مما تصدق به على بريرة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و
احلكم قال إبراهيم وكان زوجها حرا فخريت من زوجها رواه البخاري يف الصحيح عن آدم دون هذه اللفظة 
ورواه عن حفص بن عمر عن شعبة ويف آخره قال احلكم وكان زوجها حرا قال البخاري وقول احلكم مرسل 

الشيخ رمحه اهللا وقد روينا عن القاسم بن حممد وعروة بن الزبري  وقال بن عباس رضي اهللا عنهما رأيته عبدا قال
  وجماهد وعمرة بنت عبد الرمحن كلهم عن عائشة رضي اهللا عنها أن زوج بريرة كان عبدا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا احلسن حممد بن موسى املقرئ يقول مسعت إبراهيم بن أيب  - ١٤٠٥٨
األسود بن يزيد الناس يف زوج بريرة فقال أنه حر وقال الناس أنه كان عبدا قال الشيخ خالف : طالب يقول 

وقد روي عن أيب حذيفة عن الثوري عن منصور عن إبراهيم وعن أيب جعفر الرازي عن األعمش عن إبراهيم 
خر قالت كان عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها قال أحدمها إن زوج بريرة كان عبدا حني أعتقت وقال اآل

  زوج بريرة مملوكا آلل أيب أمحد 

أخربنا باألول أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي حدثين أبو عمران بن هانئ ثنا حممد بن  - ١٤٠٥٩
صاحل ثنا أبو بكر بن جماهد ثنا أبو حذيفة وأخربنا بالثاين أبو بكر األصبهاين ثنا علي بن عمر ثنا أبو بكر بن 

بن عبد اهللا صاحب أيب صخرة وغريمها قالوا ثنا عبد اهللا بن أيوب املخرمي ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا  جماهد وأمحد



فذكراه وليس ذلك بشيء من هذين الوجهني فرواية اجلماعة عن الثوري واألعمش خبالف : أبو جعفر الرازي 
ا سبق ذكره وباهللا التوفيق    ذلك واالعتماد على م

بد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن الطرائفي قال مسعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول وأخربنا أبو ع - ١٤٠٦٠
مسعت عليا يعين بن املديين يقول لنا أيهما ترون أثبت عروة أو إبراهيم عن األسود مث قال على أهل احلجاز 

أهل الكوفة وباهللا قال الشيخ رمحه اهللا يريد على رواية عروة وأمثاله من أهل احلجاز أصح من رواية : أثبت 
   ٧التوفيق واهللا سبحانه أعلم بالصواب 

  باب ما جاء يف وقت اخليار

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد العزيز بن حيىي احلراين ثنا  - ١٤٠٦١
سلمة عن حممد بن إسحاق عن أيب جعفر عن أبان بن صاحل عن جماهد وعن هشا م بن عروة عن أبيه حممد بن 

أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث عبد آلل أيب أمحد فخريها رسول اهللا صلى اهللا : عن عائشة رضي اهللا عنها 
  عليه و سلم وقال هلا إن قربك فال خيار لك 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أمحد بن علي اخلزاز ثنا حممد بن إبراهيم  - ١٤٠٦٢
امي ثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى الش

سلم يعين لربيرة    إن وطئك فال خيار لك تفرد به حممد بن إبراهيم : اهللا عليه و 

ليمان أنبأ أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن س - ١٤٠٦٣
الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن علي بن عفان 

يف األمة : ثنا عبد اهللا بن منري ثنا عبيد اهللا بن عمر كالمها عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما أنه كان يقول 
  مل ميسها زاد مالك يف روايته فإن مسها فال خيار هلا تكون حتت العبد فتعتق أن هلا اخليار ما 

أخربنا أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي  - ١٤٠٦٤
عن  أنبأ مالك ح وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن أيب جعفر أنبأ حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك

أن موالة لبين عدي بن كعب يقال هلا زبراء أخربته أهنا كانت حتت عبد وهي : بن شهاب عن عروة بن الزبري 
أمة نوبية فاعتقت قال فأرسلت إىل حفصة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم فدعتين فقالت إين خمربتك خربا وال 

رقته ثالثا لفظ حديث بن بكري ويذكر عن أيب أحب أن تصنعي شيئا إن أمرك بيدك ما مل ميسك زوجك قالت ففا
   ٨قالبة أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال إذا جامعها فال خيار هلا واهللا أعلم بالصواب 

  باب املعتقة يصيبها زوجها فادعت اجلهالة قال الشافعي رمحه اهللا يف القدمي

أخربنا أبو  - ١٤٠٦٥ول اآلخر ال خيار هلا فيها قوالن أحدمها حتلف ويكون هلا اخليار وهو أحب إلينا والق
أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكري ثنا مالك عن نافع 



يف األمة تكون حتت العبد فتعتق أن هلا اخليار ما مل ميسها فإن : عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه أنه كان يقول 
ا فزعمت أهنا جهلت أن هلا اخليار فإهنا تتهم وال تصدق مبا ادعت من اجلهالة وال خيار هلا بعد أن ميسها مسه

ويف حديث بن جريج عن عطاء بن أيب رباح إذا وقع عليها ومل تعلم فلها اخليار إذا علمت وروى الشافعي يف 
عتق فيغشاها زوجها قبل أن ختري قال القدمي عن إمساعيل بن علية عن يونس عن احلسن أنه قال يف األمة ت

   ٩تستحلف أهنا مل تعلم أن هلا اخليار مث ختري بعد ذلك واهللا أعلم 

  باب املعتقة ختتار الفراق ومل متس فال صداق هلا قال الشافعي رمحه اهللا

حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس  - ١٤٠٦٦ألن الفراق جاء من قبلها ال من قبل الزوج 
يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد هو بن أيب عروبة عن عبد الكرمي أيب أمية عن 

قال يف األمة إذا أعتقت قبل أن يدخل هبا فاختارت نفسها فال شيء : جماهد عن بن عباس رضي اهللا عنهما أنه 
   ١٠لم وبه التوفيق هلا ال جيتمع عليه أن تذهب نفسها وماله واهللا أع

  باب أجل العنني

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبيد اهللا  - ١٤٠٦٧
املنادي ثنا إسحاق بن يوسف األزرق عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن عمر بن 

ال يف العنني يؤجل سنة فإن قدر عليها وإال فرق بينهما وهلا املهر وعليها العدة قال ق: اخلطاب رضي اهللا عنه أنه 
الشيخ رمحه اهللا هذا على قوله أن اخللوة تقرر املهر وتوجب العدة ورواه معمر عن بن املسيب عن عمر دون 

سنة وقال فيه ال أعلمه هذه الزيادة ورواه بن أيب ليلى عن الشعيب عن عمر رضي اهللا عنه مرسال أنه كان يؤجل 
  إال من يوم يرفع إىل السلطان 

أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو طلحة أمحد بن حممد  - ١٤٠٦٨
بن عبد الكرمي الفزاري ثنا بندار ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن الركني بن الربيع قال مسعت أيب وحصني بن 

  يؤجل سنة فإن أتاها وإال فرق بينهما : دثان عن عبد اهللا قال قبيصة حي

أتينا املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه يف : قال وثنا سفيان عن الركني بن الربيع عن أيب النعمان قال  - ١٤٠٦٩
  العنني فقال يؤجل سنة 

طلق عن املغرية بن شعبة قال  - ١٤٠٧٠   عنني يؤجل سنة ال: قال وحدثنا شعبة عن الركني عن أيب 

قال وحدثنا محاد بن سلمة عن احلجاج بن أرطأة عن الركني بن الربيع عن حنظلة بن نعيم أن  - ١٤٠٧١
أجله سنة من يوم رافعته قال عبد الرمحن وكذلك قال سفيان ومالك من يوم : املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه 

  ترافعه 



ن الشرحيي ثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن اجلعد أنبأ شعبة أخربنا أبو الفتح الفقيه ثنا عبد الرمح - ١٤٠٧٢
رفع إليه رجل عجز أن : عن الركني بن الربيع قال مسعت أبا طلق حيدث عن املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه أنه 

  يأيت امرأته فأجله سنة 

بن عبد العزيز ثنا عبيد اهللا بن  أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا عبد اهللا بن حممد - ١٤٠٧٣
عمر القواريري ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة حدثين الركني عن حصني بن قبيصة قال مسعت أيب يذكره عن عبد 

  يف العنني يؤجل سنة فإن دخل هبا وإال فرق بينهما : اهللا رضي اهللا عنه قال 

  أجل العنني سنة : ة بن شعبة قال وحدثين الركني قال مسعت أبا طلق يقول أن املغري - ١٤٠٧٤

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ أنبأ عبد اهللا بن حممد بن مسلم ثنا الرمادي  - ١٤٠٧٥
قال حدثونا عن حيىي بن سعيد القطان قال قيل لسفيان بن سعيد إن شعبة خيالفك يف حديث املغرية بن شعبة يف 

الركني تقول أنت أبو النعمان وهو يقول هو أبو طلق فضحك سفيان وقال كنت العنني يؤجل سنة وترويان عن 
أنا وشعبة عند الركني فمر بن أليب النعمان يقال له أبو طلق فقال الركني مسعت أبا أيب طلق فذهب على شعبة 

بصري أبا أيب طلق فقال أبو طلق وروينا هذا املذهب عن سعيد بن املسيب وعطاء بن أيب رباح واحلسن ال
  وإبراهيم النخعي 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ  - ١٤٠٧٦
جاءت امرأة إىل علي رضي اهللا عنه حسناء : يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن هانئ بن هانئ قال 

رأة ال أمي وال ذات زوج فعرف ما تقول فأتى بزوجها فإذا هو سيد مجيلة فقالت يا أمري املؤمنني هل لك يف ام
قومه فقال ما تقول فيما تقول هذه قال هو ما ترى عليها قال شيء غري هذا قال ال قال وال من آخر السحر 

  قال وال من آخر السحر قال هلكت وأهلكت وأين ألكره أن أفرق بينكما 

اه قال وجاء زوجها يتلوها من بعدها شيخ على عصا وزاد واتقي ورواه شعبة عن أيب إسحاق مبعن - ١٤٠٧٧
اهللا واصربي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه أنبأ حممد بن يونس ثنا روح ثنا 

 يكن فذكره قال الشافعي رمحه اهللا يف سنن حرملة هذا احلديث لو كان يثبت عن علي رضي اهللا عنه مل: شعبة 
فيه خالف لعمر رضي اهللا عنه ألنه قد يكون أصاهبا مث بلغ هذا السن فصار ال يصيبها مث ساق الكالم إىل أن 
قال مع أنه يعلم أن هانئ بن هانئ ال يعرف وأن هذا احلديث عند أهل العلم باحلديث مما ال يثبتونه جلهالتهم 

  هباىنء بن هانئ 

يؤجل : بن كثري عن الضحاك عن علي رضي اهللا عنه قال  وروى حممد بن إسحاق عن خالد - ١٤٠٧٨
العنني سنة فإن وصل وإال فرق بينهما أنبأنيه أبو عبد اهللا احلافظ إجازة ثنا أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو 

   ١١بكر ثنا أبو خالد عن حممد بن إسحاق فذكره وباهللا التوفيق واهللا أعلم 



  صابة فيكون القول قوله إن كانت ثيبا قالباب الزوجان خيتلفان يف اإل

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ  - ١٤٠٧٩الشافعي رمحه اهللا ألهنا تريد فسخ نكاحه وعليه اليمني 
احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن 

على عائشة رضي اهللا عنها وعليها مخار أخضر فشكت إليها زوجها وأرهتا ضربا أن امرأة دخلت : عكرمة 
ا تلقاه نساء  جبلدها فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكرت له ذلك عائشة رضي اهللا عنها وقالت م
املسلمني من أزواجهن وقالت للذي جيلدها أشد خضرة من مخارها قال عكرمة والنساء ينصر بعضهن بعضا 
وجاء الرجل فقالت ما الذي عنده بأغىن عين من هذا وقالت بطرف ثوهبا فقال الرجل يا رسول اهللا واهللا إين 
ألنفضها نفض األدمي ولكنها ناشز تريد رفاعة وكان رفاعة زوجها قد طلقها قبل ذلك فقال إنه إن كان كما 

  تقولني مل حتلي له حىت يذوق من عسيلتك وتذوقي من عسيلته 

أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٤٠٨٠
جاءت امرأة إىل مسرة بن جندب : إسحاق الصغاين ثنا أشهل بن حامت ثنا عيينة بن عبد الرمحن عن أبيه قال 

عاوية رضي اهللا عنه قال فكتب فذكرت أن زوجها ال يصل إليها فسأل الرجل قال فأنكر ذلك وكتب فيه إىل م
أن زوجه امرأة من بيت املال هلا حظ من مجال ودين فإن زعمت أنه يصل إليها فامجع بينهما وإن زعمت أنه ال 

يصل إليها ففرق بينهما قال نفعل وأتى هبما عنده يف الدار قال فلما أصبح دخل الناس ودخلت قال فجاء 
ا فعلت قال فعلت واهللا حىت خضخضته يف الثوب من ورائها قال وجاءت املرأة  الرجل عليه أثر صفرة فقال له م

متقنعة فقامت عند رجله قال فسأهلا وعظم عليها فقالت ال شيء فقال أما ينتشر أما يدنوا قالت بلى ولكنه إذا 
من  دىن جاء شره فقال مسرة خل سبيلها يا خمضخض هذا رأي من معاوية رضي اهللا عنه وقد يكون الرجل عنينا

امرأة وال يكون عنينا من أخرى ومتابعة السنة أوىل وقد قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باليمني على من 
أنكر والزوج ينكر ما يدعى عليه من العنة وروينا عن عمرو بن دينار أنه قال ما زلنا نسمع أنه إذا أصاهبا مرة 

   ١٢ن والزهري فال كالم هلا وال خصومة وروي يف ذلك عن طاوس واحلس

  باب العزل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه ثنا عثمان بن سعيد ثنا  - ١٤٠٨١
كنا نعزل : علي بن املديين ثنا سفيان قال قال عمرو يعين بن دينار وأخربين عطاء عن جابر رضي اهللا عنه 

يح عن علي بن املديين ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن والقرآن ينزل رواه البخاري يف الصح
ا نعزل على عهد  إبراهيم عن سفيان ورواه بن جريج ومعقل اجلزري عن عطاء عن جابر رضي اهللا عنه قال كن

لم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زاد فيه أبو الزبري عن جابر فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ف
  ينهنا عنه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين عبد اهللا بن أمحد بن سعد البزار ثنا حممد بن إسحاق الثقفي ثنا  - ١٤٠٨٢
كنا نعزل على عهد : زكريا بن احلارث ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن أيب الزبري عن جابر رضي اهللا عنه قال 



بلغ ذلك ر سلم فلم ينهنا عنه رواه مسلم يف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ف سول اهللا صلى اهللا عليه و 
بن هشام    الصحيح عن أيب غسان عن معاذ 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا  - ١٤٠٨٣
سلم فقال أمحد بن عبد اهللا بن يونس ثنا زهري ثنا أبو الزبري عن جابر أن رجال أت إن : ى النيب صلى اهللا عليه و 

يل جارية وهي خادمتنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن حتمل فقال أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما 
قدر هلا فلبث الرجل مث أتاه فقال إن اجلارية قد محلت فقال أخربتك أنه سيأتيها ما قدر هلا رواه مسلم يف 

  يونس  الصحيح عن أمحد بن

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا  - ١٤٠٨٤
أن رجال جاء إىل : سعيد بن حسان عن عروة بن عياض عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أخي بين سلمة 

سلم اما إن ذلك ال النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إن يل جارية وأنا أعزل عنه ا فقال النيب صلى اهللا عليه و 
يرد قضاء اهللا فذهب الرجل فلم يلبث إال يسريا مث جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا 

أشعرت أن اجلارية محلت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنا عبد اهللا ورسوله رواه مسلم يف الصحيح 
  رو األشعثي عن سفيان عن سعيد بن عم

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا إسحاق بن إمساعيل الطالقاين ثنا  - ١٤٠٨٥
ذكر عند النيب صلى اهللا عليه و سلم يعين العزل : سفيان عن بن أيب جنيح عن جماهد عن قزعة عن أيب سعيد 

فعل أحدكم فإنه ليست من نفس خملوقة إال اهللا خالقها رواه مسلم يف قال ومل يفعل ذلك أحدكم ومل يقل فال ي
  الصحيح عن القواريري وأمحد بن عبدة عن سفيان وقال البخاري رمحه اهللا قال جماهد فذكره 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا  - ١٤٠٨٦
بن حبان عن بن حمرييز أنه قال القعنيب فيما  : قرأ على مالك عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن حممد بن حيىي 

دخلت املسجد فرأيت أبا سعيد اخلدري رضي اهللا عنه فجلست إليه فسألته عن العزل فقال أبو سعيد خرجنا 
ب فاشتهينا النساء واشتدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزو بين املصطلق فأصبنا سبيا من سيب العر

علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل فقلنا نعزل ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني أظهرنا قبل أن 
ا من نسمة كائنة إىل يوم القيامة إال وهي  نسأله عن ذلك فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم إال أن تفعلوا ذلك م

  ح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك كائنة رواه البخاري يف الصحي

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا معاذ بن املثىن العنربي  - ١٤٠٨٧
ثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء ثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن بن حمرييز عن أيب سعيد اخلدري أنه أخربه 

ا وكنا نعزل فسألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك فقال لنا وإنكم لتفعلون أصبنا سباي: أنه قال 
وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إىل يوم القيامة إال وهي كائنة رواه البخاري ومسلم مجيعا يف 

  الصحيح عن عبد اهللا بن حممد بن أمساء 



بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن  - ١٤٠٨٨
سألنا رسول اهللا صلى اهللا : شعبة أخربين أنس بن سريين عن معبد بن سريين عن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال 

ال عليكم أن ال تفعلوا فإمنا هو القدر أخرجه مسلم يف الصحيح من أوجه عن  عليه و سلم عن العزل فقال 
  شعبة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا أبو بكر بن أيب داود ثنا هارون بن سعيد ثنا عبد  - ١٤٠٨٩
اهللا بن وهب حدثين معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن أيب الوداك عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه 

ا من كل املاء يكون الولد وإذا أراد اهللا  سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن: مسعته يقول  العزل فقال م
  خلق شيء مل مينعه شيء رواه مسلم عن هارون بن سعيد 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا أمحد بن الوليد الفحام ثنا  - ١٤٠٩٠
ن بن بشر بن مسعود قال فرد احلديث إىل أيب عبد الوهاب بن عطاء أنبأ بن عون عن بن سريين عن عبد الرمح

ا ذاكم قالوا الرجل تكون له : سعيد اخلدري قال  ذكر العزل عند النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فقال وم
املرأة ترضع فيصيب منها يكره أن حتمل أو تكون له اجلارية فيكره أن حتمل منه فقال النيب صلى اهللا عليه و 

   تفعلوا ذاكم فإمنا هو القدر أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث بن عون سلم فال عليكم أن ال

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه العدل أنبأ أبو مسلم أن  - ١٤٠٩١
ذكرت حملمد يعين حديث عبد الرمحن بن بشر بن مسعود : سليمان بن حرب حدثهم ثنا محاد قال قال بن عون 

ن أيب سعيد يف العزل قال إياي حدثه عبد الرمحن بن بشر رواه مسلم يف الصحيح عن حجاج بن الشاعر عن ع
  سليمان بن حرب 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا أبان ثنا حيىي  - ١٤٠٩٢
حدثه أن رفاعة حدثه عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن بن أيب كثري أن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان 

يا رسول اهللا إن يل جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن حتمل وأنا أريد ما يريد الرجل وإن اليهود : رجال قال 
  حتدثت أن العزل املوءودة الصغرى قال كذبت يهود لو أراد اهللا أن خيلقه ما استطعت أن تصرفه 

نا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا أبو بدر شجاع أخرب - ١٤٠٩٣
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن العزل : بن الوليد ثنا حممد بن عمرو ثنا أبو سلمة عن أيب هريرة قال 

ي يف إباحة العزل عن عوام قالوا إن اليهود تزعم أن العزل هي املوءودة الصغرى قال كذبت يهود ورو
  الصحابة رضي اهللا عنهم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن  - ١٤٠٩٤
أن سعدا : مشيل أنبأ شعبة بن احلجاج ثنا حصني بن عبد الرمحن قال مسعت مصعب بن سعد عن أم ولد لسعد 

  ها كان يعزل عن



وأخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد  - ١٤٠٩٥
بن أيب  بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكري ثنا مالك عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهللا عن عامر بن سعد 

  أنه كان يعزل : وقاص عن أبيه 

ثنا مالك عن أيب النضر عن عبد الرمحن بن أفلح موىل أيب أيوب األنصاري عن أم وهبذا اإلسناد  - ١٤٠٩٦
  أنه كان يعزل : ولد أليب أيوب عن أيب أيوب 

أنه كان : وهبذا اإلسناد ثنا مالك عن ضمرة بن سعيد املازين عن احلجاج بن عمرو بن غزية  - ١٤٠٩٧
فقال يا أبا سعيد إن عندي جوار ليس نسائي الاليت  جالسا عند زيد بن ثابت فجاء بن قهد رجل من أهل اليمن

أكن بأعجب إيل منهن وليس كلهن يعجبين أن حيملن مين أفأعزل فقال زيد أفته يا حجاج قال فقلت غفر اهللا 
لك إمنا جنلس إليك نتعلم منك قال أفته قال قلت هو حرثك إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته قال وكنت 

  دق أمسع ذلك من زيد فقال ص

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسيد بن  - ١٤٠٩٨
عاصم ثنا احلسني بن حفص عن سفيان عن سلمة بن متام عن الشعيب عن بن عباس رضي اهللا عنهما أنه سئل 

  رثك إن شئت عطشته وإن شئت سقيته ما كان بن آدم ليقتل نفسا قضى اهللا خلقها ح: عن العزل فقال 

سألنا بن عباس عن : وهبذا اإلسناد عن سفيان عن األعمش عن عبد امللك الرزاز عن جماهد قال  - ١٤٠٩٩
ولقد خلقنا اإلنسان من { العزل فقال اذهبوا فسلوا الناس مث ائتوين فأخربوين فسألوا فأخربوه فتال هذه اآلية 

  فرغ من اآلية مث قال كيف تكون من املوءدة حىت متر على هذا اخللق  حىت} ساللة من طني مث جعلناه 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق  - ١٤١٠٠
  أنه كان يعزل عن جارية له مث يريها : األزرق ثنا سفيان الثوري عن منصور عن جماهد عن بن عباس 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن  - ١٤١٠١
ما أبايل عزلت أو بزقت قال وكان صاحب هذه الدار : الفضل بن يزيد الثمايل عن الشعيب عن بن عباس قال 

   ١٣يكرهه يعين بن مسعود واهللا أعلم 

  اجلارية بغري إذهنا وما روي فيه باب من قال يعزل عن احلرة بإذهنا وعن

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عيسى بن  - ١٤١٠٢
حممد حدثين إسحاق بن حسن عن بن هليعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن حمرر بن أيب هريرة عن أيب 

  ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن عزل احلرة إال بإذهنا هنى رس: هريرة عن عمر رضي اهللا عنه قال 



أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم األردستاين احلافظ أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد  - ١٤١٠٣
تستأمر احلرة يف : اجلوهري ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان ثنا منصور عن إبراهيم قال 

  وال تستأمر األمة قال وثنا سفيان عن عبد الكرمي اجلزري عن عطاء عن بن عباس مثله العزل 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن  - ١٤١٠٤
  يستأمر احلرة يعزل عن األمة و: أيب عرفجة الفائشي عن عطية العويف عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ إمساعيل بن حممد الكويف ثنا أبو نعيم ثنا جعفر  - ١٤١٠٥
   ١٤سألت عطاء عن العزل فقال عن احلرة برضاها وأما األمة فذاك إليك : بن برقان قال 

  اهيتهباب من كره العزل ومن اختلفت الرواية عنه فيه وما روي يف كر

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين ثنا علي بن حممد بن عيسى ثنا  - ١٤١٠٦
كان عمر رضي اهللا عنه ينهي عن العزل وكان : أبو اليمان أخربين شعيب عن الزهري قال قال سامل بن عبد اهللا 

  وزيد بن ثابت رضي اهللا عنهما يعزالن عبد اهللا بن عمر ينهى عن ذلك وكان سعد بن أيب وقاص 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر سنة ستني  - ١٤١٠٧
كان : ومائتني إمالء ثنا إسحاق بن يوسف األزرق عن بن عون عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما أنه 

ينا عن علي بن أيب طالب وعبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنهما أهنما يضرب بنيه على العزل أي ينهي عنه ورو
  كرها العزل وروينا عنهما اإلباحة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا السري بن خزمية ثنا عبد اهللا بن يزيد  - ١٤١٠٨
شة رضي اهللا عنها عن جدامة بنت وهب املقرئ ثنا سعيد بن أيب أيوب حدثين أبو األسود عن عروة عن عائ

لقد مهمت أن : أخت عكاشة بن وهب قالت حضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أناس وهو يقول 
أهني عن الغيلة فنظرت يف الروم وفارس فإذا هم يغيلون أوالدهم فال يضر أوالدهم شيئا وسألوه عن العزل 

أد اخلفي وإذا املوؤدة سئلت رواه مسلم يف الصحيح عن عبيد اهللا بن فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الو
سلم يف العزل خالف هذا ورواة اإلباحة أكثر  سعيد وغريه عن املقرئ وقد روينا عن النيب صلى اهللا عليه و 
  علم وأحفظ وإباحة من مسينا من الصحابة فهي أوىل وحتتمل كراهية من كرهه منهم التنزيه دون التحرمي واهللا أ

أخربنا أبو العباس بن الفضل بن علي بن حممد اإلسفرائيين ثنا بشر بن أمحد ثنا إبراهيم بن علي  - ١٤١٠٩
النيسابوري ثنا حيىي بن حيىي أنبأ جرير عن الركني بن الربيع بن عميلة عن القاسم بن حسان عن عمه عبد 

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكره عشر كا: الرمحن بن حرملة عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال 
خالل التختم بالذهب وجر اإلزار والصفرة يعين اخللوق وتغيري الشيب والرقى إال باملعوذات وعقد التمائم 

   ٥٠والضرب بالكعاب والتربج بالزينة لغري حملها وعزل املاء عن حمله وإفساد الصيب غري حمرمة 



  كتاب الصداق

وال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو { قد بغري مهر قال اهللا جل ثناؤه باب النكاح ينع ١( 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الزاهد  - ١٤١١٠} تفرضوا هلن فريضة ومتعوهن 

عزيز بن حيىي احلراين أنبأ حممد بن األصبهاين أنبأ أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل السلمي حدثين أبو األصبغ عبد ال
سلمة عن أيب عبد الرحيم خالد بن أيب يزيد عن زيد بن أيب أنيسة عن يزيد بن أيب حبيب عن مرثد بن عبد اهللا 

أترضى أن أزوجك فالنة قال نعم : عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لرجل 
وجك فالنا فقالت نعم فزوج أحدمها صاحبه ومل يفرض هلا صداقا ومل يعطها شيئا وقال للمرأة أترضني أن أز

وكان ممن شهد احلديبية وكان من شهد احلديبية له سهم خبيرب فلما حضرته الوفاة قال إن رسول اهللا صلى اهللا 
قها سهمي خبيرب عليه و سلم زوجين فالنة ومل أفرض هلا صداقا ومل أعطها شيئا وإين أشهدكم أين أعطيتها صدا

  فأخذت سهما فباعته مبائة ألف قال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري الصداق أيسره 

رواه أبو داود يف السنن عن حممد بن حيىي عن أيب األصبغ وزاد فيه فدخل هبا الرجل مث قال ومل  - ١٤١١١
فذكره : أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود  يفرض هلا صداقا ومل يعطها شيئا أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ

   ٢وحديث بروع بنت واشق دليل يف هذا وذلك يرد إن شاء اهللا يف موضعه 

  باب ال وقت يف الصداق كثر أو قل قال الشافعي رمحه اهللا لتركه النهي عن

بأ عبد اهللا بن وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أن - ١٤١١٢القنطار وهو كثري وتركه حد القليل 
جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد اهللا بن عثمان أنبأ عبد اهللا هو بن املبارك أنبأ معمر عن الزهري 

كانت حتت عبيد اهللا بن جحش وكان رحل إىل النجاشي : عن عروة بن الزبري عن أم حبيبة رضي اهللا عنها أهنا 
تزوج أم حبيبة وأهنا لبأرض احلبشة زوجها إياه النجاشي ومهرها  فمات وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

سلم مع شرحبيل بن حسنة وجهازها  أربعة آالف مث جهزها من عنده فبعث هبا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
كله من عند النجاشي ومل يرسل إليها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشيء وكان مهور أزواج رسول اهللا 

سلم أربعمائة درهم صلى    اهللا عليه و 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد عبيد بن حممد بن حممد بن مهدي القشريي لفظا قاال ثنا أبو  - ١٤١١٣
العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء ثنا محيد عن بكر قال قال عمر بن 

جت وأنا أريد أن أهني عن كثرة مهور النساء حىت قرأت هذه اآلية وآتيتم لقد خر: اخلطاب رضي اهللا عنه 
  إحداهن قنطارا هذا مرسل جيد 

وأخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو احلسن حممد بن أمحد بن محزة اهلروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد  - ١٤١١٤
ب رضي اهللا عنه الناس فحمد اهللا تعاىل خطب عمر بن اخلطا: بن منصور ثنا هشيم ثنا جمالد عن الشعيب قال 

وأثىن عليه وقال أال ال تغالوا يف صداق النساء فإنه ال يبلغين عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول اهللا صلى 



سلم أو سيق إليه إال جعلت فضل ذلك يف بيت املال مث نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت يا  اهللا عليه و 
اهللا تعاىل أحق أن يتبع أو قولك قال بل كتاب اهللا تعاىل فما ذاك قالت هنيت الناس آنفا أن أمري املؤمنني أكتاب 

فقال عمر } وآتيتم إحداهن قنطارا فال تأخذوا منه شيئا { يغالوا يف صداق النساء واهللا تعاىل يقول يف كتابه 
ل للناس إين كنت هنيتكم أن تغالوا يف رضي اهللا عنه كل أحد أفقه من عمر مرتني أو ثالثا مث رجع إىل املنرب فقا

  صداق النساء إال فليفعل رجل يف ماله ما بدا له هذا منقطع 

أخربنا أبو احلسن حممد بن حممد بن حممد بن أيب املعروف الفقيه أنبأ أبو سهل بشر بن أمحد  - ١٤١١٥
هللا املديين ثنا أبو بكر بن عياش ثنا اإلسفرائيين أنبأ أبو جعفر أمحد بن احلسني بن نصر احلذاء ثنا علي بن عبد ا

  القنطار ألف ومائتا أوقية : أبو حصني عن سامل بن أيب اجلعد قال قال معاذ بن جبل رضي اهللا عنه 

وأخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف أنبأ بشر بن أمحد ثنا أمحد بن احلسني احلذاء ثنا علي بن عبد  - ١٤١١٦
القنطار ألف ومائتا : بن هبدلة عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  اهللا ثنا محاد بن زيد أنبأ عاصم

  أوقية 

وقال وثنا علي ثنا حممد بن الفضل أبو النعمان أنبأ محاد بن زيد عن سعيد اجلريري عن أيب نضرة  - ١٤١١٧
  القنطار ملء مسك النور ذهبا : عن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال 

كريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو احلسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد اهللا بن صاحل أخربنا أبو ز - ١٤١١٨
طلحة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال  بن أيب  القنطار اثنا عشر ألف درهم أو : عن معاوية بن صاحل عن علي 

ف ومائتا مثقال وروينا عن ألف دينار ويف رواية عطية عن بن عباس قال القنطار ألف ومائتا دينار ومن الفضة أل
  جماهد قال القنطار سبعون ألف دينار وعن سعيد بن املسيب قال القنطار مثانون ألفا 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا حممد بن داود بن دينار ثنا قتيبة بن سعيد  - ١٤١١٩
أن عمر بن اخلطاب رضي : أبيه زيد بن أسلم عن أبيه  ثنا عبد اهللا بن زيد بن أسلم موىل عمر بن اخلطاب عن

  اهللا عنه أصدق أم كلثوم بنت علي رضي اهللا عنه أربعني ألف درهم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ١٤١٢٠
كان بن عمر يزوج بناته على ألف : عن عمرو بن دينار قال  اجلبار العطاردي ثنا يونس بن بكري عن أيب حنيفة

  دينار فيحليها من ذلك بأربعمائة دينار 

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو احلسن حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم  - ١٤١٢١
تزوج : ن هشام حدثين أيب عن قتادة قال بن عبدة ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا أمحد بن حنبل ثنا معاذ ب

   ٣أنس بن مالك رضي اهللا عنه امرأة على عشرين ألفا 

  باب ما يستحب من القصد يف الصداق



حدثنا أبو حممد بن يوسف وأبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد  - ١٤١٢٢
فعي أنبأ عبد العزيز بن حممد عن يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد عن حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشا
سألت عائشة رضي اهللا عنها كم كان صداق النيب صلى اهللا عليه و : بن إبراهيم بن احلارث عن أيب سلمة قال 

سلم قالت كان صداقة ألزواجه اثين عشر أوقية ونشا قالت أتدري ما النش قلت ال قالت نصف أوقية رواه 
  مسلم يف الصحيح 

أوقية وزاد فيه فذلك مخسمائة : أخربنا عن حممد بن أيب عمر املكي عن عبد العزيز إال أنه قال  - ١٤١٢٣
درهم فهذا صداق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألزواجه أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن يعقوب 

  ن حبر ثنا بن أيب عمر ثنا عبد العزيز فذكره يعين أبا عبد اهللا الشيباين ثنا أمحد بن سهل ب

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو عمرو عثمان بن أمحد بن عبد اهللا بن السماك  - ١٤١٢٤
يمان حدثين موسى بن إمساعيل أنبأ بن املبارك عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي  ثنا حممد بن سل

أصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحدا من نسائه وال بناته فوق اثين عشر أوقية إال  ما: اهللا عنها قالت 
أم حبيبة فإن النجاشي زوجه إياها وأصدقها أربعة اآلف ونقد عنه ودخل هبا النيب صلى اهللا عليه و سلم ومل 

  يعطها شيئا كذا قال عن عائشة ورواه غريه عن بن املبارك فقال عن أم حبيبة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٤١٢٥
إسحاق الصغاين ثنا احلجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة عن أيوب وحبيب وهشام عن حممد بن سريين عن أيب 

بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول  كم واملغاالت يف مهور النساء فإهنا لو إيا: العجفاء السلمي قال مسعت عمر 
كانت تقوى عند اهللا أو مكرمة عند الناس لكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أوالكم هبا ما نكح رسول اهللا 
سلم شيئا من نسائه وال أنكح واحدة من بناته بأكثر من اثين عشر أوقية وهي أربعمائة درهم  صلى اهللا عليه و 

أحدهم ليغايل مبهر امرأته حىت تبقى عداوة يف نفسه فيقول لقد كلفت لك علق القربة ورواه ومثانون درمها وإن 
ية ونصف فإن كان حمفوظا وافق  أيضا محاد بن زيد عن أيوب ويف رواية بعضهم عن بن سريين اثين عشر أوق

  رواية أيب سلمة عن عائشة رضي اهللا عنها 

بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري ثنا حممد بن مسلم بن وارة أبو وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ علي  - ١٤١٢٦
عبد اهللا بالري يف شهر رمضان سنة أربع وستني ومائتني حدثين حممد بن سعيد بن سابق من كتابه العتيق ثنا 

عمرو يعين بن أيب قيس عن أيوب السختياين عن بن سريين عن بن أيب العجفاء عن أبيه قال قال عمر بن 
ال تغالوا مبهر النساء فذكره بنحوه من حديث محاد إال أنه قال إن الرجل قد يغلي : ب رضي اهللا عنه اخلطا

  باملهر حىت يقول وكلفت فيك علق القربة يتخذه ذنبا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد اهللا بن  - ١٤١٢٧
بن دينار أخربه عن عكرمة عن بن عثمان بن جبل ة بن أيب رواد ثنا عبد اهللا بن املبارك أنبأ بن جريج عن عمرو 

  ما استحل علي فاطمة رضي اهللا عنهما إال ببدن من حديد : عباس رضي اهللا عنهما قال 



ثنا أخربنا علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا مسدد  - ١٤١٢٨
أردت أن أخطب إىل : سفيان عن بن أيب جنيح عن أبيه عن رجل قد مساه مسع عليا رضي اهللا عنه بالكوفة يقول 

ذكرت عائدته وصلته فخطبتها فقال أين  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ابنته وذكرت أنه ال شيء يل مث 
  أعطها إياها درعك احلطمية اليت أعطينكها يف يوم كذا وكذا قال هي عندي قال ف

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو زرعة  - ١٤١٢٩
لقد : الدمشقي ثنا أمحد بن خالد ثنا حممد بن إسحاق عن بن أيب جنيح عن جماهد عن علي رضي اهللا عنه قال 

 موالة يل هل علمت أن فاطمة ختطب قلت ال أو نعم خطبت فاطمة بنت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت يل
قالت فاخطبها إليه قال قلت وهل عندي شيء أخطبها عليه قال فواهللا ما زالت ترجيين حىت دخلت عليه وكنا 
ا استطعت الكالم قال هل لك من حاجة فسكت فقاهلا ثالث  جنله ونعظمه فلما جلست بني يديه أجلمت حىت م

طب فاطمة قلت نعم يا رسول اهللا قال هل عندك من شيء تستحلها به قال قلت ال مرات قال لعلك جئت خت
واهللا يا رسول اهللا قال فما فعلت بالدرع اليت كنت سلحتكها قال علي واهللا إهنا لدرع حطمية ما مثنها إال 

رهم ورواه يونس أربعمائة درهم قال اذهب فقد زوجتكها وابعث هبا إليها فاستحلها به كذا يف كتايب أربعمائة د
  بن بكري عن بن إسحاق فقال أربعة دراهم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع  - ١٤١٣٠
أن علي بن أيب طالب رضي : بن سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب عن سليمان بن بالل عن جعفر بن حممد عن أبيه 

 عنه أصدق فاطمة رضي اهللا عنها درعا من حديد وجرة دوار وإن صداق نساء النيب صلى اهللا عليه و سلم اهللا
  كان مخسمائة درهم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسني بن احلسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو حيىي بن أيب ميسرة ثنا  - ١٤١٣١
كان : أخربين موسى بن يسار عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال حيىي بن حممد اجلاري ثنا داود بن قيس الفراء 

صداقنا إذ كان فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عشر أواق وكذلك رواه عبد الرمحن بن مهدي عن داود 
  بن قيس 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا حممد بن شاذان  - ١٤١٣٢
جلوهري ثنا زكريا بن عدي ثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أيب حازم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ا

جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم أو قال فىت فقال إين تزوجت امرأة فقال هل نظرت إليها فإن يف : قال 
فذكر شيئا قال فكأنكم تنحتون الذهب والفضة أعني األنصار شيئا قال قد نظرت إليها قال على كم تزوجتها 

من عرض هذه اجلبال ما عندنا اليوم شيء نعطيكم ولكن سأبعثك يف وجه تصيب فيه فبعث بعثا إىل بين عبس 
وبعث الرجل فيهم فأتاه فقال يا رسول اهللا أعيتين ناقيت أن تنبعث قال فناوله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يه  للقيام فأتاها فضرهبا برجله قال أبو هريرة رضي اهللا عنه فوالذي نفسي بيده لقد رأيتها تسبق يده كاملعتمد عل
  القائد رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن معني عن مروان بن معاوية 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا إبراهيم بن عبد اهللا  - ١٤١٣٣
ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين احلسن بن حليم املروزي السعدي  ثنا يزيد بن هارون ثنا حيىي بن سعيد 

أنبأ أبو املوجه ثنا عبدان أنبأ عبد اهللا أنبأ حيىي بن سعيد عن حممد بن إبراهيم التيمي عن أيب حدرد األسلمي 
 مهر امرأة فقال كم أمهرهتا فقال مائيت درهم قال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم يستعينه يف: رضي اهللا عنه أنه 

سلم لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدمت    صلى اهللا عليه و 

أخربنا أبو القاسم علي بن حممد بن علي بن يعقوب األيادي املالكي ببغداد أنبأ أمحد بن يوسف بن  - ١٤١٣٤
ة عن بن سخربة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا خالد النصييب ثنا احلارث بن حممد ثنا يزيد أنبأ محاد بن سلم

سلمة أخربين عمرو بن  أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا إسحاق بن احلسن احلريب ثنا عفان ثنا محاد بن 
إن : الطفيل بن سخربة املدين عن القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  النساء بركة أيسرهن صداقا لفظ حديث عفان ويف رواية يزيد بن هارون أيسرهن مؤنة من أعظم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان املرادي ثنا عبد اهللا  - ١٤١٣٥
افظ وأبو بكر القاضي قاال بن وهب أخربين أسامة بن زيد أن صفوان بن سليم حدثه ح وأخربنا أبو عبد اهللا احل

ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا علي بن احلسن بن شقيق أنبأ عبد اهللا بن املبارك 
بن سليم عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت قال رسول اهللا صلى اهللا  عن أسامة بن زيد عن صفوان 

مين املرأة أ: عليه و سلم  ن تتيسر خطبتها وأن يتيسر صداقها وأن يتيسر رمحها قال عروة يعين يتيسر رمحها من 
   ٤للوالدة قال عروة وأنا أقول من عندي من أول شؤمها أن يكثر صداقها لفظ حديث بن وهب 

ا   باب ما جيوز أن يكون مهر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب إمالء ثنا احلسني بن الفضل البجلي ثنا  - ١٤١٣٦
أن رسول اهللا صلى اهللا : موسى بن داود الضيب عن مالك بن أنس عن أيب حازم عن سهل بن سعد الساعدي 

ا طويال فقام رجل فقال يا رسول عليه و سلم جاءته امرأة فقالت يا رسول اهللا إين وهبت نفسي لك فق امت قيام
اهللا زوجنيها إن مل تكن لك هبا حاجة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل عندك من شيء تصدقها إياه 

قال ما عندي إال إزاري هذا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أعطيتها إياه جلست ال إزار لك فالتمس 
شيئا قال التمس ولو خامتا من حديد فالتمس فلم جيد شيئا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه شيئا قال واهللا ما أجد 

و سلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد 
خرجه مسلم زوجتكها على ما معك من القرآن رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك وأ

  من أوجه عن أيب حازم قال ولو خامتا من حديد 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو  - ١٤١٣٧
بن البختري الرزاز ثنا سعدان بن نصر ح وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد ثنا 

مساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن أيب حازم أنه مسع سهل بن سعد الساعدي إ



كنت يف القوم عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فقامت امرأة فقالت إهنا وهبت نفسها لك : رضي اهللا عنه يقول 
م يرد عليه شيئا مث قامت فقالت يا رسول اهللا فر فيها رأيك فقام رجل من الناس فقال يا رسول اهللا زوجنيها فل

إهنا قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فقام الرجل فقال يا رسول اهللا زوجنيها مث قامت الثالثة فقال له النيب 
سلم هل عندك من شيء قال ال قال فاذهب فاطلب فذهب فطلب فلم جيد شيئا قال اذهب  صلى اهللا عليه و 

يد قال فذهب فطلب فقال مل أجد شيئا قال هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة فاطلب ولو خامتا من حد
كذا وسورة كذا قال اذهب فقد زوجتكها على ما معك من القرآن لفظ حديثهما سواء رواه البخاري يف 

  الصحيح عن علي ورواه مسلم عن زهري بن حرب كالمها عن سفيان بن عيينة 

بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب أخربنا أبو احلسن علي  - ١٤١٣٨
القاضي ثنا أبو الربيع ومسدد وحممد بن أيب بكر يزيد بعضهم على بعض قالوا ثنا محاد بن زيد عن ثابت عن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأى على عبد الرمحن بن عوف أثر صفرة فقال مهيم : أنس رضي اهللا عنه 
و مه فقال تزوجت امرأة قال على كم قال على وزن نواة من ذهب قال بارك اهللا لك أومل ولو بشاة رواه أ

  البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن أيب الربيع 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي  - ١٤١٣٩
بن عوف رضي اهللا ثنا سليمان ب ن حرب ثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن عبد الرمحن 

ذهب فرأى النيب صلى اهللا عليه و سلم بشاشة العرس وسأله : عنه  تزوج امرأة من األنصار على وزن نواة من 
ذهب رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن  حرب وأخرجه فقال إين تزوجت امرأة على وزن نواة من 

  مسلم من وجه آخر عن شعبة 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد  - ١٤١٤٠
قدم عبد الرمحن مهاجرا فآخى النيب صلى اهللا عليه و : الزعفراين ثنا معاذ بن معاذ ثنا محيد الطويل عن أنس قال 

الربيع رضي اهللا عنه فقال له سعد يل امرأتان فانظر أيتهما أحب إليك حىت أطلقها فإذا  سلم بينه وبني سعد بن
انقضت عدهتا تزوجها ويل مال فنصفه لك فقال بارك اهللا لك يف أهلك ومالك دلوين على السوق فدلوه قال 

سلم فأتاه وعليه وضر  صفرة فقال له مهيم فلم يرجع يومئذ حىت جاء بأشياء مث فقده النيب صلى اهللا عليه و 
فقال تزوجت امرأة من األنصار قال على كم قال على نواة من ذهب أو قال وزن نواة من ذهب قال أومل ولو 

بشاة قال وحدثنا الزعفراين ثنا يزيد بن هارون أنبأ محيد عن أنس حنوه إال أنه قال أصاب شيئا من مسن وأقط 
  عن محيد الطويل رحبه أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من أوجه 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ١٤١٤١
تزوج عبد الرمحن بن عوف على وزن نواة من ذهب فقال : شعبة أخربين محيد أنه مسع أنسا رضي اهللا عنه يقول 

  اة رواه مسلم يف الصحيح عن أيب موسى عن أيب داود الطيالسي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أومل ولو بش



بن الصباح  - ١٤١٤٢ أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد 
أن عبد الرمحن بن عوف تزوج امرأة من : الزعفراين ثنا عفان ثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي اهللا عنه 

ى وزن نواة من ذهب فجاز ذلك رواه البخاري ومسلم يف الصحيح من وجه آخر عن شعبة دون األنصار عل
  قوله فجاز ذلك 

أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو احلسن بن محزة اهلروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا  - ١٤١٤٣
  ثة دراهم وثلث قومت يعين النواة بثال: أبو معاوية ثنا حجاج عن قتادة عن أنس قال 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان األصبهاين ثنا حممد بن أمحد بن راشد ثنا  - ١٤١٤٤
عباس البريويت ثنا حممد بن شعيب بن شابور أخربين سعيد بن بشري أن قتادة حدثه عن أنس بن مالك رضي اهللا 

  األنصار على وزن نواة من ذهب قومت مخسة دراهم وهذا أشبه أن عبد الرمحن بن عوف تزوج امرأة من : عنه 

فقد أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز قال قال أبو  - ١٤١٤٥
نواة ذهب كما تسمى األربعون أوقية كما تسمى : عبيد قوله نواة يعين مخسة دراهم قال ومخسة دراهم تسمى 

نشا قال أبو عبيد حدثنيه حيىي بن سعيد عن سفيان عن منصور عن جماهد قال األوقية أربعون والنش  العشرون
  عشرون والنواة مخسة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا حممد بن رافع ثنا عبد  - ١٤١٤٦
كنا نستمتع بالقبضة : عت جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه يقول الرزاق أنبأ بن جريج أخربين أبو الزبري قال مس

من التمر والدقيق األيام على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأيب بكر حىت هنانا عمر يف شأن عمرو بن 
بن رافع وقد مضت الداللة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه  حريث رواه مسلم يف الصحيح عن حممد 

نكاح املتعة بعد الرخصة والنسخ إمنا ورد بإبطال األجل ال قدر ما كانوا عليه ينكحون من الصداق واهللا  حرم
  أعلم 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا احلسن بن سفيان وعمران السختياين  - ١٤١٤٧
كنا ننكح على : عقوب بن عطاء عن أبيه عن جابر ومجاعة قالوا ثنا أبو سعيد األشج ثنا إسحاق بن سليمان ثنا ي

عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالقبضة من الطعام هذا هو احلديث األول إال أنه أتى به هبذا اللفظ 
  ويعقوب بن عطاء غري حمتج به 

أبو العباس  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي قاال ثنا - ١٤١٤٨
حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا يونس بن حممد املؤدب ثنا صاحل بن رومان عن أيب الزبري عن 

طعام لكان : جابر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  لو أن رجال تزوج امرأة على ملء كف من 
  ذلك صداقا 



فقيه أنبأ أبو احلسن علي بن عمر احلافظ ثنا علي بن عبد اهللا بن مبشر أخربنا أبو بكر بن احلارث ال - ١٤١٤٩
ثنا أمحد بن سنان ثنا يزيد بن هارون ثنا موسى بن مسلم بن رومان عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا 

سلم  اه أبو داود من أعطى يف صداق ملء كفيه برا أو مترا أو سويقا أو دقيقا فقد استحل رو: صلى اهللا عليه و 
  يف السنن عن إسحاق بن جربيل عن يزيد بن هارون ببعض معناه 

أخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ أبو حممد بن حيان األصبهاين ثنا حممد بن عبد اهللا بن رستة ثنا سعيد  - ١٤١٥٠
ل اهللا صلى اهللا عليه بن عنبسة ثنا وكيع ثنا حيىي بن عبد الرمحن بن أيب لبيبة عن أبيه عن جده أيب لبيبة أن رسو

من استحل بدرهم فقد استحل يعين النكاح ورواه أبو بكر بن أيب شيبة عن وكيع عن بن أيب لبيبة : و سلم قال 
  عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أمحد بن اللخمي ثنا معاذ بن  - ١٤١٥١
املثىن ويوسف القاضي وحممد بن حممد التمار قالوا ثنا حممد بن كثري ثنا سفيان عن عاصم بن عبيد اهللا عن عبد 

إين تزوجت : اهللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال جاء رجل من بين فزارة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  ي نكاحه امرأة على نعلني فأجاز النيب صلى اهللا عليه و سلم ذلك أ

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة أخربين  - ١٤١٥٢
أن امرأة من فزارة جيء هبا إىل النيب : عاصم بن عبيد اهللا قال مسعت عبد اهللا بن عامر بن ربيعة حيدث عن أبيه 

سلم قد تزوجت على نعلني فقال  سلم أرضيت من نفسك صلى اهللا عليه و  هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ومالك بنعلني قالت نعم فأجازه عاصم بن عبيد اهللا بن عاصم بن عمر بن اخلطاب تكلموا فيه ومع ضعفه روى 

  عنه األئمة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ١٤١٥٣
نا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم عن قيس بن الربيع عن عمري بن عبد اهللا اخلثعمي عن عبد امللك بن ث

انكحوا األيامى منكم : املغرية الطائفي عن عبد الرمحن بن البيلماين قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  يه أهلوهم قالوا يا رسول اهللا فما العالئق بينهم قال ما تراضى عل

وأخربنا أبو عبد اهللا وأبو بكر قاال ثنا أبو العباس ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي عن حفص  - ١٤١٥٤
بن غياث وأيب معاوية عن حجاج بن أرطأة عن عبد امللك بن املغرية الطائفي عن عبد الرمحن بن البيلماين عن 

قيل عن حجاج بن أرطأة عن عبد امللك عن عبد الرمحن بن مثله هذا منقطع وقد : النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  البيلماين عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وليس مبحفوظ 

أخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا حممد بن عبد اهللا بن رستة ثنا حممد بن عمرو  - ١٤١٥٥
  مبعناه : رية عن حجاج فذكره زنيج ثنا هارون بن املغ



وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي أنبأ احلسن بن سفيان ثنا بندار ثنا حممد بن احلارث  - ١٤١٥٦
بن البيلماين عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  انكحوا : عن حممد بن عبد الرمحن 

   ما العالئق قال ما تراضى عليه أهلوهم األيامى قالوا يا رسول اهللا

وقد قيل عن حممد بن عبد الرمحن بن البيلماين عن أبيه عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و  - ١٤١٥٧
بنحوه إال أنه قال ما تراضى عليه األهلون ولو قضيبا من أراك وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن : سلم 

منري املطريي ثنا الرمادي ثنا عمرو بن خالد احلراين ثنا صاحل بن عبد اجلبار وهو أبو عبد عدي ثنا حممد بن 
الرمحن احلضرمي عن حممد بن عبد الرمحن بن البيلماين فذكره قال أبو أمحد رمحه اهللا حممد بن عبد الرمحن بن 

كذلك قاله حيىي بن معني البيلماين ضعيف وحممد بن احلارث ضعيف والضعف على حديثهما بني قال الشيخ و
  وغريه من مزكي األخبار وللحديث شاهد بإسناد آخر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا علي بن عاصم  - ١٤١٥٨
و سلم عن  سألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه: ثنا أبو هارون العبدي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال 

  صداق النساء فقال هو ما اصطلح عليه أهلوهم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن  - ١٤١٥٩
بن صاحل وشريك عن أيب هارون عن أيب سعيد قال شريك رفعه إىل  علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم عن حسن 

ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثري من ماله إذا تراضوا :  عليه و سلم قال النيب صلى اهللا
وأشهدوا أبو هارون العبدي غري حمتج به وقد روي من وجه آخر ضعيف عن أيب سعيد مرفوعا قال الشافعي 

  رمحه اهللا وبلغنا أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال يف ثالث قبضات زبيب مهر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن و - ١٤١٦٠
إن : آدم عن شريك عن إمساعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

  رضيت بسواك أراك فهو هلا مهر 

عن احلجاج بن أرطأة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر وأما احلديث الذي رواه مبشر بن عبيد  - ١٤١٦١
ال ينكح النساء إال كفؤا وال يزوجهن إال : بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

األولياء وال مهر دون عشرة دراهم أخربنا أمحد بن حممد بن أمحد بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان 
أنبأ أمحد بن عيسى بن سكني البلدي ثنا زكريا بن احلكم الرسعين ثنا أبو املغرية عبد القدوس بن احلجاج ثنا 

  مبشر بن عبيد فذكره 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ علي بن عمر احلافظ أنبأ احلسني بن حممد بن سعيد املطيقي ثنا  - ١٤١٦٢
مبشر بن عبيد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو علي احلسني عبد الرمحن بن احلارث جحدر ثنا بقية عن 

يمان الواسطي ثنا حممد بن املصفي ثنا بقية بن الوليد ثنا مبشر عن  بن علي احلافظ ثنا حممد بن حممد بن سل



عليه احلجاج بن أرطأة عن عطاء بن أيب رباح وعمرو بن دينار عن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا 
ال صداق دون عشرة دراهم قال أبو علي احلافظ مبشر بن عبيد متروك احلديث وهذا منكر مل : و سلم قال 

يتابع عليه قال علي بن مبشر بن عبيد متروك احلديث أحاديثه ال يتابع عليها قال الشيخ رمحه اهللا واحلجاج بن 
حلليب وقد أمجعوا على تركه وكان أمحد بن حنبل أرطأة ال حيتج به ومل يأت به عن احلجاج غري مبشر بن عبيد ا

  رمحه اهللا يرميه بوضع احلديث 

وأما األثر الذي أخربناه أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان  - ١٤١٦٣
يستحل به الفرج أدىن ما : ثنا حيىي بن آدم ثنا شريك عن داود األودي عن الشعيب عن علي رضي اهللا عنه قال 

  عشرة دراهم 

وأخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الطيب حممد بن علي اخلياط ثنا سهل بن عمار ثنا أبو معاوية  - ١٤١٦٤
ال صداق دون : عبد الرمحن بن قيس ثنا داود بن يزيد قال مسعت الشعيب حيدث قال قال علي رضي اهللا عنه 

  عشرة دراهم 

قال : عيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال وأخربنا أبو س - ١٤١٦٥
ثله لو مل خيالفه غريه أنه ال يكون مهر أقل من  الشافعي رمحه اهللا رووا عن علي رضي اهللا عنه فيه شيئا ال يثبت م

  عشرة دراهم 

أمحد بن حممد بن سعيد ثنا عبد اهللا بن وأخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا  - ١٤١٦٦
إبراهيم بن قتيبة ثنا بن منري حدثين أبو البصري إبراهيم بن إمساعيل عن عبيد اهللا األشجعي قال قلت لسفيان يعين 

ال مهر أقل من عشرة دراهم فقال سفيان : الثوري حديث داود األودي عن الشعيب عن علي رضي اهللا عنه 
  ينكر عليه قلت إن شعبة روى عنه فضرب جبهته وقال داود داود داود داود ما زال هذا 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي يقول مسعت أبا العباس  - ١٤١٦٧
حممد بن إسحاق يقول مسعت أبا سيار يقول مسعت أمحد بن حنبل يقول لقن غياث بن إبراهيم داود األودي عن 

  ال يكون مهر أقل من عشرة دراهم فصار حديثا : عيب عن علي رضي اهللا عنه قال الش

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال مسعت العباس بن حممد يقول مسعت  - ١٤١٦٨
قال  حيىي بن معني يقول غياث كذاب ليس بثقة وال مأمون قال أبو الفضل هو غياث بن إبراهيم البصري

  : ومسعت حيىي يقول داود األودي ليس بشيء 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي أنبأ الساجي قال مسعت بن املثىن يقول ما مسعت حيىي  - ١٤١٦٩
بن سعيد القطان وال عبد الرمحن يعين بن مهدي حدثا عن سفيان عن داود بن يزيد شيئا قط ومبعناه قال عمرو 

  : روى عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه خبالف ذلك بن علي وقد 



أخربين أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أمحد بن حممد بن سعيد ثنا أبو شيبة ثنا  - ١٤١٧٠
ا رضي اهللا عنه قال  الصداق ما تراضى : خالد بن خملد ثنا سليمان بن بالل عن جعفر بن حممد عن أبيه أن علي

  وجان به الز

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن أيوب  - ١٤١٧١
بشر رجل جبارية فقال رجل هبها يل فذكر ذلك لسعيد بن : بن موسى عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط قال 

و سلم ولو أصدقها سوطا فما فوقه جاز وقال يف املسيب فقال مل حتل املوهوبة ألحد بعد النيب صلى اهللا عليه 
  موضع آخر ولو أصدقها سوطا أحلت له 

سألت ربيعة كم أقل : أخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن أيب حيىي قال  - ١٤١٧٢
وإن كان أقل قال  الصداق فقال ما تراضى به األهلون قلت وإن كان درمها قال وإن كان نصف درهم قلت

   ٥ولو كان قبضة من حنطة أو حبة حنطة واهللا أعلم 

  باب ما جاء يف حبس الصداق عن املرأة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن إمساعيل ثنا أبو بكر حممد بن إسحاق اإلمام ثنا عبد  - ١٤١٧٣
عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار عن حممد بن  الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث العنربي حدثين أيب عن

من أعظم الذنوب عند اهللا رجل : سريين عن بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
طلقها وذهب مبهرها ورجل استعمل رجال فذهب بأجرته وآخر يقتل دابة  تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها 

  عبثا 

أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أبو عمران التستري ثنا حممد بن أخربنا  - ١٤١٧٤
بن  احلصني بن القاسم القصاص موىل قريش قال مسعت السكن بن إمساعيل ثنا احلسن بن ذكوان عن حممد 

نصار إميان حب األ: سريين عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
وبغضهم كفر وأميا رجل تزوج امرأة على صداق وال يريد أن يعطيها فهو زان وكذلك رواه حيىي بن معني 

وغريه عن السكن بن إمساعيل ورواه أبو عاصم العباداين عن احلسن بن ذكوان عن احلسن عن أيب هريرة وروى 
  يف هذا الباب عن صهيب مرفوعا 

املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا أخربنا علي بن حممد  - ١٤١٧٥
هشيم أنبأ عبد احلميد بن جعفر األنصاري عن رجل من النمر بن قاسط قال مسعت صهيب بن سنان حيدث قال 

يها فغرها باهللا من أصدق امرأة صداقا واهللا يعلم منه أنه ال يريد أداءه إل: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ٦واستحل فرجها بالباطل لقي اهللا عز و جل يوم القيامة وهو زان 

  باب النكاح على تعليم القرآن



أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي ثنا أبو العباس أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ١٤١٧٦
: لساعدي أن امرأة أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت الشافعي أنبأ مالك عن أيب حازم عن سهل بن سعد ا

يا رسول اهللا إين قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويال فقام رجل فقال يا رسول اهللا زوجنيها إن مل تكن لك 
هبا حاجة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال ما عندي إال إزاري هذا 

النيب صلى اهللا عليه و سلم إن أعطيتها إياه جلست ال إزار لك فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا قال فقال 
التمس ولو خامتا من حديد فالتمس فلم جيد شيئا فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل معك من القرآن 

عليه و سلم قد زوجتكها مبا معك شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور مساها فقال رسول اهللا صلى اهللا 
من القرآن رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أيب 

  حازم 

بن عبد الوهاب الفراء  - ١٤١٧٧ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب إمالء ثنا حممد 
ئدة ح قال وأخربين أبو أمحد احلافظ أنبأ عبد اهللا بن حممد البغوي ثنا أبو بكر بن أيب أنبأ معاوية بن عمرو أنبأ زا

قال جاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه و : شيبة ثنا حسني بن علي عن زائدة عن أيب حازم عن سهل بن سعد 
القرآن شيئا قال سلم فذكر احلديث ببعض معىن حديث مالك وحديث مالك أمت وقال يف آخره هل تقرأ من 

نعم قال انطلق فقد زوجتكها مبا تعلمها من القرآن رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وقال 
  انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا إبراهيم بن حيىي الرازي ثنا أمحد بن حفص  - ١٤١٧٨
اهللا ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حفص بن عبد اهللا  بن عبد

حدثين أيب حفص بن عبد اهللا حدثين إبراهيم بن طهمان عن احلجاج بن احلجاج الباهلي عن عسل عن عطاء بن 
إلزار واخلامت فقال ما حتفظ من القرآن حنو قصة سهل بن سعد مل يذكر ا: أيب رباح عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

قال سورة البقرة واليت تليها قال قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك لفظ حديث أيب داود ويف رواية الرازي 
  وقد زوجتكها ورواه شعبة عن عسل فأرسله 

البة أنبأ عبد الصمد أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو طاهر حممد بن احلسن احملمد آباذي ثنا أبو ق - ١٤١٧٩
أن رجال تزوج امرأة على أن يعلمها القرآن فرفع ذلك إىل : يعين بن عبد الوارث ثنا شعبة ثنا عسل عن عطاء 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأجازه 

شيئا من القرآن فأجاز ذلك رسول اهللا صلى : ورواه حممد بن املثىن عن عبد الصمد غري أنه قال  - ١٤١٨٠
سلم أخربناه أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا الساجي ثنا بن املثىن ثنا عبد الصمد فذكره  اهللا   عليه و 

طلحة عن  - ١٤١٨١ وأما احلديث الذي رواه عتبة بن السكن عن األوزاعي عن حممد بن عبد اهللا بن أيب 
بن مسعود رضي اهللا عن أن امرأة أتت النيب صلى اهللا عليه و : ه زياد بن أيب زياد عن عبد اهللا بن سخربة عن 

سلم يعين للذي خيطبها فهل تقرأ  سلم فقالت يا رسول اهللا ريف رأيك احلديث فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



من القرآن شيئا قال نعم سورة البقرة وسورة املفصل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أنكحتكها على 
وإذا رزقك اهللا عوضتها فتزوجها الرجل على ذلك أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أن تقرئها وتعلمها 

علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين احلافظ ثنا أبو عبيد القاسم بن إمساعيل ثنا القاسم بن هاشم السمسار ثنا 
ث قال الشيخ رمحه اهللا عتبة عتبة بن السكن ثنا األوزاعي فذكره قال أبو احلسن تفرد به عتبة وهو متروك احلدي

   ٧بن السكن منسوب إىل الوضع وهذا باطل ال أصل له واهللا أعلم 

  باب أخذ األجر على كتاب اهللا تعاىل

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا عمران بن موسى ثنا عبيد  - ١٤١٨٢
سف بن يزيد أبو معشر الرباء ثنا عبيد اهللا بن األخنس عن عبد اهللا بن اهللا بن عمر بن ميسرة القواريري ثنا يو

سلم  مروا حبي من أحياء العرب : أيب مليكة عن بن عباس أن نفرا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
شاء وفيهم لديغ أو سليم فقالوا هل فيكم من راق فإن يف املاء لديغا أو سليمان فانطلق رجل منهم فرقاه على 

فربأ فلما أتى أصحابه كرهوا ذاك وقالوا أخذت على كتاب اهللا أجرا فلما قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخرب بذلك فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الرجل فسأله 

لديغ أو سليم فقالوا هل فيكم من راق فرقيته بفاحتة فقال يا رسول اهللا إنا مررنا حبي من أحياء العرب وفيهم 
الكتاب فربأ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أحق ما أخذمت عليه أجرا كتاب اهللا عز و جل رواه 
البخاري يف الصحيح عن سيدان بن مضارب عن أيب معشر ومتام هذا الباب وما روى يف املعارضات له قد 

ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو { باب التفويض قال اهللا تعاىل  ٨مضى يف كتاب االجارة 
 ١٤١٨٣تفرضوا هلن فريضة ومتعوهن على املوسع قدره وعلى املقتر قدره متاعا باملعروف حقا على احملسنني 

ا عبد اهللا بن صاحل أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو احلسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثن -
طلحة عن بن عباس رضي اهللا عنهما يف هذه اآلية قال هو  بن أيب  الرجل يتزوج : عن معاوية بن صاحل عن علي 

املرأة ومل يسم هلا صداقا مث طلقها من قبل أن ينكحها فأمر اهللا تعاىل أن ميتعها على قدر يسره وعسره فإن كان 
  معسرا فبثالثة أثواب أو حنو ذلك  موسرا متعها خبادم أو حنو ذلك وإن كان

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا حممد  - ١٤١٨٤
بن وهب أنه مسع أيوب بن سعد عن موسى بن عقبة  بن فارس ثنا حممد بن إمساعيل حدثين أمحد عن  بن سليمان 

ر رضي اهللا عنهما فذكر أنه فارق امرأته فقال أعطها كذا واكسها كذا فحسبنا أن رجال أتى بن عم: عن نافع 
ذلك فإذا هو حنو من ثالثني درمها قلت لنافع كيف كان هذا الرجل قال كان متسددا وروينا من وجه آخر عن 

  نافع عن بن عمر قال أدىن ما يكون من املتعة ثالثني درمها 

لمي أنبأ أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد ثنا أخربنا أبو عبد الرمحن الس - ١٤١٨٥
أنه طلق امرأته فمتعها جبارية : هشيم عن بن إسحاق عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرمحن هو بن عوف 

  سوداء محمها إياها قال أبو عبيد يعين متعها هبا بعد الطالق وكانت العرب تسمي املتعة التحميم 



أخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف الفقيه أنبأ بشر بن أمحد اإلسفرائيين أنبأ أمحد بن احلسني بن نصر  - ١٤١٨٦
احلذاء ثنا علي بن املديين ثنا هشيم بن بشري أنبأ منصور بن زاذان عن بن سريين أن احلسن بن علي رضي اهللا 

  اع قليل حلبيب أفارق قال فبلغه ذلك فراجعها طلق امرأة له فمتعها بعشرة آالف درهم قال فقالت مت: عنهما 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا حممد بن إسحاق هو بن خزمية  - ١٤١٨٧
ثنا حممد بن كيسان عن مهران بن أيب عمر عن سفيان عن عبد الرمحن بن عبد اهللا عن احلسن بن سعد عن أبيه 

متع امرأة عشرين ألفا وزقني من عسل فقالت املرأة متاع قليل من حبيب : ي رضي اهللا عنهما أن احلسن بن عل
   ٩مفارق 

  باب أحد الزوجني ميوت ومل يفرض هلا صداقا ومل يدخل هبا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع  - ١٤١٨٨
أنه قضى يف بروع بنت : ان أنبأ الشافعي قال قد روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بأيب هو وأمي بن سليم

واشق ونكحت بغري مهر فمات زوجها فقضى هلا مبهر نسائها وقضى هلا باملرياث فإن كان يثبت عن النيب صلى 
سلم فهو أوىل األمور بنا وال حجة يف قول أحد دون النيب صلى  اهللا عليه و سلم وإن كثروا وال يف اهللا عليه و 

سلم مل يكن ألحد  قياس وال شيء يف قوله إال طاعة اهللا بالتسليم له وإن كان ال يثبت عن النيب صلى اهللا عليه و 
بن  أن يثبت عنه ما مل يثبت ومل أحفظه بعد من وجه يثبت مثله هو مرة يقال عن معقل بن يسار ومرة عن معقل 

ال يسمى فإذا مات أو ماتت فال مهر هلا وال متعة قال الشيخ رمحه اهللا يف حديث  سنان ومرة عن بعض أشجع
  بروع بنت واشق هذا االختالف الذي ذكره الشافعي لكن عبد الرمحن بن مهدي إمام من أئمة احلديث 

د بن حنبل وقد رواه كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمح - ١٤١٨٩
يف رجل تزوج : حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعيب عن مسروق عن عبد اهللا 

امرأة فمات ومل يدخل هبا ومل يفرض هلا قال هلا الصداق كامال وعليها العدة وهلا املرياث فقام معقل بن سنان 
 بروع بنت واشق هذا إسناد صحيح وقد مسي فيه فقال شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى به يف

معقل بن سنان وهو صحايب مشهور ورواه يزيد بن هارون وهو أحد حفاظ احلديث مع عبد الرمحن بن مهدي 
  وغريه بإسناد آخر صحيح كذلك 

 أخربناه أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن - ١٤١٩٠
عمرو بن البختري ثنا أمحد بن الوليد الفحام وحممد بن عبيد اهللا بن يزيد قاال ثنا يزيد بن هارون أنبأ سفيان 

أتى عبد اهللا يف امرأة تويف عنها زوجها ومل يفرض هلا صداقا : الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال 
أقول برأيي هلا صداق نسائها ال وكس وال شطط وعليها ومل يدخل هبا فترددوا إليه ومل يزالوا به حىت قال إين س

العدة وهلا املرياث فقام معقل بن سنان رضي اهللا عنه فشهد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى يف بروع 
  بنت واشق األشجعية مبثل ما قضيت ففرح عبد اهللا رضي اهللا عنه 



داسة ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا يزيد بن  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن - ١٤١٩١
فذكره وكذلك رواه عبد اهللا : هارون وبن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا 

بن الوليد العدين عن سفيان الثوري وقال فقال معقل بن سنان األشجعي رضي اهللا عنه وبعض الرواة رواه عن 
سفيان هبذا اإلسناد األخري وقال فقام معقل بن يسار وكذلك ذكره بعض الرواة عن يزيد بن  عبد الرزاق عن

  هارون عن الثوري وال أراه إال ومها 

أخربنا حبديث يزيد أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا  - ١٤١٩٢
  وقال معقل بن يسار فذكره : يزيد بن هارون أنبأ سفيان بن سعيد 

وأخربنا حبديث عبد الرزاق أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر األصبهاين أنبأ أبو مسعود  - ١٤١٩٣
فذكر معناه وقال فإن كان صوابا فمن اهللا وإن كان خطأ فمين هلا : أمحد بن الفرات ثنا عبد الرزاق عن سفيان 
ام معقل بن يسار وهذا وهم والصواب معقل بن سنان كما رواه صداق نسائها وعليها العدة وهلا املرياث فق

  عبد الرمحن بن مهدي وغريه واهللا أعلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر حممد بن علي الشيباين بالكوفة ثنا أمحد بن حازم بن أيب  - ١٤١٩٤
أن قوما : عن الشعيب عن علقمة بن قيس  غرزة ثنا إمساعيل بن اخلليل ثنا علي بن مسهر ثنا داود بن أيب هند

أتوا عبد اهللا بن مسعود فقالوا له إن رجال منا تزوج امرأة ومل يفرض هلا صداقا ومل جيمعها إليه حىت مات فقال 
هلم عبد اهللا رضي اهللا عنه ما سئلت عن شيء منذ فارقت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أشد علي من هذه 

فاختلفوا إليه فيها شهرا مث قالوا له يف آخر ذلك من نسأل إذا مل نسألك وأنت أخية فأتوا غريي قال قال 
أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم يف هذا البلد وال جند غريك فقال سأقول فيها جبهد رأيي فإن كان صوابا 

داقا كصداق فمن اهللا وحده ال شريك له وإن كان خطأ فمين واهللا ورسوله منه بريء أرى أن أجعل هلا ص
نسائها ال وكس وال شطط وهلا املرياث وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا قال وذلك بسمع ناس من أشجع 

سلم يف امرأة منا يقال هلا بروع  فقاموا فقالوا نشهد إنك قضيت مبثل الذي قضى به رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
يومئذ إال بإسالمه مث قال اللهم إن كان صوابا بنت واشق قال فما رئي عبد اهللا فرح يومئذ لشيء ما فرح 

فمنك وحدك ال شريك لك وإن كان خطأ فمين ومن الشيطان واهللا ورسوله منه بريء ورواه إمساعيل بن أيب 
خالد عن الشعيب عن عبد اهللا بن مسعود فقال فيه فقام معقل بن سنان األشجعي ورواه بن عون عن الشعيب عن 

  يه فقال األشجعي رجل عن بن مسعود وقال ف

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد عبيد بن حممد بن حممد بن مهدي القشريي قاال ثنا أبو  - ١٤١٩٥
العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن 

أتى : اهللا بن عتبة بن مسعود أن بن مسعود رضي اهللا عنه  أيب حسان وخالس بن عمرو كالمها حيدثان عن عبد
يف رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل هبا ومل يسم هلا صداقا فاختلفوا إليه يف ذلك شهرا أو قريبا من شهر 
فقالوا ما بد أن تقول فيها قال اقضي أن هلا صداق امرأة من نسائها ال وكس وال شطط وهلا املرياث وعليها 



فإن يكن صوابا فمن اهللا وإن يكن خطأ فمن نفسي ومن الشيطان واهللا ورسوله بريئان من ذلك فقام رهط  العدة
من أشجع فيهم اجلراح وأبو سنان فقالوا نشهد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى يف امرأة منا يقال هلا 

سعود رضي اهللا عنه فرحا شديدا بروع بنت واشق وكان زوجها يقال له هالل بن مرة األشجعي ففرح بن م
حني وافق قضاؤه قضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورواه مهام بن حيىي عن قتادة عن أيب حسان ورواه 

هشام الدستوائي عن قتادة عن خالس قال الشيخ هذا االختالف يف تسمية من روى قصة بروع بنت واشق عن 
ال يوهن احلدي ث فإن مجيع هذه الروايات أسانيدها صحاح ويف بعضها ما دل على النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أن مجاعة من أشجع شهدوا بذلك فكأن بعض الرواة مسي منهم واحدا وبعضهم مسي اثنني وبعضهم أطلق ومل 
يسم ومثله ال يرد احلديث ولوال ثقة من رواه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا كان لفرح عبد اهللا بن مسعود 

   ١٠يته معىن واهللا أعلم بروا

  باب من قال ال صداق هلا

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ١٤١٩٦
كانت حتت بن لعبد اهللا بن : الشافعي أنبأ مالك عن نافع أن ابنة عبيد اهللا بن عمر وأمها ابنة زيد بن اخلطاب 

مات ومل يدخل هبا ومل يسم هلا صداقا فابتغت أمها صداقها فقال بن عمر ليس هلا صداق ولو كان هلا عمر ف
صداق مل مننعكموه ومل نظلمها فأبت أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن ال صداق هلا وهلا 

  املرياث 

أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم  وأخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا - ١٤١٩٧
زوج ابنا له ابنة أخيه عبيد اهللا بن عمر : أنبأ حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار أن بن عمر رضي اهللا عنهما 

ا مكث مث مات فخاصم خال اجلارية بن عمر إىل زيد بن  وابنه صغري يومئذ ومل يفرض هلا صداقا فمكث الغالم م
ر لزيد إين زوجت ابين وأنا أحدث نفسي أن أصنع به خريا فمات قبل ذلك ومل يفرض ثابت فقال بن عم

  للجارية صداقا فقال زيد فلها املرياث إن كان للغالم مال وعليها العدة وال صداق هلا 

ومبعناه قال بن عباس وذلك فيما رواه سفيان الثوري عن عبد امللك بن جريج عن عطاء عن بن  - ١٤١٩٨
اه أبو بكر األردستاين أنبأ أبو نصر العراقي أنبأ سفيان اجلوهري ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن عباس أخربن

  فذكره وكذلك روي عن علي رضي اهللا عنه : الوليد ثنا سفيان 

أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا حيىي بن  - ١٤١٩٩
هلا املرياث : أنبأ علي بن عاصم أنبأ عطاء بن السائب حدثين عبد خري قال كان علي رضي اهللا عنه يقول جعفر 

  وعليها العدة وال صداق هلا 



وأخربنا أبو حازم احلافظ ثنا أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا خالد  - ١٤٢٠٠
قال يف املتوىف عنها ومل يفرض هلا : عبد خري عن علي رضي اهللا عنه أنه بن عبد اهللا عن عطاء بن السائب عن 

  صداقا هلا املرياث وال صداق هلا 

قال وحدثنا خالد عن مطرف عن احلكم عن علي مثل ذلك قال وحدثنا هشيم أنبأ حممد بن سامل  - ١٤٢٠١
   صداق هلا قال هلا املرياث وعليها العدة وال: عن الشعيب عن علي رضي اهللا عنه أنه 

ال يقبل : قال وحدثنا هشيم أنبأ أبو إسحاق الكويف عن مزيدة بن جابر أن عليا رضي اهللا عنه قال  - ١٤٢٠٢
قول أعرايب من أشجع على كتاب اهللا وروينا عن أيب الشعثاء جابر بن زيد وعطاء بن أيب رباح أهنما قاال ليس 

   ١١هلا إال املرياث 

  رض هلا صداقاباب أحد الزوجني ميوت وقد ف

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أخربين عبد اجمليد عن  - ١٤٢٠٣
مسعت بن عباس سئل عن املرأة ميوت عنها زوجها وقد فرض هلا صداقا قال : بن جريج قال مسعت عطاء يقول 
   ١٢هلا الصداق واملرياث واهللا أعلم 

  تزوج بامرأة على حكمهاباب الرجل ي

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد الوهاب عن أيوب بن  - ١٤٢٠٤
صحب رجال فرأى امرأته فأعجبته فتويف يف الطريق : أيب متيمة عن حممد بن سريين أن األشعث بن قيس 

على حكمها فتزوجها على حكمها مث طلقها قبل أن حتكم فقال فخطبها األشعث بن قيس فأبت أن تتزوجه إال 
احكمي فقالت أحكم فالنا وفالنا رقيق كانوا ألبيه من تالدة فقال احكمي غري هؤالء فأبت فأتى عمر رضي اهللا 
عنه فقال يا أمري املؤمنني عجزت ثالث مرات قال ما هن قال عشقت امرأة قال هذا ما مل متلك قال مث تزوجتها 

ى حكمها مث طلقتها قبل أن حتكم فقال عمر رضي اهللا عنه امرأة من املسلمني قال الشافعي رمحه اهللا يعين عل
  عمر رضي اهللا عنه هلا مهر امرأة من املسلمني ويعين من نسائها واهللا أعلم 

علي بن احلسن أخربنا أبو بكر بن إبراهيم األردستاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان اجلوهري ثنا  - ١٤٢٠٥
أن األشعث بن قيس تزوج امرأة : ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن أيوب السختياين وهشام عن بن سريين 

عشقها على حكمها فاحتكمت عليه مملوكني له فأتى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال عشقت امرأة قال 
   ١٣ء هلا سنة نسائها ذاك مما مل متلك قال جعلت هلا حكمها قال حكمها ليس بشي

  باب الشرط يف املهر



أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٤٢٠٦
بن جريج قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد  يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا حجاج هو بن حممد قال قال 

أميا امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل : صلى اهللا عليه و سلم قال  اهللا بن عمرو بن العاص أن النيب
ا أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته    عصمة النكاح فهو هلا فما كان بعد عصمة النكاح فهو ملن أعطيه وأحق م

فرات أنبأ وأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر األصبهاين ثنا أبو مسعود أمحد بن ال - ١٤٢٠٧
عفان بن مسلم ح وأخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي وأبو بكر القاضي وأبو سعيد 

الصرييف قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا 
ضي اهللا عنها قالت قال النيب صلى اهللا عليه و احلجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة ر

ما استحل به فرج املرأة من مهر أو عدة فهو هلا وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقدة النكاح : سلم 
   ١٤فهو له وأحق ما أكرم الرجل به ابنته أو أخته لفظ حديث الصغاين 

  باب الشروط يف النكاح

علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن حممد بن حيان  أخربنا أبو احلسن - ١٤٢٠٨
التمار ثنا أبو الوليد ثنا ليث حدثين يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال قال 

واه البخاري يف إن أحق الشروط أن يوىف هبا ما استحللتم به الفروج ر: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  الصحيح عن أيب الوليد 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا أبو مسعود أمحد بن الفرات ثنا أبو أسامة عن  - ١٤٢٠٩
عبد احلميد بن جعفر عن يزيد بن أيب حبيب عن مرثد بن عبد اهللا وهو أبو اخلري عن عقبة بن عامر اجلهين رضي 

إن أحق الشروط أن يويف هبا ما استحللتم به الفروج : ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم اهللا عنه قال قال رسو
أخرجه مسلم يف الصحيح من أوجه عن عبد احلميد بن جعفر قال الشافعي رمحه اهللا يف سنة النيب صلى اهللا عليه 

  و سلم أنه إمنا يويف من الشروط مبا سن أنه جائز ومل تدل سنة على أنه غري جائز 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ  - ١٤٢١٠
بن وهب أخربين رجال من أهل العلم منهم يونس بن يزيد والليث بن سعد أن بن شهاب أخربهم عن عروة بن 

سلم أهن يا عائشة : ا قالت جاءت بريرة إيل فقالت الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه و 
إين كاتبت أهلي على سبعة أواق يف كل عام أوقية فاعينيين ومل تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت هلا عائشة 

رضي اهللا عنها ونفست فيها ارجعي إىل أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك مجيعا ويكون والؤك يل فعلت 
ذلك عليهم فأبوا وقالوا إن شاءت أن حتتسب عليك فلتفعل ويكون والؤك لنا فذهبت بريرة إىل أهلها فعرضت 

فذكرت ذلك عائشة لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ال مينعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي فإمنا الوالء ملن 
أناس يشترطون  أعتق ففعلت وقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الناس فحمد اهللا مث قال أما بعد فما بال

شروطا ليست يف كتاب اهللا تعاىل وال سنة نبيه من اشترط شرطا ليس يف كتاب اهللا فهو باطل وإن كان مائة 



شرط قضاء اهللا أحق وشرط اهللا أوثق وإمنا الوالء ملن أعتق رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن قتيبة عن 
ال الشافعي رمحه اهللا وقد روى عنه املسلمون على الليث ورواه مسلم عن أيب الطاهر عن بن وهب عن يونس ق

  شروطهم إال شرطا أحل حراما أو حرم حالال ومفسر حديثه يدل على مجلته 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا حممد بن خرمي القزاز ثنا هشام بن خالد ثنا  - ١٤٢١١
: زين عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مروان بن معاوية عن كثري بن عبد اهللا امل

املسلمون عند شروطهم إال شرطا حرم حالال أو شرطا أحل حراما وكذلك رواه أبو معاوية الضرير عن كثري 
  وروى معناه من وجه آخر 

أيب عاصم ثنا بن كاسب أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان األصبهاين أنبأ بن  - ١٤٢١٢
ثنا بن أيب حازم وسفيان بن محزة عن كثري بن زيد عن الوليد بن رباح عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال 

يما وافق احلق لفظ سفيان بن محزة وروى ذلك من : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  املسلمون عند شروطهم ف
  أنس بن مالك مرفوعا  وجه ثالث ضعيف عن عائشة رضي اهللا عنها وعن

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا الصفار ثنا بن أيب الدنيا أنبأ إمساعيل بن عبد اهللا بن  - ١٤٢١٣
زرارة ثنا عبد العزيز بن عبد الرمحن اجلزري عن خصيف عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا 

سلم قال  ا وافق احلق قال خصيف وحدثين عطاء بن أيب رباح عن املسلمون : صلى اهللا عليه و  عند شروطهم م
ا وافق احلق من ذلك    أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املسلمون عند شروطهم م

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا احلسني بن احلسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو حامت  - ١٤٢١٤
نا عبيد اهللا بن موسى أنبأ زكريا بن أيب زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي الرازي ث

ال ينبغي المرأة أن تشترط طالق أختها لتكفأ إناءها رواه : اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  البخاري يف الصحيح عن عبيد اهللا بن موسى 

افظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد أخربنا أبو حازم احل - ١٤٢١٥
أن رجال تزوج امرأة : اهللا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن كثري بن فرقد عن سعيد بن عبيد بن السباق 

بن اخلطاب رضي ا هللا عنه على عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وشرط هلا أن ال خيرجها فوضع عنه عمر 
  الشرط وقال املرأة مع زوجها وروي عن عمر رضي اهللا عنه خبالفة 

أخربنا أبو حممد بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ح وأخربنا أبو  - ١٤٢١٦
عن يزيد بن احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد بن الصفار وأبو جعفر الرزاز قاال ثنا سعدان ثنا سفيان 

شهدت عمر رضي اهللا عنه : يزيد بن جابر عن إمساعيل بن عبيد اهللا بن أيب املهاجر عن عبد الرمحن بن غنم قال 
سئل عنه فقال هلا دارها قال له الرجل يا أمري املؤمنني إذا يطلقننا قال إن مقاطع احلقوق عند الشروط الرواية 

  الصحابة رضي اهللا عنهم األوىل أشبه بالكتاب والسنة وقول غريه من 



أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ح وأخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا  - ١٤٢١٧
بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار وأبو جعفر الرزاز قالوا ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن بن أيب ليلى عن املنهال 

  شرط اهللا قبل شرطها : األسدي عن علي رضي اهللا عنه قال  بن عمرو عن عباد بن عبد اهللا

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ح وأخربنا بن بشران أنبأ إمساعيل  - ١٤٢١٨
الصفار وأبو جعفر الرزاز قالوا ثنا سعدان ثنا سفيان عن عمرو عن أيب الشعثاء قال هو ما استحل من فرجها 

من شرط شرطا ليس يف كتاب اهللا فليس : فيان قال الزهري وغريه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال س
  له ذاك وإن كان مائة شرط 

وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك أنه بلغه  - ١٤٢١٩
تشترط على زوجها أنه ال خيرج هبا من بلدها قال فقال سعيد خيرج هبا إن  سئل عن املرأة: أن سعيد بن املسيب 

شاء وروينا عن الشعيب يف رجل تزوج امرأة وشرط هلا دارها فقال زوجها دارها وروينا عن عمرو بن العاص 
  رضي اهللا عنه أنه قال أرى أن يويف هلا بشرطها وقول اجلماعة أوىل 

حلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو بكر حممد بن إسحاق الصغاين وأخربنا أبو عبد اهللا ا - ١٤٢٢٠
جاء رجل إىل بن عباس رضي اهللا عنهما : أنبأ قبيصة بن عقبة ثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء اخلرساين قال 

فالصداق  فقال إين تزوجت امرأة وشرطت هلا الفرقة واجلماع بيدها فقال خالفت السنة ووليت األمر غري أهله
والفراق واجلماع بيدك قال وجاءه رجل فقال إين تزوجت امرأة وشرطت هلا إن مل أجيء بكذا وكذا إىل كذا 

  وكذا فليس يل نكاح فقال بن عباس النكاح جائز والشرط ليس بشيء 

عن بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس ثنا حممد بن إسحاق ثنا عبد الوهاب بن عطاء  - ١٤٢٢١
أن رجال نكح امرأة فأصدقته املرأة وشرطت عليه أن بيدها أمر اجلماع والفرقة : جريج حدثين عطاء اخلرساين 

فقيل له خالفت السنة ووليت احلق غري أهله فقضى بن عباس أن عليه الصداق وبيده اجلماع والفرقة رواه 
رجل تزوج امرأة وشرطت عليه أن بيدها  إمساعيل بن عياش عن عطاء اخلرساين أن عليا وبن عباس سئال عن

الفرقة واجلماع وعليها الصداق فقاال عميت عن السنة ووليت األمر غري أهله عليك الصداق وبيدك الفراق 
واجلماع أخربناه أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا إمساعيل 

  ا إرسال بني عطاء اخلرساين ومن فوقه بن عياش فذكره ويف هذ

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وعبيد بن حممد بن حممد بن مهدي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ١٤٢٢٢
ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ بن الزبري عن القاسم موىل خالد بن يزيد بن معاوية عن أيب 

النساء مع أزواجهن حيث ما كانوا إال نساء : نه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أمامة رضي اهللا ع
   ١٥األنصار ال خيرجن من بيوهتن وال خيرجن يعين من املدينة جعفر بن الزبري هذا ضعيف جدا 

  باب من قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج من باب عفو املهر



ظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم أخربنا أبو عبد اهللا احلاف - ١٤٢٢٣
سألين علي رضي : بن مرزوق ثنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد ثنا جرير بن حازم ثنا عيسى بن عاصم عن شريح قال 

  اهللا عنه عن الذي بيده عقدة النكاح قال قلت هو الويل قال ال بل هو الزوج 

بو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن أخربنا أ - ١٤٢٢٤
إسحاق الصغاين أنبأ احلجاج بن املنهال وحيىي بن بكري قاال ثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أيب 

  الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج : عمار عن بن عباس قال 

بو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ أنبأ حممد بن عبد اهللا بن غيالن ثنا أبو وأخربنا أ - ١٤٢٢٥
هو الزوج كذا يف هاتني : هشام الرفاعي ثنا عبيد اهللا عن إسرائيل عن خصيف عن جماهد عن بن عباس قال 

  الروايتني عن بن عباس وقد روي عنه خبالفه 

وأبو حممد عبيد بن حممد بن حممد بن مهدي القشريي لفظا قاال ثنا أبو  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ - ١٤٢٢٦
سلمة  أن : العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ حممد بن عمرو عن أيب 

ية إال أن جبري بن مطعم تزوج امرأة من بين نصر فسمى هلا صداقا مث طلقها من قبل أن يدخل هبا فقرأ هذه اآل
  يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح قال أنا أحق بالعفو منها فسلم إليها صداقها 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وعبيد بن حممد قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي أنبأ عبد  - ١٤٢٢٧
رأة فتدع نصف صداقها أو يعفو الزوج إال أن تعفو امل: الوهاب أنبأ بن عون عن بن سريين عن شريح أنه قال 

  فيكمل هلا صداقها 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وعبيد قاال ثنا أبو العباس ثنا حيىي أنبأ عبد الوهاب أنبأ سعيد عن قتادة  - ١٤٢٢٨
  الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج : عن سعيد بن املسيب أنه قال 

أبو منصور العباس بن الفضل اهلروي أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ  - ١٤٢٢٩
ا أخوها : منصور ثنا جرير عن مغرية عن الشعيب قال  تزوج رجل منا امرأة فطلقها زوجها قبل أن يدخل هبا فعف

بيده عن صداقها فارتفعوا إىل شريح فأجاز عفوه مث قال بعد أنا أعفو عن صداق بين مرة فكان يقول بعد الذي 
عقدة النكاح الزوج أن يعفو عن الصداق كله فيسلمه إليها أو تعفو هي عن النصف الذي فرض اهللا هلا وإن 
تشاحا فلها نصف الصداق وهبذا اإلسناد عن الشعيب قال واهللا ما قضى شريح قضاء قط كان أمحق منه حني 

  ترك قوله األول وأخذ هبذا 

ر ثنا أمحد ثنا سعيد ثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن طاوس وعطاء وأخربنا أبو نصر أنبأ أبو منصو - ١٤٢٣٠
الذي بيده عقدة النكاح هو الويل فأخربهتم بقول سعيد بن جبري هو الزوج فرجعوا عن : وأهل املدينة أهنم قالوا 



دم سعيد بن جبري قال أرأيتم إن عفا الويل وأبت املرأة ما يغين عفو الويل أو عفت هي وأ ا قوهلم فلما ق ىب الويل م
  للويل من ذلك 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال ثنا علي بن عمر احلافظ ثنا حممد  - ١٤٢٣١
: بن عبد اهللا بن غيالن ثنا أبو هشام الرفاعي ثنا أبو أسامة عن إمساعيل عن الشعيب عن شريح قال هو الزوج 

نافع بن جبري وحممد بن كعب وطاوس وجماهد والشعيب وسعيد بن جبري  إن شاء أمت هلا صداقها وكذلك قال
بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب  وقال إبراهيم وعلقمة واحلسن هو الويل وروي عن بن هليعة عن عمرو 

سلم ويل عقد النكاح الزوج وهذا غري حمفوظ وبن هليعة غري حمتج به واهللا أعلم     ١٦صلى اهللا عليه و 

  ال الذي بيده عقدة النكاح الويلباب من ق

أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٤٢٣٢
إسحاق الصغاين ثنا بن أيب مرمي ثنا حممد بن مسلم الطائفي حدثين عمرو بن دينار عن عبد اهللا بن عباس رضي 

  قال ذاك أبوها } أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح {  تعاىل يف الذي ذكر اهللا: اهللا عنهما 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا بن خملد ثنا حممد بن عبد امللك  - ١٤٢٣٣
بن دينار عن عكرمة عن بن عباس  يف قوله تعاىل إال : الدقيقي ثنا يزيد بن هارون ثنا ورقاء بن عمر عن عمرو 

  أن يعفون قال أن تعفو املرأة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الويل 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا  - ١٤٢٣٤
قال  يف قوله تعاىل إال أن يعفون: عبد اهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس 

هي املرأة الثيب أو البكر يزوجها غري أبيها فجعل اهللا العفو إليهن إن شئن تركن وإن شئن أخذن نصف 
الصداق مث قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو أبو اجلارية البكر جعل اهللا العفو إليه ليس هلا معه أمر إذا 

ا كانت يف حجره    طلقت م

افظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم أخربنا أبو عبد اهللا احل - ١٤٢٣٥
أن علقمة قال الذي بيده عقدة النكاح الويل : بن مرزوق ثنا بشر بن عمر ثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم 

  قال شريح الزوج 

العباس هو األصم ثنا حيىي بن أيب  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وعبيد بن حممد القشريي قاال ثنا أبو - ١٤٢٣٦
هو الويل قال سعيد بن أيب عروبة وال : طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة عن احلسن قال 

  يعجبنا هذا 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور اهلروي أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان  - ١٤٢٣٧
أمر اهللا سبحانه وتعاىل بالعفو وأذن فيه إن عفت جاز عفوها وإن شحت : ينار عن عكرمة قال عن عمرو بن د



وعفا وليها جاز عفوه قال وحدثنا سعيد ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال هو الويل وروينا هذا القول أيضا 
القدمي مث رجع يف اجلديد إىل عن أيب الشعثاء والزهري وهو قول مالك وإليه كان يذهب الشافعي رمحه اهللا يف 

   ١٧القول األول وهو القول األصح واهللا أعلم بالصواب 

  باب ال يدخل هبا حىت يعطيها صداقها أو ما رضيت به

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن عيسى بن أيب  - ١٤٢٣٨
بن عبد امللك ثنا محاد عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنه قماش وعباس بن الفضل قاال ثنا هشام 

ملا تزوجت فاطمة رضي اهللا عنها بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قلت بن أيب يا : قال علي رضي اهللا عنه 
ا هي رسول اهللا قال أعطها شيئا فقلت أثبين يا رسول اهللا ما عندي شيء قال فأين درعك احلطمية قال قلت ه

  ذي عندي قال أعطها إياها 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا كثري بن عبيد احلمصي ثنا أبو  - ١٤٢٣٩
بن أنس حدثين حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن رجل من  حيوة عن شعيب بن أيب محزة قال حدثين غيالن 

ا تزوج فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أراد أن أ: أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم  ن عليا مل
يدخل هبا فمنعه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت يعطيها شيئا فقال يا رسول اهللا ليس يل شيء فقال له 
أعطها درعك فأعطاها درعه مث دخل هبا قال وحدثنا كثري ثنا أبو حيوة عن ش عيب النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  عن غيالن عن عكرمة عن بن عباس مثله 

أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٤٢٤٠
: إسحاق أنبأ حجاج قال قال بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع عكرمة يقول قال بن عباس رضي اهللا عنهما 

  فسمى هلا صداقا فأراد أن يدخل عليها فليلق إليها رداء أو خامتا إن كان معه إذا نكح الرجل امرأة 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس األصم أنبأ حممد بن عبد  - ١٤٢٤١
لرجل أن يقع على قال ال يصلح ل: اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين يونس عن نافع أن عبد اهللا بن عمر 

   ١٨املرأة حىت يقدم إليها شيئا من ماله ما رضيت به من كسوة وعطاء 

  باب املرأة ترضى بالدخول هبا قبل أن يعطيها شيئا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون  - ١٤٢٤٢
أن رجال تزوج : الرمحن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن طلحة عن خيثمة بن سليمان األصبهاين ثنا عبد 

  امرأة على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم فجهزها إليه من قبل أن ينقد شيئا 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه وحممد بن موسى بن الفضل قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد  - ١٤٢٤٣
أن رجال : أ عبد اهللا بن بكر ثنا سعيد عن طلحة بن مصرف عن خيثمة بن عبد الرمحن بن إسحاق الصغاين أنب



سلم أن يرفق به فدخل هبا ومل ينقدها شيئا مث أيسر بعد  تزوج امرأة وكان معسرا فأمر نيب اهللا صلى اهللا عليه و 
  ذلك فساق 

د أنبأ حسن بن موسى ثنا شريك عن وأخربنا أبو طاهر وحممد بن موسى قاال ثنا أبو العباس ثنا حمم - ١٤٢٤٤
طلحة عن خيثمة عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  حنوه وصله شريك : منصور عن 

   ١٩وأرسله غريه 

  باب املرأة تصلح أمرها للدخول هبا

ن حبر ثنا إبراهيم بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن سهل ب - ١٤٢٤٥
سعيد أنبأ أبو أسامة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب 

تزوجين : شيبة قال وجدت يف كتايب عن أيب أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
ت سنني وبىن يب وأنا ابنة تسع سنني قالت فقدمت املدينة فوعكت شهرا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لس

فوىف شعري مجيمة فأتتين أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحيب فصرخت يب فأتيتها وما أدري ما يراد يب 
فأخذت بيدي فأوقفتين على الباب فقلت هه هه حىت ذهب نفسي فأدخلتين بيتا فإذا نسوة من األنصار فقلن 

لى اخلري والربكة وعلى خري طائر فأسلمتين إليهن فغسلن رأسي وأصلحنين فلم يرعين إال رسول اهللا صلى اهللا ع
عليه و سلم تعين ضحى وأسلمنين إليه رواه البخاري يف الصحيح عن عبيد بن إمساعيل عن أيب أسامة مرسال 

كره يف آخر أبواب خطبة النكاح خمتصرا وأخرجه هبذا اللفظ من حديث علي بن مسهر عن هشام كما مضى ذ
  ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن  - ١٤٢٤٦
ي تعاجلين كانت أم: عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

تريد تسمنين بعض السمن لتدخلين على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فما استقام هلا بعض ذلك حىت أكلت 
التمر بالقثاء فسمنت عنه كأحسن ما يكون من السمنة ورواه حممد بن إسحاق عن هشام مبعناه إال أنه قال 

  القثاء بالرطب 

بو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا أبو حممد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أ - ١٤٢٤٧
نوح بن يزيد املؤدب ثنا إبراهيم بن سعد عن حممد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا 

ء أرادت أمي أن تسمنين لدخويل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت فلم أقبل عليها بشي: عنها قالت 
  مما تريد حىت أطعمتين القثاء بالرطب فسمنت عليه كأحسن السمن 

سليمان  - ١٤٢٤٨ أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا حممد بن 
بن عباس  بن فارس ثنا حممد بن إمساعيل البخاري قال قال يل إمساعيل بن أبان ثنا حيىي بن زكريا عن عبد اجلبار

أن عليا رضي اهللا عنه قال ملا خطبت فاطمة : عن جعفر بن سعيد عن أبيه وهو سعيد بن عبيد اهللا الكاهلي 



يه و سلم هل لك من مهر قلت معي  رضي اهللا عنها بنت النيب صلى اهللا عليه و سلم قال النيب صلى اهللا عل
  طمة فإهنا امرأة من النساء راحليت ودرعي قال فبعتهما بأربعمائة وقال أكثروا الطيب لفا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب حدثين حممد بن عبد السالم ثنا حيىي بن  - ١٤٢٤٩
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا : حيىي أنبأ هشيم عن سيار عن الشعيب عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال 

قبلنا تعجلت على بعري يل قطوف فلحقين راكب من خلفي فنخس بعريي بعنزة عليه و سلم يف غزاة فلما أ
ا أنت راء من اإلبل فالتفت فإذا أنا برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال  كانت معه فانطلق بعريي كأجود م

قال فهال  ما يعجلك يا جابر قلت يا رسول اهللا إين حديث عهد بعرس فقال أبكرا تزوجتها أم ثيبا فقال بل ثيب
جارية تالعبها وتالعبك قال فلما قدمنا املدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حىت ندخل ليال أي عشاء كي متتشط 
الشعثة وتستحد املغيبة قال وقال إذا قدمت املدينة فالكيس الكيس رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

باب الرجل خيلو بامرأته مث يطلقها  ٢٠وباهللا التوفيق وغريه ورواه البخاري عن أيب النعمان وغريه عن هشيم 
وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما { قبل املسيس قال اهللا تبارك وتعاىل 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان  -  ١٤٢٥٠} فرضتم 
بن عباس رضي اهللا عنهما أنه أنبأ الشافعي أن قال يف : بأ مسلم بن خالد عن بن جريج عن ليث عن طاوس عن 

الرجل يتزوج املرأة خيلو هبا فال ميسها مث يطلقها ليس هلا إال نصف الصداق ألن اهللا تعاىل يقول وإن طلقتموهن 
  من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم 

حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم  وأخربنا أبو - ١٤٢٥١
طلقها فزعم أنه مل ميسها : أنبأ الليث عن طاوس عن بن عباس  أنه كان يقول يف رجل أدخلت عليه امرأته مث 

  قال عليه نصف الصداق 

الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد اهللا بن صاحل  أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم أنبأ أبو احلسن - ١٤٢٥٢
طلحة عن بن عباس رضي اهللا عنهما  بن أيب  طلقتموهن من : عن معاوية بن صاحل عن علي  يف قوله تعاىل وإن 

قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم فهو الرجل يتزوج املرأة وقد مسى هلا صداقا مث 
  ها واملس اجلماع فلها نصف الصداق وليس هلا أكثر من ذلك يطلقها من قبل أن ميس

يف قوله تعاىل إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل : وبإسناده عن بن عباس رضي اهللا عنهما  - ١٤٢٥٣
أن متسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوهنا فهذا الرجل يتزوج املرأة مث يطلقها من قبل أن ميسها فإذا طلقها 

ة بانت منه وال عدة عليها تزوج من شاءت مث قال متعوهن وسرحوهن سراحا مجيال يقول إن كان مسى هلا واحد
  صداقا فليس هلا إال النصف وإن مل يكن مسى هلا صداقا متعها على قدر يسره وعسره وهو السراح اجلميل 

بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا  أخربنا عمر بن أمحد العبدوي أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد - ١٤٢٥٤
أن عمرو بن نافع طلق امرأته وكانت قد أدخلت عليه فزعم أنه مل : هشيم أنبأ إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب 

يقرهبا وزعمت أنه قد قرهبا فخاصمته إىل شريح فصرب شريح ميني عمرو باهللا الذي ال إله إال هو ما قرهبا وقضى 



الثوري عن إمساعيل ومغرية عن الشعيب عن شريح أن رجال تزوج امرأة فأغلق  عليه بنصف الصداق ورواه
الباب وأرخى الستر مث طلقها ومل ميسها فقضى هلا شريح بنصف الصداق أخربنا أبو بكر األردستاين أنبأ أبو 

  نصر العراقي أنبأ سفيان اجلوهري ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان فذكره 

وروى احلسن بن صاحل عن فراس عن الشعيب عن عبد اهللا بن مسعود قال هلا نصف الصداق وإن  - ١٤٢٥٥
جلس بني رجليها وذلك فيما أنبأنيه أبو عبد اهللا احلافظ إجازة أنبأ أبو الوليد أنبأ حممد بن أمحد بن زهري ثنا عبد 

   ٢١بني الشعيب وبني بن مسعود فذكره وفيه انقطاع : اهللا بن هاشم ثنا وكيع عن احلسن بن صاحل 

  باب من قال من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق وما روي يف معناه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ١٤٢٥٦
ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري أنبأ مالك عن حيىي بن  مالك ح وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر

بن اخلطاب رضي اهللا عنه قضى يف املرأة يتزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور : سعيد عن بن املسيب  أن عمر 
  فقد وجب الصداق 

رأته إذا دخل الرجل بام: قال وأخربنا مالك عن بن شهاب أن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه قال  - ١٤٢٥٧
  فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق 

وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا علي  - ١٤٢٥٨
بن عبد اهللا بن مبشر ثنا متيم بن املنتصر ثنا عبد اهللا بن منري ثنا عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر عن عمر رضي اهللا 

  إذا أجيف الباب وأرخيت الستور فقد وجب املهر : ال عنه ق

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا عبد  - ١٤٢٥٩
اهللا بن بكر ثنا سعيد يعين بن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن عن األحنف بن قيس أن عمر وعليا رضي اهللا 

  إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق كامال وعليها العدة : ال عنهما قا

أخربنا أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا الزعفراين ثنا سعيد بن سليمان ثنا شريك  - ١٤٢٦٠
رخى إذا أغلق بابا وأ: عن ميسرة عن املنهال عن عباد يعين بن عبد اهللا األسدي عن علي رضي اهللا عنه قال 

  سترا فقد وجب الصداق 

وأخربنا أبو حازم احلافظ وأبو نصر بن قتادة قاال أنبأ أبو الفضل حممد بن عبد اهللا بن مخريويه ثنا  - ١٤٢٦١
قضاء اخللفاء الراشدين املهديني : أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ عوف عن زرارة بن أوىف قال 

ا فقد وجب الصداق والعدة هذا مرسل زرارة مل يدركهم وقد رويناه عن عمر أنه من أغلق بابا وأرخى ستر
  وعلي رضي اهللا عنهما موصوال 



أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد  - ١٤٢٦٢
يمان بن يسار عن زيد بن ثاب يف رجل خيلو باملرأة فيقول مل أمسها : ت الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن سل

  وتقول قد مسين قال القول قوهلا 

تزوج احلارث بن احلكم امرأة : ورواه سفيان الثوري عن أيب الزناد عن سليمان بن يسار قال  - ١٤٢٦٣
كامال فقال عندها فرآها خضراء فطلقها ومل ميسها فأرسل مروان إىل زيد بن ثابت فسأله فقال زيد هلا الصداق 

قال إنه ممن ال يتهم قال أرأيت يا مروان لو كانت حبلى أكنت مقيما عليها احلد قال ال قال فال أخربناه أبو بكر 
األردستاين أنبأ أبو نصر العراقي أنبأ سفيان اجلوهري أنبأ علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان فذكره 

القصة أنه قال مل أطأها وقالت املرأة قد وطئين مث قال يف آخرها  ورواه بكري بن األشج عن سليمان وذكر يف
فكذلك تصدق املرأة مبثل هذا ظاهر ما روينا عن عمر وعلي رضي اهللا عنهما يدل على أهنما جعال اخللوة 

كالقبض يف البيوع قال الشافعي رمحه اهللا وروي عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال ما ذنبهن إن جاء العجز من 
كم وذلك يدل على أنه يقضي باملهر وإن مل تدع املسيس قال الشيخ رمحه اهللا وأما زيد بن ثابت فظاهر قبل

الرواية عنه يدل على أنه ال يوجبه بنفس اخللوة لكن جيعل القول هلا يف اإلصابة وروى يف ذلك عن النيب صلى 
سلم بإسناد مرسل    اهللا عليه و 

وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد  كما أخربنا أبو طاهر الفقيه - ١٤٢٦٤
بن إسحاق الصغاين ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين عبيد اهللا بن أيب جعفر عن صفوان بن سليم عن 

ىل عورهتا من كشف امرأة فنظر إ: عبد اهللا بن يزيد عن حممد بن ثوبان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
فقد وجب الصداق قال وبلغنا ذلك عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وسعيد بن املسيب واحلسن البصري 

وعروة بن الزبري وأيب بكر بن حزم وربيعة بن أيب عبد الرمحن وأيب الزناد وزيد بن أسلم ورواه بن هليعة عن أيب 
هللا عليه و سلم مرسال من كشف مخار امرأة ونظر األسود عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن النيب صلى ا

إليها فقد وجب الصداق دخل هبا أو مل يدخل ومل يذكر مذهب هؤالء وهذا منقطع وبعض رواته غري حمتج به 
  واهللا أعلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري  - ١٤٢٦٥
تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أيب حيىي عن مجيل بن زيد الطائي عن سعد بن زيد األنصاري قال  عن

امرأة من غفار فدخل هبا فأمرها فنزعت ثوهبا فرأى هبا بياضا من برص عند ثديها فامناز رسول اهللا صلى اهللا 
  ا صداقها عليه و سلم وقال خذي ثوبك فأصبح وقال هلا أحلقي بأهلك فأكمل هل

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إبراهيم بن إسحاق السراج ثنا حيىي بن حيىي  - ١٤٢٦٦
تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امرأة : أنبأ حممد بن جابر عن مجيل بن زيد عن زيد بن كعب قال كعب 

قال ضمي إليك ثيابك واحلقي بأهلك وأحلق هلا  من بين غفار فأهديت إليه فرأى بكشحها وضحا من بياض
  مهرها 



وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا أبو القاسم البغوي ثنا حممد بن جعفر  - ١٤٢٦٧
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : الوركاين ثنا القاسم بن غصن عن مجيل بن زيد عن بن عمر رضي اهللا عنهما 

مرأة من غفار فلما دخل عليها وجد بكشحها بياضا فقال ضمي إليك ثيابك ومل يأخذ مما آتاها شيئا هذا تزوج ا
   ٢٢خمتلف فيه على مجيل بن زيد كما ترى قال البخاري مل يصح حديثه 

  باب املتعة

مد الصفار أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حم - ١٤٢٦٨
ح وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا  ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا عبد اهللا بن منري عن عبيد اهللا عن نافع 

بن عمر رضي اهللا عنهما  أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع عن 
تطلق وقد فرض هلا الصداق ومل متس فحسبها نصف ما فرض هلا  لكل مطلقة متعة إال اليت: أنه كان يقول 

  وروينا هذا القول من التابعني عن القاسم بن حممد وجماهد والشعيب 

أخربنا أبو احلسن علي بن احلسني بن علي البيهقي صاحب املدرسة بنيسابور أنبأ أبو حفص عمر  - ١٤٢٦٩
 حممد بن إبراهيم بن زياد الطيالسي ثنا حممد بن محيد الرازي ثنا بن أمحد بن حممد القرميسيين هبا ثنا أبو عبد اهللا

كانت اخلثعمية : سلمة بن الفضل ثنا عمرو بن أيب قيس عن إبراهيم بن عبد األعلى عن سويد بن غفلة قال 
حتت احلسن بن علي رضي اهللا عنهما فلما أن قتل علي رضي اهللا عنه بويع احلسن بن علي دخل عليها احلسن 

علي فقالت له لتهنك اخلالفة فقال احلسن بن علي أظهرت الشماتة بقتل علي أنت طالق ثالثا فتلففت يف  بن
ثوهبا وقالت واهللا ما أردت هذا فمكثت حىت انقضت عدهتا وحتولت فبعث إليها احلسن بن علي بقية من 

ل من حبيب مفارق فأخرب صداقها ومبتعة عشرين ألف درهم فلما جاءها الرسول ورأت املال قالت متاع قلي
الرسول احلسن بن علي رضي اهللا عنه فبكى وقال لوال أين مسعت أيب حيدث عن جدي النيب صلى اهللا عليه و 

طلق امرأته ثالثا مل حتل له حىت تنكح زوجا غريه لراجعتها وقد جاء يف متعة املدخول هبا    سلم أنه قال من 

أبو بكر أمحد بن إسحاق أنبأ علي بن عبد الصمد ثنا أبو مهام الوليد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ  - ١٤٢٧٠
بن شجاع السكوين ثنا مصعب بن سالم ثنا شعبة عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا 

طلق حفص بن املغرية امرأته فاطمة فأتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال لزوجها مت: عنهما قال  ال ملا  عها قال 
أجد ما أمتعها قال فإنه ال بد من املتاع قال متعها ولو بنصف صاع من متر وقصتها املشهورة يف العدة دليل على 

  أهنا كانت مدخوال هبا واهللا أعلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم  - ١٤٢٧١
وللمطلقات { لكل مطلقة متعة : وق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري قال بن مرز

  وروينا هذا القول عن أيب العالية واحلسن والزهري } متاع باملعروف حقا على املتقني 



وب ثنا إبراهيم أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعق - ١٤٢٧٢
جاءت امرأة إىل شريح ختاصم زوجها تسأله املتعة وقد كان : بن مرزوق ثنا أبو عامر عن شعبة عن احلكم قال 

طلقها قال فقرأ شريح وللمطلقات متاع باملعروف حقا على املتقني فقال له متعها ومل يقض هلا وروينا عن حممد 
أن تكون من املتقني ال تأىب أن تكون من احملسنني وعن إبراهيم  بن سريين عن شريح أنه قال لرجل فارق ال تأىب

والشعيب عن شريح إن كنت من املتقني فمتع ومل جيربه وروينا عن شريح أنه جربه على املتعة يف املفوضة قبل 
  الدخول 

الكويف  أخربنا أبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي وأبو القاسم عبد الواحد بن حممد بن النجار - ١٤٢٧٣
بالكوفة قاال أنبأ أبو جعفر بن دحيم الشيباين ثنا أمحد بن حازم ثنا عمرو بن محاد عن احلكم بن عبد امللك عن 

طلق رجل امرأته عند شريح فقال له شريح متعها فقالت املرأة أنه ليست يل عليه متعة إمنا قال اهللا : قتادة قال 
وليس من } وللمطلقات متاع باملعروف حقا على احملسنني } {  وللمطلقات متاع باملعروف حقا على املتقني{ 

   ٥١أولئك 

  مجاع أبواب الوليمة

 )١   

  باب األمر بالوليمة

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ١٤٢٧٤
ظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلاف

جاء : الدارمي ثنا القعنيب فيما قرأ على مالك عن محيد الطويل عن أنس أن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه 
إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبه أثر صفرة فسأله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربه أنه تزوج 

امرأة من األنصار فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كم سقت إليها قال زنة نواة من ذهب فقال رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم أومل ولو بشاة رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك وأخرجه 

  مسلم من وجه آخر عن محيد 

خربين أبو الوليد ثنا إبراهيم بن علي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ محاد بن زيد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أ - ١٤٢٧٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأى على عبد الرمحن بن : عن ثابت عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه 

ذهب قال فبارك اهللا  لك عوف رضي اهللا عنه أثر صفرة فقال ما هذا قال إين تزوجت امرأة على وزن نواة من 
   ٢أومل ولو بشاة رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأخرجه البخاري عن مسدد عن محاد كما مضى 

  باب املستحب إن وجد سعة أن يومل بشاة



أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ثنا الدبري عن  - ١٤٢٧٦
أيب مرمي ثنا الفريايب ح قال وثنا أبو مسلم ويوسف القاضي قاال ثنا بن كثري كلهم عبد الرزاق ح قال وثنا بن 

ا قدم عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه : عن الثوري عن محيد الطويل عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال  مل
سعد أن يناصفه أهله  املدينة فآخى النيب صلى اهللا عليه و سلم بينه وبني سعد بن الربيع األنصاري فعرض عليه

وماله وكان له امرأتان فقال له عبد الرمحن بارك اهللا لك يف أهلك ومالك دلوين على السوق قال فأتى السوق 
فربح شيئا من أقط وشيئا من مسن فرآه النيب صلى اهللا عليه و سلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة فقال مهيم 

إليها قال وزن نواة من ذهب فقال أومل ولو بشاة رواه البخاري  فقال تزوجت امرأة من األنصار فقال ما سقت
  يف الصحيح عن الفريايب وحممد بن كثري 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد وقتيبة قاال ثنا محاد عن  - ١٤٢٧٧
الك رضي اهللا عنه فقال ما رأيت ذكر تزويج زينب بنت جحش رضي اهللا عنها عند أنس بن م: ثابت قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أومل على أحد من نسائه ما أومل عليها أومل بشاة رواه البخاري يف الصحيح عن 
  مسدد ورواه مسلم عن قتيبة 

حممد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن بشار ثنا  - ١٤٢٧٨
ما أومل رسول اهللا صلى اهللا عليه : بن جعفر ثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال مسعت أنس بن مالك يقول 

و سلم على امرأة من نسائه أكثر وأفضل مما أومل على زينب قال ثابت البناين ما أومل قال اطعمهم خبزا وحلما 
   ٢٥ ٣واهللا أعلم  حىت تركوه رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن بشار وغريه

  باب تأدي حق الوليمة بأي طعام اطعم

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ح وأخربنا  - ١٤٢٧٩
أبو القاسم علي بن حممد بن علي بن يعقوب األيادي املالكي ببغداد أنبأ أمحد بن يوسف النصييب ثنا عبيد بن 

أقام : واحد ثنا بن أيب مرمي ثنا حممد بن جعفر أخربين محيد أنه مسع أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول عبد ال
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني خيرب واملدينة ثالث ليال يبين عليه بصفيه فدعوت املسلمني إىل وليمة 

إال أن أمر باألنطاع فبسطت وألقى عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما كان فيها خبز وال حلم وما كان 
التمر واألقط والسمن فقال املسلمون إحدى أمهات املؤمنني هي أو ما ملكت ميينه قالوا إن حجبها فهي إحدى 
خلفه ومد احلجاب بينها وبني الناس رواه  أمهات املؤمنني وإن مل حيجبها فهي مما ملكت ميينه فلما ارحتل وطأها 

عن سعيد بن أيب مرمي وأخرجاه من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس كذلك يف  البخاري يف الصحيح
التمر واألقط والسمن وقال فحاسوا حيسا وكذلك يف رواية محاد عن ثابت عن أنس ويف رواية سليمان بن 

  املغرية عن ثابت عن أنس السويق بدل األقط 

ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا إمساعيل  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر - ١٤٢٨٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتى خيرب : عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه 



فذكر القصة يف شأن صفية بنت حيي رضي اهللا عنها قال حىت إذا كان بالطريق جهزهتا له أم سليم فأهدهتا له 
سلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجىء به قال وبسط نطعا من الليل فأص بح النيب صلى اهللا عليه و 

فجعل الرجل جييء باألقط وجعل الرجل جييء بالتمر وجعل الرجل جييء بالسمن فحاسوا حيسا فكانت وليمة 
مها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري يف الصحيح عن يعقوب ورواه مسلم عن زهري كال

  إمساعيل بن علية 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن غالب ثنا عفان وأبو الوليد قاال ثنا  - ١٤٢٨١
سليمان ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ واللفظ حلديثه هذا أخربين أمحد بن سهل البخاري ثنا صاحل بن حممد بن 

بن املغرية عن ثابت عن أنس بن مالك رضي حبيب احلافظ ثنا أبو بكر  بن أيب شيبة ثنا شبابة ثنا سليمان يعين 
صارت صفية لدحية الكليب يف مقسمه فجعلوا ميدحوهنا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم قد رأينا : اهللا عنه قال 

سلم فأعطى هبا دحية الكل يب ما رضى ودفعها إىل أم السيب فما رأينا امرأة ضرهبا فبعث النيب صلى اهللا عليه و 
سليم فقال أصلحيها فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من خيرب فجعلها يف ظهره قال مث ضرب القبة 
عليها مث أصبح فقال من كان عنده فضل زاد فليأتنا به قال فجعل الرجل جييء بفضل التمر وفضل السويق 

شربون من ماء السماء إىل جنبهم قال وكانت تلك وفضل السمن حىت جعلوا سواد حيس فجعلوا يأكلون وي
وليمة النيب صلى اهللا عليه و سلم على صفية وكان أنس رضي اهللا عنه يقول لقد رأينا لرسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم وليمة ليس فيها خبز وال حلم مث يذكر هذا احلديث رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب 

  شيبة 

فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وليمتها : محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال  ورواه - ١٤٢٨٢
التمر واألقط والسمن أخربناه حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن حممد بن سختويه ثنا موسى بن احلسن وغريه 

  قالوا ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة فذكره أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث عفان 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حامد بن حيىي ثنا سفيان ثنا وائل  - ١٤٢٨٣
سلم : بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه  أن النيب صلى اهللا عليه و 

  أومل على صفية بسويق ومتر 

حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن  - ١٤٢٨٤
حممد بن أيب بكر ثنا حممد بن عبد اهللا الزبريي ثنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي اهللا عنها 

عن  أومل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على بعض نسائه مبدين من شعري رواه البخاري يف الصحيح: قالت 
   ٤حممد بن يوسف عن سفيان إال أنه مل يذكر عائشة رضي اهللا عنها يف إسناده 

  باب وقت الوليمة



أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا علي بن احلسن ثنا أبو غسان ح  - ١٤٢٨٥
ن حممد الدوري ثنا مالك بن إمساعيل ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا عباس ب
بىن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : زهري بن معاوية ثنا بيان قال مسعت أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول 

بامرأة فأرسلين فدعوت رجاال إىل الطعام رواه البخاري يف الصحيح عن مالك بن إمساعيل أيب غسان واهللا أعلم 
٥   

  باب أيام الوليمة

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن املثىن ثنا عفان بن مسلم  - ١٤٢٨٦
ا أي  ثنا مهام ثنا قتادة عن احلسن عن عبد اهللا بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له معروف

الوليمة : ا امسه ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يثىن عليه خريا إن مل يكن امسه زهري بن عثمان فال أدري م
  أول يوم حق والثاين معروف واليوم الثالث مسعة ورئاء 

أن سعيد بن املسيب دعي أول يوم فأجاب والثاين فأجاب ودعي اليوم : قال قتادة وحدثين رجل  - ١٤٢٨٧
  الثالث فلم جيب وقال أهل مسعة ورئاء 

ن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا أخربنا أبو احلسني ب - ١٤٢٨٨
دعى سعيد بن املسيب أول يوم فأجاب ودعى اليوم الثاين فأجاب ودعى : عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة قال 

  اليوم الثالث فحصبهم بالبطحاء وقال اذهبوا أهل رئاء ومسعة 

لسلمي إمالء ثنا جدي أبو عمرو ثنا حممد بن عبدوس بن كامل ثنا عبد اهللا حدثنا أبو عبد الرمحن ا - ١٤٢٨٩
بن عمر ح وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ أنبأ علي بن العباس ثنا حممد بن موسى 

ن مسعود احلرشي قاال ثنا زياد بن عبد اهللا البكائي عن عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن عن عبد اهللا ب
طعام أول يوم حق والثاين مثله ويف رواية السلمي : رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

حق وطعام يومني سنة وطعام اليوم الثالث مسعة ورئاء ومن يسمع يسمع اهللا به ومل يذكر السلمي قوله  طعام يوم 
أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و  رئاء ورواه بكر بن خنيس عن األعمش عن أيب سفيان عن

سلم ملا تزوج أم سلمة رضي اهللا عنها أمر بالنطع فبسط مث ألقى عليه مترا وسويقا فدعا الناس فأكلوا وقال 
  الوليمة يف أول يوم حق والثاين معروف والثالث رئاء ومسعة 

بن عمرو بن حيان ثنا أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ث - ١٤٢٩٠ نا احلسني بن إمساعيل ثنا حممد 
فذكره وليس هذا بقوي بكر بن خنيس تكلموا فيه وحديث البكائي أيضا : حيىي بن سعيد عن بكر بن خنيس 

  غري قوي وروي ذلك عن أيب هريرة مرفوعا وليس بشيء 



 ثنا أبو أمحد بن فارس عن حممد بن وأخربنا أبو بكر بن إبراهيم الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا - ١٤٢٩١
إسناده وال يعرف له صحبة وقال بن عمر وغريه عن : إمساعيل البخاري يف حديث زهري بن عثمان قال مل يصح 

النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا دعي أحدكم إىل الوليمة فليجب ومل خيص ثالثة أيام وال غريها وهذا أصح وذكر 
  حكاية بن سريين 

خربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سليمان هو بن أ - ١٤٢٩٢
أن سريين عرس باملدينة فأومل فدعا الناس سبعا وكان : حرب ثنا وهيب عن أيوب عن حممد قال حدثتين حفصة 

بن كعب فجاء وهو صائم فدعا هلم خبري وانصرف وكذا قاله محاد بن زيد عن أيوب سبعا إال أنه  فيمن دعا أيب 
  مل يذكر حفصة يف إسناده وقال معمر عن أيوب مثانية أيام واألول أصح 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن  - ١٤٢٩٣
يب بن كعب فيمن دعا فجاء يومئذ وهو صائم تزوج أيب فدعا الناس مثانية أيام فدعا أ: أيوب عن بن سريين قال 

   ٢٨ ٦وصلى يقول دعا بالربكة مث خرج واهللا أعلم 

  باب إتيان دعوة الوليمة حق

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن علي بن إبراهيم بن معاوية قاال ثنا أبو  - ١٤٢٩٤
اهللا ثنا بشر بن عمر الزهراين ثنا مالك بن أنس ح وأخربنا أبو عبد  عبد اهللا الشيباين إمالء ثنا إبراهيم بن عبد

اهللا احلافظ أنبأ حيىي بن منصور القاضي ثنا حممد بن عبد السالم ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن نافع 
سلم  البخاري يف  إذا دعي أحدكم إىل الوليمة فليأهتا رواه: عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن علي النيسابوري ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب بن  - ١٤٢٩٥
عمر رضي اهللا عنه أن  األخرم ثنا حيىي بن حممد ثنا حممد بن عبد اهللا بن منري ثنا أيب ثنا عبيد اهللا عن نافع عن بن

إذا دعي أحدكم إىل وليمة عرس فليجب رواه مسلم يف الصحيح عن : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  حممد بن عبد اهللا بن منري 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين علي بن عيسى بن إبراهيم احلريي ثنا جعفر بن أمحد الشامايت  - ١٤٢٩٦
ثنا خالد بن احلارث عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه  ثنا حممد بن املثىن

إذا دعي أحدكم إىل الوليمة فليجب قال خالد فإذا عبيد اهللا ينزله على العرس رواه مسلم يف : و سلم قال 
  الصحيح عن حممد بن املثىن 

بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد - ١٤٢٩٧ بن حجاج وحممد  اهللا حممد بن يعقوب إمالء ثنا حممد 
عبد السالم ح وأخربنا أبو نصر أمحد بن علي بن أمحد الفامي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حممد 



بن نصر املروزي أبو عبد اهللا وجعفر بن حممد قالوا ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن 
أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها األغنياء ويترك املساكني ومن مل يأت : رج عن أيب هريرة األع

الدعوة فقد عصى اهللا ورسوله ويف رواية أيب عبد اهللا بئس الطعام رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن 
  يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

بو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن أخربنا أ - ١٤٢٩٨
شر الطعام طعام األغنياء : سفيان ثنا أبو بكر احلميدي ثنا سفيان قال قلت للزهري يا أبا بكر كيف حدثت 

ديث حني مسعت به فضحك وقال ليس هو شر الطعام طعام األغنياء قال سفيان وكان أيب غنيا فأفزعين هذا احل
فسألت الزهري فقال حدثين األعرج قال مسعت أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شر 

الطعام طعام الوليمة يدعى هلا األغنياء ومينعها املساكني ومن مل جيب الدعوة فقد عصى اهللا ورسوله وكان سفيان 
  رمبا رفع هذا احلديث ورمبا مل يرفعه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان  - ١٤٢٩٩
ا على أيب هريرة وقال يدعى له األغنياء ويترك الفقراء رواه : قال قلت للزهري  فذكره وذكر احلديث موقوف

  مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر موقوفا 

بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا  أخربنا أبو احلسني علي - ١٤٣٠٠
أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن بن املسيب وعن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

وكان  شر الطعام طعام الوليمة يدعى الغين ويترك املسكني وهي حق من تركها فقد عصى اهللا ورسوله: قال 
معمر رمبا قال ومن مل جيب فقد عصى اهللا ورسوله رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع وغريه عن عبد 

  الرزاق وكذلك رواه أبو الزناد عن األعرج موقوفا على أيب هريرة رضي اهللا عنه 

احلافظ ثنا إبراهيم وأخربنا أبو نصر أمحد بن علي بن أمحد الفامي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب  - ١٤٣٠١
بن حممد وإبراهيم بن أيب طالب قاال ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان عن زياد بن سعد ح وأخربنا أبو القاسم علي بن 

حممد بن علي املالكي ببغداد ثنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي إمالء ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا 
بت األعرج حيدث عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال سفيان ثنا زياد بن سعد قال مسعت ثا

شر الطعام طعام الوليمة مينعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن مل جيب الدعوة فقد عصى اهللا ورسوله : 
مز رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر واألعرج هذا ثابت بن عياض األعرج واألول عبد الرمحن بن هر

   ٢٩ ٧األعرج 

  باب إتيان كل دعوة عرسا كان أو حنوه

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور  - ١٤٣٠٢
: الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 



بن رافع عن عبد الرزاق  إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو حنوه رواه مسلم يف الصحيح عن حممد 
  وأخرجه من حديث الزبيدي عن نافع مبعناه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن سهل بن حبر ثنا حممد بن  - ١٤٣٠٣
نافع عن بن عمر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  املصفى احلمصي ثنا بقية عن الزبيدي عن

إذا دعي أحدكم إىل عرس أو حنوه فليجب رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن منصور عن عيسى : سلم 
  بن املنذر عن بقية 

د الفحام ثنا أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا أمحد بن الولي - ١٤٣٠٤
حجاج ح وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا 
حجاج بن حممد قال قال بن جريج أخربين موسى بن عقبة عن نافع قال مسعت بن عمر يقول قال رسول اهللا 

سلم  ا قال وكان عبد اهللا يأيت الدعوة يف العرس وغري العرس أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم هل: صلى اهللا عليه و 
يأتيها وهو صائم رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا بن إبراهيم عن حجاج ورواه مسلم عن 

  هارون بن عبد اهللا عن احلجاج 

ن حيىي أنبأ بن وهب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد أنبأ احلسن بن سفيان ثنا حرملة ب - ١٤٣٠٥
سلم قال  إذا : أخربين عمر بن حممد بن زيد عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و 

دعيتم إىل كراع فأجيبوا رواه مسلم يف الصحيح عن حرملة بن حيىي وقد مضى حديث الرباء رضي اهللا عنه عن 
لداعي وحديث أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف إجابة النيب صلى اهللا عليه و سلم يف األمر بإجابة ا

  الدعوة فيما جيب للمسلم على أخيه 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضيب ثنا مسدد ثنا  - ١٤٣٠٦
أمرنا رسول اهللا : اء رضي اهللا عنه أبو األحوص ثنا أشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن قال قال الرب

سلم بسبع وهنانا عن سبع أمرنا بعيادة املريض واتباع اجلنائز وتشميت العاطس وإبرار املقسم  صلى اهللا عليه و 
ونصر املظلوم وإفشاء السالم وإجابة الداعي وهنانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن املياثر والقسية 

حلرير رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الربيع عن أيب األحوص وأخرجه مسلم من واإلستربق والديباج وا
  أوجه عن أشعث 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور  - ١٤٣٠٧
س مخس جتب للمسلم على أخيه : لم ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  رد السالم وتشميت العاطس وإجابة الدعوة إذا دعاه وعيادة املريض واتباع اجلنائز 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن عبد اهللا بن قريش أنبأ احلسن بن سفيان ثنا فياض بن  - ١٤٣٠٨
رضي اهللا عنه فذكره موصوال ورواه مسلم يف : هريرة زهري ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن بن املسيب عن أيب 



الصحيح عن عبد بن محيد عن عبد الرزاق وقد كان معمر يرسل هذا احلديث كثريا فإذا سئل عنه أسنده وقد 
   ٨أسنده األوزاعي ويونس بن يزيد وعقيل 

ا يفعل كل واحد منهما   باب جييب املدعو صائما كان أو مفطرا وم

احلسني بن بشران العدل أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا عبد امللك بن حممد ثنا روح بن عبادة  أخربنا أبو - ١٤٣٠٩
ح وأخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن علي القطان النيسابوري ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب بن األخرم 

حممد بن سريين عن أيب هريرة  ثنا حامد بن أيب حامد املقرئ ثنا مكي بن إبراهيم قاال ثنا هشام بن حسان عن
إذا دعي أحدكم إىل طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم : رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  وإن كان صائما فليصل يعين الدعاء هذه رواية روح أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث هشام بن حسان 

و بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا خملد بن خالد ثنا أبو أسامة عن وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أب - ١٤٣١٠
مبعناه يعين مبعىن حديث مالك عن : عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  نافع يف الوليمة زاد فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدع 

شران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا بن وقد أخربنا أبو احلسني بن ب - ١٤٣١١
كان إذا دعي إىل وليمة عرس أجاب : منري عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما أنه 

  صائما كان أو مفطرا فإن كان صائما دعا وبرك وإن كان مفطرا أكل 

أنبأ أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة  أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو - ١٤٣١٢
دعا أيب عبد اهللا بن عمر فأتاه فجلس ووضع الطعام فمد عبد اهللا بن عمر يده : مسع عبيد اهللا بن أيب يزيد يقول 

  وقال خذوا بسم اهللا وقبض عبد اهللا يده وقال إين صائم 

العباس أنبأ الربيع ثنا الشافعي أنبأ عبد الوهاب عن أيوب عن حممد بن  وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو - ١٤٣١٣
دعا نفرا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فأتوه فيهم أيب بن كعب رضي اهللا عنه أحسبه : سريين أن أباه 

ربكة مث خرج قال فبارك وانصرف قال الشيخ رمحه اهللا وقد روينا فيما تقدم انه كان صائما فصلى يقول دعا بال
٩   

  باب من استحب الفطر إن كان صومه غري واجب

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا حممد بن أيب  - ١٤٣١٤
صنع رجل طعاما ودعا رسول اهللا صلى اهللا : محيد عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الزرقي عن أيب سعيد قال 

سلم وأصحابه فقال رجل اين صائم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخوك صنع طعاما ودعاك  عليه و
أفطر واقض يوما مكانه ورواه بن أيب فديك عن بن أيب محيد وزاد فيه أن أحببت يعين القضاء وبن أيب محيد يقال 



حممد بن املنكدر عن أيب سعيد أنه  له حممد ويقال محاد وهو ضعيف وقد رويناه مبعناه عن أيب أويس املدين عن
  صنع لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طعاما وقد مضى يف كتاب الصيام 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو عمري ثنا ضمرة  - ١٤٣١٥
ن إىل سناجية أنا وبن قرير وبن أدهم زرنا حيىي بن حسان البكري من عسقال: عن بالل بن كعب العكي قال 

وموسى بن يسار فأتانا بطعام فأمسك موسى يده فقال له حيىي كل فقد أمنا رجل من أصحاب النيب صلى اهللا 
عليه و سلم يف هذا املسجد عشرين سنة يكىن بأيب قرصافة فكان يصوم يوما ويفطر يوما فولد يل غالم فأوملت 

ن يصوم فيه فأفطر قال فمد موسى يده فأكل وقام بن ادهم إىل املسجد يكنسه عليه فدعوته يف اليوم الذي كا
   ٣٢ ١٠بردائه 

  باب من خري املفطر بني األكل والترك

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد بن أيوب ثنا علي بن عبد العزيز ثنا  - ١٤٣١٦
سلم أبو نعيم ثنا سفيان عن أيب الزبري عن جا إذا دعي : بر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

أحدكم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث سفيان وبن جريج عن أيب 
   ١١الزبري 

  باب من استعفى فإن مل يعف أجاب

نا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق عن أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ث - ١٤٣١٧
دعي بن عباس رضي اهللا عنهما إىل طعام وهو يعاجل أمر السقاية قال للقوم : معمر عن أيوب عن عطاء قال 

  قوموا إىل أخيكم أو أجيبوا أخاكم فاقرءوا عليه السالم وأخربوه أين مشغول 

صم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األ - ١٤٣١٨
قال الشافعي ال أدري عن عطاء أو غريه قال جاء رسول بن صفوان إىل بن عباس وهو : بن خالد عن بن جريج 

  يعاجل زمزم يدعوه وأصحابه فأمرهم فقاموا واستعفاه وقال إن مل يعفين جئته 

لصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أخربنا علي بن بشران أنبأ إمساعيل ا - ١٤٣١٩
ا إىل طعام فقال رجل من القوم أما أنا فاعفين من هذا فقال له : عن جماهد أن بن عمر رضي اهللا عنهما  دعي يوم

   ٣٤ ١٢بن عمر رضي اهللا عنهما ال عافية لك من هذا فقم فقام 

  إال بأن حيل له صاحب الوليمة باب من مل يدع مث جاء فأكل مل حيل له ما أكل

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا عثمان بن عمر الضيب وزياد بن  - ١٤٣٢٠
أن : اخلليل قاال ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن األعمش عن أيب وائل عن أيب مسعود عقبة بن عمرو رضي اهللا عنه 



سلم اجلوع وكان له غالم حلام رجال من األنصار يقال له أبو شع يب أبصر يف وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
فقال اصنع يل طعاما لعلي أدعو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خامس مخسة فدعاهم فتبعهم رجل مل يدع 

سلم إن هذا قد تبعنا فتأذن له قال نعم رواه البخاري يف الصحيح عن أيب  فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  النعمان عن أيب عوانة وأخرجاه من أوجه عن األعمش 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا جعفر بن حممد بن شاكر ثنا أمحد بن  - ١٤٣٢١
نجي ثنا عبد امللك بن واقد احلراين ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا أبو عبد اهللا البوش

كان أليب : النفيلي قاال ثنا زهري أبو خيثمة ثنا األعمش عن أيب سفيان عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال 
شعيب غالم حلام فلما رأى ما برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه من اجلهد أمر غالمه أن يأتيه بلحم مث 

ائتنا خامس مخسة فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مع أرسل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن 
مخسة ومعهم سادس فلما انتهوا إىل أيب شعيب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنك أرسلت إىل مخسة منا 

  وإن هذا تبعنا فإن أذنت له دخل وإال رجع قال قد أذنت له يا رسول اهللا فليدخل لفظ حديث النفيلي 

نا أبو علي الروذباري أنبأ إمساعيل ثنا جعفر ثنا أمحد بن عبد امللك ثنا زهري ثنا األعمش عن أخرب - ١٤٣٢٢
حنوه أخرجه مسلم من حديث زهري بن : أيب وائل عن أيب مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  معاوية 

بن حممد بن النفاح ثنا عباس بن يزيد  أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي أنبأ حممد - ١٤٣٢٣
البحراين ثنا درست بن زياد ح وأخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف املهرجاين ثنا أبو القاسم عبد العزيز بن عبد 

اهللا الداركي ثنا جدي أبو علي احلسن بن حممد الداركي ثنا عبد الرمحن بن عمر ثنا درست بن زياد ثنا أبان بن 
دعوة : ن بن عمر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طارق عن نافع ع من دخل على غري 

دخل مغريا وخرج سارقا وزاد البحراين يف أوله الوليمة حق من دعي فلم جيب فقد عصى اهللا ورسوله مث ذكر 
  الباقي 

كر بن احلسن القاضي قالوا ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد الرمحن السلمي إمالء وأبو ب - ١٤٣٢٤
أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو عتبة أمحد بن الفرج ثنا بقية بن الوليد ثنا حيىي بن خالد أبو زكريا عن روح 
بن القاسم عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا 

سلم  دخل على قوم لطعام مل يدع إليه فأكل دخل فاسقا وأكل ما ال حيل له وقد قيل عن  من: صلى اهللا عليه و 
بقية عن حيىي بن خالد عن روح عن ليث عن جماهد عن أيب هريرة وهو بإسناديهما مل يروه عن روح بن القاسم 

ضي اهللا عنهما غري حيىي بن خالد وهو جمهول من شيوخ بقية ولبقية فيه إسناد آخر جمهول ويف حديث بن عمر ر
   ١٣كفاية 

  باب الرجل يدعى إىل الوليمة وفيها املعصية هناهم فإن حنوا ذلك عنه وإال



أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا  -  ١٤٣٢٥مل جيب 
طبة عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه بن منري عن األعمش عن إمساعيل بن رجاء عن أبيه يف قصة البداية باخل

من رأى أمرا منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  فبقلبه وذلك أضعف اإلميان أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث األعمش كما مضى 

أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر - ١٤٣٢٦
حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب حدثين عمرو بن احلارث أن عمر بن السائب حدثه أن القاسم بن 

أيب القاسم حدثه أنه مسع قاص األجناد بالقسطنطينية حيدث عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال أيها 
يقول من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يقعد على مائدة : ين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الناس أ

يدار عليها اخلمر ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يدخل احلمام إال بإزار ومن كانت تؤمن باهللا واليوم 
  مرفوعا اآلخر فال تدخل احلمام وروي هذا من أوجه عن جابر بن عبد اهللا 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمرو عثمان بن أمحد الدقاق ببغداد ثنا عبد الرمحن بن مرزوق  - ١٤٣٢٧
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ثنا كثري بن هشام ثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن سامل عن أبيه قال 

أن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه قال أصحابنا فإذا عن مطعمني اجللوس على مائدة يشرب عليها اخلمر و
  أجاب ومل يعلم قعد ومل يساعد القوم على املعصية ومل يستمع إىل مالهيها مث خيرج 

وقد أخربنا أبو القاسم علي بن حممد بن علي األيادي ببغداد ثنا أمحد بن سلمان ثنا يعقوب بن  - ١٤٣٢٨
ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان أخربين أشعث بن أيب الشعثاء عن عبد اهللا بن يوسف املطوعي ثنا عبيد اهللا بن عمر 

إذا عمل باخلطيئة يف األرض كان : عمري أخي عبد امللك بن عمري عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال 
  من شهدها فكرهها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها 

ني بن الفضل القطان ببغداد ثنا حممد بن عبد اهللا بن عمرويه ثنا حممد بن وقد أخربنا أبو احلس - ١٤٣٢٩
إسحاق الصغاين ثنا حسني بن حممد ثنا شيبان عن أشعث بن أيب الشعثاء قال ثنا احلسن بن سعد موىل علي عن 

عملت يف  إذا: عبد اهللا أو عبد الرمحن بن عمري عن يزيد بن احلارث قال مسعت بن مسعود رضي اهللا عنه يقول 
الناس خطيئة فمن رضيها ممن غاب عنها فهو كمن شهدها ومن كرهها ممن شهدها فهو كمن غاب عنها وروي 

  هذا من وجه آخر مرفوعا 

أخربناه أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا حيىي بن أيوب  - ١٤٣٣٠
أنبأ أبو احلسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي قاال ثنا سعيد  العالف ح وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق

بن املقربي عن أيب هريرة رضي اهللا  يمان عن  بن أيب سل بن أيب مرمي أنبأ نافع بن يزيد حدثين حيىي بن أيب سليم أو 
ب عنها من حضر معصية فكرهها فكأمنا غاب عنها ومن غا: عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

فأحبها فكأنه حضرها ويف رواية الدارمي حيىي بن أيب سليمان من غري شك تفرد به حيىي بن أيب سليمان وليس 
  بالقوي واهللا أعلم باب املدعو يرى يف املوضع الذي يدعى فيه صورا منصوبة ذات أرواح فال يدخل 



ن إسحاق الفقيه أنبأ احلسن بن علي بن زياد استدالال مبا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر ب - ١٤٣٣١
أهنا اشترت منرقة : ثنا بن أيب أويس ثنا مالك عن نافع عن القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا أخربته 

سلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت يف وجهه الكراهية  فيها تصاوير فلما رآها رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ا بال هذه  فقلت يا رسول اهللا أتوب إىل اهللا وإىل رسوله ماذا أذنبت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم م

النمرقة فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون يقال هلم 
  احيوا ما خلقتم وقال ان البيت الذي فيه الصور ال تدخله املالئكة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حيىي بن منصور ثنا حممد بن عبد السالم ثنا حيىي بن حيىي قال  - ١٤٣٣٢
فذكره رواه البخاري يف الصحيح عن بن أيب أويس وغريه ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي : قرأت على مالك 

ر عن نافع وقال فإذا ستر فيه هكذا رواه مالك ومبعناه رواه أيوب السختياين عن نافع ورواه عبيد اهللا بن عم
  الصور وقال فيه فأخذته فجعلته مرفقتني ومبعناه رواه اجلماعة 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة  - ١٤٣٣٣
مد عن عائشة رضي اهللا عنها أنبأ احلسن بن حممد الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن القاسم بن حم

دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد استترت بقرام فيه متاثيل فلما رآه تلون وجهه وهتكه : قالت 
بيده وقال أشد الناس يوم القيامة عذابا الذين يشبهون خبلق اهللا رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب 

  شيبة وغريه عن بن عيينة 

وأخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا حممد بن حيىي الذهلي ثنا  - ١٤٣٣٤
عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري أخربين القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أن عائشة رضي 

ستترة بقرام فيه صورة متاثيل فتلون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل عليها وهي م: اهللا عنها أخربته 
وجهه مث أهوى إىل القرام فهتكه بيده مث قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون خبلق اهللا عز و جل 

ح قال وأخربنا أبو حامد ثنا حممد بن حيىي ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي عن الزهري عن القاسم بن حممد عن 
ا ح قال وحدثنا حممد بن حيىي ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أيب عن بن شهاب عن عائشة رضي اهللا عنه

القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهللا عنها مبثله ومل يذكرا بيده وال متاثيل رواه البخاري يف الصحيح عن يسرة 
حاق بن إبراهيم بن صفوان عن إبراهيم بن سعد ورواه مسلم عن منصور عن أيب مزاحم عن إبراهيم وعن إس

  وعبد بن محيد عن عبد الرزاق 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر  - ١٤٣٣٥
بن نصر ثنا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب عن القاسم بن حممد أن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب 

سلم فذكر احلديث مثل حديث معمر سواء رواه مسلم يف الصحيح عن حرملة عن : حدثته  صلى اهللا عليه و 
  بن وهب 



أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ح وأخربنا أبو علي الروذباري وأبو  - ١٤٣٣٦
بو معاوية عن هشام بن عروة احلسني بن بشران قاال أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار قاال ثنا سعدان بن نصر ثنا أ

قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سفر فعلقت على بايب قرام : عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
ستر فيه اخليل ذوات األجنحة قالت فلما رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال انزعيه أخرجاه يف الصحيح 

  من حديث هشام 

علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد عن  أخربنا أبو - ١٤٣٣٧
ا : سعيد بن جهمان عن سفينة أيب عبد الرمحن  أن رجال ضاف علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فصنع له طعام

سلم فأكل معنا فدعوه فجاء فوضع يده على  فقالت فاطمة رضي اهللا عنها لو دعونا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
عضاديت الباب فرأى القرام قد ضرب من ناحية البيت فرجع فقالت فاطمة لعلي رضي اهللا عنهما أحلقه فانظر ما 

  رجعه فتبعته فقلت يا رسول اهللا ما ردك فقال إنه ليس يل أو لنيب أن يدخل بيتا مزوقا 

ن يعقوب ثنا العباس بن حممد ثنا قبيصة بن عقبة وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد ب - ١٤٣٣٨
سلمة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا  ثنا محاد بن سلمة عن سعيد بن جهمان عن سفينة عن أم 

  ال ينبغي لنيب أن يدخل بيتا مزوقا كذا قال عن أم سلمة رضي اهللا عنها : عليه و سلم 

بأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا احلسن بن الصباح أن إمساعيل بن أخربنا أبو علي الروذباري أن - ١٤٣٣٩
أن النيب صلى : عبد الكرمي حدثهم حدثين إبراهيم بن عقيل عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر رضي اهللا عنه 

سلم أمر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأيت الكعبة فيمحو ك ل صورة اهللا عليه و 
  فيها فلم يدخلها النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت حميت كل صورة فيها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين  - ١٤٣٤٠
ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصف ار ثنا أمحد يونس عن بن شهاب عن 

بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أنه مسع بن عباس 
ال : رضي اهللا عنهما يقول مسعت أبا طلحة رضي اهللا عنه يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

ليس يف رواية بن وهب متاثيل رواه مسلم يف الصحيح عن أيب  تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال صورة متاثيل
الطاهر وغريه عن بن وهب وعن إسحاق بن راهويه وغريه عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من وجه آخر عن 

  معمر ويونس 

نبأ أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أ - ١٤٣٤١
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حني قدم الشام فصنع له : معمر عن أيوب عن نافع عن أسلم موىل عمر 

رجل من النصارى طعاما فقال لعمر إين أحب أن جتيئين وتكرمين أنت وأصحابك وهو رجل من عظماء الشام 
  يعين التماثيل فقال له عمر رضي اهللا عنه إنا ال ندخل كنائسكم من أجل الصور اليت فيها 



أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو حممد بن شوذب الواسطي هبا ثنا أمحد بن سنان ثنا وهب بن  - ١٤٣٤٢
ه فقال  أيف : جرير ثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن خالد بن سعد عن أيب مسعود أن رجال صنع له طعاما فدعا

   ٣٧ ١٤خل البيت صورة قال نعم فأىب أن يدخل حىت كسر الصورة مث د

  باب التشديد يف املنع من التصوير

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا حممد بن املثىن  - ١٤٣٤٣
وحممد بن بشار وعبيد اهللا بن سعيد قالوا ثنا حيىي عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب 

سلم قال  صلى اهللا إن الذين يصنعون هذه الصورة يعذبون يوم القيامة يقال هلم أحيوا ما خلقتم رواه : عليه و 
  مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عبيد اهللا بن عمر 

دي ثنا سفيان ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا احلمي - ١٤٣٤٤
األعمش عن مسلم بن صبيح قال كنا مع مسروق يف دار يسار بن منري فرأى مسروق يف صفته التماثيل فقال 

إن أشد الناس عذابا عند اهللا : مسعت عبد اهللا بن مسعود يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  حلميدي ورواه مسلم عن بن أيب عمر عن سفيان يوم القيامة املصورون رواه البخاري يف الصحيح عن ا

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا موسى بن إسحاق األنصاري ثنا عبد اهللا  - ١٤٣٤٥
بن أيب شيبة ح وأخربنا حممد أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أيب طالب وعبد اهللا بن حممد قاال 

دخلت مع أيب هريرة رضي اهللا : كريب قاال ثنا حممد بن فضيل ثنا عمارة بن القعقاع عن أيب زرعة قال ثنا أبو 
سلم يقول ومن أظلم ممن ذهب خيلق  عنه دار مروان فرأى فيها تصاوير فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

اري يف الصحيح عن أيب كريب ورواه خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعرية رواه البخ
  مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وحممد بن موسى بن الفضل قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٤٣٤٦
 كنت عند بن عباس رضي اهللا: حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن النضر بن أنس قال 

سلم إذ جاءه رجل فقال إين من أهل  عنهما وهو يفيت الناس ال يسند شيئا من فتياه إىل النيب صلى اهللا عليه و 
العراق وإين أصور هذه التصاوير فقال له بن عباس رضي اهللا عنهما ادنه ادنه مرتني أو ثالثا فدنا فقال مسعت 

لدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من صور صورة يف ا
  بنافخ أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث سعيد بن أيب عروبة 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن حممويه ثنا جعفر القالنسي ثنا آدم ثنا شعبة ثنا عون بن  - ١٤٣٤٧
أنه لعن املصور رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن أيب : م أيب جحيفة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سل

  إياس 



أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا يزيد بن هارون  - ١٤٣٤٨
هللا صلى أن رسول ا: أنبأ هشام الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن عمران بن حطان عن عائشة رضي اهللا عنها 

سلم مل يكن يدع يف بيته ثوبا فيه تصليب إال نقضه رواه البخاري يف الصحيح عن معاذ بن فضالة  اهللا عليه و 
  عن هشام 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا  - ١٤٣٤٩
: ي اهللا عنهما يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيوب قال مسعت عكرمة يقول مسعت بن عباس رض

من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ومن حتلم كاذبا عذب وكلف أن يعقد بني 
شعريتني وليس بعاقد ومن استمع إىل حديث قوم وهم له كارهون صب يف أذنه اآلنك يوم القيامة قال سفيان 

   ١٥بخاري يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا عن سفيان اآلنك الرصاص رواه ال

  باب الرخصة فيما يوطأ من الصور أو يقطع رؤوسها ويف صور غري ذوات األرواح

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار أنا  - ١٤٣٥٠من األشجار وغريها 
مسعت عبد الرمحن بن القاسم يقول مسعت أيب يقول مسعت إمساعيل القاضي نا علي بن املديين نا سفيان قال 

قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سفر وقد سترت بقرام على سهوة يل : عائشة رضي اهللا عنها تقول 
فيه متاثيل فلما رآه هتكه وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خبلق اهللا قالت فقطعناه فجعلنا 

دة أو وسادتني رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن املديين ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة منه وسا
  وغريه عن سفيان 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٤٣٥١
بن احلارث أن بكري ا حدثه قال حدثين عبد الرمحن بن القاسم أن أباه حبر بن نصر نا بن وهب أخربين عمرو 

أهنا نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول : حدثه عن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنزعه فقطعه وسادتني فقال رجل يف اجمللس حينئذ يقال له ربيعة بن عطاء موىل بين 

ت أبا حممد يذكر أن عائشة رضي اهللا عنها قالت وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يرتفق زهرة أما مسع
عليهما قال بن القاسم ال قال لكين قد مسعته يريد القاسم بن حممد ويف رواية أيب زكريا قال بن القاسم لكأين قد 

  أيب عبد اهللا  مسعته رواه مسلم يف الصحيح عن هارون بن معروف عن بن وهب على لفظ حديث

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن عمر بن احلسني بن منصور ثنا حممد بن الليث اجلوهري  - ١٤٣٥٢
ثنا عباس الدوري ثنا أبو سلمة اخلزاعي نا عبد العزيز بن أخي املاجشون عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن 

دخل النيب صلى اهللا عليه و سلم فإذا ستر فيه صور قالت : القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
فعرفت يف وجهه الغضب مث جاء فهتكه قالت فأخذته فجعلته مرفقتني قالت فكان يرتفق هبما يف البيت صلى اهللا 

  عليه و سلم رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن إسحاق عن أيب سلمة اخلزاعي 



ن أنا أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار نا عباس بن حممد نا حممد بن أخربنا أبو احلسني بن بشرا - ١٤٣٥٣
عبيد الطنافسي نا يونس بن أيب إسحاق عن جماهد قال حدثين أبو هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا 

بيت الذي أتاين جربيل عليه السالم فقال إين أتيتك البارحة فلم مينعين من أن أدخل عليك ال: عليه و سلم قال 
كنت فيه إال أنه كان يف باب البيت متثال رجل وستر فيه متثال وكان يف البيت جرو فمر برأس التمثال الذي يف 
البيت فليقطع ومر بالستر فليقطع ولتجعل منه وسادتني تبتذالن وتوطئان ومر بالكلب فليخرج ففعل رسول اهللا 

سلم فإذا كلب أو جرو للحسن واحلس ني رضي اهللا عنهما فأمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه و صلى اهللا عليه و 
  سلم فأخرج 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار نا أمحد بن منصور الرمادي  - ١٤٣٥٤
على أن جربائيل عليه السالم جاء فسلم : ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أيب إسحاق عن جماهد عن أيب هريرة 

النيب صلى اهللا عليه و سلم فعرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صوته فقال ادخل فقال إن يف البيت سترا 
يف احلائط فيه متاثيل فاقطعوا رؤوسها واجعلوه بسطا أو وسائد فأوطئوه فإنا ال ندخل بيتا فيه متاثيل وكذلك 

  رواه زيد بن أيب أنيسة وأبو بكر بن عياش عن أيب إسحاق 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود قال أبو صاحل حمبوب بن موسى أنا  - ١٤٣٥٥
بإسناده حنوه إال أنه قال فمر برأس التمثال الذي يف : أبو إسحاق الفزاري عن يونس بن أيب إسحاق فذكره 

  باب البيت يقطع فيصري كهيئة الشجرة 

احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حيىي بن  أخربنا أبو عبد اهللا - ١٤٣٥٦
أيب طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا عوف عن سعيد بن أيب احلسن أن رجال أتى بن عباس رضي اهللا عنهما 

عباس ادنه ادنه يا أبا عباس إين إنسان إمنا معيشيت من صنعة يدي إين أصنع هذه التصاوير فقال له بن : فقال 
إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من صور صورة يف الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها 

الروح وليس بنافخ قال فربا هلا الرجل ربوة شديدة وقال وحيك إن أبيت إال أن تصنع فعليك بالشجر وما ليس 
  جه مسلم من وجه آخر عن سعيد فيه روح أخرجه البخاري يف الصحيح من حديث عوف وأخر

أخربنا أبو علي الروذباري أنا إمساعيل بن حممد الصفار نا حممد بن علي نا سهل بن بكار نا وهب  - ١٤٣٥٧
  الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس بصورة : عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار نا وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي  - ١٤٣٥٨
كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل نصبا : سعدان بن نصر نا أبو معاوية عن عاصم األحول عن عكرمة قال 

  وال يرون مبا وطئته األقدام بأسا 

ب نا حبر بن نصر نا بن وهب أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي نا أبو العباس حممد بن يعقو - ١٤٣٥٩
أن املسور بن خمرمة دخل على عبد اهللا بن عباس يعوده فرأى : أخربين بن أيب ذئب عن شعبة موىل بن عباس 



عليه ثوب استربق فقال يا أبا عباس ما هذا الثوب قال بن عباس رضي اهللا عنهما وما هو قال اإلستربق قال إمنا 
التصاوير يف الكانون فقال ال جرم أمل تر كيف أحرقها بالنار فلما خرج قال  كره ذلك ملن يتكرب فيه قال ما هذه

   ٣٩ ١٦انزعوا هذا الثوب عين واقطعوا رؤوس هذه التصاوير اليت يف الكانون فقطعها 

  باب الرخصة يف الرقم يكون يف الثوب

بن سلمة وحممد بن إسحاق قاال أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب نا أمحد  - ١٤٣٦٠
طلحة صاحب رسول اهللا صلى  نا قتيبة بن سعيد نا الليث عن بكري عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أيب 

سلم أنه قال  إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن املالئكة ال تدخل بيتا فيه صورة قال بسر : اهللا عليه و 
فإذا على بابه ستر فيه صورة فقلت لعبيد اهللا اخلوالين ربيب ميمونة زوج النيب مث اشتكى زيد بن خالد فعدناه 

سلم أمل خيربنا زيد عن الصورة اليوم األول قال عبيد اهللا أمل تسمعه حني قال إال رقما يف ثوب  صلى اهللا عليه و 
  رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن قتيبة قال البخاري وقال بن وهب 

ا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وحيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي قاال نا أبو فذكر م - ١٤٣٦١
العباس حممد بن يعقوب نا حبر بن نصر نا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث أن بكريا حدثه أن بسر بن سعيد 

بن سعيد عبيد اهللا حدثه أن زيد بن خالد اجلهين صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حدثه ومع بسر 
اخلوالين الذي كان يف حجر ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم حدثهما زيد بن خالد أن أبا طلحة حدثه 

ال تدخل املالئكة بيتا فيه صورة قال بسر فمرض زيد فعدناه فإذا يف : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
والين أمل حيدثنا قال إنه قد قال إال رقما يف الثوب أمل تسمعه قلت ال قال بيته ستر فيه تصاوير فقلت لعبيد اهللا اخل

  بلى فذكر ذلك رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر عن بن وهب 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ثنا عباس األسفاطي نا إمساعيل بن أيب أوس ح وأنا  - ١٤٣٦٢
تملي وأبو نصر بن قتادة قاال أنا أبو العباس حممد بن إسحاق بن أيوب الصبغي نا أبو جعفر كامل بن أمحد املس

احلسن بن علي بن زياد السري نا بن أيب أويس نا مالك عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهللا عن عبيد اهللا بن 
طلحة األنصاري يعوده قال فوجدنا عنده : عبد اهللا بن عتبة بن مسعود  سهل بن حنيف قال أنه دخل على أيب 

فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع منطا حتته فقال له سهل بن حنيف مل تنزعه قال ألن فيه تصاوير وقد قال فيه رسول 
ا قد علمت فقال سهل أمل يقل إال ما كان رقما يف الثوب قال بلى ولكنه أطيب  اهللا صلى اهللا عليه و سلم م

ملراد به صورة غري ذوات األرواح وهو يف حديث أيب طلحة غري لنفسي قوله إال رقما يف ثوب حيتمل أن يكون ا
مبني ويف األخبار قبل هذا الباب مبني فالواجب محل ما روينا يف هذا الباب على ما روينا يف الباب قبله واهللا 

   ١٧أعلم 

  باب ما جاء يف تستري املنازل



أنا أمحد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم  - ١٤٣٦٣
جرير عن سهيل عن سعيد بن يسار أيب احلباب موىل بين النجار عن زيد بن خالد اجلهين عن أيب طلحة 

ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال متاثيل قال : األنصاري قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
فقلت هلا إن هذا خيربين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن املالئكة ال  فأتيت عائشة رضي اهللا عنها

تدخل بيتا فيه كلب وال متاثيل فهل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكر ذلك قالت ال ولكن 
الباب سأحدثكم ما رأيته فعل رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج يف غزاته فأخذت منطا فسترته على 
فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية يف وجهه فجذبه حىت هتكه وقطعه وقال إن اهللا مل يأمرنا أن نكسو 

احلجارة والطني قالت فقطعنا منه وسادتني وحشوهتما ليفا فلم يعب ذلك علي رواه مسلم يف الصحيح عن 
حلجارة واللنب وهذه اللفظة تدل على إسحاق بن إبراهيم ورواه خالد بن عبد اهللا عن سهيل فقال يف احلديث ا

كراهية كسوة اجلدار وإن كان سبب اللفظ فيما روينا من طرق هذا احلديث يدل على أن الكراهية كانت ملا 
  فيه من التماثيل واهللا أعلم 

 أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا العباس - ١٤٣٦٤
دعي عبد اهللا بن يزيد إىل طعام : الدوري نا عفان نا محاد بن سلمة نا أبو جعفر اخلطمي عن حممد بن كعب قال 

فلما جاء رأى البيت منجدا فقعد خارجا وبكى قال فقيل له ما يبكيك قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ماناتكم وخواتيم أعمالكم قال فرأى رجال سلم إذا شيع جيشا فبلغ عقبة الوداع قال أستودع اهللا دينكم وأ

ذات يوم قد رقع بردة له بقطعة قال فاستقبل مطلع الشمس وقال هكذا ومد يديه ومد عفان يديه وقال 
تطالعت عليكم الدنيا ثالث مرات أي أقبلت حىت ظننا أن يقع علينا مث قال أنتم اليوم خري أم إذا غدت عليكم 

يف حلة ويروح يف أخرى وتسترون بيوتكم كما تستر الكعبة فقال عبد اهللا قصعة وراحت أخرى ويغدو أحدكم 
  بن يزيد أفال أبكي وقد بقيت حىت تسترون بيوتكم كما تستر الكعبة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا أمحد بن عبد  - ١٤٣٦٥
عبد الرمحن الضيب عن القاسم بن عروة عن حممد بن كعب القرظي قال حدثين اجلبار العطاردي نا أيب حدثين 

إن لكل شيء شرفا وأشرف اجملالس ما : عبد اهللا بن عباس يرفع احلديث إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
تروا اجلدر استقبل به القبلة ال تصلوا خلف نائم وال حمدث واقتلوا احلية والعقرب وإن كنتم يف صالتكم وال تس

بالثوب وذكر احلديث وروي ذلك أيضا عن هشام بن زياد أيب املقدام عن حممد بن كعب وروي من وجه آخر 
  منقطع عن حممد بن كعب ومل يثبت يف ذلك إسناد 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال نا أبو العباس حممد  - ١٤٣٦٦
أن رسول : نا حبر بن نصر نا بن وهب أخربين سفيان الثوري عن حكيم بن جبري عن علي بن حسني بن يعقوب 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى أن تستر اجلدر هذا منقطع 



وأخربنا أبو زكريا وأبو بكر قاال نا أبو العباس نا حبر نا بن وهب حدثين عبد اهللا بن عمر عن ربيعة  - ١٤٣٦٧
رست ابنا يل فدعوت القاسم بن حممد وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر فلما وقفا على الباب ع: عن عطاء قال 

رأى عبيد اهللا البيت قد ستر بالديباج فرجع ودخل القاسم بن حممد فقلت واهللا لقد مقتين حني انصرف فقلت 
يه قال فحدثين أن عبد اهللا أصلحك اهللا واهللا إن ذلك لشيء ما صنعته وما هو إال شيء صنعته النساء وغلبونا عل

بن عمر رضي اهللا عنهما زوج ابنه ساملا فلما كان يوم عرسه دعا عبد اهللا بن عمر ناسا فيهم أبو أيوب 
تموها يا أبا  األنصاري رضي اهللا عنه فلما وقف على الباب رأى أبو أيوب يف البيت ستورا من قز فقال لقد فعل

يف غري هذه الرواية قال دعا بن عمر أبا أيوب رضي اهللا عنهم فرأى يف عبد الرمحن قد سترمت اجلدر مث انصرف و
البيت سترا على اجلدار فقال بن عمر غلبنا عليه النساء فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك واهللا 

  ال أطعم لك طعاما فرجع 

وي أنا أمحد بن جندة نا سعيد بن أخربنا أبو حازم احلافظ أنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن محزة اهلر - ١٤٣٦٨
إن : منصور نا سفيان عن بن جريج قال تزوج سلمان ابنة أيب فروة الكندي فلما دخل عليها قال يا هذه 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أوصاين إن قضى اهللا لك أن تزوج فيكون أول ما جتتمعان عليه طاعة فقالت 
ل هلا قومي نصلي وندعو ففعال فرأى بيتا مسترا فقال ما بال بيتكم إنك جلست جملس املرء املطاع أمره فقا

حمموم أوحتولت الكعبة يف كندة فقالوا ليس مبحموم ومل تتحول الكعبة يف كندة فقال ال أدخله حىت هتتك كل 
ستر إال سترا على الباب هذا منقطع وروينا يف كراهية ذلك عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ويشبه أن 

   ١٨ن ذلك ملا فيه من السرف واهللا أعلم يكو

ه إىل طعام وإن مل يكن له سبب قال الشافعي   باب ما يستحب من إجابة من دعا

دعيت إىل كراع ألجبت  رمحه اهللا بلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لو أهدي إيل ذراع لقبلت ولو 
بو جعفر حممد بن علي بن دحيم نا إبراهيم بن عبد اهللا أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنا أ - ١٤٣٦٩

العبسي أنا وكيع عن األعمش ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس السياري مبرو نا حممد بن موسى 
الباشاين نا علي بن احلسن بن شقيق أنا أبو محزة عن األعمش عن أيب حازم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

والذي نفسي بيده لو دعيت إىل كراع ألجبت ولو أهدي إيل ذراع : اهللا صلى اهللا عليه و سلم  قال رسول
  لقبلت ومل يذكر وكيع قوله والذي نفسي بيده رواه البخاري يف الصحيح عن عبدان عن أيب محزة 

د بن أمحد بن أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب اخلوارزمي احلافظ ببغداد نا أبو العباس حمم - ١٤٣٧٠
محدان النيسابوري نا احلسن بن علي السري نا بن أيب أويس حدثين مالك عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة 

سليم  لقد مسعت صوت رسول اهللا صلى اهللا : أنه مسع أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول قال أبو طلحة ألم 
ت نعم فأخرجت أقراصا من شعري مث أخرجت عليه و سلم ضعيفا أعرف فيه اجلوع فهل عندك من شيء قال

مخارا هلا فلفت به اخلبز ببعضه مث دست حتت يدي وردتين ببعضه مث أرسلتين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم قال فذهبت به فوجدت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املسجد ومعه الناس فقمت أو فسلمت عليه 



عليه و سلم أرسلك أبو طلحة فقلت نعم فقال الطعام قلت نعم قال رسول اهللا فقال يل رسول اهللا صلى اهللا 
سلم ملن معه قوموا قال فانطلق وانطلقت بني أيديهم حىت جئت أبا طلحة فأخربته قال أبو  صلى اهللا عليه و 

قالت اهللا  طلحة يا أم سليم قد جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم
سلم فأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه  ورسوله أعلم قال فانطلق أبو طلحة حىت لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

و سلم وأبو طلحة حىت دخال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هلمي يا أم سليم ما عندك فأتته بذلك 
عصرت أم سليم عكة هلا فأدمته يعين اإلدام مث قال فيه اخلبز قال فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ففت و

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما شاء اهللا أن يقول مث قال ائذن لعشرة فأذن هلم فأكلوا حىت شبعوا مث خرجوا 
  مث قال ائذن لعشرة فأذن هلم فأكلوا حىت شبعوا حىت أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون أو مثانون 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه نا حممد بن عبد السالم نا حيىي  - ١٤٣٧١
ذكر احلديث بنحوه إال أنه قال مث دست حتت ثويب وردتين ببعضه رواه : بن حيىي قال قرأت على مالك 

ه سعد بن سعيد عن أنس بن البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي وروا
ثلها حني أكلوا منها    مالك رضي اهللا عنه وزاد فيه قال مث هيأها فإذا هي م

أخربنا أبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي بالكوفة أنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم نا حممد  - ١٤٣٧٢
بو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن احلسني هو بن أيب احلنني نا القعنيب عن مالك ح وأخربنا الفقيه أ

الطوسي نا أبو احلسن حممد بن حممد بن احلسن الكارزي نا علي بن عبد العزيز نا القعنيب عن مالك عن إسحاق 
طلحة أنه مسع أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول  إن خياطا دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بن عبد اهللا بن أيب 

قال أنس فذهبت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل ذلك الطعام فقرب إىل رسول اهللا سلم لطعام صنعه له 
ا فيه دباء وقديد قال أنس فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  سلم خبزا من شعري ومرق صلى اهللا عليه و 

احلنني بعد يومئذ رواه  يتبع الدباء من حوايل الصحفة فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم ويف رواية بن أيب
  البخاري يف الصحيح عن القعنيب ورواه مسلم عن قتيبة عن مالك 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بالل البزاز نا عباس الدوري نا أبو عاصم النبيل نا حنظلة  - ١٤٣٧٣
صلى اهللا عليه و سلم قال ألصحابه  بن أيب سفيان نا سعيد بن ميناء نا جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن النيب

قوموا فقد صنع جابر سورا قال أبو الفضل وهو الدوري وإمنا يراد هبذا احلديث أن النيب صلى اهللا عليه و : 
سلم تكلم بالفارسية سور عرس رواه البخاري يف الصحيح عن عمرو بن علي ورواه مسلم عن حجاج بن 

  لى أنه قال ذلك يف دعوة إىل طعام يف غري عرس الشاعر عن أيب عاصم بطوله وسياقه يدل ع

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أمحد بن سلمة نا أمحد بن سعيد بن صخر  - ١٤٣٧٤
الدارمي والعباس بن حممد الدوري وهذا حديثه قاال نا أبو عاصم نا حنظلة بن أيب سفيان نا سعيد بن ميناء نا 

ملا كان يوم اخلندق أصاب الناس مخصا شديدا قال فقلت ألهلي هل عندك : اهللا األنصاري قال  جابر بن عبد
شيء حىت ندعو النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت ما عندنا إال صاع من شعري قال فقلت هلا اطحنيه قال وذحبت 



قلت يا رسول اهللا إن عندنا عناقا عندنا قال ففرغت إىل فراعى فانطلقت أدعو النيب صلى اهللا عليه و سلم ف
سلم يف أصحابه قوموا فقد صنع  صاعا من شعري وعندنا عناق أو شاة فذحبناها قال فصاح النيب صلى اهللا عليه و 

جابر سورا قال فانطلقت أمام القوم فأتيت امرأيت فقالت بك وبك ال تفضحين اليوم من رسول اهللا صلى اهللا 
اهللا عليه و سلم فقال ضعوا برمتكم قال فوضعوا فيها اللحم فبسق  عليه و سلم قال فدخل رسول اهللا صلى

فيها وبارك مث قال انظروا خابزة ختبز لكم قال فجعلت اخلابزة ختبز قال فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ادخلوا 
ز كما عشرة عشرة قال فجعل يغرف هلم فيأكلون حىت أتى على آخرهم وأنا لنقدح يف برمتنا وإن عجيننا ليخب

  هو وإن قدرنا لتغط كما هي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس احملبويب نا سعيد بن مسعود نا النضر بن مشيل أنا شعبة عن  - ١٤٣٧٥
سلم مر بأبيه وهو على بغلة له بيضاء : يزيد بن مخري قال مسعت عبد اهللا بن بسر  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

مها فقال انزل علي قال فنزل عليه فأتى بتمر وسويق فجعل يأكل منه مث يضع النوى على ظهر فأتاه فأخذ بلجا
ا مث يرمي به قال وصنع له طعام فجعل يأكل منه مث أتاه بقدح من لنب أو  السبابة أو الوسطى أو عليهما مجيع

قال اللهم بارك هلم فيما سويق فشرب منه مث أعطاه الذي عن ميينه فأراد أن يسري أو يرحتل فقال ادع لنا ف
رزقتهم واغفر هلم وارمحهم أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث غندر وبن أيب عدي وحيىي بن محاد عن شعبة 

  باب طعام املتباريني ومها املتعارضان بفعليهما رئاء ومباهاة حىت يرى أيهما يغلب صاحبه  ٤٢

نا أبو داود نا هارون بن زيد بن أيب الزرقاء نا أيب  أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة - ١٤٣٧٦
إن النيب : نا جرير بن حازم عن الزبري بن خريت قال مسعت عكرمة يقول كان بن عباس رضي اهللا عنهما يقول 

سلم هنى عن طعام املتباريني أن يؤكل قال أبو داود أكثر من رواه عن جرير ال يذكر فيه عن  صلى اهللا عليه و 
رضي اهللا عنهما وهارون النحوي ذكر فيه بن عباس رضي اهللا عنهما أيضا ومحاد بن زيد مل يذكر بن بن عباس 

   ١٩عباس رضي اهللا عنهما واهللا أعلم 

  باب نسخ الضيق يف األكل من مال الغري إذا أذن له فيه

املروزي حدثين علي أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا أمحد بن حممد  - ١٤٣٧٧
بن عباس رضي اهللا عنهما قال  ال تأكلوا : بن حسني بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن 

أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم فكان الرجل حيرج أن يأكل عند أحد من الناس بعد 
ل ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم إىل قوله أشتاتا ما نزلت هذه اآلية فنسخ ذلك اآلية اليت يف النور فقا

ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على املريض حرج وال على أنفسكم { كذا قال يريد قوله 
أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت 

كم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خاالتكم أو ما ملكتم مفاحته أو صديقكم ليس عليكم أعمامكم أو بيوت عمات
قال كان الرجل الغين يدعو الرجل من أهله إىل الطعام قال إين ألجنح أن } جناح أن تأكلوا مجيعا أو أشتاتا 

سم اهللا عليه وأحل آكل منه قال والتجنح احلرج ويقول املسكني أحق به مين فأحل يف ذلك أن يأكلوا مما ذكر ا



اآلية } ليس على األعمى حرج { طعام أهل الكتاب وذكر الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة يف قوله 
إن املسلمني كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم يف بيوهتم فيدفعوا إليهم مفاتيح أبواهبم ويقولوا قد أحللنا لكم أن 

من ذلك يقولون ال ندخلها وهم غيب فنزلت هذه اآلية رخصة هلم هكذا تأكلوا مما يف بيوتنا فكانوا يتحرجون 
رواه أبو داود يف املراسيل عن حممد بن عبيد عن حممد بن ثور عن معمر عن الزهري مرسال وعن حجاج بن 

أيب يعقوب عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صاحل بن كيسان عن بن شهاب عن عبيد اهللا وبن املسيب 
  ه وأمت منه مرسال مبعنا

ورواه عن زيد بن أخزم عن بشر بن عمر عن إبراهيم بن صاحل عن الزهري عن عروة عن عائشة  - ١٤٣٧٨
رضي اهللا عنها قال أبو داود الصحيح حديث يعقوب ومعمر أخربناه حممد بن حممد أنا أبو احلسني الفسوي نا 

شى أن ال تكون أنفسهم طيبة وإن قالوه فنزلت فذكره ويف رواية أخرى قالوا خن: أبو علي اللؤلؤي نا أبو داود 
  هذه اآلية 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا عبد الرمحن بن احلسن القاضي نا إبراهيم بن احلسني نا آدم نا ورقاء  - ١٤٣٧٩
كان رجال زمين عمي وعرج أويل حاجة يستتبعهم رجال إىل بيوهتم فإن مل : عن بن أيب جنيح عن جماهد قال 

ا هلم يف بيوهتم طعاما ذهبوا هبم إىل بيوت آبائهم وبيوت أمهاهتم ومن عد معهم من البيوت فكره ذلك جيدو
املستتبعون وقالوا يذهبون بنا إىل بيوت غري بيوهتم فأنزل اهللا عز و جل يف ذلك ال جناح عليكم وأحل هلم 

ن مع رضى املالك به فرفع احلرج الطعام من حيث وجدوه قال الشيخ يعين إذا رضي به مالكه وكانوا يتحرجو
   ٢٠إذا كان ذلك برضاه واهللا أعلم 

  باب اجتماع الداعيني

أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا احلريف ببغداد نا أمحد بن سلمان نا هالل بن العالء نا  - ١٤٣٨٠
عبد السالم بن حرب أخربين يزيد بن نفيل ح قال وأنا أمحد بن سلمان نا جعفر بن حممد البالسي نا النفيلي نا 

بن عبد الرمحن الداالين ح وأنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا هناد بن السري عن عبد 
السالم بن حرب عن أيب خالد الداالين عن أيب العالء األودي عن محيد بن عبد الرمحن احلمريي عن رجل من 

إذا اجتمع الداعيان فأجب أقرهبما : و سلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أصحاب النيب صلى اهللا عليه 
   ٢١بابا فإن أقرهبما بابا أقرهبما جوارا وإن سبق أحدمها فأجب الذي سبق 

  باب غسل اليد قبل الطعام وبعده

ا أبو داود أخربنا أبو بكر حممد بن احلسني بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر نا يونس بن حبيب ن - ١٤٣٨١
الطيالسي نا قيس هو بن الربيع عن أيب هاشم عن زاذان عن سلمان قال يف التوراة إن بركة الطعام الوضوء قبله 

بركة الطعام الوضوء قبله وبعده قيس بن الربيع غري قوي ومل : فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  يثبت يف غسل اليد قبل الطعام حديث 



نا أبو احلسني بن الفضل القطان أنا إمساعيل الصفار نا حممد بن إسحاق الصغاين وعباس قاال أخرب - ١٤٣٨٢
نا عفان بن مسلم نا وهيب عن معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى 

سلم  يل عن بن شهاب عن عبيد من بات ويف يده غمر فأصابه شيء فال يلومن إال نفسه ورواه عق: اهللا عليه و 
  اهللا بن عبد اهللا عن أيب سعيد 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود أنا أمحد بن يونس نا زهري نا سهيل عن  - ١٤٣٨٣
من نام ويف يده غمر ومل يغسله : أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ابه شيء فال يلومن إال نفسه وحديث سويد بن النعمان يف مضمضة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأص
ومضمضتهم بعد أكلهم السويق دليل يف هذا الباب وقد مضى يف كتاب الطهارة فاحلديث يف غسل اليد بعد 

النيب صلى اهللا عليه الطعام حسن وهو قبل الطعام ضعيف ويف احلديث الصحيح عن بن عباس رضي اهللا عنه أن 
   ٢٢و سلم أتى اخلالء مث رجع فأتى بطعام فقيل يا رسول اهللا أال تتوضأ فقال مل أصلي فأتوضأ 

  باب التسمية على الطعام

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب نا حيىي بن منصور اهلروي نا أبو سلمة  - ١٤٣٨٤
خلف نا أبو عاصم  عن بن جريج قال أخربين أبو الزبري عن جابر بن عبد اهللا أنه مسع النيب صلى اهللا حيىي بن 

إذا دخل الرجل بيته فذكر اهللا عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان ال مبيت لكم وال : عليه و سلم يقول 
د طعامه قال أدركتم عشاء وإذا دخل فلم يذكر اهللا عند دخوله قال الشيطان أدركتم املبيت فإذا مل يذكر اهللا عن

  املبيت والعشاء رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن عن أيب عاصم 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا هشام ح وأخربنا  - ١٤٣٨٥
م نا عبد امللك بن عبد احلميد أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال نا أبو العباس حممد هو األص

امليموين نا روح نا هشام بن أيب عبد اهللا عن بديل العقيلي عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري الليثي عن امرأة منهم 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يأكل يف ستة من : يقال هلا أم كلثوم عن عائشة رضي اهللا عنها 

يه و سلم أما أنه لو ذكر اسم اهللا لكفاكم فإذا أصحابه فجاء أعرايب جائع فأك له بلقمتني فقال النيب صلى اهللا عل
أكل أحدكم فليذكر اسم اهللا فإن نسي أن يسمي يف أوله فليقل بسم اهللا أوله وآخره لفظ حديث روح بن 

   ٢٣عبادة 

  باب األكل والشرب باليمني

احلسن وأبو عبد الرمحن السلمي قالوا نا أبو العباس  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن - ١٤٣٨٦
حممد بن يعقوب نا أبو حيىي زكريا بن حيىي نا سفيان عن الزهري عن أيب بكر بن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن جده 

إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا : عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 



رب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب ش
  شيبة وغريه عن سفيان وكذلك رواه عبيد اهللا بن عمر ومالك بن أنس عن الزهري 

ر نا وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار نا أمحد بن منصو - ١٤٣٨٧
عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن سامل عن أبيه بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله قال : و سلم 
أيب بكر بن عبيد اهللا عن بن عمر فقال له  عبد الرزاق قال سفيان بن عيينة ملعمر فإن الزهري حدثين به عن

معمر فإن الزهري كان يذكر احلديث عن النفر فلعله عنهما مجيعا قال الشيخ هذا حمتمل فقد رواه عمر بن 
  حممد عن القاسم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن سامل عن أبيه 

ليل نا حممد بن أيوب أخربين أبو الوليد نا حدثنا أبو عبد الرمحن السلمي نا حممد بن علي بن اخل - ١٤٣٨٨
عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة أن أباه حدثه ح وأنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار نا 

عباس األسفاطي هو بن الفضل نا أبو الوليد نا عكرمة بن عمار نا إياس بن سلمة بن األكوع عن أبيه رضي اهللا 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشر بن راعي العري يأكل بشماله قال كل بيمينك قال ال قال أبصر رس: عنه 

أستطيع قال ال استطعت قال فما وصلت يده إىل فيه بعد ويف رواية السلمي فما وصلت ميينه وقال بسر بضم 
غريه من احلفاظ الباء وبالسني غري معجمة والصحيح بشر خبفض الباء وبالشني املعجمة هكذا ذكره بن منده و

   ٢٤واهللا أعلم أخرجه مسلم يف الصحيح من وجه آخر عن عكرمة زاد ما منعه إال الكرب قال فما رفعها إىل فيه 

  باب األكل مما يليه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا علي بن عيسى بن إبراهيم نا إبراهيم بن أيب طالب نا بن أيب عمر ح  - ١٤٣٨٩
نا احلسن بن سفيان نا أبو بكر بن أيب شيبة قاال نا سفيان عن الوليد بن كثري عن وهب قال وأخربين أبو عمرو أ

كنت يف حجر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكانت يدي : بن كيسان مسعه من عمر بن أيب سلمة قال 
علي بن تطيش يف الصحفة فقال يا غالم سم اهللا وكل بيمينك وكل مما يليك رواه البخاري يف الصحيح عن 

   ٢٥عبد اهللا ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة وبن أيب عمر 

  باب األكل من جوانب القصعة دون وسطها

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه نا جعفر بن حممد القالنسي نا آدم  - ١٤٣٩٠
أتى رسول : عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال بن أيب إياس نا شعبة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها وال تأكلوا من وسطها فإن الربكة تنزل يف 
   ٢٦وسطها 

  باب األكل بثالث أصابع ولعقها



اجلبار نا أبو معاوية ح  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا أمحد بن عبد - ١٤٣٩١
قال وأنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب قال حدثين حممد بن عبد السالم وإبراهيم بن علي قاال نا حيىي بن حيىي أنا 

: أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرمحن بن سعد عن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي اهللا عنه قال 
سلم يأكل بثالث أصابع ويلعق يده قبل أن ميسحها رواه مسلم يف الصحيح  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  عن حيىي بن حيىي 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد نا حممد بن الفرج األزرق نا حجاج قال قال بن  - ١٤٣٩٢
إذا أكل : و سلم جريج أخربين عطاء أنه مسع بن عباس رضي اهللا عنهما يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  أحدكم طعاما فال ميسح يده حىت يلعقها أو يلعقها 

أخربنا علي نا أمحد نا احلارث بن أيب أسامة نا روح بن عبادة نا بن جريج قال مسعت عطاء يقول  - ١٤٣٩٣
إذا أكل أحدكم من الطعام فال : مسعت بن عباس رضي اهللا عنهما يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ميسح يده حىت يلعقها أو يلعقها رواه مسلم يف الصحيح عن هارون بن عبد اهللا عن حجاج بن حممد وعن زهري 
   ٥١ ٢٧بن حرب عن روح بن عبادة 

  باب رفع اللقمة إذا سقطت وإنقاء القصعة والتمسح باملنديل بعد اللعق

بن أيوب نا علي بن عبد العزيز نا أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا سليمان بن أمحد  - ١٤٣٩٤
إذا سقطت : أبو نعيم نا سفيان عن أيب الزبري عن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

لقمة من أحدكم فليمط ما أصاهبا من األذى وليأكلها وال يدعها للشيطان وال ميسح أحدكم يده باملنديل حىت 
  يدري يف أي طعامه الربكة أخرجه مسلم يف الصحيح من أوجه أخر عن سفيان الثوري  يلعقها أو يلعقها فإنه ال

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة أنا أبو داود أنا موسى بن إمساعيل نا محاد عن  - ١٤٣٩٥
ا لعق أصابعه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا أكل طعام: ثابت عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه 

الثالث وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها األذى وليأكلها وال يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلت 
الصحفة وقال إن أحدكم ال يدري يف أي طعامه يبارك له أخرجه مسلم يف الصحيح من وجهني آخرين عن 

   ٢٨محاد بن سلمة 

  إليه ألنه إمنا دعي باب ال يناول من مل جيلس معه لألكل شيئا مما قدم

أخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل املاسرجسي أنا أبو عثمان عمرو بن  -  ١٤٣٩٦ليأكل ال ليعطي 
عبد اهللا البصري نا أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب أنا يعلى بن عبيد نا األعمش عن عمرو بن مرة عن أيب 

ا فدع: البختري قال  ا نفرا من أصحابه فجاء سائل فأخذ رجل من الطعام صنع سلمان رضي اهللا عنه طعام
فناوله فقال سلمان رضي اهللا عنه دع إمنا دعيت لتأكل فاستحى الرجل فلما فرغ قال سلمان لعله شق عليك 



ما قلت لك قال أي واهللا لقد ازرأت يب قال وما كان حاجتك أن يكون األجر يل والوزر عليك ومبعناه رواه 
   ٢٩ شعبة عن عمرو بن مرة

دم إليه إىل من قعد معه   باب من قرب شيئا مما ق

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حممد بن إسحاق الصغاين نا أبو النضر  - ١٤٣٩٧
نا سليمان بن املغرية ح وأخربنا أبو عبد اهللا أخربين أبو عمرو احلريي نا عبد اهللا بن حممد نا أبو كريب نا أبو 

يمان بن املغرية عن ثابت عن أنس رضي اهللا عنه قال  دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجل : أسامة عن سل
سلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه قال  فانطلقت معه فجىء مبرقة فيها دباء فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

يعجبين الدباء لفظ احلديث أليب أسامة رواه  فلما رأيت ذلك جعلت القيه إليه وال أطعمه قال أنس فما زلت بعد
مسلم يف الصحيح عن أيب كريب وأخرجه البخاري من حديث مثامة بن عبد اهللا عن أنس قال فلما رأيت ذلك 

أخربنا أبو القاسم  - ١٤٣٩٨باب ما عاب النيب صلى اهللا عليه و سلم طعاما قط  ٣٠جعلت أمجعه بني يديه 
كوفة أنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم نا إبراهيم بن عبد اهللا أنا وكيع عن زيد بن أيب هاشم العلوي بال

األعمش قال أظن أبا حازم ذكره ح وأنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس إمالء نا أبو 
ما :  هريرة قال سعيد عثمان بن سعيد الدارمي نا حممد بن كثري نا سفيان عن األعمش عن أيب حازم عن أيب

عاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه ويف رواية وكيع وإال تركه 
   ٣١رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن كثري وأخرجه مسلم من أوجه عن األعمش 

  باب ال يتحرج من طعام أحله اهللا تعاىل

أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا عبد اهللا بن حممد النفيلي نا زهري نا  أخربنا أبو علي الروذباري - ١٤٣٩٩
سلم وسأله رجل فقال  إن : مساك بن حرب نا قبيصة بن هلب عن أبيه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ا أحترج منه فقال ال خيتلجن يف نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية وروي يف ذلك أيضا عن  من الطعام طعام

  عدي بن حامت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا إبراهيم  - ١٤٤٠٠
بن مرزوق نا روح بن عبادة القيسي نا شعبة عن مساك بن حرب عن مري بن قطري رجل من طي من بين ثعل 

إن أيب كان يصل الرحم ويفعل ويفعل وأنه مات يف اجلاهلية فقال : ل قلت يا رسول اهللا عن عدي بن حامت قا
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أباك أراد أمرا فأدركه يعين الذكر قال قلت إين أريد أن أسألك عن طعام ال 

فيأخذ الصيد فال يكون أدعه إال حترجا قال فال حترج من شيء ضارعت فيه النصرانية قال قلت أرسل كليب 
   ٣٢معي ما أذكيه إال املروة والعصا فقال أمر الدم مبا شئت واذكر اسم اهللا عز و جل 

  باب ال حيتقر ما قدم إليه



حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة نا احلسن بن  - ١٤٤٠١
نا عبيد اهللا بن الوليد عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري قال دخل نفر من حممد الزعفراين نا أسباط بن حممد 

سلم على جابر بن عبد اهللا فقرب إليهم خبزا وخال فقال كلوا فإين مسعت  أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
خوانه نعم اإلدام اخلل إنه هالك بالرجل أن يدخل عليه النفر من إ: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

   ٣٣فيحتقر ما يف بيته أن يقدمه إليهم وهالك بالقوم أن حيتقروا ما قدم إليهم 

  باب كيف يأكل اللحم

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنا أبو سعيد بن األعرايب نا احلسن بن حممد الزعفراين نا ربعي  - ١٤٤٠٢
ن عثمان بن أيب سليمان قال قال صفوان بن أمية بن علية عن عبد الرمحن بن إسحاق نا عبد الرمحن بن معاوية ع

رآين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا آخذ اللحم عن العظم بيدي فقال يل يا صفوان قلت لبيك قال : 
  قرب اللحم من فيك أنه أهنأ وامرأ 

يعقوب وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق نا يوسف بن  - ١٤٤٠٣
القاضي نا أبو الربيع نا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا 

سلم    ال تقطعوا اللحم بالسكني فإن ذلك من صنيع األعاجم ولكن اهنسوه فإنه أهنأ وامرأ : صلى اهللا عليه و 

بو بكر حممد بن علي بن أيوب بن سلمويه نا حممد أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنا أ - ١٤٤٠٤
  حنوه : بن يزيد السلمي نا حسان بن حسان البصري نا أبو معشر نا هشام 

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو علي حامد بن حممد بن عبد اهللا اهلروي نا علي بن حممد  - ١٤٤٠٥
أخربين جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخربه أنه احلكاين نا أبو اليمان أخربين شعيب عن الزهري 

رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيز من كتف شاة يف يده فدعي إىل الصالة فألقاها والسكني اليت كان : 
حيتز هبا مث قام فصلى ومل يتوضأ رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان وأخرجه مسلم من وجه آخر عن 

ري ويف هذا داللة على جواز قطعه بالسكني وإن اخلرب الذي قبله إن صح فإمنا أراد به واهللا أعلم أنه إذا الزه
   ٣٤هنسه كان أطيب كاخلرب األول 

  باب ما جاء يف الطعام احلار

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا أمحد  - ١٤٤٠٦
كانت : يسى نا بن وهب أخربين قرة عن بن شهاب عن عروة عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما أهنا بن ع

  إذا ثردت غطته شيئا حىت يذهب فوره مث تقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إنه أعظم للربكة 

ائيين نا أبو بكر اإلمساعيلي أنا أمحد أخربنا األستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم اإلسفر - ١٤٤٠٧
أتى النيب : بن احلسن الصويف نا سويد بن سعيد نا علي بن مسهر عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال 



ا دخل بطين طعام سخن منذ كذا وكذا قبل اليوم هذا إن صح  سلم يوما بطعام سخن فقال م صلى اهللا عليه و 
  ه فيحتمل معىن األول وحيتمل غري

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي نا أبو العباس األصم نا حبر بن نصر نا بن وهب حدثين  - ١٤٤٠٨
أنه كان يقول ال يؤكل طعام حىت يذهب : الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة 

  خباره 

كنت : عن عمري بن فائض اللخمي قال قال ونا بن وهب حدثين بن هليعة عن احلارث بن يزيد  - ١٤٤٠٩
عند أيب ذر رضي اهللا عنه بإيلياء قاعدا فأتى بقصعة تفور فوضعت بني يديه فقال دعوها حىت يذهب بعض 

   ٣٥حرارهتا 

  باب ما جاء يف كراهية القران بني التمرتني حىت يستأمر أصحابه

أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه أخربنا احلسني بن حممد بن حممد بن علي الروذباري أنا  - ١٤٤١٠
أصابنا عام سنة مع : العسكري نا جعفر بن حممد القالنسي نا آدم بن أيب إياس نا شعبة نا جبلة بن سحيم قال 

ال تقارنوا فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و  بن الزبري فرزقنا مترا فكان عبد اهللا بن عمر مير بنا وحنن نأكله فيقول 
ان مث قال إال أن يستأذن الرجل أخاه قال شعبة اإلذن من قول بن عمر رواه البخاري يف سلم هنى عن اإلقر

   ٣٦الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة 

  باب ما جاء يف تفتيش التمر عند األكل

سلم بن  أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا حممد بن عمرو بن جبلة نا - ١٤٤١١
أتى النيب صلى اهللا عليه و : قتيبة أبو قتيبة عن مهام عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك قال 

  سلم بتمر عتيق فجعل يفتشه خيرج السوس منه 

أن النيب صلى : قال ونا أبو داود نا حممد بن كثري أنا مهام عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة  - ١٤٤١٢
سلم كان يؤتى بالتمر فيه دود فذكر معناه وروي عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف اهللا  عليه و 

النهي عن شق التمرة عما يف جوفها فإن صح فيشبه أن يكون املراد به واهللا أعلم إذا كان التمر جديدا والذي 
  رويناه ورد يف التمر إذا كان عتيقا 

احلافظ وأبو بكر القاضي قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا أبو أمية نا سعيد أخربنا أبو عبد اهللا  - ١٤٤١٣
كان يكره أن يضع النوى مع التمر على الطبق وهذا : بن سليمان نا عباد بن العوام عن محيد عن أنس أنه 

   ٣٧موقوف على أنس رضي اهللا عنه 

  باب ما جاء يف اجلمع بني لونني يف األكل



بن حيىي أنا إبراهيم بن أخربنا  - ١٤٤١٤ أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا إمساعيل بن قتيبة نا حيىي 
سعد ح وأنا أبو عبد اهللا أخربين أبو العباس السياري مبرو أنا أبو املوجه أنا عبدان أنا إبراهيم بن سعد عن أبيه 

سلم : عن عبد اهللا بن جعفر قال  يأكل القثاء بالرطب رواه البخاري يف الصحيح رأيت النيب صلى اهللا عليه و 
  عن عبد العزيز األويسي ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي كالمها عن إبراهيم 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا سعيد بن نصري نا أبو أسامة نا هشام  - ١٤٤١٥
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأكل البطيخ بالرطب : بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
   ٣٨فيقول نكسر حر هذا بربد هذا وبرد هذا حبر هذا 

  باب ما جاء يف األكل والشرب قائما

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز نا جعفر بن حممد بن شاكر نا  - ١٤٤١٦
دة عن أنس ح وأنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه نا عبد اهللا عفان نا مهام وأبان عن قتا

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم زجر عن : بن أمحد بن حنبل نا هدبة بن خالد ثنا مهام ثنا قتادة نا أنس بن مالك 
ا فاألكل قال ذلك أشر وأخبث ليس يف حديث عفان قول قتادة رواه مسلم يف  الشرب قائما قال قتادة فقلن

  الصحيح عن هدبة بن خالد 

وأخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنا أبو جعفر الرزاز نا عبد امللك بن حممد نا أبو عامر  - ١٤٤١٧
العقدي نا يزيد بن إبراهيم عن قتادة ح وأنا حممد بن عبد اهللا احلافظ نا حيىي بن منصور القاضي نا عبد اهللا بن 

: محد بن حنبل نا هدبة بن خالد نا مهام نا قتادة عن أيب عيسى األسواري عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أ
سلم زجر عن الشرب قائما رواه مسلم يف الصحيح عن هداب بن خالد    أن النيب صلى اهللا عليه و 

ه نا حممد بن عثمان ثنا حيىي بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر حممد بن أمحد بن بالوي - ١٤٤١٨
معني نا مروان بن معاوية عن عمر بن محزة نا أبو غطفان املري أنه مسع أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا 

ال يشربن أحدكم قائما فمن شرب قائما فليستقىء رواه مسلم يف الصحيح عن عبد اجلبار بن : عليه و سلم 
  العالء عن مروان 

ربنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر احلفار ببغداد نا احلسني بن حيىي بن عياش القطان نا أخ - ١٤٤١٩
زهري بن حممد أنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

  بطنه الستقاء كذا أتى به موصوال لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما يف : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وقد أخربنا أبو احلسني بن بشران أنا إمساعيل بن حممد الصفار نا أمحد بن منصور نا عبد الرزاق أنا  - ١٤٤٢٠
لو يعلم الذي : معمر عن الزهري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  قاءه يشرب وهو قائم ما يف بطنه الست



مثل : قال وأنا معمر عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ١٤٤٢١
دعا مباء فشرب وهو قائم قال الشيخ وهذا النهي الذي ورد  حديث الزهري قال فبلغ ذلك عليا رضي اهللا عنه ف

  ار منسوخا فيما ذكرنا من األخبار أما أن يكون هني تنزيه أو هني حترمي مث ص

مبا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن يعقوب نا إبراهيم بن مرزوق نا وهب بن  - ١٤٤٢٢
مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بزمزم فاستسقى : جرير نا شعبة عن عاصم عن الشعيب عن بن عباس قال 

  لصحيح عن حممد بن املثىن عن وهب بن جرير فأتيته بدلو من ماء زمزم فشرب وهو قائم رواه مسلم يف ا

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري نا العباس بن حممد  - ١٤٤٢٣
الدوري نا شاذان نا سفيان نا عاصم األحول ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين علي بن أمحد بن قرقوب 

راهيم بن احلسني بن ديزيل نا أبو نعيم الفضل بن دكني نا سفيان الثوري عن عاصم عن التمار هبمذان نا إب
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يشرب قائما من زمزم ويف رواية شاذان قال : الشعيب عن بن عباس قال 

سلم من زمزم فشرب وهو قائم رواه البخاري يف الصحيح عن أ   يب نعيم سقيت النيب صلى اهللا عليه و 
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لكربى: كتاب  لبيهقي ا   سنن ا
البيهقي : املؤلف  بكر  و  أب بن موسى  بن علي  بن احلسني   أمحد 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو أمحد بكر بن حممد بن محدان الصرييف مبرو نا عبد الصمد بن  - ١٤٤٢٤
ضي اهللا عنه بإناء يف الرحبة فشرب أتى علي ر: الفضل نا أبو نعيم نا مسعر عن عبد امللك عن النزال بن سربة قال 

قائما قال وكان أناس يكره أحدهم أن يشرب قائما وإين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعل كما رأيتموين 
فعلت مث أخذ من املاء قال فأراه قال مسح وجهه ويديه ورجليه مث قال هذا وضوء من مل حيدث رواه البخاري يف 

  الصحيح عن أيب نعيم 

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم املزكي نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حبر بن نصر نا بن وهب  - ١٤٤٢٥
أما أنا فآكل قائما وأشرب : حدثين عمر بن حممد أن سليمان بن مهران حدثه عن جماهد عن عبد اهللا بن عمر قال 

  قائما 

عفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا محاد بن سلمة عن أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن ج - ١٤٤٢٦
كنا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نشرب قياما : عمران بن حدير عن يزيد بن عطارد عن بن عمر قال 

  ونأكل وحنن نسعى 

رزاق أنا معمر أخربنا أبو احلسني بن بشران أنا إمساعيل بن حممد الصفار نا أمحد بن منصور نا عبد ال - ١٤٤٢٧
كان سعد بن أيب وقاص وعائشة رضي اهللا عنهما ال يريان بالشرب قائما بأسا كانا يشربان ومها : عن الزهري قال 

   ٣٩قائمان وروينا عن أيب بكرة أنه كان يشرب قائما 

  باب األكل متكئا

ن بن سالم نا أبو نعيم نا مسعر أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه نا احلس - ١٤٤٢٨
ال آكل متكئا رواه البخاري : عن علي بن األقمر قال مسعت أبا جحيفة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يف الصحيح عن أيب نعيم قال الشيخ قال أبو سليمان اخلطايب رمحه اهللا املتكيء ههنا هو املعتمد على الوطاء الذي 
مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي حتته يعين إين إذا أكلت مل أقعد متمكنا على األوطئة  حتته وهو الذي أوكأ

والوسائد فعل من يريد أن يستكثر ولكين آكل علقة فيكون قعودي مستوفزا له وروي أنه كان يأكل مقعيا ويقول 
  أنا عبد آكل كما يأكل العبد 

أبو النضر الفقيه نا عثمان بن سعيد الدارمي واحلسن بن سفيان قاال  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين - ١٤٤٢٩
رأيت النيب صلى اهللا عليه و : نا أبو بكر بن أيب شيبة نا حفص بن غياث عن مصعب بن سليم نا أنس بن مالك قال 

  سلم مقعيا يأكل مترا رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 



بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار نا عبيد بن شريك نا عمرو بن عثمان نا أيب نا  أخربنا علي بن أمحد - ١٤٤٣٠
أهدي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شاة والطعام : حممد بن عبد الرمحن بن عرق عن عبد اهللا بن بسر قال 

عليه وكانت للنيب صلى اهللا عليه يومئذ قليل فقال ألهله أصلحوا هذه الشاة وانظروا إىل هذا اخلبز فأثردوا وأغرفوا 
و سلم قصعة يقال هلا الغراء حيملها أربعة رجال فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتى بتلك القصعة فالتفوا عليها فلما 

كثروا جثا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أعرايب ما هذه يعين اجللسة فقال إن اهللا جعلين عبدا كرميا ومل 
ا كلوا من جوانبها ودعوا ذروهتا يبارك فيها مث قال خذوا كلوا فوالذي نفس حممد بيده ليفتحن جيعلين جبارا عصي

   ٤٠عليكم فارس والروم حىت يكثر الطعام فال يذكر اسم اهللا عليه 

  باب كراهية التنفس يف اإلناء والنفخ فيه

د بن عوف الطائي نا أبو املغرية عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حمم - ١٤٤٣١
القدوس بن احلجاج نا األوزاعي نا حيىي بن أيب كثري نا عبد اهللا بن أيب قتادة األنصاري حدثين أيب أنه مسع رسول اهللا 

إذا بال أحدكم فال ميس ذكره بيمينه وال يستنجي بيمينه وال يتنفس يف اإلناء رواه : صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  ي يف الصحيح عن بن يوسف عن األوزاعي وأخرجه مسلم من أوجه عن حيىي البخار

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنا أبو نصر حممد بن محدويه بن سهل املروزي نا حممود بن  - ١٤٤٣٢
 عليه و آدم املروزي نا بن عيينة عن عبد الكرمي عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا

   ٤١ال تتنفس يف اإلناء وال تنفخ فيه : سلم قال 

  باب الشرب بثالثة أنفاس

أخربنا أبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي وأبو حممد جناح بن نذير القاضي قاال أنا أبو جعفر حممد  - ١٤٤٣٣
حلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا بن علي بن دحيم نا حممد بن احلسني بن أيب احلنني نا الفضل بن دكني ح وأنا أبو ا

أمحد بن عبيد الصفار نا إسحاق بن احلسن احلريب نا أبو نعيم نا عزرة بن ثابت عن مثامة بن عبد اهللا بن أنس عن 
أنه كان يتنفس يف اإلناء مرتني أو ثالثا وزعم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يتنفس يف اإلناء ثالثا : أنس 

ويف قال كان أنس رضي اهللا عنه رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم ورواه مسلم من حديث ويف رواية الك
  وكيع عن عزرة بن ثابت واملراد به واهللا أعلم الشرب بثالثة أنفاس 

فقد رواه مسلم بن إبراهيم قال نا عزرة بن ثابت نا مثامة بن عبد اهللا بن أنس عن أنس عن النيب صلى  - ١٤٤٣٤
كان إذا شرب تنفس ثالثا أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو النضر الفقيه نا عثمان بن سعيد : و سلم  اهللا عليه

  الدارمي نا مسلم بن إبراهيم فذكره 

أخربنا أبو القاسم بن أيب هاشم العلوي وأبو بكر القاضي قاال نا أبو جعفر بن دحيم نا حممد بن  - ١٤٤٣٥
م بن إبراهيم ح وأنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا مسلم بن احلسني بن أيب احلنني نا مسل

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا شرب : إبراهيم نا هشام عن أيب عصام عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه 



بد الوارث وهشام عن أيب تنفس ثالثا وقال هو أهنأ وأمرأ وأبرأ أخرجه مسلم بن احلجاج يف الصحيح من حديث ع
  عصام 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنا إمساعيل الصفار نا أمحد بن منصور نا عبد الرزاق نا معمر عن بن أيب  - ١٤٤٣٦
إذا شرب أحدكم فليمص مصا وال يعب عبا فإن الكباد من العب هذا : حسني أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٤٢مرسل 

  اءباب الكرع يف امل

أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز نا حممد بن أمحد  - ١٤٤٣٧
أن رسول : بن أيب العوام نا أبو عامر نا فليح بن سليمان عن سعيد بن احلارث عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه 

صار حائطه ومعه صاحب له فقال إن كان عندك ماء بات هذه اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل على رجل من األن
الليلة يف شنة وإال كرعنا قال والرجل حيول املاء يف حائطه فقال يا رسول اهللا عندي ماء أظنه بات يف شنة فانطلق 
إىل العريش قال فانطلق فسكب ماء يف قدح مث حلب عليه من داجن له قال فشرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

   ٤٣م مث شرب الذي دخل معه رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد عن أيب عامر العقدي سل

  باب اختناث األسقية وما يكره من ذلك

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنا إمساعيل بن حممد الصفار نا أمحد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر  - ١٤٤٣٨
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن : هللا بن عتبة عن أيب سعيد اخلدري قال عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد ا

اختناث األسقية رواه مسلم يف الصحيح عن عبد بن محيد عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من وجهني آخرين عن 
  الزهري قال األصمعي االختناث أن تثين أفواهها مث يشرب منها 

احلافظ وأبو صادق بن أيب الفوارس قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا احلسن بن  أخربنا أبو عبد اهللا - ١٤٤٣٩
: مكرم نا يزيد بن هارون أنا إمساعيل املكي عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن أيب سعيد اخلدري 

و سلم عن اختناث األسقية  قال لقد شرب رجل من فم سقاء فانساب يف بطنه جان فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه
  إمساعيل املكي فيه ضعف 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بالل نا حيىي بن الربيع املكي نا سفيان عن أيوب عن عكرمة  - ١٤٤٤٠
  ال يشرب أحدكم من يف السقاء : عن أيب هريرة قال أخربكم بأشياء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

نا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا بشر بن موسى نا احلميدي نا سفيان نا أيوب وأخرب - ١٤٤٤١
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : السختياين نا عكرمة قال أال أخربكم بأشياء قصار مسعناها من أيب هريرة قال 
   عن سفيان أن يشرب من فم السقاء رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا



أنه هنى أن يشرب : ويف رواية إمساعيل بن علية عن أيوب بإسناده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ١٤٤٤٢
الرجل من يف السقاء قال أيوب نبئت أن رجال شرب من يف السقاء فخرجت حية أخربناه علي بن بشران أنا أبو 

ن حنبل نا إمساعيل فذكره ورواه خالد احلذاء عن عكرمة عن عمرو بن السماك نا حنبل قال قال أبو عبد اهللا أمحد ب
  بن عباس رضي اهللا عنه 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حبر بن نصر نا بن وهب أخربين عبد  - ١٤٤٤٣
هنى أن يشرب من يف السقاء  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: الرمحن بن أيب الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه 

وقال إنه ينتنه هكذا روي مرسال وأما الذي روي يف الرخصة يف ذلك فأخبار النهي أصح إسنادا وقد محله بعض 
   ٤٤أهل العلم على ما لو كان السقاء معلقا فال تدخله هوام األرض وقد ذكرناه يف كتاب املعرفة وكتاب اجلامع 

  باب األمين فاألمين يف الشرب

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنا عبد اهللا بن حممد بن احلسن الشرقي نا عبد اهللا بن هاشم  - ١٤٤٤٤
بن حيان نا سفيان بن عيينة ح وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنا أبو سعيد بن األعرايب ح وأنا أبو 

فار قاال نا سعدان بن نصر نا سفيان عن الزهري مسع أنس بن احلسني بن بشران ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الص
قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة وأنا بن عشر سنني ومات وأنا بن عشرين سنة وكانت : مالك يقول 

من بئر امهايت حيثثنين على خدمته فدخل علينا النيب صلى اهللا عليه و سلم دارنا فحلبنا له من شاة لنا أجن نشيب له 
يف الدار وأبو بكر رضي اهللا عنه عن مشاله واعرايب عن ميينه وعمر رضي اهللا عنه ناحية فشرب النيب صلى اهللا عليه 

و سلم فقال عمر رضي اهللا عنه أعط أبا بكر فناول األعرايب وقال األمين فاألمين لفظ حديث سعدان رواه مسلم يف 
  فيان وأخرجاه من حديث مالك وغريه عن الزهري الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن س

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه نا عثمان بن سعيد نا القعنيب فيما قرأ على مالك بن  - ١٤٤٤٥
أنس ح وأخربنا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف الفقيه نا أبو سهل بشر بن أمحد اإلسفرائيين نا داود بن احلسني 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : لبيهقي نا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أيب حازم عن سهل بن سعد الساعدي ا
أيت بشراب فشرب منه وعن ميينه غالم وعن يساره أشياخ فقال للغالم أتأذن يل أن أعطي هؤالء يا غالم فقال 

 صلى اهللا عليه و سلم يف يده رواه البخاري يف الغالم ال واهللا ال أوثر بنصييب منك أحدا قال فتله رسول اهللا
   ٤٥الصحيح عن بن أيب أويس وقتيبة وغريمها ورواه مسلم عن قتيبة 

  باب ساقي القوم آخرهم

أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو حممد بن يوسف قاال نا أبو بكر القطان نا إبراهيم بن احلارث نا حيىي بن  - ١٤٤٤٦
كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يف سفر : ختار قال مسعت عبد اهللا بن أيب أوىف قال أيب بكر نا شعبة عن أيب امل

فأصاب الناس عطش فنزل منزال فجعل أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يقولون يا رسول اهللا إشرب يا رسول 
  اهللا إشرب فقال ساقي القوم آخرهم ساقي القوم آخرهم 



ري أنا احلسني بن احلسن بن أيوب الطوسي أنا أبو حامت الرازي نا عبيد اهللا هو أخربنا أبو علي الروذبا - ١٤٤٤٧
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بن موسى أنا شعبة عن أيب املختار عن عبد اهللا بن أيب أوىف رضي اهللا عنه قال 

رسول اهللا قال ساقي القوم  سلم وأصاهبم عطش فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسقيهم فقيل أال تشرب يا
   ٤٦آخرهم وقد روينا هذا يف احلديث الثابت عن أيب قتادة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف كتاب الصالة 

  باب ما يقول إذا فرغ من الطعام

نا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن دينار العدل نا السري بن خزمية  - ١٤٤٤٨
كان النيب صلى اهللا عليه و : نعيم املالئي نا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال 

سلم إذا رفع مائدته قال احلمد هللا كثريا طيبا مباركا فيه غري مكفي وال مودع وال مستغين عنه ربنا رواه البخاري يف 
  كثريا  الصحيح عن أيب نعيم زاد غريه فيه محدا

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار نا احلسن بن سهل اجملوز نا أبو عاصم عن ثور  - ١٤٤٤٩
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا رفع العشاء من بني : بن يزيد نا خالد بن معدان عن أيب أمامة رضي اهللا عنه 

ركا غري مكفي وال مودع وال مستغين عنه ربنا رواه البخاري يف الصحيح عن يديه قال احلمد هللا محدا كثريا طيبا مبا
أيب عاصم إال أنه قال إذا فرغ من طعامه قال وقال مرة إذا رفع مائدته قال احلمد هللا الذي كفانا وأروانا غري مكفي 

أخبار أخر قد ذكرناها يف وال مكفور قال وقال مرة لك احلمد ربنا غري مكفي وال مودع وال مستغين عنه ربنا وفيه 
   ٤٧كتاب الدعوات 

  باب الدعاء لرب الطعام

قد روينا يف حديث عبد اهللا بن بسر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حني نزل على أبيه وقال ادع لنا فقال اللهم 
  بارك هلم فيما رزقتهم واغفر هلم وارمحهم 

بغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار نا أمحد بن منصور نا وأخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ب - ١٤٤٥٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استأذن على سعد بن عبادة : عبد الرزاق أنا معمر عن ثابت عن أنس أو غريه 

و  رضي اهللا عنه فقال السالم عليك ورمحة اهللا قال سعد وعليك السالم ورمحة اهللا ومل يسمع النيب صلى اهللا عليه
سلم حىت سلم ثالثا ورد عليه سعد ثالثا ومل يسمعه فرجع النيب صلى اهللا عليه و سلم فاتبعه سعد فقال يا رسول اهللا 

بأيب أنت ما سلمت تسليمة إال وهي بأذين ولقد رددت عليك ومل أمسعك أحببت أن أستكثر من سالمك ومن 
اهللا عليه و سلم فلما فرغ قال أكل طعامكم األبرار الربكة مث دخلوا البيت فقرب له زبيبا فأكل نيب اهللا صلى 

  وصلت عليكم املالئكة وأفطر عندكم الصائمون 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يزور : ورواه جعفر بن سليمان الضبعي نا ثابت عن أنس قال  - ١٤٤٥١
بو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس األنصار فذكر قصة يف دخوله على سعد بن عبادة مبعىن هذا ومل يشك أخربناه أ

   ٤٨األصم نا الصغاين نا حممد بن عبد امللك بن أيب الشوارب نا جعفر بن سليمان فذكره 



  باب ما جاء يف النثار يف الفرح

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو القاسم عبد الرمحن بن احلسن األسدي نا إبراهيم بن احلسني أنا  - ١٤٤٥٢
هنى : أيب إياس نا شعبة نا عدي بن ثابت قال مسعت عبد اهللا بن يزيد األنصاري وهو جده أبو أمه قال  آدم بن

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن النهىب واملثلة رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن أيب إياس 

األصم نا حممد بن إسحاق الصغاين  أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال نا أبو العباس - ١٤٤٥٣
أن غالما من : أنا نصر بن محاد أبو احلارث الوراق نا شعبة عن قيس بن الربيع عن أيب حصني عن خالد بن سعد 

  الكتاب حذق فأمر أبو مسعود فاشترى لصبيانه بدرهم جوزا وكره النهىب 

ساجي نا بن املثىن نا عبد الصمد نا شعبة عن قيس وأخربنا أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي أنا ال - ١٤٤٥٤
  أن أبا مسعود كره هناب الغلمان : بن الربيع عن أيب حصن عن خالد بن سعد 

فذكره : وأخربنا أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد نا أمحد بن علي امليداين نا يزيد بن سنان نا عبد الصمد  - ١٤٤٥٥
  كذلك قاله بن أيب عدي عن شعبة بنحوه إال أنه قال كره هناب العرس و

أخربنا أبو عمرو األديب أنا أبو أمحد بن عدي احلافظ نا أبو بكر عمر بن سعيد الطائي مبنبج نا فرج  - ١٤٤٥٦
أنه كره أن ينثر السكر وقال عامر ال بأس به وقال حممد : بن رواحة الطائي املنبجي نا زهري عن جابر عن عطاء 

  أتوا بالسكر وضعوه وكرهوا أن ينثر أدركت رجاال صاحلني إذا 

أخربنا الشريف أبو الفتح أنا عبد الرمحن بن أيب شريح نا أبو القاسم البغوي نا علي بن اجلعد أنا شعبة  - ١٤٤٥٧
  كنت أمشي بني إبراهيم والشعيب فذكروا نثار العرس فكره إبراهيم ومل يكره الشعيب : عن احلكم قال 

  وقد روي يف الرخصة فيه أحاديث كلها ضعيفة : حصني عن عكرمة أنه كرهه قال وأنا شعبة عن  - ١٤٤٥٨

فمنها ما أخربنا أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي نا حممد بن عثمان وراق عبدان نا عمرو بن  - ١٤٤٥٩
أن :  عنها سعيد الزعفراين نا احلسن بن عمرو نا القاسم بن عطية عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي اهللا

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تزوج بعض نسائه فنثر عليه التمر احلسن بن عمرو وهو بن سيف العبدي بصري 
  عنده غرائب 

ومنها ما أخربنا أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي أنا عبد اهللا بن حممد بن موسى بن كعب أنا  - ١٤٤٦٠
: عاصم بن سليمان نا هشام بن عروة عن أمه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت حممد بن غالب نا زكريا بن حيىي نا 

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا زوج أو تزوج نثر مترا عاصم بن سليمان بصري رماه عمرو بن علي بالكذب 
  ونسبه إىل وضع احلديث 



ة البندار ببغداد نا أبو سهل بن زياد ومنها ما أخربنا أبو القاسم إمساعيل بن إبراهيم بن علي بن عرو - ١٤٤٦١
القطان نا أبو الفضل صاحل بن حممد الرازي حدثين عصمة بن سليمان اجلرار نا ملازة بن املغرية عن ثور بن يزيد عن 
خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال شهد النيب صلى اهللا عليه و سلم أمالك رجل من أصحابه فقال 

والطري املأمون والسعة يف الرزق بارك اهللا لكم دففوا على رأسه قال فجىء بالدف وجىء بأطباق على األلفة : 
عليها فاكهة وسكر فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم انتهبوا فقال يا رسول اهللا أومل تنهنا عن النهبة قال إمنا هنيتكم 

عليه و سلم وجاذبوه ويف إسناده جماهيل وانقطاع  عن هنبة العساكر أما العرسات فال قال فجاذهبم النيب صلى اهللا
وقد روي بإسناد آخر جمهول عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها عن معاذ بن جبل وال يثبت يف هذا الباب شيء 

  واهللا أعلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حممد بن إسحاق الصغاين نا الضحاك بن  - ١٤٤٦٢
خملد نا ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن عبد اهللا بن حلي عن عبد اهللا بن قرط قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

إن أعظم األيام عند اهللا يوم النحر مث يوم القر وهو الذي يليه قال فقدمن إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : و سلم 
ن يبدأ فلما وجبت جنوهبا تكلم بكلمة خفية مل أفهمها فقلت سلم بدنات مخس أو ست فطفقن يزدلفن إليه بأيته

للذي يليين ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من شاء اقتطع إسناده حسن إال أنه يفارق النثار يف املعىن 
   ٤٩واهللا أعلم 

  باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما ال يستنكر من

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ١٤٤٦٣القول 
أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب أنا عبد اهللا بن األسود القرشي عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن 

  نكاح تفرد به عبد اهللا بن األسود عن عامر اعلنوا ال: أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار نا أمحد بن مهران نا حممد بن سابق  - ١٤٤٦٤
نقلنا امرأة من األنصار إىل زوجها فقال : نا إسرائيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل كان معكم هلو فإن األنصار حيبون اللهو رواه البخاري يف الصحيح عن الفضل  رسول
  بن يعقوب عن حممد بن سابق إال أنه قال زنت امرأة 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة أنا أبو داود نا مسدد نا بشر بن املفضل عن خالد بن  - ١٤٤٦٥
جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدخل علي صبيحة بين يب : الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت  ذكوان عن

فجلس على فراشي كمجلسك مين فجعلت جويريات يضربن بدف هلن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إىل أن 
البخاري يف الصحيح عن  قالت إحداهن وفينا نيب يعلم ما يف غد فقال دعي هذا وقويل الذي كنت تقولني رواه

  مسدد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا الربيع بن  - ١٤٤٦٦
كان النساء : سليمان نا عبد اهللا بن وهب أنا سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد أن عمرة بنت عبد الرمحن قالت 



جل خرج جواري من جواري األنصار يغنني ويلعنب قالت فمروا يف جملس فيه رسول اهللا إذا تزوجت املرأة أو الر
  صلى اهللا عليه و سلم وهن يغنني وهن يقلن 

  ) يبحبحن يف املربد ... أهدى هلا زوجها كبش ( 
ال يعلم ما يف وإن النيب صلى اهللا عليه و سلم قام إليهن فقال سبحان اهللا ) يعلم ما يف غد ... وزوجها يف النادي ( 

  غد إال اهللا ال تقولوا هكذا وقولوا 
  هذا مرسل جيد ) فحيانا وحياكم ... أتيناكم أتيناكم ( 

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا علي بن محشاذ نا إمساعيل بن إسحاق القاضي ح وأخربنا أبو نصر  - ١٤٤٦٧
لفضل اهلروي نا حممد بن عبد الرمحن السامي قاال نا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو حامت بن أيب ا

إمساعيل بن أيب أويس حدثين أبو أويس بن عبد اهللا عن حيىي بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة رضي 
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مسع ناسا يغنون يف عرس وهم يقولون : اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ) يبحبحن يف املربد ... اهدى هلا أكبشا و( 
أو قال حيىي وزوجك يف الناد ويعلم ما يف غد قالت فقال رسول اهللا صلى ) ويعلم ما يف غد ... وحبك يف النادي ( 

  اهللا عليه و سلم ال يعلم ما يف غد إال اهللا سبحانه وليس يف حديث أيب عبد اهللا أو قال حيىي وزوجك يف النادي 

خربنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الفقيه من أصله نا أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن رجاء أ - ١٤٤٦٨
البزاري أنا احلسن بن سفيان نا أبو كامل الفضيل بن احلسني نا أبو عوانة عن األجلح عن أيب الزبري عن جابر عن 

يب صلى اهللا عليه و سلم فقال أهديتم الفتاة أنكحت ذا قرابة هلا من األنصار فجاء الن: عائشة رضي اهللا عنها أهنا 
قالت نعم قال فأرسلتم من تغين قالت ال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم إن األنصار قوم فيهم غزل فلو أرسلتم من 

  يقول 
ا أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ن - ١٤٤٦٩فحيانا وحياكم ... أتيناكم أتيناكم ( 

شهدت ثابت بن : يونس بن حبيب نا أبو داود نا شعبة عن أيب إسحاق قال مسعت عامر بن سعد البجلي يقول 
وديعة وقرظة بن كعب األنصاري يف عرس وإذا غناء فقلت هلما يف ذلك فقاال إنه قد رخص يف الغناء يف العرس 

  والبكاء على امليت يف غري نياحة ورواه إسرائيل عن أيب إسحاق 

كما أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد املقرئ بن احلمامي ببغداد نا أمحد بن سلمان نا عبد امللك بن حممد  - ١٤٤٧٠
دخلت على قرظة بن كعب وأيب : نا أبو عامر العقدي نا إسرائيل عن أيب إسحاق عن عامر بن سعد البجلي قال 

ويغنني فقلت تقرون على هذا وأنتم أصحاب مسعود وذكر ثالثا قال عبد امللك ذهب على وجواري يضربن بالدف 
حممد صلى اهللا عليه و سلم قالوا إنه قد رخص لنا يف العرسات والنياحة عند املصيبة ورواه شريك مبعناه وذكر 

  قرظة وأبا مسعود إال أنه قال ويف البكاء عند املصيبة قال شريك أراه قال يف غري نوح 

ا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حممد بن إسحاق نا معلى بن منصور نا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ن - ١٤٤٧١
فصل بني احلالل واحلرام الصوت : هشيم ثنا أبو بلج نا حممد بن حاطب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  وضرب الدف يف النكاح 



العزيز عن أيب عبيد نا هشيم وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنا أبو احلسن الكارزي نا علي بن عبد  - ١٤٤٧٢
فذكره إال أنه قال والدف يف النكاح قال أبو عبيد قد زعم بعض الناس أن الدف لغة واخلرب بالفتح وأما قوله : عن 

الصوت فبعض الناس يذهب به إىل السماع وهذا خطأ وإمنا معناه عندنا إعالن النكاح واضطراب الصوت به 
  والذكر يف الناس وكذلك قال عمر 

يعين ما أخربنا أبو حازم احلافظ أنا أبو احلسن بن محزة اهلروي أنا أمحد بن جندة نا سعيد بن منصور نا  - ١٤٤٧٣
أن رجال تزوج امرأة سرا فكان خيتلف إليها فرآه جار هلا فقذفه هبا فاستعدى : هشيم أنا يونس بن عبيد نا احلسن 

اهللا عنه بينتك على تزوجيها فقال يا أمري املؤمنني كان أمر  عليه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال له عمر رضي
دون فأشهدت عليه أهلها فدرأ عمر رضي اهللا عنه احلد عن قاذفه وقال حصنوا فروج هذه النساء وأعلنوا هذا 

  النكاح وهنى عن املتعة 

ر نا عبد الرزاق أنا معمر وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنا إمساعيل بن حممد الصفار نا أمحد بن منصو - ١٤٤٧٤
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان إذا مسع صوتا أو دفا قال ما هذا فإن قالوا عرس : عن أيوب عن بن سريين 

  أو ختان صمت 

وأما احلديث الذي أخربنا أبو طاهر الفقيه نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حممد بن إسحاق نا أصبغ  - ١٤٤٧٥
نا خالد بن إياس عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهللا عنها نا عيسى بن يونس 

أظهروا النكاح واضربوا عليه بالغربال كذا قال وإمنا هو خالد بن : قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إلياس ضعيف 

نا أبو العباس األصم نا حممد بن إسحاق نا حممد  وأخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال - ١٤٤٧٦
بن جعفر نا عيسى بن ميمون عن القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

أعلنوا هذا النكاح واجعلوه يف املساجد واضربوا عليه بالدفوف وليومل أحدكم ولو بشاة فإذا خطب أحدكم : سلم 
  د خضب بالسواد فليعلمها وال يغر هبا عيسى بن ميمون ضعيف امرأة وق

وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال نا أبو العباس هو األصم أنا حممد بن  - ١٤٤٧٧
بن  عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب حدثين مشر بن منري األموي عن حسني بن عبد اهللا عن أبيه عن جده عن علي

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر هو وأصحابه ببين زريق فسمعوا غناء ولعبا فقال : أيب طالب رضي اهللا عنه 
ما هذا قالوا نكاح فالن يا رسول اهللا قال كمل دينه هذا النكاح ال السفاح وال نكاح السر حىت يسمع دف أو 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يكره نكاح السر يرى دخان قال حسني وحدثين عمرو بن حيىي املازين أن 
   ٥٠حىت يضرب بالدف حسني بن عبد اهللا ضعيف 

  باب التزويج والبناء باملرأة يف شوال



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا  - ١٤٤٧٨
مد بن كثري أنا سفيان عن إمساعيل بن أمية عن عبد اهللا عن عروة بن الزبري عن إمساعيل بن إسحاق القاضي نا حم

تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف شوال وأدخلت عليه يف شوال فأي : عائشة رضي اهللا عنها قالت 
يث النساء كانت أحظى عنده مين وكانت تستحب أن تدخل نساءها يف شوال أخرجه مسلم يف الصحيح من حد

   ٥١وكيع عن سفيان 

  باب ذهاب النساء والصبيان يف العرس

أخربنا أبو عمرو األديب نا أبو بكر اإلمساعيلي أنا إبراهيم بن هشام نا إبراهيم بن احلجاج نا عبد  - ١٤٤٧٩
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى نساء : الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه 

يانا جاؤوا من عرس فقام النيب صلى اهللا عليه و سلم إليهم مثيال يعين ماثال وقال اللهم إنكم من أحب الناس وصب
   ٥٢إيل رواه البخاري يف الصحيح عن عبد الرمحن بن املبارك وغريه عن عبد الوارث واهللا أعلم 

  كتاب القسم والنشوز

 (  
شروهن باملعروف وقال وهلن مثل الذي عليهن باملعروف قال ومجاع قال الشافعي رمحه اهللا قال اهللا تبارك وتعاىل عا

املعروف بني الزوجني كف املكروه وإعفاء صاحب احلق من املؤنة يف طلبه ال بإظهار الكراهية يف تأديته فأيهما مطل 
  بتأخريه فمطل الغين ظلم 

 حممد بن عبد اهللا الصفار نا إمساعيل بن أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا - ١٤٤٨٠
إسحاق نا عارم ح وأنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا أبو 

الربيع قاال نا محاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ع وكلكم مسؤول فاألمري راع على الناس وهو مسؤول والرجل راع على أهله وهو مسؤول كلكم را: سلم 

واملرأة راعية على بيت زوجها وهي مسئولة والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول أال كلكم راع وكلكم 
   ١مسؤول رواه البخاري يف الصحيح عن عارم أيب النعمان ورواه مسلم عن أيب الربيع 

  يف عظم حق الزوج على املرأةباب ما جاء 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي البزاز نا أمحد بن منصور املروزي ثنا النضر  - ١٤٤٨١
: بن مشيل أنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها ملا عظم اهللا من حقه عليها  لو كنت آمرا أحدا أن

أخربنا حممد بن حممد بن حممش الزيادي أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان نا أمحد بن يوسف  - ١٤٤٨٢
قيس السلمي نا عبد الرمحن بن أيب بكر النخعي حدثين أيب نا حصني بن عبد الرمحن السلمي عن عامر الشعيب عن 

قدمت احلرية فرأيت أهلها يسجدون ملرزبان هلم فقلت حنن كنا أحق أن نسجد لرسول اهللا صلى اهللا عليه و : قال 



سلم فلما قدمت عليه أخربته بالذي رأيت قلت حنن كنا أحق أن نسجد لك فقال ال تفعلوا أرأيت لو مررت بقربي 
دا أن يسجد ألحد ألمرت النساء أن يسجدن أكنت ساجدا قلت ال قال فال تفعلوا فإين لو كنت آمرا أح

  ألزواجهن ملا جعل اهللا من حقهم عليهن ورواه غريه عن شريك فقال عن قيس بن سعد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا بشر بن موسى نا احلميدي نا سفيان  - ١٤٤٨٣
أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : ن حمصن قال حدثتين عميت قالت عن حيىي بن سعيد عن بشري بن يسار عن حصني ب

و سلم يف بعض احلاجة قال أي هذه أذات بعل أنت قلت نعم قال فكيف أنت له قالت ما آلوه إال ما عجزت عنه 
  قال فأين أنت منه فإمنا هو جنتك ونارك 

ا حممد بن عبد الوهاب الفراء أنا جعفر بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا احلسن بن يعقوب العدل أن - ١٤٤٨٤
عون ثنا ربيعة بن عثمان نا حممد بن حيىي بن حبان عن هنار العبدي وكان من أصحاب أيب سعيد اخلدري عن أيب 

جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم بابنة له فقال يا رسول اهللا هذه ابنيت : سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال 
تزوج فقال هلا النيب صلى اهللا عليه و سلم أطيعي أباك فقالت والذي بعثك باحلق ال أتزوج حىت ختربين قد أبت أن ت

   ٢ما حق الزوج على زوجته قال حق الزوج على زوجته أن لو كانت له قرحة فلحستها ما أدت حقه 

  باب ما جاء يف بيان حقه عليها

نا أمحد بن عبيد الصفار نا إمساعيل بن إسحاق القاضي أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أ - ١٤٤٨٥
وعثمان بن عمر قاال نا مسدد نا أبو عوانة عن األعمش عن أيب حازم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول 

إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فأبت فبات غضبانا لعنتها املالئكة حىت تصبح رواه : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم من أوجه عن األعمش 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا شعبة  - ١٤٤٨٦
رأة إذا باتت امل: عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

هاجرة لفراش زوجها لعنتها املالئكة حىت تصبح أو ترجع شك أبو داود أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من 
  حديث شعبة مث يف رواية بعضهم حىت تصبح ويف رواية بعضهم حىت ترجع 

مد بن أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا حم - ١٤٤٨٧
بكر نا مالزم بن عمرو احلنفي نا عبد اهللا بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي رضي اهللا عنه قال مسعت 

  إذا الرجل دعا زوجته حلاجته فلتجبه وإن كانت على التنور : النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 

مد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا سليمان وأخربنا أبو احلسن املقرئ اإلسفرائيين أنا احلسن بن حم - ١٤٤٨٨
أن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه : بن حرب نا محاد بن زيد عن أيوب عن القاسم الشيباين عن عبد اهللا بن أيب أوىف 

قدم الشام فوجدهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فروى يف نفسه أن يفعل ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فلما 
صلى اهللا عليه و سلم فأنكر ذلك قال يا رسول اهللا إين دخلت الشام فوجدهتم يسجدون لبطارقتهم  قدم سجد للنيب



وأساقفتهم فرويت يف نفسي أن أفعل ذلك لك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد 
هبا عز و جل حىت تؤدي حق زوجها ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها فوالذي نفسي بيده ال تؤدي املرأة حق ر

  كله حىت إن لو سأهلا نفسها وهي على قتب أعطته أو قال مل متنعه 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا الرزجاهي أنا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان نا حبان  - ١٤٤٨٩
ال تصوم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  بن موسى أنا عبد اهللا أنا معمر عن مهام بن منبه عن أيب هريرة قال

املرأة وبعلها شاهد إال بإذنه وال تأذن يف بيته وهو شاهد إال بإذنه وما أنفقت من كسبه من غري أمره فإن نصف 
أجره له رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن مقاتل عن عبد اهللا وأخرجاه من حديث عبد الرزاق عن معمر كما 

  مضى 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا جرير عن ليث عن  - ١٤٤٩٠
أن امرأة أتته فقالت ما حق الزوج على امرأته فقال ال متنعه : عطاء عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

فإن فعلت ذلك كان له األجر وعليها الوزر وال نفسها وإن كانت على ظهر قتب وال تعطي من بيته شيئا إال بإذنه 
تصوم يوما تطوعا إال بإذنه فإن فعلت ذلك امثت ومل تؤجر وال خترج من بيته إال بإذنه فإن فعلت لعنتها املالئكة 

  مالئكة الغضب ومالئكة الرمحة حىت تتوب أو تراجع قيل فإن كان ظاملا قال وإن كان ظاملا 

لفقيه أنا أبو بكر القطان نا إسحاق بن عبد اهللا بن حممد بن رزين السلمي نا بشر بن أخربنا أبو طاهر ا - ١٤٤٩١
جاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه و : أيب األزهر نا هشيم عن ليث عن جماهد عن بن عباس رضي اهللا عنه قال 

لى قتب فإذا فعلت كان عليها سلم فقالت يا رسول اهللا ما حق الزوج على زوجته قال أن ال متنع نفسها منه ولو ع
إمث مث قالت ما حق الزوج على زوجته قال أن ال تعطي شيئا من بيته إال بإذنه تفرد به ليث بن أيب سليم فإن كان 

حفظهما فوجه احلديث الثابت قبلهما يف إباحة اإلنفاق من بيته أن تنفق مما أعطاها الزوج يف قوهتا وبذلك أفىت أبو 
  هريرة واهللا أعلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب األموي وأبو عبد اهللا علي بن عبد اهللا  - ١٤٤٩٢
احلكيمي ببغداد قاال نا العباس بن حممد بن حامت الدوري نا بشر بن عمر الزهراين نا شعيب بن رزيق الطائفي نا 

رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  عطاء اخلرساين عن مالك بن خيامر السكسكي عن معاذ بن جبل
ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تأذن يف بيت زوجها وهو كاره وال خترج وهو كاره وال تطيع فيه : قال 

أحدا وال ختشن بصدره وال تعتزل فراشه وال تصرمه فإن كان هو أظلم منها فلتأته حىت ترضيه فإن هو قبل منها 
   ٣ونعمت وقبل اهللا عذرها وأفلج حجتها وال إمث عليها وإن هو أىب أن يرضى عنها فقد أبلغت عند اهللا عذرها  فبها

  باب ما يستحب هلا رعاية حلق زوجها وإن مل يلزمها شرعا

د بن أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنا عبيد اهللا بن إبراهيم بن بالويه املزكي نا أمح - ١٤٤٩٣
يوسف السلمي نا عبد الرزاق أنا معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي اهللا عنه قال قال 

خري نساء ركنب اإلبل نساء قريش أحنأه على ولد يف صغره وأرعاه على زوج يف : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



عبد الرزاق وأخرجه البخاري من حديث األعرج عن أيب ذات يده رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع عن 
  هريرة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أمحد بن جعفر نا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب قال ح وأخربين  - ١٤٤٩٤
بنت أيب  أبو عمرو بن أيب جعفر نا عبد اهللا بن حممد نا أبو كريب قاال نا أبو أسامة عن هشام حدثين أيب عن أمساء

تزوجين الزبري وما له يف األرض من مال وال مملوك وال شيء غري فرسه قالت فكنت : بكر رضي اهللا عنهما قالت 
أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه واستقى املاء واخرز غربه وأعجن ومل أكن أحسن أخبز 

ت أنقل النوي من أرض الزبري اليت اقطعه رسول اهللا فكان ختبز يل جارات من األنصار وكن نسوة صدق قالت وكن
صلى اهللا عليه و سلم على رأسي وهي علي ثلثي فرسخ قالت فجئت والنوى على رأسي فلقيت رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم ومعه نفر من أصحابه فدعاين مث قال أخ أخ ليحملين خلفه قالت فاستحييت وعرفت غريته قالت 

على رأسك أشد من ركوبك معه قالت حىت أرسل إىل أبو بكر رضي اهللا عنه خبادم تكفيين سياسة  قال فواهللا حلملك
  الفرس فكأمنا اعتقين رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب ورواه البخاري عن حممود عن أيب أسامة 

إسحاق القاضي نا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا إمساعيل بن  - ١٤٤٩٥
شكت فاطمة : سليمان بن حرب نا شعبة عن احلكم عن بن أيب ليلى قال سليمان أظنه عن علي رضي اهللا عنه قال 

رضي اهللا عنها ما تلقى من أثر الرحى يف يدها قال فذهبت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تسأله خادما فلم 
فلما جاء ذكرت له قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم تره قال فذكرت ذلك لعائشة رضي اهللا عنها 

فقال مكانك مث جلس بيننا حىت وجدت برد قدميه على صدري فقال أال أدلكما على ما هو خري لكما من خادم إذا 
ال خالد أخذمتا مضاجعكما فسبحا ثالثا وثالثني وأمحدا ثالثا وثالثني وكربا أربعا وثالثني فهو خري لكما من خادم وق

عن بن سريين التسبيح أربعا وثالثني رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب ومل يذكر الشك وأخرجه 
   ٤مسلم من أوجه عن شعبة 

  باب كراهية كفراهنا معروف زوجها

ا أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد املقرئ أنا أمحد بن سلمان الفقيه نا إسحاق بن احلسن بن ميمون ثن - ١٤٤٩٦
القعنيب عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا 

يف قصة اخلسوف فأريت النار فلم أر كاليوم منظرا أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا مب يا رسول : عليه و سلم 
ن العشري ويكفرن اإلحسان ولو أحسنت إىل إحداهن الدهر اهللا قال بكفرهن قيل أيكفرن باهللا عز و جل قال يكفر

مث رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خريا قط رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب وأخرجه مسلم من وجه 
  آخر عن مالك 

شاذ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا بكر بن حممد بن محدان املروزي نا إمساعيل بن إسحاق القاضي نا  - ١٤٤٩٧
بن فياض نا عمر بن إبراهيم عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن عبد اهللا بن عمرو أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ال ينظر اهللا إىل امرأة ال تشكر لزوجها وهي ال تستغين عنه هكذا أتى به مرفوعا والصحيح أنه من قول عبد : قال 
   ٥اهللا غري مرفوع 



  يف املعصيةباب ال تطيع املرأة زوجها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء قاال أنا أبو حممد عبد اهللا بن  - ١٤٤٩٨
حممد بن إسحاق الفاكهي مبكة ثنا أبو حيىي بن أيب ميسرة ثنا خالد بن حيىي ثنا إبراهيم بن نافع املكي عن احلسن بن 

أن امرأة من األنصار زوجت ابنة هلا فاشتكت فسقط شعرها فجاءت :  عنها مسلم عن صفية عن عائشة رضي اهللا
به إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكرت ذلك له فقالت إن زوجها أمرين أن أصل يف شعرها فقال ال إنه قد لعن 

   ٦املوصالت رواه البخاري يف الصحيح عن خالد بن حيىي 

  باب حق املرأة على الرجل

نا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب نا إبراهيم بن إسحاق نا هارون بن عبد اهللا أخرب - ١٤٤٩٩
نا حسني بن علي عن زائدة عن ميسرة عن أيب حازم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

لم خبري أو ليسكت استوصوا بالنساء خريا فإن املرأة من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فإذا شهد أمرا فليتك: و سلم 
خلقت من ضلع وإن أعوج شيء من الضلع أعاله فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته مل يزل أعوج رواه البخاري 

  يف الصحيح عن إسحاق بن نصر عن حسني اجلعفي ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة عن حسني 

اهللا احلافظ نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب نا إبراهيم بن حممد وإبراهيم بن أيب  وأخربنا حممد بن عبد - ١٤٥٠٠
طالب قاال نا بن أيب عمر نا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى 

ت هبا استمتعت وهبا عوج وإن إن املرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتع: اهللا عليه و سلم 
ذهبت تقيمها كسرهتا وكسرها طالقها رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر وأخرجه البخاري من حديث مالك 

  عن أيب الزناد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب نا أيب نا عمرو بن زرارة نا حامت بن إمساعيل  - ١٤٥٠١
يف قصة حج النيب صلى اهللا عليه و سلم وخطبته بعرفة قال فاتقوا اهللا يف : حممد عن أبيه عن جابر نا جعفر بن 

النساء فإنكم أخذمتوهن بأمانة اهللا واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا وإن لكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحدا 
املعروف أخرجه مسلم يف الصحيح تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غري مربح وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن ب

  من حديث حامت بن إمساعيل 

أخربنا أبو طاهر الفقيه نا أبو بكر حممد بن احلسني القطان نا أمحد بن يوسف نا عمر بن عبد اهللا بن  - ١٤٥٠٢
أتيت : رزين نا سفيان لفظا عن داود الوراق عن سعيد بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة القشريي قال 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما رفعت إليه قال أما إين سألت اهللا عز و جل أن يعينين عليكم بالسنة خنيفكم ر
وبالرعب أن جيعله يف قلوبكم قال فقال بيديه مجيعا أما إين قد حلفت هكذا وهكذا أن ال أؤمن لك وال أتبعك فما 

يديك اما هللا الذي أرسلك أهو الذي أرسلك مبا تقول قال  زالت السنة ختيفين والرعب جيعل يف قليب حىت قمت بني
نعم قال فهو أمرك مبا تأمرنا قال نعم قال فما تقول يف نسائنا قال هن حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم وأطعموهن 

ال  مما تأكلون وأكسوهن مما تلبسون وال تضربوهن وال تقبحوهن قال فينظر أحدنا إىل عورة أخيه إذا اجتمعنا قال



قال فإذا تفرقنا قال فضم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إحدى فخذيه إىل األخرى مث قال اهللا أحق أن تستحيوا 
  منه قال ومسعته يقول حيشر الناس يوم القيامة عليهم الفدام فأول ما ينطق من اإلنسان كفه وفخذه 

يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنا يزيد بن هارون أنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن  - ١٤٥٠٣
أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما حق املرأة على : شعبة عن أيب قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه 

  الزوج قال أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى وال يهجر إال يف البيت وال يضرب الوجه وال يقبح 

ربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو احلسني حممد بن أمحد بن متيم القنطري ببغداد أنا أبو قالبة نا عبد اهللا أخ - ١٤٥٠٤
بن محران نا عبد احلميد بن جعفر ح وأخربنا أبو عبد اهللا أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه وأبو عبد اهللا بن يعقوب 

بن سلمة نا حممد بن املثىن نا أبو عاصم نا عبد احلميد بن جعفر  احلافظ وأبو الفضل بن إبراهيم املزكي قالوا نا أمحد
: ثنا عمران بن أيب أنس عن عمر بن احلكم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مسلم يف ال يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر لفظ حديثهما سواه قال بن املثىن الفرك البغض رواه 
  الصحيح عن حممد بن املثىن 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وحممد بن موسى بن الفضل قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا أمحد  - ١٤٥٠٥
إين ألحب أن أتزين : بن عبد اجلبار ثنا وكيع عن بشري بن مهاجر عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

وما أحب أن تستطف } وهلن مثل الذي عليهن باملعروف { ين يل ألن اهللا عز و جل يقول للمرأة كما أحب أن تز
وإن { باب ما جاء يف قول اهللا عز و جل  ٧مجيع حق يل عليها ألن اهللا عز و جل يقول وللرجال عليهن درجة 

 - ١٤٥٠٦} ري امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فال جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خ
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى ثنا إبراهيم بن أيب طالب وعبد اهللا بن حممد قاال نا إسحاق أنا أبو 

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو { يف قوله : معاوية نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها 
الرجل ال يستكثر منها فرييد أن يطلقها ويتزوج غريها فتقول ال تطلقين  قالت نزلت يف املرأة تكون عند} إعراضا 

وأمسكين وأنت يف حل من النفقة والقسمة يل فأنزل اهللا عز و جل ال جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا اآلية 
  رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن سالم عن أيب معاوية وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن  - ١٤٥٠٧
كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا أما كربا أو : عيينة عن الزهري عن بن املسيب أن ابنه حممد بن مسلمة 
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا { ك فأنزل اهللا عز و جل غريه فأراد طالقها فقالت ال تطلقين واقسم يل ما بدا ل

  اآلية } أو إعراضا 

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين أنا علي بن حممد بن عيسى نا أبو  - ١٤٥٠٨
ن السنة يف هاتني اآليتني اليمان أخربين شعيب بن أيب محزة عن الزهري أخربين سعيد بن املسيب وسليمان بن يسار أ

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو { يف قوله : اللتني ذكر اهللا عز و جل فيهما نشوز املرء وإعراضه عن امرأته 
إىل متام اآليتني أن املرء إذا نشز عن امرأته وآثر عليها فإن من احلق عليه أن يعرض عليها أن يطلقها أو } إعراضا 

انت من أثرة يف القسم من نفسه وماله فإن استقرت عنده على ذلك وكرهت أن يطلقها فال تستقر عنده على ما ك



حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك فإن مل يعرض عليها الطالق وصاحلها على أن يعطيها من ماله ما ترضاه وتقر 
عيد بن املسيب عنده على األثرة يف القسم من ماله ونفسه صلح له ذلك وجاز صلحهما عليه كذلك ذكر س

وقد ذكر يل } ال جناح عليهما إن يصلحا بينهما صلحا والصلح خري { وسليمان الصلح الذي قال اهللا عز و جل 
أن رافع بن خديج األنصاري وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم كانت عنده امرأة حىت إذا كربت 

الق فطلقها تطليقة مث أمهلها حىت إذا كادت حتل راجعها مث عاد تزوج عليها فتاة شابة فآثر عليها الشابة فناشدته الط
فآثر الشابة عليها فناشدته الطالق فطلقها تطليقة أخرى مث أمهلها حىت إذا كادت حتل راجعها مث عاد فآثر الشابة 

ثرة وإن عليها فناشدته الطالق فقال ما شئت إمنا بقيت لك تطليقة واحدة فإن شئت استقررت على ما ترى من األ
شئت فارقتك فقالت ال بل استقر على األثرة فأمسكها على ذلك فكان ذلك صلحهما ومل ير رافع عليه إمثا حني 

  رضيت بأن تستقر عنده على األثرة فيما آثر به عليها 

س أخربنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مسلم عن بن جريج عن عطاء عن بن عبا - ١٤٥٠٩
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم تويف عن تسع نسوة وكان يقسم لثمان : رضي اهللا عنهما 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو حممد احلسن بن حممد بن حليم املروزي نا أبو املوجة أنا عبدان أنا  - ١٤٥١٠
كان رسول اهللا صلى اهللا : عنها قالت عبد اهللا أنا يونس عن الزهري أخربين عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا 

عليه و سلم إذا أراد سفرا أقرع بني نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج هبا معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها 
وليلتها غري أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم تبتغي بذلك رضا 

  يه و سلم رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن مقاتل وحبان عن بن املبارك رسول اهللا صلى اهللا عل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد نا احلسن بن سفيان نا أبو بكر بن أيب شيبة نا عقبة بن  - ١٤٥١١
معة رضي اهللا عنها ملا أن كربت سودة بنت ز: خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

وهبت يومها لعائشة رضي اهللا عنها فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقسم هلا بيوم سودة رواه مسلم يف 
  الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وأخرجه البخاري من وجه آخر عن هشام 

داود نا سليمان بن معاذ عن  أخربنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو - ١٤٥١٢
خشيت سودة رضي اهللا عنها أن يطلقها : مساك بن حرب أظنه عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا ال تطلقين وأمسكين واجعل يومي لعائشة ففعل فنزلت هذه 
  قال فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز } أو إعراضا  وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا{ اآلية 

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي نا  - ١٤٥١٣
أنزل يف سودة : أمحد بن جندة نا سعيد بن منصور نا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال 

 عنها وأشباهها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا وذلك أن سودة رضي اهللا عنها كانت امرأة رضي اهللا
قد أسنت ففرقت أن يفارقها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وضنت مبكاهنا منه وعرفت من حب رسول اهللا صلى 

اهللا عليه و سلم لعائشة رضي اهللا عنها فقبل اهللا عليه و سلم عائشة ومنزلتها منه فوهبت يومها من رسول اهللا صلى 



ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورواه أمحد بن يونس عن أيب الزناد موصوال كما سبق ذكره يف أول كتاب 
   ٨النكاح 

  باب املرأة ترجع فيما وهبت من يومها

نا إبراهيم بن احلسني نا آدم بن أيب أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا عبد الرمحن بن احلسن القاضي  - ١٤٥١٤
: إياس نا محاد بن سلمة عن مساك بن حرب عن خالد بن عرعرة قال مسعت علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يقول 

قال هو الرجل } وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فال جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا { يف قوله 
ون إحدامها قد عجزت أو تكون دميمة فرييد فراقها فتصاحله على أن يكون عندها ليلة تكون عنده امرأتان فتك

   ٩وعند األخرى ليايل وال يفارقها فما طابت به نفسها فال بأس به فإن رجعت سوى بينهما 

  باب الرجل ال يفارق اليت رغب عنها وال يعدل هلا قال الشافعي رمحه اهللا

خربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنا أمحد بن سلمان الفقيه نا جعفر بن أيب عثمان أ - ١٤٥١٥جربته على القسم هلا 
الطيالسي نا عفان وأبو الوليد الطيالسي وحممد بن سنان العويف ح وأخربنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر نا 

يك عن أيب هريرة رضي اهللا عنه يونس بن حبيب نا أبو داود أنا مهام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بن هن
من كانت له امرأتان فمال إىل إحدامها جاء يوم القيامة واحد شقيه : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

باب ما جاء يف قول اهللا عز و جل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو  ١٠ساقط ويف رواية عفان مائل 
أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس األصم أنا  - ١٤٥١٦} ذروها كاملعلقة حرصتم فال متيلوا كل امليل فت

قال مسعت بعض أهل العلم يقول قوال معناه ما أصف لن تستطيعوا أن تعدلوا مبا يف القلوب فال : الربيع أنا الشافعي 
م فتذروها كاملعلقة وما أشبه ما قالوا متيلوا كل امليل ال تتبعوا أهواءكم أفعالكم فيصري امليل بالفعل الذي ليس لك

عندي مبا قالوا ألن اهللا تعاىل جتاوز عما يف القلوب وكتب على الناس األفعال واألقاويل فإذا مال بالقول والفعل 
  فذلك كل امليل 

نا  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد - ١٤٥١٧
يف قوله تعاىل ولن : عبد اهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

  تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم قال يف احلب واجلماع 

 لن تستطيع أن تعدل فيما بينهن ولو حرصت وهو قوله احضرت: وهبذا اإلسناد عن بن عباس قال  - ١٤٥١٨
األنفس الشح والشح هواه يف الشيء حيرص عليه مث قال وال متيلوا كل امليل فتذروها كاملعلقة يقول تذرها ال أميا 

  وال ذات بعل 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي أنا أمحد بن جندة نا سعيد بن منصور نا فضيل بن  - ١٤٥١٩
} ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم { يدة عن قوله سألت عب: عياض عن هشام عن بن سريين قال 

  قال فأومئ بيده إىل صدره وقال يف احلب واجملامعة 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا عبد الرمحن بن احلسن القاضي نا إبراهيم بن احلسني نا آدم بن أيب إياس  - ١٤٥٢٠
  اآلية قال يعين يف احلب فال متيلوا كل امليل ال تعمدوا اإلساءة يف هذه : نا ورقاء عن بن أيب جنيح عن جماهد 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز نا جعفر بن حممد بن  - ١٤٥٢١
رضي اهللا  شاكر نا عفان نا مهام ومحاد وأبان وأبو عوانة كلهم حيدثين عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن أيب هريرة

إن اهللا تعاىل جتاوز ألميت ما حدثت به أنفسها ما مل يتكلموا به أو يعملوا : عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
رواه مسلم يف الصحيح من حديث أيب عوانة وأخرجاه من أوجه عن قتادة قال الشافعي رمحه اهللا وبلغنا أن رسول 

عدل مث يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم مبا ال أملك يعين واهللا اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقسم في
  أعلم قلبه 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار نا إمساعيل بن إسحاق القاضي نا  - ١٤٥٢٢
: يزيد عن عائشة رضي اهللا عنها قالت موسى بن إمساعيل نا محاد بن سلمة عن أيوب عن أيب قالبة عن عبد اهللا بن 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقسم فيعدل فيقول اللهم هذا قسمي فيما أملك وال تلمين فيما متلك وال 
أملك قال القاضي يعين القلب وهذا يف العدل بني نسائه قال الشافعي رمحه اهللا وبلغنا أنه كان يطاف به حمموال يف 

  حىت حللنه مرضه على نسائه 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا إمساعيل بن حممد بن الفضل بن حممد الشعراين نا جدي نا بن أيب  - ١٤٥٢٣
أن رسول اهللا صلى : أويس حدثين سليمان بن بالل عن هشام بن عروة قال أخربين أيب عن عائشة رضي اهللا عنها 

ه أين أنا غدا أين أنا غدا يريد يوم عائشة فإذن له أزواجه يكون اهللا عليه و سلم كان يسأل يف مرضه الذي مات في
حيث شاء فكان يف بيت عائشة رضي اهللا عنها حىت مات عندها صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري يف الصحيح 

  عن بن أيب أويس وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام 

ه ثنا أبو داود نا مسدد نا مرحوم بن عبد العزيز العطار أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داس - ١٤٥٢٤
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث : حدثين أبو عمران اجلوين عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي اهللا عنها 

علنت إىل النساء يف مرضه فاجتمعن فقال إين ال أستطيع أن ادور بينكن فإن رأينت أن تأذن يل أن أكون عند عائشة ف
  فأذن له قال الشافعي وبلغين أنه سئل فقيل أي الناس أحب إليك فقال عائشة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا إمساعيل بن قتيبة نا حيىي بن حيىي نا خالد بن عبد  - ١٤٥٢٥
اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعثه  أن رسول: اهللا عن خالد عن أيب عثمان قال أخربين عمرو بن العاص رضي اهللا عنه 

على جيش ذات السالسل قال فأتيته فقلت يا رسول اهللا من أحب الناس إليك قال عائشة قلت من الرجال قال 
أبوها قلت مث من قال عمر فعد رجاال وقال غريه مث عمر رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأخرجه 

د مضى يف أول كتاب النكاح حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه البخاري من وجه آخر عن خالد احلذاء وق
حيث قال البنته حفصة ال يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم وأحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منك 

  يريد عائشة رضي اهللا عنها 



ر حممد بن أمحد الداربردي وأبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب وأبو بك - ١٤٥٢٦
حممد احلسن بن حممد احلليمي مبرو قالوا ثنا أبو املوجة حممد بن عمرو الفزاري أنا عبدان بن عثمان أنا عبد اهللا بن 
املبارك أنا يونس عن الزهري أخربين حممد بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه 

أرسل أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل رسول اهللا : و سلم قالت 
صلى اهللا عليه و سلم وهو مضطجع مع عائشة يف مرطها فأذن هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول 

وأنا ساكتة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا اهللا إن أزواجك أرسلنين إليك يسألنك العدل يف ابنة أيب قحافة قالت 
عليه و سلم الست حتبني ما أحب قالت بلى قال فأحيب هذه قالت فقامت فاطمة رضي اهللا عنها حني مسعت ذلك 
من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرجعت إليهن فأخربهتن بالذي قال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلن 

عنا من شيء فارجعي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقويل له إن أزواجك يسألنك العدل هلا ما نراك أغنيت 
يف ابنة أيب قحافة قالت واهللا ال أكلمه فيها أبدا قالت عائشة رضي اهللا عنها فأرسلن أزواج النيب صلى اهللا عليه و 

ميين منهن ولكين ما رأيت امرأة خريا سلم زينب بنت جحش زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم وهي اليت كانت تسا
يف الدين من زينب رضي اهللا عنها اتقى هللا واصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذاال لنفسها من 

العمل الذي تصدق به وتتقرب به إىل اهللا عز و جل ما عدا حدة فيها توشك الفيئة فيه قالت فاستأذنت على رسول 
لم ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مع عائشة يف مرطها مبنزلة اليت دخلت فاطمة عليها اهللا صلى اهللا عليه و س

وهو هبا قالت فإذن هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا إن أزواجك أرسلنين إليك يسألنك 
لى اهللا عليه و سلم وأرقب طرفة العدل يف ابنة أيب قحافة قالت مث وقعت يب فاستطالت علي وأنا أرقب رسول اهللا ص

هل يأذن يل فيها قالت فلم تربح زينب بنت جحش حىت عرفت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يكره أن 
انتصر قالت فلما وقعت هبا مل أنشب ان أعتبتها عليه قالت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وتبسم إهنا ابنة أيب 

 مل يقم شيخنا هذه اللفظة ولعل الصواب أن أثخنتها غلبة ويف رواية أخرى أحنيت عليها بكر قال الشيخ رمحه اهللا
   ١١رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن قهزاذ عن عبدان 

  باب احلر ينكح حرة على أمة فيقسم للحرة يومني ولألمة يوما

األعرايب نا سعدان بن نصر نا سفيان بن عيينة عن  أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنا أبو سعيد بن - ١٤٥٢٧
إذا نكحت احلرة على : بن أيب ليلى عن املنهال بن عمرو عن عباد بن عبد اهللا األسدي قال قال علي رضي اهللا عنه 

  األمة فلهذه الثلثان وهلذه الثلث 

  مثله : عن سعيد بن املسيب وأخربنا أبو حممد أنا أبو سعيد نا سعدان نا سفيان عن حيىي بن سعيد  - ١٤٥٢٨

وقال سليمان بن يسار من السنة أن احلرة إذا أقامت على ضرار فلها يومان ولألمة يوم أخربناه أبو  - ١٤٥٢٩
حازم احلافظ أنا أبو الفضل بن مخريويه نا أمحد بن جندة نا سعيد بن منصور ثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد أخربين أيب 

   ١٢ذكره ف: عن سليمان بن يسار 

  باب الرجل يدخل على نسائه هنارا للحاجة ال ليأوي



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه نا موسى بن احلسن وحممد بن  - ١٤٥٣٠
غالب وحممد بن علي بن بطحان قالوا نا عفان ح وأخربنا أبو عبد اهللا أخربين أمحد بن سهل البخاري ثنا صاحل بن 

مد بن حبيب احلافظ نا عبد اهللا بن أيب شيبة وزهري بن حرب قاال نا عفان نا محاد بن سلمة أنا ثابت عن أنس حم
شهدت وليمة زينب رضي اهللا عنها فأشبع الناس خبزا وحلما وكان يبعثين فأدعو الناس فلما : رضي اهللا عنه قال 

فجعل مير بنسائه فيسلم على كل واحدة منهن سالم  فرغ قام وتبعته وختلف رجالن استأنس هبما احلديث مل خيرجا
عليكن أهل البيت كيف أننت فيقلن خبري يا رسول اهللا كيف وجدت أهلك فيقول خبري فلما فرغ رجع فرجعت معه 
فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلني استأنس هبما احلديث فلما رأياه قد رجع قاما فخرجا فواهللا ما أدري أنا أخربته أو 

ليه الوحي بأهنما قد خرجا فرجع ورجعت معه فلما وضع رجله يف اسكفة الباب أرخى احلجاب بيين وبينه نزل ع
  اآلية رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة } ال تدخلوا بيوت النيب { وأنزلت عليه هذه اآلية 

ا احلسن بن علي بن زياد نا أمحد بن أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ن - ١٤٥٣١
يا بن أخيت : يونس نا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت له 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يفضل بعضنا على بعض يف مكثه عندنا وكان قل يوم إال وهو يطوف علينا 
  أة من غري مسيس حىت يبلغ اليت هي يومها فيبيت عندها وذكر باقي احلديث فيدنو من كل امر

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد نا عبيد بن شريك نا بن أيب مرمي نا بن أيب الزناد عن  - ١٤٥٣٢
كان أو قل يوم إال ما : هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت 

ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يطوف علينا مجيعا فيقبل ويلمس ما دون الوقاع فإذا جاء إىل اليت هو يومها يبيت 
   ١٣عندها 

  باب احلال اليت خيتلف فيها حال النساء

ن أنا الشافعي أنا أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليما - ١٤٥٣٣
مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا حممد بن يعقوب الشيباين نا حممد بن عمرو احلرشي نا القعنيب نا مالك عن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عبد اهللا بن أيب بكر عن عبد امللك بن أيب بكر عن أيب بكر بن عبد الرمحن 
ه فقال هلا ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن حني تزوج أم سلمة وأصبحت عند

وإن شئت ثلثت مث درت قالت ثلث ويف رواية الشافعي ثلثت عندك ودرت قالت ثلث رواه مسلم يف الصحيح عن 
  حيىي بن حيىي عن مالك 

مرو احلرشي نا القعنيب نا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب نا حممد بن ع - ١٤٥٣٤
أن رسول اهللا : سليمان بن بالل عن عبد الرمحن بن محيد عن عبد امللك بن أيب بكر عن أيب بكر بن عبد الرمحن 

صلى اهللا عليه و سلم حني تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن خيرج أخذت بثوبه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
للبكر سبع وللثيب ثالث رواه مسلم يف الصحيح عن القعنيب هكذا روياه عن  و سلم إن شئت زدتك وحاسبتك به

  عبد امللك مرسال ورواه حممد بن أيب بكر عن عبد امللك موصوال 



أخربناه أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان نا سليمان بن أمحد بن أيوب اللخمي نا معاذ بن املثىن نا  - ١٤٥٣٥
 أيب ح قال وأنا عبيد بن غنام نا أبو بكر بن أيب شيبة قالوا نا حيىي بن سعيد نا مسدد ح قال وأنا بن حنبل حدثين

أن : الثوري حدثين حممد بن أيب بكر عن عبد امللك بن أيب بكر بن عبد الرمحن عن أبيه عن أم سلمة رضي اهللا عنها 
يس بك على أهلك هوان فإن شئت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا تزوجها أقام عندها ثالثة أيام وقال إنه ل

سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي قال سليمان مل يرو هذا احلديث جمود اإلسناد عن سفيان إال حيىي بن 
سعيد القطان قال الشيخ رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن حيىي وكذلك رواه عبد الواحد 

  موصوال  بن أمين عن أيب بكر بن عبد الرمحن

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنا أبو عبد اهللا حممد بن يزيد وأبو أمحد حممد بن عيسى قاال نا  - ١٤٥٣٦
إبراهيم بن حممد بن سفيان نا مسلم بن احلجاج حدثين أبو كريب حممد بن العالء نا حفص يعين بن غياث عن عبد 

ذكر أن رسول اهللا : ارث بن هشام عن أم سلمة رضي اهللا عنها الواحد بن أمين عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احل
صلى اهللا عليه و سلم تزوجها وذكر أشياء هذا فيه قال إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي وإن سبعت لك 

  سبعت لنسائي هكذا أخرجه مسلم يف الصحيح 

حممد بن إسحاق الصغاين نا روح بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا  - ١٤٥٣٧
عبادة ح وأنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار نا احلارث بن أيب أسامة 
نا روح نا بن جريج نا حبيب بن أيب ثابت أن عبد احلميد بن عبد اهللا بن أيب عمرو والقاسم بن حممد بن عبد الرمحن 

أن أم سلمة زوج النيب : بن هشام أخرباه أهنما مسعا أبا بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام خيرب  بن احلارث
صلى اهللا عليه و سلم أخربته أهنا ملا قدمت املدينة أخربهتم أهنا ابنة أيب أمية بن املغرية فكذبوها ويقولون ما أكذب 

 أهلك فكتبت معهم فرجعوا إىل املدينة فصدقوها فازدادت الغرائب حىت أنشأ ناس منهم يف احلج فقالوا تكتبني إىل
عليهم كرامة قالت فلما وضعت زينب جاءين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخطبين فقلت ما مثلي تنكح أما أنا 

فتزوجها فال ولد يف وأنا غيور ذات عيال فقال أنا أكرب منك وأما الغرية فيذهبها اهللا وأما العيال فإىل اهللا ورسوله 
فجعل يأتيها فيقول كيف زناب أين زناب فجاء عمار بن ياسر فاختلجها فقال هذه متنع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم وكانت ترضعها فجاء النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أين زناب فقالت قريبة ابنة أيب أمية ووافقها عندها 
و سلم اين آتيكم الليلة قالت فوضعت ثفايل وأخرجت حبات من  أخذها عمار بن ياسر فقال النيب صلى اهللا عليه

شعري وكانت يف جر ويف رواية أيب عبد اهللا يف جريب وأخرجت شحما فعصدته فبات مث أصبح فقال حني أصبح ان 
  لك على أهلك كرامة فإن شئت سبعت لك وان أسبع أسبع لنسائي 

ن أيب إسحاق قاال نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب نا إمساعيل بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا ب - ١٤٥٣٨
إذا تزوج : قتيبة وحممد بن عبد السالم قاال ثنا حيىي بن حيىي أنا هشيم عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أنس قال 

فعه صدقت ولكنه البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثالثا ولو قلت أنه ر
قال السنة كذلك رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأخرجه البخاري من حديث بشر بن املفضل عن خالد 

  احلذاء 



أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا سليمان بن أمحد بن أيوب اللخمي نا إسحاق هو الدبري عن عبد  - ١٤٥٣٩
د اهللا احلافظ نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب نا علي بن احلسن بن الرزاق عن الثوري عن أيوب ح وأخربنا أبو عب

: أيب عيسى نا عبد اهللا بن الوليد عن سفيان نا أيوب السختياين وخالد احلذاء عن أيب قالبة عن أنس بن مالك قال 
الثا قال خالد ولو من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ث

قلت أنه رفعه لصدقت ويف حديث عبد الرزاق ولو شئت قلت رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم أخرجه 
البخاري يف الصحيح من حديث أيب أسامة عن سفيان وأشار إىل رواية عبد الرزاق ورواه مسلم عن حممد بن رافع 

  عن عبد الرزاق خمتصرا 

حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا أنا أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن وحدثنا أبو احلسن  - ١٤٥٤٠
احلافظ نا أبو قالبة عبد امللك بن حممد بن عبد اهللا الرقاشي نا أبو عاصم عن سفيان عن أيوب وخالد عن أيب قالبة 

م عندها سبعا وإذا تزوج الثيب إذا تزوج البكر على الثيب أقا: عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  على البكر أقام عندها ثالثا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حممد بن إسحاق الصغاين نا حجاج هو بن  - ١٤٥٤١
ثالثة  للبكر سبعة أيام وللثيب: منهال نا محاد بن سلمة عن أيوب عن أيب قالبة ومحيد عن أنس رضي اهللا عنه قال 

  أيام 

وأخربنا أبو عبد اهللا أنا أبو العباس نا حممد بن إسحاق نا عبد اهللا بن بكر نا محيد الطويل عن أنس قال  - ١٤٥٤٢
  إذا تزوج الرجل املرأة بكرا فلها سبع مث يقسم فإذا تزوجها ثيبا فلها ثالثة أيام مث يقسم : 

د بن إسحاق نا عبد اهللا بن بكر نا سعيد بن أيب عروبة عن وأخربنا أبو عبد اهللا نا أبو العباس نا حمم - ١٤٥٤٣
يقيم عند البكر سبعا مث يقسم وإن كانت ثيبا أقام عندها ثالثا مث : قتادة عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أنه قال 

  يقسم 

شيم أنا محيد نا أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا عثمان بن أيب شيبة نا ه - ١٤٥٤٤
أنس ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حممد بن إسحاق نا معلي هو بن منصور نا 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا دخل بصفية أقام عندها ثالثا زاد عثمان وكانت ثيبا : هشيم أنا محيد عن أنس 
١٤   

  باب القسم للنساء إذا حضر سفر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب نا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أبو الربيع الزهراين ثنا  - ١٤٥٤٥
فليح بن سليمان املدين عن بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبري وسعيد بن املسيب وعلقمة بن وقاص الليثي 

عنها زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم حني قال هلا أهل اإلفك  وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن عائشة رضي اهللا
ما قالوا فربأها اهللا منه قال الزهري وكلهم حدثين طائفة من حديثها وبعضهم أوعى له من بعض وأثبت له اقتصاصا 



وقد وعيت عن كل واحد منهم احلديث الذي حدثين عن عائشة رضي اهللا عنها وبعض حديثهم يصدق بعضا 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا : ن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت زعموا أ

أراد سفرا أقرع بني أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج هبا معه قالت فأقرع بيننا يف غزاة غزاها فخرج سهمي 
  لم يف الصحيح عن أيب الربيع فخرجت معه بعد ما أنزل احلجاب وذكر احلديث بطوله رواه البخاري ومس

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري نا أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه العدل نا إسحاق  - ١٤٥٤٦
بن احلسن بن ميمون نا أبو نعيم نا عبد الواحد بن أمين حدثين بن أيب مليكة عن القاسم بن حممد عن عائشة رضي 

 صلى اهللا عليه و سلم إذا خرج أقرع بني نسائه فطارت القرعة على عائشة كان رسول اهللا: اهللا عنها قالت 
وحفصة رضي اهللا عنهما فخرجتا مجيعا وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا سار بالليل سار مع عائشة رضي 

ظر قالت بلى اهللا عنها يتحدث معها فقالت حفصة لعائشة أال تركبني الليلة بعريي وأركب بعريك فتنظرين وأن
فركبت عائشة على بعري حفصة وركبت حفصة على بعري عائشة رضي اهللا عنهما فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم إىل مجل عائشة رضي اهللا عنها وعليه حفصة فسلم وسار معها حىت نزلوا فافتقدته عائشة فغارت فلما نزلوا 
عقربا أو حية تلدغين ورسولك ال أستطيع أن أقول له شيئا  جعلت جتعل رجليها يف األذخر وتقول يا رب سلط علي

باب نشوز املرأة على  ١٥رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم ورواه مسلم عن إسحاق بن راهويه عن أيب نعيم 
والاليت ختافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن يف املضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فال تبغوا { الرجل قال جل ثناؤه 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنا أبو احلسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد نا  - ١٤٥٤٧} يهن سبيال عل
تلك : عبد اهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس رضي اهللا عنهما يف هذه اآلية قال 

عز و جل أن يعظها ويذكرها باهللا ويعظم حقه عليها فإن  املرأة تنشز وتستخف حبق زوجها وال تطيع أمره فأمر اهللا
قبلت وإال هجرها يف املضجع وال يكلمها من غري أن يذر نكاحها وذلك عليها شديد فإن راجعت وإال ضرهبا 

ضربا غري مربح وال يكسر هلا عظما وال جيرح هلا جرحا قال فإن اطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال يقول إذا أطاعتك 
   ١٦جن عليها العلل فال تت

  باب ما جاء يف وعظها

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال نا أبو العباس حممد بن  - ١٤٥٤٨
يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي نا حيىي بن سليم حدثين أبو هاشم إمساعيل بن كثري عن عاصم بن لقيط بن 

كنت وفد بين املنتفق أو يف وفد بين املنتفق فأتيناه فلم نصادفه وصادفنا عائشة رضي اهللا عنها : يه قال صربة عن أب
فاتينا بقناع فيه متر والقناع الطبق وامرت لنا خبزيرة فصنعت مث أكلنا فلم نلبث أن جاء النيب صلى اهللا عليه و سلم 

لبث ان دفع الراعي غنمه فإذا بسخلة تيعر فقال هيه يا فالن فقال هل أكلتم شيئا هل أمر لكم بشيء قلنا نعم فلم ن
ما ولدت قال هبمة قال فاذبح لنا مكاهنا شاة مث احنرف إيل وقال ال حتسنب ومل يقل ال حتسنب أنا من أجلك ذحبناها لنا 

ة يف لساهنا شيء يعين غنم مائة ال نريد أن تزيد فإذا ولد الراعي هبمة ذحبنا مكاهنا شاة قلت يا رسول اهللا إن يل امرأ
البذاء قال طلقها قلت إن يل منها ولدا وهلا صحبة قال فمرها يقول عظها فإن يك فيها خري فستقبل وال تضربن 

ظعينتك ضربك أمينك قلت يا رسول اهللا أخربين عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بني األصابع وبالغ يف 
   ١٧االستنشاق إال أن تكون صائما 



  ء يف هجرهتاباب ما جا

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا موسى بن إمساعيل نا محاد عن علي بن  - ١٤٥٤٩
فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن يف املضاجع : زيد عن أيب حرة الرقاشي عن عمه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ١٨قال محاد يعين النكاح 

  يف هجرة الكالم ثالثا باب ال جياوز هبا

حدثنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار نا أمحد بن  - ١٤٥٥٠
منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ال تدابروا وكونوا عباد اهللا إخوانا وال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث رواه ال حتاسدوا وال تقاطعوا و: سلم 
مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من وجهني آخرين عن الزهري ويف حديث 

   ١٩بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالثة أيام 

  ا جاء يف ضرهباباب م

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا حممد بن يعقوب نا حيىي بن حممد بن حيىي نا عبد اهللا بن عبد الوهاب  - ١٤٥٥١
يف قصة حج النيب صلى اهللا عليه و : احلجيب أنا حامت بن إمساعيل عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا 

النساء فإنكم أخذمتوهن بأمانة اهللا واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا وأن لكم  سلم وخطبته بعرفة قال اتقوا اهللا يف
عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غري مربح وهلن عليكم رزقهن 

  وكسوهتن باملعروف أخرجه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن حامت بن إمساعيل 

أخربنا أبو طاهر حممد بن حممد بن حممش الفقيه أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان نا أمحد بن يوسف  - ١٤٥٥٢
السلمي نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن إياس بن عبد اهللا بن أيب ذباب قال 

قال فذئر النساء وساءت أخالقهن على أزواجهن فقال  ال تضربوا إماء اهللا: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
عمر رضي اهللا عنه يا رسول اهللا ذئر النساء وساءت أخالقهن على أزواجهن منذ هنيت عن ضرهبن قال النيب صلى 
اهللا عليه و سلم فاضربوهن قال فضرب الناس نساءهم تلك الليلة قال فأتى نساء كثري يشتكني الضرب فقال النيب 

عليه و سلم حني أصبح لقد أطاف بآل حممد الليلة سبعون امرأة كلهن يشتكني الضرب وأمي اهللا ال جتدون  صلى اهللا
أولئك خياركم بلغنا عن حممد بن إمساعيل البخاري أنه قال ال يعرف إلياس صحبة قال الشيخ وقد روي من وجه 

  آخر مرسال 

ا بن ملحان نا حيىي بن بكري نا الليث ح وأخربنا أبو عبد أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنا أمحد بن عبيد ن - ١٤٥٥٣
اهللا احلافظ نا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار أنا أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل السلمي نا سعيد بن كثري بن 

أيب بكر قالت عفري وسعيد بن أيب مرمي قاال نا الليث بن سعد عن حيىي بن سعيد عن محيد بن نافع عن أم كلثوم بنت 
كان الرجال هنوا عن ضرب النساء مث شكوهن إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخلى بينهم وبني ضرهبن مث : 



قالت لقد طاف الليلة بآل حممد صلى اهللا عليه و سلم سبعون امرأة كلهن قد ضربت قال حيىي وحسبت أن القاسم 
  قال مث قيل هلم بعد ولن يضرب خياركم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حبر  - ١٤٥٥٤
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن نصر نا بشر بن بكر نا سعيد يعين بن عبد العزيز عن مكحول عن أم أمين 

الديك وإن أمراك أن خترج من كل شيء أوصى بعض أهل بيته ال تشرك باهللا وإن عذبت وإن حرقت وأطع و
فاخرج وال تترك الصالة متعمدا فإنه من ترك الصالة متعمدا فقد برئت منه ذمة اهللا وإياك واخلمر فإهنا مفتاح كل 
شر وإياك واملعصية فإهنا لسخط اهللا ال تنازعن األمر أهله وإن رأيت أن لك وال تفر من الزحف وان أصاب الناس 

فاثبت انفق على أهل بيتك من طولك وال ترفع عصاك عنهم واخفهم يف اهللا عز و جل قال  موتان وأنت فيهم
الشيخ يف هذا إرسال بني مكحول وأم أمين قال أبو عبيد يف هذا احلديث قال الكسائي وغريه يقال إنه مل يرد العصا 

   ٢٠عصا االجتماع واالئتالف اليت يضرب هبا وال أمر أحدا قط بذلك ولكنه أراد األدب قال أبو عبيد وأصل ال

  باب ال يسأل الرجل فيم ضرب امرأته

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا أبو  - ١٤٥٥٥
ه ضفت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عن: عوانة عن عبد اهللا عن أيب عبد الرمحن املسلي عن األشعث بن قيس قال 

فقال يل يا أشعث احفظ عين ثالثا حفظتهن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تسأل الرجل فيم ضرب امرأته 
   ٢١وال تنامن إال على وتر ونسيت الثالثة وقال غريه عن أيب داود يف هذا اإلسناد عن عبد الرمحن املسلي 

  باب ال يضرب الوجه وال يقبح وال يهجر إال يف البيت

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه نا عثمان بن سعيد الدارمي نا  - ١٤٥٥٦
موسى بن إمساعيل نا محاد بن سلمة نا أبو قزعة سويد بن حجري الباهلي عن حكيم بن معاوية القشريي عن أبيه قال 

إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت وال تضرب الوجه يا رسول اهللا ما حق زوجة أحدنا عليه قال ان تطعمها : قلت 
   ٢٢وال تقبح وال هتجر إال يف البيت 

  باب االختيار يف ترك الضرب

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بالل أنا حيىي بن الربيع أنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة  - ١٤٥٥٧
حممد بن احلسني القطان نا أمحد بن يوسف السلمي نا حممد بن ح وأخربنا أبو طاهر الفقيه من أصله أنا أبو بكر 

يوسف قال ذكر سفيان يعين الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهللا بن زمعة قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
ل أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد مث جيامعها يف آخر اليوم ويف رواية سفيان بن عيينة قا: عليه و سلم 

وعظ النيب صلى اهللا عليه و سلم الناس يف النساء فقال يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد مث يعانقها من آخر النهار 
رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن يوسف الفريايب ويف موضع آخر عن احلميدي وغريه عن سفيان بن عيينة 

  وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن هشام 



هر الفقيه أنا أبو حامد بن بالل نا حيىي بن الربيع نا سفيان عن الزهري عن عبد اهللا بن أخربنا أبو طا - ١٤٥٥٨
ال : عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب عن إياس بن أيب ذباب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

م فقال ذئر النساء على أزواجهن فإذن تضربوا إماء اهللا فجاء عمر رضي اهللا عنه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
هلم فضربوا فأطاف برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نساء كثري فقال لقد أطاف بآل حممد الليلة سبعون امرأة 

   ٢٣كلهن يشتكني أزواجهن وال جتدون أولئك خياركم 

  باب احلكمني يف الشقاق بني الزوجني قال اهللا جل ثناؤه وان خفتم شقاق

أخربنا أبو عبد اهللا  - ١٤٥٥٩ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصالحا يوفق اهللا بينهما بينهما ف
احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حبر بن نصر نا حممد بن إدريس الشافعي نا عبد الوهاب بن عبد اجمليد 

احلسن قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع الثقفي ح وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن 
أنه قال يف هذه اآلية وان خفتم شقاق بينهما : بن سليمان أنا الشافعي أنا الثقفي عن أيوب عن بن سريين عن عبيدة 

ن فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها قال جاء رجل وامرأة إىل علي رضي اهللا عنه ومع كل واحد منهما فئام م
الناس فأمرهم علي رضي اهللا عنه فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها مث قال للحكمني تدريان ما عليكما 

عليكما إن رأيتما أن جتمعا أن جتمعا وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا قالت املرأة رضيت بكتاب اهللا مبا علي فيه ويل 
  ذبت واهللا حىت تقر مبثل ما أقرت به وقال الرجل أما الفرقة فال فقال علي رضي اهللا عنه ك

وأخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي أنا أمحد بن  - ١٤٥٦٠
فذكره بإسناده ومعناه إال أنه قال قال علي رضي اهللا عنه كال : جندة نا سعيد بن منصور نا محاد بن زيد عن أيوب 

  حىت تقر مبثل ما أقرت به واهللا ال تنقلب 

مبثله فقالت املرأة رضيت : وبإسناده نا سعيد نا هشيم أنا منصور وهشام عن بن سريين عن عبيدة  - ١٤٥٦١
وسلمت فقال الرجل أما الفرقة فال فقال علي رضي اهللا عنه وليس ذلك لك لست ببارح حىت ترضي مبثل ما 

  رضيت به 

سلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال أنا علي بن عمر احلافظ نا أمحد بن وأخربنا أبو عبد الرمحن ال - ١٤٥٦٢
فذكر : علي بن العالء نا زياد بن أيوب نا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة أخربين بن عون عن بن سريين عن عبيدة 

ب اهللا على ويل مث أقبل احلديث مبعناه إال أنه قال مث أقبل على املرأة قال أرضيت مبا حكما قالت نعم قد رضيت بكتا
على الرجل فقال قد رضيت مبا حكما قال ال ولكن أرضى أن جيمعا وال أرضى أن يفرقا فقال له علي رضي اهللا عنه 

  كذبت واهللا ال تربح حىت ترضى مبثل الذي رضيت به 

أنبأ الشافعي أنا  أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان - ١٤٥٦٣
تزوج عقيل بن أيب طالب فاطمة بنت عتبة فقالت اصرب : مسلم بن خالد عن بن جريج عن بن أيب مليكة مسعه يقول 

يل وأنفق عليك فكان إذا دخل عليها قالت أين عتبة بن ربيعة وأين شيبة بن ربيعة فقال على يسارك يف النار إذا 
بن عفان رضي اهللا عنه فذكرت له ذلك فأرسل بن عباس ومعاوية رضي دخلت فشدت عليها ثياهبا فجاءت عثمان 



اهللا عنهما فقال بن عباس ألفرقن بينهما وقال معاوية ما كنت ألفرق بني شيخني من بين عبد مناف قال فأتامها 
 فوجدمها قد شدا عليهما أثواهبما وأصلحا أمرمها وروى عكرمة بن خالد عن بن عباس قال بعثت أنا ومعاوية

  حكمني فقيل لنا إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وإن رأيتما أن جتمعا مجعتما 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنا أبو احلسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد اهللا بن صاحل عن  - ١٤٥٦٤
ى أن يفرقا أو إن اجتمع رأيهما عل: معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

  جيمعا فأمرمها جائز 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا عبد الرمحن بن احلسن القاضي نا إبراهيم بن احلسني نا آدم بن أيب إياس  - ١٤٥٦٥
إن يريدا إصالحا يوفق اهللا بينهما : نا ورقاء عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

  كمني قال يعين احل

أخربنا أبو علي الروذباري وأبو احلسني بن بشران قاال نا إمساعيل بن حممد الصفار نا سعدان بن نصر  - ١٤٥٦٦
إذا حكم أحد : نا أبو معاوية عن احلجاج عن أيب إسحاق عن الشعيب عن احلارث عن علي رضي اهللا عنه قال 

  احلكمني ومل حيكم اآلخر فليس حكمه بشيء حىت جيتمعا 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي أنا أمحد بن جندة نا سعيد بن منصور نا هشيم أنا  - ١٤٥٦٧
ابعثوا حكما من أهله وحكما : حصني عن الشعيب أن امرأة نشزت على زوجها فاختصموا إىل شريح فقال شريح 

ه ذلك الرجل فقال شريح ففيم كنا فيه اليوم من أهلها ففعلوا فنظر احلكمان إىل أمرمها فرأيا أن يفرقا بينهما فكر
  وأجاز أمرمها 

قال ونا هشيم أنا إمساعيل بن أيب خالد قال مسعت الشعيب يقول ما حيكم احلكمان من شيء جاز إن  - ١٤٥٦٨
  مثله : فرقا أو مجعا وعن عبيدة 

س حممد بن يعقوب نا إبراهيم بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال نا أبو العبا - ١٤٥٦٩
سألت سعيد بن جبري عن احلكمني فقال مل أدرك إذ ذاك : مرزوق نا وهب بن جرير نا شعبة عن عمرو بن مرة قال 

فقلت إمنا أسألك عن احلكمني اللذين يف كتاب اهللا أعين القرآن قال يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها 
  وإال كلموا اآلخر ووعظوه فإن رجع وإال حكما فما حكما من شيء فهو جائز فيكلمون أحدمها ويعظونه فإن رجع 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو صادق حممد بن أيب الفوارس الصيدالين قاال نا أبو العباس هو األصم نا  - ١٤٥٧٠
{ يف هذه اآلية : سن احلسن بن علي بن عفان نا حممد بن بشر العبدي نا سعيد هو بن أيب عروبة عن قتادة عن احل

قال إمنا عليهما أن يصلحا وأن ينظرا يف ذلك وليس الفرقة يف أيديهما } فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها 
هذا خالف ما مضى وهو أصح قويل الشافعي رمحه اهللا وعليه يدل ظاهر ما روينا عن علي رضي اهللا عنه إال أن 

   ٢٤جيعالها إليهما واهللا أعلم 

  ملتشبع مبا مل ينل وما ينهى عنه من افتخار الضرةباب ا



حدثنا الشيخ اإلمام أبو الطيب سهل بن حممد بن سليمان إمالء وأبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه  - ١٤٥٧١
وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو العباس حممد بن أمحد الشاذياخي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا نا أبو العباس حممد 

بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أمساء أهنا حدثته 
أن امرأة جاءت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا إن يل جارة فهل علي من جناح أن : 

   عليه و سلم إن املتشبع مبا مل يعط كالبس ثويب زور أتشبع من زوجي مبا مل يعطين فقالت قال رسول اهللا صلى اهللا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا أمحد بن عبد  - ١٤٥٧٢
قالت  احلميد احلارثي نا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما

جاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا أيصلح يل أن أقول أعطاين زوجي ومل يعطين إن : 
على ضرة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املتشبع مبا مل يعط كالبس ثويب زور رواه مسلم يف الصحيح عن 

   ٢٥ي ومسلم من وجه آخر عن هشام أيب بكر بن أيب شيبة عن أيب أسامة وأخرجه البخار

  باب غرية النساء ووجدهن

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب اخلوارزمي احلافظ ببغداد نا أبو العباس حممد بن أمحد بن محدان  - ١٤٥٧٣
النيسابوري نا احلسن بن علي السري نا منجاب أنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها 

استأذنت هالة بنت خويلد أخت خدجية على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعرف استئذان خدجية فارتاع : الت ق
لذلك فقال اللهم هالة فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش محراء الشدقني هلكت يف الدهر قد 

ورواه مسلم عن سويد بن سعيد كالمها عن أبدلك اهللا خريا منها رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن اخلليل 
  علي بن مسهر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا أمحد بن عبد  - ١٤٥٧٤
ما غرت على امرأة لرسول : اجلبار نا يونس بن بكري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

هللا صلى اهللا عليه و سلم ما غرت على خدجية رضي اهللا عنها مما كنت أمسع من ذكره هلا ما تزوجين إال بعد موهتا ا
بثالث سنني ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت يف اجلنة من قصب ال نصب فيه وال صخب أخرجه البخاري ومسلم 

   ٢٦يف الصحيح من أوجه عن هشام بن عروة 

  ته يف الغرية واإلنصافباب ذب الرجل عن ابن

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار نا أمحد بن إبراهيم بن ملحان نا  - ١٤٥٧٥
حيىي بن بكري نا الليث عن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب مليكة عن املسور بن خمرمة قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و 

ة استأذنوين أن ينكحوا ابنتهم علي بن أيب طالب فال آذن مث ال آذن مث ال آذن إال أن يريد إن بين املغري: سلم يقول 
  بن أيب طالب أن يطلق ابنيت وينكح ابنتهم إمنا هي بضعة مين يريبين ما راهبا ويؤذيين ما آذاها 



فذكره : يد نا الليث وأخربنا أبو احلسن أنا أمحد بن عبيد نا عباس بن الفضل األسفاطي نا أبو الول - ١٤٥٧٦
مبعناه إال أنه مل يذكر قوله يريبين ما راهبا رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد وقتيبة ورواه مسلم عن قتيبة عن 

  الليث 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنا عبد اهللا بن إسحاق اخلرساين العدل نا إبراهيم بن اهليثم  - ١٤٥٧٧
ليمان ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا احلسني بن احلسن بن أيوب الطوسي نا أبو حامت البلوي نا أبو ا

أن علي بن أيب : حممد بن إدريس احلنظلي نا شعيب عن الزهري أخربين علي بن احلسني أن املسور بن خمرمة أخربه 
 صلى اهللا عليه و سلم فلما مسعت بذلك طالب رضي اهللا عنه خطب ابنة أيب جهل وعنده فاطمة بنت رسول اهللا

فاطمة أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت له إن قومك يتحدثون أنك ال تغضب لبناتك وهذا علي ناكح 
ابنة أيب جهل قال املسور فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسمعته حني تشهد مث قال أما بعد فإين أنكحت أبا 

دقين وأن فاطمة بنت حممد بضعة مين وإين أكره أن يفتنوها وإنه واهللا ال جتتمع ابنة رسول اهللا العاص فحدثين فص
صلى اهللا عليه و سلم وابنة عدو اهللا عند رجل واحد أبدا فترك علي رضي اهللا عنه اخلطبة رواه البخاري يف 

أيب اليمان ورواه حممد بن عمرو بن الصحيح عن أيب اليمان ورواه مسلم عن عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي عن 
حلحلة عن بن شهاب عن علي عن املسور فزاد حدثين فصدقين ووعدين فوىف يل وإين لست أحرم حالال وال أحل 

   ٢٧حراما 

  باب غرية األزواج وغريهم عند الريبة

ب أنا العباس بن أخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي نا أبو العباس حممد بن يعقو - ١٤٥٧٨
الوليد أخربين أيب حدثين األوزاعي ح قال وثنا حممد بن عوف ثنا أبو املغرية نا األوزاعي واحلديث للعباس نا حيىي بن 

أيب كثري حدثين حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي حدثين بن جابر بن عتيك حدثين أيب أن رسول اهللا صلى اهللا 
ة ما حيب اهللا ومنها ما يبغض اهللا فالغرية اليت حيب اهللا الغرية يف الريبة والغرية اليت إن من الغري: عليه و سلم قال 

يبغض اهللا الغرية يف غري الريبة واخليالء اليت حيب اهللا اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة واالختيال الذي 
   ٢٨يبغض اهللا اخليالء يف الباطل 

  باب ما جاء يف دخول احلمام

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا موسى بن إمساعيل نا محاد ح وأخربنا أبو  - ١٤٥٧٩
احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا حممد بن أيب بكر نا هشام بن 

أن النيب صلى اهللا عليه : عذرة عن عائشة رضي اهللا عنها عبد امللك نا محاد بن سلمة عن عبد اهللا بن شداد عن أيب 
و سلم هنى الرجال والنساء عن دخول احلمامات مث رخص للرجال أن يدخلوا وعليهم األزر ومل يرخص للنساء 

  لفظ حديث املقرئ ويف رواية الروذباري هنى عن دخول احلمامات مث رخص للرجال أن يدخلوها يف امليازر 

أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود  أخربنا - ١٤٥٨٠
أن نساء من أهل محص أو من أهل الشام : الطيالسي نا شعبة عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن أيب مليح اهلذيل 



رسول اهللا صلى اهللا عليه و  دخلن على عائشة رضي اهللا عنها فقالت أننت الاليت يدخلن نساؤكن احلمامات مسعت
سلم يقول ما من امرأة تضع ثياهبا يف غري بيت زوجها إال هتكت الستر بينها وبني اهللا عز و جل وروي ذلك عن 

  أيب مسلم اخلوالين عن عائشة رضي اهللا عنها وعن السائب عن أم سلمة رضي اهللا عنها مرفوعا 

زكي أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد الوهاب أنا أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم امل - ١٤٥٨١
جعفر بن عون أنا عبد الرمحن بن زياد عن عبد الرمحن بن رافع عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قال 

ت فال إهنا ستفتح لكم أرض األعاجم وستجدون فيها بيوتا يقال هلا احلماما: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  يدخلنها الرجال إال باألزر وامنعوا النساء أن يدخلنها إال مريضة أو نفساء 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا سليمان بن أمحد بن أيوب نا علي بن عبد العزيز نا أبو  - ١٤٥٨٢
وا بيتا يقال له احلمام قيل احذر: نعيم نا سفيان عن بن طاوس عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فإنه يذهب بالوسخ وينفع قال فمن دخله فليستتر قال سليمان هكذا رواه أبو نعيم وغريه مقطوعا ورواه يعلي بن 
  عبيد موصوال 

أخربنا علي أنا سليمان نا عبدان بن أمحد نا يوسف بن موسى القطان نا يعلي بن عبيد نا سفيان عن بن  - ١٤٥٨٣
احذروا بيتا يقال له : ن بن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طاوس عن أبيه ع

احلمام قالوا يا رسول اهللا إنه ينتفع به وينقي الوسخ قال فاستتروا قال الشيخ رواه اجلمهور عن الثوري على 
م عن بن طاوس مرسال وروي اإلرسال وكذلك رواه أيوب السختياين وسفيان بن عيينة وروح بن القاسم وغريه

  عن حممد بن إسحاق بن يسار وغريه عن بن طاوس موصوال 

وأخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أنا أبو عمرو بن مطر أنا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار نا  - ١٤٥٨٤
مد بن ثابت بن شرحبيل حيىي بن معني نا عمرو بن الربيع بن طارق نا حيىي بن أيوب عن يعقوب بن إبراهيم عن حم

من كان يؤمن باهللا : عن عبد اهللا بن يزيد اخلطمي عن أيب أيوب األنصاري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
واليوم اآلخر فال يدخل احلمام إال مبئزر ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر من نسائكم فال تدخلن احلمام قال فنمي 

زيز رضي اهللا عنه يف خالفته فكتب إىل أيب بكر بن عمرو بن حزم أن سل حممد بن ثابت ذلك إىل عمر بن عبد الع
  عن حديثه فإنه رضا فسأله مث كتب إىل عمر بن عبد العزيز فمنع عمر النساء من احلمام 

ن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق نا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر نا بن وهب أخربين معاوية ب - ١٤٥٨٥
أنه كان يدخل احلمام فيقول نعم البيت احلمام : صاحل عن حدير بن كريب عن جبري بن نفري عن أيب الدرداء 

  يذهب الوسخ ويذكر النار ويقول بئس البيت احلمام ألنه يكشف عن أهله احلياء 

أنه سأل نافعا : قال ونا بن وهب أخربين سعيد بن أيب أيوب وحيىي بن أيوب عن عبد اهللا بن سليمان  - ١٤٥٨٦
  موىل بن عمر عن احلمام للنساء قال لسنا نراه حراما ولكننا ننهى نساءنا عنه 



مث سألت بكريا عن ذلك فقال لسنا نراه حراما وأن يستعففن خري هلن : قال عبد اهللا بن سليمان  - ١٤٥٨٧
   ٢٩النار وروينا عن بن عمر رضي اهللا عنهما أنه قال نعم البيت احلمام يذهب الوسخ ويذكر 

  باب ما جاء يف خضاب الرجال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا بشر بن موسى ثنا احلميدي نا سفيان نا الزهري  - ١٤٥٨٨
أخربين سليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  يهود والنصارى ال يصبغون فخالفوهم إن ال: سلم 

وأخربنا أبو عبد اهللا أنا أبو بكر بن إسحاق أنا إمساعيل بن قتيبة نا حيىي بن حيىي نا سفيان عن الزهري  - ١٤٥٨٩
  مبثله رواه البخاري يف الصحيح عن احلميدي ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي : عن فذكره 

ا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ أنا علي بن احلسن اهلاليل أنا معلى أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أن - ١٤٥٩٠
سألت أنس بن مالك رضي اهللا عنه أخضب رسول اهللا صلى : بن أسد نا وهيب عن أيوب عن حممد بن سريين قال 

  اهللا عليه و سلم فقال إنه مل ير من الشيب إال قليال 

أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب إمالء ثنا السري بن خزمية نا معلى بن أسد وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا  - ١٤٥٩١
مبثله رواه البخاري يف الصحيح عن معلى بن أسد ورواه مسلم بن احلجاج عن حجاج بن الشاعر عن : فذكره 

  معلى بن أسد 

محاد بن زيد عن ثابت وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد نا بن أيب قماش نا سليمان عن  - ١٤٥٩٢
ح وأخربين علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا أبو الربيع نا محاد بن زيد نا 

قال سئل أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن خضاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال لو شئت أن أعد : ثابت 
د اختضب أبو بكر رضي اهللا عنه باحلناء والكتم واختضب عمر مشطات كن يف رأسه فعلت وقال مل خيتضب وق

رضي اهللا عنه باحلناء حبتا لفظ حديث أيب الربيع ويف رواية سليمان قال أنس رضي اهللا عنه لو شئت أن أعد مشطات 
كن يف حليته قال وخضب أبو بكر رضي اهللا عنه باحلناء والكتم رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب 

  ورواه مسلم عن أيب الربيع 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا حممد بن يعقوب أنا أمحد بن النضر بن عبد الوهاب ح قال وأخربين أبو  - ١٤٥٩٣
الفضل بن إبراهيم نا أمحد بن سلمة قاال أنا نصر بن علي اجلهضمي ثنا أيب نا املثىن بن سعيد عن قتادة عن أنس بن 

يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه وحليته قال ومل خيضب رسول اهللا صلى : مالك رضي اهللا عنه قال 
اهللا عليه و سلم إمنا كان البياض يف عنفقته ويف الصدغني ويف الرأس نبذ رواه مسلم يف الصحيح عن نصر بن علي 

  كذا قال أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل خيضب 

أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفضل احلسن بن يعقوب بن يوسف العدل نا السري بن خزمية  وقد أخربنا - ١٤٥٩٤
دخلت على أم سلمة رضي اهللا عنها : نا املعلى بن أسد نا سالم بن أيب مطيع عن عثمان بن عبد اهللا بن موهب قال 



يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل فأخرجت إلينا شعرا من شعر النيب صلى اهللا عليه و سلم خمضوبا رواه البخاري 
عن سالم بن أيب مطيع قال البخاري وقال أبو نعيم نا نصري بن أيب األشعث عن بن موهب أن أم سلمة رضي اهللا 

عنها أرته شعر النيب صلى اهللا عليه و سلم أمحر وروينا عن أيب رمثة أنه انطلق حنو النيب صلى اهللا عليه و سلم فإذا 
   ٣٠حناء هو ذو وفرة هبا ردع 

  باب ما يصبغ به

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا احلسن بن علي نا عبد الرزاق أنا معمر  - ١٤٥٩٥
عن سعيد اجلريري عن عبد اهللا بن بريدة عن أيب األسود الديلي عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى 

  ما غري به هذا الشيب احلناء والكتم  إن أحسن: اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي نا أبو العباس األصم نا حبر بن نصر نا بن وهب أخربين عبد  - ١٤٥٩٦
كان يصفر حليته باخللوق وحيدث أن رسول اهللا صلى اهللا : اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما أنه 

  ر وروي ذلك أيضا عن بن أيب رواد عن نافع عليه و سلم كان يصف

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار نا إمساعيل بن إسحاق نا حجاج بن  - ١٤٥٩٧
مر على : منهال نا حممد بن طلحة عن محيد بن وهب عن بين طاوس عن أبيهم عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

عليه و سلم رجل وقد خضب باحلناء فقال ما أحسن هذا مث مر رجل بعده وقد خضب باحلناء  رسول اهللا صلى اهللا
والكتم فقال هذا أحسن مث مر آخر قد اختضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله قال وكان طاوس خيضب 

  بالصفرة 

فذكره مبعناه : مد بن طلحة وأخربنا أبو احلسن أنا أمحد نا إمساعيل بن إسحاق نا عاصم بن علي نا حم - ١٤٥٩٨
  إال أنه قال عن بن طاوس عن أبيه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حبر بن نصر  - ١٤٥٩٩
وأمحد بن نا بن وهب ح وأنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا أمحد بن عمرو بن السرح 

أتى بأيب : سعيد اهلمداين قاال نا بن وهب أخربين بن جريج عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال 
قحافة رضي اهللا عنه يوم فتح مكة ورأسه وحليته كالثغامة بياضا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غريوا هذا 

يب زكريا ذكر جابر رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر بن السرح بشيء واجتنبوا السواد سقط من رواية أ
  وروي يف ذلك أيضا عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنا أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ نا احلسن بن  - ١٤٦٠٠
عن حممد بن زياد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ذكر النيب  هارون ثنا مكي بن إبراهيم انا عبد العزيز بن أيب رواد

  غريوا الشيب وال تشبهوا باليهود واجتنبوا السواد : صلى اهللا عليه و سلم قال 



أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد نا بن ملحان نا عمرو يعين بن خالد أنا عبيد اهللا بن  - ١٤٦٠١
يكون : بن جبري عن بن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  عمرو عن عبد الكرمي عن سعيد

  يف آخر الزمان قوم خيتضبون هبذا السواد كحواصل الطري ال يرحيون رائحة اجلنة 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق نا أبو العباس هو األصم نا حبر بن نصر نا بن وهب أخربين بن هليعة  - ١٤٦٠٢
دخل عمرو بن العاص على عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وقد صبغ رأسه وحليته : قبيل املعافري أنه قال  عن أيب

بالسواد فقال عمر رضي اهللا عنه من أنت قال أنا عمرو بن العاص قال فقال عمر رضي اهللا عنه عهدي بك شيخا 
  وأنت اليوم شاب عزمت عليك إال ما خرجت فغسلت هذا السواد 

خربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا العباس حممد بن يعقوب يقول مسعت حبر بن نصر يقول كان أ - ١٤٦٠٣
رأيت حممد بن إدريس الشافعي خيضب حليته باحلناء : الشافعي رمحه اهللا خيضب وقال سليمان بن شعيب الكيساين 

٣١   

  باب نتف الشيب

مد البجلي املقرئ بالكوفة أنا أمحد بن حممد بن أيب دارم أنا أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن حممد بن حم - ١٤٦٠٤
يوسف بن موسى املروروذي نا أبو مروان حممد بن عثمان العثماين نا املغرية بن عبد الرمحن عن أبيه عن عمرو بن 

  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن نتف الشيب وقال إنه من نور اإلسالم : شعيب عن أبيه عن جده 

وحدثنا أبو عبد الرمحن السلمي أنا حممد بن حامد بن حممد بن عبد اهللا اهلروي نا أبو املثىن نا مسدد نا  - ١٤٦٠٥
حيىي عن حممد بن عجالن حدثين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

  سالم إال كتب اهللا له هبا حسنة وحط عنه هبا خطيئة ال تنتفوا الشيب فإنه ما من مسلم يشيب يف اإل: عليه و سلم 

أخربنا اإلمام أبو إسحاق اإلسفرائيين أنا حممد بن حممد بن زرقويه نا حيىي بن حممد بن غالب نا حيىي بن  - ١٤٦٠٦
ال تنزعوا : حيىي أنا بن هليعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

شيب فإن أحدكم ال يشيب شيبة يف اإلسالم إال رفعه اهللا تعاىل هبا درجة وكتب له هبا حسنة وحما عنه هبا سيئة ال
٣٢   

  باب ما جاء يف خضاب النساء

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا حممد بن  - ١٤٦٠٧
كان رسول اهللا صلى اهللا : نا أبو عقيل قال قالت هبية مسعت عائشة رضي اهللا عنها تقول أيب بكر نا بشر بن املفضل 

  عليه و سلم يكره أن يرى املرأة ليس يف يدها أثر حناء أو أثر خضاب 

وأخربنا أبو احلسن املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا حممد نا حيىي بن  - ١٤٦٠٨
كنت عند عائشة رضي اهللا عنها فسألتها امرأة عن : رمام قال حدثتين كرمية بنت مهام قالت سعيد عن حممد ال



اخلضاب باحلناء فقالت كان سيدي صلى اهللا عليه و سلم يكره رحيه أو ال حيب رحيه وليس حيرم عليكن أخوايت أن 
   ٣٣ختضنب وقد مضى سائر ما روي فيه يف باب ما تبدي املرأة من زينتها 

  ال جيوز للمرأة أن تتزين به باب ما

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب نا حيىي بن حممد بن حيىي نا مسدد نا حيىي  - ١٤٦٠٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعن الوامشة واملستومشة : عن عبيد اهللا حدثين نافع عن عبد اهللا رضي اهللا عنه 

  وصلة رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن زهري عن حيىي القطان والواصلة واملست

أخربنا أبو علي الروذباري انا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا عثمان بن أيب شيبة نا جرير ح وأخربنا  - ١٤٦١٠
أنا جرير عن منصور عن أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أمحد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم 

لعن اهللا الوامشات واملستومشات واملتنمصات واملتفلجات : إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال 
للحسن املغريات خلق اهللا فبلغ ذلك امرأة من بين أسد يقال هلا أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت ما 

املستومشات واملتنمصات واملتفلجات للحسن املغريات خلق اهللا فقال عبد حديث بلغين عنك إنك لعنت الوامشات و
اهللا وما يل ال ألعن من لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يف كتاب اهللا فقالت لقد قرأت ما بني لوحي 

ما هناكم عنه املصحف فما وجدته فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال اهللا عز و جل وما آتاكم الرسول فخذوه و
فانتهوا قالت فإين رأيت شيئا من هذا على امرأتك قال فاذهيب فانظري فنظرت فلم تر شيئا فقالت ما رأيت شيئا 
فقال عبد اهللا أما لو كان ذلك مل جتامعنا لفظ حديث إسحاق رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن إسحاق بن 

  إبراهيم وعثمان بن أيب شيبة 

تفسري الواصلة اليت تصل الشعر : علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود  أخربنا أبو - ١٤٦١١
بشعر النساء واملستوصلة املعمول هبا والنامصة اليت تنقش احلاجب حىت ترقه واملتنمصة املعمول هبا والوامشة اليت 

ء النامصة اليت تنتف الشعر من الوجه ومنه جتعل اخليالن يف وجهها بكحل أو مداد واملستومشة املعمول هبا قال الفرا
  قيل للمنقاش املنماص ألنه ينتف به 

قال أبو عبيد فيما أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنا أبو احلسن الكارزي نا علي بن عبد العزيز عن  - ١٤٦١٢
ه بالكحل أو بالنئور كانت املرأة تغرز ظهر كفها أو معصمها بإبرة أو مسلة حىت تؤثر فيه مث حتشو: أيب عبيد 

فيخضر يقال منه ومشت تشم ومشا فهي وامشة واألخرى موشومة ومستومشة وأما املتفلجات فهي من تفليج األسنان 
وتوشريها وهو أن حتددها حىت تكون يف أطرافها رقة كما تكون يف أسنان األحداث تفعله املرأة الكبرية املتشبهة 

   ٥٣عبيد  بأولئك هذا معىن قول أيب عبيدة وأيب

  كتاب اخللع والطالق

 )١   

  باب الوجه الذي حتل به الفدية



وال حيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إال أن خيافا أال يقيما حدود اهللا فإن خفتم أال يقيما { قال اهللا عز و جل 
  } حدود اهللا فال جناح عليهما فيما افتدت به 

و بكر بن داسة نا أبو داود نا القعنيب عن مالك عن حيىي بن سعيد عن أخربنا أبو علي الروذباري أنا أب - ١٤٦١٣
أهنا كانت عند ثابت بن قيس بن مشاس رضي : عمرة بنت عبد الرمحن أهنا أخربته عن حبيبة بنت سهل أهنا أخربهتا 

غلس فقال اهللا عنه وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج إىل الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه يف ال
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من هذه فقالت أنا حبيبة بنت سهل فقال ما شأنك فقالت ال أنا وال ثابت لزوجها 

فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء اهللا أن 
دي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لثابت بن قيس خذ تذكر فقالت حبيبة يا رسول اهللا كل ما أعطاين عن

  منها فأخذ منها وجلست يف أهلها 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا بن  - ١٤٦١٤
لى اهللا عليه و سلم يف الغلس وهي أتت النيب ص: عيينة عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن حبيبة بنت سهل أهنا 

تشكو شيئا ببدهنا وهي تقول ال أنا وال ثابت بن قيس فقالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا ثابت خذ منها 
  فأخذ منها وجلست 

اد نا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو أمحد احلافظ أنا أبو بكر حممد بن حممد بن سليمان الواسطي ببغد - ١٤٦١٥
أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إىل النيب : أزهر بن مجيل نا الثقفي نا خالد نا عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا واهللا ما أعتب على ثابت يف خلق وال دين ولكن أكره الكفر يف اإلسالم 
بت أقبل احلديقة وطلقها تطليقة رواه البخاري يف الصحيح عن أزهر فقال أتردين عليه حديقته قالت نعم قال يا ثا

  بن مجيل وأرسله غريه عن خالد احلذاء 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو أمحد أنا أبو بكر حممد بن حممد بن سليمان نا إسحاق بن شاهني نا  - ١٤٦١٦
واه البخاري يف الصحيح عن إسحاق بن شاهني قال فذكره ر: خالد عن خالد عن عكرمة أن أخت عبد اهللا بن أيب 

  البخاري وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان النيسابوري قاال نا أبو  - ١٤٦١٧
س بن حممد الدوري نا عبد الرمحن بن غزوان أبو نوح أنا جرير بن حازم عن أيوب العباس حممد بن يعقوب نا العبا

جاءت امرأة ثابت بن قيس بن مشاس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 
الم فقال أتردين عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا ما أنقم على ثابت يف دين وال خلق غري أين أخاف الكفر يف اإلس

حديقته قالت نعم فأمرها أن ترد عليه ففرق بينهما رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن املبارك 
املخرمي عن قراد أيب نوح إال أنه قال فردت عليه وأمره ففارقها ورواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب عن عكرمة 

رواه سليمان بن حرب عن محاد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أن مجيلة عن بن عباس رضي اهللا عنهما مبعناه و
  فذكره مرسال وكذلك رواه وهيب عن أيوب 



أخربنا الفقيه أبو القاسم عبيد اهللا بن عمر بن علي الفامي ببغداد نا أمحد بن سلمان نا جعفر بن أيب  - ١٤٦١٨
أن مجيلة بنت السلول : ن بن عباس رضي اهللا عنهما عثمان نا حممد بن سنان العويف نا مهام نا قتادة عن عكرمة ع

  أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم تريد اخللع فقال هلا ما أصدقك قالت حديقة قال فردي عليه حديقته 

أخربنا أبو القاسم عبيد اهللا بن عمر بن علي الفقيه ببغداد نا أمحد بن سلمان نا جعفر بن أيب عثمان نا  - ١٤٦١٩
أن مجيلة بنت السلول أتت النيب : عمر نا عبد األعلى نا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس  عبيد اهللا بن

صلى اهللا عليه و سلم فقالت بأيب أنت وأمي ما أعتب على ثابت بن قيس بن مشاس يف خلق وال دين ولكين ال أطيقه 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يأخذ  بغضا وأكره الكفر يف اإلسالم فقال أتردين عليه حديقته قالت نعم فأمره

منها ما ساق إليها وال يزداد كذا رواه عبد األعلى بن عبد األعلى عن سعيد بن أيب عروبة موصوال وأرسله غريه 
  عنه 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد عبيد اهللا بن حممد بن حممد بن مهدي قاال نا أبو العباس حممد بن  - ١٤٦٢٠
سألت سعيدا عن الرجل خيلع امرأته : وب نا حيىي بن أيب طالب قال قال أبو نصر يعين عبد الوهاب بن عطاء يعق

بأكثر مما أعطاها فأخربنا عن قتادة عن عكرمة أن مجيلة بنت السلول أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا 
تب عليه فذكره مبثله إال أنه قال ففرق بينهما رسول اهللا رسول اهللا إن فالنا تعين زوجها ثابت بن قيس واهللا ما أع

صلى اهللا عليه و سلم وقال خذ ما أعطيتها وال تزدد وقال عبد الوهاب قال سعيد نا أيوب عن عكرمة مبثل ما قال 
   قتادة عن عكرمة إال أنه قال ال أحفظ وال تزدد وكذلك رواه حممد بن أيب عدي عن بن أيب عروبة عن قتادة مرسال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد عبيد بن حممد بن حممد بن مهدي لفظا قاال نا أبو العباس حممد  - ١٤٦٢١
أن امرأة أتت النيب صلى اهللا : بن يعقوب نا حيىي بن أيب طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا بن جريج عن عطاء 

  لت نعم وزيادة قال أما الزيادة فال عليه و سلم تشكو زوجها فقال أتردين عليه حديقته قا

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد اهللا بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا عبد اهللا بن  - ١٤٦٢٢
يا : عثمان أنا عبد اهللا هو بن املبارك أنا بن جريج عن عطاء قال أتت امرأة النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت 

أبغض زوجي وأحب فراقه فقال أتردين عليه حديقته اليت أصدقك قال وكان أصدقها حديقة قالت  رسول اهللا إين
نعم وزيادة قال النيب صلى اهللا عليه و سلم أما الزيادة من مالك فال ولكن احلديقة قالت نعم فقضى بذلك النيب 

قال قد قبلت قضاء رسول اهللا صلى صلى اهللا عليه و سلم على الرجل فأخرب بقضاء النيب صلى اهللا عليه و سلم ف
  اهللا عليه و سلم وكذلك رواه غندر عن بن جريج مرسال خمتصرا 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل أنا عبد اهللا بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا سعيد بن منصور نا سفيان  - ١٤٦٢٣
ن املختلعة أكثر مما أعطاها وكذلك ال يأخذ م: عن بن جريج عن عطاء يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  رواه احلميدي عن سفيان بن عيينة ومبعناه رواه الثوري عن بن جريج 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل أنا عبد اهللا بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا أبو نعيم وقبيصة قاال نا  - ١٤٦٢٤
كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى ح قال ونا  أنه: سفيان عن بن جريج عن عطاء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 



يعقوب نا سلمة نا أمحد بن حنبل قال وكيع سألت بن جريج عنه فلم يعرفه وأنكره قال الشيخ وكأنه إمنا أنكره هبذا 
اللفظ إمنا احلديث باللفظ الذي رواه بن املبارك وغريه واهللا أعلم وقد رواه الوليد بن مسلم عن بن جريج عن عطاء 

بن عباس رضي اهللا عنهما أن رجال خاصم امرأته إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال النيب صلى اهللا عليه و عن 
  سلم أتردين عليه حديقته قالت نعم وزيادة قال النيب صلى اهللا عليه و سلم أما الزيادة فال 

اهللا بن حممد نا أبو زرعة نا عمرو  أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا أبو الشيخ األصبهاين نا عبد - ١٤٦٢٥
  فذكره وهذا غري حمفوظ والصحيح هبذا اإلسناد ما تقدم مرسال : الناقد نا الوليد بن مسلم 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث أنا علي بن عمر احلافظ نا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد نا  - ١٤٦٢٦
بت بن قيس بن مشاس كانت عنده زينب بنت عبد اهللا بن أيب بن أن ثا: حجاج عن بن جريج أخربين أبو الزبري 

سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أتردين عليه حديقته اليت أعطاك قالت نعم 
ما بلغ وزيادة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أما الزيادة فال ولكن حديقته فقالت نعم فأخذها له وخلى سبيلها فل

ذلك ثابت بن قيس بن مشاس رضي اهللا عنه قال قد قبلت قضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسعه أبو الزبري من 
  غري واحد وهذا أيضا مرسل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو احلسني حممد بن أمحد بن متيم األصم القنطري ببغداد أنا أبو جعفر  - ١٤٦٢٧
مد بن احلسن بن عطية بن سعد العويف قال حدثين أيب قال نا احلسني بن احلسن بن عطية عن حممد بن سعد بن حم

قال أرادت أخيت أن ختتلع من زوجها فأتت النيب صلى اهللا عليه و سلم مع زوجها : أبيه عن جده عن أيب سعيد 
قك قالت نعم وأزيده فقال هلا فذكرت له ذلك فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تردين عليه حديقته ويطل

الثانية تردين عليه حديقته ويطلقك قالت نعم وأزيده فقال هلا الثالثة قالت نعم وأزيده فخلعها فردت عليه حديقته 
  وزادته وكذلك رواه احلسن بن عمارة عن عطية واحلديث املرسل أصح 

د بن العباس البغوي نا أمحد بن منصور نا أخربنا أبو بكر بن احلارث أنا علي بن عمر احلافظ نا أمح - ١٤٦٢٨
يف املختلعة ختتلع مبا : حبان بن هالل نا مهام عن مطر عن ثابت عن عبد اهللا بن رباح أن عمر رضي اهللا عنه قال 

  دون عقاص رأسها 

احلسن أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم األردستاين أنا أبو نصر العراقي نا سفيان اجلوهري نا علي بن  - ١٤٦٢٩
أن امرأة نشزت من زوجها يف : نا عبد اهللا بن الوليد نا سفيان عن أيوب السختياين قال حدثين كثري موىل مسرة 

إمارة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فأمر هبا إىل بيت كثري الزبل فمكثت فيه ثالثة أيام مث أخرجها فقال هلا كيف 
  فقال عمر رضي اهللا عنه أخلعها ولو من قرطها رأيت قالت ما وجدت الراحة إال يف هذه األيام 

أن : قال ونا سفيان عن بن أيب ليلى عن احلكم بن عتيبة عن خيثمة عن عبد اهللا بن شهاب اخلوالين  - ١٤٦٣٠
امرأة طلقها زوجها على ألف درهم فرفع ذلك إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال باعك زوجك طالقا بيعا 

  وأجازه عمر 



أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر القطان نا إبراهيم بن احلارث نا حيىي بن أيب بكر نا أبو هالل نا عبد  - ١٤٦٣١
  إذا أراد النساء اخللع فال تكفروهن : اهللا بن بريدة قال قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

بيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو أخربنا أبو بكر بن احلسن نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الر - ١٤٦٣٢
أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر املزكي نا حممد بن إبراهيم نا بن بكري نا مالك عن نافع عن موالة لصفية بنت 

أهنا اختلعت من زوجها بكل شيء هلا فلم ينكر ذلك عبد اهللا بن عمر رضي اهللا : أيب عبيد امرأة عبد اهللا بن عمر 
  عنهما 

أخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف اإلسفرائيين هبا أنا أبو عمرو بن جنيد نا حممد بن إبراهيم البوشنجي  - ١٤٦٣٣
: نا أمية بن بسطام نا يزيد بن زريع نا روح عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت 

إين استأديت عليه عثمان رضي اهللا عنه فظلمين تزوجت بن عم يل فشقى يب وشقيت به وعين يب وعنيت به و
وظلمته وكثر علي وكثرت عليه وإهنا انفلتت مين كلمة أنا أفتدي مبايل كله قال قد قبلت فقال عثمان رضي اهللا 
عنه خذ منها قالت فانطلقت فدفعت إليه متاعي كله إال ثيايب وفراشي وأنه قال يل ال أرضى وإنه استأداين على 

هللا عنه فلما دنونا منه قال يا أمري املؤمنني الشرط أملك قال أجل فخذ منها متاعها كله حىت عقاصها عثمان رضي ا
   ٢قالت فانطلقت فدفعت إليه كل شيء حىت أجفت بيين وبينه الباب 

  باب الرجل يناهلا بضرب يف بعض ما متنعه من احلق مث خيالعها

بن حممد بن سختويه العدل ثنا هشام بن علي نا عبد اهللا بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين علي  - ١٤٦٣٤
أن حبيبة بنت : رجاء أنا سعيد بن سلمة بن أيب احلسام نا عبد اهللا بن أيب بكر عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها 

سهل تزوجت ثابت بن قيس بن مشاس فأصدقها حديقتني له وكان بينهما اختالف فضرهبا حىت بلغ أن كسر يدها 
جاءت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الفجر فوقفت له حىت خرج عليها فقالت يا رسول اهللا هذا مقام العائذ ف

من ثابت بن قيس بن مشاس قال ومن أنت قالت حبيبة بنت سهل قال ما شأنك تربت يداك قالت ضربين فدعا النيب 
له النيب صلى اهللا عليه و سلم ماذا أعطيتها قال  صلى اهللا عليه و سلم ثابت بن قيس فذكر ثابت ما بينهما فقال

قطعتني من خنل أو حديقتني قال فهل لك أن تأخذ بعض مالك وتترك هلا بعضه قال هل يصلح ذلك يا رسول اهللا 
   ٣قال نعم فأخذ إحدامها ففارقها مث تزوجها أيب بن كعب رضي اهللا عنه بعد ذلك فخرج هبا إىل الشام فتوفيت هناك 

  لع عند غري سلطانباب اخل

أخربنا عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين أنا حممد بن جعفر املزكي نا حممد بن إبراهيم البوشنجي نا  - ١٤٦٣٥
جاءت هي وعمها إىل عبد اهللا بن عمر وأخربته أهنا اختلعت من : بن بكري نا مالك عن نافع أن ربيع بنت معوذ 

 عنه فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره فقال عبد اهللا بن عمر رضي اهللا زوجها يف زمن عثمان بن عفان رضي اهللا
  عنهما عدهتا عدة املطلقة 



وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنا إمساعيل بن حممد الصفار نا سعدان بن نصر نا معمر بن سليمان عن  - ١٤٦٣٦
الية عثمان رضي اهللا عنه عند غري سلطان أن رجال خلع امرأته يف و: احلجاج عن بن شهاب عن عروة بن الزبري 

   ٤فأجازه عثمان رضي اهللا عنه 

  باب ما يكره للمرأة من مسألتها طالق زوجها

أخربنا أبو طاهر الفقيه نا أبو بكر حممد بن عمر بن حفص الزاهد نا السري بن خزمية نا موسى بن  - ١٤٦٣٧
أميا امرأة : ن ثوبان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إمساعيل نا وهيب نا أيوب عن أيب قالبة عن أيب أمساء ع

  سألت زوجها طالقا يف غري ما بأس فحرام عليها رائحة اجلنة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار نا إمساعيل بن إسحاق القاضي نا  - ١٤٦٣٨
  بنحوه : كره سليمان بن حرب نا محاد بن زيد عن أيوب فذ

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو عمرو بن مطر أنا أمحد بن احلسني بن نصر احلذاء أنا عبد األعلى بن  - ١٤٦٣٩
محاد النرسي نا وهيب بن خالد نا أيوب عن احلسن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٥املختلعات واملنتزعات هن املنافقات : 

  باب اخللع هل هو فسخ أو طالق

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار نا سعدان  - ١٤٦٤٠
سأل إبراهيم بن سعد بن عباس عن : بن نصر نا سفيان عن عمرو عن طاوس عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

اختلعت منه أيتزوجها قال بن عباس ذكر اهللا عز و جل الطالق يف أول اآلية  امرأة طلقها زوجها تطليقتني مث
وآخرها واخللع بني ذلك فليس اخللع بطالق ينكحها ورواه أيضا حبيب بن أيب ثابت وليث بن أيب سليم عن طاوس 

فليس عن بن عباس مبعناه خمتصرا وروى الشافعي عن سفيان عن عمرو عن عكرمة قال كل شيء أجازه املال 
  بطالق 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال نا أبو العباس هو األصم أنا الربيع بن  - ١٤٦٤١
سليمان أنا الشافعي رضي اهللا عنه أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جهمان موىل األسلميني عن أم بكرة 

سيد مث أتيا عثمان رضي اهللا عنه يف ذلك فقال هي تطليقة إال أن أهنا اختلعت من زوجها عبد اهللا بن أ: األسلمية 
تكون مسيت شيئا فهو ما مسيت وقد روي فيه حديث مسند مل يثبت إسناده وروي فيه عن علي وبن مسعود رضي 
اهللا عنهما قال بن املنذر وضعف أمحد يعين بن حنبل حديث عثمان وحديث علي وبن مسعود رضي اهللا عنهما يف 

  مها مقال وليس يف الباب أصح من حديث بن عباس يريد حديث طاوس عن بن عباس رضي اهللا عنهما إسناد

أخربنا أبو الفضل عمر بن إبراهيم بن إمساعيل اهلروي قدم علينا حاجا نا أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي  - ١٤٦٤٢
 خداش نا أبو عصام رواد بن اجلراح عن أخربين أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن نا عبد اهللا بن عبد الصمد بن أيب

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم جعل اخللع : عباد بن كثري عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما 



تطليقة بائنة تفرد به عباد بن كثري البصري وقد ضعفه أمحد بن حنبل وحيىي بن معني والبخاري وتكلم فيه شعبة بن 
ك ومذهب بن عباس وعكرمة خبالفه على أنه حيتمل أن يكون املراد به إذا نوى به طالقا أو احلجاج وكيف يصح ذل

   ٦ذكره واملقصود منه قطع الرجعة واهللا أعلم 

  باب املختلعة ال يلحقها الطالق

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا  - ١٤٦٤٣
يف املختلعة : افعي أنا مسلم بن خالد عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس وبن الزبري رضي اهللا عنهم أهنما قاال الش

يطلقها زوجها قاال ال يلزمها طالق ألنه طلق ما ال ميلك ومبعناه رواه سفيان الثوري عن بن جريج وهو قول احلسن 
  البصري 

قال الشافعي رمحه اهللا فسألته يعين بعض من : العباس أنا الربيع قال  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو - ١٤٦٤٤
خيالفه يف هذه املسألة هل يروى يف قوله خربا قال فذكر حديثا ال تقوم مبثله حجة عندنا وال عنده فقلت هذا عندنا 

قال الشعيب وإبراهيم وعندك غري ثابت قال فقد قال به بعض التابعني مسامها يف كتاب القضاء باليمني مع الشاهد ف
النخعي قال الشافعي قلت له وقول بعض التابعني عندك ال تقوم به احلجة لو مل خيالفهم غريهم قال الشيخ أما اخلرب 
الذي ذكر له فلم يقع لنا إسناده بعد لننظر فيه وقد طلبته من كتب كثرية صنفت يف احلديث فلم أجده ولعله أراد 

اده عن أيب الدرداء من قوله وفرج بن فضالة ضعيف يف احلديث أو ما روى عن ما روى عن فرج بن فضالة بإسن
   ٧رجل جمهول عن الضحاك بن مزاحم عن بن مسعود من قوله وهو منقطع وضعيف 

  باب ما يقع وما ال يقع على امرأته من طالقه

حممد بن يعقوب نا أبو عتبة ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال نا أبو العباس  - ١٤٦٤٥
يف رجل قال المرأته إذا : بقية عن سعد بن إبراهيم عن جده عن احلكم عن مقسم عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

جاء رمضان فأنت طالق ثالثا وبينه وبني رمضان ستة أشهر فندم فقال بن عباس يطلق واحدة فتقضي عدهتا قبل أن 
شاء وروينا عن احلسن البصري أنه قال فيمن قال المرأته إن كلم أخاه فامرأته  جييء رمضان فإذا مضى خطبها إن

   ٨طالق ثالثا فإن شاء طلقها واحدة مث تركها حىت تنقضي عدهتا فإذا بانت كلم أخاه مث يتزوجها بعد إن شاء 

  باب الطالق قبل النكاح

إمساعيل بن إسحاق القاضي نا مسلم بن إبراهيم أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل نا  - ١٤٦٤٦
ال طالق قبل : نا حسني املعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  النكاح 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قراءة وأبو حممد عبيد بن حممد بن حممد بن مهدي القشريي لفظا قاال نا أبو  - ١٤٦٤٧
عباس حممد بن يعقوب نا حيىي بن أيب طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد هو بن أيب عروبة عن مطر ح ال

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار نا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا نا مسلم هو بن إبراهيم نا 



ال : أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  هشام هو الدستوائي نا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن
طالق فيما ال ميلك وال عتق إال فيما ميلك هذا لفظ حديث هشام ويف رواية بن أيب عروبة قال ليس على الرجل 

طالق فيما ال ميلك وال بيع فيما ال ميلك وال عتق فيما ال ميلك رواه أبو داود يف كتاب السنن عن مسلم بن 
  عن هشام  إبراهيم

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك رمحه اهللا أنا عبد اهللا بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود  - ١٤٦٤٨
نا محاد بن سلمة عن حبيب املعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن رسول 

عد نكاح وال عتق إال بعد ملك رواه مجاعة عن عمرو بن شعيب ال طالق إال ب: اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  بعضهم قال عن جده كما قال مطر الوراق وبعضهم قال عن عبد اهللا بن عمرو كما قال حبيب املعلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا العباس حممد بن يعقوب يقول مسعت العباس بن حممد الدوري  - ١٤٦٤٩
  : ىي بن معني يقول عمرو بن شعيب ثقة يقول مسعت حي

مسعت أبا عبد اهللا احلافظ يقول مسعت أبا الوليد الفقيه يقول مسعت احلسن بن سفيان يقول مسعت  - ١٤٦٥٠
  : إسحاق بن راهويه يقول إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن بن عمر 

م أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين نا أبو أمحد حممد بن أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهي - ١٤٦٥١
عمرو بن شعيب بن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص : سليمان بن فارس قال قال حممد بن إمساعيل البخاري 

 رباح أبو إبراهيم السهمي القرشي مسع أباه وسعيد بن املسيب وطاوسا روى عنه أيوب وبن جريج وعطاء بن أيب
والزهري واحلكم وحيىي بن سعيد وعمرو بن دينار قال البخاري وقال أمحد بن سليمان مسعت معتمرا يقول قال أبو 
عمرو بن العالء كان قتادة وعمرو بن شعيب ال يعاب عليهما شيء إال أهنما كانا ال يسمعان شيئا إال حدثا به قال 

احلميدي وإسحاق بن إبراهيم حيتجون حبديث عمرو بن شعيب البخاري رأيت أمحد بن حنبل وعلي بن عبد اهللا و
  عن أبيه عن جده 

أخربنا أبو بكر بن احلارث أنا علي بن عمر احلافظ قال مسعت أبا بكر النيسابوري يقول قد صح مساع  - ١٤٦٥٢
احلج قال الشيخ وقد مضى يف كتاب : عمرو بن شعيب من أبيه شعيب ومساع شعيب من جده عبد اهللا بن عمرو 

يف باب وطء احملرم ويف كتاب البيوع يف كتاب اخليار ما دل على مساع شعيب من جده عبد اهللا بن عمرو إال أنه 
إذا قيل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فإنه يشبه أن يكون أريد عن جده حممد بن عبد اهللا بن عمرو وحممد بن 

لراوي عن جده عبد اهللا بن عمرو زال اإلشكال وصار عبد اهللا ليست له صحبة فيكون اخلرب مرسال وإذا قال ا
  احلديث موصوال واهللا أعلم وقد روي هذا احلديث من أوجه أخر 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار نا إبراهيم بن عبد السالم نا أبو  - ١٤٦٥٣
مد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه يرفعه بكر بن أيب شيبة نا وكيع عن بن أيب ذئب عن عطاء عن حم

  قال ال طالق قبل النكاح وال عتق قبل ملك : 



ورواه أبو بكر احلنفي عن بن أيب ذئب ثنا عطاء حدثين جابر قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ١٤٦٥٤
اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حممد  ال طالق ملن مل ميلك وال عتق ملن مل ميلك أخربناه أبو عبد: يقول 

  بن سنان القزاز نا أبو بكر احلنفي نا بن أيب ذئب فذكره وخالفه أبو داود الطيالسي فرواه كما 

حدثنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا بن أيب ذئب قال  - ١٤٦٥٥
ال طالق ملن مل ميلك وال : جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حدثين من مسع عطاء عن 

  عتاق ملن مل ميلك ورواه غريه أيضا عن حممد بن املنكدر عن جابر 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو نصر بن قتادة قاال نا حيىي بن منصور القاضي نا حممد بن إبراهيم  - ١٤٦٥٦
أبو عبد اهللا احلافظ نا حيىي بن منصور القاضي وحيىي بن حممد العنربي وأبو النضر الفقيه واحلسن بن ح وأخربنا 

يعقوب العدل وحممد بن جعفر املزكي قالوا نا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن سعيد العبدي نا أبو بكر عبد اهللا بن 
بن املنكدر وأنا مغضب فقلت آهللا أنت أحللت  يزيد الدمشقي نا صدقة بن عبد اهللا الدمشقي قال جئت حممد

للوليد بن يزيد أم سلمة قال أنا ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حدثين جابر بن عبد اهللا األنصاري رضي اهللا 
ال طالق ملن ال ميلك وال عتق ملن ال ميلك وروى ذلك من : عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  ر عن جابر رضي اهللا عنه وجه آخ

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن احلارث األصبهاين أنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن  - ١٤٦٥٧
حيان نا إبراهيم بن شريك نا أمحد بن يونس ثنا أبو بكر بن عياش عن حرام بن عثمان عن ابين جابر عبد الرمحن 

ال طالق قبل : عن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحممد عن أبيهما وأيب عتيق 
  النكاح وال عتق قبل ملك وال رضاع بعد فصال وال وصال وال صمت يوم إىل الليل 

وأخربنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا اليمان أبو حذيفة  - ١٤٦٥٨
مصعب فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان عن أيب عتيق عن جابر وأما اليمان فحدثنا عن أيب  وخارجة بن

ال رضاع بعد فصال وال يتم بعد احتالم : عبس عن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  وال عتق إال بعد ملك وال طالق إال بعد نكاح وذكر احلديث 

ا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي نا أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل نا وأخربن - ١٤٦٥٩
سعيد بن أيب مرمي نا عبد اجمليد بن عبد العزيز نا بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن معاذ بن جبل رضي 

د نكاح وال عتق إال بعد ملك وكذلك رواه عبد ال طالق إال بع: اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
الرمحن بن احلارث املخزومي عن طاوس وروينا ذلك أيضا يف الكتاب الذي كتبه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

لعمرو بن حزم وروي ذلك أيضا عن علي وبن عمر وبن عباس وعائشة وغريهم رضي اهللا عنهم عن النيب صلى اهللا 
  ل علي وبن عباس وعائشة رضي اهللا عنهم عليه و سلم وهو قو

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنا أبو سعيد بن األعرايب نا سعدان بن نصر نا معاذ  - ١٤٦٦٠
ال طالق إال من بعد نكاح ورواه : العنربي عن محيد الطويل عن احلسن بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال 



حلسن أن رجال سأل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال قلت إن تزوجت فالنة فهي طالق مبارك بن فضالة عن ا
  قال قال علي رضي اهللا عنه تزوجها فال شيء عليك 

وأخربنا أبو حممد بن يوسف أنا أبو سعيد بن األعرايب أنا احلسن بن حممد الزعفراين نا عبد اهللا بن بكر  - ١٤٦٦١
: بن مزاحم عن النزال بن سربة ومسروق بن األجدع أن عليا رضي اهللا عنه قال نا سعيد عن جويرب عن الضحاك 

  ال طالق إال بعد نكاح 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنا إمساعيل بن حممد الصفار نا سعدان بن نصر نا معاذ العنربي عن بن  - ١٤٦٦٢
  د نكاح وال عتاق إال من بعد ملك ال طالق إال من بع: جريج عن عطاء عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد عبيد بن حممد القشريي قاال نا أبو العباس هو األصم نا حيىي بن  - ١٤٦٦٣
: أيب طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما أنه 

  ن بعد النكاح قال إمنا الطالق م

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب نا الفضل بن عبد اجلبار نا علي بن  - ١٤٦٦٤
احلسن بن شقيق نا احلسني بن واقد وأبو محزة مجيعا عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

وإن يكن قاهلا فزلة من عامل يف الرجل يقول إن تزوجت فالنة فهي طالق قال  ما قاهلا بن مسعود رضي اهللا عنه: قال 
ومل يقل إذا طلقتم } يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن { اهللا تبارك وتعاىل 

  املؤمنات مث نكحتموهن 

عبيد نا عبيد بن شريك نا نعيم بن محاد نا محاد  حدثنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن - ١٤٦٦٥
ال طالق إال بعد : اخلياط من أهل بغداد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

نكاح كذا أتى به موقوفا وقد روي هبذا اإلسناد مرفوعا وروي عن بشر بن السري عن هشام بن سعد عن الزهري 
  يب صلى اهللا عليه و سلم مرسال عن عروة عن الن

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا  - ١٤٦٦٦
أن بن أخيه خطب ابنة : أبو صاحل عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين بن اهلاد عن املنذر بن علي بن أيب احلكم 

ض األمر فقال الفىت هي طالق إن نكحتها حىت آكل الغضيض والغضيض طلع النخل الذكر مث عم له فتشاجرا يف بع
ندموا على ما كان من األمر فقال املنذر أنا آتيكم من ذلك بالبيان قال فانطلقت إىل سعيد بن املسيب فقلت له إن 

حىت آكل الغضيض قال بن رجال من أهلي خطب ابنة عم له فشجر بينهم بعض األمر فقال هي طالق إن نكحتها 
املسيب ليس عليه شيء طلق ما ال ميلك مث إين سألت عروة بن الزبري عن ذلك فقال ليس عليه شيء طلق ما ال 

ميلك مث سألت أبا سلمة بن عبد الرمحن فقال ليس عليه شيء طلق ما ال ميلك مث سألت أبا بكر بن عبد الرمحن بن 
شيء طلق ما ال ميلك مث سألت عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود  احلارث بن هشام عن ذلك فقال ليس عليه

عن ذلك فقال ليس عليه شيء طلق ما ال ميلك مث سألت عمر بن عبد العزيز فقال هل سألت أحدا قال قلت نعم 
  فسماهم قال مث رجعت إىل القوم فأخربهتم مبا سألت عنه 



بد اهللا بن جعفر نا يعقوب بن سفيان حدثين سلمة نا عبد الرزاق وأخربنا أبو احلسني بن الفضل أنا ع - ١٤٦٦٧
عن معمر قال كتب الوليد بن يزيد إىل أمراء األمصار أن يكتبوا إليه بالطالق قبل النكاح وكان قد ابتلي بذلك 

فكتب إىل عامله باليمن فدعا بن طاوس وإمساعيل بن شروس ومساك بن الفضل فأخربهم بن طاوس عن أبيه 
ال طالق قبل النكاح قال مث قال : اعيل بن شروس عن عطاء بن أيب رباح ومساك عن وهب بن منبه أهنم قالوا وإمس

مساك من عنده إمنا النكاح عقدة تعقد والطالق حيلها وكيف حتل عقدة قبل أن تعقد فأعجب الوليد من قوله وأخذ 
  به وكتب إىل عامله باليمن أن يستعمله على القضاء 

ربنا أبو حممد عبد اهللا بن علي بن أمحد املعاذي أنا أبو علي حممد بن أمحد الصواف البغدادي نا أخ - ١٤٦٦٨
احلسن بن علي القطان ثنا عباد بن موسى ثنا إمساعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن علي بن حسني قال 

اهللا تعاىل ورواه سليمان بن أيب املغرية عن إذا قال الرجل يوم أتزوج فالنة فهي طالق فليس بشيء قال الشيخ رمحه : 
بن املسيب وعلي بن حسني ورواه قتادة عن احلسن وبن املسيب وعطاء وعكرمة ورواه عبد امللك عن سعيد بن 
جبري ورواه عمرو بن دينار عن أيب الشعثاء ورواه أسامة بن زيد عن نافع بن جبري وحممد بن كعب القرظي وقال 

سألت سعيد بن املسيب وجماهد أو عطاء عن رجل قال يوم أتزوج فالنة فهي طالق قالوا  احلسن بن رواح الضيب
إذا { باب إباحة الطالق قال اهللا جل ثناؤه  ٩ليس بشيء وقال سعيد بن املسيب يا بن أخي أيكون سيل قبل مطر 

س حممد بن يعقوب ثنا اخلضر أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العبا - ١٤٦٦٩} طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن 
بن أبان اهلامشي نا حيىي بن آدم نا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة عن صاحل بن صاحل عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طلق حفصة مث راجعها وكذلك : جبري عن بن عباس عن عمر رضي اهللا عنه 
  رواه غريه عن حيىي بن آدم 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر األصبهاين نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا بن أيب ذئب  - ١٤٦٧٠
كانت يل : عن احلارث يعين بن عبد الرمحن بن أيب ذباب عن محزة بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه رضي اهللا عنه قال 

أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر ذلك له فقال امرأة كنت أحبها وكان أيب يكرهها فقال يل طلقها فأبيت ف
   ١٠طلقها فطلقتها 

  باب ما جاء يف كراهية الطالق

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا كثري بن عبيد نا حممد بن خالد عن  - ١٤٦٧١
أبغض : لنيب صلى اهللا عليه و سلم قال معرف بن واصل عن حمارب بن دثار عن بن عمر رضي اهللا عنهما أن ا

  احلالل إىل اهللا الطالق 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه نا حممد بن عثمان بن أيب شيبة نا أمحد بن  - ١٤٦٧٢
ف عن حمارب قال يونس ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا أمحد بن يونس نا معر

ما أحل اهللا شيئا أبغض إليه من الطالق هذا حديث أيب داود وهو مرسل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ويف رواية بن أيب شيبة عن عبد اهللا بن عمر موصوال وال أراه حفظه 



نا إبراهيم بن احلارث  وأخربنا أبو طاهر الفقيه من أصل مساعه أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان - ١٤٦٧٣
تزوج رجل على عهد رسول اهللا صلى : البغدادي نا حيىي بن بكري نا معرف بن واصل حدثين حمارب بن دثار قال 

اهللا عليه و سلم امرأة فطلقها فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم أتزوجت قال نعم قال مث ماذا قال مث طلقت قال 
ك الرجل قال مث تزوج امرأة أخرى فطلقها فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم أمن ريبة قال ال قال قد يفعل ذل

مثل ذلك قال معرف فما أدري أعند هذا أو عند الثالثة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنه ليس شيء من 
  وصوال خمتصرا احلالل أبغض إىل اهللا من الطالق ورواه عبيد اهللا بن الوليد الوصايف عن حمارب عن بن عمر م

أخربنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب نا أبو داود ثنا زهري عن أيب إسحاق  - ١٤٦٧٤
ما بال : عن أيب بردة قال كان رجل يقول قد طلقتك قد راجعتك فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  رجال يلعبون حبدود اهللا هذا مرسل 

قد أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق نا أبو علي حامد بن حممد بن عبد اهللا اهلروي أنا علي بن عبد و - ١٤٦٧٥
العزيز نا أبو حذيفة موسى بن مسعود نا سفيان الثوري عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أيب موسى رضي اهللا عنه 

  اهللا طلقتك راجعتك طلقتك راجعتك  ما بال أقوام يلعبون حبدود: قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا حممد بن أيب بكر  - ١٤٦٧٦
ما بال رجال وقال يقول أحدكم قد طلقتك قد : نا مؤمل بن إمساعيل نا سفيان فذكره موصوال إال أنه قال 

  أو كره إيقاعه يف كل وقت من غري مراعاة لوقته املسنون  راجعتك وكأنه كره االستكثار منه

فقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا العباس بن حممد الدوري نا مالك بن  - ١٤٦٧٧
ي عن إمساعيل نا عبد السالم بن حرب عن أيب خالد الداالين عن أيب العالء األودي عن محيد بن عبد الرمحن احلمري

مل يقول أحدكم المرأته قد طلقتك قد : أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
  راجعتك ليس هذا بطالق املسلمني طلقوا املرأة يف قبل طهرها 

ا علي بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو سهل أمحد بن حممد بن زياد النحوي نا حيىي بن جعفر ن - ١٤٦٧٨
كان بني أيب طلحة وأم سليم رضي اهللا عنهما كالم : عاصم نا محيد الطويل عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال 

   ١١فأراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إن طالق أم سليم حلوب 

  ال اهللا تباركباب ما جاء يف طالق السنة وطالق البدعة قال الشافعي ق

أخربنا أبو  - ١٤٦٧٩وقرئت لقبل عدهتن ومها ال خيتلفان يف معىن } إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن { وتعاىل 
عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حممد بن 

جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع عبد الرمحن بن أمين موىل عزة يسأل بن عمر إسحاق الصغاين نا حجاج قال قال بن 
كيف ترى يف رجل طلق امرأته حائضا قال طلق عبد اهللا بن عمر امرأته وهي حائض على : وأبو الزبري يسمع قال 

هللا بن عمر طلق عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسأل عمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إن عبد ا



امرأته وهي حائض فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم لرياجعها فردها علي وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال 
بن عمر وقرأ النيب صلى اهللا عليه و سلم يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن يف قبل عدهتن رواه مسلم يف 

  حممد  الصحيح عن هارون بن عبد اهللا عن حجاج بن

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حممد بن  - ١٤٦٨٠
إسحاق نا عبد اهللا بن يوسف أنا مالك عن عبد اهللا بن دينار قال مسعت عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

  ن لقبل عدهتن قرأ يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوه: 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن قاال نا أبو العباس نا حممد أنا أمحد بن إسحاق  - ١٤٦٨١
كان يقرأ هذا احلرف فطلقوهن قبل عدهتن أو لقبل : احلضرمي أنا محاد بن سلمة عن أيوب عن جماهد أن بن عباس 

  عدهتن 

و بكر القطان نا علي بن احلسن اهلاليل أنا أبو عاصم النبيل نا بن جريج أخربنا أبو طاهر الفقيه نا أب - ١٤٦٨٢
  كان جماهد يقرؤها هكذا يعين لقبل عدهتن : قال 

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان  - ١٤٦٨٣
هللا احلافظ نا حممد بن يعقوب هو الشيباين نا حممد بن عبد السالم وحممد بن أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو عبد ا

طلق امرأته وهي حائض يف عهد رسول : عمرو قاال نا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أنه 
م عن ذلك فقال له اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسأل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مره فلرياجعها مث ليتركها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر مث إن شاء أمسك بعد وإن 
شاء طلق قبل أن ميس فتلك العدة اليت أمر اهللا عز و جل أن يطلق هلا النساء ويف رواية الشافعي مث ليمسكها بدل 

لبخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن قوله مث ليترك ومل يقل بعد رواه ا
  حيىي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن  - ١٤٦٨٤
طلقت امرأيت على : عمر قال  بن علي بن عفان نا حممد بن عبيد الطنافسي عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن

عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهي حائض فذكر ذلك عمر رضي اهللا عنه لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مره فلرياجعها حىت تطهر مث حتيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن 

هنا العدة اليت أمر اهللا تعاىل أن تطلق هلا النساء فقلت لنافع ما صنعت التطليقة قال شاء قبل أن جيامعها أو ميسكها فإ
  واحدة اعتدت هبا أخرجه مسلم يف الصحيح من أوجه عن عبيد اهللا بن عمر 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا قتيبة نا الليث ح وأخربنا أبو عبد اهللا  - ١٤٦٨٥
حلافظ نا أبو احلسني بن منصور نا جعفر بن حممد بن احلسني ثنا حيىي بن حيىي أنا الليث بن سعد عن نافع عن بن ا

طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن : عمر رضي اهللا عنهما أنه 
لها حىت تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها يراجعها مث ميسكها حىت تطهر مث حتيض عنده حيضة أخرى مث ميه



فليطلقها حني تطهر من قبل أن جيامعها فتلك العدة اليت أمر اهللا أن يطلق هلا النساء لفظ حديث حيىي رواه مسلم يف 
  الصحيح عن حيىي بن حيىي ورواه البخاري ومسلم عن قتيبة عن الليث 

احلسن علي بن حممد بن سختويه نا أمحد بن إبراهيم بن ملحان  أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ نا أبو - ١٤٦٨٦
أنه طلق امرأته : نا بن بكري نا الليث حدثين عقيل عن بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا أن عبد اهللا بن عمر أخربه 

قال  وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتغيظ فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لرياجعها مث ليمسكها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها 

  طاهرا قبل أن ميسها فتلك العدة كما أمر اهللا عز و جل رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري 

حلافظ ببغداد قال قرئ علي أيب علي حممد بن أمحد أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب اخلوارزمي ا - ١٤٦٨٧
بن احلسن الصواف وأنا أمسع حدثكم جعفر بن حممد الفريايب نا حممد بن املصفى نا حممد بن حرب ثنا الزبيدي عن 

أنه سئل عن طالق السنة للعدة فقال أخربين سامل بن عبد اهللا أن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال : الزهري 
امرأيت يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول اهللا صلى اهللا عليه و  طلقت

سلم فتغيظ على يف ذلك وقال لرياجعها مث ميسكها حىت حتيض حيضة وتطهر فإن شاء أن يطلقها طاهرا قبل أن 
  وحسبت هلا التطليقة اليت طلقتها ميسها فذلك الطالق للعدة كما أمر اهللا تعاىل قال عبد اهللا فراجعتها 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد أنا حممد بن أمحد بن زهري نا إسحاق بن منصور نا يزيد  - ١٤٦٨٨
  بإسناده حنوه رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن منصور : بن عبد ربه نا حممد بن حرب 

احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري نا  وأخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن - ١٤٦٨٩
حممد بن حيىي وأبو األزهر قاال نا يعقوب بن إبراهيم نا بن أخي الزهري عن عمه قال أخربين سامل بن عبد اهللا بن 

م فتغيظ طلقت امرأيت وهي حائض فذكر عمر لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: عمر أن عبد اهللا بن عمر قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال لرياجعها مث ليمسكها حىت حتيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها اليت طلقها 
فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن ميسها فذلك الطالق للعدة كما أمر اهللا عز و جل 

جعها عبد اهللا كما أمره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه وكان عبد اهللا طلقها تطليقة فحسبت من طالقها ورا
  مسلم يف الصحيح عن عبد بن محيد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن احلسن بن احلسني بن منصور نا احلسني بن أيب  - ١٤٦٩٠
بن أمحد بن عبدان أنا سليمان بن أمحد بن أيوب نا احلضرمي ثنا األحوص نا أبو بكر بن أيب شيبة ح وأخربنا علي 

أنه طلق : عثمان بن أيب شيبة قاال نا وكيع عن سفيان عن حممد بن عبد الرمحن موىل أيب طلحة عن سامل عن بن عمر 
حامال  امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال مره فلرياجعها مث ليطلقها طاهرا أو

  رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

حدثنا أبو نصر حممد بن علي بن حممد الشريازي الفقيه نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب األخرم نا  - ١٤٦٩١
جعفر بن حممد وحممد بن إمساعيل قاال نا حممد بن عثمان بن كرامة نا خالد بن خملد حدثين سليمان بن بالل قال 



طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رضي اهللا عنه عن : عبد اهللا بن دينار عن بن عمر رضي اهللا عنهما أنه  حدثين
ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال مره فلرياجعها حىت تطهر مث حتيض حيضة أخرى مث تطهر مث يطلق بعد 

  بن خملد أو ميسك رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن عثمان بن حكيم عن خالد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا احلسن بن علي بن عفان نا بن منري عن  - ١٤٦٩٢
يف قوله فطلقوهن لعدهتن قال : األعمش عن مالك بن احلارث عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد اهللا بن مسعود 

  د تبني ومل أجده يف الروايات احملفوظة طاهرا من غري مجاع زاد فيه بعض الرواة أو عند حبل ق

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد نا إمساعيل بن حممد الصفار نا أمحد بن  - ١٤٦٩٣
: منصور الرمادي نا عبد الرزاق أخربين عمي وهب بن نافع نا عكرمة أنه مسع بن عباس رضي اهللا عنهما يقول 

عة وجوه وجهان حالل ووجهان حرام فأما احلالل فإن يطلقها طاهرا من غري مجاع أو يطلقها حامال الطالق على أرب
  مستبينا محلها وأما احلرام فإن يطلقها حائضا أو يطلقها حني جيامعها ال يدري اشتمل الرحم على ولد أم ال 

احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين  أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنا أبو سعيد بن األعرايب نا - ١٤٦٩٤
ما طلق : نا يزيد بن هارون أنا هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن عبيدة السلماين عن علي رضي اهللا عنه قال 

   ١٢رجل طالق السنة فيندم أبدا 

  باب الطالق يقع على احلائض وإن كان بدعيا

الطالق يقع على احلائض ألنه إمنا يؤمر باملراجعة من لزمه قال الشافعي رمحه اهللا بني يعين يف حديث بن عمر أن 
الطالق فأما من مل يلزمه الطالق فهو حباله قبل الطالق قال الشيخ قد ذكرنا حديث سامل ونافع وعبد اهللا بن دينار 

  عن بن عمر 

ري بن خزمية نا حجاج وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب األصم إمالء نا الس - ١٤٦٩٥
سألت بن عمر قلت : بن منهال نا يزيد بن إبراهيم التستري حدثين حممد بن سريين حدثين يونس بن جبري قال 

رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف عبد اهللا بن عمر قلت نعم قال فإن عبد اهللا بن عمر طلق امرأته وهي 
عليه و سلم فسأله فأمره أن يراجعها مث يطلقها يف قبل عدهتا قال حائض فأتى عمر رضي اهللا عنه النيب صلى اهللا 

قلت فيعتد هبا قال نعم قال أرأيت ان عجز واستحمق رواه البخاري يف الصحيح عن حجاج بن منهال إال أنه قال 
  قلت فيعتد بتلك التطليقة قال أرأيت ان عجز واستحمق 

ر بن إسحاق أنا حممد بن أيوب أنا أبو الربيع ومسدد قاال نا محاد وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بك - ١٤٦٩٦
سألت بن عمر قلت رجل طلق امرأته وهي حائض : بن زيد عن أيوب عن حممد بن سريين عن يونس بن جبري قال 

د قال تعرف بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمره أن يراجعها قلت فيعت
  بتلك التطليقة قال فمه أرأيت ان عجز واستحمق رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الربيع 



أخربنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا شعبة ح وأخربنا حممد  - ١٤٦٩٧
بن حممد نا بشر بن عمر نا شعبة ح  بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو عمرو عثمان بن أمحد الدقاق ببغداد أنا عبد امللك

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أمحد بن سلمة نا حممد بن بشار نا حممد بن جعفر نا شعبة 
قال طلقت امرأيت وهي حائض فأتى عمر بن اخلطاب : عن قتادة قال مسعت يونس بن جبري قال مسعت بن عمر 

ى اهللا عليه و سلم فذكر ذلك له فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم لرياجعها فإذا طهرت رضي اهللا عنه النيب صل
فليطلقها قال فقلت البن عمر فاحتسبت هبا قال فما مينعه أرأيت ان عجز واستحمق لفظ حديث غندر رواه 

  البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب عن شعبة ورواه مسلم عن حممد بن بشار 

نا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان نا علي بن احلسن نا حجاج بن منهال نا وأخرب - ١٤٦٩٨
يقول طلقت امرأيت وهي حائض قال فذكر ذلك عمر : شعبة بن احلجاج أخربين أنس بن سريين قال مسعت بن عمر 

ت له يعين البن عمر حيتسب هبا قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم قال فقال لرياجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقل
  فمه رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب عن شعبة وأخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه نا عبد امللك بن حممد الرقاشي ثنا بشر  - ١٤٦٩٩
يا : فذكره بنحوه غري أنه قال فليطلقها إن شاء قال فقال عمر رضي اهللا عنه بن عمر نا شعبة عن أنس بن سريين 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفتحتسب بتلك التطليقة قال نعم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حممد بن  - ١٤٧٠٠
بن عبيد نا عبد امللك بن أيب سليمان ح وأنا أبو عبد اهللا أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب نا  إسحاق الصغاين أنا يعلى

سألت بن عمر عن : جعفر بن حممد حدثين حيىي بن حيىي أنا خالد بن عبد اهللا عن عبد امللك عن أنس بن سريين قال 
فذكره للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال  امرأته اليت طلق فقال طلقتها وهي حائض فذكر ذلك لعمر رضي اهللا عنه

مره فلرياجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها مث طلقتها لطهرها قلت فاعتدت بتلك التطليقة اليت 
  طلقت وهي حائض قال ما يل ال أعتد هبا وإن كنت عجزت واستحمقت رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

عبد اهللا احلافظ أنا حممد بن يعقوب أبو عبد اهللا نا إبراهيم بن أيب طالب نا حممد بن أخربنا حممد بن  - ١٤٧٠١
سئل عن رجل طلق امرأته حائضا : رافع نا عبد الرزاق أنا بن جريج أخربين بن طاوس عن أبيه أنه مسع بن عمر 

هللا عنه إىل النيب صلى اهللا فقال أتعرف عبد اهللا بن عمر فقال نعم قال فإنه طلق امرأته حائضا فذهب عمر رضي ا
عليه و سلم فأخربه اخلرب فأمره أن يرجتعها قال مل أمسعه يزيد على ذلك ألبيه رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن 

  إبراهيم عن عبد الرزاق 

بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حممد - ١٤٧٠٢
طلق امرأته وهي حائض فأمره النيب صلى اهللا عليه : إسحاق نا قبيصة نا سفيان عن منصور عن أيب وائل أن بن عمر 

  و سلم أن يراجعها حىت تطهر فإذا طهرت طلقها 



أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب طاهر الدقاق ببغداد نا أمحد بن سلمان نا أمحد بن زهري بن  - ١٤٧٠٣
طلق بن عمر : نا حممد بن سابق أبو جعفر إمالء من كتابه نا شيبان بن عبد الرمحن عن فراس عن عامر قال  حرب

امرأته وهي حائض واحدة فانطلق عمر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربه فأمره إذا طهرت أن يراجعها مث 
  رة يستقبل الطالق يف عدهتا مث حتتسب بالتطليقة اليت طلق أول م

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال نا أبو العباس األصم نا حممد بن إسحاق  - ١٤٧٠٤
أنه طلق امرأته يف حيضتها قال فأمره رسول اهللا : أنا علي بن معبد نا أبو املليح عن ميمون بن مهران عن بن عمر 

  طهرت فإن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن جيامع  صلى اهللا عليه و سلم أن يرجتعها حىت تطهر فإذا

أخربنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا بن أيب ذئب عن نافع  - ١٤٧٠٥
طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر رضي اهللا عنه النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر : عن بن عمر رضي اهللا عنه أنه 

فجعلها واحدة قال البخاري وقال أبو معمر نا عبد الوارث أخربناه أيوب عن سعيد بن جبري عن بن عمر ذلك له 
  رضي اهللا عنه قال حسبت على بتطليقة 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا أمحد بن صاحل ثنا عبد الرزاق أنا بن  - ١٤٧٠٦
مسع عبد الرمحن بن أمين موىل عروة يسأل بن عمر وأبو الزبري يسمع قال كيف ترى يف  جريج أخربين أبو الزبري أنه

طلق عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما امرأته وهي حائض على عهد رسول اهللا صلى : رجل طلق امرأته حائضا قال 
د اهللا بن عمر طلق امرأته اهللا عليه و سلم فسأل عمر رضي اهللا عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له عب

وهي حائض قال عبد اهللا فردها علي ومل يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال بن عمر وقرأ النيب 
صلى اهللا عليه و سلم يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن أي يف قبل عدهتن رواه مسلم يف الصحيح عن 

ال مسلم أخطأ حيث قال عروة إمنا هو موىل عزة وأخرجه مسلم من حديث حجاج حممد بن رافع عن عبد الرزاق ق
بن حممد وأيب عاصم عن بن جريج وفيه قال النيب صلى اهللا عليه و سلم لرياجعها فردها وهو يف رواية بعضهم عن 

  عبد الرزاق قال فقال يل راجعها فردها علي ومل يرها شيئا 

قال الشافعي : فظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان قال أخربنا أبو عبد اهللا احلا - ١٤٧٠٧
رضي اهللا عنه وحديث أيب الزبري شبيه به يعين مبا روى نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف األمر 

يقال به إذا خالفه قال بالرجعة قال الشافعي ونافع أثبت عن بن عمر من أيب الزبري واألثبت من احلديثني أوىل أن 
وقد وافق نافع غريه من أهل الثبت يف احلديث فقيل له أحسبت تطليقة بن عمر على عهد النيب صلى اهللا عليه و 

الطالق مرتان { سلم تطليقة قال فمه وإن عجز يعين اهنا حسبت والقرآن يدل على أهنا حتسب قال اهللا تعاىل 
صص طالقا دون طالق مث ساق الكالم إىل أن قال وقد حيتمل أن يكون مل خي} فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان 

مل حتسب شيئا صوابا غري خطأ كما يقال للرجل أخطأ يف فعله وأخطأ يف جواب أجاب به مل يصنع شيئا يعين مل يصنع 
  شيئا صوابا 

قال األحاديث كلها على أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود هو السجستاين  - ١٤٧٠٨
  : خالف ما قال أبو الزبري 



أخربنا أبو الفوارس احلسن بن أمحد بن أيب الفوارس أخو الشيخ أيب الفتح احلافظ رمحه اهللا ببغداد نا  - ١٤٧٠٩
أبو بكر أمحد بن جعفر بن حممد بن سلم نا أبو جعفر بن حممد بن يوسف ثنا أبو الصلت إمساعيل بن أيب أمية الذارع 
من حفظه ثنا محاد بن زيد نا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال مسعت معاذ بن جبل رضي اهللا عنه يقول 

  من طلق للبدعة ألزمناه بدعته : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي انا أبو احلسن الدارقطين احلافظ قال إمساعيل بن أيب أمية البصري  - ١٤٧١٠
   ١٣: متروك احلديث 

  باب االختيار للزوج أن ال يطلق إال واحدة

له  قال الشافعي رمحه اهللا لتكون له الرجعة يف املدخول هبا ويكون خاطبا يف غري املدخول هبا ومىت نكحت بقيت
عليها اثنتان من الطالق وال حيرم عليه أن يطلق اثنتني وال ثالثا ألن اهللا تعاىل جل ثناؤه أباح الطالق على أهله وما 
أباح فليس مبحظور على أهله وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علم عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما موضع 

  علمه إن شاء اهللا إياه الطالق ولو كان يف عدد الطالق مباح وحمظور 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنا احلسن بن سفيان نا حممد بن عبد اهللا بن  - ١٤٧١١
منري ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه أنا أبو داود نا عثمان بن أيب شيبة قاال نا وكيع عن سفيان 

أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر بن : ن موىل آل طلحة عن سامل عن بن عمر عن حممد بن عبد الرمح
اخلطاب رضي اهللا عنه للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال مره فلرياجعها مث ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل رواه 

  مسلم يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن منري واحتج الشافعي أيضا هبا 

نا أبو زكريا بن أيب إسحاق نا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا الشافعي نا مالك حدثين بن شهاب أخرب - ١٤٧١٢
فذكر احلديث يف اللعان قال سهل فلما فرغا من تالعنهما : أن سهل بن سعد الساعدي أخربه أن عومير العجالين 

يأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  قال عومير كذبت عليها يا رسول اهللا إن أمسكتها فطلقها ثالثا قبل أن
يف الكتاب فقد طلق عومير ثالثا بني يدي النيب صلى اهللا عليه و سلم ولو كان ذلك حمرما لنهاه عنه وقال إن 

الطالق وإن لزمك فأنت عاص بأن جتمع ثالثا فافعل كذا قال الشيخ ويف رواية بن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب 
و سلم قال للمتالعنني حسابكما على اهللا أحدكما كاذب ال سبيل لك عليها وليس ذلك يف رواية صلى اهللا عليه 

سهل بن سعد وال الطالق الثالث يف رواية بن عمر واحتج الشافعي رمحه اهللا أيضا حبديث فاطمة بنت قيس أن أبا 
  اهللا عليه و سلم هنى عن ذلك عمرو بن حفص طلقها البتة يعين واهللا أعلم ثالثا فلم يبلغنا أن النيب صلى 

وقد حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا أنا أبو حامد بن الشرقي نا أمحد بن  - ١٤٧١٣
حفص بن عبد اهللا حدثين أيب حدثين إبراهيم بن طهمان عن حصني بن عبد الرمحن عن الشعيب عن فاطمة بنت قيس 

فرفع ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم جيعل هلا سكين وال نفقة وأمرها  طلقين زوجي ثالثا: أهنا قالت 
أن تعتد عند بن أم مكتوم ويف رواية عروة بن الزبري عن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول اهللا زوجي طلقين 

  ثالثا فأخاف أن يقتحم فأمرها فتحولت 



ن علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري نا أبو عبد اهللا حممد وأخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد ب - ١٤٧١٤
: بن يعقوب بن األخرم نا حيىي بن حممد نا مسدد نا حيىي حدثين عبيد اهللا حدثين القاسم عن عائشة رضي اهللا عنها 

سلم أحتل أن رجال طلق امرأته ثالثا فتزوجها رجل آخر فطلقها قبل أن ميسها فسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
لألول قال ال حىت يذوق عسيلتها كما ذاق األول رواه البخاري يف الصحيح عن بندار ورواه مسلم عن حممد بن 
املثىن كالمها عن حيىي بن سعيد القطان قال الشافعي رمحه اهللا وطلق ركانة امرأته البتة وهي حتتمل واحدة وحتتمل 

يته وأحلفه عليها ومل نعلمه هنى أن يطلق البتة يريد هبا ثالثا وطلق الثالث فسأله النيب صلى اهللا عليه و سلم عن ن
  عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه امرأته ثالثا 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ أنا أبو عبيد القاسم بن إمساعيل نا حممد بن  - ١٤٧١٥
أنه ذكر : املبارك عن حممد بن راشد نا سلمة بن أيب سلمة عن أبيه عبد امللك بن زجنويه نا نعيم بن محاد عن بن 

عنده أن الطالق الثالث مبرة مكروه فقال طلق حفص بن عمرو بن املغرية فاطمة بنت قيس بكلمة واحدة ثالثا فلم 
ذلك عليه يبلغنا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم عاب ذلك عليه وطلق عبد الرمحن بن عوف امرأته ثالثا فلم يعب 

أحد وكذلك رواه شيبان بن فروخ عن حممد بن راشد واحتج الشافعي رمحه اهللا يف ذلك أيضا مبا رواه بإسناده عن 
بن عباس وأيب هريرة وعبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهم فيمن طلق امرأته ثالثا قبل أن يدخل هبا ال 

وال أبو هريرة عليه أن يطلق ثالثا ومل يقل له عبد اهللا بن  ينكحها حىت تنكح زوجا غريه قال وما عاب بن عباس
  عمرو بئس ما صنعت حني طلقت ثالثا قال الشيخ وتلك اآلثار ترد بعد هذا إن شاء اهللا 

وأما احلديث الذي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو  - ١٤٧١٦
مد بن يعقوب نا حممد بن إسحاق الصغاين نا معلي بن منصور ثنا شعيب بن رزيق أن عطاء قالوا نا أبو العباس حم

أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض مث أراد أن يتبعها : اخلرساين حدثه عن احلسن قال حدثنا عبد اهللا بن عمر 
فقال يا بن عمر ما هكذا أمرك اهللا تطليقتني أخريني عند القرئني الباقيني فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء قال فأمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فراجعتها مث قال إذا طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت يا رسول اهللا أفرأيت لو أين طلقتها ثالثا كان حيل يل 

منك وتكون معصية هذه الزيادات اليت أتى هبا عن عطاء اخلرساين ليست يف رواية غريه  أن أراجعها قال كانت تبني
وقد تكلموا فيه ويشبه أن يكون قوله وتكون معصية راجعا إىل إيقاع ما كان يوقعه من الطالق الثالث يف حال 

  احليض واهللا أعلم 

الشيباين نا حممد بن شاذان وأمحد بن سلمة قاال ثنا وهكذا ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو عبد اهللا  - ١٤٧١٧
طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول اهللا صلى اهللا : قتيبة بن سعيد نا الليث عن نافع عن بن عمر أنه 

عليه و سلم أن يراجعها مث ميسكها حىت تطهر مث حتيض عنده حيضة أخرى مث ميهلها حىت تطهر من حيضتها فإن أراد 
أن يطلقها فليطلقها حني تطهر من قبل أن جيامعها فتلك العدة اليت أمر اهللا عز و جل أن يطلق هلا النساء وكان بن 
عمر إذا سئل عن ذلك قال ألحدهم ان كنت طلقتها ثالثا فقد حرمت عليك حىت تنكح زوجا غريك وعصيت اهللا 

لصحيح عن قتيبة قال البخاري وزاد فيه غريه عن عز و جل فيما أمرك من طالق امرأتك رواه البخاري ومسلم يف ا
  الليث عن نافع قال قال بن عمر رضي اهللا عنه لو طلقت مرة أو مرتني كان النيب صلى اهللا عليه و سلم أمرين هبذا 



أن : أخربناه علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد نا بن ملحان نا حيىي بن بكري نا الليث عن نافع  - ١٤٧١٨
اهللا طلق امرأته وهي حائض فذكر احلديث قال وكان عبد اهللا إذا سئل عن ذلك قال ألحدهم أما أنت لو  عبد

طلقت امرأتك مرة أو مرتني فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرين هبذا وإن كنت طلقتها ثالثا فقد حرمت 
يعين واهللا أعلم ال رجعة يف الثالث وإمنا عليك حىت تنكح زوجا غريك وعصيت اهللا فيما أمرك به من طالق امرأتك 

الرجعة يف املرة واملرتني يعين يف التطليقة والتطليقتني وقوله وعصيت اهللا فيما أمرك من طالق امرأتك يعين حني 
طلقتها يف حال احليض فيكون قوله هذا راجعا إىل أصل املسألة وأما التفصيل فإنه ألجل إثبات الرجعة وقطعها ال 

ملعصية بأحدمها دون اآلخر واهللا أعلم وأما قوله يف رواية نافع مث ميسكها حىت تطهر مث حتيض عنده حيضة لتعليق ا
أخرى مث ميهلها حىت تطهر من حيضتها فقد قال الشافعي حيتمل أن يكون إمنا أراد بذلك االسترباء أن يكون 

تطليقها وهي تعلم عدهتا احلمل هي أم احليض يستربئها بعد احليضة اليت طلقها فيها بطهر تام مث حيض تام ليكون 
وليكون يطلق بعد علمه حبمل وهو غري جاهل مبا صنع أو يرغب فيمسك للحمل وليكون أن كانت سألت الطالق 

غري حامل أن تكف عنه حامال مث ساق كالمه إىل أن قال مع أن غري نافع إمنا روي عن بن عمر حىت تطهر من 
إن شاء أمسكها وإن شاء طلق رواه يونس بن جبري وأنس بن سريين وسامل بن عبد اهللا  احليضة اليت طلقها فيها مث

وغريه خالف رواية نافع قال الشيخ الرواية يف ذلك عن سامل بن عبد اهللا خمتلفة فأما عن غريه فعلى ما قال الشافعي 
  رمحه اهللا 

اود السجستاين قال روي هذا احلديث عن بن أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو د - ١٤٧١٩
عمر يونس بن جبري وأنس بن سريين وسعيد بن جبري وزيد بن أسلم وأبو الزبري ومنصور عن أيب وائل معناهم كلهم 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمره أن يراجعها حىت تطهر مث إن شاء طلق وإن شاء أمسك وكذلك رواه حممد بن : 
سامل عن بن عمر وأما رواية الزهري عن سامل عن بن عمر ورواية نافع عن بن عمر أن النيب صلى عبد الرمحن عن 

  اهللا عليه و سلم أمره أن يراجعها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر مث إن شاء طلق أو أمسك 

ن مسعدة نا وأما األثر الذي أخربنا أبو علي الروذباري انا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا محيد ب - ١٤٧٢٠
كنت عند بن عباس رضي اهللا عنهما فجاءه رجل فقال إنه : إمساعيل أنا أيوب عن عبد اهللا بن كثري عن جماهد قال 

طلق امرأته ثالثا قال فسكت حىت ظننا أنه رادها إليه مث قال ينطلق أحدكم فريكب احلموقة مث يقول يا بن عباس يا 
اهللا جيعل له خمرجا وانك مل تتق اهللا فال أجد لك خمرجا عصيت ربك بن عباس وان اهللا جل ثناؤه قال ومن يتق 

  وبانت منك امرأتك وان اهللا قال يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن يف قبل عدهتن هكذا يف هذه الرواية ثالثا 

يعقوب نا  وقد أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ انا احلسن بن حممد بن إسحاق نا يوسف بن - ١٤٧٢١
انه سئل عن رجل طلق امرأته مائة : عمرو بن مرزوق انا شعبة عن عبد اهللا بن أيب جنيح عن جماهد عن بن عباس 

تطليقة قال عصيت ربك وبانت منك امرأتك مل تتق اهللا فيجعل لك خمرجا مث قرأ يا أيها النيب إذا طلقتم النساء 
  فطلقوهن يف قبل عدهتن 

ر بن احلارث أنا علي بن عمر احلافظ نا بن صاعد نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا عبد وأخربنا أبو بك - ١٤٧٢٢
يف رجل طلق امرأته ألفا قال : الرمحن نا سفيان عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضي اهللا عنهما 
اللة على أنه جعل الوزر فيما أما ثالث فتحرم عليك امرأتك وبقيتهن عليك وزر أختذت آيات اهللا هزوا ففي هذا د



فوق الثالث واهللا أعلم ورواه الشافعي عن الزجني عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس رضي اهللا عنهما يف مائة 
قال وسبع وتسعون اختذت آيات اهللا هزوا قال الشافعي فعاب عليه بن عباس كل ما زاد من عدد الطالق الذي مل 

  جعل اهللا إليه من الثالث  جيعل اهللا إليه ومل يعب عليه ما

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين علي بن محشاذ أخربين يزيد بن اهليثم أن إبراهيم بن أيب الليث حدثه  - ١٤٧٢٣
من أراد أن يطلق للسنة كما : نا األشجعي عن سفيان عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا بن مسعود قال 

حىت حتيض مث تطهر مث ليطلقها طاهرا يف غري مجاع ويشهد رجلني مث لينظرها حىت حتيض  أمر اهللا عز و جل فلينظرها
  مث تطهر فإن شاء راجع وإن شاء طلق 

ورواه األعمش عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال طالق السنة أن يطلقها يف كل طهر  - ١٤٧٢٤
هبا أخربنا أبو عبد اهللا السلمي أنا علي بن عمر احلافظ نا  تطليقة فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة اليت أمر اهللا

فذكره : احلسني والقاسم أنبأ إمساعيل احملاملي قاال نا أبو السائب سلم بن جنادة نا حفص بن غياث عن األعمش 
واهللا  وحنن هكذا نستحب أن يفعل وقد روينا أيضا عن عبد اهللا بن مسعود أنه جعل العدوان يف الزيادة على الثالث

أعلم وهو فيما رواه يوسف القاضي عن عمرو بن مرزوق عن شعبة عن األعمش عن مسروق قال سأل رجل عبد 
  اهللا رضي اهللا عنه فقال رجل طلق امرأته مائة قال بانت بثالث وسائر ذلك عدوان 

ا وكيع عن سفيان عن وأنبأين أبو عبد اهللا أجازه أنا أبو الوليد نا بن زهري نا عبد اهللا بن هاشم ثن - ١٤٧٢٥
جاء رجل إىل عبد اهللا فقال إين طلقت امرأيت مائة قال بانت منك : منصور واألعمش عن إبراهيم عن علقمة قال 

  بثالث وسائرهن معصية 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس بن يعقوب نا حيىي بن أيب طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا  - ١٤٧٢٦
أن رجال أتى عمران بن حصني رضي اهللا عنه وهو يف املسجد فقال رجل طلق امرأته : ع بن سحبان محيد بن واق

ثالثا وهو يف جملس قال أمث بربه وحرمت عليه امرأته مث قال فانطلق الرجل فذكر ذلك أليب موسى رضي اهللا عنه 
   ١٤سى أكثر اهللا فينا مثل أيب جنيد يريد بذلك عيبه فقال أال ترى أن عمران بن حصني قال كذا وكذا فقال أبو مو

  باب ما جاء يف إمضاء الطالق الثالث وإن كن جمموعات

فإن طلقها فال حتل له من بعد { وقال } الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان { قال اهللا جل ثناؤه 
من طلق زوجة له دخل هبا أو مل  قال الشافعي رمحه اهللا فالقرآن واهللا أعلم يدل على أن} حىت تنكح زوجا غريه 

  يدخل هبا ثالثا مل حتل له حىت تنكح زوجا غريه 

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق نا علي بن احلسني بن اجلنيد نا  - ١٤٧٢٧
: ضي اهللا عنها قالت يعقوب بن محيد بن كاسب نا يعلى بن شبيب املكي نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ر

كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وإن طلقها مائة أو أكثر إذا ارجتعها قبل أن تنقضي عدهتا حىت قال 
الرجل المرأته واهللا ال أطلقك فتبيين مين وال أؤويك إيل قالت وكيف ذاك قال اطلقك فكلما مهت عدتك أن 



املرأة ذلك إىل عائشة رضي اهللا عنها فذكرت عائشة ذلك للنيب تنقضي ارجتعتك مث أطلقك وأفعل هكذا فشكت 
الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان { صلى اهللا عليه و سلم فسكت فلم يقل شيئا حىت نزل القرآن 

فاستأنف الناس الطالق من شاء طلق ومن شاء مل يطلق ورواه أيضا قتيبة بن سعيد واحلميدي عن يعلى بن شبيب } 
كذلك قال حممد بن إسحاق بن يسار مبعناه وروي نزول اآلية فيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي و

  اهللا عنها 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع  - ١٤٧٢٨
كان الرجل إذا طلق امرأته مث ارجتعها قبل أن : ة عن أبيه قال بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن هشام بن عرو

تنقضي عدهتا كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إىل امرأة له فطلقها مث أمهلها حىت إذا شارفت انقضاء 
رتان فإمساك الطالق م{ عدهتا ارجتعها مث طلقها وقال واهللا ال أؤويك إيل وال ختلني أبدا فأنزل اهللا تبارك وتعاىل 

فاستقبل الناس الطالق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو مل يطلق هذا مرسل } مبعروف أو تسريح بإحسان 
  وهو الصحيح قاله البخاري وغريه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا بشر بن موسى نا احلميدي نا سفيان نا الزهري  - ١٤٧٢٩
جاءت امرأة رفاعة القرظي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ن عائشة رضي اهللا عنها أنه مسعها تقول أخربين عروة ع

سلم فقالت يا رسول اهللا إين كنت عند رفاعة القرظي فطلقين فبت طالقي فتزوجت بعده عبد الرمحن بن الزبري وإمنا 
تريدين أن ترجعي إىل رفاعة ال حىت تذوقي  معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال

عسيلته ويذوق عسيلتك وأبو بكر رضي اهللا عنه عند النيب صلى اهللا عليه و سلم وخالد بن سعيد بن العاص بالباب 
ينتظر أن يؤذن له فنادى فقال يا أبا بكر أال تسمع إىل ما جتهر به هذه عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخرجاه 

  حيح من حديث بن عيينة وغريه يف الص

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن هو بن سفيان نا حممد  - ١٤٧٣٠
أن رجال طلق امرأته ثالثا فتزوجت : بن بشار نا حيىي بن سعيد نا عبيد اهللا نا القاسم عن عائشة رضي اهللا عنها 

اهللا عليه و سلم أحتل لألول فقال ال حىت تذوق عسيلته كما ذاق األول رواه البخاري يف فطلق فسئل النيب صلى 
الصحيح عن حممد بن بشار ورواه مسلم عن حممد بن املثىن عن حيىي واحتج الشافعي رمحه اهللا أيضا حبديث عومير 

  العجالين وفاطمة بنت قيس وقد ذكرنامها 

خربين أبو الوليد الفقيه نا جعفر بن أمحد احلافظ انا علي بن حجر نا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أ - ١٤٧٣١
إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن بن سريين قال مكثت عشرين سنة حيدثين من ال اهتمهم أن بن عمر طلق امرأته 

 وكان ثالثا وهي حائض فأمر أن يراجعها فجعلت ال اهتمهم وال أعرف احلديث حىت لقيت أبا غالب يونس بن جبري
أنه سأل بن عمر فحدثه أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة فأمر أن يراجعها قال فقلت أفحسبت : ذا ثبت فحدثين 

  عليه قال فمه وان عجز واستحمق رواه مسلم يف الصحيح عن علي بن حجر 

يعقوب نا أبو أمية أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال نا أبو العباس حممد بن  - ١٤٧٣٢
الطرسوسي نا معلى بن منصور الرازي نا شعيب بن رزيق أن عطاء اخلرساين حدثهم عن احلسن نا عبد اهللا بن عمر 



أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض مث أراد أن يتبعها بتطليقتني أخريني عند القرئني الباقيني فبلغ ذلك رسول اهللا : 
عمر ما هكذا أمر اهللا تبارك وتعاىل أنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل  صلى اهللا عليه و سلم فقال يا بن

الطهر فتطلق لكل قرء قال فأمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فراجعتها مث قال يل إذا هي طهرت فطلق عند 
 كانت تبني منك ذلك أو أمسك فقلت يا رسول اهللا أفرأيت لو أين طلقتها ثالثا كان حيل يل أن أراجعها قال ال

  وتكون معصية 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ قال قرئ على عبد اهللا بن حممد بن عبد  - ١٤٧٣٣
العزيز وأنا أمسع حدثكم إمساعيل بن إبراهيم الترمجاين أبو إبراهيم نا سعيد بن عبد الرمحن عن عبيد اهللا بن عمر عن 

رجال أتى عمر رضي اهللا عنه فقال اين طلقت امرأيت يعين البتة وهي حائض قال عصيت ربك أن : نافع عن بن عمر 
وفارقت امرأتك فقال الرجل فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بن عمر رضي اهللا عنهما حني فارق امرأته 

ن يراجع امرأته لطالق بقي له أن يراجعها فقال له عمر رضي اهللا عنه إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمره أ
  وأنه مل يبق لك ما ترجتع به امرأتك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حممد بن عبيد اهللا املنادي نا وهب بن جرير  - ١٤٧٣٤
ك إىل عمر بن أن بطاال كان باملدينة فطلق امرأته الفا فرفع ذل: نا شعبة عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب 

  اخلطاب رضي اهللا عنه فقال إمنا كنت ألعب فعاله عمر رضي اهللا عنه بالدرة وقال إن كان ليكفيك ثالث 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو الفضل بن مخريويه نا أمحد بن جندة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن  - ١٤٧٣٥
يف الرجل يطلق امرأته ثالثا قبل أن يدخل هبا : ي اهللا عنه شقيق مسع أنس بن مالك يقول قال عمر بن اخلطاب رض

  قال هي ثالث ال حتل له حىت تنكح زوجا غريه وكان إذا أتى به أوجعه 

أخربنا أبو عمرو الرزجاهي ثنا أبو بكر اإلمساعيلي قال قرأت على أيب حممد إمساعيل بن حممد الكويف نا  - ١٤٧٣٦
فيمن طلق امرأته ثالثا قبل : عبد الرمحن بن أيب ليلى عن علي رضي اهللا عنه  أبو نعيم الفضل بن دكني نا حسن عن

  أن يدخل هبا قال ال حتل له حىت تنكح زوجا غريه 

ال حتل : وحدثنا أبو نعيم أنا حامت بن إمساعيل عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي رضي اهللا عنه قال  - ١٤٧٣٧
  له حىت تنكح زوجا غريه 

ا أبو احلسني حممد بن علي بن خشيش املقرئ بالكوفة أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا وأخربن - ١٤٧٣٨
: األزدي بن أيب العزائم أنا أمحد بن حازم أنا أبو نعيم عن األعمش عن حبيب بن أيب ثابت عن بعض أصحابه قال 

  واقسم سائرها بني نسائك جاء رجل إىل علي رضي اهللا عنه فقال طلقت امرأيت ألفا قال ثالث حترمها عليك 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار نا يوسف القاضي نا سليمان بن حرب نا يزيد  - ١٤٧٣٩
أتى رجل بن مسعود رضي اهللا عنه فقال إن : بن إبراهيم قال مسعت حممد بن سريين قال حدثين علقمة بن قيس قال 

ل قلتها مرة واحدة قال نعم قال تريد أن تبني منك امرأتك قال نعم قال هو كما رجال طلق امرأته البارحة مائة قا



قلت قال وأتاه رجل فقال رجل طلق امرأته البارحة عدد النجوم قال قلتها مرة واحدة قال نعم قال تريد أن تبني 
قال قد بني اهللا أمر منك امرأتك قال نعم قال هو كما قلت قال حممد فذكر من نساء أهل األرض كلمة ال احفظها 

الطالق فمن طلق كما أمره اهللا فقد تبني له ومن لبس عليه جعلنا به لبسه واهللا ال تلبسون على أنفسكم ونتحمله 
  عنكم هو كما تقولون 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بالل نا حيىي بن الربيع املكي نا سفيان عن أيوب عن بن  - ١٤٧٤٠
  معناه واللفظ خمتلف : ة قال كنا عند عبد اهللا فذكر سريين عن علقم

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو عمرو بن جنيد أنا أبو مسلم الكجي نا عبد الرمحن بن محاد نا سفيان  - ١٤٧٤١
  املطلقة ثالثا قبل أن يدخل هبا مبنزلة اليت قد دخل هبا : عن عاصم بن هبدلة عن زر عن عبد اهللا قال 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا  - ١٤٧٤٢
بن قعنب وبن بكري عن مالك ح وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن 

قال : بن ثوبان عن حممد بن إياس بن البكري سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن بن شهاب عن حممد بن عبد الرمحن 
طلق رجل امرأته ثالثا قبل أن يدخل هبا مث بدا له أن ينكحها فجاء يستفيت فذهبت معه اسأل له فسأل أبا هريرة 

وعبد اهللا بن عباس عن ذلك فقاال ال نرى أن تنكحها حىت تنكح زوجا غريك قال إمنا كان طالقي إياها واحدة فقال 
  ك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل بن عباس إن

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن حيىي بن سعيد  - ١٤٧٤٣
عن بكري يعين بن عبد اهللا بن األشج أخربه عن معاوية بن أيب عياش األنصاري أنه كان جالسا مع عبد اهللا بن الزبري 

إن رجال من أهل البادية طلق امرأته : عمر رضي اهللا عنهم قال فجاءمها حممد بن إياس بن البكري فقال وعاصم بن 
ثالثا قبل أن يدخل هبا فماذا تريان فقال بن الزبري إن هذا ألمر ما لنا فيه قول اذهب إىل بن عباس وأيب هريرة فإين 

نا فذهب فسأهلما قال بن عباس أليب هريرة أفته يا أبا تركتهما عند عائشة رضي اهللا عنها فسلهما مث ائتنا فأخرب
هريرة فقد جاءتك معضلة فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثالث حترمها حىت تنكح زوجا غريه وقال بن عباس مثل 

  ذلك 

عيد عن وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن حيىي بن س - ١٤٧٤٤
جاء رجل يستفيت عبد اهللا : بكري بن عبد اهللا بن األشج عن النعمان بن أيب عياش األنصاري عن عطاء بن يسار قال 

بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثالثا قبل أن ميسها فقال عطاء فقلت إمنا طالق البكر واحدة فقال يل عبد 
  والثالث حترمها حىت تنكح زوجا غريه اهللا بن عمرو إمنا أنت قاص والواحدة تبينها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين علي بن محشاذ أخربين يزيد بن اهليثم أن إبراهيم بن أيب الليث  - ١٤٧٤٥
إذا طلق الرجل امرأته ثالثا قبل : حدثهم عن األشجعي عن سفيان عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال 

  ىت تنكح زوجا غريه أن يدخل مل حتل له ح



وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار نا احلسن بن علي بن عفان نا  - ١٤٧٤٦
أن رجال سأل بن عمر فقال طلقت امرأيت ثالثا وهي حائض فقال عصيت : بن منري عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع 

  ربك وفارقت امرأتك 

بو عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن أمحد بن بالويه نا حممد بن غالب نا عبيد اهللا بن معاذ نا أيب أخربنا أ - ١٤٧٤٧
سأل رجل املغرية بن شعبة وأنا شاهد عن : نا شعبة عن طارق بن عبد الرمحن قال مسعت قيس بن أيب حازم قال 

  رجل طلق امرأته مائة قال ثالث حترم وسبع وتسعون فضل 

أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار نا إبراهيم بن حممد الواسطي نا  أخربنا - ١٤٧٤٨
حممد بن محيد الرازي نا سلمة بن الفضل عن عمرو بن أيب قيس عن إبراهيم بن عبد األعلى عن سويد بن غفلة قال 

اهللا عنه قالت لتهنئك اخلالفة قال كانت عائشة اخلثعمية عند احلسن بن علي رضي اهللا عنه فلما قتل علي رضي : 
بقتل علي تظهرين الشماتة اذهيب فأنت طالق يعين ثالثا قال فتلفعت بثياهبا وقعدت حىت قضت عدهتا فبعث إليها 
ببقية بقيت هلا من صداقها وعشرة آالف صدقة فلما جاءها الرسول قالت متاع قليل من حبيب مفارق فلما بلغه 

 مسعت جدي أو حدثين أيب أنه مسع جدي يقول أميا رجل طلق امرأته ثالثا عند اإلقراء أو قوهلا بكى مث قال لوال أين
ثالثا مبهمة مل حتل له حىت تنكح زوجا غريه لراجعتها وكذلك روي عن عمرو بن مشر عن عمران بن مسلم 

   ١٥وإبراهيم بن عبد األعلى عن سويد بن غفلة 

  ذلك باب من جعل الثالث واحدة وما ورد يف خالف

أخربنا أبو نصر الفقيه الشريازي أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب نا أمحد بن سلمة نا حممد بن رافع ح  - ١٤٧٤٩
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أمحد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن رافع 

نا عبد الرزاق نا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن  وإسحاق بن منصور قال إسحاق وإسحاق أنا وقال بن رافع
كان الطالق على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأيب بكر وسنتني من خالفة عمر رضي اهللا : عباس قال 

عنه طالق الثالث واحدة فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إن الناس قد استعجلوا يف أمر كانت هلم فيه اناة فلو 
  ه عليهم فأمضاه عليهم رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وحممد بن رافع امضينا

وأخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا أمحد بن صاحل نا عبد الرزاق أنا بن  - ١٤٧٥٠
ثالث جتعل واحدة على عهد أتعلم إمنا كانت ال: جريج أخربين بن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال البن عباس 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأيب بكر رضي اهللا عنه وثالث يف إمارة عمر رضي اهللا عنه قال بن عباس نعم رواه 
  مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق وأخرجه أيضا من حديث روح عن بن جريج 

بن إسحاق وأبو الفضل بن إبراهيم قال أبو بكر أنا وقال أبو  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر - ١٤٧٥١
الفضل نا أمحد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا سليمان بن حرب نا محاد عن أيوب السختياين عن إبراهيم بن 

أن أبا الصهباء قال البن عباس هات من هناتك أمل يكن طالق الثالث على عهد رسول اهللا : ميسرة عن طاوس 
اهللا عليه و سلم وأيب بكر رضي اهللا عنه واحدة قال قد كان ذلك فلما كان يف عهد عمر رضي اهللا عنه تتابع  صلى



الناس يف الطالق فأمضاه عليهم رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وهذا احلديث أحد ما اختلف فيه 
  الفته سائر الروايات عن بن عباس البخاري ومسلم فأخرجه مسلم وتركه البخاري وأظنه إمنا تركه ملخ

فمنها ما أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا أمحد بن حممد بن ثابت املروزي  - ١٤٧٥٢
واملطلقات يتربصن بانفسهن : حدثين علي بن حسني بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس 

عولتهن أحق بردهن اآلية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وان طلقها ثالثة قروء إىل قوله وب
  ثالثا فنسخ ذلك فقال الطالق مرتان اآلية 

ومنها ما أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع أنا الشافعي أنا  - ١٤٧٥٣
أن رجال جاء إىل بن عباس : أخربين عكرمة بن خالد أن سعيد بن جبري أخربه مسلم وعبد اجمليد عن بن جريج قال 

فقال طلقت امرأيت ألفا فقال تأخذ ثالثا وتدع تسعمائة وسبعة وتسعني ورواه عمرو بن مرة عن سعيد بن جبري عن 
  بن عباس أنه قال لرجل طلق امرأته ثالثا حرمت عليك 

ق وأبو بكر بن احلسن قاال نا أبو العباس نا الربيع أنا الشافعي أنا وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحا - ١٤٧٥٤
طلقت امرأيت مائة قال تأخذ ثالثا : مسلم بن خالد وعبد اجمليد عن بن جريج عن جماهد قال قال رجل البن عباس 

  وتدع سبعا وتسعني 

ا عبيد اهللا بن معاذ نا أيب نا شعبة وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو عمرو بن مطر نا حيىي بن حممد ن - ١٤٧٥٥
سئل بن عباس عن رجل طلق امرأته مائة قال عصيت ربك وبانت : عن بن أيب جنيح ومحيد األعرج عن جماهد قال 

منك امرأتك مل تتق اهللا فيجعل لك خمرجا من يتق اهللا جيعل له خمرجا يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن يف قبل 
  عدهتن 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وعبيد بن حممد بن حممد بن مهدي قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا  - ١٤٧٥٦
أن رجال قال البن : حيىي بن أيب طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا بن جريج عن عبد احلميد بن رافع عن عطاء 

  عباس طلقت امرأيت مائة قال تأخذ ثالثا وتدع سبعا وتسعني 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وأمحد بن احلسن القاضي قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حممد  - ١٤٧٥٧
سئل عن رجل طلق : بن إسحاق أنا حسني بن حممد نا جرير بن حازم عن أيوب عن عمرو بن دينار أن بن عباس 

  امرأته عدد النجوم فقال إمنا يكفيك رأس اجلوزاء 

أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا احلسن بن علي بن عفان نا بن منري عن وأخربنا  - ١٤٧٥٨
أتاين رجل فقال إن عمي طلق امرأته ثالثا فقال إن عمك عصى : األعمش عن مالك بن احلارث عن بن عباس قال 

  قال من خيادع اهللا خيدعه اهللا فأندمه اهللا وأطاع الشيطان فلم جيعل له خمرجا قال أفال حيللها له رجل ف

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر املزكي نا حممد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكري نا  - ١٤٧٥٩
طلق رجل امرأته : مالك عن بن شهاب عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن حممد بن إياس بن البكري أنه قال 



ه أن ينكحها فجاء يستفيت فذهبت معه اسأل له فسألت أبا هريرة وعبد اهللا بن عباس ثالثا قبل أن يدخل هبا مث بدا ل
عن ذلك فقاال له ال نرى أن تنكحها حىت تتزوج زوجا غريك قال فإمنا كان طالقي إياها واحدة فقال بن عباس إنك 

وعكرمة وعمرو بن  أرسلت من يدك ما كان لك من فضل فهذه رواية سعيد بن جبري وعطاء بن أيب رباح وجماهد
دينار ومالك بن احلارث وحممد بن إياس بن البكري ورويناه عن معاوية بن أيب عياش األنصاري كلهم عن بن عباس 

  أنه أجاز الطالق الثالث وأمضاهن 

قال الشافعي : وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال  - ١٤٧٦٠
ن كان معىن قول بن عباس أن الثالث كانت حتسب على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واحدة يعين أنه فإ

بأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم فالذي يشبه واهللا أعلم أن يكون بن عباس قد علم أن كان شيئا فنسخ فإن قيل فما 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيئا مث خيالفه  دل على ما وصفت قيل ال يشبه أن يكون بن عباس يروي عن رسول

بشيء مل يعلمه كان من النيب صلى اهللا عليه و سلم فيه خالف قال الشيخ رواية عكرمة عن بن عباس قد مضت يف 
النسخ وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل قال الشافعي فإن قيل فلعل هذا شيء روي عن عمر فقال فيه بن عباس 

ه قيل قد علمنا أن بن عباس خيالف عمر رضي اهللا عنه يف نكاح املتعة وبيع الدينار بالدينارين بقول عمر رضي اهللا عن
ويف بيع أمهات األوالد وغريه فكيف يوافقه يف شيء يروي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فيه خالف قال فإن قيل 

أعلم وجوابه حني استفىت خبالف ذلك وقد ذكر على عهد أيب بكر وصدرا من خالفة عمر رضي اهللا عنه قيل واهللا 
كما وصفت قال الشافعي رمحه اهللا ولعل بن عباس أجاب على أن الثالث والواحدة سواء وإذا جعل اهللا عز و جل 

عدد الطالق على الزوج وأن يطلق مىت شاء فسواء الثالث والواحدة وأكثر من الثالث يف أن يقضي بطالقه قال 
  الطالق الثالث عن طالق البتة فقد ذهب إليه بعضهم الشيخ وحيتمل أن يكون عرب ب

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا أبو حممد بن حيان نا عبد الرمحن بن أيب حامت قال مسعت أبا  - ١٤٧٦١
معىن هذا احلديث عندي أن ما تطلقون أنتم ثالثا كانوا يطلقون واحدة يف زمن النيب صلى اهللا عليه و : زرعة يقول 

م وأيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما وذهب أبو حيىي الساجي إىل أن معناه إذا قال للبكر أنت طالق أنت طالق سل
أنت طالق كانت واحدة فغلظ عليهم عمر رضي اهللا عنه فجعلها ثالثا قال الشيخ ورواية أيوب السختياين تدل على 

  صحة هذا التأويل 

بكر بن داسة نا أبو داود نا عبد امللك بن حممد بن مروان نا أبو أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو  - ١٤٧٦٢
النعمان نا محاد بن زيد عن أيوب عن غري واحد عن طاوس أن رجال يقال له أبو الصهباء كان كثري السؤال البن 

اهللا  قال أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثالثا قبل أن يدخل هبا جعلوها واحدة على عهد رسول: عباس 
صلى اهللا عليه و سلم وأيب بكر وصدرا من إمارة عمر قال بن عباس رضي اهللا عنهما بلى كان الرجل إذا طلق 

امرأته ثالثا قبل أن يدخل هبا جعلوها واحدة على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم وأيب بكر رضي اهللا عنه وصدرا 
ابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم قال الشيخ ويشبه أن يكون من إمارة عمر رضي اهللا عنه فلما أن رأى الناس قد تت

أراد إذا طلقها ثالثا تترى روى جابر بن يزيد عن الشعيب عن بن عباس رضي اهللا عنهما يف رجل طلق امرأته ثالثا 
قبل أن يدخل هبا قال عقدة كانت بيده أرسلها مجيعا وإذا كانت تترى فليس بشيء قال سفيان الثوري تترى يعين 



أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإهنا تبني باألوىل والثنتان ليستا بشيء وروى عن عكرمة عن بن عباس ما دل على 
  ذلك 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا أمحد بن صاحل نا عبد الرزاق أنا بن  - ١٤٧٦٣
عليه و سلم عن عكرمة موىل بن عباس عن بن عباس رضي اهللا  جريج أخربين بعض بين أيب رافع موىل النيب صلى اهللا

طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النيب صلى اهللا عليه و سلم : عنهما قال 
 عليه فقالت ما يغين عين إال كما تغين هذه الشعرة لشعرة أخذهتا من رأسها ففرق بيين وبينه فأخذت النيب صلى اهللا

و سلم محية فدعا بركانة وإخوته مث قال جللسائه أترون فالنا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفالن منه كذا وكذا 
قالوا نعم قال النيب صلى اهللا عليه و سلم لعبد يزيد طلقها ففعل قال راجع امرأتك أم ركانة وإخوته فقال إين 

عها وتال يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن قال أبو داود طلقتها ثالثا يا رسول اهللا قال قد علمت راج
حديث نافع بن عجري وعبد اهللا بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته البتة فردها النيب 

ة فجعلها النيب صلى اهللا صلى اهللا عليه و سلم أصح ألهنم ولد الرجل وأهله أعلم به ان ركانة إمنا طلق امرأته البت
  عليه و سلم واحدة قال الشيخ وقد روي 

طلق ركانة امرأته ثالثا يف : عن حممد بن إسحاق عن داود بن احلصني عن عكرمة عن بن عباس قال  - ١٤٧٦٤
جملس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف طلقتها قال طلقتها ثالثا فقال 
يف جملس واحد قال نعم قال فإمنا تلك واحدة فارجعها إن شئت فراجعها فكان بن عباس رضي اهللا عنهما يرى إمنا 

الطالق عند كل طهر فتلك السنة اليت كان عليها الناس واليت أمر اهللا هلا فطلقوهن لعدهتن أخربنا أبو بكر بن 
 بن سعد نا عمي نا أيب عن بن إسحاق حدثين داود بن احلارث أنا أبو حممد بن حيان نا مسلم بن عصام نا عبد اهللا

احلصني فذكره وهذا اإلسناد ال تقوم به احلجة مع مثانية رووا عن بن عباس رضي اهللا عنهما فتياه خبالف ذلك ومع 
  رواية أوالد ركانة أن طالق ركانة كان واحدة وباهللا التوفيق 

أنا أبو أمحد عبد اهللا بن عدي احلافظ نا حممد بن عبد الوهاب بن  أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد املاليين - ١٤٧٦٥
هشام نا علي بن سلمة اللبقي ثنا أبو أسامة عن األعمش قال كان بالكوفة شيخ يقول مسعت علي بن أيب طالب 

إذ ذاك  إذا طلق الرجل امرأته ثالثا يف جملس واحد فإنه يرد إىل واحدة والناس عنقا وآحادا: رضي اهللا عنه يقول 
يأتونه ويسمعون منه قال فأتيته فقرعت عليه الباب فخرج إيل شيخ فقلت له كيف مسعت علي بن أيب طالب رضي 

اهللا عنه يقول فيمن طلق امرأته ثالثا يف جملس واحد قال مسعت علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يقول إذا طلق 
ل فقلت له أين مسعت هذا من علي رضي اهللا عنه قال أخرج رجل امرأته ثالثا يف جملس واحد فإنه يرد إىل واحدة قا

إليك كتابا فأخرج فإذا فيه بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا ما مسعت علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يقول إذا طلق 
الرجل امرأته ثالثا يف جملس واحد فقد بانت منه وال حتل له حىت تنكح زوجا غريه قال قلت وحيك هذا غري الذي 

  تقول قال الصحيح هو هذا ولكن هؤالء أرادوين على ذلك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو عمرو عثمان بن أمحد بن السماك ببغداد أنا حنبل بن إسحاق بن  - ١٤٧٦٦
قلت جلعفر بن : حنبل نا حممد بن عمران بن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى نا مسلمة بن جعفر األمحسي قال 



ن قوما يزعمون أن من طلق ثالثا جبهالة رد إىل السنة جيعلوهنا واحدة يرووهنا عنكم قال معاذ اهللا ما هذا من حممد إ
  قولنا من طلق ثالثا فهو كما قال 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو حممد احلسن بن سليمان الكويف ببغداد نا حممد بن عبد اهللا احلضرمي  - ١٤٧٦٧
من طلق امرأته ثالثا جبهالة أو : رام نا األشجعي عن بسام الصرييف قال مسعت جعفر بن حممد يقول نا إمساعيل بن هب

أخربنا أبو احلسن  - ١٤٧٦٨باب ما جاء يف موضع الطلقة الثالثة من كتاب اهللا عز و جل  ١٦علم فقد بانت منه 
القاضي أبو الطاهر حممد بن أمحد الذهلي  علي بن احلسن بن علي بن العباس بن حممد بن فهر املصري املقيم مبكة نا

نا إدريس بن عبد الكرمي نا ليث بن محاد ثنا عبد الواحد بن زياد حدثين إمساعيل بن مسيع احلنفي عن أنس بن مالك 
إين أمسع اهللا يقول الطالق مرتان فأين الثالثة قال فإمساك مبعروف أو : قال قال رجل للنيب صلى اهللا عليه و سلم 

بإحسان هي الثالثة كذا قال عن أنس رضي اهللا عنه والصواب عن إمساعيل بن مسيع عن أيب رزين عن النيب تسريح 
  صلى اهللا عليه و سلم مرسال كذلك رواه مجاعة من الثقات عن إمساعيل 

عبد  أخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي أنا أمحد بن جندة نا سعيد بن منصور نا خالد بن - ١٤٧٦٩
أن رجال قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم : اهللا وإمساعيل بن زكريا وأبو معاوية عن إمساعيل بن مسيع عن أيب رزين 

الطالق مرتان فأين الثالثة قال فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان وروي عن قتادة عن أنس رضي اهللا عنه وليس 
   ١٧يقع إال بنية  بشيء مجاع أبواب ما يقع به الطالق من الكالم وال

  باب صريح ألفاظ الطالق

قال الشافعي رمحه اهللا ذكر اهللا الطالق يف كتابه بثالثة أمساء الطالق والفراق والسراح فمن خاطب امرأته فأفرد هلا 
  امسا من هذه األمساء لزمه الطالق 

س حممد بن يعقوب نا الربيع بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال نا أبو العبا - ١٤٧٧٠
سليمان نا عبد اهللا بن وهب عن سليمان ح وأخربنا أبو القاسم احلسن بن حممد بن حبيب املفسر من أصل مساعه أنا 
أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار أنا علي بن املبارك الصنعاين يف املسجد احلرام نا إمساعيل بن أيب أويس حدثين 

ل عن عبد الرمحن بن حبيب بن أردك أنه مسع عطاء بن أيب رباح يقول أخربين يوسف بن ماهك أنه سليمان بن بال
ثالث جدهن جد وهزهلن جد النكاح والطالق : مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

هللا عنه حيدث عن رسول اهللا صلى والرجعة هذا لفظ حديث إمساعيل ويف رواية بن وهب قال مسع أبا هريرة رضي ا
  اهللا عليه و سلم وقال عن عبد الرمحن بن حبيب مل يقل بن أردك 

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين نا حممد بن  - ١٤٧٧١
صاحل حدثين الليث حدثين يزيد بن أيب  سليمان بن فارس نا حممد بن إمساعيل البخاري قال قال لنا عبد اهللا بن

: حبيب عن حممد بن إسحاق عن عمارة بن عبد اهللا مسع سعيد بن املسيب عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال 
  أربع مقفالت النذر والطالق والعتاق والنكاح 



م البوشنجي نا بن بكري نا وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر املزكي نا حممد بن إبراهي - ١٤٧٧٢
   ١٨أنه كان يقول ثالث ليس فيهن لعب النكاح والطالق والعتق : مالك عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب 

  باب من قال أنت طالق فنوى اثنتني أو ثالثا فهو ما نوى

ببغداد نا احلسن بن مكرم استدالال مبا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر أمحد بن احلسن الفقيه  - ١٤٧٧٣
البزاز نا يزيد بن هارون أنا حيىي بن سعيد ح وأخربنا أبو عبد اهللا نا أبو بكر بن إسحاق بن أيوب الفقيه أنا بشر بن 
موسى نا احلميدي نا سفيان نا حيىي بن سعيد أخربين حممد بن إبراهيم التيمي أنه مسع علقمة بن وقاص الليثي يقول 

ب رضي اهللا عنه على املنرب خيرب بذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مسعت رسول مسعت عمر بن اخلطا
إمنا األعمال بالنيات وأن لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

كحها فهجرته إىل ما هاجر إليه رواه فهجرته إىل اهللا ورسوله ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو إىل امرأة ين
البخاري يف الصحيح عن احلميدي ورواه مسلم عن حممد بن عبد اهللا بن منري عن يزيد بن هارون وعن بن أيب عمر 

   ١٩بن سفيان 

  باب من قال طالق يريد به غري الفراق

لعزيز قال قال أبو عبيد يف أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنا أبو احلسن الكارزي نا علي بن عبد ا - ١٤٧٧٤
أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته شبهين فقال كأنك ظبية كأنك محامة قالت ال أرضى : حديث عمر رضي اهللا عنه 

حىت تقول خلية طالق فقال ذلك فقال عمر رضي اهللا عنه خذ بيدها فهي امرأتك قال أبو عبيد حدثنا هشيم أنا بن 
ن عبد الرمحن عن عبد اهللا بن شهاب اخلوالين عن عمر قال أبو عبيد قوله خلية أيب ليلى عن احلكم عن خيثمة ب

طالق أراد الناقة تكون معقولة مث تطلق من عقاهلا وخيلى عنها فهي خلية من العقال وهي طالق ألهنا قد طلقت منه 
طالق وهو ينوي فأراد الرجل ذلك فأسقط عمر عنه الطالق لنيته وهذا أصل لكل من تكلم بشيء يشبه لفظ ال

غريه أن القول قوله فيما بينه وبني اهللا تعاىل ويف احلكم على تأويل مذهب عمر رضي اهللا عنه قال الشيخ األمر على 
ما فسر يف قوله خلية فأما قوله طالق فهو نفس الطالق فال يقبل قوله فيه يف احلكم لكن عمر رضي اهللا عنه حيتمل 

ة طالق مل يرسل الطالق حنوها ومل خياطبها به فلم يقع به عليها الطالق واهللا أعلم أنه إمنا أسقطه عنه ألنه كان خلي
٢٠   

  باب ما جاء يف كنايات الطالق اليت ال يقع الطالق هبا إال أن يريد مبخرج

حدثنا الشيخ اإلمام أبو الطيب سهل بن حممد بن سليمان إمالء نا أبو العباس حممد  - ١٤٧٧٥الكالم منه الطالق 
يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا عمي حممد بن علي بن شافع عن عبد اهللا بن علي بن السائب عن بن 

نافع بن عجري بن عبد يزيد ان ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة املزنية البتة مث أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
لبتة واهللا ما أردت إال واحدة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و يا رسول اهللا إين طلقت امرأيت سهيمة ا: سلم فقال 

سلم لركانة واهللا ما أردت إال واحدة فقال ركانة واهللا ما أردت إال واحدة فردها إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم فطلقها الثانية يف زمن عمر رضي اهللا عنه والثالثة يف زمن عثمان رضي اهللا عنه 



ربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا حممد بن يونس النسائي أن عبد اهللا بن أخ - ١٤٧٧٦
الزبري حدثهم عن حممد بن إدريس حدثين حممد بن علي عن بن السائب عن نافع بن عجري عن ركانة بن عبد يزيد 

راهيم املدين عن عبد اهللا بن علي بن هبذا احلديث وكذلك رواه حممد بن إب: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  السائب موصوال 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك رمحه اهللا أنا عبد اهللا بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود  - ١٤٧٧٧
 الطيالسي نا جرير بن حازم حدثين الزبري بن سعيد عن عبد اهللا بن علي عن أبيه عن جده قال أبو داود مسعت شيخا

كانت عندي امرأة يقال هلا سهيمة : مبكة وقال نا عبد اهللا بن علي عن نافع بن عجري عن ركانة بن عبد يزيد قال 
فطلقتها البتة فجئت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا رسول اهللا إين طلقت امرأيت سهيمة البتة واهللا ما 

واهللا ما أردت إال واحدة فردها علي على واحدة عبد اهللا بن أردت إال واحدة فقال واهللا ما أردت إال واحدة قلت 
  علي الثاين هو عبد اهللا بن علي بن السائب وعبد اهللا بن علي األول هو بن ركانة بن عبد يزيد 

أخربنا بذلك أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه نا أبو بكر حممد بن أمحد بن  - ١٤٧٧٨
دي نا معاوية بن عمرو نا جرير عن الزبري بن سعيد اهلامشي عن عبد اهللا بن علي بن ركانة عن أبيه عن النضر األز
طلق امرأته البتة على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربه مث قال ما : جده أنه 

أردت وكذلك رواه يوسف القاضي عن شيبان بن فروخ نويت بذلك إال واحدة قال آهللا قال آهللا قال فهو على ما 
  عن جرير بن حازم وقد قيل عنه وعن غريه عبد اهللا بن علي بن يزيد بن ركانة 

أخربناه أبو سعد أمحد بن حممد املاليين أنا أبو أمحد عبد اهللا بن عدي احلافظ نا احلسن بن سفيان نا أبو  - ١٤٧٧٩
لوا نا جرير بن حازم عن الزبري بن سعيد نا عبد اهللا بن علي بن يزيد بن ركانة الربيع الزهراين وشهبان وغريمها قا

أنه طلق امرأته البتة فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ما أردت هبا قال واحدة قال آهللا قال : عن أبيه عن جده 
  آهللا قال هو على ما أردت 

بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد اهللا بن جعفر بن  أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن حممد - ١٤٧٨٠
درستويه نا يعقوب بن سفيان نا أبو سعيد عبد الرمحن بن إبراهيم ونوح بن اهليثم وصفوان بن صاحل قالوا نا الوليد 
بن مسلم نا األوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم استعاذت منه فقال أخربين عروة 

أن ابنة اجلون ملا دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدنا منها قالت أعوذ : عائشة رضي اهللا عنها  عن
باهللا منك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عذت بعظيم احلقي بأهلك رواه البخاري يف الصحيح عن احلميدي 

  قي بأهلك جعلها تطليقة عن الوليد بن مسلم ويف رواية بن أيب ذئب عن الزهري قال احل

أخربناه علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد نا حممود بن حممد املروزي نا حامد بن آدم بن مسلم  - ١٤٧٨١
  فذكره من قول الزهري : األزدي نا بن أيب فديك عن بن أيب ذئب عن الزهري 

يد بن عبد الواحد نا حيىي بن بكري نا الليث وحدثنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا عب - ١٤٧٨٢
عن عقيل عن بن شهاب عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك أن عبد اهللا بن كعب قائد كعب حني عمي 



: من بنيه قال مسعت كعب بن مالك حيدث حديثه حني ختلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة تبوك 
رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتاه فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  فذكر احلديث بطوله وأن

يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت اطلقها أم ماذا أفعل هبا فقال ال بل اعتزهلا فال تقربنها وأرسل إىل صاحيب مبثل ذلك 
اري يف الصحيح عن حيىي بن بكري فقلت المرأيت أحلقي بأهلك فكوين عندهم حىت يقضي اهللا هذا األمر رواه البخ

وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الليث ففي هذا مع األول كالداللة على أن قوله احلقي بأهلك كناية إن أراد به 
  الطالق كان طالقا وإن مل يرده ال يكون طالقا واهللا أعلم 

العباس حممد بن يعقوب نا أمحد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال نا أبو  - ١٤٧٨٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الفرج أبو عتبة نا بقية عن أيب اهليثم عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة 

  قال لسودة بنت زمعة رضي اهللا عنها اعتدي فجعلها تطليقة واحدة وهو أملك هبا 

العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق نا أبو - ١٤٧٨٤
طلق امرأته البتة مث أتى عمر بن : عيينة عن عمرو مسع حممد بن عباد بن جعفر يقول أخربين املطلب بن حنطب أنه 

ا ما اخلطاب رضي اهللا عنه فذكر ذلك له فقال ما محلك على ذلك قال قلت قد فعلت قال فقرأ ولو أهنم فعلو
يوعظون به لكان خريا هلم وأشد تثبيتا النساء ما محلك على ذلك قال قد فعلت قال امسك عليك امرأتك فإن 

  الواحدة تبت 

وأخربنا أبو زكريا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد اهللا بن  - ١٤٧٨٥
  ن اخلطاب رضي اهللا عنه قال للتوأمة مثل قوله للمطلب أن عمر ب: أيب سلمة عن سليمان بن يسار 

أخربنا أبو بكر األردستاين انا أبو نصر أمحد بن عمرو العراقي نا سفيان بن حممد اجلوهري نا علي بن  - ١٤٧٨٦
 يف: احلسن نا عبد اهللا بن الوليد نا سفيان عن محاد عن إبراهيم عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه كان يقول 

  اخللية والربية والبتة والبائنة واحدة وهو أحق هبا 

كتب : أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك أنه بلغه أنه  - ١٤٧٨٧
إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه من العراق أن رجال قال المرأته حبلك على غاربك فكتب عمر رضي اهللا عنه 
إىل عامله أن مره أن يوافيين يف املوسم فبينما عمر رضي اهللا عنه يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه فقال من 

أنت قال أنا الذي أمرت أن جيلب عليك فقال أنشدك برب هذه البنية هل أردت بقولك حبلك على غاربك 
دت الفراق فقال عمر رضي اهللا عنه هو ما الطالق فقال الرجل لو استحلفتين يف غري هذا املكان ما صدقتك أر

  أردت 

أخربنا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف الفقيه أنا بشر بن أمحد اإلسفرائيين انا أبو جعفر أمحد بن  - ١٤٧٨٨
جاء : احلسني بن نصر احلذاء أنا علي بن املديين نا غسان بن مضر نا سعيد بن يزيد عن أيب اخلالل العتكي قال 

مر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال إنه قال المرأته حبلك على غاربك فقال له عمر رضي اهللا عنه واف رجل إيل ع
معنا املوسم فأتاه الرجل يف املسجد احلرام فقص عليه القصة فقال ترى ذلك األصلع يطوف بالبيت اذهب إليه 



 عنه فقال من بعثك إيل فقال أمري فسله مث ارجع فأخربين مبا رجع إليك قال فذهب إليه فإذا هو علي رضي اهللا
املؤمنني قال إنه قال المرأته حبلك على غاربك فقال استقبل البيت واحلف باهللا ما أردت طالقا فقال الرجل وأنا 

  أحلف باهللا ما أردت إال الطالق فقال بانت منك امرأتك 

جندة نا سعيد بن منصور نا هشيم أنا  أخربنا أبو نصر بن قتادة انا أبو الفضل بن مخريويه نا أمحد بن - ١٤٧٨٩
أن رجال قال المرأته حبلك على غاربك قال ذلك مرارا فأتى عمر بن اخلطاب : منصور عن عطاء بن أيب رباح 

رضي اهللا عنه فاستحلفه بني الركن واملقام ما الذي أردت بقولك قال أردت الطالق ففرق بينهما قال الشيخ وكأنه 
التأكيد بالتكرير دون االستئناف وكأنه أقر فقال أردت بكل مرة إحداث طالق ففرق  إمنا استحلفه على إرادة

  بينهما واهللا أعلم 

أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : قال الشافعي رمحه اهللا يف كتاب القدمي وذكر بن جريج عن عطاء  - ١٤٧٩٠
انظر بينهما فذكر معىن ما روينا إال أنه قال رفع إليه رجل قال المرأته حبلك على غاربك فقال لعلي رضي اهللا عنه 

فأمضاه علي رضي اهللا عنه ثالثا قال وذكر عن سعيد عن قتادة عن احلسن عن علي رضي اهللا عنه مثله قال الشيخ 
رمحه اهللا وهذا ال خيالف رواية مالك وكأن عمر رضي اهللا عنه جعلها واحدة كما قال يف البتة وعلي رضي اهللا عنه 

ثا واهللا أعلم وحيتمل أهنما مجيعا جعالها ثالثا لتكريره اللفظ يف املدخول هبا ثالثا وإرادته بكل مرة أحداث جعلها ثال
  طالق كما قلنا يف رواية منصور عن عطاء واهللا أعلم 

و أخربنا أبو الفتح الفقيه أنا عبد الرمحن الشرحيي نا أبو القاسم البغوي نا علي بن اجلعد أنا شريك وأب - ١٤٧٩١
طلق رجل امرأته تطليقتني مث قال هلا أنت على حرج : بكر بن عياش وقيس عن أيب حصني عن نعيم بن دجاجة قال 

قال فدخل إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فذكر ذلك له فقال له أتراها أهوهنن علي فأباهنا منه قال الشيخ فكأنه 
طاء بن أيب رباح يف البتة أنه يدين فيها وعن عطاء يف قوله خلية أخربه بنية الفراق به واهللا أعلم وروينا عن شريح وع

  وخلوت مين وبرية وبرئت مين وبائنة وبنت مين أنه يدين فيها وكذلك عن عمرو بن دينار 

وأخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف أنا بشر بن أمحد نا أمحد بن احلسني بن نصر نا علي بن املديين نا  - ١٤٧٩٢
مر عن بن طاوس عن أبيه قال ما أريد به الطالق فهو طالق وكذلك روينا عن مسروق وإبراهيم سفيان أنا مع

   ٢١: وغريمها وإمنا أرادوا بذلك إذا تكلم مبا يشبه الطالق 

  باب من قال يف الكنايات أهنا ثالث

اب أنا جعفر بن عون أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب نا حممد بن عبد الوه - ١٤٧٩٣
  كان علي رضي اهللا عنه جيعل اخللية والربية والبتة واحلرام ثالثا : أنا إمساعيل بن أيب خالد عن عامر قال 

وأخربنا أبو عمرو األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي أنا إمساعيل بن حممد الكويف نا أبو نعيم نا حسن عن  - ١٤٧٩٤
اخللية والربية والبتة والبائن واحلرام إذا نوى فهو مبنزلة الثالث :  عنه قال أيب سهل عن الشعيب عن علي رضي اهللا

  قال الشيخ فإمنا جعلها ثالثا يف هذه الرواية إذا نوى والرواية األوىل أصح إسنادا 



أخربنا أبو احلسني بن بشران أنا أبو جعفر الرزاز نا سعدان بن نصر نا عبد اهللا بن بكر بن حبيب  - ١٤٧٩٥
أن زيد بن ثابت قال يف : همي نا سعيد بن أيب عروبة عن عمر بن عامر عن محيد بن هالل عن سعد بن هشام الس

  الربية واحلرام والبتة ثالثا ثالثا 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنا إمساعيل الصفار نا احلسن بن علي بن عفان نا بن منري عن عبيد اهللا  - ١٤٧٩٦
يف اخللية والربية والبتة ثالثا ال حتل له حىت تنكح زوجا غريه :  عنهما أنه كان يقول عن نافع عن بن عمر رضي اهللا

٢٢   

  باب ما جاء يف التخيري

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٤٧٩٧
عن الزهري قال مسعت أبا سلمة بن عبد الرمحن أن عائشة زوج حممد بن إسحاق الصغاين نا أبو اليمان أنا شعيب 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم جاءها حني أمره اهللا عز و جل أن خيري أزواجه : النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربته 
أبويك  فبدأ يب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إين ذاكر لك أمرا فال عليك أن ال تستعجلي حىت تستأمري

وقد علم أن أبوي مل يكونا يأمراين بفراقه قال مث قال إن اهللا عز و جل قال يا أيها النيب قل ألزواجك إىل متام اآليتني 
فقلت له ففي هذا استأمر أبوي فإين أريد اهللا ورسوله والدار اآلخرة رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان 

  زاد فيه قالت مث فعل أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم ما فعلت وأخرجه مسلم من حديث يونس عن الزهري 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا العباس بن حممد الدوري نا عثمان بن  - ١٤٧٩٨
يه و سلم ملا أمر رسول اهللا صلى اهللا عل: عمر أنا يونس عن الزهري عن أيب سلمة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

  بتخيري أزواجه فذكر معناه بزيادته 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن يعقوب نا احلسن بن علي بن عفان العامري نا أبو  - ١٤٧٩٩
أسامة نا إمساعيل بن أيب خالد ح وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق نا يوسف 

سألت عائشة رضي اهللا : ب نا حممد بن أيب بكر نا حيىي بن سعيد عن إمساعيل عن عامر عن مسروق قال بن يعقو
عنها عن اخلرية فقالت خرينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاخترناه فلم يكن ذلك طالقا رواه البخاري يف 

  الصحيح عن مسدد عن حيىي وأخرجه مسلم من وجه آخر عن إمساعيل 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه نا احلسن بن سفيان نا أبو بكر بن أيب شيبة نا علي  - ١٤٨٠٠
ما أبايل خريت امرأيت واحدة أو مائة أو ألفا بعد : بن مسهر عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن مسروق قال 

ا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفكان طالقا رواه مسلم أن ختتارين ولقد سألت عائشة رضي اهللا عنها فقالت خرين
  يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

أخربنا أبو نصر حممد بن علي بن حممد الفقيه الشريازي نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب األخرم نا حيىي  - ١٤٨٠١
ن األسود عن عائشة وعن األعمش عن بن حممد نا أبو الربيع نا إمساعيل بن زكريا عن األعمش عن إبراهيم ع



خرينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاخترناه فلم يكن : مسلم عن مسروق عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
  ذلك طالقا رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الربيع الزهراين 

نا سفيان بن حممد اجلوهري نا  أخربين حممد بن إبراهيم أبو بكر األصبهاين أنا أبو نصر أمحد بن عمرو - ١٤٨٠٢
علي بن احلسن نا عبد اهللا بن الوليد نا سفيان عن محاد عن إبراهيم أن عمر وبن مسعود رضي اهللا عنهما كانا 

  إذا خريها فاختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق هبا وإن اختارت زوجها فال شيء : يقوالن 

مثل قول : س رضي اهللا عنهما أنه كان يقول يف التخيري قال ونا سفيان عن ليث عن طاوس عن بن عبا - ١٤٨٠٣
  عمر وبن مسعود رضي اهللا عنهما 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنا أبو سعيد بن األعرايب نا احلسن بن حممد الزعفراين نا  - ١٤٨٠٤
ضي اهللا عنه فذكر اخليار فقال إن كنا عند علي ر: أبو عباد نا جرير بن حازم نا عيسى بن عاصم عن زاذان قال 

أمري املؤمنني قد سألين عن اخليار فقلت إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق هبا 
فقال عمر رضي اهللا عنه ليس كذلك ولكنها إن اختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فواحدة وهو 

أمري املؤمنني عمر رضي اهللا عنه فلما خلص األمر إيل وعلمت أين مسؤول عن الفروج أحق هبا فلم أستطع إال متابعة 
أخذت بالذي كنت أرى فقالوا واهللا لئن جامعت عليه أمري املؤمنني عمر وتركت رأيك الذي رأيت أنه ألحب إلينا 

فخالفين وإياه فقال زيد من أمر تفردت به بعده قال فضحك مث قال أما أنه قد أرسل إىل زيد بن ثابت فسأل زيدا 
  رضي اهللا عنه إن اختارت نفسها فثالث وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق هبا 

  حنوه : قال ونا الزعفراين نا عبد الوهاب عن جرير عن عيسى عن زاذان عن علي رضي اهللا عنه  - ١٤٨٠٥

بن يعقوب نا أمحد حممد بن عبد الوهاب وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنا أبو عبد اهللا حممد  - ١٤٨٠٦
إذا خري الرجل امرأته فاختارت : أنا جعفر بن عون أنا إمساعيل بن أيب خالد عن عامر عن علي رضي اهللا عنه قال 

زوجها فهي تطليقة وهو أملك برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقة بائنة وهو خاطب من اخلطاب قال وكان زيد 
يقول إن اختارت نفسها فهي ثالث قال وكان عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه يقول إذا  بن ثابت رضي اهللا عنه

خري الرجل امرأته فاختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي تطليقة وهو أملك برجعتها قول عبد اهللا 
السنة الثابتة عن عائشة رضي  بن مسعود رضي اهللا عنه موافق لقول عمر رضي اهللا عنه يف اخليار وبه نقول ملوافقته

اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف التخيري وموافقته معىن السنة املشهورة عن ركانة عن النيب صلى اهللا 
عليه و سلم يف البتة أهنا رجعية إذا أراد هبا واحدة وأما علي رضي اهللا عنه فقد اختلفت الرواية عنه يف ذلك 

  لك رواه أبو حسان األعرج عن علي رضي اهللا عنه فأشهرها ما روينا وكذ

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنا أبو سعيد بن األعرايب أنا احلسن بن حممد الزعفراين نا عبد اهللا  - ١٤٨٠٧
إن اختارت : بن بكر وعبد الوهاب بن عطاء قاال نا سعيد عن قتادة عن أيب حسان أن عليا رضي اهللا عنه قال 

واحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق هبا وبه كان يأخذ قتادة وروى عن أيب جعفر حممد بن نفسها ف
  علي عن علي رضي اهللا عنه يف ذلك روايتان خمتلفتان يف أنفسهما خمالفتان ملا مضى 



ن بن حممد نا علي إحدامها ما أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم األصبهاين انا أبو نصر العراقي نا سفيا - ١٤٨٠٨
إن : بن احلسن نا عبد اهللا بن الوليد نا سفيان عن خمول عن أيب جعفر عن علي رضي اهللا عنه أنه كان يقول 

  اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فال شيء 

ن عبد الوهاب واألخرى ما أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري نا حممد ب - ١٤٨٠٩
دخلت أنا وأبو السفر على أيب جعفر فسألته عن : أنا يعلى بن عبيد نا إمساعيل هو بن أيب خالد عن أيب إسحاق قال 

التخيري عن رجل خري امرأته فاختارت نفسها فقال تطليقة وزوجها أحق برجعتها قلنا فإن اختارت زوجها قال 
اهللا عنه أنه قال إن اختارت زوجها فتطليقة وزوجها أحق هبا أي فليس بشيء قلنا فإن ناسا يروون عن علي رضي 

برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقة بائنة وهي أملك بنفسها قال هذا وجدوه يف الصحف وأما عبد اهللا بن مسعود 
  فالصحيح عنه ما روينا 

اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا عبد  - ١٤٨١٠
إذا قال الرجل : نا عبد الرمحن بن مهدي نا شعبة عن أيب حصني عن حيىي بن وثاب عن مسروق عن عبد اهللا قال 

المرأته استفلحي بأمرك أو أمرك لك أو وهبها ألهلها فهي تطليقة بائنة كذا يف هذه الرواية عن عبد اهللا والصحيح 
  أن ذلك من قول مسروق 

أخربناه أبو عبد اهللا نا أبو العباس نا عبد اهللا بن أمحد حدثين أيب نا عبد الرمحن بن مهدي نا إسرائيل  - ١٤٨١١
إذا قال الرجل المرأته استفلحي بأمرك أو اختاري أو وهبها : عن أيب حصني عن حيىي بن وثاب عن مسروق قال 

  ألهلها فهي واحدة بائنة 

قال وسألت سفيان فقال هو عن مسروق يعين إنه مل يقل عن عبد اهللا والصحيح قال وثنا عبد الرمحن  - ١٤٨١٢
وقد روي عن شريك عن أيب حصني مرفوعا إىل عبد اهللا يف اهلبة فقبلوها : عن عبد اهللا ما سبق ذكره واهللا أعلم 

  فهي تطليقة وهو أحق هبا 

زكي نا حممد بن إبراهيم نا بن بكري نا مالك عن أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر حممد بن جعفر امل - ١٤٨١٣
أهنا خطبت على عبد الرمحن بن أيب : عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 

بكر قريبة بنت أيب أمية فزوجوه مث إهنم عتبوا على عبد الرمحن فقالوا ما زوجنا إال عائشة فأرسلت عائشة رضي اهللا 
   ٢٣نها إىل عبد الرمحن فذكرت ذلك له فجعل أمر قريبة بيد قريبة فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طالقا ع

  باب ما جاء يف التمليك

قال الشافعي حكاية عن : أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع قال  - ١٤٨١٤
عن مسروق إن امرأة قالت لزوجها لو أن األمر الذي بيدك بيدي أيب معاوية ويعلى عن األعمش عن إبراهيم 

لطلقتك قال قد جعلت األمر إليك فطلقت نفسها ثالثا فسأل عمر عبد اهللا رضي اهللا عنهما عن ذلك قال هي 



واحدة وهو أحق هبا فقال عمر رضي اهللا عنه وأنا أرى ذلك وعن الشافعي حكاية عن عبيد اهللا بن موسى عن بن 
  لى عن طلحة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال ال يكون طالق بائن إال خلع أو إيالء أيب لي

أخربنا أبو بكر االردستاين أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن حممد اجلوهري نا علي بن احلسن اهلاليل نا  - ١٤٨١٥
جاء رجل إىل بن مسعود : لقمة قاال عبد اهللا بن الوليد نا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال حدثين األسود وع

رضي اهللا عنه وقال كان بيين وبني امرأيت بعض ما يكون بني الناس فقالت لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت 
كيف أصنع قال فقلت إن الذي بيدي من أمرك بيدك قالت فإين قد طلقتك ثالثا قال عبد اهللا أراها واحدة وأنت 

ؤمنني عمر فأسأله عن ذلك قال فلقيه فسأله فقص عليه القصة فقال عمر رضي اهللا عنه فعل أحق هبا وسألقى أمري امل
اهللا بالرجال يعمدون إىل ما جعل اهللا بأيديهم فيجعلونه بأيدي النساء بفيها التراب فما قلت قال قلت أراها واحدة 

  وهو أحق هبا قال وأنا أرى ذلك ولو قلت غري ذلك لرأيت أنك مل تصب 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا  - ١٤٨١٦
أنه كان جالسا عند زيد بن : الشافعي انا مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد أنه أخربه 

له زيد بن ثابت ما شأنك فقال ملكت امرأيت أمرها  ثابت رضي اهللا عنه فأتاه حممد بن أيب عتيق وعيناه تدمعان فقال
  ففارقتين فقال له زيد ما محلك على ذلك فقال القدر فقال له زيد ارجتعها إن شئت فإمنا هي واحدة وأنت أملك هبا 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد عبيد بن حممد بن حممد بن مهدي قاال نا أبو العباس حممد بن  - ١٤٨١٧
قوب نا حيىي بن أيب طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا روح بن القاسم عن عبد اهللا بن ذكوان عن أبان بن يع

أن رجال جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثالثا فرفع ذلك إىل زيد بن ثابت رضي اهللا عنه فقال هي : عثمان 
  واحدة وهو أحق هبا 

أن رجال جعل أمر امرأته بيدها فطلقت : وان عن القاسم بن حممد وهبذا اإلسناد عن عبد اهللا بن ذك - ١٤٨١٨
  نفسها ألفا فرفع ذلك إىل زيد بن ثابت رضي اهللا عنه فقال هي واحدة وهو أحق هبا 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا  - ١٤٨١٩
كان يقول إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إال أن يناكرها الرجل فيقول مل : عمر  مالك عن نافع أن بن

  أرد إال تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك هبا ما كانت يف عدهتا 

د أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر نا حممد بن إبراهيم نا بن بكري نا مالك أنه بلغه عن عب - ١٤٨٢٠
أهنما سئال عن الرجل ميلك امرأته أمرها فترد ذلك إليه وال تقضي فيه شيئا فقاال ليس : اهللا بن عمرو عن أيب هريرة 

  ذلك بطالق 

وأخربنا أبو بكر األردستاين انا أبو نصر العراقي نا سفيان بن حممد اجلوهري نا علي بن احلسن نا عبد  - ١٤٨٢١
إن قبلوها فواحدة : عن الشعيب عن مسروق عن بن مسعود رضي اهللا عنه قال اهللا بن الوليد نا سفيان عن أشعث 

  وهو أحق هبا وإن مل يقبلوها فليس بشيء يف الرجل يهب امرأته ألهلها 



وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس األصم أنا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا حكاية عن  - ١٤٨٢٢
إذا قال الرجل المرأته استلحقي بأهلك أو : ىي بن وثاب عن مسروق عن عبد اهللا قال شريك عن أيب حصني عن حي

  وهبها ألهلها فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق هبا 

وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنا أبو سعيد بن األعرايب نا احلسن بن حممد الزعفراين  - ١٤٨٢٣
يف رجل وهب امرأته ألهلها : حلكم عن حيىي بن اجلزار عن علي رضي اهللا عنه نا أسباط بن حممد نا مطرف عن ا

  فقال إن قبلوها فهي تطليقة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وهو أملك برجعتها 

وأخربنا عبد اهللا أنا أبو سعيد نا الزعفراين نا شبابة بن سوار نا بن أيب ذئب عن احلارث عن علي رضي  - ١٤٨٢٤
قال إذا ملك الرجل امرأته مرة واحدة فإن قضت فليس له من أمرها شيء وإن مل تقض فهي واحدة : اهللا عنه أنه 

وأمرها إليه كذا وجدته ويف إسناده خلل وقد اتفق قول علي رضي اهللا عنه يف التخيري والتمليك وكذا قول عمر 
 عنه فقد اختلف قوله فيهما كما روينا وعبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنهما فيهما متفق وأما زيد بن ثابت رضي اهللا

وقد روى الثوري عن بن أيب ليلى عن الشعيب يف اختاري وأمرك بيدك سواء يف قول علي وزيد بن ثابت وبن 
  مسعود رضي اهللا عنهم وكأنه علم منه قوال آخر يف إحدى املسئلتني يوافق قوله يف املسألة األخرى واهللا أعلم 

اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا األصبهاين نا إمساعيل بن إسحاق القاضي نا أخربنا أبو عبد  - ١٤٨٢٥
قلت أليوب هل تعلم أحدا قال بقول احلسن يف أمرك بيدك أنه ثالث فقال : سليمان بن حرب نا محاد بن زيد قال 

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب ال إال شيء حدثنا به قتادة عن كثري موىل عبد الرمحن بن مسرة عن أيب سلمة 
صلى اهللا عليه و سلم بنحوه قال أيوب فقدم علينا كثري فسألته فقال ما حدثت به قط فذكرته لقتادة فقال بلى 

   ٢٤ولكن قد نسي كثري هذا مل يثبت من معرفته ما يوجب قبول روايته وقول العامة خبالف روايته واهللا أعلم 

  مليك طلقتك وهي تريد الطالقباب املرأة تقول يف الت

قد مضى حديث األسود وعلقمة يف الرجل الذي قال المرأته الذي بيدي من أمرك بيدك قالت فإين قد طلقتك ثالثا 
فسأل عبد اهللا بن مسعود فقال أراها واحدة وأنت أحق هبا وسأل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال وأنا أرى 

  ذلك 

املهرجاين انا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي نا حممد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكري وأخربنا أبو أمحد  - ١٤٨٢٦
أن رجال من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت أنت : نا مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه القاسم بن حممد 

احلجر واختصما إىل  الطالق فسكت مث قالت أنت الطالق فقال بفيك احلجر مث قالت أنت الطالق فقال بفيك
مروان بن احلكم فاستحلفه ما ملكها إال واحدة مث ردها إليه قال فكان القاسم يعجبه ذلك القضاء ويراه أحسن ما 

مسع يف ذلك وروي عن بن عباس رضي اهللا عنه أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت أنت طالق ثالثا 
  نفسها ثالثا فقال بن عباس خطأ اهللا نوءها إال طلقت 



أخربناه أبو عبد الرمحن السلمي أنا أبو احلسن الكارزي نا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد نا أبو  - ١٤٨٢٧
فذكره ورواه احلسن بن عمارة عن احلكم وحبيب عن : معاوية عن األعمش عن حبيب بن أيب ثابت عن بن عباس 

  من ذلك واحلسن متروك سعيد بن جبري عن بن عباس رضي اهللا عنهما أمت 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حممد بن خالد ثنا  - ١٤٨٢٨
أن : أمحد بن خالد نا احلسن عن احلكم وحبيب بن أيب ثابت عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

أمري كان بيدي لعلمت كيف أصنع قال فإن ما أملك من أمرك بيدك قالت امرأة قالت لزوجها لو أن ما متلك من 
  قد طلقتك ثالثا فقيل ذلك البن عباس فقال خطأ اهللا نوءها فهال طلقت نفسها إمنا الطالق عليها وليس عليه 

سني بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا العباس بن حممد الدوري نا احل - ١٤٨٢٩
أن امرأة قالت لزوجها لو أن بيدي من أمر الطالق ما : حممد املروزي نا جرير عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس 

بيدك لفعلت فقال هلا هو بيدك أو قد جعلته بيدك فقالت له فأنت طالق ثالثا فقال بن عباس خطأ اهللا نوءها اال 
م بلغين أن بن عباس كان يقول خطأ اهللا نوءها لو قالت قد طلقت نفسها وروينا عن منصور أنه قال قلت إلبراهي

   ٢٥طلقت نفسي فقال إبراهيم مها سواء يعين قوهلا طلقتك وطلقت نفسي سواء واهللا أعلم 

  باب الرجل يطلق امرأته يف نفسه ومل حيرك به لسانه

ا أمحد بن سلمة نا قتيبة بن أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنا جدي حيىي بن منصور القاضي ن - ١٤٨٣٠
سعيد الثقفي نا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

جتاوز اهللا ألميت ما حدثت به أنفسها ما مل تكلم به أو تعمل به رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة : عليه و سلم 
   ٢٦أوجه أخر عن قتادة  وأخرجه البخاري ومسلم من

  باب من قال المرأته أنت علي حرام

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا احلسني بن احلسن بن أيوب الطوسي نا أبو حامت الرازي نا أبو توبة  - ١٤٨٣١
ري قاال نا ح قال وأنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري مبرو واللفظ له نا أبو املوجه نا حيىي بن بشر احلري

معاوية بن سالم عن حيىي بن أيب كثري أن يعلى بن حكيم أخربه عن سعيد بن جبري أنه مسع بن عباس رضي اهللا عنهما 
قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي ميني يكفرها وقال لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة رواه البخاري يف : 

إال أنه قال يف متنه إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم يف  الصحيح عن احلسن بن الصباح عن أيب توبة
  رسول اهللا أسوة حسنة ورواه مسلم عن حيىي بن بشر كما روينا 

وأخربنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر األصبهاين نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا هشام عن  - ١٤٨٣٢
قال يف احلرام ميني : عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضي اهللا عنهما أنه  حيىي بن أيب كثري عن يعلى بن حكيم

  يكفرها وقال لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة رواه البخاري يف الصحيح عن معاذ بن فضالة عن هشام 



ثنا احلسني  أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث األصبهاين قاال أنا علي بن عمر احلافظ - ١٤٨٣٣
بن إمساعيل ثنا يعقوب الدورقي ثنا إمساعيل بن علية ثنا هشام الدستوائي قال كتب إىل حيىي بن أيب كثري حيدث عن 

احلرام ميني يكفرها قال هشام وكتب إىل حيىي بن أيب كثري عن يعلى بن حكيم : عكرمة أن عمر رضي اهللا عنه قال 
ول يف احلرام ميني يكفرها وقال لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة عن سعيد بن جبري عن بن عباس إنه كان يق

قد فرض اهللا لكم { يعين أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان حرم جارية فقال اهللا مل حترم ما أحل اهللا لك إىل قوله 
هذه الزيادة عن زهري  فكفر ميينه وصري احلرام ميينا رواه مسلم يف الصحيح من حديث بن عباس دون} حتلة أميانكم 

  بن حرب عن إمساعيل بن علية 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار نا أمحد بن مهران نا أبو نعيم نا  - ١٤٨٣٤
نا سفيان ح وأخربنا أمحد بن حممد بن أمحد بن احلارث األصبهاين أنا علي بن عمر احلافظ نا احلسني بن إمساعيل 

حممد بن منصور نا روح نا سفيان الثوري عن سامل األفطس عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضي اهللا عنهما أنه 
إين جعلت امرأيت علي حراما فقال كذبت ليست عليك حبرام مث تال يا أيها النيب مل حترم ما أحل : أتاه رجل فقال 

يس يف حديث أيب نعيم عليك أغلظ الكفارات وقد اهللا لك عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة لفظ حديث روح ول
  روي عنه إنه على التخيري وبه نقول 

أخربناه أبو زكريا بن أيب إسحاق أنا أبو احلسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد اهللا بن صاحل عن  - ١٤٨٣٥
} ض اهللا لكم حتلة أميانكم قد فر{ يف قوله : معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

أمر اهللا النيب صلى اهللا عليه و سلم واملؤمنني إذا حرموا شيئا مما أحل اهللا أن يكفروا عن أمياهنم بإطعام عشرة 
  مساكني أو كسوهتم أو حترير رقبة وليس يدخل يف ذلك طالق 

ن بن مكرم نا يزيد بن هارون أنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا احلس - ١٤٨٣٦
أن أعرابيا أتى بن عباس رضي اهللا عنهما فقال إين جعلت امرأيت علي : شعبة عن أيب بشر عن يوسف بن ماهك 

كل الطعام كان حال لبين إسرائيل إال ما حرم إسرائيل { حراما قال ليست عليك حبرام قال أرأيت قول اهللا تعاىل 
ن إسرائيل كانت به النسا فجعل على نفسه إن شفاه اهللا أن ال يأكل العروق من كل فقال بن عباس إ} على نفسه 

  شيء وليست حبرام 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وعبيد بن حممد بن حممد بن مهدي قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا  - ١٤٨٣٧
أهنا قالت يف : عن عائشة رضي اهللا عنها  حيىي بن أيب طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد عن مطر عن عطاء

  احلرام ميني ورواه عبد اهللا بن بكر عن سعيد بن أيب عروبة فقال ميني يكفرها 

وحكى الشافعي رمحه اهللا عن أيب يوسف عن األشعث بن سوار عن احلكم عن إبراهيم عن عبد اهللا بن  - ١٤٨٣٨
  ميينا فيمني وإن نوى طالقا فطالق وهو ما نوى من ذلك  قال يف احلرام إن نوى به: مسعود رضي اهللا عنه أنه 



أنه كان : وروى الثوري عن أشعث بن سوار عن احلكم عن إبراهيم عن بن مسعود رضي اهللا عنه  - ١٤٨٣٩
يقول نيته يف احلرام ما نوى إن مل يكن نوى طالقا فهي ميني أخربناه أبو بكر األردستاين أنا أبو نصر العراقي نا سفيان 

  ن حممد اجلوهري نا علي بن احلسن نا عبد اهللا بن الوليد نا سفيان فذكره ب

أخربنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر اإلمام وأبو القاسم عبد الرمحن بن علي بن محدان قاال أنا أبو  - ١٤٨٤٠
 وإن نوى طالقا يف احلرام إن نوى ميينا فيمني: عمرو بن جنيد أنا أبو مسلم نا األنصاري نا أشعث عن احلسن 

  فطالق 

أخربنا الشريف أبو الفتح العمري أنا أبو أمحد الشرحيي أنا أبو القاسم البغوي نا علي بن اجلعد أنا  - ١٤٨٤١
يف احلرام إن نوى طالقا فهي تطليقة واحدة وهو أملك بالرجعة وإن مل : شريك عن خمول بن راشد عن أيب جعفر 

  ينو طالقا فيمني يكفرها 

  : قال وأنا شريك عن خمول عن عامر عن بن مسعود رضي اهللا عنه مثله  - ١٤٨٤٢

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو عثمان البصري نا حممد بن عبد الوهاب أنا يعلى بن عبيد نا سفيان عن  - ١٤٨٤٣
مر بن اخلطاب قال احلرام ميني واختلفت الرواية فيه عن أمري املؤمنني ع: داود بن أيب هند عن سعيد بن املسيب 

  رضي اهللا عنه 

أخربنا أبو بكر األصبهاين أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن حممد نا علي بن احلسن نا عبد اهللا بن  - ١٤٨٤٤
  أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان جيعل احلرام ميينا : الوليد نا سفيان عن جابر عن عكرمة عن بن عباس 

أنه أتاه : حبيب بن أيب ثابت عن إبراهيم عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وبإسناده عن سفيان عن  - ١٤٨٤٥
رجل قد طلق امرأته تطليقتني فقال أنت علي حرام فقال عمر رضي اهللا عنه ال أردها عليك وروينا عن علي وزيد 

  بن ثابت رضي اهللا عنهما يف الربية والبتة واحلرام إهنا ثالث ثالث 

اسم جمالد بن عبد اهللا بن جمالد البجلي بالكوفة نا مسلم بن حممد بن أمحد بن مسلم وأخربنا أبو الق - ١٤٨٤٦
يف الرجل : التميمي نا احلضرمي نا سعيد بن عمرو األشعثي أنا عبثر بن القاسم عن مطرف عن عامر هو الشعيب 

قال رضي اهللا عنه هذا إمنا قال جيعل امرأته عليه حراما قال يقولون إن عليا رضي اهللا عنه جعلها ثالثا قال عامر ما 
  ال أحلها وال أحرمها وروينا فيما مضى عن علي رضي اهللا عنه أهنا ثالث إذا نوى إال أهنا رواية ضعيفة واهللا أعلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قراءة وعبيد بن حممد لفظا قاال نا أبو العباس هو األصم نا حيىي بن أيب  - ١٤٨٤٧
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم آىل وحرم فأنزل : هاب بن عطاء أنا داود عن عامر عن مسروق طالب أنا عبد الو

قد فرض اهللا لكم حتلة أميانكم { اهللا عز و جل يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك قال فاحلرام حالل وقال يف اآلية 
  هذا مرسل } 



عبيد الصفار أنا زكريا بن حيىي الساجي نا احلسن بن قزعة أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن  - ١٤٨٤٨
آىل رسول اهللا : نا مسلمة بن علقمة عن داود بن أيب هند عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

صلى اهللا عليه و سلم من نسائه وحرم فجعل احلرام حالال وجعل يف اليمني كفارة ويف هذا تقوية ملن زعم أن لفظ 
  رام ال يكون بإطالقه ميينا وال طالقا وال ظهارا احل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وعبيد بن حممد قاال نا أبو العباس هو األصم نا حيىي بن أيب طالب أنا عبد  - ١٤٨٤٩
  ما أبايل إياها حرمت أو ماء قراحا : الوهاب بن عطاء أنا سعيد عن مطر عن أيب سلمة بن عبد الرمحن أنه قال 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو عثمان البصري نا حممد بن عبد الوهاب أنا يعلى بن عبيد نا سفيان عن  - ١٤٨٥٠
   ٢٧ما أبايل أحرمتها أو قصعة من ثريد واهللا أعلم : مغرية عن إبراهيم عن مسروق قال 

  باب من قال ألمته أنت علي حرام ال يريد عتاقا

أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار نا إمساعيل بن إسحاق نا عبد اهللا  أخربنا أبو احلسن علي بن - ١٤٨٥١
يف قوله عز و جل يا أيها النيب مل : بن رجاء أنا إسرائيل عن مسلم األعور عن جماهد عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

  حترم ما أحل اهللا لك قال حرم سريته 

ن كامل القاضي أنا حممد بن سعد بن حممد بن احلسن بن عطية بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أمحد ب - ١٤٨٥٢
سعد حدثين أيب حدثين عمي احلسني بن احلسن بن عطية حدثين أيب عن جدي عطية بن سعد عن بن عباس رضي 

 يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك إىل قوله وهو العليم احلكيم قال كانت حفصة وعائشة رضي اهللا: اهللا عنهما 
عنهما متحابتني وكانتا زوجيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فذهبت حفصة إىل أبيها تتحدث عنده فأرسل النيب صلى 

اهللا عليه و سلم إىل جاريته فظلت معه يف بيت حفصة وكان اليوم الذي يأيت فيه عائشة رضي اهللا عنها فرجعت 
يدة فأخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حفصة فوجدهتا يف بيتها فجعلت تنتظر خروجها وغارت غرية شد

جاريته ودخلت حفصة فقالت قد رأيت من كان عندك واهللا لقد سؤتين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واهللا 
ألرضينك وإين مسر إليك سرا فاحفظيه فقال إين أشهدك أن سرييت هذه علي حرام رضا لك وكانت حفصة 

نيب صلى اهللا عليه و سلم فانطلقت حفصة فأسرت إليها سرا وهو أن أبشري أن حممدا وعائشة تظاهرتا على نساء ال
صلى اهللا عليه و سلم قد حرم عليه فتاته فلما أخربت بسر النيب صلى اهللا عليه و سلم أظهر اهللا النيب صلى اهللا عليه 

  م ما أحل اهللا لك إىل آخر اآلية و سلم عليه فأنزل اهللا على رسوله صلى اهللا عليه و سلم يا أيها النيب مل حتر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن بطة نا عبد اهللا بن حممد بن زكريا األصبهاين  - ١٤٨٥٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : نا حممد بن بكري احلضرمي نا سليمان بن املغرية عن ثابت عن أنس رضي اهللا عنه 

ه أمة يطؤها فلم تزل به حفصة حىت جعلها على نفسه حراما فأنزل اهللا عز و جل هذه اآلية يا أيها سلم كانت ل
  النيب مل حترم ما أحل اهللا لك تبتغي مرضاة أزواجك إىل آخر اآلية 



أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنا أبو منصور النضروي اهلروي نا أمحد بن جندة نا سعيد  - ١٤٨٥٤
أن حفصة أم املؤمنني رضي اهللا عنها زارت أباها : بن منصور نا هشيم أنا عبيدة عن إبراهيم وجويرب عن الضحاك 

ذات يوم وكان يومها فلما جاء النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم يرها يف املنزل فأرسل إىل أمته مارية القبطية فأصاب 
لت يا رسول اهللا أتفعل هذا يف بييت ويف يومي قال فإهنا علي منها يف بيت حفصة فجاءت حفصة على تلك احلالة فقا

حرام ال ختربي بذلك أحدا فانطلقت حفصة إىل عائشة فأخربهتا بذلك فأنزل اهللا عز و جل يف كتابه يا أيها النيب مل 
سن البصري حترم ما أحل اهللا لك إىل قوله وصاحل املؤمنني فأمر أن يكفر عن ميينه ويراجع أمته ومبعناه ذكره احل

  مرسال 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي نا أمحد بن جندة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا  - ١٤٨٥٥
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلف حلفصة أن ال يقرب أمته وقال : داود عن الشعيب عن مسروق أنه قال 

  ال حيرم ما أحل اهللا هذا مرسل وقد رويناه موصوال يف الباب قبله هي علي حرام فنزلت الكفارة ليمينه وأمر أن 

وروى أبو داود يف املراسيل عن حممد بن الصباح بن سفيان عن سفيان عن بن أيب عروبة عن قتادة  - ١٤٨٥٦
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بيت حفصة فدخلت فرأت فتاته معه فقالت يف بييت ويومي فقال : قال 
سكيت فواهللا ال أقرهبا وهي علي حرام أخربنا أبو بكر حممد بن حممد أنا أبو احلسني الفسوي نا أبو علي اللؤلؤي نا ا

   ٢٨أبو داود فذكره 

  باب من قال مايل علي حرام ال يريد جواريه

بن حنبل نا حجاج أخربنا أبو عمر وحممد بن عبد اهللا األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي نا املنيعي نا أمحد  - ١٤٨٥٧
أن النيب : بن حممد قال قال بن جريج زعم عطاء أنه مسع عبيد بن عمري خيرب قال مسعت عائشة رضي اهللا عنها خترب 

صلى اهللا عليه و سلم كان ميكث عند زينب بنت جحش رضي اهللا عنها ويشرب عندها عسال فتواصيت أنا 
سلم فلتقل إين أجد منك ريح مغافري أكلت مغافري فدخل على وحفصة أيتنا ما دخل عليها النيب صلى اهللا عليه و 

إن { إىل } مل حترم ما أحل اهللا لك { إحدامها فقالت ذلك له فقال بل شربت عسال عند زينب ولن أعود له فنزلت 
واه لعائشة وحفصة رضي اهللا عنهما وإذ أسر النيب إىل بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسال ر} تتوبا إىل اهللا 

البخاري يف الصحيح عن احلسن بن حممد ورواه مسلم عن حممد بن حامت كالمها عن حجاج قال البخاري وقال 
إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن بن جريج عن عطاء يف هذا احلديث ولن أعود له وقد حلفت وال ختربي 

بن أيب مليكة عن بن عباس يف هذا  بذلك أحدا قال الشيخ وكذلك قاله حممد بن ثور عن بن جريج ويف حديث
القصة واهللا ال أشربه فأخرب انه حلف عليه فأشبه أن يكون وجوب الكفارة تعلق باليمني ال بالتحرمي وقد رواه عروة 

  بن الزبري عن عائشة خيالفه يف بعض األلفاظ ومل يذكر نزول اآلية فيه 

د بن أيب عمرو يف فوائد األصم قاال نا أبو العباس حممد وهو فيما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعي - ١٤٨٥٨
بن يعقوب نا حممد بن إسحاق الصغاين نا إمساعيل بن خليل نا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيب العسل واحللواء وكان إذا انصرف من العصر دخل : اهللا عنها قالت 
ه فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر رضي اهللا عنهما فاحتبس عندها أكثر مما كان حيتبس على نسائ



فغرت فسألت عن ذلك فقيل يل أهدت هلا امرأة من قومها عكة عسل فسقته منها شربة فقلت أنا واهللا لنحتالن له 
أكلت مغافري فإنه سيقول لك ال فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك إذا دخل عليك فقويل له يا رسول اهللا 

فقويل له ما هذه الريح اليت أجد منك فإنه سيقول لك سقتين حفصة شربة من عسل فقويل له جرست حنلة العرفط 
وسأقول ذلك وقويل أنت يا صفية ذاك قال تقول سودة واهللا ما هو إال أن قام على الباب فأردت أن أناديه مبا 

قالت له سودة يا رسول اهللا أكلت مغافري قال ال قالت فما هذه الريح اليت أجد منك  أمرتين فرقا منك فلما دنا منها
قال سقتين حفصة شربة عسل فقالت جرست حنلة العرفط فلما دار إيل قلت له مثل ذلك فلما دار إىل صفية قالت 

ه قال تقول هلا سودة مثل ذلك تعين فلما دار إىل حفصة قالت يا رسول اهللا أال أسقيك منه قال ال حاجة يل في
سبحان اهللا واهللا لقد حرمناه قلت هلا اسكيت رواه البخاري يف الصحيح عن فروة بن أيب املغراء عن علي بن مسهر 

  ورواه مسلم عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر 

بن إبراهيم أنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو زكريا العنربي نا حممد بن عبد السالم نا إسحاق - ١٤٨٥٩
أتى عبد اهللا بضرع فقال للقوم أدنوا فأخذوا يطعمونه وكان : جرير عن منصور عن أيب الضحى عن مسروق قال 

رجل منهم ناحية فقال عبد اهللا ادن فقال اين ال أريده فقال مل قال ألين حرمت الضرع فقال عبد اهللا هذا من 
آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم وال تعتدوا إن اهللا ال حيب  يا أيها الذين{ خطوات الشيطان فقال عبد اهللا 

   ٢٩ادن فكل وكفر عن ميينك فإن هذا من خطوات الشيطان واهللا أعلم } املعتدين 

  باب ما جاء يف طالق اليت مل يدخل هبا

وهذا حديث : بن حيىي أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا أمحد بن صاحل و - ١٤٨٦٠
أمحد قاال نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن وحممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن 

حممد بن إياس أن بن عباس وأبا هريرة وعبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهم سئلوا عن البكر يطلقها 
تنكح زوجا غريه قال أبو داود ورواه مالك عن حيىي بن سعيد عن بكري بن زوجها ثالثا فكلهم قالوا ال حتل له حىت 

  األشج عن معاوية بن أيب عياش أنه شهد هذه القصة 

يعين كما أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل أنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي نا حممد  - ١٤٨٦١
أن بكري بن عبد اهللا بن األشج أخربه عن معاوية بن : عن حيىي بن سعيد  بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكري نا مالك

أيب عياش األنصاري أنه كان جالسا مع عبد اهللا بن الزبري وعاصم بن عمر قال فجاءمها حممد بن إياس بن البكري 
ان هذا أمر ما لنا فيه  فقال إن رجال من أهل البادية طلق امرأته ثالثا قبل أن يدخل هبا فماذا تريان فقال بن الزبري

قول اذهب إىل بن عباس وإىل أيب هريرة رضي اهللا عنهما فإين قد تركتهما عند عائشة رضي اهللا عنها فسلهما مث 
ائتنا فأخربنا فذهب فسأهلما فقال بن عباس أليب هريرة رضي اهللا عنهما أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال 

  لثالث حترمها فقال بن عباس مثل ذلك حىت تنكح زوجا غريه أبو هريرة الواحدة تبينها وا

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو سهل بن زياد القطان نا إمساعيل بن إسحاق نا  - ١٤٨٦٢
سليمان بن حرب نا محاد بن زيد عن حيىي بن سعيد عن بكري بن عبد اهللا عن معاوية بن أيب عياش عن بن إياس بن 

أنه أتى عاصم بن عمر وبن الزبري بأعرايب طلق امرأته ثالثا قبل أن يدخل هبا فذكر معىن حديث مالك وزاد : لبكري ا



فقال وتابعتهما عائشة رضي اهللا عنها هذا هو املشهور عن عبد اهللا بن عباس ورويناه يف مسألة طالق الثالث عن 
  وأنس بن مالك رضي اهللا عنهم  عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب وعبد اهللا بن مسعود

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد عبيد بن حممد بن مهدي القشريي لفظا قاال نا أبو العباس  - ١٤٨٦٣
حممد بن يعقوب نا حيىي بن أيب طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد عن قتادة عن عكرمة وعطاء وطاوس 

هي واحدة بائنة يعين يف الرجل يطلق زوجته ثالثا : عباس رضي اهللا عنه أنه قال  وجابر بن زيد كلهم يرويه عن بن
قبل أن يدخل هبا فهذا حيتمل أن يكون املراد به إذا فرقهن فال يكون خمالفا ملا قبله والذي يدل على ذلك مع ما 

  مضى ما 

د نا علي بن احلسن نا عبد اهللا بن أخربنا أبو بكر األردستاين أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن حمم - ١٤٨٦٤
يف رجل طلق امرأته ثالثا قبل أن يدخل هبا قال عقدة كانت : الوليد نا سفيان عن جابر عن الشعيب عن بن عباس 

بيده أرسلها مجيعا وإذا كان تترى فليس بشيء قال سفيان تترى يعين أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإهنا تبني 
بشيء وحكى الشافعي يف كتاب اختالف العراقيني أظنه عن أيب يوسف يف الرجل يقول  باألوىل والثنتان ليستا

المرأته مل يدخل هبا أنت طالق أنت طالق أنت طالق طلقت بالتطليقة األوىل ومل تقع عليها الباقيتان هذا قول أيب 
ثابت رضي اهللا عنهم حنيفة بلغنا عن عمر بن اخلطاب وعن علي بن أيب طالب وعبد اهللا بن مسعود وزيد بن 

  وإبراهيم بذلك 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا حممد بن إمساعيل بن أيب  - ١٤٨٦٥
يف رجل قال المرأته ومل : فديك عن بن أيب ذئب عن بن قسيط عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث أنه قال 

مث أنت طالق مث أنت طالق فقال أبو بكر أتطلق املرأة على ظهر الطريق قد بانت من حني طلقها يدخل هبا أنت طالق 
  التطليقة األوىل قال الشيخ وهذا معىن ما 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر أمحد بن إسحاق أنا العباس بن الفضل نا إمساعيل بن أيب أويس  - ١٤٨٦٦
عن حممد بن أيب عتيق وموسى بن عقبة عن بن شهاب عن سليمان بن األرقم قال عن أخيه عن سليمان بن بالل 

طالق اليت مل يدخل هبا واحدة وهذا مرسل وراويه سليمان : قال احلسن إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
عبد اهللا بن  بن أرقم وهو ضعيف وحيتمل إن صح أن يكون أراد به أن طالقها وطالق املدخول هبا واحد كما قال

   ٣٠مسعود واهللا أعلم وحديث أيب الصهباء يف سؤال بن عباس قد مضى ومضى الكالم عليه وباهللا التوفيق 

  باب الطالق بالوقت والفعل

أخربنا أبو بكر األردستاين أنا أبو نصر أمحد بن عمرو العراقي نا سفيان بن حممد اجلوهري نا علي بن  - ١٤٨٦٧
يف رجل قال : لوليد نا سفيان عن الزبري بن عدي عن إبراهيم عن بن مسعود رضي اهللا عنه احلسن نا عبد اهللا بن ا

  المرأته إن فعلت كذا وكذا فهي طالق فتفعله قال هي واحدة وهو أحق هبا 



أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس نا احلسن بن علي بن عفان نا حيىي بن آدم نا محاد بن  - ١٤٨٦٨
يف رجل قال المرأته هي طالق إىل سنة قال هي امرأته يستمتع منها إىل : محاد بن أيب سليمان عن إبراهيم سلمة عن 

  سنة وروي مثل ذلك عن بن عباس رضي اهللا عنهما وبه قال عطاء وجابر بن زيد 

يك عن جابر وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس نا احلسن نا حيىي بن آدم نا إسرائيل وشر - ١٤٨٦٩
  يف رجل قال المرأته أنت طالق إذا جاء رمضان قال هي امرأته يوم طلقها حىت جييء رمضان : عن الشعيب 

أخربنا أبو احلسن الرفاء أنا عثمان بن حممد بن بشر نا إمساعيل القاضي نا بن أيب أويس نا بن أيب الزناد  - ١٤٨٧٠
ولون أميا رجل قال المرأته أنت طالق إن خرجت حىت الليل فخرجت كانوا يق: عن أبيه عن الفقهاء من أهل املدينة 

امرأته أو قال ذلك يف غالمه فخرج غالمه قبل الليل بغري علمه طلقت امرأته وعتق غالمه ألنه ترك أن يستثىن لو 
لشافعي رمحه باب ما جاء يف طالق املكره قال ا ٣١شاء قال بإذين ولكنه فرط يف االستثناء فإمنا جيعل تفريطه عليه 

وللكفر أحكام فلما وضع اهللا عنه سقطت أحكام } إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان { اهللا قال اهللا جل ثناؤه 
أخربنا أبو ذر بن أيب  - ١٤٨٧١اإلكراه عن القول كله ألن األعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه 

اق بن حممد بن يوسف السوسي يف آخرين قالوا نا أبو العباس حممد احلسني بن أيب القاسم املذكر وأبو عبد اهللا إسح
بن يعقوب نا الربيع بن سليمان نا بشر بن بكر نا األوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمري عن بن عباس رضي اهللا 

عليه جود إن اهللا جتاوز يل عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا : عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات ورواه الوليد بن مسلم عن األوزاعي فلم يذكر يف إسناده عبيد بن عمري 

أخربناه أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي احلافظ نا عمر بن سنان واحلسن بن سفيان وغريمها قالوا  - ١٤٨٧٢
  وقال عن عطاء عن بن عباس رضي اهللا عنهما فذكره : نا حممد بن املصفى نا الوليد بن مسلم 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان قال أنا عبد اهللا بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا حممد بن  - ١٤٨٧٣
املصفى نا الوليد نا بن هليعة عن موسى بن وردان قال مسعت عقبة بن عامر رضي اهللا عنه يقول قال رسول اهللا صلى 

  وضع اهللا عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه :  اهللا عليه و سلم

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان نا أبو األزهر نا وهب بن جرير نا أيب قال  - ١٤٨٧٤
مسعت حممد بن إسحاق حيدث قال كتب إيل ثور بن يزيد أن حممد بن عبيد حدثه عن عدي بن عدي أنه أمره أن 

يت صفية بنت شيبة فيسأهلا عن حديث بلغه أهنا حتدثه عن عائشة رضي اهللا عنها فأتيتها فحدثتين أن عائشة رضي يأ
ال طالق وال عتاق يف إغالق ورواه إبراهيم بن سعد : اهللا عنها حدثتها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
سحاق وقال بعضهم يف غالق وحممد بن عبيد هذا هو بن وعبد اهللا بن منري وعبد الرحيم بن سليمان عن حممد بن إ

  أيب صاحل املكي 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل أنا أبو عمرو بن السماك نا حممد بن غالب بن حرب نا كثري بن حيىي نا  - ١٤٨٧٥
أن  قزعة بن سويد عن زكريا بن إسحاق وحممد بن عثمان مجيعا عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي اهللا عنها

  ال طالق وال عتاق يف إغالق : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 



أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة نا أبو العباس حممد بن إسحاق بن أيوب الصبغي  - ١٤٨٧٦
طب اجلمحي عن نا احلسن بن علي بن زياد ثنا بن أيب أويس حدثين عبد امللك بن قدامة بن إبراهيم بن حممد بن حا

أن رجال تديل يشتار عسال يف زمن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فجاءته امرأته فوقفت على احلبل فحلفت : أبيه 
لتقطعنه أو لتطلقين ثالثا فذكرها اهللا واإلسالم فأبت إال ذلك فطلقها ثالثا فلما ظهر أتى عمر بن اخلطاب رضي اهللا 

إليها فقال ارجع إىل أهلك فليس هذا بطالق وكذلك رواه عبد الرمحن بن عنه فذكر له ما كان منها إليه ومنه 
  مهدي عن عبد امللك بن قدامة اجلمحي عن أبيه عن عمر رضي اهللا عنه 

وقد أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنا أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد قال  - ١٤٨٧٧
هبذه القصة إال أنه قال فرفع إىل : قدامة اجلمحي عن أبيه عن عمر رضي اهللا عنه حدثين يزيد عن عبد امللك بن 

عمر رضي اهللا عنه فأباهنا منه قال أبو عبيد وقد روى عن عمر رضي اهللا عنه خالفه قال وروي عن علي وبن عباس 
ز قال الشيخ رمحه اهللا وبن عمر وبن الزبري وعطاء وعبد اهللا بن عبيد بن عمري أهنم كانوا يرون طالقه غري جائ

  الرواية األوىل أشبه وأما الرواية عن علي رضي اهللا عنه فقد 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي يروي عن محاد بن سلمة عن  - ١٤٨٧٨
  باس رضي اهللا عنهما ال طالق ملكره وأما الرواية عن بن ع: محيد عن احلسن أن عليا رضي اهللا عنه قال 

فأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنا أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن رجاء نا أبو احلسني القارىء نا  - ١٤٨٧٩
مل جيز طالق : عمرو بن علي قال مسعت حيىي يقول نا األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري أن بن عباس رضي اهللا عنهما 

  املكره 

سئل عن رجل أكرهه اللصوص حىت طلق امرأته قال : إسناده عن عكرمة أنه ويف كتاب إسحاق ب - ١٤٨٨٠
  فقال بن عباس رضي اهللا عنهما ليس بشيء 

كتب إلينا القاضي أبو احلسن حممد بن علي بن حممد : وحدثنا أبو حممد احلسن بن أمحد احلافظ قال  - ١٤٨٨١
قال أنا أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن صخر األزدي البصري الضرير من مكة حرسها اهللا ورضي عنه 

السقطي قراءة عليه نا احلسن يعين بن املثىن نا عفان هو بن مسلم ثنا هشيم نا عبد اهللا بن طلحة اخلزاعي عن أيب 
  يزيد املدين عن بن عباس رضي اهللا عنه قال ليس ملكره طالق 

اهللا احلافظ نا أبو بكر بن أيب نصر نا أمحد بن حممد  وأما الرواية عن بن عمر وبن الزبري فأخربنا أبو عبد - ١٤٨٨٢
بن عيسى الربيت نا القعنيب عن مالك ح وأخربنا أبو نصر بن قتادة نا أبو العباس حممد بن إسحاق بن أيوب الصبغي 

 أنه تزوج أم ولد لعبد الرمحن بن زيد بن: نا احلسن بن علي بن زياد نا بن أيب أويس نا مالك عن ثابت األحنف 
اخلطاب قال فدعاين عبد اهللا بن عبد الرمحن فجئته فدخلت عليه وإذا بني يديه سياط موضوعة وإذا قيد من حديد 

وعبدان له قد أجلسهما فقال طلقها وإال والذي حيلف به فعلت بك كذا وكذا قال فقلت هي الطالق الفا 
خربته بالذي كان من شأين فتغيظ عبد فخرجت من عنده فأدركت بن عمر رضي اهللا عنه يف طريق مكة يف خرب فأ

اهللا وقال ليس ذلك بطالق اهنا مل حترم عليك فارجع إىل أهلك قال فلم تقر يب نفسي حىت أتيت عبد اهللا بن الزبري 



وهو يومئذ مبكة فأخربته بالذي كان من شأين وبالذي قال يل بن عمر رضي اهللا عنه فقال يل عبد اهللا بن الزبري رضي 
مل حترم عليك ارجع إىل أهلك وكتب إىل جابر بن األسود الزهري وهو أمري املدينة يومئذ يأمره أن يعاقب اهللا عنهما 

عبد اهللا بن عبد الرمحن وأن خيلي بيين وبني أهلي فقدمت فجهزت صفية بنت أيب عبيد امرأة بن عمر امرأيت حىت 
  ءين أدخلتها علي بعلم بن عمر مث دعوت بن عمر يوم عرسي لوليميت فجا

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا  - ١٤٨٨٣
تزوجت أم ولد عبد الرمحن بن زيد : أبو بكر احلميدي نا سفيان قال مسعت عمرا يقول حدثين ثابت األعرج قال 

فربطوين وضربوين بسياط وقالوا لتطلقنها أو لنفعلن ولنفعلن  بن اخلطاب رضي اهللا عنه فدعاين ابنه ودعا غالمني له
فطلقتها مث سألت بن عمر وبن الزبري فلم يرياه شيئا وروينا هذا املذهب من التابعني عن عطاء وطاوس واحلسن 

   ٣٢وعكرمة وعمر بن عبد العزيز وعبد اهللا بن عبيد بن عمري 

  باب ما يكون اكراها

احلافظ أنا أبو الفضل بن مخريويه أنا أمحد بن جندة نا سعيد بن منصور نا أبو شهاب أخربنا أبو حازم  - ١٤٨٨٤
ليس الرجل بأمني : وأبو عوانة عن أيب إسحاق الشيباين عن علي بن حنظلة عن أبيه قال قال عمر رضي اهللا عنه 

  على نفسه إذا جوعت أو أوثقت أو ضربت 

: ا املسعودي عن القاسم بن عبد الرمحن عن شريح قال قال وحدثنا سعيد بن منصور نا هشيم ن - ١٤٨٨٥
   ٣٣احلبس كره والضرب كره والقيد كره والوعيد كره 

  باب ال جيوز طالق الصيب حىت يبلغ وال طالق املعتوه حىت يفيق

استدالال مبا أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق نا يوسف بن  - ١٤٨٨٦
نا أبو الربيع نا هشيم أنا خالد احلذاء ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا يعقوب 

: موسى بن إمساعيل نا وهيب عن خالد عن أيب الضحى عن علي رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
تلم وعن اجملنون حىت يعقل ورويناه من أوجه عن رفع القلم عن ثالثة عن النائم حىت يستيقظ وعن الصيب حىت حي

  علي رضي اهللا عنه واحتج الشافعي رمحه اهللا حبديث بن عمر رضي اهللا عنه يف اإلجازة يف القتال وقد مضى 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنا أبو سعيد بن األعرايب نا احلسن بن حممد الزعفراين أنا أبو  - ١٤٨٨٧
كل الطالق جائز إال طالق املعتوه : عمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي رضي اهللا عنه قال معاوية نا األ

وروينا عن الشعيب واحلسن وإبراهيم أهنم قالوا ال جيوز طالق الصيب وال عتقه حىت حيتلم وروينا عن جابر بن زيد 
عن الشعيب وإبراهيم يف الذي يطلق ويعتق يف املنام وإبراهيم وأيب قالبة وغريهم أهنم كانوا ال جييزون طالق املربسم و

   ٣٤قاال ليس بشيء 

  باب من قال جيوز طالق السكران وعتقه



أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنا عبد اهللا بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا أبو نعيم نا سفيان  - ١٤٨٨٨
كل الطالق جائز إال طالق املعتوه قال : عنه قال  عن األعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي رضي اهللا

  يعقوب وقال قبيصة عن سفيان عن عبد الرمحن بن عابس بن ربيعة يعين عن أبيه عن علي رضي اهللا عنه بذلك 

وأخربنا أبو أمحد املهرجاين نا أبو بكر بن جعفر املزكي نا حممد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكري نا  - ١٤٨٨٩
سئال عن طالق السكران فقاال إذا طلق السكران جاز : لغه أن سعيد بن املسيب وسليمان بن يسار مالك أنه ب

طالقه وإن قتل قتل قال مالك وذلك األمر عندنا وروينا عن إبراهيم أنه قال طالق السكران وعتقه جائز وعن 
   ٣٥احلسن البصري قال السكران جيوز طالقه وعتقه وال جيوز شراؤه وبيعه 

  من قال ال جيوز طالق السكران وال عتقهباب 

أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو سهل بن زياد القطان نا  - ١٤٨٩٠
أتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران فقال إين : عبد اهللا بن روح املدائين نا شبابة نا بن أيب ذئب عن الزهري قال 

وأنا سكران فكان رأي عمر معنا أن جيلده وأن يفرق بينهما فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان رضي  طلقت امرأيت
اهللا عنه قال ليس للمجنون وال للسكران طالق فقال عمر كيف تأمرين وهذا حيدثين عن عثمان رضي اهللا عنه 

بد امللك بن مروان كتاب معاوية فجلده ورد إليه امرأته قال الزهري فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال قرأ علينا ع
بن أيب سفيان فيه السنن أن كل أحد طلق امرأته جائزا إال اجملنون قال الشيخ رمحه اهللا وروينا عن طاوس أنه قال 

كيف جيوز طالقه وال تقبل له صالة وعن عطاء يف طالق السكران قال ليس بشيء وعن أبان بن عثمان مثله وقد 
سليمان بن بريدة عن أبيه يف قصة ماعز بن مالك حيث قال النيب صلى اهللا عليه و  مضى يف كتاب اإلقرار حديث

سلم مم أطهرك فقال من الزنا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم أبه جنون فأخرب أنه ليس مبجنون فقال أشربت مخرا 
قال نعم فأمر به النيب صلى فقام رجل فاستنكهه فلم جيد منه ريح مخر فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أثيب أنت 

اهللا عليه و سلم فرجم فبني يف هذا أنه قصد إسقاط إقراره بالسكر كما قصد إسقاط اقراره باجلنون فدل أن ال 
   ٣٦حكم لقوله ومن قال باألول أجاب عنه بأن ذلك كان يف حدود اهللا تعاىل اليت تدرأ بالشبهات واهللا أعلم 

  باب طالق العبد بغري إذن سيده

وقال يف املطلقات واحدة وبعولتهن } فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه { ل اهللا تبارك وتعاىل قا
أحق بردهن يف ذلك ان أرادوا اصالحا قال الشافعي رمحه اهللا كان العبد ممن عليه حرام وله حالل فحرمه بالطالق 

  ومل يكن السيد ممن حلت له امرأته فيكون له حترميها 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال نا أبو العباس األصم  - ١٤٨٩١
كان يقول من أذن لعبده أن : أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي نا مالك حدثين نافع أن بن عمر رضي اهللا عنهما 

  ينكح فالطالق بيد العبد ليس بيد غريه من طالقه شيء 



وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق نا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك نا أبو الزناد عن  - ١٤٨٩٢
أن نفيعا مكاتبا ألم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أو عبدا كانت حتته امرأة حرة فطلقها : سليمان بن يسار 

 صلى اهللا عليه و سلم أن يأيت عثمان بن عفان رضي اهللا عنه يسأله عن اثنتني مث أراد أن يراجعها فأمره أزواج النيب
ذلك فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسأهلما فابتدراه مجيعا فقاال حرمت عليك حرمت عليك 

  وقد روي فيه حديث مسند 

و العباس حممد بن يعقوب نا أبو عتبة أمحد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال نا أب - ١٤٨٩٣
بن الفرج احلجازي نا بقية بن الوليد حدثين أبو احلجاج املهري عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن بن 

جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يشكو أن مواله زوجه وهو يريد أن يفرق بينه : عباس رضي اهللا عنه قال 
د اهللا واثىن عليه مث قال ما بال أقوام يزوجون عبيدهم إماءهم مث يريدون أن يفرقوا بينهم إال إمنا وبني امرأته فحم

  ميلك الطالق من يأخذ بالساق خالفه بن هليعة فرواه عن موسى بن أيوب مرسال 

و بكر كما أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث قاال نا علي بن عمر احلافظ نا أب - ١٤٨٩٤
النيسابوري نا يوسف بن سعيد نا موسى بن داود نا بن هليعة عن موسى بن أيوب عن عكرمة أن مملوكا أتى النيب 

إمنا ميلك الطالق من أخذ بالساق ومل : صلى اهللا عليه و سلم فذكر حنوه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ٣٧عا وفيه ضعف يذكر بن عباس رضي اهللا عنهما وروي من وجه آخر مرفو

  باب االستثناء يف الطالق والعتق والنذور كهو يف األميان ال خيالفها

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا أنا أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن  - ١٤٨٩٥
ن الوليد عن سفيان الثوري ومحاد احلافظ نا أبو أمحد الفراء واحلسن بن هارون وقطن بن إبراهيم قالوا أنا احلسني ب

بن سلمة وسفيان بن عيينة عن أيوب السختياين عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما أنه قال قال رسول اهللا صلى 
  إذا حلف الرجل فقال إن شاء اهللا فقد استثىن : اهللا عليه و سلم 

نا بشر بن موسى نا أبو زكريا نا محاد بن  وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد - ١٤٨٩٦
من حلف على ميني : سلمة عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

فقال إن شاء اهللا فهو باخليار إن شاء فعل وإن شاء مل يفعل وروى فيه حديث ضعيف عن معاذ بن جبل رضي اهللا 
  عنه مرفوعا 

أخربنا أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي أنا أبو يعلى نا داود بن رشيد قال أبو أمحد ونا إمساعيل بن  - ١٤٨٩٧
إبراهيم واللفظ له نا احلسن بن شعيب قاال نا إمساعيل بن عياش عن محيد بن مالك عن مكحول عن معاذ بن جبل 

يا معاذ ما خلق اهللا شيئا على وجه األرض أبغض إليه : رضي اهللا عنه قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
من الطالق وما خلق اهللا شيئا على وجه األرض أحب إليه من العتاق فإذا قال الرجل ململوكه أنت حر إن شاء اهللا 

  فهو حر وال استثناء له وإذا قال المرأته أنت طالق إن شاء اهللا فله االستثناء وال طالق عليه 



أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي نا أبو خولة ميمون بن مسلمة نا حممد بن مصفى نا  وأخربنا - ١٤٨٩٨
سئل رسول اهللا : معاوية بن حفص عن محيد بن مالك اللخمي نا مكحول عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال 

ل فقال رجل يا رسول اهللا وإن صلى اهللا عليه و سلم عن رجل قال المرأته أنت طالق إن شاء اهللا قال له استثناؤه قا
  قال لغالمه أنت حر إن شاء اهللا فقال يعتق ألن اهللا يشاء العتق وال يشاء الطالق 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ نا أبو العباس حممد بن موسى بن علي  - ١٤٨٩٩
فذكر حنو حديث : بن عياش عن محيد بن مالك النخعي  الدواليب نا محيد بن الربيع نا يزيد بن هارون نا إمساعيل

إمساعيل قال محيد قال يل يزيد بن هارون وأي حديث لو كان محيد بن مالك اللخمي معروفا قلت هو جد أيب قال 
يزيد سررتين اآلن صار حديثا قال الشيخ ليس فيه كبري سرور فحميد بن ربيع بن محيد بن مالك الكويف اخلزاز 

سبه حيىي بن معني وغريه إىل الكذب ومحيد بن مالك جمهول ومكحول عن معاذ بن جبل منقطع وقد ضعيف جدا ن
قيل عن محيد عن مكحول عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه وقيل عنه عن مكحول عن مالك بن 

  حتجاج مبثله خيامر عن معاذ وليس مبحفوظ واهللا أعلم وقد روى يف مقابلته حديث ضعيف ال جيوز اال

أخربناه أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي نا إبراهيم بن إمساعيل الغافقي نا علي بن معبد بن نوح نا  - ١٤٩٠٠
علي بن معبد بن شداد الكعيب نا إسحاق بن أيب حيىي عن عبد العزيز بن أيب رواد عن بن جريج عن عطاء عن بن 

من قال المرأته أنت طالق إن شاء اهللا أو غالمه : ى اهللا عليه و سلم قال عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صل
أنت حر إن شاء اهللا أو عليه املشي إىل بيت اهللا إن شاء اهللا فال شيء عليه قال أبو أمحد وهذا احلديث بإسناده منكر 

أبيه عن جده مرفوعا  ليس يرويه إال إسحاق الكعيب قال الشيخ وروى عن اجلارود بن يزيد عن هبز بن حكيم عن
   ٣٨يف الطالق وحده وهو أيضا ضعيف ويف حديث بن عمر رضي اهللا عنه كفاية وباهللا التوفيق 

  باب ما جاء يف توريث املبتوتة يف مرض املوت

قال الشافعي رمحه اهللا وقول كثري من أهل الفتيا أهنا ترثه يف العدة وقول بعض أصحابنا أهنا ترثه وإن مضت العدة 
بعضهم وان نكحت زوجا غريه وقال غريه ترثه ما امتنعت من األزواج ويف قول بعضهم ال ترث املبتوتة وهذا وقال 

  مما استخري اهللا فيه 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا  - ١٤٩٠١
أنه سأل بن الزبري عن : عن بن جريج قال أخربين بن أيب مليكة الشافعي أخربين بن أيب رواد ومسلم بن خالد 

الرجل الذي يطلق املرأة فيبتها مث ميوت وهي يف عدهتا فقال عبد اهللا بن الزبري طلق عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا 
ري وأما أنا فال عنه متاضر بنت األصبغ الكلبية فبتها مث مات وهي يف عدهتا فورثها عثمان رضي اهللا عنه قال بن الزب

  أرى أن ترث مبتوتة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا احلسن بن مكرم نا عثمان بن عمر أنا بن  - ١٤٩٠٢
قال سألت عبد اهللا بن الزبري عن رجل طلق امرأته يف مرضه فبتها قال أما عثمان رضي : جريج عن بن أيب مليكة 

  وأما أنا فال أرى أن أورثها ببينونته إياها اهللا عنه فورثها 



وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن  - ١٤٩٠٣
سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن بن شهاب عن طلحة بن عبد اهللا بن عوف قال وكان أعلمهم بذلك وعن أيب 

قال إن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها : رمحن بن عوف سلمة بن عبد ال
  عثمان رضي اهللا عنه منه بعد انقضاء عدهتا 

قال الشافعي : أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال  - ١٤٩٠٤
صل وهو يقول ورثها عثمان رضي اهللا عنه يف العدة وحديث بن شهاب مقطوع وقال رمحه اهللا حديث بن الزبري مت

يف اإلمالء ورث عثمان بن عفان رضي اهللا عنه امرأة عبد الرمحن بن عوف وقد طلقها ثالثا بعد انقضاء العدة قال 
  مة وهو فيما خييل إيل أثبت احلديثني قال الشيخ والذي يؤكد رواية بن شهاب عن طلحة وأيب سل

ما أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد نا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا  - ١٤٩٠٥
أصبغ بن فرج أخربين بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب قال مسعت معاوية بن عبد اهللا بن جعفر يكلم الوليد بن 

يا أمري املؤمنني إن أبان بن عثمان نكح ابنة عبد اهللا بن : ه عبد امللك على عشائه وحنن بني مكة واملدينة فقال ل
عثمان ضرارا البنة عبد اهللا بن جعفر حني أبت أن تبيعه مرياثها منه يف وجعه حني أصابه الفاجل مث مل ينته إىل ذلك 
هللا عنه حىت طلق أم كلثوم فحلت يف وجعه وهذا السائب بن يزيد بن أخت منر حي يشهد على قضاء عثمان رضي ا

يف متاضر بنت األصبغ ورثها من عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه بعد ما حلت ويشهد على قضاء عثمان بن 
عفان رضي اهللا عنه يف أم حكيم بنت قارظ ورثها من عبد اهللا بن مكمل بعد ما حلت فأدعه فسله عن شهادته قال 

ا قال معاوية إن مل يشهد على ذلك السائب فأنا مبطل الوليد حني قضى كالمه ما أظن عثمان رضي اهللا عنه قضى هب
  حضره وعاينه قال الشيخ هذا إسناد موتصل وتابعه بن أخي بن شهاب عن عمه 

وأخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين أنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي نا حممد بن  - ١٤٩٠٦
أن امرأة عبد الرمحن بن عوف : أنه مسع ربيعة بن أيب عبد الرمحن يقول بلغين  إبراهيم البوشنجي نا بن بكري نا مالك

سألته أن يطلقها فقال هلا إذا حضت مث طهرت فآذنيين فلم حتض حىت مرض عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه 
يومئذ مريض فورثها فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة مل يكن بقي له عليها من الطالق غريها وعبد الرمحن 

عثمان رضي اهللا عنه منه بعد انقضاء عدهتا قال الشافعي والذي أختاره ان ورثت بعد انقضاء العدة ان ترث ما مل 
  تتزوج فإذا تزوجت فال ترثه فترث زوجني وتكون كالتاركة حلقها بالتزويج 

مد نا علي بن احلسن نا عبد اهللا بن أخربنا أبو بكر األردستاين أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن حم - ١٤٩٠٧
قال يف الذي : الوليد نا سفيان عن حبيب بن أيب ثابت حدثين شيخ من قريش عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه أنه 

يطلق وهو مريض ال نزال نورثها حىت يربأ أو تتزوج وان مكث سنة قال الشافعي وقال غريهم ترثه ما مل تنقض 
  طاب رضي اهللا عنه بإسناد ال يثبت مثله عند أهل احلديث العدة ورواه عن عمر بن اخل

يعين ما أخربنا أبو بكر األردستاين أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن حممد نا علي بن احلسن نا عبد اهللا  - ١٤٩٠٨
وهو مريض  أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال يف الذي طلق امرأته: بن الوليد نا سفيان عن املغرية عن إبراهيم 

قال ترثه يف العدة وال يرثها وهذا منقطع ومل يسمعه مغرية من إبراهيم إمنا قال ذكر عبيدة عن إبراهيم عن عمر 



وعبيدة الضيب ضعيف ومل يرفعه عبيدة إىل عمر يف رواية حيىي القطان عنه إمنا ذكره عن إبراهيم والشعيب عن شريح 
  ليس فيه عمر رضي اهللا عنه 

ا أبو سعيد بن أيب عمرو ونا أبو العباس األصم قال قال الربيع قد استخار اهللا فيه يعين الشافعي أخربن - ١٤٩٠٩
رمحه اهللا فقال ال ترث املبتوتة قال الربيع وهو قول بن الزبري وعبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه طلقها على أهنا ال 

   ٣٩ترثه إن شاء اهللا عنده واهللا أعلم 

  ومن قال ال حترم إال بيقني حترمي باب الشك يف الطالق

استدالال مبا أخربنا أبو عمرو األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي أنا أبو يعلى أنا أبو خيثمة ح وأخربنا أبو  - ١٤٩١٠
عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو أنا احلسن بن سفيان نا أبو بكر بن أيب شيبة قاال نا سفيان عن الزهري عن سعيد 

متيم عن عمه عبد اهللا بن زيد شكى إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم الرجل خييل إليه أنه جيد الشيء يف وعباد بن 
ال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن املديين وغريه عن : الصالة فقال 

  سفيان ورواه مسلم عن أيب خيثمة وأيب بكر بن أيب شيبة 

ربنا أبو عبد الرمحن السلمي نا أبو احلسن الكارزي نا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد يف أخ - ١٤٩١١
يف رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن ومل يدر أيتهن طلق فقال يناهلن من الطالق : حديث بن عباس رضي اهللا عنه 

هرم عن جابر بن زيد عن بن عباس رضي  ما يناهلن من املرياث قال أبو عبيد حدثنا هشيم أنا أبو بشر عن عمرو بن
اهللا عنهما قوله يناهلن من الطالق ما يناهلن من املرياث يقول لو مات الرجل وقد طلق واحدة ال يدري ايتهن هي 

فإن املرياث يكون بينهن مجيعا يعين موقوفا حىت تعرف بعينها كذلك إذا طلقها ومل يعلم ايتهن هي فإنه يعتزهلن مجيعا 
   ٤٠لطالق ثالثا واهللا أعلم إذا كان ا

  باب ما يهدم الزوج من الطالق وما ال يهدم قال الشافعي رمحه اهللا يهدم

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد  - ١٤٩١٢الزوج املصيبها بعد الثالث وال يهدم الواحدة وال الثنتني واحتج مبا 
ر نا سعدان بن نصر نا سفيان عن الزهري عن محيد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفا

سألت عمر رضي اهللا : هو بن عبد الرمحن وعبيد اهللا هو بن عبد اهللا بن عتبة وسليمان بن يسار عن أيب هريرة قال 
عنه عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو اثنتني فنكحت زوجا مث مات عنها أو طلقها فرجعت إىل 

  على كم هي عنده قال هي عنده على ما بقي  الزوج األول

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد اهللا بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا احلميدي نا  - ١٤٩١٣
بإسناده ومعناه إال أنه قال مث انقضت عدهتا فتزوجها رجل غريه قال احلميدي وكان : سفيان نا الزهري فذكره 

فيهم سعيد بن املسيب فقال نا الزهري هكذا مل يزدنا على هؤالء الثالثة فلما فرغ منه قال ال أحفظ سفيان قيل له 
  فيه عن الزهري سعيدا ولكن حيىي بن سعيد حدثناه عن سعيد عن أيب هريرة حنو ذلك وكان حسبك به 



ن حممد بن الصباح الزعفراين أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنا أبو سعيد بن األعرايب نا احلسن ب - ١٤٩١٤
نا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن احلكم عن رجل من أهل هجر يقال له مزيدة عن أبيه أن عليا رضي اهللا عنه 

هي عنده على ما بقي من طالقها قال قال سعيد كان قتادة يأخذ هبذا القول يعين يف الرجل يطلق تطليقة أو : قال 
  ا تطليقتني مث تزوج مث يراجعه

أخربنا أبو حممد بن يوسف أنا أبو سعيد بن األعرايب نا الزعفراين نا أبو عباد نا شعبة نا احلكم عن  - ١٤٩١٥
  هي عنده على ما بقي : مزيدة بن جابر عن أبيه أنه مسع عليا رضي اهللا عنه يقول 

العباس حممد بن يعقوب نا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال نا أبو - ١٤٩١٦
حممد بن إسحاق أنا معلى بن منصور نا محاد بن زيد عن مطر عن احلكم عن جماهد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن 

هي على ما بقي من الطالق يعين يف الرجل يطلق امرأته فتبني منه فتزوج زوجا : أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال 
  على ما بقي من طالقها  فيطلقها فيتزوجها األول قال هي

أخربنا أبو بكر األصبهاين أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن حممد نا علي بن احلسن نا عبد اهللا بن  - ١٤٩١٧
هي على ما بقي من الطالق وروي عن : الوليد نا سفيان نا خالد احلذاء عن بن سريين عن عمران بن حصني قال 

  ف ذلك بن عمر وبن عباس رضي اهللا عنهما خبال

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب نا حممد بن عبد الوهاب أنا  - ١٤٩١٨
إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو : جعفر بن عون أنا إمساعيل بن أيب خالد عن وبرة عن بن عمر رضي اهللا عنه قال 

  د قال تكون على طالق مستقبل تطليقتني مث تزوجها رجل آخر مث تزوجها هو بع

وأخربنا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف املهرجاين الفقيه أنا أبو عمرو إمساعيل بن جنيد نا حممد بن  - ١٤٩١٩
إبراهيم أبو عبد اهللا أنا أمية بن بسطام نا يزيد بن زريع نا روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن 

يطلق تطليقتني مث يتزوجها رجل آخر فيطلقها أو ميوت عنها فيتزوجها زوجها : الرجل  عباس رضي اهللا عنهما يف
  األول قال فتكون على طالق جديد ثالث وروي عن علي رضي اهللا عنه 

أخربنا الشيخ أبو الفتح أنا عبد الرمحن بن أيب شريح نا أبو القاسم البغوي نا علي بن اجلعد أنا إسرائيل  - ١٤٩٢٠
يف الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتني مث تزوج : على عن حممد بن احلنفية عن علي رضي اهللا عنه عن عبد األ

فيطلقها زوجها قال إن رجعت إليه بعد ما تزوجت ائتنف الطالق وإن تزوجها يف عدهتا كانت عنده على ما بقي 
حلنفية ضعيفة عند أهل احلديث واهللا أعلم الرواية األوىل عن علي رضي اهللا عنه أصح وروايات عبد األعلى عن بن ا

٤١   

  باب الرجل يقول المرأته يا أخيت يريد األخوة يف اإلسالم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب نا حممد بن إمساعيل بن مهران نا أبو الطاهر  - ١٤٩٢١
حممد بن سريين عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول أنا بن وهب حدثين جرير بن حازم عن أيوب السختياين عن 



بل { مل يكذب إبراهيم قط إال ثالث كذبات ثنتني يف ذات اهللا قوله اين سقيم وقوله : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
وواحدة يف شأن سارة فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس فقال هلا إن هذا } فعله كبريهم هذا 

بار إن يعلم انك امرأيت يغلب عليك فإن سألك فأخربيه أنك أخيت فإنك أخيت يف اإلسالم فإين ال أعلم يف األرض اجل
مسلما غريي وغريك فلما دخل أرضه رآها بعض أهل اجلبار فأتاه فقال له لقد دخل أرضك اآلن امرأة ال ينبغي أن 

لسالم إىل الصالة فلما دخلت عليه مل يتمالك أن بسط يده تكون إال لك فأرسل إليها فأتى هبا وقام إبراهيم عليه ا
إليها فقبضت يده قبضة شديدة فقال هلا ادعي اهللا أن يطلق يدي وال أضرك ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضة 

األوىل فقال هلا مثل ذلك فعاد فقبضت أشد من القبضتني األوليني فقال ادعي اهللا أن يطلق يدي ولك اهللا أن ال 
ك ففعلت فأطلقت يده ودعا الذي جاء هبا فقال له إنك إمنا أتيتين بشيطان ومل تأتين بإنسان فأخرجها من أرضي أضر

وأعطها هاجر قال فأقبلت متشي فلما رآها إبراهيم عليه السالم انصرف فقال هلا مهيم فقالت خريا كف اهللا يد 
يا بين ماء السماء رواه البخاري يف الصحيح عن  الفاجر واخدم خادما قال أبو هريرة رضي اهللا عنه فتلك أمكم

  سعيد بن تليد ورواه مسلم عن أيب الطاهر كالمها عن بن وهب 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار نا إمساعيل بن إسحاق عن سليمان  - ١٤٩٢٢
مل يكذب إبراهيم عليه السالم إال : رة رضي اهللا عنه قال بن حرب نا محاد بن زيد عن أيوب عن حممد عن أيب هري

ثالث كذبات فذكر احلديث موقوفا إال أنه قال وبينما هو يف أرض جبار من اجلبابرة ومعه سارة إذ قيل لذلك امللك 
يت قال إن ههنا رجال معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إىل إبراهيم عليه السالم فأتاه فقال ما هذه املرأة قال أخ

اذهب فأرسل هبا إيل فأتاها فقال إنه قد سألين عنك فأخربته أنك أخيت فال تكذبيين عنده فإنه ليس يف األرض مسلم 
غريي وغريك فأنت أخيت يف اإلسالم قال فانطلقت وذكر احلديث رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب 

   ٤٢عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مبعناه  ورواه هشام بن حسان عن حممد عن أيب هريرة رضي اهللا

  باب ما يكره من ذلك

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا موسى بن إمساعيل نا محاد ح قال ونا أبو  - ١٤٩٢٣
المرأته يا أخية  أن رجال قال: كامل نا عبد الواحد وخالد الطحان املعىن كلهم عن خالد عن أيب متيمة اهلجيمي 

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أختك هي فكره ذلك وهنى عنه ورواه عبد السالم بن حرب عن خالد 
احلذاء عن أيب متيمة عن رجل من قومه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم مسع رجال يقول المرأته يا أخية فنهاه عن 

د احلذاء عن أيب عثمان عن أيب متيمة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ذلك ورواه عبد العزيز بن املختار عن خال
   ٥٤ورواه شعبة عن خالد عن رجل عن أيب متيمة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  كتاب الرجعة

 (  
واملطلقات يتربصن بأنفسهن { وقال } الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان { قال اهللا تبارك وتعاىل 

ة قروء وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن إن كن يؤمن باهللا واليوم اآلخر وبعولتهن أحق بردهن يف ثالث
  } ذلك إن أرادوا إصالحا 



يف قول اهللا عز و جل إن : أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا الشافعي  - ١٤٩٢٤
  الطالق بالرجعة واهللا أعلم أرادوا إصالحا يقال إصالح 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس نا عثمان بن سعيد نا  - ١٤٩٢٥
يف قوله وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك : عبد اهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس 

إذا طلق الرجل املرأة تطليقة أو اثنتني وهي حامل فهو أحق برجعتها ما مل تضع وال حيل إن أرادوا إصالحا قال يقول 
  } وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن { هلا أن تكتم محلها وهو قوله 

بن أيب  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا عبد الرمحن بن احلسن نا إبراهيم بن احلسني نا آدم نا ورقاء عن - ١٤٩٢٦
  يف قوله تعاىل وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك يعين يف العدة : جنيح عن جماهد 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو أمحد حممد بن حممد بن إسحاق الصفار نا أمحد بن حممد بن نصر  - ١٤٩٢٧
عباس وعن مرة عن عبد اهللا اللباد نا عمرو بن طلحة نا أسباط بن نصر عن السدي عن أيب مالك وأيب صاحل عن بن 

فذكر التفسري إىل قوله الطالق مرتان قال وهو امليقات : وعن ناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
الذي يكون عليها فيه الرجعة فإذا طلق واحدة أو ثنتني فأما أن ميسك ويراجع مبعروف وأما يسكت عنها حىت 

  تنقضي عدهتا فتكون أحق بنفسها 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن احلارث الفقيه أنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر  - ١٤٩٢٨
كان الرجل يطلق : األصبهاين أنا بن أيب عاصم نا حممد بن منصور نا يعقوب بن إبراهيم نا أيب عن بن إسحاق قال 

رجل من األنصار امرأته لسوء عشرة كانت امرأته مث يراجع قبل أن تنقضي العدة ليس للطالق وقت حىت طلق 
بينهما فقال ألدعنك ال أميا وال ذات زوج فجعل يطلقها حىت إذا دنا خروجها من العدة راجعها فأنزل اهللا عز و 
جل فيه كما أخربين هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح 

الق ثالثا راجعها يف الواحدة ويف الثنتني وليس له يف الثالثة رجعة فقال اهللا تعاىل وإذا طلقتم بإحسان فوقت هلم الط
النساء فطلقوهن لعدهتن وأحصوا العدة واتقوا اهللا إىل قوله بفاحشة مبينة وحديث ركانة يف الرجعية قد مضى ذكره 

  يف كتاب الطالق 

بن يعقوب يعين الشيباين نا حممد بن النضر وأمحد بن سهل قاال نا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا حممد  - ١٤٩٢٩
طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر : مؤمل بن هشام نا إمساعيل عن أيوب عن نافع أن بن عمر رضي اهللا عنهما 

حىت رضي اهللا عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمره أن يراجعها مث ميهلها حىت حتيض حيضة أخرى مث ميهلها 
تطهر مث يطلقها قبل أن ميسها قال وتلك العدة اليت أمر اهللا أن يطلق هلا النساء قال فكان بن عمر رضي اهللا عنهما 

إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول أما أنت طلقتها واحدة أو ثنتني فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ة أخرى مث ميهلها حىت تطهر مث يطلقها قبل أن ميسها وأما أنت سلم أمره أن يراجعها مث ميهلها حىت حتيض حيض

طلقتها ثالثا فقد عصيت اهللا فيما أمرك به من طالق امرأتك وبانت منك رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن 
  حرب عن إمساعيل بن علية 



ز نا حبر بن نصر املصري مبكة أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل البزا - ١٤٩٣٠
نا حيىي بن حسان نا هشيم عن محيد الطويل ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه وعلي بن 

ملا : محشاذ العدل قاال أنا حممد بن عيسى بن السكن الواسطي نا عمرو بن عون نا هشيم أنا محيد عن أنس قال 
و سلم حفصة أمر أن يراجعها فراجعها ويف حديث حيىي بن حسان قال عن أنس بن مالك طلق النيب صلى اهللا عليه 

وإذا { باب ما جاء يف قول اهللا عز و جل  ١أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طلق حفصة فأمر أن يراجعها 
أخربنا  - ١٤٩٣١} طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو سرحوهن مبعروف وال متسكوهن ضرارا 

يف هذه اآلية قال إذا شارفن بلوغ أجلهن : أبو سعيد بن أيب عمرو ونا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا الشافعي 
فراجعوهن مبعروف أو دعوهن تنقضي عدهتن مبعروف وهناهم أن ميسكوهن ضرارا ليعتدوا فال حيل إمساكهن 

  ضرارا 

الرمحن بن احلسن نا إبراهيم بن احلسني نا آدم نا ورقاء عن بن أيب  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا عبد - ١٤٩٣٢
قال الضرار أن يطلق الرجل املرأة تطليقة مث يراجعها عند آخر } وال متسكوهن ضرارا { يف قوله : جنيح عن جماهد 

  يوم يبقى من االقراء مث يطلقها مث يراجعها عند آخر يوم يبقى من االقراء يضارها بذلك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا أبو  - ١٤٩٣٣
يف هذه : بكر حممد بن إسحاق الصغاين نا أمحد بن إسحاق احلضرمي ثنا محاد بن سلمة عن زياد األعلم عن احلسن 

رأته فإذا أرادت أن تنقضي عدهتا أشهد على رجعتها قال هو الرجل يطلق ام} وال متسكوهن ضرارا لتعتدوا { اآلية 
مث يطلقها فإذا أرادت أن تنقضي عدهتا اشهد على رجعتها يريد أن يطول عليها وروينا عن مسروق بن األجدع 

   ٢معىن هذا 

  باب ما جاء يف عدد طالق العبد ومن قال الطالق بالرجال والعدة بالنساء ومن

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي نا أبو العباس األصم أنا الربيع بن  - ١٤٩٣٤قال مها مجيعا بالنساء 
سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن حممد بن عبد الرمحن موىل آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد اهللا بن عتبة 

  ينكح العبد امرأتني ويطلق تطليقتني : عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال 

وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي نا أبو العباس أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح  - ١٤٩٣٥
وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي نا حممد بن إبراهيم نا بن بكري نا مالك عن أيب الزناد 

زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أو عبدا كانت حتته امرأة أن نفيعا مكاتبا كان ألم سلمة : عن سليمان بن يسار 
حرة وطلقها اثنتني وأراد أن يراجعها فأمره أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يأيت عثمان بن عفان رضي اهللا عنه 

حرمت  فيسأله عن ذلك فذهب فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسأهلما فابتدراه مجيعا فقاال حرمت عليك
  عليك 



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأخربنا أبو أمحد  - ١٤٩٣٦
أن : املهرجاين أنا حممد بن جعفر املزكي نا حممد بن إبراهيم نا بن بكري نا مالك عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب 

  تطليقتني فاستفىت عثمان بن عفان رضي اهللا عنه فقال حرمت عليك  نفيعا مكاتبا ألم سلمة طلق امرأة حرة

وأخربنا أبو زكريا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأخربنا أبو أمحد أنا حممد بن جعفر  - ١٤٩٣٧
لتيمي أن نفيعا نا حممد بن إبراهيم نا بن بكري نا مالك عن عبد ربه بن سعيد عن حممد بن إبراهيم بن احلارث ا

استفىت زيد بن ثابت رضي اهللا عنه فقال إين طلقت امرأة : مكاتبا كان ألم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  حرة تطليقتني فقال زيد بن ثابت حرمت عليك 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار نا سعدان بن نصر نا معمر بن  - ١٤٩٣٨
أن مكاتبا كانت حتته حرة فطلقها تطليقتني فأتى عثمان بن : سليمان الرقي نا عبد اهللا بن بشر عن أيوب السختياين 

عفان وزيد بن ثابت رضي اهللا عنهما فسأهلما عن ذلك فابتدر كل واحد منهما وقال له حرمت عليك والطالق 
  بالرجال 

رازي احلافظ أنا أبو علي زاهر بن أمحد نا أبو بكر عبد اهللا بن أخربنا أبو حامد أمحد بن علي بن أمحد ال - ١٤٩٣٩
حممد بن زياد النيسابوري نا إبراهيم بن مرزوق نا عبد الصمد نا هشام عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة قال 

ما فقاال أنه كان مملوكا وكانت عنده حرة فطلقها تطليقتني فسأل عثمان وزيد بن ثابت رضي اهللا عنه: حدثين نفيع 
  طالقك طالق عبد وعدهتا عدة حرة 

حدثنا أبو احلسني علي بن عبد اهللا بن علي اخلسروجردي من أصله نا أبو أمحد حممد بن أمحد بن  - ١٤٩٤٠
الغطريف أنا أبو خليفة نا حفص بن عمر احلوضي نا مهام عن قتادة عن أيب اخلليل عن سليمان بن يسار عن زيد بن 

  الطالق بالرجال والعدة بالنساء : ال ثابت رضي اهللا عنه ق

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا  - ١٤٩٤١
إذا طلق العبد امرأته اثنتني فقد حرمت عليه حىت تنكح زوجا : مالك عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال 

  ة وعدة احلرة ثالث حيضات وعدة األمة حيضتان هكذا رواه مالك يف املوطأ غريه حرة كانت أو أم

وقد أخربنا أبو احلسني بن بشران أنا إمساعيل بن حممد الصفار نا احلسن بن علي بن عفان نا عبد اهللا  - ١٤٩٤٢
نا أبو بكر النيسابوري بن منري ح وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث قاال أنا علي بن عمر احلافظ 

يف األمة تكون حتت احلر تبني : نا أبو األزهر نا عبد اهللا بن منري نا عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنه 
بتطليقتني وتعتد حيضتني وإذا كانت احلرة حتت العبد بانت بتطليقتني وتعتد ثالث حيض وكذلك رواه سامل عن بن 

  ا رق نقص الطالق برقه هذا هو مذهب بن عمر رضي اهللا عنه يف ذلك عمر فمذهبه يف ذلك أن أيهم

وقد أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز  - ١٤٩٤٣
يف وإمساعيل بن حممد الصفار قاال نا سعدان بن نصر نا عمر بن شبيب املسلي عن عبد اهللا بن عيسى عن عطية العو



طالق األمة اثنتان وعدهتا حيضتان تفرد به عمر بن : عن عبد اهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  شبيب املسلي هكذا مرفوعا وكان ضعيفا والصحيح ما رواه سامل ونافع عن بن عمر موقوفا على ما مضى 

ن علي بن عمر الدارقطين احلافظ حديث عبد اهللا أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه قال قال أبو احلس - ١٤٩٤٤
بن عيسى عن عطية عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم منكر غري ثابت من وجهني أحدمها أن عطية 
  : ضعيف وسامل ونافع أثبت منه وأصح رواية الوجه اآلخر أن عمر بن شبيب ضعيف ال حيتج بروايته واهللا أعلم 

بد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب قال مسعت العباس بن حممد الدوري يقول أخربنا أبو ع - ١٤٩٤٥
  مل يكن بشيء وقد رأيته : مسعت حيىي بن معني يقول عمر بن شبيب 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال أنا علي بن عمر احلافظ نا أبو عمرو  - ١٤٩٤٦
ن يوسف بن خالد نا إبراهيم بن عبد العزيز املقوم نا صغدى بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن يوسف بن يعقوب ب

طالق العبد اثنتان وال حتل : القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
تزوج األمة على احلرة كذا قال طالق له حىت تنكح زوجا غريه وقرء األمة حيضتان وتتزوج احلرة على األمة وال ت

  العبد اثنتان 

وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنا أبو بكر حممد بن احلسني بن احلسن القطان نا علي  - ١٤٩٤٧
بن احلسن اهلاليل ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهللا عنها 

تطلق األمة تطليقتني وقرؤها حيضتان قال أبو عاصم أخربنيه مظاهر : ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت قا
  بن أسلم 

أخربنا أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي احلافظ قال مسعت بن محاد يقول قال البخاري مظاهر بن  - ١٤٩٤٨
  : أسلم عن القاسم عن عائشة ضعفه أبو عاصم 

خربنا أبو بكر بن احلارث أنا علي بن عمر نا أبو بكر النيسابوري نا إبراهيم بن مرزوق نا أبو عامر نا أ - ١٤٩٤٩
سئل القاسم عن عدة األمة فقال الناس يقولون حيضتان وأنا ال نعلم ذلك يف : هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال 

  كتاب اهللا وال يف سنة نبيه صلى اهللا عليه و سلم 

ربنا أبو بكر بن احلارث أنا علي بن عمر نا أبو بكر النيسابوري نا أمحد بن منصور نا عبد اهللا بن وأخ - ١٤٩٥٠
سئل القاسم عن األمة كم تطلق قال طالقها : صاحل حدثين الليث حدثين هشام بن سعد حدثين زيد بن أسلم قال 

  م يف هذا قال ال اثنتان وعدهتا حيضتان قال فقيل له أبلغك عن النيب صلى اهللا عليه و سل

أخربنا أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي احلافظ أنا زكريا الساجي نا بندار نا أبو داود نا شعبة عن  - ١٤٩٥١
السنة بالنساء يف الطالق والعدة : أشعث بن سوار عن الشعيب عن مسروق عن بن مسعود رضي اهللا عنه قال 

  أشعث بن سوار غري قوي 



عن شعبة عن األعمش عن جماهد عن مسروق عن عبد اهللا وليس مبحفوظ أخربناه أبو عبد  وقد قيل - ١٤٩٥٢
اهللا احلافظ أنا أبو علي احلافظ أنا أمحد بن حممد اخلوارزمي نا أبو يزيد يوسف بن يزيد بن كامل القراطيسي نا 

  فذكره وروي عنه خبالفه : العباس بن طالب نا يزيد بن زريع نا شعبة 

نا الشريف أبو الفتح العمري أنا عبد الرمحن بن أيب شريح أنا أبو القاسم البغوي نا علي بن اجلعد أخرب - ١٤٩٥٣
الطالق بالرجال والعدة بالنساء هكذا وجدته يف أصل : أنا شعبة عن أشعث بن سوار عن الشعيب عن عبد اهللا قال 

  كتابه وليس مبحفوظ 

ل بن حممد الصفار نا احلسن بن سالم نا سعيد بن سليمان نا عباد أخربنا أبو علي الروذباري أنا إمساعي - ١٤٩٥٤
السنة بالنساء يف الطالق والعدة هكذا : عن روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن بن عباس رضي اهللا عنه قال 

  قال 

ن هاشم نا وكيع عن وقد أنبأين أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الوليد نا حممد بن أمحد بن زهري نا عبد اهللا ب - ١٤٩٥٥
الطالق بالرجال والعدة بالنساء قال ونا : هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنه قال 

  وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء عن علي رضي اهللا عنه قال الطالق أراه قال بالرجال والعدة بالنساء 

بكر بن جعفر نا حممد بن إبراهيم نا بن بكري نا مالك عن حيىي بن  أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو - ١٤٩٥٦
سعيد عن سعيد بن املسيب أنه قال الطالق للرجال والعدة للنساء وقد روينا حديث عكرمة مرة عن بن عباس 

  إمنا الطالق ملن أخذ بالساق واهللا أعلم : ومرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال 

عبد اهللا احلافظ نا أبو حممد احلسن بن محشاذ نا حممد بن إمساعيل نا أبو نعيم ثنا شيبان  أخربنا أبو - ١٤٩٥٧
استفىت بن عباس رضي : النحوي عن حيىي بن أيب كثري عن عمرو بن معتب أن أبا حسن موىل بين نوفل أخربه أنه 

تقا بعد ذلك هل يصلح للرجل أن خيطبها اهللا عنه يف مملوك كانت حتته مملوكة فطلقها تطليقتني فبانت منه مث أهنما اع
قال بن عباس نعم إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى بذلك وكذلك قاله هشام عن حيىي عن عمرو بن معتب 

وقال بعض الرواة علي بن املبارك عن حيىي عن عمرو بن معتب وكذلك قاله معاوية بن سالم عن حيىي عن عمر 
نبل عن عبد الرزاق أن بن املبارك قال ملعمر من أبو احلسن هذا لقد حتمل صخرة وذكر أبو داود عن أمحد بن ح

  عظيمة يريد به إنكار ما جاء به من هذا احلديث 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق نا حممد بن أمحد الرباء قال قال علي بن  - ١٤٩٥٨
قضى رسول : عنه حيىي بن أيب كثري عن أيب احلسن حديث بن عباس املديين وسئل عن عمرو بن معتب الذي روى 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مملوك كانت حتته أمة فقال جمهول مل يرو عنه غري حيىي قال الشيخ وعامة الفقهاء على 
ق وروي عن بن خالف ما رواه ولو كان ثابتا قلنا به إال أنا ال نثبت حديثا يرويه من جتهل عدالته وباهللا التوفي

  مسعود وجابر من قوهلما خبالف ذلك 



أنبأين أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الوليد أنا احلسن بن سفيان نا أبو بكر بن أيب شيبة نا عبد العزيز بن  - ١٤٩٥٩
 طلق امرأته تطليقتني مث أعتقت قال ال: عبد الصمد عن عطاء بن السائب عن إبراهيم عن بن مسعود يف عبد مملوك 

  يتزوجها حىت تنكح زوجا غريه 

قال ونا أبو بكر نا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أيب سلمة عن جابر بن عبد اهللا قال  - ١٤٩٦٠
   ٣إذا أعتقت يف عدهتا فإنه يتزوجها وتكون عنده على واحدة : 

  باب إئتمان املرأة على فرجها وتصديقها مىت ادعت انقضاء عدهتا يف مدة ميكن

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا احلسن بن مكرم  - ١٤٩٦١يف مثلها أن تنقضي العدة 
من األمانة إئتمان : نا يزيد أنا شعبة عن األعمش عن أيب الضحى عن مسروق عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال 

  املرأة على فرجها 

ظ أنا عبد الرمحن بن احلسن القاضي نا إبراهيم بن احلسني نا آدم بن أيب إياس أخربنا أبو عبد اهللا احلاف - ١٤٩٦٢
قال يعين احلبل } وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن { يف قوله : نا ورقاء عن بن أيب جنيح عن جماهد 

 سليم عن جماهد يف احليض يقول ال تقولن املرأة لست حببلى وال تقولن إين حبلى وليست حببلى ورواه ليث بن أيب
   ٤واحلبل مجيعا 

  باب الرجعية حمرمة عليه حترمي املبتوتة حىت يراجعها

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا  - ١٤٩٦٣
ة رضي اهللا عنها وكان طريقه إىل طلق امرأته وهي يف مسكن حفص: الشافعي أنا مالك عن نافع عن بن عمر أنه 

املسجد فكان يسلك الطريق اآلخر من ادبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حىت راجعها وروينا عن عطاء بن أيب 
   ٥رباح وعمرو بن دينار أهنما قاال ال حيل له منها شيء ما مل يراجعها 

  ر قال الشافعيباب الرجل يشهد على رجعتها ومل تعلم بذلك حىت تزوج زوجا آخ

رمحه اهللا هي زوجة األول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أنكح الوليان فاألول أحق وقد مضى هذا 
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال نا أبو العباس حممد بن  - ١٤٩٦٤احلديث بأسانيده 

نا حيىي بن حسان عن عبيد اهللا بن عمرو عن عبد الكرمي بن مالك يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أ
يف الرجل يطلق امرأته مث يشهد على رجعتها ومل : اجلزري عن سعيد بن جبري عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

{  تعاىل باب ما جاء يف اإلشهاد على الرجعة قال اهللا ٦تعلم بذلك قال هي امرأة األول دخل هبا اآلخر أم مل يدخل 
أخربنا أبو احلسني بن بشران  - ١٤٩٦٥} فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم 

طلق : ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار نا احلسن بن علي بن عفان نا عبد اهللا بن منري عن عبيد اهللا عن نافع قال 
تطليقة أو تطليقتني فكان ال يدخل عليها إال بإذن فلما راجعها بن عمر رضي اهللا عنه امرأته صفية بنت أيب عبيد 

  أشهد على رجعتها ودخل عليها 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا العباس بن  - ١٤٩٦٦
أن عمران بن حصني رضي : سريين  حممد نا األسود بن عامر نا محاد عن قتادة ويونس عن احلسن وأيوب عن بن

اهللا عنه سئل عن رجل طلق امرأته ومل يشهد وراجع ومل يشهد قال عمر إن طلق يف غري عدة وراجع يف غري سنة 
   ٧فليشهد اآلن 

  باب نكاح املطلقة ثالثا

حىت تنكح زوجا غريه قال الشافعي رمحه اهللا قال اهللا تبارك وتعاىل يف الطلقة الثالثة فإن طلقها فال حتل له من بعد 
فاحتملت اآلية حىت جيامعها زوج غريه ودلت على ذلك السنة فكان أوىل املعاين بكتاب اهللا عز و جل ما دلت عليه 

  سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة نا احلسن بن  - ١٤٩٦٧
مد الزعفراين نا سفيان بن عيينة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن حم

سليمان أنا الشافعي أنا بن عيينة عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه و 
لى اهللا عليه و سلم فقالت إين كنت عند رفاعة فطلقين جاءت امرأة رفاعة القرظي إىل النيب ص: سلم مسعها تقول 

فبت طالقي فتزوجت عبد الرمحن بن الزبري وإمنا معه مثل هدبة الثوب فتبسم النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال 
أتريدين أن ترجعي إىل رفاعة ال حىت تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قالت وأبو بكر رضي اهللا عنه عند النيب صلى 

عليه و سلم وخالد بن سعيد بن العاصي رضي اهللا عنه بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر أال تسمع ما اهللا 
جتهر به هذه عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لفظ حديث الشافعي ويف رواية الزعفراين عن عائشة رضي اهللا 

عليه و سلم مث ذكر احلديث مبثله إىل قوله ال حىت  عنها أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إىل رسول اهللا صلى اهللا
يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته مل يذكر ما بعده رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد ورواه مسلم عن 

  أيب بكر بن أيب شيبة وغريه كلهم عن بن عيينة 

كريا بن أيب إسحاق قالوا نا أبو العباس وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن وأبو ز - ١٤٩٦٨
حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب أخربين يونس بن يزيد عن بن شهاب قال حدثين 

أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طالقها : عروة بن الزبري عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربته 
لرمحن بن الزبري فجاءت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت إهنا كانت حتت رفاعة فتزوجت بعده عبد ا

فطلقها آخر ثالث تطليقات فتزوجت بعده عبد الرمحن بن الزبري وأنه واهللا ما معه إال مثل هذه اهلدبة وأخذت هبدبه 
ريدين أن ترجعي إىل رفاعة ال حىت من جلباهبا قال فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضاحكا وقال لعلك ت

تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قالت وأبو بكر رضي اهللا عنه جالس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وخالد 
بن سعيد بن العاص جالس بباب احلجرة ومل يؤذن له فطفق خالد ينادي أبا بكر رضي اهللا عنه أال تزجر هذه عما 

  اهللا عليه و سلم رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر وحرملة عن بن وهب جتهر به عند رسول اهللا صلى 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي نا جعفر بن حممد الفريايب نا عمرو  - ١٤٩٦٩
ريظة تزوجها رجل أن امرأة من بين ق: بن علي ثنا حيىي بن سعيد نا هشام حدثين أيب عن عائشة رضي اهللا عنها 



منهم فطلقها فتزوجها آخر فأتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا ما معه إال مثل هذه اهلدبة فقال ال 
  حىت يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته رواه البخاري يف الصحيح عن عمرو بن علي 

احلسن بن سفيان نا أبو بكر بن أيب شيبة نا بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه أنا - ١٤٩٧٠
سئلت عن الرجل يتزوج املرأة فيطلقها ثالثا : فضيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا 

فقالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حتل لألول حىت يذوق اآلخر عسيلتها وتذوق عسيلته رواه مسلم يف 
  أيب بكر بن أيب شيبة  الصحيح عن

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أمحد بن جعفر القطيعي نا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب نا أبو  - ١٤٩٧١
طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غريه ودخل هبا ومعه : معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

يء تريده فلم يلبث أن طلقها فأتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فسألته عن ذلك مثل اهلدبة فلم يصل منها إىل ش
فقالت يا رسول اهللا ان زوجي طلقين واين تزوجت زوجا غريه فدخل يب ومل يكن معه إال مثل اهلدبة فلم يقربين اال 

ق اآلخر عسيلتك هنة واحدة مل يصل مين إىل شيء أفأحل لزوجي األول فقال ال حتلني لزوجك األول حىت يذو
  وتذوقني عسيلته رواه البخاري يف الصحيح عن حممد عن أيب معاوية ورواه مسلم عن أيب كريب عن أيب معاوية 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أمحد بن سلمة نا حممد بن بشار وحممد بن  - ١٤٩٧٢
أن رجال طلق امرأته ثالثا فتزوجت زوجا : قاسم عن عائشة رضي اهللا عنها املثىن قاال نا حيىي عن عبيد اهللا نا ال

فطلقها قبل أن ميسها فسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحتل لألول قال ال حىت يذوق عسيلتها كما ذاق 
بن يزيد  األول رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن بشار ورواه مسلم عن حممد بن املثىن ورواه أيضا األسود

  عن عائشة رضي اهللا عنها مرفوعا وموقوفا 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن وأبو عبد الرمحن السلمي قالوا نا أبو العباس  - ١٤٩٧٣
حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب أخربين مالك بن أنس عن املسور بن رفاعة القرظي 

أن رفاعة طلق امرأته متيمة بنت وهب على عهد رسول اهللا صلى اهللا : زبري بن عبد الرمحن بن الزبري عن أبيه عن ال
عليه و سلم ثالثا فنكحها عبد الرمحن بن الزبري فاعترض عنها فلم يستطع أن ميسها فطلقها ومل ميسها فأراد رفاعة 

ذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنهاه عن أن ينكحها وهو زوجها الذي كان طلقها قبل عبد الرمحن ف
  تزوجيها وقال ال حتل لك حىت تذوق العسيلة 

وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا  - ١٤٩٧٤
أن رفاعة : لزبري بن عبد الرمحن بن الزبري الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن املسور بن رفاعة القرظي عن ا

طلق امرأته متيمة بنت وهب فذكر احلديث مبعناه وكذلك رواه حيىي بن بكري عن مالك ومل يقل عن أبيه وقال متيمة 
  بنت وهب فذكر احلديث مبعناه 

يعقوب نا حممد بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال نا أبو العباس حممد بن - ١٤٩٧٥
إسحاق الصغاين نا أبو عبيد نا عبد الرمحن عن سفيان عن علقمة عن رزين األمحري عن بن عمر ح وأخربنا أبو 



احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا حممد بن كثري العبدي نا سفيان 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل : ن عمر رضي اهللا عنهما عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن رزين عن ب

وهو على املنرب عن رجل طلق امرأته ثالثا فتزوجها غريه وأغلق الباب وأرخى الستر وكشف اخلمار مث فارقها قال 
د ال حتل لألول حىت يذوق عسيلتها اآلخر لفظ حديث العبدي وكما قال العبدي يف إسناده قاله أيضا أبو أمح

الزبريي والصحيح رواية عبد الرمحن بن مهدي ورواه وكيع مرة عن سفيان فقال عن علقمة عن رزين بن سليمان 
األمحري وخالفه شعبة يف إسناده فرواه عن علقمة بن مرثد عن سامل بن رزين عن سامل بن عبد اهللا عن سعيد بن 

  سلم  املسيب عن بن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حممد بن  - ١٤٩٧٦
إسحاق أنا خلف وحيىي بن معني قاال نا غندر نا شعبة فذكره وبلغين عن حممد بن إمساعيل البخاري أنه وهن حديث 

فيان أصح قال الشيخ رواية وكيع وعبد الرمحن عن سفيان شعبة وسفيان مجيعا وعن أيب زرعة أنه قال حديث س
  أصح 

فقد رواه قيس بن الربيع فقال حدثنا علقمة بن مرثد عن رزين األمحري قال مسعت عبد اهللا بن عمر  - ١٤٩٧٧
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على املنرب عن رجل طلق امرأته فبانت منه فذكره : رضي اهللا عنهما يقول 

ربناه أبو حممد جناح بن نذير احملاريب بالكوفة أنا أبو جعفر بن دحيم نا أمحد بن حازم نا مالك بن إمساعيل نا قيس أخ
فذكره وكان شعبة يقول سفيان أحفظ مين وقال حيىي القطان إذا اختلفا أخذت بقول سفيان وروي يف ذلك أيضا 

  عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان أنا علي بن احلسن اهلاليل نا  - ١٤٩٧٨
سئل أنس بن مالك عن رجل تزوج امرأة وقد كان : حيىي بن محاد نا حممد بن دينار عن حيىي بن يزيد اهلنائي قال 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ال حتل له حىت طلقها زوجها أحسبه قال ثالثا فلم يدخل هبا الثاين فقال سئل ر
  يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنا أبو احلسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد اهللا بن صاحل  - ١٤٩٧٩
ىل فإن طلقها فال حتل له من يف قوله تعا: عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

بعد حىت تنكح زوجا غريه يقول إن طلقها ثالثا فال حتل له حىت تنكح زوجا غريه مث قال فإن طلقها فال جناح 
عليهما أن يتراجعا يقول إذا تزوجت بعد األول فدخل هبا اآلخر فال حرج على األول أن يتزوجها إذا طلقها اآلخر 

   ٨م بن حممد يف موت الثاين عنها قبل أن ميسها ال حيل لزوجها األول أن يتزوجها أو مات عنها وروينا عن القاس

  باب الرجل تكون حتته أمة فيطلقها ثالثا مث يشتريها

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا حممد بن عبد اهللا الزاهري نا حممد بن مسلمة نا يزيد بن هارون أنا شعبة  - ١٤٩٨٠
سأل بن الكواء عليا رضي اهللا عنه عن اململوكة تكون حتت الرجل : ين احلنفي قال عن بن عون عن أيب صاحل يع

  فيطلقها تطليقتني مث يشتريها فقال ال حتل له وكذلك رواه حيىي القطان عن شعبة 



وأخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين أنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي نا حممد بن  - ١٤٩٨١
أنه كان يقول يف : راهيم البوشنجي نا بن بكري ثنا مالك عن بن شهاب عن أيب عبد الرمحن عن زيد بن ثابت إب

الرجل يطلق األمة ثالثا مث يشتريها أهنا ال حتل له حىت تنكح زوجا غريه قال ومسعت مالكا يقول قال ذلك غري واحد 
  من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 

و احلسني الرفاء أخربين عثمان بن حممد بن بشر نا إمساعيل القاضي نا بن أيب أويس نا بن أيب أخربنا أب - ١٤٩٨٢
يف من تزوج أمة مث بانت منه بالبتة مث استسرها سيدها مث ابتاعها زوجها : الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل املدينة 

  ينه حىت تنكح زوجا غريه بعد ذلك فال حتل له باستسرار سيدها إياها وال حتل له مبلك مي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا علي بن عبد الرمحن بن مايت نا أمحد بن حازم أنا عبيد اهللا بن موسى عن  - ١٤٩٨٣
ال حتل له إال من الباب الذي حرمت عليه يف : سفيان عن شعبة عن احلكم عن إبراهيم عن عبيدة السلماين قال 

قتني مث اشتراها وقال إذا كان حتت الرجل مملوكة فطلقها تطليقتني مث وقع عليها رجل تزوج مملوكة فطلقها تطلي
   ٥٥سيدها فقال ال حيلها السيد لزوجها إال أن يكن زوجا 

  كتاب اإليالء

 )١   

  باب من قال يوقف املوىل بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإال طلق

و العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي نا أب - ١٤٩٨٤
أدركت بضعة عشر من الصحابة أي من : الشافعي أنا بن عيينة عن حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار قال 

أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كلهم يقول يوقف املوىل قال الشافعي رمحه اهللا فأقل بضعة عشر أن 
  هم يقولون من األنصار يكونوا ثالثة عشر و

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي نا إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا حممد بن سليمان بن  - ١٤٩٨٥
فارس ثنا حممد بن إمساعيل حدثين األويسي حدثين سليمان عن حيىي بن سعيد عن عبد ربه بن سعيد عن ثابت بن 

  شر من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم اإليالء ال يكون طالقا حىت يوقف اثين ع: عبيد موىل لزيد بن ثابت عن 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ أنا أبو بكر  - ١٤٩٨٦
يب صاحل عن أبيه النيسابوري نا أمحد بن منصور نا بن أيب مرمي نا حيىي بن أيوب عن عبيد اهللا بن عمر عن سهيل بن أ

أنه قال سألت اثين عشر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الرجل يؤىل قالوا ليس عليه شيء حىت : 
  متضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإال طلق 

نا أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أ - ١٤٩٨٧
  أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه كان يوقف املوىل : سفيان عن مسعر عن حبيب بن أيب ثابت عن طاوس 



وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث قاال نا علي بن عمر احلافظ نا أبو بكر  - ١٤٩٨٨
أن عثمان : بن حسني عن القاسم  النيسابوري نا عباس بن حممد نا منصور بن سلمة نا سليمان بن بالل عن عمر
  رضي اهللا عنه كان ال يرى اإليالء شيئا وإن مضت األربعة أشهر حىت يوقف 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا  - ١٤٩٨٩
  شهدت عليا أوقف املؤيل : بن سلمة قال  الشافعي أنا بن عيينة عن أيب إسحاق الشيباين عن الشعيب عن عمرو

وأخربنا أبو زكريا نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن عيينة عن  - ١٤٩٩٠
  أن عليا رضي اهللا عنه أوقف املؤىل : ليث عن جماهد عن مروان بن احلكم 

بيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن جعفر بن حممد عن وأخربنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنا الر - ١٤٩٩١
  أن عليا رضي اهللا عنه كان يوقف املؤيل : أبيه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن  - ١٤٩٩٢
يف : بن حممد عن أبيه أن عليا رضي اهللا عنه كان يقول  سليمان نا عبد اهللا بن وهب أنا سليمان بن بالل عن جعفر

  اإليالء إذا مضت األربعة أشهر ومل يوقف فليس ذلك بطالق ولو مرت السنة مل يكن عليه طالق حىت يوقف 

وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث قاال نا علي بن عمر احلافظ نا أبو بكر  - ١٤٩٩٣
د الرمحن بن بشر نا عبد الرمحن بن مهدي وحيىي بن سعيد قاال نا سفيان عن الشيباين عن بكري بن النيسابوري نا عب

يوقف بعد األربعة فأما أن يفيء وأما : األخنس عن جماهد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن علي رضي اهللا عنه قال 
  أن يطلق 

قاسم البغوي نا علي بن اجلعد أنا هشيم عن الشيباين عن وأخربنا الفقيه أبو الفتح أنا الشرحيي أنا أبو ال - ١٤٩٩٤
شهدت عليا رضي اهللا عنه أوقف رجال عند األربعة : بكري بن األخنس عن جماهد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال 

أشهر قال فوقفه يف الرحبة إما أن يفيء وإما أن يطلق هذا إسناد صحيح موصول ويذكر عن أيب البختري عن علي 
اهللا عنه قال إذا آىل من امرأته وقف عند متام األربعة فقيل له إما أن تفىء وإما أن تعزم الطالق قال وجيرب على رضي 
  ذلك 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو زكريا حيىي بن حممد العنربي ح وأنا أبو أمحد املهرجاين نا أبو بكر  - ١٤٩٩٥
هللا حممد بن إبراهيم نا بن بكري نا مالك عن نافع عن عبد اهللا بن عمر رضي حممد بن جعفر املزكي قاال نا أبو عبد ا

أميا رجل آىل من امرأته فإذا مضت األربعة أشهر وقف حىت يطلق أو يفيء وال يقع عليها : اهللا عنه أنه كان يقول 
  عن مالك  الطالق إذا مضت األربعة أشهر حىت يوقف رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس

وأخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا  - ١٤٩٩٦
كانت عائشة رضي اهللا عنها إذا ذكر هلا الرجل حيلف أن ال يأيت : سفيان عن أيب الزناد عن القاسم بن حممد قال 



يئا حىت يوقف وتقول كيف قال اهللا عز و جل إمساك مبعروف أو تسريح امرأته فيدعها مخسة أشهر ال ترى ذلك ش
  بإحسان 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حممد بن  - ١٤٩٩٧
الرمحن بن القاسم عن إسحاق أنا عمرو بن الربيع بن طارق أخربين حيىي بن أيوب أخربين عبيد اهللا بن عمر عن عبد 

  عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت يف اإليالء ال شيء وإن مضت سنة فإما أن يفيء وإما أن يطلق : أبيه 
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  سنن البيهقي الكربى: كتاب 
بيهقي : املؤلف  احلسني بن علي بن موسى أبو بكر ال بن   أمحد 

وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار نا  - ١٤٩٩٨
يوقف املؤىل بعد : هما قاال أمحد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة أن أبا ذر وعائشة رضي اهللا عن

  انقضاء املدة فإما أن يفيء وإما أن يطلق 

أخربنا أبو حامد أمحد بن علي الرازي احلافظ أنا زاهر بن أمحد نا أبو بكر النيسابوري نا السلمي  - ١٤٩٩٩
يف : ء قال يعين أمحد بن يوسف نا حجاج نا محاد عن قتادة عن سعيد بن املسيب رمحه اهللا تعاىل أن أبا الدردا

   ٢اإليالء يوقف عند انقضاء أربعة أشهر فإما أن يطلق وإما أن يفيء واهللا أعلم 

  باب من قال عزم الطالق انقضاء األربعة أشهر

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال نا علي بن عمر احلافظ نا أبو بكر  - ١٥٠٠٠
يعقوب بن إبراهيم نا أيب عن بن إسحاق حدثين حممد بن مسلم بن شهاب عن النيسابوري نا أبو األزهر نا 

أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان يقول إذا مضت أربعة : سعيد بن املسيب وأيب بكر بن عبد الرمحن 
ا دامت يف عدهتا هكذا رواه حممد بن إسحاق بن يسار عن الزهري  أشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها م

مالك بن أنس اإلمام رمحه اهللا فرواه عن الزهري عن سعيد وأيب بكر من قوهلما غري مرفوع إىل عمر وخالفه 
  رضي اهللا عنه 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأخربنا أبو  - ١٥٠٠١
اهيم نا بن بكري عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر نا حممد بن إبر

كانا يقوالن يف الرجل يؤىل من امرأته أهنا إذا مضت األربعة األشهر فهي : املسيب وأيب بكر بن عبد الرمحن 
تطليقة ولزوجها عليها رجعة ما كانت يف العدة قال مالك رمحه اهللا وعلى ذلك كان رأى بن شهاب هذا أصح 

  ىل من الرواية األو

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان نا أمحد بن يوسف السلمي نا عبد  - ١٥٠٠٢
سألت بن املسيب عن اإليالء فمررت بأيب سلمة بن عبد الرمحن فقال : الرزاق أنا معمر عن عطاء اخلرساين قال 

د رضي اهللا عنهما كانا يقوالن إذا مضت عما سألته فقلت عن اإليالء قال أفال أخربك ما كان عثمان وزي
األربعة األشهر فهي تطليقة وكذلك رواه األوزاعي عن عطاء اخلرساين وليس ذلك مبحفوظ وعطاء اخلرساين 

  ليس بالقوي واملشهور عن عثمان رضي اهللا عنه خبالفه 



: ري نا امليموين قال أخربنا أبو بكر بن احلارث أنا علي بن عمر احلافظ أنا أبو بكر النيسابو - ١٥٠٠٣
ذكرت ألمحد بن حنبل رمحه اهللا حديث عطاء اخلرساين عن أيب سلمة عن عثمان فقال ال أدري ما هو روي عن 

  عثمان رضي اهللا عنه خالفه قيل له من رواه قال حبيب بن أيب ثابت عن طاوس عن عثمان يوقف 

بد اهللا بن عتاب نا حممد بن أيب العوام الرياحي نا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر حممد بن ع - ١٥٠٠٤
إذا آىل : يزيد بن هارون أنا سفيان بن سعيد عن علي بن بذمية عن أيب عبيدة عن مسروق عن عبد اهللا قال 

  الرجل من امرأته فمضت األربعة األشهر فهي تطليقة وخيطبها يف عدهتا وال خيطبها أحد غريه والعدة ثالثة قروء 

قال الشافعي رضي اهللا عنه أما ما رويت فيه عن بن : أخربنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال  - ١٥٠٠٥
بن بذمية ال يسنده غريه علمته يعين ال يوصله غريه قال ولو كان  مسعود رضي اهللا عنه فمرسل وحديث علي 

لى اهللا عليه و سلم أوىل أن هذا ثابتا فكنت إمنا بقوله اعتللت أكان بضعة عشر من أصحاب رسول اهللا ص
  يؤخذ بقوهلم أو واحد أو اثنني 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حممد بن  - ١٥٠٠٦
إسحاق الصغاين نا يزيد بن هارون أنا شعبة عن عبد اهللا بن أيب جنيح عن عطاء عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة قال يزيد يعين يف اإليالء وكذلك رواه سعيد بن جبري عن بن : قال 
  عباس رضي اهللا عنهما 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا إبراهيم  - ١٥٠٠٧
عبة أخربين احلكم قال مسعت مقسما قال مسعت بن عباس رضي اهللا بن مرزوق نا أبو الوليد الطيالسي نا ش

عزم الطالق انقضاء األربعة األشهر والفىء اجلماع هذا هو الصحيح عن عبد اهللا بن عباس : عنهما يقول 
  رضي اهللا عنهما وقد روي عنه خبالفه 

بن سعيد نا عبد اهللا بن صاحل  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنا أبو احلسن الطرائفي نا عثمان - ١٥٠٠٨
طلحة عن بن عباس رضي اهللا عنهما يف آية اإليالء قال  بن أيب  الرجل حيلف : عن معاوية بن صاحل عن علي 

المرأته باهللا ال ينكحها تتربص أربعة أشهر فإن هو نكحها كفر عن ميينه بإطعام عشرة مساكني أو كسوهتم أو 
أيام وإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها خريه السلطان أما أن يفيء  حترير رقبة فمن مل جيد فصيام ثالثة

  فرياجع وأما أن يعزم فيطلق كما قال اهللا سبحانه وتعاىل 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو أمحد حممد بن حممد بن إسحاق الصفار نا أمحد بن حممد بن نصر  - ١٥٠٠٩
طلحة نا أسباط عن الس دي يف آية اإليالء قال كان علي وبن عباس رضي اهللا عنهما يقوالن اللباد نا عمرو بن 

طلقت فإن أمسك فهي امرأته :  إذا آىل الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فإنه يوقف فيقال له أمسكت أو 
وإن طلق فهي طالق بائنة وكان بن مسعود وعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما يقوالن إذا مضت األربعة األشهر 



ا أما بن عباس فأنت  فهي طالق بائنة وهي أحق بنفسها قال الشافعي رمحه اهللا يف احتجاجهم بقول بن عباس قلن
  ختالفه يف اإليالء قال ومن أين 

فذكر ما أخربنا أبو زكريا وأبو بكر قاال نا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان بن  - ١٥٠١٠
املؤيل الذي حيلف ال يقرب امرأته : أيب حيىي عن بن عباس رضي اهللا عنه أنه قال عيينة عن عمرو بن دينار عن 

   ٣أبدا 

  باب الفيئة اجلماع إال من عذر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حممد بن إسحاق نا يزيد هو بن  - ١٥٠١١
  الفيء اجلماع : سم عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال هارون وأبو النضر قال يزيد أنا شعبة عن احلكم عن مق

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو صادق حممد بن أيب الفوارس الصيدالين قال نا أبو العباس هو  - ١٥٠١٢
بن عباس رضي اهللا عنهما قال  الفيء : األصم نا احلسن بن علي بن عفان نا أسباط عن مطرف عن عامر عن 

وكذلك قاله مسروق وسعيد بن جبري والشعيب وغريهم من املفسرين وقال احلسن الفيء اجلماع قال الشيخ 
   ٤اجلماع فإن كان له عذر من مرض أو سجن أجزأه أن يفيء بلسانه 

  باب الرجل حيلف ال يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر

د بن إمساعيل السلمي نا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه نا حمم - ١٥٠١٣
آىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من : األويسي نا سليمان بن بالل عن محيد عن أنس رضي اهللا عنه قال 

نسائه وكانت انفكت رجله فأقام يف مشربة له تسعا وعشرين ليلة مث نزل فقالوا يا رسول اهللا آليت شهرا قال 
  واه البخاري يف الصحيح عن عبد العزيز األويسي فقال إن الشهر يكون تسعا وعشرين ليلة ر

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز نا حممد بن عبيد اهللا بن  - ١٥٠١٤
املنادى نا يونس بن حممد نا احلارث بن عبيد نا عامر عن عطاء بن أيب رباح عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا 

نا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد نا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن عمرويه الصفار نا عنهما ح وأخرب
حممد بن إسحاق الصغاين نا موسى بن إمساعيل نا احلارث بن عبيد أبو قدامة حدثين عامر األحول حدثين عطاء 

 وأكثر من ذلك فوقت اهللا عز و إيالء أهل اجلاهلية السنة والسنتني: عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال كان 
جل هلم أربعة أشهر فإن كان إيالؤه ويف رواية يونس فمن كان إيالؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيالء قال 

  وقال عطاء وإن آىل منها وهي يف بيت أهلها قبل أن يبين هبا فليس بإيالء 

الربيع أنا الشافعي أنا سعيد عن بن جريج أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس األصم أنا  - ١٥٠١٥
يف اإليالء أن حيلف أن ال ميسها أبدا أو ستة أشهر أو أكثر أو ما زاد على أربعة أشهر : عن بن طاوس عن أبيه 

   ٥أو حنو ذلك 



  باب كل ميني منعت اجلماع بكل حال أكثر من أربعة أشهر بأن حينث احلالف فهي

حممد بن عبد اهللا الرزجاهي نا أبو بكر اإلمساعيلي أنا إمساعيل بن حممد أخربنا أبو عمرو  - ١٥٠١٦إيالء 
كل ميني منعت مجاعا : الكويف نا أبو نعيم نا املسعودي عن احلكم عن مقسم عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

   ٦فهي إيالء ورويناه أيضا عن الشعيب والنخعي رمحهما اهللا 

  باب اإليالء يف الغضب

نا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر اجلفار أنا احلسني بن حيىي بن عياش القطان نا أبو أخرب - ١٥٠١٧
األشعث نا عبد الوهاب هو الثقفي عن داود هو بن أيب هند عن مساك بن حرب عن رجل من بين عجل عن أيب 

ى أن تغتاله فحلف ال أنه تويف أخوه وترك بنيا له رضيعا قال أبو عطية المرأته أرضعيه فقالت إين أخش: عطية 
يقرهبا حىت تفطمه ففعل حىت فطمته قال فذكرت ذلك لعلي رضي اهللا عنه فقال علي رضي اهللا عنه إنك إمنا 

أردت اخلري وإمنا اإليالء يف الغضب وحكاه الشافعي رمحه اهللا عن هشيم عن داود عن مساك بن حرب عن أيب 
  أخيه فذكره  عطية األسدي أنه تزوج امرأة أخيه وهي ترضع بابن

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عمرو بن مطر نا حيىي بن حممد نا عبيد اهللا بن معاذ نا أيب نا  - ١٥٠١٨
حىت : شعبة عن مساك عن عطية بن جبري قال  كانت أمي ترضع صبيا وقد تويف صيب لنا فحلف أيب أن ال يقرهبا 

د بانت منك فأتى عليا رضي اهللا عنه فأخربه فقال علي رضي تفطم الصيب فلما مضت أربعة أشهر قيل له أنه ق
اهللا عنه إن كنت حلفت على تضرة فهي امرأتك وإال فقد بانت منك كذا قال شعبة عن مساك بن حرب وقد 

قال الشافعي يف القدمي ومن قال هذا القول فينبغي أن يقول وكذلك إن كانت هبا علة يضرها اجلماع هبا أو بدأ 
س هيئتها الضرار فليست بإيالء وهلذا القول وجه حسن واهللا أعلم وقال غريه هو موىل وكل ميني اليمني ولي

منعت اجلماع فهي إيالء وعلى هذا القول نص يف اجلديد واحتج بأن اهللا تعاىل أنزل اإليالء مطلقا مل يذكر فيه 
   ٥٦غضبا وال رضا واهللا أعلم 

  كتاب الظهار

 )١   

  رباب سبب نزول آية الظها

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنا أبو سعيد بن األعرايب نا سعدان بن نصر نا أبو  - ١٥٠١٩
احلمد هللا الذي وسع مسعه : معاوية عن األعمش عن متيم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

سلم وأنا يف ناحية البيت ما أمسع ما تقول األصوات لقد جاءت اجملادلة تشتكي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه  و 
أخرجه البخاري يف الصحيح فقال وقال } قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها { فأنزل اهللا عز و جل 

  األعمش عن متيم فذكره 



حلضرمي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا الشيخ أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين نا حممد بن عبد اهللا ا - ١٥٠٢٠
نا أبو كريب نا حممد بن أيب عبيدة بن معن املسعودي حدثين أيب عن األعمش عن متيم بن سلمة عن عروة قال 

تبارك اهللا الذي وسع مسعه كل شيء اين ألمسع كالم خولة بنت ثعلبة وخيفى علي : قالت عائشة رضي اهللا عنها 
ا وهي تقول يا رسول اهللا أكل شبايب ونثرت له بعضه وهي تشتكي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زوجه

بطين حىت إذا كربت سين وانقطع له ولدي ظاهر مين اللهم إين أشكو إليك قالت عائشة رضي اهللا عنها فما 
قال وزوجها } قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها { برحت حىت نزل جربيل عليه السالم هبؤالء اآليات 

  أوس بن الصامت 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ نا علي بن احلسن اهلاليل نا أبو  - ١٥٠٢١
أن مجيلة : النعمان حممد بن الفضل نا محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها 

مه ظاهر من امرأته فأنزل اهللا تبارك وتعاىل كانت امرأة أوس بن الصامت وكان أوس امرءا به ملم فإذا اشتد به مل
  كفارة الظهار ورواه موسى بن إمساعيل عن محاد فأرسله 

وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا العباس بن حممد نا عبيد  - ١٥٠٢٢
كان الرجل إذا قال المرأته : هما قال اهللا بن موسى نا أبو محزة الثمايل عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عن

يف اجلاهلية أنت علي كظهر أمي حرمت عليه يف اإلسالم قال وكان أول من ظاهر يف اإلسالم أوس وكانت 
حتته ابنة عم له يقال هلا خويلة بنت خويلد فظاهر منها فأسقط يف يده وقال ما أراك إال قد حرمت علي قالت له 

 النيب صلى اهللا عليه و سلم فسليه فأتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فوجدت مثل ذلك قال قال فانطلقي إىل
عنده ماشطة متشط رأسه فأخربته فقال يا خويلة ما أمرنا يف أمرك بشيء فأنزل على النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ادلك يف زوجها فقال يا خويلة أبشري قالت خريا قال خريا فقرأ عليها قوله تعاىل قد مسع اهللا قول اليت جت
  وتشتكي إىل اهللا اآليات اجملادلة وما بعدها 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق نا أبو احلسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد اهللا بن صاحل عن  - ١٥٠٢٣
ال يقع يف الظهار طالق يعين : معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

  ر بالظها

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا عبد اهللا بن حممد بن موسى الكعيب نا إمساعيل بن قتيبة نا يزيد بن  - ١٥٠٢٤
كان الظهار واإليالء طالقا على عهد اجلاهلية فوقت اهللا عز : صاحل نا بكري بن معروف عن مقاتل بن حيان قال 

   ٢و جل يف اإليالء أربعة أشهر وجعل يف الظهار الكفارة 

  باب ال ظهار يف األمة



أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال أنا علي بن عمر احلافظ نا أبو بكر  - ١٥٠٢٥
ال : الشافعي نا حممد بن شاذان أنا معلى بن منصور نا بن هليعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 

  ظهار من األمة 

  ليس من األمة ظهار : يعة عن عطاء عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال قال ونا بن هل - ١٥٠٢٦

وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر قاال أنا علي نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن هبلول  - ١٥٠٢٧
نا جدي نا أيب نا أبو جزي نصر بن طريف عن أيوب السختياين عن بن أيب مليكة عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

   ٣من شاء باهلته أنه ليس لألمة ظهار واهللا أعلم : ال ق

  باب ال ظهار قبل نكاح

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو الفضل حممد بن عبد اهللا بن حممد بن  - ١٥٠٢٨
ي اهللا عنهما مخريويه نا أمحد بن جندة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن بن عجالن عن عكرمة عن بن عباس رض

ليس الظهار والطالق قبل امللك بشيء وروينا يف كتاب الطالق عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مث عن : قال 
علي وبن عباس رضي اهللا عنهم ال طالق قبل نكاح والظهار يف معناه وقد روي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا 

  عنه خالف ذلك بإسناد مرسل 

املهرجاين نا أبو بكر بن جعفر املزكي نا حممد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكري نا أخربناه أبو أمحد  - ١٥٠٢٩
سليم الزرقي  أنه سأل القاسم بن حممد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها قال : مالك عن سعيد بن عمرو بن 

ب رضي اهللا عنه فقال القاسم بن حممد إن رجال جعل عليه امرأة كظهر أمه إن هو تزوجها فأمره عمر بن اخلطا
أن يتزوجها وال يقرهبا حىت يكفر كفارة املتظاهر هذا منقطع القاسم بن حممد مل يدرك عمر بن اخلطاب رضي اهللا 

   ٤عنه 

  باب الرجل يظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة

هللا بن عبد اجمليد أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان نا أبو األزهر نا عبيد ا - ١٥٠٣٠
يف رجل ظاهر من أربع نسوة بكلمة : نا إسرائيل عن منصور عن جماهد عن بن عباس عن عمر رضي اهللا عنه 

  قال كفارة واحدة وكذلك روي عن سعيد بن املسيب عن عمر رضي اهللا عنه 

بو داود نا شعبة عن مطر أخربناه أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي نا الساجي نا بن املثىن نا أ - ١٥٠٣١
يف رجل ظاهر من : الوراق وعلي بن احلكم مسعا عمرو بن شعيب عن بن املسيب أن عمر رضي اهللا عنه قال 

ثالث نسوة قال عليه كفارة واحدة وبه قال عروة بن الزبري واحلسن البصري وربيعة بن أيب عبد الرمحن قال 
قدمي وقال يف اجلديد عليه يف كل واحدة منهن كفارة وهو رواية مالك وذلك األمر عندنا وبه قال الشافعي يف ال

{ باب املظاهر الذي تلزمه الكفارة قال اهللا تبارك وتعاىل  ٥قتادة عن احلسن البصري وبه قال احلكم بن عتيبة 



ا وأخربن - ١٥٠٣٢} والذين يظاهرون من نسائهم مث يعودون ملا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا اآلية 
قال الذي حفظت مما : أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي 

مسعت يف يعودون ملا قالوا أن املظاهر حرم امرأته بالظهار فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار مل حيرمها 
رم به فقد وجبت عليه كفارة الظهار كأهنم يذهبون بالطالق الذي حترم به وال بشيء يكون له خمرج من أن حت

إىل أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه أنه حالل فقد عاد ملا قال حمالفة فأحل ما حرم قال وال أعلم له معىن أوىل 
به من هذا قال الشافعي رمحه اهللا ال أعلم خمالفا يف أن عليه كفارة الظهار وإن مل يعد بتظاهر آخر فلم جيز أن 

  ل ما مل أعلم خمالفا يف أنه ليس مبعىن اآلية يقا

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد نا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز نا حيىي بن جعفر نا علي بن  - ١٥٠٣٣
كانت خولة بنت دليج حتت رجل من األنصار : عاصم نا داود بن أيب هند حدثين أبو العالية الرياحي قال 

ر البصر فقريا وكانت اجلاهلية إذا أراد الرجل أن يفارق امرأته قال هلا أنت علي كظهر وكان سيء اخللق ضري
أمي فنازعته يف بعض الشيء فقال أنت علي كظهر أمي وكان له عيل أو عيالن فلما مسعته يقول ما قال 

ملؤمنني رضي اهللا احتملت صبياهنا فانطلقت تسعى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوافقته عند عائشة أم ا
عنها يف بيتها وإذا عائشة تغسل شق رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقامت عليه مث قالت يا رسول اهللا 
إن زوجها فقري ضرير البصر سيء اخللق وإين نازعته يف شيء فقال أنت علي كظهر أمي ومل يرد الطالق فرفع 

إال قد حرمت عليه قال فاستكانت وقالت أشتكي إىل اهللا ما النيب صلى اهللا عليه و سلم رأسه فقال ما أعلم 
نزل يب وبصبييت قال وحتولت عائشة تغسل شق رأسه اآلخر فتحولت معها فقالت مثل ذلك قالت ويل منه عيل 
أو عيالن فرفع النيب صلى اهللا عليه و سلم رأسه إليها فقال ما أعلم إال قد حرمت عليه فبكت وقالت أشتكي 

ا نزل يب وبصبييت وتغري وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت عائشة رضي اهللا عنها وراءك إىل اهللا م
سلم ما شاء اهللا مث انقطع الوحي فقال يا عائشة أين املرأة قالت ها  فتنحت ومكث رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم اذهيب فجيئ ي بزوجك قال فانطلقت تسعى فلم هي هذه قال أدعيها فدعتها فقال النيب صلى اهللا عليه و 
تلبث أن جاءت به فأدخلته على النيب صلى اهللا عليه و سلم فإذا هو كما قالت ضرير البصر فقري سيء اخللق 
فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اهللا الرمحن الرحيم قد مسع 

وتشتكي إىل اهللا إىل آخر اآلية فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم أجتد عتق  اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها
رقبة قال ال قال أفتستطيع صوم شهرين متتابعني قال له والذي بعثك باحلق إين إذا مل آكل املرة واملرتني والثالث 

قال فدعا به رسول اهللا يكاد أن يعشو بصري قال فتستطيع أن تطعم ستني مسكينا قال ال إال أن تعينين فيها 
سلم فكفر ميينه هذا مرسل ولكن له شواهد واهللا أعلم     ٦صلى اهللا عليه و 

  باب ال يقرهبا حىت يكفر

قال الشافعي رمحه اهللا فإذا كانت املماسة قبل الكفارة فذهب } من قبل أن يتماسا { قال اهللا تبارك وتعاىل 
يقال له أد الصالة يف وقت كذا وقبل وقت كذا فيذهب الوقت  الوقت مل تبطل الكفارة ومل نزد عليه فيها كما

  فيؤديها ألهنا فرض عليه وال يقال له زد فيها لذهاب الوقت 



أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا أبو  - ١٥٠٣٤
سليمان بن يسار عن سلمة بن  بكر بن أيب شيبة نا بن منري نا حممد بن إسحاق عن بن عمرو بن عطاء عن  حممد 

كنت امرءا أستكثر من النساء ال أرى رجال كان يصيب من ذلك ما أصيبه فلما دخل : صخر البياضي قال 
رمضان ظاهرت من امرأيت حىت ينسلخ رمضان فبينما هي حتدثين ذات ليلة فكشف يل منها شيء فوثبت عليها 

دوت على قومي فأخربهتم خربي فقلت هلم سلوا يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فواقعتها فلما أصبحت غ
فقالوا ما كنا لنفعل إذا ينزل فينا من كتاب اهللا أو يكون فينا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قول فيبقى 

و سلم  عاره علينا ولكن سوف نسلمك جبريرتك فاذهب أنت فاذكر شأنك لرسول اهللا صلى اهللا عليه
سلم أنت بذلك قال قلت أنا بذلك وهذا أنا  فخرجت حىت جئته فأخربته اخلرب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ا أصبحت أملك إال رقبيت هذه  يا رسول اهللا صابر حلكم اهللا علي قال فأعتق رقبة قال قلت والذي بعثك باحلق م

ي ما دخل من البالء إال بالصوم قال فتصدق أطعم قال فصم شهرين متتابعني قلت يا رسول اهللا وهل دخل عل
ستني مسكينا قال قلت والذي بعثك باحلق لقد بتنا ليلتنا هذه ما لنا من عشاء قال فاذهب إىل صاحب صدقة 

  بين زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم ستني مسكينا وانتفع ببقيتها 

يه أنا علي بن عمر احلافظ نا أمحد بن إسحاق بن وأخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفق - ١٥٠٣٥
هبلول نا أبو سعيد األشج نا عبد اهللا بن إدريس عن حممد بن إسحاق عن حممد بن عمرو بن عطاء عن سليمان 

  يف املظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة : بن يسار عن سلمة بن صخر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو أمحد بكر بن حممد الصرييف مبرو نا عبد الصمد بن الفضل البلخي أخربنا  - ١٥٠٣٦
أن رجال أتى النيب صلى : نا حفص بن عمر العدين نا احلكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

سلم وقد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال يا رسول اهللا إين ظاهرت من امرأيت فوقعت عليها من  اهللا عليه و 
قبل أن أكفر قال وما محلك على ذلك يرمحك اهللا قال رأيت خلخاهلا يف ضوء القمر قال فال تقرهبا حىت تفعل ما 

  أمر اهللا عز و جل 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود قال كتب إىل احلسني بن احلريث أنا  - ١٥٠٣٧
ى عن معمر عن احلكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا الفضل بن موس

  مبعىن هذا ومبعناه رواه سعيد بن كليب قاضي عدن عن احلكم موصوال : عليه و سلم 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا إسحاق بن إمساعيل الطالقاين نا  - ١٥٠٣٨
يان عن احلكم بن أبان عن عكرمة أن رجال ظاهر من امرأته مث واقعها قبل أن يكفر فأتى النيب صلى اهللا عليه سف

اعتزهلا حىت تكفر عنك : و سلم فأخربه قال    ما محلك على ما صنعت قال رأيت بياض ساقها يف القمر قال ف

: كرمة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ونا زياد بن أيوب نا إمساعيل نا احلكم بن أبان عن ع - ١٥٠٣٩
يمان عن احلكم مرسال وكذلك روي عن بن جريج عن عكرمة  حنوه مل يذكر الساق وكذلك رواه معمر بن سل

  مرسال 



أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا احلسن بن مكرم نا علي بن عاصم أنا  - ١٥٠٤٠
إين ظاهرت من امرأيت فوقعت هبا قبل : ى رجل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال بن جريج عن عكرمة قال أت

ا محلك على ذلك قال أبدى يل القمر خلخاليها فوقعت هبا قبل أن أكفر قال كف عنها حىت  أن أكفر قال وم
  تكفر 

اق بن حممد بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو عبد اهللا إسح - ١٥٠٤١
يوسف السوسي قالوا نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا جعفر بن حممد بن هشام الوراق األمحري الكويف نا 

إبراهيم بن إسحاق الصيين نا علي بن هاشم عن إمساعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس 
م فقال يا رسول اهللا إين ظاهرت من امرأيت فرأيت أتى رجل النيب صلى اهللا عليه و سل: رضي اهللا عنهما قال 

بياض خلخاهلا يف القمر فأعجبين فوقعت عليها قال أوما قال اهللا من قبل أن يتماسا قال قد فعلت يا رسول اهللا 
  قال أمسك عنها حىت تكفر 

أويس نا بن أيب  أخربنا أبو احلسن الرفاء أنا عثمان بن حممد بن بشر نا إمساعيل القاضي نا بن أيب - ١٥٠٤٢
كانوا يقولون من ظاهر من امرأته مث طلقها قبل أن يكفر مث تزوجها : الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل املدينة 

   ٧بعد ذلك مل ميسها حىت يكفر كفارة الظهار 

  باب عتق املؤمنة يف الظهار

هللا تعاىل يقول يف القتل فتحرير رقبة مؤمنة قال الشافعي رمحه اهللا ال جيزيه حترير رقبة على غري دين اإلسالم ألن ا
فكان شرط اهللا تعاىل يف رقبة القتل إذا كان كفارة كالدليل واهللا أعلم أن ال جتزي رقبة يف كفارة إال مؤمنة كما 
شرط اهللا العدل يف الشهادة يف موضعني وأطلق الشهود يف ثالثة مواضع فلما كانت شهادة كلها استدللنا على 

من الشهادات إن شاء اهللا على مثل معىن ما شرط قال وإمنا رد اهللا أموال املسلمني على املسلمني ال  أن ما أطلق
  على املشركني قال وأحب له أن ال يعتق إال بالغة مؤمنة وإن كانت أعجمية فوصفت اإلسالم أجزأته 

يع بن سليمان أنا الشافعي أنا أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الرب - ١٥٠٤٣
بن احلكم أنه قال  أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : مالك عن هالل بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر 

سلم فقلت يا رسول اهللا إن جارية يل كانت ترعى غنما يل فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها 
أعتقها فقال هلا رسول اهللا فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من  بين آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أف

سلم أين اهللا فقالت يف السماء فقال من أنا قالت أنت رسول اهللا فقال فأعتقها فقال عمر بن  صلى اهللا عليه و 
ال تأتوا  احلكم يا رسول اهللا أشياء كنا نصنعها يف اجلاهلية كنا نأيت الكهان فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ا نتطري فقال إمنا ذلك شيء جيد أحدكم يف نفسه فال يضرنكم قال الشافعي رمحه اهللا اسم  الكهان فقال عمر وكن
بن أيب كثري قال الشيخ رمحه اهللا كذا رواه مجاعة عن مالك  الرجل معاوية بن احلكم كذا روى الزهري وحيىي 

قال عن معاوية بن احلكم قال يف آخره فقال أعتقها فإهنا بن أنس رمحه اهللا ورواه حيىي بن حيىي عن مالك جمودا ف
  مؤمنة 



حدثناه أبو جعفر كامل بن أمحد املستملي أنا بشر بن أمحد اإلسفرائيين نا داود بن احلسني البيهقي  - ١٥٠٤٤
فذكره : نا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن هالل بن أسامة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن احلكم 

واه حيىي بن أيب كثري عن هالل بن أيب ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن احلكم السلمي يف الكهان ور
   ٨والطرية ورواه الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن معاوية بن احلكم يف الكهان والطرية 

  باب اعتاق اخلرساء إذا أشارت باإلميان وصلت

أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود أنا إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين نا  أخربنا أبو علي الروذباري - ١٥٠٤٥
أن رجال أتى النيب : يزيد بن هارون أنا املسعودي عن عون بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عتبة عن أيب هريرة 

سلم جبارية سوداء فقال يا رسول اهللا إن علي عتق رقبة مؤمنة فقال هلا أين اهللا فأشارت إىل  صلى اهللا عليه و 
السماء بإصبعها فقال هلا فمن أنا فأشارت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وإىل السماء تعين أنت رسول اهللا فقال 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعتقها فإهنا مؤمنة 

 بن حممد وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو علي احلافظ نا أمحد بن حيىي بن زهري نا عبيد اهللا - ١٥٠٤٦
احلارثي نا أبو عاصم نا أبو معدان املنقري يعين عامر بن مسعود نا عون بن عبد اهللا بن عتبة حدثين أيب عن 

سلم بأمة سوداء فقالت يا رسول اهللا إن علي رقبة : جدي قال  جاءت امرأة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ه و سلم من ربك قالت اهللا ريب قال فما دينك قالت مؤمنة أفتجزىء عين هذه فقال رسول اهللا صلى اهللا علي

اإلسالم قال فمن أنا قالت أنت رسول اهللا قال فتصلني اخلمس وتقرين مبا جئت به من عند اهللا قالت نعم 
   ٩فضرب صلى اهللا عليه و سلم على ظهرها وقال أعتقيها 

  باب وصف اإلسالم

جدي حيىي بن منصور القاضي نا أمحد بن سلمة نا أمحد  أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنا - ١٥٠٤٧
بن عبدة الضيب نا عبد العزيز هو بن حممد عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا 

به  أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا شهدوا أن ال إله إال اهللا وآمنوا يب ومبا جئت: عليه و سلم قال 
  فقد عصموا مين دماءهم إال حبقها وحساهبم على اهللا رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن عبدة 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد  - ١٥٠٤٨
أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر  بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن وهب أخربين مالك بن أنس ح وأخربنا أبو

املزكي نا حممد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكري نا مالك عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن 
أن رجال من األنصار أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم جبارية له سوداء فقال لرسول اهللا صلى اهللا عليه : مسعود 

 إن علي رقبة مؤمنة أفأعتق هذه فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتشهدين أن ال و سلم يا رسول اهللا
إله إال اهللا قالت نعم قال أتشهدين أن حممدا رسول اهللا قالت نعم قال أتوقنني بالبعث من بعد املوت قالت نعم 

  بعض معناه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأعتقها هذا مرسل وقد مضى موصوال ب



وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي نا محزة بن العباس بن الفضل الضبعي نا العباس بن حممد  - ١٥٠٤٩
الدوري نا أبو الوليد هشام بن عبد امللك نا محاد بن سلمة عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن الشريد بن 

أن أعتق عنها رقبة وإن عندي جارية سوداء نوبية يا رسول اهللا إن أمي أوصت إيل : سويد الثقفي قال قلت 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ادع هبا فقال من ربك قالت اهللا قال فمن أنا قالت رسول اهللا قال أعتقها 

   ١٠فإهنا مؤمنة 

  باب ال جتزي يف رقبة واجبة رقبة تشترى بشرط أن تعتق

املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر نا حممد بن إبراهيم نا بن بكري أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن احلسن  - ١٥٠٥٠
   ١١سئل عن الرقبة الواجبة فقيل له هل تشتري بشرط قال ال : نا مالك أنه بلغه أن عبد اهللا بن عمر 

  باب من له الكفارة بالصيام

  ابعني من قبل أن يتماسا قال اهللا تبارك وتعاىل فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن مل جيد فصيام شهرين متت

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا أبو حممد بن حيان األصبهاين نا حممد بن سهل والوليد قاال نا  - ١٥٠٥١
أبو مسعود أنا عبد العزيز بن حيىي احلراين نا حممد بن سلمة عن حممد بن إسحاق عن معمر بن عبد اهللا بن 

قال حدثتين خويلة بنت ثعلبة وكانت حتت أوس بن الصامت أخي  حنظلة عن يوسف بن عبد اهللا بن سالم
دخل علي فكلمين بشيء وهو فيه كالضجر فراددته فغضب وقال أنت علي كظهر : عبادة بن الصامت قالت 

أمي مث خرج إىل نادي قومه مث رجع إيل فراودين على نفسي فأبيت فشادين فشاددته فغلبته مبا تغلب به املرأة 
ف قالت فقلت والذي نفس خويلة بيده ال تصل إيل حىت حيكم اهللا يف وفيك فأتيت النيب صلى اهللا الرجل الضعي

عليه و سلم أشكو إليه ما لقيت فقال زوجك وبن عمك اتقي اهللا وأحسين صحبته قالت فما برحت حىت أنزل 
صلى اهللا عليه و سلم مريه  إىل الكفارة فقال النيب} قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها { اهللا عز و جل 

فليعتق رقبة قالت واهللا ما عنده رقبة ميلكها قال فليصم شهرين متتابعني قالت قلت يا رسول اهللا شيخ كبري ما 
به من صيام قال فليطعم ستني مسكينا فقلت يا نيب اهللا ما عنده ما يطعم قال بلى سنعينه بعرق والعرق املكتل 

ر قالت فقلت يا رسول اهللا وأنا أعينه بعرق آخر قال قد أحسنت مريه فليتصدق يسع فيه ثالثني صاعا من التم
   ١٢واهللا أعلم 

  باب من دخل يف الصوم مث أيسر

أخربنا الشريف أبو الفتح العمري أنا عبد الرمحن بن أيب شريح أنا أبو القاسم البغوي نا علي بن  - ١٥٠٥٢
   ١٣صام من الشهرين مث أيسر أن ميضي واهللا أعلم  السنة فيمن: اجلعد نا بن أيب ذئب بن شهاب قال 

  باب من له الكفارة باإلطعام



أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب  - ١٥٠٥٣
ة كانت القاضي نا أبو الربيع نا إمساعيل بن جعفر نا حممد بن أيب حرملة عن عطاء بن يسار أن خويلة بنت ثعلب

إن أوسا : حتت أوس بن الصامت فتظاهر منها وكان به ملم فجاءت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت 
تظاهر مين وذكرت أن به ملما فقالت والذي بعثك باحلق ما جئتك إال رمحة له ان له يف منافع فأنزل اهللا عز و 

ا عنده جل فيهما القرآن فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مري ه فليعتق رقبة فقالت والذي بعثك باحلق م
رقبة وال ميلكها فقال مريه فليصم شهرين متتابعني فقالت والذي بعثك باحلق لو كلفته ثالثة أيام ما استطاع 

وكان احلر فقال مريه فليطعم ستني مسكينا فقالت والذي بعثك باحلق ما يقدر عليه قال مريه فليذهب إىل فالن 
أخربين أن عنده شطر متر صدقة فليأخذه صدقة عليه مث ليتصدق به على ستني مسكينا هذا مرسل  بن فالن فقد

   ١٤وهو شاهد للموصول قبله واهللا أعلم 

  باب ال جيزئ أن يطعم أقل من ستني مسكينا كل مسكني مدا من طعام بلده

أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز  أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنا - ١٥٠٥٤
نا حممد بن أمحد بن يزيد الرياحي نا أبو عامر العقدي نا علي بن املبارك عن حيىي بن أيب كثري عن حممد بن عبد 

سلمة بن صخر البياضي  جعل امرأته عليه كظهر أمه أن غشيها حىت ميضي : الرمحن بن ثوبان وأيب سلمة أن 
ن مسنت املرأة وتربعت فأعجبته فغشيها ليال مث أتى النيب صلى اهللا عليه و رمضان فلما مضى النصف من رمضا

سلم فذكر ذلك له فقال أعتق رقبة فقال ال أجد فقال صم شهرين متتابعني فقال ال أستطيع قال أطعم ستني 
سلم بعرق فيه مخسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا فقال  مسكينا قال ال أجد قال فأتى النيب صلى اهللا عليه و 

  تصدق هبذا على ستني مسكينا وكذلك رواه إسحاق بن إبراهيم احلنظلي عن أيب عامر 

أن رسول اهللا : ورواه شيبان النحوي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن سلمة بن صخر  - ١٥٠٥٥
سلم أعطاه مكتال فيه مخسة عشر صاعا فقال أطعمه ستني مسكينا وذلك لكل مسكني  مدا صلى اهللا عليه و 

أخربناه أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل أنا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري نا موسى بن هارون نا 
  إسحاق بن راهويه أنا الوليد بن مسلم نا شيبان النحوي فذكره 

ا حيىي وأخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا موسى بن إمساعيل نا أبان ن - ١٥٠٥٦
  العرق زنبيل يأخذ مخسة عشر صاعا : عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال يعين 

سليمان بن صخر البياضي جعل : وروي عن األوزاعي عن حيىي عن أيب سلمة عن أيب هريرة  - ١٥٠٥٧ أن 
كتل فيه امرأته عليه كظهر أمه حىت ميضي رمضان فذكر احلديث إىل أن قال فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم مب

مخسة عشر صاعا من متر فدفعه إليه وقال اذهب وأطعم هذا ستني مسكينا أخربناه أبو بكر بن احلارث أنا أبو 
حممد بن حيان األصبهاين نا حممد بن عبد الرحيم بن شبيب نا حيىي بن عثمان احلريب نا اهلقل بن زياد عن 

  أيب هريرة فيه  األوزاعي فذكره وهو خطأ واملشهور عن حيىي مرسل دون ذكر



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفضل احلسن بن يعقوب بن يوسف العدل حدثين حيىي بن أيب  - ١٥٠٥٨
طالب أنا يزيد بن هارون أنا حممد بن إسحاق عن حممد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن 

ساء ما مل يؤت غريي فلما دخل رمضان ظاهرت من كنت امرءا قد أوتيت من مجاع الن: صخر األنصاري قال 
امرأيت خمافة أن أصيب منها شيئا يف بعض الليل وأتتابع يف ذلك وال أستطيع أن أنزع حىت يدركين الصبح فبينما 

هي ذات ليلة حبيال مين إذ انكشف يل منها شيء فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخربهتم 
إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا ال واهللا ال نذهب معك خناف أن ينزل فينا خربي فقلت انطلقوا معي 

ا بدا  شيء من القرآن ويقول فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مقالة يبقى علينا عارها فاذهب أنت فاصنع م
اك فاقض يف حكم اهللا لك فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربته خربي فقال أنت ذاك فقلت أنا ذ

ا أصبحت أملك  فإين صابر حمتسب قال أعتق رقبة فضربت صفح عنق رقبيت بيدي فقلت والذي بعثك باحلق م
غريها قال صم شهرين متتابعني فقلت يا رسول اهللا وهل أصابين ما أصابين إال يف الصيام قال فأطعم ستني 

ليلتنا هذه وحشا ما جند عشاء قال انطلق إىل صاحب  مسكينا قلت يا رسول اهللا والذي بعثك باحلق لقد بتنا
الصدقة صدقة بين زريق فليدفعها إليك فأطعم منها وسقا ستني مسكينا وتستعني بسائرها على عيالك فأتيت 

يمان بن يسار    قومي فقلت وجدت عندكم الضيق كذا روي من هذا الوجه عن سل

ة أن أبا احلسن بن صبيح أخربهم أنا عبد اهللا بن حممد وقد أخربنيه أبو عبد الرمحن السلمي إجاز - ١٥٠٥٩
فذكره بإسناده حنوه وقال يف آخره : بن شريويه أنا إسحاق احلنظلي أنا عبد اهللا بن إدريس نا حممد بن إسحاق 

فاذهب إىل صاحب صدقة بين زريق فليدفع إليك وسقا من متر فأطعم ستني مسكينا وكل بقيته أنت وأهلك 
  أنه يعطي من الوسق ستني مسكينا مث يأكل بقيته يعين بقية الوسق وهذا يدل على 

ويدل عليه أيضا ما أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا بن السرح نا بن  - ١٥٠٦٠
بن احلارث عن بكري بن األشج عن سليمان بن يسار هبذا اخلرب قال  لنيب فأتى ا: وهب أخربين بن هليعة وعمرو 

سلم بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من مخسة عشر صاعا فقال تصدق هبذا فقال يا رسول اهللا  صلى اهللا عليه و 
سليمان  على افقر مين ومن أهلي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كله أنت وأهلك فهذه الرواية عن 

صخر فهي أوىل وأما حديث أوس بن  موافقة لرواية أيب سلمة بن عبد الرمحن وبن ثوبان يف قصة سلمة بن
  الصامت فقد اختلفت الرواية فيه 

فروي كما أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا احلسن بن علي نا حيىي  - ١٥٠٦١
بن آدم نا بن إدريس عن حممد بن إسحاق عن معمر بن عبد اهللا بن حنظلة عن يوسف بن عبد اهللا بن سالم عن 

ظاهر مين زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت 
أشكو إليه ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جيادلين فيه ويقول اتقي اهللا فإنه زوجك وبن عمك فما برحت 

قبة قالت ال جيد قال فيصوم شهرين قال يعتق ر} قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها { حىت نزل القرآن 
متتابعني قالت يا رسول اهللا إنه شيخ كبري ما به من صيام قال فليطعم ستني مسكينا قالت ما عنده من شيء 



يتصدق به قال فإين سأعينه بعرق من متر قلت يا رسول اهللا وإين أعينه بعرق آخر قال قد أحسنت اذهيب 
  إىل بن عمك قال والعرق ستون صاعا فأطعمي هبا عنه ستني مسكينا وارجعي 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا احلسن بن علي نا عبد العزيز بن  - ١٥٠٦٢
سلمة عن بن إسحاق  هبذا اإلسناد حنوه إال أنه قال والعرق مكتل يسع ثالثني صاعا : حيىي احلراين نا حممد بن 

  ن حديث حيىي بن آدم قال أبو داود وهذا أصح م

وأخربنا أبو علي نا أبو بكر نا أبو داود قال قرأت على بن وزير املصري حدثكم بشر بن بكر نا  - ١٥٠٦٣
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أعطاه مخسة عشر صاعا : األوزاعي نا عطاء عن أوس أخي عبادة بن الصامت 
  يدرك أوسا وهو من أهل بدر قدمي املوت واحلديث مرسل  من شعري اطعام ستني مسكينا قال أبو داود عطاء مل

أخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا العباس  - ١٥٠٦٤
فذكر قصة ظهار : بن حممد نا عبيد اهللا بن موسى نا أبو محزة الثمايل عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

قال فتحرير رقبة قالت خويلة قلت وأي الرقبة لنا واهللا ما خيدمه غريي قال فمن مل جيد فصيام  أوس إىل أن
شهرين متتابعني قالت واهللا لوال أنه يذهب يشرب يف اليوم ثالث مرات لذهب بصره قال فمن مل يستطع فإطعام 

ثلها فدعا النيب صلى اهللا عليه  و سلم بشطر وسق ثالثني صاعا ستني مسكينا قالت فمن أين هي اآلكلة إىل م
والوسق ستون صاعا قال ليطعم ستني مسكينا ولريجعك كذا رواه أبو محزة الثمايل وهو ضعيف ورواه احلكم 

بن عباس فيه وقال يف آخره فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم فأطعم ستني  بن أبان عن عكرمة دون ذكر 
 عليه و سلم بشيء من متر يقال مخسة عشر صاعا ويقال عشرون مسكينا فقال ال أجد قال فأتى النيب صلى اهللا

أقسمه فقال الرجل ما بني البتيها أفقر مين فقال النيب صلى  صاعا فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم خذ هذا ف
سلم كله أنت وأهلك    اهللا عليه و 

علي الغجدواين ببخارى أنا صاحل بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن  - ١٥٠٦٥
يمان وحممد بن بكار بن الريان قاال نا خديج بن معاوية اجلعفي أخو زهري نا أبو  حممد احلافظ نا سعيد بن سل
إسحاق اهلمداين ح وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا أبو حممد بن حيان األصبهاين نا حامد بن شعيب نا 

أن زوجها دعاها وكانت تصلي فأبطأت : أيب إسحاق عن يزيد بن زيد عن خولة  حممد بن بكار نا خديج عن
يه و سلم فشكت ذلك إليه ومل يبلغ النيب  عليه فقال أنت علي كظهر أمي إن أنا وطئتك فأتت النيب صلى اهللا عل

سلم ا سلم يف ذلك شيء مث أتته مرة أخرى فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و  بة فقال صلى اهللا عليه و  عتق رق
ليس عندي ذلك يا رسول اهللا قال صم شهرين متتابعني قال ال أستطيع ذلك قال فأطعم ستني مسكينا ثالثني 

صاعا قال لست أملك ذلك يا رسول اهللا إال أن تعينين قال فأعانه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خبمسة عشر 
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أطعم ستني مسكينا قال يا صاعا وأعانه الناس حىت بلغ ثالثني صاعا وقال له ر

رسول اهللا ما أحد أفقر إليه مين وأهل بييت فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خذه أنت وأهلك فأخذه 
كذا رواه خديج بن معاوية عن أيب إسحاق ورواه إسرائيل عن أيب إسحاق ومل يقل عن خولة ومل يذكر يف 



 صاعا وقال فأعانه النيب صلى اهللا عليه و سلم خبمسة عشر صاعا مل يزد عليه مث ذكر فقره وأنه احلديث ثالثني
يه و سلم خبمسة عشر صاعا من شعري  أمره بأكله وروينا عن عبد الرمحن بن أيب ليلى أعانه النيب صلى اهللا عل

ن شعري فأعطاه النيب صلى اهللا وكذا قال عطاء اخلرساين وقال أبو يزيد املدين أن امرأة جاءت بشطر وسق م
عليه و سلم أي مدين من شعري مكان مد من بر فهذه روايات خمتلفة وأكثرها مراسيل وقد روينا يف كتاب 

ا قلناه    الصيام يف حديث اجملامع من أوجه قوية ما دل على م

بن روح الدمشقي وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال أنبأين أبو علي احلافظ أن احلسن بن علي  - ١٥٠٦٦
حدثهم نا القاسم بن عثمان اجلوعي نا مسروق بن صدقة عن األوزاعي عن الزهري حدثين محيد بن عبد الرمحن 

يا رسول اهللا هلكت قال وحيك وما ذاك قال وقعت على أهلي يف : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رجل 
ا أستطيع قال فأطعم ستني يوم من شهر رمضان قال أعتق رقبة قال ما أجدها قال ف صم شهرين متتابعني قال م

مسكينا قال ما أجد قال فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم بعرق فيه متر مخسة عشر صاعا قال خذه فتصدق به 
قال على أفقر من أهلي فواهللا ما بني البيت املدينة أحوج من أهلي قال فضحك النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت 

قال خذه واستغفر اهللا وأطعمه أهلك وكذلك رواه دحيم عن الوليد بن مسلم عن األوزاعي بدت نواجذه 
  وكذلك رواه اهلقل بن زياد عن األوزاعي 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار نا احلسن بن علي بن عفان  - ١٥٠٦٧
حبيب عن سعيد بن املسيب أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم رجل نا عبد اهللا بن منري عن األعمش عن طلق بن 

إين وقعت على أهلي يف رمضان قال حرر رقبة قال ال أجد قال صم شهرين متتابعني قال ال أستطيع قال : فقال 
فتصدق على ستني مسكينا قال ال أجد قال فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم مبكتل يكون مخسة عشر صاعا من 

كون ستني ربعا فأعطاه إياه فقال له أطعم هذا ستني مسكينا قال يا رسول اهللا ما بني البتيها أهل بيت متر ي
أحوج منا فقال له اذهب فأطعمه أهلك يف هذا املرسل تأكيد للرواية املوصولة وهذا أوىل من رواية عطاء 

هيم بن عامر عن بن املسيب اخلرساين عن بن املسيب بالشك يف مخسة عشر أو عشرين وكذلك روي عن إبرا
مخسة عشر بال شك وسريوى إن شاء اهللا تعاىل يف كتاب اإلميان اآلثار عن الصحابة يف جواز التصدق مبد على 

   ٥٧كل مسكني واهللا املوفق 

  كتاب اللعان

 )١   

  باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب قذفه بأن يأيت بأربعة شهود يشهدون

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنا أبو بكر أمحد بن إبراهيم  - ١٥٠٦٨ عليها بالزنا أو يلتعن
اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ونا القاسم بن زكريا وعمران بن موسى وبن عبد الكرمي الوراق قالوا ثنا 

بن حسان حدثين عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنه أن هالل بن : ما بندار بن بشار نا بن أيب عدي نا هشام 



أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم البينة أو حد يف ظهرك فقال يا رسول 
اهللا إذا رأى أحدنا رجال على امرأته أيلتمس البينة فجعل النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول البينة وإال حد يف 

ادق ولينزلن اهللا يف أمري ما يربىء ظهري من احلد فنزل جربائيل ظهرك فقال هالل والذي بعثك باحلق إين لص
عليه السالم ونزلت اآلية والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم فقرأ حىت بلغ واخلامسة أن 
ل غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني قال فانصرف النيب صلى اهللا عليه و سلم فأرسل إليهما فجاءا فقام هال

بن أمية فشهد والنيب صلى اهللا عليه و سلم يقول إن اهللا يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب مث قامت 
بن عباس  فشهدت فلما كان عند اخلامسة ان غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني قالوا هلا إهنا موجبة قال 

مضت فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم فتلكأت حىت ظننا أهنا سترجع مث قالت ال أفضح قومي سائر اليوم ف
انظروها فإن جاءت به اكحل العينني سابغ اإلليتني خدجل الساقني فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك 

فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم لوال ما مضى من كتاب اهللا تعاىل لكان يل وهلا شأن رواه البخاري يف الصحيح 
  عن حممد بن بشار 

خربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر األصبهاين نا يونس بن حبيب نا أبو أ - ١٥٠٦٩
ا نزلت هذه اآلية : داود الطيالسي نا عباد بن منصور نا عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال  والذين { مل

ن عبادة أهكذا أنزلت فلو وجدت لكاعا إىل آخر اآلية فقال سعد ب} يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء 
متفخذها رجل مل يكن يل أن أحركه وال أهيجه حىت آيت بأربعة شهداء فواهللا ال آيت بأربعة شهداء حىت يقضي 

حاجته فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا معشر األنصار أال تسمعون ما يقول سيدكم قالوا يا رسول اهللا 
طلق امرأة له فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة ال تلمه فإنه رجل غيور  واهللا ما تزوج فينا قط إال عذراء وال 

غريته قال سعد واهللا إين ألعلم يا رسول اهللا إهنا حلق وإهنا من عند اهللا ولكين عجبت فبينا رسول اهللا صلى اهللا 
ب اهللا عليهم فقال يا رسول اهللا إين عليه و سلم كذلك إذ جاء هالل بن أمية الواقفي وهو أحد الثالثة الذين تا

جئت البارحة عشاء من حائط يل كنت فيه فرأيت عند أهلي رجال ورأيت بعيين ومسعت بأذين فكره رسول اهللا 
سلم ما جاء به وقيل أجيلد هالل وتبطل شهادته يف املسلمني فقال هالل يا رسول اهللا واهللا إين  صلى اهللا عليه و 

ما جئت به وإين ألرجو أن جيعل اهللا يل فرجا قال فبينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و ألرى يف وجهك أنك تكره 
سلم كذلك إذ نزل عليه الوحي وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا نزل عليه الوحي تربد لذلك خده 

ل اهللا صلى ووجهه وأمسك عنه أصحابه فلم يتكلم أحد منهم فلما رفع الوحي قال أبشر يا هالل فقال رسو
سلم إن اهللا تبارك وتعاىل يعلم أن أحدكما  سلم أدعوها فدعيت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  اهللا عليه و 

كاذب فهل منكما تائب فقال هالل رضي اهللا عنه واهللا يا رسول اهللا ما قلت إال حقا ولقد صدقت قال فقالت 
اهللا أنك ملن الصادقني وقيل له عند اخلامسة يا هالل هي عند ذلك كذب قال فقيل هلالل تشهد أربع شهادات ب

اتق اهللا فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة وإن هذه املوجبة اليت توجب عليك العذاب فقال واهللا ال 
يعذبين اهللا أبدا كما مل جيلدين عليها قال فشهد اخلامسة أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني وقيل اشهدي 

ادات باهللا أنه ملن الكاذبني وقيل هلا عند اخلامسة يا هذه اتقي اهللا فإن عذاب اهللا أشد من عذاب الناس أربع شه
وإن هذه املوجبة اليت توجب عليك العذاب فسكتت ساعة مث قالت واهللا ال أفضح قومي فشهدت اخلامسة أن 



ه و سلم أن ال ترمى وال يرمى غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني قال وقضى رسول اهللا صلى اهللا علي
ولدها ومن رماها أو رمى ولدها جلد احلد وليس هلا عليه قوت وال سكىن من أجل أهنما يتفرقان بغري طالق وال 

متويف عنها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبصروها فإن جاءت به أثيبج أصيهب أريسح محش الساقني 
جل الساقني سابغ االليتني أورق جعدا مجاليا فهو لصاحبه قال فجاءت به فهو هلالل بن أمية وإن جاءت به خد

أورق جعدا مجاليا خدجل الساقني سابغ االليتني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لوال األميان لكان يل وهلا 
   ٢لم أمر قال عباد فسمعت عكرمة يقول لقد رأيته أمري مصر من األمصار وال يدري من أبوه واهللا أع

ا ذكر ال يالعن قال الشافعي رمحه اهللا مل   باب من يالعن من األزواج ومن 

اهللا اللعان على األزواج مطلقا كان اللعان على كل زوج جاز طالقه ولزمه الفرض وكذلك على كل زوجة 
ي نا أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا احلسن بن عل - ١٥٠٧٠لزمها الفرض 

جاء هالل بن أمية فذكر : يزيد بن هارون أنا عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 
سلم لوال األميان لكان يل وهلا شأن قال  قصة اللعان بطوهلا ويف آخرها قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  اإلمام أمحد فسمي اللعان ميينا 

هللا احلافظ أنا أبو بكر أمحد بن كامل بن خلف القاضي نا أمحد بن الوليد الفحام نا أخربنا أبو عبد ا - ١٥٠٧١
ملا قذف : حسني بن حممد املروزي نا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

ل اهللا أعدل من ذلك هالل بن أمية امرأته قيل له واهللا ليحدنك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثانني جلدة قا
أن يضربين مثانني ضربة وقد علم أين رأيت حىت استوثقت ومسعت حىت استبنت ال واهللا ال يضربين أبدا فنزلت 
آية املالعنة فدعامها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني نزلت اآلية فقال اهللا يعلم أن أحدكما كاذب فهل 

ال له احلف باهللا الذي ال إله إال هو إين لصادق تقول ذلك أربع منكما تائب فقال هالل واهللا إين لصادق فق
سلم قفوه عند اخلامسة فإهنا موجبة  مرات فإن كنت كاذبا فعلي لعنة اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ول اهللا فحلف مث قالت أربعا واهللا الذي ال إله إال هو إنه ملن الكاذبني فإن كان صادقا فعليها غضب اهللا فقال رس

سلم قفوها عند اخلامسة فإهنا موجبة فترددت ومهت باالعتراف مث قالت ال أفضح قومي فقال  صلى اهللا عليه و 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن جاءت به أكحل أدعج سابغ اإلليتني ألف الفخذين خدجل الساقني فهو 

ية فجاءت به على صفة البغي قال أيوب وقال للذي رميت به وإن جاءت به أصفر قضيفا سبطا فهو هلالل بن أم
حممد بن سريين كان الرجل الذي قذفها به هالل بن أمية شريك بن سحماء وكان أخا الرباء بن مالك أخي 
أنس بن مالك ألمه وكانت أمه سوداء وكان شريك يأوي إىل منزل هالل ويكون عنده قال الشيخ فسمى 

ا    كلمة اللعان حلف

و عمرو األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو يعلى واحلسن هو بن سفيان قاال ثنا أخربنا أب - ١٥٠٧٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عبد اهللا بن حممد بن أمساء نا جويرية عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما 

ه و سلم مث فرق بينهما سلم فرق بني رجل وامرأة من األنصار قذف امرأته احلفهما رسول اهللا صلى اهللا علي



رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل عن جويرية وروينا عن يونس عن احلسن البصري قال يالعن 
  كل زوج 

وفيما أجاز يل أبو عبد اهللا روايته عنه عن أيب العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قالوا روى عمرو  - ١٥٠٧٣
أربع ال لعان بينهن : اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال  بن شعيب عن عبد اهللا بن عمرو رضي

وبني أزواجهن اليهودية والنصرانية حتت املسلم واحلرة حتت العبد واألمة عند احلر والنصرانية عند النصراين 
لذان رويا فقلنا هلم رويتم هذا عن رجل جمهول ورجل غلط وعمرو بن شعيب عن عبد اهللا بن عمرو منقطع وال

سلم واآلخر يقفه على عبد اهللا بن عمرو فهو ال يثبت عن عمرو وال  يقول أحدمها عن النيب صلى اهللا عليه و 
عن عبد اهللا بن عمرو وال يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم إال رجل غلط قال وعمرو بن شعيب قد روى لنا 

ا وختالف أقاويلكم يرويها عنه الثقات فيسندها إىل النيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أحكاما توافق أقاويلن
ممن يثبت  سلم فرددمتوها علينا ورددمت روايته ونسبتموها إىل الغلط فأنتم حمجوجون إن كان  صلى اهللا عليه و 

سلم فخالفتم  حديثه بأحاديثه اليت وافقناها وخالفتموها يف حنو من ثالثني حكما عن النيب صلى اهللا عليه و 
رها فأنتم غري منصفني إن احتججتم بروايته وهو ممن ال نثبت روايته مث احتججتم منها مبا لو كان ثابتا عنه أكث

  وهو ممن يثبت حديثه مل نثبته ألنه منقطع بينه وبني عبد اهللا بن عمرو 

ظ نا أمحد أخربناه أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال أنا علي بن عمر احلاف - ١٥٠٧٤
بن يزيد الزعفراين نا علي بن سعيد بن قتيبة الرملي نا ضمرة بن ربيعة عن بن عطاء عن أبيه عن عمرو  بن حممد 

أربع من النساء ال مالعنة بينهم : بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
حتت احلر واحلرة حتت اململوك قال أبو احلسن النصرانية حتت املسلم واليهودية حتت املسلم واململوكة 

الدارقطين احلافظ هذا عثمان بن عطاء اخلرساين وهو ضعيف احلديث جدا وتابعه بن بزيع الرملي عن عطاء 
  اخلرساين وهو ضعيف أيضا 

نا  أخربنا أبو بكر بن احلارث أنا أبو حممد بن حيان نا حممد بن احلسن بن علي بن حبر نا أبو موسى - ١٥٠٧٥
أبو الوليد نا يزيد بن بزيع الرملي عن عطاء اخلرساين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا 

  حنوه قال الشيخ وعطاء اخلرساين أيضا غري قوي : عليه و سلم 

وأخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث األصبهاين أنا علي بن عمر احلافظ نا أبو صاحل عبد  - ١٥٠٧٦
الرمحن بن سعيد بن هارون أنا حممد بن احلجاج بن يزيد أبو الفضل نا عبد الرحيم بن سليمان عن عثمان بن 
عبد الرمحن عن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قال 

األمة لعان وليس بني احلرة والعبد لعان أربعة ليس بينهم لعان ليس بني احلر و: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وليس بني املسلم واليهودية لعان وليس بني املسلم والنصرانية لعان قال أبو احلسن الدارقطين احلافظ عثمان بن 

  عبد الرمحن هو الوقاصي متروك احلديث 



مد الدوري قال مسعت وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا العباس بن حم - ١٥٠٧٧
  : حيىي بن معني يقول الوقاصي امسه عثمان بن عبد الرمحن وهو ضعيف 

وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال أنا علي بن عمر احلافظ نا  - ١٥٠٧٨
بن عمرو عن زيد بن رفيع الرهاوي احلسن بن أمحد بن سعيد نا حممد بن أيب فروة نا أيب نا عمار بن مطر نا محاد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث عتاب بن أسيد فذكر حنوه : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال علي رمحه اهللا محاد بن عمرو وعمار بن مطر وزيد بن رفيع ضعفاء وقد رويناه عن حيىي بن معني والبخاري 

جريج واألوزاعي ومها إمامان عن عمرو بن شعيب عن أبيه  يف محاد بن عمرو وقال الدارقطين وروي عن بن
  عن جده قوله مل يرفعاه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخربناه أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث قاال نا علي بن عمر احلافظ نا حممد بن  - ١٥٠٧٩
بن سعيد الكسائي نا عمر بن هارون عن بن جريج احلسن بن حممد املقرئ نا أمحد بن العباس الطربي نا إمساعيل 

أربع ليس بينهن وبني أزواجهن لعان اليهودية حتت : واألوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 
  املسلم والنصرانية حتت املسلم واحلرة حتت العبد واألمة حتت احلر وكذلك رواه حيىي بن أيب أنيسة عن عمرو 

بد اهللا احلافظ وأبو حممد عبيد بن حممد بن حممد بن مهدي الصيدالين قاال ثنا أبو أخربنا أبو ع - ١٥٠٨٠
العباس حممد بن يعقوب نا حيىي بن أيب طالب أنا عبد الوهاب أخربين حيىي بن أيب أنيسة عن عمرو بن شعيب عن 

ينهن وبني أزواجهن أربع من النساء ليس ب: أبيه عن جده قال كان عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما يقول 
مالعنة النصرانية حتت املسلم واألمة حتت العبد واألمة حتت احلر واحلرة حتت العبد قال الشيخ ويف ثبوت هذا 
ا أيضا نظر فراوي األول عمر بن هارون وليس بالقوي وراوي الثاين حيىي بن أيب أنيسة وهو متروك وأما  موقوف

قل إىل الشافعي كما حكاه عمرو بن شعيب عن عبد اهللا بن عمرو الذي قاله الشافعي من أنه منقطع فلعله ن
ا إمنا رواه عن عمرو عن أبيه عن جده وذلك موصول  وذلك منقطع ال شك فيه ولكن من رواه مرفوعا وموقوف

عند أهل احلديث فقد مسي بعضهم يف هذا جده فقال عبد اهللا بن عمرو ومساع شعيب بن حممد بن عبد اهللا 
بد اهللا لكن جيب أن يكون اإلسناد إىل عمرو صحيحا ومل تصح أسانيد هذا احلديث إىل عمرو صحيح من جده ع

  واهللا أعلم 

وأخربنا أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي احلافظ نا القاسم بن علي اجلوهري نا حيىي بن عثمان  - ١٥٠٨١
بن أمية عن عطاء عن بن عباس رضي اهللا  بن صاحل نا حيىي بن بكري حدثين حيىي بن صاحل األيلي عن إمساعيل

سلم  يا عتاب بن أسيد إين قد بعثتك إىل أهل مكة فاهنهم عن كذا : عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
وذكر احلديث وفيه أربعة ليس بينهم مالعنة اليهودية حتت املسلم والنصرانية حتت املسلم والعبد عنده احلرة 

   ٣هذا احلديث هبذا اإلسناد باطل حيىي بن صاحل األيلي أحاديثه غري حمفوظة واهللا تعاىل أعلم واحلر عنده األمة و

  باب أين يكون اللعان



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفضل حممد بن إبراهيم املزكي نا أمحد بن سلمة نا إسحاق بن  - ١٥٠٨٢
يف املتالعنني عن حديث سهل بن سعد الساعدي أحد : ب إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخربين بن شها

بين ساعدة أن رجال من األنصار قال يا رسول اهللا أرأيت إن وجد رجل مع امرأته رجال ما يفعل به فنزلت فيه 
آية اللعان فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى اهللا فيك ويف امرأتك قال فتالعنا يف املسجد وأنا شاهد 

حلديث رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن عبد الرزاق ورواه مسلم عن حممد بن رافع عن عبد وذكر ا
الرزاق ويف رواية مالك ويونس بن يزيد وفليح بن سليمان عن بن شهاب عن سهل يف هذا احلديث قال فتالعنا 

بن شهاب أو غريه أن وأنا مع الناس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويذكر عن بن وهب عن يونس عن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر الزوج واملرأة فحلفا بعد العصر عند املنرب وهذا منقطع وإمنا بلغنا موصوال 

  من جهة حممد بن عمر الواقدي وهو ضعيف 

عبد  أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن احلارث الفقيه األصبهاين أنا علي بن عمر احلافظ نا - ١٥٠٨٣
العزيز بن موسى بن عيسى القارىء نا قعنب بن حمرر أبو عمرو نا الواقدي نا الضحاك بن عثمان عن عمران 

حضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني العن بني عومير : بن أيب أنس قال مسعت عبد اهللا بن جعفر يقول 
سلم من تبو ك فأنكر محلها الذي يف بطنها فقال هو من بن العجالين وامرأته مرجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

السحماء فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هات امرأتك فقد نزل القرآن فيكما فالعن بينهما بعد 
  العصر عند املنرب على محل 

ا هبذ: وأخربنا أبو بكر أنا علي نا أمحد بن عيسى اخلواص نا حممد بن سعد العويف نا الواقدي  - ١٥٠٨٤
  اإلسناد حنوه 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا حممد بن جعفر املزكي نا حممد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكري نا  - ١٥٠٨٥
مالك عن هاشم بن هاشم عن عتبة بن أيب وقاص عن عبد اهللا بن نسطاس عن جابر بن عبد اهللا السلمي رضي 

  من حلف على منربي هذا بيمني آمثة تبوأ مقعده من النار  :اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

وحدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنا أبو احلسن حممد بن نافع بن إسحاق اخلزاعي  - ١٥٠٨٦
مبكة نا املفضل بن حممد اجلندي نا الزبري بن أيب بكر القاضي نا أبو ضمرة نا هاشم بن هاشم بن أيب وقاص 

ال : عبد اهللا بن نسطاس قال مسعت جابر بن عبد اهللا يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  الزهري عن
   ٤حيلف رجل على ميني آمثة عند هذا املنرب إال تبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر 

  باب سنة اللعان ونفي الولد وإحلاقه باألم وغري ذلك

ن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وغريمها قالوا نا أبو أخربنا أبو بكر أمحد بن احلس - ١٥٠٨٧
العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك قال حدثين بن شهاب أن سهل بن سعد 
الساعدي أخربه أن عومير العجالين جاء إىل عاصم بن عدي األنصاري فقال له أرأيت يا عاصم لو أن رجال 



امرأته رجال أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل يل يا عاصم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك  وجد مع
فسأل عاصم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك فكره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املسائل وعاهبا 

اصم إىل أهله جاءه عومير فقال يا حىت كرب على عاصم ما مسع من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما رجع ع
عاصم ماذا قال لك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال عاصم لعومير مل تأت خبري قد كره رسول اهللا صلى 
سلم املسألة اليت سألته عنها فقال عومير واهللا ال أنتهي حىت أسأله عنها فأقبل عومير حىت أتى رسول  اهللا عليه و 

يا رسول اهللا أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال أيقتله فتقتلونه أم : سلم وسط الناس فقال اهللا صلى اهللا عليه و 
كيف يصنع فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أنزل اهللا فيك ويف صاحبتك فاذهب فائت هبا فقال سهل بن 

سلم وأنا مع الناس فلما فرغا قال عومي ر كذبت عليها يا رسول سعد فتالعنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
اهللا إن أمسكتها فطلقها ثالثا قبل أن يأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال بن شهاب فكانت تلك سنة 

  املتالعنني 

وأخربنا أبو نصر حممد بن علي بن حممد الشريازي الفقيه نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب نا حيىي  - ١٥٠٨٨
فذكر : بن حممد قالوا نا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن بن شهاب بن حممد وحممد بن نصر وجعفر 

احلديث بنحوه رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف وبن أيب أويس عن مالك ورواه مسلم عن 
  حيىي بن حيىي 

يم بن سعد عن بن أخربنا أبو زكريا وأبو بكر قاال نا أبو العباس أنا الربيع انا الشافعي أنا إبراه - ١٥٠٨٩
يا عاصم بن عدي سل يل : شهاب عن سهل بن سعد أخربه قال جاء عومير العجالين إىل عاصم بن عدي فقال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن رجل وجد مع امرأته رجال فقتله أيقتل به أم كيف يصنع فسأل عاصم 
سل م املسائل فلقيه عومير فقال ما صنعت قال ما النيب صلى اهللا عليه و سلم فعاب النيب صلى اهللا عليه و 

صنعت إنك مل تأتين خبري سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعاب املسائل قال عومير واهللا آلتني رسول اهللا 
سلم وألسألنه فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما فدعامها فالعن بينهما فقال عومير لئن انطلقت  صلى اهللا عليه و 

كذبت عليها ففارقها قبل أن يأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و هبا لقد 
سلم انظروها فإن جاءت به أسحم أدعج عظيم األليتني فما أراه إال قد صدق وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة 

  نة املتالعنني فما أراه إال كاذبا فجاءت به على النعت املكروه قال بن شهاب فصارت س

وأخربنا أبو زكريا وأبو بكر قاال نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا عبد اهللا بن نافع عن بن  - ١٥٠٩٠
أن عوميرا جاء إىل عاصم فقال أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال : أيب ذئب عن بن شهاب عن سهل بن سعد 

هللا عليه و سلم فسأل النيب صلى اهللا عليه و سلم فكره رسول فقتله أتقتلونه سل يل يا عاصم رسول اهللا صلى ا
اهللا صلى اهللا عليه و سلم املسائل وعاهبا فرجع عاصم إىل عومير فأخربه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كره 
س لم املسائل وعاهبا فقال عومير واهللا آلتني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
وقد نزل القرآن خالف عاصم فسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال قد نزل فيكما القرآن فتقدما 

سلم فمضت سنة املتالعنني  فتالعنا مث قال كذبت عليها إن أمسكتها ففارقها وما أمره النيب صلى اهللا عليه و 



صريا كأنه وحرة فال أحسبه إال قد كذب وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انظروها فإن جاءت به أمحر ق
  عليها وإن جاءت به أسحم أعني ذا أليتني فال أحسبه إال قد صدق عليها فجاءت به على النعت املكروه 

أخربنا أبو بكر وأبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا قالوا نا أبو العباس أنا الربيع بن سليمان أنا  - ١٥٠٩١
بن جريج عن بن شهاب عن سهل بن سعد أخي بين ساعدة أن رجال من األنصار  الشافعي أنا سعيد بن سامل عن

يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أرأيت رجال وجد مع امرأته : جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
عنني قال النيب رجال أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فأنزل اهللا عز و جل يف شأنه ما ذكر يف القرآن من أمر املتال

سلم قد قضى فيك ويف امرأتك قال فتالعنا وأنا شاهد مث فارقها عند النيب صلى اهللا عليه و  صلى اهللا عليه و 
  سلم فكانت سنة بعدمها أن يفرق بينهما أي املتالعنني وكانت حامال فأنكر محلها فكان ابنه يدعى إىل أمه 

لعباس أنا الربيع أنا الشافعي قال يف حديث بن أيب ذئب دليل أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو ا - ١٥٠٩٢
على أن سهل بن سعد قال كانت سنة املتالعنني ويف حديث مالك وإبراهيم بن سعد كأنه قول بن شهاب وقد 

يكون هذا غري خمتلف يقوله مرة بن شهاب وال يذكر سهال ويقوله أخرى ويذكر سهال ووافق بن أيب ذئب 
  فيما زاد يف آخر احلديث على حديث مالك قال الشيخ أما حديث بن أيب ذئب إبراهيم بن سعد 

فأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو سعد أمحد بن يعقوب بن أمحد الثقفي نا عمر بن حفص  - ١٥٠٩٣
السدوسي نا عاصم بن علي نا بن أيب ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أن عوميرا جاء إىل عاصم 

فذكر احلديث مبعىن رواية عبد اهللا بن نافع رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن أيب إياس عن بن : عدي  بن
  أيب ذئب 

وأما حديث بن جريج فأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا أمحد بن  - ١٥٠٩٤
ا عبد الرزاق أنا بن جريج عن بن شهاب يف سلمة وعبد اهللا بن حممد وهذا حديث أمحد قاال نا إسحاق ن

أن رجال من األنصار جاء إىل : املتالعنني وعن السنة فيهما عن حديث سهل بن سعد الساعدي أحد بين ساعدة 
النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال أيقتله أم كيف يفعل فأنزل اهللا 

 القرآن من أمر املتالعنني فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم قد قضى اهللا فيك ويف امرأتك قال يف شأنه ما ذكر يف
فتالعنا يف املسجد وأنا شاهد فلما فرغا قال كذبت عليها يا رسول اهللا إن أمسكتها فطلقها ثالثا قبل أن يأمره 

نيب صلى اهللا عليه و سلم وقال ذاك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني فرغا من التالعن ففارقها عند ال
تفريق بني كل متالعنني قال بن جريج قال بن شهاب كانت السنة بعدمها أن يفرق بني املتالعنني وكانت حامال 
وكان ابنها يدعى ألمه مث جرت السنة يف مرياثها أهنا ترثه ويرث منها ما فرض اهللا عز و جل هلما قال بن جريج 

عد يف هذا احلديث أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن جاءت به أمحر قصريا عن بن شهاب عن سهل بن س
أوحر فما اراها إال قد صدقت وكذب عليها وإن جاءت به أسود أعني ذا أليتني فال أراه إال قد صدق عليها 
مها فجاءت به على املكروه من ذلك رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي ورواه مسلم عن حممد بن رافع كال

  عن عبد الرزاق وقد رواه مجاعة سواهم عن الزهري منهم األوزاعي 



أخربنا أبو عمرو األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان أنا أبو عبد اهللا حممد بن  - ١٥٠٩٥
عدي أن عوميرا أتى عاصم بن : حيىي نا حممد بن يوسف الفريايب نا األوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد 

وكان سيد بين العجالن قال كيف تقول يف رجل وجد مع امرأته رجال أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع قال سل 
سلم عن ذلك قال فأتى عاصم النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا  يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم املسائل فسأله رجل وجد مع امرأته رجال أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فكره رسو
عومير فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد كره املسائل وعاهبا فقال عومير واهللا ال أنتهي حىت أسأل 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك قال فجاء عومير فقال يا رسول اهللا رجل وجد مع امرأته رجال أيقتله 
ف يصنع فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أنزل اهللا القرآن فيك ويف صاحبتك فأمرمها فتقتلونه أم كي

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باملالعنة مبا مسى اهللا يف كتابه قال فالعنها مث قال يا رسول اهللا إن حبستها فقد 
سلم  ظلمتها قال فطلقها وكانت بعد سنة ملن كان بعدمها من املتالعنني مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

أبصروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينني عظيم اإلليتني خدجل الساقني فال أحسب عوميرا إال وقد صدق عليها 
وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فال أحسب عوميرا إال وقد كذب عليها قال فجاءت به على النعت الذي 

من تصديق عومير قال فكان ينسب بعد ذلك ألمه رواه البخاري يف  نعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
الصحيح عن إسحاق عن حممد بن يوسف ورواه األوزاعي عن الزبيدي عن الزهري عن سهل بن سعد فذكر 

  فيه فتالعنا ففرق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينهما وقال ال جيتمعان أبدا 

أبو بكر اإلمساعيلي أنا بن أيب حسان من أصل كتابه وهو إسحاق بن  أخربنا أبو عمرو األديب أنا - ١٥٠٩٦
بن عبد الواحد قاال نا األوزاعي  إبراهيم بن أيب حسان نا عبد الرمحن بن إبراهيم نا الوليد هو بن مسلم وعمر 

فذكره ومل يذكر فيه قصة الطالق ومنهم يونس بن : عن الزبيدي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي 
  د األيلي يزي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا إمساعيل بن أمحد التاجر أنا حممد بن احلسن بن قتيبة نا حرملة بن  - ١٥٠٩٧
حيىي نا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب أخربين سهل بن سعد األنصاري أن عومير األنصاري من بين 

يا : أنه قال فلما فرغا من تالعنهما قال  العجالن أتى عاصم بن عدي فذكر احلديث مبعىن حديث مالك إال
رسول اهللا كذبت عليها إن أمسكتها فطلقها ثالثا قبل أن يأمره النيب صلى اهللا عليه و سلم فكان فراقه إياها 

بعد سنة يف املتالعنني قال سهل وكانت حامال وكان ابنها يدعى إىل أمه مث جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما 
يمان فرض اهللا هلا ر   واه مسلم يف الصحيح عن حرملة بن حيىي ومنهم فليح بن سل

أخربنا حممد بن عبد اهللا أبو عمرو البسطامي أنا أبو بكر اإلمساعيلي أنا أبو حممد يوسف بن يعقوب  - ١٥٠٩٨
 احلمادي واحلسن بن سفيان النسوي وأبو يعلى املوصلي وأخربين أبو القاسم البغوي ونا حممد بن عمر الصرييف
وأخربين أبو بكر بن عبد السالم السلمي البصري قالوا نا أبو الربيع الزهراين نا فليح بن سليمان عن الزهري 

أن رجال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا أرأيت رجال وجد مع : عن سهل بن سعد 
يهما ما ذكر يف القرآن يف املتالعنني فقال امرأته رجال أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فأنزل اهللا عز و جل ف



رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد قضى اهللا فيك ويف امرأتك قال فتالعنا وأنا شاهد عند رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم فقال إن أمسكتها فقد كذبت عليها ففارقها وكانت السنة فيهما أن يفرق بني املتالعنني وكانت 

ا وكان ابنها يدعى إليها مث جرت السنة يف املرياث أن يرثها وترث منه ما فرض اهللا هلا قال أبو حامال فأنكر محله
يعلى قد قضى فيك قال هو واحلسن فقال يا رسول اهللا إن أمسكتها وقاال فكانت سنة بينهم وحديثهم فيما 

  الفهري  سوى ذلك واحد رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الربيع ومنهم عياض بن عبد اهللا

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا أمحد بن عمرو بن السرح نا بن  - ١٥٠٩٩
فطلقها ثالث : وهب عن عياض بن عبد اهللا الفهري وغريه عن بن شهاب عن سهل بن سعد يف هذا اخلرب قال 

سلم وصار ما صنع عند  تطليقات عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأنفذه رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سنة قال سهل وحضرت هذا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمضت 
السنة بعد يف املتالعنني أن يفرق بينهما مث ال جيتمعان أبدا ومنهم سفيان بن عيينة إال أنه مل يتقنه إتقان هؤالء 

   وزاد فيه ففرق بينهما

وحدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري  - ١٥١٠٠
شهدت : مبكة نا احلسن بن حممد الزعفراين نا سفيان بن عيينة عن الزهري مسع سهل بن سعد الساعدي يقول 

سلم ففرق بينهما  فقال يا رسول اهللا قد كذبت عليها إن أنا املتالعنني على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
بن عيينة    أمسكتها رواه البخاري يف الصحيح عن علي عن 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه قال قال أبو داود مل يتابع بن عيينة أحد على أنه  - ١٥١٠١
سعد إال ما روينا عن الزبيدي عن قال الشيخ يعين بذلك يف حديث الزهري عن سهل بن : فرق بني املتالعنني 

  الزهري فأما حديث بن عمر رضي اهللا عنه فقد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا  - ١٥١٠٢
اهللا عليه و  فرق رسول اهللا صلى: سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبري قال مسعت بن عمر رضي اهللا عنه يقول 

سلم بني أخوي بين عجالن وقال هكذا بأصبعه املسبحة والوسطى فقرهنما الوسطى واليت تليها يعين املسبحة 
وقال إن اهللا يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث سفيان 

عزرة عن سعيد بن جبري عن بن عمر رضي اهللا  ومبعناه رواه محاد بن زيد وإمساعيل بن علية عن أيوب ورواه
  عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم فرق بني املتالعنني 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنا أبو سعيد بن األعرايب نا احلسن بن حممد  - ١٥١٠٣
حلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو الزعفراين نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ح وأخربنا أبو عبد اهللا ا

بكر بن احلسن قالوا أنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي قال مسعت سفيان بن 
بن عمر رضي اهللا عنه  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : عيينة يقول أنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبري عن 

على اهللا أحدكما كاذب ال سبيل لك عليها قال يا رسول اهللا مايل قال ال مال لك إن قال للمتالعنني حسابكما 



كنت صدقت عليها فهو مبا استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها أو منه رواه 
  ينة البخاري يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي ومجاعة كلهم عن سفيان بن عي

بن بشار نا معاذ بن  - ١٥١٠٤ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أمحد بن سلمة نا حممد 
قال مل يفرق املصعب بني املتالعنني قال سعيد فذكر : هشام حدثين أيب عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبري 
ما قد فرق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني ذلك البن عمر رضي اهللا عنه فقال بن عمر رضي اهللا عنه

  املتالعنني رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن بشار 

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي إمالء نا عبد اهللا بن حممد بن احلسن الشرقي نا  - ١٥١٠٥
أن : عن بن عمر رضي اهللا عنهما حممد بن حيىي الذهلي نا عبد الرمحن بن مهدي عن مالك بن أنس عن نافع 

رجال العن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينهما وأحلق الولد باملرأة أخرجاه 
يف الصحيح من حديث مالك قال الشافعي رمحه اهللا حيتمل طالقه ثالثا يعين يف حديث سهل أن يكون مبا وجد 

جرأهتا على النهي فطلقها ثالثا جاهال بأن اللعان فرقة فكان كمن طلق من طلق يف نفسه بعلمه بصدقه وكذهبا و
عليه بغري طالقه وكمن شرط العهدة يف البيع والضمان يف السلف وهو يلزمه شرط أو مل يشرط قال وزاد بن 

غري فرقة الزوج عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه فرق بني املتالعنني وتفريق النيب صلى اهللا عليه و سلم 
إمنا هو تفريق حكم فقال الشيخ رمحه اهللا وقد روينا يف حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس رضي 
اهللا عنهما يف قصة هالل بن أمية قال وقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ال ترمى وال يرمى ولدها ومن 

وال سكىن من أجل أهنما يتفرقان بغري طالق وال متوىف عنها رماها أو رمى ولدها جلد احلد وليس هلا عليه قوت 
   ٥وهذه الرواية تؤكد ما قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل 

  باب الولد للفراش ما مل ينفه رب الفراش باللعان

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال نا أبو العباس حممد  - ١٥١٠٦
عقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب أو أيب سلمة عن أيب بن ي

الولد للفراش وللعاهر احلجر : هريرة رضي اهللا عنه الشك من سفيان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
بن محاد عن سفيان    رواه مسلم يف الصحيح عن عبد األعلى 

أخربنا أبو زكريا نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان بن عيينة عن و - ١٥١٠٧
أرسل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل شيخ من بين زهرة كان يسكن : عبيد اهللا بن أيب يزيد عن أبيه قال 

ال أما الفراش فلفالن وأما النطفة دارنا فذهبت معه إىل عمر رضي اهللا عنه فسأل عن والد من والد اجلاهلية فق
  فلفالن قال عمر صدقت ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى بالفراش 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا موسى بن إمساعيل نا مهدي بن  - ١٥١٠٨
سن بن حممد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب ميمون أبو حيىي ح وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احل



القاضي نا عبد اهللا بن حممد بن أمساء نا مهدي بن ميمون نا حممد بن عبد اهللا بن أيب يعقوب عن احلسن بن سعد 
عن رباح أنه قال زوجين أهلي أمة هلم رومية فوقعت عليها فولدت يل غالما أسود مثلي فسميته عبد اا مث 

الما أسود مثلي فسميته عبيد اهللا قال فطنب هلا غالم ألهلي يقال هلا برجيس فراطنها وقعت عليها فولدت يل غ
ا هذا فقالت هو بن برجيس فرفعت إىل أمري املؤمنني عثمان بن  بلسانه فولدت غالما كأنه وزغة فقلت هلا م

اعترفت فقال عثمان بن عفان رضي اهللا  عنه ترضيان أن عفان رضي اهللا تعاىل عنه قال أحسبه قال فسأهلا ف
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى أن الولد : أقضي بينكما بقضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

للفراش قال مهدي وأحسبه قال وجلدها وجلده وكانا مملوكني لفظ حديث املقرئ ويف رواية الروذباري يوحنه 
  ل فجلدها وجلده وأحسبه قال وكانا مملوكني قال أحسبه قال مهدي فسأهلما فاعترفا وقال يف آخره قا

وأخربنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا جرير بن حازم  - ١٥١٠٩
إن رسول اهللا : ومهدي بن ميمون عن حممد بن عبد اهللا بن أيب يعقوب عن رباح فذكره مبعناه وقال يف آخره 

سلم ق ضى أن الولد للفراش وللعاهر احلجر هو ابنك ترثه ويرثك قلت سبحان اهللا قال هو صلى اهللا عليه و 
   ٦ذاك فكنت أنيمه بينهما هذان أسودان وهذا أبيض واهللا أعلم 

  باب التشديد يف إدخال املرأة على قوم من ليس منهم ويف نفي الرجل ولده

باس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا أخربنا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي نا أبو الع - ١٥١١٠
الشافعي أنا عبد العزيز بن حممد عن يزيد بن اهلاد عن عبد اهللا بن يونس أنه مسع املقربي حيدث القرظي قال 

ملا نزلت آية املالعنة : املقربي حدثين أبو هريرة رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
صلى اهللا عليه و سلم أميا امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من اهللا يف شيء ولن يدخلها  قال النيب

اهللا جنته وأميا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب اهللا منه وفضحه به على رؤوس اخلالئق بني األولني 
  واألخرين 

أبو جعفر البغدادي نا إمساعيل بن  وأخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي نا - ١٥١١١
إسحاق نا أمحد بن عيسى نا عبد اهللا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن بن اهلاد عن عبد اهللا بن يونس عن 

فذكره مبثله مرفوعا : سعيد املقربي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
قال حممد بن كعب القرظي وسعيد املقربي حيدث هبذا احلديث فقال بلغين هذا عن قال عبد اهللا بن يونس ف

   ٧رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  باب من ادعى إىل غري أبيه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه نا عثمان بن سعيد نا عبد اهللا بن عمر وأبو  - ١٥١١٢
بن سعيد نا حسني املعلم عن عبد اهللا بن بريدة عن حيىي بن يعمر عن أيب األسود  معمر النضروي نا عبد الوارث

من ادعى إىل غري أبيه وهو يعلمه : الديلي عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



دعا رجال بالكفر أ و قال عدو اهللا وليس فقد كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن 
كذلك فقد حار أو جار عليه مل يكن كذلك رواه البخاري يف الصحيح عن أيب معمر وأخرجه مسلم من وجه 

  آخر عن عبد الوارث 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن احلمامي املقرئ ببغداد أنا إمساعيل بن علي اخلطيب نا إبراهيم بن  - ١٥١١٣
خالد نا خالد احلذاء عن أيب عثمان عن سعد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إسحاق احلريب نا مسدد نا 

من ادعى إىل غري أبيه وهو يعلم أنه غري أبيه فاجلنة عليه حرام قال فذكرت ذلك أليب بكرة فقال مسعته : قال 
  أذناي ووعاه قليب رواه البخاري عن مسدد 

د بن مؤمل بن حسن بن عيسى نا الفضل بن حممد بن مسيب وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا حمم - ١٥١١٤
ا ادعى معاوية زيادا لقيت أبا بكرة فقلت ما  الشعراين نا عمرو بن عون نا هشيم عن خالد عن أيب عثمان قال مل

: هذا الذي صنعتم فإين مسعت سعدا يقول مسعته أذناي ووعاه قليب من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
أبا يف اإلسالم وهو يعلم أنه غري أبيه فاجلنة عليه حرام قال أبو بكرة وأنا مسعته منه رواه مسلم يف  من ادعى

   ٨الصحيح عن عمرو الناقد عن هشيم 

  باب لعان الزوجني مبحضر طائفة من املؤمنني

ا الشافعي أنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أن - ١٥١١٥
شهدت املتالعنني عند النيب صلى اهللا عليه و سلم وأنا بن مخس : سفيان عن بن شهاب عن سهل بن سعد قال 

  عشرة سنة مث ساق احلديث رواه البخاري يف الصحيح عن علي عن سفيان 

حلميدي نا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ نا أبو بكر بن إسحاق إمالء نا بشر بن موسى نا ا - ١٥١١٦
سفيان عن عمرو بن دينار قال مسعت سعيد بن جبري يقول مسعت بن عمر رضي اهللا عنهما يقول مسعت رسول 

حسابكما على اهللا أحدكما كاذب ال سبيل لك عليها فقال يا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول للمتالعنني 
حللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها رسول اهللا مايل مايل قال ال مال لك إن كنت صدقت فهو مبا است

فذاك أبعد لك منه أو منها أخرجاه يف الصحيح كما مضى وقد روى قصة املتالعنني عبد اهللا بن مسعود وعبد 
اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عباس وأنس بن مالك رضي اهللا عنهم ويف ذلك داللة على شهودهم مع غريهم 

   ٩تالعنهما واهللا تعاىل أعلم 

  اللعان وقد روى يف قصة عومير العجالين قال فقال رسول اهللا صلى باب كيف

سلم قد أنزل اهللا القرآن فيك ويف صاحبتك فأمرمها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باملالعنة مبا  اهللا عليه و 
د بن سلمة نا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه نا أمح -  ١٥١١٧مسى اهللا تعاىل يف كتابه 

حممد بن حيىي نا الفريايب نا األوزاعي نا الزهري عن سهل بن سعد يف قصة عومير العجالين قال فقال رسول اهللا 



سلم  قد أنزل اهللا القرآن فيك ويف صاحبتك فأمرمها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : صلى اهللا عليه و 
  بخاري يف الصحيح عن إسحاق عن الفريايب باملالعنة مبا مسى اهللا تعاىل يف كتابه رواه ال

بن إمساعيل حدثين مقدم  - ١٥١١٨ وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو صاحل أنا إبراهيم بن معقل نا حممد 
أن : بن حممد حدثين عمي القاسم بن حيىي عن عبيد اهللا وقد مسع منه عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما 

فى من ولدها يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمر هبما رسول اهللا صلى اهللا عليه رجال رمى امرأته وانت
  و سلم فتالعنا كما قال اهللا عز و جل مث قضى بالولد للمرأة وفرق بني املتالعنني أخرجه البخاري هكذا 

بو جعفر حممد بن عمرو أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد انا أ - ١٥١١٩
يمان عن سعيد بن جبري قال  بن أيب سل الرزاز نا حممد بن عبيد اهللا بن املنادي نا إسحاق بن يوسف نا عبد امللك 

سئلت عن املتالعنني يف زمن مصعب بن الزبري يفرق بينهما فما دريت ما أقول فقمت إىل منزل عبد اهللا بن : 
ا جاء بك عمر فاستأذنت عليه فقيل هو نائم فسم ع صويت فقال بن جبري فأذنوا له قال فدخلت عليه فقال م

هذه الساعة إال حاجة فإذا هو مفترش برذعة رحلة متوسدا بوسادة حشوها ليف أو سلب قال السلب يعين 
ليف املقل فقلت يا أبا عبد الرمحن املتالعنني يفرق بينهما فقال سبحان اهللا نعم إن أول من سأل عن هذا فالن 

فالن أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا أرأيت لو أن أحدنا رأى على امرأته رجال كيف بن 
سلم  يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك قال فلم جيبه النيب صلى اهللا عليه و 

سلم فقال يا رسول اهللا الذي  كنت سألت عنه قد ابتليت به قال فلما كان بعد ذلك أتى النيب صلى اهللا عليه و 
فأنزل اهللا عز و جل اآليات اليت يف سورة النور والذين يرمون أزواجهم إىل آخر اآليات قال فدعا النيب صلى 
سلم بالرجل فتال عليه ووعظه وأخربه أن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة فقال والذي بعثك  اهللا عليه و 

ا النيب صلى اهللا عليه و سلم باملرأة فتالعن عليها ووعظها وذكرها وأخربها أن باحلق ما كذبت عليها قال مث دع
عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة فقالت ال والذي بعثك باحلق ما صدقك لقد كذبك قال فبدأ النيب صلى 

سلم بالرجل فشهد أربع شهادات باهللا أنه ملن الصادقني ويف اخلامسة أن لعنة اهللا  عليه إن كان من اهللا عليه و 
الكاذبني مث ثىن النيب صلى اهللا عليه و سلم باملرأة فشهدت أربع شهادات باهللا أنه ملن الكاذبني واخلامسة أن 

غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني قال مث فرق بينهما أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث عبد امللك بن 
  أيب سليمان 

مرو نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي قال أخربنا أبو سعيد بن أيب ع - ١٥١٢٠
أن : وإمنا أمرت بوقفهما وتذكريمها أن سفيان أنا عن عاصم بن كليب عن أبيه عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

وقال إهنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر رجال العن بني املتالعنني أن يضع يده على فيه عند اخلامسة 
   ١٠موجبة واهللا سبحانه وتعاىل أعلم 

  باب اللعان على احلمل



أخربنا أبو احلسن حممد بن حممد بن أيب املعروف الفقيه حدثين أبو سهل بشر بن أمحد نا أبو يعلى  - ١٥١٢١
بن املثىن املوصلي نا أبو الربيع الزهراين نا فليح عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أن رجال  أمحد بن علي 

يا رسول اهللا أرأيت رجال رأى مع امرأته رجال أيقتله فتقتلونه أم كيف : أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
يفعل به فأنزل اهللا عز و جل ما ذكر يف القرآن من التالعن فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد قضى 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إن أمسكتها فيك ويف امرأتك قال فتالعنا وأنا شاهد عند رسو
فقد كذبت عليها ففارقها فكانت سنة بعد فيهما أن يفرق بني املتالعنني وكانت حامال فأنكر محلها وكان ابنها 

يدعى إليها مث جرت السنة يف املواريث أن يرثها وترث منه ما فرض اهللا عز و جل هلما رواه البخاري يف 
يح عن أيب الربيع وقد روينا قوله كانت حامال يف حديث بن جريج ويونس بن يزيد األيلي وعن الزهري الصح

  يف قصة عومير العجالين 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا عثمان بن أيب شيبة نا جرير ح  - ١٥١٢٢
ق نا أمحد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا جرير ح قال وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو بكر بن إسحا

وأخربين أبو عمرو بن أيب جعفر واللفظ له أنا أبو يعلى نا زهري بن حرب نا جرير عن األعمش عن إبراهيم عن 
كنا ليلة اجلمعة يف املسجد إذ دخل رجل من األنصار فقال لو أن رجال وجد مع : علقمة عن عبد اهللا قال 

تلتموه وإن سكت سكت على غيظ واهللا ألسألن عنه رسول اهللا صلى امرأته رج ال فإن تكلم جلدمتوه وإن قتل ق
سلم فسأله فقال لو أن رجال وجد مع امرأته  سلم فلما كان من الغد أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و  اهللا عليه و 

تح وجعل يدعو فنزلت آية رجال فتكلم جلدمتوه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ فقال اللهم اف
اللعان والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم هذه اآليات فابتلى به الرجل من بني الناس فجاء 

هو وامرأته إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتالعنا فشهد الرجل أربع شهادات باهللا أنه ملن الصادقني مث 
إن كان من الكاذبني فذهبت لتلتعن فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مه  لعن اخلامسة أن لعنة اهللا عليه

فلعنت فلما أدبرا قال لعلها أن جتيء به أسود جعدا فجاءت به أسود جعدا رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق 
  بن إبراهيم وزهري بن حرب وعثمان بن أيب شيبة 

ر احلافظ نا أبو عمرو يوسف بن يعقوب نا إمساعيل بن حدثنا أبو بكر بن احلارث أنا علي بن عم - ١٥١٢٣
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حفص نا عبدة عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا رضي اهللا عنه 

  العن باحلمل 

نا أبو وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عبد الرمحن حممد بن عبد اهللا بن أيب الوزير التاجر  - ١٥١٢٤
حامت حممد بن إدريس الرازي نا األنصاري حدثين هشام بن حسان ح قال وأنا حممد بن إبراهيم بن الفضل 

بن حسان عن الرجل يقذف : واللفظ له نا أمحد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد األعلى قال  سئل هشام 
ذلك وأنا أرى أن عنده من ذلك علما  امرأته فحدثنا هشام بن حسان عن حممد قال سألت أنس بن مالك عن

فقال إن هالل بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخا الرباء بن مالك ألمه وكان أول من العن 
فالعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعين بينهما فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انظروها فإن جاءت 



هلالل بن أمية وإن جاءت به أكحل جعدا محش الساقني فهو لشريك بن  به أبيض سبطا أقضى العينني فهو
سحماء قال فأنبئت أهنا جاءت به أكحل جعدا محش الساقني رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن عن 

عبد األعلى وقد رويناه يف حديث هشام بن حسان عن عكرمة عن بن عباس أمت من ذلك وفيه فقال النيب صلى 
سلم لوال ما مضى من كتاب اهللا لكان يل وهلا شأن ويف كل ذلك داللة على أنه العن بينهما على اهللا عل يه و 
  احلمل 

وأما احلديث الذي أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار نا عباس  - ١٥١٢٥
نا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا األسفاطي وإمساعيل بن إسحاق القاضي ح وأنا أبو عبد اهللا احلافظ أ

إمساعيل بن إسحاق القاضي قاال نا إمساعيل بن أيب أويس عن سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد أخربين عبد 
ذكر املتالعنني عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و : الرمحن بن القاسم عن القاسم بن حممد عن بن عباس أنه قال 

ن عدي يف ذلك قوال فانصرف فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجال فقال سلم فقال عاصم ب
عاصم ما ابتليت هبذا إال بقويل فجاء به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربه بالذي وجد عليه امرأته 

م خدال كثري اللحم وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى أنه وجد عند أهله آد
جعدا قططا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم بني فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده 

سلم بينهما فقال رجل البن عباس يف اجمللس هي اليت قال رسول اهللا  عندها فالعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم لو رمجت أحدا بغري بينة لرمج ت هذه فقال بن عباس رضي اهللا عنهما ال تلك امرأة كانت صلى اهللا عليه و 

تظهر السوء يف اإلسالم رواه البخاري يف الصحيح عن بن أيب أويس ورواه مسلم عن أمحد بن يوسف عن بن 
أيب أويس قال الشيخ رمحه اهللا فهذه الرواية توهم أنه العن بينهما بعد الوضع وقد حيتمل أن يكون بعض رواته 

وضعها يف الرواية على حكاية اللعان فهذه قصة عومير العجالين وقد روينا عن الزهري عن سهل بن  قدم حكاية
العن بينه وبني امرأته وكانت حامال  سعد الساعدي يف قصة عومير العجالين أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ضع حنو رواية اجلماعة إال أنه وروى بن جريج عن حيىي بن سعيد هذه القصة وقدم رواية اللعان على حكاية الو
  ترك من إسناده عبد الرمحن بن القاسم 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال نا أبو العباس األصم أنا الربيع بن  - ١٥١٢٦
 سليمان أنا الشافعي أنا سعيد بن سامل عن بن جريج أن حيىي بن سعيد حدثه عن القاسم بن حممد عن بن عباس

أن رجال جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا واهللا ما يل عهد بأهلي : رضي اهللا عنهما 
منذ عفار النخل قال وعفارها اهنا إذا كانت تؤبر تعفر أربعني يوما ال تسقى بعد اإلبار قال فوجدت مع امرأيت 

لذي رميت به خدال إىل السواد جعدا قططا مستها رجال قال وكان زوجها مصفرا محش الساقني سبط الشعر وا
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم بني مث العن بينهما فجاء شبيها بالرجل الذي رميت به رواه أبو 

الزناد عن القاسم بن حممد عن بن عباس رضي اهللا عنهما أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العن بني 
  ه وكانت حامال وكان الذي رميت به بن السحماء العجالين وامرأت



أنبأين أبو عبد الرمحن السلمي إجازة أن أبا حممد عبد اهللا بن حممد بن زياد السمدي أخربه عن  - ١٥١٢٧
حممد بن إسحاق بن خزمية نا بندار نا أبو عامر نا املغرية بن عبد الرمحن عن أيب الزناد عن القاسم بن حممد عن 

مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العن بني العجالين وامرأته وكانت حامال فقال زوجها : بن عباس أنه 
واهللا ما قربتها منذ عفرنا قال والعفر أن يسقى النخل بعد أن يترك من السقي بعد األبار شهرين فقال رسول اهللا 

سلم اللهم بني فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زو ج املرأة محش الذراعني والساقني صلى اهللا عليه و 
أصهب الشعر وكان الذي رميت به بن السحماء فجاءت بغالم أسود أكحل جعدا عبل الذراعني خدل الساقني 

قال القاسم قال بن شداد بن اهلاد البن عباس أهي املرأة اليت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو كنت 
بن عباس ال تلك املرأة أعلنت السوء يف اإلسالم ورواه بن أيب الزناد عن أبيه رامجا أحدا بغري بينة لرمجتها فقال 

العن بني العجالين وامرأته وكانت حبلى وقال زوجها واهللا ما  بإسناده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
بني وزعموا أن  قربتها منذ عفرنا النخل وذكر تفسري العفر وقال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم

زوج املرأة كان محش الذراعني فذكره بنحوه غري أنه قال أجلى بدل أكحل وزاد قططا قال بن خزمية نا الربيع 
بن سليمان أنا بن وهب أخربين بن أيب الزناد عن أبيه حدثين القاسم بن حممد عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا 

   ١١عنهما فذكره 

  فصل يف سؤال املرمي باملرأة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو حممد الكعيب نا إمساعيل بن قتيبة نا يزيد بن صاحل حدثين بكري بن  - ١٥١٢٨
والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء { يف قوله : بن حيان ]  ٤٠٨ص [ معروف عن مقاتل 

سؤاله يف رجل يرى رجال على بطن امرأته  اآلية قال فقام عاصم بن عدي فذكر قصة} فاجلدوهم مثانني جلدة 
يزين هبا ونزول آية اللعان ورمى بن عمه هالل بن أمية امرأته بابن عمه شريك بن سحماء وأهنا حبلى قال 

سلم إىل اخلليل واملرأة والزوج فاجتمعوا عنده فقال النيب صلى اهللا عليه و  فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ك ما تقول يف بنت عمك وبن عمك وخليلك أن تقذفها ببهتان فقال الزوج أقسم باهللا سلم لزوجها هالل وحي

يا رسول اهللا لقد رأيته معها على بطنها وإهنا حلبلى وما قربتها منذ أربعة أشهر فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
وذكر كالما طويال يف للمرأة وحيك ما يقول زوجك قالت أحلف باهللا إنه لكاذب وما رأى منا شيئا يريبه 

ا يقول بن عمك فقال أقسم باهللا ما رأى ما يقول وإنه  سلم للخليل وحيك م اإلنكار فقال النيب صلى اهللا عليه و 
ا  ا فاحلف ملن الكاذبني وذكر كالما طويال يف اإلنكار قال فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم للمرأة والزوج قوم

ة العصر فحلف زوجها هالل بن أمية فقال أشهد باهللا إين ملن الصادقني فذكر باهللا فقاما عند املنرب يف دبر صال
لعانه وصفة لعاهنا وذكر يف لعان الزوج اهنا حلبلى من غريي وإين ملن الصادقني مث مل يذكر أنه احلف شريكا وإمنا 

سلم إذا ولدت فأتوين به فولدت غالما أسود جعدا كأنه من احلبشة فلما أن  ذكر قول النيب صلى اهللا عليه و 
نظر إليه فرأى شبهه بشريك وكان بن حبشية قال لوال ما مضى من األميان لكان يل فيها أمر يعين الرجم فقول 
الشافعي رمحه اهللا وسأل النيب صلى اهللا عليه و سلم شريكا فأنكر فلم حيلفه حيتمل أن يكون إمنا أخذه عن أهل 

يف الروايات املوصولة والذي قال الشافعي يف كتاب أحكام القرآن ومل التفسري فإنه كان مسموعا له ومل أجده 
حيضر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املرمى باملرأة إمنا قاله يف قصة عومير العجالين واملرمي باملرأة مل يسم يف 



بنعت كذا وكذا يف قصة العجالين يف الروايات اليت عندنا إال أن قول النيب صلى اهللا عليه و سلم إن جاءت به 
تلك القصة أيضا يدل على أنه رماها برجل بعينه ومل ينقل فيها أنه أحضره فقال الشافعي يف اإلمالء أظنه وقد 

قذف الرجل العجالين امرأته بابن عمه وبن عمه شريك بن السحماء مث ساق الكالم إىل أن قال والتعن 
سلم شريك ا بالتعانه والذي يف ما روينا من األحاديث أن الذي رمى العجالين فلم حيد النيب صلى اهللا عليه و 

زوجته بشريك بن سحماء هالل بن أمية الواقفي من بين الواقف وال أعلم أحدا مسي يف قصة عومير العجالين 
رميه امرأته بشريك بن سحماء إال من جهة حممد بن عمر الواقدي بإسناد له قد ذكرناه فيما مضى وهو أيضا 

 الزناد عن القاسم عن بن عباس رضي اهللا عنهما كما مضى يف الروايات املشهورة وإمنا مسي يف يف رواية أيب
قصة هالل بن أمية ويشبه أن تكون القصتان واحدة فقد ذكر يف الروايات املوصولة يف قصة العجالين أنه أمر 

صلى اهللا عليه و سلم بينه  عاصم بن عدي للسؤال عن ذلك مث نزلت اآلية وجاء عومير العجالين فالعن النيب
وبني امرأته قال إن جاءت به كذا وكذا وذكر يف قصة هالل بن أمية أيضا نزول اآلية فيه وأنه العن بينه وبني 
ا أن تكونا  امرأته فقال إن جاءت به كذا وكذا وذكر مقاتل بن حيان يف قصة هالل سؤال عاصم بن عدي فإم

مي فابن عباس رضي اهللا عنهما يف إحدى الروايتني وأنس بن مالك قصة واحدة واختلف الرواة يف اسم الرا
رضي اهللا عنه يسميانه هالل بن أمية وسهل بن سعد يسميه عومير العجالين وبن عباس رضي اهللا عنهما يف رواية 

العن بني العجالين وامرأته وبن عمر رضي اهللا عنهما يقول فر ق بن أيب الزناد عن القاسم بن حممد عنه يقول 
بني أخوي بين العجالن وبن مسعود رضي اهللا عنه يقول رجل من األنصار فيكون قوله يف اإلمالء خارجا عن 
بعض ما روي من االختالف يف اسم الرجل وأما أن تكونا قصتني وكان عاصم حني سأل عن ذلك إما سأل 

ما العن بينه وبني امرأته وأضيف لعومير العجالين فابتلى به أيضا هالل بن أمية فنزلت اآلية حني حضر كل منه
نزول اآلية فيه إليه فعلى هذا ينبغي أن يكون ما وقع يف اإلمالء خطأ من الكاتب أو تقليدا ملا روي يف حديث 

   ١٢أيب الزناد وحديث الواقدي واهللا أعلم 

  باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد املرأة إن مل

نا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أخرب - ١٥١٢٩تلتعن 
أنا الشافعي أنا مالك ح وأخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين واللفظ له نا أبو بكر حممد بن 

أن رجال العن امرأته يف : ن بن عمر جعفر املزكي نا حممد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكري نا مالك عن نافع ع
زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم وانتفى من ولدها ففرق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينهما وأحلق الولد 

  باملرأة 

وأخربنا أبو نصر حممد بن علي بن حممد الفقيه الشريازي نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب نا حممد  - ١٥١٣٠
بن عمر  بن نصر وجعفر بن بن حيىي قال قلت ملالك حدثك نافع عن  أن رجال العن امرأته : حممد قاال نا حيىي 

سلم بينهما وأحلق الولد بأمه قال  على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ففرق رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  نعم رواه البخاري يف الصحيح عن بن بكري ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا احلسن بن علي بن عفان العامري نا  - ١٥١٣١
عبد اهللا بن منري عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبري عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال 

كما كاذب ال سبيل لك عليها فقال حسابكما على اهللا أحد: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للمتالعنني 
يا رسول اهللا مايل مايل قال إن كنت صدقت عليها فهو مبا استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك 
أبعد لك منه أخرجاه يف الصحيح من حديث سفيان كما مضى وروينا عن حممد بن زيد عن سعيد بن جبري عن 

  ليه و سلم قال املتالعنان إذا تفرقا ال جيتمعان أبدا بن عمر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا ع

وأخربنا أبو علي أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا احلسن بن علي ثنا يزيد بن هارون أنا عباد بن  - ١٥١٣٢
بن عباس رضي اهللا عنهما  يف قصة هالل بن أمية وامرأته وأن النيب صلى اهللا عليه و : منصور عن عكرمة عن 

عن بينهما وأهنا شهدت بعد التعان الزوج أربع شهادات باهللا أنه ملن الكاذبني فلما كانت اخلامسة قيل هلا سلم ال
اتقي اهللا فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة وإن هذه املوجبة اليت توجب عليك العذاب فسكتت ساعة 

إن كان من الصادقني ففرق رسول اهللا  مث قالت واهللا ال أفضح قومي فشهدت يف اخلامسة أن غضب اهللا عليها
ال يدعى ولدها ألب وال ترمى وال يرمى ولدها ومن رماها أو رمى  سلم بينهما وقضى أن  صلى اهللا عليه و 
  ولدها فعليه احلد وقضى أن ال بيت هلا عليه وال قوت من أجل أهنما يتفرقان من غري طالق وال متوىف عنها 

ارث الفقيه انا علي بن عمر احلافظ نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد وأخربنا أبو بكر بن احل - ١٥١٣٣
يف : األعلى نا عبد اهللا بن وهب أخربين عياض بن عبد اهللا وغريه عن بن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي 

  حديث املتالعنني قال فمضت السنة بعد يف املتالعنني يفرق بينهما مث ال جيتمعان أبدا 

خربنا أبو عمرو األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي نا بن أيب حسان نا عبد الرمحن بن إبراهيم نا وأ - ١٥١٣٤
يف قصة املتالعنني قال : الوليد وعمرو قاال نا األوزاعي عن الزبيدي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي 

سلم ففرق رسول اهللا صلى اهللا عليه  و سلم بينهما وقال ال جيتمعان فتالعنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  أبدا 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ نا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن  - ١٥١٣٥
سعيد بن مسلم نا اهليثم بن مجيل نا قيس بن الربيع عن عاصم عن أيب وائل عن عبد اهللا وقيس عن عاصم عن 

  مضت السنة يف املتالعنني أن ال جيتمعا ابدا : زر عن علي رضي اهللا عنه قاال 

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم األردستاين أنا أبو نصر العراقي أنا سفيان بن حممد نا علي بن  - ١٥١٣٦
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال يف : احلسن نا عبد اهللا بن الوليد نا سفيان عن األعمش عن إبراهيم 

  عنا قال يفرق بينهما وال جيتمعان أبدا املتالعنني إذا تال

إذا أكذب نفسه بعد : قال ونا سفيان عن أيب هاشم الواسطي عن جهم بن دينار عن إبراهيم قال  - ١٥١٣٧
   ١٣اللعان ضرب والزق به الولد وال جيتمعان أبدا واهللا أعلم 



  باب ال لعان حىت يقذف الرجل زوجته بالزنا صرحيا

د اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حممد أخربنا أبو عب - ١٥١٣٨
كنا يف : بن إسحاق نا بن منري نا عبدة عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال 

تلتموه وإن تكلم ج لدمتوه ألذكرن ذلك املسجد ليلة مجعة فقال رجل لو أن رجال وجد مع امرأته رجال فقتله ق
لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكره لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأنزل اهللا تعاىل آيات اللعان مث جاء 

الرجل فقذف امرأته فالعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينهما وقال لعلها ان جتيء به أسود جعدا قال 
   ١٤ح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن عبدة بن سليمان فجاءت به أسود جعدا رواه مسلم يف الصحي

  باب ال لعان وال حد يف التعريض

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنا أبو جعفر حممد بن عبد اهللا بن برزة هبمذان نا إمساعيل  - ١٥١٣٩
ا أبو عبد اهللا احلافظ بن إسحاق بن إمساعيل بن محاد بن زيد القاضي نا إمساعيل بن أيب أويس نا مالك ح وأن

وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن القاضي قالوا نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن 
أن رسول اهللا صلى : سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن بن شهاب عن بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

سلم جاءه رجل أعرايب فقال يا  رسول اهللا ويف رواية الشافعي أن رجال من أهل البادية أتى النيب اهللا عليه و 
يه و سلم هل لك من إبل  سلم فقال له إن امرأيت ولدت غالما أسود فقال له النيب صلى اهللا عل صلى اهللا عليه و 

ل النيب قال نعم قال فما ألواهنا قال محر قال فهل فيها من أورق قال نعم قال اىن ترى ذلك قال عرقا نزعه فقا
سلم فلعل هذا نزعه عرق رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس    صلى اهللا عليه و 

أخربنا أبو نصر حممد بن علي بن حممد الفقيه الشريازي قال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب نا  - ١٥١٤٠
حاق وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال نا حممد بن شاذان نا قتيبة بن سعيد نا سفيان ح وأنا أبو زكريا بن أيب إس

أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي انا سفيان عن بن شهاب عن بن املسيب عن أيب 
أن أعرابيا من بين فزارة أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إن امرأيت ولدت غالما : هريرة رضي اهللا عنه 
صلى اهللا عليه و سلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألواهنا قال محر قال هل فيها من أسود فقال له النيب 

أورق قال إن فيها لورقا قال فأىن أصاهبا ذلك قال لعله عرق نزعه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم وهذا لعله 
لى اهللا عليه و سلم وقال نزعه عرق لفظ حديث الشافعي ويف رواية قتيبة جاء رجل من بين فزارة إىل النيب ص

  عسى أن يكون نزعه عرق رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة ومجاعة 

يا رسول اهللا إن امرأيت ولدت غالما : ورواه معمر عن الزهري فقال يف احلديث أن رجال قال  - ١٥١٤١
لفضل بن إبراهيم نا أمحد أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه مث ذكره مبعناه أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو ا

  بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا معمر فذكره رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم 



مبعىن حديث بن عيينة وزاد يف آخر احلديث فلم يرخص له : ورواه بن أيب ذئب عن الزهري  - ١٥١٤٢
ربناه أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر نا يونس بن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ينتفي منه أخ

  حبيب نا أبو داود نا بن أيب ذئب عن الزهري فذكره 

ورواه يونس بن يزيد عن بن شهاب عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن أعرابيا أتى  - ١٥١٤٣
أنكرته مث ذكر معىن حديث سفيان أخربنا  إن امرأيت ولدت غالما أسود وإين: النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

أبو عبد اهللا احلافظ نا إمساعيل بن أمحد اجلرجاين نا حممد بن احلسن بن قتيبة نا حرملة نا بن وهب أخربين يونس 
   ١٥بن يزيد فذكره رواه مسلم يف الصحيح عن حرملة رمحه اهللا 

  بعده باب الرجل يقر حببل امرأته أو بولدها مرة فال يكون له نفيه

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ نا أبو حممد بن صاعد نا سعد بن عبد اهللا  - ١٥١٤٤
بن عبد احلكم نا قدامة بن حممد نا خمرمة بن بكري عن أبيه قال مسعت حممد بن مسلم بن شهاب يزعم أن قبيصة 

قضى يف رجل أنكر ولد امرأته وهو يف بطنها مث :  بن ذؤيب كان حيدث عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه
اعترف به وهو يف بطنها حىت إذا ولد أنكره فأمر به عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فجلد مثانني جلدة لفريته 

  عليها مث احلق به ولدها 

نصر نا أبو  وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار نا سعدان بن - ١٥١٤٥
إذا أقر الرجل بولده طرفة عني : معاوية عن جمالد بن سعيد عن الشعيب عن شريح عن عمر رضي اهللا عنه قال 

   ١٦فليس له أن ينفيه واهللا أعلم 

  باب الولد للفراش بالوطء مبلك اليمني والنكاح

 بن حممد بن حيىي نا سعيد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب نا حيىي - ١٥١٤٦
سلم قال  : منصور نا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  الولد للفراش وللعاهر احلجر رواه مسلم يف الصحيح عن سعيد بن منصور 

ر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعف - ١٥١٤٧
الولد للفراش : شعبة عن حممد بن زياد مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  وللعاهر احلجر رواه البخاري يف الصحيح عن آدم عن شعبة 

أبو العباس حممد بن يعقوب أنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال نا - ١٥١٤٨
أن عبد بن زمعة : الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها 

سلم يف بن أمة زمعة فقال سعد يا رسول اهللا أوصاين أخي إذا  وسعدا اختصما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
فأقبضه فإنه ابين فقال عبد بن زمعة أخي وبن أمة أيب ولد على فراش أيب فرأى قدمت مكة انظر إىل بن أمة زمعة 



شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجيب منه يا سودة أخرجاه يف الصحيحني حديث 
  سفيان بن عيينة 

مساعيل عن مالك ح وأخربنا أبو أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد نا األسفاطي نا إ - ١٥١٤٩
بن شهاب عن  عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا حممد بن غالب نا عبد اهللا بن مسلمة عن مالك عن 

قالت كان عتبة بن أيب وقاص عهد إىل أخيه سعد أن بن وليدة زمعة مين : عروة عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا 
أخذه سعد فقال بن أخي قد كان عهد إيل فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح 

ا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال سعد يا رسول اهللا إن أخي كان عهد إيل  ولد على فراش أيب فتساوق
زمعة الولد فيه فقال عبد بن زمعة أخي وبن وليدة أيب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هو لك يا عبد بن 

رءاها  للفراش وللعاهر احلجر مث قال لسودة بنت زمعة رضي اهللا عنها احتجيب منه ملا رأى من شبهه بعتبة فما 
حىت لقيت اهللا عز و جل لفظ حديث أيب عبد اهللا رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن مسلمة القعنيب 

  وإمساعيل بن أيب أويس 

اهللا بن يوسف األصبهاين نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حممد بن إسحاق  أخربنا أبو حممد عبد - ١٥١٥٠
الصغاين نا عثمان بن صاحل نا بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب وعقيل بن خالد عن بن شهاب عن أنس بن مالك 

نفس النيب صلى  ملا ولد إبراهيم بن النيب صلى اهللا عليه و سلم من مارية جاريته كاد يقع يف: رضي اهللا عنه أنه 
سلم منه حىت أتاه جربيل عليه السالم فقال السالم عليك أبا إبراهيم ويف هذا إن ثبت داللة على  اهللا عليه و 

  ثبوت النسب لفراش األمة 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي نا أبو العباس األصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا  - ١٥١٥١
ا بال رجال يطؤون : ب عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مالك عن بن شها قال م

والئدهم مث يعزلوهنن ال تأتيين وليدة يعترف سيدها أن قد أمل هبا إال أحلقت به ولدها واعزلوا بعد أو اتركوا قال 
ال الوالئد يوطئن مبثل معىن حديث وأنا مالك عن نافع عن صفية بنت أيب عبيد عن عمر رضي اهللا عنه يف إرس

  بن شهاب عن سامل 

بن إبراهيم نا بن بكري نا مالك عن  - ١٥١٥٢ أخربناه أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر املزكي نا حممد 
قال ما بال رجال يطؤون والئدهم مث : نافع عن صفية بنت أيب عبيد أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

  ال تأتيين وليدة يعترف سيدها أن قد أمل هبا إال أحلقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن يدعوهن خيرجن 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس األصم أنا الربيع قال قلت للشافعي رضي اهللا عنه  - ١٥١٥٣
جتهم أن قالوا انتفى فهل خالفك يف هذا غرينا قال نعم بعض املشرقيني قلت فما كانت حجتهم قال كانت ح

عمر رضي اهللا عنه من ولد جارية له وانتفى زيد بن ثابت رضي اهللا عنه من ولد جارية له وانتفى بن عباس 
رضي اهللا عنهما من ولد جارية قلت فما كانت حجتك عليهم يعين جوابك قال أما عمر رضي اهللا عنه فروي 

د بن ثابت وبن عباس رضي اهللا عنهما فإهنما أنكرا إن كانا عنه أنه أنكر محل جارية له أقرت باملكروه وأما زي



فعال ولد جاريتني عرفا ان ليس منهما فحالل هلما وكذلك لزوج احلرة إذا علم أهنا حبلت من الزنا أن يدفع 
   ١٧: ولدها وال يلحق بنسبه من ليس منه فيما بينه وبني اهللا عز و جل وتكلم عليه مبا يطول ذكره ههنا 

  رأة تأيت بولد على فراش رجل من شبهة ال ميكن أن يكون من األولباب امل

أخربنا أبو حازم احلافظ أنا أبو احلسن بن محزة اهلروي أنا أمحد بن جندة  - ١٥١٥٤وميكن أن يكون من الثاين 
رية من أن عبيد اهللا بن احلر تزوج جا: نا سعيد بن منصور نا هشيم عن الشيباين أخربين عمران بن كثري النخعي 

قومه يقال هلا الدرداء زوجها إياه أبوه فانطلق عبيد اهللا فلحق مبعاوية فأطال الغيبة على امرأته ومات أبو اجلارية 
بلغ ذلك عبيد اهللا فقدم فخاصمهم إىل علي رضي اهللا عنه فرد  فزوجها أهلها من رجل منهم يقال له عكرمة ف

يدي عدل فقالت املرأة لعلي رضي اهللا عنه أنا أحق مبايل أو عليه املرأة وكانت حامال من عكرمة فوضعها على 
عبيد اهللا بن احلر فقال بل أنت أحق بذلك قالت فأشهدك أن كل ما كان يل على عكرمة من شيء من صداق 

بسم اهللا الرمحن الرحيم ]  ٤١٤ص [ فهو له فلما وضعت ما يف بطنها ردها إىل عبيد اهللا بن احلر وأحلق الوليد 
٥٨   

  اب العددكت

 )١   

  باب سبب نزول اآلية يف العدة

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا سليمان بن عبد احلميد البهراين نا  - ١٥١٥٥
حيىي بن صاحل نا إمساعيل بن عياش حدثين عمرو بن مهاجر عن أبيه عن أمساء بنت يزيد بن السكن األنصارية 

عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل يكن للمطلقة عدة فأنزل اهللا جل ثناؤه حني طلقت طلقت على : أهنا 
  أمساء بالعدة للطالق فكانت أول من أنزل فيها العدة للطالق 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو صادق حممد بن أيب الفوارس العطار قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٥١٥٦
ا نزلت عدة النساء يف سورة : ن علي بن عفان نا أسباط عن مطرف عن أيب عثمان قال يعقوب نا احلسن ب مل

البقرة يف املطلقة واملتوىف عنها زوجها قال قال أيب بن كعب يا رسول اهللا إن أناسا من أهل املدينة يقولون قد 
ا هو قال الصغار والكبار وذوات احلمل والالئي { قال فنزلت  بقي من النساء ما مل يذكر فيه شيء قال وم

} يئسن من احمليض من نسائكم والالئي مل حيضن فعدهتن ثالثة أشهر وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن 
} واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء { باب ما جاء يف قوله عز و جل  ٢مجاع أبواب عدة املدخول هبا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا حيىي بن منصور  -  ١٥١٥٧ار ومن قال االقراء األطهار وما دل عليه من اآلث
القاضي نا حممد بن عبد السالم نا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك ح وأنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن 

طلق امرأته وهي حائض على عهد : داسة نا أبو داود نا القعنيب عن مالك عن نافع عن عبد اهللا بن عمر  أنه 



سلم عن ر سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسأل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ذلك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مره فلرياجعها مث ليمسكها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر مث إن شاء 

يطلق هلا النساء رواه البخاري يف  أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن ميس فتلك العدة اليت أمر اهللا أن
  الصحيح عن بن أيب أويس عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حممد بن إسحاق نا  - ١٥١٥٨
عمر بن اخلطاب رضي اهللا  حجاج قال قال بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع عبد الرمحن بن أمين يسأل بن

طلق بن عمر امرأته وهي حائض على : عنه وأبو الزبري يسمع قال كيف ترى يف رجل طلق امرأته حائضا قال 
عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسأل عمر رضي اهللا عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إن عبد 

طلق امرأته وهي حائض فقال الن يب صلى اهللا عليه و سلم لرياجعها فردها علي وقال إذا طهرت اهللا بن عمر 
بن عمر قرأ النيب صلى اهللا عليه و سلم يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن يف قبل  فليطلق أو ميسك قال 

  عدهتن رواه مسلم يف الصحيح عن هارون بن عبد اهللا عن حجاج بن حممد 

سن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا أخربنا أبو بكر أمحد بن احل - ١٥١٥٩
الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين العدل أنا أبو 

روة بن الزبري بكر حممد بن جعفر املزكي نا حممد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكري نا مالك عن بن شهاب عن ع
انتقلت حفصة بنت عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق حني دخلت يف الدم من : عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا 

احليضة الثالثة قال بن شهاب فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرمحن فقالت صدق عروة وقد جادهلا يف ذلك 
ائشة رضي اهللا عنها وتدرون ما اإلقراء إمنا اإلقراء أناس وقالوا إن اهللا تبارك وتعاىل يقول ثالثة قروء فقالت ع

االطهار قاال وأنا مالك عن بن شهاب أنه قال مسعت أبا بكر بن عبد الرمحن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا 
إال وهو يقول هذا يريد الذي قالت عائشة رضي اهللا عنها لفظ حديث بن بكري ويف رواية الشافعي فقالت 

  عنها صدقتم وهل تدرون ما اإلقراء اإلقراء اإلطهار  عائشة رضي اهللا

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بالل نا حممد بن إمساعيل األمحسي نا سفيان بن عيينة عن  - ١٥١٦٠
  اإلقراء اإلطهار : الزهري عن عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

ظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا أمحد بن شيبان نا سفيان عن الزهري وأخربنا أبو عبد اهللا احلاف - ١٥١٦١
  إذا دخلت املطلقة يف احليضة الثالثة فقد برئت منه : عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

حدثنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال نا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا  - ١٥١٦٢
افعي أنا مالك ح وأنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر املزكي نا حممد بن إبراهيم نا بن بكري نا مالك الش

أن األحوص هلك بالشام حني دخلت امرأته يف الدم من احليضة : عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار 
طلقها وكتب معاوية بن أيب سفيان إىل زيد  بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد أهنا إذا الثالثة وكان قد 



دخلت يف الدم من احليضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها وال ترثه وال يرثها ويف رواية الشافعي وقد كان 
  طلقها والباقي سواء 

ن عيينة وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا أمحد بن شيبان نا سفيان ب - ١٥١٦٣
يمان بن يسار قال  كتب معاوية إىل زيد فكتب زيد إذا دخلت املطلقة يف احليضة الثالثة : عن الزهري عن سل

  فقد برئت منه 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال نا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا  - ١٥١٦٤
 أنا أبو بكر بن جعفر نا حممد بن إبراهيم نا بن بكري نا مالك عن الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو أمحد املهرجاين

إذا طلق الرجل امرأته فدخلت يف الدم من احليضة الثالثة فقد : نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما أنه كان يقول 
  برئت منه وبرىء منها وال ترثه وال يرثها 

بن حممد بن حممد بن مهدي الصيدالين لفظا قاال نا أبو وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد عبيد  - ١٥١٦٥
العباس حممد بن يعقوب نا حيىي بن أيب طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد بن أيب عروبة عن أيوب عن 

  إذا دخلت يف احليضة الثالثة فال رجعة له عليها : نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال 

مد بن أيب املعروف اإلسفرائيين هبا نا بشر بن أمحد نا أبو جعفر أمحد بن حممد أخربنا أبو احلسن حم - ١٥١٦٦
بن حسان عن قيس بن سعد عن بكري بن عبد اهللا  اخلياط نا احلسني بن اجلنيد الدامغاين نا أبو أسامة عن هشام 

يمان بن يسار قال قال زيد بن ثابت  ة الثالثة فقد إذا قطرت من املطلقة قطرة من الدم يف احليض: عن سل
  انقضت عدهتا 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر املزكي نا حممد بن إبراهيم نا بن بكري نا مالك عن  - ١٥١٦٧
أنه سأل القاسم بن حممد وسامل بن عبد اهللا عن املرأة إذا طلقت فدخلت : الفضيل بن أيب عبد اهللا موىل املهري 

  ة فقاال قد بانت منه وحلت يف الدم من احليضة الثالث

قال ونا مالك أنه بلغه عن القاسم بن حممد وسامل بن عبد اهللا وأيب بكر بن عبد الرمحن وسليمان  - ١٥١٦٨
أهنم كانوا يقولون ذلك إذا دخلت املطلقة يف الدم من احليضة الثالثة فقد بانت من : بن يسار وبن شهاب 

يها قال مالك رمحه اهللا وذاك األمر الذي أدركت عليه أهل العلم زوجها وال مرياث بينهما وال رجعة له عل
   ٣ببلدنا واهللا أعلم 

  باب من قال اإلقراء احليض

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ نا عبد اهللا بن حممد بن  - ١٥١٦٩
يمان بن يسار عبد العزيز حدثين جدي نا إمساعيل هو بن علية عن أيوب ع أن فاطمة بنت أيب حبيش : ن سل

أمرها أن تدع الصالة  استحيضت فسألت النيب صلى اهللا عليه و سلم أو سئل هلا النيب صلى اهللا عليه و سلم ف



أيام إقرائها وأن تغتسل فيما سوى ذلك وتستذفر بثوب وتصلي فقيل لسليمان أيغشاها زوجها فقال إمنا نقول 
ه عبد الوارث ومحاد بن زيد عن أيوب إال أهنما ذكرا أن أم سلمة استفتت هلا واحتج فيما مسعنا وكذلك روا

إبراهيم بن إمساعيل بن علية هبذه الرواية وزعم أن سفيان بن عيينة رواه عن أيوب هكذا قال الشافعي ما حدث 
أن النيب صلى اهللا  سفيان هبذا قط إمنا قال سفيان عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي اهللا عنها

عليه و سلم قال تدع الصالة عدد الليايل واأليام اليت كانت حتيضهن أو قال أيام أقرائها الشك من أيوب ال 
  يدري قال هذا أو هذا فجعله هو أحدمها على ناحية مما يريد وليس هذا بصدق 

ر نا حممد بن غالب نا إبراهيم بن أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفا - ١٥١٧٠
بشار نا سفيان عن أيوب السختياين عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن فاطمة بنت أيب حبيش رضي اهللا عنها 

استحيضت فسألت هلا أم سلمة رضي اهللا عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال النيب صلى اهللا عليه و : 
فأمرها أن تدع الصالة أيام إقرائها وأيام حيضها مث تغتسل وتصلي فإن غلبها  سلم ليست باحليضة إمنا هو عرق

الدم استدفرت كذا وجدت والصواب أيام أقرائها أو أيام حيضها بالشك وكذلك رواه وهيب عن أيوب 
لشهر ورواه أبو عبيد اهللا املخزومي عن سفيان فقال لتنظر عدة الليايل واأليام اليت كانت حتيضهن وقدرهن من ا

يمان من أيوب  فلتترك الصالة كذلك كما رواه نافع عن سليمان بن يسار قال الشافعي ونافع أحفظ عن سل
وهو يقول مثل أحد معنيي أيوب اللذين روامها قال الشيخ وقد روي هذا اللفظ الذي احتجوا به يف أحاديث 

واة قال فيها أيام أقرائها وبعضهم ذكرناها يف كتاب احليض وتلك األحاديث يف نفسها خمتلف فيها فبعض الر
قال فيها أيام حيضها أو ما يف معناه وكل ذلك من جهة الرواة كل واحد منهم يعرب عنه مبا يقع له واألحاديث 

  الصحاح متفقة على العبارة عنه بأيام احليض دون لفظ اإلقراء واهللا أعلم 

السكري ببغداد نا إمساعيل بن حممد الصفار نا أمحد  أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار - ١٥١٧١
أن امرأة جاءت إىل عمر رضي اهللا : بن منصور نا عبد الرزاق أنا الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة 

عنه فقالت إن زوجي طلقين مث تركين حىت رددت بايب ووضعت مائي وخلعت ثيايب فقال قد راجعتك قد 
 عنه البن مسعود رضي اهللا عنه وهو إىل جنبه ما تقول فيها قال أرى أنه أحق هبا راجعتك فقال عمر رضي اهللا

  حىت تغتسل من احليضة الثالثة وحتل هلا الصالة فقال عمر رضي اهللا عنه وأنا أرى ذلك 

أخربنا أبو بكر بن احلسن أنا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن الزهري عن  - ١٥١٧٢
قال إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حىت تغتسل من : ن املسيب أن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ب

  احليضة الثالثة يف الواحدة والثنتني 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار نا أمحد بن  - ١٥١٧٣
أرسل عثمان رضي اهللا عنه إىل أيب رضي : معمر عن زيد بن رفيع عن أيب عبيدة قال  منصور نا عبد الرزاق أنا

ا مل  اهللا عنه يسأله عن رجل طلق امرأته مث راجعها حني دخلت يف احليضة الثالثة قال إين أرى أنه أحق هبا م
  ذلك تغتسل من احليضة الثالثة وحتل هلا الصالة قال ال أعلم عثمان رضي اهللا عنه إال أخذ ب



أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار نا حممد بن عبيد اهللا بن املنادي نا  - ١٥١٧٤
يف الرجل : وهب يعين بن جرير نا شعبة عن يونس عن احلسن عن عمر وعبد اهللا وأيب موسى رضي اهللا عنهم 

  هو أحق هبا ما مل تغتسل من احليضة الثالثة يطلق امرأته فتحيض ثالث حيض فرياجعها قبل أن تغتسل قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حممد بن إسحاق نا حجاج قال قال بن  - ١٥١٧٥
  ثالث حيض : جريج ثالثة قروء بن جريج عن عطاء اخلرساين عن بن عباس قال 

ل الصفار أنا أمحد بن منصور نا عبد الرزاق أنا بن جريج أخربنا أبو حممد السكري ببغداد نا إمساعي - ١٥١٧٦
عن عمرو بن دينار قال اإلقراء احليض عن أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم وأما قول بن عمر رضي اهللا 

  : عنه فإمنا أخذه من زيد بن ثابت رضي اهللا عنه 

مثل قول زيد وعائشة : ان يقول قال ونا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن نافع أن بن عمر ك - ١٥١٧٧
  رضي اهللا عنهما 

قال أبو عبيد : أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنا أبو احلسن الكارزي أنا علي بن عبد العزيز قال  - ١٥١٧٨
قال األصمعي وغريه يقال قد اقرأت املرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها قال قال أبو عبيد فاصل 

  وقت الشيء إذا حضر قال األعشى ميدح رجال بغزوة غزاها  اإلقراء إمنا هي
ا ضاع فيها من قروء نسائكما ... مورثة ماال ويف الذكر رفعة (  فالقروء ههنا اإلطهار ألن النساء ال يوطأن ) مل

   ٤إال فيها 

  باب ال تعتد باحليضة اليت وقع فيها الطالق

باس حممد بن يعقوب نا العباس بن حممد الدوري نا حيىي بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الع - ١٥١٧٩
إذا طلقها وهي حائض مل تعتد بتلك : معني نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر 

احليضة قال حيىي وهذا غريب ليس حيدث به إال عبد الوهاب الثقفي قال الشيخ وقد روى معناه حيىي بن أيوب 
عن عبيد اهللا وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء مل تعتد بدم نفاسها يف املصري 

  عدهتا 

وأخربنا أبو احلسن الرفاء نا عثمان بن حممد بن بشر نا إمساعيل القاضي نا بن أيب أويس نا بن أيب  - ١٥١٨٠
طلق امرأته وهي حائض أو هي نفساء فعليها كانوا يقول: الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل املدينة  ون من 

   ٥ثالث حيض سوى الدم الذي هي فيه 

  باب تصديق املرأة فيما ميكن فيه انقضاء عدهتا



أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي  - ١٥١٨١
يل بن عياض عن سليمان عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن أيب نا أمحد بن جندة نا سعيد بن منصور ثنا فض

إن من األمانة إن املرأة ائتمنت على فرجها وروى الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن : بن كعب قال 
  عبيد بن عمري قال ائتمنت االمرأة على فرجها 

بن جندة ثنا سعيد بن منصور نا أبو  وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد - ١٥١٨٢
جاء رجل إىل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فقال إين : شهاب عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال 

طلقت امرأيت فجاءت بعد شهرين فقالت قد انقضت عديت وعند علي رضي اهللا عنه شريح فقال قل فيها قال 
ال إن جاءت ببطانة من أهلها من العدول يشهدون أهنا حاضت ثالث وأنت شاهد يا أمري املؤمنني قال نعم ق

  حيض وإال فهي كاذبة فقال علي رضي اهللا عنه قالون بالرومية أي أصبت 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قراءة أنا أبو الوليد نا عبد اهللا بن حممد نا محيد بن مسعدة نا خالد بن  - ١٥١٨٣
أن شرحيا رفعت إليه امرأة طلقها زوجها فحاضت : عزرة عن احلسن العرين احلارث عن سعيد عن قتادة عن 

يف مخس وثالثني ليلة ثالث حيض فذكر حنو حديث الشعيب فرفع ذلك شريح إىل علي بن أيب طالب رضي اهللا 
سلوا عنها جاراهتا فإن كان حيضها كذا انقضت عدهتا وذكر احلديث    عنه فقال 

حلارث أنا علي بن عمر احلافظ نا إبراهيم بن محاد نا حممد بن عبد اهللا املخرمي أخربنا أبو بكر بن ا - ١٥١٨٤
  أكثر احليض مخسة عشر : نا حيىي بن آدم نا حفص عن أشعث عن عطاء قال 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث أنا علي بن عمر نا احلسني بن إمساعيل نا أبو إبراهيم الزاهدي نا  - ١٥١٨٥
أدىن وقت احليض يوم قال أبو إبراهيم : معقل بن عبيد اهللا عن عطاء بن أيب رباح قال  النفيلي قال قرأت على

   ٦إىل هذين احلديثني كان يذهب اإلمام الورع اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا تعاىل 

  باب عدة من تباعد حيضها

مد بن جعفر املزكي نا حممد بن أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين أنا أبو بكر حم - ١٥١٨٦
كانت عند جده حبان : إبراهيم نا بن بكري نا مالك عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان أنه قال 

امرأتان له هامشية وأنصارية فطلق األنصارية وهي ترضع فمرت هبا سنة مث هلك عنها ومل حتض فقالت أنا أرثه مل 
عنه فقضى هلا عثمان رضي اهللا عنه باملرياث فالمت اهلامشية عثمان رضي  أحض فاختصما إىل عثمان رضي اهللا

  اهللا عنه فقال عثمان رضي اهللا عنه بن عمك هو أشار إلينا هبذا يعين علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

مل عن وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن نا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سعيد بن سا - ١٥١٨٧
أن رجال من األنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح : بن جريج عن عبد اهللا بن أيب بكر أخربه 

طلقها سبعة  وهي ترضع ابنته فمكثت سبعة عشر شهرا ال حتيض مينعها الرضاع أن حتيض مث مرض حبان بعد أن 



امحلوين إىل عثمان رضي اهللا عنه فحملوه إليه فذكر أشهر أو مثانية فقيل له إن امرأتك تريد أن ترث فقال ألهله 
له شأن امرأته وعنده علي بن أيب طالب وزيد بن ثابت رضي اهللا عنهما فقال هلما عثمان رضي اهللا عنه ما تريان 

فقاال نرى أهنا ترثه إن مات ويرثها إن ماتت فإهنا ليست من القواعد الاليت قد يئسن من احمليض وليست من 
الاليت مل يبلغن احمليض مث هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثري فرجع حبان إىل أهله فأخذ ابنته األبكار 

فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة مث حاضت حيضة أخرى مث تويف حبان قبل أن حتيض الثالثة فاعتدت عدة 
  املتوىف عنها زوجها وورثت 

تاين أنا أبو نصر أمحد بن عمرو نا سفيان بن حممد اجلوهري أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم األردس - ١٥١٨٨
: نا علي بن احلسن نا عبد اهللا بن الوليد نا سفيان عن محاد واألعمش ومنصور عن إبراهيم عن علقمة بن قيس 

انه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتني مث حاضت حيضة أو حيضتني مث ارتفع حيضها سبعة عشر شهرا أو مثانية 
  را مث ماتت فجاء إىل بن مسعود رضي اهللا عنه فسأله فقال حبس اهللا عليك مرياثها فورثه منها عشر شه

فأما احلديث الذي أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن  - ١٥١٨٩
بن املسيب أنه قال قال عمر سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن حيىي بن سعيد ويزيد بن عبد اهللا بن قسيط عن 

أميا امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتني مث رفعتها حيضة فإهنا تنتظر تسعة : بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
أشهر فإن بان هبا محل فذاك وإال اعتدت بعد التسعة ثالثة أشهر مث حلت فإىل ظاهر هذا كان يذهب الشافعي 

د إىل قول بن مسعود رضي اهللا عنه ومحل كالم عمر رضي اهللا عنه على رمحه اهللا يف القدمي مث رجع عنه يف اجلدي
كالم عبد اهللا فقال قد حيتمل قول عمر رضي اهللا عنه أن يكون يف املرأة قد بلغت السن اليت من بلغها من 

ما  باب ٧نسائها يئسن من احمليض فال يكون خمالفا لقول بن مسعود رضي اهللا عنه وذلك وجه عندنا واهللا أعلم 
هلن أن يكتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن { جاء يف قول اهللا عز و جل  قال الشافعي رمحه اهللا كان بينا } وال حيل 

يف اآلية بالتنزيل أنه ال حيل للمطلقة أن تكتم ما يف رمحها من احمليض وذلك حيتمل احلمل مع احليض وروى عن 
وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق اهللا يف { عز و جل  سعيد بن سامل عن بن جريج عن جماهد قال يف قول اهللا

املرأة املطلقة ال حيل هلا أن تقول أنا حبلى وليست حببلى وال لست حببلى وهي حبلى وال أنا حائض } أرحامهن 
  وليست حبائض وال لست حبائض وهي حائض 

سعيد بن منصور نا جرير عن  أخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي نا أمحد بن جندة نا - ١٥١٩٠
ا خلق اهللا يف أرحامهن { يف قوله : منصور عن إبراهيم    قال أكثر ما عين به احليض } وال حيل هلن أن يكتمن م

  احليض : قال ونا سعيد نا خالد بن عبد اهللا عن خالد احلذاء عن عكرمة قال  - ١٥١٩١

ان تقول اين حائض وليست حبائض أو تقول : قال ونا سعيد عن جرير عن ليث عن جماهد قال  - ١٥١٩٢
اين لست حبائض وهي حائض أو تقول اين حبلى وليست حببلى أو تقول اين لست حببلى وهي حبلى وكل ذلك 

   ٨يف بغض املرأة زوجها وحبه 



  باب عدة اليت يئست من احمليض واليت مل حتض

مد العنربي نا حممد بن عبد السالم نا إسحاق أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو زكريا حيىي بن حم - ١٥١٩٣
ا نزلت هذه اآلية اليت : أنا جرير عن مطرف بن طريف عن عمرو بن سامل عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال  مل

يف سورة البقرة يف عدد من عدد النساء قالوا قد بقي عدد من عدد النساء مل يذكرن الصغار والكبار الالئي 
ذوات األمحال فأنزل اهللا عز و جل اآلية اليت يف النساء والالئي يئسن من احمليض من انقطع عنهن احليض و

نسائكم ان ارتبتم فعدهتن ثالثة أشهر والالئي مل حيضن وأوالت األمحال اجلهن أن يضعن محلهن قال الشافعي 
   ٩رمحه اهللا وقوله ان ارتبتم فلم تدروا ما تعتد غري ذوات اإلقراء 

  وز أن حتيض فيها املرأة قال الشافعي رمحه اهللا أعجل منباب السن اليت جي

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر  -  ١٥١٩٤مسعت به من النساء حيضن نساء هتامة حيضن لتسع سنني 
بن احلارث الفقيه قاال نا علي بن عمر احلافظ نا علي بن حممد املصري نا إمساعيل بن حممود النيسابوري حدثين 

أدركت فينا يعين املهالبة امرأة : بن املتوكل حدثين أمحد بن موسى الضيب حدثين عباد بن عباد املهليب قال عمري 
صارت جدة وهي ابنة مثان عشرة ولدت لتسع سنني ابنة فولدت ابنتها لتسع سنني فصارت جدة وهي ابنة مثان 

  عشرة 

افظ نا بن أيب داود نا عبد امللك بن شعيب بن أخربنا أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي احل - ١٥١٩٥
  أن ابنة له محلت وهي ابنة عشر سنني : الليث بن سعد حدثين أيب نا الليث أن أبا صاحل حدثه عن رجل أخربه 

وأخربنا أبو سعد أنا أبو أمحد نا أمحد بن علي املدائين نا حيىي بن عثمان نا بكر بن سعيد أبو سعيد  - ١٥١٩٦
أن امرأة يف جوارهم محلت : ين حدثين بن وهب حدثين الليث حدثين كاتيب عبد اهللا بن صاحل األحدب اخلوال

   ١٠وهي بنت تسع سنني وقد ذكرنا سائر احلكايات فيه يف كتاب احليض 

  باب عدة احلامل املطلقة قال اهللا تبارك وتعاىل يف املطلقات وأوالت

و عبد اهللا احلافظ حدثين علي بن محشاذ أخربين يزيد بن أخربنا أب - ١٥١٩٧األمحال أجلهن ان يضعن محلهن 
اهليثم أن إبراهيم بن أيب الليث حدثهم نا عبيد اهللا األشجعي عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن أم 

كانت حتت الزبري رضي اهللا عنه فجاءته وهو يتوضأ فقالت أين أحب أن تطيب نفسي : كلثوم بنت عقبة أهنا 
ل وهي حامل فذهب إىل املسجد فجاء وقد وضعت ما يف بطنها فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم بتطليقة ففع

فذكر له ما صنع فقال بلغ الكتاب أجله فاخطبها إىل نفسها فقال خدعتين خدعها اهللا وروى ذلك عن أيب 
عائشة رضي اهللا عنها  املليح الرقي عن عبد امللك بن أيب القاسم عن أم كلثوم وروي يف معناه من وجه آخر عن

١١   

  باب املرأة تضع سقطا



أخربنا أبو علي الروذباري وأبو احلسني بن بشران قاال نا إمساعيل بن حممد الصفار نا سعدان بن  - ١٥١٩٨
نصر نا أبو معاوية نا األعمش عن زيد بن وهب عن عبد اهللا أن قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو 

إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوما مث تكون علقة مثل ذلك مث تكون مضغة مثل : الصادق املصدوق 
ذلك مث يبعث اهللا امللك فينفخ فيه الروح مث يؤمر بأربع كلمات كتب رزقه وعمله وأجله وشقي هو أم سعيد 

راع فيسبق عليه الكتاب فوالذي ال إله غريه أن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكون بينه وبينها إال ذ
ا يكون بينه وبينها إال ذراع  فيختم له بعمل أهل اجلنة فيدخلها وان أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت م

فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن أيب 
  ر عن األعمش معاوية وأخرجه البخاري ومسلم من أوجه أخ

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا علي بن عبد العزيز نا حجاج وأبو  - ١٥١٩٩
النعمان قاال نا محاد بن زيد نا عبيد اهللا بن أيب بكر عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى 

سلم  قول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فإذا أراد اهللا أن إن اهللا وكل بالرحم ملكا ي: اهللا عليه و 
يقضي خلقها قال يا رب أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الرزق فما األجل فيكتب كذلك يف بطن أمه رواه 

  البخاري يف الصحيح عن أيب النعمان ورواه مسلم عن أيب كامل عن محاد 

داود العلوي أنا أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ نا عبد  أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن - ١٥٢٠٠
بن دينار عن أيب الطفيل عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النيب صلى  الرمحن بن بشر بن احلكم نا سفيان عن عمرو 

سلم قال  يوكل امللك على النطفة بعد ما تستقر يف الرحم أربعني يوما أو مخس وأربعني ليلة فيقول : اهللا عليه و 
ي ربك ماذا أشقي أو سعيد فيقول اهللا عز و جل فيكتبان مث يقول أي رب ذكر أم أنثى فيقول اهللا عز و جل أ

فيكتبان فيكتب عمله وأجله ورزقه واثره مث ترفع الصحف فال يزاد فيها وال ينقص رواه مسلم يف الصحيح عن 
  زهري بن حرب وغريه عن سفيان 

أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ نا حممد بن إمساعيل بن مهران نا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ  - ١٥٢٠١
أبو طاهر نا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن أيب الزبري املكي أن عامر بن واثلة حدثه أنه مسع عبد اهللا بن 

صلى اهللا مسعود يقول الشقي من شقي يف بطن أمه والسعيد من وعظ بغريه فأتى رجل من أصحاب رسول اهللا 
عليه و سلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثه بذلك من قول بن مسعود وقال كيف يشقى رجل يغري 

سلم يقول  إذا مر بالنطفة اثنتان : عمله فقال له الرجل أتعجب من ذلك فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ها وجلدها وحلمها وعظمها مث قال يا رب أذكر وأربعون ليلة بعث اهللا إليها ملكا فصورها وخلق مسعها وبصر

أم أنثى فيقضي ربك ما شاء اهللا ويكتب امللك فيقول يا رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب امللك فيقول يا 
رب رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب امللك مث خيرج امللك بالصحيفة يف يده فال يزيد على أمره وال ينقص 

  أيب الطاهر رواه مسلم يف الصحيح عن 



ويذكر عن بن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال أجل كل حامل أن تضع ما يف بطنها أخربناه أبو  - ١٥٢٠٢
احلسن علي بن أمحد بن حممد الرزاز ببغداد أنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي نا حممد بن اجلهم نا يعلى بن 

   ١٢: ن مسعود رضي اهللا عنه عبيد نا إمساعيل بن أيب خالد عن عامر عن عبد اهللا ب

  باب احليض على احلمل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا أمحد بن إبراهيم نا بن بكري نا الليث عن بن  - ١٥٢٠٣
أن امرأة تويف : اهلاد عن حممد بن إبراهيم بن احلارث عن سليمان بن يسار عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب أمية 

بن زو جها فعرض هلا رجل باخلطبة حىت إذا حلت تزوجها فلبثت أربعة أشهر ونصفا مث ولدت فبلغ شأهنا عمر 
اخلطاب رضي اهللا عنه فأرسل إىل املرأة فسأهلا فقالت هو واهللا ولده فسأل عمر عن املرأة فلم خيرب عنها إال خريا 

ربها فقالت امرأة منهن هلا هل كنت حتيضني مث أنه أرسل إىل نساء اجلاهلية فجمعهن مث سأهلن عن شأهنا وخ
قالت نعم قالت مىت عهدك بزوجك قالت قبل أن ميوت قالت أنا أخربك خرب هذه املرأة محلت من زوجها 

وكانت هتراق عليه فحش ولدها على اهلراقة حىت إذا تزوجت وأصابه املاء من زوجها انتعش وحترك عند ذلك 
لدته لتمام ستة أشهر قالت النساء صدقت هذا شأهنا ففرق عمر رضي اهللا فانقطع عنها الدم فهي حني ولدت و

  عنه بينهما 

أخربنا أبو حازم احلافظ أنا أبو احلسن علي بن أمحد نا عبد العزيز احملتسب نا داود بن سليمان بن  - ١٥٢٠٤
بن ا ملثىن التيمي نا هشام بن خزمية البخاري نا حممد بن إمساعيل البخاري نا عمرو بن حممد نا أبو عبيدة معمر 

كنت قاعدة أغزل والنيب صلى اهللا عليه و سلم خيصف نعله : عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نورا فبهت فنظر إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ما لك يا 

لد نورا ولو رآك أبو كبري اهلذيل لعلم انك أحق بشعره عائشة هبت قلت جعل جبينك يعرق وجعل عرقك يتو
قال وما يقول أبو كبري قالت قلت يقول ومربأ من كل غري حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل فإذا نظرت إىل 

أسرة وجهه برقت كربق العارض املتهلل قالت فقام إيل النيب صلى اهللا عليه و سلم وقبل بني عيين وقال جزاك 
عين خريا ما سررت مين كسروري منك ففي هذا كالداللة على أن ابتداء احلمل قد يكون يف  اهللا يا عائشة

  حال احليض والنيب صلى اهللا عليه و سلم مل ينكر 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد  - ١٥٢٠٥
وهب ح ونا حبر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك بن هليعة والليث بن  بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا بن

أهنا سئلت عن احلامل : سعد عن بكري بن عبد اهللا عن أم علقمة عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ترى الدم أتصلي قالت ال حىت يذهب عنها الدم 

إسحاق قال وروى إسحاق عن زكريا بن عدي عن  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن - ١٥٢٠٦
إذا رأت احلامل الدم تكف عن : عبيد اهللا بن عمر عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

  الصالة 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا إبراهيم احلريب نا موسى بن إمساعيل نا محاد  - ١٥٢٠٧
ة قال وأنا إبراهيم نا عبيد اهللا بن عمر نا محاد بن زيد عن حيىي بن سعيد قال ال خيتلف عندنا عن عائشة بن سلم

  إذا رأت الدم أهنا متسك عن الصالة حىت تطهر : رضي اهللا عنها يف أن احلامل 

عبد اهللا بن نافع  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر أنا إبراهيم احلريب نا حممد بن إسحاق نا - ١٥٢٠٨
وسئل عن احلامل أتترك الصالة إذا رأت الدم فقال نعم : عن محزة بن عبد الواحد عن أيب عقال عن أنس 

  وكذلك رواه إبراهيم بن املنذر عن عبد اهللا بن نافع 

بو وأما احلديث الذي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا حممد بن أيوب أنا أ - ١٥٢٠٩
إذا رأت دما فإهنا تغتسل : معمر ونا مهام نا مطر عن عطاء عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت يف احلامل 

  وتصلي 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا احلسن بن حليم نا أبو املوجة أنا عبدان أنا عبد اهللا أنا يعقوب بن  - ١٥٢١٠
أين أحيض وأنا حبلى فقالت : ا أن امرأة أتتها فقالت القعقاع عن مطر عن عطاء عن عائشة رضي اهللا عنه

  عائشة رضي اهللا عنها اغتسلي وصلي فإن احلبلى ال حتيض 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا إبراهيم بن إسحاق احلريب نا أبو نعيم  - ١٥٢١١
يمان بن موسى عن عطاء بن : أيب رباح عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  واحلوضي قاال نا حممد بن راشد عن سل

احلامل ال حتيض إذا رأت الدم فلتغتسل وتصلي فهكذا رواه مطر الوراق وسليمان بن موسى عن عطاء عن 
  عائشة رضي اهللا عنها وقد ضعف أهل العلم باحلديث هاتني الروايتني عن عطاء 

ق نا حممد بن حيىي املطرز نا حممد بن حيىي نا حجاج أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحا - ١٥٢١٢
  عن مهام عن مطر عن عطاء عن عائشة رضي اهللا عنها قال مهام ذكرت هذا احلديث ليحىي بن سعيد فأنكره 

وأخربنا أبو سعد املاليين أنا أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا بن أيب عصمة نا أبو طالب أمحد بن محيد  - ١٥٢١٣
احلامل ال : بن حنبل عن حديث مهام عن مطر عن عطاء عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  قال سألت أمحد

حتيض إذا رأت الدم صلت قال كان حيىي يعين القطان يضعف بن أيب ليلى ومطر عن عطاء يعين كان يضعف 
  روايتهما عن عطاء 

بن إسحاق يقول  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا سعيد املؤذن يقول مسعت - ١٥٢١٤ أبا بكر حممد 
يف : مسعت عبيدة بن الطيب يقول مسعت إسحاق بن إبراهيم احلنظلي يقول قال يل أمحد بن حنبل ما تقول 

احلامل ترى الدم قلت تصلي واحتججت خبرب عطاء عن عائشة رضي اهللا عنها قال فقال يل أمحد أين أنت عن 
 عنها فإنه أصح قال إسحاق فرجعت إىل قول أمحد قال الشيخ خرب املدنيني خرب أم علقمة عن عائشة رضي اهللا

وأما رواية سليمان بن موسى عن عطاء فإن حممد بن راشد يتفرد هبا عنه وحممد بن راشد ضعيف وقد روى بن 



جريج عن عطاء يف احلامل ترى الدم قال هي مبنزلة املستحاضة وروى احلجاج عن عطاء قال إذا رأت احلامل 
تتوضأ وتصلي وال تغتسل وهذا خيالف رواية من روى عنه عن عائشة رضي اهللا عنها يف الغسل واهللا  الدم فإهنا

   ١٣أعلم 

  باب احلامل باثنني ال تنقضي عدهتا بوضع األول حىت تضع الثاين

ن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا أمحد ب - ١٥٢١٥
يف الرجل : عبد اجلبار نا حفص بن غياث عن ليث بن أيب سليم عن أيب عمر العبدي عن علي رضي اهللا عنه 
  يطلق امرأته ويف بطنها ولدان فتضع واحدا ويبقى اآلخر قال هو أحق برجعتها ما مل تضع اآلخر 

  مبثله :  قال ونا أمحد نا حفص عن بن جريج عن ميسرة عن بن عباس رضي اهللا عنهما - ١٥٢١٦

  مثله : قال ونا أمحد نا حفص عن الشعيب  - ١٥٢١٧

ثله : وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس نا أمحد نا حفص عن بن جريج عن عطاء  - ١٥٢١٨  ١٤م
إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن { باب ال عدة على اليت مل يدخل هبا زوجها قال اهللا تبارك وتعاىل 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو  - ١٥٢١٩} وهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوهنا متس
داود نا أمحد بن حممد املروزي نا علي بن حسني عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا 

والالئي يئسن من احمليض من { ال وق} واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء { يف قوله تعاىل : عنهما 
وإن طلقتموهن من قبل أن { فنسخ من ذلك وقال } نسائكم إن ارتبتم فعدهتن ثالثة أشهر والالئي مل حيضن 

  } متسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوهنا 

لشافعي أنا أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا ا - ١٥٢٢٠
ليس هلا إال : مسلم بن خالد عن بن جريج عن ليث بن أيب سليم عن طاوس عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

  نصف املهر وال عدة عليها قال الشافعي وشريح يقول ذلك فهو ظاهر الكتاب 

نا هشيم نا  أخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي نا أمحد بن جندة نا سعيد بن منصور - ١٥٢٢١
اللمس واملس واملباشرة إىل اجلماع ما هو : أبو بشر عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

   ١٥ولكن اهللا عز و جل كىن عنه 

  باب العدة من املوت والطالق والزوج غائب

سن بن علي بن عفان أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار نا احل - ١٥٢٢٢
تعتد املطلقة واملتوىف عنها زوجها : نا بن منري عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال 

  منذ يوم طلقت وتويف عنها زوجها 



أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا  - ١٥٢٢٣
عدة : ق نا زهري عن أيب إسحاق عن األسود ومسروق وعبيدة عن عبد اهللا هو بن مسعود قال عمرو بن مرزو

املطلقة من حني تطلق واملتوىف عنها زوجها من حني يتوىف وروينا عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد حيسبه عن 
  بن عباس رضي اهللا عنهما قال من يوم ميوت 

 عن أيب الوليد نا جعفر بن أمحد بن نصر نا عمرو بن زرارة نا بن علية وهو فيما أنبأين أبو عبد اهللا - ١٥٢٢٤
تعتد من يوم : عن أيوب عن عمرو فذكره ويف كتاب بن املنذر عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

  طلقها أو مات عنها 

ا عبد الوهاب أنا شعبة عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا احلسن بن يعقوب نا حيىي بن أيب طالب أن - ١٥٢٢٥
طلق قال الشيخ : قتادة عن سعيد بن جبري وسعيد بن املسيب وسليمان بن يسار  أهنم قالوا من يوم مات أو 

  وهو قول عطاء بن أيب رباح وإبراهيم النخعي والزهري وغريهم 

ب أنا عبد الوهاب بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا احلسن بن يعقوب العدل نا حيىي بن أيب طال - ١٥٢٢٦
تعتد من يوم يأتيها اخلرب هذا هو : عطاء أنا شعبة عن احلكم بن عتيبة عن أيب صادق أن عليا رضي اهللا عنه قال 
  املشهور عن علي رضي اهللا عنه وكذلك رواه الشعيب عن علي رضي اهللا عنه 

ا عن هشيم عن أشعث عن وقد رواه الشافعي يف كتاب علي وعبد اهللا رضي اهللا عنهما بالغ - ١٥٢٢٧
العدة من يوم يطلق أو ميوت أخربناه أبو : احلكم عن أيب صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي رضي اهللا عنه قال 

سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي فذكره والرواية األوىل عن علي رضي اهللا عنه 
   ١٦ه استدالال بالكتاب وباهللا التوفيق أشهر وحنن إمنا نقدم قول غريه على قول

  باب عدة األمة

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم املزكي نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا  - ١٥٢٢٨
طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد اهللا بن عتبة عن عمر  الشافعي أنا سفيان عن حممد بن عبد الرمحن موىل آل 

ينكح العبد امرأتني ويطلق تطليقتني وتعتد األمة حيضتني فإن مل تكن حتيض : طاب رضي اهللا عنه أنه قال بن اخل
  فشهرين أو شهرا أو نصفا قال سفيان وكان ثقة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو جعفر البغدادي نا إمساعيل بن إسحاق نا علي بن املديين حدثنيه  - ١٥٢٢٩
بن  حيىي بن سعيد نا شعبة حدثين حممد بن عبد الرمحن عن سليمان بن يسار عن عبد اهللا بن عتبة عن عمر 

عدة األمة إذا مل حتض شهرين وإذا حاضت حيضتني وروينا عن احلسن عن علي : اخلطاب رضي اهللا عنه قال 
  رضي اهللا عنه قال عدة األمة حيضتان فإن مل تكن حتيض فشهر ونصف 



ا بن أيب إسحاق نا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن عمرو أخربنا أبو زكري - ١٥٢٣٠
لو : بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي عن رجل من ثقيف أنه مسع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول 

  استطعت أن أجعل عدة األمة حيضة ونصفا فقال رجل فاجعلها شهرا ونصفا فسكت عمر رضي اهللا عنه 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل حممد بن عبد اهللا بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن  - ١٥٢٣١
لو استطعت أن : منصور ثنا محاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أن عمر رضي اهللا عنه قال 

  جعلها شهرا ونصفا قال فسكت أجعل عدة األمة حيضة ونصفا لفعلت فقال رجل يا أمري املؤمنني فا

أخربنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو عمرو بن جنيد نا حممد بن إبراهيم البوشنجي نا  - ١٥٢٣٢
عدة احلرة ثالث حيض وعدة : بن بكري نا مالك عن نافع عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه أنه كان يقول 

  ريه عن بن عمر رضي اهللا عنه وليس بصحيح األمة حيضتان قال الشيخ وقد رفعه غ

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان نا حامت بن يونس اجلرجاين نا هشام بن  - ١٥٢٣٣
عمار نا سليمان بن موسى الكويف نا املظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول 

  تطلق األمة تطليقتني وتعتد حيضتني : سلم  اهللا صلى اهللا عليه و

قال ونا حامت نا موسى بن السندي نا الضحاك بن خملد نا بن جريج نا املظاهر نا القاسم عن عائشة  - ١٥٢٣٤
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مبثله قال الضحاك فلقيت املظاهر فسألته فحدثين عن القاسم : رضي اهللا عنها 

عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الشيخ رمحه اهللا هذا حديث تفرد به مظاهر بن  عن عائشة رضي اهللا
أسلم وهو رجل جمهول يعرف هبذا احلديث والصحيح عن القاسم بن حممد أنه سئل عن عدة األمة فقال الناس 

  يقولون حيضتان 

مد بن إبراهيم نا بن بكري نا مالك أنه أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر املزكي نا حم - ١٥٢٣٥
  كانا يقوالن عدة األمة إذا هلك عنها زوجها شهران ومخس ليال : بلغه أن سعيد بن املسيب وسليمان بن يسار 

أيضا مثل ذلك ورويناه من وجه آخر عن سعيد بن املسيب : قال ونا مالك عن بن شهاب  - ١٥٢٣٦
{ باب عدة الوفاة قال الشافعي رمحه اهللا قال اهللا عز و جل  ١٧ أعلم واحلسن والشعيب رمحهم اهللا تعاىل واهللا

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ألزواجهم متاعا إىل احلول غري إخراج فإن خرجن فال جناح 
قال الشافعي حفظت عن غري واحد من أهل العلم بالقرآن إن هذه اآلية نزلت } عليكم يف ما فعلن يف أنفسهن 

ل نزول آي املواريث وإهنا منسوخة وإن اهللا أثبت عليها عدة أربعة أشهر وعشرا ليس هلا اخليار يف اخلروج قب
أخربنا أبو عمرو األديب نا أبو بكر اإلمساعيلي نا أبو جعفر أمحد بن احلسني  - ١٥٢٣٧منها وال النكاح قبلها 

بن الشهيد نا عبد اهللا بن أيب مليكة عن عبد اهللا بن بن نصر احلذاء نا علي بن املديين نا يزيد بن زريع نا حبيب 
الزبري قال قلت ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو زكريا حيىي بن حممد العنربي نا أبو عبد اهللا حممد بن 

قال بن الزبري رضي اهللا عنهما : إبراهيم نا أمية بن بسطام نا يزيد بن زريع عن حبيب عن بن أيب مليكة قال 



ت لعثمان بن عفان رضي اهللا عنه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها اآلية األخرى فلم تكتبها قل
{ أو تدعها قال يا بن أخي ال أغري شيئا منه من مكانه ويف رواية علي مل تكتبها وقد نسختها اآلية األخرى 

رواه البخاري يف الصحيح عن } عشرا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و
  أمية بن بسطام 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا أمحد بن حممد املروزي حدثين علي  - ١٥٢٣٨
والذين يتوفون منكم : بن احلسني بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

ا وصية ألزواجهم متاعا إىل احلول غري إخراج فنسخ ذلك بآية املواريث ما فرض هلن من الربع ويذرون أزواج
  والثمن ونسخ أجل احلول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق نا أبو احلسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد اهللا بن صاحل نا  - ١٥٢٣٩
كان الرجل إذا مات : ن علي بن أيب طلحة عن بن عباس رضي اهللا عنهما يف هذه اآلية قال معاوية بن صاحل ع

وترك امرأته اعتدت السنة يف بيته ينفق عليها من ماله مث أنزل اهللا بعد ذلك والذين يتوفون منكم ويذرون 
ن حامال فعدهتا أن تضع أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فهذه عدة املتوىف عنها زوجها إال أن تكو

ما يف بطنها وقال يف مرياثها وهلن الربع مما تركتم إن مل يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن فبني اهللا 
  مرياث املرأة وترك الوصية والنفقة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن يزيد العدل نا إبراهيم بن أيب طالب نا يعقوب بن  - ١٥٢٤٠
ام : إبراهيم الدورقي نا إمساعيل وهو بن علية عن يونس عن بن سريين عن بن عباس رضي اهللا عنهما أنه  ق

إن ترك خريا الوصية للوالدين { فخطب الناس ههنا فقرأ عليهم سورة البقرة وبني هلم منها فأتى على هذه اآلية 
} والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا { ة فقال نسخت هذه اآلية مث قرأ حىت أتى على هذه اآلي} واألقربني 
  فقال وهذه اآلية } غري إخراج { إىل قوله 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري نا جعفر بن حممد  - ١٥٢٤١
امرأة تويف عنها أن : القالنسي نا آدم بن أيب إياس نا شعبة نا محيد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أمها 

زوجها فرمدت فخشوا على عينها فأتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم فاستأذنوه يف الكحل فقال هلم النيب صلى 
سلم ال تكتحل قد كانت إحداكن متكث يف شر أحالسها أو يف شر أبنيتها فإذا كان حول فمر كلب  اهللا عليه و 

لبخاري يف الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجه آخر رمت ببعرة فال حىت متضي أربعة أشهر وعشر رواه ا
  عن شعبة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب نا إبراهيم بن عبد اهللا أنا يزيد بن  - ١٥٢٤٢
: هارون أخربين حيىي بن سعيد أن محيد بن نافع أخربه عن زينب بنت أيب سلمة أهنا مسعت أم سلمة وأم حبيبة 

تذكران أن امرأة أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكرت أن زوج ابنتها تويف واشتكت عينها أفأكحلها فقال 



رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد كانت إحداكن ترمى بالبعرة عند رأس احلول فإمنا هي أربعة أشهر وعشر 
  رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن يزيد بن هارون 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٥٢٤٣
فذكر احلديث مبعناه وزاد فيه : إسحاق ثنا شجاع بن الوليد ثنا حيىي بن سعيد عن محيد بن نافع من األنصار 

كانت املرأة يف اجلاهلية إذا هلك زوجها  قال محيد فقلت لزينب رضي اهللا عنها وما رأس احلول فقالت زينب
   ١٨عمدت إىل شر بيت هلا فجلست فيه حىت إذا مرت هبا سنة خرجت ورمت ببعرة واهللا أعلم 

ة   باب عدة احلامل من الوفا

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب نا أبو  - ١٥٢٤٤
بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا هشام ح وأنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب  أمحد حممد

أن سبيعة : عن هشام بن عروة عن أبيه عن املسور بن خمرمة أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك 
األسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاستأذنته يف أن تنكح فأذن هلا 

ويف رواية جعفر قال تويف زوج سبيعة األسلمية فلم متكث إال ليايل يسرية حىت نفست فلما تعلت من نفاسها 
ت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأذن هلا فيه فنكحت رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن فذكر

  قزعة عن مالك 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي أنا احلسن هو بن سفيان نا  - ١٥٢٤٥
احلافظ نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب نا أمحد بن  حرملة بن حيىي أنا عبد اهللا بن وهب ح وأخربنا أبو عبد اهللا

سهل وحممد بن إمساعيل قاال نا أبو الطاهر نا عبد اهللا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب حدثين عبيد اهللا بن 
أن أباه عبد اهللا بن عتبة كتب إىل عمر بن عبد اهللا بن األرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت : عبد اهللا 

حلارث األسلمية فيسأهلا عن حديثها وعما قال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني استفتته فكتب عمر بن ا
عبد اهللا إىل عبد اهللا بن عتبة خيربه أن سبيعة أخربته أهنا كانت حتت سعد بن خولة رضي اهللا عنه وهو من بين 

ممن شهد بدرا وتويف عنها يف حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت محلها بعد  عامر بن لؤي وكان 
وفاته فلما تعلت من نفاسها جتملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بين عبد الدار فقال 
هلا ما يل أراك متجملة لعلك تريدين النكاح أنك واهللا ما أنت بناكح حىت مير عليك أربعة أشهر وعشر قالت 

ت ثيايب حني أمسيت فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسألته عن ذلك سبيعة فلما قال يل ذلك مجع
فأفتاين بأين قد حللت حني وضعت محلي فأمرين بالتزويج إن بدا يل زاد أبو عمرو يف روايته قال بن شهاب فال 

ملة أرى بأسا أن تتزوج حني وضعت وإن كانت يف دمها غري أنه ال يقرهبا زوجها حىت تطهر لفظ حديث حر
رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر وحرملة وأخرجه البخاري من حديث الليث بن سعد عن يونس مث قال 

  وتابعه بن وهب عن يونس 



وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار أنا عبيد بن شريك نا حيىي بن  - ١٥٢٤٦
ن شهاب كتب إليه يذكر أن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أخربه عن بكري نا الليث عن يزيد بن أيب حبيب أن ب

سل سبيعة األسلمية كيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفتاها حني تويف : أبيه أنه كتب إىل بن األرقم 
  زوجها قالت أفتاين إذا وضعت أن أنكح رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري 

بو حممد عبد اهللا بن يوسف أنا أبو سعيد بن األعرايب ح وأنا أبو احلسني بن بشران أنا أبو وأخربنا أ - ١٥٢٤٧
جعفر حممد بن عمرو الرزاز قاال نا سعدان بن نصر نا سفيان بن عيينة عن الزهري ح وأنا أبو بكر أمحد بن 

ينة عن بن شهاب عن عبيد اهللا احلسن القاضي نا أبو العباس هو األصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان بن عي
أن سبيعة بنت احلارث األسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فمر هبا أبو : بن عبد اهللا بن عتبة عن أبيه 

السنابل بن بعكك فقال قد تصنعت لألزواج أهنا أربعة أشهر وعشر فذكرت ذلك سبيعة لرسول اهللا صلى اهللا 
سلم كذب أبو السنابل أو ليس كما قال أبو السنابل قد حللت عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا ع ليه و 

ة زوجها  فتزوجي هذا لفظ حديث الشافعي وحديث سعدان خمتصر أن سبيعة بنت احلارث وضعت بعد وفا
بشهر أو أقل فأمرها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن تنكح وهذه الرواية مرسلة وفيما قبلها من املوصولة 

  كفاية 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر أمحد بن سلمان بن احلسن الفقيه ببغداد نا احلسن بن مكرم  - ١٥٢٤٨
نا يزيد بن هارون ح قال وأخربين أبو عمرو بن أيب جعفر نا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة نا يزيد 

سلمة يمان بن يسار عن أيب  قال كنت أنا وبن عباس وأبو هريرة فتذاكرنا  بن هارون أنا حيىي بن سعيد عن سل
الرجل ميوت عن املرأة فتضع بعد وفاته بيسري فقلت إذا وضعت فقد حلت وقال بن عباس رضي اهللا عنهما 

أجلها آخر األجلني فتراجعا بذلك فقال أبو هريرة أنا مع بن أخي يعين أبا سلمة فبعثوا كريبا موىل بن عباس إىل 
إن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأربعني ليلة وإن رجال من بين عبد الدار : نها فقالت أم سلمة رضي اهللا ع

يكىن أبا السنابل خطبها وأخربها أهنا قد حلت فأرادت أن تتزوج غريه فقال هلا أبو السنابل إنك مل حتلني 
حيح عن أيب بكر بن فذكرت ذلك سبيعة لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمرها إن تزوج رواه مسلم يف الص

  أيب شيبة وأخرجه البخاري من وجه آخر عن أم سلمة 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار أنبأ أمحد بن إبراهيم بن ملحان  - ١٥٢٤٩
نب بنت نا حيىي بن بكري حدثين الليث حدثين جعفر عن عبد الرمحن األعرج نا أبو سلمة بن عبد الرمحن أن زي

أن امرأة يقال هلا سبيعة كانت حتت : أم سلمة أخربت عن أمها أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 
زوجها فتويف عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال واهللا ال يصلح أن تنكحي 

ءت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت تعتدي آخر األجلني فمكثت قريبا من عشرين ليلة مث نفست فجا
فقال انكحي فكانت فاطمة بنت قيس حتدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني طلقت البتة أنه أمرها 

أن تنتقل إىل بن أم مكتوم فإنه أعمى تضعني ثيابك عنده قبل أن تنقضي عدهتا فكان حممد بن أسامة بن زيد 



اطمة شيئا من ذلك رماها مبا كان يف يده رواه البخاري يف الصحيح عن يقول كان أسامة بن زيد إذا ذكرت ف
  حيىي بن بكري 

أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد اهللا بن جعفر بن  - ١٥٢٥٠
جلست إىل عبد : درستويه نا يعقوب بن سفيان نا سليمان بن حرب نا محاد عن أيوب عن حممد بن سريين قال 

الرمحن بن أيب ليلى وأصحابه يعظمونه كأنه أمري فذكروا آخر األجلني فذكرت حديث عبد اهللا بن عتبة يف 
سبيعة بنت احلارث قال فغمز إيل بعض أصحابه ففطنت فقلت إين حلريص على الكذب إن كذبت على عبد اهللا 

كن يقول ذلك قال ومل أكن مسعت فيه عن عبد بن عتبة وهو بناحية الكوفة قال فاستحى وقال ولكن عمه مل ي
اهللا شيئا قال فقمت فلقيت أبا عطية مالك بن احلارث فسألته فذهب حيدثين حديث سبيعة قلت إين لست عن 

هذا أسألك ولكن هل مسعت فيه من عبد اهللا شيئا قال نعم كنا مع عبد اهللا فسألنا عنها فقال أرأيتم إن وضعت 
ا حىت متضي قال أرأيتم إن مضت األربعة األشهر وعشر قبل أن تضع قال قلنا من قبل األربعة األشهر  وعشر قلن

حىت تضع قال فقال جتعلون عليها التغليظ وال جتعلون هلا الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطوىل 
وأبو وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن أخرجه البخاري يف الصحيح فقال وقال سليمان بن حرب 

  النعمان فذكره 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد نا إمساعيل بن حممد الصفار نا  - ١٥٢٥١
واهللا من شاء العنته : سعدان بن نصر نا أبو معاوية عن األعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد اهللا 

ا وعن مسلم أيب الضحى قال كان علي رضي اهللا عنه ألنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشر
  يقول آخر األجلني 

أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد نا أبو احلسن علي بن حممد بن حممد املصري نا  - ١٥٢٥٢
إبراهيم  حيىي بن أيوب نا سعيد بن احلكم بن أيب مرمي نا حممد بن جعفر بن أيب كثري حدثين بن شربمة الكويف عن

ا نزلت : النخعي عن علقمة بن قيس أن بن مسعود رضي اهللا عنه قال  وأوالت األمحال { من شاء العنته قال م
إال بعد آية املتوىف عنها زوجها إذا وضعت املتوىف عنها زوجها فقد حلت يريد بآية } أجلهن أن يضعن محلهن 

  } جا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا والذين يتوفون منكم ويذرون أزوا{ املتوىف عنها زوجها 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا  - ١٥٢٥٣
سئل عن املرأة يتوىف عنها زوجها وهي حامل فقال بن : الشافعي أنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنه 

عت محلها فقد حلت فأخربه رجل من األنصار أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عمر رضي اهللا عنه إذا وض
   ١٩قال لو ولدت وزوجها على السرير مل يدفن حللت واهللا أعلم 

  باب من قال ال نفقة للمتوىف عنها حامال كانت أو غري حامل



ا الربيع بن سليمان أنا أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي نا أبو العباس حممد بن يعقوب أن - ١٥٢٥٤
ليس للمتوىف عنها زوجها نفقة حبسها : الشافعي أنا عبد اجمليد عن بن جريج عن أيب الزبري عن جابر أنه قال 

املرياث هذا هو احملفوظ موقوف وقد رواه حممد بن عبد اهللا الرقاشي قال نا حرب بن أيب العالية عن أيب الزبري 
سلم قال يف احلامل املتوىف عنها زوجها ال نفقة هلا  عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه   و 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد عبيد بن حممد بن مهدي القشريي لفظا قاال نا أبو العباس  - ١٥٢٥٥
أن بن : حممد بن يعقوب نا حيىي بن أيب طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا حيىي بن صبيح عن عمرو بن دينار 

كان يعطي هلا النفقة حىت بلغه أن بن عباس قال ال نفقة هلا فرجع عن قول ذلك يعين يف نفقة احلامل  الزبري
باب مقام  ٢٠املتوىف عنها زوجها ورواه عطاء بن أيب رباح عن بن عباس قال ال نفقة هلا وجبت املواريث 

يوهتن وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة ال خترجوهن من ب{ املطلقة يف بيتها قال اهللا تبارك وتعاىل يف املطلقات 
أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ نا احلسني بن  - ١٥٢٥٦} مبينة 

إمساعيل نا أمحد بن حممد بن حيىي بن سعيد نا حيىي بن آدم نا عمار بن رزيق عن أيب إسحاق عن الشعيب عن 
انتقلي إىل : جي ثالثا فأردت النقلة فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال فاطمة بنت قيس قالت طلقين زو

بيت بن أم مكتوم قال إسحاق فلما حدث به الشعيب حصبه األسود وقال وحيك حتدث أو تفيت مبثل هذا قد 
كتاب  أتت عمر فقال إن جئت بشاهدين يشهدان أهنما مسعاه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإال مل نترك

  اهللا لقول امرأة وهو قول اهللا وال خترجوهن من بيوهتن وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن قال ثنا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن نافع  - ١٥٢٥٧
بن عمرو بن عثمان : أن ابنة سعيد بن زيد  فطلقها البتة فخرجت فأنكر ذلك عليها بن كانت حتت عبد اهللا هو 

  عمر 

بن سلمة  - ١٥٢٥٨ وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الوليد نا احلسن بن سفيان نا كامل بن طلحة نا محاد 
بن عمر    إال أن يأتني بفاحشة مبينة قال خروجها من بيتها فاحشة مبينة : نا موسى بن عقبة عن نافع عن 

و بكر حممد بن إبراهيم األردستاين أنا أبو نصر أمحد بن عمرو العراقي ثنا سفيان بن حممد أخربنا أب - ١٥٢٥٩
اجلوهري ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن األعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد اهللا 

يد أن خترج قال أحبسها قال إين طلقت امرأيت ثالثا وهي تر: بن مسعود رضي اهللا عنهما أن رجال جاءه فقال 
  ال أستطيع قال فقيدها فقال ال أستطيع أن هلا أخوة غليظة رقاهبم قال استعد عليهم األمري 

جاء رجل إىل عبد اهللا بن مسعود رضي : وبإسناده ثنا سفيان ثنا أشعث عن احلارث بن سويد قال  - ١٥٢٦٠
ا ترى يف امرأة طلق ت مث أصبحت غادية إىل أهلها فقال عبد اهللا واهللا ما أحب اهللا عنه فقال يا أبا عبد الرمحن م

وإن هلا اخلروج يف } إال أن يأتني بفاحشة مبينة { باب ما جاء يف قول اهللا عز و جل  ٢١أن يل دينها بتمرة 
و أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأب -  ١٥٢٦١املوضع الذي استثىن اهللا تعاىل من أن تأيت بفاحشة مبينة ويف العذر 

بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي نا عبد 



العزيز بن حممد الدراوردي ح وأنبأ أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي نا أمحد بن جندة نا سعيد بن 
ن علقمة عن حممد بن إبراهيم التيمي عن بن منصور نا سفيان عن عبد العزيز بن حممد عن حممد بن عمرو ب

  يف قوله تعاىل إال أن يأتني بفاحشة مبينة قال إن تبذو على أهلها فإذا بذت عليهم فقد حل هلم إخراجها : عباس 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع  - ١٥٢٦٢
ثنا عبد اهللا بن وهب عن سليمان بن بالل عن عمرو موىل املطلب عن عكرمة عن بن عباس رضي  بن سليمان

بن } ال خترجوهن من بيوهتن وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة { سئل عن هذه اآلية : اهللا عنهما أنه  فقال 
هم قال الشافعي رمحه اهللا سنة عباس رضي اهللا عنهما الفاحشة املبينة أن تفحش املرأة على أهل الرجل وتؤذي

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حديث فاطمة بنت قيس تدل على أن ما تأول بن عباس رضي اهللا عنهما يف 
  هو البذاء على أهل زوجها كما تأول إن شاء اهللا تعاىل } إال أن يأتني بفاحشة مبينة { قول اهللا عز و جل 

احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ أخربنا أبو بكر أمحد بن  - ١٥٢٦٣
الشافعي أنبأ مالك عن عبد اهللا بن يزيد موىل األسود بن سفيان عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن فاطمة بنت 

واهللا أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فأرسل إليها وكيله بشعري فسخطته فقال : قيس 
مالك علينا من شيء فجاءت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة 

وأمرها أن تعتد يف بيت أم شريك مث قال تلك امرأة يغشاها أصحايب فاعتدي عند بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى 
  تضعني ثيابك رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي عن مالك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا يعقوب  - ١٥٢٦٤
بن عبد الرمحن أخربه أن فاطمة بنت قيس  بن إبراهيم بن سعد حدثين أيب عن صاحل عن بن شهاب أن أبا سلمة 

تطليقات فزعمت أهنا جاءت إىل أهنا كانت عند أيب عمرو بن حفص بن املغرية فطلقها آخر ثالث : أخربته 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إىل بن أم مكتوم األعمى فأىب مروان أن 

يصدق فاطمة يف خروج املطلقة من بيتها وقال عروة إن عائشة رضي اهللا عنها أنكرت ذلك على فاطمة بنت 
بن محيد عن يعقوب قيس رواه مسلم يف الصحيح عن احللوا   ين وعبد 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار نا عبيد بن شريك نا حيىي هو بن بكري نا  - ١٥٢٦٥
أهنا : الليث عن عقيل بن خالد عن بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن فاطمة بنت قيس أهنا أخربته 

طلقها آخر ثالث تطليقات فزعمت أهنا جاءت إىل رسول اهللا صلى كانت حتت أيب عمرو بن حفص بن املغرية ف
سلم فاستفتته يف خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إىل بن أم مكتوم األعمى وأىب مروان أن يصدق  اهللا عليه و 

حديث فاطمة يف خروج املطلقة وقال عروة وأنكرت عائشة رضي اهللا عنها على فاطمة بنت قيس أخرجه 
  لصحيح من حديث الليث مسلم يف ا

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أبو القاسم سليمان بن أمحد ثنا حممد بن احلسن بن  - ١٥٢٦٦
كيسان ثنا أبو حذيفة ح قال وأنبأ سليمان نا معاذ بن املثىن ويوسف القاضي قاال نا حممد بن كثري قاال نا سفيان 



أال ترين إىل فالنة بنت : عن عروة بن الزبري أنه قال لعائشة رضي اهللا عنها عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه 
احلكم طلقت البتة مث خرجت قالت بئس ما صنعت قلت أال ترين إىل قول فاطمة بنت قيس قالت أما أنه ال 

  خري هلا يف ذكر ذلك أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث الثوري 

احلافظ أنا علي بن عيسى بن إبراهيم نا حممد بن إسحاق بن خزمية وعبد اهللا بن أنبأ أبو عبد اهللا  - ١٥٢٦٧
تزوج حيىي بن سعيد بن العاص ابنة : حممد بن شريويه قاال نا أبو كريب نا أبو أسامة عن هشام حدثين أيب قال 

خرجت قال عبد الرمحن بن احلكم وطلقها فأخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا إن فاطمة قد 
عروة فأتيت عائشة رضي اهللا عنها فأخربهتا بذلك فقالت ما لفاطمة بنت قيس خري يف أن تذكر هذا احلديث 

  رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب 

أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن حيىي بن سعيد  - ١٥٢٦٨
طلق ابنة عبد الرمحن بن احلكم : بن يسار أنه مسعهما يذكران  عن القاسم وسليمان أن حيىي بن سعيد بن العاص 

البتة فانتقلها عبد الرمحن بن احلكم فأرسلت عائشة رضي اهللا عنها إىل مروان بن احلكم وهو أمري املدينة فقالت 
عبد الرمحن غلبين وقال مروان يف  اتق اهللا يا مروان فاردد املرأة إىل بيتها فقال مروان يف حديث سليمان إن

حديث القاسم أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس فقالت عائشة رضي اهللا عنها ال عليك أن ال تذكر يف شأن 
فاطمة فقال إن كان إمنا بك الشر فحسبك ما بني هذين من الشر رواه البخاري يف الصحيح عن بن أيب أويس 

  عن مالك 

ن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس األصم أنا الربيع بن وأخربنا أبو زكريا ب - ١٥٢٦٩
سليمان أخربنا الشافعي أخربين عبد العزيز عن حممد بن عمرو عن حممد بن إبراهيم أن عائشة رضي اهللا عنها 

  اتقي اهللا يا فاطمة فقد علمت يف أي شيء كان ذلك : كانت تقول 

بشران العدل ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار نا سعدان بن نصر نا أبو أخربنا أبو احلسني بن  - ١٥٢٧٠
قلت لسعيد بن املسيب أين تعتد املطلقة ثالثا قال تعتد يف بيتها قال : معاوية عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال 

وم قال تلك قلت أليس قد أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاطمة بنت قيس أن تعتد يف بيت بن أم مكت
املرأة اليت فتنت الناس إهنا استطالت على أمحائها بلساهنا فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن تعتد يف بيت 

بن أم مكتوم وكان رجال مكفوف البصر قال الشافعي رمحه اهللا فعائشة ومروان وبن املسيب يعرفون أن حديث 
بأن تعتد يف بيت بن أم مكتوم كما حدثت ويذهبون إىل أن ذلك  فاطمة يف أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمرها

إمنا كان للشر ويزيد بن املسيب تبيني استطالتها على امحائها ويكره هلا بن املسيب وغريه إهنا كتمت يف حديثها 
ع السبب الذي به أمرها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن تعتد يف غري بيت زوجها خوفا أن يسمع ذلك سام

  فريى أن للمبتوتة أن تعتد حيث شاءت 

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا هارون بن زيد نا أيب عن سفيان عن  - ١٥٢٧١
  إمنا كان ذلك من سوء اخللق : حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار يف خروج فاطمة قال 



بكر بن داسة نا أبو داود نا سليمان بن داود أنا بن وهب  وأخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو - ١٥٢٧٢
بن عروة عن أبيه قال لقد عابت ذلك عائشة رضي اهللا عنها أشد  أخربين عبد الرمحن بن أيب الزناد عن هشام 

إن فاطمة كانت يف مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك : العيب يعين حديث فاطمة بنت قيس وقالت 
  صلى اهللا عليه و سلم أخرجه البخاري يف الصحيح فقال وقال بن أيب الزناد عن هشام  أرخص هلا رسول اهللا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب نا أبو بكر بن إسحاق وعبد اهللا بن  - ١٥٢٧٣
بن غياث نا هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس رضي اهللا عنها  حممد قاال نا حممد بن املثىن نا حفص 

لقد قلت يا رسول اهللا زوجي طلقين ثالثا فأخاف أن يقتحم علي قال فأمرها فتحولت رواه مسلم يف : قالت 
الصحيح عن حممد بن املثىن قال الشيخ قد يكون العذر يف نقلها كالمها هذا واستطالتها على امحائها مجيعا 

ن اآلخر لتعلق احلكم بكل واحد منهما على االنفراد قال فاقتصر كل واحد من ناقليهما على نقل أحدمها دو
الشافعي رمحه اهللا ومل يقل هلا النيب صلى اهللا عليه و سلم اعتدي حيث شئت لكنه حصنها حيث رضي إذ كان 

   ٢٢زوجها غائبا ومل يكن له وكيل بتحصينها واهللا أعلم 

  باب سكىن املتوىف عنها زوجها

أيب إسحاق نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أخربنا أبو زكريا بن  - ١٥٢٧٤
بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن فريعة بنت مالك بن سنان  ثنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب 

 جاءت النيب صلى اهللا عليه و سلم تسأله أن ترجع إىل أهلها يف بين خدرة وإن زوجها خرج يف: أخربهتا أهنا 
طلب أعبد له أبقوا حىت إذا كانوا بطرف القدوم حلقهم فقتلوه فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أين 

أرجع إىل أهلي فإن زوجي مل يتركين يف مسكن ميلكه قالت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعم 
قال فكيف قالت فرددت عليه فانصرفت حىت إذا كنت يف احلجرة أو يف املسجد دعاين أو أمرين فدعيت له 

القصة اليت ذكرت له من شأن زوجي فقال امكثي يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة 
  أشهر وعشرا فلما كان عثمان أرسل إيل فسألين عن ذلك فأخربته فاتبعه وقضى به 

ا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثن - ١٥٢٧٥
بن عبد اهللا أنبأ يزيد بن هارون أنبأ حيىي بن سعيد أنا سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة أخربه أن عمته زينب 

أن زوج فريعة قتل يف زمن النيب : بنت كعب أخربته أهنا مسعت فريعة بنت مالك أخت أيب سعيد اخلدري تذكر 
سل م وهي تريد أن تنتقل من بيت زوجها إىل أهلها فذكرت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و صلى اهللا عليه و 

  سلم رخص هلا يف النقلة فلما أدبرت ناداها فقال هلا أمكثي يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله 

 أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ذكر له: قال وأنبأ يزيد أنبأ حيىي أن سعد بن إسحاق أخربه  - ١٥٢٧٦
حديث فريعة فبعث إليها حىت دخلت عليه فسأهلا عن احلديث فحدثته لفظ حديث أيب سعيد قال الشيخ وقد 

  رواه شعبة عن حيىي بن سعيد مث لقي سعد بن إسحاق فحدثه به 



أخربناه أبو طاهر الفقيه من أصل كتابه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف ثنا  - ١٥٢٧٧
بن إسحاق عن بن كعب بن عجرة أنه مسع عمته حتدث النضر  بن حممد ثنا شعبة أخربين حيىي بن سعيد عن سعد 

كانت مع زوجها يف قرية من قرى املدينة فتبع اعالجا فقتلوه فأتت النيب صلى : عن فريعة أخت أيب سعيد أهنا 
سلم فشكت الوحشة يف منزهلا وذكرت أهنا يف منزل ليس هلا وا ستأذنت أن تأيت منزل إخوهتا باملدينة اهللا عليه و 

فأذن هلا مث دعا أو دعيت له فقال اسكين يف البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك حىت يبلغ الكتاب أجله قال 
  فلقيت أنا سعد بن إسحاق فحدثين به 

لمان وأخربنا أبو احلسني علي بن أمحد بن عمر بن حفص بن احلمامي املقرئ ببغداد أنا أمحد بن س - ١٥٢٧٨
الفقيه نا عبد امللك بن حممد ثنا بشر بن عمر نا شعبة عن سعد بن إسحاق قال مسعت عميت زينب بنت كعب 

أهنا كانت مع زوجها فذكر احلديث بنحوه وكذلك رواه سفيان : بن عجرة حتدث عن فريعة بنت مالك 
بن عجرة ورواه محاد بن  الثوري وحممد بن إسحاق بن يسار وأبو حبر البكراوي عن سعد بن إسحاق بن كعب

زيد عن إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة عن زينب بنت كعب وقيل عن محاد عن سعد بن إسحاق 
وإسحاق من رواية محاد أشهر وسعد من رواية غريه أشهر وزعم حممد بن حيىي الذهلي فيما يرى أهنما اثنان 

  واهللا أعلم 

ثنا احلسني بن احلسن بن أيوب أنا أبو حامت حممد بن  أخربنا حبديث محاد أبو عبد اهللا احلافظ - ١٥٢٧٩
إدريس أنا أبو النعمان حممد بن الفضل وسليمان بن حرب نا محاد بن زيد نا إسحاق بن سعد بن كعب بن 

أن زوجها خرج يف طلب اعالج له فقتل بطرف القدوم : عجرة حدثتين زينب بنت كعب عن فريعة بنت مالك 
الت فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكرت له ذلك من حايل وذكرت النقلة إىل قال محاد وهو موضع ماء ق

  إخويت قالت فرخص يل فلما جاوزت ناداين فقال أمكثي يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا أبو  - ١٥٢٨٠
فذكر احلديث بنحوه فإن مل يكونا اثنني فهذا : محاد بن زيد عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة  الربيع نا

بن كعب بن عجرة ويف  أوىل ملوافقته لسائر الرواة عن سعد وقد رواه الزهري عن سعد ففي رواية قال عن 
الك بن أنس عن سعد بن رواية قال بلغين عن سعد عن عمته ويف رواية حدثين رجل من أهل املدينة يقال له م

إسحاق بن عجرة فذكره بنحو من رواية اجلماعة عن مالك واحلديث مشهور بسعد بن إسحاق وقد رواه عنه 
  مجاعة من األئمة واهللا أعلم 

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين أنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي أنا حممد  - ١٥٢٨١
أن عمر : دي نا بن بكري نا مالك عن محيد بن قيس عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن املسيب بن إبراهيم العب

  بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان يرد املتوىف عنهن من البيداء مينعهن من احلج 

ال تبيت املتوىف عنها زوجها وال : قال ونا مالك عن نافع عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه قال  - ١٥٢٨٢
   ٢٣ة إال يف بيتها واهللا أعلم املبتوت



  باب من قال ال سكىن للمتوىف عنها زوجها

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي نا احلسن بن مثىن العنربي نا موسى  - ١٥٢٨٣
هذه اآلية نسخت : بن مسعود نا شبل بن عباد عن بن أيب جنيح قال قال عطاء قال بن عباس رضي اهللا عنهما 

عدهتا عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول اهللا تبارك وتعاىل غري إخراج قال عطاء إن شاءت اعتدت عند 
فإن خرجن فال جناح عليكم يف ما فعلن يف { أهلها أو سكنت يف وصيتها وإن شاءت خرجت لقوله تعاىل 

   قال عطاء مث جاء املرياث فنسخ منه السكىن تعتد حيث شاءت} أنفسهن 

وأخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل القطان ببغداد نا أبو سهل أمحد بن حممد  - ١٥٢٨٤
{ : بن عبد اهللا بن زياد القطان ثنا عبد اهللا بن روح املدائين نا شبابة ثنا ورقاء عن بن أيب جنيح عن جماهد 

قال كانت هذه العدة تعتد عند } أشهر وعشرا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ألزواجهم { أهل زوجها واجب ذلك عليها فأنزل اهللا عز و جل 

قال جعل اهللا هلا } متاعا إىل احلول غري إخراج فإن خرجن فال جناح عليكم يف ما فعلن يف أنفسهن من معروف 
{ صية إن شاءت سكنت يف وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول اهللا عز و جل تسعة أشهر وعشرين ليلة و

يف العدة كما هي واجبة عليها زعم ذلك جماهد وقال } غري إخراج فإن خرجن فال جناح عليكم يف ما فعلن 
عطاء عن بن عباس رضي اهللا عنهما مث نسخت هذه اآلية عدهتا يف أهله تعتد حيث شاءت وهو قول اهللا عز و 

غري إخراج قال عطاء إن شاءت اعتدت يف أهله أو سكنت يف وصيتها وإن شاءت خرجت لقول اهللا عز و جل 
جل فإن خرجن فال جناح عليكم يف ما فعلن يف أنفسهن قال عطاء مث جاء املرياث فنسخ السكىن فتعتد حيث 

اء شاءت وال سكىن هلا رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق عن روح عن شبل وعن حممد ب   ن يوسف عن ورق

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي حكاية  - ١٥٢٨٥
أن عليا رضي اهللا عنه كان يرحل املتوىف عنها ال ينتظر هبا وعن بن : عن حممد بن عبيد عن إمساعيل عن الشعيب 

قل علي رضي اهللا عنه أم كلثوم بعد قتل عمر رضي اهللا عنه بسبع مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعيب قال ن
  ليال ورواه سفيان الثوري يف جامعه وقال ألهنا كانت يف دار اإلمارة 

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم ثنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد اجلوهري ثنا علي بن  - ١٥٢٨٦
أن عائشة رضي اهللا عنها أحجت أختها يف : ان عن بن أيب ليلى عن عطاء احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفي

عدهتا قال ونا سفيان أخربين عبد الرمحن بن القاسم عن القاسم قال كانت الفتنة وخوفها يعين حني أحجت 
  عائشة رضي اهللا عنها أختها يف عدهتا 

بن حم - ١٥٢٨٧ مد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ ثنا احلسن 
أن عائشة رضي اهللا عنها كانت خترج : حممد بن أيب بكر ثنا محاد بن زيد ثنا حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد 

ة زوجها قال فأىب ذلك الناس اال خالفها فال نأخذ بقوهلا وندع قول الناس واهللا  املرأة وهي يف عدهتا من وفا
   ٢٤أعلم 



  سكىن املطلقة واملتوىف عنهاباب كيفية 

بن أيوب قاال أنا مسدد ثنا  - ١٥٢٨٨ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو املثىن وحممد 
طلقت خاليت ثالثا فخرجت جتد خنال فلقيها رجل : حيىي ثنا بن جريج عن أيب الزبري عن جابر رضي اهللا عنه قال 

 عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال أخرجي فجدي فلعلك أن تصدقي أو تفعلي فنهاها فأتت النيب صلى اهللا
معروفا رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن حامت عن حيىي بن سعيد قال الشافعي رمحه اهللا خنل األنصار قريب 

  من منازهلم واجلداد إمنا يكون هنارا 

أيب العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ  وفيما أجاز يل أبو عبد اهللا احلافظ روايته عنه عن - ١٥٢٨٩
استشهد رجال يوم أحد فآم نساؤهم وكن : عبد اجمليد عن بن جريج أخربين إمساعيل بن كثري عن جماهد قال 

سلم فقلن يا رسول اهللا إنا نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا  متجاورات يف دار فجئن النيب صلى اهللا عليه و 
بدرنا إىل بيوتنا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم حتدثن عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فإذا أصبحنا ت

  فلتؤب كل امرأة منكن إىل بيتها 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي نا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا عبد اجمليد  - ١٥٢٩٠
ال يصلح للمرأة : بن عبد اهللا عن عبد اهللا رضي اهللا عنه أنه كان يقول عن بن جريج عن بن شهاب عن سامل 

  أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت يف عدة وفاة أو طالق إال يف بيتها 

وأخربنا أبو بكر األردستاين أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن حممد اجلوهري ثنا علي بن احلسن ثنا  - ١٥٢٩١
املطلقة : ان حدثين بن جريج وبن أيب ذئب عن الزهري عن سامل عن بن عمر قال عبد اهللا بن الوليد ثنا سفي

واملتوىف عنها زوجها خترجان بالنهار وال تبيتان ليلة تامة غري بيوهتما وعن سفيان قال حدثين موسى بن عقبة عن 
عن سفيان عن منصور نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال املطلقة البتة تزور بالنهار وال تبيت غري بيتها و

واملغرية عن إبراهيم عن علقمة أن نساء من مهدان نعى هلن أزواجهن فسألن بن مسعود رضي اهللا عنه فقلن إنا 
نستوحش فأمرهن أن جيتمعن بالنهار فإذا كان الليل فلترجع كل امرأة إىل بيتها وعن سفيان عن منصور عن 

رضي اهللا عنها مات زوجها عنها أمترض أباها قالت أم  إبراهيم عن رجل من أسلم أن امرأة سألت أم سلمة
  سلمة رضي اهللا عنها كوين أحد طريف الليل يف بيتك 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر نا حممد بن إبراهيم نا بن بكري نا مالك عن حيىي بن  - ١٥٢٩٢
جاءت عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه فذكرت أن السائب بن خباب توىف وأن امرأته : سعيد أنه قال بلغين 

وفاة زوجها وذكرت له حرثا هلم تفناه وسألته هل يصلح هلا أن تبيت فيه فنهاها عن ذلك فكانت خترج من 
   ٢٥املدينة بسحر فتصبح يف حرثهم فتظل فيه يومها مث تدخل املدينة إذا أمست تبيت يف بيتها واهللا أعلم 

  باب اإلحداد



ا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن قالوا ثنا أبو العباس أخربن - ١٥٢٩٣
حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنا مالك ح وأنبأ أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر 

بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن محيد املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن عبد اهللا 
دخلت على أم حبيبة : عن نافع عن زينب بنت أيب سلمة أهنا أخربته هذه األحاديث الثالثة قال قالت زينب 

زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم حني تويف أبو سفيان فدعت أم حبيبة رضي اهللا عنها بطيب فيه صفرة خلوق 
ة مث مست بعارضيها مث قالت واهللا مايل بالطيب من حاجة غري أين مسعت رسول اهللا أو غريه فدهنت منه جاري

سلم يقول قال بن بكري على املنرب مث اتفقا ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد على  صلى اهللا عليه و 
جحش رضي اهللا  ميت فوق ثالث ليال إال على زوج أربعة أشهر وعشرا وقالت زينب دخلت على زينب بنت

تعاىل عنها حني تويف أخوها عبد اهللا رضي اهللا عنه فدعت بطيب فمست منه مث قالت ما يل بالطيب من حاجة 
غري أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول على املنرب ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد 

هر وعشرا قالت زينب ومسعت أمي أم سلمة رضي اهللا عنها على ميت فوق ثالث ليال إال على زوج أربعة أش
سلم فقالت يا رسول اهللا إن ابنيت تويف عنها زوجها وقد اشتكت  تقول جاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه و 
سلم ال مرتني أو ثالثا كل ذلك يقول ال مث قال إمنا هي أربعة  عينها أفنكحلها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

شهر وعشرا وقد كانت إحداكن يف اجلاهلية ترمي بالبعرة على رأس احلول قال محيد فقلت لزينب رضي اهللا أ
عنها وما ترمي بالبعرة على رأس احلول فقالت زينب كانت املرأة إذا تويف عنها زوجها دخلت حفشا فلبست 

طري فتفتض به فقلما تفتض بشيء إال مات  شر ثياهبا ومل متس طيبا حىت متر هبا سنة مث تؤتى بدابة محار أو شاة أو
  ويف رواية الشافعي فتفتض مث خترج فتعطي بعرة فترمي هبا مث تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غريه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب أنا أبو عبد اهللا حممد بن نصر املروزي  - ١٥٢٩٤
فذكره رواه : نا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر  وحممد بن عبد السالم قاال

  البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

وحدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري  - ١٥٢٩٥
بن سعيد بن غالب نا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن محيد بن نافع عن زينب بنت أيب مبكة نا حممد 
دعت أم حبيبة رضي اهللا عنها بصفرة فمسحت عارضيها وذراعيها اليوم : سلمة قالت  ا جاء نعي أيب سفيان  مل

قول ال حيل المرأة تؤمن الثالث وقالت إن كنت لغنية عن هذا لوال أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ي
باهللا واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث إال على زوج فإهنا حتد عليه أربعة أشهر وعشرا رواه البخاري 

بن أيب عمر كالمها عن سفيان    يف الصحيح عن احلميدي ورواه مسلم عن 

اهللا حممد بن يعقوب نا إبراهيم أخربنا أبو نصر حممد بن علي بن حممد الشريازي الفقيه نا أبو عبد  - ١٥٢٩٦
بن عبد اهللا أنا شبابة نا شعبة حدثين محيد بن نافع قال مسعت زينب بنت أم سلمة حتدث عن أم حبيبة رضي اهللا 

مات هلا محيم فأخذت صفرة فمسحت هبا ذراعيها وقالت إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال : عنها أنه 
 واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث إال املرأة على زوجها أربعة أشهر حيل المرأة مسلمة تؤمن باهللا



وعشرا قال شعبة وحدثين محيد بن نافع عن زينب بنت أيب سلمة عن أمها وعن امرأة من أزواج النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم مبثله أخرجاه يف الصحيح من حديث شعبة 

عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار نا أمحد بن إبراهيم بن ملحان نا  أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن - ١٥٢٩٧
حيىي بن بكري نا الليث ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا أمحد بن سلمة نا قتيبة بن سعيد 

اهللا  نا الليث عن نافع أن صفية بنت أيب عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عنهما كلتيهما أن رسول
سلم قال  ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أو تؤمن باهللا ورسوله أن حتد على ميت فوق : صلى اهللا عليه و 

ثالثة أيام إال على زوجها رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد وغريه وكذلك قال عبد اهللا بن دينار عن 
  نافع 

بو العباس حممد بن يعقوب نا حممد بن إسحاق الصغاين نا معلى بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أ - ١٥٢٩٨
منصور الرازي نا عبد الوهاب الثقفي قال وأخربين عبد اهللا بن أمحد النسوي نا احلسن بن سفيان نا حممد بن 
ة املثىن نا عبد الوهاب قال مسعت حيىي بن سعيد قال مسعت نافعا حيدث عن صفية بنت أيب عبيد أهنا مسعت حفص

ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم : بنت عمر رضي اهللا عنهما حتدث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالثة أيام إال على زوج فإهنا حتد عليه أربعة أشهر وعشرا رواه مسلم يف الصحيح 

  عن حممد بن املثىن 

يوسف أنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة نا احلسن وحدثنا أبو حممد عبد اهللا بن  - ١٥٢٩٩
بن حممد الزعفراين نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه 

ذلك ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث إال على زوج وروينا يف : و سلم قال 
  عن أم عطية رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وذلك يرد إن شاء اهللا 

فأما احلديث الذي أخربنا أبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان النيسابوري نا أبو العباس  - ١٥٣٠٠
تيبة عن عبد اهللا بن حممد بن يعقوب نا العباس الدوري نا مالك بن إمساعيل نا حممد بن طلحة عن احلكم بن ع

ملا أصيب جعفر رضي اهللا عنه أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و : شداد بن اهلاد عن أمساء بنت عميس قالت 
سلم قال تسلبين ثالثا مث اصنعي ما شئت فلم يثبت مساع عبد اهللا من أمساء وقد قيل فيه عن أمساء فهو مرسل 

   ٢٦أثبت فاملصري إليها أوىل وباهللا التوفيق  وحممد بن طلحة ليس بالقوي واألحاديث قبله

  باب كيف اإلحداد

أخربنا أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود ح وأخربنا أبو طاهر  - ١٥٣٠١
 بكري الفقيه من أصل مساعه أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان نا إبراهيم بن احلارث البغدادي نا حيىي بن أيب

أن امرأة : قاال نا شعبة بن احلجاج قال محيد بن نافع أخربين قال مسعت زينب بنت أم سلمة حتدث عن أمها 
تويف عنها زوجها فاشتكت عينها وخشوا على عينها فسئل عن ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم قال قد كانت 



ببعرة مث خرجت ال أربعة أشهر وعشرا لفظ إحداكن متكث يف شر أحالسها يف بيتها إىل احلول فمر كلب رمت 
حديث حيىي ويف رواية أيب داود فسئل النيب صلى اهللا عليه و سلم أتكتحل فقال ال وقال يف آخره ال حىت متضي 

  أربعة أشهر وعشر أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث شعبة 

عقوب نا العباس بن حممد الدوري نا الفضل بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن ي - ١٥٣٠٢
دكني نا عبد السالم بن حرب املالئي عن هشام عن حفصة بنت سريين عن أم عطية رضي اهللا عنها قالت قال 

ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد فوق ثالث إال على زوج فإهنا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
شط وال تتطيب إال عند أدىن طهرهتا وال تلبس ثوبا مصبوغا إال ثوب عصب رواه البخاري ال تكتحل وال متت

  عن الفضل بن دكني خمتصرا مث قال وقال األنصاري نا هشام 

فذكر ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا عبد الرمحن بن أيب الوزير نا أبو حامت الرازي نا األنصاري نا  - ١٥٣٠٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : نا حفصة بنت سريين قالت حدثتين أم عطية رضي اهللا عنها هشام بن حسان حدثت

و سلم هنى أن حتد املرأة فوق ثالثة أيام إال على زوج فإهنا حتد عليه أربعة أشهر وعشرا وال تلبس ثوبا مصبوغا 
  ن قسط أو أظفار إال ثوب عصب وال تكتحل وال متس طيبا إال إىل أدىن طهرهتا إذا طهرت بنبذة م

حدثنا أبو نصر حممد بن علي بن حممد الفقيه الشريازي أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب نا  - ١٥٣٠٤
: إبراهيم أنا يزيد أنا هشام عن حفصة عن أم عطية رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

على ميت فوق ثالث إال على زوج فإهنا حتد عليه أربعة أشهر ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد 
وعشرا وال تلبس ثوبا مصبوغا إال ثوب عصب وال تكتحل وال متس طيبا إال عند أدىن طهرها إذا اغتسلت من 
حيضتها من قسط أو أظفار رواه مسلم يف الصحيح عن عمرو الناقد عن يزيد بن هارون وكذلك رواه عبد اهللا 

بد اهللا بن منري عن هشام ورواه إبراهيم بن طهمان عن هشام بن حسان مبعناه وزاد فيه وال بن إدريس وع
  ختتضب 

أخربناه أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنا أبو بكر القطان نا إبراهيم بن احلارث نا حيىي بن أيب بكري  - ١٥٣٠٥
بن حسان    فذكره : نا إبراهيم بن طهمان حدثين هشام 

قوب الدورقي عن حيىي بن أيب بكري فقال مكان عصب إال ثوبا مغسوال أخربنا أبو علي ورواه يع - ١٥٣٠٦
فذكره : الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا حيىي بن أيب بكري 

  ورواه يزيد بن زريع عن هشام بن حسان 

ا أبو بكر بن إسحاق إمالء أنا أبو املثىن نا حممد بن املنهال نا يزيد كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أن - ١٥٣٠٧
بن زريع نا هشام بن حسان عن حفصة بنت سريين عن أم عطية رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا 

حتد أربعة ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد على هالك فوق ثالث إال على زوج فإهنا : عليه و سلم 
أشهر وعشرا وال تلبس ثوبا مصبوغا وال ثوب عصب وال تكتحل باإلمثد وال ختتضب وال متس طيبا إال عند 



أدىن طهرها إذا تطهرت من حيضها بنبذة من قسط أو أظفار كذا قال وال ثوب عصب وبلغين عن عيسى بن 
  يونس أنه رواه عن هشام بن حسان كذلك ورواية اجلماعة خبالف ذلك 

وقد رواه عباس بن الوليد عن يزيد بن زريع حنو رواية اجلماعة أخربناه أبو عمرو األديب أنا أبو  - ١٥٣٠٨
فذكره : بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان نا عباس بن الوليد نا يزيد بن زريع حدثين هشام بن حسان 

  حنو رواية اجلماعة وقال إال ثوب عصب ومل يذكر اخلضاب 

خربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب نا أمحد بن النضر بن عبد الوهاب نا وأ - ١٥٣٠٩
كنا ننهى أن حند : أبو الربيع الزهراين نا محاد نا أيوب عن حفصة بنت سريين عن أم عطية رضي اهللا عنها قالت 

يب وال نلبس ثوبا مصبوغا إال ثوب على ميت فوق ثالث إال على زوج أربعة اشهر وعشرا وال نكتحل وال نتط
عصب وقد رخص يف طهرها إذا اغتسلت إحدانا من حميضها يف نبذة من قسط أو أظفار رواه مسلم يف 

  الصحيح عن أيب الربيع ورواه البخاري عن عبد اهللا احلجيب عن محاد بن زيد 

مد بن إسحاق نا حيىي بن أيب بكري أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حم - ١٥٣١٠
ح ونا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان نا إبراهيم بن احلارث 

البغدادي نا حيىي بن أيب بكري نا إبراهيم بن طهمان حدثين بديل بن ميسرة عن احلسن بن مسلم عن صفية بنت 
املتوىف عنها ال : نيب صلى اهللا عليه و سلم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال شيبة عن أم سلمة زوج ال

تلبس املعصفر من الثياب وال املمشقة وال احللى وال ختتضب وال تكتحل لفظ حديث إبراهيم بن احلارث وزاد 
  صرب بأسا الصغاين يف روايته قال وحدثين بديل بن ميسرة أن احلسن بن مسلم قال مل أرهم يرون بال

وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار أنا إمساعيل الصفار نا أمحد بن منصور نا عبد  - ١٥٣١١
الرزاق أنا معمر عن بديل العقيلي عن احلسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت 

كتحل وال تزين وال تلبس حليا وال ختتضب وال تطيب ال تلبس املتوىف عنها من الثياب املصبغة شيئا وال ت: 
  وهذا موقوف 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار نا  - ١٥٣١٢
املتوىف عنها زوجها ال تكتحل وال : احلسن بن علي بن عفان نا بن منري عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر قال 

   ٢٧تطيب وال ختتضب وال تلبس ثوبا مصبوغا إال السود املعصب وال تبيت غري بيتها ولكن تزور بالنهار 

  باب املعتدة تضطر إىل الكحل

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين أنا أبو بكر حممد بن جعفر نا حممد بن  - ١٥٣١٣
أن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت المرأة : ك أنه بلغه إبراهيم البوشنجي نا حيىي بن بكري نا مال

  حاد على زوجها اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها اكتحلي بكحل اجلالء بالليل وامسحيه بالنهار 



سلمة رضي اهللا : وباإلسناد نا مالك أنه بلغه  - ١٥٣١٤ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل على أم 
ا هذا يا أم سلمة فقالت يا رسول اهللا إمنا هو عنها وهي حا د على أيب سلمة وقد جعلت على عينيها صربا فقال م

صرب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار وهذان منقطعان وقد رويا بإسناد 
  موصول 

داود نا أمحد بن صاحل نا بن وهب أخربين أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو  - ١٥٣١٥
أن زوجها تويف : خمرمة عن أبيه قال مسعت املغرية بن الضحاك يقول أخربتين أم حكيم بنت أسيد عن أمها 

وكانت تشتكي عينها فتكتحل بكحل اجلالء قال أمحد الصواب بكحل اجلالء فأرسلت موالة هلا إىل أم سلمة 
 تكتحل به إال من أمر ال بد منه يشتد عليك فتكتحلني بالليل ومتسحينه فسألتها عن كحل اجلالء فقالت ال

سلمة رضي اهللا عنها دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني تويف أبو  بالنهار مث قالت عند ذلك أم 
سلمة فقلت إمنا هو الصرب يا رسول اهللا ليس فيه ط يب قال سلمة وقد جعلت على عيين صربا فقال ما هذا يا أم 

إنه يشب الوجه فال جتعليه إال بالليل وتنزعينه بالنهار وال متتشطي بالطيب وال باحلناء فإنه خضاب قالت قلت 
   ٢٨بأي شيء أمتشط يا رسول اهللا قال بالسدر تغلفني به رأسك 

  باب اجتماع العدتني

لربيع بن سليمان أنا الشافعي أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا ا - ١٥٣١٦
بن  أنا مالك ح وأنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر نا حممد بن إبراهيم نا حيىي بن بكري نا مالك عن 

أن طليحة كانت حتت رشيد الثقفي فطلقها البتة فنكحت يف : شهاب عن سعيد بن املسيب وسليمان بن يسار 
بن عدهتا فضرهبا عمر بن اخلطاب رضي  اهللا عنه وضرب زوجها باملخفقة ضربات وفرق بينهما مث قال عمر 

اخلطاب رضي اهللا عنه أميا امرأة نكحت يف عدهتا فإن كان زوجها الذي تزوجها مل يدخل هبا فرق بينهما مث 
اعتدت بقية عدهتا من زوجها األول وكان خاطبا من اخلطاب فإن كان دخل هبا فرق بينهما مث اعتدت بقية 

  ا من زوجها األول مث اعتدت من اآلخر مث مل ينكحها أبدا قال سعيد وهلا مهرها مبا استحل منها عدهت

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي  - ١٥٣١٧
قضى يف اليت : رضي اهللا عنه أنه أنا حيىي بن حسان عن جرير عن عطاء بن السائب عن زاذان أيب عمر عن علي 

تزوج يف عدهتا أنه يفرق بينهما وهلا الصداق مبا استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة األول وتعتد من 
  اآلخر 

أخربنا أبو بكر األردستاين أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن حممد اجلوهري نا علي بن احلسن  - ١٥٣١٨
يف اليت تزوج يف : الوليد نا سفيان عن بن جريج عن عطاء عن علي رضي اهللا عنه  الدراجبردي نا عبد اهللا بن

   ٢٩عدهتا قال تكمل بقية عدهتا من األول مث تعتد من اآلخر عدة جديدة واهللا أعلم 

  باب االختالف يف مهرها وحترمي نكاحها على الثاين



عقوب نا حممد بن إسحاق نا هاشم بن القاسم نا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن ي - ١٥٣١٩
يف امرأة تزوجت يف عدهتا قال النكاح : شعبة عن إمساعيل عن الشعيب عن مسروق قال قال عمر رضي اهللا عنه 

  حرام والصداق حرام وجعل الصداق يف بيت املال وقال ال جيتمعان ما عاشا 

يد بن حممد بن حممد بن مهدي لفظا قاال نا أبو العباس وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد عب - ١٥٣٢٠
حممد بن يعقوب نا حيىي بن أيب طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا داود بن أيب هند عن عامر عن عبيد بن نضلة 

قال رفع إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه امرأة تزوجت يف عدهتا فقال هلا هل : أو قال نضيلة شك داود 
تزوجت يف العدة قالت ال فقال لزوجها هل علمت قال ال قال لو علمتما لرمجتكما فجلدمها علمت أنك 

  أسياطا وأخذ املهر فجعله صدقة يف سبيل اهللا قال ال أجيز مهرا ال أجيز نكاحه وقال ال حتل لك أبدا 

محزة اهلروي أنا أخربنا أبو حازم عمر بن أمحد العبدوي احلافظ أنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن  - ١٥٣٢١
أن عليا رضي اهللا عنه فرق بينهما : أمحد بن جندة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا حممد بن سامل عن الشعيب 

وجعل هلا الصداق مبا استحل من فرجها وقال إذا انقضت عدهتا فإن شاءت تزوجه فعلت وكذلك رواه غريه 
عنه نقول قال الشيخ وعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  عن الشعيب قال الشافعي رمحه اهللا وبقول علي رضي اهللا
  رجع عن قوله األول وجعل هلا مهرها وجعلهما جيتمعان 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنا أبو سعيد بن األعرايب نا احلسن بن حممد الزعفراين نا  - ١٥٣٢٢
 عنه بامرأة تزوجت يف عدهتا فأخذ أتى عمر بن اخلطاب رضي اهللا: أسباط بن حممد نا أشعث عن الشعيب قال 

ال جيتمعان وعاقبهما قال فقال علي رضي اهللا عنه ليس هكذا  مهرها فجعله يف بيت املال وفرق بينهما وقال 
ولكن هذه اجلهالة من الناس ولكن يفرق بينهما مث تستكمل بقية العدة من األول مث تستقبل عدة أخرى وجعل 

ا استحل من فرجها قال فحمد اهللا عمر رضي اهللا عنه وأثىن عليه مث قال يا أيها هلا علي رضي اهللا عنه املهر مب
  الناس ردوا اجلهاالت إىل السنة 

أخربنا أبو حازم احلافظ أنا أبو احلسن بن محزة اهلروي أنا أمحد بن جندة نا سعيد بن منصور نا  - ١٥٣٢٣
خلطاب رضي اهللا عنه رجع عن قوله يف أن عمر بن ا: هشيم نا أشعث بن سوار عن الشعيب عن مسروق 

  الصداق وجعله هلا مبا استحل من فرجها 

بإسناده أن عمر رضي اهللا عنه رجع عن ذلك وجعل هلا مهرها : ورواه الثوري عن أشعث  - ١٥٣٢٤
د وجعلهما جيتمعان أخربنا أبو بكر األردستاين أنا أبو نصر العراقي نا سفيان اجلوهري نا علي بن احلسن نا عب

   ٣٠اهللا بن الوليد نا سفيان فذكره 

  باب ما جاء يف أقل احلمل



أخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي نا أمحد بن جندة نا سعيد بن  - ١٥٣٢٥
 إذا ولدت املرأة: منصور نا هشيم أنا داود بن أيب هند عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما أنه كان يقول 

لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرين شهرا وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثالثة 
وعشرين شهرا وإذا وضعت ستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعشرين شهرا كما قال اهللا عز و جل يعين 

  } ومحله وفصاله ثالثون شهرا { قوله 

لعباس حممد بن يعقوب نا حيىي بن أيب طالب نا أبو بدر شجاع أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو ا - ١٥٣٢٦
أن عمر رضي : بن الوليد ثنا سعيد بن أيب عروبة عن داود بن أيب القصاف عن أيب حرب بن أيب األسود الديلي 

اهللا عنه أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برمجها فبلغ ذلك عليا رضي اهللا عنه فقال ليس عليها رجم فبلغ 
لك عمر رضي اهللا عنه فأرسل إليه فسأله فقال والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم ذ

ال رجم عليها قال  الرضاعة وقال ومحله وفصاله ثالثون شهرا فستة أشهر محله حولني متام ال حد عليها أو قال 
  فخلى عنها مث ولدت 

العباس نا احلسن بن علي بن عفان نا حممد بن بشري نا سعيد بن  وأنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو - ١٥٣٢٧
أن عمر بن اخلطاب رضي : أيب عروبة عن قتادة عن داود بن أيب القصاف عن أيب حرب بن أيب األسود الديلي 

  اهللا عنه رفعت إليه امرأة فذكره كذا يف هذه الرواية عمر وكذلك روي عن احلسن مرسال 

د املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر املزكي نا حممد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكري نا أخربنا أبو أمح - ١٥٣٢٨
أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أتى بامرأة قد ولدت يف ستة أشهر فأمر هبا أن ترجم فقال : مالك أنه بلغه 

{ وقال } صاله ثالثون شهرا ومحله وف{ علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ليس ذلك عليها قال اهللا تبارك وتعاىل 
فالرضاعة أربعة وعشرون شهرا } والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني { وقال } وفصاله يف عامني 

   ٣١واحلمل ستة أشهر فأمر هبا عثمان أن ترد فوجدت قد رمجت واهللا أعلم 

  باب ما جاء يف أكثر احلمل

بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي  أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر - ١٥٣٢٩
نا أمحد بن جندة نا سعيد بن منصور نا داود بن عبد الرمحن عن بن جريج عن مجيلة بنت سعد عن عائشة رضي 

ا يتحول ظل عود املغزل : اهللا عنها قالت    ما تزيد املرأة يف احلمل على سنتني وال قدر م

بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ نا حممد بن خملد نا أبو العباس وأخربنا أبو بكر أمحد  - ١٥٣٣٠
بن بكر بن خالد نا داود بن رشيد قال مسعت الوليد بن مسلم يقول قلت ملالك بن أنس إين  أمحد بن حممد 

سبحان اهللا قالت ال تزيد املرأة يف محلها على سنتني قدر ظل املغزل فقال : حدثت عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا 
من يقول هذا هذه جارتنا امرأة حممد بن عجالن امرأة صدق وزوجها رجل صدق محلت ثالثة أبطن يف اثنيت 

  عشرة سنة حتمل كل بطن أربع سنني 



وأخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنا علي بن عمر احلافظ نا علي بن حممد بن عبيد ثنا بن أيب  - ١٥٣٣١
ة ح قال ونا علي نا حممد بن خملد نا احلسني بن شداد بن داود املخرمي نا حممد بن عبد خيثمة ثنا بن أيب رزم

مشهور عندنا امرأة حممد بن عجالن حتمل وتضع يف أربع : العزيز بن أيب رزمة نا أيب نا املبارك بن جماهد قال 
  سنني وكانت تسمى حاملة الفيل 

بن جعفر نا حممد بن جرير نا احلارث بن حممد نا حممد بن سعد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا خملد  - ١٥٣٣٢
قد يكون احلمل سنتني وأعرف من محلت به أمه : نا حممد بن عمر هو الواقدي قال مسعت مالك بن أنس يقول 

  أكثر من سنتني يعين نفسه 

عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا بن بطة األصبهاين أنبأ أبو  - ١٥٣٣٣
أن : حممد الضيب ثنا أبو أيوب سليمان بن داود الشاذكوين ثنا حممد بن عمر بن واقد يف ذكر مالك بن أنس 

  أمه محلت به يف البطن ثالث سنني هذا معىن كالمه 

و شعيب صاحل بن أخربين أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن خملد ثنا أب - ١٥٣٣٤
بينما مالك بن دينار يوما جالس : عمران الدعاء حدثين أمحد بن غسان ثنا هاشم بن حيىي الفراء اجملاشعي قال 

إذ جاءه رجل فقال يا أبا حيىي ادع المرأة حبلى منذ أربع سنني قد أصبحت يف كرب شديد فغضب مالك 
ياء مث دعا مث قال اللهم هذه املرأة إن كان يف بطنها ريح وأطبق املصحف مث قال ما يرى هؤالء القوم إال أنا أنب

فأخرجها عنها الساعة وإن كان يف بطنها جارية فأبدهلا هبا غالما فإنك متحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب 
مث رفع مالك يده ورفع الناس أيديهم وجاء الرسول إىل الرجل فقال أدرك امرأتك فذهب الرجل فما حط 

حىت طلع الرجل من باب املسجد على رقبته غالم جعد قطط بن أربع سنني قد استوت أسنانه ما مالك يده 
  قطعت أسراره 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن نوح  - ١٥٣٣٥
أيب سفيان حدثين أشياخ منا قالوا  اجلنديسابوري ثنا أمحد بن حممد بن حيىي بن سعيد ثنا بن منري ثنا األعمش عن

جاء رجل إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال يا أمري املؤمنني إين غبت عن امرأيت سنتني فجئت وهي : 
حبلى فشاور عمر رضي اهللا عنه ناسا يف رمجها فقال معاذ بن جبل رضي اهللا عنه يا أمري املؤمنني إن كان لك 

ا يف بطنها سبيل فاتركها حىت تضع فتركها فولدت غالما قد خرجت ثناياه فعرف  عليها سبيل فليس لك على م
الرجل الشبه فيه فقال ابين ورب الكعبة فقال عمر رضي اهللا عنه عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ لوال معاذ 

رأة هللك عمر وهذا إن ثبت ففيه داللة على أن احلمل يبقى أكثر من سنتني وقول عمر رضي اهللا عنه يف ام
   ٣٢املفقود تربص أربع سنني يشبه أن يكون إمنا قاله لبقاء احلمل أربع سنني واهللا أعلم 

  باب الرجل يتزوج املرأة فتأيت بولد ألقل من ستة أشهر من يوم النكاح وألقل



ن أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين أنا ب - ١٥٣٣٦من أربع سنني من يوم فراقها األول 
بكر حممد بن جعفر املزكي نا حممد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكري نا مالك عن يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد عن 

يمان بن يسار عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب أمية  أن امرأة هلك : حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي عن سل
لت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف مث عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا مث تزوجت حني ح

ولدت ولدا تاما فجاء زوجها عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فذكر ذلك فدعا عمر رضي اهللا عنه نسوة من 
نساء اجلاهلية قدماء فسأهلن عن ذلك فقالت امرأة منهن أنا أخربك عن هذه املرأة هلك زوجها حني محلت 

ا فلما أصاهبا زوجها الذي نكحت وأصاب الولد املاء حترك الولد يف فأهريقت الدماء فحش ولدها يف بطنه
بن اخلطاب رضي اهللا عنه وفرق بينهما وقال عمر رضي اهللا عنه أما إنه مل يبلغين  بطنها وكرب فصدقها عمر 

   ٣٣عنكما إال خري وأحلق الولد باألول 

ميلك زوجها رجعتها   باب عدة املطلقة 

اهيم بن حممد بن حيىي أنا عبد اهللا حممد بن يعقوب نا أبو أمحد حممد بن عبد أخربنا حيىي بن إبر - ١٥٣٣٧
بن عروة عن أبيه قال  كان الرجل يطلق امرأته مث يراجعها ليس لذلك : الوهاب أنا جعفر بن عون أنا هشام 

فقالت كيف ذاك منتهى ينتهي إليه فقال رجل من األنصار المرأته واهللا ال آويك إيل أبدا وال حتلني لغريي قال 
قال أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك قال فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تشكو فأنزل اهللا عز 

طلق ومن مل يكن طلق  و جل الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان فاستقبله الناس جديدا من كان 
كانت تعتد من الطالق اآلخر عدة مستقبلة وهذا  وقد روينا هذا فيها مضى موصوال وفيه كالداللة على أهنا

   ٣٤قول أيب الشعثاء وطاوس وعمرو بن دينار وغريهم 

  باب من قال امرأة املفقود امرأته حىت يأتيها يقني وفاته

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا  - ١٥٣٣٨
حيىي بن حسان عن أيب عوانة عن منصور بن املعتمر عن املنهال بن عمرو عن عباد بن عبد اهللا الشافعي أنا 

  يف امرأة املفقود إهنا ال تتزوج : األسدي عن علي رضي اهللا عنه قال 

وأخربنا أبو زكريا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا حيىي بن حسان عن هشيم بن بشري عن  - ١٥٣٣٩
يف امرأة املفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته هي امرأته إن شاء طلق :  احلكم عن علي رضي اهللا عنه سيار أيب

  وإن شاء أمسك وال ختري ورواه أبو عبيد عن هشيم عن سيار عن الشعيب عن علي رضي اهللا عنه 

ن نا أبو أسامة عن أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفا - ١٥٣٤٠
ليس الذي قال عمر رضي اهللا عنه شيء يعين : زائدة بن قدامة ثنا مساك عن حنش قال قال علي رضي اهللا عنه 

يف امرأة املفقود هي امرأة الغائب حىت يأتيها يقني موته أو طالقها وهلا الصداق من هذا مبا استحل من فرجها 



لي رضي اهللا عنه قال هي امرأة األول دخل هبا اآلخر أو مل يدخل ونكاحه باطل وروينا عن سعيد بن جبري عن ع
  هبا وهو قول النخعي واحلكم بن عتيبة وغريمها 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس هو األصم نا العباس هو الدوري قال مسعت حيىي بن  - ١٥٣٤١
كتب عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا : مة قال معني قال نا عبد الرمحن بن مهدي عن منصور بن سعد عن بن شرب

  يف امرأة املفقود تلوم وتصرب وروي فيه حديث مسند يف إسناده من ال حيتج حبديثه 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار نا حممد بن الفضل بن جابر  - ١٥٣٤٢
مد بن شرحبيل اهلمداين عن املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه السقطي نا صاحل بن مالك نا سوار بن مصعب نا حم

أمرأة املفقود امرأته حىت يأتيها البيان وكذلك رواه زكريا بن حيىي : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ٣٥الواسطي عن سوار بن مصعب وسوار ضعيف 

  باب من قال تنتظر أربع سنني مث أربعة أشهر وعشرا مث حتل

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا  - ١٥٣٤٣
قال أميا امرأة فقدت زوجها : مالك عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

إهنا تنتظر أربع سنني مث تنتظر أربعة أشهر وعشرا    فلم تدر أين هو ف

بن إبراهيم نا بن بكري نا مالك فذكره  - ١٥٣٤٤ : وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر نا حممد 
مبثله زاد مث حتل ورواه يونس بن يزيد عن الزهري وزاد فيه قال وقضى بذلك عثمان بن عفان بعد عمر رضي 

اعي عن الزهري عن سعيد بن املسيب أن عمر اهللا عنهما ورواه أبو عبيد يف كتابه عن حممد بن كثري عن األوز
  وعثمان رضي اهللا عنهما قاال امرأة املفقود تربص أربع سنني مث تعتد أربعة أشهر وعشرا مث تنكح 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار نا حممد بن عبد امللك نا يزيد  - ١٥٣٤٥
  أن عمر رضي اهللا عنه أجل امرأة املفقود أربع سنني : ن أيب عمرو الشيباين بن هارون أنا سليمان التيمي ع

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو بكر بن إسحاق أنا حممد بن غالب نا حممد بن بشار نا حممد  - ١٥٣٤٦
بن أيب ليلى قال  قضى عمر  :بن جعفر قال شعبة مسعت منصورا حيدث عن املنهال بن عمرو عن عبد الرمحن 

رضي اهللا عنه يف املفقود تربص امرأته أربع سنني مث يطلقها ويل زوجها مث تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا مث 
تزوج ورواه عاصم األحول عن أيب عثمان عن عمر رضي اهللا عنه مبثل ذلك يف طالق الويل وكذلك رواه 

عنه بذلك ورواه خالس بن عمرو وأبو املليح عن جماهد عن الفقيد الذي استهوته اجلن يف قضاء عمر رضي اهللا 
علي رضي اهللا عنه مبثل ذلك ورواية خالس عن علي ضعيفة ورواية أيب املليح عن علي مرسلة واملشهور عن 
علي رضي اهللا عنه خالف هذا وروى أبو عبيد يف كتابه عن يزيد عن سعيد بن أيب عروبة عن جعفر بن أيب 

بر بن زيد أنه شهد بن عباس وبن عمر رضي اهللا عنهما تذاكرا امرأة املفقود وحشية عن عمرو بن هرم عن جا



ذكروا النفقة فقال بن عمر هلا نفقتها حلبسها نفسها عليه  فقاال تربص بنفسها أربع سنني مث تعتد عدة الوفاة مث 
   ٣٦فال شيء هلا  وقال بن عباس إذا يضر ذلك بأهل املرياث ولكن لتنفق فإن قدم أخذته من ماله وإن مل يقدم

  باب من قال بتخيري املفقود إذا قدم بينها وبني الصداق ومن أنكره

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد عبيد بن حممد بن حممد بن مهدي لفظا قاال نا أبو العباس  - ١٥٣٤٧
 نضرة عن عبد الرمحن حممد بن يعقوب نا حيىي بن أيب طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء نا سعيد عن قتادة عن أيب

أن رجال من قومه من األنصار خرج يصلي مع قومه العشاء فسبته اجلن ففقد فانطلقت امرأته إىل : بن أيب ليلى 
عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقصت عليه القصة فسأل عنه عمر قومه فقالوا نعم خرج يصلي العشاء ففقد 

نني اتته فأخربته فسأل قومها فقالوا نعم فأمرها أن تتزوج فأمرها أن تربص أربع سنني فلما مضت األربع س
فتزوجت فجاء زوجها خياصم يف ذلك إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

ا عذرك قال خرجت  يغيب أحدكم الزمان الطويل ال يعلم أهله حياته فقال له إن يل عذرا يا أمري املؤمنني قال وم
العشاء فسبتين اجلن فلبثت فيهم زمانا طويال فغزاهم جن مؤمنون أو قال مسلمون شك سعيد فقاتلوهم أصلي 

يما سبوا منهم فقالوا نراك رجال مسلما وال حيل لنا سبيك فخريوين  فظهروا عليهم فسبوا منهم سبايا فسبوين ف
أما بالليل فليس حيدثوين وأما بالنهار  بني املقام وبني القفول إىل أهلي فاخترت القفول إىل أهلي فأقبلوا معي

ا مل يذكر اسم اهللا عليه قال  فعصار ريح أتبعها فقال له عمر رضي اهللا عنه فما كان طعامك فيهم قال الفول وم
فما كان شرابك فيهم قال اجلدف قال قتادة واجلدف ما ال خيمر من الشراب قال فخريه عمر رضي اهللا عنه بني 

قال سعيد وحدثين مطر عن أيب نضرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن عمر رضي اهللا عنه الصداق وبني امرأته 
  مثل حديث قتادة إال أن مطرا زاد فيه قال أمرها ان تعتد أربع سنني وأربعة أشهر وعشرا 

قال وأنا عبد الوهاب أنا أبو مسعود اجلريري عن أيب نضرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن عمر  - ١٥٣٤٨
ا روى قتادة عن أيب نضرة ورواه ثابت البناين عن عبد الرمحن بن أيب ليلى خمتصرا وزاد : ضي اهللا عنه ر مثل م

فيه قال فخريه عمر رضي اهللا عنه بني الصداق وبني امرأته فاختار الصداق قال محاد وأحسبه قال فأعطاه 
و سهل بن زياد القطان نا إسحاق بن احلسن الصداق من بيت املال أخربناه أبو احلسني بن الفضل القطان أنا أب

سلمة أنا ثابت فذكره ورواه جماهد عن الفقيد الذي استهوته اجلن عن عمر رضي اهللا  احلريب نا عفان نا محاد بن 
عنه ويف رواية يونس بن يزيد عن بن شهاب الزهري عن سعيد بن املسيب عن عمر رضي اهللا عنه يف امرأة 

ا وقد تزوجت خري بني امرأته وبني صداقها فإن اختار الصداق كان على زوجها املفقود قال إن جاء زوجه
اآلخر وإن اختار امرأته اعتدت حىت حتل مث ترجع إىل زوجها األول وكان هلا من زوجها اآلخر مهرها مبا 

بن شهاب وقضى بذلك عثمان بعد عمر رضي اهللا تعاىل عنهما وكان مالك بن أنس  استحل من فرجها قال 
  كر رواية من روى عن عمر يف التخيري ين

: أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر نا حممد بن إبراهيم نا بن بكري نا مالك قال  - ١٥٣٤٩
أدركت الناس وهم ينكرون الذي قال بعض الناس عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال خيري زوجها إذا 



ملرأة قال مالك إذا تزوجت بعد انقضاء العدة فإن دخل هبا أو مل يدخل هبا فال جاء وقد نكحت يف صداقها ويف ا
سبيل لزوجها األول إليها وذلك األمر عندنا قال مالك رمحه اهللا إن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدهتا فهو أحق 

  هبا 

للشافعي رضي اهللا عنه قال قلت : وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس األصم أنا الربيع  - ١٥٣٥٠
فإن صاحبنا قال أدركت من ينكر ما قال بعض الناس عن عمر رضي اهللا عنه قال الشافعي فقد رأينا من ينكر 

قضية عمر رضي اهللا عنه كلها يف املفقود ويقول هذا ال يشبه أن يكون من قضاء عمر رضي اهللا عنه فهل كانت 
عمر رضي اهللا عنه مل يتهموا فكذلك احلجة عليك وكيف جاز أن  احلجة عليه إال أن الثقات إذا محلوا ذلك عن

  يروي الثقات عن عمر حديثا واحدا فنأخذ ببعضه وندع بعضا 

أخربنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع ثنا الشافعي أنا الثقفي عن داود بن أيب هند عن الشعيب  - ١٥٣٥١
عمر رضي اهللا عنه خري املفقود بني امرأته والصداق لرأيت لوال أن : عن مسروق أو قال أظنه عن مسروق قال 

انه أحق هبا إذا جاء قال الشافعي وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف امرأة املفقود امرأة ابتليت فلتصرب ال 
لي تنكح حىت يأتيها يقني موته قال وهبذا نقول قال الشيخ وروى قتادة عن خالس بن عمرو عن أيب املليح عن ع

رضي اهللا عنه قال إذا جاء األول خري بني الصداق األخري وبني امرأته ورواية خالس عن علي ضعيفة وأبو املليح 
  مل يسمعه من علي رضي اهللا عنه 

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد عبيد بن حممد بن حممد بن مهدي الصيدالين قاال نا أبو  - ١٥٣٥٢
سألت سعيدا عن : نا حيىي بن أيب طالب قال قال أبو نصر يعين عبد الوهاب بن عطاء العباس حممد بن يعقوب 

املفقود فأخربنا عن قتادة عن أيب املليح اهلذيل انه قال بعثين احلكم بن أيوب إىل سهيمة بنت عمري الشيبانية 
طريف القيسي مث أن اسأهلا فحدثتين أن زوجها صيفي بن قتيل نعي هلا من قندايل فتزوجت بعده العباس بن 

ا فقال كيف اقضي بينكم وأنا  بن عفان رضي اهللا عنه وهو حمصور فأشرف علين زوجها األول قدم فأتينا عثمان 
على هذه احلال فقلنا قد رضينا بقولك فقضى أن خيري الزوج األول بني الصداق وبني امرأته مث قتل عثمان 

ا رضي اهللا عنه فقضى مب ا قال عثمان رضي اهللا عنه قال خري الزوج األول بني امرأته رضي اهللا عنه فأتينا علي
وبني الصداق فاختار الصداق فأخذ مين ألفني ومن زوجي ألفني وهو صداقه الذي كان جعل للمرأة قال 

وكانت له أم ولد قد تزوجت من بعده وولدت لزوجها أوالدا فردها عليه وولدها وجعل ألبيهم أن يفتكهم 
ل سعيد ونا أيوب عن أيب املليح مبثل هذا احلديث غري أن أيوب قال جعل أوالدها ألبيهم قال عبد الوهاب قا

قال وكان قتادة يقول يأخذ الصداق اآلخر وعن قتادة عن احلسن أنه قال يأخذ الصداق األول هذه املرأة مل 
ه مرسلة يف املفقود فإن تعرف مبا تثبت به روايتها هذه وإن ثبتت تضعف رواية أيب املليح عن علي رضي اهللا عن

هذه الرواية ان ذلك كان يف امرأة نعي هلا زوجها واملشهور عن علي رضي اهللا عنه ما قدمنا ذكره واهللا أعلم 
٣٧   

  باب استرباء أم الولد



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا  - ١٥٣٥٣
قال يف أم الولد يتوىف عنها : سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما أنه الربيع بن 

  سيدها تعتد حبيضة 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنا إمساعيل بن حممد الصفار نا احلسن بن علي بن عفان نا بن منري  - ١٥٣٥٤
  عدة أم الولد حبيضة : عنه قال  عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي اهللا

بن إبراهيم نا حيىي بن بكري نا مالك عن  - ١٥٣٥٥ وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر نا حممد 
إن يزيد بن عبد امللك فرق بني رجال ونسائهم كن : حيىي بن سعيد أنه قال مسعت القاسم بن حممد يقول 

بعد حيضة وحيضتني ففرق بينهم حىت يعتددن أربعة أشهر وعشرا قال  أمهات أوالد رجال هلكوا فتزوجوهن
ما هن } والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا { القاسم بن حممد سبحان اهللا يقول اهللا تبارك وتعاىل يف كتابه 

محه اهللا هلم بأزواج وبه عن القاسم بن حممد أنه كان يقول عدة أم الولد إذا تويف عنها سيدها حيضة قال مالك ر
  وذلك األمر عندنا 

أخربنا أبو احلسن البغدادي الرفاء نا عثمان بن حممد بن بشر نا إمساعيل القاضي نا بن أيب أويس نا  - ١٥٣٥٦
عدة أم الولد يعتقها سيدها أو يتوىف عنها : بن أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل املدينة كانوا يقولون 

  حيضة 

الذي أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق نا  وأما احلديث - ١٥٣٥٧
يوسف بن يعقوب نا حممد بن املنهال نا يزيد بن زريع نا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة ح قال ونا يوسف قال 

بن حيوة عن  ونا أبو اخلطاب نا أبو حبر البكراوي نا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة ح قال ونا مطر عن رجاء
ال تلبسوا علينا سنة نبينا صلى اهللا عليه و سلم عدهتا : قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه قال 

عدة املتوىف عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ويف رواية يزيد عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا وأخربنا أبو بكر 
طين احلافظ قبيصة مل يسمع من عمرو والصواب ال تلبسوا علينا بن احلارث الفقيه قال قال أبو احلسن الدارق

  ديننا موقوف 

وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث قاال نا علي بن عمر احلافظ نا حممد بن أمحد  - ١٥٣٥٨
يمان بن احلسن نا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب حدثين الوليد بن مسلم نا سعيد بن عبد العز يز عن سل

عدة أم الولد عدة احلرة قال أيب : بن موسى عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال 
  هذا حديث منكر 

قال وحدثنا الوليد نا األوزاعي وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو  - ١٥٣٥٩
  عدة احلرة  عدة أم الولد: بن العاص رضي اهللا عنه قال 



بن العاص  - ١٥٣٦٠ قال الشيخ ورواه أبو معبد حفص بن غيالن عن سليمان بن موسى بإسناده إىل عمرو 
  عدة أم الولد إذا تويف عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا وإذا أعتقت فعدهتا ثالث حيض : قال 

بن عمر احلافظ نا حممد بن أخربناه أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث قاال أنا علي  - ١٥٣٦١
احلسن بن علي اليقطيين نا احلسني بن عبد اهللا بن يزيد القطان نا عباس بن الوليد اخلالل الدمشقي نا زيد بن 

  فذكره قال علي موقوف وهو الصواب وهو مرسل ألن قبيصة مل يسمع من عمرو : حيىي بن عبيد نا أبو معبد 

نا أبو جعفر الرزاز نا عبد الكرمي بن اهليثم نا أبو توبة عن سويد بن أخربنا أبو احلسني بن بشران  - ١٥٣٦٢
أن مارية اعتدت بثالث حيض بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم يعين أم : عبد العزيز عن عطاء بن أيب رباح 

  إبراهيم وهذا منقطع وسويد بن عبد العزيز ضعيف ورواية اجلماعة عن عطاء مذهبه دون الرواية 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد نا حممد بن الفضل بن جابر نا إمساعيل بن زرارة نا  - ١٥٣٦٣
سئل بن عمر رضي اهللا عنه عن عدة أم الولد فقال حيضة : عمرو بن صاحل القرشي نا العمري نا نافع قال 

 عنه خرينا وأعلمنا ويف هذا فقال رجل ان عثمان رضي اهللا عنه كان يقول ثالثة قروء فقال عثمان رضي اهللا
  اإلسناد ضعف 

وأنبأين أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد نا حممد بن أمحد بن زهري نا عبد اهللا بن هاشم نا وكيع  - ١٥٣٦٤
عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا : عن بن أيب عروبة عن قتادة عن خالس بن عمرو عن علي رضي اهللا عنه قال 

اه إذا مات عنها زوجها بعد سيدها قال الشيخ روايات خالس عن علي رضي اهللا عنه عند أهل قال وكيع معن
   ٣٨العلم باحلديث غري قوية يقولون وهي حميفة 

  باب استرباء من ملك األمة

أخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا عمرو بن عون أنا شريك عن قيس  - ١٥٣٦٥
أنه قال يف سبايا أوطاس ال توطأ حامل حىت تضع وال : أيب الوداك عن أيب سعيد اخلدري رفعه  بن وهب عن

  غري ذات محل حىت حتيض حيضة ورواه الشعيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال 

بكري  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا أمحد بن عبد اجلبار نا يونس بن - ١٥٣٦٦
عن بن إسحاق ح وأنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا النفيلي نا حممد بن سلمة عن 

حممد بن إسحاق حدثين يزيد بن أيب حبيب عن أيب مرزوق عن حنش الصنعاين عن رويفع بن ثابت األنصاري 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يوم حنني قال  قال قام فينا خطيبا قال أما أين ال أقول لكم إال ما مسعت رسول

ال حيل المرىء يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يسقى ماءه زرع غريه يعين اتيان احلباىل وال حيل المرىء يؤمن : قال 
باهللا واليوم اآلخر أن يقع على امرأة من السيب حىت يستربئها وال حيل المرىء يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يبيع 



سلمة ويف رواية بن بكري قال غزونا مع أيب رويفع األنصاري فذكره وقال يوم مغ نما حىت يقسم لفظ حديث بن 
  خيرب وزاد أن يصيب امرأة من السيب ثيبة والصحيح رواية حممد بن سلمة 

ا هذ: وأخربنا أبو علي أنا أبو بكر نا أبو داود نا سعيد بن منصور نا أبو معاوية عن بن إسحاق  - ١٥٣٦٧
  احلديث قال حىت يستربئها حبيضة قال أبو داود واحليضة ليست مبحفوظة قال الشيخ يعين يف حديث رويفع 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك رمحه اهللا أنا عبد اهللا بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو  - ١٥٣٦٨
: عن أبيه عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه  داود نا شعبة عن يزيد بن مخري قال مسعت عبد الرمحن بن جبري حيدث

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأى امرأة جمحا على باب فسطاط أو قال خباء فقال لعل صاحب هذه يلم 
هبا لقد مهمت أن ألعنه لعنة تدخل معه قربه كيف يورثه وهو ال حيل له وكيف يسترقه وهو ال حيل له رواه 

بشار عن أيب داود واجملح احلامل املقرب وهذا ألنه قد يرى أن هبا محال وليس  مسلم يف الصحيح عن حممد بن
  حبمل فيأتيها فتحمل منه فرياه مملوكا وليس مبملوك وإمنا يراد منه أنه هنى عن وطء السبايا قبل االسترباء 

بن الوزير  أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار نا أمحد بن علي نا حممد - ١٥٣٦٩
الدمشقي نا مروان بن حممد عن ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الوليد الفقيه نا حيىي بن حممد بن صاعد نا 

إبراهيم بن عتيق العبسي بدمشق نا مروان الدمشقي نا إمساعيل بن عياش عن احلجاج بن أرطأة عن الزهري عن 
  سلم استربأ صفية حبيضة يف إسناده ضعف  أن النيب صلى اهللا عليه و: أنس رضي اهللا عنه 

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم بن أمحد الفارسي املشاط أنبأ أبو عمرو بن مطر أنا أمحد بن احلسن  - ١٥٣٧٠
بن عمر قال  عدة أم الولد إذا مات : بن عبد اجلبار نا حيىي بن معني نا أبو أسامة عن عبيد اهللا عن نافع عن 

عتقت أو وهبت حيضة وروينا عن بن مسعود أنه قال تستربأ األمة حبيضة وروينا عن احلسن  سيدها واألمة إذا
  وعطاء وبن سريين وعكرمة أهنم قالوا يستربئها وإن كانت بكرا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الوليد الفقيه نا احلسن بن سفيان أنا أبو بكر بن أيب شيبة نا بن  - ١٥٣٧١
يف الرجل يستربىء األمة اليت ال حتيض قال كانا ال يريان أن ذلك : عن أيب قالبة وبن سريين  علية عن خالد

  يتبني إال بثالثة أشهر 

  وإن كانت ال حتيض فثالثة أشهر : قال ونا أبو بكر عن بن علية عن ليث عن طاوس وعطاء قاال  - ١٥٣٧٢

قال ثالثة أشهر وروينا : مر بن عبد العزيز قال ونا أبو بكر عن معتمر عن صدقة بن يسار عن ع - ١٥٣٧٣
   ٣٩أيضا عن جماهد وإبراهيم 

  باب ما جاء يف عدة املختلعة



أخربنا أبو علي الروذباري نا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا القعنيب عن مالك عن نافع عن بن  - ١٥٣٧٤
قول سعيد بن املسيب وسليمان بن يسار عدة املختلعة عدة املطلقة قال الشيخ وهو : عمر رضي اهللا عنهما قال 

  والزهري والشعيب واجلماعة 

وأما احلديث الذي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الصمد بن علي البزاز نا جعفر بن حممد  - ١٥٣٧٥
بن أيب عثمان الطيالسي نا علي بن حبر بن بري نا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة 

أن امرأة ثابت بن قيس رضي اهللا عنه اختلعت منه فجعل النيب صلى اهللا عليه و : ن عباس رضي اهللا عنهما عن ب
سلم عدهتا حيضة فكذا رواه علي بن حبر وإمساعيل بن يزيد البصري وغريمها عن هشام عن معمر موصوال 

  ورواه عبد الرزاق عن معمر فأرسله 

ا أبو بكر بن إسحاق أنا أمحد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ن - ١٥٣٧٦
أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النيب صلى اهللا : الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة 

  عليه و سلم عدهتا حيضة وروى ذلك من وجهني آخرين ضعيفني ال جيوز االحتجاج مبثلهما 

طاهر الفقيه أنا حاجب بن أمحد الطوسي نا عبد الرحيم بن منيب نا الفضل بن موسى نا أخربنا أبو  - ١٥٣٧٧
يمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ رضي اهللا عنها أهنا  اختلعت على : سفيان عن حممد بن عبد الرمحن عن سل

  يضة عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمرها النيب صلى اهللا عليه و سلم أو أمرت أن تعتد حب

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا سليمان بن أمحد اللخمي نا احلسن بن عليل العنزي نا أبو  - ١٥٣٧٨
طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ  كريب نا وكيع عن سفيان عن حممد بن عبد الرمحن موىل آل 

س فيه من أمرها وال على عهد النيب أهنا اختلعت من زوجها فأمرت أن تعتد حبيضة هذا أصح ولي: بن عفراء 
سلم وقد روينا يف كتاب اخللع أهنا اختلعت من زوجها زمن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه    صلى اهللا عليه و 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار نا عبيد بن عبد الواحد بن شريك نا عبد  - ١٥٣٧٩
أن ربيع بنت : بيد اهللا بن عمر عن نافع أن بن عمر رضي اهللا عنه أخربه الوهاب نا شعيب بن إسحاق نا ع

معوذ بن عفراء اختلعت من زوجها على عهد عثمان رضي اهللا عنه فذهب عمها معاذ بن عفراء إىل عثمان 
 رضي اهللا عنه فقال إن ابنة معوذ قد اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل فقال عثمان رضي اهللا عنه تنتقل وليس

ال تنكح حىت حتيض حيضة واحدة فقال عبد اهللا عثمان أكربنا وأعلمنا فهذه الرواية تصرح بأن  عليها عدة أهنا 
عثمان رضي اهللا عنه هو الذي أمرها بذلك وظاهر الكتاب يف عدة املطلقات يتناول املختلعة وغريها فهو أوىل 

   ٤٠وباهللا التوفيق واهللا أعلم 

  ا اختارت فراقهباب عدة املعتقة حتت عبد إذ



أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال نا علي بن عمر احلافظ نا أبو بكر  - ١٥٣٨٠
النيسابوري نا أمحد بن سعيد بن صخر الدارمي نا حيان بن هالل نا مهام قال مسعت قتادة حيدث عن عكرمة 

عنها اشترت بريرة فأعتقها واشترطت الوالء فقضى رسول أن عائشة رضي اهللا : عن بن عباس رضي اهللا عنهما 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن الوالء ملن أعتق وخريها فاختارت نفسا ففرق بينهما وجعل عليها عدة احلرة قال 

أبو بكر جود حبان يف قوله عدة احلرة ألن عفان بن مسلم وعمرو بن عاصم روياه فقاال وأمرها أن تعتد ومل 
  ة احلرة قال اإلمام أمحد رمحه اهللا وكذلك قاله هدبة عن مهام فأمرها أن تعتد عدة حرة يذكرا عد

أخربنا أبو احلسني بن الفضل نا أبو سهل بن زياد القطان نا حممد بن محاد الدباغ نا حممد بن جامع  - ١٥٣٨١
فذكر قصة بريرة قال  :نا املعتمر عن احلجاج الباهلي عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

وحدث بن عباس رضي اهللا عنهما ان أبا بكر رضي اهللا عنه حدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جعل 
  عليها عدة احلرة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حممد بن  - ١٥٣٨٢
أن : بكار أنا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها  إسحاق الصغاين نا حممد بن

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جعل عدة بريرة عدة املطلقة حني فارقت زوجها ورواه أبو عامر العقدي عن 
   ٥٩أيب معشر وقال أمرها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن تعتد عدة احلرة واهللا أعلم 

  الرضاعكتاب 

 )١   

  باب حيرم من الرضاع ما حيرم من الوالدة وأن لنب الفحل حيرم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع  - ١٥٣٨٣
أبو العباس حممد بن بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا 

إسحاق بن أيوب الصبغي نا احلسن بن علي بن زياد السري نا بن أيب أويس حدثين مالك ح وأخربنا أبو عبد 
اهللا احلافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا إمساعيل بن قتيبة نا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن عبد اهللا بن أيب 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان عندها وأهنا مسعت : خربهتا بكر عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها أ
صوت رجل يستأذن يف بيت حفصة فقالت عائشة رضي اهللا عنها فقلت يا رسول اهللا هذا رجل يستأذن يف 

بيتك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أراه فالنا لعم حفصة من الرضاعة فقلت يا رسول اهللا لو كان فالن 
ها من الرضاعة يدخل على فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعم إن الرضاعة حترم ما حترم الوالدة حيا لعم

  لفظ حديث الشافعي رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس وغريه ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 



ب نا حممد بن نعيم نا داود بن رشيد نا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقو - ١٥٣٨٤
علي بن هاشم بن الربيد عن هشام بن عروة عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد عن عمرة عن عائشة رضي اهللا 

حيرم من الرضاعة ما حيرم من الوالدة رواه مسلم يف : عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  لي بن هاشم الصحيح عن أيب معمر اهلذيل عن ع

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار نا بن ملحان نا حيىي بن بكري نا  - ١٥٣٨٥
الليث عن عقيل عن بن شهاب أنه قال أخربين عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت ح وأخربنا 

ن أيب عمرو قال ثنا أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين أنا علي بن أبو عبد اهللا احلافظ أخربين ح وأنبأ أبو سعيد ب
حممد بن عيسى نا أبو اليمان أخربين شعيب عن الزهري حدثين عروة بن الزبري أن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

استأذن على أفلح أخو أيب القعيس بعد ما أنزل احلجاب فقلت له ال آذن لك حىت أستأذن رسول اهللا صلى : 
سلم فإن أخا أيب القعيس ليس هو ارضعين ولكن ارضعتين امرأة أيب القعيس قالت فدخل علي  اهللا عليه و 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا رسول اهللا إن أفلح أخا أيب القعيس استأذن علي فأبيت ان آذن له 
ك أن تأذين لعمك فقلت يا رسول اهللا حىت أستأذنك يف ذلك فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما مينع

إن الرجل ليس هو أرضعين ولكن أرضعتين امرأته قالت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ائذين له فإنه 
عمك تربت ميينك قال عروة فبذلك كانت عائشة رضي اهللا عنها تقول حرموا من الرضاعة ما حترمون من 

رواية عقيل بعد ما نزل احلجاب فقلت واهللا ال آذن له حىت استأذن  النسب لفظ حديث شعيب بن أيب محزة ويف
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والباقي حنوه رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري وعن أيب اليمان 

 وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حبر بن نصر نا عبد اهللا بن وهب - ١٥٣٨٦
  هبذا احلديث رواه مسلم يف الصحيح عن حرملة عن بن وهب : أخربين يونس عن بن شهاب 

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب أنا أبو أمحد  - ١٥٣٨٧
أن عمها أخا أيب :  عنها حممد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا هشام عن أبيه قال أخربتين عائشة رضي اهللا

القعيس جاء يستأذن عليها بعد ما ضرب احلجاب فأبت أن تأذن له حىت يأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فتستأذنه فلما جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكرت ذلك له فقالت جاء عمي أخو أيب القعيس فرددته 

أرضعتين املرأة ومل يرضعين الرجل قال إنه عمك فيلج عليك  حىت استأذنك فقال أو ليس بعمك قالت إمنا
وكانت عائشة رضي اهللا عنها حترم من الرضاع ما حترم من الوالدة أخرجاه يف الصحيح من حديث هشام بن 

  عروة 

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري نا  - ١٥٣٨٨
حممد القالنسي نا آدم بن أيب إياس نا شعبة نا احلكم عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبري عن جعفر بن 

استأذن على أفلح أخو أيب القعيس فلم آذن له فقال أحتتجبني مين وأنا عمك : عائشة رضي اهللا عنها قالت 



سلم فقال قالت قلت وكيف ذاك قال أرضعتك امرأة أخي بلنب أخي قالت فسألت رسول اهللا صلى  اهللا عليه و 
  صدق أفلح فائذين له رواه البخاري يف الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حبر بن نصر نا عبد اهللا بن وهب  - ١٥٣٨٩
نا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن أخربين الليث ح قال وأنبأ أبو الفضل بن إبراهيم واللفظ له ث

أن عمها من الرضاعة : يزيد بن أيب حبيب عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا أخربته 
يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته فأخربت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال هلا ال حتتجيب فإنه حيرم من 

  رم من النسب رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة الرضاعة ما حي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر أمحد بن إسحاق أنا أمحد بن إبراهيم بن عنرب أنا هدبة بن  - ١٥٣٩٠
خالد نا مهام ثنا قتادة ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسني عبد الصمد بن علي بن مكرم ببغداد ثنا حممد 

أن النيب : لب ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا مهام عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس رضي اهللا عنهما بن غا
ال حتل يل أهنا ابنة أخي من الرضاعة وأن اهللا حرم من  سلم أريد على ابنة محزة فقال إهنا  صلى اهللا عليه و 

ة أخي من الرضاعة وحيرم من الرضاعة ما الرضاعة ما حرم من النسب ويف رواية هدبة أهنا ال تصلح يل أهنا ابن
  حيرم من النسب رواه البخاري يف الصحيح عن مسلم بن إبراهيم ورواه مسلم عن هدبة بن خالد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو عبد اهللا الشيباين نا إبراهيم بن عبد اهللا نا حممد بن عبيد عن  - ١٥٣٩١
مد املقرئ نا احلسن بن حممد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب القاضي نا األعمش ح وأنا أبو احلسن علي بن حم

حممد بن أيب بكر نا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن األعمش عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن عن 
يا رسول اهللا مايل أراك تتوق يف قريش وتدعنا قال عندك شيء قلت نعم ابنة : علي رضي اهللا عنه قال قلت 

  ة قال إهنا ابنة أخي من الرضاعة رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن أيب بكر املقدمي محز

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حبر بن نصر نا بن وهب أخربين  - ١٥٣٩٢
محيد بن عبد  خمرمة عن أبيه قال مسعت عبد اهللا بن مسلم يقول مسعت حممد بن مسلم الزهري يقول مسعت

قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أين : الرمحن يقول مسعت أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم تقول 
أنت يا رسول اهللا عن ابنة محزة أو قيل ال ختطب ابنة محزة بن عبد املطلب قال إن محزة أخي من الرضاعة رواه 

  ن وهب مسلم يف الصحيح عن هارون األيلي وغريه عن ب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا بشر بن موسى نا احلميدي نا سفيان نا هشام  - ١٥٣٩٣
سلم أهنا قالت  يا رسول : بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أيب سلمة عن أم حبيبة زوج النيب صلى اهللا عليه و 

ت قلت تنكحها قال أحتبني ذلك قلت لست لك مبخلية اهللا هل لك يف درة بنت أيب سفيان قال فأفعل ماذا قال
وأحب من يشركين يف خري أخيت قال فإهنا ال حتل قلت فإنه قد بلغين أنك ختطب زينب بنت أيب سلمة فقال ابنة 
أم سلمة قلت نعم قال فواهللا لو مل تكن ربيبيت يف حجري ما حلت يل لقد ارضعتين وأباها ثويبة فال تعرضن على 

اخواتكن رواه البخاري يف الصحيح عن احلميدي وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام وقالوا  بناتكن وال



فيه عن هشام درة بنت أيب سلمة وكذلك قاله الزهري عن عروة وقال أنكح أخيت عزة وقال بعضهم عن 
  الزهري ارضعتين وأبا سلمة ثويبة 

أبو سعيد بن األعرايب نا احلسن بن حممد  أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ - ١٥٣٩٤
الزعفراين نا سعيد بن منصور نا بن املبارك حدثين موسى بن أيوب الغافقي حدثين عمي إياس بن عامر قال قال 

  ال تنكح من ارضعته امرأة أبيك وال امرأة ابنك وال امرأة أخيك : 

بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق نا أبو العباس حممد - ١٥٣٩٥
أنبأ مالك ح وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن 

بن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد اهللا بن عباس  سفيان نا بن قعنب وبن بكري وأبو الوليد عن مالك عن 
عن رجل كانت له امرأتان فارضعت إحدامها غالما وأرضعت األخرى جارية فقيل  سئل: رضي اهللا عنهما 

  يتزوج الغالم اجلارية فقال ال اللقاح واحد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حممد بن إسحاق نا معلى نا بن أيب  - ١٥٣٩٦
حيرم من الرضاع ما حيرم من : بن عتبة عن بن مسعود قال زائدة أخربين أشعث بن سوار عن حممد عن عبد اهللا 

النسب وروينا هذا املذهب من التابعني عن القاسم بن حممد وجابر بن زيد أيب الشعثاء وعطاء وطاوس وجماهد 
   ٢والزهري 

  باب من قال ال حيرم من الرضاع إال مخس رضعات

العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنبأ أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي نا أبو  - ١٥٣٩٧
الشافعي أنا مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ بنيسابور وأبو احلسني بن بشران وأبو احلسن حممد بن احلسن 

بن إسحاق البزاز ببغداد قالوا أنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن إسحاق الفاكهي نا أبو حيىي بن أيب مسرة نا 
بن الوليد األزرقي نا مالك بن أنس ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب  أمحد بن حممد 

نا حممد بن إسحاق الصغاين نا عبد اهللا بن يوسف نا مالك ح وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ نا أبو عبد اهللا 
 نا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن عبد حممد بن يعقوب نا حممد بن حجاج وحممد بن عبد السالم قاال
كان فيما أنزل اهللا من القرآن عشر رضعات : اهللا بن أيب بكر عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت 

معلومات حيرمن مث نسخن خبمس معلومات فتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهي فيما يقرأ من القرآن 
  مس معلومات حيرمن رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي ويف رواية بن يوسف خب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد نا إبراهيم بن أيب طالب نا حممد بن املثىن نا عبد  - ١٥٣٩٨
أنزل يف القرآن عشر رضعات : الوهاب قال مسعت حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

   تركن بعد خبمس أو خبمس معلومات رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن معلومات مث



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا  - ١٥٣٩٩
 القرآن نزل يف: الشافعي أنا سفيان عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا كانت تقول 

عشر رضعات معلومات حيرمن مث صرين إىل مخس حيرمن وكان ال يدخل على عائشة إال من استكمل مخس 
  رضعات 

أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو  - ١٥٤٠٠
بن عبد احلكم أنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة  قالوا أنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا

ال حترم املصة من الرضاعة وال : عن أبيه عن عبد اهللا بن الزبري حيدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  املصتان 

ن أخربين أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس األصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا أنس ب - ١٥٤٠١
سلم فقال : عياض  فذكره قال الربيع فقلت للشافعي رضي اهللا عنه أمسع بن الزبري من النيب صلى اهللا عليه و 

نعم وحفظ عنه وكان يوم تويف النيب صلى اهللا عليه و سلم بن تسع سنني قال الشيخ هو كما قال الشافعي رمحه 
ن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و اهللا إال أن بن الزبري رضي اهللا عنه إمنا أخذ هذا احلديث ع

  سلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس هو األصم نا حممد بن إسحاق نا أبو عبيد نا حيىي بن سعيد  - ١٥٤٠٢
  مثله : عن هشام بن عروة عن أبيه عن بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا حممد بن املؤمل بن احلسن بن عيسى نا الفضل بن حممد نا النفيلي  - ١٥٤٠٣
نا إمساعيل بن إبراهيم نا أيوب عن بن أيب مليكة عن عبد اهللا بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال 

مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب وغريه ال حترم املصة واملصتان رواه : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  عن إمساعيل بن إبراهيم بن علية 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال نا أبو العباس حممد بن  - ١٥٤٠٤
يعقوب نا العباس بن حممد الدوري نا سليمان بن داود اهلامشي نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن بن أيب 

مليكة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأيوب عن بن أيب مليكة عن بن الزبري عن عائشة عن النيب 
سلم قال أحدمها    ال حترم املصة وال املصتان وقال اآلخر ال حترم اإلمالجة واإلمالجتان : صلى اهللا عليه و 

نا أمحد بن جندة نا سعيد بن منصور نا إمساعيل  أخربنا أبو نصر بن قتادة نا أبو الفضل بن مخريويه - ١٥٤٠٥
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : بن إبراهيم نا أيوب عن أيب اخلليل عن عبد اهللا بن احلارث عن أم الفضل قالت 

و سلم يف بييت فجاءه أعرايب فقال كانت عندي امرأة فتزوجت عليها امرأة أخرى فزعمت امرأيت األوىل أهنا 
احلدثى رضعة أو رضعتني أو إمالجة أو إمالجتني فقال ال حترم اإلمالجة واإلمالجتان أو قال  أرضعت امرأيت

  الرضعة والرضعتان 



بن حيىي أنا املعتمر بن  - ١٥٤٠٦ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق نا إمساعيل بن قتيبة نا حيىي 
دخل أعرايب على النيب : بن احلارث عن أم الفضل قالت  سليمان عن أيوب حيدث عن أيب اخلليل عن عبد اهللا

سلم وهو يف بييت فقال يا نيب اهللا إين كانت يل امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأيت  صلى اهللا عليه و 
األوىل أهنا أرضعت امرأيت احلدثي رضعة أو رضعتني فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حترم اإلمالجة 

  ان رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي واإلمالجت

أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني القطان ببغداد نا إمساعيل بن حممد الصفار نا أبو البختري عبد  - ١٥٤٠٧
اهللا بن حممد نا أبو أسامة نا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أيب اخلليل عن عبد اهللا بن احلارث عن أم الفضل 

سلم قال رضي اهللا عنه ال حترم املصة أو املصتان أو الرضعة أو الرضعتان : ا حدثت أن النيب صلى اهللا عليه و 
سلمة عن قتادة    أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث بن أيب عروبة ومحاد بن 

 أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار نا متتام نا أبو سلمة نا مهام عن - ١٥٤٠٨
قتادة عن أيب اخلليل ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب نا حسني بن حممد القباين نا 
حممد بن مثىن نا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن صاحل أيب اخلليل عن عبد اهللا بن احلارث عن أم الفضل 

هل حترم الرضعة الواحدة قال ال هذا لفظ حديث هشام  يا نيب اهللا: أن رجال من بين عامر بن صعصعة قال 
وقال يف رواية مهام إن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن املصة الواحدة هل حترم قال ال رواه مسلم 

  يف الصحيح عن حممد بن مثىن وأخرجه من وجه آخر عن مهام 

باس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنبأ أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي نا أبو الع - ١٥٤٠٩
سلم أمر امرأة أيب حذيفة أن ترضع ساملا : الشافعي أنا مالك عن بن شهاب عن عروة  أن النيب صلى اهللا عليه و 

خبمس رضعات حيرم بلبنها ففعلت وكانت تراه ابنا وهذه القصة رواها يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة 
بن أيب محزة وعقيل بن خالد عن الزهري عن عروة عن عن عائشة وأم سلمة  رضي اهللا عنهما ورواها شعيب 

  عائشة رضي اهللا عنها 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال أنا علي بن عمر احلافظ نا حممد بن  - ١٥٤١٠
عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا إمساعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا معمر 

  ال حيرم دون مخس رضعات معلومات : عنها قالت 

أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن علي بن إبراهيم بن معاوية العطار النيسابوري نا أبو عبد  - ١٥٤١١
بو األحوص نا أشعث بن اهللا حممد بن يعقوب بن األخرم نا حيىي بن حممد وحممد بن إبراهيم قاال نا مسدد نا أ

سلم : سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب يف وجهه قلت يا رسول اهللا إنه أخي من الرضاعة قال 

مسلم يف الصحيح عن هناد بن السري عن أيب انظرن اخوانكن من الرضاعة فإمنا الرضاعة من اجملاعة رواه 
  األحوص وأخرجاه من حديث الثوري وشعبة عن أشعث 



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع  - ١٥٤١٢
جاج أظنه عن أيب هريرة رضي بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن احلجاج بن احل

ال حيرم من الرضاعة إال ما فتق األمعاء وكذلك رواه الزهري عن عروة عن احلجاج األسلمي عن : اهللا عنه قال 
  أيب هريرة رضي اهللا عنه موقوفا 

 وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه األصبهاين أنا علي بن عمر احلافظ نا عبد اهللا بن حممد بن عبد - ١٥٤١٣
العزيز نا عثمان بن أيب شيبة نا جرير ح قال علي وحدثنا أبو عثمان سعيد بن حممد بن أمحد الكرخي نا يوسف 

بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال كان عروة بن الزبري حيدث عن احلجاج بن  بن موسى نا جرير عن حممد 
ال حترم من الرضاعة املصة وال : لم قال احلجاج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

ا فتق األمعاء وقال عثمان ال حيرم إال ما فتق األمعاء من اللنب ورواه الزهري وهشام عن  املصتان وال حيرم إال م
  عروة موقوفا على أيب هريرة ببعض معناه 

افظ أنا أبو بكر حممد بن أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن املؤمل أنا أبو أمحد حممد بن حممد احل - ١٥٤١٤
مروان نا هشام بن عمار نا سعيد بن حيىي نا إمساعيل بن أيب خالد عن قيس عن املغرية بن شعبة قال قال رسول 

ا يا رسول اهللا وما الفيقة قال املرأة تلد فتحصر اللنب يف ثديها : اهللا صلى اهللا عليه و سلم  ال حترم الفيقة قلن
  املرتني فترضع هلا جارهتا املرة و

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو جعفر حممد بن حممد بن عبد اهللا البغدادي نا عبيد بن حممد  - ١٥٤١٥
الصنعاين نا حممد بن أيوب وعبد اهللا بن الصباح بن ضمرة قاال قرأنا على حممد بن حيىي املازين عن حنظلة بن أيب 

  ا زيد بن ثابت أن الرضعة والرضعتني والثالث ال حترم سئل سامل عن الرضعة حترم قال حدثن: سفيان قال 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال نا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا  - ١٥٤١٦
أن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه و : الشافعي أنا مالك عن نافع أن سامل بن عبد اهللا أخربه 

لم أرسلت به وهو يرضع إىل أختها أم كلثوم فأرضعته ثالث رضعات مث مرضت فلم ترضعه غري ثالث س
  رضعات فلم أكن أدخل على عائشة رضي اهللا عنها من أجل أن أم كلثوم مل تكمل يل عشر رضعات 

ه عائشة رضي أمرت ب: وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي  - ١٥٤١٧
اهللا عنها يرضع عشرا ألهنا أكثر الرضاع ومل تتم له مخسا فلم يدخل عليها ولعل ساملا ان يكون ذهب عليه قول 

  عائشة رضي اهللا عنها يف العشر الرضعات فنسخن خبمس معلومات 

عن نافع عن صفية وأخربنا أبو زكريا وأبو بكر قاال نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك  - ١٥٤١٨
أن حفصة أم املؤمنني رضي اهللا عنها أرسلت بعاصم بن عبد اهللا بن سعد إىل أختها : بنت أيب عبيد أهنا أخربته 

   ٣فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغري يرضع ففعلت وكان يدخل عليها 



  باب من قال حيرم قليل الرضاع وكثريه

د عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنا أبو سعيد بن األعرايب نا احلسن بن حممد أخربنا أبو حمم - ١٥٤١٩
كتبنا إىل إبراهيم بن يزيد قال سعيد شككنا هو : الزعفراين نا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة قال 

رضي اهللا  النخعي أو التيمي قال مطر هو النخعي يف الرضاع وكتب إلينا أن شرحيا حدث أن عليا وبن مسعود
عنهما قاال حيرم من الرضاع قليله وكثريه وقال كان يف كتابه أن أبا الشعثاء احملاريب حدث أن عائشة رضي اهللا 

  عنها قالت ال حترم اخلطفة وال اخلطفتان 

أخربنا أبو حازم احلافظ أنا أبو الفضل بن مخريويه أنا أمحد بن جندة نا سعيد بن منصور نا سفيان  - ١٥٤٢٠
سئل بن عمر رضي اهللا عنه عن شيء من أمر الرضاع فقال ال أعلم إال أن اهللا قد : رو بن دينار قال عن عم

حرم األخت من الرضاعة فقلت إن أمري املؤمنني بن الزبري يقول ال حترم الرضعة وال الرضعتان وال املصة وال 
   املؤمنني معك املصتان فقال بن عمر رضي اهللا عنه قضاء اهللا خري من قضائك وقضاء أمري

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عمرو بن مطر نا حيىي بن حممد نا عبيد اهللا بن معاذ نا أيب نا شعبة  - ١٥٤٢١
يقول ال : عن عمرو بن دينار مسع رجال قال البن عمر رضي اهللا عنه إن أمري املؤمنني بن الزبري رضي اهللا عنهما 

حرمت { عمر رضي اهللا عنه كتاب اهللا عز و جل أصدق من أمري املؤمنني  حترم الرضعة والرضعتان فقال بن
  } وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة { قرأ حىت بلغ } عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم 

بو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا احلسن بن مكرم نا أبو النضر نا أ - ١٥٤٢٢
أرسلين عطاء ورجال معي إىل عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه فسألناه عن املرأة ترضع : خيثمة نا أبو الزبري قال 

الصيب يف املهد أو اجلارية رضعة واحدة قال هي عليه حرام قال قلت فإن عائشة وبن الزبري يزعمان أنه ال 
  وقرأ آية الرضاعة حيرمها رضعتان وال ثالث قال كتاب اهللا أصدق من قوهلما 

أخربنا أبو القاسم عبد اخلالق بن علي املؤذن أنا أبو بكر حممد بن أمحد بن خنب نا حممد بن  - ١٥٤٢٣
يمان بن بالل عن يونس بن يزيد األيلي عن  إمساعيل نا أيوب بن سليمان حدثين أبو بكر بن أيب أويس عن سل

كان يقول قليل الرضاع وكثريه حيرم يف : اهللا بن عباس بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أن عبد 
  املهد قال بن شهاب يقول ال رضاع بعد حولني كاملني كذا يف هذه الرواية عن بن عباس 

وقد أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا نا أبو العباس حممد  - ١٥٤٢٤
اق الصغاين نا عفان بن مسلم نا وهيب نا إبراهيم بن عقبة أنه سأل عروة بن الزبري بن يعقوب نا حممد بن إسح

كانت عائشة رضي اهللا عنها ال حترم املصة وال املصتني وال حترم إال عشرا فصاعدا : عن املصة واملصتني قال 
ما قال بن الزبري وبن قال فأتيت سعيد بن املسيب فسألته عن الرضعة والرضعتني فقال أما اين ال أقول فيها ك

عباس رضي اهللا عنهم قال قلت كيف كانا يقوالن قال كانا يقوالن ال حترم املصة وال املصتان وال حترم دون 



عشر رضعات فصاعدا وكذلك رواه عبد العزيز بن حممد عن إبراهيم بن عقبة ورواية الزهري عن عروة أصح 
   ٤عباس رضي اهللا عنهما يف مذهبه أصح واهللا أعلم  يف مذهب عائشة رضي اهللا عنها ورواية عروة عن بن

  باب رضاع الكبري

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة أنا  - ١٥٤٢٥
رضي  احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين نا سفيان بن عيينة عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة

جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت إين أرى يف وجه : اهللا عنها قالت 
أيب حذيفة من دخول سامل علي قال أرضعيه قالت وهو رجل كبري فضحك وقال ألست أعلم أنه رجل كبري 

ا رأيت يف وجه أيب حذيفة بعد شيئا أكرهه رو اه مسلم يف الصحيح عن عمرو الناقد قالت فأتته بعد وقالت م
  وبن أيب عمر عن بن عيينة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا أمحد بن إبراهيم ح وأنا أبو احلسن  - ١٥٤٢٦
بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار أنا بن ملحان وهو أمحد بن إبراهيم بن ملحان نا حيىي بن بكري  علي بن أمحد 

نا الليث عن عقيل عن بن شهاب أنه قال أخربين عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها أن أبا حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة بن عبد مشس رضي اهللا عنه وكان ممن شهد بدرا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم تبىن ساملا 

المرأة من األنصار كما تبىن رسول اهللا صلى اهللا  وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو موىل
عليه و سلم زيد بن حارثة وكان من تبىن رجال يف اجلاهلية دعاه الناس ابنه وورث من مرياثه حىت أنزل اهللا يف 
ذلك ادعوهم آلبائهم هو اقسط عند اهللا فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم يف الدين ومواليكم فردوا إىل آبائهم 

يعلم أبوه كان موىل وأخا يف الدين فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي مث العامري وهي امرأة  فمن مل
يا رسول اهللا إنا كنا نرى ساملا ولدا وكان يأوي معي ومع أيب حذيفة يف : أيب حذيفة رضي اهللا عنهما فقالت 

يه يا رسول اهللا فقال رسول اهللا بيت واحد ويراين فضال وقد أنزل اهللا عز و جل فيهم ما علمت فكيف ترى ف
سلم أرضعيه فأرضعته مخس رضعات فكان مبنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة  صلى اهللا عليه و 
رضي اهللا عنها تأمر بنات أخيها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها مخس رضعات فيدخل 

 عليه و سلم أن يدخلن عليهن من الناس بتلك الرضاعة حىت عليها وأبت أم سلمة وسائر أزواج النيب صلى اهللا
يرضعن يف املهد وقلن لعائشة رضي اهللا عنها واهللا ما نرى لعلها رخصة لسامل من رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم دون الناس 

بن عيسى ثنا أبو  أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين أنا علي بن حممد - ١٥٤٢٧
فذكر احلديث : اليمان أخربين شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال أخربين عروة عن عائشة رضي اهللا عنها 

بطوله مبثله إال أنه قال فبذلك كانت عائشة رضي اهللا عنها تأمر بنات إخوهتا وبنات أخواهتا وقال وأبت أم 
يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس والباقي مثله سلمة وسائر أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم أن 

  رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري وعن أيب اليمان 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أمحد بن سلمة حدثين مسلم بن احلجاج  - ١٥٤٢٨
بن الليث بن سعد حدثين أيب عن جدي حدثين عقيل بن خالد عن بن شهاب قال  حدثين عبد امللك بن شعيب 

أخربين أبو عبيدة بن عبد اهللا بن زمعة أن أمه زينب بنت أيب سلمة أخربته أن أمها أم سلمة زوج النيب صلى اهللا 
أىب سائر أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة : عليه و سلم كانت تقول 

 ما نرى هذه إال رخصة أرخصها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لسامل خاصة فما هو بداخل وقلن لعائشة واهللا
علينا أحد هبذه الرضاعة وال رائينا أخرجه مسلم يف الصحيح هكذا قال الشافعي رمحه اهللا وإذا كان هذا لسامل 

  كبري ال حيرم خاصة فاخلاص ال يكون إال خمرجا من حكم العامة وال جيوز إال أن يكون رضاع ال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن علي بن إبراهيم بن معاوية قاال نا أبو  - ١٥٤٢٩
عبد اهللا حممد بن يعقوب نا علي بن احلسن اهلاليل نا عبد اهللا بن الوليد نا سفيان ح وأخربنا علي بن أمحد بن 

بن راشد التمار نا حممد بن كثري نا سفيان عن األشعث بن أيب الشعثاء  عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار نا حممد
دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعندي : عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

ا إخوانكن فإمنا الرضاعة من  رجل فقال يا عائشة من هذا فقلت أخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرن م
  ة رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن كثري وأخرجه مسلم من وجهني آخرين عن سفيان اجملاع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا إبراهيم  - ١٥٤٣٠
لشعثاء عن أبيه قال بن مرزوق نا أبو داود وبشر بن عمر ووهب بن جرير قالوا أنا شعبة عن أشعث بن أيب ا

دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعندي : مسعت مسروقا يقول مسعت عائشة رضي اهللا عنها تقول 
رجل فرأيت الكراهية يف وجهه فقلت يا رسول اهللا إنه أخي من الرضاعة قالت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

عة وقال فقال بشر يف حديثه انظروا ما إخوانكم أخرجه و سلم انظروا من تراضعون فإمنا الرضاعة من اجملا
  البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث شعبة 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه انا علي بن عمر احلافظ أنا احلسني بن إمساعيل نا  - ١٥٤٣١
أن : يه عن بن لعبد اهللا بن مسعود خالد بن أسلم نا النضر بن مشيل نا سليمان بن املغرية نا أبو موسى عن أب

رجال كان معه امرأته وهو يف سفر فولدت فجعل الصيب ال ميص فأخذ زوجها ميص لبنها وميجه حىت وجد طعم 
لبنها يف حلقه فأتى أبا موسى فذكر ذلك له فقال حرمت عليك امرأتك فأتى بن مسعود فقال أنت الذي تفيت 

  ى اهللا عليه و سلم ال رضاع إال ما شد العظم وأنبت اللحم هذا بكذا وكذا وقد قال رسول اهللا صل

يمان  - ١٥٤٣٢ وأخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا عبد السالم بن مطهر أن سل
ال رضاع إال : بن املغرية حدثهم عن أيب موسى عن أبيه عن بن لعبد اهللا بن مسعود عن عبد اهللا بن مسعود قال 

  شد العظم وأنبت اللحم فقال أبو موسى ال تسألونا وهذا احلرب فيكم  ما

يمان األنباري نا وكيع عن سليمان بن املغرية عن أيب موسى اهلاليل  - ١٥٤٣٣ قال أبو داود ونا حممد بن سل
  انشز العظم : عن أبيه عن بن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مبعناه وقال 



بن إمساعيل نا أبو هشام  - ١٥٤٣٤ أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ نا احلسني 
جاء رجل إىل أيب موسى فقال إن امرأيت ورم : الرفاعي نا أبو بكر بن عياش نا أبو حصني عن أيب عطية قال 

سعود فقال سألت أحدا ثديها فمصصته فدخل حلقي شيء سبقين فشدد عليه أبو موسى فأتى عبد اهللا بن م
غريي قال نعم أبا موسى فشدد علي فأتى أبا موسى فقال أرضيع هذا فقال أبو موسى ال تسألوين ما دام هذا 

احلرب فيكم أو قال بني أظهركم ورواه الثوري عن أيب حصني وزاد فيه عن عبد اهللا إمنا الرضاع ما أنبت اللحم 
  والدم 

 بن يوسف أنا أبو سعيد بن األعرايب نا الزعفراين نا عبد اهللا بن بكر عن وأخربنا أبو حممد عبد اهللا - ١٥٤٣٥
: سعيد عن جويرب عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سربة ومسروق بن األجدع أن عليا رضي اهللا عنه قال 

  ال رضاع بعد فصال هذا موقوف وقد روي مرفوعا 

عبيد الصفار نا أبو إمساعيل الترمذي نا بن أيب السري  أخربناه علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن - ١٥٤٣٦
نا عبد الرزاق أنا معمر عن جويرب عن الضحاك عن النزال بن سربة عن علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 

سلم  ال طالق إال بعد نكاح وال عتق قبل ملك وال رضاع بعد فصال وال وصال يف الصيام : صلى اهللا عليه و 
م إىل الليل قال عبد الرزاق قال سفيان ملعمر إن جويرب حدثنا هبذا احلديث ومل يرفعه قال معمر وال صمت يو

  وحدثنا به مرارا ورفعه 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا  - ١٥٤٣٧
بن عمر رضي اهللا عنهما وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن  جاء رجل إىل: مالك عن عبد اهللا بن دينار قال 

رضاعة الكبري فقال بن عمر جاء رجل إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال كانت يل وليدة وكنت أطؤها 
فعمدت امرأيت إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد واهللا أرضعتها فقال عمر أوجعها وائت جاريتك 

  اعة رضاعة الصغري إمنا الرض

وأخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد نا إمساعيل بن حممد الصفار نا احلسن بن علي  - ١٥٤٣٨
عمدت امرأة من األنصار : بن عفان نا بن منري عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنه قال 

الت إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك فانطلق الرجل إىل عمر إىل جارية لزوجها فأرضعتها فلما جاء زوجها ق
ا رجعت فأصبت جاريتك وأوجعت  رضي اهللا عنه فذكر ذلك له فقال له عمر رضي اهللا عنه عزمت عليك مل

  ظهر امرأتك ويف رواية عبد اهللا بن دينار عن بن عمر عن عمر رضي اهللا عنه فإمنا الرضاعة رضاعة الصغري 

ن بشران أنا إمساعيل الصفار ثنا بن عفان نا بن منري عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر وأخربنا ب - ١٥٤٣٩
  قال ال حيرم من الرضاع إال ما كان يف الصغر : رضي اهللا عنه أنه 

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن  - ١٥٤٤٠
   ٥ال رضاع إال ملن أرضع يف الصغر :  عنه أنه كان يقول بن عمر رضي اهللا



  باب ما جاء يف حتديد ذلك باحلولني

  } والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة { قال اهللا تبارك وتعاىل 

نا أمحد بن روح نا  أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ نا أبو روق اهلزاين - ١٥٤٤١
ال رضاع إال يف احلولني يف : سفيان عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر قال مسعت عمر رضي اهللا عنه يقول 

  الصغر 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس األصم أنا الربيع انا الشافعي أنا مالك عن حيىي بن  - ١٥٤٤٢
 رضاعة الكبري ما أراها إال حترم فقال بن مسعود رضي اهللا عنه أبصر سعيد أن أبا موسى رضي اهللا عنه قال يف

ال رضاعة إال ما كان يف : ما تفيت به الرجل فقال أبو موسى فما تقول أنت فقال بن مسعود رضي اهللا عنه 
ا كان هذا احلرب بني أظهركم هذا وإن كان مرسال فله شواهد  احلولني فقال أبو موسى ال تسألوين عن شيء م

  عن بن مسعود رضي اهللا عنه 

أخربنا أبو حازم احلافظ أنا أبو الفضل بن مخريويه أنا أمحد بن جندة نا سعيد بن منصور نا هشيم أنا  - ١٥٤٤٣
ا انشز العظم وأنبت اللحم ومبعناه رواه : مغرية عن إبراهيم عن عبد اهللا قال  ال رضاع إال ما كان يف احلولني م

  د مرسال يف احلولني حيىي بن سعيد عن بن مسعو

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث األصبهاين قاال أنا علي بن عمر احلافظ نا عبد  - ١٥٤٤٤
اهللا بن حممد بن عبد العزيز نا عثمان بن أيب شيبة نا طلحة بن حيىي عن يونس عن بن شهاب عن عبيد اهللا عن 

  ال رضاع بعد حولني كاملني : بن عباس رضي اهللا عنهم قال كان يقول 

أخربنا عمر بن أمحد العبدوي أنا أبو الفضل بن مخريويه أنا أمحد بن جندة نا سعيد بن منصور نا عبد  - ١٥٤٤٥
ما كان يف احلولني فإنه حيرم وإن كان مصة وإن : العزيز بن حممد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباس قال 

  كان بعد احلولني فليس بشيء 

أخربنا أبو حازم احلافظ أنا أبو الفضل بن مخريويه أنا أمحد بن جندة نا سعيد بن منصور نا سفيان  - ١٥٤٤٦
ال رضاع إال ما كان يف احلولني هذا هو الصحيح : عن عمرو بن دينار عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

  موقوف 

د بن عدي احلافظ قال مسعت عمر بن حممد وقد أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد املاليين أنا أبو أمح - ١٥٤٤٧
بن  الوكيل يقول أنا أبو الوليد بن برد األنطاكي نا اهليثم بن مجيل نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 

ال حيرم من الرضاع إال ما كان يف احلولني قال أبو : عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
باهليثم بن مجيل عن بن عيينة مسند أو غري اهليثم يوقف علي بن عباس رضي اهللا عنهما وروينا أمحد هذا يعرف 

  هذا التحديد باحلولني من التابعني عن سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري والشعيب 



نا  أخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي نا أمحد بن جندة نا سعيد بن منصور نا هشيم - ١٥٤٤٨
إذا ولدت املرأة لتسعة أشهر كفاها : داود بن أيب هند عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما أنه كان يقول 

من الرضاع أحد وعشرون شهرا وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثالثة وعشرون شهرا وإذا 
   ٦جل وضعت لستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعشرون شهرا كما قال اهللا عز و 

  باب شهادة النساء يف الرضاع

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب  - ١٥٤٤٩
بن أيب حسني نا عبد اهللا بن أيب مليكة عن  القاضي نا حممد بن كثري نا سفيان بن سعيد نا عبد اهللا بن عبد الرمحن 

اء جاءت فزعمت أهنا أرضعتهما يعين عقبة وامرأته قال فأتى النيب صلى اهللا أن امرأة سود: عقبة بن احلارث 
عليه و سلم فذكر ذلك له فأعرض وتبسم النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال وكيف وقد قيل رواه البخاري يف 

  الصحيح عن حممد بن كثري 

يلي أنا القاسم بن زكريا نا حممد بن أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنا أبو بكر اإلمساع - ١٥٤٥٠
الصباح وبن منيع وأبو كريب ويعقوب ودلويه قالوا أنا إمساعيل بن إبراهيم نا أيوب عن بن أيب مليكة عن عبيد 

تزوجت امرأة : بن أيب مرمي عن عقبة بن احلارث قال وقد مسعته من عقبة ولكين حلديث عبيد أحفظ قال 
 قد أرضعتكما فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت إين تزوجت فالنة بنت فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إين

فالن فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إين قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عين فجئته من قبل وجهه فقلت إهنا 
 كاذبة فقال وكيف وقد زعمت أهنا قد أرضعتكما دعها عنك رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا

  عن إمساعيل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو احلسني حممد بن أمحد بن متيم القنطري نا أبو قالبة نا أبو عاصم  - ١٥٤٥١
عن بن جريج ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أمحد بن جعفر بن محدان نا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب 

بن بن جريج عن  أنه تزوج أم حيىي بنت : أيب مليكة حدثين عقبة بن احلارث أو مسعته منه  نا حيىي بن سعيد عن 
أيب أهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأعرض 

عين فتنحيت مث ذكرته له فقال كيف وقد زعمت أهنا قد أرضعتكما فنهاه عنها لفظ حديث حيىي بن سعيد رواه 
  بخاري يف الصحيح عن أيب عاصم وعن علي بن عبد اهللا عن حيىي هكذا مدرجا ال

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا  - ١٥٤٥٢
أيب أهاب  أنه نكح أم حيىي بنت: عبد اجمليد عن بن جريج أخربين بن أيب مليكة أن عقبة بن احلارث أخربه 

فقالت أمة سوداء قد أرضعتكما قال فجئت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكرت ذلك له فأعرض فتنحيت 
فذكرت ذلك له فقال له كيف وقد زعمت أهنا أرضعتكما قال الشافعي إعراضه صلى اهللا عليه و سلم يشبه أن 

يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها وقد يكون مل يرها شهادة تلزمه وقوله كيف وقد زعمت أهنا أرضعتكما 
  قيل له أهنا أخته من الرضاعة وهذا معىن ما قلنا من أن يتركها ورعا ال حكما 



أخربنا أبو بكر األردستاين نا أبو نصر العراقي أنا سفيان اجلوهري نا علي بن احلسن نا عبد اهللا بن  - ١٥٤٥٣
رأته أتيا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وجاءت امرأة فقالت أن رجال وام: الوليد نا سفيان عن زيد بن أسلم 

إين أرضعتكما فأىب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن يأخذ بقوهلا فقال دونك امرأتك هذا مرسل وروي من 
  وجه آخر 

 أخربناه أبو حازم احلافظ أنا أبو الفضل بن مخريويه أنا أمحد بن جندة نا سعيد بن منصور نا هشيم - ١٥٤٥٤
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أتى يف امرأة : أنا بن أيب ليلى واحلجاج عن عكرمة بن خالد املخزومي 

شهدت على رجل وامرأته أهنا أرضعتهما فقال ال حىت يشهد رجالن أو رجل وامرأتان أخربنا أبو سعيد بن أيب 
جريج عن عطاء قال ال جتوز من النساء أقل عمرو نا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مسلم عن بن 

  من أربع 

وأما احلديث الذي أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنا أبو سهل بن زياد القطان نا إسحاق بن  - ١٥٤٥٥
بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن  يمان ح وأنا أبو احلسن علي  احلسن احلريب نا عفان نا معتمر بن سل

يمان قال مسعت حممد بن عثيم حيدث  إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا عبد اهللا بن عبد الوهاب نا املعتمر بن سل
بن البيلماين عن أبيه عن أيب عبيد قال  ا جيوز يف : عن حممد بن عبد الرمحن  سئل نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم م

ه احلجة حممد بن عثيم يرمى الرضاع من الشهود قال فقال رجل أو امرأة فهذا إسناد ضعيف ال نقوم مبثل
بالكذب وبن البيلماين ضعيف وقد اختلف عليه يف متنه فقيل هكذا وقيل رجل وامرأة وقيل رجل وامرأتان واهللا 

   ٧أعلم 

  باب الرضخ عند الفصال

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي من أصل مساعه نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حبر بن نصر بن  - ١٥٤٥٦
والين نا عبد اهللا بن وهب أنا عمرو بن احلارث والليث بن سعد وسعيد بن عبد الرمحن اجلمحي عن سابق اخل

هشام بن عروة عن أبيه عن احلجاج بن احلجاج األسلمي عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال وأخربنيه 
يا رسول اهللا ما : بيه أنه قال بن أيب الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبري عن حجاج بن حجاج األسلمي عن أ

سلم الغرة العبد واألمة وكذلك رواه أبو معاوية  يذهب عين مذمة الرضاع فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
وعبد اهللا بن إدريس عن هشام بن عروة إال أهنما قاال العبد أو األمة وقيل عن عروة عن حجاج بن حجاج بن 

سل م وقيل عنه عن حجاج بن أيب احلجاج عن أبيه والصواب احلجاج بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و 
   ٨احلجاج عن أبيه قاله البخاري 

  باب ما ورد يف اللنب يشبه عليه

أخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف الفقيه أنا بشر بن أمحد اإلسفرائيين أنا أبو جعفر أمحد بن احلسني  - ١٥٤٥٧
املديين نا سفيان يعين بن عيينة حدثين عمر بن حبيب عن رجل من بين  بن نصر احلذاء أنا علي بن عبد اهللا



من بين فالن أنت فقلت ال ولكنهم أرضعوين فقال مسعت : عتوارة ورمبا قال سفيان عن رجل من بين كنانة 
  عمر رضي اهللا عنه يقول إن اللنب يشبه عليه 

لثوري عن بن جريج عن عثمان بن أيب قال وثنا علي نا عبد الرمحن بن مهدي نا سفيان هو ا - ١٥٤٥٨
اللنب يشبه عليه ورواه عبد اهللا بن : سليمان عن شعيب بن خالد اخلثعمي عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال 

الوليد العدين عن الثوري هبذا اإلسناد قال جلست إىل عبد اهللا بن عمر فقال أهم ولدك مسعت عمر بن اخلطاب 
  يشبه عليه رضي اهللا عنه يقول إن الرضاع 

وأخربنا أبو احلسن نا بشر نا أبو جعفر احلذاء أنا علي بن املديين نا عبد الرمحن بن مهدي نا سفيان  - ١٥٤٥٩
  اللنب يشبه عليه وروي فيه حديث مرسل : عن هشام بن عروة عن عمر بن عبد العزيز قال 

علي اللؤلؤي نا أبو داود نا احلسن بن  أخربنا أبو بكر حممد بن حممد أنا أبو احلسني الفسوي نا أبو - ١٥٤٦٠
: الصباح نا إسحاق بن بنت داود بن أيب هند من خرب رجال عن هشام بن إمساعيل املكي عن زياد السهمي قال 

   ٩هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن تسترضع احلمقاء فإن اللنب يشبه هذا مرسل 

  باب ما جاء يف الغيلة

الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا أبو توبة نا حممد بن مهاجر عن أبيه  أخربنا أبو علي - ١٥٤٦١
ال تقتلوا أوالدكم سرا فإن : عن أمساء بنت يزيد بن السكن قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه 

بكر بن إسحاق الفقيه أنا إمساعيل بن قتيبة نا حيىي بن حيىي قال أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو  - ١٥٤٦٢
بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها عن جذامة بنت وهب  قرأت على مالك عن حممد بن عبد الرمحن 

لقد مهمت أن أهني عن الغيلة حىت ذكرت أن : األسدية أهنا قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
بن حيىي الرو   م وفارس يصنعون ذلك فال يضر أوالدهم رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حممد بن إسحاق الصغاين نا عبد اهللا  - ١٥٤٦٣
بن أمحد بن احلسن  بن يزيد ح وأخربنا أبو القاسم عبيد اهللا بن عمر الفقيه الفامي ببغداد أنا أبو علي حممد

الصواف نا بشر بن موسى نا أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن يزيد املقرئ نا حيوة أخربين عياش بن عباس عن أيب 
إن رجال جاء : النضر عن عامر بن سعد بن أيب وقاص أن أسامة بن زيد أخرب والده سعد بن أيب وقاص فقال له 

زل عن امرأيت فقال مل فقال شفقا على ولدها قال إن كان كذلك فال إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إين أع
  ما ضر ذلك فارس والروم رواه مسلم يف الصحيح عن بن منري وغريه عن املقرئ 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا  - ١٥٤٦٤
ي مان قال مسعت الركني قال أنبأين القاسم بن حسان عن عمه عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر أنا املعتمر بن سل



أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يكره الصفرة يعين اخللوق وتغيري الشيب : حرملة عن عبد اهللا بن مسعود 
 حمرمه قال يعين نتف الشيب وجر اإلزار والتختم بالذهب والضرب بالكعاب والتربج بالزينة وإفساد الصيب غري

   ١٠يوسف وحدثنا علي بن عبد اهللا ثنا املعتمر بإسناده ومعناه 

  باب ما ينهى عنه من إدغار الرضيع

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة أنا احلسن بن  - ١٥٤٦٥
عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن أم قيس بنت حمصن حممد بن الصباح الزعفراين نا سفيان بن عيينة عن الزهري 

سلم بابن يل وقد أعلقت عليه من العذرة فقال علي ما تدغرن : قالت  دخلت على النيب صلى اهللا عليه و 
أوالدكن هبذا العالق عليكن هبذا العود اهلندي فإن فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة ويلد به من ذات 

لصحيح عن علي بن عبد اهللا وغريه ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي وغريه كلهم عن اجلنب رواه البخاري يف ا
   ٦٠سفيان بن عيينة ورواه يونس بن يزيد عن بن شهاب الزهري وزاد فيه يعين الكست وقال بعضهم القسط 

  كتاب النفقات

 )١   

  باب وجوب النفقة للزوجة

اء مثىن وثالث ورباع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما فانكحوا ما طاب لكم من النس{ قال اهللا تبارك وتعاىل 
قال الشافعي ال يكثر من تعولوا إذا اقتصر املرء على واحدة وإن أباح له } ملكت أميانكم ذلك أدىن أال تعولوا 

  أكثر منها 

الثقفي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الفضل بن أيب نصر قال مسعت منصور بن إبراهيم  - ١٥٤٦٦
مسعت ثعلبا يقول يف قول الشافعي ذلك أدىن أال : يقول مسعت أبا عمر حممد بن عبد الواحد غالم ثعلب يقول 

  تعولوا أي ال يكثر عيالكم قال أحسن هو لغة 

وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال نا علي بن عمر احلافظ نا أبو  - ١٥٤٦٧
أمحد بن نصر نا عبيد بن حممد بن موسى الصديف نا عبد امللك بن شعيب بن الليث حدثين أيب عن طالب احلافظ 

ال : أبيه عن سعيد بن أيب هالل عن زيد بن أسلم يف قوله عز و جل  ذلك أدىن أال تعولوا قال ذلك أدىن أن 
  يكثر من تعولونه واحلديث يف سبب نزول هذه اآلية قد مضى يف كتاب النكاح 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه نا عثمان بن سعيد الدارمي نا حممد بن كثري  - ١٥٤٦٨
أن هندا قالت للنيب صلى اهللا عليه و سلم إن : العبدي أنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها 



ا يك فيك وولدك باملعروف رواه البخاري أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله قال خذي م
  يف الصحيح عن حممد بن كثري 

حدثنا الشيخ اإلمام أبو الطيب سهل بن حممد بن سليمان رمحه اهللا أنا إمساعيل بن جنيد بن أمحد  - ١٥٤٦٩
أن : السلمي أنا إبراهيم بن عبد اهللا البصري نا أبو عاصم النبيل عن حممد بن عجالن عن املقربي عن أيب هريرة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حث على الصدقة فجاء رجل فقال عندي دينار ح وأخربنا أبو بكر أمحد بن 
احلسن القاضي نا أبو العباس األصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن حممد بن عجالن عن سعيد 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا بن أيب سعيد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال جاء رجل إىل رسو
عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك 
ويف حديث أيب عاصم على زوجتك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم ويف 

سفيان يف روايته عن بن عجالن قال سعيد مث يقول أبو هريرة إذا حدث هبذا  حديث أيب عاصم أنت أبصر زاد
احلديث يقول ولدك أنفق علي إىل من تكلين تقول زوجتك أنفق علي أو طلقين يقول خادمك إىل من تكلين 

  أنفق علي أو بعين 

يم بن عبد اهللا العبسي أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر حممد بن عمر بن حفص الزاهد نا إبراه - ١٥٤٧٠
خري الصدقة ما : أنا وكيع عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

كان عن ظهر غىن واليد العليا خري من اليد السفلى وابدأ مبن تعول أخرجه البخاري يف الصحيح من حديث 
  األعمش 

أنا أمحد بن سلمان بن احلسن الفقيه ببغداد قال قرئ على حممد بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ - ١٥٤٧١
مسلمة الواسطي وأنا أمسع نا يزيد بن هارون أنا هبز بن حكيم بن معاوية القشريي حدثين أيب عن أبيه قال قلت 

ا نذر قال ائت حرثك أىن شئت غري أن ال تضرب الوجه وال تق:  بح وال يا رسول اهللا نساؤنا ما نأيت منها أم م
  هتجر إال يف البيت وأطعم إذا طعمت واكس إذا اكتسيت كيف وقد أفضى بعضكم إىل بعض 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك رمحه اهللا أنا عبد اهللا بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو  - ١٥٤٧٢
رو بن العاصي رضي اهللا شهدت عبد اهللا بن عم: داود نا شعبة عن أيب إسحاق قال مسعت وهب بن جابر يقول 

عنهما يف بيت املقدس وأتاه موىل له فقال إين أريد أن أقيم هذا الشهر ههنا يعين رمضان فقال له عبد اهللا هل 
تركت ألهلك ما يقوهتم فقال ال قال أما ال فارجع فدع هلم ما يقوهتم فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

   ٢من يقوت  سلم يقول كفى باملرء إمثا أن يضيع

  باب فضل النفقة على األهل

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري بطوس نا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري  - ١٥٤٧٣
بالبصرة نا جعفر بن حممد القالنسي نا آدم بن أيب إياس نا شعبة أخربين عدي بن ثابت قال مسعت عبد اهللا بن 



يه و سلم فقال عن النيب صلى اهللا يزيد األنصاري حيدث عن أيب  مسعود األنصاري فقلت أعن النيب صلى اهللا عل
املسلم إذا أنفق نفقة على أهله وهو حيتسبها كتبت له صدقة رواه البخاري يف الصحيح : عليه و سلم أنه قال 

  عن آدم وأخرجه مسلم من وجهني آخرين عن شعبة 

عبدان أنا أبو القاسم سليمان بن أمحد اللخمي ثنا بن أيب مرمي  أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن - ١٥٤٧٤
ثنا الفريايب ح قال وأنبأ سليمان ثنا معاذ بن املثىن نا بن كثري ح قال وأخربنا سليمان نا علي بن عبد العزيز نا 

بن سعد عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه  جاء : قال أبو نعيم قالوا نا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر 
النيب صلى اهللا عليه و سلم يعودين وأنا مبكة وهو يكره أن ميوت أحدنا باألرض اليت هاجر منها فقال يرحم اهللا 
عز و جل بن عفراء قلت يا رسول اهللا أوصي مبايل كله قال ال قلت فبالشطر قال ال قلت فبالثلث قال الثلث 

تدعهم عالة يتكففون الناس يف أيديهم وإنك مهما أنفقت والثلث كثري إنك إن تدع ورثتك أغنياء خري من أن 
ا ويضر  على أهلك من نفقة فإهنا صدقة حىت اللقمة ترفعها إىل يف امرأتك وعسى اهللا عز و جل أن ينفع بك قوم
بك آخرين ومل يكن له يومئذ إال ابنة رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم وحممد بن كثري وأخرجه مسلم من 

  عن سفيان الثوري  وجه آخر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا حممد بن أيوب وأبو املثىن وعثمان بن عمر  - ١٥٤٧٥
وحممد بن حممد بن حبان قالوا نا حممد بن كثري نا سفيان ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد نا 

بن زفر عن جماهد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و متام نا أبو حذيفة نا سفيان عن مزاحم 
دينار أعطيته مسكينا ودينار أعطيته يف رقبة ودينار أعطيته يف سبيل اهللا ودينار أنفقته على أهلك قال : سلم 

  الدينار الذي أنفقته على أهلك أعظم أجرا رواه مسلم يف الصحيح من حديث سفيان الثوري 

خربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق إمالء أنا يوسف بن يعقوب نا سليمان بن وأ - ١٥٤٧٦
حرب وعارم وأبو الربيع وحممد بن عبيد ومسدد وحممد بن أيب بكر قالوا نا محاد بن زيد نا أيوب عن أيب قالبة 

ر ينفقه الرجل دينار ينفقه على أفضل دينا: عن أيب أمساء عن ثوبان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
عياله دينار ينفقه الرجل على دابته يف سبيل اهللا دينار ينفقه الرجل على أصحابه يف سبيل اهللا قال أبو قالبة وبدأ 
بالعيال فأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يقوهتم اهللا وينفعهم به رواه مسلم يف الصحيح عن 

  أيب الربيع 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا سليمان بن أمحد بن أيوب اللخمي نا بن أيب مرمي نا  - ١٥٤٧٧
خريكم : الفريايب نا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

   ٣خريكم ألهله وأنا خريكم ألهلي واهللا أعلم 

  سنة باب حبس الرجل ألهله قوت



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو أمحد هو بن إسحاق احلافظ أنا أبو جعفر اخلثعمي نا عبد اهللا بن  - ١٥٤٧٨
أيش عندك يف القوت قلت ال شيء : سعيد األشج نا وكيع حدثين سفيان بن عيينة قال قال يل سفيان الثوري 

بن أوس عن عمر رضي اهللا عنه أن النيب صلى  قال مث ذكرت بعد حديثا حدثنا به معمر عن الزهري عن مالك
سلم كان يبيع خنل بين النضري وحيبس ألهله قوت سنتهم رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن  اهللا عليه و 

  سالم عن وكيع 

دعلج بن أمحد السجزي أنا أمحد بن إبراهيم بن  - ١٥٤٧٩ وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد 
فذكر : ىي بن بكري نا الليث عن عقيل عن بن شهاب أنه قال أخربين مالك بن أوس بن احلدثان ملحان نا حي

احلديث بطوله عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فيما أفاء اهللا على رسوله قال فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه 
مال اهللا رواه البخاري يف  و سلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا املال مث يأخذ ما بقي فيجعله جمعل

   ٤الصحيح عن بن بكري وغريه وأخرجه مسلم من حديث معمر وغريه 

  باب لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اهللا

قال الشافعي رضي اهللا عنه يف نفقة املقتر إهنا مد مبد النيب صلى اهللا عليه و سلم يف كل يوم من طعام البلد قال 
سلم يف دفعه إىل الذي أصاب أهله يف شهر وإ منا جعلت الفرض مدا بالداللة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

رمضان عرقا فيه مخسة عشر صاعا لستني مسكينا فكان ذلك مدا مدا لكل مسكني والعرق مخسة عشر صاعا 
مخسة عشر أو عشرين على ذلك يعمل ليكون أربعة أعراق وسقا ولكن الذي حدثه أدخل الشك يف احلديث 

  صاعا قال الشيخ يعين به ما 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنا أبو بكر بن جعفر املزكي نا حممد بن إبراهيم نا بن بكري نا مالك عن  - ١٥٤٨٠
يف قصة األعرايب الذي أصاب امرأته يف رمضان قال فأتى : عطاء بن عبد اهللا اخلرساين عن سعيد بن املسيب 

ى اهللا عليه و سلم بعرق متر فقال خذ هذا فتصدق به فذكره قال عطاء فسألت سعيدا كم يف رسول اهللا صل
  ذلك العرق من التمر قال ما بني مخسة عشر صاعا إىل عشرين 

وقد روينا من حديث األوزاعي عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة يف قصة  - ١٥٤٨١
أطعم ستني مسكينا قال ما أجد قال فأتى رسول اهللا صلى اهللا :  عليه و سلم املواقع قال فيها عن النيب صلى اهللا

عليه و سلم بعرق فيه مخسة عشر صاعا قال خذه فتصدق به أخربناه أبو عمرو األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي 
هكذا  أنا أمحد بن حممد بن منصور احلاسب نا احلكم بن موسى نا هقل عن األوزاعي حدثين الزهري فذكره

رواه عن األوزاعي مدرجا يف حديث الزهري عن محيد ورواه بن املبارك عن األوزاعي فجعل يف تقدير العرق 
يف رواية عمرو بن شعيب وذكرناه يف غري هذا املوضع قال الشافعي يف نفقة املوسر أهنا مدان قال وإمنا جعلت 

سلم يف فدية الكفارة لألذى مدين لكل أكثر ما فرضت مدين مدين ألن أكثر ما جعل النيب صلى اهللا ع ليه و 
  مسكني 



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم  - ١٥٤٨٢
أنا بن وهب أخربين مالك بن أنس عن عبد الكرمي اجلزري عن جماهد بن جرب عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن 

ا فآذاه القمل فأمره رسول اهللا صلى اهللا : نه كعب بن عجرة أ كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حمرم
عليه و سلم أن حيلق رأسه وقال صم ثالثة أيام أو أطعم ستة مساكني مدين مدين أو أنسك شاة أي ذلك فعلت 

وجه آخر عن عبد اجزأ عنك وكذلك رواه احلسني بن الوليد عن مالك جمودا وقد أخرجاه يف الصحيح من 
  الكرمي 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ نا أمحد بن حممد بن حيىي العطار بالبصرة  - ١٥٤٨٣
نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد نا حيىي بن ميان عن املنهال بن خليفة عن احلجاج بن أرطأة عن قتادة 

فرض المرأة وخادمها اثين عشر درمها للمرأة مثانية وللخادم أربعة : ه عن خالس عن علي رضي اهللا عنه أن
   ٥ودرمهان من الثمانية للقطن والكتان هذا إسناد ضعيف واهللا أعلم 

  باب الرجل ال جيد نفقة امرأته

ن أنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا أنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليما - ١٥٤٨٤
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : الشافعي أنا مسلم بن خالد عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر 

كتب إىل أمراء األجناد يف رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا 
  بنفقة ما حبسوا 

آخرين قالوا نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف - ١٥٤٨٥
سألت سعيد بن املسيب عن الرجل ال جيد ما ينفق على امرأته قال : الشافعي أنا سفيان عن أيب الزناد قال 

نة يفرق بينهما قال أبو الزناد قلت سنة قال سعيد سنة قال الشافعي والذي يشبه قول سعيد سنة أن تكون س
  من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ نا أبو بكر بن بالويه نا أمحد بن علي اخلزاز ح ونا أبو عبد الرمحن  - ١٥٤٨٦
السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال أنا علي بن عمر احلافظ نا عثمان بن أمحد السماك وعبد الباقي بن قانع 

علي قالوا نا أمحد بن علي اخلزاز نا إسحاق بن إبراهيم األودي نا إسحاق بن منصور نا محاد بن وإمساعيل بن 
  يف الرجل ال جيد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما : سلمة عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب 

اهللا عنه عن النيب قال ونا محاد بن سلمة عن عاصم بن هبدلة عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي  - ١٥٤٨٧
سلم    مبثله : صلى اهللا عليه و 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنا أبو حممد عبد الرمحن بن حيىي الزهري القاضي  - ١٥٤٨٨
ح وأنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن إسحاق البزاز أنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد  مبكة نا أبو حيىي بن أيب مسرة 



ق الفاكهي مبكة نا أبو حيىي عبد اهللا بن أمحد بن زكريا بن حيىي بن احلارث بن أيب مسرة املكي نا أبو بن إسحا
عبد الرمحن املقرئ نا سعيد بن أيب أيوب حدثين حممد بن عجالن عن زيد بن أسلم عن أيب صاحل عن أيب هريرة 

صدقة ما كان منها عن ظهر غىن واليد خري ال: رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
العليا خري من اليد السفلى وابدأ مبن تعول قال ومن أعول يا رسول اهللا قال امرأتك تقول أطعمين وإال فارقين 

خادمك يقول أطعمين واستعملين ولدك يقول إىل من تتركين هكذا رواه سعيد بن أيب أيوب عن بن عجالن 
الن عن املقربي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه وجعل آخره من قول أيب هريرة ورواه بن عيينة وغريه عن بن عج

  وكذلك جعله األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة 

بن سفيان نا  - ١٥٤٨٩ أخربناه أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن هو 
ين احلسن نا نصر بن علي نا أبو أسامة قاال نا األعمش عن أيب أبو بكر بن أيب شيبة نا أبو معاوية ح قال وأخرب

إن أفضل الصدقة ما ترك غين : صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
لقين واليد العليا خري من اليد السفلى وابدأ مبن تعول قال أبو هريرة رضي اهللا عنه تقول امرأتك أطعمين وإال فط

ويقول خادمك أطعمين وإال فبعين ويقول ولدك إىل من تكلين قالوا يا أبا هريرة هذا شيء تقوله من رأيك أو 
سلم قال ال بل هذا من كيسي أخرجه البخاري يف الصحيح عن عمر بن  من قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

{ أن تكون حامال قال اهللا تبارك وتعاىل  باب املبتوتة ال نفقة هلا إال ٦حفص بن غياث عن أبيه عن األعمش 
أخربنا أبو علي  - ١٥٤٩٠فجعل هلن نفقة بصفة } وإن كن أوالت محل فأنفقوا عليهن حىت يضعن محلهن 

الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا القعنيب عن مالك عن عبد اهللا بن يزيد موىل األسود بن سفيان 
أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها : عن فاطمة بنت قيس  عن أيب سلمة بن عبد الرمحن

وكيله بشعري فسخطته فقال واهللا ما لك علينا من شيء فجاءت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكرت ذلك 
ايب أعتدي له فقال هلا ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد يف بيت أم شريك مث قال إن تلك امرأة يغشاها أصح

يف بيت بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعني ثيابك وإذا حللت فآذنيين قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية 
بن أيب سفيان وأبا جهم خطباين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقه 

فكرهته فقال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل  وأما معاوية فصعلوك ال مال له انكحي أسامة بن زيد قالت
بن حيىي عن مالك    اهللا فيه خريا واغتبطت رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار نا بن ملحان نا حيىي بن بكري نا  - ١٥٤٩١
أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو الفضل بن إبراهيم املزكي نا أمحد ليث بن سعد حدثين عمران بن أيب أنس ح وأخربنا 

بن سلمة نا قتيبة بن سعيد نا الليث بن سعد عن عمران بن أيب أنس عن أيب سلمة أنه قال سألت فاطمة بنت 
أن زوجها املخزومي طلقها فأىب أن ينفق عليها فجاءت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قيس فأخربتين 

ربته فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال نفقة لك فانتقلي واذهيب إىل بن أم مكتوم فكوين عنده فإنه فأخ
  رجل أعمى تضعني ثيابك عنده رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد 



سعيد نا  أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق إمالء أنا أمحد بن سلمة نا قتيبة بن - ١٥٤٩٢
طلقها : يعقوب بن عبد الرمحن وعبد العزيز بن أيب حازم عن أيب حازم عن أيب سلمة عن فاطمة بنت قيس أنه 

زوجها يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان أنفق عليها نفقة دون فلما رأت ذلك قالت واهللا ألكلمن 
الذي يصلحين وإن مل يكن يل نفقة مل آخذ شيئا  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإن كانت يل نفقة أخذت

قالت فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ال نفقة لك وال سكىن رواه مسلم يف الصحيح عن 
  قتيبة وكذلك قاله حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة يف السكىن والنفقة مجيعا 

اهللا حممد بن يعقوب نا حممد بن شاذان نا علي بن حجر نا  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد - ١٥٤٩٣
أهنا كانت حتت رجل من بين خمزوم : إمساعيل بن جعفر عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن فاطمة بنت قيس 

فطلقها البتة فأرسلت إىل أهله تبتغي النفقة فقالوا ليست لك علينا نفقة فأتت النيب صلى اهللا عليه و سلم 
قال ليست لك عليه نفقة وعليك العدة فانتقلي إىل أم شريك مث قال إن أم شريك امرأة يدخل عليها فأخربته ف

إخوهتا من املهاجرين األولني فانتقلي إىل بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى ان وضعت ثوبك مل ير شيئا وال تفوتينا 
ين أنت عن أسامة قال فكأن أهلها بنفسك قالت فلما أحلت ذكرها رجال فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم فأ

كرهوا ذلك قالت ال واهللا ال أنكح إال الذي قال فنكحته قال حممد بن عمرو فحدثين حممد بن إبراهيم أن 
عائشة رضي اهللا عنها كانت تقول يا فاطمة اتقي اهللا فقد عرفت من أي شيء كان ذلك رواه مسلم يف 

  رضي اهللا عنها الصحيح عن علي بن حجر وغريه دون قول عائشة 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد الصفار نا بن ملحان نا حيىي نا الليث حدثين عقيل  - ١٥٤٩٤
بن خالد عن بن شهاب أنه قال أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن أن فاطمة بنت قيس وهي أخت الضحاك بن 

ثالثا فأمر وكيله هلا بنفقة فرغبت عنها فقال يل  أهنا كانت حتت أيب عمرو بن حفص فطلقها: قيس أخربته 
ا لك علينا من نفقة فجاءت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسألته عن ذلك فقال هلا صدق ونقلها  وكيله م

  إىل بن أم مكتوم فأنكر الناس عليها ما كانت حتدث من خروجها قبل أن حتل 

و بكر بن إسحاق وحممد بن يعقوب وحممد بن إبراهيم بن أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ نا أب - ١٥٤٩٥
الفضل قالوا نا أمحد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن رافع قال إسحاق أنا وقال بن رافع واللفظ له نا 

خرج مع : عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن املغرية 
ي رضي اهللا عنه إىل اليمن فأرسل إىل امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طالقها فأمر هلا عل

احلارث بن هشام وعياش بن أيب ربيعة بنفقة قاال واهللا ما لك من نفقة إال أن تكوين حامال فأتت النيب صلى اهللا 
ال نفقة لك واستأذنته يف اال نتقال فأذن هلا فقالت أين يا رسول اهللا قال إىل عليه و سلم فذكرت له قوهلما فقال 

سلم  بن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثياهبا عنده وال يراها فلما مضت عدهتا أنكحها النيب صلى اهللا عليه و 
أسامة بن زيد فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسأهلا عن هذا احلديث فحدثته به فقال مروان مل نسمع هبذا 

امرأة سنأخذ بالعصمة اليت وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة رضي اهللا عنها حني بلغها قول احلديث إال من 
} ال خترجوهن من بيوهتن وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة { مروان بيين وبينكم القرآن قال اهللا عز و جل 



اجعة فأي أمر حيدث بعد الثالث قالت هذا ملن كانت له مر} ال تدري لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا { حىت بلغ 
فكيف تقولون ال نفقة هلا إذا مل تكن حامال فعالم حتبسوهنا رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم 

  وعبد بن محيد 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا حممد بن خالد نا عبد الرزاق فذكر  - ١٥٤٩٦
ال نفقة لك إال أن تكوين : ال أنه قال يف احلديث فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال احلديث بإسناده إ

  حامال 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا  - ١٥٤٩٧
عبد الرمحن إىل فاطمة بنت جئت أنا وأبو سلمة بن : حممد بن كثري أنا سفيان عن أيب بكر بن أيب اجلهم قال 

قيس وقد أخرجت ابنة أخيها طهرا فقلنا هلا ما محلك على هذا قالت كان زوجي بعث إيل مع عياش بن أيب 
ربيعة بطالقي ثالثا يف غزوة جنران وبعث إيل خبمسة آصع من شعري ومخسة آصع من متر قالت فقلت أما يل نفقة 

سلم فقال كم طلقك فقلت ثالثا فقال صدق ال إال هذا قالت فجمعت على ثيايب فأتيت النيب  صلى اهللا عليه و 
نفقة لك اعتدي يف بيت بن أم مكتوم تضعني عنك ثيابك أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث عبد الرمحن بن 

  مهدي وأيب عاصم عن سفيان ورواية شعبة عن أيب بكر يف النفقة والسكىن مجيعا 

ظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا العباس بن الفضل األسفاطي نا زهري بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلاف - ١٥٤٩٨
حرب نا هشيم نا سيار وحصني ومغرية بن مقسم وأشعث وجمالد وداود وإمساعيل بن أيب خالد كلهم عن 

: الشعيب قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليها فقالت 
البتة قالت فخاصمته إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف السكىن والنفقة قالت فلم جيعل يل  طلقها زوجها

سكىن وال نفقة وأمرين أن اعتد يف بيت بن أم مكتوم رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب هكذا رواية 
قال هلا إمنا السكىن والنفقة على اجلماعة عن الشعيب ويف رواية جمالد عن الشعيب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  من كانت له املراجعة 

: أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد نا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب نا هشيم  - ١٥٤٩٩
  فذكر احلديث عن اجلماعة كما مضى وأتى هبذه الزيادة عن جمالد 

اطمة بنت قيس قال فاختصما إىل النيب صلى اهللا عليه و يف قصة ف: ويف رواية فراس عن الشعيب  - ١٥٥٠٠
يه رجعة فأمرها  سلم فقال رجل أو قال فقال الرجل قد طلقها ثالثا فقال إمنا السكىن والنفقة ملن كانت عل

  فاعتدت عند بن أم مكتوم 

مد الدوري نا أخربناه أبو احلسني بن بشران أنا أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار نا عباس بن حم - ١٥٥٠١
  فذكره : عبيد اهللا بن موسى أنا شيبان عن فراس عن الشعيب 



وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد نا إبراهيم بن أمحد نا احلسن بن علي احللواين نا  - ١٥٥٠٢
ثا فلم جيعل طلقين زوجي ثال: حيىي بن آدم نا حسن بن صاحل عن السدي عن البهي عن فاطمة بنت قيس قالت 

سلم سكىن وال نفقة رواه مسلم يف الصحيح عن احللواين ورواه غري حيىي بن آدم  يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  كما 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا العباس بن حممد نا شاذان أنا  - ١٥٥٠٣
رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لفاطمة  احلسن بن صاحل عن السدي عن البهي عن عائشة

يا فاطمة إمنا السكىن والنفقة ملن كان لزوجها عليها الرجعة كذا أتى به األسود بن عامر شاذان : بنت قيس 
بن عبد الرمحن عن فاطمة بنت قيس يف نفي النفقة  والصحيح هو األول قال الشيخ رواية اجلماعة عن أيب سلمة 

سلمة ويف رواية دون  السكىن وكذلك رواية عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن فاطمة ويف رواية بعضهم عن أيب 
الشعيب والبهي نفيهما مجيعا واختلف فيه على أيب بكر بن أيب اجلهم عن فاطمة واألشبه بسياق احلديث ان النيب 

سلم نفى النفقة وأذن هلا يف االنتقال لعلة ل ذكرها غريها على ما صلى اهللا عليه و  علها استحيت من ذكرها وقد 
قدمنا ذكرها يف كتاب العدد ومل يرد نفي السكىن أصال أال تراه صلى اهللا عليه و سلم مل يقل هلا اعتدي حيث 
شئت ولكنه حصنها حيث رضي إذ كان زوجها غائبا ومل يكن له وكيل حيصنها وأما قوله إمنا السكىن والنفقة 

عة فليس مبعروف يف هذا احلديث ومل يرد من وجه يثبت مثله وأما إنكار من أنكر على فاطمة ملن كانت عليه رج
  فإمنا هو لكتماهنا السبب يف نقلها 

وقد أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان  - ١٥٥٠٤
بن مهران عن أبيه قال أنا الشافعي أنا إبراهيم بن أيب حيىي عن عم قدمت املدينة فسألت عن : رو بن ميمون 

أعلم أهلها فدفعت إىل سعيد بن املسيب فسألته عن املبتوتة فقال تعتد يف بيت زوجها فقلت فأين حديث فاطمة 
بنت قيس فقال هاه ووصف انه تغيظ وقال فتنت فاطمة الناس كانت بلساهنا ذرابة فاستطالت على أمحائها 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن تعتد يف بيت بن أم مكتوم وكذلك رواه أبو معاوية الضرير عن فأمرها 
  عمرو بن ميمون 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا  - ١٥٥٠٥
كنت جالسا عند بن عباس رضي اهللا : املكي قال  أبو عتبة نا بقية نا حبيب بن صاحل حدثين حممد بن عباد

  عنهما إذ سأله رجل هل للمطلقة ثالثا نفقة فقلت ليس هلا نفقة فقال بن عباس أصبت يا بن أخي أنا معك 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال نا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا  - ١٥٥٠٦
ا مل : د عن بن جريج أخربين أبو الزبري عن جابر بن عبد اهللا أنه مسعه يقول الشافعي أنا عبد اجملي نفقة املطلقة م

  حترم فإذا حرمت فمتاع باملعروف 

ليست املبتوتة احلبلى منه يف شيء إال أنه ينفق : وقال أنا عبد اجمليد عن بن جريج قال قال عطاء  - ١٥٥٠٧
   ٧ نفقة هلا واهللا أعلم عليها من أجل احلبل فإذا كانت غري حبلى فال



  باب من قال هلا النفقة

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق نا يوسف بن  - ١٥٥٠٨
أن زوجها : يعقوب القاضي نا حممد بن كثري أنا سفيان نا سلمة بن كهيل عن الشعيب عن فاطمة بنت قيس 

 صلى اهللا عليه و سلم السكىن وال النفقة قال فذكرت ذلك إلبراهيم فقال إبراهيم طلقها ثالثا فلم ير هلا النيب
قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ال ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة هلا السكىن والنفقة حديث الشعيب 

روي موصوال أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث سفيان وحديث إبراهيم عن عمر رضي اهللا عنه منقطع وقد 
ا    موقوف

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث قاال أنا علي بن عمر احلافظ نا إبراهيم بن  - ١٥٥٠٩
محاد نا احلسني بن علي بن األسود نا حممد بن فضيل نا األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عمر بن اخلطاب 

س قال ال ندع كتاب اهللا لقول امرأة لعلها نسيت وكذلك رواه ملا بلغه قول فاطمة بنت قي: رضي اهللا عنه أنه 
أسباط بن حممد عن األعمش موقوفا ورواه أشعث عن احلكم ومحاد عن إبراهيم عن األسود عن عمر رضي اهللا 
  عنه قال فيه وسنة نبينا وأشعث بن سوار ضعيف وروي من وجه آخر عن عمر رضي اهللا عنه موصوال مسندا 

أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا علي بن عمر احلافظ نا أمحد بن حممد بن يوسف بن مسعدة نا  أخربنا - ١٥٥١٠
أمحد بن عصام بن عبد اجمليد نا حممد بن عبد اهللا األسدي وهو أبو أمحد الزبريي نا عمار بن رزيق عن أيب 

لشعيب حبديث فاطمة إسحاق قال كنت مع األسود بن يزيد جالسا يف املسجد األعظم ومعنا الشعيب فحدث ا
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل جيعل هلا سكىن وال نفقة فأخذ األسود كفا من حصى فحصبة : بنت قيس 

مث قال وحيك حتدث مبثل هذا قال عمر رضي اهللا عنه ال نترك كتاب اهللا وسنة نبينا صلى اهللا عليه و سلم لقول 
ال خترجوهن من بيوهتن وال خيرجن إال أن { النفقة قال اهللا تعاىل امرأة ال ندري حفظت أو نسيت هلا السكىن و

 ٤٧٦ص [ رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عمرو بن جبلة عن أيب أمحد وقد رواه } يأتني بفاحشة مبينة 
بن آدم عن عمار بن رزيق يف النقلة دون النفقة ومل يقل فيه وسنة نبينا وقد مضى ذكره يف كتاب العدد]   حيىي 

قال يل أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث قال علي بن عمر احلافظ هذا أصح من الذي قبله ألن هذا 
الكالم ال يثبت وحيىي بن آدم احفظ من أيب أمحد الزبريي وأثبت منه واهللا أعلم وقد تابعه قبيصة بن عقبة فرواه 

بن عمارة عن سلمة بن كهيل عن عبد اهللا بن  عن عمار بن رزيق مثل قول حيىي بن آدم سواء ورواه احلسن
اخلليل عن عمر رضي اهللا عنه قال فيه وسنة نبينا واحلسن بن عمارة متروك واألشبه مبا روينا عن عائشة رضي 
دون النفقة وهو  اهللا عنها وغريها يف اإلنكار على فاطمة بنت قيس أهنا إمنا أنكرت عليها النقلة من غري سبب 

به من اآلية قال الشافعي رضي اهللا عنه ما نعلم يف كتاب اهللا ذكر نفقة إمنا يف كتاب اهللا ذكر  األشبه مبا احتج
   ٦١السكىن واهللا أعلم 

  مجاع أبواب النفقة على األقارب

 )١   



  باب النفقة على األوالد

املولود له والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة وعلى { قال اهللا جل ثناؤه 
  } فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن { وقال } رزقهن وكسوهتن باملعروف 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار نا أمحد بن مهران األصبهاين نا  - ١٥٥١١
يا رسول اهللا إن أبا : لت عبيد اهللا بن موسى نا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أن هندا قا

سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئا قال خذي ما يكفيك وولدك باملعروف أخرجه 
  البخاري يف الصحيح من حديث سفيان الثوري وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن هشام بن عروة 

يه أنا أبو عمرو إمساعيل بن جنيد أخربنا أبو احلسن حممد بن حممد بن محزة بن أيب املعروف الفق - ١٥٥١٢
أن رسول اهللا صلى اهللا : السلمي أنا أبو مسلم البصري نا أبو عاصم عن بن عجالن عن املقربي عن أيب هريرة 

عليه و سلم حث على الصدقة فجاء رجل فقال عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه 
لى زوجتك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه ع

  قال أنت أبصر 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنا عبد اهللا بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا أبو اليمان ح  - ١٥٥١٣
بن أمحد بن قرقوب التمار هبمذان أنا إبراه يم بن احلسني نا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن علي 

أبو اليمان أخربين شعيب عن الزهري أنا عبد اهللا بن أيب بكر أن عروة بن الزبري أخربه أن عائشة زوج النيب 
سلم قالت  جاءتين امرأة ومعها ابنتان هلا تسألين فلم جتد عندي شيئا غري مترة واحدة : صلى اهللا عليه و 

مل تأكل منها شيئا مث قامت فخرجت وابنتيها فدخل علي النيب صلى فأعطيتها إياها فأخذهتا فشقتها بني ابنتيها و
سلم فحدثته حديثها فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم من ابتلى من البنات بشيء فأحسن إليهن كن  اهللا عليه و 

بكر له سترا من النار رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان ورواه مسلم عن عبد اهللا بن عبد الرمحن وأيب 
  بن إسحاق عن أيب اليمان 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد نا إبراهيم بن أيب طالب نا أبو كريب نا أبو  - ١٥٥١٤
يا رسول اهللا هل يل : أسامة نا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أيب سلمة عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت قلت 

ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إمنا هم بين قال نعم لك فيهم أجر ما أنفقت  أجر يف بين أيب سلمة انفق عليهم
باب ما  ٢عليهم رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب وأخرجه البخاري من وجه آخر عن هشام واهللا أعلم 

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن  - ١٥٥١٥} وعلى الوارث مثل ذلك { جاء يف قول اهللا عز و جل 
ن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي نا أمحد بن جندة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا أشعث عمر ب

  قال أي ال يضار } وعلى الوارث مثل ذلك { يف قوله : عن الشعيب وعمن حدثه عن بن عباس رضي اهللا عنه 



اء عن بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا عبد الرمحن بن احلسن نا إبرا - ١٥٥١٦ هيم بن احلسني نا آدم نا ورق
ال { قال يعين الوالدات املطلقات } والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني { يف قوله : أيب جنيح عن جماهد 
يقول وال يضار } وال مولود له بولده { يقول ال تأىب أن ترضعه ضرارا يشق على أبيه } تضار والدة بولدها 
فإن { قال يعين الويل من كان } وعلى الوارث مثل ذلك { ه أن ترضعه ليحزهنا بذلك الوالد بولده فيمنع أم

فال جناح { غري مسيئني يف ظلم أنفسهما وال إىل صبيهما دون احلولني } أرادا فصاال عن تراض منهما وتشاور 
سلمتم ما آتيتم  فال جناح عليكم إذا{ خيفة الضيعة على الصيب } عليهما وإن أردمت أن تسترضعوا أوالدكم 

ا ارضع الصيب } باملعروف    يعين حبساب م
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لكربى: كتاب  لبيهقي ا   سنن ا
البيهقي : املؤلف  بكر  و  أب بن موسى  بن علي  بن احلسني   أمحد 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي أنا أمحد بن جندة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن  - ١٥٥١٧
يب أن ينفقوا عليه أن عمر رضي اهللا عنه جرب عصبة ص: بن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن املسيب 

الرجال دون النساء ورواه ليث بن أيب سليم عن رجل عن بن املسيب أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه جرب عما 
  على رضاع بن أخيه وهو منقطع 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي أنا أمحد بن جندة نا سعيد بن منصور أنا عبد اهللا بن  - ١٥٥١٨
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أغرم ثالثة كلهم يرث الصيب أجر رضاعة هذا : عن معمر عن الزهري  املبارك

   ٣منقطع واهللا أعلم 

  باب نفقة األبوين

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو الطيب حممد بن عبد اهللا الشعريي نا حممش بن عصام نا حفص بن  - ١٥٥١٩
قال غزونا مع : مان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه انه عبد اهللا حدثين إبراهيم بن طه

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تبوك فمر بنا شاب نشيط يسوق غنيمة له فقلنا لو كان شباب هذا ونشاطه يف 
قلتم قلنا كذا وكذا قال  سبيل اهللا كان خريا له منها فانتهى قولنا حىت بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ما

أما أنه إن كان يسعى على والديه أو أحدمها فهو يف سبيل اهللا وإن كان يسعى على عيال يكفيهم فهو يف سبيل اهللا 
  وإن كان يسعى على نفسه فهو يف سبيل اهللا عز و جل 

علي بن دحيم نا أمحد  أخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة أنا أبو جعفر حممد بن - ١٥٥٢٠
مر هبم رجل فتعجبوا من : بن حازم نا علي بن حكيم نا شريك عن مغراء العبدي عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال 

خلقه فقالوا لو كان هذا يف سبيل اهللا فأتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إن كان 
هو يف سبيل اهللا وإن كان يسعى على ولد صغار فهو يف سبيل اهللا وإن كان يسعى يسعى على أبويه شيخني كبريين ف

  على نفسه ليغنيها فهو يف سبيل اهللا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس احملبويب أنا أمحد بن سيار نا حممد بن كثري ح وأخربنا أبو علي  - ١٥٥٢١
ود ثنا حممد بن كثري أنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمري الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو دا

سألت عائشة رضي اهللا عنها يف حجري يتيم فآكل من ماله فقالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن عمته أهنا 
ئشة رضي سلم إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه وقد قيل عن عمارة بن عمري عن أمه عن عا

  اهللا عنها 

حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر األصبهاين ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو  - ١٥٥٢٢
داود ثنا شعبة عن احلكم عن عمارة بن عمري عن أمه عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 



فكلوا من أمواهلم قال اإلمام أمحد رمحه اهللا ورواه محاد بن أيب سليمان عن ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه : 
  إبراهيم عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها وزاد فيه إذا احتجتم إليه وهو منكر قاله أبو داود السجستاين 

محاد بن أمحد القاضي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو عبد الرمحن حممد بن حممود احلافظ مبرو نا  - ١٥٥٢٣
نا حممد بن علي بن احلسن بن شقيق قال مسعت أيب يقول أنا أبو محزة عن إبراهيم الصائغ عن محاد عن إبراهيم عن 

إن أوالدكم هبة اهللا لكم يهب ملن : األسود عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ر فهم وأمواهلم لكم إذا احتجتم إليها يشاء إناثا ويهب ملن يشاء الذكو

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو بكر حممد بن عبد اهللا اجلراحي مبرو نا حيىي بن ساسويه نا عبد  - ١٥٥٢٤
الكرمي السكري نا وهب بن زمعة أنا سفيان بن عبد امللك قال سألت عبد اهللا بن املبارك عن حديث عائشة رضي 

وأمواهلم لكم إذا احتجتم إليها فقال حدثين به سفيان عن محاد عن إبراهيم عن األسود عن عائشة فهم : اهللا عنها 
قال سفيان وهذا وهم من محاد قال عبد اهللا سألت أصحاب سفيان عن هذا احلديث فلم حيفظوا قال عبد اهللا وهذا 

يخ وقد روي عن األعمش عن من حديثه عن عمارة بن عمري ليس فيه األسود وليس فيه إذا احتجتم قال الش
  إبراهيم عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها دون هذه اللفظة وهو هبذا اإلسناد غري حمفوظ 

أخربناه اإلمام أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم اإلسفرائيين أنا حممد بن حممد بن رزمويه نا أبو  - ١٥٥٢٥
أنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة رضي زكريا حيىي بن حممد النسوي نا حيىي بن حيىي 

إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه وكذلك : اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
رواه يعلى بن عبيد عن األعمش واهللا أعلم وروي عن مطر عن احلكم عن إبراهيم عن شريح عن عائشة رضي اهللا 

  عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وليس مبحفوظ 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنا أبو حممد عبد اهللا بن إسحاق بن اخلرساين نا عبد الرمحن بن  - ١٥٥٢٦
حممد بن منصور نا حيىي بن سعيد القطان نا عبيد اهللا بن األخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا 

إن أيب يريد أن جيتاح مايل قال أنت ومالك لوالدك إن أطيب ما أكلتم : ى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أت
  من كسبكم فكلوه هنيئا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ نا أبو العباس حممد بن يعقوب نا حممد بن إسحاق أنا عفان بن مسلم حدثين  - ١٥٥٢٧
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يزيد بن زريع نا حبيب املعلم 

  إن يل ماال وولدا وأن والدي يريد أن جيتاح مايل فقال أنت ومالك ألبيك إن أوالدكم من أطيب كسبكم : 

نا يزيد بن زريع وأخربنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا حممد بن املنهال  - ١٥٥٢٨
يا رسول اهللا إن يل ماال وولدا وإن والدي جيتاح مايل : بإسناده حنوه أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  قال أنت ومالك لوالدك إن أوالدكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أوالدكم 



أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن يعقوب - ١٥٥٢٩
يا رسول اهللا إن يل ماال وعياال وإن : عيينة عن حممد بن املنكدر أن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

أليب ماال وعياال يريد أن يأخذ مايل فيطعمه عياله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنت ومالك ألبيك هذا 
  طع وقد روي موصوال من أوجه أخر وال يثبت مثلها منق

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر أمحد بن كامل القاضي نا أمحد بن سعيد اجلمال نا عبد اهللا بن  - ١٥٥٣٠
 يا رسول اهللا فذكره قال الشيخ رمحه اهللا من: نافع الصائغ حدثين املنكدر بن حممد عن أبيه عن جابر أن رجال قال 

زعم أن مال الولد ألبيه احتج بظاهر هذا احلديث ومن زعم أن له من ماله ما يكفيه إذا احتاج إليه فإذا استغىن عنه 
مل يكن لألب من ماله شيء احتج باألخبار اليت وردت يف حترمي مال الغري وانه لو مات وله بن مل يكن لألب من ماله 

  كله  إال السدس ولو كان أبوه ميلك مال ابنه حلازه

كل أحد أحق مباله من والده وولده والناس أمجعني : ويروى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال  - ١٥٥٣١
أخربناه أبو عبد الرمحن السلمي أنا أبو احلسن الكارزي نا علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد نا هشيم أنا عبد الرمحن 

   عليه و سلم بذلك بن حيىي عن حيان بن أيب جبلة عن النيب صلى اهللا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف  - ١٥٥٣٢
السوسي قالوا نا أبو العباس بن يعقوب نا حممد بن إسحاق الصغاين أنا الفيض بن وثيق عن املنذر بن زياد الطائي نا 

قال حضرت أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه فقال له رجل يا خليفة : ن أيب حازم إمساعيل بن أيب خالد عن قيس ب
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذا يريد أن يأخذ مايل كله وجيتاحه فقال أبو بكر رضي اهللا عنه إمنا لك من ماله 

 عليه و سلم أنت ومالك ما يكفيك فقال يا خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أليس قال رسول اهللا صلى اهللا
ألبيك فقال أبو بكر رضي اهللا عنه أرض مبا رضي اهللا به ورواه غريه عن املنذر بن زياد وقال فيه إمنا يعين بذلك 

بسم اهللا الرمحن الرحيم رب يسر وأعن يا كرمي وصلى اهللا على سيدنا ]  ٢ص [ النفقة واملنذر بن زياد ضعيف 
   ٤حممد وآله وصحبه وسلم 

  ن أحق منهما حبسن الصحبةباب م

أخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح بالكوفة ثنا أبو جعفر بن دحيم ثنا حممد بن حسني بن أيب  - ١٥٥٣٣
احلنني ثنا أبو غسان ثنا حممد بن طلحة عن عبد اهللا بن شربمة عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير عن أيب هريرة أن 

يا رسول اهللا أي الناس أحق مين حبسن الصحبة قال أمك قال مث من : لم قال رجال سأل النيب صلى اهللا عليه و س
  قال مث أمك قال مث من قال مث أمك قال مث من قال مث أبوك أخرجاه يف الصحيح من حديث بن شربمة 

اهللا  أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد - ١٥٥٣٤
يا رسول اهللا من أبر قال أمك قال قلت مث من : الكجي ثنا األنصاري ثنا هبز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت 

   ٥قال مث أمك قال قلت مث من قال مث أمك قال قلت مث من قال مث أباك مث األقرب فاألقرب 



  تتزوجباب األبوين إذا افترقا ومها يف قرية واحدة فاألم أحق بولدها ما مل 

 - ١٥٥٣٥وكانوا صغارا فإذا بلغ أحدهم سبع أو مثان سنني وهو يعقل خري بني أبيه وأمه وكان عند أيهما أختار 
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة 

هالل بن أيب ميمونة عن أيب ميمونة عن أيب هريرة ح وأنا أبو بكر بن عن زياد بن سعد قال أبو حممد أظنه عن 
احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان األصبهاين أنبأ أبو يعلى املوصلي ثنا هارون بن معروف ثنا سفيان بن عيينة 

و سلم خري غالما بني أن النيب صلى اهللا عليه : عن زياد بن سعد عن هالل بن أيب ميمونة عن أبيه عن أيب هريرة 
  أبيه وأمه 

وأخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا  - ١٥٥٣٦
حيىي بن جعفر أنبأ الضحاك يعين بن خملد أبا عاصم ح وأنا أبو علي الروذباري الفقيه أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو 

سن بن علي ثنا عبد الرزاق وأبو عاصم عن بن جريج أخربين زياد عن هالل بن أسامة أن أبا ميمونة داود ثنا احل
سليم موىل من أهل املدينة رجل صدق قال بينما أنا جالس مع أيب هريرة جاءت امرأة فارسية معها بن هلا فادعياه 

ذهب بابين فقال أبو هريرة استهما عليه وقد طلقها زوجها فقالت يا أبا هريرة رطنت بالفارسية زوجي يريد أن ي
: ورطن هلا بذلك فجاء زوجها فقال من حياقين يف ولدي فقال أبو هريرة اللهم أين ال أقول هذا إال أين مسعت امرأة 

جاءت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا قاعد عنده فقالت يا رسول اهللا إن زوجي يريد أن يذهب بابين وقد 
بئر أيب عنبة وقد نفعين فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم استهما عليه فقال زوجها من حياقين يف ولدي سقاين من 

فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به لفظ حديث 
  الروذباري وحديث بن بشران أقصر منه واملعىن واحد 

ا أبو احلسني بن بشران وأبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد قاال أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار أخربن - ١٥٥٣٧
ثنا سعدان ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا سعدان بن نصر ثنا وكيع بن 

جاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا : أيب هريرة قال اجلراح ثنا علي بن املبارك عن حيىي بن أيب كثري عن أيب ميمونة عن 
عليه و سلم قد طلقها زوجها فأرادت أن تأخذ ولدها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استهما فقال الرجل 

  من حيول بيين وبني ولدي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لالبن اختر أيهما شئت فاختار أمه فذهبت به 

ربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ احلسن بن علي بن زياد ثنا إبراهيم بن أخ - ١٥٥٣٨
أنه أسلم وأبت امرأته أن : موسى ثنا عيسى بن يونس ثنا عبد احلميد بن جعفر حدثين أيب حدثين رافع بن سنان 

فع ابنيت فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم تسلم فأتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت ابنيت وهي فطيم وقال را
لرافع أقعد ناحية وقال المرأته أقعدي ناحية قال وأقعد الصبية بينهما مث قال ادعواها فمالت الصبية إىل أمها فقال 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم اللهم اهدها فمالت إىل أبيها فأخذها رافع بن سنان جد عبد احلميد بن جعفر 

نا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ أخرب - ١٥٥٣٩
خريين علي رضي اهللا عنه بني أمي وعمي مث قال : بن عيينة عن يونس بن عبد اهللا اجلرمي عن عمارة اجلرمي قال 

  ألخ يل أصغر مين وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا خلريته 



مثله وقال يف احلديث وكنت : قال الشافعي قال إبراهيم عن يونس عن عمارة عن علي رضي اهللا عنه  - ١٥٥٤٠
بن سبع أو مثان سنني وروى الشافعي يف القدمي وليس ذلك يف مسموعنا عن سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن 

ن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه خري غالما جابر عن إمساعيل بن عبيد اهللا بن أيب املهاجر عن عبد الرمحن بن غنم أ
  بني أبيه وأمه باب األم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إىل جدته 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن حممد بن عبدوس العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا  - ١٥٥٤١
ين أبو عمرو األوزاعي حدثين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حممود بن خالد الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم حدث

يا رسول اهللا إن ابين هذا كان بطين له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء : عبد اهللا بن عمرو أن امرأة قالت 
  وإن أباه طلقين وأراد أن ينزعه مين فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنت أحق به ما مل تنكحي 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمرو عثمان بن حممد بن بشر ثنا  - ١٥٥٤٢
إمساعيل بن إسحاق ثنا إمساعيل بن أيب أويس وعيسى بن ميناء قاال ثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء 

قضى أبو بكر الصديق على عمر بن اخلطاب رضي اهللا : يقولون الذين ينتهى إىل قوهلم من أهل املدينة أهنم كانوا 
  عنهما جلدة ابنه عاصم بن عمر حبضانته حىت يبلغ وأم عاصم يومئذ حية متزوجة 

وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا حيىي  - ١٥٥٤٣
كانت عند عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه امرأة من :  بن سعيد عن القاسم بن حممد قال بن بكري ثنا مالك عن حيىي

األنصار فولدت له عاصم بن عمر مث فارقها عمر رضي اهللا عنه فركب يوما إىل قباء فوجد ابنه يلعب بفناء املسجد 
 حىت أتيا أبا بكر الصديق رضي اهللا فأخذ بعضده فوضعه بني يديه على الدابة فأدركته جدة الغالم فنازعته إياه فأقبال

  عنه فقال عمر ابين وقالت املرأة ابين فقال أبو بكر رضي اهللا عنه خل بينها وبينه فما راجعه عمر الكالم 

وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن احملمودي املروزي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن علي احلافظ  - ١٥٥٤٤
أن عمر رضي اهللا عنه طلق أم عاصم فكان يف : حيىي بن سعيد عن جمالد عن عامر عن مسروق ثنا أبو موسى عن 

حجر جدته فخاصمته إىل أيب بكر رضي اهللا عنه فقضى أن يكون الولد مع جدته والنفقة على عمر رضي اهللا عنه 
  وقال هي أحق به 

قوب أنبأ العباس بن الوليد أنبأ بن شعيب أخربين وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يع - ١٥٥٤٥
أن : بن هليعة احلضرمي عن عمر بن عبد اهللا موىل غفرة أنه أخربه عن زيد بن إسحاق بن جارية األنصاري أنه أخربه 

عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حني خاصم إىل أيب بكر رضي اهللا عنه يف ابنه فقضى به أبو بكر رضي اهللا عنه ألمه 
   ٦قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال توله والدة عن ولدها  مث

  باب اخلالة أحق باحلضانة من العصبة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد اهللا بن  - ١٥٥٤٦
اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ذي القعدة فأىب أهل : موسى ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن الرباء قال 



مكة أن يدعوه يدخل مكة حىت قاضاهم على أن يقيم هبا ثالثة أيام فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه 
 قال أنا حممد رسول اهللا فقالوا ال نقر هبذا ولو نعلم أنك رسول اهللا ما منعناك شيئا ولكن أنت حممد بن عبد اهللا

رسول اهللا وأنا حممد بن عبد اهللا يا علي إمح رسول اهللا قال واهللا ال أحموك أبدا فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم الكتاب وليس حيسن يكتب مكان رسول اهللا فكتب هذا ما قاضى عليه حممد بن عبد اهللا أن ال يدخل مكة 

أهلها أحدا أراد أن يتبعه وأن ال مينع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم السالح إال السيف يف القراب وأن ال خيرج من 
هبا فلما دخلها ومضى األجل أتوا عليا رضي اهللا عنه فقالوا قل لصاحبك فليخرج عنا فقد مضى األجل فخرج 

ذ بيدها وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتبعتهم ابنة محزة فنادت يا عم يا عم فتناوهلا علي رضي اهللا عنه فأخ
لفاطمة عليها السالم دونك فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي اهللا عنهم فقال علي أنا أخذهتا وهي 
بنت عمي قال جعفر ابنة عمي وخالتها حتيت وقال زيد ابنة أخي فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خلالتها 

ه أنت مين وأنا منك وقال جلعفر رضي اهللا عنه أشبهت خلقي وخلقي وقال اخلالة مبنزلة األم وقال لعلي رضي اهللا عن
وقال لزيد رضي اهللا عنه أنت أخونا وموالنا رواه البخاري يف الصحيح عن عبيد اهللا بن موسى هكذا رواه عبيد اهللا 

بن  بن موسى عن إسرائيل مدرجا وروى إمساعيل بن جعفر عن إسرائيل قصة ابنة محزة عن أيب إسحاق عن هانئ
هانئ وهبرية عن علي رضي اهللا عنه وكذلك رواها عبيد اهللا بن موسى مرة أخرى منفردة ورواه زكريا بن أيب زائدة 

  وغريه عن أيب إسحاق 

كما أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا عبد اهللا بن  - ١٥٥٤٧
موسى ثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة حدثين أيب وغريه عن أيب إسحاق عن الرباء قال  حممد بن أيب مرمي ثنا أسد بن

أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبكة ثالثة أيام يف عمرة القضاء فلما كان اليوم الثالث قالوا لعلي بن أيب : 
  فقال نعم فخرج  طالب رضي اهللا عنه إن هذا آخر يوم من شرط صاحبك فمره فليخرج فحدثه بذلك

: قال أبو إسحاق وحدثين هانئ بن هانئ وهبرية بن يرمي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال  - ١٥٥٤٨
فاتبعتهم ابنة محزة تنادي يا عم يا عم فتناوهلا علي رضي اهللا عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السالم دونك ابنة 

حارثة وجعفر بن أيب طالب رضي اهللا عنهم فقال علي رضي اهللا عنه أنا عمك فحملتها فاختصم فيها علي وزيد بن 
أخذهتا وبنت عمي وقال جعفر بنت عمي وخالتها عندي وقال زيد ابنة أخي فقضى هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

 خلقا وخلقا سلم خلالتها وقال اخلالة مبنزلة األم وقال لزيد أنت أخونا وموالنا فحجل وقال جلعفر أنت أشبههم يب
فحجل وراء حجل زيد مث قال يل أنت مين وأنا منك فحجلت وراء حجل جعفر قال وقلت للنيب صلى اهللا عليه و 
سلم أال تتزوج بنت محزة قال أهنا ابنة أخي من الرضاعة وحيتمل أن تكون رواية أيب إسحاق عن الرباء يف قصة ابنة 

ي رضي اهللا عنه أمت من ذلك كما روينا فقصة احلجل يف روايتهما محزة خمتصرة كما روينا مث رواها عنهما عن عل
دون رواية الرباء واهللا أعلم وروينا هذه القصة أيضا عن حممد بن نافع بن عجري عن أبيه عن علي بن أيب طالب 

  رضي اهللا عنه 

شعراين ثنا إبراهيم بن حدثناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن املؤمل ثنا الفضل بن حممد ال - ١٥٥٤٩
محزة ثنا عبد العزيز بن حممد عن يزيد بن اهلاد عن حممد بن نافع بن عجري عن أبيه نافع عن علي بن أيب طالب رضي 

يف قصة بنت محزة قال فقال جعفر رضي اهللا عنه أنا أحق هبا فإن خالتها عندي فقال رسول اهللا صلى اهللا : اهللا عنه 



فأقضي هبا جلعفر فإن خالتها عنده وإمنا اخلالة أم هكذا حدثناه وكذلك رواه حممد بن حيىي عليه و سلم أما اجلارية 
الذهلي عن إبراهيم بن محزة وكذلك رواه عبد العزيز بن عبد اهللا عن عبد العزيز بن حممد وهو يف كتاب سنن أيب 

د عن يزيد بن اهلاد عن حممد بن داود عن العباس بن عبد العظيم عن عبد امللك بن عمرو عن عبد العزيز بن حمم
إبراهيم عن نافع بن عجري عن أبيه عن علي رضي اهللا عنه واهللا أعلم والذي عندنا أن األول أصح وكذلك رواه 

  األويسي عن عبد العزيز بن حممد 

  مجاع أبواب نفقة املماليك

 )٧   

  باب ما على مالك اململوك من طعام اململوك وكسوته

عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حممد بن إمساعيل بن مهران ثنا أبو أخربنا أبو  - ١٥٥٥٠
الطاهر أنبأ بن وهب أخربين عمرو بن احلارث أن بكري بن األشج حدثه عن العجالن موىل فاطمة عن أيب هريرة عن 

ف من العمل ما ال يطيق رواه مسلم للمملوك طعامه وكسوته وال يكل: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
  يف الصحيح عن أيب الطاهر 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان  - ١٥٥٥١
اهللا  بن عيينة عن حممد بن عجالن عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن عجالن أيب حممد عن أيب هريرة أن رسول

  للمملوك طعامه وكسوته باملعروف وال يكلف من العمل إال ما يطيق : صلى اهللا عليه و سلم قال 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا موسى بن إسحاق القاضي األنصاري ثنا عمر  - ١٥٥٥٢
بيه ح وحدثنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو بن أيب الرطيل ثنا عبد الرمحن بن عبد امللك بن سعيد بن أجبر عن أ

علي احلسني بن علي احلافظ أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا بن حممد بن أيوب املخرمي ثنا سعيد بن حممد اجلرمي ثنا عبد 
كنا جلوسا : الرمحن بن عبد امللك بن سعيد بن أجبر عن أبيه عن طلحة بن مصرف عن خيثمة بن عبد الرمحن قال 

اهللا بن عمرو إذ جاء قهرمان له فدخل فقال أعطيت الرقيق قوهتم قال ال قال فانطلق وأعطهم وقال قال  عند عبد
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كفى باملؤمن إمثا أن حيبس عنده عمن ميلك قوته رواه مسلم يف الصحيح عن سعيد 

   ٨بن حممد اجلرمي 

  رقيقه وبني كسوته وكسوة باب ما جاء يف تسوية املالك بني طعامه وطعام

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري  - ١٥٥٥٣رقيقه 
لقينا أبا ذر بالربذة عليه ثوب وعلى غالمه مثله فقال له رجل يا أبا ذر لو : ثنا بن منري عن األعمش عن املعرور قال 

المك فلبسته فكانت حلة وكسوت غالمك ثوبا آخر فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و أخذت هذا الثوب من غ
سلم قال هم إخوانكم جعلهم اهللا حتت أيديكم فمن كان أخوه حتت يديه فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس وال 

  يكلفه ما يغلبه فإن كلفه فليعنه أخرجاه يف الصحيح من حديث األعمش 



أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب اخلوارزمي ببغداد ثنا أبو العباس حممد بن أمحد هو بن محدان  وأخربنا - ١٥٥٥٤
النيسابوري ثنا حممد بن عمرو بن النضر احلرشي ثنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس ثنا زهري ثنا األعمش عن املعرور قال 

ى قال فقلنا لو كسوت غالمك غري هذا ومجعت قدمنا الربذة فأتينا أبا ذر فإذا عليه حلة وإذا على غالمه أخر: 
بينهما فكانت حلة قال فقال سأحدثكم عن هذا أين ساببت رجال وكانت أمه أعجمية فنلت منها فأتى رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم فشكاين إليه فقال يل أساببت فالنا قلت نعم قال فهل ذكرت أمه فقلت من يسابب الرجال 

ول اهللا قال إنك امرؤ فيك جاهلية قال قلت على ساعيت من الكرب قال نعم إمنا هم إخوانكم ذكر أبوه وأمه يا رس
جعلهم اهللا حتت أيديكم فمن كان أخوه حتت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه وال يكلفه ما يغلبه فإن 

  اري من وجه آخر عن األعمش كلفه ما يغلبه فليعنه عليه رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن يونس وأخرجه البخ

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أنبا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري بالبصرة  - ١٥٥٥٥
: ثنا جعفر بن حممد القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة ثنا واصل األحدب قال مسعت املعرور بن سويد يقول 

 عنه وعليه حلة وعلى غالمه حله فسألته عن ذلك فقال إين ساببت رجال فشكاين رأيت أبا ذر الغفاري رضي اهللا
إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعريته بأمه مث قال يل إن إخوانكم 

 تكلفوهم ما يغلبهم فإن جعلهم اهللا حتت أيديكم فمن كان أخوه حتت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس وال
  كلفتموهم ما يغلهم فأعينوهم عليه رواه البخاري يف الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن عمرو الرازي ثنا جرير عن  - ١٥٥٥٦
من الميكم من مملوكيكم : ل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منصور عن جماهد عن مورق عن أيب ذر قا

  فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تكتسون ومن مل يالميكم منهم فبيعوه وال تعذبوا خلق اهللا 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٥٥٥٧
بأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن إبراهيم بن أيب خداش بن عتبة بن أيب هلب أنه مسع بن يعقوب أن

يف اململوكني أطعموهم مما تأكلون وأكسوهم مما تكتسون قال الشافعي رمحه اهللا وإن مل يفعل فله ما : عباس يقول 
  واملعروف عندنا املعروف ملثله يف بلده الذي يكون به قال النيب صلى اهللا عليه و سلم نفقته وكسوته باملعروف 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا  - ١٥٥٥٨
إذا جاء خادم أحدكم بطعامه : شعبة عن حممد بن زياد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فليجلسه معه فإن مل يفعل فليناوله أكلة أو أكلتني فإنه ويل دخانه وحره رواه البخاري يف الصحيح عن حجاج بن 
   ٩منهال وغريه عن شعبة قال الشافعي رمحه اهللا وهذا يدل على ما وصفنا من تباين طعام اململوك وطعام سيده 

  باب ما ينبغي ملالك اململوك الذي يلي طعامه أن يفعله

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب الفراء أنبأ أبو نعيم  - ١٥٥٥٩
املالئي وعبد اهللا بن مسلمة قاال ثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

به قد ويل حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام إذا صنع خادم أحدكم له طعاما فجاء : أنه قال 



مشفوها قليال فليضع يف يده أكلة أو أكلتني قال داود بن قيس األكلة اللقمة رواه مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا 
  بن مسلمة القعنيب 

العباس حممد بن يعقوب  أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو - ١٥٥٦٠
أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليدعه فليجلسه فإن أىب فلريوغ له لقمة فليناوله إياها أو : و سلم قال 
   ١٠هذا معناها  يعطيه إياها أو كلمة

  باب ال يكلف اململوك من العمل إال ما يطيق الدوام عليه قد مضى احلديث

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك  - ١٥٥٦١املسند يف هذا 
حممد حدثه قبل وفاته أنه مسع أبا هريرة أنبأ حيىي بن بكري ثنا ليث عن بن عجالن عن بكري بن األشج أن العجالن أبا 

   ١١للمملوك طعامه وكسوته وال يكلف من العمل ما ال يطيق : يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  باب ما جاء يف النهي عن كسب األمة إذا مل تكن يف عمل واصب

بن احلسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر - ١٥٥٦٢
حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين مسلم بن خالد عن العالء بن عبد الرمحن 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن كسب األمة إال أن يكون هلا عمل واصب أو : عن أبيه عن أيب هريرة قال 
  هه ورواه علي بن اجلعد عن الزجني بن خالد عن حرام بن عثمان عن أيب عتيق عن جابر مرفوعا كسب يعرف وج

أخربنا أبو جعفر كامل بن أمحد املستملي وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة قاال أنبأ أبو العباس  - ١٥٥٦٣
س حدثين مالك ح وأخربنا أبو سعيد حممد بن إسحاق بن أيوب الصبغي ثنا احلسن بن علي بن زياد ثنا بن أيب أوي

بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عمه أيب سهيل عن 
أنه مسع عثمان بن عفان رضي اهللا عنه يقول يف خطبته ال تكلفوا الصغري الكسب فإنكم مىت كلفتموه الكسب : أبيه 

ألمة غري ذات الصنعة الكسب فإنكم مىت كلفتموها الكسب كسبت بفرجها لفظ حديث سرق وال تكلفوا ا
الشافعي زاد بن أيب أويس يف روايته واعفوا إذ أعفكم اهللا وعليكم من املطاعم ما طاب منها رفعه بعضهم عن 

   ١٢عثمان رضي اهللا عنه من حديث الثوري ورفعه ضعيف 

  بباب خمارجة العبد برضاه إذا كان له كس

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ١٥٥٦٤
حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين عبد اهللا بن عمر ومالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري أن 

يبة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأعطاه صاعني أو حجم أبو ط: محيدا الطويل حدثهم عن أنس بن مالك قال 
صاعا من متر وأمر أهله أن خيففوا عنه من خراجه أخرجه البخاري يف الصحيح من حديث مالك وأخرجه مسلم من 

  وجه آخر عن محيد 



ليد بن أخربنا حممد بن موسى بن الفضل الصرييف ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن الو - ١٥٥٦٥
كان للزبري بن : مزيد أخربين أيب ثنا األوزاعي حدثين رجل منا يقال له هنيك بن يرمي حدثين مغيث بن مسي قال 

  العوام رضي اهللا عنه ألف مملوك يؤدي إليه اخلراج فال يدخل بيته من خراجهم شيئا 

مسلم ثنا أبو عاصم عن بن أيب ذئب  أخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف أنبأ أبو عمرو بن جنيد أنبأ أبو - ١٥٥٦٦
ضرب على موالي كل يوم درمها فأتيت أبا هريرة فقال اتق اهللا وأد حق اهللا : عن درهم موىل عبد الرمحن قال 

   ١٣وحق موالك 

  باب النهي عن كسب البغي

د بن يعقوب أنبأ أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا حيىي بن إبراهيم قاال ثنا أبو العباس حمم - ١٥٥٦٧
حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين مالك بن أنس ويونس بن يزيد والليث بن سعد أن بن شهاب 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هناهم : حدثهم عن أيب بكر بن عبد الرمحن أن أبا مسعود عقبة بن عمرو حدثه 
إال أن يونس قال يف احلديث ثالثة هن سحت أخرجاه يف الصحيح من  عن مثن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن

  حديث مالك وأخرجه مسلم من حديث الليث 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو كامل اجلحدري ثنا  - ١٥٥٦٨
لعبد اهللا بن أيب يقال هلا مسيكة وأخرى يقال هلا أميمة أن جارية : أبو عوانة عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر 

وال تكرهوا فتياتكم { وكان يريدمها على الزنا فشكتا ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأنزل اهللا عز و جل 
  رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كامل } غفور رحيم { إىل قوله } على البغاء 

افظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد أخربنا أبو عبد اهللا احل - ١٥٥٦٩
اجلبار ثنا أبو معاوية عن األعمش ح وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد 

كانت أمة لعبد اهللا بن أيب  :العزيز عن أيب عبيد قال حدثين حيىي بن سعيد عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال 
وال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن حتصنا لتبتغوا عرض احلياة الدنيا ومن { وكان يكرهها على الزنا فنزلت 

ويف رواية أيب معاوية قال كان عبد اهللا بن أيب بن سلول يقول } يكرههن فإن اهللا من بعد إكراههن غفور رحيم 
هلن قال أبو } غفور رحيم { إىل } وال تكرهوا فتياتكم على البغاء { ئا فأنزل اهللا عز و جل جلاريته اذهيب فابغينا شي

  عبيد فاملغفرة هلن ال للموىل 

  يف هذه اآلية قال هلن واهللا هلن واهللا : قال وحدثين إسحاق األزرق عن عوف عن احلسن  - ١٥٥٧٠

ثنا أبو داود ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا معتمر هو بن  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة - ١٥٥٧١
ومن يكرههن فإن اهللا من بعد إكراههن غفور رحيم قال سعيد بن أيب احلسن غفور هلن : سليمان التيمي عن أبيه 

   ١٤املكرهات 

  باب سياق ما ورد من التشديد يف ضرب املماليك واإلساءة إليهم وقذفهم



وذباري أنبأنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أبو كامل ثنا عبد الواحد عن ح أخربنا أبو علي الر - ١٥٥٧٢
وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا 

كنت : أيب مسعود قال حممد بن أيب بكر ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن 
أضرب غالما يل بالسوط فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب فقال اعلم أبا 
مسعود فلما دنا مين إذا هو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال اعلم أبا مسعود إن اهللا عز و جل أقدر عليك 

لت ال أضرب غالما بعد اليوم أبدا رواه مسلم يف الصحيح عن منك على هذا الغالم فألقيت السوط من يدي وق
  أيب كامل 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن العالء وبن املثىن قاال ثنا أبو  - ١٥٥٧٣
الما يل فسمعت كنت أضرب غ: معاوية عن األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أيب مسعود األنصاري قال 

من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود هللا أقدر عليك منك عليه فالتفت فإذا هو النيب 
صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا رسول اهللا هو حر لوجه اهللا قال أما لو مل تفعل للفعتك النار أو ملستك النار رواه 

  يب كريب مسلم يف الصحيح عن حممد بن العالء أ

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر وزياد بن اخلليل  - ١٥٥٧٤
أن بن عمر رضي اهللا عنه أعتق غالما له مث : قاال ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن فراس عن أيب صاحل عن زاذان أيب عمر 

األجر ما يساوي ذا مث قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أخذ من األرض عودا فقال ما يل فيه من 
  من لطم مملوكه أو ضربه حدا مل يأته فكفارته أن يعتقه رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كامل عن أيب عوانة 

عبيد اهللا بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسني بن احلسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو حامت الرازي ثنا - ١٥٥٧٥
موسى أنبأ فضيل بن غزوان ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا 

علي بن عبد اهللا ثنا حيىي بن سعيد ثنا فضيل بن غزوان ثنا بن أيب نعم ثنا أبو هريرة قال حدثين أبو القاسم نيب 
من قذف مملوكا بريئا مما قال له أقيم عليه احلد يوم القيامة إال أن يكون كما قال  :التوبة صلى اهللا عليه و سلم قال 

  لفظ حديث حيىي رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد عن حيىي وأخرجه مسلم من وجه آخر عن فضيل 

ة ثنا أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ احلسني بن احلسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو حيىي بن أيب مسر - ١٥٥٧٦
املقرئ ثنا سعيد بن أيب أيوب حدثين أبو هانئ عن عباس احلجري عن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه 

يا رسول اهللا إن خادمي يسيء ويظلم فقال تعفو عنه كل : أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعين رجل فقال 
  يوم سبعني مرة 

ري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن سعيد اهلمداين وأمحد بن وأخربنا أبو علي الروذبا - ١٥٥٧٧
عمرو بن السرح وهذا حديث اهلمداين وهو أمت قاال ثنا بن وهب أخربين أبو هانئ اخلوالين عن العباس بن جليد 

رسول اهللا كم نعفو  يا: احلجري قال مسعت عبد اهللا بن عمر يقول جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
عن اخلادم مث أعاد عليه الكالم فصمت فلما كان الثالثة قال اعف عنه كل يوم سبعني مرة وقال أصبغ عن بن وهب 

  بإسناده مسع عبد اهللا بن عمرو بن العاص وبن عمر أصح 



ثمان بن أيب شيبة أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا زهري بن حرب وع - ١٥٥٧٨
كان آخر كالم رسول اهللا صلى اهللا : قاال ثنا حممد بن الفضيل عن مغرية عن أم موسى عن علي رضي اهللا عنه قال 

  عليه و سلم الصالة الصالة اتقوا اهللا فيما ملكت أميانكم 

مد بن حممد بن احلسن أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم الطوسي الفقيه أنبأ أبو احلسن حم - ١٥٥٧٩
الكارزي ثنا أبو عبد اهللا البوشنجي ثنا بن بكري حدثين الليث بن سعد عن حيىي بن سعيد عن أيب بكر بن حممد بن 

ما زال جربيل : عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أنه يورثه وما زال يوصيين باململوك حىت ظننت أن يضرب له أجال أو وقتا  عليه السالم يوصيين باجلار حىت ظننت

   ١٥إذا بلغه عتق 

  باب ما جاء يف تأديبهم وإقامة احلدود عليهم

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن حبان التمار األنصاري  - ١٥٥٨٠
ن بن سعيد عن صاحل بن صاحل عن الشعيب عن أيب بردة عن أيب موسى قال قال رسول اهللا ثنا حممد بن كثري ثنا سفيا

أميا رجل كانت له جارية فأدهبا فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها وأعتقها وتزوجها : صلى اهللا عليه و سلم 
الصحيح عن حممد بن كثري فله أجران وأميا عبد مملوك أدى حق اهللا وحق مواليه فله أجران رواه البخاري يف 

  وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن صاحل 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ١٥٥٨١
خطب علي رضي اهللا عنه فقال يا أيها : زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن السلمي قال 

اس أقيموا احلدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن مل حيصن فإن أمة لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زنت الن
فأمرين أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديث عهد بالنفاس فخشيت إن أنا جلدهتا أن متوت فأتيت النيب صلى اهللا عليه 

عن أيب داود وبقية هذا الباب يف كتاب احلدود  و سلم فأخربته فقال أحسنت رواه مسلم يف الصحيح عن املقدمي
١٦   

  باب اجتناب الوجه يف الضرب للتأديب واحلد

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة قال قال يل  - ١٥٥٨٢
لطم : سويد بن مقرن رضي اهللا عنه قال  حممد بن املنكدر ما امسك قلت شعبة قال حدثين أبو شعبة وكان لطيفا عن

رجل غالما له أو إنسانا فقال سويد رضي اهللا عنه أما علمت أن الصورة حمرمة لقد رأيتين سابع سبعة إخوة على 
عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما لنا إال خادم فلطمه أحدنا فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يعتقه 

  يف الصحيح من وجهني آخرين عن شعبة وقال بعضهم يف احلديث فضرب أحدنا وجهه أخرجه مسلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن مشيل  - ١٥٥٨٣
د بن أمحد بن حممويه ثنا جعفر بن أنبأ شعبة ح وأخربنا احلسني بن حممد بن حممد بن علي الروذباري أنبأ أبو بكر حمم



كنا : حممد القالنسي ثنا آدم بن إياس ثنا شعبة ثنا حصني بن عبد الرمحن السلمي قال مسعت هالل بن يساف يقول 
نبيع البز يف دار سويد بن مقرن رضي اهللا عنه فخرجت جارية له فقالت لرجل شيئا فلطمها ذلك الرجل فقال له 

نه لطمت وجهها لقد رأيتين سابع سبعة وما لنا إال خادم فلطمها بعضنا فأمره رسول اهللا سويد بن مقرن رضي اهللا ع
  صلى اهللا عليه و سلم أن يعتقها لفظ حديث آدم أخرجه مسلم من حديث بن أيب عدي عن شعبة 

أيب شيبة ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن - ١٥٥٨٤
لطمت موىل لنا فهربت مث جئت قبيل : عبد اهللا بن منري ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال 

الظهر فصليت خلف أيب فدعاه ودعاين مث قال اقتص منه فعفا مث قال كنا بين مقرن على عهد رسول اهللا صلى اهللا 
دنا فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال اعتقوها قالوا ليس عليه و سلم ليس لنا إال خادم واحد فلطمها أح

هلم خادم غريها قال فليستخدموها وإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب 
   ١٧شيبة ويف هذا كالداللة على أن األمر باإلعتاق أمر ندب واستحباب واهللا أعلم 

  إذا نصحباب فضل اململوك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق وأبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار قاال أنبأ  - ١٥٥٨٥
إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد اهللا بن مسلمة عن مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا أخربين أبو النضر الفقيه ثنا أبو 

حيىي قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و  موسى هارون بن موسى ثنا حيىي بن
إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة اهللا فله أجره مرتني رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن : سلم قال 

  مسلمة القعنيب ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو  - ١٥٥٨٦
للمملوك : احلميد احلارثي ثنا أبو أسامة عن بريد عن أيب بردة عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

ما أحسن عبادة  الذي حيسن عبادة ربه ويؤدي إىل سيده الذي له عليه من احلق والنصيحة والطاعة له أجران أجر
  ربه وأجر ما أدى إىل مليكة الذي له عليه من احلق رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن العالء عن أيب أسامة 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس القاسم بن القاسم السياري ثنا أبو املوجه أنبأ عبدان أنبأ  - ١٥٥٨٧
قال مسعت سعيد بن املسيب يقول قال أبو هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  عبد اهللا أنبأ يونس عن الزهري

اململوك املصلح أجران والذي نفس أيب هريرة بيده لوال اجلهاد يف سبيل اهللا واحلج وبر أمي ألحببت : سلم للعبد 
ك وأخرجه مسلم من وجهني أن أموت وأنا مملوك رواه البخاري يف الصحيح عن بشر بن حممد عن عبد اهللا بن املبار

  آخرين عن يونس 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ١٥٥٨٨
أنبأ أمحد بن عبد اجلبار ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

أدى العبد حق اهللا وحق مواليه كان له أجران قال فحدثته كعبا فقال ليس عليه حساب وال على مؤمن  إذا: سلم 
  مزهد رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن أيب معاوية 



 أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور الرمادي ح - ١٥٥٨٩
وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي قاال ثنا عبد الرزاق أنبأ 
معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي اهللا عنه ويف رواية الرمادي أنه مسع أبا هريرة يقول قال 

د أن يتوفاه اهللا حيسن عبادة ربه وطاعة سيده نعما له نعما له زاد نعما للعب: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
الرمادي يف روايته قال وكان عمر رضي اهللا عنه إذا مر على عبد قال يا فالن أبشر باألجر مرتني رواه مسلم يف 

   ١٨الصحيح عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق دون قول عمر رضي اهللا عنه 

  نهما صاحبهباب ما ينادي به كل واحد م

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن مهام بن  - ١٥٥٩٠
ال يقل أحدكم أسق ربك أطعم ربك وضئ ربك : منبه عن أيب هريرة قال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

حدكم عبدي أميت وليقل فتاي فتايت غالمي رواه البخاري يف وال يقل أحدكم ريب وليقل سيدي موالي وال يقل أ
   ١٩الصحيح عن حممد عن عبد الرزاق ورواه مسلم عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق 

  باب التشديد على من خبب خادما على أهله

ثنا إبراهيم أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو األحرز حممد بن عمر بن مجيل األزدي  - ١٥٥٩١
بن عبد الرحيم دنوقا ثنا األحوص بن جواب ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو 
عبد الرمحن السلمي قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو اجلواب ثنا عمار بن 

رمحن بن أيب ليلى عن عكرمة عن حيىي بن يعمر عن أيب هريرة رضي اهللا عنه رزيق عن عبد اهللا بن عيسى بن عبد ال
من خبب خادما على أهله فليس منا ومن أفسد امرأة على زوجها : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٢٠فليس منا تابعه زيد بن احلباب عن عمار بن رزيق 

  باب نفقة الدواب

ي بن حممد بن علي املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب أخربنا أبو احلسن عل - ١٥٥٩٢
ثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء ثنا مهدي بن ميمون ثنا عبد اهللا بن أيب يعقوب عن احلسن بن سعد موىل احلسن بن 

سر إيل حديثا ال أحدث أردفين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم خلفه فأ: علي عن عبد اهللا بن جعفر قال 
به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلاجته هدف أو حائش خنل يعين حائط 
خنل قال فدخل حائطا لرجل من األنصار فإذا فيه مجل فلما رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم ذرفت عيناه قال فأتاه 

سراته إىل سنامه وذفريه فسكن قال من رب هذا اجلمل ملن هذا اجلمل قال فجاء  النيب صلى اهللا عليه و سلم فمسح
فىت من األنصار فقال هو يل يا رسول اهللا فقال أال تتقي اهللا يف هذه البهيمة اليت ملكك اهللا إياها فإهنا تشكو إيل إنك 

  ء جتيعه وتدئبه أخرج مسلم أول احلديث يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد بن أمسا



أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل البزاز ثنا حبر بن نصر أبو عبد اهللا  - ١٥٥٩٣
املصري ثنا عبد اهللا بن وهب بن مسلم املصري أخربين مالك بن أنس عن نافع عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا 

حبستها حىت ماتت جوعا فدخلت فيها النار فقال هلا واهللا أعلم ال  عذبت امرأة يف هرة: صلى اهللا عليه و سلم قال 
  أنت أطعمتيها وسقيتيها حني حبستيها وال أنت أرسلتيها تأكل من خشاش األرض حىت ماتت جوعا 

: أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن الفضل ثنا إمساعيل عن مالك فذكره  - ١٥٥٩٤
حنوه إال أنه مل يذكر يف آخره حىت ماتت جوعا رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس  بإسناده

  وأخرجه مسلم من وجه آخر عن مالك 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن  - ١٥٥٩٥
دخلت امرأة النار من جراء : بو هريرة قال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أ

هرة هلا ربطتها فال هي أطعمتها وال هي أرسلتها تقمم من خشاش األرض حىت ماتت هزال رواه مسلم يف الصحيح 
  عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق 

ن إبراهيم قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا حيىي ب - ١٥٥٩٦
نصر ثنا بن وهب أخربين مالك بن أنس عن مسي موىل أيب بكر عن أيب صاحل السمان عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

بينما رجل يف طريق أصابه عطش فجاء بئرا فنزل فيها فشرب مث خرج فإذا كلب يأكل : صلى اهللا عليه و سلم قال 
ثرى من العطش فنزل الرجل إىل البئر فمأل خفه من املاء مث أمسك اخلف بفيه فسقى الكلب فشكر اهللا له فغفر له ال

فقالوا يا رسول اهللا وإن لنا يف البهائم ألجرا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف كل ذات كبد رطبة أجر رواه 
  لم عن قتيبة كالمها عن مالك البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف ورواه مس

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن يعقوب يعين الشيباين ثنا حممد بن إمساعيل ثنا أبو الطاهر ثنا  - ١٥٥٩٧
بن وهب أخربين جرير بن حازم عن أيوب السختياين عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى 

كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بين إسرائيل فنزعت موقها بينا : اهللا عليه و سلم 
فاستقت له فسقته إياه فغفر هلا به رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر ورواه البخاري عن سعيد بن تليد عن بن 

   ٢١وهب 

  باب ما جاء يف حلب املاشية

بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو  - ١٥٥٩٨
احلسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا املرجا بن رجاء اليشكري ثنا سلم بن عبد الرمحن قال مسعت سوادة بن الربيع قال 

ليحسنوا غذاء أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسألته فأمر يل بذود وقال إذا رجعت إىل بيتك فمرهم ف: 
رباعهم ومرهم فليقلموا أظفارهم ال يعبطوا هبا ضروع مواشيهم إذا حلبوا ورواه حممد بن محران عن سلم اجلرمي 

  وزاد فيه وقل هلم فليحتلبوا عليها سخاهلا ال تدركها السنة وهي عجاف 



 البصري ثنا حممد بن عبد أخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا - ١٥٥٩٩
أهديت لرسول اهللا صلى اهللا : الوهاب ثنا يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن يعقوب بن حبري عن ضرار بن األزور قال 

عليه و سلم لقحة فأمرين أن أحلبها فحلبتها فجهدت حلبها فقال دع داعي اللنب وكذلك رواه بن املبارك وعبد اهللا 
م أبو معاوية فرواه عن األعمش عن عبد اهللا بن سنان عن يعقوب عن ضرار وقال بن داود عن األعمش وخالفه

  ]  ١٥ص [ حممد بن املثىن عن أيب معاوية حنو رواية اجلماعة 

  مجاع أبواب حترمي القتل ومن جيب عليه القصاص ومن ال قصاص عليه

 )١   

  باب أصل حترمي القتل يف القرآن

 (  
جل ثناؤه وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وقال والذين ال يدعون مع اهللا إهلا  قال الشافعي رمحه اهللا قال اهللا

  آخر وال يقتلون النفس اليت حرم اهللا إال باحلق اآلية 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حممد بن عبد اهللا الضيب رمحه اهللا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن  - ١٥٦٠٠
أتى : ان العامري ثنا عبد اهللا بن منري عن األعمش عن شقيق عن عمرو بن شرحبيل عن عبد اهللا قال بن علي بن عف

رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسأله عن الكبائر فقال أن تدعو هللا ندا وهو خلقك وأن تقتل ولدك خشية 
ا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم اهللا إال أن يطعم معك وأن تزاين حليلة جارك مث قرأ والذين ال يدعون مع اهللا إهل

  باحلق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما أخرجاه يف الصحيح من حديث األعمش 

وأخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح القاضي أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا أمحد بن حازم بن أيب  - ١٥٦٠١
عن األعمش عن أيب وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد اهللا  غرزة ثنا عثمان بن حممد بن أيب شيبة ثنا جرير

يا رسول اهللا أي الذنب أكرب عند اهللا قال أن تدعو هللا ندا وهو خلقك قال مث أي قال تقتل ولدك خمافة : قال رجل 
آخر وال  أن يطعم معك قال مث أي قال أن تزاين حليلة جارك فأنزل اهللا تصديقها والذين ال يدعون مع اهللا إهلا

يقتلون النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وال يزنون إىل قوله آثاما رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن عثمان بن أيب 
إنه من قتل نفسا بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعا ومن { شيبة قال الشافعي وقال اهللا تعاىل 

واتل عليهم نبأ ابين آدم باحلق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدمها ومل يتقبل { ل وقا} أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا 
  } من اآلخر قال ألقتلنك إىل قوله فأصبح من اخلاسرين 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنبأ حاجب بن أمحد الطوسي ثنا حممد بن محاد األبيوردي ثنا  - ١٥٦٠٢
أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن يونس  أبو معاوية عن األعمش ح وأخربنا

الضيب ثنا أبو بدر ثنا سليمان األعمش ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا 
بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى احلميدي ثنا سفيان عن األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق عن عبد اهللا 



ما من نفس تقتل نفسا ظلما إال كان على بن آدم األول كفل منها ألنه سن القتل أوال لفظ : اهللا عليه و سلم 
حديث سفيان ويف رواية أيب معاوية ال تقتل نفس ظلما إال كان على بن آدم األول كفل من دمها ألنه أول من سن 

صحيح عن احلميدي ورواه مسلم عن بن أيب عمر عن سفيان وعن أيب بكر بن أيب شيبة القتل رواه البخاري يف ال
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اهللا عليه ولعنه { وبن منري عن أيب معاوية قال اهللا تعاىل 

  } وأعد له عذابا عظيما 

الروذباري ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه أخربنا أبو علي احلسني بن حممد بن حممد بن علي  - ١٥٦٠٣
العسكري ثنا جعفر بن حممد القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة ثنا املغرية بن النعمان قال مسعت سعيد بن جبري 

 فرحلت فيها إىل بن} ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها { اختلف فيها أهل الكوفة يف قوله : يقول 
آخر ما نزلت فما نسخها شيء رواه البخاري يف } فجزاؤه جهنم يف { عباس فسألته عنها فقال نزلت هذه اآلية 

  الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن شعبة 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن حممويه ثنا جعفر بن حممد ثنا آدم ثنا شعبة ثنا منصور بن  - ١٥٦٠٤
فقال ال توبة } ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم { سألت بن عباس عن قوله : ر عن سعيد بن جبري قال املعتم

فقال كانت هذه يف اجلاهلية } إال من تاب وآمن { إىل قوله } والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر { له وعن قوله 
  رواه البخاري عن آدم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا القاسم بن زكريا ح وأخربنا أبو  - ١٥٦٠٥
عبد اهللا احلافظ أخربين عبد اهللا بن حممد بن زياد العدل أنبأ حممد بن إسحاق قاال ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن 

قال سل بن : بن جبري قال أمرين عبد الرمحن بن أبزى  منصور حدثين سعيد بن جبري أو حدثين احلكم عن سعيد
{ إىل قوله } والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر { عباس عن هاتني اآليتني ما أمرمها عن اآلية اليت يف سورة الفرقان 

ن ذلك إىل آخر اآلية قال فسألت بن عباس ع} ومن يقتل مؤمنا متعمدا { وعن اآلية اليت يف النساء } وال يزنون 
قال ملا أنزلت اليت يف الفرقان قال مشركو أهل مكة قد قتلنا النفس اليت حرم اهللا ودعونا مع اهللا إهلا آخر وقد أتينا 

فهذه } إال من تاب وآمن وعمل عمال صاحلا فأولئك يبدل اهللا سيئاهتم حسنات { الفواحش قال فأنزل اهللا تعاىل 
قال الرجل إذا عرف اإلسالم } عظيما { قرأ إىل قوله } قتل مؤمنا متعمدا ومن ي{ ألولئك قال وأما اليت يف النساء 

وعلم شرائع اإلسالم مث قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وال توبة له فذكرت ذلك جملاهد فقال إال من ندم رواه 
  البخاري يف الصحيح عن عثمان بن أيب شيبة عن جرير 

بو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا محاد ثنا عبد أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أ - ١٥٦٠٦
الرمحن بن إسحاق عن أيب الزناد عن جمالد بن عوف أن خارجة بن زيد قال مسعت زيد بن ثابت يف هذا املكان يقول 

والذين ال يدعون { بعد اليت يف الفرقان } ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها { أنزلت هذه اآلية : 
بستة أشهر قال الشيخ هكذا نزول اآليتني لكن تأويل } مع اهللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم اهللا إال باحلق 

  اآلية األخرية ما 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  - ١٥٦٠٧
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا { جملز يف قوله : ا عمر بن حبيب ثنا سليمان التيمي عن أيب مرزوق ثن

  قال أبو جملز هي جزاؤه وإن شاء اهللا أن يغفر له غفر له } فيها 

 أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن يونس ثنا أبو شهاب عن - ١٥٦٠٨
  فذكره إال أنه قال فإن شاء اهللا أن يتجاوز عن جزائه فعل : سليمان التيمي عن أيب جملز 

وأخربنا األستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن حممد وأبو القاسم عبد الرمحن بن علي بن محدان  - ١٥٦٠٩
الرمحن الصفار قالوا أنبأ أبو عمرو الفارسي وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة وأبو نصر أمحد بن عبد 

إمساعيل بن جنيد السلمي أنبأ أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري ثنا هشام بن حسان قال 
حىت } من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم { كنا عند حممد بن سريين فتحدثنا عنده فقال له رجل من القوم : 

إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن { غضب حممد وقال أين أنت عن هذه اآلية ختم اآلية قال ف
  قم عين اخرج عين قال فخرج } يشاء 

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة البشريي أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل  - ١٥٦١٠
كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا ال توبة له وإذا : نا سفيان بن عيينة قال الضيب ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ث

  ابتلي رجل قالوا له تب 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور ثنا أمحد ثنا سعيد ثنا سفيان ثنا بن أيب جنيح عن كردم عن بن  - ١٥٦١١
لم أستيقظ إال برجل قد أشرع ناقته وثلم أتاه رجل فقال مألت حوضي انتظر هبيميت ترد علي ف: عباس قال 

  احلوض وسال املاء فقمت فزعا فضربته بالسيف فقتلته فقال ليس هذا مثل الذي قال فأمره بالتوبة 

أخربنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر ببغداد أنبأ احلسني بن حيىي بن عياش ثنا إبراهيم بن جمشر ثنا  - ١٥٦١٢
جاء رجل يعين إىل عثمان رضي اهللا عنه فقال يا أمري : أبا إسحاق السبيعي قال  أبو بكر بن عياش قال مسعت

املؤمنني أين قتلت فهل يل من توبة فقرأ عليه عثمان رضي اهللا عنه حم تنزيل الكتاب من اهللا العزيز العليم غافر 
هللا صلى اهللا عليه و سلم ما الذنب وقابل التوب شديد العقاب مث قال له اعمل وال تيأس وقد روينا يف سنة رسول ا

  يؤكد تأويل أيب جملز رمحه اهللا 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق بن أيوب أنبأ إمساعيل بن  - ١٥٦١٣
نا أبو إسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب ح وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ث

أمحد حممد بن عبد الوهاب ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن حجاج الصواف عن أيب الزبري عن جابر أن 
هل لك يف حصن حصني ومنعة قال حصن كان : الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

للذي ذخر اهللا لألنصار فلما هاجر النيب صلى اهللا لدوس يف اجلاهلية فأىب ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
عليه و سلم إىل املدينة هاجر معه الطفيل وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا املدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص 

فقطع هبا برامجة فشخبت يداه فمات فرآه الطفيل يف منامه يف هيئة حسنة ورآه مغطيا يده فقال له ما يل أراك مغطيا 



ال قيل يل لن نصلح منك ما أفسدت فقص الطفيل رؤياه على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول يدك ق
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم وليديه فاغفر رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن سليمان بن حرب 

هيم اهلامشي ثنا أمحد بن سلمة بن عبد اهللا ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل حممد بن إبرا - ١٥٦١٤
إسحاق بن إبراهيم وحممد بن بشار وحممد بن املثىن قال إسحاق أنبأ وقال اآلخران ثنا معاذ بن هشام واللفظ البن 

كان : املثىن قال حدثين أيب عن قتادة عن أيب الصديق الناجي عن أيب سعيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعني نفسا فسأل عن أعلم أهل األرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة مم

وتسعني نفسا فهل له من توبة قال ال فقتله فكمل به مائة مث سأل عن أعلم أهل األرض فدل على رجل عامل فأتاه 
بني التوبة انطلق إىل أرض كذا وكذا فإن هبا ناسا فقال قتل مائة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن حيول بينه و

يعبدون اهللا فاعبد معهم وال ترجع إىل أرضك فإهنا أرض سوء فانطلق حىت إذا أتى نصف الطريق أتاه املوت 
فاختصمت فيه مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب فقالت مالئكة الرمحة جاء تائبا مقبال بقلبه إىل اهللا عز و جل وقالت 

العذاب إنه مل يعمل خريا قط فأتاهم ملك يف صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بني األرضني فإىل مالئكة 
أيهما كان أدىن فهو له فقاسوا فوجدوه أدىن إىل األرض اليت أراد فقبضته مالئكة الرمحة قال قتادة فقال احلسن ذكر 

  ن حممد بن مثىن وحممد بن بشار لنا أنه ملا أتاه املوت ناء بصدره رواه مسلم يف الصحيح ع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ١٥٦١٥
إن لكل : اجلبار ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ة وإين اختبأت دعويت شفاعة ألميت فهي نائلة من مات منهم إن شاء اهللا ال يشرك باهللا شيئا رواه نيب دعوة مستجاب
  مسلم يف الصحيح عن أيب كريب وغريه عن أيب معاوية 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن  - ١٥٦١٦
عبد الرزاق أنبأ معمر عن ثابت البناين عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  يوسف السلمي ثنا

شفاعيت ألهل الكبائر من أميت باب قتل الولدان قال اهللا جل ثناؤه وال تقتلوا أوالدكم من إمالق حنن نرزقكم : قال 
  تلوا أوالدهم سفها بغري علم وإياهم وقال وإذا املوءودة سئلت بأي ذنب قتلت وقال قد خسر الذين ق

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن  - ١٥٦١٧
: عيينة عن أيب معاوية عمرو البجلي قال مسعت أبا عمرو الشيباين يقول مسعت بن مسعود رضي اهللا عنه يقول 

ه و سلم قلت أي الكبائر أكرب قال أن جتعل هللا ندا وهو خلقك قلت مث أي قال أن تقتل سألت النيب صلى اهللا علي
  ولدك أجل أن يأكل معك 

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي إمالء أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ ثنا  - ١٥٦١٨
ام أبو الطيب سهل بن حممد بن سليمان وأبو عبد اهللا حممد بن حيىي الذهلي ثنا عبد الرمحن بن مهدي ح وحدثنا اإلم

حممد بن عبد اهللا احلافظ وأبو ذر حممد بن أيب احلسني بن أيب القاسم املذكر وأبو عثمان سعيد بن حممد بن عبدان 
 وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب بن يوسف ثنا هارون بن سليمان األصبهاين ثنا عبد

الرمحن بن مهدي عن سفيان عن منصور واألعمش وواصل األحدب عن أيب وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد 



قال قلت يا رسول اهللا أي الذنب أعظم قال أن جتعل هللا ندا وهو خلقك قلت مث ماذا قال أن تقتل ولدك : اهللا 
لذهلي أن تزين حبليلة جارك حديث منصور خشية أن يأكل معك قال مث ماذا قال أن تزاين حليلة جارك ويف رواية ا

  واألعمش موصول وحديث واصل عن أيب وائل عن عبد اهللا ليس فيه ذكر عمرو بن شرحبيل 

أخربنا بصحة ذلك أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين اهليثم بن خلف  - ١٥٦١٩
مهدي ثنا سفيان عن منصور واألعمش عن أيب وائل عن عمرو بن الدوري ثنا عمرو بن علي ثنا عبد الرمحن بن 

يا رسول اهللا أي الذنب أعظم قال أن جتعل هللا ندا وهو خلقك قال مث أي قال مث : شرحبيل عن عبد اهللا قال رجل 
 أن تقتل ولدك أجل أن يطعم معك قال مث أي قال مث أن تزين حبليلة جارك قال أبو حفص قال عبد الرمحن مرة عن
منصور واألعمش وواصل عن أيب وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت 
لعبد الرمحن ثنا حيىي ثنا سفيان عن منصور وسليمان عن أيب وائل عن أيب ميسرة وهو عمرو بن شرحبيل عن عبد 

عبد الرمحن دعه فلم يذكر فيه بعد ذلك واصل اهللا قال وحدثين سفيان ثنا واصل عن أيب وائل عن عبد اهللا فقال 
  رواه البخاري يف الصحيح عن عمرو بن علي 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنبأ أبو سهل أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن زياد القطان ثنا عبد  - ١٥٦٢٠
و حممد أمحد بن حممد بن عبد اهللا املزين فيما الكرمي بن اهليثم ثنا أبو اليمان ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أب

قرأته عليه وأبو علي حامد بن حممد اهلروي قاال ثنا علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو اليمان قال أخربين شعيب عن 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الزهري قال أخربين أبو إدريس عائذ اهللا بن عبد اهللا عن عبادة بن الصامت 

حوله عصابة من أصحابه بايعوين على أن ال تشركوا باهللا شيئا وال تسرقوا وال تزنوا وال تقتلوا أوالدكم وال قال و
تأتوا ببهتان تفترونه بني أيديكم وأرجلكم وال تعصوا يف معروف فمن ويف منكم فأجره على اهللا ومن أصاب شيئا 

شيئا مث ستره فأمره إىل اهللا إن شاء عفا عنه وإن  من ذلك فعوقب به يف الدنيا فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك
شاء عاقبه قال فبايعناه على ذلك لفظ حديثهما سواء إال أن يف رواية القاضي عن عبادة بن الصامت وقد شهد بدرا 

   ٢وهو أحد النقباء ليلة العقبة رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهري 

  حترمي القتل من السنةباب 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك رمحه اهللا أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن أمحد األصبهاين ثنا يونس  - ١٥٦٢١
بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا محاد بن زيد عن حيىي بن سعيد األنصاري عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف قال 

يف الدار وهو حمصور وكنا ندخل مدخال نسمع منه كالم من يف البالط فدخل عثمان كنا مع عثمان رضي اهللا عنه : 
رضي اهللا عنه مث خرج متغري اللون قيل يا أمري املؤمنني ما شأنك قال إهنم ليتواعدوين بالقتل آنفا ومل أستيقن ذلك 

وقد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و منهم حىت كان اليوم فقلنا له يكفيكهم اهللا يا أمري املؤمنني قال ومب يقتلونين 
سلم يقول ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث رجل كفر بعد إسالمه أو زىن بعد إحصانه أو قتل نفسا بغري 

نفس فواهللا ما زنيت يف جاهلية وال يف إسالم قط وال أحببت بديين بدال منذ هداين اهللا وما قتلت نفسا عالم يريد 
  هؤالء قتلي 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو حممد احلسن بن علي بن عفان ثنا  - ١٥٦٢٢
ال : بن منري عن األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق قال قال عبد اهللا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

دى ثالثة نفر النفس بالنفس والثيب الزاين والتارك لدينه حيل دم رجل يشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا إال بإح
املفارق للجماعة رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن منري عن أبيه وأخرجه البخاري من وجه آخر عن 

  األعمش 

د بن عبد أخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا حمم - ١٥٦٢٣
الوهاب أبو أمحد ثنا يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن أيب سفيان عن جابر بن عبد اهللا وعن أيب صاحل عن أيب هريرة 

أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها منعوا مين : قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  على اهللا أخرجه مسلم يف الصحيح من وجه آخر عن األعمش دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم 

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن  - ١٥٦٢٤
سعيد الثقفي ثنا الليث عن بن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد اهللا بن عدي بن اخليار عن املقداد بن 

يا رسول اهللا أرأيت إن لقيت رجال من الكفار فقاتلين وضرب إحدى يدي بالسيف : األسود أنه أخربه أنه قال 
فقطعها مث الذ مين بشجرة فقال أسلمت هللا أفأقتله يا رسول اهللا بعد أن قاهلا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه ال تقتله قال فقلت يا رسول اهللا فإنه قد قطع يدي مث 
و سلم ال تقتله فإن قتلته فإنه مبنزلتك قبل أن تقتله وإنك مبنزلته قبل أن يقول كلمته اليت قال رواه مسلم يف 

  الصحيح عن قتيبة وأخرجه البخاري من وجوه آخر عن الزهري 

املؤمل املاسرجسي ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا أبو أخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن  - ١٥٦٢٥
بعثنا رسول اهللا : أمحد حممد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن أيب ظبيان ثنا أسامة بن زيد قال 
له إال اهللا فضربناه صلى اهللا عليه و سلم سرية إىل احلرقات فنذروا بنا فهربوا فأدركنا رجال فلما غشيناه قال ال إ

حىت قتلناه فعرض يف نفسي شيء من ذلك فذكرته لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال من لك بال إله إال اهللا 
يوم القيامة فقلت يا رسول اهللا إمنا قاهلا خمافة السالح والقتل فقال أفال شققت عن قلبه حىت تعلم قاهلا من أجل 

هللا يوم القيامة قال فما زال يقول حىت وددت أين مل أسلم إال يومئذ قال أبو ظبيان ذلك أم ال من لك بال إله إال ا
قال سعد وأنا واهللا ال أقتله حىت يقتله ذو البطني يعين أسامة فقال رجل أليس قد قال اهللا تبارك وتعاىل قاتلوهم حىت 

نقاتل حىت تكون فتنة أخرجه مسلم  ال تكون فتنة فقال سعد قاتلنا حىت ال تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن
  يف الصحيح من حديث األعمش وأخرجاه من حديث حصني عن أيب ظبيان 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان بن احلسن  - ١٥٦٢٦
وأخربين أمحد بن سلمان ثنا عبد اهللا بن أمحد بن  الفقيه ثنا عبد امللك بن حممد ثنا أبو عامر العقدي ثنا قرة ح قال

حنبل ثنا أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا قرة ثنا حممد بن سريين عن عبد الرمحن بن أيب بكرة وعن رجل هو يف نفسي 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خطب الناس مبىن فقال أتدرون : أفضل من عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أيب بكرة 

هذا قال قلنا اهللا ورسوله أعلم قال فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه مث قال أليس يوم النحر قلنا نعم أي يوم 
قال أي بلد هذا قلنا اهللا ورسوله أعلم قال أليس بالبلد يعين احلرام قلنا بلى يا رسول اهللا قال فإن دماءكم وأموالكم 



كم هذا أال هل بلغت قلنا نعم قال اللهم اشهد ليبلغ وأعراضكم وأبشاركم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهر
الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغ من هو أوعى له فكان كذلك وقال أال ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم 

رقاب بعض رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد ورواه مسلم عن حممد بن عمرو بن جبلة وغريه كلهم 
  ورواه البخاري عن مسدد ورواه مسلم عن حممد بن حامت كالمها عن حيىي القطان عن أيب عامر 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن إبراهيم بن ملحان ثنا  - ١٥٦٢٧
حلسن هو بن سفيان ثنا قتيبة حيىي بن بكري ثنا الليث ح وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين ا

بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن الصناحبي عن عبادة بن الصامت أنه قال إين من 
بايعناه على أن ال نشرك باهللا شيئا وال نزين وال نسرق : النقباء الذين بايعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال 

اليت حرم اهللا إال باحلق وال ننتهب وال نعصي فاجلنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا فإن وال نقتل النفس 
  قضاء ذلك إىل اهللا عز و جل رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد 

وب أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعق - ١٥٦٢٨
: ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة عن عبيد اهللا بن أيب بكر بن أنس عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
أكرب الكبائر اإلشراك باهللا وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال شهادة الزور رواه البخاري يف 

  الصحيح عن عمرو بن مرزوق 

احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب أخربنا أبو عبد اهللا  - ١٥٦٢٩
: ثنا سليمان بن بالل عن ثور عن أيب الغيث عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

النفس اليت حرم اهللا إال باحلق اجتنبوا السبع املوبقات قيل يا رسول اهللا وما هن قال الشرك باهللا والسحر وقتل 
وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتويل يوم الزحف وقذف احملصنات الغافالت رواه مسلم يف الصحيح عن هارون بن 

  سعيد عن بن وهب ورواه البخاري عن األويسي عن سليمان 

متتام حممد بن غالب ثنا عفان أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا  - ١٥٦٣٠
بن مسلم ثنا شعبة قال منصور وزبيد وسليمان أخربوين أهنم مسعوا أبا وائل حيدث عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا 

سباب املسلم فسوق وقتاله كفر قال زبيد فقلت أليب وائل مسعته من عبد اهللا عن النيب : صلى اهللا عليه و سلم 
  نعم  صلى اهللا عليه و سلم قال

قال وأخربنا أمحد بن عبيد ثنا أبو مسلم ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن منصور قال مسعت أبا وائل  - ١٥٦٣١
مثله رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب ورواه : حيدث عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  من حديث زبيد من وجه آخر مسلم عن بن منري عن عفان حديث سليمان األعمش وأخرجاه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن سليمان املوصلي ثنا علي بن حرب ثنا سفيان بن عيينة عن  - ١٥٦٣٢
{ إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه إنه ليس كفرا ينقل عن ملة : هشام بن حجري عن طاوس قال قال بن عباس 

  كفر دون كفر } هم الكافرون ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو حامد أمحد بن حممد بن أمحد بن  - ١٥٦٣٣
موسى أمريك النيسابوري وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد احلميد 

من محل السالح : يد عن أيب بردة عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال احلارثي ثنا أبو أسامة عن بر
علينا فليس منا قال وثنا أمحد ثنا أبو أسامة عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثل 

لم حديث بن عمر عن أيب هذا القول اتفقا على إخراج حديث أيب موسى عن أيب كريب عن أيب أسامة وأخرج مس
  بكر بن أيب شيبة عن أيب أسامة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٥٦٣٤
حممد بن إسحاق ثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي ثنا سلمة بن الفضل حدثين حممد بن إسحاق عن عبد اهللا بن أيب 

يف قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لست منا ليس يعين أنك لست من أهل اإلسالم ولكن : يح عن جماهد جن
  يعين أنك لست مثلنا 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا أنبأ أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ ثنا  - ١٥٦٣٥
بن حيىي الكناين ثنا عبد العزيز بن حممد عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر  حممد بن حيىي الذهلي ثنا أبو غسان حممد
  ال يزال املرء يف فسحة من دينه ما دام مل يصب دما حراما : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ثنا أبو حيىي وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين  - ١٥٦٣٦
حممد بن عبد اهللا بن عبد األعلى بن كناسة األسدي ثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن بن عمر قال قال النيب صلى 

ال يزال املرء يف فسحة من دينه ما مل يصب دما حراما رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن أيب : اهللا عليه و سلم 
  بن العاص  هاشم عن إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن حممد النسوي ثنا محاد بن شاكر ثنا حممد بن إمساعيل ثنا  - ١٥٦٣٧
إن من ورطات األمور : أمحد بن يعقوب ثنا إسحاق هو بن سعيد قال مسعت أيب حيدث عن عبد اهللا بن عمر قال 

  ام بغري حله أخرجه البخاري هكذا اليت ال خمرج ملن أوقع نفسه فيها سفك الدم احلر

وأخربنا أبو احلسن حممد بن علي بن خشيش املقرئ بالكوفة أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا  - ١٥٦٣٨
األزدي املعروف بابن أيب العزائم ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسني علي بن عبد الرمحن بن مايت الكويف 

محد بن حازم بن أيب غرزة ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأ األعمش عن شقيق عن عبد اهللا قال قال رسول ببغداد قاال ثنا أ
أول ما يقضي بني الناس يف الدماء يعين يوم القيامة رواه البخاري يف الصحيح عن عبيد : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  اهللا بن موسى وأخرجه مسلم من وجوه أخر عن األعمش 

ربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا حممد بن أخ - ١٥٦٣٩
مبارك ثنا صدقة ثنا خالد بن دهقان ثنا عبد اهللا بن أيب زكريا قال مسعت أم الدرداء تقول مسعت أبا الدرداء يقول 

أن يغفره إال من مات مشركا أو قتل مؤمنا كل ذنب عسى اهللا : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
متعمدا قال صدقة قال خالد فقال هانئ بن كلثوم بن كنان الكناين مسعت حممود بن ربيع حيدث أنه مسع عبادة بن 



الصامت حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من قتل مؤمنا مث اغتبط بقتله مل يقبل منه صرف وال عدل 
ان مث حدث بن أيب زكريا عن أم الدرداء عن أيب الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وحدث قال خالد بن دهق

هانئ بن كلثوم عن حممود بن الربيع عن عبادة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يزال املؤمن صاحلا ما مل يصب 
يقتلون يف الفتنة فيقتل أحدهم فريى أنه على  دما قال قال خالد سألت حيىي الغساين عن اغتباطه بقتله قال هم الذين

  هدى ال يستغفر اهللا منه أبدا 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مؤمل بن الفضل احلراين ثنا حممد بن  - ١٥٦٤٠
يزال املؤمن معنقا صاحلا ما مل فذكر األحاديث الثالثة إال أنه قال يف احلديث الثالث ال : شعيب عن خالد بن دهقان 

  يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح ومل يذكر تفسري الغساين 

أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن  - ١٥٦٤١
نا محيد بن هالل عن نصر بن عاصم الليثي درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عمرو بن عاصم ثنا سليمان بن املغرية ث

إن اهللا عز و جل أىب علي ملن قتل مؤمنا قاهلا : عن عقبة بن مالك الليثي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ثالثا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسني علي بن عبد الرمحن السبيعي بالكوفة ثنا أمحد بن حازم  - ١٥٦٤٢
فاري أنبأ علي بن قادم عن عطاء بن مسلم ح وأخربنا أبو سعد أمحد بن حممد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي الغ

احلافظ ثنا حيىي بن صاعد ثنا احلسن بن محاد احلضرمي سجادة ثنا عطاء بن مسلم اخلفاف عن العالء بن املسيب عن 
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يدرى من قتله فقال أن قتيال قتل على عهد رسو: حبيب بن أيب ثابت عن بن عباس 

النيب صلى اهللا عليه و سلم يقتل قتيل وأنا فيكم ال يدري من قتله لو أن أهل السماء وأهل األرض اشتركوا يف قتل 
 مؤمن لعذهبم اهللا إال أن ال يشاء ذلك لفظ حديث املاليين وحديث أيب عبد اهللا خمتصر لو اجتمع أهل السماء وأهل

  األرض على قتل امرئ مؤمن لعذهبم اهللا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن حممد بن عبد الكرمي اجلرجاين  - ١٥٦٤٣
بنيسابور ثنا حممود بن خداش ثنا مروان بن معاوية الفزاري ثنا يزيد بن أيب زياد الشامي عن الزهري عن سعيد بن 

من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي اهللا : هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املسيب عن أيب 
  يوم القيامة مكتوب على جبهته آيس من رمحة اهللا 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا يعقوب بن إسحاق املؤدب ثنا حيىي بن أيوب ثنا  - ١٥٦٤٤
  بإسناده مثله إال أنه قال يوم يلقاه : يد بن زياد الشامي فذكره مروان بن معاوية ثنا يز

واهللا للدنيا وما فيها أهون على اهللا من قتل مؤمن : وهبذا اإلسناد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ١٥٦٤٥
ن الزهري بغري حق يزيد بن زياد وقيل بن أيب زياد الشامي منكر احلديث وقد روى املنت األول من وجه آخر ع

  مرسال 



أخربناه أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد ثنا أبو بكر حممد بن عثمان بن ثابت الصيدالين ثنا عبيد  - ١٥٦٤٦
بن شريك البزاز ثنا نوح بن اهليثم خنت آدم بن أيب إياس على أخته بعسقالن سنة عشرين ومائتني ثنا الفرج بن 

من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي اهللا عز و جل يوم القيامة : فضالة عن الضحاك عن الزهري يرفعه قال 
  مكتوب بني عينيه آيس من رمحة اهللا 

أخربنا أبو طاهر حممد بن حممد بن حممش اإلمام أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان أنبأ أمحد بن  - ١٥٦٤٧
لقتل : طاء عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو قال يوسف السلمي ثنا حممد بن يوسف الفريايب ثنا سفيان عن يعلى بن ع

  املؤمن أعظم عند اهللا من زوال الدنيا هذا هو احملفوظ موقوف 

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن شاذان ثنا حسني بن علي  - ١٥٦٤٨
على بن عطاء عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول بن األسود ثنا أبو أسامة ثنا شعبة وسفيان ومسعر عن ي

لزوال الدنيا أهون على اهللا من قتل مسلم ورواه أيضا بن أيب عدي عن شعبة مرفوعا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ٣ورواه غندر وغريه عن شعبة موقوفا واملوقوف أصح 

  مسجد أو سوق بنبلباب ال يشري بالسالح إىل من ال يستحق القتل ومن مر يف 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ إمالء ثنا إبراهيم بن  - ١٥٦٤٩أمسك بنصاهلا 
إن : عبد اهللا أنبأ يزيد بن هارون أنبأ بن عون عن حممد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

إىل أخيه حبديدة وإن كان أخاه ألبيه وأمه رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب  املالئكة تلعن أحدكم إذا أشار
  شيبة عن يزيد بن هارون 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق  - ١٥٦٥٠
ال يشري : يرة قال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنبأ معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هر

أحدكم إىل أخيه بالسالح فإنه ال يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع يف يده فيقع يف حفرة من النار رواه البخاري 
  يف الصحيح عن حممد ورواه مسلم عن حممد بن رافع كالمها عن عبد الرزاق 

فظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلا - ١٥٦٥١
إذا مر : احلميد احلارثي ثنا أبو أسامة عن بريد عن أيب بردة عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

رواه البخاري يف أحدكم يف مسجدنا أو سوقنا بنبل فليمسك على نصاهلا ال يصيب أحدا من املسلمني بأذى 
  الصحيح عن حممد بن العالء ورواه مسلم عنه وعن غريه عن أيب أسامة 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا  - ١٥٦٥٢
ن رجال مر يف املسجد بأسهم قد بدا أ: سليمان وعارم قاال ثنا محاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهللا 

نصوهلا فأمر أن يأخذ بنصوهلا ال ختدش مسلما رواه البخاري يف الصحيح عن أيب النعمان عارم ورواه مسلم عن 
  حيىي بن حيىي وأيب الربيع عن محاد 



يان قال قلت وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا علي ثنا سف - ١٥٦٥٣
يقول مر رجل بسهام يف املسجد فقال له رسول اهللا صلى اهللا : لعمرو بن دينار يا أبا حممد مسعت جابر بن عبد اهللا 

عليه و سلم أمسك بنصاهلا قال نعم رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن املديين ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب 
   ٤شيبة وغريه عن سفيان 

  لى من قتل نفسهباب التغليظ ع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا  - ١٥٦٥٤
السري بن خزمية ثنا موسى بن إمساعيل ثنا وهيب ثنا أيوب عن أيب قالبة عن ثابت بن الضحاك عن النيب صلى اهللا 

اإلسالم كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ومن  من حلف مبلة سوى: عليه و سلم قال 
رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله ولعن املؤمن كقتله رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل وأخرجه مسلم من 

  وجه آخر عن أيوب 

إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ  - ١٥٦٥٥
بن إسحاق الصاغاين ثنا يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

من قتل نفسه حبديدة فحديدته يف يده يتوجأ هبا يف بطنه يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا ومن قتل نفسه : سلم 
ه يف جهنم يتحساه يف نار جهنم خالدا خملدا ومن تردى من جبل فهو يتردى يف جهنم خالدا خملدا بسم فسمه يف يد

  فيها أبدا 

وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن  - ١٥٦٥٦
ن تردى من جبل فقتل نفسه رواه مسلم يف الصحيح بإسناده ومعناه زاد وم: إبراهيم أنبأ جرير عن األعمش فذكره 

  عن زهري بن حرب عن جرير وأخرجه البخاري من وجه آخر عن األعمش 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا احلسني بن احلسن بن أيوب أنبأ أبو حامت الرازي ثنا حممد بن  - ١٥٦٥٧
قال ثنا جندب بن عبد اهللا يف هذا املسجد فما نسيناه حني حدثناه عبد اهللا اخلزاعي ثنا جرير بن حازم عن احلسن 

كان : وما جرى أن يكون كذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ممن كان قبلكم رجل خرج به خراج فجزع منه فأخذ سكينا فجرح هبا يده فما رقأ الدم حىت مات فقال عز و جل 

عبدي بادرين بنفسه حرمت عليه اجلنة أخرجه البخاري يف الصحيح فقال وقال حجاج بن منهال عن جرير وأخرجه 
   ٥مسلم من وجه آخر عن جرير بن حازم 

  باب إجياب القصاص يف العمد قال اهللا تبارك وتعاىل النفس بالنفس وقال كتب

افظ وأبو احلسني بن الفضل القطان قاال أنبأ أبو أخربنا أبو عبد اهللا احل - ١٥٦٥٨عليكم القصاص يف القتلى 
احلسني علي بن عبد الرمحن بن عيسى بن مايت بالكوفة ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة الغفاري ثنا عبيد اهللا بن 

بن موسى ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن العالء ثنا عبيد اهللا عن علي 



كان قريظة والنضري وكان النضري أشرف من قريظة فكان : صاحل عن مساك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال 
إذا قتل رجل من قريظة رجال من النضري قتل به وإذا قتل رجل من النضري رجال من قريظة أدى مائة وسق من متر 

من قريظة فقالوا ادفعوه إلينا نقتله فقالوا بيننا فلما بعث النيب صلى اهللا عليه و سلم قتل رجل من النضري رجال 
والقسط النفس بالنفس مث } وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط { وبينكم النيب صلى اهللا عليه و سلم فأتوه فنزلت 

  لفظ حديث بن أيب غرزة } أفحكم اجلاهلية يبغون { نزلت 

قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو - ١٥٦٥٩
فله { فمن اعتدى فقتل بعد أخذه الدية : الفضل العسقالين ثنا آدم ثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أيب العالية 

يقول حني أطعمتم الدية ومل حتل ألهل التوراة إمنا هو قصاص أو } ذلك ختفيف من ربكم ورمحة } { عذاب أليم 
وكان أهل اإلجنيل إمنا هو عفو ليس غريه فجعل هلذه األمة القود والدية والعفو ولكم يف القصاص حياة يقول  عفو

  جعل اهللا عز و جل القصاص حياة لكم من رجل يريد أن يقتل فيمنعه منه خمافة أن يقتل 

قاال ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن الطرائفي وأبو حممد الكعيب  - ١٥٦٦٠
يف قوله ولكم يف القصاص حياة يقول لكم يف القصاص : يزيد بن صاحل ثنا بكري بن معروف عن مقاتل بن حيان 

حياة مبا ينتهي بعضكم عن دماء بعض أن يصيب الدم خمافة أن يقتل يقول لعلكم تتقون الدماء إذا خاف أحدكم أن 
  يقتل به 

حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين أخربنا أبو  - ١٥٦٦١
كسرت ثنية جارية فعرضوا عليهم األرش : ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري عن محيد عن أنس أن الربيع بنت النضر 
بالقصاص فجاء أخوها أنس بن النضر فقال فأبوا وعرضوا عليهم العفو فأبوا فأتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمر 

يا رسول اهللا أتكسر ثنية الربيع ال والذي بعثك باحلق ال تكسر ثنيتها فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم يا أنس 
كتاب اهللا القصاص قال فرضي القوم فعفوا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن من عباد اهللا من لو أقسم على 

رواه البخاري يف الصحيح عن األنصاري وقد مضى حديث بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ال اهللا ألبره 
  حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث فذكر النفس بالنفس 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن الفضل بن جابر ثنا  - ١٥٦٦٢
مان عن سليمان بن كثري ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا سعيد هو بن سلي

من قتل يف عميا أو رميا تكون بينهم حبجر أو سوط فعليه عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يده ومن : عليه و سلم 
وال عدل وصله سليمان بن كثري واحلسن حال بينه وبينه فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه صرف 

  بن عمارة وإمساعيل بن مسلم ورواه محاد بن زيد يف آخرين عن عمرو عن طاوس مرسال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو زكريا حيىي بن حممد العنربي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم العبدي  - ١٥٦٦٣
عن سليمان بن داود عن الزهري عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن ثنا احلكم بن موسى ثنا حيىي بن محزة 

أنه كتب إىل أهل اليمن فذكر احلديث قال وكان يف الكتاب إن من : أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ليلى عن النيب صلى  اعتبط مؤمنا قتال عن بينة فإنه قود إال أن يرضي أولياء املقتول ورواه أيضا عبد الرمحن بن أيب



ومن قتل مظلوما فقد { باب إجياب القصاص على القاتل دون غريه قال اهللا تبارك وتعاىل  ٦اهللا عليه و سلم مرسال 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا  - ١٥٦٦٤} جعلنا لوليه سلطانا فال يسرف يف القتل 

ن بن سليمان ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبري أبو العباس هو األصم ثنا هارو
  يقتل اثنني بواحد : قال 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األصم ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد اهللا بن حممد بن  - ١٥٦٦٥
قال سبيال } فقد جعلنا لوليه سلطانا { وله يف ق: املغرية ثنا سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبري عن بن عباس 

قال ال } ال يسرف يف القتل { قال ال يقتل اثنني بواحد قال الشافعي وقيل يف قوله } فال يسرف يف القتل { عليه 
  يقتل غري قاتله وهذا يشبه ما قيل واهللا أعلم 

بو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أ - ١٥٦٦٦
فال يسرف يف القتل قال ال يقتل غري : سليمان ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن طلق بن حبيب 

  قاتله وال ميثل به 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا أنبأ أبو  - ١٥٦٦٧
عباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين يزيد بن عياض وهشام بن سعد عن زيد بن ال

أن الناس يف اجلاهلية إذا قتل الرجل من القوم رجال مل يرضوا حىت يقتلوا به رجال شريفا إذا كان قاتلهم غري : أسلم 
وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال { ول اهللا تبارك وتعاىل شريف مل يقتلوا قاتلهم وقتلوا غريه فوعظوا يف ذلك بق

وقال زيد بن أسلم السرف } باحلق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فال يسرف يف القتل إنه كان منصورا 
  اآلية } كتب عليكم القصاص يف القتلى { أن يقتل غري قاتله قال الشافعي قال اهللا تبارك وتعاىل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٥٦٦٨
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص { يف قوله : عبيد اهللا بن أيب داود ثنا يونس بن حممد ثنا شيبان عن قتادة 

قال كان أهل اجلاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان فكان احلي  }يف القتلى احلر باحلر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى 
فيهم إذا كان فيهم عدد وعدة فقتل هلم عبد قتله عبد قوم آخرين قالوا ال نقتل به إال حرا تعززا وتفضال على 

ية خيربهم غريهم يف أنفسهم وإذا قتلت هلم أنثى قتلتها امرأة قالوا لن نقتل هبا إال رجال فأنزل اهللا عز و جل هذه اآل
أن العبد بالعبد واحلر باحلر واألنثى باألنثى وهناهم عن البغي مث أنزل سورة املائدة فقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس 

  بالنفس والعني بالعني واألنف باألنف واألذن باألذن والسن بالسن واجلروح قصاص 

حممد بن عبدوس وأبو حممد عبد اهللا بن حممد الكعيب  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن - ١٥٦٦٩
كتب عليكم { يف قوله : قاال ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا يزيد بن صاحل ثنا بكري بن معروف عن مقاتل بن حيان 

قال كان بدو ذلك يف حيني من أحياء العرب اقتتلوا قبل اإلسالم بقليل مث أسلموا ولبعضهم } القصاص يف القتلى 
عض مخاشات وقتل فطلبوها يف اإلسالم وكان ألحد احليني فضل على اآلخر فأقسموا باهللا ليقتلن باألنثى على ب

  الذكر منهم وبالعبد احلر منهم فلما نزلت هذه اآلية رضوا وسلموا 



بأ معاذ وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا الشافعي أن - ١٥٦٧٠
بن موسى عن بكري بن معروف عن مقاتل بن حيان قال مقاتل أخذت هذا التفسري عن نفر حفظ معاذ منهم جماهدا 

فذكر معناه إال أنه مل يذكر قوله ولبعضهم على بعض مخاشات وقتل قال الشافعي وما أشبه ما : والضحاك واحلسن 
مذنب ذنبه ومل جيعل جرم أحد على غريه مث ساق الكالم إىل أن قال  قالوا من هذا مبا قالوا ألن اهللا تعاىل إمنا ألزم كل

  وقد جاء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أعدى الناس على اهللا من قتل غري قاتله 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد  - ١٥٦٧١
بن زريع ثنا عبد الرمحن بن إسحاق ثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب شريح اخلزاعي بن أيب بكر ثنا يزيد 

أعىت الناس على اهللا من قتل غري قاتله أو طلب بدم يف اجلاهلية من أهل : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  اإلسالم أو بصر عينيه ما مل تبصرا 

افظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ موسى بن احلسن ثنا القعنيب ثنا سليمان بن بالل أخربنا أبو عبد اهللا احل - ١٥٦٧٢
عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي بن حسني قال وجد ح وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن 

إبراهيم بن حممد عن جعفر بن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ 
قال وجد يف قائم سيف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتاب إن أعدى الناس على اهللا : حممد عن أبيه عن جده 

ويف حديث سليمان إن أعىت الناس على اهللا القاتل غري قاتله والضارب غري ضاربه ومن توىل غري مواليه فقد كفر مبا 
  اهللا عليه و سلم أنزل اهللا على حممد صلى 

وأخربنا أبو زكريا وأبو بكر قاال ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن حممد بن  - ١٥٦٧٣
ما كان يف الصحيفة اليت كانت يف قراب رسول اهللا صلى اهللا عليه و : إسحاق قال قلت أليب جعفر حممد بن علي 

غري قاتله والضارب غري ضاربه ومن توىل غري ويل نعمته فقد كفر مبا أنزل اهللا سلم فقال كان فيها لعن اهللا القاتل 
  على حممد صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حممد بن سنان ثنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد ثنا بن  - ١٥٦٧٤
قالت : عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا وهب قال مسعت مالكا عن حممد بن عبد الرمحن عن 

وجد يف قائم سيف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتابان إن أشد الناس عتوا الرجل ضرب غري ضاربه ورجل 
قتل غري قاتله ورجل توىل غري أهل نعمته فمن فعل ذلك فقد كفر باهللا ورسوله ال يقبل اهللا منه صرفا وال عدال 

  ر احلديث هو مالك بن حممد بن عبد الرمحن بن أيب الرجال يروي عن أبيه وذك

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ١٥٦٧٥
: عن أيب رمثة قال الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن عبد امللك بن سعيد بن أجبر عن إياد بن لقيط 

دخلت مع أيب على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرأى أيب الذي بظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
دعين أعاجل الذي بظهرك فإين طبيب فقال أنت رفيق قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من هذا معك قال ابين 

  جتين عليه أشهد به فقال أما أنه ال جيين عليك وال 



وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن عيسى بن أيب قماش ثنا عاصم  - ١٥٦٧٦
أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مع أيب فتلقانا رسول : بن علي ثنا عبيد اهللا بن إياد عن أبيه عن أيب رمثة قال 

قال يل أيب يا بين هل تدري من هذا املقبل قلت ال قال هذا رسول اهللا صلى اهللا اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف طريقه ف
عليه و سلم قال فاقشعررت حني قال ذاك وذلك أين ظننت أنه ال يشبه الناس فإذا هو بشر ذو وفرة عليه ردع من 

لكعبة فتبسم رسول اهللا حناء وعليه ثوبان أخضران فسلم عليه أيب فرد عليه السالم مث قال ابنك هذا قال أي ورب ا
صلى اهللا عليه و سلم من ثبت شبهي بأيب ومن حلف أيب علي مث قال أما أنه ال جيين عليك وال جتين عليه مث تال 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال تزر وازرة وزر أخرى 

ثنا إبراهيم بن دنوقا ثنا  أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو أمحد محزة بن حممد بن العباس - ١٥٦٧٧
زكريا بن عدي ثنا أبو األحوص عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن األحوص عن أبيه قال مسعت رسول 

يف حجة الوداع أي يوم أعظم حرمة قالوا يومنا هذا أو يوم احلج األكرب قال فإن : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
كحرمة يومكم وبلدكم أال ال جيين جان إال على نفسه ال جيين والد على ولده  دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام

  وال مولود على والده 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن أشعث بن  - ١٥٦٧٨
أن ناسا منهم أتوا رسول اهللا : بن يربوع أيب الشعثاء قال مسعت األسود بن هالل حيدث عن رجل من بين ثعلبة 

صلى اهللا عليه و سلم وكانت بنو ثعلبة بن يربوع أصابوا رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
رجل يا رسول اهللا هؤالء بنو ثعلبة بن يربوع قتلت فالنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال جتين نفس على 

  ل شعبة عن رجل من بين ثعلبة وقال الثوري عن ثعلبة بن زهدم أخرى هكذا قا

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا معاذ بن املثىن حدثين أيب املثىن  - ١٥٦٧٩
صني بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان بن احلر بن مالك بن اخلشخاش العنربي أخربين أيب حدثين احلر بن ح

أتوا النيب صلى اهللا : حدثين نصر بن حسان عن حصني بن أيب احلر أن أباه مالكا وعميه قيسا وعبيدا بين اخلشخاش 
عليه و سلم فشكوا إليه غارة خيل من بين عمهم على الناس فكتب هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذا كتاب 

س وعبيد بين اخلشخاش إنكم آمنون مسلمون على دمائكم من حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملالك وقي
  وأموالكم ال تؤخذون جبريرة غريكم وال جتين عليكم إال أيديكم 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا إبراهيم  - ١٥٦٨٠
عن شعيب عن بن أيب حسني عن نافع بن جبري عن بن عباس عن النيب بن سعيد وحممد بن حيىي قاال ثنا أبو اليمان 

أبغض الناس إىل اهللا ملحد يف احلرم ومبتغ يف اإلسالم سنة اجلاهلية ومطلب دم امرئ : صلى اهللا عليه و سلم قال 
{ ك وتعاىل باب قتل الرجل باملرأة قال اهللا تبار ٧بغري حق ليهريق دمه رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان 

 - ١٥٦٨١وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم املسلمون تتكافأ دماؤهم } وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 
أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب قال 

يكم القصاص يف القتلى اآلية كلها مث قال وكتبنا عليهم فيها أن يا أيها الذين آمنوا كتب عل: قال اهللا عز و جل 
النفس بالنفس اآلية كلها قال بن شهاب فلما نزلت هذه اآلية أقيدت املرأة من الرجل وفيما يعمد من اجلراح قال 



 عز و جل وحدثنا عبد اهللا بن وهب أخربين مالك أن سعيد بن املسيب قال الرجل يقتل باملرأة إذا قتلها قال اهللا
  وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  - ١٥٦٨٢
: الطيالسي ثنا خليفة اخلياط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ماؤهم وهم يد على من سواهم وكذلك رواه حيىي بن سعيد األنصاري عن عمرو بن شعيب املؤمنون تتكافأ د

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو زكريا حيىي بن حممد العنربي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم العبدي  - ١٥٦٨٣
عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن  ثنا احلكم بن موسى القنطري ثنا حيىي بن محزة عن سليمان بن داود عن الزهري

أنه كتب إىل أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن : حزم عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  والديات وبعث به مع عمرو بن حزم وكان فيه وأن الرجل يقتل باملرأة 

بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين  أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد - ١٥٦٨٤
أن يهوديا قتل جارية على : ثنا أسباط بن حممد وعبد الوهاب بن عطاء قاال ثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك 

   ٨أوضاح فقتله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هبا أخرجه البخاري يف الصحيح من حديث سعيد بن أيب عروبة 

  اص بينه باختالف الدينني قال اهللا تبارك وتعاىل يا أيهاباب فيمن ال قص

أخربنا أبو عبد  - ١٥٦٨٥} فمن عفي له من أخيه شيء { الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى إىل قوله 
افظ وأبو اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن شيبان ثنا سفيان بن عيينة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احل

زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ 
سألت عليا رضي اهللا عنه ويف رواية بن شيبان قال : سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعيب عن أيب جحيفة قال 

يب صلى اهللا عليه و سلم شيء سوى القرآن فقال ال والذي فلق احلبة قلت لعلي رضي اهللا عنه هل عندكم من الن
وبرأ النسمة إال أن يعطي اهللا عبدا فهما يف كتابه وما يف الصحيفة قلت وما يف الصحيفة قال العقل وفكاك األسري 

  وال يقتل مسلم بكافر 

عيلي أخربين أبو يعلى ثنا هارون بن وأخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمسا - ١٥٦٨٦
قلت لعلي رضي اهللا عنه فذكره : معروف ثنا سفيان عن مطرف قال مسعت الشعيب يقول أخربين أبو جحيفة قال 

  مبثله رواه البخاري يف الصحيح عن صدقة بن الفضل عن سفيان بن عيينة 

وسف القاضي ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ زهري عن أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ ي - ١٥٦٨٧
قلت لعلي رضي اهللا عنه يا أمري املؤمنني هل عندكم من الوحي شيء قال ال : مطرف عن عامر عن أيب جحيفة قال 

والذي فلق احلبة وبرأ النسمة ما أعلم إال فهما يعطيه اهللا عز و جل رجال وما يف الصحيفة قلت وما يف الصحيفة 
فكاك األسري وال يقتل مؤمن مبشرك قال زهري فقلت ملطرف وما فكاك األسري قال أن يفك من العدو قال العقل و

  جرت بذلك السنة وقال مطرف العقل املعقلة رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن يونس عن زهري 



بن يعقوب ثنا حممد أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف  - ١٥٦٨٨
أتينا عليا رضي اهللا : بن املنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن عن قيس بن عباد قال 

عنه أنا وجارية بن قدامة السعدي فقلنا هل معك عهد من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ال إال ما يف قراب 
فقرأه فإذا فيه املسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم سيفي فأخرج لنا منه كتابا 

أال ال يقتل مسلم بكافر وال ذو عهد يف عهده أال من أحدث حدثا أو آوى حمدثا فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس 
  أمجعني 

نبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أ - ١٥٦٨٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : مسلم بن خالد عن بن أيب حسني عن عطاء وطاوس أحسبه قال وجماهد واحلسن 

سلم قال يوم الفتح ال يقتل مؤمن بكافر قال الشافعي رمحه اهللا وهذا عام عند أهل املغازي أن رسول اهللا صلى اهللا 
م به يف خطبته يوم الفتح وهو يروي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مسندا من حديث عمرو بن عليه و سلم تكل

  شعيب وحديث عمران بن حصني قال الشيخ أما حديث عمرو 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن  - ١٥٦٩٠
ي ثنا يونس بن بكري ح وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا أبو األزهر ثنا يعقوب عبد اجلبار العطارد

خطب رسول اهللا : بن إبراهيم بن سعد ثنا أيب مجيعا عن بن إسحاق حدثين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 
حلف يف اجلاهلية فإن اإلسالم مل يزده إال صلى اهللا عليه و سلم الناس عام الفتح فقال أيها الناس إنه ما كان من 

شدة وال حلف يف اإلسالم واملسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم يرد عليهم أقصاهم ترد سراياهم 
على قعدهتم ال يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية املؤمن ال جلب وال جنب وال تؤخذ صدقاهتم إال يف دورهم 

  كري لفظ حديث يونس بن ب

وأخربنا أبو علي أخربنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبيد اهللا بن عمر حدثين هشيم عن حيىي بن  - ١٥٦٩١
تكافأ دماؤهم : سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املسلمون 

ن سواهم يرد مشدهم على مضعفهم ومتسرعهم على يسعى بذمتهم أدناهم وجيري عليهم أقصاهم وهم يد على م
  قاعدهم ال يقتل مؤمن بكافر وال ذو عهد يف عهده 

وأما حديث عمران فأخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو  - ١٥٦٩٢
بن عياض عن عبد امللك بن عبيد عن قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين يزيد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم الفتح أمل تر إىل ما : خرينق بنت احلصني عن أخيها عمران بن احلصني قال 
صنع صاحبكم هالل بن أمية لو قتلت مؤمنا بكافر لقتلته فدوه فوديناه وبنو مدجل معنا فجاؤوا بغنم عفر مل أر 

وكانت بنو مدجل حلفاء بين كعب يف اجلاهلية ورواه أيضا الواقدي عن عمر بن عثمان عن عبد أحسن منها ألوانا 
  امللك بن عبيد إال أنه قال خراش بن أمية بدل هالل بن أمية ومل يذكر الدية وما بعدها 

بن سنان  أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل الصرييف ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد - ١٥٦٩٣
ثنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد ثنا بن موهب قال مسعت مالكا عن حممد بن عبد الرمحن عن عمرة بنت عبد الرمحن عن 



قالت وجد يف قائم سيف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتابان فذكر أحدمها قال : عائشة رضي اهللا عنها أهنا 
م أدناهم ال يقتل مسلم بكافر وال ذو عهد يف عهده وال يتوارث ويف اآلخر املؤمنون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمته

أهل ملتني وال تنكح املرأة على عمتها وال على خالتها وال صالة بعد العصر حىت تغرب الشمس وال تسافر املرأة 
ثالث ليال إال مع ذي حمرم بن موهب هو عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن موهب ومالك هو بن أيب الرجال وأبو 

  الرجال هو حممد بن عبد الرمحن األنصاري الذي روى عنه ابنه مالك 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا عمرو بن سنان ثنا إبراهيم بن سعيد ثنا أنس  - ١٥٦٩٤
ليه و سلم بن عياض عن عبد السالم بن أيب اجلنوب عن احلسن عن معقل بن يسار قال قال رسول اهللا صلى اهللا ع

   ٩ال يقتل مؤمن بكافر وال ذو عهد يف عهده واملسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم : 

  باب بيان ضعف اخلرب الذي روي يف قتل املؤمن بالكافر وما جاء عن الصحابة

ر احلافظ أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث األصبهاين الفقيه أنبأ أبو احلسن علي بن عم - ١٥٦٩٥يف ذلك 
ثنا احلسن بن أمحد بن سعيد الرهاوي أخربين جدي سعيد بن حممد الرهاوي أن عمار بن مطر حدثهم ثنا إبراهيم بن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قتل : حممد األسلمي عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن بن البيلماين عن بن عمر 
هذا خطأ من وجهني أحدمها وصله بذكر بن عمر فيه وإمنا هو عن بن مسلما مبعاهد وقال أنا أكرم من ويف بذمته 

البيلماين عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال واآلخر روايته عن إبراهيم عن ربيعة وإمنا يرويه إبراهيم عن بن 
يف  املنكدر واحلمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي فقد كان يقلب األسانيد ويسرق األحاديث حىت كثر ذلك

  رواياته وسقط عن حد االحتجاج به 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن  - ١٥٦٩٦
أن رجال من املسلمني قتل رجال من : آدم ثنا إبراهيم بن أيب حيىي عن حممد بن املنكدر عن عبد الرمحن بن البيلماين 

فرفع إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنا أحق من ويف بذمته مث  أهل الكتاب
أمر به فقتل هذا هو األصل يف هذا الباب وهو منقطع وراويه غري ثقة وقد روى عن ربيعة عن عبد الرمحن بن 

  البيلماين عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال 

نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن  أخربنا أبو - ١٥٦٩٧
منصور ثنا عبد العزيز بن حممد أخربين ربيعة عن عبد الرمحن بن البيلماين أن رجال من أهل الذمة أتى رسول اهللا 

ختر برجل منا فقتل فقال أنا أحق من أوىف  إنا عاهدناك وبايعناك على كذا وكذا وقد: صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  بذمته فأمكنه منه فضربت عنقه 

وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا إمساعيل  - ١٥٦٩٨
الرزاق عن الثوري الصفار ثنا الرمادي ح قال وثنا حممد بن إمساعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم قاال ثنا عبد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أقاد مسلما قتل يهوديا وقال الرمادي : عن ربيعة عن عبد الرمحن بن البيلماين يرفعه 



أقاد مسلما بذمي وقال أنا أحق من ويف بذمته ويقال إن ربيعة إمنا أخذه عن إبراهيم بن حممد بن أيب حيىي واحلديث 
  يدور عليه 

أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي أنبأ أبو احلسن حممد بن حممد الكارزي ثنا علي بن  أخربنا - ١٥٦٩٩
عبد العزيز قال قال أبو عبيد القاسم بن سالم مسعت بن أيب حيىي حيدثه عن بن املنكدر ومسعت أبا يوسف حيدثه عن 

أنا حدثت ربيعة هبذا احلديث فإمنا دار احلديث ربيعة الرأي كالمها عن بن البيلماين مث بلغين عن بن أيب حيىي أنه قال 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أقاد مسلما مبعاهد وقال أنا أحق من : على بن أيب حيىي عن عبد الرمحن بن البيلماين 

ويف بذمته قال أبو عبيد وهذا حديث ليس مبسند وال جيعل مثله أما ما يسفك به دماء املسلمني قال أبو عبيد وقد 
خربين عبد الرمحن بن مهدي عن عبد الواحد بن زياد قال قلت لزفر إنكم تقولون إنا ندرأ احلدود بالشبهات أ

وإنكم جئتم إىل أعظم الشبهات فأقدمتم عليها قال وما هو قال قلت املسلم يقتل بالكافر قال فاشهد أنت على 
ه وال ذو عهد يف عهده فإن ذا العهد الرجل رجوعي عن هذا قال وكذلك قول أهل احلجاز ال يقيدونه به وأما قول

وإن { من أهل دار احلرب يدخل إلينا بأمان فقتله حمرم على املسلمني حىت يرجع إىل مأمنه وأصل هذا من قوله تعاىل 
  } أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا مث أبلغه مأمنه 

الفضل حممد بن إبراهيم إمالء ثنا حممد بن نعيم ثنا أبو قدامة ثنا  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو - ١٥٧٠٠
لقيت زفر فقلت له صرمت حديثا يف الناس وضحكة قال وما : عبد الرمحن بن مهدي ثنا عبد الواحد بن زياد قال 

لشبهات ذلك قال قلت تقولون يف األشياء كلها ادرؤوا احلدود بالشبهات وجئتم إىل أعظم احلدود فقلتم تقام با
قال وما ذلك قلت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يقتل مؤمن بكافر فقلتم يقتل به قال فإين أشهدك 

  الساعة أين قد رجعت عنه 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان الفارسي  - ١٥٧٠١
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قتل : قال علي بن املديين حديث بن البيلماين حدثين حممد بن عبد الرحيم قال 

  مسلما مبعاهد هذا إمنا يدور على بن أيب حيىي ليس له وجه حجاج إمنا أخذه عنه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ إبراهيم بن حممد الفقيه البخاري ثنا صاحل بن حممد احلافظ قال عبد  - ١٥٧٠٢
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قتل مسلما مبعاهد وهو مرسل : بن البيلماين حديثه منكر وروى عنه ربيعة  الرمحن
  منكر 

: أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه قال قال أبو احلسن علي بن عمر الدارقطين احلافظ بن البيلماين  - ١٥٧٠٣
  هللا أعلم ضعيف ال تقوم به حجة إذا وصل احلديث فكيف مبا يرسله وا

  الروايات فيه عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب  - ١٥٧٠٤
أن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه دعا نبطيا ميسك : أخربين جرير بن حازم أن قيس بن سعد حدثه عن مكحول 



ته عند بيت املقدس فأىب فضربه فشجه فاستعدى عليه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال له ما دعاك إىل ما له داب
صنعت هبذا فقال يا أمري املؤمنني أمرته أن ميسك دابيت فأىب وأنا رجل يف حد فضربته فقال أجلس للقصاص فقال 

  وقضى عليه بالدية  زيد بن ثابت أتقيد عبدك من أخيك فترك عمر رضي اهللا عنه القود

: وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا حبر ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين الليث أن حيىي بن سعيد حدثه  - ١٥٧٠٥
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أتى برجل من أصحابه وقد جرح رجال من أهل الذمة فأراد أن يقيده فقال 

 عنه إذا نضعف عليه العقل فأضعفه ورواه سليمان بن بالل عن حيىي بن املسلمون ما ينبغي هذا فقال عمر رضي اهللا
سعيد عن إمساعيل بن أيب حكيم أنه مسع عمر بن عبد العزيز حيدث الناس أن رجال من أهل الذمة قتل بالشام عمدا 

ل الذمة ألقتلنه وعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إذ ذاك بالشام فلما بلغه ذلك قال عمر رضي اهللا عنه قد وقعتم بأه
به فقال أبو عبيدة بن اجلراح رضي اهللا عنه ليس ذلك لك فصلى مث دعا أبا عبيدة فقال مل زعمت ال أقتله به فقال 
أبو عبيدة رضي اهللا عنه أرأيت لو قتل عبدا له أكنت قاتله به فصمت عمر رضي اهللا عنه مث قضى عليه بألف دينار 

  مغلظا عليه 

عيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ وأخربنا أبو س - ١٥٧٠٦
أن رجال من بكر بن وائل قتل رجال من أهل احلرية فكتب فيه : حممد بن احلسن أنبأ أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم 

لوا وإن شاؤوا عفوا فدفع الرجل إىل ويل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن يدفع إىل أولياء املقتول فإن شاؤوا قت
املقتول إىل رجل يقال له حنني من أهل احلرية فقتله فكتب عمر بعد ذلك إن كان الرجل مل يقتل فال تقتلوه فرأوا أن 

عمر رضي اهللا عنه أراد أن يرضيهم من الدية قال الشافعي رمحه اهللا الذي رجع إليه أوىل به ولعله أراد أن خييفه 
وال يقتله قال الذي تكلم معه فقد رويتم عن عمرو بن دينار أن عمر رضي اهللا عنه كتب يف مسلم قتل  بالقتل

نصرانيا إن كان القاتل قتاال فاقتلوه وإن كان غري قتال فذروه وال تقتلوه قال الشافعي قد رويناه فاتبع عمر رضي 
عمر رضي اهللا عنه من هذا شيء قال الشافعي قلنا  اهللا عنه كما قال فأنت ال تتبعه فيما قال قال فيثبت عندكم عن

  وال حرف وهذه أحاديث منقطعات أو ضعاف أو جتمع االنقطاع والضعف مجيعا 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا حممد بن  - ١٥٧٠٧
كتب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف مسلم قتل : خ قال يوسف قال ذكر سفيان عن عمرو بن دينار عن شي

  معاهدا فكتب إن كانت طرية يف غضب فأغرم أربعة آالف وأن كان لصا عاديا فاقتله 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن صاحل البغدادي ببلخ ثنا يوسف بن يعقوب  - ١٥٧٠٨
أن رجال مسلما قتل رجال من أهل الذمة بالشام : عن عمرو عن القاسم بن أيب بزة القاضي ثنا أبو الربيع ثنا محاد 

فرفع إىل أيب عبيدة بن اجلراح رضي اهللا عنه فكتب فيه إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فكتب عمر رضي اهللا عنه 
  آالف إن كان ذاك منه خلقا فقدمه واضرب عنقه وإن كانت هي طرية طارها فأغرمه ديته أربعة 

  الروايات فيه عن عثمان رضي اهللا عنه



أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه األصبهاين قاال أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا  - ١٥٧٠٩
حممد بن إمساعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سامل عن بن عمر رضي 

أن رجال مسلما قتل رجال من أهل الذمة عمدا ورفع إىل عثمان رضي اهللا عنه فلم يقتله وغلظ عليه الدية : اهللا عنه 
  مثل دية املسلم 

وأخربنا أبو بكر الفقيه أنبأ علي بن عمر ثنا احلسني بن صفوان ثنا عبد اهللا بن أمحد ثنا زمحويه ثنا  - ١٥٧١٠
ان رضي اهللا عنه ومعاوية ال يقيدان املشرك من املسلم األول موصول كان عثم: إبراهيم بن سعد ثنا بن شهاب قال 

  وهذا منقطع 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ١٥٧١١
ذامي قتل رجال من أنباط أن بن شاس اجل: حممد بن احلسن أنبأ حممد بن يزيد أنبأ سفيان بن حسني عن الزهري 

الشام فرفع إىل عثمان رضي اهللا عنه فأمر بقتله فكلمه الزبري رضي اهللا عنه وناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم رضي اهللا عنهم فنهوه عن قتله قال فجعل ديته ألف دينار قال الشافعي رضي اهللا عنه قلت هذا من 

فدع االحتجاج به وإن كان ثابتا فقد زعمت أنه أراد قتله فمنعه أناس من حديث من جيهل فإن كان غري ثابت 
أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرجع هلم فهذا عثمان رضي اهللا عنه وأناس من أصحاب رسول اهللا صلى 

  اهللا عليه و سلم جممعون أن ال يقتل مسلم بكافر فكيف خالفتهم 

  الروايات فيه عن علي رضي اهللا عنه

قد مضى حديث أيب جحيفة وقيس بن عباد عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فيما كان عنده عن النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم يف الصحيفة من أن ال يقتل مسلم بكافر ويف ذلك داللة على ضعف ما 

الشافعي أنبأ حممد بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ  - ١٥٧١٢
احلسن أنبأ قيس بن الربيع األسدي عن أبان بن تغلب عن احلسن بن ميمون عن عبد اهللا بن عبد اهللا موىل بين هاشم 

أتى علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه برجل من املسلمني قتل رجال من أهل الذمة : عن أيب اجلنوب األسدي قال 
فجاء أخوه فقال أين قد عفوت قال فلعلهم هددوك وفرقوك وفزعوك قال ال  قال فقامت عليه البينة فأمر بقتله

ولكن قتله ال يرد على أخي وعوضوين فرضيت قال أنت أعلم من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا كذا قال 
  حسن وقال غريه حسني بن ميمون 

سن الدارقطين احلافظ أبو اجلنوب ضعيف أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد األصبهاين قال قال أبو احل - ١٥٧١٣
قال الشافعي يف القدمي ويف حديث أيب جحيفة عن علي رضي اهللا عنه ما دلكم أن عليا ال يروي عن النيب : احلديث 

   ١٠صلى اهللا عليه و سلم شيئا ويقول خبالفه 

  باب ال يقتل حر بعبد



أ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن أمحد بن احلسن أخربنا أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي أنب - ١٥٧١٤
: ثنا أمحد بن عبدوس ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

  أن أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما كانا ال يقتالن احلر بقتل العبد 

نا أمحد بن العباس الطربي ثنا إمساعيل بن سعيد ثنا عباد بن قال علي وحدثنا حممد بن احلسن املقرئ ث - ١٥٧١٥
  مثله سواء : العوام عن عمر بن عامر واحلجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو عبيد القاسم بن  - ١٥٧١٦
من : بن جنادة ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال قال علي رضي اهللا عنه  إمساعيل ثنا أبو السائب سلم
  السنة أن ال يقتل حر بعبد 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر ثنا عبد الصمد بن علي ثنا السري بن سهل ثنا  - ١٥٧١٧
بن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و عبد اهللا بن رشيد ثنا عثمان الربي عن جويرب عن الضحاك عن 

  ال يقتل حر بعبد يف هذا اإلسناد ضعف : سلم قال 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا جرير عن  - ١٥٧١٨
  يقتل العبد قاال القود هذا منقطع يف احلر : منصور عن احلكم عن علي وعبد اهللا رضي اهللا عنهما 

وأخربين أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا بن اجلنيد ثنا زياد بن أيوب ثنا القاسم بن  - ١٥٧١٩
إذا قتل احلر العبد متعمدا فهو قود قال علي : مالك ثنا ليث عن احلكم قال قال علي وبن عباس رضي اهللا عنهما 

  ألنه مرسل ال تقوم به حجة 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام عن قتادة  - ١٥٧٢٠
  ال يقاد احلر بالعبد : عن احلسن قال 

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين بن  - ١٥٧٢١
  أن السنة مضت بأن ال يقتل احلر املسلم بالعبد وإن قتله عمدا وعليه العقل : يعة عن بن أيب جعفر عن بكري هل

ال قود بني : قال وحدثنا عبد اهللا بن وهب أخربين بن أيب ذئب ومالك بن أنس عن بن شهاب أنه قال  - ١٥٧٢٢
وقال يل مالك مثله وروينا عن بن جريج عن عطاء مثله احلر والعبد يف شيء إال أن العبد إذا قتل احلر عمدا قتل به 

١١   

  باب ما روي فيمن قتل عبده أو مثل به



حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن أمحد األصبهاين ثنا يونس بن حبيب  - ١٥٧٢٣
من قتل عبده : لى اهللا عليه و سلم قال ثنا أبو داود الطيالسي ثنا هشام عن قتادة عن احلسن عن مسرة أن النيب ص

  قتلناه ومن جدعه جدعناه ومن خصاه خصيناه 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر بن حفص املقرئ ببغداد أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان النجاد  - ١٥٧٢٤
بن أيب عروبة عن قتادة عن  ثنا عبد امللك بن حممد ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري وسعيد بن عامر قاال ثنا سعيد

من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده : احلسن عن مسرة بن جندب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
جدعناه قال قتادة مث إن احلسن نسي هذا احلديث قال ال يقتل حر بعبد قال الشيخ يشبه أن يكون احلسن مل ينس 

لعلم باحلديث رغبوا عن رواية احلسن عن مسرة وذهب بعضهم إىل أنه مل احلديث لكن رغب عنه لضعفه وأكثر أهل ا
  يسمع منه غري حديث العقيقة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال مسعت العباس بن حممد يقول مسعت حيىي  - ١٥٧٢٥
احلسن من مسرة قال ومسعت حيىي بن معني بن معني يقول قال أبو النضر هاشم بن القاسم عن شعبة قال مل يسمع 

من قتل عبده قتلناه ذاك يف : يقول مل يسمع احلسن من مسرة شيئا هو كتاب قال حيىي يف حديث احلسن عن مسرة 
  مساع البغداديني ومل يسمع احلسن من مسرة وأما علي بن املديين فكان يثبت مساع احلسن من مسرة واهللا أعلم 

بد اهللا احلافظ أنبأ أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي أخربنا أبو ع - ١٥٧٢٦
والفضل بن حممد بن املسيب الشعراين قاال ثنا أبو صاحل املصري عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث حدثين الليث بن 

جاءت جارية : بن عباس قال سعد عن عمر بن عيسى القرشي مث األسدي عن بن جريج عن عطاء بن أيب رباح عن 
إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقالت إن سيدي اهتمين فأقعدين على النار حىت احترق فرجي فقال هلا عمر 

رضي اهللا عنه هل رأى ذلك عليك قالت ال قال فهل اعترفت له بشيء قالت ال فقال عمر رضي اهللا عنه علي به 
هللا قال يا أمري املؤمنني اهتمتها يف نفسها قال رأيت ذلك عليها قال الرجل فلما رأى عمر الرجل قال أتعذب بعذاب ا

ال قال فاعترفت لك به فقال ال قال والذي نفسي بيده لو مل أمسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال يقاد 
 فأنت حرة لوجه اهللا مملوك من مالكه وال ولد من والده ألقدهتا منك فربزه وضربه مائة سوط وقال للجارية اذهيب

  وأنت موالة اهللا ورسوله قال أبو صاحل وقال الليث وهذا القول معمول به 

وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا عبدان وعبد اهللا بن حممد بن نصر الرملي  - ١٥٧٢٧
فذكره بنحوه قال أبو أمحد : ر بن عيسى قاال ثنا عبد امللك بن شعيب حدثين أيب حدثين الليث بن سعد حدثين عم

وهذا احلديث ال أعلم رواه عن بن جريج هبذا اإلسناد غري عمر بن عيسى وعن عمر هذا غري الليث وهو معروف 
  هبذا مسعت بن محاد يذكر عن البخاري أنه منكر احلديث 

اضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن الق - ١٥٧٢٨
يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب عن حيىي بن أيوب عن املثىن بن الصباح عن عمرو بن 

كان لزنباع عبد يسمى سندرا أو بن سندر فوجده يقبل : شعيب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال 
يه وأنفه فأتى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأرسل إىل زنباع فقال ال جارية له فأخذه فجبه وجدع أذن



حتملوهم ما ال يطيقون وأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون وما كرهتم فبيعوا وما رضيتم فأمسكوا وال 
هو موىل اهللا ورسوله تعذبوا خلق اهللا مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مثل به أو حرق بالنار فهو حر و

فأعتقه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا أوص يب فقال أوصي بك كل مسلم املثىن بن الصباح 
ضعيف ال حيتج به وقد روى عن احلجاج بن أرطأة عن عمرو خمتصرا وال حيتج به وروى عن سوار أيب محزة عن 

  عمرو وليس بالقوي واهللا أعلم 

نا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا احلسني بن احلسني بن الصابوين أخرب - ١٥٧٢٩
األنطاكي قاضي الثغور ثنا حممد بن احلكم الرملي ثنا حممد بن عبد العزيز الرملي ثنا إمساعيل بن عياش عن 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم أن رجال قتل عبده متعمدا فجلده ا: األوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
  مائة جلدة ونفاه سنة وحما سهمه من املسلمني ومل يقده به وأمره أن يعتق رقبة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا  - ١٥٧٣٠
روة عن إبراهيم بن عبد اهللا بن حنني عن أبيه عن علي إمساعيل بن عياش احلمصي عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب ف

أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم برجل قتل عبده متعمدا فجلده رسول اهللا : بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال 
  صلى اهللا عليه و سلم مائة ونفاه سنة وحما سهمه من املسلمني ومل يقده به 

عن إسحاق بن أيب فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن  قال وحدثنا إمساعيل بن عياش - ١٥٧٣١
  مثله : النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا حفص عن حجاج عن  - ١٥٧٣٢
ل املؤمن بعبده ولكن يضرب ويطال حبسه أن أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما كانا يقوالن ال يقت: عمرو بن شعيب 

وحيرم سهمه أسانيد هذه األحاديث ضعيفة ال تقوم بشيء منها احلجة إال أن أكثر أهل العلم على أن ال يقتل الرجل 
  بعبده وقد رويناه عن سليمان بن يسار والشعيب والزهري وغريهم 

ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب حدثين حيىي بن أيوب أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم  - ١٥٧٣٣
استفىت عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما عن رجل نوط عبدا له : عن جعفر بن ربيعة أن سليمان املزين حدثه أنه 

   ١٢فمات ومل يرد قتله فقال له بن عباس ليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعني 

  غتباب العبد يقتل فيه قيمته بالغة ما بل

قال الشافعي وهذا يروى عن عمر وعلي رضي اهللا عنهما قال الشيخ رواه عبد اهللا بن أمحد بن حنبل يف كتاب 
العلل عن أيب الربيع الزهراين عن هشيم عن سعيد بن أيب عروبة عن مطر عن احلسن عن األحنف بن قيس عن عمر 

  ذا إسناد صحيح وعلي رضي اهللا عنهما يف احلر يقتل العبد قاال مثنه ما بلغ وه



وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن احلسن املقرئ ثنا أمحد بن  - ١٥٧٣٤
العباس يعين الطربي ثنا إمساعيل بن سعيد ثنا عباد بن العوام عن احلجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 

  لعبد قال فيه مثنه قال عمر رضي اهللا عنه يف احلر يقتل ا: 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ علي بن الفضل بن حممد بن عقيل اخلزاعي ثنا حممد بن عثمان بن أيب  - ١٥٧٣٥
يف : شيبة ثنا أيب ثنا نوح بن دراج عن عبيد اهللا بن عمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن عمر رضي اهللا عنه 

  العبد يصاب قال قيمته بالغة ما بلغت 

وأخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل حممد بن عبد اهللا بن حممد بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا  - ١٥٧٣٦
يف العبد يقتل خطأ قاال مثنه ما بلغ ورويناه : سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن قتادة عن احلسن وسعيد بن املسيب 

  أيضا عن القاسم بن حممد وسامل بن عبد اهللا 

وروي ذلك عن عبد الكرمي عن علي وعبد اهللا وشريح قالوا مثنه وإن خلف دية احلر أنبأنيه أبو عبد  - ١٥٧٣٧
اهللا إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا حممد بن بكر عن بن جريج عن عبد الكرمي 

  فذكره وفيه إرسال بينه وبني عبد الكرمي : 

أخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن  - ١٥٧٣٨
الوليد أخربين أيب قال مسعت األوزاعي يقول حدثين عمرو بن سعد عن يزيد الرقاشي حدثين أنس بن مالك قال قال 

صالة الصبح إىل أن تطلع الشمس أحب إيل  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألن أجلس مع قوم يذكرون اهللا بعد
مما طلعت عليه الشمس وألن أجلس مع قوم يذكرون اهللا بعد العصر إىل أن تغيب الشمس أحب إيل من أن أعتق 

   ١٣مثانية من ولد إمساعيل دية كل رجل منهم اثنا عشر ألفا 

  باب العبد يقتل احلر

وليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا حامت بن إمساعيل عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو ال - ١٥٧٣٩
إذا قتل العبد احلر رفع إىل أولياء املقتول فإن شاءوا قتلوا وإن : جعفر بن حممد عن أبيه عن علي رضي اهللا عنه قال 

   ١٤شاءوا استحيوه قال الشيخ إن شاءوا استحياءه وأرادوا الدية بيع يف دية املقتول واهللا أعلم 

  باب العبد يقتل العبد

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا حممد بن بكر عن بن  - ١٥٧٤٠
أن يف كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال يقاد : جريج عن عبد العزيز بن عمر 

   ١٥نفسه فما دون ذلك  اململوك من اململوك يف كل عمد يبلغ

  باب الرجل يقتل ابنه



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ١٥٧٤١
أن رجال من بين مدجل يقال له قتادة حذف ابنه بسيف : الشافعي أنبأ مالك عن حيىي بن سعيد عن عمرو بن شعيب 

قه فنزى يف جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فذكر ذلك له فقال فأصاب سا
عمر أعدد يل على قديد عشرين ومائة بعري حىت أقدم عليك فلما قدم عمر أخذ من تلك اإلبل ثالثني حقة وثالثني 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ليس  جذعة وأربعني خلفة مث قال أين أخو املقتول قال ها أنا ذا قال خذها فإن
لقاتل شيء زاد أبو عبد اهللا يف روايته قال الشافعي وقد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن ال يقتل الوالد 
بالولد وبذلك أقول قال الشيخ هذا احلديث منقطع فأكده الشافعي بأن عددا من أهل العلم يقول به وقد روي 

  موصوال 

خربنا أبو طاهر حممد بن حممد بن حممش الفقيه من أصله أنبأ أبو احلسن علي بن إبراهيم بن معاوية أ - ١٥٧٤٢
النيسابوري ثنا حممد بن مسلم بن واره حدثين حممد بن سعيد بن سابق ثنا عمرو يعين بن أيب قيس عن منصور يعين 

حنلت لرجل : بن عمرو بن العاص قال  بن املعتمر عن حممد بن عجالن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اهللا
من بين مدجل جارية فأصاب منها ابنا فكان يستخدمها فلما شب الغالم دعاها يوما فقال أصنعي كذا وكذا فقال ال 
تأتيك حىت مىت تستأمي أمي قال فغضب فحذفه بسيفه فأصاب رجله فنزف الغالم فمات فانطلق يف رهط من قومه 

ل يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك لوال أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل عمر رضي اهللا عنه فقا
يقول ال يقاد األب من ابنه لقتلتك هلم ديته قال فأتاه بعشرين أو ثالثني ومائة بعري قال فخري منها مائة فدفعها إىل 

عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  ورثته وترك أباه ورواه حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن
  قال حضرت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقيد االبن من أبيه وال يقيد األب من ابنه 

وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو حممد عبد الرمحن بن حيىي الزهري القاضي مبكة ثنا حممد  - ١٥٧٤٣
عزيز بن مسلم ثنا مطرف بن طريف عن احلكم بن عتيبة عن بن إمساعيل الصائغ ثنا موسى بن إمساعيل ثنا عبد ال

ليس : رجل يقال له عرفجة عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  على الوالد قود من ولد 

مد بن يعقوب أنبأ حممد أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي أنبأ أبو عبد اهللا حم - ١٥٧٤٤
بن عبد الوهاب ثنا جعفر بن عون قال إمساعيل بن مسلم أنبأ عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس رضي اهللا 

ال تقام احلدود يف املساجد وال يقاد الوالد بالولد إمساعيل بن مسلم : عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  عن عبيد اهللا بن احلسن العنربي عن عمرو واهللا أعلم  املكي هذا فيه ضعف وقد روى

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو علي احلافظ إمالء ثنا إبراهيم بن إسحاق الصرييف ثنا احلسن بن  - ١٥٧٤٥
ر علي بن شبيب املعمري ثنا عقبة بن مكرم ثنا أبو حفص التمار ثنا عبيد اهللا بن احلسن العنربي عن عمرو بن دينا

ال تقام احلدود يف املساجد وال يقتل والد : عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
بولده أبو حفص التمار هو أبو متام عمرو بن عامر السعدي كان ينزل يف بين رفاعة ورواه أيضا سعيد بن بشري عن 

   ١٦قتادة عن عمرو بن دينار موصوال 



  ل والنساء وبني العبيد فيما دون النفسباب القود بني الرجا

قال البخاري يف الترمجة يذكر عن عمر رضي اهللا عنه تقاد املرأة من الرجل يف كل عمد يبلغ نفسه فما دوهنا من 
اجلراح وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد عن أصحابه قال وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النيب صلى اهللا 

صاص قال الشيخ أما الرواية يف ذلك عن العمرين فقد مضت عن عبد العزيز بن عمر أن يف كتاب عليه و سلم الق
لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال يقاد اململوك من اململوك يف كل عمد يبلغ نفسه فما 

  دون ذلك وأما حديث أخت الربيع 

و سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا عفان ثنا محاد فأخربناه أبو حممد بن يوسف أنبأ أب - ١٥٧٤٦
فذكره وذلك يرد بتمامه يف موضعه إن شاء اهللا وخالفه محيد عن أنس فقال لطمت الربيع بنت : ثنا ثابت عن أنس 

زيد بن معوذ جارية فكسرت ثنيتها وثابت أحفظ وحيتمل أهنما قصتان وهذا هو األظهر وروى فيه عن بن عباس و
  ثابت رضي اهللا عنهما 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو احلسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد اهللا بن صاحل عن  - ١٥٧٤٧
باألنثى قال } احلر باحلر والعبد بالعبد واألنثى { يف قوله : معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس 

ل باملرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل واملرأة باملرأة فأنزل اهللا عز و جل النفس بالنفس قال كانوا ال يقتلون الرج
فجعل األحرار يف القصاص سواء فيما بينهم يف العمد رجاهلم ونساءهم يف النفس وفيما دون النفس وجعل العبيد 

  مستوين فيما بينهم يف العمد يف النفس وفيما دون النفس رجاهلم ونساءهم 

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين بن  - ١٥٧٤٨
أن السنة مضت فيما بلغه بذلك إذا كانا حرين يعين الرجل : هليعة عن عبيد اهللا بن أيب جعفر عن بكري بن األشج 
ن ثابت مثل ذلك أنه يقتل هبا ويقتص منه وأما الرواية فيه عن واملرأة فإن فقأ عينها فقئت عينه قال وبلغين عن زيد ب

  التابعني 

فأخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمر وعثمان بن حممد بن بشر ثنا  - ١٥٧٤٩
يب الزناد عن أبيه قال إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا إمساعيل بن أيب أويس وعيسى بن ميناء قاال ثنا عبد الرمحن بن أ

كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إىل قوهلم منهم سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري والقاسم بن حممد وأبو : 
بكر بن عبد الرمحن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة وسليمان بن يسار يف مشيخة جلة 

ورمبا اختلفوا يف الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا وكان الذي وعيت  سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل
عنهم على هذه القصة أهنم كانوا يقولون املرأة تقاد من الرجل عينا بعني وأذنا بإذن وكل شيء من اجلراح على 

م قال القصاص بني ذلك وإن قتلها قتل هبا ورويناه عن الزهري وغريه وروى سفيان الثوري عن املغرية عن إبراهي
  الرجل واملرأة يف العمد وعن جابر عن الشعيب مثله 



وعن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز مثله أخربناه أبو بكر األصبهاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا  - ١٥٧٥٠
 وإبراهيم خبالفه فذكرهن وروينا عن الشعيب: سفيان اجلوهري ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان 

   ١٧فيما دون النفس 

  باب النفر يقتلون الرجل

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ١٥٧٥١
سة أو سبعة أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قتل نفرا مخ: مالك بن أنس عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب 

  برجل قتلوه قتل غيلة وقال لو متاأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم مجيعا 

أن غالما : قال البخاري يف ترمجة الباب قال يل بن بشار ثنا حيىي عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر  - ١٥٧٥٢
لرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن قتل غيلة فقال عمر رضي اهللا عنه لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم أخربناه أبو عبد ا

الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد حدثين حيىي بن سعيد فذكره غري أنه قال إن صبيا قتل بصنعاء غيلة 
  فقتل عمر رضي اهللا عنه به سبعة وقال لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم 

سلمان الفقيه ثنا احلسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن  - ١٥٧٥٣
أن عمر رضي اهللا عنه قتل سبعة من أهل صنعاء اشتركوا يف دم غالم : أنبأ حيىي بن سعيد عن نافع عن بن عمر 

وقال لو متاأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم مجيعا قال الشيخ هذا حيىي بن سعيد األنصاري واألول حيىي القطان قال 
  ي وقال مغرية بن حكيم عن أبيه أن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر رضي اهللا عنه مثله البخار

أخربناه أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس  - ١٥٧٥٤
: لصنعاين حدثه عن أبيه حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب حدثين جرير بن حازم أن املغرية بن حكيم ا

أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك يف حجرها ابنا له من غريها غالم يقال له أصيل فاختذت املرأة بعد زوجها 
خليال فقالت خلليلها إن هذا الغالم يفضحنا فاقتله فأىب فامتنعت منه فطاوعها واجتمع على قتله الرجل ورجل آخر 

قطعوه أعضاء وجعلوه يف عيبة من آدم فطرحوه يف ركية يف ناحية القرية وليس فيها ماء مث  واملرأة وخادمها فقتلوه مث
صاحت املرأة فاجتمع الناس فخرجوا يطلبون الغالم قال فمر رجل بالركية اليت فيها الغالم فخرج منها الذباب 

سناه وأرسلنا رجال فأخرج الغالم األخضر فقلنا واهللا إن يف هذه جليفة ومعنا خليلها فأخذته رعدة فذهبنا به فحب
فأخذنا الرجل فاعترف فأخربنا اخلرب فاعترفت املرأة والرجل اآلخر وخادمها فكتب يعلى وهو يومئذ أمري بشأهنم 

فكتب إليه عمر رضي اهللا عنه بقتلهم مجيعا وقال واهللا لو أن أهل صنعاء شركوا يف قتله لقتلتهم أمجعني وروينا عن 
عن سعيد بن وهب قال خرج قوم وصحبهم رجل فقدموا وليس معهم فاهتمهم أهله فقال  أيب إسحاق السبيعي

شريح شهودكم أهنم قتلوا صاحبكم وإال حلفوا باهللا ما قتلوه فأتوا هبم عليا رضي اهللا عنه قال سعيد وأنا عنده 
علي رضي اهللا عنه فقتلوا  ففرق بينهم فاعترفوا قال فسمعت عليا رضي اهللا عنه يقول أنا أبو حسن القرم فأمر هبم

١٨   

  باب اإلثنني أو أكثر يقطعان يد رجل معا



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا جعفر بن حممد ثنا حيىي بن حيىي أنبأ خالد بن عبد  - ١٥٧٥٥
ألصم أنبأ الربيع بن سليمان اهللا عن مطرف عن عامر يعين الشعيب ح وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس ا

قال الشافعي عن سفيان عن مطرف عن الشعيب أن رجلني أتيا عليا رضي اهللا عنه فشهدا على رجل أنه سرق : قال 
فقطع علي رضي اهللا عنه يده مث أتياه بآخر فقاال هذا الذي سرق وأخطأنا على األول فلم جيز شهادهتما على اآلخر 

   ١٩لو أعلمكما تعمدمتا لقطعتكما أخرجه البخاري يف ترمجة الباب وغرمهما دية يد األول وقال 

  باب من عليه القصاص يف القتل وما دونه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق وأبو حممد بن موسى قاال أنبأ حممد بن أيوب أنبأ أبو  - ١٥٧٥٦
مة عن محاد عن إبراهيم عن األسود عن عائشة عن النيب الوليد الطيالسي وموسى بن إمساعيل قاال ثنا محاد بن سل

رفع القلم عن ثالثة عن الصيب حىت حيتلم وعن املعتوه حىت يفيق وعن النائم حىت : صلى اهللا عليه و سلم قال 
  يستيقظ 

مد بن أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حم - ١٥٧٥٧
أن مروان بن احلكم كتب إىل معاوية بن أيب : إبراهيم العبدي ثنا بن بكري قال قال مالك حدثين حيىي بن سعيد 

  سفيان أنه أتى مبجنون قتل رجال فكتب إليه معاوية أن اعقله وال تقد منه فإنه ليس على جمنون قود 

ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين يونس  أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم - ١٥٧٥٨
أنه : عن أيب الزناد قال وحدثنا بن وهب أنبأ مالك عن حيىي بن سعيد أن مروان بن احلكم كتب إىل معاوية يذكر له 

   ٦٣أتى بسكران قد قتل رجال فكتب إليه معاوية أن اقتله به 

  مجاع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد

 )١   

  د القتل بالسيف أو السكني أو ما يشق حبدهباب عم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو أمية ثنا  - ١٥٧٥٩
أبو نعيم ثنا سفيان ح وحدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا إمالء وقراءة أنبأ أبو حامد بن 

الشرقي ثنا سختويه بن مازيار ثنا يوسف بن يعقوب السدوسي ثنا شعبة وسفيان عن جابر عن أيب عازب عن 
كل شيء خطأ إال السيف ولكل خطأ أرش لفظ : النعمان بن بشري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  حديث العلوي 

بن عبيد الصفار ثنا متتام ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان  وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد - ١٥٧٦٠
إن لكل شيء خطأ إال السيف يعين : عن جابر عن رجل عن النعمان بن بشري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  احلديدة ولكل خطأ أرش 



تادة قاال أنبأ أبو أخربنا أبو سعيد عبد امللك بن أيب عثمان الزاهد وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن ق - ١٥٧٦١
احلسن علي بن الفضل بن حممد بن عقيل أنبأ أبو جعفر حممد بن عثمان بن أيب شيبة ثنا عقبة بن مكرم ثنا يونس بن 

بكري ثنا قيس بن الربيع عن أيب حصني عن إبراهيم بن بنت النعمان بن بشري عن النعمان بن بشري أن رسول اهللا 
سوى احلديدة خطأ ولكل خطأ أرش مدار هذا احلديث على جابر اجلعفي  كل شيء: صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٢وقيس بن الربيع وال حيتج هبما 

  باب عمد القتل باحلجر وغريه مما األغلب أنه ال يعاش من مثله

 أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين - ١٥٧٦٢
أن جارية خرجت عليها أوضاح فأخذها يهودي : ثنا يزيد بن هارون أنبأ شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك 

فرضخ رأسها حبجر وأخذ ما عليها فأتى هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهبا رمق فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا 
ودي قالت برأسها نعم فأخذه رسول اهللا صلى اهللا عليه و عليه و سلم من قتلك فالن قالت برأسها ال فقالوا اليه

  سلم فرضخ رأسه بني حجرين أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث شعبة بن احلجاج 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه ثنا حممد بن أيوب أنبأ أبو عمر  - ١٥٧٦٣
أن جارية وجدوا رأسها بني حجرين فقيل هلا من فعل بك هذا أفالن : عن قتادة عن أنس وأبو سلمة قاال ثنا مهام 

أفالن حىت مسى اليهودي فأومت برأسها فأخذ فجيء به فاعترف فأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم فرض رأسه 
ب بن خالد عن حبجارة وقال أبو سلمة بني حجرين رواه البخاري يف الصحيح عن أيب سلمة ورواه مسلم عن هدا

  مهام 

أخربنا أبو القاسم عبد العزيز بن حممد العطار ببغداد ثنا أمحد بن سلمان ثنا عبد امللك بن حممد ثنا أبو  - ١٥٧٦٤
أن عمر رضي اهللا عنه سأل الناس يف اجلنني : عاصم عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس 

بني امرأتني يل فضربت إحدامها األخرى بعمود ويف بطنها جنني فقتله  فقام محل بن مالك بن النابغة فقال كنت
فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف اجلنني بغرة وقضى أن تقتل املرأة باملرأة وهذا إسناد صحيح وفيما ذكر 

صحيح أبو عيسى الترمذي يف كتاب العلل وقال سألت حممدا يعين البخاري عن هذا احلديث فقال هذا حديث 
رواه بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس وبن جريج حافظ قال الشيخ هو كما قال البخاري يف 

وصل احلديث بذكر بن عباس فيه إال أن يف لفظه زيادة مل أجدها يف شيء من طرق هذا احلديث وهي قتل املرأة 
أبيه مرسال وحديث جابر وأيب هريرة باملرأة ويف حديث عكرمة عن بن عباس موصوال وحديث بن طاوس عن 

  موصوال ثابتا أنه قضى بديتها على العاقلة 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان األصبهاين ثنا حممد بن جعفر بن سعيد ثنا  - ١٥٧٦٥
فذكر : حيدث عن بن عباس  العباس بن يزيد ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخربين عمرو بن دينار أنه مسع طاوسا

احلديث بنحوه وقال فيه فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف جنينها بغرة وأن تقتل هبا قال فقلت لعمرو بن 
  دينار أخربين بن طاوس عن أبيه أنه قضى بديتها وبغرة يف جنينها فقال لقد شككتين 



افظ ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ثنا علي بن مسلم وأخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ علي بن عمر احل - ١٥٧٦٦
فذكر احلديث بنحوه اال أنه قال فقلت لعمرو ال : ثنا حممد بن بكر الربساين ثنا بن جريج أخربين عمرو بن دينار 

  أخربين بن طاوس عن أبيه كذا وكذا فقال شككتين 

وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو - ١٥٧٦٧
ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن بكري بن األشج عن عبيدة بن مسافع عن أيب سعيد 

بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقسم شيئا أقبل رجل فأكب عليه فطعنه بعرجون كان معه : اخلدري قال 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تعال فاستقد فقال بل عفوت يا رسول اهللا  فجرح الرجل فقال له

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - ١٥٧٦٨
نا الذين أدركوا النيب ثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب ثنا عبد الواحد بن زياد أنبأ احلجاج عن زياد بن عالقة أنبأ أشياخ

  أن رجال رمى رجال حبجر فأقاده رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم به : صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو سعد أمحد بن حممد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي أنبأ أبو خليفة ثنا مسدد عن حممد بن  - ١٥٧٦٩
  ال حبجر فقتله فأتى به النيب صلى اهللا عليه و سلم فأقاده منه أن رجال رمى رج: جابر عن زياد بن عالقة عن مرداس 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا عبدان ثنا جعفر بن محيد ثنا الوليد بن  - ١٥٧٧٠
عند أيب بكر رمى رجل من احلي أخا يل فقتله ففر فوجدناه : أيب ثور عن زياد بن عالقة عن مرداس بن عروة قال 

  الصديق فانطلقنا به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأقادنا منه 

وروينا عن بشر بن حازم عن عمران بن يزيد بن الرباء عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه و  - ١٥٧٧١
  من عرض عرضنا له ومن حرق حرقناه ومن غرق غرقناه : سلم قال 

أبو عبد اهللا احلافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا حممد بن هارون بن منصور ثنا عثمان بن  وهو فيما أنبأنيه - ١٥٧٧٢
  فذكره : سعيد عن حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا بشر 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد ثنا يزيد  - ١٥٧٧٣
ليضربن أحدكم أخاه مبثل : زيد بن جبري عن جروة بن محيل عن عمر رضي اهللا عنه قال عن حجاج بن أرطأة عن 

آكلة اللحم مث يرى أين ال أقيده واهللا ألقيدنه منه تابعه إسرائيل عن زيد بن جبري عن جروة عن أبيه عن عمر قال 
ا احلديث من احلكم أنه رأى أبو عبيد قال يزيد قال احلجاج آكلة اللحم يعين عصى حمددة قال أبو عبيد ويف هذ

  القود يف القتل بغري حديدة وذلك إذا كان مثله يقتل 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب حدثين عثمان  - ١٥٧٧٤
ينطلق الرجل األيد إىل رجل : بن احلكم عن بن جريج أن عمرو بن دينار حدثه أنه مسع عبيد بن عمري الليثي قال 

   ٣يضربه بالعصا حىت يقتله مث يقول ليس بعمد وأي العمد أعمد من ذلك 



  باب شبه العمد وهو ما عمد إىل الرجل بالعصا اخلفيفة أو السوط الضرب الذي

يعقوب أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٥٧٧٥األغلب أنه ال ميات من مثله 
أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد اهللا بن 

أال إن يف قتيل العمد اخلطأ بالسوط أو العصا مائة من اإلبل مغلظة : عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  منها أربعون خلفة يف بطوهنا أوالدها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت حممد بن إمساعيل السكري يقول مسعت حممد بن إسحاق بن  - ١٥٧٧٦
يقول حضرت جملس املزين يوما وسأله سائل من العراقيني عن شبة العمد فقال السائل إن اهللا تبارك وتعاىل : خزمية 

صناف ومل قلتم شبه العمد يعين فاحتج املزين هبذا وصف القتل يف كتابه صفتني عمدا وخطأ فلم قلتم أنه على ثالثة أ
احلديث فقال له مناظره أحتتج بعلي بن زيد بن جدعان فسكت املزين فقلت املناظرة قد روى هذا اخلرب غري علي بن 

زيد فقال ومن رواه غري علي قلت رواه أيوب السختياين وخالد احلذاء قال يل فمن عقبة بن أوس فقلت عقبة بن 
من أهل البصرة وقد رواه عنه حممد بن سريين مع جاللته فقال للمزين أنت تناظر أو هذا فقال إذا جاء  أوس رجل

  احلديث فهو يناظر ألنه أعلم باحلديث مين مث أتكلم أنا قال الشيخ أما حديث أيوب 

زداد بن مسعود ثنا فأخربنا أبو حامد أمحد بن أيب خلف الصويف اإلسفرائيين هبا ثنا أبو بكر حممد بن ي - ١٥٧٧٧
حممد بن أيوب أنبأ أبو عمر ثنا شعبة عن أيوب عن القاسم بن ربيعة عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه 

قتل اخلطأ شبه العمد بالسوط والعصا فيها مائة من اإلبل منها أربعون يف بطوهنا أوالدها كذا قال : و سلم قال 
  اهللا بن عمرو بن العاص  أيوب عن القاسم بن ربيعة عن عبد

وأما حديث خالد احلذاء فأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس  - ١٥٧٧٨
حممد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ الثقفي عن خالد احلذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يوم فتح مكة أال إن يف :  عليه و سلم رجل من أصحاب النيب صلى اهللا
قتيل اخلطأ شبة العمد قتيل السوط والعصا الدية مغلظة منها أربعون يف بطوهنا أوالدها وكذلك رواه مجاعة عن 

  خالد احلذاء وقد رواه محاد بن زيد عن خالد احلذاء فأقام إسناده 

علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا سليمان بن حرب ومسدد قاال ثنا  أخربناه أبو - ١٥٧٧٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : محاد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد اهللا بن عمرو 

كان بالسوط والعصا مائة من اإلبل  خطب يوم الفتح مبكة فذكر احلديث مث قال أال إن دية قتيل اخلطأ شبة العمد ما
منها أربعون يف بطوهنا أوالدها وكذلك رواه وهيب عن خالد احلذاء وروينا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قتل العمد وشبه العمد وقتل اخلطأ وذلك يرد إن شاء اهللا يف كتاب الديات 

أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا أنبأ أبو أخربنا أبو بكر  - ١٥٧٨٠
العباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن النيب صلى اهللا 

أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله من قتل يف عمية يف رميا تكون بينهم حبجارة أو جلد بالسوط : عليه و سلم أنه قال 



عقل اخلطأ ومن قتل عمدا فهو قود يده ومن حال دونه فعليه لعنة اهللا وغضبه ال يقبل منه صرف وال عدل هذا 
  مرسل 

وقد أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عباس بن حممد الدوري ثنا سعيد بن  - ١٥٧٨١
: ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سليمان ثنا سليمان بن كثري 

من قتل يف عميا أو رميا تكون بينهم حبجر أو بعصا فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يديه فمن حال بينه وبينه 
قل خطأ يريد به واهللا أعلم شبه فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه صرف وال عدل قوله فعقله ع

اخلطأ وهو شبه العمد وقوله فهو خطأ يريد به شبه خطأ حىت ال جيب به القود وقد حيتمل أن يكون املراد به اخلطأ 
  احملض وذلك أن يرمي شيئا فيصيب غريه فيكون عقله عقل اخلطأ واهللا أعلم 

و حممد بن حيان ثنا أمحد بن احلسن الداركي ثنا أبو وقد أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ أب - ١٥٧٨٢
حامت ثنا عبد الرمحن بن حيىي بن إمساعيل بن عبد اهللا املخزومي ثنا الوليد بن مسلم عن بن جريج عن عمرو بن دينار 

شبه العمد مغلظة وال يقتل به صاحبه وذلك أن : عن طاوس عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  ينزو الشيطان بني القبيلة فيكون بينهم رميا باحلجارة يف عميا يف غري ضغينة وال محل سالح 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن علي الوراق ثنا عبد اهللا بن  - ١٥٧٨٣
من : ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجاء ثنا عمران عن قتادة عن عبد اهللا بن شقيق عن أيب هريرة قال قال رس

   ٤ضرب بسوط ظلما اقتص منه يوم القيامة 

  باب من سقى رجال مسا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد اهللا بن عبد  - ١٥٧٨٤
أن امرأة يهودية أتت النيب صلى اهللا : أنس الوهاب احلجيب ثنا خالد بن احلارث ثنا شعبة عن هشام بن زيد عن 

عليه و سلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء هبا فقبل أال نقتلها قال ال قال فما زلت أعرفها يف هلوات رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم 

ن النضر وحممد وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن سلمة وحممد ب - ١٥٧٨٥
فذكره مبثل : بن إمساعيل قال بن النضر أنبأ وقال اآلخران حدثنا حيىي بن حبيب بن عريب ثنا خالد بن احلارث 

إسناده إال أنه قال فجيء هبا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسأهلا عن ذلك قالت أردت ألقتلك فقال ما كان 
أال نقتلها قال ال مث ذكر باقي احلديث رواه البخاري يف الصحيح عن  اهللا ليسلطك على ذلك أو قال علي قالوا

  احلجيب ورواه مسلم عن حيىي بن حبيب بن عريب 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا داود بن رشيد ثنا عباد بن العوام قال  - ١٥٧٨٦
ثنا عباد عن سفيان بن حسني عن الزهري عن سعيد وأيب سلمة قال وثنا هارون بن عبد اهللا ثنا سعيد بن سليمان 



أن امرأة من اليهود أهدت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم شاة مسمومة قال فما عرض هلا : هارون عن أيب هريرة 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ا سليمان بن داود املهري ثنا بن وهب أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثن - ١٥٧٨٧
أن يهودية من أهل خيرب مست شاة مصلية مث أهدهتا : أخربين يونس عن بن شهاب قال كان جابر بن عبد اهللا حيدث 

لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذراع فأكل منها وأكل رهط من 
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم ارفعوا أيديكم وأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل أصحابه معه مث قال هلم رسو

اليهودية فدعاها فقال هلا أمسمت هذه الشاة قالت اليهودية من أخربك قال أخربتين هذه يف يدي للذراع قالت نعم 
نا منه فعفا عنها رسول اهللا صلى قال فما أردت إىل ذلك قالت قلت إن كان نبيا فلن يضره وإن مل يكن نبيا استرح

اهللا عليه و سلم ومل يعاقبها وتويف بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة وأحتجم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة حجمه أبو هند بالقرن والشفرة وهو موىل لبين بياضة من األنصار 

وذباري أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا وهب بن بقية ثنا خالد عن حممد بن عمرو وأخربنا أبو علي الر - ١٥٧٨٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهدت له يهودية خبيرب شاة مصلية حنو حديث جابر قال فمات : عن أيب سلمة 

ر قال فأمر هبا رسول بشر بن الرباء بن معرور فأرسل إىل اليهودية ما محلك على الذي صنعت فذكر حنو حديث جاب
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقتلت ومل يذكر أمر احلجامة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا السري بن خزمية ثنا عبد العزيز بن داود  - ١٥٧٨٩
رأة يهودية دعت النيب صلى أن ام: احلراين ثنا محاد بن سلمة عن حممد بن عمرو الليثي عن أيب سلمة عن أيب هريرة 

اهللا عليه و سلم وأصحابا له على شاة مصلية فلما قعدوا يأكلون أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقمة 
فوضعها مث قال هلم أمسكوا إن هذه الشاة مسمومة فقال لليهودية ويلك ألي شيء مسمتين قالت أردت أن أعلم إن 

ذلك أن أريح الناس منك فأكل منها بشر بن الرباء فمات فقتلها رسول اهللا  كنت نبيا فإنه ال يضرك وإن كان غري
  صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق الثقفي ثنا أبو مهام الوليد بن  - ١٥٧٩٠
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قتلها : ة شجاع ثنا عباد بن العوام عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هرير

  يعين اليت مسته 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أمحد بن إسحاق بن  - ١٥٧٩١
و سلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : هبلول ثنا أيب ثنا بن أيب فديك عن حيىي بن عبد الرمحن بن أيب لبيبة عن جده 

مسمومة مصلية أهدهتا له امرأة يهودية فأكل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هو وبشر بن الرباء يوم خيرب أيت بشاة 
فمرضا مرضا شديدا عنها مث إن بشرا تويف فلما تويف بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل اليهودية فأتى هبا 

ك ال يضرك وإن اهللا سيبلغ فيك أمره وإن فقال وحيك ماذا أطعمتينا قالت أطعمتك السم عرفت إن كنت نبيا أن ذل
  كنت على غري ذلك فأحببت أن أريح الناس منك فأمر هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلبت 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا بن بطة األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن  - ١٥٧٩٢
أن : بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن بن لبيبة عن جده حممد بن عبد الرمحن  الفرج ثنا الواقدي أنبأ حيىي

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر هبا فصلبت بعد أن قتلها قال الواقدي الثبت عندنا أن رسول اهللا صلى اهللا 
واية أنس بن مالك أصحها عليه و سلم قتلها وأمر بلحم الشاة فأحرق قال الشيخ اختلفت الروايات يف قتلها ور

وحيتمل أنه صلى اهللا عليه و سلم يف االبتداء مل يعاقبها حني مل ميت أحد من أصحابه مما أكل فلما مات بشر بن الرباء 
   ٥أمر بقتلها فأدى كل واحد من الرواة ما شاهد واهللا أعلم 

  باب احلال اليت إذا قتل هبا الرجل أقيد منه

 حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي أخربنا أبو عبد اهللا - ١٥٧٩٣
رأيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قبل : ثنا موسى بن إمساعيل ثنا أبو عوانة عن حصني عن عمرو بن ميمون قال 

ما ختافان أن تكونا قد محلتما أن يصاب بأيام باملدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال كيف فعلت
األرض ما ال تطيق قاال محلناها أمرا هي له مطيقة وقال حذيفة لو محلت عليها أضعفت وقال عثمان بن حنيف 

محلتها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبري فضل قال أنظر أال تكونا محلتما األرض ما ال تطيق قاال ال فقال عمر رضي 
دعن أرامل العراق ال حيتجن إىل رجل بعدي قال فما أتت عليه إال أربعة حىت أصيب قال اهللا عنه لئن سلمين اهللا أل

وإين لقائم ما بيين وبينه إال عبد اهللا بن عباس غداة أصيب قال وكان إذا مر بني الصفني قام فإن رأى خلال قال 
حل أو حنو ذلك يف الركعة األوىل استووا حىت إذا مل ير فيهم خلال تقدم فكرب قال ورمبا قرأ بسورة يوسف أو الن

حىت جيتمع الناس قال فما هو إال أن كرب قال فسمعته يقول قتلين الكلب أو أكلين الكلب حني طعنه فطار العلج 
بالسكني ذات طرفني ال مير على أحد ميينا وال مشاال إال طعنه حىت طعن ثالثة عشر رجال فمات منهم تسعة فلما 

طرح عليه برنسا فلما ظن العلج أنه مأخوذ حنر نفسه قال وتناول عمر يد عبد الرمحن  رأى ذلك رجل من املسلمني
بن عوف رضي اهللا عنهما فقدمه قال فمن يلي عمر رضي اهللا عنه فقد رأى الذي رأى وأما نواحي املسجد فإهنم ال 

ل فصلى هبم عبد الرمحن بن يدرون غري أهنم فقدوا صوت عمر رضي اهللا عنه وهم يقولون سبحان اهللا سبحان اهللا قا
عوف رضي اهللا عنه صالة خفيفة فلما انصرفوا قال يا بن عباس انظر من قتلين فجال ساعة مث جاء فقال غالم 

املغرية فقال الصنع قال نعم قال قاتله اهللا لقد كنت أمرت به معروفا فاحلمد هللا الذي مل جيعل ميتيت بيد رجل يدعي 
بوك حتبان أن تكثر العلوج باملدينة قال وكان العباس رضي اهللا عنه أكثرهم رقيقا اإلسالم وقال قد كنت أنت وأ

فقال إن شئت فعلنا أي إن شئت قتلنا قال كذبت بعد ما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل 
ل يقول خناف عليه فأتى إىل بيته فانطلقنا معه قال وكأن الناس مل تصبهم مصيبة قبل يومئذ فقائل يقول ال بأس وقائ

بنبيذ فشربه فخرج من جرحه مث أيت بلنب فشربه فخرج من جرحه فعرفوا أنه ميت وذكر احلديث يف وصاياه وأمر 
  الشورى رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل 

أمحد بن بالويه قاال وحدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي وأبو بكر حممد بن  - ١٥٧٩٤
ثنا احلسن بن علي بن شبيب املعمري ثنا حممد بن عبيد بن حساب ثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أيب رافع قال 

كان أبو لؤلؤة للمغرية بن شعبة فذكر قصته قال فصنع خنجرا له رأسان قال فشحذه ومسه وقال وكرب عمر رضي : 
ة حىت يتكلم ويقول أقيموا صفوفكم فجاء فقام يف الصف حبذائه مما يلي اهللا عنه وكان ال يكرب إذا أقيمت الصال



عمر رضي اهللا عنه يف صالة الغداة فلما كرب وجأه على كتفه وعلى مكان آخر ويف خاصرته فسقط عمر رضي اهللا 
ديث عنه ووجأ ثالثة عشر رجال معه فأفرق منهم سبعة ومات ستة واحتمل عمر رضي اهللا عنه فذهب به وذكر احل

قال فدعا بشراب لينظر ما مدا جرحه فأتى بنبيذ فشربه فخرج فلم يدر آدم هو أو نبيذ فدعا بلنب فأتى به فشربه 
  فخرج من جرحه قالوا ال بأس عليك يا أمري املؤمنني قال إن يكن القتل بأسا فقد قتلت 

ثنا حممد بن أمحد بن النضر ثنا معاوية وحدثنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد اجلالب  - ١٥٧٩٥
عاش عمر رضي اهللا عنه ثالثا بعد أن طعن مث : بن عمرو ثنا زائدة عن ليث عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنه قال 

   ٦مات فغسل وكفن 

  باب ما جاء يف قتل اإلمام وجرحه

ار ثنا عبيد بن شريك ثنا أبو صاحل أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصف - ١٥٧٩٦
خطبنا : يعين حمبوب بن موسى ثنا الفزاري يعين أبا إسحاق عن سعيد اجلريري عن أيب نضرة عن أيب فراس قال 

عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال يف خطبته أال وأين مل أبعث إليكم عمايل ليضربوا أبشاركم وال ليأخذوا أموالكم 
م دينكم وسننكم فمن فعل به غري ذلك فلريفعه إيل فأقصه منه فقام عمرو بن العاص رضي ولكن بعثتهم ليعلموك

اهللا عنه فقال يا أمري املؤمنني لو أن رجال أدب بعض رعيته أكنت مقتصه منه فقال أي والذي نفسي بيده ألقصنه 
  منه وقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقص من نفسه 

عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق قراءة عليهما وأبو القاسم عبد الرمحن بن حممد أخربنا أبو  - ١٥٧٩٧
السراج إمالء قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقسم بينا رس: عن بكري بن األشج عن عبيدة بن مسافع عن أيب سعيد اخلدري قال 
شيئا أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعرجون كان معه فجرح الرجل فقال له رسول 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم تعال فاستقد فقال بل عفوت يا رسول اهللا 

وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس  أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق - ١٥٧٩٨
أن رسول اهللا صلى اهللا : حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب حدثين مالك عن أيب النضر وغريه أخربوه 

عليه و سلم رأى رجال متخلقا فطعنه بقدح كان يف يده مث قال أمل أهنكم عن مثل هذا فقال الرجل يا رسول اهللا إن 
بعثك باحلق وإنك قد عقرتين فألقى إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم القدح فقال له استقد فقال الرجل  اهللا قد

إنك طعنتين وليس علي ثوب وعليك قميص فكشف له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بطنه فأكب عليه 
  الرجل فقبله هذا منقطع وقد روي موصوال 

ن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا حممد بن يونس ثنا وهب بن جرير بن حازم ثنا أيب أخربنا علي بن أمحد ب - ١٥٧٩٩
أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم وأنا متخلق خبلوق فلما رآين قال يل : عن احلسن قال حدثين سواد بن عمرو قال 

 فقلت يا رسول اهللا يا سواد بن عمرو خلوق ورس أومل أنه عن اخللوق وخنسين بقضيب يف يده يف بطين فأوجعين



القصاص قال القصاص فكشف يل عن بطنه فجعلت أقبله مث قلت يا رسول اهللا أدعه شفاعة يل يوم القيامة تابعه 
  عمر بن سليط عن احلسن عن سواد بن عمرو 

غرية حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد اهللا بن حممد الصيدالين ثنا حممد بن أيوب أنبأ حيىي بن امل - ١٥٨٠٠
السعدي ثنا جرير عن حصني عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أبيه قال كان أسيد بن حضري رجال ضاحكا مليحا 

فبينما هو عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيدث القوم ويضحكهم فطعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قال 
اهللا إن عليك قميصا ومل يكن علي قميص قال فرفع  سلم بأصبعه يف خاصرته فقال أوجعتين قال اقتص قال يا رسول

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قميصه فاحتضنه مث جعل يقبل كشحه فقال بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا أردت 
  هذا 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن داود بن سفيان أنبأ عبد  - ١٥٨٠١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث أبا : ق أنبأ معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها الرزا

جهم بن حذيفة مصدقا فالجه رجل يف صدقة فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا القود 
م يرضوا فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال يا رسول اهللا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم لكم كذا وكذا فل

لكم كذا وكذا فرضوا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أين خاطب العشية على الناس وخمربهم برضاكم فقالوا نعم 
فخطب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إن هؤالء الليثيني أتوين يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا 

الوا ال فهم املهاجرون هبم فأمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يكفوا عنهم فكفوا عنهم مث فرضوا أفرضيتم ق
دعاهم فزادهم فقال أرضيتم قالوا نعم قال أين خاطب على الناس وخمربهم برضاكم قالوا نعم فخطب رسول اهللا 

  فرواه كما  صلى اهللا عليه و سلم فقال أرضيتم قالوا نعم خالفه يونس بن يزيد األيلي

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين يونس  - ١٥٨٠٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استعمل أبا جهم على صدقة فضرب رجال من بين : عن بن شهاب قال بلغنا 

  ومل يقد منه ليث فشجه ذا املغلظتني فسألوه القود فأرضاهم 

أخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن إمساعيل الفارسي ثنا إسحاق بن  - ١٥٨٠٣
كان رجل أسود يأيت أبا : إبراهيم أنبأ عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

عث ساعيا أو قال سرية فقال أرسلين معه قال بل متكث عندنا فأىب بكر رضي اهللا عنه فيدنيه ويقرئه القرآن حىت ب
فأرسله معه واستوصى به خريا فلم يغرب عنه إال قليال حىت جاء قد قطعت يده فلما رآه أبو بكر رضي اهللا عنه 
ال فاضت عيناه فقال ما شأنك قال ما زدت على أنه كان يوليين شيئا من عمله فخنته فريضة واحدة فقطع يدي فق

أبو بكر رضي اهللا عنه جتدون الذي قطع هذا خيون أكثر من عشرين فريضة واهللا لئن كنت صادقا ألقيدنك به قال 
مث أدناه ومل حيول منزلته اليت كانت له منه فكان الرجل يقوم الليل فيقرأ فإذا مسع أبو بكر رضي اهللا عنه صوته قال 

حىت فقد آل أيب بكر رضي اهللا عنه حليا هلم ومتاعا فقال أبو بكر يا هللا لرجل قطع هذا قالت فلم يغرب إال قليال 
رضي اهللا عنه طرق احلي الليلة فقام األقطع فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة واألخرى اليت قطعت فقال اللهم 

قال فما أظهر على من سرقهم أو حنو هذا وكان معمر رمبا قال اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت الصاحلني 
انتصف النهار حىت عثروا على املتاع عنده فقال له أبو بكر رضي اهللا عنه ويلك إنك لقليل العلم باهللا فأمر به 



فقطعت رجله قال معمر أخربين أيوب عن نافع عن بن عمر حنوه إال أنه قال كان إذا مسع أبو بكر صوته قال ما 
  قوله واهللا لئن كنت صادقا ألقيدنك به ليلك بليل سارق واالستدالل يف هذه املسألة وقع ب

أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا أنبأ  - ١٥٨٠٤
أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب قال ومسعت حيي بن عبد اهللا املعافري يقول حدثين أبو عبد الرمحن 

إذا كان بالغداة : د اهللا بن عمرو بن العاص أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه قام يوم مجعة فقال احلبلى عن عب
فاحضروا صدقات اإلبل تقسم وال يدخل علينا أحد إال بإذن فقالت امرأة لزوجها خذ هذا اخلطام لعل اهللا يرزقنا 

إلبل فدخل معهما فالتفت أبو بكر رضي اهللا مجال فأتى الرجل فوجد أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما قد دخلوا إىل ا
عنه فقال ما أدخلك علينا مث أخذ منه اخلطام فضربه فلما فرغ أبو بكر من قسم اإلبل دعا بالرجل فأعطاه اخلطام 

وقال استقد فقال له عمر واهللا ال يستقيد ال جتعلها سنة قال أبو بكر فمن يل من اهللا يوم القيامة فقال عمر رضي اهللا 
  أرضه فأمر أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه غالمه أن يأتيه براحلته ورحلها وقطيفة ومخسة دنانري فارضاه هبا  عنه

أن : وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا حبر ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين بن أيب ذئب عن بن شهاب  - ١٥٨٠٥
عنهم أعطوا القود من أنفسهم فلم يستقد منهم وهم  أبا بكر الصديق وعمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان رضي اهللا

  سالطني 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ أبو سهل بن زياد القطان أنبأ إسحاق بن احلسن احلريب ثنا  - ١٥٨٠٦
أن رجال كان : عفان بن مسلم ثنا محاد بن سلمة أنبأ عطاء بن السائب عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير 

ذا صوت ونكاية على العدو مع أيب موسى فغنموا مغنما فأعطاه أبو موسى نصيبه ومل يوفه فأىب أن يأخذه إال مجيعا 
فضربه عشرين سوطا وحلق رأسه فجمع شعره وذهب به إىل عمر رضي اهللا عنه قال جرير وأنا أقرب الناس منه 

به صدر عمر رضي اهللا عنه قال ما لك فذكر وقد قال محاد وأنا أقرب القوم منه فأخرج شعرا من جيبه فضرب 
قصته قال فكتب عمر رضي اهللا عنه إىل أيب موسى سالم عليك أما بعد فإن فالن بن فالن أخربين بكذا وكذا وإين 
أقسم عليك أن كنت فعلت ما فعلت يف مأل من الناس جلست له يف مأل من الناس فاقتص منك وان كنت فعلت 

ه يف خالء فليقتص منك قال له الناس أعف عنه قال ال واهللا ال أدعه ألحد من الناس فلما ما فعلت يف خالء فاقعد ل
   ٧دفع إليه الكتاب قعد للقصاص رفع رأسه إىل السماء قال قد عفوت عنه هللا 

  باب ما جاء يف أمر السيد عبده

الشافعي قال محاد عن قتادة عن  أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا الربيع قال قال - ١٥٨٠٧
إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجال فإمنا هو كسيفه أو كسوطه يقتل املوىل : خالس عن علي رضي اهللا عنه قال 

   ٨وحيبس العبد يف السجن 

  باب الرجل حيبس الرجل لآلخر فيقتله



اهللا بن عدي احلافظ ثنا أمحد وإبراهيم  أخربنا أبو منصور أمحد بن علي الدامغاين ببيهق ثنا أبو أمحد عبد - ١٥٨٠٨
ابنا حممد بن إبراهيم بن جعفر الصريفيان ثنا عبدة بن عبد اهللا الصفار ثنا أبو داود احلفري ثنا سفيان الثوري عن 

إذا أمسك الرجل : إمساعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
له اآلخر يقتل الذي قتل وحيبس الذي أمسك قال الشيخ هذا غري حمفوظ وقد قيل عن إمساعيل بن أمية الرجل وقت

  عن سعيد بن املسيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم والصواب ما 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو عبيد ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن  - ١٥٨٠٩
قال قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف رجل أمسك رجال وقتل اآلخر قال : يان عن إمساعيل بن أمية سف

يقتل القاتل وحيبس املمسك وعن سفيان عن جابر عن عامر عن علي رضي اهللا عنه أنه قضى بذلك وكذلك رواه 
  معمر عن إمساعيل بن أمية يرفعه قال اقتلوا القاتل واصربوا الصابر 

أخربناه أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد قال  - ١٥٨١٠
مسعت عبد اهللا بن املبارك حيدثه عن معمر عن إمساعيل بن أمية يرفعه قال أبو عبيد قوله اصربوا الصابر يعين احبسوا 

فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع باملعروف وأداء { اىل باب اخليار يف القصاص قال اهللا تبارك وتع ٩الذي حبسه 
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ١٥٨١١} إليه بإحسان 

سليمان أنبأ الشافعي أنبأ معاذ بن موسى عن بكري بن معروف عن مقاتل بن حيان قال مقاتل أخذت هذا التفسري 
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع { يف قوله : نفر حفظ معاذ منهم جماهدا واحلسن والضحاك بن مزاحم عن 

اآلية قال كان كتب على أهل التوراة من قتل نفسا بغري نفس حق أن يقاد هبا وال يعفى عنه وال يقبل } باملعروف 
حممد صلى اهللا عليه و سلم إن شاء قتل وإن منه الدية وفرض على أهل اإلجنيل أن يعفى عنه وال يقتل ورخص ألمة 

يقول الدية ختفيف من اهللا إذ جعل الدية } ذلك ختفيف من ربكم ورمحة { شاء أخذ الدية وإن شاء عفا فذلك قوله 
يقول من قتل بعد أخذ الدية فله عذاب أليم وقال يف } فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم { وال يقتل مث قال 

  يقول لكم يف القصاص حياة ينتهي هبا بعضكم عن بعض أن يصيب خمافة أن يقتل } القصاص حياة  ولكم يف{ قوله 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس وأبو حممد الكعيب قاال ثنا إمساعيل  - ١٥٨١٢
: يقول } فمن عفي له من أخيه شيء { وله بن قتيبة ثنا يزيد بن صاحل عن بكري بن معروف عن مقاتل بن حيان يف ق

إذا قتل رجل بعمد فعفا عنه ويل املقتول ومل يقتص منه وقبل الدية فاتباع باملعروف يقول ليحسن الطلب مث رجع إىل 
املطلوب فقال وأداء إليه بإحسان يقول ليؤدي املطلوب إىل الطالب الدية بإحسان قال وكان كتب على أهل التوراة 

يقول من قبل الدية مث قتل } فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم { و من رواية الشافعي وقال يف قوله فذكره بنح
فله عذاب أليم يقول موجع وذلك أن الرجل كان إذا قتل محيم له توارى القاتل فيقول ويل املقتول أين أقبل الدية 

ل ذلك وكان يقول إمنا قبلت الدية لريجع القاتل فأقتله فيقبلها حىت يرجع القاتل فيقتله ويل املقتول وقد قبل الدية قب
  } فله عذاب أليم { وقتل بعد أخذه } فمن اعتدى { إذا ظهر يقول اهللا عز و جل 

أخربنا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان  - ١٥٨١٣
كان يف بين : عيينة أنبأ عمرو بن دينار قال مسعت جماهدا يقول مسعت بن عباس يقول  أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن

كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر { إسرائيل القصاص ومل يكن فيهم الدية فقال اهللا عز و جل هلذه األمة 



فاتباع باملعروف { دية يف العمد قال العفو أن يقبل ال} والعبد بالعبد واألنثى باألنثى فمن عفي له من أخيه شيء 
  فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم { مما كتب على من كان قبلكم } وأداء إليه بإحسان ذلك ختفيف من ربكم 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا علي بن عبد اهللا  - ١٥٨١٤
بنحوه رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة : ار قال حدثين جماهد عن بن عباس فذكره ثنا سفيان عن عمرو بن دين

  عن سفيان 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  - ١٥٨١٥
كتب عليكم { : زيد عن بن عباس مرزوق ثنا أبو عامر عن محاد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر بن 

إىل آخر اآلية قال كتب على بين إسرائيل القصاص وأرخص لكم يف } القصاص يف القتلى احلر باحلر والعبد بالعبد 
قال هو العمد يرضي أهله بالدية فيتبع } فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع باملعروف وأداء إليه بإحسان { الدية 

  قال مما كان على بين إسرائيل } ذلك ختفيف من ربكم ورمحة { ين املطلوب إليه بإحسان الطالب مبعروف ويؤدي يع

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ١٥٨١٦
يب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه الشافعي أنبأ حممد بن إمساعيل عن بن أيب ذئب عن سعيد املقربي عن أيب شريح الكع

إن اهللا حرم مكة ومل حيرمها الناس فال حيل ملن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يسفك فيها دما وال : و سلم قال 
يعضد هبا شجرا فإن ارختص أحد فقال أحلت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإن اهللا أحلها يل ومل حيلها للناس 

ة من النهار مث هي حرام كحرمتها باألمس مث أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا وإمنا أحلت يل ساع
  واهللا عاقله من قتل بعده قتيال فأهله بني خريتني إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل 

س حممد بن يعقوب ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العبا - ١٥٨١٧
زرعة الدمشقي ثنا أمحد بن خالد الوهيب ثنا حممد بن إسحاق عن احلارث بن الفضيل عن سفيان بن أيب العوجاء 

من أصيب بدم أو خبل فهو : السلمي عن أيب شريح اخلزاعي قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
ة فخذوا على يديه بني أن يقتص أو يعفو ويأخذ العقل فإن قبل من ذلك باخليار بني إحدى ثالث فإن أراد الرابع

  شيئا مث عدا بعد ذلك فإن له النار 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد اهللا  - ١٥٨١٨
أن خزاعة قتلوا رجال من بين ليث : سلمة أن أبا هريرة أخربه بن موسى ثنا شيبان عن حيىي بن أيب كثري أخربين أبو 

عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخرب بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فركب راحلته فخطب فقال إن اهللا 
أحلت حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله واملؤمنني أال وإهنا مل حتل ألحد قبلي ولن حتل ألحد بعدي أال وإهنا 

يل ساعة من هنار أال وإهنا ساعيت هذه حرام ال خيتلي شوكها وال يعضد شجرها وال يلتقط ساقطتها إال منشد ومن 
قتل له قتيل فهو خبري النظرين إما أن يعطي الدية وإما أن يقاد أهل القتيل قال فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو 

أليب شاه فقال رجل من قريش إال األذخر يا رسول اهللا فإنا جنعله يف  شاه فقال اكتب يل يا رسول اهللا قال اكتبوا
بيوتنا وقبورنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال األذخر رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم عن شيبان 



ه مسلم عن إسحاق بن إال أنه قال إما أن يودي وإما أن يقاد مث قال وقال عبيد اهللا إما أن يقاد أهل القتيل وروا
  منصور عن عبيد اهللا 

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا بن رجاء ثنا حرب بن  - ١٥٨١٩
شداد ثنا حيىي بن أيب كثري ثنا أبو سلمة ثنا أبو هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجال من بين ليث بقتيل هلم يف 

بنحوه إال أنه قال ومن قتل له قتيل فهو خبري النظرين إما أن يودي وإما أن يقاد قال وقال : فذكر احلديث اجلاهلية 
  عبد اهللا بن رجاء ثنا حرب 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي وأبو عبد الرمحن  - ١٥٨٢٠
يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أنبأ أيب ثنا األوزاعي ثنا حيىي بن أيب كثري السلمي قالوا ثنا أبو العباس حممد بن 

حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن قال حدثين أبو هريرة قال ملا فتحت مكة قتلت هذيل رجال من بين ليث بقتيل يف 
قال ومن قتل له قتيل فهو خبري فذكر احلديث بنحوه إال أنه : اجلاهلية فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  النظرين إما أن يقاد وإما أن يفادي 

وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا أبو يعلى ثنا هارون بن معروف ثنا الوليد بن  - ١٥٨٢١
يث الوليد فذكره بنحوه إال أنه قال إما أن يفدي وإما أن يقتل أخرجاه يف الصحيح من حد: مسلم عن األوزاعي 

  بن مسلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن  - ١٥٨٢٢
مكرم ثنا أبو النضر ثنا حممد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى 

ا دفع إىل أولياء القتيل فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا أخذوا الدية ويف حديث من قتل متعمد: اهللا عليه و سلم قال 
وائل بن حجر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حني جيء بالرجل القاتل يقاد يف نسعة فقال رسول اهللا صلى اهللا 

هب به وذلك يف باب عليه و سلم لويل املقتول أتعفو قال ال قال فتأخذ الدية قال ال قال فتقتله قال نعم قال اذ
   ١٠العفو مذكور بإسناده 

  باب من قال موجب العمد القود وإمنا جتب الدية بالعفو عنه عليها

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد  - ١٥٨٢٣
مان بن كثري عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس املصري ثنا أمحد بن داود املكي ثنا حممد بن كثري ثنا سلي

من قتل يف عمية أو رمية حبجر أو بسوط أو عصا فعقله عقل اخلطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال : رفعه قال 
   ١١بينه وبينه فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه صرف وال عدل 

  باب من قتل بعد أخذه الدية

فله عذاب { قال جماهد من اعتدى بعد أخذه الديه } فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم { اهللا عز و جل قال 
  وقال عطاء فإن قتل بعد ما قبل الدية } أليم 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن  - ١٥٨٢٤
ال أعايف رجال قتل : هو بن أيب عروبة عن مطر عن احلسن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عطاء أنبأ سعيد 

  بعد أخذه الدية هذا منقطع وقد روي موصوال 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد أنبأ مطر  - ١٥٨٢٥
ال أعفي من قتل : احلسن عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الوراق قال وأحسبه عن 

   ١٢بعد أخذه الدية 

  باب ما جاء يف الترغيب يف العفو عن القصاص قال الشافعي قال اهللا تبارك

مد بن يعقوب ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حم - ١٥٨٢٦} فمن تصدق به فهو كفارة له { وتعاىل 
يف قوله فمن تصدق به فهو : إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير عن شعبة عن قيس عن طارق أن عبد اهللا قال 

  قال للذي جرح } كفارة له 

وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو العباس ثنا إبراهيم ثنا أبو حذيفة عن سفيان الثوري عن قيس عن طارق  - ١٥٨٢٧
قال يهدم عنه مبثل ذلك من } فمن تصدق به فهو كفارة له { يف قوله : سود عن عبد اهللا بن عمرو عن اهليثم بن األ

ذنوبه قال الشافعي والرواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أن العفو عن القصاص كفارة أو قال شيئا 
  يرغب به يف العفو عنه 

أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا عفان  أخربنا أبو حممد بن يوسف األصبهاين أنبأ - ١٥٨٢٨
ما رفع إىل رسول اهللا صلى : ثنا عبد اهللا بن بكر عن عطاء بن أيب ميمونة قال ال أعلم إال عن أنس بن مالك قال 

عن أنس  اهللا عليه و سلم قصاص قط إال أمر فيه بالعفو قال قلت لعفان من يشك فيه قال قال عبد اهللا كنت أقول
  فقالوا يل ال تشك فيه فقلت ال أعلم وكان رجال متوقيا كيسا 

وأخربنا أبو علي احلسني بن حممد بن حممد الروذباري أنبأ أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد  - ١٥٨٢٩
: يمونة عن أنس قال بن علي الوراق ثنا أبو سلمة املنقري عن عبد اهللا بن بكر بن عبد اهللا املزين عن عطاء بن أيب م

  ما رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم رفع إليه شيء من قصاص إال أمر فيه بالعفو 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا متيم بن حممد ثنا عبيد اهللا بن معاذ العنربي ثنا أيب  - ١٥٨٣٠
أين لقاعد مع النيب صلى اهللا عليه و : ه أن أباه حدثه قال ثنا أبو يونس عن مساك بن حرب أن علقمة بن وائل حدث

سلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول اهللا هذا قتل أخي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقتلته 
فقال إنه لو مل يعترف أقمت عليه البينة قال نعم قتلته قال كيف قتلته قال كنت وهو خنتبط من شجرة فسبين 

فأغضبين فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك 
قال ما يل مال إال كسائي قال فترى قومك يشترونك قال أنا أهون على قومي من ذلك قال فرمى إليه بنسعته وقال 

 عليه و سلم إن قتله فهو مثله فأتاه رجل من دونك صاحبك فانطلق به الرجل فلما ويل قال رسول اهللا صلى اهللا



القوم فقال ويلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن قتله فهو مثله فرجع فقال يا رسول اهللا بلغين إنك 
قلت إن قتله فهو مثله وما أخذته إال بأمرك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما تريد أن يبوء بإمثك وإمث 

ك قال بلى يا نيب اهللا قال فإن ذلك كذاك قال فرمى بنسعته وخلى سبيله رواه مسلم يف الصحيح عن عبيد صاحب
  اهللا بن معاذ العنربي 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين بالكوفة ثنا حممد بن احلسني  - ١٥٨٣١
نضر الفقيه ثنا أبو علي صاحل بن حممد جزرة قاال ثنا سعيد بن سليمان قال بن بن أيب احلنني ح قال وأخربين أبو ال

: أيب احلنني سعدويه ثنا هشيم بن بشري منذ ستني سنة قال ثنا إمساعيل بن سامل أخربين علقمة بن وائل عن أبيه قال 
به يف عنقه نسعة جيرها فلما أدبر  أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم برجل قتل رجال يعين فأقاد ويل املقتول منه فانطلق

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم القاتل واملقتول يف النار فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم فخلى عنه قال إمساعيل فذكرت ذلك حلبيب بن أيب ثابت فقال حدثين بن أشوع أن النيب صلى اهللا 

يعفو فأىب أن يعفو رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن حامت عن سعيد بن سليمان كذا رواه عليه و سلم سأله أن 
هشيم ورواه أبو عوانة عن إمساعيل وقال فيه فذكرت ذلك البن أشوع فقال بن أشوع ذكرت ذلك حلبيب فقال 

لى اهللا عليه و سلم يف حبيب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان أمره بالعفو وروي عن سعيد بن جبري عن النيب ص
هذا احلديث مرسال قال يا رسول اهللا قتل أخي فهو يف النار فإن قتلته فأنا مثله قال قتل أخاك فهو يف النار وأمرتك 
فعصيتين فأنت يف النار أن عصيتين وقد قيل إمنا قال ذلك ألن القاتل قال واهللا ما أردت قتله وذلك يف حديث أيب 

  تلته وأنت تعلم صدقه فأنت مثله والذي قاله حبيب أو بن أشوع بني هريرة فإن كان صادقا فق

فيما أخربنا أبو القاسم عبيد اهللا بن عمر الفامي الفقيه ببغداد ثنا أبو بكر أمحد بن سلمان النجاد ثنا  - ١٥٨٣٢
علقمة بن وائل أن إمساعيل بن إسحاق ثنا علي هو بن املديين ثنا حيىي هو بن سعيد القطان ثنا جامع بن مطر حدثين 

بينا أنا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ جاءه رجل يف عنقه نسعة فلما انتهى إليه قال إن هذا : أباه أخربه قال 
وأخي كانا يف جب حيفراهنا فرفع املنقار فضرب به رأس أخي فقتله قال أعف عنه فأىب قال فخذ الدية قال ما أريد 

أعف عنه فأىب قال خذ الدية فأىب فأعاد احلديث قال أعف عنه فأىب فقال خذ الدية الدية قال فأعاد احلديث فقال 
فأىب إال أن يقتل قال أما إنك إن قتلته كنت مثله قال فأصنع ماذا قال تعفو عنه قال فأنا رأيته جير نسعته حىت خفي 

  علينا 

لعباس حممد بن يعقوب ثنا أبو عبد اهللا حممد وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو ا - ١٥٨٣٣
بن اجلهم بن هارون السمري ثنا هوذة بن خليفة البكراوي ثنا عوف عن محزة بن عمر العائذي عن علقمة بن وائل 

شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني جيء بالرجل القاتل يقاد يف نسعة فقال : احلضرمي عن أبيه قال 
 عليه و سلم لويل املقتول أتعفو قال ال قال فتأخذ الدية قال ال قال فتقتله قال نعم قال أذهب به رسول اهللا صلى اهللا

فلما ذهب به فتوىل من عنده قال له تعال أتعفو مثل قوله األول فقال ويل املقتول مثل قوله ثالث مرات قال فقال 
إنه يبوء بإمثك وإمث صاحبك قال فتركه قال فأنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند الرابعة أما إنك إن عفوت ف

  رأيته جير نسعته وقال فيه حيىي القطان عن عوف يبوء بإمثه وإمث صاحبك 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد البريويت ثنا بن  - ١٥٨٣٤
أن رجال من قريش : نس بن أيب إسحاق اهلمداين أنه حدثهم عن أيب السفر شعيب ثنا شيبان بن عبد الرمحن عن يو

دق سن رجل من األنصار فاستعدى معاوية فقال األنصاري ملعاوية إن هذا دق سين فقال معاوية كال إنا سنرضيك 
قال أبو قال وأحل على معاوية وأكب عليه حىت أبرمه فقال شأنك بصاحبك قال وأبو الدرداء جالس عند معاوية ف

الدرداء مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من رجل مسلم يصاب بشيء يف جسده فيصدق به إال 
رفعه اهللا عز و جل به درجة وحط عنه به خطيئة فقال األنصاري أليب الدرداء أنت مسعت هذا من رسول اهللا صلى 

نصاري فإين ادعها هللا فقال معاوية ال جرم واهللا ال ختيب اهللا عليه و سلم قال نعم مسعته أذناي ووعاه قليب فقال األ
  وأمر له مبال 

وأخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ١٥٨٣٥
اهللا صلى اهللا حممد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن الشعيب قال قال عبادة بن الصامت عند معاوية مسعت رسول 

من أصيب جبسده بقدر نصف ديته فعفا كفر عنه نصف سيئاته وإن كان ثلثا أو ربعا فعلى قدر : عليه و سلم يقول 
ذلك فقال رجل آهللا لسمعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال عبادة واهللا لسمعته من رسول اهللا صلى اهللا 

   ١٣عليه و سلم كالمها منقطع 

  بة على كل من كان عليه قصاص فعفى عنه يف دم وال جرحباب ال عقو

قال الشافعي رمحه اهللا قد ضرب صفوان بن معطل حسان بن ثابت بالسيف ضربا شديدا على عهد رسول اهللا صلى 
  اهللا عليه و سلم فلم يقطع صفوان وعفا حسان بعد أن برأ فلم يعاقب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صفوان 

نا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا أخرب - ١٥٨٣٦
إمساعيل بن أيب أويس حدثين أيب أبو أويس حدثين هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها 

ثابت بالسيف فضربه ضربه وصاح حسان بن  وقعد صفوان بن املعطل حلسان بن: يف حديث اإلفك قالت عائشة 
ثابت واستغاث الناس على صفوان وفر صفوان وجاء حسان النيب صلى اهللا عليه و سلم فاستعداه على صفوان يف 

ضربته إياه فسأله النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يهب له ضربة صفوان إياه فوهبها للنيب صلى اهللا عليه و سلم 
  خنل عظيم وجارية رومية ويقال قبطية فعاضه منها حائطا من 

أخربنا أبو القاسم عبد اخلالق بن علي بن عبد اخلالق املؤذن أنبا أبو بكر بن خنب ثنا حممد بن إمساعيل  - ١٥٨٣٧
الترمذي ثنا أيوب بن سليمان بن بالل حدثين أبو بكر بن أيب أويس عن سليمان بن بالل عن حممد بن أيب عتيق 

سئل بن شهاب عن رجل يضرب اآلخر بالسيف يف غضب ما يصنع به قال قد ضرب :  وموسى بن عقبة قاال
   ١٤صفوان بن املعطل حسان بن ثابت الضروب فلم يقطع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يده 

  باب



عياض أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين أنس بن  - ١٥٨٣٨
أن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه كان خيرج إىل الصبح ويف يده درته يوقظ هبا : عن جعفر بن حممد عن أبيه 

الناس فضربه بن ملجم فقال علي رضي اهللا عنه أطعموه واسقوه وأحسنوا أساره فإن عشت فأنا ويل دمي أعفو إن 
   ١٥شئت وإن شئت استقدت 

  و األولياءباب ما جاء يف قتل الغيلة يف عف

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبا الربيع أنبأ الشافعي أنبأ حممد بن  - ١٥٨٣٩
من عفا من ذي سهم فعفوه عفو قد أجاز عمر وبن مسعود رضي : احلسن أنبأ أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم قال 

أقتل غيلة كان ذلك أم غريه قال الشافعي وقال بعض أصحابنا يف الرجل اهللا عنهما العفو من أحد األولياء ومل يسأال 
يقتل الرجل من غري نائرة هو إىل اإلمام ال ينتظر به ويل املقتول قال واحتج هلم بعض من يعرف مذاهبهم بأثر جمذر 

بتا وإن مل يثبت فكل بن زياد ولو كان حديثه مما يثبت قلنا به فإن ثبت فهو كما قالوا وال أعرفه إىل يومي هذا ثا
مقتول قتله غري احملارب فالقتل فيه إىل ويل املقتول من قبل أن اهللا تعاىل يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا وقال فمن عفى له من أخيه شيء فأتباع باملعروف قال الشيخ إمنا بلغنا قصة جمذر بن زياد من حديث 

  الواقدي منقطعا وهو ضعيف 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن أمحد بن بطة ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا  - ١٥٨٤٠
يف ذكر من قتل بأحد من املسلمني قال وجمذر بن زياد قتله احلارث بن سويد غيلة وكان من قصة جمذر : الواقدي 

هللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة أسلم احلارث بن بن زياد أنه قتل سويد بن الصامت يف اجلاهلية فلما قدم رسول ا
سويد بن الصامت وجمذر بن زياد فشهدا بدرا فجعل احلارث يطلب جمذرا ليقتله بأبيه فلم يقدر عليه يومئذ فلما 
كان يوم أحد وجال املسلمون تلك اجلولة أتاه احلارث من خلفه فضرب عنقه فرجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

دينة مث خرج إىل محراء األسد فلما رجع أتاه جربائيل عليه السالم فأخربه أن احلارث بن سويد قتل جمذر سلم إىل امل
بن زياد غيلة وأمره بقتله فركب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل قباء فلما رآه دعا عومي بن ساعدة فقال إذا 

ن زياد فإنه قتله يوم أحد غيلة فأخذه عومي فقال قدم احلارث بن سويد إىل باب املسجد فاضرب عنقه باجملذر ب
احلارث دعين أكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأىب عليه عومي فجابذه يريد كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
 سلم وهنض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يريد أن يركب فجعل احلارث يقول قد واهللا قتلته يا رسول اهللا واهللا ما
كان قتلي إياه رجوعا عن اإلسالم وال ارتيابا فيه ولكنه محية الشيطان وأمر وكلت فيه إىل نفسي فإين أتوب إىل اهللا 
عز و جل وإىل رسول اهللا وأخرج ديته وأصوم شهرين متتابعني وأعتق رقبة وأطعم ستني مسكينا أين أتوب إىل اهللا 

وبنو جمذر حضور ال يقول هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و  وجعل ميسك بركاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
  سلم شيئا حىت إذا استوعب كالمه قال قدمه يا عومي فاضرب عنقه فضرب عنقه 

وأخربنا أبو حممد السكري ببغداد أنبأ أبو بكر الشافعي ثنا جعفر بن حممد بن األزهر ثنا املفضل بن  - ١٥٨٤١
واحلارث بن سويد بن صامت : نفاق يف عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم قال غسان الغاليب وهو يذكر من عرف بال

   ١٦من بين عمرو بن عوف شهد بدرا وهو الذي قتل اجملذر يوم أحد غيلة فقتله به نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



  باب مرياث الدم والعقل

اود ثنا مسدد ثنا حيىي بن سعيد ثنا بن أيب أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو د - ١٥٨٤٢
أال إنكم : ذئب حدثين سعيد بن أيب سعيد قال مسعت أبا شريح الكعيب يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإين عاقله فمن قتل له بعد مقاليت هذه قتيل فأهله بني خريتني بني أن 
  ل وبني أن يقتلوا يأخذوا العق

وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا أبو غسان مالك بن  - ١٥٨٤٣
حيىي بن مالك ثنا علي بن عاصم عن سفيان ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا 

الدية للعاقلة ال : سعيد قال كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول أمحد بن صاحل ثنا سفيان عن الزهري عن 
ترث املرأة من دية زوجها حىت قال له الضحاك بن سفيان كتب إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أورث 

ديث عن امرأة أشيم الضبايب من دية زوجها فرجع عمر رضي اهللا عنه قال أمحد بن صاحل حدثنا عبد الرزاق هبذا احل
معمر عن الزهري عن سعيد وقال فيه كان النيب صلى اهللا عليه و سلم استعمله على األعراب لفظ حديث 

  الروذباري 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا إبراهيم بن حممد بن  - ١٥٨٤٤
أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود قال وجدت يف كتايب عن شيبان احلارث ثنا شيبان ح وأخربنا أبو علي الروذباري 

ثنا حممد بن راشد ثنا سليمان هو بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
 إن العقل مرياث بني ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة قال وقضى رسول اهللا صلى اهللا: عليه و سلم 

عليه و سلم أن عقل املرأة بني عصبتها من كانوا ال يرثون منها شيئا إال ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بني 
  ورثتها وهم يقتلون قاتلها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ  - ١٥٨٤٥
عقل الرجل احلر مرياث بني ورثته من كانوا يقسم : يب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال حبيب بن أيب حب

بينهم على فرائضهم كما كانوا يقسمون مرياثه قضى بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعقل املرأة احلرة 
بتها إذا قتلت قتيال أو جرحت مرياث بني ورثتها من كانوا يقسم بينهم كما يقسم بينهم مرياثها ويعقل عنها عص

جرحيا قضى بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعن عمرو بن هرم قال سئل جابر بن زيد عن األخ من األم 
هل يرث من الدية إذا مل يكن من أبيه قال نعم قد ورثه عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما 

  لة مرياثه وشريح وكان عمر يقول إمنا ديته مبنز

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ يزيد أنبأ سفيان الثوري عن عمرو  - ١٥٨٤٦
  قال لقد ظلم من مل يورث األخوة من األم من الدية شيئا : بن دينار عن من أخربه عن علي رضي اهللا عنه أنه 



نبأ أبو احلسن املصري ثنا مالك بن حيىي ثنا علي بن عاصم عن حممد بن وأخربنا أبو احلسني بن بشران أ - ١٥٨٤٧
الدية تقسم على فرائض اهللا عز و جل فريث منها كل : سامل عن عامر عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال 

   ١٧وارث 

  باب من زعم أن للكبار أن يقتصوا قبل بلوغ الصغار

رجل عن أيب جعفر أن احلسن بن علي رضي اهللا عنهما قتل بن ملجم  قال الشافعي رمحه اهللا قال أبو يوسف عن
بعلي رضي اهللا عنه قال أبو يوسف وكان لعلي رضي اهللا عنه أوالد صغار قال بعض أصحابنا إمنا استبد احلسن بن 

تجوا يف علي رضي اهللا عنه بقتله قبل بلوغ الصغار من ولد علي رضي اهللا عنه ألنه قتله حدا لكفره ال قصاصا واح
  ذلك مبا 

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ إبراهيم بن إمساعيل القارىء ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد اهللا بن  - ١٥٨٤٨
صاحل حدثين الليث بن سعد أخربين خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن زيد بن أسلم أن أبا سنان الدؤيل 

يف شكوى له اشتكاها قال فقلت له لقد ختوفنا عليك يا أمري املؤمنني يف شكواك عاد عليا رضي اهللا عنه : حدثه أنه 
هذا فقال لكين واهللا ما ختوفت على نفسي منه ألين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصادق املصدوق يقول 

حبها أشقاها إنك ستضرب ضربة ههنا وضربة ههنا وأشار إىل صدغيه فيسيل دمها حىت خيضب حليتك ويكون صا
   ١٨كما كان عاقر الناقة أشقى مثود 

  باب عفو بعض األولياء عن القصاص دون بعض

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو العباس أمحد بن حممد بن أمحد الشاذياخي وأبو سعيد  - ١٥٨٤٩
هللا بن عبد احلكم ثنا بشر بن بكر عن بن أيب عمرو قالوا أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد ا

األوزاعي قال حدثين حصن حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن حدثتين عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أن 
  على املقتتلني أن ينحجزوا األول فاألول وإن كانت امرأة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

أنه قال : سلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد وأخربنا أبو عبد الرمحن ال - ١٥٨٥٠
يف حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم ألهل القتيل أن ينحجزوا األدىن فاألدىن وإن كانت امرأة وذلك أن يقتل 

عفوه جائز ألن قوله القتيل وله ورثة رجال ونساء يقول فأيهم عفا عن دمه من األقرب فاألقرب من رجل أو امرأة ف
  ينحجزوا يعين يكفوا عن القود 

أخربين علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن إسحاق  - ١٥٨٥١
وجد رجل عند امرأته رجال فقتلها فرفع ذلك إىل : الصغاين ثنا يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن زيد بن وهب قال 

اخلطاب رضي اهللا عنه فوجد عليها بعض إخوهتا فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر رضي اهللا عنه لسائرهم عمر بن 
  بالدية 



وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب حدثين  - ١٥٨٥٢
 قتل امرأته استعدى ثالثة إخوة هلا عليه أن رجال: جرير بن حازم عن سليمان األعمش عن زيد بن وهب اجلهين 

  عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فعفا أحدهم فقال عمر رضي اهللا عنه للباقني خذا ثلثي الدية فإنه ال سبيل إىل قتله 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ حممد هو  - ١٥٨٥٣
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أتى برجل قد قتل عمدا : سن أنبأ أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم النخعي بن احل

فأمر بقتله فعفا بعض األولياء فأمر بقتله فقال بن مسعود كانت النفس هلم مجيعا فلما عفا هذا أحيا النفس فال 
جتعل الدية عليه يف ماله وترفع حصته للذي عفا  يستطيع أن يأخذ حقه حىت يأخذ غريه قال فما ترى قال أرى أن

  فقال عمر رضي اهللا عنه وأنا أرى ذلك هذا منقطع واملوصول قبله يؤكده 

  مجاع أبواب القصاص بالسيف

 )١٩   

  باب إمكان اإلمام ويل الدم من القاتل يضرب عنقه

أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا - ١٥٨٥٤
اجلهم بن هارون السمري ثنا هوذة بن خليفة البكراوي ثنا عوف عن محزة أيب عمر العائذي ح وثنا أبو حممد عبد 

اهللا بن يوسف واللفظ له أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق بن يوسف األزرق ثنا عوف 
جيء بالقاتل الذي قتل إىل : زة العائذي عن علقمة بن وائل بن حجر احلضرمي عن أبيه قال األعرايب أظنه عن مح

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جاء به ويل املقتول فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتعفو قال ال قال 
أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإمثك أتأخذ الدية قال ال قال أتقتل قال نعم قال فاذهب به فلما ذهب دعاه فقال 

  وإمث صاحبك فعفا عنه فأرسله قال فرأيته وهو جير نسعته 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أمحد بن عثمان بن حيىي اآلدمي ثنا إبراهيم بن اهليثم  - ١٥٨٥٥
بن شعيب عن أبيه عن جده قال النيب صلى  ثنا اهليثم بن مجيل ثنا حممد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو

   ٢٠من قتل عمدا دفع إىل ويل املقتول فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية : اهللا عليه و سلم 

  باب حيفظ اإلمام سيفه ليأخذ سيفا صارما ال يعذبه وال ميثل به

أبو داود ثنا شعبة ح وأخربنا أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا  - ١٥٨٥٦
أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن حممد الربيت ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا 

: شعبة عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب األشعث عن شداد بن أوس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
يب صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا خصلتان مسعتهما من الن

القتلة وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته لفظ حديث مسلم بن إبراهيم أخرجه مسلم 
  يف الصحيح من حديث شعبة 



طاهر حممد بن احلسن حممد آباذي قال مسعت أبا  أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أنبأ أبو - ١٥٨٥٧
سألت حيىي بن محاد عن حديث هين بن نويرة فقال ثنا أبو عوانة عن مغرية عن : أمحد حممد بن عبد الوهاب يقول 

إبراهيم عن هين بن نويرة عن علقمة عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أعف الناس قتلة أهل اإلميان رواه 
   ٢١عن مغرية عن شباك عن إبراهيم هشيم 

  باب الويل ال يستبد بالقصاص دون اإلمام

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين يونس  - ١٥٨٥٨
أن يفوته قبل أن يبلغ  يف رجل قدر على قاتل أخيه أعليه حرج فيما بينه وبني اهللا إن خاف: عن بن شهاب أنه قال 

به إىل اإلمام إن هو قتله قال بن شهاب مضت السنة أن ال يغتصب يف قتل النفوس دون اإلمام وروينا يف حديث 
  عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف اليت وطئت مستكرهة حيث كتب إىل اآلفاق أن ال تقتلوا أحدا إال بإذين 

ملزكي أنبأ أبو احلسن العنزي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد اهللا بن صاحل أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ا - ١٥٨٥٩
يف قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى : عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس 

} ما عوقبتم به وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل { عليكم وقوله وملن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وقوله 
فهذا وحنوه نزل مبكة واملسلمون يومئذ قليل ليس هلم سلطان يقهر املشركني } وجزاء سيئة سيئة مثلها { وقوله 

وكان املشركون يتعاطوهنم بالشتم واألذى فأمر اهللا املسلمني من جيازي منهم أن جيازوا مبثل الذي أتى إليه أو 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل املدينة وأعز اهللا سلطانه أمر املسلمني أن  يصربوا ويعفوا فهو أمثل فلما هاجر رسول

ينتهوا يف مظاملهم إىل سلطاهنم وال يعدو بعضهم على بعض كأهل اجلاهلية فقال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
انتصر لنفسه دون سلطانا فال يسرف يف القتل إنه كان منصورا يقول ينصره السلطان حىت ينصفه من ظامله ومن 

   ٢٢السلطان فهو عاص مسرف قد عمل حبمية اجلاهلية ومل يرض حبكم اهللا 

  باب ما روي يف عمد الصيب

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن  - ١٥٨٦٠
هللا عنه ال يؤمن أحد جالسا بعد النيب صلى اهللا عليه كتب عمر رضي ا: إبراهيم بن طهمان عن جابر عن احلكم قال 

و سلم وعمد الصيب وخطأه سواء فيه الكفارة وأميا امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها احلد هذا منقطع وراويه جابر 
  اجلعفي وروى عن علي رضي اهللا عنه بإسناد فيه ضعف 

و العباس أمحد بن عبد اهللا بن سابور الدقيقي ببغداد أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو أمحد احلافظ ثنا أب - ١٥٨٦١
ثنا أبو نعيم احلليب عبيد بن هشام ثنا إبراهيم بن حممد املدين عن حسني بن عبد اهللا بن ضمرية عن أبيه عن جده قال 

   ٢٣عمد اجملنون والصيب خطأ : قال علي رضي اهللا عنه 

  أبيه باب أحد األولياء إذا عدا على رجل فقتله بأنه قاتل



أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا مالك بن حيىي أبو غسان ثنا علي  - ١٥٨٦٢
ملا طعن عمر رضي اهللا عنه وثب عبيد اهللا بن عمر على : بن عاصم عن محيد عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري قال 

ل اهلرمزان قال ومل قتله قال إنه قتل أيب قيل وكيف ذاك قال رأيته اهلرمزان فقتله فقيل لعمر إن عبيد اهللا بن عمر قت
قبل ذلك مستخليا بأيب لؤلؤة وهو أمره بقتل أيب قال عمر ما أدري ما هذا انظروا إذا أنا مت فاسألوا عبيد اهللا البينة 

 من اهلرمزان فلما ويل عثمان على اهلرمزان هو قتلين فإن أقام البينة فدمه بدمي وإن مل يقم البينة فأقيدوا عبيد اهللا
رضي اهللا عنه قيل له أال متضي وصية عمر رضي اهللا عنه يف عبيد اهللا قال ومن ويل اهلرمزان قالوا أنت يا أمري 

   ٢٤املؤمنني فقال فقد عفوت عن عبيد اهللا بن عمر 

  باب القصاص بغري السيف

أبو سعيد بن األعرايب أنبأ احلسن بن حممد الزعفراين  أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ - ١٥٨٦٣
أن جارية رضخ رأسها بني حجرين فقيل هلا من فعل هذا بك أفالن أفالن حىت : ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن أنس 

 مسي اليهودي فأومت برأسها فبعث إىل اليهودي فاعترف فأمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرضخ رأسه بني
  حجرين أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث مهام بن حيىي 

أخربنا أبو حممد بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا عفان  - ١٥٨٦٤
قد اجتوينا املدينة إنا : ثنا مهام ثنا قتادة عن أنس أن رهطا من عرينه قدموا على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا 

فعظمت بطوننا وهتشمت أعضاؤنا فأمرهم النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يلحقوا براعي اإلبل فيشربوا من أبواهلا 
وألباهنا قال فلحقوا براعي اإلبل فشربوا من أبواهلا وألباهنا حىت صلحت بطوهنم وألواهنم فقتلوا الراعي واستاقوا 

 عليه و سلم فبعث يف طلبهم فقطع أيديهم وأرجلهم ومسر أعينهم أخرجاه يف اإلبل فبلغ ذلك النيب صلى اهللا
  الصحيح من حديث مهام زاد فيه بن أيب عروبة عن قتادة وتركهم يف احلرة حىت ماتوا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو عبد اهللا  - ١٥٨٦٥
إمنا مسر النيب صلى اهللا عليه و سلم : أيب الثلج ثنا حيىي بن غيالن ثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس بن 

  أعينهم ألهنم مسروا أعني الرعاء رواه مسلم يف الصحيح عن الفضل بن سهل عن حيىي بن غيالن 

ثنا أبو عبد اهللا حبر بن نصر بن سابق أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ١٥٨٦٦
أن عبد امللك بن مروان أقاد رجال من رجل قتله : اخلوالين ثنا عبد اهللا بن وهب أنبأ مالك عن عمر بن حسني 

   ٢٥بعصا فقتله بعصا وروينا عن الشعيب أنه قال إذا مثل به مث قتله مثل به مث قتل 

  باب ما روي يف أن ال قود إال حبديدة

حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ١٥٨٦٧
ال قود إال حبديدة : قيس عن جابر اجلعفي عن أيب عازب عن النعمان بن بشري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 



ن جابر على اللفظ الذي مضى يف باب شبه العمد كذا أتى به قيس بن الربيع هبذا اإلسناد عن جابر ورواه الثوري ع
  وروي ذلك عن احلسن عن النعمان بن بشري 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن سليمان  - ١٥٨٦٨
احلسن قال قال رسول اهللا صلى  النعماين ثنا احلسني بن عبد الرمحن اجلرجرائي ثنا موسى بن داود عن مبارك عن

ال قود إال بالسيف قال يونس قلت للحسن عن من أخذت هذا قال مسعت النعمان بن بشري : اهللا عليه و سلم 
  يذكر ذلك 

وقيل عن مبارك بن فضالة عن احلسن عن أيب بكرة مرفوعا أخربناه أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ  - ١٥٨٦٩
  فذكره : إسحاق بن حكيم ثنا أبو أمية الطرسوسي ثنا الوليد بن مسلم ثنا مبارك بن فضالة أبو حممد بن حيان أنبأ 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي أنبأ عمرو بن سنان ثنا بن مصفى ثنا بقية حدثين سليمان  - ١٥٨٧٠
ال قود إال بالسيف كذا قال : سلم  عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  عن أيب سلمة ورواه غريه عن بقية فقال عن سعيد بن املسيب 

أخربناه أبو بكر بن احلارث أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا عبد الغفار احلمصي ثنا املسيب بن واضح ثنا  - ١٥٨٧١
بن أرقم وروي عن سليمان عن عبد  فذكره وكذلك رواه عامر بن سيار عن أيب معاذ سليمان: بقية عن أيب معاذ 

الكرمي بن أيب املخارق عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا مرفوعا وروي ذلك عن معلى بن هالل عن أيب إسحاق 
عن عاصم عن علي رضي اهللا عنه مرفوعا وهذا احلديث مل يثبت له إسناد معلى بن هالل الطحان متروك وسليمان 

  ال حيتج به وجابر بن يزيد اجلعفي مطعون فيه  بن أرقم ضعيف ومبارك بن فضالة

  مجاع أبواب القصاص فيما دون النفس

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعني بالعني واألنف باألنف واألذن باألذن والسن { قال اهللا تبارك وتعاىل 
هذه اآلية كما حكى اهللا أنه  قال الشافعي رمحه اهللا ومل أعلم خالفا يف أن القصاص يف} بالسن واجلروح قصاص 

  حكم به بني أهل التوراة وذكر أيضا معىن ما 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا أنبأ أبو  - ١٥٨٧٢
رجال قام إىل عمر أن : العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب حدثين عبد اهللا بن عمر عن أيب النضر 

بن اخلطاب رضي اهللا عنه وهو على املنرب فقال يا أمري املؤمنني ظلمين عاملك وضربين فقال عمر واهللا ألقيدنك منه 
إذا فقال عمرو بن العاص يا أمري املؤمنني وتقيد من عاملك قال نعم واهللا ألقيدن منهم أقاد رسول اهللا صلى اهللا عليه 

بكر من نفسه أفال أقيد قال عمرو بن العاص أو غري ذلك يا أمري املؤمنني قال وما هو  و سلم من نفسه وأقاد أبو
  قال أو ما يرضيه قال أو ذلك هذا منقطع وقد رويناه موصوال ومرسال يف باب قتل اإلمام 

عيد وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد العنزي ثنا عثمان بن س - ١٥٨٧٣
يف قوله عز : الدارمي ثنا عبد اهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس رضي اهللا عنه 



و جل النفس بالنفس قال تقتل النفس بالنفس وتفقأ العني بالعني ويقطع األنف باألنف وتنزع السن بالسن ويقتص 
ا بينهم رجاهلم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمدا يف النفس اجلراح باجلراح فهذا يستوي فيه أحرار املسلمني فيم

  وما دون النفس 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين من أصل كتابه أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن  - ١٥٨٧٤
انا فاختصموا إىل رسول أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنس: حممد الزعفراين ثنا عفان ثنا محاد ثنا ثابت عن أنس 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم القصاص القصاص فقالت أم الربيع يا رسول اهللا 
أيقتص من فالنة واهللا ال يقتص منها أبدا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم سبحان اهللا القصاص كتاب اهللا قالت واهللا 

فما زالت حىت قبلوا الدية فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن من عباد اهللا من لو ال يقتص منها أبدا قال 
  أقسم على اهللا ألبره رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن عفان 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبا أبو الفضل عبدوس بن احلسني بن منصور ثنا أبو حامت الرازي ثنا  - ١٥٨٧٥
لطمت الربيع بنت النضر جارية فكسرت ثنيتها فطلبوا : ري حدثين محيد الطويل عن أنس بن مالك قال األنصا

إليهم العفو فأبوا وعرضوا األرش عليهم فأبوا فأتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمر بالقصاص فقال أنس بن النضر 
ها فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم يا أنس كتاب يا رسول اهللا أتكسر ثنية الربيع والذي بعثك باحلق ال تكسر ثنيت

اهللا القصاص فرضي القوم فعفوا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إن من عباد اهللا من لو أقسم على اهللا ألبره رواه 
   ٢٦البخاري يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا األنصاري ظاهر اخلربين يدل على كوهنما قصتني وإال فثابت أحفظ 

  ب ما ال قصاص فيهبا

أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية  - ١٥٨٧٦
  قال ال أقيد من العظام : ثنا حجاج عن عطاء أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن مخريويه  - ١٥٨٧٧
أن رجال كسر فخذ رجل فخاصمه إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : ثنا حجاج بن أرطأة ثنا عطاء بن أيب رباح 

فقال يا أمري املؤمنني أقدين قال ليس لك القود إمنا لك العقل قال الرجل فامسعين كاألرقم إن يقتل ينقم وإن يترك 
  قال فأنت كاألرقم يلقم 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمرو عثمان بن حممد بن بشر ثنا  - ١٥٨٧٨
إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا إمساعيل بن أيب أويس وعيسى بن ميناء قاال ثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن 

القود بني الناس من كل كسر أو جرح إال أنه ال : اعيل يف حديثه وكانوا يقولون الفقهاء من أهل املدينة قال إمس
قود يف مأمومة وال جائفة وال متلف كائنا ما كان وقال عيسى يف حديثه وكانوا يقولون الفخذ من املتالف وقد روي 

  يف هذا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بأسانيد ال يثبت مثلها 



نا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا عباس بن الفضل األسفاطي ثنا منها ما أخرب - ١٥٨٧٩
حممد بن عبد اهللا بن منري ثنا يونس بن بكري عن طلحة بن حيىي بن طلحة عن حيىي وعيسى ابين طلحة أو أحدمها عن 

  ليس يف املأمومة قود : طلحة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا أبو يعلى ثنا أبو كريب ثنا رشدين بن  - ١٥٨٨٠
سعد عن معاذ بن حممد األنصاري عن بن صهبان عن العباس بن عبد املطلب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  هليعة عن معاذ ال قود يف املأمومة وال اجلائفة وال املنقلة ورواه أيضا بن : سلم 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا حممود بن أمحد بن الفرج ثنا سعيد بن حيىي ثنا  - ١٥٨٨١
أن رجال ضرب رجال بالسيف على : أبو بكر بن عياش عن دهثم بن قران العجلي حدثين منران بن جارية عن أبيه 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم فأمر له بالدية فقال يا رسول اهللا أريد ساعده فقطعها من غري مفصل فاستعدى عليه ا
  القصاص قال له خذ الدية بارك اهللا لك فيها ومل يقض له بالقصاص 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن  - ١٥٨٨٢
ال طالق قبل : مد بن املنكدر عن طاوس ذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال عطاء ثنا إمساعيل املكي عن حم

  ملك وال قصاص فيما دون املوضحة من اجلراحات هذا منقطع 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا حيىي بن الربيع املكي ثنا سفيان عن خمارق عن طارق  - ١٥٨٨٣
  أن خالدا أقاد من لطمة : 

ورواه : قال وثنا سفيان عن عمرو بن دينار أن بن الزبري أقاد من لطمة قال أمحد هكذا يف كتايب  - ١٥٨٨٤
  احلميدي عن سفيان عن بن أخي عمرو عن عمرو 

فذكره قال : أخربناه أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا احلميدي  - ١٥٨٨٥
حيىي اختلف فيه بن شربمة وبن أيب ليلى فقال بن شربمة أنا أقيد وقال بن أيب ليلى ال أعرف لعلها سفيان يف رواية 

تكون شديدة فيلطم دوهنا وتكون دوهنا فيلطم أشد منها قال الشيخ فقهاء األمصار على أن ال قود فيها لقول اهللا 
ر املساواة يف ما بني اللطمتني متعذر واهللا أعلم تعاىل ولكم يف القصاص حياة والقصاص هو املساواة واملماثلة واعتبا

وروينا يف باب قتل اإلمام وجرحه ما يوهم وجوب القصاص يف الضرب باخلشبة والسوط وذلك حممول عندهم 
على حصول شجة أو جرح هبا ميكن اعتبار املماثلة فيها فقد روي ذلك يف بعض تلك األخبار أو يكون حمموال على 

   ٢٧ن يفعل به من جنس فعله واهللا أعلم أنه رأى تعزيره بأ

  باب ما جاء يف االستثناء بالقصاص من اجلرح والقطع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو علي احلافظ ثنا حممد بن حممد بن سليمان واحلسن بن سفيان قاال ثنا  - ١٥٨٨٦
د بن أمحد بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن أبو بكر بن أيب شيبة ثنا إمساعيل بن إبراهيم ح وأخربنا أمحد بن حمم

أن رجال : حيان أبو الشيخ ثنا عبدان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا بن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر 



يل طعن رجال بقرن يف ركبته فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم يستقيد فقال له حىت تربأ ويف رواية أيب علي احلافظ فق
له حىت تربأ قال فأىب وعجل فاستقاد فعتبت رجله وبرئت رجل املستقاد فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال له 

  ليس لك شيء إنك أبيت 

وكذلك رواه عثمان بن أيب شيبة عن إمساعيل أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو علي احلافظ ثنا  - ١٥٨٨٧
  فذكره وقال فقيل له حىت تربأ : عثمان بن أيب شيبة احلسني بن إدريس األنصاري ثنا 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث قاال قال أبو احلسن الدارقطين احلافظ أخطأ فيه  - ١٥٨٨٨
ابنا أيب شيبة وخالفهما أمحد بن حنبل وغريه فرووه عن بن علية عن أيوب عن عمرو مرسال وكذلك قال أصحاب 

  : ينار عنه وهو احملفوظ مرسال عمرو بن د

أخربنا أبو عبد الرمحن وأبو بكر قاال ثنا علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن إمساعيل الفارسي ثنا إسحاق  - ١٥٨٨٩
بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن حممد بن طلحة عن النيب صلى اهللا عليه و 

ن أيوب عن عمرو بن شعيب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ابعدك اهللا أنت مثله وعن معمر ع: سلم 
  عجلت 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن شيبان الرملي ثنا سفيان بن  - ١٥٨٩٠
يف رجله فأتى النيب صلى اهللا عليه قال طعن رجل آخر بقرن : عيينة ثنا عمرو عن حممد بن طلحة بن يزيد بن ركانة 

و سلم فقال أقدين فقال انتظر مث أتاه فقال أقدين قال انتظر مث أتاه الثالثة أو ما شاء اهللا فقال أقدين فأقاده فربأ األول 
وشلت رجل اآلخر فجاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أقدين مرة أخرى قال ليس لك شيء قد قلت لك 

  وكذلك رواه بن جريج ومحاد بن زيد عن عمرو بن دينار وروي من وجه آخر عن جابر  انتظر فأبيت

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن علي اخلزاز ثنا يعقوب  - ١٥٨٩١
يعقوب بن عطاء عن أيب بن محيد بن كاسب ثنا عبد اهللا بن عبد اهللا األموي عن بن جريج وعثمان بن األسود و

أن رجال جرح فأراد أن يستقيد فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ميتثل من اجلارح حىت : الزبري عن جابر 
  يربأ اجملروح تفرد به عنهم هذا األموي وعنه يعقوب بن محيد 

عيل بن عبد اهللا بن خالد ثنا الوليد أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي أنبأ أبو يعلى ثنا إمسا - ١٥٨٩٢
تقاس اجلراحات مث يستأىن هبا : بن مسلم عن بن هليعة ثنا أبو الزبري عن جابر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

سنة مث يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه وكذلك رواه مجاعة من الضعفاء عن أيب الزبري ومن وجهني آخرين عن جابر 
  من ذلك وروي من وجه آخر عن بن عباس ومل يصح شيء 

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو العباس إمساعيل بن عبد اهللا بن حممد بن  - ١٥٨٩٣
ميكال أنبأ عبدان احلافظ ثنا احلسن بن احلارث ثنا أبو أمحد ثنا إسرائيل عن أيب حيىي عن جماهد عن بن عباس قال 

يا رسول اهللا أقدين منه قال حىت تربأ قال أقدين : رجل فجاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال وجأ رجل فخذ 



قال حىت تربأ مث جاء فقال أقدين يا رسول اهللا فأقاده فجاء بعد إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال شلت رجلي قال 
  قد أخذت حقك 

بأ علي بن عمر احلافظ ثنا القاضي أبو طاهر ثنا أبو أمحد بن وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أن - ١٥٨٩٤
عبدوس ثنا القواريري ثنا حممد بن محران عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجال طعن رجال 

ال أقدين يا رسول اهللا أقدين قال حىت تربأ مث جاء إليه فق: بقرن يف ركبته فجاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
فأقاده مث جاء إليه فقال يا رسول اهللا عرجت فقال قد هنيتك فعصيتين فأبعدك اهللا وبطل عرجك مث هنى رسول اهللا 

   ٢٨صلى اهللا عليه و سلم أن يقتص من جرح حىت يربأ صاحبه وكذلك رواه مسلم بن خالد عن بن جريج 

  باب الرجل ميوت يف قصاص اجلرح

عن مجيل بن احلسن العتكي عن أيب مهام عن سعيد عن مطر عن عطاء عن عبيد بن فيما ذكره أبو حيىي الساجي 
  عمري عن عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما أهنما قاال يف الذي ميوت يف القصاص ال دية له 

أنبأ جعفر بن  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب - ١٥٨٩٥
من مات يف حد فإمنا قتله احلد فال عقل له : عون أخربنا احلجاج بن أرطأة عن أيب حيىي عن علي رضي اهللا عنه قال 

   ٦٤مات يف حد من حدود اهللا 

  كتاب الديات

 )١   

  باب أسنان اإلبل املغلظة يف شبة العمد

احلسن بن حممد بن إسحاق اإلسفرائيين ثنا يوسف أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ أنبأ  - ١٥٨٩٦
بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا محاد بن زيد ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو 

أن رسول اهللا : داود ثنا مسدد ثنا محاد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد اهللا بن عمرو 
 عليه و سلم خطب يوم الفتح مبكة فكرب ثالثا مث قال ال إله إال اهللا وحده صدق وعده ونصر عبدة وهزم صلى اهللا

األحزاب وحده أال إن كل مأثرة كانت يف اجلاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال حتت قدمي هاتني إال ما كان من 
كان بالسوط والعصا مائة من اإلبل منها أربعون  سقاية احلاج وسدانة البيت مث قال أال إن دية اخلطأ شبه العمد ما

  يف بطوهنا أوالدها ليس يف حديث املقرئ ذكر التكبري وقال أال وإن قتيل اخلطأ شبه العمد والباقي مبعناه 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد الوارث عن علي بن  - ١٥٨٩٧
خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه : اسم بن ربيعة عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مبعناه قال زيد عن الق

و سلم يوم الفتح أو فتح مكة على درجة البيت أو الكعبة قال أبو داود ورواه محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن 
قال اإلمام أمحد رمحه اهللا وقد رواه سفيان  يعقوب السدوسي عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم



بن عيينة عن علي بن زيد كما رواه عبد الوارث بن سعيد ورواه محاد بن سلمة عن علي كما قال أبو داود فعلي 
بن زيد كان خيلط فيه فاحلديث حديث خالد احلذاء واهللا أعلم قال الشيخ ويقال يعقوب السدوسي هو عقبة بن 

  قصر بإسناده حيث مل يذكر فيه القاسم بن ربيعة أوس ومحاد بن سلمة 

وقد أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا احلسني بن إمساعيل القاضي ثنا  - ١٥٨٩٨
العباس بن يزيد البحراين ثنا يزيد بن زريع وبشر بن الفضل قاال ثنا خالد احلذاء عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن 

أن : وس قال بشر وهو الذي كان يقول حممد عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم أ
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا دخل مكة عام الفتح قال ال إله إال اهللا وحده فذكر معىن حديث محاد بن زيد 

يعقوب مسعت العباس بن حممد قال مسعت حيىي بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٥٨٩٩
معني يقول يعقوب بن أوس وعقبة بن أوس واحد قال وسئل حيىي عن حديث عبد اهللا بن عمرو هذا فقال له الرجل 

إن سفيان يقول عن عبد اهللا بن عمر فقال حيىي بن معني علي بن زيد ليس بشيء واحلديث حديث خالد وإمنا هو 
   ٢: بن العاص رضي اهللا عنهما عبد اهللا بن عمرو 

  باب صفة الستني اليت مع األربعني

 (  
قال الشافعي رمحه اهللا والستون اليت مع األربعني اخللفة ثالثون حقة وثالثون جذعة وقد روى هذا عن بعض 

  أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم ورواه يف موضع آخر عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

ه أبو حازم عمر بن أمحد العبدوي احلافظ أنبأ أبو الفضل حممد بن عبد اهللا بن حممد بن مخريويه أخربنا - ١٥٩٠٠
: أنبأ أمحد بن جندة القرشي ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن بن أيب جنيح عن جماهد عن عمر رضي اهللا عنه قال 

   الدية املغلظة ثالثون حقة وثالثون جذعة وأربعون خلفة وهي شبه العمد

وأخربنا أبو حازم أنبأ أبو الفضل أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ إمساعيل بن أيب  - ١٥٩٠١
أنه كان يقول يف املغلظة ثالثون حقة وثالثون جذعة وأربعون ثنية خلفة إىل : خالد عن الشعيب عن زيد بن ثابت 

  بازل عامها 

أهنما قاال يف : عن الشعيب عن املغرية بن شعبة وأيب موسى األشعري قال وحدثنا هشيم أنبأ مغرية  - ١٥٩٠٢
  املغلظة كما قال زيد بن ثابت وروى عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي اهللا عنهما ما خيالف بعضه 

 ثنا سعيد أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا بن املثىن ثنا حممد بن عبد اهللا - ١٥٩٠٣
يف املغلظة أربعون جذعة : عن قتادة عن عبد ربه عن أيب عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي اهللا عنهما 

خلفة وثالثون حقة وثالثون بنات لبون وعن قتادة عن سعيد بن املسيب عن زيد بن ثابت يف الدية املغلظة فذكر 
  مثله سواء 



مرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي رمحه اهللا قال وروي عن أخربنا أبو سعيد بن أيب ع - ١٥٩٠٤
علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه مثل ما قلنا يف شبه العمد ثالثون حقة وثالثون جذعة وأربعون خلفة ومن حديث 

  : آخر ثالث وثالثون حقة وثالث وثالثون جذعة وأربع وثالثون خلفة 

رواية األخرية أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا هناد ثنا أبو أخربنا هبذه ال - ١٥٩٠٥
قال يف شبه العمد أثالثا ثالث وثالثون : األحوص عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي اهللا عنه أنه 
  حقة وثالث وثالثون جذعة وأربع وثالثون ثنية إىل بازل عامها كلها خلفة 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا هناد ثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق  - ١٥٩٠٦
يف شبه العمد مخس وعشرون حقة ومخس وعشرون : عن علقمة واألسود قال عبد اهللا هو بن مسعود رضي اهللا عنه 

  جذعة ومخس وعشرون بنات لبون ومخس وعشرون بنات خماض 

ربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا حممد بن عبد امللك ثنا يزيد بن هارون أنبأ وأخ - ١٥٩٠٧
يف شبه العمد أرباع ربع بنات لبون وربع : سليمان التيمي عن أيب جملز عن أيب عبيدة عن عبد اهللا رضي اهللا عنه 
ف وقول من يوافق قوله سنة النيب صلى اهللا حقاق وربع جذاع وربع ثنية إىل بازل عامها قد اختلفوا هذا االختال

  عليه و سلم املذكورة يف الباب قبله أوىل باالتباع وباهللا التوفيق 

وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا أبو  - ١٥٩٠٨
شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه و النضر ثنا حممد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن 

من قتل متعمدا دفع إىل أولياء املقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا أخذوا الدية وهي ثالثون حقة : سلم قال 
وثالثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد وما صوحلوا عليه فهو هلم وذلك تشديد العقل وأن رسول اهللا 

سلم قال عقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد وال يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بني  صلى اهللا عليه و
   ٣الناس فيكون رميا يف عميا يف غري ضغينة وال محل سالح 

  باب وجوب الدية يف شبه العمد على العاقلة

يل بن حممد الصفار ثنا أمحد أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساع - ١٥٩٠٩
اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت : بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال 

إحدامها األخرى حبجر فأصابت بطنها فقتلتها وألقت جنينا فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بديتها على 
عبد أو أمة قال فقال قائل كيف نعقل من ال يأكل وال يشرب وال نطق وال استهل  عاقلة األخرى ويف اجلنني غرة

فمثل ذلك يطل فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم كما زعم أبو هريرة هذا من إخوان الكهان رواه مسلم يف 
   ٤الصحيح عن عبد بن محيد عن عبد الرزاق وأخرجاه من أوجه أخر عن الزهري 

  باب تنجيم الدية



أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين بن هليعة عن  - ١٥٩١٠
  أن من السنة أن تنجم الدية يف ثالث سنني : حيىي بن سعيد 

: وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن بن جريج قال  - ١٥٩١١
قلت لعطاء تغليظ اإلبل قال مائة من األصناف كلها ويؤخذ يف مضي كل سنة ثالث عشرة خلفة وثلث خلفة 
وعشر جذاع وعشر حقاق قال الشافعي والتغليظ كما قال عطاء يؤخذ يف مضي كل سنة ثالث عشرة وثلث 

   ٥وعشر حقاق وعشر جذاع 

  م والبلد احلرامباب ما جاء يف تغليظ الدية يف قتل اخلطأ يف الشهر احلرا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس احملبويب ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن  - ١٥٩١٢وقتل ذي الرحم 
أن امرأة موالة للعبالت وطئها رجل فقتلها وهي يف : مشيل أنبأ شعبة ثنا عبد اهللا بن أيب جنيح قال مسعت أيب يقول 

   عنه دية وثلثا احلرم فجعل هلا عثمان رضي اهللا

وأخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان  - ١٥٩١٣
أن رجال أوطأ امرأة مبكة يف ذي القعدة فقتلها فقضى فيها عثمان رضي اهللا عنه بدية : عن بن أيب جنيح عن أبيه 

  وثلث 

د اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد وأخربنا أبو حممد عب - ١٥٩١٤
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قضى فيمن قتل يف : بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن ليث عن جماهد 

ن بن عباس رضي اهللا عنه أنه احلرم أو يف الشهر احلرام أو هو حمرم بالدية وثلث الدية وروينا عن نافع بن جبري ع
قال يزاد يف دية املقتول يف أشهر احلرام أربعة آالف ويف دية املقتول يف احلرم وروينا يف هذا الباب عن إسحاق بن 
حيىي عن عبادة بن الصامت يف قضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الدية مبائة من اإلبل فذكرها وذكر تقومي 

لدية باثين عشر ألف درهم قال ويزاد ثلث الدية يف الشهر احلرام وذلك يرد يف باب أعواز عمر رضي اهللا عنه ا
  اإلبل 

أخربنا حممد بن أيب املعروف اإلسفرائيين هبا أنبأ أبو سعيد الرازي ثنا حممد بن أيوب أنبأ مسلم بن  - ١٥٩١٥
  احلرم قال دية وثلث دية  يف الذي يقتل يف: إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة عن سعيد هو بن املسيب 

وأخربنا حممد بن أيب املعروف أنبأ أبو عمرو بن جنيد ثنا حممد بن إبراهيم ثنا أمية ثنا يزيد بن زريع ثنا  - ١٥٩١٦
  يف قتيل احلرم واحملرم دية وثلث دية : روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن عطاء 

داد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغ - ١٥٩١٧
ثنا أبو صاحل وبن بكري قاال ثنا الليث حدثين يونس عن بن شهاب أنه قال حدثين مسلم بن يزيد أحد بين سعد بن 

أن : بكر بن قبيس أنه أخربه أبو شريح بن عمرو اخلزاعي وكان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
اب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قتلوا رجال من هذيل كانوا يطلبونه بذحل اجلاهلية يف احلرم يؤم رسول أصح



اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليبايعه على اإلسالم فقتلوه فلما بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قتله غضب أشد 
ب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يستشفعون غضب فسعت بنو بكر إىل أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما وأصحا

هبم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما كان العشي قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الناس فأثىن على 
 اهللا مبا هو أهله مث قال أما بعد فإن اهللا عز و جل حرم مكة ومل حيرمها الناس وإمنا أحلها يل ساعة من النهار مث هي
حرام كما حرمها اهللا أول مرة وإن أعىت الناس على اهللا ثالثة رجل قتل فيها ورجل قتل غري قاتله ورجل طلب 

بذحل اجلاهلية وإين واهللا ألدين هذا الرجل الذي أصبتم قال أبو شريح فوداه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من 
   ٦عنده 

  حالة يف مال القاتل باب أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص وأهنا

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أمحد بن عثمان بن حيىي اآلدمي ثنا إبراهيم بن اهليثم ثنا  - ١٥٩١٨
اهليثم بن مجيل ثنا حممد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النيب صلى اهللا 

ع إىل ويل املقتول فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية وهي ثالثون حقة وثالثون جذعة من قتل عمدا دف: عليه و سلم 
  وأربعون خلفة وذلك عقل العمد وما صوحلوا عليه فهو هلم وذلك تشديد العقل 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد حدثين عبد اهللا بن الصقر ثنا داود بن  - ١٥٩١٩
أن قتادة بن عبد اهللا كانت له أمة : عباد بن العوام عن احلجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رشيد ثنا 

ترعى غنمه فبعثها يوما ترعاها فقال له ابنه منها حىت مىت تستأمي أمي واهللا ال تستأميها أكثر مما استأميتها فأصاب 
جعشم لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال له  عرقوبه فطعن يف خاصرته فمات قال فذكر ذلك سراقة بن مالك بن

وائتين من قابل ومعك أربعون أو قال عشرون ومائة من اإلبل قال ففعل فأخذ عمر رضي اهللا عنه منها ثالثني حقة 
وثالثني جذعة وأربعني ما بني ثنية إىل بازل عامها كلها خلفة فأعطاها إخوته ومل يورث منها أباه شيئا وقال لوال أين 

  عت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال يقاد والد بولد لقتلتك أو لضربت عنقك مس

وأخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين العدل أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا  - ١٥٩٢٠
أن رجال من بين مدجل يقال : ب حممد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا مالك عن حيىي بن سعيد عن عمرو بن شعي

له قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزى يف جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن اخلطاب رضي 
اهللا عنه فذكر ذلك له فقال له عمر رضي اهللا عنه أعدد يل على قديد عشرين ومائة بعري حىت أقدم عليك فلما قدم 

ك اإلبل ثالثني حقة وثالثني جذعة وأربعني خلفة مث قال أين أخو املقتول فقال عليه عمر رضي اهللا عنه أخذ من تل
  ها أنا ذا فقال خذها دية فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ليس لقاتل شيء 

  مجاع أبواب أسنان إبل اخلطأ وتقوميها وديات النفوس واجلراح وغريها

 )٧   

  باب دية النفس



 (  
وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة { ك وتعاىل قال اهللا تبار

  } إىل أهله 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  - ١٥٩٢١
أن : ة عن حممد بن إسحاق عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه مرزوق ثنا بشر بن عمر الزهراين عن محاد بن سلم

احلارث بن زيد كان شديدا على النيب صلى اهللا عليه و سلم فجاء إىل اإلسالم وعياش ال يشعر فلقيه عياش بن أيب 
من حديث  اآلية وقد رويناه} وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ { ربيعة فحمل عليه فقتله فأنزل اهللا عز و جل 

جابر بن عبد اهللا موصوال قال الشافعي فأحكم اهللا يف تنزيل كتابه أن على قاتل املؤمن دية مسلمة إىل أهله وأبان 
  على لسان نبيه صلى اهللا عليه و سلم كم الدية 

 أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو - ١٥٩٢٢
الربيع ثنا هشيم أنبأ خالد احلذاء عن القاسم بن ربيعة بن جوشن عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النيب 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خطب يوم الفتح فقال ال إله إال اهللا وحده صدق وعده : صلى اهللا عليه و سلم 
ية تعد وتدعى وكل دم أو دعوى فهو موضوع ونصر عبده وهزم األحزاب وحده أال إن كل مأثرة كانت يف اجلاهل

حتت قدمي هاتني إال سدانة البيت وسقاية احلاج أال وإن قتيل اخلطأ العمد بالسوط أو العصا أو احلجر ديته مغلظة 
  مائة من اإلبل منها أربعون يف بطوهنا أوالدها 

بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا هشيم  أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف - ١٥٩٢٣
بنحو من قول خالد إال أنه قال مائة من : عن محيد الطويل عن القاسم بن ربيعة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

اإلبل منها أربعون يف بطوهنا أوالدها فمن زاد بعريا فهو من أهل اجلنة قصر بإسناده محيد الطويل وقد رويناه عن 
يب عن خالد احلذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى محاد بن زيد ووه
  اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس  - ١٥٩٢٤
دثين مالك بن أنس أن عبد اهللا بن أيب بكر أخربه أن أباه حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب ح

  الكتاب الذي كتب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعمرو بن حزم يف النفس مائة من اإلبل : أخربه عن 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن بن  - ١٥٩٢٥
يف الديات يف كتاب النيب صلى اهللا عليه و سلم لعمرو بن حزم ويف النفس مائة من : ن عبد اهللا بن أيب بكر جريج ع

اإلبل قال بن جريج قلت لعبد اهللا بن أيب بكر أيف شك أنتم من أنه كتاب النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال وقد 
  روي هذا موصوال 

ا أبو زكريا حيىي بن حممد العنربي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم العبدي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثن - ١٥٩٢٦
ثنا احلكم بن موسى ثنا حيىي بن محزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن 



والسنن والديات وبعث أنه كتب إىل أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض : أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
به مع عمرو بن حزم فذكر احلديث وفيه وإن يف النفس الدية مائة من اإلبل وروينا عن عمر وعلي وعبد اهللا وزيد 

   ٨بن ثابت رضي اهللا عنهم أهنم قالوا يف الدية مائة من اإلبل 

  باب أسنان اإلبل يف اخلطأ

إسحاق أنبأ إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا أبو نعيم ثنا سعيد  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن - ١٥٩٢٧
أن رجال من األنصار يقال له سهل بن أيب حثمة أخرب أن نفرا من قومه : بن عبيد عن بشري بن يسار األنصاري زعم 

 عليه و انطلقوا إىل خيرب فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيال فذكر حديث القسامة قال فيه كره نيب اهللا صلى اهللا
سلم أن يبطل دمه فوداه مبائة من إبل الصدقة رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم وأخرجه مسلم من وجه آخر 

  عن سعيد بن عبيد 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين مالك  - ١٥٩٢٨
لعباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب وربيعة بن أيب عبد الرمحن وبلغه ح وأنبأ أبو سعيد ثنا أبو ا

أهنم كانوا يقولون دية اخلطأ عشرون ابنة خماض وعشرون ابنة لبون وعشرون بن لبون ذكر : عن سليمان بن يسار 
  وعشرون حقة وعشرون جذعة 

نا عبد اهللا بن وهب أخربين خمرمة بن بكري عن أبيه قال مسعت وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا حبر ث - ١٥٩٢٩
أسنان اإلبل يف الدية مخس بنات لبون ومخس بنات خماض ومخس حقاق ومخس جذاع : سليمان بن يسار يقول 

ومخس بنو لبون ذكور وقال سليمان ما أصيب به من اجلروح فهو حبساب أسنان الدية قال بكري وقال ذلك بن 
  لدية مخس كما قال سليمان إذا كان خطأ قسيط أسنان ا

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمرو عثمان بن حممد بن بشر ثنا  - ١٥٩٣٠
إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا إمساعيل بن أيب أويس وعيسى بن ميناء قاال ثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد أن أباه قال 

دركت من فقهائنا الذين ينتهي إىل قوهلم منهم سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري والقاسم بن حممد وأبو كان من أ: 
بكر بن عبد الرمحن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة وسليمان بن يسار يف مشيخة جلة 

فضلهم رأيا قال وكانوا يقولون العقل يف اخلطأ سواهم من نظرائهم ورمبا اختلفوا يف الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأ
مخسة أمخاس فخمس جذاع ومخس حقاق ومخس بنات لبون ومخس بنات خماض ومخس بنو لبون ذكور والسن يف 

   ٩كل جرح قل أو كثر مخسة أمخاس على هذه الصفة 

  باب من قال هي أرباع على اختالف بينهم يف األوصاف

ري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا هناد ثنا أبو األحوص عن سفيان عن أخربنا أبو علي الروذبا - ١٥٩٣١
يف اخلطأ أرباعا مخس وعشرون حقة ومخس : أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قال علي رضي اهللا عنه 

  وعشرون جذعة ومخس وعشرون بنات لبون ومخس وعشرون بنات خماض 



وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا احلسني  وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي - ١٥٩٣٢
بن إمساعيل ثنا العباس بن يزيد ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي اهللا عنه أنه 

  الدية يف اخلطأ أرباعا فذكرها بنحوه : كان يقول 

اال ثنا علي بن عمر ثنا عمر بن أمحد املروزي ثنا سعيد بن مسعود وأخربنا أبو عبد الرمحن وأبو بكر ق - ١٥٩٣٣
ثنا النضر عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن سعيد بن املسيب وعن عبد ربه عن أيب عياض أن عثمان بن عفان 

ن دية اخلطأ ثالثون حقة وثالثون بنات لبون وعشرون بنات خماض وعشرو: وزيد بن ثابت رضي اهللا عنهما قاال 
  بنو لبون ذكور وقد روي يف هذا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حديث منقطع وآخر ال حيتج مبثله 

أخربناه أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أخربنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  - ١٥٩٣٤
ىي بن الوليد بن عبادة بن الصامت حممد بن أيب بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة حدثين إسحاق بن حي

إن من قضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى يف الدية الكربى املغلظة بثالثني : عن عبادة بن الصامت قال 
ابنة لبون وثالثني حقة وأربعني خلفة وقضى يف الدية الصغرى بثالثني بنت لبون وثالثني حقة وعشرين بنت خماض 

  إسحاق بن حيىي مل يدرك عبادة بن الصامت فهو مرسل  وعشرين بين خماض ذكور

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث قاال أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا احلسني بن  - ١٥٩٣٥
إمساعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا حممد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب 

من قتل خطأ فديته مائة من اإلبل ثالثون بنات خماض : جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عن أبيه عن 
   ١٠وثالثون بنات لبون وثالثون حقة وعشر بنو لبون قال علي حممد بن راشد ضعيف عند أهل احلديث 

  باب من قال هي أمخاس وجعل أحد أمخاسها بين املخاض دون بين اللبون

و علي احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد أنبأ محزة بن حممد بن العباس ثنا العباس أخربنا أب - ١٥٩٣٦
يف : بن حممد الدوري ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأ إسرائيل عن أيب إسحاق عن علقمة عن عبد اهللا بن مسعود أنه قال 

خماض وعشرون بنو خماض اخلطأ أمخاسا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات لبون وعشرون بنات 
وكذلك رواه وكيع بن اجلراح يف كتابه املصنف يف الديات عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد اهللا 
وعن سفيان عن أيب إسحاق عن علقمة عن عبد اهللا وكذلك رواه عبد الرمحن بن مهدي وعبد اهللا بن الوليد العدين 

  بد اهللا رضي اهللا عنه عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن ع

وأخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد  - ١٥٩٣٧
يف دية اخلطأ أمخاس : بن عبد امللك ثنا يزيد بن هارون أنبأ سليمان التيمي عن أيب جملز عن أيب عبيدة عن عبد اهللا 

خماض ومخس بنات لبون ومخس حقاق ومخس جذاع هذا هو املعروف عن عبد اهللا بن  مخس بنو خماض ومخس بنات
مسعود هبذه األسانيد وقد روى بعض حفاظنا وهو الشيخ أبو احلسن الدارقطين هذه األسانيد عن عبد اهللا وجعل 

هو إمام يف رواية مكان بين املخاض بين اللبون وهو غلط منه وقد رأيته أيضا يف كتاب حممد بن إسحاق بن خزمية و
وكيع عن سفيان بإسناديه كذلك بين لبون ويف رواية سعيد بن بشري عن قتادة عن أيب جملز عن أيب عبيدة عن بن 



مسعود كذلك بين لبون ورواه من حديث حيىي يعين بن أيب زائدة عن أبيه وغريه عن أيب إسحاق عن علقمة عن بن 
هو الذي منيل إليه وصارت الروايات فيه عن بن مسعود متعارضة مسعود بين خماض فإن كان ما روياه حمفوظا ف

ومذهب عبد اهللا مشهور يف بين املخاض وقد أختار أبو بكر بن املنذر يف هذا مذهبه واحتج بأن الشافعي رمحه اهللا 
يه و سلم وردت إمنا صار إىل قول أهل املدينة يف دية اخلطأ ألن الناس قد اختلفوا فيها والسنة عن النيب صلى اهللا عل

مطلقة مبائة من اإلبل غري مفسرة واسم اإلبل يتناول الصغار والكبار فألزم القاتل أقل ما قالوا إنه يلزمه فكان عنده 
قول أهل املدينة أقل ما قيل فيها وكأنه مل يبلغه قول عبد اهللا بن مسعود فوجدنا قول عبد اهللا أقل ما قيل فيها ألن 

للبون واسم اإلبل يتناوله فكان هو الواجب دون ما زاد عليه وهو قول صحايب فهو أوىل بين املخاض أقل من بين ا
  من غريه وباهللا التوفيق وقد روي حديث بن مسعود من وجه آخر مرفوعا وال يصح رفعه 

اري حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ح وأخربنا أبو علي الروذب - ١٥٩٣٨
وأبو احلسني بن بشران قاال أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار قاال ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية حممد بن خازم عن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جعل : احلجاج عن زيد بن جبري عن خشف بن مالك عن عبد اهللا بن مسعود 
  الدية يف اخلطأ أمخاسا مل يزد على هذا 

ربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد الواحد ثنا احلجاج عن أخ - ١٥٩٣٩
يف دية : زيد بن جبري عن خشف بن مالك الطائي عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ون وعشرون بن خماض ذكر قال أبو اخلطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون ابنة خماض وعشرون ابنة لب
  داود وهو قول عبد اهللا يعين إمنا روي من قول عبد اهللا موقوفا غري مرفوع 

يف : أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال قال أبو احلسن الدارقطين احلافظ  - ١٥٩٤٠
جمهول مل يرو عنه إال زيد بن جبري بن حرمل اجلشمي  تعليل هذا احلديث ال نعلم رواه األخشف بن مالك وهو رجل

وال نعلم أحدا رواه عن زيد بن جبري إال حجاج بن أرطأة واحلجاج فرجل مشهور بالتدليس وبأنه حيدث عمن مل 
يلقه ومل يسمع منه قال ورواه مجاعة من الثقات عن احلجاج فاختلفوا عليه فيه فرواه عبد الرحيم بن سليمان وعبد 

د بن زياد على اللفظ الذي ذكرناه عنه ورواه حيىي بن سعيد األموي عن احلجاج فجعل مكان احلقاق بين الواح
اللبون ورواه إمساعيل بن عياش عن احلجاج فجعل مكان بين املخاض بين اللبون ورواه أبو معاوية الضرير وحفص 

 عليه و سلم دية اخلطأ أمخاسا مل يزيدوا بن غياث ومجاعة عن احلجاج هبذا اإلسناد قال جعل رسول اهللا صلى اهللا
على هذا ومل يذكروا فيه تفسري األمخاس فيشبه أن يكون احلجاج رمبا كان يفسر األمخاس برأيه بعد فراغه من 

احلديث فيتوهم السامع أن ذلك يف احلديث وليس كذلك قال الشيخ وكيف ما كان فاحلجاج بن أرطأة غري حمتج 
والصحيح أنه موقوف على عبد اهللا بن مسعود والصحيح عن عبد اهللا أنه جعل أحد  به وخشف بن مالك جمهول

أمخاسها بين املخاض يف األسانيد اليت تقدم ذكرها ال كما توهم شيخنا أبو احلسن الدارقطين رمحنا اهللا وإياه وقد 
بن مالك عن بن اعتذر من رغب عن قول عبد اهللا رضي اهللا عنه يف هذا بشيئني أحدمها ضعف رواية خشف 

مسعود مبا ذكرنا وانقطاع رواية من رواه عنه موقوفا فإنه إمنا رواه إبراهيم النخعي عن عبد اهللا وأبو عبيدة بن عبد 
اهللا بن مسعود عن أبيه وأبو إسحاق عن علقمة عن عبد اهللا ورواية إبراهيم عن عبد اهللا منقطعة ال شك فيها ورواية 



بيدة مل يدرك أباه وكذلك رواية أيب إسحاق السبيعي عن علقمة منقطعة ألن أبا إسحاق أيب عبيدة عن أبيه ألن أبا ع
  رأى علقمة لكن مل يسمع منه شيئا 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق حدثين أبو عبد اهللا  - ١٥٩٤١
قال سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد اهللا شيئا : عن عمرو بن مرة وهو أمحد بن حنبل ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة 

  قال ما أذكر منه شيئا 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبا أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا أبو عروبة وحيىي بن صاعد قاال ثنا بندار ثنا  - ١٥٩٤٢
إن شعبة يقول إنك مل تسمع من علقمة كنت عند أيب إسحاق فقال رجل أليب إسحاق : أمية بن خالد ثنا شعبة قال 

  شيئا فقال صدق 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال مسعت العباس بن حممد الدوري يقول  - ١٥٩٤٣
يف الذي : مسعت حيىي بن معني يقول أبو إسحاق قد رأى علقمة ومل يسمع منه واآلخر حديث سهل بن أيب حثمة 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فيه مبائة من إبل الصدقة وبنو املخاض ال مدخل هلا يف أصل الصدقات وداه رسول 
واهللا أعلم وحديث القسامة وإن كان يف قتل العمد وحنن نتكلم يف قتل اخلطأ فحني مل يثبت ذلك القتل على أحد 

ك واهللا أعلم والذي يدل عليه أنه قال من إبل منهم بعينه وداه النيب صلى اهللا عليه و سلم بدية اخلطأ متربعا بذل
   ١١الصدقة وال مدخل للخلفات اليت جتب يف دية العمد يف أصل الصدقات 

  باب أعواز اإلبل

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان  - ١٥٩٤٤
: اهللا بن عمر عن أيوب بن موسى عن بن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا  أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن عبيد

أدركنا الناس على أن دية املسلم احلر على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم مائة من اإلبل فقوم عمر بن اخلطاب 
ل فإن كان الذي رضي اهللا عنه تلك الدية على القرى ألف دينار أو اثين عشر ألف درهم زاد أبو سعيد يف روايته قا

  أصابه من األعراب فديته مائة من اإلبل ال يكلف األعرايب الذهب وال الورق 

وأخربنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن بن جريج عن عمرو  - ١٥٩٤٥
ى أربعمائة دينار أو عدهلا من الورق كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقيم اإلبل على أهل القر: بن شعيب قال 

  ويقسمها على أمثان اإلبل فإذا غلت رفع يف قيمتها وإذا هانت نقص من مثنها على أهل القرى الثمن ما كان 

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن بن جريج عن  - ١٥٩٤٦
أبو بكر رضي اهللا عنه على أهل القرى حني كثر املال وغلت اإلبل فأقام مائة من  قضى: عمرو بن شعيب قال 

  اإلبل بستمائة دينار إىل مثامنائة دينار 

وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن بن جريج عن بن طاوس عن  - ١٥٩٤٧
  القرى وأهل البادية مائة من اإلبل على األعرايب والقروي أنه كان يقول على الناس أمجعني أهل : أبيه 



وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن بن جريج قال قلت لعطاء الدية  - ١٥٩٤٨
بعري كانت اإلبل حىت كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقوم اإلبل عشرين ومائة كل : املاشية أو الذهب قال 

  فإن شاء القروي أعطى مائة ناقة ومل يعط ذهبا كذلك األمر األول 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن احلارث األصبهاين الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان أبو الشيخ ثنا  - ١٥٩٤٩
عمرو بن شعيب عن إبراهيم بن حممد بن احلارث ثنا شيبان بن فروخ ثنا حممد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقوم دية اخلطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدهلا : أبيه عن جده قال 
من الورق ويقومها على أمثان اإلبل فإذا غلت رفع يف قيمتها وإذا هانت رخص نقص من قيمتها وبلغت على عهد 

أربعمائة إىل مثامنائة دينار أو عدهلا من الورق مثانية آالف وقضى رسول اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما بني 
  صلى اهللا عليه و سلم على أهل البقر مائيت بقرة ومن كان دية عقله يف شاء فألفا شاة 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حيىي بن حكيم ثنا عبد الرمحن بن  - ١٥٩٥٠
كانت قيمة الدية على عهد رسول اهللا صلى : ثمان ثنا حسني املعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ع

اهللا عليه و سلم مثامنائة دينار بثمانية آالف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية املسلمني قال وكان ذلك 
بل قد غلت قال ففرضها عمر رضي اهللا عنه على كذلك حىت استخلف عمر رضي اهللا عنه فقام خطيبا فقال إن اإل

أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثين عشر ألفا وعلى أهل البقر مائيت بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة 
  وعلى أهل احللل مائيت حلة قال وترك دية أهل الذمة مل يرفعها فيما رفع من الدية 

احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ  - ١٥٩٥١
فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة قال حدثين إسحاق بن حيىي بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن 

صغرى إن من قضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى يف الدية الكربى فذكرها وذكر الدية ال: الصامت قال 
مث قال مث غلت اإلبل بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهانت الدراهم فقوم عمر رضي اهللا عنه إبل الدية 

ستة آالف درهم حساب أوقية ونصف لكل بعري مث غلت اإلبل وهانت الدراهم فزاد عمر رضي اهللا عنه ألفني 
امها عمر رضي اهللا عنه اثين عشر ألف درهم حساب حساب أوقيتني لكل بعري مث غلت اإلبل وهانت الدراهم فأق

ثالثة أواق بكل بعري ويزاد ثلث الدية يف الشهر احلرام وثلث آخر للبلد احلرام قال فتمت دية احلرمني عشرين ألفا 
قال وكان يقال يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم ال يكلفون الورق وال الذهب ويؤخذ من كل قوم من ماهلم قيمة 

  ل يف أمواهلم العد

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور  - ١٥٩٥٢
كانت الدية على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مائة : الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري قال 

آالف فلما كان عمر رضي اهللا عنه غلت اإلبل ورخصت الورق فجعلها عمر بعري لكل بعري أوقية فذلك أربعة 
رضي اهللا عنه أوقيتني أوقيتني فذلك مثانية آالف درهم مث مل تزل اإلبل تغلو ويرخص الورق حىت جعلها عمر رضي 

  اهللا عنه اثين عشر ألفا من الورق أو ألف دينار ومن البقر مائيت بقرة ومن الشاء ألفي شاة 



أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين يونس  - ١٥٩٥٣
كانت قيمة ذلك يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أربعة آالف درهم أوقية لكل : عن بن شهاب أنه قال 

آالف درهم أوقية ونصف لكل بعري مث غلت اإلبل  بعري مث قومها عمر رضي اهللا عنه يف خالفته حني غلت اإلبل ستة
فقومها عمر رضي اهللا عنه أوقيتني لكل بعري مثانية آالف درهم مث غلت اإلبل فقومها عمر رضي اهللا عنه ثالثة أواق 

لكل بعري اثين عشر ألف درهم قال بن شهاب وقوم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه الدية يف الذهب ألف دينار 
األئمة بعد عمر رضي اهللا عنه على ذلك الذهب والورق على أهل القرى وعلى أهل اإلبل مائة من  وأقرها عنه

اإلبل قال الشافعي الدية ال تقوم إال بالدنانري والدراهم كما ال يقوم غريها إال هبا قال الشيخ والذي روي عن عمر 
من اجلاين وويل اجلناية واهللا أعلم وعلى مثل هذا  رضي اهللا عنه حيتمل أنه إمنا قومها بغري الدراهم والدنانري برضا

  حيمل ما يف احلديث الذي 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد أنبأ حممد  - ١٥٩٥٤
لى أهل اإلبل مائة من أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى يف الدية ع: بن إسحاق عن عطاء بن أيب رباح 

اإلبل وعلى أهل البقر مائيت بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل احللل مائيت حلة وعلى أهل القمح شيئا مل 
  حيفظه حممد 

وأخربنا أبو علي أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود قال قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاين ثنا أبو متيلة ثنا  - ١٥٩٥٥
قال فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر مثل : قال ذكر عطاء عن جابر بن عبد اهللا حممد بن إسحاق 

حديث موسى فقال على أهل الطعام شيئا ال أحفظ كذا رواه حممد بن إسحاق بن يسار ورواية من رواه عن عمر 
   ١٢رضي اهللا عنه أكثر وأشهر واهللا أعلم 

  ألف دينار على قول من جعلهماباب تقدير البدل باثين عشر ألف درهم أو ب

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد  - ١٥٩٥٦أصلني 
الصفار ثنا حممد بن إسحاق الصغاين أبو بكر أنبأ معاذ بن هانئ ثنا حممد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة 

ى عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجعل النيب صلى اهللا عليه و سلم ديته قتل رجل عل: عن بن عباس قال 
  اثين عشر ألفا وذلك قوله وما نقموا اآلية 

وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو حممد  - ١٥٩٥٧
أن : ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس  بن صاعد ثنا حممد بن ميمون اخلياط املكي

النيب صلى اهللا عليه و سلم قضى باثين عشر ألفا يف الدية قال حممد بن ميمون وإمنا قال لنا فيه عن بن عباس مرة 
  واحدة وأكثر ذلك كان يقول عن عكرمة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

 احلافظ ثنا أبو زكريا حيىي بن حممد العنربي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا احلكم أخربنا أبو عبد اهللا - ١٥٩٥٨
بن موسى ثنا حيىي بن محزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن 

  ذهب ألف دينار يف الكتاب الذي كتبه يف الديات وعلى أهل ال: جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 



أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا العباس بن الفضل األسفاطي ثنا  - ١٥٩٥٩
سعيد بن سليمان ثنا موسى بن خلف عن قتادة عن أنس ويزيد الرقاشي عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ن صالة الغداة إىل أن تطلع الشمس أحب إيل مما طلعت عليه الشمس ألن أجلس مع قوم يذكرون اهللا م: و سلم 
وألن أجلس مع قوم يذكرون اهللا من صالة العصر إىل صالة املغرب أحب إيل من أن أعتق مثانية من ولد إمساعيل 

  دية كل رجل منهم اثنا عشر ألفا 

بيع قال قال الشافعي حكاية عن يزيد بن أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الر - ١٥٩٦٠
  أن عليا رضي اهللا عنه قضى بالدية اثين عشر ألفا : هارون عن هشام عن احلسن 

أخربنا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب  - ١٥٩٦١
أن عائشة رضي اهللا عنها بينما هي مرة تصلي إذا حبية قريبة : ة حدثين حممد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسر

منها فأمرت هبا فقتلت فأتيت يف منامها أقتلت رجال مسلما جاء يسمع القرآن فديه قال فأخرجت ديته اثين عشر 
  ألفا وروينا عن أيب هريرة ما دل على أن الدية اثنا عشر ألفا 

إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا حممد بن إسحاق ثنا عمران بن موسى القزاز ثنا وهو فيما أنبأين أبو عبد اهللا  - ١٥٩٦٢
   ١٣قال أين ألسبح كل يوم قدر دييت أثين عشر ألفا : عبد الوارث ثنا خالد عن عكرمة أن أبا هريرة 

  باب ما روي فيه عن عمر وعثمان رضي اهللا عنهما سوى ما مضى

أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا  - ١٥٩٦٣
قال إين خلائف : سليمان بن بالل أن حيىي بن سعيد حدثهم عن عمرو بن شعيب أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

ألف أن يأيت من بعدي من يهلك دية املرء املسلم فألقولن فيها قوال على أهل اإلبل مائة بعري وعلى أهل الذهب 
  دينار وعلى أهل الورق اثين عشر درهم 

أخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب قال وأخربين عبد اهللا يعين بن عمر  - ١٥٩٦٤
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قوم الدية ألف دينار أو اثين : عن أيوب بن موسى عن بن شهاب وبن أيب رباح 

  رهم عشر ألف د

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال  - ١٥٩٦٥
فرض على أهل الذهب ألف دينار يف الدية : قال حممد بن احلسن بلغنا عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه 

  وعلى أهل الورق عشرة آالف درهم 

أبو حنيفة عن اهليثم عن الشعيب عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وقال أهل املدينة إن حدثنا بذلك  - ١٥٩٦٦
فرض الدية على أهل الورق اثين عشر ألف درهم قال حممد قد صدق أهل املدينة : عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

فرضها اثين عشر ألف  أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فرض الدية على أهل الورق اثين عشر ألف درهم ولكنه
  درهم وزن ستة 



كانت الدية اإلبل فجعلت اإلبل الصغري : قال حممد أخربنا الثوري عن مغرية الضيب عن إبراهيم قال  - ١٥٩٦٧
والكبري كل بعري مائة وعشرين درمها وزن ستة فذلك عشرة آالف درهم قال وقيل لشريك بن عبد اهللا أن رجال 

لعدو فضربه فأصاب رجال من املسلمني فقال شريك قال بن إسحاق عانق رجل منا من املسلمني عانق رجال من ا
رجال من العدو فضربه فأصاب رجال منا فسلت وجهه حىت وقع ذلك على حاجبيه وأنفه وحليته وصدره فقضى فيه 

ى عطاء عثمان بن عفان رضي اهللا عنه بالدية اثين عشر ألفا وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة قال الشافعي رو
ومكحول وعمرو بن شعيب وعدد من احلجازيني أن عمر رضي اهللا عنه فرض الدية اثين عشر ألف درهم ومل أعلم 
باحلجاز أحدا خالف فيه عنه باحلجاز وال عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنهما وممن قال الدية اثنا عشر ألف درهم 

عكرمة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إنه قضى بالدية بن عباس وأبو هريرة وعائشة رضي اهللا عنهم ولقد رواه 
اثين عشر ألف درهم قال الشافعي فقلت حملمد بن احلسن أفتقول أن الدية اثنا عشر ألف درهم وزن ستة فقال ال 

فقلت فمن أين زعمت إنك عن عمر قبلتها وأن عمر قضى فيها بشيء ال تقضي به قال الشيخ الرواية فيه عن عمر 
عنه منقطعة وكذلك عن عثمان رضي اهللا عنه وحديث عمرو بن شعيب قد رويناه موصوال عن أبيه عن  رضي اهللا

  جده عن عمر رضي اهللا عنه ومعه حديث بن عباس رضي اهللا عنه واهللا أعلم 

  مجاع أبواب الديات فيما دون النفس

م املزكي وأبو سعيد بن أيب عمرو أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا حيىي بن إبراهي - ١٥٩٦٨
قرأت كتاب رسول اهللا : قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر ثنا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب قال 

صلى اهللا عليه و سلم الذي كتبه لعمرو بن حزم حني بعثه على جنران وكان الكتاب عند أيب بكر بن حزم فكتب 
و سلم فيه هذا بيان من اهللا عز و جل ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فكتب رسول اهللا صلى اهللا عليه 

اآليات حىت بلغ إن اهللا سريع احلساب مث كتب هذا كتاب اجلراح يف النفس مائة من اإلبل ويف األنف إذا أوعى 
الرجل مخسون من اإلبل ويف جدعة مائة من اإلبل ويف كل العني مخسون من اإلبل ويف اليد مخسون من اإلبل ويف 

كل إصبع مما هنالك عشر من اإلبل ويف املأمومة ثلث النفس ويف اجلائفة ثلث النفس ويف املنقلة مخس عشرة ويف 
املوضحة مخس من اإلبل ويف السن مخس من اإلبل قال بن شهاب فهذا الذي قرأت يف الكتاب الذي كتبه رسول 

  ر بن حزم اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند أيب بك

وأخربنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا ثنا أبو العباس ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب حدثين مالك  - ١٥٩٦٩
الكتاب الذي كتبه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن أنس أن عبد اهللا بن أيب بكر أخربه أن أباه أخربه عن 

  ال أنه مل يذكر األذنني وال املنقلة لعمرو بن حزم يف العقول مثل حديث بن شهاب إ

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو زكريا حيىي بن حممد العنربي ثنا أبو عبد اهللا بن إبراهيم العبدي ثنا  - ١٥٩٧٠
احلكم بن موسى ثنا حيىي بن محزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه 

أنه كتب إىل أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو : لى اهللا عليه و سلم عن النيب ص
بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها فذكر احلديث بطوله وفيه وإن يف النفس الدية مائة من اإلبل ويف 

البيضتني الدية ويف الذكر الدية ويف الصلب األنف إذا أوعب جدعه الدية ويف اللسان الدية ويف الشفتني الدية ويف 
الدية ويف العينني الدية ويف الرجل الواحدة نصف الدية ويف املأمومة ثلث الدية ويف اجلائفة ثلث الدية ويف املنقلة 



مخس عشرة من اإلبل ويف كل أصبع من األصابع من اليد والرجل عشر من اإلبل ويف السن مخس من اإلبل ويف 
   ١٤من اإلبل  املوضحة مخس

  باب أرش املوضحة

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ١٥٩٧١
أن يف الكتاب الذي كتبه النيب صلى اهللا عليه و سلم لعمرو : الشافعي أنبأ مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر عن أبيه 

  س بن حزم ويف املوضحة مخ

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا بن أيب قماش ثنا موسى ثنا هشام بن يوسف عن  - ١٥٩٧٢
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قضى يف املوضحة خبمس من اإلبل : معمر عن عبد اهللا بن أيب بكر عن أبيه عن جده 

لدية ويف اجلائفة بثلث الدية قال ويف األنف إذا أوعى ورواه عبد الرزاق عن معمر وزاد فيه ويف املأمومة ثلث ا
  جدعه مائة من اإلبل ويف العني مخسون وذكر دية اليد والرجل واألصابع كما روينا يف حديث مالك وغريه 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو كامل فضيل بن حسني أن  - ١٥٩٧٣
ارث حدثهم ثنا حسني املعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه أخربه عن عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا خالد بن احل

  يف املواضح مخس : صلى اهللا عليه و سلم قال 

وأخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٥٩٧٤
ا عبد الوهاب بن عطاء ثنا سعيد بن أيب عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه العباس بن حممد الدوري ثن

يف املواضح مخس مخس من اإلبل واألصابع كلها سواء عشر : عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
  عشر من اإلبل 

بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا  أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو الفضل - ١٥٩٧٥
قال يف املوضحة : سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي اهللا عنه أنه 

  مخسة 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور  - ١٥٩٧٦
يف املوضحة مخس : رزاق أنبأ حممد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت أنه قال ثنا عبد ال

  وقد روى هذا من وجه آخر عن زيد مرفوعا 

أنبأين أبو عبد اهللا احلافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا عباد بن العوام عن  - ١٥٩٧٧
  أن أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما قاال يف املوضحة يف الرأس والوجه سواء : ه عن جده عمرو بن شعيب عن أبي

يف : قال وحدثنا أبو بكر هو بن أيب شيبة ثنا أبو معاوية عن حجاج عن مكحول عن زيد يف املوضحة  - ١٥٩٧٨
  الوجه والرأس واألنف سواء 



املوضحة يف الوجه : قتادة عن شريح واحلسن قاال قال وحدثنا أبو بكر أنبأ أبو أسامة عن سعيد عن  - ١٥٩٧٩
  مثل املوضحة يف الرأس 

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين الليثي يعين أنس بن  - ١٥٩٨٠
الرأس إال أن  أنه كان يقول املوضحة يف الوجه مثل املوضحة يف: عياض عن حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار 

يكون يف الوجه عيب فيزاد يف موضحة الوجه بقدر عيب الوجه ما بينه وبني نصف عقل املوضحة مخسة وعشرون 
  دينارا وروينا يف ذلك عن عمر بن عبد العزيز وفقهاء أهل املدينة من التابعني 

اعيل القاضي ثنا بن أيب أويس أخربنا أبو احلسن البغدادي الرفاء أنبأ عثمان بن حممد بن بشر ثنا إمس - ١٥٩٨١
كانوا جيعلون املوضحة يف الوجه : وعيسى بن ميناء قاال ثنا بن أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل املدينة 

   ١٥والرأس سواء يف كل واحد منهما مخسون دينارا 

  باب اهلامشة

ال ثنا علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قا - ١٥٩٨٢
إمساعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن حممد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن 

   ١٦يف املوضحة مخس ويف اهلامشة عشر ويف املنقلة مخس عشرة ويف املأمومة ثلث الدية : زيد بن ثابت أنه قال 

  باب املنقلة

يف حديث عمرو بن حزم موصوال ومرسال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ويف املنقلة مخس عشرة من  قد روينا
  اإلبل 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد الوهاب  - ١٥٩٨٣
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف اجلراحات يف  قضى رسول: أنبأ يعلى بن عبيد ثنا حممد بن إسحاق عن مكحول قال 

املوضحة فصاعدا قضى يف املوضحة خبمس من اإلبل ويف السن مخسا ويف املنقلة مخس عشرة ويف اجلائفة الثلث ويف 
اآلمة الثلث وجعل يف النفس الدية كاملة ويف األذن نصف الدية ويف اليد نصف الدية ويف الرجل نصف الدية ويف 

  املة ويف اللسان الدية كاملة ويف األنثيني الدية الذكر الدية ك

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة  - ١٥٩٨٤
قال يف املنقلة مخس عشرة ورويناه عن زيد بن : عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي اهللا عنه أنه 

   ١٧ت رضي اهللا عنه ثاب

  باب املأمومة



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ١٥٩٨٥
أن يف الكتاب الذي كتبه : الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك بن أنس عن عبد اهللا بن أيب بكر عن أبيه 

  عليه و سلم لعمرو بن حزم ويف املأمومة ثلث النفس ويف اجلائفة مثلها رسول اهللا صلى اهللا 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان أبو الشيخ ثنا  - ١٥٩٨٦
أبيه عن  إبراهيم بن حممد بن احلارث ثنا شيبان ثنا حممد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن

قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املأمومة ثلث العقل ثالثا وثالثني من اإلبل وثلثا أو قيمتها من : جده قال 
   ١٨الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء واجلائفة مثل ذلك وروينا عن علي وزيد بن ثابت رضي اهللا عنهما 

  باب ما دون املوضحة من الشجاج

أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين عبد  أخربنا - ١٥٩٨٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يعقل : اجلبار بن عمر عن بن شهاب وربيعة وأيب الزناد وإسحاق بن عبد اهللا 

  ما دون املوضحة وجعل ما دون املوضحة عفوا بني املسلمني 

وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك بن أنس قال  - ١٥٩٨٨
األمر اجملتمع عليه عندنا أنه ليس فيما دون املوضحة من الشجاج عقل حىت تبلغ املوضحة وإمنا العقل يف املوضحة : 

نتهى إىل املوضحة يف كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها مخسا فما فوقها وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ا
  من اإلبل 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا هشيم  - ١٥٩٨٩
م بن أيب ما دون املوضحة خدوش فيها صلح وروى بن عالثة عن إبراهي: عن حصني قال قال عمر بن عبد العزيز 

عبلة أن معاذا وعمر رضي اهللا عنهما جعال فيما دون املوضحة أجر الطبيب ويف حديث بن غنم عن معاذ بن جبل 
  رضي اهللا عنه مرفوعا ويف املوضحة مخس من اإلبل وكل شيء كان دون ذلك فعلى قدره 

يا حيىي بن إبراهيم املزكي قالوا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكر - ١٥٩٩٠
أنبا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبا الثقة عن عبد اهللا بن احلارث إن مل أكن مسعته 

من عبد اهللا عن مالك بن أنس عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط عن سعيد بن املسيب أن عمر وعثمان رضي اهللا 
   امللطاة بنصف دية املوضحة قضيا يف: عنهما 

وأخربنا أبو عبد اهللا وأبو بكر وأبو زكريا قالوا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن بن  - ١٥٩٩١
: جريج عن الثوري عن مالك عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط عن بن املسيب عن عمر وعثمان رضي اهللا عنهما 

الشافعي وأخربين من مسع بن نافع يذكر عن مالك هبذا اإلسناد مثله قال الشافعي وقرأنا على مثله أو مثل معناه قال 
  مالك إنا مل نعلم أحدا من األئمة يف القدمي وال احلديث قضى فيما دون املوضحة بشيء 



لصفار ثنا أمحد أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد ا - ١٥٩٩٢
بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج عن سفيان الثوري عن مالك عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط عن 

أن عمر وعثمان رضي اهللا عنهما قضيا يف امللطاة وهي السمحاق بنصف ما يف املوضحة قال عبد : بن املسيب 
به عن مالك مث لقيت مالكا فقلت إن سفيان ثنا عنك عن بن قسيط الرزاق مث قدم علينا سفيان فسألناه عنه فحدثنا 

عن بن املسيب أن عمر وعثمان رضي اهللا عنهما قضيا يف امللطاة بنصف املوضحة قال صدق قد حدثته قلت حدثين 
تعزم  به قال ما أحدث به اليوم فقال له مسلم بن خالد وهو إىل جنبه عزمت عليك يا أبا عبد اهللا إال حدثته به قال

علي لو كنت حمدثا به اليوم حلدثته به قلت مل ال حتدثين به وقد حدثت به غريي قال إن العمل عندنا على غريه 
ورجله عندنا ليس هناك يعين بن قسيط فهذا عذر مالك بن أنس رمحنا اهللا وإياه يف الرغبة عن هذه الرواية قال 

  يد بن ثابت قد قضى فيما دون املوضحة حىت يف الدامية الشافعي رمحه اهللا فيما ساق كالمه إليه روينا أن ز

أخربناه أبو حممد السكري أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق  - ١٥٩٩٣
قال يف الدامية بعري ويف : أنبأ حممد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه أنه 

باضعة بعريان ويف املتالمحة ثالث ويف السمحاق أربع ويف املوضحة مخس قال الشيخ حممد بن راشد وأن كنا نروي ال
حديثه لرواية الكبار عنه فليس ممن تقوم احلجة مبا ينفرد به وروينا عن احلكم بن عتيبة عن علي رضي اهللا عنه أنه 

بد اهللا بن جني عن علي رضي اهللا عنه مثله واألول منقطع قال يف السمحاق أربع من اإلبل وعن جابر اجلعفي عن ع
والثاين منقطع مث إن صحت هذه الرواية فهي حممولة على أهنم حكموا فيما دون املوضحة حبكومة بلغت هذا املقدار 

   ١٩واهللا أعلم 

  باب تفسري الشجاج ومدارجها

ملاسرجسي فيما قرأته من مساعه أنبأ أبو بكر أمحد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال قال احلسني بن حممد ا - ١٥٩٩٤
قال الشافعي رمحه اهللا إن أول : بن مسعود التجييب ثنا حيىي بن حممد بن أخي حرملة ثنا عمي حرملة بن حيىي قال 

الشجاج احلارصة وهي اليت حترص اجللد حىت تشقه قليال ومنه قيل حرص القصار الثوب إذا شقه مث الباضعة وهي 
شق اللحم وتبضعه بعد اجللد مث املتالمحة وهي اليت أخذت يف اللحم ومل تبلغ السمحاق والسمحاق جلدة اليت ت

رقيقة بني اللحم والعظم وكل قشرة رقيقة فهي مسحاق فإذا بلغت الشجة تلك القشرة الرقيقة حىت ال يبقى بني 
تكشف عنها ذلك القشر وتشق حىت يبدو اللحم والعظم غريها فتلك السمحاق وهي امللطاة مث املوضحة وهي اليت 

وضح العظم فتلك املوضحة واهلامشة اليت هتشم العظم واملنقلة اليت ينقل منها فراش العظم واآلمة وهي املأمومة وهي 
اليت تبلغ أم الرأس الدماغ واجلائفة وهي اليت خترق حىت تصل إىل السفاق وما كان دون املوضحة فهو خدوش فيه 

   ٢٠هي اليت تدمى من غري أن يسيل منها دم  الصلح والدامية

  باب اجلائفة

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا حيىي بن جعفر أنبأ  - ١٥٩٩٥
 كتب إيل حيىي بن سعيد نسخة الكتاب الذي عند أيب بكر بن: وهب بن جرير ثنا هشام أن حيىي بن أيب كثري قال 

حممد بن عمرو بن حزم الذي كتبه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعمرو بن حزم فإذا فيه يف األنف إذا أوعب 



جدعه الدية كاملة ويف العني نصف الدية ويف املأمومة ثلث الدية ويف اجلائفة ثلث الدية ويف املوضحة مخس من اإلبل 
  ة وقد رويناه من أوجه أخر مرسال وموصوال ويف السن مخس من اإلبل ويف كل إصبع هنالك عشرة عشر

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة  - ١٥٩٩٦
  قال يف اجلائفة الثلث ويف اآلمة الثلث : عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي اهللا عنه أنه 

أبو بكر األردستاين احلافظ أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد اجلوهري ثنا علي بن أخربنا  - ١٥٩٩٧
احلسن الدراجبردي ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن حممد بن عبيد اهللا عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن 

و بكر رضي اهللا عنه بثلثي أن رجال رمى رجال فاصابته جائفة فخرجت من اجلانب اآلخر فقضى فيها أب: املسيب 
  الدية 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا  - ١٥٩٩٨
أن أبا بكر رضي اهللا عنه قضى يف اجلائفة نفذت بثلثي الدية : حجاج حدثين عمرو بن شعيب عن سعيد بن املسيب 

٢١   

  باب األذنني

أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي وغريه قالوا ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب  - ١٥٩٩٩
قرأت كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذي كتبه لعمرو بن : أخربين يونس بن يزيد عن بن شهاب قال 

  حزم حني بعثه على جنران فكتب فيه ويف األذن مخسون من اإلبل 

وأخربنا أبو بكر بن احلسن وغريه قالوا ثنا أبو العباس ثنا حبر ثنا بن وهب حدثين عياض بن عبد اهللا  - ١٦٠٠٠
  مضت السنة يف أشياء من اإلنسان فذكر احلديث قال فيه ويف األذنني الدية : الفهري أنه مسع زيد بن أسلم يقول 

محد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن عمرو أخربنا أبو حممد السكري أنبأ إمساعيل الصفار ثنا أ - ١٦٠٠١
أن عمر رضي اهللا عنه قضى يف اإلذن بنصف الدية قال معمر والناس عليه قال : بن مسلم عن طاوس وعكرمة 

  وقضى فيها أبو بكر رضي اهللا عنه خبمس عشرة من اإلبل 

د بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمح - ١٦٠٠٢
ويف األذن النصف وروى الشعيب عن بن : عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي اهللا عنه أنه قال 

   ٢٢مسعود رضي اهللا عنه أنه قال يف األذن إذا استؤصلت نصف الدية أمخاسا فما نقص منها فبحساب 

  باب السمع

 كتابه بإسناد فيه ضعف عن عبادة بن نسي عن بن غنم عن معاذ بن جبل عن النيب صلى روى أبو حيىي الساجي يف
  اهللا عليه و سلم ويف السمع مائة من اإلبل 



أنبأنيه أبو عبد اهللا احلافظ إجازة أنبأ أبو الوليد أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو كريب ثنا رشدين بن سعد  - ١٦٠٠٣
عن عتبة بن محيد عن عبادة بن نسي عن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه عن عبد الرمحن بن زياد بن أنعم 

وهبذا اإلسناد قال ويف العقل الدية ] *  ٨٦ص [ ويف السمع مائة من اإلبل : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
ية ورواه حجاج بن مائة من اإلبل وروينا عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ما دل على أنه قضى يف السمع بالد

  أرطأة عن مكحول عن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا أنبأ أبو العباس  - ١٦٠٠٥
 ويف: حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب أنه قال 

  السمع إذا ذهب الدية تامة 

يف السمع إذا : وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا حبر ثنا بن وهب أخربين يونس عن ربيعة أنه قال  - ١٦٠٠٦
ذهب كله فيه الدية قال ربيعة وإذا كان يف إحدى األذنني ففيه نصف العقل قال وقال يونس قاله أبو الزناد قال بن 

احل يقول حدثين العالء بن احلارث أنه مسع مكحوال يقول ذلك يف ذهاب السمع كله وهب ومسعت معاوية بن ص
   ٢٣قال وقال معاوية مسعت حيىي بن سعيد يقوله وروينا يف ذلك عن الشعيب وإبراهيم وغريمها 

  باب ذهاب العقل من اجلناية

ن اإلبل وقد ذكرنا إسنادنا فيه فيما روى أبو حيىي الساجي بإسناده عن معاذ بن جبل مرفوعا ويف العقل مائة م
  وروينا عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ما دل على أنه قضى يف العقل بالدية 

وأنبأين أبو عبد اهللا إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان أنبأ أبو بكر ثنا أبو الوليد عن عوف قال  - ١٦٠٠٧
لوا ذاك أبو املهلب عم أيب قالبة قال رمى رجل حبجر يف رأسه مسعت شيخنا قبل فتنة بن األشعث فنعت نعته فقا: 

  فذهب مسعه ولسانه وعقله وذكره فلم يقرب النساء فقضى فيه عمر رضي اهللا عنه بأربع ديات 

يف رجل ضرب فذهب : قال وحدثنا أبو بكر وهو بن أيب شيبة عن عبد األعلى عن يونس عن احلسن  - ١٦٠٠٨
  ثالث ديات  مسعه وبصره وكالمه قال له

وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن  - ١٦٠٠٩
إمساعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن حممد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن 

قله الدية كاملة ورواه حجاج بن أرطأة بن مكحول عن زيد يف الرجل يضرب حىت يذهب ع: زيد بن ثابت قال 
  قال يف العقل الدية 

أخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس ثنا  - ١٦٠١٠
ت السنة أشياء من مض: حبر بن نصر ثنا بن وهب حدثين عياض بن عبد اهللا الفهري أنه مسع زيد بن أسلم يقول 

  اإلنسان يف نفسه الدية ويف العقل إذا ذهب الدية وروينا يف ذلك عن احلسن وجماهد 



: أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ عن أشعث عن احلسن  - ١٦٠١١
   ٢٤منه الدية سئل عن رجل فزع رجال فذهب عقله قال لو أدركه عمر رضي اهللا عنه لض

  باب دية العينني

  قد روينا يف احلديث املوصول عن عمرو بن حزم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ويف العينني الدية 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو وأبو عبد الرمحن السلمي قالوا ثنا أبو العباس  - ١٦٠١٢
نا أبو اجلواب ثنا عمار بن رزيق عن حممد بن عبد الرمحن عن عكرمة بن حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ث

يف األنف الدية إذا : خالد عن أيب بكر بن عبيد اهللا بن عمر عن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
النفس ويف  استوعى جدعه مائة من اإلبل ويف اليد مخسون ويف الرجل مخسون ويف العني مخسون ويف اآلمة ثلث

اجلائفة ثلث النفس ويف املنقلة مخس عشرة ويف املوضحة مخس ويف السن مخس ويف كل أصبع مما هنالك عشر ورواه 
وكيع عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

  ات ونقصان قال قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكره بزياد

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة  - ١٦٠١٣
   ٢٥ويف العني النصف : عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي اهللا عنه أنه قال 

  باب ما جاء يف نقص البصر

إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا عباد بن أنبأين أبو عبد اهللا احلافظ  - ١٦٠١٤
أن رجال أصاب عني رجل فذهب ببعض بصره وبقي : العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن املسيب 

هو ينظر حىت بعض فرفع ذلك إىل علي رضي اهللا عنه فأمر بعينه الصحيحة فعصبت وأمر رجال ببيضة فانطلق هبا و
انتهى بصره مث خط عند ذلك علما مث نظر يف ذلك فوجده سواء قال فأعطاه بقدر ما نقص من بصره مث خط عليها 

   ٢٦من مال اآلخر 

  باب دية أشفار العينني

ى قال الشافعي رمحه اهللا ويف كل جفن ربع الدية ألهنا أربعة يف اإلنسان وهي من متام خلقه ومما يأمل بقطعه قياسا عل
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم جعل يف بعض ما يف اإلنسان منه واحد الدية ويف بعض ما يف اإلنسان منه اثنان الدية 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن  - ١٦٠١٥
بد الرزاق عن حممد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن إمساعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ ع

يف جفن العني ربع الدية ورواه حممد بن إسحاق عن مكحول قال كانوا جيعلون يف جفن العني إذا : زيد بن ثابت 
   ٢٧أخذ يف العني الدية وروينا يف ذلك عن الشعيب رمحه اهللا 



  باب دية األنف

 إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ أخربنا أبو زكريا بن أيب - ١٦٠١٦
أن يف الكتاب الذي كتبه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعمرو : مالك بن أنس عن عبد اهللا بن أيب بكر عن أبيه 

  بن حزم ويف األنف إذا أوعى جدعا مائة من اإلبل 

رث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو كريب أخربنا أبو بكر بن احلا - ١٦٠١٧
كان يف كتاب عمرو بن حزم : ثنا حامت بن إمساعيل عن حممد بن عمارة عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم قال 

ية كاملة وروينا يف احلديث حني بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل جنران ويف األنف إذا استؤصلت املارن الد
  املوصول عن عمرو بن حزم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ويف األنف إذا أوعب جدعه الدية 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان أبو الشيخ ثنا  - ١٦٠١٨
راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن  إبراهيم بن حممد بن احلارث ثنا شيبان ثنا حممد بن

قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف األنف إذا جدع بالدية كاملة وإذا جدعت ثندوته فنصف : جده قال 
  العقل مخسون من اإلبل أو عدهلا من الذهب أو الورق 

: يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٦٠١٩
وقد روى بن طاوس عن أبيه قال عند أيب كتاب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فيه ويف األنف إذا قطع املارن مائة 

  من اإلبل 

قضى : قال الشيخ ويف رواية وكيع عن بن أيب ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال  - ١٦٠٢٠
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف األنف إذا استوعب مارنه الدية وهو فيما أنبأنيه أبو عبد اهللا إجازة أنبأ أبو رسو

  الوليد ثنا بن زهري ثنا عبد اهللا بن هاشم ثنا وكيع فذكره وذكر ما روينا قبل هذا يف العني 

محد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أ - ١٦٠٢١
  ويف األنف الدية : عوانة عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي اهللا عنه أنه قال 

أخربنا أبو احلسن بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ بن معاذ ثنا األشعث عن  - ١٦٠٢٢
  ية أنه كان يقول يف املارن الد: احلسن 

أخربنا اإلمام أبو عثمان أنبأ زاهر أنبأ البغوي ثنا أمحد بن حنبل أنبأ عباد بن العوام ثنا عمر هو بن عامر  - ١٦٠٢٣
  يف اخلرمات الثالث يف األنف الدية ويف كل واحدة ثلث الدية : عن مكحول عن زيد بن ثابت قال 

   ٢٨مثله : وحدثنا عباد ثنا حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت  - ١٦٠٢٤

  باب دية الشفتني



أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو نصر بن قتادة األنصاري قاال أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا أمحد بن  - ١٦٠٢٥
احلسن بن عبد اجلبار ثنا احلكم بن موسى ثنا حيىي بن محزة عن سليمان بن داود حدثين الزهري عن أيب بكر بن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتب إىل أهل اليمن بكتاب فيه ويف : ن جده حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه ع
  الشفتني الدية 

أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو  - ١٦٠٢٦
 الفهري أنه مسع زيد بن أسلم يقول العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين عياض بن عبد اهللا

مضت السنة يف أشياء من اإلنسان فذكر احلديث قال فيه ويف الشفتني الدية وروى عمرو بن شعيب قال قضى : 
أبو بكر رضي اهللا عنه يف الشفتني بالدية مائة من اإلبل وروينا عن الشعيب أنه قال يف الشفتني الدية ويف كل واحدة 

   ٢٩منهما النصف 

  ب دية اللسانبا

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو نصر بن قتادة قاال أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا أمحد بن احلسن بن  - ١٦٠٢٧
عبد اجلبار ثنا احلكم بن موسى ثنا حيىي بن محزة عن سليمان بن داود حدثين الزهري عن أيب بكر بن حممد بن عمرو 

صلى اهللا عليه و سلم كتب إىل أهل اليمن بكتاب فيه ويف اللسان الدية أن رسول اهللا : بن حزم عن أبيه عن جده 
وهو يف حديث معاذ بن جبل مرفوعا ويف حديث رجل من آل عمر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  وروينا عن عمر رضي اهللا عنه ما دل على أنه كان يقضي فيه بالدية 

أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو وأخربنا أبو نصر بن قتادة  - ١٦٠٢٨
  قال يف اللسان الدية : عوانة عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي اهللا عنه أنه 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس  - ١٦٠٢٩
أن السنة : بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب أن سعيد بن املسيب أخربه  حممد

  مضت يف العقل بأن يف اللسان الدية 

مضت السنة يف : قال وحدثنا بن وهب أخربين عياض بن عبد اهللا الفهري أنه مسع زيد بن أسلم يقول  - ١٦٠٣٠
  الدية ويف الصوت إذا انقطع الدية  أشياء من اإلنسان قال ويف اللسان

أخربنا أبو سعد املاليين ثنا أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا حممد بن هارون الربقي ثنا يونس بن عبد  - ١٦٠٣١
األعلى أنبأ بن وهب أخربين احلارث بن نبهان عن حممد بن عبيد اهللا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اهللا بن 

يف اللسان الدية إذا منع الكالم ويف الذكر الدية إذا : ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عمرو بن العاص عن رسو
  قطعت احلشفة ويف الشفتني الدية هذا إسناد ضعيف حممد بن عبيد اهللا العرزمي واحلارث بن نبهان ضعيفان 

أنبأ أبو بكر بن أيب شيبة أظنه عن أنبأين أبو عبد اهللا احلافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان  - ١٦٠٣٢
حممد بن بكر عن بن جريج أخربين عبد العزيز بن عمر أن يف كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن اخلطاب رضي 



ويف اللسان إذا استوعى الدية تامة وما أصيب من اللسان فبلغ أن مينع الكالم ففيه الدية وما كان دون : اهللا عنه 
  ذلك فبحسابه 

يف اللسان الدية إذا : قال وحدثنا أبو بكر عن بن فضيل عن أشعث عن الشعيب عن عبد اهللا قال  - ١٦٠٣٣
  استوعى فما نقص فبحساب 

قضى أبو بكر رضي : قال وحدثنا أبو بكر عن حممد بن بكر عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال  - ١٦٠٣٤
  ذا قطع فتكلم ففيه نصف الدية اهللا عنه يف اللسان إذا قطع بالدية إذا أوعى من أصله وإ

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ بن معاذ  - ١٦٠٣٥
  يف ذهاب الكالم الدية : عن أشعث عن احلسن أنه قال 

هللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن وأخربنا أبو احلسني أنبأ إمساعيل ثنا سعدان ح وأخربنا أبو حممد عبد ا - ١٦٠٣٦
احلروف مثانية وعشرون حرفا فما قطع : األعرايب ثنا سعدان ثنا سفيان عن معمر عن بن أيب جنيح عن جماهد قال 

   ٣٠من اللسان فهو على ما نقص من احلروف وروى عن مسروق أنه قال يف لسان األخرس حكومة 

  باب دية األسنان

  ن عمرو بن حزم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ويف السن مخس من اإلبل قد روينا يف احلديث املوصول ع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن  - ١٦٠٣٧
أن : جده علي بن عفان ثنا حممد بن بشر عن سعيد هو بن أيب عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى يف املواضح مخسا مخسا من اإلبل ويف األسنان مخسا مخسا ويف األصابع عشرا 
  عشرا 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة  - ١٦٠٣٨
  ويف السن مخس : ن علي رضي اهللا عنه قال عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة ع

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد  - ١٦٠٣٩
مضت : بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب حدثين عياض بن عبد اهللا الفهري أنه مسع زيد بن أسلم يقول 

نسان فذكر احلديث قال فيه ويف األسنان الدية وروى يف حديث معاذ بن جبل مرفوعا ويف السنة أشياء من اإل
األسنان كلها مائة من اإلبل ويف إسناده ضعف وحديث زيد بن أسلم منقطع ورواية من روى عن النيب صلى اهللا 

سن أجله سنة وروينا عليه و سلم يف كل سن مخس من اإلبل أكثر وأشهر وروينا عن شريح أنه قال إذا كسرت ال
  عن الشعيب عن احلارث عن علي رضي اهللا عنه قال يتربص هبا حوال وعن مكحول عن زيد رضي اهللا عنه مثله 



وهذا كله فيما أنبأين أبو عبد اهللا احلافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب  - ١٦٠٤٠
  فذكره : عن شريح  شيبة ثنا أبو خالد عن هشام عن حممد

قال وحدثنا أبو بكر ثنا عباد عن حصني عن الشعيب عن احلارث عن علي رضي اهللا عنه فذكره وعن  - ١٦٠٤١
   ٣١مثله : عباد عن حجاج عن مكحول عن زيد رضي اهللا عنه 

  باب األسنان كلها سواء

احلسن علي بن حممد الطرازي قالوا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو صادق حممد بن أيب الفوارس وأبو - ١٦٠٤٢
ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا علي بن احلسن بن شقيق أنبأ أبو محزة السكري عن 

  األسنان واألصابع سواء : يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

الفقيه أنبأ أبو طاهر احملمد آباذي ثنا أبو قالبة عبد امللك بن حممد ثنا عبد الصمد ح أخربنا أبو طاهر  - ١٦٠٤٣
وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عباس العنربي ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث 

األصابع سواء واألسنان : سلم قال حدثين شعبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء ويف رواية أيب قالبة قال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هذه وهذه 

سواء يعين اخلنصر واإلهبام والضرس والثنية قال أبو داود رواه النضر بن مشيل عن شعبة مبعىن حديث عبد الصمد 
  النضر حدثناه الدارمي عن 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أخربنا الشافعي  - ١٦٠٤٤
أن مروان بن احلكم بعثه إىل عبد اهللا بن عباس : أنبأ مالك عن داود بن احلصني عن أيب غطفان بن طريف املري 

إلبل قال فردين إليه مروان قال أجتعل مقدم الفم مثل األضراس ليسأله ماذا يف الضرس فقال بن عباس فيه مخس من ا
فقال بن عباس لو مل يعترب ذلك إال باألصابع عقلها سواء قال الشافعي وهذا كما قاله بن عباس إن شاء اهللا والدية 

  املوقتة على العدد ال على املنافع 

أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم  - ١٦٠٤٥
قضى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف األضراس ببعري بعري وقضى : حيىي بن سعيد مسع سعيد بن املسيب يقول 

معاوية يف األضراس خبمسة أبعرة مخسة أبعرة فالدية تنقص يف قضاء عمر رضي اهللا عنه وتزيد يف قضاء معاوية رضي 
فلو كنت أنا جعلت يف األضراس بعريين بعريين فتلك الدية سواء قال الشافعي فقد خالفتم حديث عمر  اهللا عنه

رضي اهللا عنه وقلتم يف األضراس مخس مخس وهكذا نقول ملا جاء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف السن مخس 
ق عن عمر رضي اهللا عنه وكانت الضرس سنا قال الشيخ وقد روى جابر اجلعفي عن عامر عن شريح ومسرو

   ٣٢األسنان سواء ويذكر عن احلسن عن عمر رضي اهللا عنه قال األسنان سواء الضرس والثنية 

  باب السن تضرب فتسود وتذهب منفعتها



أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين  - ١٦٠٤٦
إن السن إذا اسودت مت عقلها قال يل مالك واألمر عندنا على : ن سعيد بن املسيب أنه قال يونس عن بن شهاب ع

  ذلك 

يف : قال وحدثنا عبد اهللا بن وهب قال وأخربين خمرمة بن بكري عن أبيه قال مسعت بن املسيب يقول  - ١٦٠٤٧
  السن إذا أصيبت فاسودت بعد ذلك فسقطت فيها عقلها كله كامال 

أنه كان مع سيف عمر بن : وحدثنا حبر ثنا بن وهب أخربين حيىي بن عبد اهللا بن سامل قال ذكر لنا قال  - ١٦٠٤٨
اخلطاب رضي اهللا عنه أمر العقول ويف السن إذا اسودت عقلها كامال وإذا طرحت بعد ذلك ففي عقلها مرة أخرى 

  وهذا منقطع 

يه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن مخريو - ١٦٠٤٩
قال يف : عن قتادة عن عبد اهللا بن بريدة عن حيىي بن يعمر عن بن عباس عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه 

 العني القائمة والسن السوداء واليد الشالء ثلث ديتها وهذا إمنا أراد به واهللا أعلم أنه أوجب فيها حكومة بلغت
  ثلث ديتها 

أخربنا اإلمام أبو عثمان أنبأ زاهر بن أمحد ثنا أبو القاسم البغوي ثنا أمحد بن حنبل ثنا عباد أنبأ حجاج  - ١٦٠٥٠
يف السن إذا كسر بعضها أعطى : عن حصني بن عبد الرمحن عن الشعيب عن احلارث عن علي رضي اهللا عنه 

اسودت مت عقلها وإال مل يزد على ذلك وعن حجاج عن صاحبها حبساب ما نقص منها ويتربص هبا حوال فإن 
   ٣٣مكحول عن زيد مثله 

  باب دية اليدين والرجلني واألصابع

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ١٦٠٥١
أن يف الكتاب الذي كتبه : اهللا بن أيب بكر عن أبيه الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك بن أنس عن عبد 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعمرو بن حزم ويف اليد مخسون ويف الرجل مخسون ويف كل إصبع مما هنالك عشر 
  من اإلبل 

يبان ثنا أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا إبراهيم بن حممد بن احلارث ثنا ش - ١٦٠٥٢
قضى النيب صلى اهللا عليه و سلم : حممد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 

  يف اليد إذا قطعت نصف العقل ويف الرجل نصف العقل 

عمرو بن وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا متتام ثنا هدبة ثنا مهام ثنا حسني املعلم عن  - ١٦٠٥٣
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يف خطبته وهو مسند ظهره إىل الكعبة يف األصابع : شعيب عن أبيه عن جده 

   ٣٤عشر عشر 



  باب األصابع كلها سواء

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري بالبصرة ثنا  - ١٦٠٥٤
د القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى جعفر بن حمم

  هذه وهذه سواء يعين اخلنصر واإلهبام رواه البخاري عن آدم بن أيب إياس : اهللا عليه و سلم 

أبو سهل بشر بن أمحد ثنا  أخربنا أبو احلسن حممد بن حممد بن أيب املعروف الفقيه اإلسفرائيين هبا ثنا - ١٦٠٥٥
أمحد بن احلسني بن نصر احلذاء أنبأ علي بن عبد اهللا املديين ثنا إمساعيل بن إبراهيم هو بن علية ثنا غالب التمار عن 

يف األصابع عشر عشر : مسروق بن أوس التميمي عن أيب موسى األشعري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
ث عندنا مسندا متصل اإلسناد فلما كان بعد حدثنا به حممد بن بشر العبدي فذكر احلديث قال علي كان هذا احلدي

  الذي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو صادق بن أيب الفوارس وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس  - ١٦٠٥٦
يد بن أيب عروبة ثنا غالب التمار عن حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حممد بن بشر العبدي عن سع

أنه قضى يف : محيد بن هالل عن مسروق بن أوس عن أيب موسى األشعري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
األصابع بعشر عشر من اإلبل وكذلك رواه حممد بن جعفر وعبدة بن سليمان عن سعيد بن أيب عروبة ورواه شعبة 

  اع غالب من مسروق إال أنه مل يقم امسه يف أكثر الروايات عنه بن احلجاج عن غالب فذكر فيه مس

أخربناه أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن غالب  - ١٦٠٥٧
صابع األ: التمار ثنا أوس بن مسروق أو مسروق بن أوس عن أيب موسى قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

سواء قلت يف كل إصبع عشر من اإلبل قال نعم ورواه إبراهيم بن طهمان عن حنظلة بن أيب صفية عن غالب بن 
  ميمون عن مسروق بن أوس عن أيب موسى رضي اهللا عنه 

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عباس بن حممد الدوري  - ١٦٠٥٨
الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أيب عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى  ثنا عبد

  يف املواضح مخس مخس من اإلبل واألصابع كلها سواء عشر عشر من اإلبل : اهللا عليه و سلم أنه قال 

 بن عمر بن أبان ثنا أبو متيلة أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا - ١٦٠٥٩
جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أصابع : عن شيبان املعلم عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال 

  اليدين والرجلني سواء 

ة أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوان - ١٦٠٦٠
يف اليد النصف ويف الرجل النصف ويف : عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي اهللا عنه أظنه قال 

  األصابع عشر عشر 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ١٦٠٦١
أن زيد بن ثابت قال يف : يد عن مطر عن محيد بن هالل عن سعد بن هشام طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سع

  األصابع عشر عشر من اإلبل 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين بن  - ١٦٠٦٢
أن اجلراح تودي على حساهبا من : ت عن أبيه هليعة عن إسحاق بن عبد اهللا عن أيب الزناد عن خارجة بن زيد بن ثاب

  الدية كاملة اإلصبع كاألصبع من اخلمس األصابع ال يفضل شيء على شيء 

قال وحدثنا بن وهب أخربين خمرمة عن أبيه قال مسعت سليمان بن يسار وسئل كم يف أصبع الرجل  - ١٦٠٦٣
أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه :  وقال يزيد من العقل فقال عشر فرائض قال بكري وقال ذلك يزيد بن عبد اهللا

  قضى بذلك 

وأما احلديث الذي أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ١٦٠٦٤
أن عمر بن اخلطاب : سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان وعبد الوهاب الثقفي عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب 

رضي اهللا عنه قضى يف اإلهبام خبمس عشرة ويف اليت تليها بعشر ويف الوسطى بعشر ويف اليت تلي اخلنصر بتسع ويف 
  اخلنصر بست 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا حممد بن عبد  - ١٦٠٦٥
قضى عمر رضي اهللا عنه يف األصابع يف : عيد عن سعيد بن املسيب قال الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ حيىي بن س

اإلهبام بثالثة عشر ويف اليت تليها باثين عشر ويف الوسطى بعشرة ويف اليت تليها بتسع ويف اخلنصر بست حىت وجد 
ع عشر كتاب عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وفيما هنالك من األصاب

  عشر قال سعيد فصارت األصابع إىل عشر عشر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  - ١٦٠٦٦
منقذ اخلوالين املصري ثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ ثنا سعيد بن أيب أيوب حدثين يزيد بن أيب حبيب أن موسى بن 

يف األصابع عشر عشر فأرسل مروان إليه : سعد بن زيد بن ثابت أخربه عن أيب غطفان أن بن عباس كان يقول 
فقال أتفيت يف األصابع عشر عشر وقد بلغك عن عمر رضي اهللا عنه يف األصابع فقال بن عباس رحم اهللا عمر قول 

   عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحق أن يتبع من قول عمر رضي اهللا

وقد أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين سفيان  - ١٦٠٦٧
كتب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن األصابع سواء وروى ذلك : الثوري عن جابر عن الشعيب عن شريح قال 

  أيضا عن مسروق بن األجدع عن عمر رضي اهللا عنه 



خربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين الليث أ - ١٦٠٦٨
أن عمر بن عبد العزيز كتب إىل األجناد يف كل قصبة قطعت من : عن أيوب بن موسى القرشي عن مكحول 

  قصب األصابع ثلث عقل اإلصبع 

يف األصابع يف كل مفصل ثلث الدية إال اإلهبام : قال  وروى حجاج بن أرطأة عن مكحول عن زيد - ١٦٠٦٩
فإن فيها نصف الدية ألن فيها مفصلني أنبأنيه أبو عبد اهللا عن أيب الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا عبد 

   ٣٥الرحيم عن حجاج فذكره 

  باب الصحيح يصيب عني األعور واألعور يصيب عني الصحيح

كر أمحد بن حممد بن أمحد بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن القاسم أخربنا أبو ب - ١٦٠٧٠
كان : بن زكريا ثنا أبو كريب ثنا حامت بن إمساعيل عن حممد بن عمارة عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم قال 

 كل سن مخس من اإلبل ويف يف كتاب عمرو بن حزم حني بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل جنران يف
األصابع يف كل ما هنالك عشر عشر من اإلبل ويف األذن مخسون ويف العني مخسون ويف اليد مخسون ويف الرجل 
مخسون ويف األنف إذا استؤصل املارن الدية كاملة ويف املأمومة ثلث النفس ويف اجلائفة ثلث النفس قال الشافعي 

 األعور الدية وإمنا قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف العني خبمسني وهي رمحه اهللا ال جيوز أن يقال يف عني
  نصف دية وعني األعور ال تعدو أن تكون عينا 

وأخربنا أبو بكر األردستاين أخربنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد اجلوهري ثنا علي بن احلسن  - ١٦٠٧١
اس عن الشعيب عن مسروق يف األعور تصاب عينه الصحيحة فقال ما أنا ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن فر

  : فقأت عينه أنا أدي قتيل اهللا فيها نصف الدية 

أخربنا أبو حازم احلافظ ثنا أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ  - ١٦٠٧٢
  يف أعور فقأ عني صحيح قال العني بالعني :  بن مغفل كذا قال إمساعيل بن أيب خالد عن أيب الضحى عن عبد اهللا

وأما األثر الذي أخربنا أبو حازم أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا  - ١٦٠٧٣
اء أخذ إن ش: هشيم أنبأ يونس عن احلسن عن علي رضي اهللا عنه أنه كان يقول يف األعور إذا فقئت عينه قال 

الدية كامال وإن شاء أخذ نصف الدية وفقأ باألخرى إحدى عيين الفاقىء ورواه أيضا قتادة عن خالس عن علي 
  رضي اهللا عنه وروى يف ذلك أيضا عن عطاء بن أيب رباح عن علي رضي اهللا عنه وهو مرسل 

ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين عمر  أخربناه أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر - ١٦٠٧٤
  أن عليا رضي اهللا عنه قضى يف أعور فقئت عينه إن له الدية كاملة : بن قيس عن عطاء بن أيب رباح 

  مثله : قال وحدثنا بن وهب أخربين بن هليعة عن جعفر عن عروة بن الزبري  - ١٦٠٧٥



ا عبد اهللا بن وهب ثنا يونس عن بن شهاب عن وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا حبر بن نصر ثن - ١٦٠٧٦
أنه قال يف عني األعور إذا فقئت عينه الباقية عمدا القود ال يزاد أن يقاد هبا عينا مثلها فإن قبل : سعيد بن املسيب 

  فيها العقل ففيها الدية كاملة ألهنا بقية بصره 

ن بن يسار واستفىت يف الرجل يكون أعور مث مسعت سليما: قال وأخربين خمرمة بن بكري عن أبيه قال  - ١٦٠٧٧
  تصاب عينه األخرى فقال له الدية 

قضى اهللا : قال وأخربين يونس عن بن شهاب أنه قال يف أعور فقأ عني رجل صحيح قال بن شهاب  - ١٦٠٧٨
  يف كتابه إن العني بالعني فعينه قود وإن كان بقية بصره 

ف أنبأ أبو سعيد الرازي ثنا حممد بن أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم ثنا أخربنا أبو احلسن بن أيب املعرو - ١٦٠٧٩
أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه رفع إليه أعور فقأ عني صحيح فلم : هشام ثنا قتادة عن عبد ربه عن أيب عياض 

نة يدل على أن يقتص منه وقضى فيه بالدية كاملة قال رمحه اهللا ظاهر الكتاب يدل على أن العني بالعني وظاهر الس
  يف أحدمها نصف الدية ومل يفرق فهو أوىل واهللا أعلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو سعيد حممد بن إسحاق ثنا أبو املوجه ثنا علي بن اجلعد أنبأ شعبة عن  - ١٦٠٨٠
قضى فيه عمر : ن صفوان قتادة قال مسعت أبا جملز قال سألت عبد اهللا بن عمر عن األعور تفقأ عينه فقال عبد اهللا ب

رضي اهللا عنه بالدية فقلت إمنا أسأل بن عمر فقال أو ليس حيدثك عن عمر وظاهر هذا إنه حكم فيه جبميع الدية 
   ٣٦وقد حيتمل أنه حكم فيها بديتها وظاهره إن بن عمر كان ال يقول فيها بوجوب مجيع الدية واهللا أعلم 

  باب ما جاء يف كسر الصلب

ا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو نصر بن قتادة قاال أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا أمحد بن احلسن بن أخربن - ١٦٠٨١
عبد اجلبار ثنا احلكم بن موسى ثنا حيىي بن محزة عن سليمان بن داود حدثين الزهري عن أيب بكر بن حممد بن عمرو 

   أهل اليمن بكتاب فيه ويف الصلب الدية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتب إىل: بن حزم عن أبيه عن جده 

وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا أنبأ  - ١٦٠٨٢
أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب أن سعيد بن املسيب 

  نة مضت يف العقل بأن يف الصلب الدية أن الس: أخربه 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا حممد بن إمساعيل األمحسي ثنا احملاريب عن أشعث عن  - ١٦٠٨٣
   ٣٧يف الصلب مائة من اإلبل : الزهري قال بلغنا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

  باب ما جاء يف دية املرأة



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الطيب حممد بن عبد اهللا الشعريي ثنا حممش بن عصام ثنا حفص بن  - ١٦٠٨٤
عبد اهللا حدثين إبراهيم بن طهمان عن بكر بن خنيس عن عبادة بن نسي عن بن غنم عن معاذ بن جبل قال قال 

جل وروى ذلك من وجه آخر عن عبادة بن دية املرأة على النصف من دية الر: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  نسي وفيه ضعف 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ١٦٠٨٥
سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن عبيد اهللا بن عمر عن أيوب بن موسى عن بن شهاب وعن مكحول 

أدركنا الناس على أن دية املسلم احلر على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم مائة من اإلبل فقوم عمر : الوا وعطاء ق
بن اخلطاب رضي اهللا عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثين عشر ألف درهم ودية احلرة املسلمة إذا 

ان الذي أصاهبا من األعراب فديتها مخسون من كانت من أهل القرى مخسمائة دينار أو ستة آالف درهم فإذا ك
  اإلبل ودية األعرابية إذا أصاهبا األعرايب مخسون من اإلبل ال يكلف األعرايب الذهب وال الورق 

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ١٦٠٨٦
أن رجال أوطأ امرأة مبكة فقضى فيها عثمان بن عفان رضي اهللا عنه بثمانية : جنيح عن أبيه  بن عيينة عن بن أيب

   ٣٨آالف درهم دية وثلث قال الشافعي رمحه اهللا ذهب عثمان رضي اهللا عنه إىل التغليظ لقتلها يف احلرم 

  باب ما جاء يف جراح املرأة

مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن  - ١٦٠٨٧
جراحات النساء على النصف من دية : الشيباين وبن أيب ليلى وزكريا عن الشعيب أن عليا رضي اهللا عنه كان يقول 

  الرجل فيما قل وكثر 

أنبأ الشافعي عن حممد بن  أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان - ١٦٠٨٨
قال عقل املرأة على النصف : احلسن أنبأ أبو حنفية عن محاد عن إبراهيم عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه 

من عقل الرجل يف النفس وفيما دوهنا وعن حممد بن احلسن قال أنبأ حممد بن أبان عن محاد عن إبراهيم عن عمر بن 
ضي اهللا عنهما أهنما قاال عقل املرأة على النصف من دية الرجل يف النفس وفيما دوهنا اخلطاب وعلي بن أيب طالب ر

  حديث إبراهيم منقطع إال أنه يؤكد رواية الشعيب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ إمساعيل بن إسحاق ثنا عمرو ثنا  - ١٦٠٨٩
لفتح العمري أنبأ عبد الرمحن بن أيب شريح أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا علي بن اجلعد شعبة ح وأخربنا الشريف أبو ا

جراحات الرجال والنساء سواء إىل الثلث فما زاد : أنبأ شعبة عن احلكم عن الشعيب عن زيد بن ثابت أنه قال 
علي بن أيب طالب رضي  فعلى النصف وقال بن مسعود إال السن واملوضحة فإهنا سواء وما زاد فعلى النصف وقال

اهللا عنه على النصف يف كل شيء قال وكان قول علي رضي اهللا عنه أعجبهما إىل الشعيب لفظ حديث العمري 
ورواه أيضا إبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت وبن مسعود رضي اهللا عنهما وكالمها منقطع ورواه شقيق عن عبد اهللا 

  بن مسعود وهو موصول 



بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد  أخربنا أبو - ١٦٠٩٠
أنه : بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب حدثين مالك وأسامة بن زيد الليثي وسفيان الثوري عن ربيعة 

عشرون قال كم يف ثالث قال ثالثون  سأل سعيد بن املسيب كم يف إصبع املرأة قال عشر قال كم يف اثنتني قال
قال كم يف أربع قال عشرون قال ربيعة حني عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها قال أعراقي أنت قال 

  ربيعة عامل متثبت أو جاهل متعلم قال يا بن أخي إهنا السنة 
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لكربى: كتاب  لبيهقي ا   سنن ا
البيهقي : املؤلف  بكر  و  أب بن موسى  بن علي  بن احلسني   أمحد 

قال الشافعي رمحه اهللا ملا قال بن : أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع قال  - ١٦٠٩١
مة من أصحابه ومل يشبه زيد أن يقول املسيب هي السنة أشبه أن يكون عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أو عن عا

هذا من جهة الرأي ألنه ال حيمله الرأي وال يكون فيما قال سعيد السنة إذا كان خيالف القياس والعقل إال علم 
أتباع فيما نرى واهللا أعلم وقد كنا نقول به على هذا املعىن مث وقفت عنه وأسأل اهللا اخلرية من قبل إنا قد جند منهم 

سنة مث ال جند لقوله السنة نفاذا بأهنا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم والقياس أوىل بنا فيها قال وال يثبت من يقول ال
عن زيد إال كثبوته عن علي رضي اهللا عنهما قال الشيخ وروى عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا 

يه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بإسناد عليه و سلم بإسناد ال يثبت مثله وعن عمرو بن شعيب عن أب
  ضعيف مثل قول زيد بن ثابت وهو قول الفقهاء من أهل املدينة 

وأخربنا أبو بكر األردستاين احلافظ أنبأ أبو نصر العراقي ببخارى ثنا سفيان بن حممد اجلوهري ثنا علي  - ١٦٠٩٢
كتب إىل عمر رضي : يان عن جابر عن الشعيب عن شريح قال بن احلسن الدراجبردي ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سف

اهللا عنه خبمس من صوايف األمراء أن األسنان سواء واألصابع سواء ويف عني الدابة ربع مثنها وأن الرجل يسأل عند 
 موته عن ولده فأصدق ما يكون عند موته وجراحة الرجال والنساء سواء إىل الثلث من دية الرجل جابر اجلعفي ال

  حيتج به وقد خولف يف لفظه وحكمه 

أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن منصور  - ١٦٠٩٣
أن : ثنا هشيم أنبأ مغرية عن إبراهيم قال كان فيما جاء به عروة البارقي إىل شريح من عند عمر رضي اهللا عنه 

واإلهبام وأن جرح الرجال والنساء سواء يف السن واملوضحة وما خال ذلك فعلى النصف األصابع سواء اخلنصر 
وأن يف عني الدابة ربع مثنها وأن أحق أحوال الرجل أن يصدق عليها عند موته يف ولده إذا أقر به قال مغرية 

عدة ويف هذا انقطاع واهللا ونسيت اخلامسة حىت ذكرين عبيدة أن الرجل إذا طلق امرأته ثالثا ورثته ما دامت يف ال
   ٣٩أعلم 

  باب حلميت الثديني

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين يونس عن بن  - ١٦٠٩٤
  يف ثدي املرأة نصف الدية وفيهما الدية : شهاب عن سعيد بن املسيب أنه قال 

يف ثدي املرأة سداد لصدرها ومثال لولدها وهو مبنزلة املال يف : ة أنه قال قال وأخربين يونس عن ربيع - ١٦٠٩٥
الغىن ومبنزلة األثاث يف اجلمال ومبنزلة اجلرح الشديد يف املصيبة فأرى فيه نصف دية املرأة وروينا عن الشعيب 

   ٤٠والنخعي حنو قول بن املسيب وعن النخعي يف ثدي الرجل حكم العدل 

  نثينيباب دية الذكر واأل



أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو نصر بن قتادة قاال أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا أمحد بن احلسن بن  - ١٦٠٩٦
عبد اجلبار ثنا احلكم بن موسى ثنا حيىي بن محزة عن سليمان بن داود حدثين الزهري عن أيب بكر بن حممد بن عمرو 

 عليه و سلم كتب إىل أهل اليمن بكتاب فيه ويف البيضتني الدية أن رسول اهللا صلى اهللا: بن حزم عن أبيه عن جده 
  ويف الذكر الدية 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور أنبأ أبو  - ١٦٠٩٧
ذكر الدية ويف إحدى قال ويف ال: عوانة عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي اهللا عنه أنه قال 

  البيضتني النصف وروي من وجه آخر عن عاصم عن علي رضي اهللا عنه أنه قال يف احلشفة الدية 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس هو  - ١٦٠٩٨
أن السنة مضت يف : هاب أن سعيد بن املسيب أخربه األصم ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين يونس عن بن ش

  العقل بأن يف الذكر الدية ويف األنثيني الدية 

مضت السنة : قال وحدثنا بن وهب حدثين عياض بن عبد اهللا الفهري أنه مسع زيد بن أسلم يقول  - ١٦٠٩٩
  بأن يف الذكر الدية ويف األنثيني الدية 

بن قتادة األنصاري أنبأ أبو احلسن علي بن الفضل بن حممد بن عقيل أنبأ أخربنا عمر بن عبد العزيز  - ١٦١٠٠
يف : أبو شعيب احلراين ثنا علي بن املديين ثنا يزيد بن هارون عن احلجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال 
البيضتني مها سواء قال فذكرت ذلك لعمرو بن شعيب وحنن نطوف بالبيت فقلت العجب ملن يفضل إحدى 

  البيضتني على األخرى وقد خصينا غنما لنا من اجلانب األيسر فلقحن من اجلانب األمين 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ علي بن الفضل أنبأ أبو شعيب ثنا علي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن  - ١٦١٠١
  اليسرى ويف اليمين ثلث الدية يف اليسرى من البيضتني ثلثا الدية ألن الولد من : قتادة عن بن املسيب قال قال 

يف البيضتني الدية : قال وحدثنا عبد الرزاق بن مهام ثنا بن جريج أخربين بن أيب جنيح عن جماهد قال  - ١٦١٠٢
  وافية مخسون مخسون يف كل بيضة قال قلت حفظت منه أنه يفضل بينهما قال ال 

ل فيهما مخسون مخسون يف كل بيضة وروينا عن قلت لعطاء البيضتان قا: قال وأخربنا بن جريج قال  - ١٦١٠٣
  مسروق وعروة واحلسن والنخعي والزهري مها سواء 

أخربنا أبو احلسن الرفاء أنبأ عثمان بن حممد بن بشر ثنا إمساعيل القاضي ثنا بن أيب أويس وعيسى بن  - ١٦١٠٤
وا يقولون يف األنف إذا أوعى جدعا أو قطعت كان: ميناء قاال ثنا بن أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل املدينة 

أرنبته الدية كاملة والذكر مثل ذلك إن قطع كله أو قطعت حشفته وجيعلون يف األنثيني الدية ويف أيهما أصيبت 
   ٤١نصف الدية 

  باب اجتماع اجلراحات



ا سفيان بن حممد اجلوهري أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم األردستاين احلافظ أنبأ أبو نصر العراقي ثن - ١٦١٠٥
لقيت شيخا يف زمان اجلماجم فسألت : ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان ثنا عوف األعرايب قال 

عنه فقيل ذاك أبو املهلب عم أيب قالبة قال فسمعته يقول رمى رجل رجال حبجر يف رأسه يف زمان عمر بن اخلطاب 
   ٤٢له ولسانه وذكره فقضى فيه عمر رضي اهللا عنه أربع ديات وهو حي رضي اهللا عنه فذهب مسعه وعق

  باب ما جاء يف العني القائمة واليد الشالء

أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة  - ١٦١٠٦
قال يف : عن بن عباس عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه  عن قتادة عن عبد اهللا بن بريدة عن حيىي بن يعمر

  العني القائمة والسن السوداء واليد الشالء ثلث ديتها 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ١٦١٠٧
أن زيد بن ثابت قضى يف العني : األشج عن سليمان بن يسار مالك عن حيىي بن سعيد عن بكري بن عبد اهللا بن 

القائمة إذا طفئت أو قال خبقت مبائة دينار قال مالك ليس على هذا العمل إمنا فيها االجتهاد ال شيء موقت وقد 
هللا حيتمل قول زيد بن ثابت رضي اهللا عنه أن يكون اجتهد فيها فرأى االجتهاد فيها قدر مخسها قال الشيخ رمحه ا

وحيتمل قول عمر رضي اهللا عنه ما احتمل قول زيد وروينا عن مسروق أنه قال يف العني العوراء حكم ويف اليد 
الشالء حكم ويف لسان األخرس حكم وعن إبراهيم النخعي أنه قال يف العني القائمة واليد الشالء ولسان األخرس 

   ٤٣حكومة عدل 

  باب ما جاء يف احلاجبني واللحية والرأس

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين بن  - ١٦١٠٨
قضى أبو بكر رضي اهللا عنه يف احلاجب إذا أصيب حىت يذهب شعره مبوضحتني : جريج عن عمرو بن شعيب قال 

خ رمحه اهللا حيتمل أنه قضى يف احلاجبني إذا عشر من اإلبل قال بن وهب وقال يل مالك فيهما االجتهاد قال الشي
  أصيبا بإيضاح بارش موضحتني أو حبكومة بلغت هذا املقدار مع أن احلديث منقطع ال حجة فيه 

وأخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية  - ١٦١٠٩
يف الشعر إذا مل ينبت الدية هذا منقطع واحلجاج بن أرطأة ال حيتج : يد بن ثابت قال ثنا حجاج عن مكحول عن ز

به قال بن املنذر وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال يف احلاجب ثلث الدية قال بن املنذر يف الشعر جيين عليه فال ينبت 
   يثبت عن علي وزيد ما روي عنهما روينا عن علي وزيد بن ثابت رضي اهللا عنهما أهنما قاال فيه الدية قال وال

سألت عطاء عن : أخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن بن جريج قال  - ١٦١١٠
احلاجب يشان قال ما مسعت فيه بشيء قال الشافعي فيه حكومة بقدر الشني واألمل وهبذا اإلسناد أنبأ الشافعي أنا 

بن جريج قال قلت لعطاء حلق الرأس له نذر فقال مل أعلم قال الربيع النذر والقدر واحد قال  مسلم بن خالد عن
   ٤٤الشافعي فيه حكومة 



  باب ما جاء يف الترقوة والضلع

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب  - ١٦١١١
ن سعد ح وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن وأبو سعيد بن أيب أخربين مالك وهشام ب

عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن زيد بن أسلم عن 
ي اهللا عنه قضى يف أن عمر بن اخلطاب رض: مسلم بن جندب عن أسلم موىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

الضرس جبمل ويف الترقوة جبمل ويف الضلع جبمل لفظ حديث الشافعي زاد أبو سعيد يف روايته قال الشافعي يف 
األضراس مخس مخس ملا جاء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف السن مخس وكانت الضرس سنا وأنا أقول بقول 

الفه أحد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فيما علمته فلم أر عمر رضي اهللا عنه يف الترقوة والضلع ألنه مل خي
أن أذهب إىل رأيي فأخالفه به قال الشيخ وإىل هذا ذهب سعيد بن املسيب وقال الشافعي رمحه اهللا يف كتاب اجلراح 

ن يشبه واهللا أعلم أن يكون ما حكي عن عمر فيما وصفت حكومة ال توقيت عقل ففي كل عظم كسر من إنسا
   ٤٥غري السن حكومة وليس يف شيء منها أرش معلوم 

  باب ما جاء يف كسر الذراع والساق

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب قال ومسعت  - ١٦١١٢
ضي اهللا عنه قال يف الذراع أن عمر بن اخلطاب ر: سفيان الثوري عن إمساعيل بن أمية القرشي عن بشر بن عاصم 

إذا كسر مائيت درهم وروي عن رجل عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال إذا كسرت الساق أو الذراع ففيها عشرون 
  دينارا أو حقتان يعين إذا برئت على غري عثم 

ثنا حممد بن  أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين - ١٦١١٣
سليمان بن فارس ثنا حممد بن إمساعيل البخاري ثنا أبو نعيم ثنا بن أيب غنية عن إسحاق بن احملتفز األعرايب عن 

أنه كسر ساق رجل فقضى عمر رضي اهللا عنه بثمان من اإلبل قال الشيخ رمحه اهللا اختالف هذه : الكاسر 
  ملقدار الروايات يدل على أنه قضى فيه حبكومة بلغت هذا ا

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب  - ١٦١١٤
أخربين عبد اجلبار عن بن شهاب وربيعة وبن أيب فروة عن كتاب معاوية بن أيب سفيان وكتاب عمر بن عبد العزيز 

يف كسر اليد يف اخلطأ إال جعل اجلابر وإن هي استوت وفيها  مل جيعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: ويقولون 
  عثم أو شيء أقيمت قيمه مث غرمها الذي كسرها 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن يوسف الرفاء أنبأ أبو عمرو عثمان بن حممد بن بشر ثنا إمساعيل بن  - ١٦١١٥
كان من :  ثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد أن أباه قال إسحاق القاضي ثنا إمساعيل بن أيب أويس وعيسى بن ميناء قاال

أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إىل قوهلم يقولون كل عظم كسر خطأ مث جرب مستويا غري منقوص وال معيب فليس 
يف ذلك إال عطاء املداوي وشبه ذلك فإن جرب شيء من ذلك وبه عيب أو نقص فإنه يقدر شني ذلك وعيبه يقيم 



لبصر والعقل مث يعقل على قدر ما يرون وكذلك قالوا يف الشجة امللطاء ويف كل جرح يف اجلسد إذا برأ ذلك أهل ا
   ٤٦وليس به عيب ال يرون يف ذلك إال عطاء املداوي وشبه ذلك 

  باب دية أهل الذمة

ا عن رسول اهللا يف رواية أيب أويس عن عبد اهللا وحممد ابين أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدمه
  صلى اهللا عليه و سلم يف الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم ويف النفس املؤمنة مائة من اإلبل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ١٦١١٦
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قضى : بن املسيب  فضيل بن عياض عن منصور بن املعتمر عن ثابت احلداد عن

  يف دية اليهودي والنصراين بأربعة آالف ويف دية اجملوسي بثمامنائة درهم 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ١٦١١٧
أرسلنا إىل سعيد بن املسيب نسأله عن دية املعاهد فقال : يسار قال الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن صدقة بن 

قضى فيه عثمان بن عفان رضي اهللا عنه بأربعة آالف قال فقلنا فمن قبله قال فحصبنا قال الشافعي هم الذين سألوه 
نقطع قد أخرا وروي عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه خبالفه وهو عنه بإسنادين أحدمها غري حمفوظ واآلخر م

  ذكرنامها يف باب ال يقتل مؤمن بكافر 

أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين  - ١٦١١٨
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قضى يف دية اجملوسي : سفيان الثوري عن أيب املقدام عن سعيد بن املسيب 

  بثمامنائة درهم 

دية : قال وحدثنا بن وهب أخربين جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء بن أيب رباح قال  - ١٦١١٩
  اجملوسي مثامنائة درهم 

قال وحدثنا بن وهب أخربين عمر بن قيس عن عطاء عن عبيد بن عمري عن عمر بن اخلطاب رضي  - ١٦١٢٠
  مثله : خلطاب رضي اهللا عنه قال وقال يل مالك اهللا عنه بذلك قال واجملوسية أربعمائة درهم عن عمر بن ا

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين بن هليعة عن  - ١٦١٢١
يف دية اجملوسي مثامنائة درهم : يزيد بن أيب حبيب عن بن شهاب أن عليا وبن مسعود رضي اهللا عنهما كانا يقوالن 

  ى ذلك عن بن هليعة بإسناد آخر له مرفوعا وقد رو

أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا عيسى بن أمحد الصديف ثنا عالن  - ١٦١٢٢
بن املغرية ثنا أبو صاحل ثنا بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر قال قال رسول اهللا صلى 

  دية اجملوسي مثامنائة درهم تفرد به أبو صاحل كاتب الليث واألول أشبه أن يكون حمفوظا واهللا أعلم :  عليه و سلم اهللا



وأما احلديث الذي أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٦١٢٣
بأ أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب أن

  عقل الكافر نصف عقل املؤمن : صلى اهللا عليه و سلم قال 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن  - ١٦١٢٤
عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب  بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا حممد بن راشد

  إن عقل أهل الكتابني نصف عقل املسلمني وهم اليهود والنصارى : صلى اهللا عليه و سلم قال 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حيىي بن حكيم ثنا عبد الرمحن بن  - ١٦١٢٥
كانت قيمة الدية على عهد رسول اهللا صلى : حسني املعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال عثمان ثنا 

اهللا عليه و سلم مثامنائة دينار بثمانية آالف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية املسلمني قال فكان ذلك 
ت اإلبل قال وترك دية أهل الذمة مل كذلك حىت استخلف عمر رضي اهللا عنه فذكر خطبته يف رفع الدية حني غل

يرفعها فيما رفع من الدية فيحتمل أن يكون واهللا أعلم قوله على النصف من دية املسلم راجعا إىل مثانية آالف 
درهم فتكون ديته يف عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم أربعة آالف درهم فلم يرفعها عمر رضي اهللا عنه فيما رفع 

  بأهنا يف أهل الكتاب توقيت ويف أهل اإلسالم تقومي من الدية علما منه 

والذي يؤكد هذا ما أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين  - ١٦١٢٦
 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و: ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ بن جريج أخربين عمرو بن شعيب 

  سلم فرض على كل مسلم قتل رجال من أهل الكتاب أربعة آالف 

وأما الذي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو زكريا حيىي بن حممد بن عبد اهللا العنربي حدثين جعفر بن  - ١٦١٢٧
جعل  :أمحد احلافظ ثنا احلسن بن عيسى ثنا أبو بكر بن عياش عن أيب سعد البقال عن عكرمة عن بن عباس قال 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دية العامريني دية احلر املسلم وكان هلما عهد 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا األسفاطي يعين العباس بن الفضل ثنا  - ١٦١٢٨
عليه و سلم دية املعاهدين دية جعل رسول اهللا صلى اهللا : أمحد بن يونس ثنا أبو بكر فذكره بإسناده إال أنه قال 

املسلم فأبو سعد هذا سعيد بن املرزبان البقال ال حيتج به مث ظاهره يوجب أن يكون كحديث عمرو بن شعيب واهللا 
  أعلم 

ودى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ورواه احلسن بن عمارة عن احلكم عن مقسم عن بن عباس قال  - ١٦١٢٩
ا منه يف عهد دية احلرين املسلمني أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ ثنا سلم رجلني من املشركني وكان

  حممد بن املغرية ثنا القاسم بن احلكم العرين ثنا احلسن بن عمارة فذكره واحلسن بن عمارة متروك ال حيتج به 



بن حيىي احللواين ثنا علي بن اجلعد  وأما الذي أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أمحد - ١٦١٣٠
دية ذمي دية مسلم وقال غريه عن علي بن : أنبأ أبو كرز عن نافع عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  اجلعد ودى ذميا دية مسلم 

طين فأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث قاال قال أبو احلسن علي بن عمر الدارق - ١٦١٣١
  : احلافظ أبو كرز هذا متروك احلديث ومل يروه عن نافع غريه قال وامسه عبد اهللا بن عبد امللك الفهري 

وأما احلديث الذي أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا الشيباين ثنا حممد بن عبد الوهاب  - ١٦١٣٢
دية اليهودي والنصراين يف زمن النيب صلى اهللا عليه و كانت : أنبأ جعفر بن عون أنبأ بن جريج عن الزهري قال 

سلم مثل دية املسلم وأيب بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم فلما كان معاوية أعطى أهل املقتول النصف وألقى 
النصف يف بيت املال قال مث قضى عمر بن عبد العزيز يف النصف وألقى ما كان جعل معاوية فقد رده الشافعي 

  ال وبأن الزهري قبيح املرسل وأنا روينا عن عمر وعثمان رضي اهللا عنهما ما هو أصح منه واهللا أعلم بكونه مرس

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن  - ١٦١٣٣
محن عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه آدم ثنا احلسن بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن القاسم بن عبد الر

   ٤٧من كان له عهد أو ذمة فديته دية املسلم هذا منقطع وموقوف : قال 

  باب جراحة العبد

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ١٦١٣٤
  عقل العبد يف مثنه : املسيب أنه قال  سفيان بن عيينة عن الزهري عن بن

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ حيىي بن حسان عن الليث  - ١٦١٣٥
بن سعد ح وأنبأ أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين يونس 

أنه كان يقول عقل العبد يف مثنه مثل عقل احلر يف ديته قال بن : بن شهاب عن سعيد بن املسيب والليث عن 
  شهاب وكان رجال يقولون سوى ذلك إمنا هو سلعة يقوم لفظ حديث بن وهب 

أخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا أنبأ أبو العباس  - ١٦١٣٦
بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب قال وأخربين خمرمة بن بكري عن أبيه قال مسعت سعيد بن عبد  حممد

إذا شج العبد موضحة فله فيها نصف عشر مثنه وقال ذلك : اهللا بن جابر يقول مسعت سعيد بن املسيب يقول 
   ٤٨سليمان بن يسار وهذا معىن قول شريح والشعيب والنخعي 

  قال ال حتمل العاقلة عمدا وال عبدا وال صلحا وال اعترافاباب من 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو عبيد  - ١٦١٣٧
أيب القاسم بن إمساعيل ثنا مسلم بن جنادة ثنا وكيع عن عبد امللك بن حسني أيب مالك النخعي عن عبد اهللا بن 



العمد والعبد والصلح واالعتراف ال تعقله العاقلة كذا قال عن عامر : السفر عن عامر عن عمر رضي اهللا عنه قال 
  عن عمر وهو عن عمر منقطع واحملفوظ عن عامر الشعيب من قوله 

عبد  أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن حممد بن حممد بن احلسن الكارزي ثنا علي بن - ١٦١٣٨
ال تعقل العاقلة عمدا وال عبدا وال صلحا : العزيز عن أيب عبيد ثنا عبد اهللا بن إدريس عن مطرف عن الشعيب قال 

وال اعترافا قال أبو عبيد قد اختلفوا يف تأويل قوله وال عبدا فقال يل حممد بن احلسن إمنا معناه أن يقتل العبد حرا 
ة عبدة وإمنا جنايته يف رقبته واحتج يف ذلك بشيء رواه عن بن عباس يقول فليس على عاقلة مواله شيء من جناي

قال حممد بن احلسن حدثين عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عباس قال ال تعقل 
معناه أن يكون العبد العاقلة عمدا وال صلحا وال اعترافا وال ما جىن اململوك قال أبو عبيد وقال بن أيب ليلى إمنا 

جيىن عليه يقول فليس على عاقلة اجلاين شيء إمنا مثنه يف ماله خاصة وإليه ذهب األصمعي وال يرى فيه قول غريه 
جائزا يذهب إىل أنه لو كان املعىن على ما قال لكان الكالم ال تعقل العاقلة عن عبد قال أبو عبيد وهو عندي كما 

لعرب قال الشيخ رمحه اهللا هذا القول ال يصح عن عمر رضي اهللا عنه وإمنا يصح عن قال بن أيب ليلى وعليه كالم ا
  الشعيب والرواية فيه عن بن عباس على ما حكى حممد بن احلسن 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين بن أيب الزناد  - ١٦١٣٩
ال حتمل العاقلة عمدا وال صلحا وال اعترافا وال ما جىن : ثقة عن عبد اهللا بن عباس أنه قال عن أبيه قال حدثين ال

  اململوك قال وقال ذلك الليث اال أن تشاء 

وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا حبر ثنا بن وهب أخربين مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه  - ١٦١٤٠
  قل من قتل العمد اال أن تشاء ذلك إمنا عليهم عقل اخلطأ ليس على العاقلة ع: أنه قال 

مضت السنة أن العاقلة ال حتمل شيئا من دية : قال وأخربين مالك بن أنس عن بن شهاب أنه قال  - ١٦١٤١
العمد اال أن تعينه العاقلة عن طيب نفس قال مالك وحدثين حيىي بن سعيد مثل ذلك قال حيىي ومل أدرك الناس اال 

  لك على ذ

أخربنا أبو احلسن الرفاء أنبأ عثمان بن حممد بن بشر ثنا إمساعيل القاضي ثنا بن أيب أويس وعيسى بن  - ١٦١٤٢
كانوا يقولون ال حتمل العاقلة ما كان عمدا وال : ميناء قاال ثنا بن أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل املدينة 

  ن حيبوا ذلك طوال منهم بصلح وال اعتراف وال ما جىن اململوك اال أ

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد  - ١٦١٤٣
بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين يزيد بن عياض عن عبد امللك بن عبيد عن جماهد بن جرب عن بن 

رم سيده فوق نفسه شيئا وأن كان اجملروح أكثر من مثن العبد فال يزاد له ورويناه أنه كان يقول العبد ال يغ: عباس 
   ٤٩عن فقهاء التابعني عروة بن الزبري وغريه 

  باب جناية الغالم يكون للفقراء



أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا معاذ بن هشام  - ١٦١٤٤
أيب عن قتادة عن أيب نضرة عن عمران بن حصني أن غالما ألناس فقراء قطع أذن غالم ألناس أغنياء فأتى حدثين 

يا رسول اهللا أنا أناس فقراء فلم جيعل عليه شيئا قال الشيخ رمحه اهللا أن : أهله النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا 
علم على أن جناية العبد يف رقبته يدل واهللا أعلم على أن اجلناية كان املراد بالغالم املذكور فيه اململوك فامجاع أهل ال

كانت خطأ وأن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا مل جيعل عليه شيئا ألنه التزم أرش جنايته فأعطاه من عنده متربعا 
عاقلته فقراء فلم بذلك وقد محله أبو سليمان اخلطايب رمحه اهللا على أن اجلاين كان حرا وكانت اجلناية خطأ وكان 

جيعل عليهم شيئا أما لفقرهم وأما ألهنم ال يعقلون اجلناية الواقعة على العبد أن كان اجملين عليه مملوكا واهللا أعلم قال 
الشيخ رمحه اهللا وقد يكون اجلاين غالما حرا غري بالغ وكانت جنايته عمدا فلم جيعل أرشها على عاقلته وكان فقريا 

عليه أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء فلم جيعله عليه لكون جنايته يف حكم اخلطأ وال عليهم  فلم جيعله يف احلال
   ٥٠لكوهنم فقراء واهللا أعلم 

  باب العاقلة

قال الشافعي رمحه اهللا مل أعلم خمالفا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى بالدية على العاقلة وهذا أكثر من 
  من حديث اخلاصة حديث اخلاصة وقد ذكرناه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو  - ١٦١٤٥
سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب 

اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحدامها : محن أن أبا هريرة قال عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الر
األخرى حبجر فقتلتها وما يف بطنها فاختصموا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه 

محل بن النابغة و سلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية املرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم قال 
اهلذيل يا رسول اهللا كيف أغرم من ال شرب وال أكل وال نطق وال استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول اهللا صلى اهللا 

عليه و سلم إمنا هذا من أصحاب الكهان من أجل سجعه رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن صاحل ورواه 
  مسلم عن أيب الطاهر وحرملة كلهم عن بن وهب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان  - ١٦١٤٦
وأبو صادق حممد بن أيب الفوارس العطار قالوا أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو البختري عبد اهللا بن حممد بن 

املعتمر عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن املغرية بن شاكر ثنا حيىي بن آدم ثنا مفضل بن مهلهل عن منصور بن 
أن امرأة قتلت ضرهتا بعمود فسطاط فأتى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقضى فيه على عاقلتها : شعبة 

بالدية وكانت حامال فقضى يف اجلنني بغرة فقال بعض عصبتها أندى من ال طعم وال شرب وال صاح وال استهل 
ل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سجع كسجع األعراب رواه مسلم يف الصحيح عن حممد ومثل ذلك يط

  بن رافع عن حيىي بن آدم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن  - ١٦١٤٧
أخذت من آل عمر بن اخلطاب رضي اهللا : خنس بن شريق قال بن إسحاق حدثين عثمان بن حممد بن عثمان بن األ



عنه هذا الكتاب كان مقرونا بكتاب الصدقة الذي كتب عمر للعمال بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا كتاب من حممد 
النيب صلى اهللا عليه و سلم بني املسلمني واملؤمنني من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق هبم وجاهد معهم أهنم أمة 

حدة دون الناس املهاجرين من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم باملعروف والقسط بني وا
املؤمنني وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل وكل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني مث 

 بين النجار مث بين عمرو بن عوف مث بين النبيت مث ذكر على هذا النسق بين احلارث مث بين ساعدة مث بين جشم مث
  بين األوس مث قال وإن املؤمنني ال يتركون مفرحا منهم أن يعطوه باملعروف يف فداء أو عقل 

كان يف كتاب النيب صلى اهللا : وروي كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أنه قال  - ١٦١٤٨
دي عانيها باملعروف والقسط من املؤمنني وإن على املؤمنني أن ال يتركوا مفرحا منهم عليه و سلم إن كل طائفة تف

حىت يعطوه يف فداء أو عقل أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا 
ثري بن عبد اهللا فذكره قال حممد بن إسحاق الصغاين أنبأ معاوية بن عمرو عن أيب إسحاق هو الفزاري عن ك

   ٥١األصمعي يف املفرح باحلاء هو الذي قد أفرحه الدين يعين أثقله 

  باب من العاقلة اليت تغرم قال الشافعي ومل أعلم خمالفا يف أن العاقلة

ا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو زكري - ١٦١٤٩العصبة وهم القرابة من قبل األب 
بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين 

قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف : الليث أن بن شهاب حدثه عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أنه قال 
مث إن املرأة اليت قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول اهللا جنني امرأة من بين حليان سقط ميتا بغرة عبد أو وليدة 

صلى اهللا عليه و سلم أن مرياثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من 
  حديث الليث 

بن إسحاق أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا إمساعيل  - ١٦١٥٠
القاضي ح وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي 

قاال ثنا حممد بن أيب بكر ثنا يزيد بن زريع ثنا عبد الرمحن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب 
ا جنني صاحبتها فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تنازعت امرأتان من هذيل فطرحت إحدامه: هريرة قال 

عليها بغرة عبد أو وليدة فقال املقضي عليه كيف أعقل من ال شرب وال أكل وال صاح فاستهل فمثل ذلك يطل 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن هذا من إخوان الكهان فماتت املقضي عليها فقضى رسول اهللا صلى اهللا 

  م مبرياثها لولدها وزوجها وإن عقلها على عصبتها وقال يد من أيديكم جنت لفظ حديث القطان عليه و سل

أخربنا أبو القاسم عبد العزيز بن حممد العطار ببغداد ثنا أمحد بن سلمان الفقيه ثنا عبد امللك بن حممد  - ١٦١٥١
جمالد بن سعيد حدثين الشعيب عن جابر بن عبد ثنا عبد امللك بن حممد ثنا معلى بن أسد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا 

أن امرأتني من هذيل قتلت إحدامها األخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : اهللا 
 سلم دية املقتولة على عاقلة املرأة القاتلة وبرأ زوجها وولدها فقالت عاقلة املقتولة مرياثها لنا فقال رسول اهللا صلى

اهللا عليه و سلم مرياثها لزوجها وولدها وكانت حبلى فألقت جنينها فخافت عاقلة القاتلة أن يضمنهم فقالوا يا 



رسول اهللا ال شرب وال أكل وال صاح فاستهل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذا سجع اجلاهلية فقضى يف 
  اجلنني غرة عبد أو أمة 

عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضيب ثنا مسدد ثنا عبد أخربنا علي بن أمحد بن  - ١٦١٥٢
  بنحوه : الواحد فذكره 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا إبراهيم بن حممد بن  - ١٦١٥٣
قضى : ن شعيب عن أبيه عن جده قال احلارث ثنا شيبان ثنا حممد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو ب

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن عقل املرأة بني عصبتها من كانوا ال يرثون منها شيئا إال ما فضل عن ورثتها 
  وإن قتلت فعقلها بني ورثتها وهم يقتلون قاتلها 

حممد بن جعفر ثنا العباس بن  وأخربنا أمحد بن حممد بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا - ١٦١٥٤
يزيد ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن رجل مسع عكرمة عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عبد الرزاق 

املرأة تعقلها عصبتها وال يرثون إال ما فضل : واسم هذا الرجل عمرو بن برق عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
وقد قضى عمر بن اخلطاب على علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما بأنه يعقل عن موايل عن ورثتها قال الشافعي 

  صفية بنت عبد املطلب وقضى للزبري رضي اهللا عنه مبرياثهم ألنه ابنها 

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم األصبهاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد اجلوهري ثنا علي  - ١٦١٥٥
أن الزبري وعليا رضي اهللا عنهما اختصما يف موال : نا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن محاد عن إبراهيم بن احلسن ث

لصفية إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقضى باملرياث للزبري والعقل على علي رضي اهللا عنهما ويذكر عن 
اهللا عنه عزمت عليك ملا قسمت الدية على بين احلسن أن عمر قال لعلي رضي اهللا عنهما يف جناية جناها عمر رضي 

  أبيك قال فقسمها على قريش 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن يوسف الرفاء أنبأ أبو عمرو عثمان بن حممد بن بشر ثنا إمساعيل بن  - ١٦١٥٦
ن املسيب وغريه كانوا إسحاق ثنا بن أيب أويس عن بن أيب الزناد عن أبيه عن فقهاء التابعني من أهل املدينة سعيد ب

إذا ولدت املرأة يف غري قومها فبنوها يرثوهنا وقومها يعقلون عنها وموالها بتلك املنزلة مرياثها لبنيها وعقل : يقولون 
   ٥٢ما جنت على قومها 

  باب من يف الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء

ن حيان أنبأ إسحاق بن أمحد ثنا البخاري ح قال أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد ب - ١٦١٥٧
وأخربنا بن حيان ثنا حممد بن العباس ثنا عمرو بن علي قاال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن أبن الزبري عن جابر أن 

  على كل بطن عقوله : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

د بن يعقوب ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا حممد بن رافع ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حمم - ١٦١٥٨
كتب النيب صلى اهللا عليه و سلم على : عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول 



فعل ذلك كل بطن عقوله مث كتب أنه ال حيل أن يتواىل موىل رجل مسلم بغري إذنه مث أخربت أنه لعن يف صحيفته من 
رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع قال الشافعي قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على العاقلة وال 

  ديوان حىت كان الديوان حني كثر املال يف زمان عمر رضي اهللا عنه 

بة ثنا عثمان بن أيب وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد اهللا بن حممد الصيدالين ثنا إمساعيل بن قتي - ١٦١٥٩
أول من دون الدواوين وعرف : شيبة ثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أيب نضرة عن جابر بن عبد اهللا قال 

   ٥٣العرفاء عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

  باب ما جاء يف عقل الفقري

بن أيب طالب ثنا عاصم بن علي ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي - ١٦١٦٠
تزوج محل بن مالك بن النابغة امرأتني : قيس بن الربيع عن عباد بن منصور عن أيب املليح اهلذيل عن أبيه قال 

إحدامها من بين معاوية واألخرى من بين حليان فضربت اليت من بين حليان فماتت وألقت جنينا فجاء محل بن مالك 
امرأيت وابين فقال أبوها إمنا يعقلها بنوها وهم سادة بين حليان فاختصموا إىل رسول اهللا صلى اهللا إىل أبيها فقال عقل 

عليه و سلم فقال الدية على العصبة ويف اجلنني غرة عبد أو أمة فقال الويل حني قضى عليه باجلنني ما وضع فحل 
عليه و سلم اسجع كسجع اجلاهلية فقيل يا  وال صاح فاستهل فأبطله فمثله حق ما بطل فقال رسول اهللا صلى اهللا

رسول اهللا إنه شاعر قال يا رسول اهللا ما له عبد وال أمة فقال عشر من اإلبل فقال يا رسول اهللا ما له من شيء إال 
  أن يعينه هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صدقة بين حليان فأعانه هبا فسعى محل عليها حىت استوفاها 

أخربنا أبو بكر األصبهاين الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق ثنا و - ١٦١٦١
حممد بن عمر بن هياج ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا املنهال بن خليفة عن سلمة بن متام وهو أبو عبد اهللا الشقري عن 

أتى بامرأتني كانتا عند رجل من هذيل فذكر احلديث قال  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: أيب املليح عن أبيه 
فيه فقال يا رسول اهللا إن هلا بنني هم سادة احلي هم أحق أن يعقلوا عن أمهم قال أنت أحق أن تعقل عن أختك قال 

ما لنا شيء نعقل فيه فقال حلمل بن مالك زوج املرأتني اقبض من حتت يدك من صدقات هذيل عشرين ومائة شاة 
   ٥٤الشيخ الفقيه رمحه اهللا يف هذا اإلسناد ضعف وكذلك فيما قبله واهللا أعلم  قال

  باب ما حتمل العاقلة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن  - ١٦١٦٢
عيد بن املسيب أن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه سليمان ثنا أيوب بن سويد حدثين يونس بن يزيد عن الزهري عن س

قال ال تعقل العاقلة وال يعمها العقل إال يف ثلث الدية فصاعدا كذا رواه أيوب واحملفوظ أنه من قول سعيد بن : 
  املسيب وسليمان بن يسار 

ن وهب قال وأخربين أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا ب - ١٦١٦٣
ال حتمل العاقلة إال ثلث الدية فصاعدا كذا قاال : بن أيب ذئب عن سعيد بن املسيب وسليمان بن يسار أهنما قاال 



وذهب الشافعي إىل أهنا حتمل كلما كثر وقل ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا محلها األكثر دل على حتميلها 
  ى اهللا عليه و سلم يف اجلنني بغرة وقضى به على العاقلة وذلك نصف عشر الدية األيسر قال وقضى رسول اهللا صل

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة أخربين  - ١٦١٦٤
ت له امرأتان أن رجال من هذيل كان: منصور قال مسعت إبراهيم حيدث عن عبيد بن نضلة عن املغرية بن شعبة 

فرمت إحدامها األخرى بعمود فسطاط فأسقطت فقيل أرأيت من ال أكل وال شرب وال صاح وال استهل فقال 
اسجع كسجع اجلاهلية قال فقضى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بغرة وجعله على عاقلة املرأة أخرجه مسلم 

  يف الصحيح من حديث شعبة 

هرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن أخربنا أبو أمحد امل - ١٦١٦٥
  أن الغرة تقوم مخسني دينارا أو ستمائة درهم : ربيعة بن أيب عبد الرمحن 

فإن حيىي بن : أخربنا أبو سعيد الصرييف ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي قال بعضهم  - ١٦١٦٦
د قال من األمر القدمي أن تعقل العاقلة الثلث فصاعدا قلنا القدمي قد يكون ممن يقتدى به ويلزم قوله ويكون من سعي

الوالة الذين ال يقتدى هبم وال يلزم قوهلم أفنترك اليقني أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قضى بنصف عشر الدية على 
   ٥٥العاقلة بظن 

  باب تنجيم الدية على العاقلة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال  - ١٦١٦٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى يف جناية احلر املسلم على احلر خطأ مبائة من : وجدنا عاما يف أهل العلم 

  ثالث سنني يف كل سنة ثلثها وبأسنان معلومة اإلبل على عاقلة اجلاين وعاما فيهم أهنا يف مضي ال

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب حدثين سفيان  - ١٦١٦٨
جعل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه الدية يف ثالث سنني : الثوري عن األشعث بن سوار عن عامر الشعيب قال 

سنتني ونصف الدية يف سنتني وثلث الدية يف سنة قال وقال يل مالك مثل ذلك سواء وقال يل مالك  وثلثي الدية يف
  يف النصف يكون يف سنتني ألنه زيادة على الثلث 

: وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا حبر ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب  - ١٦١٦٩
ب رضي اهللا عنه قضى بالعقل يف قتل اخلطأ يف ثالث سنني وعن حيىي بن سعيد أن من السنة أن أن علي بن أيب طال

   ٥٦تنجم الدية يف 

  باب ال حتمل العاقلة ما جىن الرجل على نفسه

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا عبد اهللا بن وهب  - ١٦١٧٠
ونس عن بن شهاب أخربين عبد الرمحن وعبد اهللا بن كعب بن مالك قال أبو داود وقال أمحد كذا قال بن أخربين ي



ملا كان يوم : وهب هو وعنبسة يعين بن خالد قال أمحد والصواب عبد الرمحن بن عبد اهللا أن سلمة بن األكوع قال 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك وشكوا خيرب قاتل أخي قتاال شديدا فارتد عليه سيفه فقتله فقال أصحاب رس

فيه رجل مات بسالحه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مات جاهدا جماهدا قال بن شهاب مث سألت ابنا 
لسلمة بن األكوع فحدثين عن أبيه مبثل ذلك غري أنه قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كذبوا مات جاهدا 

مرتني رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر عن بن وهب وأخرجه البخاري من حديث يزيد بن جماهدا فله أجره 
  أيب عبيد عن سلمة 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا هشام بن خالد ثنا الوليد عن معاوية  - ١٦١٧١
أغرنا على حي من : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  بن أيب سالم عن أبيه عن جده أيب سالم عن رجل من أصحاب

جهينة فطلب رجل من املسلمني رجال منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسه بالسيف فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم أخوكم يا معشر املسلمني فابتدره الناس فوجدوه قد مات فلفه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بثيابه ودمائه 

   ٥٧عليه ودفنه فقالوا يا رسول اهللا أشهيد هو قال نعم  وصلى

  باب ما ورد يف البئر جبار واملعدن جبار

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ الليث  - ١٦١٧٢
 عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال عن بن شهاب عن أيب سلمة وبن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا

العجماء جرحها جبار واملعدن جبار والبئر جبار ويف الركاز اخلمس رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن : 
  يوسف عن الليث ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

باذي ثنا أبو قالبة ثنا عبد الصمد وحفص أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر حممد بن احلسن حممد آ - ١٦١٧٣
العجماء : بن عمر قاال ثنا شعبة عن حممد بن زياد قال مسعت أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

جرحها جبار والبئر جبار زاد حفص بن عمر واملعدن جبار ويف الركاز اخلمس أخرجاه يف الصحيح من حديث شعبة 
اهللا أعلم إذا حفرها يف ملكه ويف صحراء أو طريق واسعة حمتملة فإما إذا حفرها يف غري هذه املواضع وإمنا أراد به و

  فإنه يضمن ما يتلف فيها روينا عن علي رضي اهللا عنه أنه قال من بىن يف غري حقه أو احتفر يف غري ملكه فهو ضامن 

و نصر العراقي أنبأ سفيان بن حممد اجلوهري ثنا علي أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم األردستاين أنبأ أب - ١٦١٧٤
أن بغال وقع يف بئر فانكسر فاختصموا إىل : بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن املغرية عن إبراهيم 

شريح فقال عمرو بن احلارث يا أبا أمية أعلى البئر ضمان قال ال ولكن على عمرو بن احلارث فضمنه وكانت البئر 
  يف الطريق يف غري حقه 

وأما احلديث الذي أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر األصبهاين ثنا يونس  - ١٦١٧٥
بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محاد بن سلمة وقيس بن الربيع وأبو عوانة كلهم عن مساك بن حرب عن حنش بن املعتمر 

ملا بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل اليمن حفر قوم : لب رضي اهللا عنه قال الكناين قال ثنا علي بن أيب طا
زبية لألسد فازدحم الناس على الزبية ووقع فيها األسد فوقع فيها رجل وتعلق برجل وتعلق اآلخر بآخر حىت صاروا 



قال فأتيتهم فقلت أتقتلون مائيت أربعة فجرحهم األسد فيها فهلكوا ومحل القوم السالح فكاد أن يكون بينهم قتال 
رجل من أجل أربعة أناس تعالوا أقضي بينكم بقضاء فإن رضيتموه فهو قضاء بينكم وإن أبيتم رفعتم إىل رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم وهو أحق بالقضاء قال فجعل لألول ربع الدية وجعل للثاين ثلث الدية وجعل للثالث نصف 

وجعل الديات على من حضر الزبية على القبائل األربعة فسخط بعضهم ورضي بعضهم مث  الدية وجعل للرابع الدية
قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقصوا عليه القصة فقال أنا أقضي بينكم فقال قائل فإن عليا رضي اهللا 

يه و سلم القضاء كما يقضي عنه قد قضى بيننا فأخربه مبا قضى علي رضي اهللا عنه فقال رسول اهللا صلى اهللا عل
  علي قال هذا محاد وقال قيس فأمضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضاء علي رضي اهللا عنه 

فأخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أنبأ عبد اهللا بن عمر بن أمحد بن شوذب الواسطي بواسط  - ١٦١٧٦
يل عن مساك عن حنش بن املعتمر الكناين عن علي رضي اهللا عنه ثنا شعيب بن أيوب ثنا مصعب بن املقدام ثنا إسرائ

بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل اليمن فذكر هذه القصة مث قال قال علي رضي اهللا عنه امجعوا يف : قال 
من يليه القبائل الذين حضروا ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة فلألول الربع من آجل أنه أهلك 

والثاين ثلث الدية من أجل أنه أهلك من فوقه والثالث نصف الدية من أجل أنه أهلك من فوقه والرابع الدية كاملة 
فزعم حنش أن بعض القوم كره ذلك حىت أتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم فلقوه عند مقام إبراهيم عليه السالم 

بينكم فقال رجل من القوم إن عليا قضى بيننا فقصوا عليه القصة  فقصوا عليه القصة فاحتيب برده مث قال أنا أقضي
  فأجازه فهذا احلديث قد أرسل آخره وحنش بن املعتمر غري حمتج به 

قال البخاري حنش بن املعتمر وقال بعضهم بن ربيعة يتكلمون يف حديثه أخربناه أبو سعد املاليين أنبا  - ١٦١٧٧
وأصحابنا يقولون القياس أن يكون يف األول ثلثا الدية : يذكره عن البخاري أبو أمحد بن عدي قال مسعت بن محاد 

ثلثها على عاقلة الثاين وثلثها على عاقلة الثالث ألنه مات من فعل نفسه وفعل اثنني فسقط ثلث الدية لفعل نفسه 
يف الثالث وجهان أحدمها ووجب الثلثان ويف الثاين ثلثا الدية ثلثها على عاقلة األول وثلثها على عاقلة الثالث و

نصف الدية على عاقلة الثاين واآلخر ثلثا الدية على عاقلة األول والثاين ويف الرابع مجيع الدية على عاقلة الثالث 
  وفيه وجه آخر أهنا على عاقلة األول والثاين والثالث فإن صح احلديث ترك له القياس واهللا أعلم 

ي بن املؤمل أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا حممد بن عبد أخربنا أبو حممد احلسن بن عل - ١٦١٧٨
أن رجال استأجر أربعة حيفرون بئرا فسقط : الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ سعيد عن قتادة عن خالس بن عمرو 

ثة أرباع طائفة منها على رجل فمات فرفع ذلك إىل علي رضي اهللا عنه قال فجعل رضي اهللا عنه على الثالثة ثال
الدية ورفع عنهم الربع نصيب امليت أحاديث خالس عن علي رضي اهللا عنه ال حيتج هبا إلرسال فيها وهذا على 

  عواقلهم إن كان سقوط طائفة فيها بفعلهم 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن حممد بن حممد بن احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد  - ١٦١٧٩
قضى يف القارصة :  عبيد ثنا بن أيب زائدة عن جمالد بن سعيد عن الشعيب عن علي رضي اهللا عنه أنه العزيز عن أيب

والقامصة والواقصة بالدية أثالثا قال بن أيب زائدة وتفسريه أن ثالث جوار كن يلعنب فركبت إحداهن صاحبتها 
رضي اهللا عنه على القارصة ثلث فقرصت الثالثة املركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فجعل علي 

  الدية وعلى القامصة الثلث وأسقط الثلث يقول ألنه حصة الراكبة ألهنا أعانت على نفسها 



أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث قاال أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو عبيد القاسم  - ١٦١٨٠
صائغ ثنا زيد بن احلباب ثنا موسى بن علي بن رباح اللخمي قال مسعت أيب بن إمساعيل احملاملي ثنا زيد بن إمساعيل ال

  إن أعمى كان ينشد يف املوسم يف خالفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وهو يقول : يقول 
  ) هل يعقل األعمى الصحيح املبصرا ... أيها الناس لقيت منكرا ( 
بصري فوقعا يف بئر فوقع األعمى على البصري فمات البصري وذلك أن أعمى كان يقوده ) خرا معا كالمها تكسرا ( 

   ٥٨فقضى عمر رضي اهللا عنه بعقل البصري على األعمى 

  باب دية اجلنني

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب  - ١٦١٨١
ب ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب حدثين مالك بن أنس ح وأخربنا عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقو

أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو 
ال قرأت على مالك عن بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي ق

أن امرأتني من هذيل رمت إحدامها األخرى حبجر فطرحت : شهاب عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 
جنينها فقضى فيه النيب صلى اهللا عليه و سلم بغرة عبد أو أمة ويف حديث الشافعي بغرة عبد أو وليدة وكذا يف 

رأتني من هذيل يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه حديث بن وهب زاد بن وهب يف روايته أن ام
  البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف وغريه عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي ثنا عبيد بن عبد الواحد ح وأخربنا  - ١٦١٨٢
بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا سعيد بن عفري ثنا الليث ثنا عبد  أبو احلسن علي

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : الرمحن بن خالد بن مسافر عن بن شهاب عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 
جر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها و سلم قضى يف امرأتني من هذيل اقتتلتا فرمت إحدامها األخرى حب

الذي يف بطنها فاختصما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيها فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن دية ما 
يف بطنها غرة عبد أو أمة فقال ويل املرأة اليت غرمت كيف أغرم يا رسول اهللا من ال شرب وال أكل وال نطق وال 

لك يطل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا هذا من إخوان الكهان لفظ حديثهما سواء إال أن استهل فمثل ذ
  يف رواية الصفار عن بن مسافر رواه البخاري يف الصحيح عن سعيد بن عفري 

بن منصور أخربنا عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد  - ١٦١٨٣
اقتتلت امرأتان من : الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

هذيل فرمت إحدامها األخرى حبجر فأصابت بطنها فقتلتها وألقت جنينا فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
و أمة قال فقال قائل كيف نعقل من ال يأكل وال يشرب وال نطق بديتها على عاقلة األخرى ويف اجلنني غرة عبد أ

وال استهل فمثل ذلك يطل فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم كما زعم أبو هريرة هذا من إخوان الكهان رواه مسلم 
  يف الصحيح عن عبد بن محيد عن عبد الرزاق 



قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو  - ١٦١٨٤
أمحد بن حممد بن عيسى الربيت ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا الليث ح وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ 

هللا احلافظ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك وبن ملحان قاال ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث ح وأخربنا أبو عبد ا
أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بن شهاب عن بن املسيب عن أيب 

قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف جنني امرأة من بين حليان بغرة عبد أو أمة مث إن املرأة اليت : هريرة أنه قال 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأن مرياثها لبنيها وزوجها وأن العقل على  قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول

عصبتها لفظ حديث قتيبة ويف رواية بن بكري يف جنني امرأة من بين كنانة سقط ميتا ويف رواية الطيالسي أن امرأة 
ملرأة غرة من بين حليان ضربت أخرى كانت حامال فأملصت فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف إمالص ا

عبد أو أمة قال فتوفيت املرأة اليت كان عليها العقل فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأن العقل على عصبتها 
  وأن مرياثها لزوجها وبنيها رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف وقتيبة ورواه مسلم عن قتيبة 

زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي وأبو - ١٦١٨٥
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك بن أنس عن بن شهاب عن بن املسيب 

ال قضى يف اجلنني يقتل يف بطن أمه بغرة عبد أو وليدة فقال الذي قضى عليه كيف أغرم ما ال شرب وال أكل و
نطق وال استهل ومثل ذلك يطل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا هذا من إخوان الكهان رواه البخاري 

  يف الصحيح عن قتيبة عن مالك هكذا مرسال 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو أمحد محزة بن حممد بن العباس ثنا  - ١٦١٨٦
:  بن روح ثنا عثمان بن عمر ثنا يونس عن الزهري عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة عن أيب هريرة قال عبد اهللا

اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحدامها األخرى فقتلتها وما يف بطنها فاختصموا يف الدية إىل النيب صلى اهللا عليه و 
قلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال محل بن نابغة سلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة وقضى بديتها على عا

اهلذيل كيف أغرم من ال شرب وال أكل وال نطق وال استهل فمثل ذلك يطل فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إن 
هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث بن وهب عن 

  يونس بن يزيد كما مضى 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قالوا ثنا أبو العباس  - ١٦١٨٧
حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن عمرو بن دينار وبن طاوس عن طاوس أن عمر 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم يف اجلنني شيئا فقام محل بن مالك قال اذكر اهللا امرأ مسع من ا: بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
بن النابغة فقال كنت بني جارتني يل يعين ضرتني فضربت إحدامها األخرى مبسطح فألقت جنينا ميتا فقضى فيه 
وضع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بغرة فقال عمر رضي اهللا عنه لو مل نسمع هذا لقضينا فيه بغري هذا وقال يف م

آخر عن عمرو وحده وقال يف احلديث فقال عمر رضي اهللا عنه إن كدنا أن نقضي يف مثل هذا برأينا وقد روينا 
  موصوال عن بن جريج عن عمرو بن دينار 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن مسعود املصيصي ثنا أبو  - ١٦١٨٨
سأل عن : خربين عمرو بن دينار مسع طاوسا عن بن عباس عن عمر رضي اهللا عنهما أنه عاصم عن بن جريج أ



قضية النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك فقام محل بن مالك بن النابغة فقال كنت بني امرأتني فضربت إحدامها 
وأن تقتل كذا قال وأن األخرى مبسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف جنينها بغرة 

  تقتل يعين املرأة القاتلة مث شك فيه عمرو بن دينار واحملفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أيب شيبة  - ١٦١٨٩
ن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ وكيع ثنا هشام بن عروة ثنا وكيع ح قال وأنبأ أبو الفضل ب
استشار عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف إمالص املرأة فقال املغرية بن شعبة : عن أبيه عن املسور بن خمرمة قال 

د معك فشهد حممد بن مسلمة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال ائتين مبن يشه
  رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا وهيب عن  - ١٦١٩٠
  لصحيح عن موسى بن إمساعيل مبعناه رواه البخاري يف ا: هشام عن أبيه عن املغرية عن عمر رضي اهللا عنه 

وحدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنبأ احلسن بن عمران القاضي هبراة ثنا أبو حامت  - ١٦١٩١
أن عمر رضي اهللا عنه سأل الناس : عبد اجلليل بن عبد الرمحن ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأ هشام بن عروة عن أبيه 

هللا عليه و سلم قضى يف السقط فقال املغرية بن شعبة أنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه من مسع رسول اهللا صلى ا
و سلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال ائت مبن يشهد معك على هذا فقال حممد بن مسلمة أنا أشهد على النيب 

ا وأخرجه من حديث زائدة صلى اهللا عليه و سلم مبثل هذا رواه البخاري يف الصحيح عن عبيد اهللا بن موسى هكذ
  عن هشام عن أبيه مسع املغرية بن شعبة 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ  - ١٦١٩٢
ا فضربتها ضربت امرأة ضرهت: جرير عن منصور عن إبراهيم النخعي عن عبيد بن نضيلة عن املغرية بن شعبة قال 

بعمود فسطاط فقتلتها وذا بطنها فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دية املقتولة على عصبة القاتلة وغرة ملا يف 
بطنها فقال رجل من عصبة القاتلة أنغرم بدية من ال أكل وال شرب وال صاح فاستهل فمثل ذلك يطل فقال رسول 

ب وجعل عليهم الدية رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن اهللا صلى اهللا عليه و سلم سجع كسجع األعرا
  إبراهيم 

أخربنا أبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي بالكوفة وأبو القاسم عبد الواحد بن حممد بن النجار  - ١٦١٩٣
مرو بن محاد املقرئ هبا أيضا قاال أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة ثنا ع

كانت امرأتان ضرتان فكان بينهما سخب فرمت إحدامها : عن أسباط عن مساك عن عكرمة عن بن عباس قال 
األخرى حبجر فأسقطت غالما قد نبت شعره ميتا وماتت املرأة فقضى على العاقلة الدية فقال عمها أهنا قد أسقطت 

كاذب إنه واهللا ما استهل وال عقل وال شرب وال أكل فمثله  يا رسول اهللا غالما قد نبت شعره فقال أبو القاتلة إنه
يطل فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أسجع اجلاهلية وكهانتها أرى يف الصيب غرة وقال بن عباس كان اسم 

   ٥٩إحدامها مليكة واألخرى أم غطيف 



  باب من قال يف الغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل أو كذا وكذا من الشاء وليس

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا إبراهيم بن موسى الرازي ثنا  - ١٦١٩٤مبحفوظ 
قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عيسى هو بن يونس عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال 

وي هذا احلديث عن حممد بن عمر ومحاد بن سلمة وخالد يف اجلنني بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل قال أبو داود ر
بن عبد اهللا مل يذكرا فرسا وال بغال قال الشيخ الفقيه رمحه اهللا ومل يذكره أيضا الزهري عن أيب سلمة وسعيد بن 

  املسيب 

إسحاق بن  أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن إمساعيل الفارسي ثنا - ١٦١٩٥
أن عمر رضي اهللا عنه استشار فذكر احلديث : إبراهيم بن عباد ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن بن طاوس عن أبيه 

قال فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالدية يف املرأة ويف اجلنني بغرة عبد أو أمة أو فرس كذا رواه مرسال 
  طاوس  ورواه عمرو بن دينار عن طاوس فجعله من قول

أخربناه أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  - ١٦١٩٦
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه سأل الناس : سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس 
  سلم يف اجلنني غرة وقال طاوس الفرس غرة عن اجلنني فذكر احلديث قال فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عباس بن عبد العظيم ثنا عبيد اهللا بن  - ١٦١٩٧
أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت فرفع ذلك إىل رسول : موسى ثنا يوسف بن صهيب عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه 

 عليه و سلم فجعل يف ولدها مخسمائة شاة وهنى يومئذ عن اخلذف قال أبو داود كذا احلديث مخسمائة اهللا صلى اهللا
والصواب مائة شاة قال الشيخ الفقيه رمحه اهللا وروى عن بن سريين وأيب قالبة وأيب املليح عن النيب صلى اهللا عليه 

مائة من الشاء وهذا مرسل وروى ذلك عن أيب و سلم يف هذه القصة قالوا وقضى يف اجلنني غرة عبد أو أمة أو 
املليح عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال أنه قال فيه غرة عبد أو أمة أو عشرون ومائة شاة وإسناده ضعيف 

   ٦٠واهللا أعلم 

  باب ما جاء يف الكفارة يف اجلنني وغري ذلك قال اهللا تعاىل فتحرير رقبة

عيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن أخربنا أبو س - ١٦١٩٨مؤمنة 
يف رجل ضرب امرأته أو سريته فطرحت ما يف بطنها قال بن شهاب : وهب أخربين مالك بن أنس عن بن شهاب 

  يف ولدها غرة وعليه كفارة 

رأة ضربت فأسقطت ثالثة قال بن قال وثنا عبد اهللا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب يف ام - ١٦١٩٩
يف امرأة : شهاب نرى يف كل واحد منهم غرة ونرى يف كل جنني قد تبني أنه حبل غرة قال يونس وقال بن شهاب 

حامل ضرهبا رجل فماتت وهي حامل قال فيها دية املرأة وليس حلملها معها إذا هلك هبالكها دية وال نعلم سبق 
  بن املنذر الكفارة يف اجلنني عن عطاء واحلسن والنخعي فيها قضاء وقال ذلك مالك وحكى 



أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن يوسف الرفاء أنبأ عثمان بن حممد بن بشر ثنا إمساعيل بن إسحاق  - ١٦٢٠٠
املرأة  كانوا يقولون يف الرجل يضرب: ثنا بن أيب أويس ثنا بن أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء التابعني من أهل املدينة 

فتطرح جنينها إن سقط ميتا ففيه الغرة وإن سقط حيا فمات ففيه الدية كاملة وكانوا يقولون من قتل امرأة حامال 
  فال عقل ملا يف بطنها يكون عقل املقتولة وال جنني يف بطنها 

ته قال إذا وقع السقط حيا كملت دي: وروينا عن حجاج بن أرطأة عن مكحول عن زيد بن ثابت  - ١٦٢٠١
  استهل أو مل يستهل وهو فيما أخربت عن زاهر عن البغوي عن أمحد عن العباد بن العوام عن حجاج وفيه انقطاع 

وروى يف الكفارة ما أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أبو عبد اهللا بن الصباح أمحد  - ١٦٢٠٢
نبأ إسرائيل عن مساك بن حرب عن النعمان بن بشري عن عمر بن بن حممد ثنا حممد بن مهدي اآليلي ثنا عبد الرزاق أ

جاء قيس بن عاصم التميمي إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أين وأدت يف : اخلطاب رضي اهللا عنه قال 
  اجلاهلية مثان بنات فقال أعتق عن كل واحدة منهن نسمة وهلذا شاهد من وجه آخر 

احلافظ قراءة أنبأ أبو احلسن علي بن حممد بن عقبة الشيباين بالكوفة أنبأ اهليثم بن وأخربنا أبو عبد اهللا  - ١٦٢٠٣
خالد ثنا أبو نعيم ثنا قيس عن األغر بن الصباح عن خليفة بن حصني عن قيس بن عاصم أنه قدم على رسول اهللا 

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه  أين وأدت اثين عشر أو ثالث عشرة بنتا يل يف اجلاهلية: صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  و سلم أعتق عددهن نسما 

أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا حممد بن أمحد بن زهري ثنا عبد اهللا بن هاشم ثنا وكيع  - ١٦٢٠٤
 أن عمر رضي اهللا عنه صاح بامرأة فأسقطت فأعتق عمر رضي اهللا عنه: عن سفيان عن ليث عن شهر بن حوشب 

   ٦١غرة إسناده منقطع 

  باب ما جاء يف تقدير الغرة عن بعض الفقهاء

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب حدثين مالك  - ١٦٢٠٥
سمائة دينار أو ستة أنه بلغه أن الغرة تقوم مخسني دينارا أو ستمائة درهم ودية املرأة مخ: وحيىي بن أيوب عن ربيعة 

آالف درهم ودية جنينها عشر ديتها قال مالك فنرى أن جنني األمة عشر قيمة أمه وروي عن عمر بن اخلطاب 
  رضي اهللا عنه بإسناد منقطع أنه قوم الغرة مخسني دينارا 

بن أيب شيبة ثنا  أنبأنيه أبو عبد اهللا احلافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر - ١٦٢٠٦
   ٦٢أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قوم الغرة مخسني دينارا : إمساعيل بن عياش عن زيد بن أسلم 

  باب جنني األمة فيه عشر قيمة أمه ال فرق بني أن يكون ذكرا أو أنثى

عي رمحه اهللا وملا رواه الشافعي رمحة اهللا عليه عن سعيد بن املسيب واحلسن البصري وإبراهيم النخعي قال الشاف
قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف جنني احلرة بغرة ومل يذكر عنه أنه سأل عن اجلنني أذكر هو أم أنثى وكان 



اجلنني هو احلمل فلما كان احلمل واحدا فسواء كان ذكرا أو أنثى يعين فهكذا جنني األمة أخربناه أبو سعيد ثنا أبو 
   ٦٥أ الشافعي رمحه اهللا فذكره العباس أنبأ الربيع قال أنب

  كتاب القسامة

 )١   

  باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بإميان املدعى

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك  - ١٦٢٠٧
بن احلسن املهرجاين العدل أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا بن أنس عن ح وأخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد 

حممد بن إبراهيم العبدي ثنا حيىي بن بكري ثنا مالك حدثين أبو ليلى بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن سهل عن سهل بن 
أن عبد اهللا بن : ه أيب حثمة أنه أخربه رجال من كرباء قومه ويف رواية الشافعي أنه أخربه هو ورجال من كرباء قوم

سهل وحميصة خرجا خيرب من جهد أصاهبما فتفرقا يف حوائجهما فأتى حميصة فأخرب أن عبد اهللا بن سهل قد قتل 
وطرح يف فقري أو عني فأتى يهود فقال أنتم واهللا قتلتموه فقالوا واهللا ما قتلناه فأقبل حىت قدم على قومه فذكر ذلك 

كرب منه وعبد الرمحن بن سهل أخو املقتول فذهب حميصة يتكلم وهو الذي كان هلم فأقبل هو وأخوه حويصة وهو أ
خبيرب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حمليصة كرب كرب يريد السن فتكلم حويصة مث تكلم حميصة فقال رسول 

صلى اهللا عليه و سلم  اهللا صلى اهللا عليه و سلم إما أن يداوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا حبرب فكتب إليهم رسول اهللا
يف ذلك فكتبوا إنا واهللا ما قتلناه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلويصة وحميصة وعبد الرمحن حتلفون 

وتستحقون دم صاحبكم قالوا ال قال فتحلف يهود قالوا ال ليسوا مبسلمني قال فوداه رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
قة حىت أدخلت عليهم الدار فقال سهل لقد ركضتين منها ناقة محراء لفظ حديث سلم من عنده فبعث إليهم مبائة نا

الشافعي رمحه اهللا رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف وإمساعيل عن مالك وقال يف إسناده كما قال 
ه مسلم عن الشافعي أنه أخربه هو ورجال من كرباء قومه وكذلك قاله بن وهب ومعن وغريمها عن مالك وأخرج

  إسحاق بن منصور عن بشر بن عمر عن مالك وقال يف إسناده كما قال بن بكري أنه أخربه عن رجل من كرباء قومه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد  - ١٦٢٠٨
أن عبد اهللا بن سهل : سعيد عن بشري بن يسار عن سهل بن أيب حثمة  الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي عن حيىي بن

وحميصة بن مسعود خرجا إىل خيرب فتفرقا حلاجتهما فقتل عبد اهللا بن سهل فانطلق هو وعبد الرمحن أخو املقتول 
 صلى اهللا وحويصة بن مسعود إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكروا له قتل عبد اهللا بن سهل فقال رسول اهللا

عليه و سلم حتلفون مخسني ميينا وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم فقالوا يا رسول اهللا مل نشهد ومل حنضر فقال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفتربئكم يهود خبمسني ميينا قالوا يا رسول اهللا كيف نقبل إميان قوم كفار فزعم أن 

ده قال بشري بن يسار قال سهل لقد ركضتين فريضة من تلك الفرائض يف النيب صلى اهللا عليه و سلم عقله من عن
  مربد لنا رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن مثىن عن عبد الوهاب 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن شاذان وأمحد بن سلمة قاال ثنا  - ١٦٢٠٩
حيىي بن سعيد عن بشري بن يسار عن سهل بن أيب حثمة قال حيىي وحسبته قال وعن  قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن

خرج عبد اهللا بن سهل بن زيد وحميصة بن مسعود بن زيد حىت إذا كانا خبيرب تفرقا يف : رافع بن خديج أهنما قاال 
صلى اهللا عليه و سلم هو  بعض ما هنالك مث إذا حميصة جيد عبد اهللا بن سهل قتيال فدفنه مث أقبل إىل رسول اهللا

وحويصة بن مسعود وعبد الرمحن بن سهل وكان أصغر القوم فذهب عبد الرمحن ليتكلم قبل صاحبيه فقال له 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كرب للكرب يف السن فصمت وتكلم صاحباه مث تكلم معهما فذكروا لرسول اهللا 

فقال هلم أحتلفون مخسني ميينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم قالوا صلى اهللا عليه و سلم مقتل عبد اهللا بن سهل 
وكيف حنلف ومل نشهد قال فتربئكم اليهود خبمسني ميينا قالوا وكيف نقبل أميان كفار فلما رأى ذلك رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم أعطى عقله رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد وقال البخاري وقال الليث 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو املثىن ثنا مسدد ح قال وأخربين أبو  - ١٦٢١٠
الوليد ثنا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف ثنا عبيد اهللا القواريري قاال ثنا بشر بن املفضل ثنا حيىي بن سعيد 

انطلق عبد اهللا بن سهل وحميصة بن مسعود بن زيد إىل : قال األنصاري عن بشري بن يسار عن سهل بن أيب حثمة 
خيرب وهو يومئذ صلح فتفرقا يف حوائجهما فأتى حميصة على عبد اهللا بن سهل وهو يتشحط يف دمه قتيال فدفنه مث 
 قدم املدينة فانطلق عبد الرمحن بن سهل وحميصة وحويصة ابنا مسعود إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذهب

عبد الرمحن يتكلم فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كرب الكرب وهو أحدث القوم فسكت فتكلما فقال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحتلفون مخسني ميينا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم فقالوا يا رسول اهللا كيف 

ل اهللا كيف نأخذ أميان قوم كفار قال فعقله رسول حنلف ومل نشهد ومل نر قال فتربئكم يهود خبمسني فقالوا يا رسو
اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عنده لفظ حديث مسدد رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن عبيد 

  اهللا القواريري 

سحاق أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا إمساعيل بن إ - ١٦٢١١
القاضي ثنا سليمان بن حرب ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبيد اهللا بن عمر 

بن ميسرة وحممد بن عبيد املعىن قالوا ثنا محاد بن زيد عن حيىي بن سعيد عن بشري بن يسار عن سهل بن أيب حثمة 
هللا بن سهل انطلقا قبل خيرب فتفرقا يف النخل فقتل عبد اهللا بن سهل أن حميصة بن مسعود وعبد ا: ورافع بن خديج 

فاهتموا اليهود فجاء أخوه عبد الرمحن بن سهل وابنا عمه حويصة وحميصة فأتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم فتكلم 
ليبدأ األكرب عبد الرمحن يف أمر أخيه وهو أصغرهم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الكرب الكرب أو قال 

فتكلما يف أمر صاحبهما فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقسم مخسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته 
قالوا أمر مل نشهده كيف حنلف قال فتربئكم يهود بإميان مخسني منهم قالوا يا رسول اهللا قوم كفار قال فوداه رسول 

ل دخلت مربدا هلم يوما فركضتين ناقة من تلك اإلبل ركضة برجلها هذا اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قبله قال سه
أو حنوه لفظ حديث الروذباري ويف رواية أيب عبد اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استحقوا صاحبكم أو 

لباقي مبعناه رواه قال قتيلكم بإميان مخسني منكم قالوا أمر مل نشهده قال فتربئكم يهود بإميان مخسني منهم وذكر ا
البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب ورواه مسلم عن القواريري عبيد اهللا بن عمر هكذا رواه محاد بن زيد 
يقسم مخسون منكم على رجل ورواية اجلماعة كما مضى والعدد أوىل باحلفظ من الواحد وأخرجه أيضا مسلم بن 



عن حيىي بن سعيد عن بشري بن يسار أنه ذكره ومل يذكرا احلجاج من حديث سليمان بن بالل وهشيم بن بشري 
  سهال وال رافعا وكذلك رواه مالك عن حيىي بن سعيد 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن أيب  - ١٦٢١٢
ين حارثة األنصاريني أخربه وكان شيخا كبريا فقيها أن بشري بن يسار موىل ب: أويس حدثين أيب عن حيىي بن سعيد 

وكان قد أدرك من أهل داره من بين حارثة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم رجاال منهم رافع بن خديج 
وسهل بن أيب حثمة وسويد بن النعمان حدثوه أن القسامة كانت فيهم يف بين حارثة بن احلارث يف رجل من 

اهللا بن سهل قتل خبيرب وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال هلم حتلفون مخسني فتستحقون األنصار يدعى عبد 
قاتلكم أو قال صاحبكم قالوا يا رسول اهللا ما شهدنا وال حضرنا فزعم بشري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  اجلماعة يف لفظه  قال هلم فتربئكم يهود خبمسني فذكره ورواه سفيان بن عيينة عن حيىي فخالف

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان حدثين  - ١٦٢١٣
وجد عبد اهللا بن سهل قتيال يف قليب من قلب خيرب : حيىي بن سعيد مسع بشري بن يسار عن سهل بن أيب حثمة قال 

حويصة وحميصة فذهب عبد الرمحن يتكلم عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فجاء أخوه عبد الرمحن بن سهل وعماه 
فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم الكرب الكرب فتكلم أحد عميه الكبري منهما إما حويصة وإما حميصة فقال يا رسول 

م يهود خبمسني ميينا اهللا إنا وجدنا عبد اهللا قتيال يف قليب من قلب خيرب فذكر يهود وعداوهتم وشرهم قال أفتربئك
حيلفون أهنم مل يقتلوه قالوا وكيف نرضى بإمياهنم وهم مشركون قال فيقسم منكم مخسون أهنم قتلوه قالوا وكيف 

نقسم على ما مل نره قال فوداه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عنده رواه مسلم عن عمرو بن حممد الناقد عن 
  به على رواية اجلماعة سفيان إال أنه مل يسق متنه وأحال 

رواه الشافعي عن بن عيينة عقيب : ويذكر عن سفيان بن عيينة ما دل على أنه مل يتقنه إتقان هؤالء  - ١٦٢١٤
حديث الثقفي مث قال إال أن بن عيينة كان ال يثبت أقدم النيب صلى اهللا عليه و سلم األنصاريني يف األميان أو يهود 

نصاريني فيقول فهو ذاك أو ما أشبه هذا أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس أنبأ فيقال يف احلديث أنه قدم األ
الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان فذكره ورواه حممد بن إسحاق بن يسار عن الزهري وبشري بن أيب كيسان عن سهل 

  بن أيب حثمة حنو رواية اجلماعة يف البداية بإميان املدعني 

احلديث الذي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا وأما  - ١٦٢١٥
أبو نعيم ح وأخربنا أبو احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا سعيد ح 

بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا بن أيب  وأخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب البسطامي أنبأ أبو
أن رجال من األنصار يقال له سهل بن أيب : شيبة ثنا أبو نعيم عن سعيد بن عبيد الطائي عن بشري بن يسار زعم 

 حثمة أخربه أن نفرا من قومه انطلقوا إىل خيرب فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيال فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم
صاحبنا قالوا ما قتلنا وال علمنا قال فانطلقوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا يا نيب اهللا انطلقنا إىل خيرب 
فوجدنا أحدنا قتيال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الكرب الكرب فقال هلم تأتون بالبينة على من قتل قالوا ما 

ال نرضى بأميان اليهود وكره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يبطل دمه فوداه لنا بينة قال فيحلفون لكم قالوا 
مائة من اإلبل لفظ حديث القطان ويف رواية غريه فوداه مبائة من إبل الصدقة رواه البخاري يف الصحيح عن أيب 



ته رواية حيىي بن سعيد قال نعيم وأخرجه مسلم من حديث بن منري عن سعيد دون سياقه متنه وإمنا مل يسق متنه ملخالف
مسلم بن احلجاج يف مجلة ما قال يف هذه الرواية وغري مشكل على من عقل التمييز من احلفاظ أن حيىي بن سعيد 

أحفظ من سعيد بن عبيد وأرفع منه شأنا يف طريق العلم وأسبابه فهو أوىل باحلفظ منه قال الشيخ وإن صحت رواية 
بن سعيد عن بشري بن يسار ألنه قد يريد بالبينة األميان مع اللوث كما فسره حيىي  سعيد فهي ال ختالف رواية حيىي

بن سعيد وقد يطالبهم بالبينة كما يف هذه الرواية مث يعرض عليهم األميان مع وجود اللوث كما يف رواية حيىي بن 
  سعيد مث يردها على املدعي عليهم عند نكول املدعني كما يف الروايتني 

أما احلديث الذي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن و - ١٦٢١٦
يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق حدثين حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي عن عبد 

وأمي اهللا ما كان سهل بأكثر علما منه : يم حارثة قال بن إبراه]  ١٢١ص [ الرمحن بن جبيد بن قيظي أخي بين 
ولكنه كان أسن منه إنه قال له واهللا ما هكذا كان الشان ولكن سهل أوهم ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
احلفوا على ما ال علم لكم به ولكنه كتب إىل يهود خيرب حني كلمته األنصار أنه وجد فيكم قتيل بني أبياتكم فدوه 

  إليه حيلفون باهللا ما قتلوه وال يعلمون له قاتال فوداه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عنده  فكتبوا

فقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي قال ومن كتاب عمر بن حبيب  - ١٦٢١٧
ما منعك أن تأخذ حبديث بن جبيد قال ال أعلم  فذكر هذا احلديث قال الشافعي فقال يل قائل: عن حممد بن إسحاق 

بن جبيد مسع من النيب صلى اهللا عليه و سلم وإن مل يكن مسع من النيب صلى اهللا عليه و سلم فهو مرسل ولسنا وال 
إياك نثبت املرسل وقد علمت سهال صحب النيب صلى اهللا عليه و سلم ومسع منه وساق احلديث سياقا ال يشبه إال 

أخذت به ملا وصفت قال فما منعك أن تأخذ حبديث بن شهاب قلت مرسل والقتيل أنصاري واألنصاريون االثبات ف
بالعناية أوىل بالعلم به من غريهم إذا كان كل ثقة وكل عندنا بنعمة اهللا ثقة قال الشيخ رمحه اهللا وكأنه عين حبديث 

  بن شهاب الزهري احلديث الذي 

ري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا احلسن بن علي ثنا عبد الرزاق أنبأ أخربناه أبو علي الروذبا - ١٦٢١٨
أن النيب صلى اهللا عليه : معمر عن الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن وسليمان بن يسار عن رجال من األنصار 
لف على الغيب يا و سلم قال ليهود وبدأ هبم حيلف منكم مخسون رجال فأبوا فقال لألنصار استحقوا فقالوا حن

رسول اهللا فجعلها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على يهود ألنه وجد بني أظهرهم وهذا مرسل بترك تسمية 
الذين حدثومها وهو خيالف احلديث املتصل يف البداية بالقسامة ويف إعطاء الدية وللثابت عن النيب صلى اهللا عليه و 

  ريج وغريه يف لفظه سلم أنه وداه من عنده وقد خالفه بن ج

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو احلريي ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا حممد بن رافع ثنا عبد  - ١٦٢١٩
الرزاق حدثين بن جريج أخربين بن شهاب أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن وسليمان بن يسار عن رجل من 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقر القسامة على ما كانت عليه يف  أن رسول: أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 
اجلاهلية فقضى هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني ناس من األنصار يف قتيل ادعوه على اليهود رواه مسلم يف 

الصحيح عن حممد بن رافع وأخرجه أيضا من حديث صاحل بن كيسان ويونس بن يزيد عن بن شهاب إال أن 
  يونس خمتصر  حديث



ورواه عقيل كما أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا بن ملحان ثنا حيىي هو بن بكري أنبأ  - ١٦٢٢٠
الليث عن عقيل عن بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن وسليمان بن يسار عن أناس من أصحاب رسول اهللا 

اهلية قسامة الدم فأقرها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على ما أن القسامة كانت يف اجل: صلى اهللا عليه و سلم 
كانت عليه يف اجلاهلية وقضى هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني أناس من األنصار من بين حارثة ادعوا على 

  اليهود ورواه حيىي بن أيوب عن عقيل وغريه 

ن داود الرزاز ببغداد أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا كما أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد ب - ١٦٢٢١
الشافعي ثنا عبيد بن عبد الواحد ثنا بن أيب مرمي ثنا حيىي بن أيوب حدثين عقيل وقرة بن عبد الرمحن وبن جريج عن 

مضت السنة يف القسامة أن حيلف مخسني رجال مخسني ميينا فإن نكل : بن شهاب عن سعيد بن املسيب أنه قال 
  د منهم مل يعطوا الدم وهذا منقطع واح

واحتج أصحابنا مبا أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ علي بن حممد  - ١٦٢٢٢
املصري ثنا عبدة بن سليمان ثنا مطرف بن عبد اهللا ثنا الزجني عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

  البينة على من ادعى واليمني على من أنكر إال يف القسامة : عليه و سلم قال أن رسول اهللا صلى اهللا 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا بشر بن احلكم ثنا مسلم  - ١٦٢٢٣
  مبثله : بن خالد وهو الزجني فذكره 

د بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن سليمان ثنا وأما احلديث الذي أخربنا علي بن أمح - ١٦٢٢٤
عاصم بن يوسف الريبوعي يف بين حرام ثنا سالم بن سليم أبو األحوص عن الكليب عن أيب صاحل عن بن عباس قال 

نهم وجد رجل من األنصار قتيال يف دالية ناس من اليهود فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إليهم فأخذ م: 
مخسني رجال من خيارهم فاستحلفهم باهللا ما قتلنا وال علمنا قاتال وجعل عليهم الدية فقالوا لقد قضى مبا قضى فينا 

  نبينا موسى عليه السالم فهذا ال حيتج به الكليب متروك وأبو صاحل هذا ضعيف 

حاق ثنا علي ح وأخربنا أبو أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إس - ١٦٢٢٥
عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر احلفيد ثنا هارون بن عبد الصمد ثنا علي بن املديين قال مسعت حيىي بن سعيد حيدث عن 

  قال يل أبو صاحل كل ما حدثتك به كذب : سفيان قال قال يل الكليب 

ل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن وأما األثر الذي أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفض - ١٦٢٢٦
أن قتيال وجد يف خربة وادعة مهدان فرفع إىل عمر بن : منصور ثنا أبو عوانة عن مغرية عن عامر يعين الشعيب 

اخلطاب رضي اهللا عنه فأحلفهم مخسني ميينا ما قتلنا وال علمنا قاتال مث غرمهم الدية مث قال يا معشر مهدان حقنتم 
  بأميانكم فما يبطل دم هذا الرجل املسلم  دماءكم

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي ثنا سفيان عن  - ١٦٢٢٧
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كتب يف قتيل وجد بني خيوان ووادعة أن يقاس ما بني : منصور عن الشعيب 



أيهما كان أقرب أخرج إليهم منهم مخسني رجال حىت يوافوه مكة فأدخلهم احلجر فأحلفهم مث قضى القريتني فإىل 
عليهم بالدية فقالوا ما وقت أموالنا أمياننا وال أمياننا أموالنا قال عمر رضي اهللا عنه كذلك األمر قال الشافعي وقال 

هللا عنه حقنتم بأميانكم دماءكم وال يطل دم غري سفيان عن عاصم األحول عن الشعيب قال عمر بن اخلطاب رضي ا
مسلم فقد ذكر الشافعي رمحه اهللا يف اجلواب عنه ما خيالفون عمر رضي اهللا عنه يف هذه القصة من األحكام مث قيل 
له الثابت هو عندك قال ال إمنا رواه الشعيب عن احلارث األعور واحلارث جمهول وحنن نروي عن رسول اهللا صلى 

سلم باإلسناد الثابت أنه بدأ باملدعني فلما مل حيلفوا قال فتربئكم يهود خبمسني ميينا وإذ قال تربئكم فال  اهللا عليه و
يكون عليهم غرامة وملا مل يقبل األنصاريون أمياهنم وداه النيب صلى اهللا عليه و سلم ومل جيعل على يهود مع وجود 

العلم عن جرير عن مغرية عن الشعيب قال حارث األعور كان  القتيل بني أظهرهم شيئا قال الربيع أخربين بعض أهل
كذابا وروى عن جمالد عن الشعيب عن مسروق عن عمر رضي اهللا عنه وجمالد غري حمتج به وروى عن مطرف عن 

أيب إسحاق عن احلارث بن األزمع عن عمر وأبو إسحاق مل يسمع من احلارث بن األزمع قال علي بن املديين عن أيب 
شعبة قال مسعت أبا إسحاق حيدث حديث احلارث بن األزمع أن قتيال وجد بني وادعة وخيوان فقلت يا أبا  زيد عن

إسحاق من حدثك قال حدثين جمالد عن الشعيب عن احلارث بن األزمع فعادت رواية أيب إسحاق إىل حديث جمالد 
  واختلف فيه على جمالد يف إسناده وجمالد غري حمتج به واهللا أعلم 

وأما احلديث الذي أخربين أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال أنبأ علي بن عمر  - ١٦٢٢٨
احلافظ ثنا حممد بن القاسم بن زكريا ثنا هشام بن يونس ثنا حممد بن يعلى عن عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان 

ي اهللا عنه حجته األخرية اليت مل حيج غريها ملا حج عمر رض: عن صفوان بن سليم عن سعيد بن املسيب أنه قال 
غودر رجل من املسلمني قتيال ببين وادعة فبعث إليهم عمر وذلك بعد ما قضى النسك وقال هلم هل علمتم هلذا 

القتيل قاتال منكم قال القوم ال فاستخرج منهم مخسني شيخا فأدخلهم احلطيم فاستحلفهم باهللا رب هذا البيت 
بلد احلرام ورب هذا الشهر احلرام إنكم مل تقتلوه وال علمتم له قاتال فحلفوا بذلك فلما حلفوا احلرام ورب هذا ال

قال أدوا دية مغلظة يف أسنان اإلبل أو من الدنانري والدراهم دية وثلثا فقال رجل منهم يقال له سنان يا أمري املؤمنني 
بيكم فأخذوا ديته دنانري دية وثلث دية قال علي عمر بن أما جتزيين مييين من مايل قال ال إمنا قضيت عليكم بقضاء ن

صبح متروك احلديث قال الشيخ رمحه اهللا رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم منكر وهو مع انقطاعه يف رواية من 
أمجعوا على تركه قال الشافعي واملوتصل أوىل أن يؤخذ به من املنقطع واألنصاريون أعلم حبديث صاحبهم من 

  هم قال الشافعي ويروى عن عمر رضي اهللا عنه أنه بدأ املدعى عليهم مث رد األميان على املدعني غري

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ١٦٢٢٩
ين سعد بن ليث أجرى فرسا فوطىء أن رجال من ب: مالك عن بن شهاب عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك 

على إصبع رجل من جهينة فنزى منها فمات فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه للذين ادعى عليهم أحتلفون باهللا 
مخسني ميينا ما مات منها فأبوا وحترجوا من األميان فقال لآلخرين احلفوا أنتم فأبوا فقضى عمر بن اخلطاب رضي 

   ٢السعديني  اهللا عنه بشطر الدية على

  باب ما روي يف القتيل يوجد بني قريتني وال يصح



أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا أبو إسرائيل عن  - ١٦٢٣٠
وجد أقرب أن قتيال وجد بني حيني فأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يقاس إىل أيهما أقرب ف: عطية عن أيب سعيد 

  إىل أحد احليني بشرب قال أبو سعيد كأين أنظر إىل شرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فألقى ديته عليهم 

وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي أنبأ الفضل بن احلباب ثنا أبو الوليد الطيالسي عن أيب  - ١٦٢٣١
   ٣ل عن عطية العويف وكالمها ال حيتج بروايتهما بنحوه تفرد به أبو إسرائي: إسرائيل املالئي 

  باب ما جاء يف القتل بالقسامة

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين اهليثم بن خلف ثنا إسحاق  - ١٦٢٣٢
مة أنه أخربه هو ورجال من ثنا معن ثنا مالك عن أيب ليلى بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن سهل عن سهل بن أيب حث

أن عبد اهللا بن سهل وحميصة خرجا إىل خيرب فذكر احلديث يف قتل عبد اهللا بن سهل وأن النيب صلى : كرباء قومه 
  اهللا عليه و سلم قال حتلفون وتستحقون دم صاحبكم 

بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد  - ١٦٢٣٣
اجلبار العطاردي ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق حدثين الزهري وبشري بن أيب كيسان موىل بين حارثة عن سهل 

أصيب عبد اهللا بن سهل خبيرب وكان خرج إليها يف أصحاب له ميتارون مترا فوجد يف عني قد : بن أيب حثمة قال 
بوه مث قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكروا له شأنه فتقدم كسرت عنقه مث ضرح عليه فأخذوه فغي

أخوه عبد الرمحن ومعه ابنا عمه حويصة وحميصة ابنا مسعود وكان عبد الرمحن أحدثهم سنا وكان صاحب الدم 
حويصة وكان ذا قدم القوم فلما تكلم قبل بين عمه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الكرب الكرب فتكلم 

وحميصة مث تكلم هو بعد فذكر لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قتل صاحبهم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم تسمون قاتلكم مث حتلفون عليه مخسني ميينا فنسلمه إليكم قالوا ما كنا حنلف على ما ال نعلم فقال رسول اهللا 

ينا ما قتلوه وال يعلمون له قاتال مث يربؤون من دمه فقالوا ما كنا صلى اهللا عليه و سلم فيحلفون باهللا لكم مخسني مي
لنقبل أميان يهود ما فيهم من الكفر أعظم من أن حيلفوا على إمث فوداه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عنده 

  مائة ناقة فقال سهل فواهللا ما أنسى بكرة منها محراء ضربتين برجلها وأنا أحورها 

ربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممود بن خالد وكثري بن عبيد قاال ثنا أخ - ١٦٢٣٤
الوليد ح قال أبو داود وحدثنا حممد بن الصباح بن سفيان أنبأ الوليد عن أيب عمرو عن عمرو بن شعيب عن رسول 

صر بن مالك ببحرة الرعاء على شط لية فقال القاتل أنه قتل بالقسامة رجال من بين ن: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
واملقتول منهم وقال أبو داود وهذا لفظ حممود ببحرة أقامه حممود وحده هذا منقطع وما قبله حمتمل الستحقاق 

  الدية فإهنا بالدم تستحق واهللا أعلم 

ة وعامر األحول عن أيب وروى أيضا أبو داود يف املراسيل عن موسى بن إمساعيل عن محاد عن قتاد - ١٦٢٣٥
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أقاد بالقسامة بالطائف وهو أيضا منقطع أخربناه حممد بن حممد أنبأ الفسوي : املغرية 

  ثنا اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره 



حممد  أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن يوسف الرفاء البغدادي خبسرو جرد أنبأ أبو عمرو عثمان بن - ١٦٢٣٦
بن بشر ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا إمساعيل بن أيب أويس وعيسى بن ميناء قاال ثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد أن أباه 

كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إىل قوهلم يعين من أهل املدينة يقولون يبدأ باليمني يف القسامة الذين : قال 
بهة اخلفية ما ال جييء خصماؤهم وحيث كان ذلك كانت القسامة هلم قال أبو جييئون من الشهادة على اللطخ والش

الزناد وأخربين خارجة بن زيد بن ثابت أن رجال من األنصار قتل وهو سكران رجال ضربه بشوبق ومل يكن على 
من فقهاء ذلك بينة قاطعة إال لطخ أو شبيه ذلك ويف الناس يومئذ من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و

الناس ما ال حيصى وما اختلف اثنان منهم أن حيلف والة املقتول ويقتلوا أو يستحيوا فحلفوا مخسني ميينا وقتلوا 
وكانوا خيربون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى بالقسامة ويروهنا للذين يأيت به من اللطخ والشبهة أقوى 

ني قتله احلاطبيون ويف غريه ورواه بن وهب عن بن أيب الزناد وزاد فيه مما يأيت به خصمه ورأوا ذلك يف الصهييب ح
  أن معاوية كتب إىل سعيد بن العاص إن كان ما ذكرنا له حقا أن حيلفنا على القاتل مث يسلمه إلينا 

عبد  أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين - ١٦٢٣٧
أن رجال من آل حاطب بن أيب بلتعة كانت بينه وبني رجل من آل : الرمحن بن أيب الزناد أن هشام بن عروة أخربه 

صهيب منازعة فذكر احلديث يف قتله قال فركب حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب إىل عبد امللك بن مروان يف ذلك 
ميان فطلب آل حاطب أن حيلفوا على اثنني ويقتلومها فقضى بالقسامة على ستة نفر من آل حاطب فثىن عليهم األ

فأىب عبد امللك إال أن حيلفوا على واحد فيقتلوه فحلفوا على الصهييب فقتلوه قال هشام فلم ينكر ذلك عروة ورأى 
أن قد أصيب فيه احلق وروينا فيه عن الزهري وربيعة ويذكر عن بن أيب مليكة عن عمر بن عبد العزيز وبن الزبري 

ما أقادا بالقسامة ويذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه رجع عن ذلك وقال إن وجد أصحابه بينة وإال فال يظلم أهن
   ٤الناس فإن هذا ال يقضي فيه إىل يوم القيامة 

  باب ترك القود بالقسامة

ن بن حرب ثنا أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل القاضي ثنا سليما - ١٦٢٣٨
قال كان أبو قالبة عند عمر بن عبد العزيز فسأهلم عن القسامة قالوا : محاد عن أيوب عن أيب رجاء موىل أيب قالبة 

أقاد هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأبو بكر وعمر واخللفاء رضي اهللا عنهم قال ما تقول يا أبا قالبة قال 
هد رجل من أهل محص على رجل من أهل دمشق أنه سرق ومل يروه عندك رؤوس األجناد وأشراف العرب ش

أكنت تقطعه قال ال قال شهد أربعة من أهل دمشق على رجل من أهل محص أنه زىن ومل يروه أكنت ترمجه قال ال 
بن  قال فهذا أشبه واهللا ما علمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قتل أحدا إال أن يقتل رجال فيقتل به قال عنبسة
سعيد فأين حديث العرنيني فقال أبو قالبة إياي حدثه أنس بن مالك حدثنا أنس بن مالك أن قوما من عكل أو 

عرينة قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاجتووا املدينة فأمر هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بلقاح 
ما صحوا قتلوا راعي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واستاقوا وأمرهم أن يشربوا من ألباهنا وأبواهلا فانطلقوا فل

النعم فبلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خربهم من أول النهار فبعث يف آثارهم فما ارتفع النهار حىت أتى هبم 
قون فال فأمر هبم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقطعت أيديهم وأرجلهم ومسرت أعينهم وألقوا يف احلرة يستس

يسقون حىت ماتوا فهؤالء قوم قتلوا وسرقوا وكفروا بعد إمياهنم فقال عنبسة سبحان اهللا فقال أبو قالبة أتتهمين يا 



عنبسة قال ال ولكن هذا اجلند ال يزال خبري ما أبقاك اهللا بني أظهرهم رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن 
  ن بن حرب خمتصرا حرب ورواه مسلم عن هارون احلمال عن سليما

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يوسف احلافظ حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا  - ١٦٢٣٩
إمساعيل بن علية ثنا حجاج بن أيب عثمان الصواف ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا أبو 

ثنا محيد بن مسعدة ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا احلجاج الصواف حدثين أبو رجاء موىل جعفر بن أيب خالد األصبهاين 
أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس فأذن هلم فدخلوا عليه فقال ما تقولون يف : أيب قالبة حدثين أبو قالبة 

قال ما تقول يا أبا قالبة ونصبين للناس  القسامة قال فاضب الناس قالوا نقول القود هبا حق قد أقادت هبا اخللفاء
قلت يا أمري املؤمنني عندك رؤوس األجناد وأشراف العرب أرأيت لو أن مخسني منهم شهدوا على رجل بدمشق 

حمصن أنه قد زىن مل يروه أكنت ترمجه قال ال قلت أفرأيت لو أن مخسني منهم شهدوا على رجل حبمص أنه سرق مل 
قلت فواهللا ما قتل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحدا قط إال يف إحدى ثالث خصال  يروه أكنت تقطعه قال ال

رجل قتل جبريرة نفسه يقتل أو رجل زىن بعد إحصان أو رجل حارب اهللا ورسوله وارتد عن اإلسالم قال فقال 
ر األعني ونبذهم يف القوم أو ليس قد حدث أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قطع يف السرق ومس

الشمس حىت ماتوا فقلت أنا أحدثكم حديث أنس بن مالك إياي حدث أنس بن مالك أن نفرا من عكل مثانية 
قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبايعوه على اإلسالم واستومخوا األرض وسقمت أجسامهم فشكوا 

رجون مع راعينا يف إبله فتصيبون من أبواهلا وألباهنا قالوا بلى ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أال خت
فخرجوا فشربوا من أبواهلا وألباهنا فصحوا وقتلوا الراعي واطردوا النعم فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مس حىت ماتوا فبعث يف آثارهم فأدركوا فجيء هبم فأمر هبم فقطعت أيديهم وأرجلهم ومسرت أعينهم ونبذوا يف الش
قلت وأي شيء أشد مما صنع هؤالء ارتدوا عن اإلسالم وقتلوا وسرقوا فقال عنبسة بن سعيد واهللا إن مسعت كاليوم 
قط قلت ترد على حديثي يا عنبسة فقال ال ولكن جئت باحلديث على وجهه واهللا ال يزال هذا اجلند خبري ما عاش 

نة من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل عليه نفر من األنصار هذا الشيخ بني أظهرهم قلت وقد كان يف هذا س
فتحدثوا عنده فخرج رجل منهم بني أيديهم فقتل فخرجوا بعده فإذا هم بصاحبهم يتشحط يف الدم فرجعوا إىل 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا يا رسول اهللا صاحبنا كان يتحدث معنا فخرج بني أيدينا فإذا حنن به 
يتشحط يف الدم فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال مبن تظنون أو من ترون قتله قالوا نرى أن اليهود 

قتلته فأرسل إىل اليهود فدعاهم فقال أنتم قتلتم هذا قالوا ال قال أترضون نفل مخسني من اليهود ما قتلوه فقالوا ما 
ن الدية بأميان مخسني منكم قالوا ما كنا لنحلف فوداه من عنده يبالون أن يقتلونا أمجعني مث ينفلون قال أفتستحقو

قلت وقد كانت هذيل خلعوا خليعا هلم يف اجلاهلية فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء فانتبه له رجل منهم فحذفه 
ال إهنم قد بالسيف فقتله فجاءت هذيل فأخذوا اليماين فرفعوه إىل عمر رضي اهللا عنه باملوسم وقالوا قتل صاحبنا فق

خلعوه فقال يقسم مخسون من هذيل ما خلعوا قال فأقسم منهم تسعة وأربعون رجال وقدم رجل منهم من الشام 
فسألوه أن يقسم فافتدى ميينه منهم بألف درهم فأدخلوا مكانه رجال آخر فدفعه إىل أخي املقتول فقرنت يده بيده 

بنخلة أخذهتم السماء فدخلوا يف غار يف اجلبل فاهنجم الغار  قال فانطلقا واخلمسون الذين أقسموا حىت إذا كانوا
على اخلمسني الذين أقسموا فماتوا مجيعا وأفلت القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل أخي املقتول فعاش حوال مث 

مات قلت وقد كان عبد امللك بن مروان أقاد رجال بالقسامة مث ندم بعد ما صنع فأمر باخلمسني الذين أقسموا 



فمحوا من الديوان وسريهم إىل الشام رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد وحديثه عن النيب صلى اهللا عليه 
  و سلم يف القتيل مرسل وكذلك عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف قصة اهلذيل 

ي ثنا علي بن احلسن ثنا أخربنا أبو بكر األردستاين أنبأ أبو نصر العراقي أنبأ سفيان بن حممد اجلوهر - ١٦٢٤٠
قال : عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن عبد الرمحن عن القاسم بن عبد الرمحن أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

  القسامة توجب العقل وال تشيط الدم هذا منقطع 

بو نعيم ثنا عبد أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن سالم ثنا أ - ١٦٢٤١
  القتل بالقسامة جاهلية : السالم عن يونس عن احلسن قال 

وفيما روى أبو داود يف املراسيل عن هارون بن زيد بن أيب الزرقاء عن أبيه عن حممد بن راشد عن  - ١٦٢٤٢
الفسوي ثنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يقض يف القسامة بقود أخربناه حممد بن حممد أنبأ : مكحول 

اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره وكذلك قاله عبيد اهللا بن عمر ومالك بن أنس فقيل ملالك فلم تقتلون أنتم هبا قال إنا 
   ٥ال نضع قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على اخلتل 

  باب ما جاء يف قسامة اجلاهلية

و جعفر أمحد بن عبيد بن إبراهيم بن حممد بن عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ من أصل كتابه أنبأ أب - ١٦٢٤٣
امللك األسدي احلافظ هبمذان سنة اثنتني وأربعني وثالث مائة ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا أبو معمر عبد اهللا بن عمرو 

إن : بن أيب احلجاج املنقري ثنا عبد الوارث بن سعيد ثنا قطن أبو اهليثم ثنا أبو يزيد عن عكرمة عن بن عباس قال 
أول قسامة كانت يف اجلاهلية لفينا بين هاشم كان رجل من بين هاشم استأجر رجال من قريش من فخذ أخرى 

فانطلق معه يف إبله فمر به رجل من بين هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فقال أعين بعقال أشد به عروة جوالقي ال 
وا عقلت اإلبل إال بعريا واحدا فقال الذي استأجره ما تنفر اإلبل قال فأعطاه عقاال فشد به عروة جوالقه فلما نزل

شأن هذا البعري مل يعقل من بني اإلبل قال ليس له عقال قال فأين عقاله قال مر يب رجل من بين هاشم قد انقطعت 
ان عروة جوالقه فاستعانين فقال اغثين بعقال أشد به عروة جوالقي ال تنفر اإلبل فأعطيته عقاله قال فحذفه بعصا ك

فيها أجله فمر به رجل من أهل اليمن قال أتشهد املوسم قال ال أشهد ورمبا شهدت قال هل أنت مبلغ عين رسالة 
مرة من الدهر قال نعم قال فكتب إذا أنت شهدت املوسم فناد يا آل قريش فإذا أجابوك فناد يا آل بين هاشم فإذا 

ال قال ومات املستأجر فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو أجابوك فسل عن أيب طالب فأخربه أن فالنا قتلين يف عق
طالب فقال ما فعل صاحبنا قال مرض فأحسنت القيام عليه مث مات فوليت دفنه فقال كان أهل ذاك منك فمكث 
حينا مث إن الرجل اليماين الذي كان أوصى إليه أن يبلغ عنه وايف املوسم فقال يا آل قريش قالوا هذه قريش قال يا 

بين هاشم قالوا هذه بنو هاشم قال أين أبو طالب قالوا هذا أبو طالب قال أمرين فالن أن أبلغك رسالة أن فالنا آل 
قتله يف عقال فأتاه أبو طالب فقال اختر منا إحدى ثالث إن شئت أن تؤدي مائة من اإلبل فإنك قتلت صاحبنا خبطأ 

لناك به قال فأتى قومه فذكر ذلك هلم فقالوا حنلف وإن شئت حلف مخسون من قومك إنك مل تقتله فإن أبيت قت
فأتت امرأة من بين هاشم كانت حتت رجل منهم قد ولدت له فقالت يا أبا طالب أحب أن جتيز ابين هذا برجل من 

اخلمسني وال تصرب ميينه حيث تصرب األميان ففعل فأتاه رجل منهم فقال يا أبا طالب أردت مخسني رجال أن حيلفوا 



ئة من اإلبل نصيب كل رجل بعريان فهذان بعريان فاقبلهما عين وال تصرب مييين حيث تصرب األميان قال مكان ما
فقبلهما وجاء مثانية وأربعون رجال فحلفوا فقال بن عباس فوالذي نفسي بيده ما حال احلول ومن الثمانية واألربعني 

  عني تطرف رواه البخاري يف الصحيح عن أيب معمر 

نا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو علي احلسني بن علي احلافظ أنبأ حممد بن احلسن بن قتيبة ثنا حرملة أخرب - ١٦٢٤٤
بن حيىي أنبأ بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن وسليمان بن يسار موىل ميمونة 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقر القسامة أن رس: عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم من األنصار 
على ما كانت عليه يف اجلاهلية رواه مسلم يف الصحيح عن حرملة وهذا كالم خرج خمرج اجلملة وإمنا أراد به يف 
عدد األميان فقد روينا يف هذا احلديث أنه قال وقضى هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني ناس من األنصار يف 

على اليهود وقد رويناه من أوجه صحيحة عن سهل بن أيب حثمة وغريه من األنصار كيف كان قضاؤه  قتيل ادعوه
   ٦بينهم فوجب املصري إليه واهللا أعلم 

  باب

روى أبو داود يف املراسيل عن حممد بن عبد اجلبار اهلمذاين ثنا موسى بن داود ثنا سالم بن مسكني  - ١٦٢٤٥
جارة فقتل بينهم قتيل فأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم حببسهم أخربناه أبو بكر اقتتل قوم باحل: عن احلسن قال 

   ٦٦حممد بن حممد أنبأ أبو احلسني الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره 

  مجاع أبواب كفارة القتل

 )١   

  باب ما جاء يف وجوب الكفارة يف أنواع قتل اخلطأ قال اهللا تبارك وتعاىل

كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أهله إال أن وما { 
يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية 

افظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احل - ١٦٢٤٦} مسلمة إىل أهله وحترير رقبة مؤمنة 
  من قوم عدو لكم يعين يف قوم عدو لكم : الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال 

قال جلأ قوم إىل خثعم فلما : أخربنا مروان بن معاوية عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم  - ١٦٢٤٧
فبلغ النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أعطوهم نصف العقل  غشيهم املسلمون استعصموا بالسجود فقتلوا بعضهم

لصالهتم مث قال عند ذلك إال أين بريء من كل مسلم مع مشرك قالوا مل يا رسول اهللا قال ال ترايا نارامها قال 
الشافعي إن كان هذا ثبت فأحسب النيب صلى اهللا عليه و سلم واهللا أعلم أعطى من أعطى منهم متطوعا وأعلمهم 

نه بريء من كل مسلم مع مشرك واهللا أعلم يف دار شرك ليعلمهم أن ال ديات هلم وال قود قال الشيخ الفقيه رمحه أ
  اهللا وقد روي هذا موصوال 



أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا  - ١٦٢٤٨
بعث رسول اهللا : و معاوية عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن جرير قال أمحد بن عبد اجلبار ثنا أب

صلى اهللا عليه و سلم سرية إىل خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و 
يا رسول اهللا ومل قال ال ترايا سلم فأمرهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم مقيم بني أظهر املشركني قالوا 

  نارامها 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا مقدام بن داود ثنا يوسف بن  - ١٦٢٤٩
أن رسول اهللا : عدي ثنا حفص بن غياث عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن جرير بن عبد اهللا 

بعثه إىل أناس من خثعم فاعتصموا بالسجود فقتلهم فوداهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى اهللا عليه و سلم 
  بنصف الدية مث قال أنا بريء من كل مسلم مع مشرك قوله فوداهم أظهر يف أنه أعطاه متطوعا 

عقوب ثنا أمحد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن ي - ١٦٢٥٠
عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق حدثين عبد الرمحن بن احلارث بن عبد اهللا بن عياش قال قال يل 

يف جدك عياش بن أيب } وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ { نزلت هذه اآلية : القاسم بن حممد بن أيب بكر 
ان يؤذيهم مبكة وهو على شركه فلما هاجر أصحاب رسول اهللا صلى ربيعة ويف احلارث بن زيد أخي بين معيص وك

اهللا عليه و سلم إىل املدينة أسلم احلارث ومل يعلموا بإسالمه فأقبل مهاجرا حىت إذا كان بظاهرة بين عمرو بن عوف 
ن ملؤمن أن يقتل لقيه عياش بن أيب ربيعة وال يظن إال أنه على شركه فعاله بالسيف حىت قتله فأنزل اهللا فيه وما كا

فتحرير رقبة مؤمنة يقول حترير رقبة مؤمنة وال } وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن { مؤمنا إال خطأ إىل قوله 
فتحرير رقبة { يرد الدية إىل أهل الشرك على قريش وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يقول من أهل الذمة 

  } مؤمنة ودية مسلمة إىل أهله 

خربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو اجلواب أ - ١٦٢٥١
ثنا عمار بن رزيق ثنا عطاء بن السائب عن أيب حيىي عن بن عباس يف قوله عز و جل وإن كان من قوم عدو لكم 

اهللا عليه و سلم فيسلم مث يرجع إىل قومه كان الرجل يأيت رسول اهللا صلى : وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة قال 
فيكون فيهم وهم مشركون فيصيبه املسلمون خطأ يف سرية أو غزاة فيعتق الرجل رقبة وإن كان من قوم بينكم 

وبينهم ميثاق فدية مسلمة إىل أهله وحترير رقبة مؤمنة قال يكون الرجل معاهدا وقومه أهل عهد فيسلم إليهم ديته 
رقبة ويف تفسري علي بن أيب طلحة عن بن عباس بنحو من هذا املعىن قال وإن كان من أهل وأعتق الذي أصابه 

  احلرب وهو مؤمن فقتله خطأ فعلى قاتله أن يكفر وال دية عليه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  - ١٦٢٥٢
} وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن { : و عامر عن إسرائيل عن مساك عن عكرمة عن بن عباس مرزوق ثنا أب

وإن كان من قوم بينكم وبينهم { قال يكون الرجل مؤمنا ويكون قومه كفارا فال دية له ولكن عتق رقبة مؤمنة 
   ٢} فدية مسلمة إىل أهله وحترير رقبة مؤمنة { قال عهد } ميثاق 

  يقتلون مسلما خطأ يف قتال املشركني يف غري دار احلرب أو باب املسلمني



أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي  - ١٦٢٥٣مريدين له بعينه حيسبونه من العدو 
هزم : ثنا الفريايب ثنا منجاب بن احلارث أنبأ علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

املشركون يوم أحد هزمية تعرف فيهم فصرخ إبليس أي عباد اهللا أخراكم فرجعت أوالهم فاجتلدت هي وأخراهم 
فنظر حذيفة بن اليمان فإذا هو بأبيه فقال أيب أيب فواهللا ما احنجزوا عنه حىت قتلوه فقال حذيفة غفر اهللا لكم قال 

 عز و جل رواه البخاري يف الصحيح عن فروة عن علي بن عروة فواهللا ما زالت يف حذيفة بقية خري حىت لقي اهللا
  مسهر 

أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن  - ١٦٢٥٤
موسى بن عقبة قال عتاب ثنا القاسم بن عبد اهللا بن املغرية ثنا بن أيب أويس ثنا إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه 

اليمان أبو حذيفة وامسه حسيل بن جبري حليف هلم من بين عبس أصابه املسلمون زعموا يف املعركة ال يدرون من 
أخطأ به : أصابه فتصدق حذيفة بدمه على من أصابه قال موسى بن عقبة قال بن شهاب قال عروة بن الزبري 

عدو وأن حذيفة ليقول أيب أيب فلم يفقهوا قوله حىت فرغوا منه قال املسلمون يومئذ فتوشقوه بأسيافهم حيسبونه من ال
  حذيفة يغفر اهللا لكم وهو أرحم الرامحني قال فوداه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وزادت حذيفة عنده خريا 

ا الربيع وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثن - ١٦٢٥٥
كان أبو حذيفة بن اليمان شيخا كبريا : بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مطرف عن معمر عن الزهري عن عروة قال 

فرفع يف اآلطام مع النساء يوم أحد فخرج يتعرض الشهادة فجاء من ناحية املشركني فابتدره املسلمون فتوشقوه 
احلرب حىت قتلوه فقال حذيفة يغفر اهللا لكم وهو أرحم  بأسيافهم وحذيفة يقول أيب أيب فال يسمعونه من شغل
  الرامحني فقضى النيب صلى اهللا عليه و سلم فيه بدية 

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري  - ١٦٢٥٦
وأما أبو حذيفة فاختلف عليه أسياف : لبيد قال عن بن إسحاق حدثين عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود بن 

املسلمني فقتلوه وال يعرفونه فقال حذيفة أيب أيب فقالوا واهللا إن عرفناه وصدقوا فقال حذيفة يغفر اهللا لكم وهو 
أرحم الرامحني فأراد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يديه فتصدق به حذيفة على املسلمني فزاده ذلك عند 

   ٣هللا صلى اهللا عليه و سلم رسول ا

  باب الكفارة يف قتل العمد قال الشافعي رمحه اهللا إذا وجبت الكفارة يف قتل

املؤمن يف دار احلرب ويف اخلطأ الذي وضع اهللا عز و جل فيه اإلمث كان العمد أوىل وقاسه على قتل الصيد 
وب ثنا أبو عتبة أمحد بن الفرج ثنا ضمرة بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعق - ١٦٢٥٧

أتينا واثلة بن األسقع فقلنا حدثنا حديثا مسعته من : ربيعة عن إبراهيم بن أيب عبلة عن الغريف بن الديلمي قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس بينك وبينه أحد قال أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف صاحب لنا قد 

  النار فقال اعتقوا عنه يعتق اهللا بكل عضو منه عضوا منه من النار أوجب 



وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن الفضل بن جابر ثنا  - ١٦٢٥٨
ورواه بن فذكره بنحوه إال أنه قال يف صاحب لنا قد أوجب النار بالقتل : احلكم بن موسى ثنا ضمرة بن ربيعة 

   ٤املبارك عن إبراهيم بن أيب عبلة 

  باب ما جاء يف إمث من قتل ذميا بغري جرم يوجب القتل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن عبد اهللا أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا أبو  - ١٦٢٥٩
من قتل : و قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معاوية عن احلسن بن عمرو عن جماهد عن عبد اهللا بن عمر

معاهدا بغري حق مل يرح رائحة اجلنة وأنه ليوجد رحيها من مسرية أربعني عاما رواه البخاري يف الصحيح عن قيس بن 
حفص عن عبد الواحد بن زياد عن احلسن بن عمرو وقد رواه مروان بن معاوية عن احلسن بن عمرو عن جماهد 

  بن أيب أمية عن عبد اهللا بن عمرو  عن جنادة

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو علي احلسني بن علي احلافظ أنبأ احلسني بن إدريس األنصاري ثنا  - ١٦٢٦٠
علي بن مسلم الطوسي ثنا مروان بن معاوية ثنا احلسن بن عمرو الفقيمي ثنا جماهد عن جنادة بن أيب أمية عن عبد 

من قتل قتيال من أهل الذمة مل يرح رائحة اجلنة : العاص قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  اهللا بن عمرو بن
  وأن رحيها يوجد من كذا وكذا 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد  - ١٦٢٦١
إن ريح اجلنة يوجد من : ن أيب بكرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الرزاق عن معمر عن قتادة عن احلسن ع

مسرية مائة عام وما من عبد يقتل نفسا معاهدة إال حرم اهللا عليه اجلنة ورائحتها أن جيدها قال أبو بكرة أصم اهللا 
   ٥أذين إن مل أكن مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول هذا 

  باب ال يرث القاتل

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر  - ١٦٢٦٢
بن نصر قال قرئ على بن وهب أخربك بن أيب ذئب عن بن شهاب عن بن املسيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  ال يرث قاتل من دية من قتل : سلم قال 

د بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر عن عبد اهللا بن وهب أخربنا أبو سعي - ١٦٢٦٣
بلغنا أن رجال من بين مدجل قتل ابنا له يقال له عرفجة فأمره عمر بن اخلطاب رضي : أنبأ يونس عن بن شهاب قال 

  اهللا عنه فأخرج ديته فأعطاها أخا للقتيل ألبيه وأمه 

علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي أخربنا أبو احلسن  - ١٦٢٦٤
أن رجال من كنانة يقال له قتادة أمر ابنا له ببعض : ثنا أبو الربيع ثنا هشيم ثنا حيىي بن سعيد عن عمرو بن شعيب 

عنه فقال ألقتلن قتادة األمر فأبطأ عليه فحذفه بالسيف فقطع رجله فمات فبلغ ذلك عمر بن اخلطاب رضي اهللا 
فأتاه سراقة بن مالك فقال يا أمري املؤمنني إنه مل يرد قتله وإمنا كانت بادرة منه يف غضب فلم يزل به حىت ذهب ما 



كان يف نفسه عليه مث قال مره فليلقين بقديد بعشرين ومائة من اإلبل ففعل فأخذ عمر رضي اهللا عنه منها ثالثني حقة 
 ثنية خلفة إىل بازل عامها مث قال لقتادة لوال أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول وثالثني جذعة وأربعني

ليس لقاتل شيء لورثتك منه مث دعا أخا املقتول فأعطاه إياه هذه مراسيل يؤكد بعضها بعضا وقد رويناه من أوجه 
   ٦موصولة ومرسلة يف كتاب الفرائض 

  باب مرياث الدية

بو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد حدثنا أ - ١٦٢٦٥
الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة ح وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع 

عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان يقول أن : بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن الزهري عن بن املسيب 
الدية للعاقلة وال ترث املرأة من دية زوجها شيئا حىت أخربه الضحاك بن سفيان أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كتب 

إليه أن يورث امرأة أشيم الضبايب من ديته فرجع إليه عمر رضي اهللا عنه ويف رواية الزعفراين أن ورث امرأة أشيم 
  جها من دية زو

أن النيب : وأخربنا أبو بكر بن احلسن ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب  - ١٦٢٦٦
صلى اهللا عليه و سلم كتب إىل الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبايب من ديته قال بن شهاب وكان 

  أشيم قتل خطأ 

ني بن داود العلوي إمالء وأبو علي احلسني بن حممد الفقيه قراءة عليه حدثنا أبو احلسن حممد بن احلس - ١٦٢٦٧
قاال أنبأ أبو طاهر حممد بن احلسن حممد آباذي ثنا أبو قالبة البصري حدثين قيس بن حفص الدارمي ثنا الفضيل بن 

عليه و سلم أنا  أتيت النيب صلى اهللا: سليمان حدثين عائذ بن ربيعة بن قيس حدثين قرة بن دعموص النمريي قال 
وعمي قلت يا رسول اهللا دية أيب عند هذا فمره فليعطين قال أعطه دية أبيه وكان قتل يف اجلاهلية قلت يا رسول اهللا 

  ألمي منها شيء قال نعم وكان دية أبيه مائة بعري 

ثنا يزيد بن زريع ثنا  أخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ أبو حممد بن حيان أنبأ أبو يعلى ثنا خليفة بن خياط - ١٦٢٦٨
قرأت يف كتاب معاوية بن عم أيب قالبة أنه من كتب أيب قالبة فوجدت فيه هذا ما استذكر : حجاج الصواف قال 

حممد بن ثابت املغرية بن شعبة من قضاء قضاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن الدية بني الورثة مرياث على 
   ٧كتاب اهللا عز و جل 

  على اجلنايةباب الشهادة 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا احلسن بن علي بن راشد أنبأ هشيم  - ١٦٢٦٩
أصبح رجل من األنصار مقتوال خبيرب فانطلق : عن أيب حيان التيمي ثنا عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال 

وا ذلك له فقال ألكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم قالوا يا أولياؤه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر
  رسول اهللا مل يكن مث أحد من املسلمني وإمنا هم يهود وقد جيترئون على أعظم من هذا وذكر احلديث 



 أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا حممد بن هارون ثنا عثمان بن سعيد ثنا أمحد بن يونس ثنا - ١٦٢٧٠
شهد عند شريح رجالن فقاال نشهد أن هذا هلزه مبرفقه : أبو شهاب عن األعمش عن متيم بن سلمة عن شريح قال 

يف حلقة فمات فقال أتشهدون أنه قتله قال األعمش فلم جيزه قال الشيخ أبو الوليد قال أصحابنا قد يكون الضرب 
  وال ميوت منه فلما مل يقوال قتله مل حيكم به 

  احلكم يف الساحرمجاع أبواب 

واتبعوا ما تتلوا الشياطني على ملك سليمان وما كفر { باب من قال السحر له حقيقة قال اهللا عز و جل  ٨( 
وما هم بضارين به من أحد إال بإذن اهللا { إىل قوله } سليمان ولكن الشياطني كفروا يعلمون الناس السحر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أيب  - ١٦٢٧١اآلية } ويتعلمون ما يضرهم وال ينفعهم 
إسحاق وأبو العباس أمحد بن حممد الشاذياخي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ 

أن : ها حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عن
النيب صلى اهللا عليه و سلم طب حىت أنه ليخيل إليه أنه قد صنع الشيء وما صنعه وإنه دعا ربه مث قال أشعرت إن 

اهللا قد أفتاين فيما استفتيته فيه فقالت عائشة رضي اهللا عنها وما ذاك يا رسول اهللا قال جاءين رجالن فجلس أحدمها 
لصاحبه ما وجع الرجل قال اآلخر مطبوب قال من طبة قال لبيد بن عند رأسي واآلخر عند رجلي فقال أحدمها 

األعصم قال فيما ذا قال يف مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر قال فأين هو قال هو يف ذروان وذروان بئر يف بين 
ل زريق قالت عائشة رضي اهللا عنها فأتاها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث رجع إىل عائشة رضي اهللا عنها فقا

واهللا لكأن ماءمها نقاعة احلناء ولكأن خنلها رؤوس الشياطني قالت فقلت له يا رسول اهللا هال أخرجته قال أما أنا 
فقد شفاين اهللا وكرهت أن أثري على الناس منه شرا رواه البخاري يف الصحيح عن إبراهيم بن املنذر عن أنس بن 

  عياض وأخرجاه من أوجه أخر عن هشام بن عروة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو أمحد بكر بن حممد الصرييف مبرو ثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي  - ١٦٢٧٢
ثنا مكي بن إبراهيم ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو عمرو عثمان بن أمحد السماك ثنا حممد 

قاال ثنا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد أن سعدا قال قال بن عبيد اهللا بن املنادى ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد 
من تصبح بتمرات من عجوة مل يضره ذلك اليوم سم وال سحر لفظ حديث أيب : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

بدر ويف رواية مكي عن سعد بن أيب وقاص أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من اصطبح سبع مترات من 
نة مل يضره ذلك اليوم سم وال سحر قال هاشم ال أعلم أن عامرا ذكر إال من عجوة العالية رواه عجوة املدي

   ٩البخاري يف الصحيح من أوجه عن هاشم ورواه مسلم عن إسحاق بن راهويه عن أيب بدر شجاع بن الوليد 

  باب تكفري الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كالم كفر صريح

د اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن مهران األصبهاين ثنا أخربنا أبو عب - ١٦٢٧٣
عبيد اهللا بن موسى ثنا عوف بن أيب مجيلة ح قال وأنبأ عبد اهللا بن احلسني القاضي مبرو ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا 

: نه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم روح بن عبادة ثنا عوف عن خالس وحممد عن أيب هريرة رضي اهللا ع
  من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد 



أخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا  - ١٦٢٧٤
هللا بن موسى وثابت بن حممد الكناين قالوا ثنا سفيان عن أيب أمحد بن حازم بن أيب غرزة أنبأ الفضل بن دكني وعبيد ا
من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه مبا يقول فقد كفر : إسحاق عن هبرية بن يرمي عن عبد اهللا بن مسعود قال 

  مبا أنزل على حممد صلى اهللا عليه و سلم 

بو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة أنبأ حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أ - ١٦٢٧٥
سعدان بن نصر املخرمي ثنا سفيان بن عيينة ح وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو 

: العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن عمرو بن دينار أنه مسع جبالة يقول 
  تب عمر رضي اهللا عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثالث سواحر ك

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا  - ١٦٢٧٦
: هللا عنهما سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر أن حفصة بنت عمر رضي ا

سحرهتا جارية هلا فأقرت بالسحر وأخرجته فقتلتها فبلغ ذلك عثمان رضي اهللا عنه فغضب فأتاه بن عمر رضي اهللا 
عنه فقال جاريتها سحرهتا أقرت بالسحر وأخرجته قال فكف عثمان رضي اهللا عنه قال وكأنه إمنا كان غضبه لقتلها 

ر عمر رضي اهللا عنه أن تقتل السحار واهللا أعلم إن كان السحر شركا إياها بغري أمره قال الشافعي رمحه اهللا وأم
  وكذلك أمر حفصة رضي اهللا عنها 

أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد بن اخلليل املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا عمران بن موسى ثنا  - ١٦٢٧٧
: ب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبو معمر ثنا أبو معاوية عن إمساعيل بن مسلم عن احلسن عن جند

  حد الساحر ضربة بالسيف إمساعيل بن مسلم ضعيف 

وقد أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا القاضي احملاملي ثنا زياد بن  - ١٦٢٧٨
ساحرا كان عند الوليد بن عقبة مث  أنه قتل: أيوب ثنا هشيم أنبأ خالد عن أيب عثمان النهدي عن جندب البجلي 

  قال أفتأتون السحر وأنتم تبصرون 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين بن هليعة عن  - ١٦٢٧٩
به فيقوم  كان بالعراق يلعب بني يديه ساحر وكان يضرب رأس الرجل مث يصيح: أيب األسود أن الوليد بن عقبة 

خارجا فريتد إليه رأسه فقال الناس سبحان اهللا حييي املوتى ورآه رجل من صاحل املهاجرين فنظر إليه فلما كان من 
الغد اشتمل على سيفه فذهب يلعب لعبه ذلك فاخترط الرجل سيفه فضرب عنقه فقال إن كان صادقا فليحيي 

احلا فسجنه فأعجبه حنو الرجل فقال أفتستطيع أن هترب نفسه وأمر به الوليد دينارا صاحب السجن وكان رجال ص
   ١٠قال نعم قال فاخرج ال يسألين اهللا عنك أبدا 

  باب قبول توبة الساحر وحقن دمه بتوبته



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن  - ١٦٢٨٠
أن رسول : بن يزيد عن بن شهاب حدثين سعيد بن املسيب أن أبا هريرة رضي اهللا عنه أخربه  وهب أخربين يونس

اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فمن قال ال إله اال اهللا عصم مين ماله 
طاهر وغريه عن بن وهب وأخرجه البخاري من ونفسه إال حبقه وحسابه على اهللا رواه مسلم يف الصحيح عن أيب ال

  حديث شعيب عن الزهري 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر األصبهاين ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو  - ١٦٢٨١
قال داود الطيالسي ثنا شعبة عن عمرو بن مرة مسع أبا عبيدة حيدث عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال 

إن اهللا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار وبالنهار ليتوب مسيء الليل حىت : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
تطلع الشمس من مغرهبا رواه مسلم يف الصحيح عن بندار عن أيب داود وكفاك بسحرة فرعون وقصتهم يف كتاب 

  اهللا عز و جل يف قبول توبة الساحر 

عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي أخربنا أبو  - ١٦٢٨٢
من أصله قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب حدثين بن أيب الزناد 

قدمت على امرأة من أهل : ا قالت حدثين هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهن
دومة اجلندل جاءت تبتغي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد موته حداثة ذلك تسأله عن شيء دخلت فيه من 

أمر السحر ومل تعمل به قالت عائشة رضي اهللا عنها لعروة يا بن أخيت فرأيتها تبكي حني مل جتد رسول اهللا صلى اهللا 
ي حىت أين ألرمحها تقول أين ألخاف أن أكون قد هلكت كان يل زوج فغاب عين فدخلت عليه و سلم فكانت تبك

على عجوز فشكت إليها ذلك فقالت إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك فلما كان الليل جاءتين بكلبني أسودين 
قاال ما جاء بك فقلت فركبت أحدمها وركبت اآلخر فلم يكن كثري حىت وقفنا ببابل فإذا برجلني معلقني بأرجلهما ف

أتعلم السحر فقاال إمنا حنن فتنة فال تكفري وارجعي فأبيت وقلت ال قاال فاذهيب إىل ذلك التنور فبويل فيه فذهبت 
ففزعت ومل تفعل فرجعت إليهما فقاال فعلت فقلت نعم فقاال هل رأيت شيئا قلت مل أر شيئا فقاال مل تفعلي ارجعي 

أبيت فقاال اذهيب إىل ذلك التنور فبويل فيه مث ائيت فذهبت فاقشعر جلدي وخفت مث إىل بالدك وال تكفري فأربت و
رجعت إليهما فقلت قد فعلت فقاال فما رأيت فقلت مل أر شيئا فقاال كذبت مل تفعلي فارجعي إىل بالدك وال تكفري 

فبلت فيه فرأيت فارسا مقنعا  فإنك على رأس أمرك فأربت وأبيت فقاال اذهيب إىل ذلك التنور فبويل فيه فذهبت إليه
حبديد قد خرج مين حىت ذهب يف السماء وغاب عين حىت ما أراه فجئتهما فقلت قد فعلت فقاال فما رأيت فقلت 

رأيت فارسا مقنعا خرج مين فذهب يف السماء حىت ما أراه فقاال صدقت ذلك إميانك خرج منك اذهيب فقلت 
يئا قالت بلى إن تريدي شيئا ال كان خذي هذا القمح فابذري فبذرت فقلت للمرأة واهللا ما أعلم شيئا وما قال يل ش

اطلعي فطلعت فقلت احقلي فأحقلت مث قلت افركي فأفركت مث قلت أيبسي فأيبست مث قلت اطحين فأطحنت مث 
شيئا  قلت اخبزي فأخبزت فلما رأيت أين ال أريد شيئا إال كان سقط يف يدي وندمت واهللا يا أم املؤمنني ما فعلت

قط وال أفعله أبدا فسألت أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهم يومئذ متوافرون فما دروا ما يقولون هلا 
وكلهم هاب وخاف أن يفتيها مبا ال يعلم إال أنه قد قال هلا بن عباس أو بعض من كان عنده لو كان أبواك حيني أو 

لضمان قال بن أيب الزناد وكان هشام يقول إهنم كانوا أهل ورع أحدمها قال هشام فلو جاءتنا اليوم أفتيناها با



وخشية من اهللا وبعداء من التكلف واجلرأة على اهللا مث يقول هشام ولكنها لو جاءت اليوم مثلها لوجدت توكي 
   ١١أهل محق وتكلف بغري علم واهللا أعلم 

  باب من ال يكون سحره كفرا ومل يقتل به أحدا مل يقتل

نا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو حممد أخرب - ١٦٢٨٣
بن صاعد ثنا حممد بن املثىن ثنا عبد الوهاب الثقفي قال مسعت حيىي بن سعيد يقول أخربين بن عمرة حممد بن عبد 

أصاهبا مرض وأن بعض بين أخيها ذكروا : ا الرمحن بن حارثة وهو أبو الرجال عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنه
شكواها لرجل من الزط يتطيب وأنه قال هلم إنكم لتذكرون امرأة مسحورة سحرهتا جارية هلا يف حجر اجلارية اآلن 
صيب قد بال يف حجرها فذكروا ذلك لعائشة رضي اهللا عنها فقالت ادعوا يل فالنة جلارية هلا قالوا يف حجرها فالن 

بال يف حجرها فقالت ايتوين هبا فأتيت هبا فقالت سحرتين قالت نعم قالت مله قالت أردت أن أعتق  لصيب هلم قد
وكانت عائشة رضي اهللا عنها أعتقتها عن دبر منها فقالت إن هللا علي أن ال تعتقي أبدا انظروا أسوأ العرب ملكة 

  فبيعوها منهم واشترت بثمنها جارية فأعتقتها 

حلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أخربنا أبو ا - ١٦٢٨٤
دخلت امرأة على عائشة رضي اهللا عنها فقالت هل علي حرج أن أقيد : أنبأ معمر عن رجل عن بن املسيب قال 

الساحرة فأخرجوها مجلي قالت قيدي مجلك قالت فأحبس على زوجي فقالت عائشة رضي اهللا عنها أخرجوا عين 
١٢   

  باب ما جاء يف النهي عن الكهانة وإتيان الكاهن

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ح وحدثنا أبو حممد عبد  - ١٦٢٨٥
لمي قاال ثنا عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني بن احلسن القطان ثنا أمحد بن يوسف الس

الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن معاوية بن احلكم السلمي أن أصحاب النيب صلى 
يا رسول اهللا منا رجال يتطريون قال ذلك شيء جتدونه يف نفوسكم فال يصدنكم قالوا ومنا : اهللا عليه و سلم قالوا 

ا رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن راهويه وعبد بن محيد عن عبد رجال يأتون الكهان قال فال تأتوا كاهن
  الرزاق 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي قاال ثنا أبو العباس حممد  - ١٦٢٨٦
أيب كثري حدثين هالل بن بن يعقوب ثنا العباس بن الوليد بن مزيد أنبأ عقبة بن علقمة ثنا األوزاعي حدثين حيىي بن 

أيب ميمونة حدثين عطاء بن يسار حدثين معاوية بن احلكم السلمي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة 
يا رسول اهللا إنا كنا حديث عهد جباهلية وإن اهللا جاء باإلسالم وإن رجاال منا يتطريون قال ذلك : أحاديث قال 

قلت ورجال منا يأتون الكهنة قال فال يأتوهم قلت ورجال منا خيطون قال شيء جيدونه يف صدورهم فال يصدهنم 
  قد كان نيب من األنبياء خيط فمن وافق خطه فذاك أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث األوزاعي 



 أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا موسى بن هارون ثنا حممد بن املثىن - ١٦٢٨٧
ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم عن النيب صلى اهللا 

  من أتى عرافا فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني ليلة : عليه و سلم قال 

أمحد بن منصور ثنا عبد  وأخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد ثنا - ١٦٢٨٨
الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن حيىي بن عروة بن الزبري عن عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قلت 

يا رسول اهللا إن الكهان قد حيدثوننا بالشيء فيكون حقا قال تلك الكلمة من احلق خيطفها اجلين فيقذفها يف أذن : 
ائة كذبة رواه مسلم يف الصحيح عن عبد بن محيد عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من وليه فيزيد فيها أكثر من م

  وجه آخر عن معمر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي قاال ثنا أبو العباس حممد  - ١٦٢٨٩
هري أخربين علي بن حسني أراه عن بن عباس قال بن يعقوب ثنا حممد بن عوف ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي عن الز

بينا هم جلوس مع رسول اهللا صلى اهللا : أخربين رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم من األنصار قال 
عليه و سلم رمي بنجم فاستنار فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا يف اجلاهلية 

مبثل هذا قالوا اهللا ورسوله أعلم قالوا كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم مات الليلة رجل عظيم فقال رسول إذا رمي 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإهنا ال ترمى ملوت أحد وال حلياته ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبحه محلة العرش مث سبحه 

لدنيا مث يقول الذين يلون محلة العرش حلملة العرش ماذا أهل السماء الذين يلوهنم حىت يبلغ التسبيح أهل السماء ا
قال ربكم فيخربوهنم فيستخرب أهل السماوات بعضهم بعضا حىت يبلغ اخلرب هذه السماء الدنيا فيخطف اجلن 

السمع فيلقونه إىل أوليائهم فما جاؤوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقذفون فيه أخرجه مسلم يف الصحيح من 
   ١٣اعي حديث األوز

  باب ما جاء يف كراهية اقتباس علم النجوم

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا علي بن عبد اهللا ثنا حيىي بن  - ١٦٢٩٠
 سعيد ثنا عبيد اهللا بن األخنس حدثين الوليد بن عبد اهللا عن يوسف بن ماهك عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا

من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر فما زاد زاد قال إمساعيل أخربنا به علي يف : عليه و سلم قال 
  موضع آخر فقال فيه عن بن عباس قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول مث ذكر احلديث 

ني القطان ثنا أمحد بن يوسف أخربنا أبو طاهر الفقيه من أصل مساعه أنبأ أبو بكر حممد بن احلس - ١٦٢٩١
يف قوم : السلمي ثنا حممد بن يوسف الفريايب قال ذكر سفيان عن معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس 

يكتبون أبا جاد وينظرون يف النجوم قال ما أدري من فعل ذلك له عند اهللا من خالق قد مضى يف كتاب االستسقاء 
   ١٤قاء باألنواء ويف ذلك بيان ما يكون منه كفرا وما ال يكون منه كفرا ما قال الشافعي رمحه اهللا يف االستس

  باب العيافة والطرية والطرق



أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد  - ١٦٢٩٢
ن بن قبيصة عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و الرزاق أنبأ معمر عن عوف العبدي عن حيان هو بن العالء عن قط

  العيافة والطرق والطرية من اجلبت : سلم قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا حممد  - ١٦٢٩٣
رق اخلط خيط يعين يف األرض واجلبت قال العيافة زجر الطري والط: بن جعفر ثنا عوف فذكره بنحوه قال عوف 

  احلسن إنه الشيطان 

أخربنا عبد اخلالق بن علي املؤذن أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن خنب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ زيد بن  - ١٦٢٩٤
بن احلباب أنبأ سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل قال مسعت عيسى بن عاصم ح وحدثنا أبو بكر حممد بن احلسن 
فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال مسعت عيسى بن 

عاصم عن زر بن حبيش عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف رواية 
  ا منا اال ولكن اهللا عز و جل يذهبه بالتوكل الطرية شرك وم: شعبة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن  - ١٦٢٩٥
منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن أيب هريرة مسعت رسول اهللا 

ال طرية وخريها الفال قيل يا رسول اهللا وما الفال قال الكلمة الصاحلة يسمعها : هللا عليه و سلم يقول صلى ا
  أحدكم رواه مسلم يف الصحيح عن عبد عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من وجه آخر عن معمر 

دثين أبو هاشم قال مسعت أخربنا عبد اخلالق بن علي أنبأ أبو بكر بن خنب ثنا أبو إمساعيل الترمذي ح - ١٦٢٩٦
  وسئل عن الكلمة الصاحلة فقال الرجل يضل له الشيء فيذهب فيسمع يا واجد : األصمعي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف ثنا عثمان بن سعيد الدارمي  - ١٦٢٩٧
ة عن أنس بن مالك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و وحممد بن أيوب قاال ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتاد

ال عدوى وال طرية ويعجبين الفال الصاحل الكلمة احلسنة رواه البخاري يف الصحيح عن مسلم بن : سلم قال 
  إبراهيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن قتادة 

أ أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري أنب - ١٦٢٩٨
قال ذكرت الطرية عند النيب صلى اهللا : أنبأ يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن عروة بن عامر 

عليه و سلم فقال أحسنها الفال وال ترد مسلما فإذا رأيت من الطرية ما تكره فقل اللهم ال يأيت باحلسنات إال أنت 
   أنت وال حول وال قوة إال بك وال يدفع السيئات إال

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام عن قتادة  - ١٦٢٩٩
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ال يتطري من شيء وكان إذا بعث عامال سأل : عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه 



امسه فرح به ورئي بشر ذلك يف وجهه وإن كره امسه رئي كراهية ذلك يف وجهه وإذا دخل  عن امسه فإذا أعجبه
  قرية سأل عن امسها فإن أعجبه امسها فرح هبا ورئي بشر ذلك يف وجهه وإن كره امسها رئي كراهية ذلك يف وجهه 

بن يعقوب أنبأ العباس بن  أخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس حممد - ١٦٣٠٠
الوليد بن مزيد أنبأ أيب ثنا األوزاعي حدثين حيىي بن أيب كثري حدثين حضرمي بن الحق حدثين سعيد بن املسيب قال 

ال هام وال عدوى وال طرية : مسعت سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   الفرس واملرأة والدار وإن يكن التطري يف شيء فهو يف

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ لفظا غري مرة وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو حممد عبد الرمحن بن  - ١٦٣٠١
حممد بن أيب بكر القطان وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين 

ن بن بالل ثنا عتبة بن مسلم عن محزة بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا ثنا بن أيب مرمي ثنا سليما
إن كان الشؤم يف شيء ففي الفرس واملسكن واملرأة رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن : عليه و سلم قال 

  إسحاق الصغاين وأخرجه البخاري من وجه آخر عن محزة 

احلافظ أنبأ احلسن بن يعقوب العدل ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن وأخربنا أبو عبد اهللا  - ١٦٣٠٢
عطاء أنبأ سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أيب حسان األعرج أن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان رسول اهللا صلى 

ما أصاب من { ار مث قرأت كان أهل اجلاهلية يقولون إمنا الطرية يف املرأة والدابة والد: اهللا عليه و سلم يقول 
  } مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم إال يف كتاب من قبل أن نربأها إن ذلك على اهللا يسري 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود قال قرئ على احلارث بن مسكني وأنا  - ١٦٣٠٣
فرس والدار قال كم من دار سكنها ناس فهلكوا مث سئل مالك عن الشؤم يف ال: شاهد أخربك بن القاسم قال 

  سكنها آخرون فهلكوا فهذا تفسريه فيما نرى واهللا أعلم 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق  - ١٦٣٠٤
إذا كانت غري ولود وشؤم الفرس إذا مل يغز عليه  ومسعت من تفسري هذا احلديث يقول شؤم املرأة: عن معمر قال 

  وشؤم الدار جار السوء 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام ثنا أبو حذيفة ثنا عكرمة بن عمار عن  - ١٦٣٠٥
صلى اهللا عليه و سلم إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك قال جاء رجل من األنصار إىل رسول اهللا 

يا رسول اهللا إنا كنا يف دار كثري فيها عددنا وكثري فيها أموالنا مث حتولنا إىل دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت : فقال 
  فيها أموالنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعوها ذميمة 

يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن  أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أمحد بن - ١٦٣٠٦
يا رسول : الزهري عن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل عن عبد اهللا بن شداد بن اهلادي أن امرأة من األنصار قالت 

اهللا سكنا دارنا هذه وحنن كثري فهلكنا وحسن ذات بيننا فساءت أخالقنا وكثرت أموالنا فافتقرنا فقال أفال تنتقلون 



ميمة قالت فكيف نصنع هبا يا رسول اهللا قال تبيعوهنا أو هتبوهنا هذا مرسل قال أبو سليمان اخلطايب فيما بلغين عنها ذ
عنه حيتمل أن يكون إمنا أمرهم بتركها إبطاال ملا وقع يف نفوسهم فإذا حتولوا عنها انقطع مادة ذلك الوهم واهللا أعلم 

١٥   

  سا فما دوهناباب ما جاء فيمن تطبب بغري علم فأصاب نف

أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد املاليين أنبأ أبو أمحد عبد اهللا بن عدي احلافظ ثنا أمحد بن علي ثنا حممد  - ١٦٣٠٧
بن عبد الرمحن بن سهم ثنا الوليد بن مسلم عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول 

ن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دوهنا فهو ضامن كذا رواه مجاعة من تطبب ومل يك: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
عن الوليد بن مسلم ورواه حممود بن خالد عن الوليد عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن جده عن النيب صلى 

   ٦٧اهللا عليه و سلم مل يذكر أباه 

  كتاب قتال أهل البغي

 )  

  مجاع أبواب الرعاة

 )١   

  باب األئمة من قريش

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل ثنا حممد بن عمرو احلرشي ثنا القعنيب ح وأنبأ أبو عبد اهللا  - ١٦٣٠٨
أخربين أبو النضر الفقيه ثنا أبو بكر حممد بن شعيب ثنا قتيبة بن سعيد قاال ثنا املغرية بن عبد الرمحن عن أيب الزناد 

الناس تبع لقريش يف هذا الشان مسلمهم تبع :  عليه و سلم قال عن األعرج عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا
  ملسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن قتيبة ورواه مسلم عن القعنيب 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم ثنا أبو عاصم عن بن  - ١٦٣٠٩
الناس تبع لقريش يف اخلري والشر أخرجه : عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  جريج

  مسلم يف الصحيح من حديث روح عن بن جريج 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ح  - ١٦٣١٠
ن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا األسفاطي قاال ثنا أبو الوليد ثنا عاصم بن حممد قال وأخربنا أبو احلس

ال يزال هذا األمر يف قريش ما كان يف الناس : مسعت أيب حيدث عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
حيح عن أيب الوليد ورواه البخاري ومسلم اثنني ويف رواية الدارمي ما بقي من الناس اثنان رواه البخاري يف الص

  عن أمحد بن يونس عن عاصم بن حممد 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٦٣١١
محد بن احلسن احلرشي حممد بن خالد بن خلي ثنا بشر بن شعيب بن أيب محزة عن أبيه ح وأخربنا القاضي أبو بكر أ

أنبأ أبو سهل أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن زياد القطان ثنا أبو حيىي عبد الكرمي بن اهليثم ثنا أبو اليمان أخربين شعيب 
بن أيب محزة عن الزهري قال كان حممد بن جبري بن مطعم حيدث أنه بلغ معاوية وهو عنده يف وفد من قريش أن 

ص حيدث أنه سيكون ملك من قحطان فغضب معاوية فقام فأثىن على اهللا مبا هو أهله مث عبد اهللا بن عمرو بن العا
قال أما بعد فإنه بلغين أن رجاال منكم يتحدثون أحاديث ليست يف كتاب اهللا وال تؤثر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

إن هذا : اهللا عليه و سلم يقول  و سلم أولئك جهالكم فإياكم واألماين اليت تضل أهلها فإين مسعت رسول اهللا صلى
  األمر يف قريش ال يعاديهم فيه أحد إال كبه اهللا على وجهه ما أقاموا الدين رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان 

أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا  - ١٦٣١٢
حدثين عبد العزيز بن عبد اهللا األويسي ثنا إبراهيم بن سعد عن صاحل بن كيسان عن بن شهاب يعقوب بن سفيان 

إنه كان من : عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود عن بن عباس قال قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
ا بأسرهم يف سقيفة بين ساعدة وخالف خربنا حني توىف اهللا نبيه صلى اهللا عليه و سلم أن األنصار خالفونا واجتمعو

عنا علي والزبري ومن معهما واجتمع املهاجرون إىل أيب بكر رضي اهللا عنه فقلت أليب بكر يا أبا بكر انطلق بنا إىل 
إخواننا هؤالء من األنصار فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم لقينا منهم رجالن صاحلان فذكرا ما متاأل عليه القوم 

ن تريدون يا معشر املهاجرين فقلنا نريد إخواننا هؤالء من األنصار فقاال ال عليكم أن ال تقربوهم اقضوا فقاال أي
أمركم فقلت واهللا لنأتينهم فانطلقنا حىت أتيناهم يف سقيفة بين ساعدة فإذا رجل مزمل بني ظهرانيهم فقلت من هذا 

ليال تشهد خطيبهم فأثىن على اهللا مبا هو أهله مث قال أما قالوا سعد بن عبادة فقلت ما له قالوا يوعك فلما جلسنا ق
بعد فنحن أنصار اهللا وكتيبة اإلسالم وأنتم معشر املهاجرين رهط منا وقد دفت دافة من قومكم فإذا هم يريدون أن 

 خيتزلونا من أصلنا وأن حيضنونا من األمر قال فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت زورت مقالة أعجبتين أريد أن
أقدمها بني يدي أيب بكر رضي اهللا عنه وكنت أدارىء عنه بعض احلد فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر رضي اهللا 
عنه على رسلك فكرهت أن أغضبه فتكلم أبو بكر رضي اهللا عنه فكان هو أحلم مين وأوقر واهللا ما ترك من كلمة 

حىت سكت قال ما ذكرمت من خري فأنتم له أهل ولن أعجبتين يف تزويري إال قال يف بديهته مثلها أو أفضل منها 
نعرف هذا األمر إال هلذا احلي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا وقدرا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلني 

فبايعوا أيهما شئتم وأخذ بيدي وبيد أيب عبيدة بن اجلراح وهو جالس بيننا فلم أكره مما قال غريها كان واهللا أن 
رب عنقي ال يقربين ذلك من إمث أحب إيل من أن أتآمر على قوم فيهم أبو بكر رضي اهللا عنه اللهم إال أن أقدم فتض

تسول يل نفسي عند املوت شيئا ال أجده اآلن فقال قائل األنصار أنا جذيلها احملكك وعذيقها املرجب منا أمري 
من أن يقع اختالف فقلت ابسط يدك يا أبا  ومنكم أمري يا معشر قريش وكثر اللغط وارتفعت األصوات حىت فرقت

  بكر فبسط يده فبايعته وبايعه املهاجرون مث بايعته األنصار رواه البخاري يف الصحيح عن عبد العزيز األويسي 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر بن حفص املقرئ بن احلمامي رمحه اهللا ببغداد أنبأ أمحد بن  - ١٦٣١٣
قرئ على حممد بن اهليثم وأنا أمسع ثنا إمساعيل بن أيب أويس حدثين سليمان بن بالل عن هشام  سلمان النجاد قال

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن عروة أخربين عروة بن الزبري عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ما مات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  مات وأبو بكر رضي اهللا عنه بالسنح فقام عمر رضي اهللا عنه فقال واهللا



قال عمر رضي اهللا عنه واهللا ما كان يقع يف نفسي إال ذاك وليبعثنه اهللا عز و جل فيقطعن أيدي رجال وأرجلهم 
فجاء أبو بكر رضي اهللا عنه فكشف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقبله وقال بأيب أنت وأمي طبت حيا 

ه ال يذيقك اهللا عز و جل املوتتني أبدا مث خرج فقال أيها احلالف على رسلك فلما تكلم أبو وميتا والذي نفسي بيد
بكر جلس عمر رضي اهللا عنهما فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال من كان يعبد حممدا فإن حممدا قد مات ومن كان يعبد 

وما حممد إال رسول قد خلت من قبله  {وقال } إنك ميت وإهنم ميتون { اهللا عز و جل فإن اهللا حي ال ميوت وقال 
كلها فنشج الناس يبكون واجتمعت } الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه 

األنصار إىل سعد بن عبادة رضي اهللا عنه يف سقيفة بين ساعدة فقالوا منا أمري ومنكم أمري فذهب إليهم أبو بكر 
رضي اهللا عنهم فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر رضي اهللا عنه فكان عمر رضي اهللا  وعمر وأبو عبيدة بن اجلراح

عنه يقول واهللا ما أردت بذاك إال أين قد هيأت كالما قد أعجبين خشيت أن ال يبلغه أبو بكر رضي اهللا عنه فتكلم 
ال نفعل أبدا منا أمري ومنكم أمري فقال وأبلغ فقال يف كالمه حنن األمراء وأنتم الوزراء قال احلباب بن املنذر ال واهللا 

أبو بكر رضي اهللا عنه ال ولكنا األمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأعرهبم أحسابا فبايعوا عمر بن 
اخلطاب أو أبا عبيدة بن اجلراح رضي اهللا عنهما فقال عمر بل نبايعك أنت خرينا وسيدنا وأحب إىل رسول اهللا 

لم وأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة فقال عمر قتله اهللا رواه صلى اهللا عليه و س
  البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن  - ١٦٣١٤
يف خطبة أيب بكر رضي اهللا عنه قال وإن هذا األمر يف قريش ما أطاعوا اهللا واستقاموا : يسار حممد بن إسحاق بن 

على أمره قد بلغكم ذلك أو مسعتموه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم 
وأنصارنا عليه ويف خطبة عمر رضي اهللا  واصربوا إن اهللا مع الصابرين فنحن األمراء وأنتم الوزراء إخواننا يف الدين

عنه بعده نشدتكم باهللا يا معشر األنصار أمل تسمعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو من مسعه منكم وهو يقول 
الوالة من قريش ما أطاعوا اهللا واستقاموا على أمره فقال من قال من األنصار بلى اآلن ذكرنا قال فإنا ال نطلب 

  ال هلذا فال تستهوينكم األهواء فليس بعد احلق إال الضالل فإين تصرفون هذا األمر إ

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ إمالء وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ قراءة عليه قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٦٣١٥
أبو نضرة عن أيب سعيد  يعقوب ثنا جعفر بن حممد بن شاكر ثنا عفان بن مسلم ثنا وهيب ثنا داود بن أيب هند ثنا

ملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام خطباء األنصار فجعل الرجل منهم يقول : اخلدري رضي اهللا عنه قال 
يا معشر املهاجرين إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا استعمل رجال منكم قرن معه رجال منا فنرى أن 

كم واآلخر منا قال فتتابعت خطباء األنصار على ذلك فقام زيد بن ثابت رضي اهللا يلي هذا األمر رجالن أحدمها من
عنه فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان من املهاجرين وإن اإلمام يكون من املهاجرين وحنن أنصاره كما 

هللا خريا يا معشر األنصار كنا أنصار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقام أبو بكر رضي اهللا عنه فقال جزاكم ا
وثبت قائلكم مث قال أما لو فعلتم غري ذلك ملا صاحلناكم مث أخذ زيد بن ثابت بيد أيب بكر فقال هذا صاحبكم 

فبايعوه مث انطلقوا فلما قعد أبو بكر رضي اهللا عنه على املنرب نظر يف وجوه القوم فلم ير عليا رضي اهللا عنه فسأل 
فأتوا به فقال أبو بكر رضي اهللا عنه بن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وختنه أردت  عنه فقام ناس من األنصار

أن تشق عصا املسلمني فقال ال تثريب يا خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث مل ير الزبري بن العوام رضي اهللا 



لم وحواريه أردت أن تشق عصا املسلمني عنه فسأل عنه حىت جاؤوا به فقال بن عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
  فقال مثل قوله ال تثريب يا خليفة رسول اهللا فبايعاه 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي احلافظ اإلسفرائيين ثنا أبو علي احلسني بن علي احلافظ أنبأ  - ١٦٣١٦
ن بشار ثنا أبو هشام املخزومي ثنا وهيب أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية وإبراهيم بن أيب طالب قاال ثنا بندار ب

فذكره بنحوه قال أبو علي احلافظ مسعت حممد بن إسحاق بن خزمية يقول جاءين مسلم بن احلجاج فسألين عن : 
  هذا احلديث فكتبته له يف رقعة وقرأت عليه فقال هذا حديث يسوي بدنة فقلت يسوي بدنة بل هو يسوي بدرة 

سني بن حممد الروذباري أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عباس بن حممد الدوري أخربنا أبو علي احل - ١٦٣١٧
ثنا الفيض بن الفضل البجلي ثنا مسعر عن سلمة بن كهيل عن أيب صادق عن ربيعة بن ناجذ عن علي رضي اهللا 

  األئمة من قريش : عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

افظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو اجلواب أخربنا أبو عبد اهللا احل - ١٦٣١٨
دخل علينا رسول اهللا صلى : ثنا عمار بن رزيق عن األعمش عن سهل عن بكري اجلزري عن أنس بن مالك قال 

س إىل جنبه فقام اهللا عليه و سلم وحنن يف بيت يف نفر من املهاجرين قال فجعل كل رجل منا يوسع له يرجو أن جيل
على باب البيت فقال األئمة من قريش ويل عليكم حق عظيم وهلم مثله ما فعلوا ثالثا إذا استرمحوا رمحوا وحكموا 

فعدلوا وعاهدوا فوفوا فمن مل يفعل ذلك منهم فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني وكذلك رواه مجاعة عن 
اه مسعر بن كدام عن سهل ورواه شعبة عن علي بن أيب األسد وقيل األعمش عن سهل يكىن أبا أسد وكذلك رو

عنه عن علي أيب األسد وهو واهم فيه والصحيح ما رواه األعمش ومسعر وهو سهل القراري من بين قرار يكىن أبا 
  أسد 

بن اهليثم  وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمرو بن السماك وأمحد بن سلمان قاال ثنا حممد - ١٦٣١٩
القاضي ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  األئمة من قريش إذا ما حكموا فعدلوا وإذا عاهدوا وفوا وإذا استرمحوا رمحوا : قال 

مبعناه أخربناه : اهللا عليه و سلم  ورواه أيضا موسى اجلهين عن منصور عمن مسع أنسا عن النيب صلى - ١٦٣٢٠
أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ موسى 

  اجلهين فذكره 

وحدثنا عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين احلافظ ثنا حيىي بن  - ١٦٣٢١
مد بن حيىي ثنا عبد الرمحن بن املبارك العيشي ثنا الصعق بن حزن ثنا علي بن احلكم عن أنس بن مالك قال قال حم

من قريش يقوهلا ثالثا أال ويل عليكم حق وهلم عليكم حق ما عملوا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم األمراء 
  ا وما عدلوا إذا حكموا فيكم بثالث ما رمحوا إذا استرمحوا وما أقسطوا إذا أقسمو



وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا علي بن احلسن بن بيان ثنا عارم ثنا  - ١٦٣٢٢
من قريش : الصعق بن حزن ثنا علي بن احلكم عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم األمراء 

يل عليهم حق ولكم عليهم حق ما عملوا فيكم بثالث ما إذا استرمحوا رمحوا األمراء من قريش األمراء من قريش و
  وأقسطوا إذا أقسموا وعدلوا إذا حكموا 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد  - ١٦٣٢٣
أ بن أيب فديك عن بن أيب ذئب عن شريك بن عبد اهللا بن أيب منر بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنب

أنتم أوىل الناس هبذا األمر ما كنتم مع احلق : عن عطاء بن يسار أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لقريش 
   ٢إال أن تعدلوا عنه فتلحون كما تلحى هذه اجلريدة يشري إىل جريدة بيده 

  ر واحدباب ال يصلح إمامان يف عص

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن أيب قماش ثنا عمرو بن عون  - ١٦٣٢٤
عن خالد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنبأ احلسن بن سفيان ثنا وهب بن بقية ثنا خالد 

إذا بويع خلليفتني : ن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بن عبد اهللا عن اجلريري عن أيب نضرة ع
  فاقتلوا اآلخر منهما رواه مسلم يف الصحيح عن وهب بن بقية 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا  - ١٦٣٢٥
بة عن فرات قال مسعت أبا حازم حيدث قال قاعدت أبا هريرة مخس سنني فسمعته بندار ثنا حممد بن جعفر ثنا شع

كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء كلما هلك نيب خلفه نيب وأنه ال : حيدث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
هم فإن اهللا سائلهم نيب بعدي وستكون خلفاء يكثرون قالوا فما تأمرنا قال فوا ببيعة األول فاألول وأعطوهم حق

عمن استرعاهم رواه البخاري ومسلم مجيعا يف الصحيح عن بندار وروينا يف حديث السقيفة أن األنصار حني قالوا 
منا رجل ومنكم رجل قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يومئذ سيفان يف غمد واحد إذا ال يصطلحان وقال أبو 

  بكر رضي اهللا عنه يف خطبته يومئذ ما 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ١٦٣٢٦
: اجلبار ثنا يونس بن بكري عن سلمة بن نبيط األشجعي عن أبيه عن سامل بن عبيد وكان من أصحاب الصفة قال 

سلم فقيل له يا صاحب رسول اهللا تويف رسول اهللا  كان أبو بكر رضي اهللا عنه عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و
صلى اهللا عليه و سلم فقال نعم فعلموا أنه كما قال مث قال أبو بكر رضي اهللا عنه دونكم صاحبكم لبين عم رسول 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعين يف غسله يكون أمره مث خرج فاجتمع املهاجرون يتشاورون فبينا هم كذلك 
الوا فانطلقوا بنا إىل إخواننا من األنصار فإن هلم يف هذا احلق نصيبا فانطلقوا فأتوا األنصار فقال رجل يتشاورون إذ ق

من األنصار منا رجل ومنكم رجل فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه سيفان يف غمد واحد إذا ال يصطلحا فأخذ 
مها يف الغار من مها إذ يقول لصاحبه من صاحبه ال بيد أيب بكر رضي اهللا عنه وقال من هذا الذي له هذه الثالث إذ 

  حتزن إن اهللا معنا مع من هو فبسط عمر يد أيب بكر رضي اهللا عنهما فقال بايعوه فبايع الناس أحسن بيعة وأمجلها 



وقال أبو بكر رضي اهللا عنه يف خطبته يومئذ ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٦٣٢٧
وإنه : قوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق يف خطبة أيب بكر رضي اهللا عنه يومئذ قال يع

ال حيل أن يكون للمسلمني أمريان فإنه مهما يكن ذلك خيتلف أمرهم وأحكامهم وتتفرق مجاعتهم ويتنازعوا فيما 
   ٣ألحد على ذلك صالح بينهم هنالك تترك السنة وتظهر البدعة وتعظم الفتنة وليس 

  باب كيفية البيعة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا  - ١٦٣٢٨
: القعنيب فيما قرأ على مالك عن حيىي بن سعيد أنه قال أخربين عبادة بن الوليد عن أبيه عن عبادة بن الصامت قال 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم على السمع والطاعة يف العسر واليسر واملنشط واملكره وأن ال ننازع األمر بايعنا رسو
أهله وأن نقوم أو نقول باحلق حيث ما كنا ال خناف لومة الئم رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس 

  عن مالك 

اهللا حممد بن يعقوب وعلي بن عيسى بن إبراهيم قاال ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد  - ١٦٣٢٩
احلسني بن حممد بن زياد القباين ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا عبد اهللا بن إدريس عن حيىي بن سعيد وعبيد اهللا بن عمر 

نا ال خناف يف بنحوه زاد وعلى أثره علينا وقال وعلى أن نقول باحلق أينما ك: عن عبادة بن الوليد بن عبادة فذكره 
  اهللا لومة الئم رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن إبراهيم بن الفضل الفحام ثنا حممد بن حيىي ثنا نعيم بن  - ١٦٣٣٠
ية عن عبادة بن محاد ثنا بن وهب عن عمرو بن احلارث حدثين بكري عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أيب أم

دعانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبايعنا وأخذ علينا السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا : الصامت قال 
وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن ال ننازع األمر أهله قال إال أن تروا كفرا بواحا عندكم من اهللا فيه برهان أخرجاه 

  يف الصحيح من حديث بن وهب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا القعنيب فيما قرأ على  - ١٦٣٣١
كنا إذا بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على السمع : مالك عن عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر قال 

  عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك والطاعة يقول لنا فيما استطعت رواه البخاري يف الصحيح 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ أبو بكر الفريايب وحممد بن أمحد  - ١٦٣٣٢
املقدمي قاال ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا هشيم أنبأ سيار ح قال اإلمساعيلي وأخربين حامد ثنا سريج ثنا هشيم عن 

بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على السمع والطاعة فلقنين فيما استطعت : عن جرير سيار عن الشعيب 
  والنصح لكل مسلم رواه البخاري يف الصحيح عن يعقوب الدورقي ورواه مسلم عن يعقوب وسريج بن يونس 

 ثنا عبد الرزاق عن معمر أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن إبراهيم الفحام ثنا حممد بن حيىي - ١٦٣٣٣
مكث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبكة عشر سنني : عن بن خثيم يعين عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا قال 



يتتبع الناس يف منازهلم بعكاظ وجمنة ويف املوسم مبىن يقول من يؤويين من ينصرين حىت أبلغ رسالة ريب وله اجلنة قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يطرد يف جبال مكة وخياف فرحل إليه منا سبعون رجال حىت  فقلنا حىت مىت نترك

قدمنا عليه يف املوسم فوعدناه شعب العقبة فاجتمعنا عنده من رجل ورجلني حىت توافينا فقلنا يا رسول اهللا على ما 
لعسر واليسر وعلى األمر باملعروف نبايعك قال تبايعوين على السمع والطاعة يف النشاط والكسل والنفقة يف ا

والنهي عن املنكر وأن تقولوا يف اهللا ال ختافون لومه الئم وعلى أن تنصروين إذا قدمت عليكم ومتنعوين مما متنعون 
  منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم اجلنة فقمنا إليه فبايعناه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن عبد السالم وحممد بن عمرو قاال ثنا  - ١٦٣٣٤
حيىي بن حيىي أنبأ خالد بن عبد اهللا عن خالد احلذاء عن احلكم بن عبد اهللا بن األعرج عن معقل بن يسار املزين قال 

لم يوم احلديبية وهو حتت الشجرة وأنا رافع غصنا من أغصاهنا فلم نبايعه بايع الناس رسول اهللا صلى اهللا عليه و س: 
  على املوت ولكن بايعناه على أن ال نفر رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا العباس األسفاطي ثنا أبو الوليد  - ١٦٣٣٥
كنا يوم احلديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه وعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه آخذ : ث ثنا أبو الزبري عن جابر قال ثنا اللي

بيده حتت الشجرة وهي مسرة حبر فبايعناه على أن ال نفر ومل نبايعه على املوت يعين النيب صلى اهللا عليه و سلم رواه 
  الفقيه كذا قاال مسلم يف الصحيح عن قتيبة عن الليث قال الشيخ 

وقد أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز  - ١٦٣٣٦
بايعت رسول اهللا صلى اهللا : ثنا حيىي بن جعفر ثنا الضحاك بن خملد ثنا يزيد بن أيب عبيد عن سلمة بن األكوع قال 

حيت مث بايع الناس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يل أال تبايع قلت قد بايعت عليه و سلم يوم احلديبية مث تن
  قال وزيادة قلت له على أي شيء بايعتم قال على املوت 

فذكره : وأخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف الفقيه أنبأ أبو عمرو بن جنيد أنبأ أبو مسلم ثنا أبو عاصم  - ١٦٣٣٧
تنحيت فقال يا سلمة أال تبايع قلت قد بايعت قال أقبل فبايع قال فدنوت فبايعته قال قلت بنحوه إال أنه قال مث 

على ما بايعته يا أبا مسلم قال على املوت رواه البخاري يف الصحيح عن أيب عاصم وأخرجه مسلم من وجه آخر 
  عن يزيد بن أيب عبيد 

الصفار ثنا األسفاطي ثنا أبو سلمة موسى بن إمساعيل أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد  - ١٦٣٣٨
ملا كان زمان احلرة أتاه آت : املنقري ثنا وهيب عن عمرو بن حيىي املازين عن عباد بن متيم عن عبد اهللا بن زيد قال 

هللا فقال له هذاك بن فالن يبايع الناس قال علي أي شيء قال على املوت قال ال أبايع على هذا أحدا بعد رسول ا
صلى اهللا عليه و سلم قال وأخربنا أمحد ثنا متتام ثنا موسى فذكره بنحوه إال أنه قال هذاك بن حنظلة رواه البخاري 

  يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل وأخرجه مسلم من وجه آخر عن وهيب 

يعقوب ثنا أمحد بن عبد  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن - ١٦٣٣٩
رأيت أبا بكر وهو يبايع : اجلبار ثنا يونس بن بكري عن جعفر بن برقان عن ثابت بن احلجاج حدثين بن العفيف قال 



الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيجتمع إليه العصابة فيقول تبايعوين على السمع والطاعة هللا ولكتابه مث 
بايعهم فقمت عنده ساعة وأنا يومئذ احملتلم أو فوقه فتعلمت شرطه الذي شرط على الناس مث لألمري فيقولون نعم في

أتيته فقلت وبدأته قلت أنا أبايعك على السمع والطاعة هللا ولكتابه مث لألمري فصعد يف البصر مث صوبه ورأيت أين 
  أعجبته رمحه اهللا 

بيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا عبد اهللا بن حممد أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن ع - ١٦٣٤٠
أن الرهط : بن أمساء ثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن محيد بن عبد الرمحن أخربه أن املسور بن خمرمة أخربه 

الذين والهم عمر اجتمعوا فتشاوروا فقال هلم عبد الرمحن بن عوف لست بالذي أنافسكم على هذا األمر ولكنكم 
شئتم اخترت لكم منكم فجعلوا ذلك إىل عبد الرمحن بن عوف فلما ولوا عبد الرمحن بن عوف أمرهم انثال  إن

الناس على عبد الرمحن ومالوا عليه حىت ما أرى أحدا من الناس يتبع أحدا من أولئك الرهط وال يطأ عقبه فمال 
ت الليلة اليت أصبحنا فيها فبايعنا عثمان قال الناس على عبد الرمحن يشاورونه ويناجونه تلك الليلة حىت إذا كان

املسور طرقين عبد الرمحن بعد هجع من الليل فضرب الباب فاستيقظت فقال أال أراك نائما فواهللا ما اكتحلت هذه 
الثالث بكثري نوم انطلق فادع الزبري وسعدا فدعوهتما له فشاورمها مث دعاين فقال أدع يل عليا فدعوته فناجاه حىت 

ر الليل مث قام من عنده على طمع وقد كان عبد الرمحن خيشى من علي شيئا مث قال أدع يل عثمان فناجاه طويال إهبا
حىت فرق بينهما املؤذن بالصبح فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند املنرب فأرسل عبد الرمحن إىل من 

انوا قد وافوا تلك احلجة مع عمر فلما اجتمعوا تشهد كان حاضرا من املهاجرين واألنصار وأرسل إىل األمراء وك
عبد الرمحن وقال أما بعد يا علي فإين قد نظرت يف أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فال جتعلن على نفسك سبيال 

وأخذ بيد عثمان وقال أبايعك على سنة اهللا وسنة رسوله واخلليفتني من بعده فبايعه عبد الرمحن وبايعه الناس 
  ملهاجرون واألنصار وأمراء األجناد واملسلمون رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد بن أمساء ا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن سلمان النجاد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا القعنيب عن مالك عن  - ١٦٣٤١
ك بن مروان يبايعه فكتب إليه بسم اهللا الرمحن الرحيم أما أن عبد اهللا بن عمر كتب إىل عبد املل: عبد اهللا بن دينار 

بعد لعبد امللك أمري املؤمنني من عبد اهللا بن عمر سالم عليك فإين أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال هو وأقر لك 
بن  بالسمع والطاعة على سنة اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه و سلم فيما استطعت رواه البخاري يف الصحيح عن

  أيب أويس عن مالك 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر املقرئ بن احلمامي ببغداد أنبأ أمحد بن سلمان الفقيه أنبأ حممد  - ١٦٣٤٢
ملا اجتمع الناس على عبد امللك كتب إليه عبد اهللا بن : بن غالب ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن عبد اهللا بن دينار قال 

عد فإين أقر بالسمع والطاعة لعبد اهللا عبد امللك أمري املؤمنني على سنة اهللا وسنة رسول اهللا عمر سالم عليك أما ب
صلى اهللا عليه و سلم فيما استطعت وإن بين قد أقروا مبثل ذلك والسالم أخرجه البخاري يف الصحيح عن مسدد 

   ٤وعمرو بن علي عن حيىي القطان عن سفيان 

  باب كيف يبايع النساء



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ح وأخربنا أبو  - ١٦٣٤٣
احلسن حممد بن حممد بن حم الفقيه اإلسفرائيين هبا أنبأ أبو سهل بشر بن أمحد أنبأ أمحد بن احلسني بن نصر احلذاء 

: بأ معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت أنبأ علي بن عبد اهللا املديين قاال ثنا عبد الرزاق أن
إذا جاءك املؤمنات يبايعنك على أن ال يشركن باهللا شيئا { كان النيب صلى اهللا عليه و سلم ميتحن النساء هبذه اآلية 

حديث علي  وال وال قالت عائشة وما مست يد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امرأة قط إال امرأة ميلكها لفظ} 
على أن ال يشركن { ويف رواية أمحد قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يبايع النساء بالكالم هبذه اآلية 

قالت وما مست يد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يد امرأة قط إال يد امرأة ميلكها رواه البخاري يف } باهللا شيئا 
  زاق الصحيح عن حممود بن غيالن عن عبد الر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا وأبو عمرو بن أيب جعفر قاال أنبأ احلسن بن  - ١٦٣٤٤
سفيان ثنا أبو الطاهر أنبأ بن وهب أخربين يونس قال قال بن شهاب أخربين عروة بن الزبري أن عائشة زوج النيب 

جرن إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميتحن بقول اهللا عز و كان املؤمنات إذا ها: صلى اهللا عليه و سلم قالت 
جل يا أيها النيب إذا جاءك املؤمنات يبايعنك على أن ال يشركن باهللا شيئا وال يسرقن إىل آخر اآلية قالت عائشة 

ا أقررن بذلك من رضي اهللا عنها فمن أقر هبذا من املؤمنات فقد أقر باحملنة وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ
قوهلن قال هلن انطلقن فقد بايعتكن وال واهللا ما مست يد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كف امرأة قط وكان 

يقول هلن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كالما رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر وأخرجه البخاري من وجه آخر 
  عن الزهري 

هللا بن حممد بن احلسن العدل أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن أخربنا أبو أمحد عبد ا - ١٦٣٤٥
أتيت رسول اهللا صلى : إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا مالك عن حممد بن املنكدر عن أميمة بنت رقيقة أهنا قالت 

يئا وال نسرق وال نزين وال نقتل اهللا عليه و سلم يف نسوة نبايعه فقلنا نبايعك يا رسول اهللا على أن ال نشرك باهللا ش
أوالدنا وال نأيت ببهتان نفتريه بني أيدينا وأرجلنا وال نعصيك يف معروف فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيما 

استطعنت وأطقنت قالت فقلنا اهللا ورسوله أرحم بنا من أنفسنا هلم نبايعك يا رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا 
   ٥أين ال أصافح النساء إمنا قويل ملائة امرأة كقويل المرأة واحدة أو مثل قويل المرأة واحدة عليه و سلم 

  باب ما جاء يف بيعة الصغري

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن إسحاق الفاكهي ثنا أبو حيىي بن أيب مسرة  - ١٦٣٤٦
د بن أيب أيوب حدثين أبو عقيل عن جده عبد اهللا بن هشام وكان قد أدرك النيب ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا سعي

يا رسول اهللا : صلى اهللا عليه و سلم وذهبت به أمه زينب بنت محيد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت 
ة الواحدة عن مجيع بايعه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم هو صغري ومسح على رأسه ودعا له وكان يضحي بالشا

   ٦أهله رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يزيد املقرئ 

  باب االستخالف



أخربنا أبو طاهر حممد بن حممد بن حممش الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن  - ١٦٣٤٧
عن أبيه عن بن عمر قال قيل لعمر  يوسف السلمي ثنا حممد بن يوسف الفريايب قال ذكر سفيان عن هشام بن عروة

أال تستخلف قال إن أترك فقد ترك من هو خري مين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإن أستخلف : رضي اهللا عنه 
فقد استخلف من هو خري مين أبو بكر رضي اهللا عنه قال فأثنوا عليه فقال راغب وراهب ال أحتملها حيا وميتا 

  ا ال يل وال علي رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن يوسف الفريايب لوددت أين جنوت منها كفاف

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن  - ١٦٣٤٨
ثنوا عليه حضرت أيب حني أصيب فأ: علي بن عفان ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن بن عمر قال 

فقالوا جزاك اهللا خريا فقال راهب وراغب قالوا استخلف فقال أحتمل أمركم حيا وميتا لوددت أن حظي منها 
الكفاف ال علي وال يل إن أستخلف فقد استخلف من هو خري مين وإن أترككم فقد ترككم من هو خري مين 

ر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غري مستخلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عبد اهللا فعرفت أنه حني ذك
  رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب عن أيب أسامة 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد  - ١٦٣٤٩
دخلت على حفصة رضي اهللا : ن بن عمر قال بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن سامل ع

عنها فقالت أعلمت أن أباك غري مستخلف قال قلت كال قالت إنه فاعل فحلفت أن أكلمه يف ذلك فخرجت يف 
سفر أو قال يف غزاة فلم أكلمه فكنت يف سفري كأمنا أمحل بيميين جبال حىت قدمت فدخلت عليه فجعل يسائلين 

ون مقالة فآليت أن أقوهلا لك زعموا إنك غري مستخلف وقد علمت أنه لو كان لك فقلت له أين مسعت الناس يقول
راعي غنم فجاءك وقد ترك رعايته رأيت أن قد ضيع فرعاية الناس أشد قال فوافقه قويل فأطرق مليا مث رفع رأسه 

ن استخلف فإن أبا فقال إن اهللا حيفظ دينه وأن ال استخلف فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يستخلف وإ
بكر قد استخلف قال فما هو إال أن ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأبا بكر رضي اهللا عنه فعلمت أنه ال 
يعدل برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحدا وإنه غري مستخلف رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم 

  آخر عن معمر  وغريه عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من وجه

وأخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا  - ١٦٣٥٠
عبد الرمحن بن مرزوق ثنا شبابة بن سوار ثنا شعيب بن ميمون ثنا حصني بن عبد الرمحن عن الشعيب عن شقيق بن 

لف علينا فقال ما استخلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأستخلف استخ: سلمة قال قيل لعلي رضي اهللا عنه 
  ولكن إن يرد اهللا بالناس خريا مجعهم على خريهم كما مجعهم بعد نبيهم صلى اهللا عليه و سلم على خريهم 

س حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخر اجلزء العاشر من الفوائد الكبري أليب العباس ثنا أبو العبا - ١٦٣٥١
يعقوب ثنا حممد بن خالد بن خلي احلمصي ثنا بشر بن شعيب بن أيب محزة عن أبيه عن الزهري عن عبد اهللا بن 

كعب بن مالك األنصاري وكان كعب بن مالك أحد الثالثة الذين تيب عليهم فأخربين عبد اهللا بن كعب أن عبد 
ه خرج من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف وجعه أن علي بن أيب طالب رضي اهللا عن: اهللا بن عباس أخربه 

الذي تويف فيه فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أصبح حبمد اهللا بارئا قال 
 فأخذ بيده عباس بن عبد املطلب رضي اهللا عنه فقال أنت واهللا بعد ثالث عبد العصا وإين واهللا ألرى رسول اهللا



صلى اهللا عليه و سلم سوف يتوفاه اهللا من وجعه هذا أين أعرف وجوه بين عبد املطلب عند املوت فاذهب بنا إىل 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلنسأله يف من هذا األمر فإن كان فينا علمنا ذلك وإن كان يف غرينا كلمناه 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمنعناها ال يعطيناها الناس  فأوصى بنا قال علي رضي اهللا عنه إنا واهللا لئن سألناها
بعده أبدا وإين واهللا ال أسأهلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق عن بشر بن 

  شعيب ويف هذا وفيما قبله داللة على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يستخلف أحدا بالنص عليه 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا احلسن بن مكرم ثنا سعيد بن  - ١٦٣٥٢
ملا ثقل أيب : عامر ثنا صاحل بن رستم أبو عامر اخلزاز عن بن أيب مليكة قال قالت عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها 

ول لربك غدا إذا قدمت عليه وقد استخلفت علينا بن دخل عليه فالن وفالن فقالوا يا خليفة رسول اهللا ماذا تق
  اخلطاب قالت فأجلسناه فقال أباهللا ترهبوين أقول استخلفت عليهم خريهم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا األمري أبو أمحد خلف بن أمحد أنبأ أبو حممد الفاكهي مبكة ثنا أبو حيىي بن  - ١٦٣٥٣
أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه أوصى يف مرضه فقال لعثمان : قول بلغين أيب مسرة قال مسعت يوسف بن حممد ي

رضي اهللا عنه أكتب بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا ما أوصى به أبو بكر بن أيب قحافة عند آخر عهده بالدنيا خارجا 
لف بعدي عمر بن منها وأول عهده باآلخرة داخال فيها حني يصدق الكاذب ويؤدي اخلائن ويؤمن الكافر أين استخ

اخلطاب فإن عدل فذلك ظين به ورجائي فيه وإن بدل وجار فال أعلم الغيب ولكل امرئ ما اكتسب وسيعلم الذين 
  ظلموا أي منقلب ينقلبون 

يف إسناده : وقد أنبأنيه القاضي أبو بكر أمحد بن احلسن إجازة أن أبا حممد الفاكهي أخربهم فذكره  - ١٦٣٥٤
   ٧عبد الرمحن بن اجملرب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موصوال حنوه ورواه حممد بن 

  باب من جعل األمر شورى بني املستصلحني له

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو بن البختري ثنا حممد بن عبيد اهللا بن يزيد  - ١٦٣٥٥
أن : ة عن سامل بن أيب اجلعد عن معدان بن أيب طلحة اليعمري ثنا عبد اهللا بن بكر ثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتاد

عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه محد اهللا وأثىن عليه مث ذكر نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأبا بكر رضي اهللا عنه مث 
أناسا يأمرونين  قال يا أيها الناس أين رأيت كأن ديكا نقرين نقرة أو نقرتني وإين ال أرى ذلك إال حلضور أجلي وإن

بأن أستخلف وإن اهللا مل يكن ليضيع دينه وخالفته وما بعث به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإن عجل يب أمر 
فالشورى بني هؤالء الستة الذين تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو عنهم راض فمن بايعتم فامسعوا له 

لوا فأولئك أعداء اهللا الكفرة الضالل أنا جاهدهتم بيدي هذه على وأطيعوا وإن ناسا سيطعنون يف ذلك فإن فع
اإلسالم وإين ال أدع شيئا أهم عندي من أمر الكاللة وما أغلظ يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف شيء ما 
اء وإين أغلظ يل فيه فطعن بأصبعه يف صدري أو يف جنيب مث قال يا عمر يكفيك أية الصيف اليت يف آخر سورة النس

إن أعش أقض فيها بقضاء ال خيتلف فيه أحد قرأ القرآن أو مل يقرأ القرآن وإين أشهد اهللا على أمراء األمصار فإين 
إمنا بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم ويرفعوا إلينا ما أشكل عليهم وإنكم أيها الناس تأكلون من شجرتني ال 

ل على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوجد رحيهما منه فيؤخذ بيده أرامها إال خبيثتني قد كنت أرى الرج



فيخرج إىل البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا الثوم والبصل قال خطب هلم يوم اجلمعة ومات يوم األربعاء ألربع 
  بقني من ذي احلجة أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث بن أيب عروبة وغريه 

د اهللا احلافظ وأبو عبد الرمحن السلمي قاال أنبأ أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن أخربنا أبو عب - ١٦٣٥٦
يف قصة مقتل عمر بن اخلطاب : سعيد الدارمي ثنا موسى بن إمساعيل ثنا أبو عوانة عن حصني عن عمرو بن ميمون 
ألمر من هؤالء النفر أو الرهط رضي اهللا عنه قال فقالوا أوص يا أمري املؤمنني استخلف فقال ما أحد أحق هبذا ا

الذين تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو عنهم راض فسمى عليا وعثمان والزبري وطلحة وسعدا وعبد 
الرمحن بن عوف رضي اهللا عنهم وقال ليشهدكم عبد اهللا بن عمر وليس له من األمر شيء كالتعزية له وقال فإن 

ليستعن به أيكم ما أمر فإين مل أعزله من عجز وال خيانة وقال أوصي اخلليفة من أصابت اإلمرة سعدا فهو ذاك وإال ف
بعدي باملهاجرين األولني أن يعلم هلم حقهم وحيفظ هلم حرمتهم وأوصيه باألنصار الذين تبوءوا الدار واإلميان من 

اإلسالم وجباة املال وغيظ  قبلهم أن يقبل من حمسنهم وأن يعفي عن مسيئهم وأوصيه بأهل األمصار خريا فإهنم ردء
العدو وأن ال يؤخذ منهم إال فضلهم عن رضاهم وأوصيه باألعراب خريا فإهنم أصل العرب ومادة اإلسالم أن 
يؤخذ من حواشي أمواهلم فريد على فقرائهم وأوصيه بذمة اهللا وذمة رسوله أن يويف هلم بعهدهم وأن يقاتل من 

ا قبض خرجنا به فانطلقنا منشي وذكر احلديث يف دفنه قال فلما فرغ من دفنه ورائهم وأن ال يكلفوا إال طاقتهم فلم
ورجعوا اجتمع هؤالء الرهط فقال عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه اجعلوا أمركم إىل ثالثة منكم قال الزبري قد 

رمحن فقال عبد جعلت أمري إىل علي فقال طلحة قد جعلت أمري إىل عثمان وقال سعد قد جعلت أمري إىل عبد ال
الرمحن أيكما يربأ من هذا األمر فنجعله إليه واهللا عليه واإلسالم لينظرن أفضلهم يف نفسه وليحرصن على صالح 

األمة قال فأسكت الشيخان فقال عبد الرمحن أفتجعلونه إيل واهللا علي أن ال آلو عن أفضلكم فقاال نعم قال فأخذ 
صلى اهللا عليه و سلم والقدم يف اإلسالم ما قد علمت واهللا عليك لئن أنا  بيد أحدمها فقال لك من قرابة رسول اهللا

أمرتك لتعدلن ولئن أنا أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن مث خال باآلخر فقال له مثل ذلك فلما أخذ امليثاق قال أرفع 
البخاري يف الصحيح عن يدك يا عثمان لتسمعن فبايعه وبايع له علي رضي اهللا عنهما ووجل أهل الدار فبايعوه رواه 

  موسى بن إمساعيل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن خالد احلمصي ثنا بشر بن  - ١٦٣٥٧
دخل على عمر بن : شعيب بن أيب محزة عن أبيه عن الزهري أنبأ سامل بن عبد اهللا بن عمر أن عبد اهللا بن عمر قال 

عنه حني نزل به املوت عثمان بن عفان وعلي بن أيب طالب وعبد الرمحن بن عوف والزبري بن  اخلطاب رضي اهللا
العوام وسعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنهم وكان طلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه غائبا بأرضه بالسراة فنظر إليهم 

فيكم إال أن يكون فيكم شيء فإن  عمر ساعة مث قال أين قد نظرت لكم يف أمر الناس فلم أجد عند الناس شقاقا
كان شقاق فهو منكم وإن األمر إىل ستة إىل عثمان بن عفان وعلي بن أيب طالب وعبد الرمحن بن عوف والزبري بن 
العوام وطلحة وسعد مث إن قومكم إمنا يؤمرون أحدكم أيها الثالثة فإن كنت على شيء من أمر الناس يا عثمان فال 

ى رقاب الناس وإن كنت على شيء من أمر الناس يا عبد الرمحن فال حتملن أقاربك على حتملن بين أيب معيط عل
رقاب الناس وإن كنت على شيء يا علي فال حتملن بين هاشم على رقاب الناس قوموا فتشاوروا وأمروا أحدكم 

ر ومل يسمين عمر وال واهللا فقاموا يتشاورون قال عبد اهللا فدعاين عثمان رضي اهللا عنه مرة أو مرتني ليدخلين يف األم
ما أحب أين كنت معهم علما منه بأنه سيكون من أمرهم ما قال أيب واهللا لقل ما مسعته حرك شفتيه بشيء قط إال 



كان حقا فلما أكثر عثمان دعائي قلت أال تعقلون تؤمرون وأمري املؤمنني حي فواهللا لكأمنا أيقظت عمر رضي اهللا 
ا فإن حدث يب حدث فليصل للناس صهيب موىل بين جدعان ثالث ليال مث أمجعوا يف عنه من مرقد فقال عمر أمهلو

   ٨اليوم الثالث أشراف الناس وأمراء األجناد فأمروا أحدكم فمن تأمر عن غري مشورة فاضربوا عنقه 

  باب ما جاء يف تنبيه اإلمام على من يراه أهال للخالفة بعده

سني بن حممد بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن أخربنا أبو احلسني حممد بن احل - ١٦٣٥٨
درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أمحد بن يونس ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ واللفظ له أخربين أبو جعفر حممد بن 

بن أيب عائشة عن  صاحل بن هانئ وكتبه يل خبطه ثنا حممد بن عمرو احلرشي أنبأ أمحد بن يونس ثنا زائدة ثنا موسى
دخلت على عائشة رضي اهللا عنها فقلت هلا أال حتدثيين عن مرض رسول اهللا صلى اهللا : عبيد اهللا بن عبد اهللا قال 

عليه و سلم فقالت بلى ثقل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أصلى الناس فقلت ال وهم ينتظرونك يا رسول اهللا 
فاغتسل مث ذهب لينوء فأغمى عليه مث أفاق فقال أصلى الناس قلت ال هم  قال ضعوا ماء يف املخضب قالت ففعلنا

ينتظرونك قال ضعوا يل ماء يف املخضب ففعلنا فاغتسل مث ذهب لينوء فأغمى عليه مث أفاق فقال أصلى الناس قلنا 
عليه مث أفاق ال هم ينتظرونك يا رسول اهللا فقال ضعوا يل ماء يف املخضب ففعلنا فاغتسل مث ذهب لينوء فأغمى 

فقال أصلى الناس قلنا ال هم ينتظرونك يا رسول اهللا والناس عكوف يف املسجد لصالة العشاء اآلخرة قالت فأرسل 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل أيب بكر رضي اهللا عنه بأن يصلي بالناس قالت فأتاه الرسول فقال إن رسول اهللا 

بالناس فقال أبو بكر رضي اهللا عنه وكان رجال رقيقا يا عمر صل بالناس  صلى اهللا عليه و سلم يأمرك بأن تصلي
فقال له عمر رضي اهللا عنه أنت أحق بذلك فصلى أبو بكر رضي اهللا عنه تلك األيام مث إن النيب صلى اهللا عليه و 

ي بالناس فلما سلم وجد من نفسه خفة فخرج بني رجلني أحدمها العباس لصالة الظهر وأبو بكر رضي اهللا عنه يصل
رآه أبو بكر رضي اهللا عنه ذهب ليتأخر فأومئ إليه النيب صلى اهللا عليه و سلم بأن ال يتأخر قال أجلساين إىل جنبه 
فأجلساه إىل جنب أيب بكر رضي اهللا عنه قال فجعل أبو بكر رضي اهللا عنه يصلي وهو قائم بصالة النيب صلى اهللا 

ضي اهللا عنه والنيب صلى اهللا عليه و سلم قاعد قال عبيد اهللا فدخلت على عبد عليه و سلم والناس بصالة أيب بكر ر
اهللا بن عباس فقلت له أال أعرض عليك ما حدثتين به عائشة عن مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال هات 

ال قال هو علي فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا غري أنه قال أمست لك الرجل الذي كان مع العباس قلت 
  رضي اهللا عنه رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن أمحد بن يونس 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا البسطامي أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان حدثين  - ١٦٣٥٩
هللا بن عمر عن أبيه أبو سعيد حيىي بن سليمان اجلعفي ثنا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب عن محزة بن عبد ا

ملا اشتد برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجعه قال مروا أبا بكر فليصل بالناس فقالت له عائشة رضي اهللا : قال 
عنها يا رسول اهللا إن أبا بكر رجل رقيق إذا قام مقامك مل يسمع الناس من البكاء فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس 

أننت صواحبات يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس قال بن شهاب وأخربين عبيد اهللا بن فعاودته مثل مقالتها فقال 
عبد اهللا بن عتبة عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت قد عاودت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذلك وما محلين 

أنه لن يقوم مقامه أحد إال  على معاودته إال أين خشيت أن يتشاءم الناس بأيب بكر رضي اهللا عنه وإال أين علمت
تشاءم الناس به فأحببت أن يعدل الناس ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أيب بكر رضي اهللا عنه رواه 



البخاري يف الصحيح عن حيىي بن سليمان وأخرجه مسلم من حديث معمر عن الزهري عن محزة عن عائشة رضي 
  اهللا عنها 

ن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد اهللا بن رجاء أخربنا أبو احلسني ب - ١٦٣٦٠
أنبأ زائدة عن عبد امللك بن عمري عن أيب بردة بن أيب موسى عن أبيه قال مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ا بكر رجل رقيق فقال أخرى مروا أبا بكر فليصل بالناس فقالت عائشة رضي اهللا عنها يا رسول اهللا إن أب: فقال 
مروا أبا بكر فليصل بالناس فقالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس فإنكن صواحب 

يوسف قال فأم أبو بكر رضي اهللا عنه يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخرجه البخاري ومسلم يف 
  الصحيح من حديث زائدة 

ا أبو سعيد بن أيب عمرو الصرييف ثنا أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين أنبأ علي بن حممد بن عيسى أخربن - ١٦٣٦١
اجلكاين ثنا أبو اليمان أخربين شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال أخربين أنس بن مالك وكان تبع النيب صلى اهللا 

يصلي هلم يف وجع النيب صلى اهللا عليه و سلم  أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه كان: عليه و سلم وخدمه وصحبه 
الذي تويف فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت إذا كان يوم اإلثنني وهم صفوف يف الصالة كشف النيب صلى 

اهللا عليه و سلم ستر احلجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف مث تبسم قال فهممنا أن نفتنت برؤيته 
الة من فرح برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ونكص أبو بكر رضي اهللا عنه على عقبيه ليصل الصف وحنن يف الص

وظن أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خارج إىل الصالة قال فأشار إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أمتوا 
ه ذلك رواه البخاري يف الصحيح عن أيب صالتكم مث دخل النيب صلى اهللا عليه و سلم وأرخى الستر فتويف من يوم

  اليمان 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أمحد بن يونس ثنا  - ١٦٣٦٢
اشتكى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة عشر يوما فكان إذا وجد خفة : أبو معشر عن حممد بن قيس قال 

  قل صلى أبو بكر رضي اهللا عنه صلى وإذا ث

وحدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو البختري عبد اهللا بن حممد بن شاكر  - ١٦٣٦٣
ثنا حسني بن علي اجلعفي عن زائدة عن عاصم عن زر عن عبد اهللا بن مسعود قال ملا قبض رسول اهللا صلى اهللا 

ر منا أمري ومنكم أمري قال فأتاهم عمر رضي اهللا عنه فقال يا معشر األنصار ألستم األنصا: عليه و سلم قالت 
تعلمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر أبا بكر يؤم الناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر فقالت 

  األنصار نعوذ باهللا أن نتقدم أبا بكر 

مد بن صاحل بن هانئ ثنا الفضل بن حممد البيهقي ثنا إبراهيم بن املنذر وحدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حم - ١٦٣٦٤
أن : احلزامي ثنا حممد بن فليح عن موسى بن عقبة عن سعد بن إبراهيم حدثين إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف 

اهللا  عبد الرمحن بن عوف كان مع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما وأن حممد بن مسلمة كسر سيف الزبري رضي
عنهما مث قام أبو بكر رضي اهللا عنه فخطب الناس واعتذر إليهم وقال واهللا ما كنت حريصا على االمارة يوما وال 
ليلة قط وال كنت فيها راغبا وال سألتها اهللا يف سر وال عالنية ولكين أشفقت من الفتنة ومايل يف االمارة من راحة 



دان اال بتقوية اهللا ولوددت أن أقوى الناس عليها مكاين عليها اليوم ولكن قلدت أمرا عظيما ما يل به طاقة وال ي
فقبل املهاجرون منه ما قال وما اعتذر به وقال علي والزبري رضي اهللا عنهما ما غضبنا اال ألنا أخرنا عن املشاورة 

ين اثنني وإنا لنعرف وأنا نرى أبا بكر أحق الناس هبا بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنه لصاحب الغار وثا
  شرفة وكربة ولقد أمره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالصالة بالناس وهو حي 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا السعدي ثنا  - ١٦٣٦٥
: هري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت يزيد بن هارون أنبأ إبراهيم بن سعد عن صاحل بن كيسان عن الز

دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف اليوم الذي بدىء فيه فقلت وارأساه قال لوددت أن ذلك كان وأنا 
حي فأصلي عليك وأدفنك قالت فقلت غريى كأين بك يف ذلك اليوم معرسا ببعض نسائك قال أنا وارأساه ادعى 

كتب أليب بكر كتابا فإين أخاف أن يتمىن متمن ويقول قائل ويأىب اهللا واملؤمنون اال أبا بكر يل أباك وأخاك حىت أ
رواه مسلم يف الصحيح عن عبيد اهللا بن سعيد عن يزيد بن هارون وأخرجه البخاري من حديث القاسم بن حممد 

  عن عائشة رضي اهللا عنها 

حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس - ١٦٣٦٦
إبراهيم بن سعد ح وأخربنا أبو عبد اهللا أخربين إمساعيل بن حممد بن الفضل بن حممد الشعراين ثنا جدي ثنا أبو ثابت 

وكلمته يف  أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم امرأة: ثنا إبراهيم عن أبيه عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه قال 
شيء فأمرها أن ترجع إليه قالت يا رسول اهللا أرأيت أن رجعت فلم أجدك كأهنا تعين املوت قال أن مل جتديين فأتى 

أبا بكر لفظ حديثه عن الشعراين رواه البخاري يف الصحيح عن أيب ثابت ورواه مسلم عن عباد بن موسى عن 
  إبراهيم 

غداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا حيىي بن جعفر أنبأ أخربنا أبو احلسني بن بشران بب - ١٦٣٦٧
الضحاك ثنا سفيان عن عبد امللك بن عمري عن موىل لربعي عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر واهتدوا هبدي عمار ومتسكوا بعهد بن أم عبد : و سلم 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثين عبد العزيز بن عبد  - ١٦٣٦٨
اهللا ثنا إبراهيم بن سعد عن سفيان عن عبد امللك بن عمري عن هالل موىل ربعي عن ربعي عن حذيفة بن اليمان قال 

  عين أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما اقتدوا باللذين من بعدي ي: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو حممد بن يوسف األصبهاين قاال ثنا أبو بكر القطان ثنا إبراهيم بن احلارث  - ١٦٣٦٩
ختلف النيب : ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا سليمان بن املغرية حدثين ثابت البناين عن عبد اهللا بن رباح عن أيب قتادة حني 

 عليه و سلم عن أصحابه يف مسريه قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ما ترون الناس صنعوا مث قال أصبح صلى اهللا
الناس فقدوا نبيهم فقال أبو بكر وعمر رسول اهللا بعدكم مل يكن ليخلفكم وقال الناس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  لم يف الصحيح من حديث سليمان و سلم بني أيديكم وأن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا أخرجه مس



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ والقاضي أبو اهليثم عتبة بن خيثمة وأبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن  - ١٦٣٧٠
حيىي قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب أن سعيدا أخربه 

بينا أنا نائم رأيتين على قليب عليها دلو : يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  أنه مسع أبا هريرة
فنزعته فنزعت منها ما شاء اهللا مث أخذها بن أيب قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبني ويف نزعه ضعف واهللا يغفر له مث 

ع عمر بن اخلطاب حىت ضرب الناس بعطن استحالت غربا فأخذها بن اخلطاب فلم أر عبقريا من الناس ينزع نز
  رواه البخاري يف الصحيح من وجه آخر عن يونس ورواه مسلم عن حرملة عن بن وهب 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أمحد بن يونس  - ١٦٣٧١
رؤيا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أيب بكر : اهللا عن أبيه عن  ثنا زهري ثنا موسى بن عقبة عن سامل بن عبد

وعمر رضي اهللا عنهما قال رأيت الناس اجتمعوا فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبني ويف نزعه ضعف واهللا يغفر له 
ن رواه مث قام عمر بن اخلطاب فاستحالت غربا فما رأيت عبقريا من الناس يفري فرية حىت ضرب الناس بعط

  البخاري ومسلم يف الصحيح عن أمحد بن يونس 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ١٦٣٧٢
ه قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل رؤيا األنبياء وحي وقوله ويف نزعه ضعف قصر مدته وعجلة موته وشغل: سليمان قال 

   ٩باحلرب ألهل الردة عن االفتتاح والتزيد الذي بلغه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف طول مدته 

  باب جواز تولية اإلمام من ينوب عنه وأن مل يكن قرشيا

أخربنا أبو عمرو البسطامي أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ أبو يعلى ثنا مصعب الزبريي ثنا املغرية بن عبد  - ١٦٣٧٣
أمر رسول اهللا صلى اهللا : احلزامي عن عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنه قال  الرمحن

عليه و سلم يف غزوة مؤتة زيد بن حارثة رضي اهللا عنه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن قتل زيد فجعفر 
يف تلك الغزوة فالتمسنا جعفرا فوجدناه يف القتلى وإن قتل جعفر فعبد اهللا بن رواحة قال عبد اهللا كنت معهم 

ووجدنا فيما أقبل من جسده بضعا وتسعني بني ضربة ورمية رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن أيب بكر عن 
  املغرية بن عبد الرمحن زيد بن حارثة من املوايل وعبد اهللا بن رواحة من األنصار 

أنبأ أبو علي احلسني بن علي احلافظ ح وأنبأ أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ  - ١٦٣٧٤
اإلمساعيلي قاال ثنا أبو يعلى ثنا عبيد اهللا القواريري ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن محيد بن هالل عن أنس بن مالك 

راية إىل زيد فأصيبوا مجيعا قال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث زيدا وجعفرا وعبد اهللا بن رواحة ودفع ال: 
أنس فنعاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل الناس قبل أن جييء اخلرب قال أخذ الراية زيد فأصيب مث أخذ جعفر 
فأصيب مث أخذ عبد اهللا بن رواحة فأصيب مث أخذ الراية بعد سيف من سيوف اهللا خالد بن الوليد قال فجعل حيدث 

ن رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب وأمحد بن واقد عن محاد وفيه داللة على أن الناس وعيناه تذرفا
الناس إذا مل يكن عليهم أمري وال خليفة أمري فقام بإمارهتم من هو صاحل لألمارة وانقادوا له انعقدت واليته حيث 

لراية وتأمره عليهم دون أمر النيب استحسن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما فعل خالد بن الوليد من أخذه ا
  صلى اهللا عليه و سلم ودون استخالف من مضى من أمراء النيب صلى اهللا عليه و سلم إياه واهللا أعلم 



أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد املقرئ بن احلمامي ببغداد ثنا أبو العباس أمحد بن إبراهيم بن مهران  - ١٦٣٧٥
دينوري ثنا خالد بن خملد ثنا سليمان بن بالل حدثين عبد اهللا بن دينار عن بن عمر الدينوري ثنا إسحاق بن صدقة ال

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي اهللا عنه فطعن الناس يف إمارته : قال 
ارة أبيه من قبل وأمي اهللا إن كان فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن تطعنوا يف إمارته فقد كنتم تطعنون يف إم

خلليقا لإلمارة وإن كان أبوه ملن أحب الناس إيل وإن هذا ملن أحب الناس إيل بعده رواه البخاري يف الصحيح عن 
  خالد بن خملد وأخرجه مسلم من وجه آخر عن عبد اهللا بن دينار 

جعفر األصبهاين ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن  - ١٦٣٧٦
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : داود ثنا شعبة عن سعيد بن أيب بردة عن أبيه عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه 

و سلم بعثه ومعاذا إىل اليمن فقال هلما تطاوعا ويسرا وال تعسرا وبشرا وال تنفرا أخرجه البخاري ومسلم يف 
  يث شعبة واستشهد البخاري برواية أيب داود عن شعبة الصحيح من حد

حدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة ثنا حيىي بن  - ١٦٣٧٧
إن : حصني األمحسي أخربتين جديت وامسها أم حصني األمحسية قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  مل عليكم عبد حبشي ما قادكم بكتاب اهللا فامسعوا له وأطيعوا أخرجه مسلم يف الصحيح من أوجه عن شعبة استع

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو حممد عبد الرمحن بن حيىي الزهري القاضي مبكة  - ١٦٣٧٨
اهللا األنصاري عن أبيه عن مثامة بن عبد اهللا عن ثنا أبو عمرو حممد بن خزمية بن راشد البصري ثنا حممد بن عبد 

كان قيس بن سعد من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبنزلة صاحب الشرط من األمري يعين : أنس بن مالك قال 
   ١٠ينظر يف أموره رواه البخاري يف الصحيح عن األنصاري 

  باب السمع والطاعة لإلمام ومن ينوب عنه ما مل يأمر مبعصية

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو  - ١٦٣٧٩
يا أيها الذين : العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا احلجاج بن حممد األعور قال قال بن جريج 

عبد اهللا بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي بعثه النيب  آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم يف
صلى اهللا عليه و سلم سرية أخربنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبري عن بن عباس رواه البخاري يف الصحيح عن 

  صدقة بن الفضل ورواه مسلم عن زهري وهارون احلمال عن حجاج بن حممد 

و العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا أبو املوجه حممد بن عمرو بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أب - ١٦٣٨٠
املوجه أنبأ عبد اهللا بن عثمان أنبأ عبد اهللا بن املبارك أنبأ يونس عن بن شهاب حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن أنه 

ن عصاين فقد عصى اهللا ومن من أطاعين فقد أطاع اهللا وم: مسع أبا هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أطاع أمريي فقد أطاعين ومن عصى أمريي فقد عصاين رواه البخاري يف الصحيح عن عبدان وأخرجه مسلم من 

  وجه آخر عن يونس 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه الفارسي ثنا أمحد بن احلباب حدثين مكي  - ١٦٣٨١
بنحوه رواه مسلم يف الصحيح عن حممد : ن جريج أخربين زياد بن سعد أن بن شهاب أخربه فذكره بن إبراهيم ثنا ب

  بن حامت عن مكي بن إبراهيم 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ علي بن حممد املصري ثنا روح بن الفرج ثنا حيىي بن بكري ثنا  - ١٦٣٨٢
أيب صاحل السمان عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعقوب يعين بن عبد الرمحن عن أيب حازم عن 

عليك بالطاعة يف منشطك ومكرهك وعسرك ويسرك وأثرة عليك رواه مسلم يف الصحيح عن سعيد بن : قال 
  منصور وقتيبة عن يعقوب 

زمية وبن عبد الكرمي أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان وبن خ - ١٦٣٨٣
قالو أنبأ بندار ثنا حيىي بن سعيد ثنا شعبة حدثين أبو التياح عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  امسعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة رواه البخاري يف الصحيح عن بندار : سلم 

ل القطان أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حممد بن عبيد اهللا املنادى ثنا شبابة أخربنا أبو احلسني بن الفض - ١٦٣٨٤
أوصاين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ثنا شعبة عن أيب عمران اجلوين عن عبد اهللا بن الصامت عن أيب ذر قال 

  أن أمسع وأطيع ولو لعبد جمدع األطراف أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث شعبة 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر  - ١٦٣٨٥
بن إسحاق الفقيه أنبأ أبو املثىن قاال ثنا مسدد ثنا حيىي عن عبيد اهللا حدثين نافع عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه 

فيما أحب وكره ما مل يؤمر مبعصية فإذا أمر مبعصية فال مسع وال  السمع والطاعة على املرء املسلم: و سلم قال 
  طاعة رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد وأخرجه مسلم عن زهري بن حرب وغريه عن حيىي بن سعيد 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر األصبهاين ثنا يونس بن حبيب أنبأ أبو  - ١٦٣٨٦
أن النيب صلى اهللا : نا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن السلمي عن علي رضي اهللا عنه داود ث

عليه و سلم بعث سرية وأمر عليهم رجال وأمرهم أن يطيعوه فأجج هلم نارا وأمرهم أن يقتحموا فهم قوم أن يفعلوا 
هللا صلى اهللا عليه و سلم فذكروا له ذلك فقال رسول وقال آخرون إمنا فررنا من النار فأبوا مث قدموا على رسول ا

اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو دخلوها مل يزالوا فيها إىل يوم القيامة ال طاعة يف معصية اهللا إمنا الطاعة يف املعروف 
   ١١أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث غندر عن شعبة 

  ن نزع يده من الطاعةباب الترغيب يف لزوم اجلماعة والتشديد على م

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد ثنا حممد بن  - ١٦٣٨٧
شعيب بن شابور ثنا عبد الرمحن بن يزيد بن جابر ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد 

احلسني بن حريث اخلزاعي وإسحاق بن موسى األنصاري وعبيد اهللا بن سعيد اليشكري قالوا  بن سلمة ثنا أبو عمار
ثنا الوليد بن مسلم حدثين عبد الرمحن بن يزيد بن جابر حدثين بسر بن عبيد اهللا احلضرمي حدثين أبو إدريس أنه 



م عن اخلري وكنت أسأله عن الشر كان الناس يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: مسع حذيفة بن اليمان يقول 
خمافة أن يدركين فقلت يا رسول اهللا إنا كنا يف جاهلية وشر فجاءنا اهللا هبذا اخلري فهل بعد هذا اخلري من شر قال 
نعم قال فهل بعد ذلك الشر من خري قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغري هديي تعرف منهم 

ري من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجاهبم إليه قذفوه فيها قلت يا رسول وتنكر قلت هل بعد ذلك اخل
اهللا صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا قلت فما تأمرين إن أدركين ذلك قال تلزم مجاعة املسلمني 

ل شجرة حىت يدركك وإمامهم قلت فإن مل تكن مجاعة وال إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأص
املوت وأنت كذلك قال أبو عمار يف حديثه صفهم لنا قال هم من كذا ويتكلمون بألسنتنا لفظ حديث الوليد بن 

  مسلم رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن عن الوليد بن مسلم 

ق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحا - ١٦٣٨٨
ثنا شيبان بن فروخ ثنا جرير بن حازم عن غيالن بن جرير عن أيب قيس بن رباح عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا 

من خرج من الطاعة وفارق اجلماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل حتت راية عمية : عليه و سلم أنه قال 
أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أميت يضرب برها وفاجرها يغضب للعصبية أو يدعو إىل عصبية 

  ال يتحاشى من مؤمنها وال يفي لذي عهدها فليس مين ولست منه رواه مسلم يف الصحيح عن شيبان بن فروخ 

 أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا عيسى بن عبد اهللا - ١٦٣٨٩
جاء : الطيالسي ثنا حممد بن سابق ثنا عاصم بن حممد عن زيد بن حممد عن نافع وسامل عن عبد اهللا بن عمر قال 

عبد اهللا بن عمر إىل عبد اهللا بن مطيع فلما رآه قال هاتوا أليب عبد الرمحن وسادة قال إين مل أجئك ألجلس إمنا 
يه و سلم مسعته يقول من خلع يدا من طاعة لقي اهللا يوم جئتك ألحدثك حبديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عل

القيامة وال حجة له ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث عاصم إال 
  أنه مل يذكر ساملا يف إسناده 

بد الكرمي بن اهليثم ثنا أبو توبة أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار ثنا ع - ١٦٣٩٠
ثنا معاوية بن سالم عن زيد بن سالم عن أيب سالم حدثين احلارث األشعري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وأنا آمركم خبمس كلمات أمرين اهللا عز و جل هبن اجلماعة والسمع والطاعة واهلجرة واجلهاد يف : حدثهم قال 
ماعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسالم من رأسه إال أن يراجع ومن دعا دعوة جاهلية فإنه سبيل اهللا فمن خرج من اجل

من جثا جهنم قال رجل يا رسول اهللا وإن صام وصلى قال نعم وإن صام وصلى فادعوا بدعوة اهللا الذي مساكم هبا 
  املسلمني املؤمنني عباد اهللا 

نبأ أمحد بن عبيد ثنا أمحد بن اهليثم الشعراين ثنا أمحد بن أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أ - ١٦٣٩١
يونس ثنا أبو بكر بن عياش وزهري عن مطرف عن أيب اجلهم عن خالد بن أهبان عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال 

   ١٢من فارق اجلماعة شربا فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  أذى يصيبه من جهة إمامه وإنكار املنكر من أموره بقلبه وترك باب الصرب على



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان  - ١٦٣٩٢اخلروج عليه 
ثنا حممد العامري ثنا أبو أسامة عن األعمش ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار 

بن إسحاق الصغاين ثنا يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن زيد بن وهب عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
إهنا ستكون أثرة وأمور تنكروهنا قالوا فما يصنع من أدرك ذلك يا رسول اهللا قال أدوا احلق الذي عليكم : و سلم 

  اه يف الصحيح من أوجه عن األعمش واسألوا اهللا الذي لكم لفظ حديث يعلى أخرج

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا حجاج  - ١٦٣٩٣
بن منهال وعارم وسليمان بن حرب ومسدد قالوا ثنا محاد بن زيد عن اجلعد أيب عثمان قال مسدد ثنا محاد بن زيد 

من : نا أبو رجاء العطاردي قال مسعت بن عباس يرويه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ثنا اجلعد أبو عثمان ث
رأى من أمريه شيئا يكرهه فليصرب فإنه ليس أحد يفارق اجلماعة قيد شرب فيموت إال مات ميتة جاهلية رواه 

  البخاري يف الصحيح عن أيب النعمان عارم ورواه مسلم عن احلسن بن الربيع عن محاد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا عبد اهللا بن عبد  - ١٦٣٩٤
الرمحن الدارمي أنبأ حيىي بن حسان ح قال وحدثنا حممد بن إسحاق الثقفي ثنا حممد بن سهل بن عسكر ثنا حيىي بن 

يا رسول اهللا إنا كنا : يب سالم قال قال حذيفة بن اليمان قلت حسان ثنا معاوية بن سالم أنبأ زيد بن سالم عن أ
بشر فجاء اهللا خبري فنحن فيه فهل من وراء هذا اخلري شر قال نعم قلت وهل وراء هذا الشر خري قال نعم قلت فهل 

قوم وراء ذلك اخلري شر قال نعم قلت كيف يكون قال يكون بعدي أئمة ال يهتدون هبداي وال يستنون بسنيت وسي
فيهم رجال قلوهبم قلوب الشياطني يف جثمان أنس قلت كيف أصنع يا رسول اهللا إن أدركت ذلك قال تسمع 

وتطيع لألمري وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فامسع وأطع رواه مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن عبد الرمحن وحممد 
  بن سهل بن عسكر 

يوسف السوسي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن أخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن  - ١٦٣٩٥
الوليد بن مزيد حدثين أيب ثنا األوزاعي حدثين الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال قال رسول 

ء سيكون بعدي خلفاء يعملون مبا يعلمون ويفعلون ما يؤمرون وسيكون بعدهم خلفا: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  يعملون مبا ال يعلمون ويفعلون ما ال يؤمرون فمن أنكر عليهم بريء ومن أمسك يده سلم ولكن من رضي وتابع 

وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو العباس ثنا حممد بن عوف ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي عن الزهري عن أيب  - ١٦٣٩٦
  هذا احلديث : و سلم فذكر سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - ١٦٣٩٧
ثنا أبو الربيع ثنا محاد بن زيد ثنا املعلى بن زياد وهشام بن حسان عن احلسن عن ضبة بن حمصن عن أم سلمة قالت 

أهنا ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون فمن أنكر قال هشام بلسانه : سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
فقد بريء ومن كره بقلبه فقد سلم لكن من رضي وتابع قال قيل يا رسول اهللا أفال نقتلهم قال ال ما صلوا رواه 

  مسلم يف الصحيح عن أيب الربيع إال أنه مل يذكر بلسانه وال بقلبه وإمنا هو قول احلسن 



أخربناه أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا عثمان بن عمر الضيب ثنا بن حساب  - ١٦٣٩٨
بإسناده حنوه إال أنه قال فمن أنكر فقد بريء ومن كره بقلبه فقد سلم قال احلسن فمن : ثنا محاد بن زيد فذكره 

  د جاء زمان هذه أنكر بلسانه فقد برئ وقد ذهب زمان هذه ومن كره بقلبه فق

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا بن بشار ثنا معاذ بن هشام حدثين  - ١٦٣٩٩
فمن : أيب عن قتادة ثنا احلسن عن ضبة بن حمصن العنزي عن أم سلمة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مبعناه قال 

ادة يعين من أنكر بقلبه ومن كره بقلبه رواه مسلم يف الصحيح عن حممد كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم قال قت
  بن بشار 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا أمحد بن سهل ثنا داود بن رشيد  - ١٦٤٠٠
نه مسع مسلم بن قرظة بن عم عوف ثنا الوليد بن مسلم ثنا عبد الرمحن بن يزيد بن جابر ثنا زريق موىل بين فزارة أ

خيار أئمتكم : بن مالك يقول مسعت عوف بن مالك األشجعي يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
الذين حتبوهنم وحيبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضوهنم ويبغضونكم وتلعنوهنم 

أفال ننابذهم عند ذلك قال ال ما أقاموا فيكم الصالة إال من ويل عليه وال فرآه ويلعنونكم قال قلنا يا رسول اهللا 
يأيت شيئا من معصية اهللا فليكره ما يأيت من معصية اهللا وال تنتزعن يدا من طاعة قال بن جابر فقلت لرزيق حني 

يقول مسعت عوف بن مالك حدثين هبذا احلديث اهللا يا أبا املقدام حلدثك هبذا أو لسمعت هذا من مسلم بن قرظة 
يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول قال فجثا على ركبتيه واستقبل القبلة وقال أي واهللا الذي ال إله 
إال هو لسمعته من مسلم بن قرظة يقول مسعت عوف بن مالك يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه 

  مسلم يف الصحيح عن داود بن رشيد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  - ١٦٤٠١
مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن مساك عن علقمة بن وائل قال وال أعلمه إال عن أبيه قال سأل يزيد بن 

ل اهللا إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ومينعونا حقنا فما يا رسو: سلمة اجلعفي النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
تأمرنا قال فأعرض عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث سأله فأعرض عنه مث سأله فقال امسعوا وأطيعوا فإمنا 

  عليهم ما محلوا وعليكم ما محلتم 

ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن بشار ثنا حممد بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم  - ١٦٤٠٢
فذكره بإسناده ومعناه إال أنه قال سلمة بن يزيد اجلعفي وقال مث سأله يف الثانية أو يف الثالثة فجذبه : جعفر ثنا شعبة 

  األشعث بن قيس رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن بشار 

هللا احلريف ببغداد ثنا محزة بن حممد بن العباس ثنا حممد بن أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد ا - ١٦٤٠٣
إمساعيل يعين السلمي أنبأ إسحاق بن إبراهيم يعين بن العالء حدثين عمرو بن احلارث حدثين عبد اهللا بن سامل حدثين 

هللا عليه و حممد بن الوليد ثنا الفضيل بن فضالة أن حبيب بن عبيد حدثهم أن املقدام حدثهم أن رسول اهللا صلى ا
أطيعوا أمراءكم ما كان فإن أمروكم مبا حدثتكم به فإهنم يؤجرون عليه وتؤجرون بطاعتكم وإن : سلم قال 

أمروكم بشيء مما مل آمركم به فهو عليهم وأنتم منه برءا ذلك بأنكم إذا لقيتم اهللا قلتم ربنا ال ظلم فيقول ال ظلم 



نك واستخلفت علينا خلفاء فأطعناهم بإذنك وأمرت علينا أمراء فتقولون ربنا أرسلت إلينا رسال فأطعناهم بإذ
  فأطعناهم قال فيقول صدقتم هو عليهم وأنتم منه برءا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه ثنا احلارث بن أيب أسامة  - ١٦٤٠٤
اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا  ثنا يزيد بن هارون أنبأ شعبة ح وأخربنا أبو عبد

يا : بشر بن عمر ثنا شعبة قال مسعت قتادة قال مسعت أنس بن مالك عن أسيد بن حضري أن رجال من األنصار قال 
وض لفظ رسول اهللا استعملت فالنا ومل تستعملين فقال إنكم سترون بعدي أثرة فاصربوا حىت تلقوين على احل

  حديث بشر بن عمر أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث شعبة 

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو  - ١٦٤٠٥
اخلطاب رضي اهللا أسامة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم بن عبد األعلى عن سويد بن غفلة قال قال يل عمر بن 

يا أبا أمية لعلك إن ختلف بعدي فأطع اإلمام وإن كان عبدا حبشيا إن ضربك فاصرب وإن أمرك بأمر فاصرب : عنه 
  وإن حرمك فاصرب وإن ظلمك فاصرب وإن أمرك بأمر ينقص دينك فقل مسع وطاعة دمي دون ديين 

ثنا أمحد بن عبد احلميد احلارثي ثنا أبو أسامة عن  أخربناه أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم - ١٦٤٠٦
مبعناه زاد يف آخره وال تفارق اجلماعة ومل يذكر يف إسناده منصورا : سفيان عن إبراهيم بن عبد األعلى فذكره 

  وهذا أصح وذكر منصور فيه وهم واهللا أعلم 

بيب ثنا أبو داود ثنا جرير بن حازم عن حدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن ح - ١٦٤٠٧
ليث عن عبد الرمحن بن سابط عن أيب ثعلبة اخلشين عن أيب عبيدة بن اجلراح ومعاذ بن جبل رضي اهللا عنهما عن 

إن اهللا بدأ هذا األمر نبوة ورمحة وكائنا خالفة ورمحة وكائنا ملكا عضوضا وكائنا : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
ة وفسادا يف األمة يستحلون الفروج واخلمور واحلرير وينصرون على ذلك ويرزقون أبدا حىت يلقوا اهللا عتوة وجربي
   ١٣عز و جل 

  باب إمث الغادر للرب والفاجر

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا إسحاق بن احلسن ثنا عفان بن  - ١٦٤٠٨
أن عبد اهللا بن عمر مجع أهل بيته حني انتزى أهل املدينة مع عبد اهللا بن : ويرية عن نافع مسلم ثنا صخر بن ج

الزبري رضي اهللا عنهما وخلعوا يزيد بن معاوية فقال إنا بايعنا هذا الرجل على بيعة اهللا ورسوله وإين مسعت رسول 
فيقال هذه غدرة فالن وإن من أعظم الغدر بعد اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة 

اإلشراك باهللا أن يبايع رجل رجال على بيع اهللا ورسوله مث ينكث بيعته وال خيلعن أحد منكم يزيد وال يشرفن أحد 
منكم يف هذا األمر فيكون صيلما بيين وبينه رواه مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن عبد الرمحن عن عفان خمتصرا 

  يزيد وأخرجاه من حديث أيوب عن نافع دون قصة 



أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سليمان بن  - ١٦٤٠٩
أن معاوية بعث إىل بن عمر رضي اهللا عنهما مائة ألف درهم فلما دعا معاوية : حرب ثنا محاد عن أيوب عن نافع 

معاوية قال أترون هذا أراد إن ديين إذا عندي لرخيص زاد فيه غريه فلما مات معاوية واجتمع  إىل بيعة يزيد بن
  الناس على يزيد بايعه 

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  - ١٦٤١٠
يب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد ح وأخربنا أبو عمرو األد

أبو الربيع الزهراين سليمان بن داود ثنا محاد بن زيد ثنا أيوب عن نافع قال ملا خلع أهل املدينة يزيد بن معاوية مجع 
: يقول بن عمر حشمه ومواليه ويف رواية سليمان حشمه وولده وقال أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة زاد الزهراين يف روايته قال وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة اهللا ورسوله وإين 
ال أعلم غدرا أعظم من أن تبايع رجال على بيعة اهللا ورسوله مث تنصب له القتال إين ال أعلم أحدا منكم خلع وال 

ما بيين وبينه رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب وأخرجه بايع يف هذا األمر إال كانت الفيصل في
  مسلم عن أيب الربيع خمتصرا 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا البسطامي أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ أبو خليفة ثنا أبو الوليد ثنا  - ١٦٤١١
ين يف موضعني عن النيب صلى اهللا عليه و شعبة عن األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا عن ثابت عن أنس بإسناد

لكل غادر لواء يوم القيامة قال أحدمها ينصب وقال اآلخر يرى يوم القيامة يعرف به رواه البخاري يف : سلم قال 
  الصحيح عن أيب الوليد هكذا وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة 

أنبأ أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا عبد الصمد بن عبد  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو احلريي - ١٦٤١٢
لكل غادر لواء : الوارث ثنا املستمر بن الريان ثنا أبو نضرة عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ة يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته أال وال غادر أعظم غدرا من أمري عامة رواه مسلم يف الصحيح عن أيب خيثم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا موسى بن إمساعيل  - ١٦٤١٣
: ثنا عبد الواحد ثنا األعمش قال مسعت أبا صاحل يقول مسعت أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

كيهم وهلم عذاب أليم رجل كان له فضل ماء يف الطريق فمنعه من بن ثالثة ال ينظر اهللا إليهم يوم القيامة وال يز
السبيل ورجل بايع إماما ال يبايعه إال للدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن مل يعطه منها سخط ورجل أقام سلعة بعد 

ذه اآلية إن العصر فقال واهللا الذي ال إله إال هو لقد أعطيت هبا كذا وكذا فصدقه الرجل واشتراها منه مث قرأ ه
الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال إىل أخر اآلية رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل وأخرجاه 

   ١٤من وجه آخر عن األعمش 

  باب ما على السلطان من القيام فيما ويل بالقسط والنصح للرعية والرمحة هبم

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار  - ١٦٤١٤والشفقة عليهم والعفو عنهم ما مل يكن حدا 
ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن نافع عن عبد اهللا بن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



على أال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فاألمري راع على الناس وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع : قال 
أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته وامرأة الرجل راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عن بعلها ورعيتها 

والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عن رعيته أال وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رواه مسلم يف 
  ريه عن نافع الصحيح عن قتيبة وغريه عن الليث وأخرجاه من حديث عبيد اهللا بن عمر وغ

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عمرو عثمان بن أمحد بن عبد اهللا الدقاق ببغداد ثنا عبد الرمحن بن  - ١٦٤١٥
حممد بن منصور ثنا معاذ بن هشام ح وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا 

نا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن أيب املليح أن عبيد اهللا بن زياد دخل على أمحد بن سلمة ثنا حممد بن املثىن ث
ما من أمري : معقل بن يسار وهو شاك فقال لوال أين يف املوت ما حدثتك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

رواه مسلم يف الصحيح عن استرعى رعية مل حيتط هلم ومل ينصح هلم إال مل يدخل معهم اجلنة لفظ حديث أيب صاحل 
  حممد بن املثىن وغريه 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا إبراهيم بن  - ١٦٤١٦
احلارث البغدادي ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا أبو األشهب جعفر بن حيان عن احلسن عن معقل بن يسار املزين قال 

ما من رجل يسترعي رعية ميوت حني ميوت وهو غاش لرعيته إال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  مسعت
حرم اهللا عليه اجلنة رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم عن أيب األشهب ورواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن 

  أيب األشهب 

 حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن النضر بن عبد الوهاب وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا - ١٦٤١٧
أن عائذ بن عمرو وكان من أصحاب : وعمران بن موسى قاال ثنا شيبان بن فروخ ثنا جرير بن حازم ثنا احلسن 

النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل على عبيد اهللا بن زياد فقال أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن 
عاء احلطمة فإياك أن تكون منهم فقال له اجلس فإمنا أنت من خنالة أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم شر الر

  فقال وهل كانت هلم خنالة إمنا كانت النخالة بعدهم ويف غريهم رواه مسلم يف الصحيح عن شيبان بن فروخ 

محد بن احلسن القاضي بنيسابور قاال أخربنا أبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي بالكوفة وأبو بكر أ - ١٦٤١٨
أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنبأ وكيع عن األعمش عن أيب حازم األشجعي عن أيب 

ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال يزكيهم شيخ زان وملك : هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  كرب رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن وكيع كذاب وعائل مست

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ١٦٤١٩
 عليه و اجلبار ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب ظبيان وزيد بن وهب عن جرير بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا

رواه البخاري يف الصحيح عن حممد ورواه مسلم عن أيب كريب كالمها عن  Cمن ال يرحم الناس ال ي: سلم قال 
  أيب معاوية 



أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا عبد الرمحن بن بشر ثنا حيىي بن سعيد القطان عن  - ١٦٤٢٠
ال تنزع : رية مسع أبا هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شعبة عن منصور عن أيب عثمان موىل املغ

  الرمحة إال من شقى ثالث مرات 

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس احملبويب ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن هارون أنبأ أبو العوام  - ١٦٤٢١
أوصى اخلليفة من بعدي :  صلى اهللا عليه و سلم بن حوشب عن شهر بن حوشب عن أيب أمامة قال قال رسول اهللا

بتقوى اهللا وأوصيه جبماعة املسلمني أن يعظم كبريهم ويرحم صغريهم ويوقر عاملهم وأن ال يضرهبم فيذهلم وال 
  يوحشهم فيكفرهم وأن ال خيصيهم فيقطع نسلهم وأن ال يغلق بابه دوهنم فيأكل قويهم ضعيفهم 

فقيه أخربين أبو الطيب حممد بن حممد بن املبارك النيسابوري ثنا السري بن خزمية ثنا أخربنا أبو طاهر ال - ١٦٤٢٢
عبد اهللا بن يزيد املقرئ أنبأ سعيد ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا بن السرح ثنا بن 

: سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وهب عن سعيد بن أيب أيوب عن أيب مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه أن ر
  من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه اهللا على رؤوس اخلالئق يوم القيامة حىت خيريه من أي احلور شاء 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن علي بن أمحد بن قرقوب التمار هبمذان ثنا إبراهيم بن  - ١٦٤٢٣
ان أخربين شعيب ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن احلسني ثنا أبو اليم

يعقوب ثنا حممد بن خالد ثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أن عبد اهللا 
حلر بن قيس بن حصن وكان من النفر بن عباس قال قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على بن أخيه ا

الذين يدينهم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وكان القراء أصحاب جمالس عمر ومشاورته كهوال كانوا أو شبانا 
قال عيينة البن أخيه يا بن أخي هل لك وجه عند هذا األمري فتستأذن يل عليه فقال سأستأذن لك عليه قال بن 

ذن له عمر رضي اهللا عنه فلما دخل عليه قال هي يا بن اخلطاب ما تعطينا اجلزل وال عباس فاستأذن احلر لعيينة فأ
يا أمري املؤمنني إن اهللا سبحانه قال : حتكم بيننا بالعدل فغضب عمر رضي اهللا عنه حىت هم أن يوقع به فقال له احلر 
ذا من اجلاهلني قال فواهللا ما جاوزها لنبيه صلى اهللا عليه و سلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني وإن ه

عمر رضي اهللا عنه حني تالها عليه وكان وقافا عند كتاب اهللا واللفظ للحاكم أيب عبد اهللا رواه البخاري يف 
الصحيح عن أيب اليمان وروينا يف كتاب الزكاة عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما نقصت صدقة 

 بعفو إال عزا وما تواضع أحد هللا إال رفعه وقد روينا عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم من مال وما زاد اهللا
   ١٥قال أقيلوا ذوي اهليئات عثراهتم ما مل يكن حدا وهو يف كتاب احلدود 

  باب فضل اإلمام العادل

بن سلمة ثنا حممد بن بشار أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد  - ١٦٤٢٤
وحممد بن املثىن قاال ثنا حيىي يعنيان بن سعيد عن عبيد اهللا حدثين خبيب بن عبد الرمحن عن حفص بن عاصم عن أيب 

سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله اإلمام العادل : هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
هللا ورجل قلبه معلق يف املساجد ورجالن حتابا يف اهللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ورجل نشأ بعبادة ا

ذات منصب ومجال فقال إين أخاف اهللا ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم ميينه ما ينفق بشماله ورجل ذكر 



م عن حممد بن املثىن وسائر الرواة عن حيىي اهللا خاليا ففاضت عيناه رواه البخاري يف الصحيح عن بندار ورواه مسل
  القطان قالوا فيه ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل القاضي ثنا عاصم بن علي ثنا أبو  - ١٦٤٢٥
ثالثة ال ترد : سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيثمة ثنا سعد الطائي أخربين أبو مدله أنه مسع أبا هريرة يقول قال ر

دعوهتم اإلمام العادل والصائم حىت يفطر ودعوة املظلوم حتمل على الغمام وتفتح هلا أبواب السماوات ويقول هلا 
  الرب وعزيت ألنصرنك ولو بعد حني ومتام هذا الباب وما قبله يف كتاب السري مث يف كتاب أدب القاضي 

بو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ أخربنا أ - ١٦٤٢٦
جعفر بن عون أنبأ عفان بن جبري الطائي عن رجل قد مساه يل عن عكرمة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد 

أمحد بن يونس ثنا سعد أبو غيالن ثنا عفان بن جبري بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو أمية ثنا 
يوم من : الطائي عن أيب جرير أو حريز األزدي عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إمام عادل أفضل من عبادة ستني سنة وحد يقام يف األرض حبقه أزكى فيها من مطر أربعني يوما 

مد السكري أنبأ إمساعيل الصفار ثنا عباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا سعيد بن عبد اهللا أخربنا أبو حم - ١٦٤٢٧
إذا مررت ببلدة ليس : الدمشقي ثنا الربيع بن صبيح عن أنس بن مالك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  فيها سلطان فال تدخلها إمنا السلطان ظل اهللا يف األرض ورحمه يف األرض 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا أبو نعيم ثنا مالك بن أنس  - ١٦٤٢٨
اعلموا أن الناس لن يزالوا خبري ما استقامت هلم : عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر رضي اهللا عنه عند موته 

  والهتم وهداهتم 

بو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ - ١٦٤٢٩
إمنا : سليمان ثنا أيوب بن سويد ثنا الوليد بن علي اجلعفي عن خاله احلسن بن احلر عن القاسم بن خميمرة قال 

  زمانكم سلطانكم فإذا صلح سلطانكم صلح زمانكم وإذا فسد سلطانكم فسد زمانكم 

أبو بكر القاضي أنبأ حاجب بن أمحد ثنا حممد بن محاد ثنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال مسعت  أخربنا - ١٦٤٣٠
ال يزال الناس خبري ما مل تقع هذه األهواء يف السلطان هم الذين يذبون عن الناس فإذا وقعت فيهم : أبا حازم يقول 

  فمن يذب عنهم 

اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو اليمان أخربين  أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد - ١٦٤٣١
قدم رجل من أهل تيماء على عبد امللك بن مروان وهو رجل : شعيب عن الزهري حدثين عامر بن واثلة الليثي قال 

يف  من أهل الكتاب فقال يا أمري املؤمنني إن بن هرمز ظلمين واعتدى علي فلم يرد عليه عبد امللك شيئا مث عاد له
الشكاية البن هرمز فلم يرجع إليه عبد امللك شيئا فقال وغضب يا أمري املؤمنني إنا جند يف التوراة اليت أنزهلا اهللا عز 



و جل على موسى بن عمران صلى اهللا عليه و سلم أنه ليس على اإلمام من جور العامل وظلمه شيء ما مل يبلغه 
  جوره وظلمه فلما ذكر ذلك نزع بن هرمز عن عمله  ذلك من ظلمه وجوره فإذا بلغه فأقره شركه يف

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا الصنعاين ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري أنبأ عبد الرزاق عن  - ١٦٤٣٢
قال أرأيتم إن استعملت عليكم خري من أعلم مث : معمر عن بن طاوس عن أبيه أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

   ١٦رته بالعدل فأقضيت ما علي قالوا نعم قال ال حىت أنظر يف عمله أعمل مبا أمرته أو ال أم

  باب النصيحة هللا ولكتابه ورسوله وألئمة املسلمني وعامتهم وما على الرعية

أخربنا أبو طاهر حممد بن حممد بن حممش الفقيه أنبأ حاجب بن أمحد  - ١٦٤٣٣من إكرام السلطان املقسط 
نا عبد الرحيم بن منيب ثنا جرير بن عبد احلميد أنبأ سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال الطوسي ث

إن اهللا يرضى لكم ثالثا ويكره لكم ثالثا رضي لكم أن تعبدوه وال تشركوا به : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ن ويل اهللا أمركم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال شيئا وأن تعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا وأن تناصحوا م

وإضاعة املال قال عطاء بن يزيد الليثي مسعت متيم الداري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
 إن الدين النصيحة ثالث مرات قالوا يا رسول اهللا ملن قال هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املؤمنني أو قال ألئمة

  املسلمني وعامتهم أخرج مسلم احلديث األول يف الصحيح عن زهري بن حرب وغريه عن جرير 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا حممد بن  - ١٦٤٣٤
اري قال قال رسول اهللا صلى يوسف قال ذكر سفيان عن سهيل بن أيب صاحل عن عطاء بن يزيد الليثي عن متيم الد

إمنا الدين النصيحة إمنا الدين النصيحة إمنا الدين النصيحة فقيل ملن يا رسول اهللا قال هللا ولكتابه : اهللا عليه و سلم 
  ولرسوله وألئمة املؤمنني وعامتهم أخرجه مسلم يف الصحيح من وجه آخر عن سفيان الثوري 

يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا أبو داود ثنا إسحاق بن أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن  - ١٦٤٣٥
إبراهيم الصواف ثنا عبد اهللا بن محران ثنا عوف بن أيب مجيلة عن زياد بن خمراق عن أيب كنانة عن أيب موسى 

املسلم وحامل إن من إجالل اهللا عز و جل إكرام ذي الشيبة : األشعري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  القرآن غري الغايل فيه وال اجلايف عنه وإكرام ذي السلطان املقسط ورواه بن املبارك عن عوف فوقفه 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إبراهيم بن صاحل الشريازي ثنا مسلم بن  - ١٦٤٣٦
كان عبد اهللا بن عامر : عن زياد بن كسيب العدوي قال إبراهيم ثنا محيد بن مهران الكندي ثنا سعد بن أوس 

خيطب الناس عليه ثياب رقاق مرجل شعره قال فصلى يوما مث دخل قال وأبو بكرة جالس إىل جنب املنرب فقال 
مرداس أبو بالل أال ترون إىل أمري الناس وسيدهم يلبس الرقاق ويتشبه بالفساق فسمعه أبو بكرة فقال البنه 

يل أبا بالل فدعاه له فقال أبو بكرة أما أين قد مسعت مقالتك لألمري آنفا وقد مسعت رسول اهللا صلى  األصيلع ادع
  اهللا عليه و سلم يقول من أكرم سلطان اهللا أكرمه اهللا ومن أهان سلطان اهللا أهانه اهللا 



د بن العباس ثنا حممد بن أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا احلريف ببغداد ثنا محزة بن حمم - ١٦٤٣٧
إمساعيل ثنا إسحاق بن إبراهيم بن العالء ح وحدثنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر حممد بن حممد بن عبد اهللا 

البغدادي ثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العالء بن زبريق احلمصي ثنا أيب ثنا عمرو بن احلارث عن عبد اهللا بن 
رواية احلريف حدثين عبد اهللا بن سامل حدثين حممد بن الوليد بن عامر وهو الزبيدي ثنا الفضيل  سامل عن الزبيدي ويف

بن فضالة يرده إىل بن عائذ يرده بن عائذ إىل جبري بن نفري أن عياض بن غنم األشعري وقع على صاحب دار حني 
عتذر إليه وقال له يا عياض أمل تعلم أن فتحت فأتاه هشام بن حكيم فأغلظ له القول ومكث هشام ليايل فأتاه هشام ي

إن أشد الناس عذابا يوم القيامة أشد الناس عذابا للناس يف الدنيا فقال له : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
عياض يا هشام إنا قد مسعنا الذي مسعت ورأينا الذي رأيت وصحبنا من صحبت أو مل تسمع يا هشام رسول اهللا 

و سلم يقول من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فال يكلمه هبا عالنية وليأخذ بيده فليخل به فإن صلى اهللا عليه 
قبلها قبلها وإال كان قد أدى الذي عليه والذي له وإنك يا هشام ألنت اجلريء أن جيترئ على سلطان اهللا فهال 

   ١٧خشيت أن يقتلك سلطان اهللا فتكون قتيل سلطان اهللا لفظ حديثهما سواء 

  اب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غري ذلكب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد بن شاكر ثنا حممد بن  - ١٦٤٣٨
إنا ندخل على سلطاننا فنقول ما نتكلم خبالفه إذا : سابق ثنا عاصم بن حممد عن أبيه قال قال رجل البن عمر 

ن عندهم قال كنا نعد هذا نفاقا رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم عن عاصم بن حممد بن زيد بن خرجنا م
  عبد اهللا بن عمر 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن  - ١٦٤٣٩
إن من شر الناس : مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  بن أيب حبيب عن عراك بن مالك عن أيب هريرة أنه

   ١٨ذا الوجهني يأيت هؤالء بوجه وهؤالء بوجه رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن قتيبة عن الليث 

  باب ما على الرجل من حفظ اللسان عند السلطان وغريه

بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور الرمادي  أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل - ١٦٤٤٠
من : ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذي جاره ومن كان يؤمن باهللا 
اآلخر فليقل خريا أو ليصمت أخرجه البخاري يف الصحيح من حديث معمر وأخرجه مسلم من وجه آخر  واليوم

  عن الزهري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي  - ١٦٤٤١
زيز بن حممد عن يزيد بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم عن ثنا إبراهيم بن محزة حدثين عبد العزيز بن أيب حازم وعبد الع

إن العبد ليتكلم بالكلمة ما : عيسى بن طلحة التيمي عن أيب هريرة أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 



بن أيب يتبني فيها يزل هبا يف النار أبعد ما بني املشرق واملغرب رواه البخاري يف الصحيح عن إبراهيم بن محزة عن 
  حازم ورواه مسلم عن بن أيب عمر عن عبد العزيز بن حممد 

أخربنا أبو القاسم احلريف ببغداد أنبأ حممد بن عبد اهللا الشافعي ثنا حممد بن غالب ثنا عبد الصمد بن  - ١٦٤٤٢
د بن جعفر القطيعي ثنا النعمان العمي ثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار ح قال وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمح

عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا عبد الرمحن يعين بن عبد اهللا بن دينار عن أبيه عن أيب 
إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اهللا ال يلقي هلا باال : صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا ال يلقي هلا باال يهوي هبا يف جهنم رواه البخاري يف يرفع اهللا هبا له 
  الصحيح عن عبد اهللا بن منري عن أيب النضر 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس عبد اهللا بن احلسني القاضي مبرو وأبو عبد اهللا حممد بن  - ١٦٤٤٣
وهري ببغداد قاال ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا سعيد بن عامر الضبعي ثنا حممد بن عمرو بن علقمة علي بن خملد اجل

كان رجل بطال يدخل على األمراء فيضحكهم فقال له جدي وحيك يا : عن أبيه عن جده علقمة بن وقاص قال 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم  فالن مل تدخل على هؤالء فتضحكهم فإين مسعت بالل بن احلارث املزين صاحب رسول

حيدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اهللا ما يظن أن تبلغ ما بلغت 
فريضى اهللا هبا عنه إىل يوم يلقاه وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيسخط اهللا هبا 

  إىل يوم يلقاه 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن عثمان أنبأ عبد  - ١٦٤٤٤
أن بالل بن احلارث املزين قال له إين رأيتك : اهللا هو بن املبارك أنبأ موسى بن عقبة عن علقمة بن وقاص الليثي 

به فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن تدخل على هؤالء األمراء وتغشاهم فانظر ماذا حتاضرهم 
الرجل ليتكلم بالكلمة من اخلري ما يعلم مبلغها يكتب اهللا هبا رضوانه إىل يوم يلقاه وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من 

ا الشر ما يعلم مبلغها يكتب اهللا عليه سخطه إىل يوم يلقاه فكان علقمة يقول رب حديث قد حال بيين وبينه م
  مسعت من بالل 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن مهرويه الرازي ثنا أبو حامت الرازي وعمرو بن متيم قاال ثنا  - ١٦٤٤٥
أبو نعيم الفضل بن دكني ثنا سفيان ح وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو 

لفضل األسفاطي قاال ثنا أمحد بن يونس ثنا سفيان عن أيب حصني عن الشعيب عن جعفر الدينوري والعباس بن ا
خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن سبعة أو تسعة وبيننا : عاصم العدوي عن كعب بن عجرة قال 

ولست منه وسائد من آدم أمحر قال إنه سيكون بعدي أمراء فمن صدقهم بكذهبم وأعاهنم على ظلمهم فليس مين 
  ولن يرد علي احلوض ومن مل يصدقهم بكذهبم ومل يعنهم على ظلمهم فهو مين وأنا منه وسريد علي احلوض 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن مهدي ثنا عبد اهللا  - ١٦٤٤٦
بن أيب عمران حدثين أبو عياش عن بن عجرة األنصاري أنه  بن صاحل حدثين الليث عن حيىي بن سعيد حدثين خالد

خرج إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن يف املسجد أنا تاسع تسعة فقال لنا أتسمعون هل تسمعون : قال 



ثالث مرار أهنا ستكون عليكم أئمة فمن دخل عليهم فصدقهم بكذهبم وأعاهنم على ظلمهم فلست منه وليس مين 
رد علي احلوض يوم القيامة ومن دخل عليهم ومل يصدقهم بكذهبم ومل يعنهم على ظلمهم فهو مين وأنا منه وال ي

وسريد علي احلوض يوم القيامة قال وحدثين أيضا عن سهل بن سعد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
كانوا هكذا مث أدخل أصابعه بعضها يف ألصحابه كيف أنتم إذا بقيتم يف حثالة من الناس مرجت أمانتهم وعهودهم و

بعض فقالوا فإذا كان كذلك كيف نفعل يا رسول اهللا قال خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون مث خص هبذا عبد اهللا 
بن عمرو بن العاص فيما بينه وبينه فقال ما تأمرين به يا رسول اهللا إذا كان ذلك قال آمرك بتقوى اهللا عليك 

  األمور بنفسك وإياك وعامة 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثين إبراهيم بن  - ١٦٤٤٧
أتيت : املنذر حدثين بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب عن عبد اهللا بن خارجة بن زيد عن عروة بن الزبري قال 

ا أبا عبد الرمحن إنا جنلس إىل أئمتنا هؤالء فيتكلمون بالكالم عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقلت له ي
حنن نعلم أن احلق غريه فنصدقهم ويقضون باجلور فنقويهم وحنسنه هلم فكيف ترى يف ذلك فقال يا بن أخي كنا مع 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعد هذا النفاق فال أدري كيف هو عندكم 

د الرمحن بن حممد السراج إمالء أنبأ أبو بكر حممد بن املؤمل بن احلسن ثنا الفضل حدثنا أبو القاسم عب - ١٦٤٤٨
بن حممد الشعراين ثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثين عمر بن علي عن أيب حازم عن سهل بن سعد أن رسول اهللا 

رواه البخاري يف الصحيح عن من يضمن يل ما بني حلييه وما بني رجليه أضمن له اجلنة : صلى اهللا عليه و سلم قال 
   ١٩حممد بن أيب بكر 

  باب ما على من رفع إىل السلطان ما فيه ضرر على مسلم من غري جناية

أخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل املاسرجسي ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا أبو  - ١٦٤٤٩
ا األعمش عن إبراهيم عن مهام قال كنت جالسا عند حذيفة فمر أمحد حممد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثن

ال يدخل اجلنة : رجل فقالوا هذا يرفع احلديث إىل السلطان فقال حذيفة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
قتات قال األعمش والقتات النمام أخرجه مسلم يف الصحيح من وجه آخر عن األعمش وأخرجاه من حديث 

  راهيم منصور عن إب

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة أخربين عمرو  - ١٦٤٥٠
أن رجلني من أهل الكتاب قال أحدمها : بن مرة مسع عبد اهللا بن سلمة حيدث عن صفوان بن عسال املرادي 

 له أربعة أعني فأتياه فسأاله عن تسع آيات بينات فقال لصاحبه أذهب بنا إىل هذا النيب قال ال يسمعن هذا فيصري
النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تشركوا باهللا شيئا وال تقتلوا وال تسرقوا وال تزنوا وال تسحروا وال تأكلوا الربا وال 

ة يهود أن تقذفوا احملصنة وال تفروا من الزحف وال متشوا بربىء إىل ذي سلطان لتقتلوه أو لتهلكوه وعليكم خاص
ال تعدوا يف السبت فقبال يديه ورجليه وقاال نشهد إنك نيب فقال ما مينعكما من اتباعي فقاال إن داود دعا أن ال 

يزال يف ذريته نيب وإنا خنشى إن اتبعناك أن تقتلنا اليهود قال أبو داود مرة وال تقذفوا احملصنة أو ال تفروا من 
  الزحف قال أبو داود شك شعبة 



أخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو بكر حممد بن عمر بن حفص التاجر الزاهد ثنا جعفر بن حممد الصائغ  - ١٦٤٥١
أعظم الناس : ببغداد ثنا سريج بن يونس ثنا عبيدة يعين بن محيد ثنا األعمش عن سامل بن أيب اجلعد قال قال كعب 

   ٢٠خطيئة يوم القيامة الذي يسعى بأخيه إىل إمامه 

  السلطان من منع الناس عن النميمة وترك األخذ بقول النمام باب ما على

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٦٤٥٢
نبأ أمحد يعقوب ثنا حممد بن خالد بن خلي ثنا أمحد بن خالد الوهيب ثنا إسرائيل ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أ

بن عبيد ثنا الكدميي ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأ إسرائيل عن السدي عن الوليد بن أيب هاشم ثنا زيد بن زائد عن 
أال ال يبلغين أحد منكم عن أحد من : عبد اهللا بن مسعود قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

سليم الصدر قال فأتاه مال فقسمه قال فسمعت رجلني يقوالن إن أصحايب شيئا فإين أحب أن أخرج إليكم وأنا 
هذه القسمة اليت قسمها ال يريد اهللا هبا وال الدار اآلخرة قال ففهمت قوهلما مث أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ا سليم فقلت يا رسول اهللا إنك كنت قلت ال يبلغين أحد عن أحد من أصحايب شيئا فإين أحب أن أخرج إليكم وأن
الصدر وإين مسعت فالنا وفالنا يقوالن كذا وكذا قال فامحر وجهه وقال دعنا منك فقد أوذى موسى بأكثر من هذا 
فصرب لفظ حديث الكدميي ويف رواية الوهيب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يبلغين أحد عن أحد من 

صدر مل يذكر ما بعده وسقط من إسناده السدي ورواه أيضا أصحايب شيئا فإين أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم ال
  بن أيب حسني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا قبيصة ثنا سفيان  - ١٦٤٥٣
صلى اهللا عليه و سلم ال يعرف القرف وال يصدق  كان رسول اهللا: عن حممد بن جحادة قال مسعت احلسن يقول 

  أحدا على أحد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا الصنعاين ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن معمر  - ١٦٤٥٤
يكلم عمر مسعت أسقفا من أهل جنران : عن الزهري عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن أبيه قال 

بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول يا أمري املؤمنني احذر قاتل الثالثة قال عمر ويلك وما قاتل الثالثة قال الرجل يأيت 
  اإلمام بالكذب فيقتل اإلمام ذلك الرجل حبديث هذا الكذاب فيكون قد قتل نفسه وصاحبه وإمامه 

أ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو النعمان أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنب - ١٦٤٥٥
إين أرى هذا الرجل قد : ثنا محاد بن زيد عن جمالد عن الشعيب أن العباس قال البنه عبد اهللا رضي اهللا عنهما 

أكرمك يعين عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وأدىن جملسك وأحلقك بقوم لست مثلهم فاحفظ عين ثالثا ال جيربن 
ك كذبا وال تفش عليه سرا وال تغتابن عنده أحدا ورواه غريه عن جمالد عن الشعيب عن بن عباس رضي اهللا عنه علي
٢١   

  باب ما يف الشفاعة والذب عن عرض أخيه املسلم من األجر



أخربنا السيد أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي ثنا أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن  - ١٦٤٥٦
ظ ثنا أبو األزهر أمحد بن األزهر إمالء من أصل كتابه ومن حفظه ثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد اهللا بن أيب احلاف

قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا جاءه السائل قال اشفعوا : بردة عن جده أيب بردة عن أيب موسى 
الصحيح عن أيب كريب عن أيب أسامة وأخرجه مسلم  فلتؤجروا ويقض اهللا على لسان نبيه ما شاء رواه البخاري يف

  من وجه آخر عن بريد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو عبد الرمحن السلمي قالوا ثنا أبو  - ١٦٤٥٧
بد الوهاب بن هشام العباس حممد بن يعقوب أنبأ أبو الفضل العباس بن الوليد بن مزيد البريويت أخربين أيب أخربين ع

من كان وصلة ألخيه املسلم إىل : بن الغاز عن أبيه هشام عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
ذي سلطان ملنفعة بر أو تيسري عسري أعني على إجازة الصراط يوم دحض األقدام قال العباس مث لقيت حممد بن عبد 

عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله وروى ذلك من الوهاب فحدثين به عن أبيه عن جده 
  وجه آخر عن عائشة مرفوعا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن  - ١٦٤٥٨
بن رباح عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا سليمان ثنا بن وهب ثنا سليمان بن بالل عن كثري بن زيد عن الوليد 

  املؤمن مرآة املؤمن واملؤمن أخو املؤمن من حيث لقيه يكف عنه ضيعته وحيوطه من ورائه : عليه و سلم قال 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  - ١٦٤٥٩
دثين الليث عن حيىي بن سليم بن زيد موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه مسع إمساعيل بن بشري أبو صاحل ح

موىل بين مغالة يقول مسعت جابر بن عبد اهللا وأبا طلحة بن سهل األنصاريني يقوالن قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
تهك فيه من حرمته إال خذله اهللا يف موطن حيب ما من أحد خيذل مسلما يف موطن ينتقص فيه من عرضه وين: سلم 

فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما يف موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إال نصره اهللا يف موطن 
  حيب فيه نصرته 

عبدان أنبأ  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس القاسم بن القاسم السياري أنبأ أبو املوجه أنبأ - ١٦٤٦٠
  بإسناده حنوه : عبد اهللا هو بن املبارك أنبأ ليث بن سعد فذكره 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب إمالء ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عبيد  - ١٦٤٦١
من رجل عند رسول اهللا صلى  نال رجل: اهللا بن موسى أنبأ بن أيب ليلى عن احلكم عن بن أيب الدرداء عن أبيه قال 

اهللا عليه و سلم فرد عليه رجل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من 
  النار ورواه أيضا مرزوق عن أم الدرداء عن أيب الدرداء مرفوعا 

القاضي وأبو حيىي الناقد ح  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ ثنا إمساعيل بن إسحاق - ١٦٤٦٢
وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو بكر أمحد بن كامل القاضي ثنا أبو حيىي يعين الناقد قاال ثنا إبراهيم بن محزة 

من نصر أخاه بظهر الغيب نصره : ثنا عبد العزيز عن محيد عن احلسن عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 



ا واآلخرة كذا رواه الدراوردي عن محيد عن احلسن عن أنس وقد قيل عن يونس بن عبيد عن احلسن اهللا يف الدني
   ٢٢عن عمران بن حصني موقوفا وقيل عنه بإسناده مرفوعا واملوقوف أصح واهللا أعلم 

  باب ما على السلطان من إكرام وجوه الناس

نا مطني ثنا حممد بن الصباح ثنا سعيد بن مسلمة حدثنا كامل بن أمحد املستملي أنبأ احلسن السراج ث - ١٦٤٦٣
  إذا أتاكم كرمي قوم فأكرموه : عن بن عجالن عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي وأبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي وأبو سعيد بن  - ١٦٤٦٤
لوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو أمية الطرسوسي ثنا أبو احلسن حممد بن مقاتل املروزي ثنا أيب عمرو قا

ملا بعث النيب : حصني بن عمر األمحسي ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن جرير بن عبد اهللا قال 
ألسلم على يديك يا رسول اهللا قال فألقى إيل  صلى اهللا عليه و سلم أتيته فقال يا جرير ألي شيء جئت قال جئت

كساءه مث أقبل على أصحابه وقال إذا جاءكم كرمي قوم فأكرموه وذكر احلديث وفيه قال وكان ال يراين بعد ذلك 
  إال تبسم يف وجهي وله شاهد من حديث الشعيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال 

بغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا علي بن اجلعد أخربنا أبو احلسني بن بشران ب - ١٦٤٦٥
كتب عمر بن اخلطاب إىل أيب موسى األشعري رضي اهللا : أنبأ شعبة عن أيب عمران اجلوين عبد امللك بن حبيب قال 

عدل أن عنهما أنه مل يزل للناس وجوه يرفعون حوائج الناس فأكرم وجوه الناس فبحسب املسلم الضعيف من ال
   ٢٣ينصف يف العدل والقسمة 

  باب ما جاء يف قتال أهل البغي واخلوارج

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك رمحه اهللا أنبأ عبد اهللا بن جعفر األصبهاين ثنا يونس بن حبيب  - ١٦٤٦٦
أهنا ستكون : يه و سلم يقول ثنا أبو داود ثنا شعبة وأبو عوانة عن زياد بن عالقة مسع عرفجة مسع النيب صلى اهللا عل

هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهم مجيع فاضربوا رأسه بالسيف كائنا من كان أخرجه مسلم يف 
  الصحيح من حديث شعبة وأيب عوانة 

ن إسحاق أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي ثنا إمساعيل ب - ١٦٤٦٧
القاضي ثنا عارم بن الفضل ثنا محاد بن زيد ثنا عبد اهللا بن املختار ورجل مساه عن زياد بن عالقة عن عرفجة قال 

ستكون هنات وهنات فمن رأيتموه ميشي إىل أمة حممد فيفرق مجاعتهم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  عن عارم فاقتلوه رواه مسلم يف الصحيح عن حجاج بن الشاعر 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا عمران بن موسى ثنا عثمان بن أيب  - ١٦٤٦٨
من أتاكم : شيبة ثنا يونس بن أيب يعفور عن أبيه عن عرفجة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

يفرق مجاعتكم فاقتلوه رواه مسلم يف الصحيح عن عثمان وأمركم مجع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو 
  بن أيب شيبة 



أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر إمساعيل بن حممد الضرير بالري ثنا حممد بن الفرج ثنا عبيد  - ١٦٤٦٩
 ثنا وكيع ثنا األعمش اهللا بن موسى ثنا األعمش ح قال وأنبأ أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب

عن زيد بن وهب عن عبد الرمحن بن عبد رب الكعبة عن عبد اهللا بن عمرو قال كنت جالسا معه يف ظل الكعبة 
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فنزلنا منزال فمنا من يضرب خباءه ومنا : وهو حيدث الناس يقول 

منادى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصالة جامعة قال فانتهيت إليه  من هو يف جشره ومنا من ينتضل إذ نادى
وهو خيطب الناس ويقول أيها الناس إنه مل يكن نيب قبلي إال كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خريا هلم 

بعضها بعضا جتيء وينذرهم ما يعلمه شرا هلم أال وإن عافية هذه األمة يف أوهلا وسيصيب آخرها بالء وفنت يدفق 
الفنت فيقول املؤمن هذه مهلكيت مث تنكشف مث جتىء فيقول هذه هذه مث جتىء فيقول هذه هذه مث تنكشف فمن 

أحب أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة فلتدركه منيته وهو يؤمن باهللا واليوم اآلخر ويأيت إىل الناس ما حيب أن يؤتى 
مثرة قلبه فليطعه إن استطاع وقال مرة ما استطاع أظنه قال فإن جاء أحد إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده و

ينازعه فاضربوا عنق اآلخر فلما مسعتها أدخلت رأسي بني رجلني فقلت إن بن عمك معاوية يأمرنا أن نقتل أنفسنا 
} والكم بينكم بالباطل وال تأكلوا أم} { وال تقتلوا أنفسكم { وأن نأكل أموالنا بيننا بالباطل واهللا عز و جل يقول 

قال فوضع مجعه على جبهته مث نكس مث رفع رأسه فقال أطعه يف طاعة اهللا واعصه يف معصية اهللا قلت أنت مسعت 
هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال نعم مسعته أذناي ووعاه قليب لفظ حديث وكيع رواه مسلم يف 

  كيع الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن و

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين علي بن عيسى بن إبراهيم احلريي ثنا مسدد بن قطن ثنا عثمان بن  - ١٦٤٧٠
فذكره بإسناده ومعناه قال فيه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده ومثرة قلبه فليطعه : أيب شيبة ثنا جرير عن األعمش 

آلخر قال فدنوت منه فقلت أنشدك باهللا أنت مسعت هذا من رسول ما استطاع فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا عنق ا
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأومئ إىل أذنيه وقلبه بيديه فقال مسعته أذناي ووعاه قليب رواه مسلم يف الصحيح عن 

  إسحاق بن إبراهيم عن جرير 

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ح  - ١٦٤٧١
املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب قاال ثنا حممد بن كثري أنبأ سفيان عن أبيه عن بن أيب 

قال بعث علي رضي اهللا عنه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم بذهيبة يف تربتها فقسمها : نعم عن أيب سعيد اخلدري 
رع بن حابس احلنظلي مث اجملاشعي وبني عيينة بن بدر الفزاري وبني زيد اخليل الطائي مث أحد بين بني أربعة بني األق

نبهان وبني علقمة بن عالثة العامري مث أحد بين كالب قال فغضبت قريش واألنصار وقالت يعطي صناديد أهل جند 
ناتىء اجلبني كث اللحية حملوق قال اتق اهللا ويدعنا فقال إمنا أتألفهم قال فأقبل رجل غائر العينني مشرف الوجنتني 

يا حممد فقال من يطع اهللا إذا عصيته أيأمنين اهللا على أهل األرض وال تأمنوين قال فسأل رجل قتله أحسبه خالد بن 
الوليد فمنعه قال فلما ويل قال إن من ضئضىء هذا أو يف عقب هذا قوما يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم ميرقون 

سالم مروق السهم من الرمية يقتلون أهل اإلسالم ويدعون عبدة األوثان لئن أنا أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد من اإل
  رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن كثري وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد بن مسروق 



ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو  وأخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر األصبهاين - ١٦٤٧٢
يكون فرقة بني طائفتني : داود ثنا القاسم بن الفضل ثنا أبو نضرة عن أيب سعيد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  من أميت مترق بينهما مارقة تقتلها أوىل الطائفتني باحلق رواه مسلم يف الصحيح عن شيبان عن القاسم 

حلافظ أنبأ يعقوب بن أمحد اخلسروجردي ثنا داود بن احلسني اخلسروجردي ثنا أخربنا أبو عبد اهللا ا - ١٦٤٧٣
نصر بن علي اجلهضمي ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن الضحاك املشرقي عن أيب سعيد اخلدري 

أقرب الفئتني  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حديث ذكر فيه قوما خيرجون على فرقة من الناس يقتلهم: 
  إىل احلق رواه مسلم يف الصحيح عن القواريري عن أيب أمحد 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين  - ١٦٤٧٤
عتم يب أحدث عن إذا مس: ثنا أبو معاوية عن األعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة عن علي رضي اهللا عنه قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حديثا فألن أخر من السماء إىل األرض أحب إيل من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم 
عن غريه فإمنا أنا رجل حمارب واحلرب خدعة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول خيرج يف آخر الزمان 

خري قول الربية ال جياوز إمياهنم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم  قوم أحداث األسنان سفهاء األحالم يقولون من
  فإن قتلهم أجر ملن قتلهم إىل يوم القيامة 

بإسناده : وأخربنا أبو حممد أنبأ أبو سعيد ثنا الزعفراين ثنا حممد بن عبيد الطنافسي ثنا األعمش فذكره  - ١٦٤٧٥
ن الرمية رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب وغريه عن أيب ومعناه زاد ميرقون من الدين كما ميرق السهم م

  معاوية وأخرجه البخاري من وجهني آخرين عن األعمش 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - ١٦٤٧٦
ن أيوب عن حممد بن سريين عن عبيدة عن علي رضي ثنا حممد بن أيب بكر ثنا محاد بن زيد وإمساعيل بن إبراهيم ع

ذكر أهل النهروان فقال فيهم رجل خمدج اليد أو مودن اليد أو : اهللا عنه قال إمساعيل ذكر اخلوارج وقال محاد 
مثدون اليد لوال أن تبطروا حلدثتكم ما وعد اهللا عز و جل الذين يقاتلوهنم على لسان حممد قلت أنت مسعته من 

اهللا عليه و سلم قال أي ورب الكعبة أي ورب الكعبة أي ورب الكعبة رواه مسلم يف الصحيح عن حممد صلى 
  حممد بن أيب بكر املقدمي 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران وأبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار  - ١٦٤٧٧
ثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ عبد امللك بن أيب السكري ببغداد قاال ثنا إمساعيل بن حممد الصفار 

كان يف اجليش الذين كانوا مع علي بن أيب طالب : سليمان ثنا سلمة بن كهيل أخربين زيد بن وهب اجلهين أنه 
هللا عليه و رضي اهللا عنه الذين ساروا إىل اخلوارج فقال علي رضي اهللا عنه أيها الناس أين مسعت رسول اهللا صلى ا

سلم يقول خيرج من أميت قوم يقرؤن القرآن ليست قراءتكم إىل قراءهتم بشيء وال صالتكم إىل صالهتم بشيء وال 
صيامكم إىل صيامهم بشيء يقرؤون القرآن ال جتاوز صالهتم تراقيهم ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من 

هلم على لسان نبيهم صلى اهللا عليه و سلم التكلوا عن العمل الرمية لو يعلم اجليش الذين يصيبوهنم ما قضى اهللا 
وآية ذلك أن فيهم رجال له عضد وليست له ذراع على عضده مثل حلمة ثدي املرأة عليه شعرات بيض فتذهبون 



إىل معاوية وأهل الشام وتتركون هؤالء خيلفونكم يف ذراريكم وأموالكم واهللا أين ألرجو أن يكونوا هؤالء القوم 
هنم قد سفكوا الدم وأغاروا يف سرح الناس فسريوا على اسم اهللا قال سلمة فنزلين زيد بن وهب منزال منزال حىت فإ

قال مررنا على قنطرة قال فلما التقينا وعلى اخلوارج يومئذ عبد اهللا بن وهب الراسيب فقال هلم ألقوا الرماح وسلوا 
دوكم يوم حروراء فرجعتم قال فوحشوا برماحهم وسلوا سيوفكم من جفوهنا فإين أخاف أن يناشدوكم كما ناش

السيوف وشجرهم الناس برماحهم قال فقتل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إال رجالن فقال علي 
رضي اهللا عنه التمسوا فيهم املخدج فلم جيدوه فقام علي رضي اهللا عنه بنفسه فالتمسه فوجده فقال صدق اهللا وبلغ 

إليه عبيدة السلماين فقال يا أمري املؤمنني اهللا الذي ال إله إال هو لسمعت هذا احلديث من رسول اهللا  رسوله فقام
صلى اهللا عليه و سلم قال إي واهللا الذي ال إله إال هو حىت استحلفه ثالثا وهو حيلف له رواه مسلم يف الصحيح عن 

  عبد بن محيد عن عبد الرزاق 

احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن إمساعيل بن مهران ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا - ١٦٤٧٨
أبو الطاهر ثنا بن وهب عن عمرو بن احلارث عن بكري بن األشج عن بسر بن سعيد عن عبيد اهللا بن أيب رافع موىل 

رضي اهللا عنه قالوا ال حكم  أن احلرورية ملا خرجت وهو مع علي بن أيب طالب: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
إال هللا فقال كلمة حق أريد هبا باطل إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وصف ناسا أين ألعرف صفتهم يف هؤالء 
يقولون احلق بألسنتهم ال جياوز هذا منهم وأشار إىل حلقه أبغض خلق اهللا إليه منهم أسود إحدى يديه حلمة ثدي 

روا فلم جيدوا شيئا قال ارجعوا فواهللا ما كذبت وال كذبت مرتني أو ثالثا مث وجدوه يف فلما قتلهم قال انظروا فنظ
خربة فأتوا به حىت وضعوه بني يديه قال عبيد اهللا وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي رضي اهللا عنه فيهم رواه 

  مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر 

بو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين ثنا علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أ - ١٦٤٧٩
بينا حنن عند رسول : اليمان أخربين شعيب عن الزهري أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن أن أبا سعيد اخلدري قال 

هللا اعدل فقال اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يقسم قسما أتاه ذو اخلويصرة وهو رجل من بين متيم فقال يا رسول ا
وحيك ومن يعدل إذا مل أعدل لقد خبت وخسرت إن مل أكن أعدل فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يا رسول 

اهللا ائذن يل فيه أضرب عنقه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعه فإن له أصحابا حيقر أحدكم صالته مع 
راقيهم ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية ينظر صالهتم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن ال جيوز ت

إىل نصله فال يوجد فيه شيء مث ينظر إىل رصافه فال يوجد فيه شيء مث ينظر إىل نضيه وهو قدحه فال يوجد فيه شيء 
ل مث ينظر إىل قذذه فال يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي املرأة ومث

البضعة تدردر خيرجون على حني فترة من الناس قال أبو سعيد فأشهد أين مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم وأشهد أن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتى به حىت نظرت 

رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان وأخرجاه من إليه على نعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذي نعته 
  أوجه أخر عن أيب سلمة والضحاك اهلمداين عن أيب سعيد 

أخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن  - ١٦٤٨٠
ا حممد بن عوف ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي واحلديث الوليد بن مزيد قال أخربين أيب قال مسعت األوزاعي قال وحدثن



سيكون : للعباس حدثين قتادة عن أنس بن مالك وعن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
يف أميت اختالف وفرقة قوم حيسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم ميرقون من الدين مروق 

سهم من الرمية ال يرجعون حىت يرتد على فوقه هم شر اخللق واخلليقة طوىب ملن قتلهم وقتلوه يدعون إىل كتاب ال
اهللا وليسوا منه يف شيء من قاتلهم كان أوىل باهللا منهم قالوا يا رسول اهللا فما سيماهم قال التحليق ويف الباب عن 

أيب بكرة وأيب برزة األسلمي وبعضهم يزيد على بعض أيب ذر وسهل بن حنيف وعبد اهللا بن عمرو بن العاص و
وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما { واستدل الشافعي رمحه اهللا يف قتال أهل البغي بقول اهللا جل ثناؤه 

وأقسطوا فإن بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهللا فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل 
  إن اهللا حيب املقسطني 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عبيد بن عبد الواحد بن  - ١٦٤٨١
يا رسول اهللا لو أتيت عبد اهللا : شريك ثنا نعيم بن محاد ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس بن مالك قال قيل 

ليه وركب محاره وركب معه قوم من أصحابه فلما أتاه قال له عبد اهللا تنح فقد آذاين ننت محارك بن أيب قال فانطلق إ
فقال رجل من املسلمني واهللا حلمار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أطيب رحيا منك قال فغضب لكل واحد منهما 

اآلية رواه } طائفتان من املؤمنني اقتتلوا  وإن{ قومه فتضاربوا باجلريد والنعال فبلغنا إمنا نزلت فيهم هذه اآلية 
  البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن حممد بن عبد األعلى كالمها عن معتمر 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا حممد  - ١٦٤٨٢
قيل للنيب صلى اهللا عليه و سلم لو أتيت : ه أنه بلغه عن أنس بن مالك قال بن أيب بكر ثنا معتمر بن سليمان عن أبي

عبد اهللا بن أيب فانطلق النيب صلى اهللا عليه و سلم راكبا على محار وانطلق الناس ميشون قال وهي أرض سبخة 
  فذكره قال أنس فأنبئت أهنا أنزلت فيهم 

عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الزاهد ثنا أمحد بن حممد بن مهدي بن حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ إمالء ثنا أبو  - ١٦٤٨٣
رستم ثنا بشر بن شعيب بن أيب محزة القرشي حدثين أيب ح وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد 

مد بن حيىي اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا احلجاج بن أيب منيع ثنا جدي وثنا يعقوب حدثين حم
بن إمساعيل عن بن وهب عن يونس مجيعا عن الزهري وهذا لفظ حديث شعيب بن أيب محزة عن الزهري أخربين 

يا أبا عبد : محزة بن عبد اهللا بن عمر أنه بينما هو جالس مع عبد اهللا بن عمر إذ جاءه رجل من أهل العراق فقال 
ي بك يف أمر فرقة الناس وأعتزل الشر ما استطعت وإين الرمحن أين واهللا لقد حرصت إن اتسمت بسمتك وأقتد

وإن طائفتان من املؤمنني { أقرأ آية من كتاب اهللا حمكمة قد أخذت بقليب فأخربين عنها أرأيت قول اهللا تبارك وتعاىل 
ت فأصلحوا اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهللا فإن فاء

أخربين عن هذه اآلية فقال عبد اهللا وما لك ولذلك انصرف عين } بينهما بالعدل وأقسطوا إن اهللا حيب املقسطني 
فانطلق حىت توارى عنا سواده أقبل علينا عبد اهللا بن عمر فقال ما وجدت يف نفسي من شيء من أمر هذه األمة ما 

ة كما أمرين اهللا عز و جل زاد القطان يف روايته قال محزة فقلنا له ومن وجدت يف نفسي أين مل أقاتل هذه الفئة الباغي
ترى الفئة الباغية قال بن عمر بن الزبري بغى على هؤالء القوم فأخرجهم من ديارهم ونكث عهدهم ففي قول عبد 

  اهللا بن عمر هذا داللة على جواز استعمال اآلية يف قتال الفئة الباغية 



عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن املؤمل بن احلسن بن عيسى ثنا الفضل بن حممد وأخربنا أبو  - ١٦٤٨٤
الشعراين ثنا إمساعيل بن أيب أويس ثنا أيب عن حممد بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت 

وإن { األمة من هذه اآلية قالت ما رأيت مثل ما رغبت عنه هذه : عبد الرمحن عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا 
طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهللا 

 {٢٤   

  باب الدليل على أن الفئة الباغية منهما ال خترج بالبغي عن تسمية اإلسالم

أخربنا أبو طاهر حممد بن حممد  - ١٦٤٨٥نني وأمر باإلصالح بينهم قال الشافعي رمحه اهللا مساهم اهللا تعاىل باملؤم
بن حممش الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان أنبأ أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن مهام 

اعة حىت تقتتل فئتان ال تقوم الس: بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة ودعوامها واحدة رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد ورواه مسلم 

  عن حممد بن رافع كالمها عن عبد الرزاق 

ثنا أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه  - ١٦٤٨٦
يعقوب بن سفيان ثنا احلميدي وسعيد بن منصور قاال ثنا سفيان ثنا إسرائيل أبو موسى قال مسعت احلسن قال مسعت 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على املنرب واحلسن بن علي رضي اهللا عنهما معه إىل جنبه : أبا بكرة يقول 
 هذا سيد ولعل اهللا يصلح به بني فئتني من املسلمني قال سفيان وهو يلتفت إىل الناس مرة وإليه مرة ويقول إن ابين

  قول فئتني من املسلمني يعجبنا جدا رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا وغريه عن سفيان 

 وأخربنا أبو احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو الوليد وآدم قاال ثنا - ١٦٤٨٧
حنو حديث سفيان زاد آدم قال : مبارك عن احلسن عن أيب بكرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر 

  احلسن فلما ويل يعين احلسن بن علي رضي اهللا عنهما ما أهريق يف سببه حمجمة من دم 

ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر أخربنا أبو احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب حدثين سلمة  - ١٦٤٨٨
لو نظرمت ما بني جابر س إىل جابلق ما وجدمت : عن أيوب عن بن سريين أن احلسن بن علي رضي اهللا عنهما قال 

رجال جده نيب غريه وغري أخي وإين أرى أن جتتمعوا على معاوية وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إىل حني قال معمر 
   جابر س وجابلق املغرب واملشرق

وأخربنا أبو احلسني أنبأ عبد اهللا ثنا يعقوب ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا جمالد عن الشعيب ح قال وحدثنا  - ١٦٤٨٩
ملا سلم : يعقوب ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا جمالد عن الشعيب قال ملا صاحل احلسن بن علي وقال هشيم 

يلة قم فتكلم فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال أما بعد فإن أكيس احلسن بن علي األمر إىل معاوية قال له معاوية بالنخ
الكيس التقى وإن أعجز العجز الفجور أال وإن هذا األمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية حق المرئ كان أحق به 

 مين أو حق يل تركته ملعاوية إرادة إصالح املسلمني وحقن دمائهم وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إىل حني مث
  استغفر ونزل 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا يزيد  - ١٦٤٩٠
سئل علي رضي اهللا عنه عن أهل اجلمل أمشركون هم : بن هارون عن شريك عن أيب العنبس عن أيب البختري قال 

  قال إن املنافقني ال يذكرون اهللا إال قليال قيل فما هم قال إخواننا بغوا علينا قال من الشرك فروا قيل أمنافقون هم 

وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا وكيع عن أبان بن عبد اهللا  - ١٦٤٩١
رجو أن أكون أنا وطلحة أين أل: البجلي عن نعيم بن أيب هند عن ربعي بن حراش قال قال علي رضي اهللا عنه 

  والزبري ممن قال اهللا عز و جل ونزعنا ما يف صدورهم من غل 

وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو  - ١٦٤٩٢
اهللا حممد بن يعقوب احلافظ أنبأ  معاوية ثنا أبو مالك األشجعي ح وحدثنا أبو عبد اهللا احلافظ إمالء ثنا أبو عبد

: إبراهيم بن عبد اهللا السعدي أنبأ حممد بن عبيد الطنافسي ثنا أبو مالك األشجعي عن أيب حبيبة موىل طلحة قال 
دخلت على علي رضي اهللا عنه مع عمران بن طلحة بعد ما فرغ من أصحاب اجلمل قال فرحب به وأدناه وقال أين 

باك من الذين قال اهللا عز و جل ونزعنا ما يف صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلني ألرجو أن جيعلين اهللا وأ
فقال يا بن أخي كيف فالنة كيف فالنة قال وسأله عن أمهات أوالد أبيه قال مث قال مل نقبض أرضكم هذه السنني 

السنني ويدفع إليه أرضه قال فقال  إال خمافة أن ينتهبها الناس يا فالن انطلق معه إىل بن قرظة مرة فليعطه غلة هذه
رجالن جالسان ناحية أحدمها احلارث األعور اهللا أعدل من ذلك أن نقتلهم ويكونوا إخواننا يف اجلنة قال قوما أبعد 
أرض اهللا وأسحقها فمن هو إذا مل أكن أنا وطلحة يا بن أخي إذا كانت لك حاجة فأتنا لفظ حديث الطنافسي ويف 

قال دخل عمران بن طلحة على علي رضي اهللا عنه ومل يسم احلارث وقال إىل بين قرظة والباقي رواية أيب معاوية 
  مبعناه 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ إبراهيم بن هاشم البغوي وأبو القاسم املنيعي قاال  - ١٦٤٩٣
مسعت عمارا رضي اهللا عنه يقول حني بعثه علي رضي  :ثنا علي هو بن اجلعد أنبأ شعبة عن احلكم عن أيب وائل قال 

اهللا عنه إىل الكوفة ليستنفر الناس إنا لنعلم أهنا زوجة النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الدنيا واآلخرة ولكن اهللا 
  ابتالكم هبا 

ندار ثنا حممد ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد بن أيب احلسن ثنا حممد بن إسحاق ثنا ب - ١٦٤٩٤
ملا بعث علي عمار بن ياسر واحلسن بن علي رضي اهللا عنهم إىل الكوفة : شعبة عن احلكم قال مسعت أبا وائل قال 

ليستنفرهم خطب عمار فقال أين ألعلم أهنا زوجته يف الدنيا واآلخرة ولكن اهللا ابتالكم هبا لينظر إياه تتبعون أو إياها 
  ن بندار رواه البخاري يف الصحيح ع

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق  - ١٦٤٩٥
ملا فرغ من أصحاب اجلمل ونزلت عائشة منزهلا دخلت : األزرق ثنا عوف عن بن سريين قال قال خالد بن الوامشة 

من هذا قلت خالد بن الوامشة قالت ما فعل طلحة قلت أصيب قالت عليها فقلت السالم عليك يا أم املؤمنني قالت 
قلت بل حنن هللا وإنا  Cفما فعل الزبري قلت أصيب قالت إنا هللا وإنا إليه راجعون ي Cإنا هللا وإنا إليه راجعون ي

م فقلت يا أ Cإليه راجعون يف زيد بن صوحان قالت وأصيب زيد قلت نعم قالت إنا هللا وإنا إليه راجعون ي



وقد قتل بعضهم بعضا  Cوذكرت زيدا فقلت ي Cوذكرت الزبري فقلت ي Cاملؤمنني ذكرت طلحة فقلت ي
واهللا ال جيمعهم اهللا يف اجلنة أبدا قالت أو ال تدري أن رمحة اهللا واسعة وهو على كل شيء قدير قال فكانت أفضل 

  مين 

: ثنا بن عون عن بن سريين عن خالد بن الوامشة  وأخربنا أبو حممد أنبأ أبو سعيد ثنا سعدان ثنا إسحاق - ١٦٤٩٦
  بنحوه ورواه أيضا أيوب عن بن سريين 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو وأبو صادق بن أيب الفوارس قالوا ثنا أبو العباس  - ١٦٤٩٧
عن عمرو بن مرة عن أيب وائل  حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ العوام بن حوشب

قال رأيت كأين دخلت اجلنة فإذا أنا بقباب : قال رأى عمرو بن شرحبيل وكان من أفاضل أصحاب عبد اهللا 
مضروبة فقلت ملن هذا فقال لذي كالع وحوشب وكانا ممن قتل مع معاوية قال قلت ما فعل عمار وأصحابه قالوا 

هم بعضا فقال إهنم لقوا اهللا فوجدوه واسع املغفرة قال قلت ما فعل أهل أمامك قال قلت سبحان اهللا وقد قتل بعض
النهر قال لقوا برحا فقال حيىي بن أيب طالب مسعت يزيد يف اجمللس ببغداد وكان يقال إن يف اجمللس سبعني ألفا قال 

  هم أشياء ال تغتروا هبذا احلديث فإن ذا الكالع وحوشب أعتقا اثين عشر ألف أهل بيت وذكر من حماسن

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن  - ١٦٤٩٨
ال تقولوا كفر أهل الشام ولكن قولوا فسقوا أو : عون أنبأ مسعر عن عبد اهللا بن رباح أن عمارا رضي اهللا عنه قال 

  ظلموا 

ن بن عبد اهللا السديري خبسرو جرد أنبأ أمحد بن حممد بن احلسني أخربنا أبو عبد اهللا احلس - ١٦٤٩٩
اخلسروجردي ثنا داود بن احلسني البيهقي ثنا محيد بن زجنويه ثنا يعلى بن عبيد ثنا مسعر عن عامر بن شقيق عن 

طالب من قال رجل من يتعرف البغلة يوم قتل املشركون يعين أهل النهروان فقال علي بن أيب : شقيق بن سلمة قال 
   ٢٥الشرك فروا قال فاملنافقون قال املنافقون ال يذكرون اهللا إال قليال قال فما هم قال قوم بغوا علينا فنصرنا عليهم 

  باب من قال ال تباعة يف اجلراح والدماء وما فات من األموال يف قتال أهل

حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا  - ١٦٥٠٠البغي 
قال قد هاجت الفتنة األوىل وأدركت يعين الفتنة رجاال ذوي عدد من أصحاب رسول اهللا : يونس عن بن شهاب 

صلى اهللا عليه و سلم ممن شهد معه بدرا وبلغنا أهنم كانوا يرون أن يهدر أمر الفتنة وال يقام فيها على رجل قاتل يف 
قصاص فيمن قتل وال حد يف سباء امرأة سبيت وال يرى عليها حد وال بينها وبني زوجها مالعنة وال تأويل القرآن 

يرى أن يقفوها أحد إال جلد احلد ويرى أن ترد إىل زوجها األول بعد أن تعتد فتقضي عدهتا من زوجها اآلخر 
  ويرى أن يرثها زوجها األول 

لفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا احلسن بن الربيع ثنا بن أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو ا - ١٦٥٠١
كتب إليه سليمان بن هشام يسأله عن امرأة فارقت زوجها وشهدت على : املبارك عن معمر عن الزهري قال 



نة قومها بالشرك وحلقت باحلرورية فتزوجت فيهم مث جاءت تائبة قال فكتب إليه الزهري وأنا شاهد أما بعد فإن الفت
األوىل ثارت ويف أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم ممن شهد بدرا فرأوا أن يهدم أمر الفتنة ال يقام فيها حد على 
أحد يف فرج استحله بتأويل القرآن وال قصاص يف دم استحله بتأويل القرآن وال مال استحله بتأويل القرآن إال أن 

  وحتد من قذفها يوجد شيء بعينه وإين أرى أن تردها إىل زوجها 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا احلسن بن الربيع ثنا عبد اهللا  - ١٦٥٠٢
ملا كان يوم اجلمل : بن املبارك عن معمر حدثين سيف بن فالن بن معاوية العنزي حدثين خايل عن جدي قال 

اس إىل علي رضي اهللا عنه يدعون أشياء فأكثروا عليه فلم يفهم قال إال واضطرب اخليل وأغار الناس قال فجاء الن
رجل جيمع كالمه يل يف مخس كلمات أو ست قال فاحتفزت على إحدى رجلي قلت إن فهم قبل كالمي وإال 

جلست من قريب قلت يا أمري املؤمنني إن الكالم ليس خبمس وال بست ولكنها كلمتان قال فنظر إيل قال قلت 
   ٢٦و قصاص قال فعقد ثالثني وقال قالون أرأيتم ما عددمت فهو حتت قدمي هاتني هضم أ

  باب ما جاء يف قتال الضرب األول من أهل الردة بعد رسول اهللا صلى اهللا

عليه و سلم قال الشافعي رمحه اهللا هم قوم كفروا بعد إسالمهم مثل طليحة ومسيلمة والعنسي وأصحاهبم 
الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف ثنا عبد الرزاق أنبأ  أخربنا أبو طاهر - ١٦٥٠٣

بينما أنا نائم إذ : معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
يل أن أنفخهما فنفختهما فذهبا أتيت خبزائن األرض فوضع يف يدي سوارين من ذهب فكربا علي وأمهاين فأوحي إ

فأولتهما الكذابني اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق بن نصر 
  ورواه مسلم عن حممد بن رافع كالمها عن عبد الرزاق 

د اجلبار ثنا يونس بن بكري عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عب - ١٦٥٠٤
أول ردة كانت يف العرب مسيلمة باليمامة يف بين حنيفة واألسود بن كعب العنسي : حممد بن إسحاق بن يسار قال 

باليمن يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وخرج طليحة بن خويلد األسدي يف بين أسد يدعي النبوة يسجع 
  هلم 

سني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا احلجاج بن أخربنا أبو احل - ١٦٥٠٥
ملا استخلف اهللا أبا بكر رضي اهللا عنه وارتد من ارتد من العرب عن اإلسالم : أيب منيع ثنا جدي عن الزهري قال 

وأمر خالد بن الوليد بن املغرية سيف  خرج أبو بكر غازيا حىت إذا بلغ نقعا من حنو البقيع خاف على املدينة فرجع
اهللا وندب معه الناس وأمره أن يسري يف ضاحية مضر فيقاتل من ارتد منهم عن اإلسالم مث يسري إىل اليمامة فيقاتل 

مسيلمة الكذاب فسار خالد بن الوليد فقاتل طليحة الكذاب األسدي فهزمه اهللا وكان قد اتبعه عيينة بن حصن بن 
زاري فلما رأى طليحة كثرة اهنزام أصحابه قال ويلكم ما يهزمكم قال رجل منهم وأنا أحدثك ما حذيفة يعين الف

يهزمنا أنه ليس منا رجل إال وهو حيب أن ميوت صاحبه قبله وإنا لنلقي قوما كلهم حيب أن ميوت قبل صاحبه وكان 
لما غلب احلق طليحة ترجل مث أسلم طليحة شديد البأس يف القتال فقتل طليحة يومئذ عكاشة بن حمصن وبن أقرم ف

وأهل بعمرة فركب يسري يف الناس آمنا حىت مر بأيب بكر رضي اهللا عنه باملدينة مث نفذ إىل مكة فقضى عمرته ومضى 



خالد بن الوليد قبل اليمامة حىت دنا من حي من بين متيم فيهم مالك بن نويرة وكان قد صدق قومه فلما تويف 
يه و سلم أمسك الصدقة فبعث إليه خالد بن الوليد رضي اهللا عنه سرية فذكر احلديث يف رسول اهللا صلى اهللا عل

قتل مالك بن نويرة قال ومضى خالد قبل اليمامة حىت قاتل مسيلمة الكذاب ومن معه من بين حنيفة فاستشهد اهللا 
ل مسيلمة يومئذ موىل من من أصحاب خالد أناسا كثريا من املهاجرين واألنصار وهزم اهللا مسيلمة ومن معه وقت

  موايل قريش يقال له وحشي 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل أخربنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا زيد بن املبارك  - ١٦٥٠٦
الصنعاين وعيسى بن حممد املروزي قاال ثنا حممد بن احلسن الصنعاين ثنا سليمان بن وهب عن النعمان بن بزرج قال 

أسود الكذاب وكان رجال من بين عنس وكان معه شيطانان يقال ألحدمها سحيق واآلخر شقيق وكانا خرج : 
خيربانه بكل شيء حيدث من أمر الناس فسار األسود حىت أخذ ذمار فذكر قصة يف شأنه وتزوجه باملرزبانة امرأة 

ب عليه الفراش ودخل فريوز باذان وأهنا سقته مخرا صرفا حىت سكر فدخل يف فراش باذان كان من ريش فانقل
وخرزاذ بن بزرج فأشارت إليهما املرأة أنه يف الفراش وتناول فريوز برأسه وحليته فعصر عنقه فدقها وطعنه بن بزرج 

باخلنجر فشقه من ترقوته إىل عانته مث احتز رأسه وخرجوا وأخرجوا املرأة معهم وما أحبوا من متاع البيت مث ذكر 
ريوز على أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وأنه قال لفريوز كيف قتلت قصة أخرى وفيها قدوم ف

   ٢٧الكذاب قال اهللا قتله يا أمري املؤمنني قال نعم ولكن أخربين فقص عليه القصة ورجع فريوز إىل اليمن 

  باب ما جاء يف قتال الضرب الثاين من أهل الردة بعد رسول اهللا صلى اهللا

الشافعي رمحه اهللا وهم قوم متسكوا باإلسالم ومنعوا الصدقات واحتج يف ذلك بقصة أيب بكر عليه و سلم قال 
  وعمر رضي اهللا عنهما 

وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة  - ١٦٥٠٧
ين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود عن أيب هريرة بن سعيد الثقفي ثنا الليث عن عقيل عن الزهري قال أخرب

ملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واستخلف أبو بكر رضي اهللا عنه بعده وكفر من كفر من العرب : قال 
و  قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أليب بكر رضي اهللا عنه كيف نقاتل الناس وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه
سلم أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال آله اال اهللا فمن قال ال آله اال اهللا فقد عصم مين ماله ونفسه اال حبقه 

وحسابه على اهللا فقال أبو بكر رضي اهللا عنه واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة فإن الزكاة حق املال واهللا لو 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقاتلتهم على منعه قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا منعوين عقاال كانوا يؤدونه إىل رسول 

عنه فواهللا ما هو اال أن رأيت اهللا قد شرح صدر أيب بكر للقتال فعرفت أنه احلق رواه البخاري ومسلم يف الصحيح 
  عن قتيبة بن سعيد 

ر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال وروي عن الشافعي وغريه عن سفيان بن عيينة عن بن شهاب أن عم - ١٦٥٠٨
أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا : أليب بكر الصديق رضي اهللا عنه أليس قد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ال آله اال اهللا فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم اال حبقها وحساهبم على اهللا فقال أبو بكر رضي اهللا عنه هذا 
فرقوا بني ما مجع اهللا لو منعوين عناقا مما أعطوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاتلتهم عليه أخربناه من حقها ال ت



أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان 
قال الشيخ اإلمام رمحه اهللا واحتج أبو بكر الصديق رضي اهللا  فذكره اال أنه سقط منه قوله ال تفرقوا بني ما مجع اهللا

عنه يف هذا احلديث أحدمها أن قال قد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم اال حبقها وهذا من حقها واآلخر أن قال ال 
وأن الزكاة مثلها تفرقوا بني ما مجع اهللا قال الشافعي رمحه اهللا يعين فيما أرى واهللا أعلم أنه جماهدهم على الصالة 

وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة { قال الشافعي ولعل مذهبه فيه أن اهللا يقول 
وأن اهللا فرض عليهم شهادة احلق والصالة والزكاة وأنه مىت منع فرضا قد لزمه } ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 
تل قال الشيخ رمحه اهللا وأما قول عمر رضي اهللا عنه فواهللا ما هو اال أين رأيت اهللا قد مل يترك ومنعه حىت يؤديه أو يق

شرح صدر أيب بكر للقتال فعرفت أنه احلق يريد أنه انشرح صدره باحلجة اليت أدىل هبا والربهان الذي أقامه وقال 
يب صلى اهللا عليه و سلم من أوجه بعض أئمتنا رمحهم اهللا قد وقع اختصار يف رواية هذا احلديث وقد صح عن الن

كثرية أنه أمر بالقتال على الشهادتني وعلى إقامة الصالة وإيتاء الزكاة فأبو بكر الصديق رضي اهللا عنه إمنا قاتل 
مانعي الزكاة بالنص مع ما ذكر من الداللة وعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إمنا سلم ذلك له حني قامت عليه احلجة 

  النص وذكر فيه من الداللة ال أنه قلده فيه  مبا روى فيه من

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن سنان القزاز ثنا عمرو بن عاصم  - ١٦٥٠٩
ملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه : الكاليب ثنا عمران بن داود القطان ثنا معمر بن راشد عن الزهري عن أنس قال 

سلم ارتدت العرب قال فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يا أبا بكر أتريد أن تقاتل العرب قال فقال أبو بكر و 
رضي اهللا عنه إمنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأين 

منعوين عناقا مما كانوا يعطون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة واهللا لو 
  ألقاتلنهم عليه قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فلما رأيت رأي أيب بكر قد شرح عليه علمت أنه احلق 

بن أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن علي بن حممد بن عقبة الشيباين بالكوفة ثنا اهليثم  - ١٦٥١٠
: خالد ثنا أبو نعيم ثنا أبو العنبس سعيد بن كثري حدثين أيب عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة مث حرمت علي دماؤهم وأمواهلم 
  وحساهبم على اهللا تعاىل 

ا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب أنبأ أخربن - ١٦٥١١
أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا أبو جعفر الرازي عن يونس عن احلسن عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا منعوا مين أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا : عليه و سلم 
  دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا عز و جل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا عبد اهللا بن  - ١٦٥١٢
اقد بن حممد قال مسعت أيب حيدث عن بن عمر أن رسول اهللا حممد املسندي ثنا حرمي بن عمارة ثنا شعبة عن و

أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ويقيموا : صلى اهللا عليه و سلم قال 
 الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحساهبم على اهللا رواه

  البخاري يف الصحيح عن املسندي وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن شعبة 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ١٦٥١٣
أيها الذين آمنوا من  يا{ يف قوله عز و جل : طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد هو بن أيب عروبة عن قتادة 

اآلية كلها قال نزلت هذه اآلية وقد علم اهللا أنه سريتد } يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه 
مرتدون من الناس فلما قبض اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ارتد الناس عن اإلسالم إال ثالثة مساجد أهل 

ا من أهل البحرين من عبد القيس وقالت العرب أما الصالة فنصلي وأما الزكاة فواهللا املدينة وأهل مكة وأهل جواث
ال نغصب أموالنا فكلم أبو بكر رضي اهللا عنه أن يتجاوز عنهم وخيلي عنهم وقيل له إهنم لو قد فقهوا ألعطوا 

 بينه واهللا لو منعوين عناقا مما الزكاة طائعني فأىب عليهم أبو بكر رضي اهللا عنه قال واهللا ال أفرق بني شيء مجع اهللا
فرض اهللا ورسوله لقاتلتهم عليه فبعث اهللا عليهم عصائب فقاتلوا على ما قاتل عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم حىت أقروا باملاعون وهي الزكاة املفروضة مث إن وفد العرب قدموا عليه فخريهم بني خطة خمزية أو حرب جملية 
وكانت أهون عليهم أن يشهدوا أن قتالهم يف النار وقتلى املسلمني يف اجلنة وما أصاب املسلمون فاختاروا اخلطة 

  من أمواهلم فهو حالل وما أصابوا من املسلمني ردوه عليهم 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو اليمان احلكم  - ١٦٥١٤
أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه كان جهز بعد النيب صلى : نا صفوان بن عمرو عن عبد الرمحن بن جبري بن نافع ث

اهللا عليه و سلم جيوشا على بعضها شرحبيل بن حسنة ويزيد بن أيب سفيان وعمرو بن العاص فساروا حىت نزلوا 
فأرسل إىل خالد بن الوليد وهو بالعراق  الشام فجمعت هلم الروم مجوعا عظيمة فحدث أبو بكر رضي اهللا عنه بذلك

أو كتب أن انصرف بثالثة آالف فارس فأمد إخوانك بالشام والعجل العجل فأقبل خالد مغذا جوادا فاشتق األرض 
مبن معه حىت خرج إىل ضمري فوجد املسلمني معسكرين باجلابية وتسامع األعراب الذين كانوا يف مملكة الروم خبالد 

  لك يقول قائلهم الطويل شع ففزعوا له ففي ذ
  ويف رواية الشافعي رمحه اهللا يف املبسوط شع ) لعل منايانا قريب وما ندري ... أال يا أصبحينا قبل خيل أيب بكر ( 
  ) لعل منايانا قريب وما ندري ... أال فاصبحينا قبل نائرة الفجر ( 
  )  بكر فيا عجبا ما بال ملك أيب... فأطعنا رسول اهللا ما كان وسطنا ( 
  ) لكالتمر أو أحلى إليهم من التمر ... فإن الذي سألوكم فمنعتم ( 
وهذا فيما أجاز يل أبو عبد اهللا احلافظ روايته ) كرام على العزاء يف ساعة العسر ... سنمنعهم ما كان فينا بقية ( 

يب بكر رضي اهللا عنه بعد عنه عن أيب العباس عن الربيع عن الشافعي فذكر هذه األبيات قال الشافعي قالوا أل
   ٢٨األسار ما كفرنا بعد إمياننا ولكن شححنا على أموالنا 

  باب ال يبدأ اخلوارج بالقتال حىت يسألوا ما نقموا مث يؤمروا بالعود مث

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا  - ١٦٥١٥يؤذنوا باحلرب 
كان أبو بكر : بن بكري عن بن إسحاق حدثين طلحة بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق قال  يونس

رضي اهللا عنه يأمر أمراءه حني كان يبعثهم يف الردة إذا غشيتم دارا فإن مسعتم هبا أذانا بالصالة فكفوا حىت 
حرقوا واهنكوا يف القتل واجلراح ال يرى بكم وهن تسألوهم ماذا نقموا فإن مل تسمعوا أذانا فشنوها غارة واقتلوا و

  ملوت نبيكم صلى اهللا عليه و سلم 



أخربنا أبو احلسن حممد بن يعقوب بن أمحد الفقيه بالطابران أنبأ أبو علي حممد بن أمحد بن احلسن بن  - ١٦٥١٦
بكائي ثنا مطرف بن طريف عن الصواف ثنا أبو يعقوب إسحاق بن احلسن بن ميمون احلريب ثنا أبو غسان ثنا زياد ال

بعثين علي رضي اهللا عنه إىل النهر إىل : سليمان بن اجلهم أيب اجلهم موىل الرباء بن عازب عن الرباء بن عازب قال 
  اخلوارج فدعوهتم ثالثا قبل أن نقاتلهم 

أمية حممد بن إبراهيم أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب من أصل كتابه ثنا أبو  - ١٦٥١٧
الطرسوسي ثنا عمر بن يونس بن القاسم بن معاوية اليمامي ثنا عكرمة بن عمار العجلي حدثين أبو زميل مساك 

ملا خرجت احلرورية اجتمعوا يف دار وهم ستة آالف أتيت عليا رضي اهللا عنه : احلنفي ثنا عبد اهللا بن عباس قال 
لعلي آيت هؤالء القوم فأكلمهم قال أين أخاف عليك قال قلت كال قال فخرجت فقلت يا أمري املؤمنني أبرد بالظهر 

آتيهم ولبست أحسن ما يكون من حلل اليمن فأتيتهم وهم جمتمعون يف دار وهم قائلون فسلمت عليهم فقالوا 
ه و سلم مرحبا بك يا أبا عباس فما هذه احللة قال قلت ما تعيبون علي لقد رأيت على رسول اهللا صلى اهللا علي

أحسن ما يكون من احللل ونزلت قل من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق قالوا فما جاء بك 
قلت أتيتكم من عند صحابة النيب صلى اهللا عليه و سلم من املهاجرين واألنصار ألبلغكم ما يقولون وختربون مبا 

وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد فقال بعضهم ال ختاصموا تقولون فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم 
قريشا فإن اهللا يقول بل هم قوم خصمون قال بن عباس وأتيت قوما مل أر قوما قط أشد اجتهادا منهم مسهمة 

وجوههم من السهر كأن أيديهم وركبهم ثفن عليهم قمص مرحضة قال بعضهم لنكلمنه ولننظرن ما يقول قلت 
تم على بن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وصهره واملهاجرين واألنصار قالوا ثالثا قلت ما أخربوين ماذا نقم

هن قالوا أما إحداهن فإنه حكم الرجال يف أمر اهللا قال اهللا عز و جل إن احلكم إال هللا وما للرجال وما للحكم 
كان الذين قاتل كفارا لقد حل سبيهم فقلت هذه واحدة قالوا وأما األخرى فإنه قاتل ومل يسب ومل يغنم فلئن 

وغنيمتهم وإن كانوا مؤمنني ما حل قتاهلم قلت هذه اثنتان فما الثالثة قالوا إنه حما امسه من أمري املؤمنني فهو أمري 
الكافرين قلت أعندكم سوى هذا قالوا حسبنا هذا فقلت هلم أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب اهللا ومن سنة نبيه 

يه و سلم ما يرد به قولكم أترضون قالوا نعم فقلت هلم أما قولكم حكم الرجال يف أمر اهللا فأنا أقرأ صلى اهللا عل
يا أيها الذين آمنوا ال { عليكم ما قد رد حكمه إىل الرجال يف مثن ربع درهم يف أرنب وحنوها من الصيد فقال 

شدتكم باهللا أحكم الرجال يف أرنب وحنوها من فن} حيكم به ذوا عدل منكم { إىل قوله } تقتلوا الصيد وأنتم حرم 
الصيد أفضل أم حكمهم يف دمائهم وإصالح ذات بينهم وأن تعلموا أن اهللا لو شاء حلكم ومل يصري ذلك إىل الرجال 

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا { ويف املرأة وزوجها قال اهللا عز و جل 
فجعل اهللا حكم الرجال سنة ماضية أخرجت من هذه قالوا نعم قال وأما قولكم قاتل فلم } فق اهللا بينهما إصالحا يو

يسب ومل يغنم أتسبون أمكم عائشة مث تستحلون منها ما يستحل من غريها فلئن فعلتم لقد كفرمت وهي أمكم ولئن 
فأنتم تدورون } ملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهاهتم النيب أوىل با{ قلتم ليست بأمنا لقد كفرمت فإن اهللا تعاىل يقول 

بني ضاللتني أيهما صرمت إليها صرمت إىل ضاللة فنظر بعضهم إىل بعض قلت أخرجت من هذه قالوا نعم قال وأما 
قولكم حما نفسه من أمري املؤمنني فأنا آتيكم مبن ترضون وأريكم قد مسعتم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم 

ية كاتب املشركني سهيل بن عمرو وأبا سفيان بن حرب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألمري املؤمنني احلديب
اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه حممد رسول اهللا فقال املشركون ال واهللا ما نعلم إنك رسول اهللا لو نعلم إنك 

اللهم إنك تعلم أين رسولك اكتب يا علي هذا ما رسول اهللا ما قاتلناك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



اصطلح عليه حممد بن عبد اهللا فواهللا لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري من علي وما أخرجه من النبوة حني حما 
  نفسه قال عبد اهللا بن عباس فرجع من القوم ألفان وقتل سائرهم على ضاللة 

ا علي بن محشاذ العدل ثنا هشام بن علي السدوسي ثنا حممد بن كثري وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثن - ١٦٥١٨
: العبدي ثنا حيىي بن سليم وعبد اهللا بن واقد عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن عبد اهللا بن شداد بن اهلاد قال 

 عنه إذ قدمت على عائشة رضي اهللا عنها فبينا حنن جلوس عندها مرجعها من العراق ليايل قوتل علي رضي اهللا
قالت يل يا عبد اهللا بن شداد هل أنت صادقي عما أسألك عنه حدثين عن هؤالء القوم الذين قتلهم علي قلت وما 
يل ال أصدقك قالت فحدثين عن قصتهم قلت إن عليا ملا أن كاتب معاوية وحكم احلكمني خرج عليه مثانية آالف 

ا حروراء وإهنم أنكروا عليه فقالوا انسلخت من قميص من قراء الناس فنزلوا أرضا من جانب الكوفة يقال هل
ألبسكه اهللا وأمساك به مث انطلقت فحكمت يف دين اهللا وال حكم إال هللا فلما أن بلغ عليا ما عتبوا عليه وفارقوه أمر 

صحف فأذن مؤذن ال يدخلن على أمري املؤمنني إال رجل قد محل القرآن فلما أن امتأل من قراء الناس الدار دعا مب
عظيم فوضعه علي رضي اهللا عنه بني يديه فطفق يصكه بيده ويقول أيها املصحف حدث الناس فناداه الناس فقالوا 
يا أمري املؤمنني ما تسأله عنه إمنا هو ورق ومداد وحنن نتكلم مبا روينا منه فماذا تريد قال أصحابكم الذين خرجوا 

جل يف امرأة ورجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله فأمة بيين وبينهم كتاب اهللا تعاىل يقول اهللا عز و 
حممد صلى اهللا عليه و سلم أعظم حرمة من امرأة ورجل ونقموا علي أين كاتبت معاوية وكتبت علي بن أيب طالب 

رسول  وقد جاء سهيل بن عمرو وحنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باحلديبية حني صاحل قومه قريشا فكتب
اهللا صلى اهللا عليه و سلم بسم اهللا الرمحن الرحيم فقال سهيل ال تكتب بسم اهللا الرمحن الرحيم قلت فكيف أكتب 

قال اكتب بامسك اللهم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اكتبه مث قال اكتب من حممد رسول اهللا فقال لو نعلم 
لقد كان لكم يف { ليه حممد بن عبد اهللا قريشا يقول اهللا يف كتابه أنك رسول اهللا مل خنالفك فكتب هذا ما صاحل ع

فبعث إليهم علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عبد اهللا بن } رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجوا اهللا واليوم اآلخر 
ا عبد اهللا بن عباس فخرجت معه حىت إذا توسطنا عسكرهم قام بن الكواء فخطب الناس فقال يا محلة القرآن إن هذ

عباس فمن مل يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب اهللا هذا من نزل فيه ويف قومه بل هم قوم خصمون فردوه إىل صاحبه 
والتواضعوه كتاب اهللا عز و جل قال فقام خطباؤهم فقالوا واهللا لنواضعنه كتاب اهللا فإذا جاءنا حبق نعرفه اتبعناه 

ولنردنه إىل صاحبه فواضعوه على كتاب اهللا ثالثة أيام فرجع منهم أربعة آالف  ولئن جاءنا بالباطل لنبكتنه بباطله
كلهم تائب فأقبل هبم بن الكواء حىت أدخلهم على علي رضي اهللا عنه فبعث علي إيل بقيتهم فقال قد كان من أمرنا 

لوا فيها حيث شئتم بيننا وأمر الناس ما قد رأيتم قفوا حيث شئتم حىت جتتمع أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم وتنز
وبينكم أن نقيكم رماحنا ما مل تقطعوا سبيال وتطلبوا دما فإنكم إن فعلتم ذلك فقد نبذنا إليكم احلرب على سواء 

إن اهللا ال حيب اخلائنني فقالت عائشة رضي اهللا عنها يا بن شداد فقد قتلهم فقال واهللا ما بعث إليهم حىت قطعوا 
تلوا بن خباب واستحلوا أهل الذمة فقالت اهللا قلت اهللا الذي ال إله إال هو لقد كان السبيل وسفكوا الدماء وق

قالت فما شيء بلغين عن أهل العراق يتحدثون به يقولون ذو الثدي ذو الثدي قلت قد رأيته ووقفت عليه مع علي 
رأيته يف مسجد بين فالن رضي اهللا عنه يف القتلى فدعا الناس فقال هل تعرفون هذا فما أكثر من جاء يقول قد 

يصلي ورايته يف مسجد بين فالن يصلي فلم يأتوا بثبت يعرف إال ذلك قالت فما قول علي حني قام عليه كما يزعم 
أهل العراق قلت مسعته يقول صدق اهللا ورسوله قالت فهل مسعت أنت منه قال غري ذلك قلت اللهم ال قالت أجل 

  من كالمه كان ال يرى شيئا يعجبه إال قال صدق اهللا ورسوله  صدق اهللا ورسوله يرحم اهللا عليا إنه



وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسني بن عبدة السليطي ثنا أبو حممد أمحد بن إبراهيم بن  - ١٦٥١٩
عياض  عبد اهللا ثنا إبراهيم بن حممد الشافعي قال عرض على مسلم بن خالد الزجني عن بن خثيم عن بن عبد اهللا بن

أنه دخل على عائشة رضي اهللا عنها وحنن عندها مرجعه من العراق ليايل قتل علي : عن عبد اهللا بن شداد بن اهلاد 
رضي اهللا عنه فذكر احلديث بنحوه قال الشيخ اإلمام رمحه اهللا حديث الثدية حديث صحيح قد ذكرناه فيما مضى 

   وجيوز أن ال يسمعه بن شداد ومسعه غريه واهللا أعلم

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا حيىي بن جعفر ثنا  - ١٦٥٢٠
ملا تواقفنا يوم : وهب بن جرير ثنا جويرية بن أمساء قال أراه عن حيىي بن سعيد قال حدثين عمي أو عم يل قال 

لناس ال يرمني رجل بسهم وال يطعن برمح وال يضرب اجلمل وقد كان علي رضي اهللا عنه حني صفنا نادى يف ا
بسيف وال تبدءوا القوم بالقتال وكلموهم بألطف الكالم وأظنه قال فإن هذا مقام من فلج فيه فلج يوم القيامة فلم 
 نزل وقوفا حىت تعاىل النهار حىت نادى القوم بأمجعهم يا ثارات عثمان رضي اهللا عنه فنادى علي رضي اهللا عنه حممد
بن احلنفية وهو إمامنا ومعه اللواء فقال يا بن احلنفية ما يقولون فأقبل علينا حممد بن احلنفية فقال يا أمري املؤمنني يا 

  ثارات عثمان فرفع علي رضي اهللا عنه يديه فقال اللهم كب اليوم قتلة عثمان لوجوههم 

 احلريف ثنا أبو احلسن علي بن حممد بن الزبري أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن عبد اهللا - ١٦٥٢١
القرشي ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا زيد بن احلباب حدثين جعفر بن إبراهيم من ولد عبد اهللا بن جعفر ذي 

أن عليا رضي اهللا عنه مل يقاتل أهل اجلمل حىت دعا الناس : اجلناحني حدثين حممد بن عمر بن علي بن أيب طالب 
إذا كان اليوم الثالث دخل عليه احلسن واحلسني وعبد اهللا بن جعفر رضي اهللا عنهم فقالوا قد أكثروا فينا ثالثا حىت 

اجلراح فقال يا بن أخي واهللا ما جهلت شيئا من أمرهم إال ما كانوا فيه وقال صب يل ماء فصب له ماء فتوضأ به مث 
ظهرمت على القوم فال تطلبوا مدبرا وال جتيزوا على صلى ركعتني حىت إذا فرغ رفع يديه ودعا ربه وقال هلم إن 

جريح وانظروا ما حضرت به احلرب من آنيه فاقبضوه وما كان سوى ذلك فهو لورثته قال رمحه اهللا هذا منقطع 
  والصحيح أنه مل يأخذ شيئا ومل يسلب قتيال 

حلسن بن علي بن عفان العامري ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا ا - ١٦٥٢٢
عبيد اهللا بن موسى أنبأ أبو ميمونة عن أيب بشري الشيباين يف قصة حرب اجلمل قال فاجتمعوا بالبصرة فقال علي 

من يأخذ املصحف مث يقول هلم ماذا تنقمون تريقون دماءنا ودماءكم فقال رجل أنا يا أمري املؤمنني : رضي اهللا عنه 
ال ال أبايل قال خذ املصحف قال فذهب إليهم فقتلوه مث قال من الغد مثل ما قال باألمس فقال فقال إنك مقتول ق

رجل أنا قال إنك مقتول كما قتل صاحبك قال ال أبايل قال فذهب فقتل مث قتل آخر كل يوم واحد فقال علي 
دا وذكر احلديث قال أبو بشري فرد رضي اهللا عنه قد حل لكم قتاهلم اآلن قال فربز هؤالء وهؤالء فاقتتلوا قتاال شدي

   ٢٩عليهم ما كان يف العسكر حىت القدر 

  باب أهل البغي إذا فاءوا مل يتبع مدبرهم ومل يقتل أسريهم ومل جيهز على

يف ما أجاز يل أبو عبد اهللا احلافظ روايته عنه ثنا أبو العباس ثنا  - ١٦٥٢٣جرحيهم ومل يستمتع بشيء من أمواهلم 
دخلت : لشافعي وأظنه عن إبراهيم بن حممد عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده علي بن احلسني قال الربيع أنبأ ا



على مروان بن احلكم فقال ما رأيت أحدا أكرم غلبة من أبيك ما هو إال أن ولينا يوم اجلمل فنادى مناديه ال يقتل 
دراوردي فقال ما أحفظه تعجب حلفظه مدبر وال يذفف على جريح قال الشافعي رمحه اهللا ذكرت هذا احلديث لل

هكذا ذكره جعفر هبذا اإلسناد قال الدراوردي أخربنا جعفر عن أبيه أن عليا رضي اهللا عنه كان ال يأخذ سلبا وأنه 
  كان يباشر القتال بنفسه وأنه كان ال يذفف على جريح وال يقتل مدبرا 

لفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ا - ١٦٥٢٤
أمر علي رضي اهللا عنه مناديه فنادى يوم البصرة ال يتبع مدبر : حفص بن غياث عن جعفر بن حممد عن أبيه قال 

  وال يذفف على جريح وال يقتل أسري ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سالحه فهو آمن ومل يأخذ من متاعهم شيئا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا أبو سعيد حممد بن شاذان ثنا علي بن حجر  - ١٦٥٢٥
نادى منادي عمار أو قال علي يوم اجلمل وقد وىل الناس : ثنا شريك عن السدي عن يزيد بن ضبيعة العبسي قال 

  من فشق علينا ذلك أال ال يذاف على جريح وال يقتل موىل ومن ألقى السالح فهو آ

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وحممد بن موسى بن الفضل قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٦٥٢٦
هارون بن سليمان األصبهاين ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن أيب إسحاق عن مخري بن مالك قال مسعت 

سيب الذرية فقال ليس عليهم سيب إمنا قاتلنا من قاتلنا قال لو قلت سأل عليا رضي اهللا عنهما عن : عمار بن ياسر 
  غري ذلك خلالفتك 

أخربنا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف اإلسفرائيين هبا أنبأ بشر بن أمحد ثنا أمحد بن احلسني بن نصر  - ١٦٥٢٧
مل يسب علي رضي اهللا : بن سلمة قال احلذاء ثنا علي بن عبد اهللا ثنا محاد بن أسامة ثنا الصلت بن هبرام عن شقيق 

  عنه يوم اجلمل وال يوم النهروان 

وأخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف أنبأ بشر بن أمحد ثنا أمحد بن احلسني احلذاء ثنا علي بن عبد اهللا ثنا  - ١٦٥٢٨
ال علي رضي اهللا عنه يوم أبو أسامة محاد بن أسامة حدثين عبد اهللا بن حممد بن عمر بن علي بن أيب طالب عن أبيه ق

  منن عليهم بشهادة أن ال إله إال اهللا ونورث اآلباء من األبناء : اجلمل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ١٦٥٢٩
سئل علي رضي اهللا عنه عن أهل اجلمل فقال : ل اجلبار ثنا حفص بن غياث عن عبد امللك بن سلع عن عبد خري قا

  إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم وقد فاءوا وقد قبلنا منهم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل أنبأ احلارث بن أيب أسامة أن كثري بن هشام  - ١٦٥٣٠
شهدت صفني وكانوا ال جييزون على جريح :  حدثهم ثنا جعفر بن برقان ثنا ميمون بن مهران عن أيب أمامة قال

  واليقتلون موليا وال يسلبون قتيال 

وفيما أجاز يل أبو عبد اهللا احلافظ روايته عنه عن أيب العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن  - ١٦٥٣١
ال تقتلين صربا فقال علي رضي اهللا أن عليا رضي اهللا عنه أتى بأسري يوم صفني فقال : عمرو بن دينار عن أيب فاختة 



عنه ال أقتلك صربا أين أخاف اهللا رب العاملني فخلى سبيله مث قال أفيك خري تبايع قال الشافعي واحلرب يوم صفني 
قائمة ومعاوية يقاتل جادا يف أيامه كلها منتصفا أو مستعليا وعلي رضي اهللا عنه يقول ألسري من أصحاب معاوية ال 

 أخاف اهللا رب العاملني قال الشيخ اإلمام رمحه اهللا قول الشافعي ومعاوية يقاتل جادا يف أيامه كلها أقتلك صربا أين
منتصفا أو مستعليا معناه أنه كان يساويه مرة يف القتال ويعلوه أخرى فكان فئة هلذا األسري ومع ذلك مل يقتله علي 

اه أنه يطلب دم عثمان رضي اهللا عنه ومستعليا عند رضي اهللا عنه ومل يستجز قتله وقيل منتصفا عند نفسه لدعو
غريه لعلمهم بأن عليا رضي اهللا عنه كان بريئا من دم عثمان رضي اهللا عنه واألول أصح وقد روي يف هذا حديث 

  مسند إال أنه ضعيف 

بن يعقوب ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد  - ١٦٥٣٢
يوسف بن عبد اهللا اخلوارزمي ثنا أبو نصر التمار ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن 

بالويه ثنا أمحد بن علي اخلراز ثنا أبو نصر التمار ثنا كوثر بن حكيم عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال 
يا بن مسعود أتدري ما حكم اهللا فيمن بغى من هذه األمة : لعبد اهللا بن مسعود رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فقال بن مسعود اهللا ورسوله أعلم قال فإن حكم اهللا فيهم أن ال يتبع مدبرهم وال يقتل اسريهم وال يذفف على 
فرد به كوثر بن جرحيهم لفظ حديث اخلراز ويف رواية اخلوارزمي وال جياز على جرحيهم زاد وال يقسم فيؤهم ت

  حكيم وهو ضعيف 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن عبد امللك ثنا يزيد بن  - ١٦٥٣٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يف حجة الوداع ح : هارون أنبأ سليمان التيمي أخربين رجل بالبحرين 

عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن إسحاق الصفار ثنا عبد األعلى هو بن محاد ثنا  وأخربنا علي بن أمحد بن
محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيب حرة الرقاشي عن عمه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال حيل مال 

اشي ال حيل مال امرئ يعين مسلما رجل مسلم ألخيه إال ما أعطاه بطيب نفسه لفظ حديث التيمي ويف رواية الرق
  إال بطيب من نفسه 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أمحد بن اهليثم الشعراين ثنا أمحد بن يونس ثنا أبو  - ١٦٥٣٤
ملا قتل علي رضي اهللا عنه أهل النهر جال يف عسكرهم : شهاب عن أيب إسحاق الشيباين عن عرفجة عن أبيه قال 

من كان يعرف شيئا أخذه حىت بقيت قدر مث رأيتها أخذت بعد ورواه سفيان عن الشيباين عن عرفجة عن أبيه أن ف
عليا رضي اهللا عنه أتى برثة أهل النهر فعرفها وكان من عرف شيئا أخذه حىت بقيت قدر مل تعرف وروينا عن رجل 

  فقال ال أرى يف أمواهلم غنيمة  من بين متيم قال سألت بن عمر رضي اهللا عنه عن أموال اخلوارج

أخربنا أبو سعيد الصرييف أنبأ أبو عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن حممد الربيت ثنا أبو الوليد ثنا يعلى بن  - ١٦٥٣٥
كنت يف اخليل يوم النهروان مع علي بن أيب : احلارث عن جامع بن شداد عن عبد اهللا بن قتادة رجل من احلي قال 

   ٣٠نه فلما أن فرغ منهم وقتلهم مل يقطع رأسا ومل يكشف عورة طالب رضي اهللا ع

  باب الرجل يقتل واحدا من املسلمني على التأويل أو مجاعة غري ممتنعني



ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا { يقتلون واحدا كان عليهم القصاص قال الشافعي رمحه اهللا قال اهللا تعاىل 
عليه و سلم فيما حيل دم املسلم وقتل نفس بغري نفس وروي عن رسول اهللا صلى اهللا  وقال رسول اهللا صلى اهللا} 

واحتج أيضا مبا أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن  - ١٦٥٣٦عليه و سلم من اعتبط مسلما بغري قتل فهو قود يده 
يم بن حممد عن جعفر بن حممد القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ إبراه

أطعموه واسقوه وأحسنوا أساره فإن عشت فأنا ويل : عن أبيه أن عليا رضي اهللا عنه قال يف بن ملجم بعد ما ضربه 
   ٣١دمي أعفو إن شئت وإن شئت استقدت وإن مت فقتلتموه فال متثلوا 

  وا ملباب من قال يف املرتدين يقتلون مسلما يف القتال وهم ممتنعون مث تاب

  يتبعوا بدم قال الشافعي رمحه اهللا قد قتل طليحة عكاشة بن حمصن وثابت بن أقرم مث أسلم فلم يضمن عقال وال قودا 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا احلجاج بن أيب  - ١٦٥٣٧
 أبا بكر وارتد من ارتد من العرب عن اإلسالم فذكر القصة يف ملا استخلف اهللا: منيع ثنا جدي عن الزهري قال 

بعث خالد بن الوليد وقتاله قال وكان طليحة شديد البأس يف القتال فقتل طليحة يومئذ عكاشة بن حمصن وبن أقرم 
 فلما غلب احلق طليحة ترجل مث أسلم وأهل بعمرة فركب يسري يف الناس آمنا حىت مر بأيب بكر رضي اهللا عنه

   ٣٢باملدينة مث نفذ إىل مكة فقضى عمرته ويذكر عن عطاء بن أيب رباح أنه أسقط عنه القصاص 

  باب من قال يتبعون بالدم

أخربنا أبو احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا قبيصة ثنا سفيان عن قيس  - ١٦٥٣٨
ة أسد وغطفان إىل أيب بكر رضي اهللا عنه يسألونه الصلح فجاء وفد بزاخ: بن مسلم عن طارق بن شهاب قال 

  فخريهم بني احلرب اجمللية أو السلم املخزية 

وأخربنا أبو احلسني أنبأ عبد اهللا ثنا يعقوب ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن  - ١٦٥٣٩
ثة عن دينه بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم ارتد علقمة بن عال: زكريا عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال 

فأىب أن جينح للسلم فقال أبو بكر رضي اهللا عنه ال نقبل منك إال بسلم خمزية أو حرب جملية فقال ما سلم خمزية قال 
تشهدون على قتالنا أهنم يف اجلنة وأن قتالكم يف النار وتدون قتالنا وال ندي قتالكم فاختاروا سلما خمزية وقد 

ا يف هذه القصة أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه رأى أن ال يداوا قتالنا وقال قتالنا قتلوا على أمر اهللا فال روين
   ٣٣ديات هلم وذلك يرد يف باب قتال أهل الردة إن شاء اهللا عز و جل 

  باب القوم يظهرون رأي اخلوارج مل حيل به قتاهلم قال الشافعي رمحه اهللا

 عنه بينما هو خيطب إذ مسع حتكيما من ناحية املسجد ال حكم إال هللا فقال علي بن أيب طالب بلغنا أن عليا رضي اهللا
رضي اهللا عنه ال حكم إال هللا كلمة حق أريد هبا باطل لكم علينا ثالث ال مننعكم مساجد اهللا أن تذكروا فيها اسم 

أنبأين أبو عبد اهللا احلافظ إجازة  - ١٦٥٤٠اهللا وال مننعكم الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا وال نبدؤكم بقتال 
أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر هو بن أيب شيبة ثنا بن منري عن األجلح عن سلمة بن كهيل عن كثري 



ال بينا أنا يف اجلمعة وعلي رضي اهللا عنه على املنرب إذ قام رجل فقال ال حكم إال هللا مث قام آخر فقال : بن منر قال 
حكم إال هللا مث قاموا من نواحي املسجد فأشار إليهم علي رضي اهللا عنه بيده اجلسوا نعم ال حكم إال هللا كلمة 

يبتغي هبا باطل حكم اهللا ننظر فيكم أال إن لكم عندي ثالث خصال ما كنتم معنا ال مننعكم مساجد اهللا أن تذكروا 
أيدينا وال نقاتلكم حىت تقاتلوا مث أخذ يف خطبته وروي بعض  فيها اسم اهللا وال مننعكم فيئا ما كانت أيديكم مع

  معناه من وجه آخر عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن علي رضي اهللا عنه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن بكر املروزي ثنا عفان ثنا  - ١٦٥٤١
مسع علي رضي اهللا عنه قوما يقولون ال حكم إال هللا قال نعم ال : ة قال شعبة عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمر

  حكم إال هللا ولكن ال بد للناس من أمري بر أو فاجر يعمل فيها املؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ اهللا فيها األجل 

بن سفيان حدثين حرملة أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب  - ١٦٥٤٢
أن الوليد بن عبد امللك أرسل : أنبأ بن وهب حدثين الليث عن عقيل عن بن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخربه 

إليه فقال ما تقول فيمن يسب اخللفاء أترى أن يقتل قال فسكت فانتهرين وقال ما لك ال تكلم فسكت فعاد ملثلها 
  ولكنه سب اخللفاء قال فقلت فإين أرى أن ينكل فيما انتهك من حرمة اخللفاء  فقلت أقتل يا أمري املؤمنني قال ال

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين خالد بن محيد  - ١٦٥٤٣
كوفة يف عهد عمر بن أن عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب كان على ال: املهري عن عمر موىل غفرة 

عبد العزيز فكتب إىل عمر أين وجدت رجال بالكناسة سوق من أسواق الكوفة يسبك وقد قامت عليه البينة 
فهممت بقتله أو بقطع يده أو لسانه أو جلده مث بدا يل أن أراجعك فيه فكتب إليه عمر بن عبد العزيز سالم عليك 

ه ولو قطعته لقطعتك به ولو جلدته ألقدته منك فإذا جاء كتايب هذا أما بعد والذي نفسي بيده لو قتلته لقتلتك ب
فاخرج به إىل الكناسة فسب الذي سبين أو اعف عنه فإن ذلك أحب إيل فإنه ال حيل قتل امرئ مسلم بسب أحد 

من الناس إال رجل سب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمن سب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقد حل دمه 
٣٤   

  باب اخلوارج يعتزلون مجاعة الناس ويقتلون واليهم من جهة اإلمام العادل

أخربنا أبو  - ١٦٥٤٤قبل أن ينصبوا إماما ويعتقدوا ويظهروا حكما خمالفا حلكمه كان يف ذلك عليهم القصاص 
مد بن عبادة ثنا يزيد بن بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ أنبأ بن مبشر ثنا حم

أن عليا رضي اهللا عنه هنى أصحابه أن يتبسطوا على اخلوارج حىت حيدثوا : هارون أنبأ سليمان التيمي عن أيب جملز 
حدثا فمروا بعبد اهللا بن خباب فأخذوه فانطلقوا به فمروا على مترة ساقطة من خنلة فأخذها بعضهم فألقاها يف فمه 

هد فيم استحللتها فقال عبد اهللا بن خباب أفال أدلكم على من هو أعظم حرمة عليكم من فقال له بعضهم مترة معا
هذا قالوا نعم قال أنا فقتلوه فبلغ ذلك عليا رضي اهللا عنه فأرسل إليهم أن أقيدونا بعبد اهللا بن خباب قالوا كيف 

بسطوا عليهم وقال واهللا ال يقتل منكم نقيدك به وكلنا قتله قال وكلكم قتله قالوا نعم قال اهللا أكرب مث أمر أن ي
   ٣٥عشرة وال يفلت منهم عشرة قال فقتلوهم قال فقال اطلبوا فيهم ذا الثدية قال وذكر باقي احلديث 



  باب أهل البغي إذا غلبوا على بلد وأخذوا صدقات أهلها وأقاموا عليهم

أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب  استدالال مبا أخربنا أبو بكر بن فورك - ١٦٥٤٥احلدود مل تعد عليهم 
أمرين رسول اهللا صلى : ثنا أبو داود ثنا شعبة عن أيب عمران مسع عبد اهللا بن الصامت عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال 

  اهللا عليه و سلم أن أمسع وأطيع ولو لعبد حبشي جمدع األطراف أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث شعبة 

بو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا إبراهيم بن علي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ إمساعيل بن وأخربنا أ - ١٦٥٤٦
عياش ح وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا حممد بن جعفر بن رزين العطار احلمصي ثنا إبراهيم بن 

خمي عن مكحول عن معاذ بن جبل قال قال رسول اهللا العالء الزبيدي ثنا إمساعيل بن عياش ثنا محيد بن مالك الل
يا معاذ أطع كل أمري وصل خلف كل إمام وال تسنب أحدا من أصحايب وهذا منقطع بني : صلى اهللا عليه و سلم 

   ٣٦مكحول ومعاذ 

  باب املقتول من أهل البغي يغسل ويصلي عليه

صفار ثنا حممد بن الفضل بن جابر ثنا أمحد بن أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ال - ١٦٥٤٧
عيسى ثنا بن وهب عن معاوية بن صاحل عن العالء بن احلارث عن مكحول عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى 

اجلهاد واجب عليكم مع كل أمري برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر والصالة واجبة على كل : اهللا عليه و سلم 
   ٣٧و فاجرا وإن عمل الكبائر مسلم برا كان أ

  باب املقتول من أهل العدل بسيف أهل البغي يف املعترك شهيد ال يغسل وال

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو  - ١٦٥٤٨يصلى عليه يف أحد القولني 
بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال قال عمار الرزاز ثنا حيىي بن جعفر ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن إمساعيل 

  ادفنوين يف ثيايب فإين خماصم : رضي اهللا عنه 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا سعيد بن منصور ثنا  - ١٦٥٤٩
لعبدي كان يوم اجلمل حيمل راية أن زيد بن صوحان ا: يونس بن أيب يعفور العبدي عن أبيه عن أيب شيخ مهاجر 

عبد القيس فارتث جرحيا فقال ال تغسلوا عين دما وشدوا علي ثيايب فإين خماصم قال أبو علي حنبل إما خماصم أو 
  خماصم 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا أمحد بن الوليد ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا سفيان عن  - ١٦٥٥٠
أنه قام خطيبا فقال إنا مستشهدون غدا فال تغسلوا : سلم عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن سعيد بن عبيد قيس بن م

عنا الثياب وال تكفنونا إال يف ثوب كان علينا كذا قال هؤالء وقد روينا يف كتاب اجلنائز عن الشعيب أن عليا رضي 
   ٣٨اهللا عنه صلى على عمار بن ياسر وهاشم بن عتبة 

  يكره ألهل العدل من أن يعمد قتل ذي رمحة من أهل البغي استدالالباب ما 



  مبا روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كف أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه وأبا بكر رضي اهللا عنه عن قتل ابنه 
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لكربى: كتاب  لبيهقي ا   سنن ا
البيهقي : املؤلف  بكر  و  أب بن موسى  بن علي  بن احلسني   أمحد 

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ إمالء ثنا أبو عبد اهللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا  - ١٦٥٥١
يفة بدرا ودعا أباه عتبة إىل الرباز يعين فمنعه شهد أبو حذ: حممد بن عمر الواقدي حدثين بن أيب الزناد عن أبيه قال 

عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال حممد بن عمر وعبد الرمحن بن أيب بكر الصديق مل يزل على دين قومه يف 
الشرك حىت شهد بدرا مع املشركني ودعا إىل الرباز فقام إليه أبوه أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه ليبارزه فذكر أن 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أليب بكر رضي اهللا عنه متعنا بنفسك مث إن عبد الرمحن أسلم يف هدنة احلديبية ر
٣٩   

  باب العادل يقتل الباغي أو الباغي يقتل العادل وهو وارثه مل يرثه ويرثه

ثنا حممد بن سليمان ثنا علي بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه - ١٦٥٥٢غري القاتل من ورثته 
حجر ثنا إمساعيل بن عياش حدثين حيىي بن سعيد وبن جريج واملثىن بن الصباح ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ 
أبو الوليد الفقيه ثنا القاسم بن زكريا املطرز ثنا القاسم بن هاشم السمسار ثنا حيىي بن صاحل الوحاظي ثنا حيىي بن 

يج واملثىن بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سعيد وبن جر
ليس لقاتل من املرياث شيء ورواه حممد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب بإسناده يف : سلم 

ه وارث يرثه أقرب الناس حديث ذكره قال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس لقاتل شيء فإن مل يكن ل
   ٤٠إليه وال يرث القاتل شيئا وهو بشواهده قد مضى يف كتاب الفرائض 

  باب من أريد ماله أو أهله أو دمه أو دينه فقاتل فقتل فهو شهيد

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل البزاز ثنا حيىي بن الربيع املكي ثنا سفيان عن الزهري عن  - ١٦٥٥٣
من قتل : لحة بن عبد اهللا بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ط

  دون ماله فهو شهيد 

وحدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  - ١٦٥٥٤
يب عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد اهللا بن عوف عن الطيالسي ثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أ

من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله : سعيد بن زيد رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
إبراهيم بن فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ورواه هارون بن عبد اهللا عن الطيالسي وأيب أيوب اهلامشي عن 

سعد فقال ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن 
داسة ثنا أبو داود السجستاين ثنا هارون بن عبد اهللا ثنا أبو داود الطيالسي وسليمان بن داود يعين أبا أيوب اهلامشي 

  عن إبراهيم بن سعد فذكره 



ثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا إمالء أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن حد - ١٦٥٥٥
احلسن احلافظ ثنا حممد بن حيىي الذهلي ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان عن عبد اهللا بن احلسن عن إبراهيم بن 

من أريد ماله بغري حق فقاتل فقتل فهو : قال  حممد بن طلحة عن عبد اهللا بن عمرو أن النيب صلى اهللا عليه و سلم
   ٤١شهيد قال وأحسب األعرج عن أيب هريرة مبثله 

  باب اخلالف يف قتال أهل البغي

احتج الشافعي رمحة اهللا عليه يف القدمي باآلية وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها على 
 تفيء إىل أمر اهللا فأذن تبارك امسه بقتال الفئة الباغية إذا أبت أن تفيء قال ورغب األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف قتال أهل البغي وساق األحاديث اليت ذكرناها يف أول هذا الكتاب وحنن 
  نسوقها ههنا بأسانيد أخر 

أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا حممد بن عبيد اهللا  أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ - ١٦٥٥٦
هو بن املنادى ثنا إسحاق بن يوسف األزرق ثنا عوف األعرايب عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول 

ا تفترق أميت فرقتني فتمرق بينهم مارقة تقتلها أوىل الطائفتني باحلق أخرجه مسلم كم: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  مضى 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا حممد بن عبيد اهللا هو بن املنادى ثنا روح ثنا  - ١٦٥٥٧
عثمان الشحام ثنا مسلم بن أيب بكرة قال وسأله رجل هل مسعت يف اخلوراج من شيء قال مسعت والدي أبا بكرة 

سيخرج يف أميت أقوام أشداء أحداء ذلقة ألسنتهم بالقرآن ال جياوز  أال إنه: يقول عن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  القرآن تراقيهم أال فإذا رأيتموهم فأنيموهم مث إذا رأيتموهم فأنيموهم فاملأجور من قتلهم 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب اخلوارزمي ببغداد ثنا أبو العباس حممد بن أمحد بن محدان  - ١٦٥٥٨
ي ثنا حممد بن أيوب أنبأ حممد بن كثري أنبأ سفيان ثنا األعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي النيسابور

إذا حدثتكم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فألن أخر من السماء أحب إيل من أن أكذب : رضي اهللا عنه 
ى اهللا عليه و سلم يقول يأيت يف آخر الزمان عليه وإذا حدثتكم بيين وبينكم فإمنا احلرب خدعة مسعت رسول اهللا صل

قوم حدثاء األسنان سفهاء األحالم يقولون من خري قول الربية ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية ال 
جياوز إمياهنم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر ملن قتلهم يوم القيامة رواه البخاري يف الصحيح عن 

  مد بن كثري وأخرجه مسلم كما مضى حم

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محاد بن سلمة عن  - ١٦٥٥٩
كنت مع أيب أمامة فجىء برءوس من رؤوس اخلوارج فنصبت على درج دمشق فقال كالب النار : أيب غالب قال 

ت ظل السماء خري قتلى من قتلهم وقتلوه قاهلا ثالثا قلت شيئا مسعته من رسول اهللا صلى قاهلا ثالثا شر قتلى قتلوا حت
  اهللا عليه و سلم أو شيئا تقوله برأيك قال أين إذا جلرىء بل شيء مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



ا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثن - ١٦٥٦٠
حممد بن أيب بكر ثنا محاد هو بن زيد عن أيب غالب قال كنت بالشام فبعث املهلب ستني راسا من اخلوارج فنصبوا 

على درج دمشق وكنت على ظهر بيت يل إذ مر أبو أمامة فنزلت فاتبعته فلما وقف عليهم دمعت عيناه وقال 
 آدم ثالثا كالب جهنم كالب جهنم شر قتلى حتت ظل السماء ثالث مرات خري سبحان اهللا ما يصنع الشيطان ببين

قتلى من قتلوه طوىب ملن قتلهم أو قتلوه مث ألتفت إيل فقال يا أبا غالب أعاذك اهللا منهم قلت رأيتك بكيت حني 
و الذي أنزل رأيتهم قال بكيت رمحة رأيتهم كانوا من أهل اإلسالم هل تقرأ سورة آل عمران قلت نعم فقرأ ه

عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب حىت بلغ وما يعلم تأويله إال اهللا وإن هؤالء كان يف قلوهبم زيغ 
قلت هم هؤالء يا } ففي رمحة اهللا هم فيها خالدون { وزيغ هبم مث قرأ وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا إىل قوله 

أو شيء مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إين إذا جلرىء بل  أبا أمامة قال نعم قلت من قبلك تقول
إن بين إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعني فرقة وإن هذه األمة تزيد : مسعته ال مرة وال مرتني حىت عد سبعا مث قال 

عليهم ما محلوا وعليكم ما  عليهم فرقة كلها يف النار إال السواد األعظم قلت يا أبا أمامة أال ترى ما يفعلون وقال
  محلتم 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ثنا أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين  - ١٦٥٦١
ثنا يزيد بن هارون أنبأ هشام عن حممد عن عبيدة عن علي رضي اهللا عنه قال ألهل النهر فيهم رجل خمدج اليد أو 

لوال أن تبطروا ألنبأتكم ما قضى اهللا على لسان نبيه صلى اهللا عليه و سلم ملن قتلهم : ن اليد مودن اليد أو مثدو
قال عبيدة فقلت لعلي رضي اهللا عنه أنت مسعت هذا من النيب صلى اهللا عليه و سلم قال نعم ورب الكعبة نعم 

لبغي قالوا أهل البغي هم أهل الكفر ورب الكعبة ثالثا قال الشافعي رمحه اهللا يف القدمي وأنكر قوم قتال أهل ا
وليسوا بأهل اإلسالم وال حيل قتال املسلمني ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال حيل دم امرئ مسلم إال 

بثالثة املرتد بعد اإلسالم والزاين بعد اإلحصان والقاتل فيقتل فقالوا حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الدماء إال 
اجلهة فال حيل الدم إال هبا وقتال املسلم كقتله ألن القتال يصري إىل القتل قال الشافعي يقال هلم أمر اهللا  من هذه

بقتال الفئة الباغية وأمر بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وليس القتال من القتل بسبيل قد جيوز أن حيل قتال 
قتله مث ساق الكالم إىل أن قال مع أن أصحاب رسول اهللا  املسلم وال حيل قتله كما حيل جرحه وضربه وال حيل

صلى اهللا عليه و سلم مل ينكروا على علي رضي اهللا عنه قتاله اخلوارج وأنكروا قتاله أهل البصرة وأهل الشام 
ا وكرهوا ومل يكرهوا صنيعه باخلوارج قال الشيخ رمحه اهللا هكذا رواه أبو عبد الرمحن البغدادي عن الشافعي وإمن
  أراد به بعض الصحابة ملا كانوا يكرهون من القتال يف الفرقة فأما اخلوارج فال نعلم أحدا منهم كره قتاله إياهم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٦٥٦٢
ما علمت أحدا كره قتال اللصوص : ن حممد بن سريين قال علي الوراق ثنا مسدد ثنا محاد بن زيد عن أيوب ع

واحلرورية تأمثا إال أن جينب رجل قال الشيخ رمحه اهللا وقد روينا عن بعض الصحابة الذين كرهوا قتاله ومل ميضوا معه 
يف حرب صفني إهنم اعتذروا لبعض املعاذ يروهم سعد بن أيب وقاص وأسامة بن زيد وحممد بن مسلمة وغريهم 

بعضهم روى عنه أنه قال أخطأ رأيي وبعضهم كان قد قتل مسلما حسبه بإسالمه متعوذا فعاهد اهللا تعاىل أن ال ف
يقتل رجال يقول ال إله إال اهللا وبعضهم كان مسع تعظيم القتال يف الفرقة فحسبه قتاال يف الفرقة وبعضهم أحب أن 

كان حمقا يف قتاله حامال ملن خالفه على طاعته يقصد بقتاله يتواله غريه وقد ذهب أكثرهم إىل أن عليا رضي اهللا عنه 



أهل الشام محل أهل االمتناع على ترك الطاعة لإلمام وبقتاله أهل البصرة دفع ما كانوا يظنون عليه من قتله عثمان 
أهل الشام  بن عفان رضي اهللا عنه أو مشاركته قاتله يف دمه أو ما يقدح يف إمامته واستدلوا على بغي من خالفه من

مبا كان سبق له من شورى أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وبيعة من بقي من أصحاب الشورى إياه قبل 
وقوع الفرقة وإنه كان يف وقته أحقهم باإلمامة خبصائصه وأهنم وجدوا عالمة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للفئة 

  الباغية فيمن خالفه وهي يف ما 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو احلسن علي بن حممد السبعي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٦٥٦٣
إبراهيم بن مرزوق ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة عن خالد احلذاء عن سعيد بن أيب احلسن عن أمه عن أم 

  لعمار تقتلك الفئة الباغية  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال: سلمة رضي اهللا عنها 

قال وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو داود ثنا شعبة عن خالد احلذاء عن احلسن بن أيب احلسن عن  - ١٦٥٦٤
  مثله : أمه عن أم سلمة رضي اهللا عنها فذكر 

بن منصور ثنا عبد  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق - ١٦٥٦٥
فذكر بنحوه إال أنه قال عن سعيد بن أيب احلسن واحلسن عن أمهما رواه مسلم يف : الصمد بن عبد الوارث 

  الصحيح عن إسحاق بن منصور 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق  - ١٦٥٦٦
النضر بن مشيل ثنا شعبة عن أيب مسلمة عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال حدثين من هو خري  بن منصور عن

بؤسا لك يا بن مسية تقتلك الفئة : مين أبو قتادة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لعمار بن ياسر رضي اهللا عنه 
  ور وغريمها الباغية رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منص

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران وأبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار  - ١٦٥٦٧
السكري ببغداد قاال أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن بن طاوس عن 

ال ال أدري أكان مع أبيه أو أخربه أبوه قال ملا قتل عمار رضي اهللا أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه ق
: عنه قام عمرو بن حزم فدخل على عمرو بن العاص فقال قتل عمار وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

اذا قال عمرو تقتله الفئة الباغية فقام عمرو منتقعا لونه فدخل على معاوية فقال قتل عمار فقال معاوية قتل عمار فم
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول تقتله الفئة الباغية قال فقال معاوية دحضت يف بولك أو حنن قتلناه إمنا 

قتله علي وأصحابه جاؤوا به حىت ألقوه بني رماحنا أو قال سيوفنا لفظ حديث السكري ويف رواية بن بشران قال 
   ٤٢اوية فقال معاوية ما شأنك فقال قتل عمار مث ذكره فقام عمرو فزعا يرجتع حىت دخل على مع

  باب النهي عن القتال يف الفرقة ومن ترك قتال الفئة الباغية خوفا من أن



حدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  - ١٦٥٦٨يكون قتاال يف الفرقة 
ال : ن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ثنا قرة بن خالد عن حممد بن سريين ع

  ترجعوا بعدي ضالال يضرب بعضكم رقاب بعض أخرجاه يف الصحيح من حديث قرة 

أخربنا أبو نصر حممد بن علي الفقيه الشريازي أنبأ أبو حممد حيىي بن منصور ثنا أبو بكر حممد بن  - ١٦٥٦٩
أمحد بن عبدة الضيب ثنا محاد بن زيد ثنا أيوب ويونس واملعلى عن احلسن عن األحنف بن قيس  النضر اجلارودي ثنا

إذا التقي املسلمان بسيفيهما فقتل أحدمها صاحبه فالقاتل : عن أيب بكرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  واملقتول يف النار 

اهللا بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد وأخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد  - ١٦٥٧٠
بن احلسني بن موسى احلنيين ثنا عبد الرمحن بن املبارك ثنا محاد بن زيد ثنا أيوب ويونس عن احلسن عن األحنف بن 

 مسعت ذهبت ألنصر هذا الرجل فتلقاين أبو بكرة فقال أين تريد قلت انصر هذا الرجل قال ارجع فإين: قيس قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار قال قلت يا رسول اهللا 

هذا القاتل فما بال املقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه رواه البخاري يف الصحيح عن عبد الرمحن بن 
  املبارك ورواه مسلم عن أمحد بن عبدة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن صاحل الكرابيسي ببخارى ثنا حممد بن نصر ثنا أبو كامل  - ١٦٥٧١
: اجلحدري ثنا محاد بن زيد فذكره مبعناه إال أنه قال قلت أريد نصر بن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال 

إنه أراد قتل صاحبه رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كامل إذا تواجه املسلمان بسيفيهما وقال فما بال املقتول قال 
ومن يقاتل أهل البغي ال يريد قتلهم وال يقصده إمنا يريد محل أهل االمتناع عن حكم اإلمام على الطاعة أو دفعهم 

ماله أو  عن املزامحة واملنازعة فإن أتى القتال على نفس فال عقل وال قود بأنا أحبنا قتاهلا كما أحبنا قتال من قصد
  حرميه أو نفسه دفعا فإن أتى القتال على نفسه فال عقل وال قود بأنا أحبنا قتاله واهللا أعلم 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا حممد بن املثىن ثنا الوليد  - ١٦٥٧٢
عبيد اهللا احلضرمي أنه مسع أبا إدريس اخلوالين يقول بن مسلم ثنا عبد الرمحن بن يزيد بن جابر حدثين بسر بن 

كان الناس يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن اخلري وكنت أسأله عن : مسعت حذيفة بن اليمان يقول 
 الشر خمافة أن يدركين فقلت يا رسول اهللا إنا كنا يف جاهلية وشر فجاءنا اهللا هبذا اخلري فهل بعد هذا اخلري شر قال

نعم فقلت هل بعد ذلك الشر من خري قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغري سنيت ويهدون بغري 
هديي تعرف منهم وتنكر فقلت هل بعد ذلك اخلري من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجاهبم إليها قذفوه 

مون بألسنتنا قلت يا رسول اهللا فما تأمرين إن فيها فقلت يا رسول اهللا صفهم لنا قال نعم هم من جلدتنا يتكل
أدركين ذلك قال تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم قلت فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها 
ولو أن تعض على أصل شجرة حىت يدركك املوت وأنت على ذلك رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن حممد 

  بن املثىن 



أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا إبراهيم بن سعد  - ١٦٥٧٣
إهنا ستكون فتنة أو فنت يكون : عن أبيه عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

د فيها خري من القائم والقائم فيها خري من املاشي النائم فيها خريا من اليقظان واملاشي فيها خري من الساعي والقاع
فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليستعذ به رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن منصور عن أيب داود وأخرجه 

  البخاري عن حممد بن عبيد اهللا عن إبراهيم 

حممد بن عبيد اهللا هو بن املنادى  أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا - ١٦٥٧٤
ثنا روح بن عبادة ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا روح بن 

إهنا ستكون : عبادة ثنا عثمان الشحام ثنا مسلم بن أيب بكرة عن أيب بكرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ون فتنة أال فاملاشي فيها خري من الساعي إليها أال والقاعد فيها خري من القائم فيها أال واملضطجع فها خري فنت مث تك

من القاعد أال فإذا نزلت فمن كانت له غنم فليلحق بغنمه أال ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه أال ومن كانت له 
اهللا فداءك أرأيت من ليس له غنم وال إبل كيف يصنع قال  إبل فليلحق بإبله فقال رجل من القوم يا نيب اهللا جعلين

فليأخذ سيفه مث ليعمد به إىل صخرة مث ليدقه على حده حبجر مث لينجو به إن استطاع النجاة اللهم هل بلغت اللهم 
و هل بلغت فقال رجل يا نيب اهللا جعلين اهللا فداءك أرأيت إن أخذ بيدي مكرها حىت ينطلق يب إىل أحد الصفني أ
أحد الفريقني عثمان شك فيحذفين رجل بسيفه فيقتلين ماذا يكون من شأين قال يبوء بإمثك وإمثه ويكون من 

  أصحاب النار أخرجه مسلم يف الصحيح من أوجه عن عثمان الشحام 

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي إمالء أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن  - ١٦٥٧٥
فظ ثنا أمحد بن حممد بن الصباح الدواليب ثنا شبابة بن سوار ثنا شعبة عن أيب عمران اجلوين عن عبد اهللا بن احلا

يا أبا ذر كيف تصنع إذا بلغ الناس من اجلهد ما : الصامت عن أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أعلم قال تعفف مث قال كيف تصنع يا أبا ذر إذا كثر  يعجز الرجل أن يقوم من فراشه إىل مصاله قلت اهللا ورسوله

املوت حىت يصري البيت بالعبد قلت اهللا ورسوله أعلم قال تصرب مث قال يا أبا ذر كيف تصنع إذا كثر القتل حىت 
تغرق أحجار الزيت بالدماء قلت اهللا ورسوله أعلم قال تلحق مبن أنت منه قلت ال أمحل معي السالح قال ال 

  قوم إذا ولكن إذا خفت أن يبهرك شعاع السيف فالق ثوبك على وجهك يبوء بإمثك وإمثه شاركت ال

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو  - ١٦٥٧٦
 ذر فذكر احلديث الربيع ثنا محاد بن زيد عن أيب عمران عن األشعث بن طريف عن عبد اهللا بن الصامت عن أيب

يا رسول اهللا أفال آخذ سيفي فأضعه على عاتقي قال شاركت القوم إذا قال قلت فماذا : مبعناه اال أنه قال قلت 
تأمرين قال ألزم بيتك قال قلت أن دخل على بييت قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق رداءك على 

  وجهك يبوء بإمثه وأمثك 

ي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد الوارث بن سعيد عن أخربنا أبو عل - ١٦٥٧٧
حممد بن جحادة عن عبد الرمحن بن ثروان عن هزيل عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 

مؤمنا وميسي كافرا وميسي إن بني يدي الساعة فتنا كقطع الليل املظلم يصبح الرجل فيها : صلى اهللا عليه و سلم 
مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خري من القائم واملاشي فيها خري من الساعي فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم 



واضربوا سيوفكم باحلجارة فإن دخل على أحد منكم فليكن كخري ابين آدم وروينا عن سعد بن أيب وقاص عن 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم هذا املعىن 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو طاهر حممد بن احلسن حممد آباذي ثنا حممد بن عبد الوهاب ثنا  - ١٦٥٧٨
يعقوب بن حممد الزهري ثنا إبراهيم بن سعد ثنا سامل بن صاحل بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف عن أبيه عن 

أصنع إذا اختلف املصلون قال خترج بسيفك إىل يا رسول اهللا كيف : حممود بن لبيد عن حممد بن مسلمة أنه قال 
  احلرة فتضرب هبا مث تدخل بيتك حىت تأتيك منية قاضية أو يد خاطية 

أخربنا احلسني بن حممد الروذباري أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن غالب حدثين عبيد بن  - ١٦٥٧٩
ن شقيق بن سلمة عن عمرو بن شرحبيل عن عبد اهللا عبيدة ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن سليمان األعمش ع

جييء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول يا رب هذا قتلين قال فيقول اهللا مل قتلته : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  فيقول لتكون العزة لفالن فيقول فإهنا ليست لفالن بؤ بذنبه 

أ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنب - ١٦٥٨٠
قلت جلندب إن بن الزبري أخذ : ثنا حممد بن أيب بكر ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي ثنا أبو عمران اجلوين قال 

هنم بيعيت على أن أقاتل من قاتل وأحارب من حارب وأنه يدعوين إىل قتال أهل الشام قال افتده مبالك قال قلت إ
أبوا إال أن أقاتل معهم قال حدثين رجل واهللا ما كذبين أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال جييء العبد يوم القيامة 

  وقد تعلق بالرجل فيقول أي رب قتلين هذا قال فيقول اهللا عز و جل على ما قتلت هذا فيقول قتلته على ملك فالن 

أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا يعلى  أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد - ١٦٥٨١
بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سرية إىل احلرقات : بن عبيد ثنا األعمش عن أيب ظبيان ثنا أسامة بن زيد قال 

 نفسي من ذلك شيء فنذروا وهربوا فأدركنا رجال فلما غشيناه قال ال إله إال اهللا فضربناه حىت قتلناه فعرض يف
فذكرته لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال من لك بال إله إال اهللا يوم القيامة قلت يا رسول اهللا إمنا قاهلا خمافة 
السالح والقتل قال أفال شققت عن قلبه حىت تعلم قاهلا من أجل ذلك أم ال من لك بال إله إال اهللا يوم القيامة قال 

دت إين مل أسلم إال يومئذ قال أبو ظبيان قال سعد وأنا واهللا ال اقتله حىت يقتله ذو البطني يعين فما زال يقول حىت ود
أسامة فقال رجل أليس قد قال اهللا قاتلوهم حىت ال تكون فتنة قال سعد فقد قاتلناهم حىت مل تكن فتنة وأنت 

  ث األعمش وأصحابك تريدون أن نقاتل حىت تكون فتنة أخرجه مسلم يف الصحيح من حدي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد بن زياد العدل أنبأ حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا حممد بن  - ١٦٥٨٢
أنه أتاه رجالن يف فتنة بن : عمرو بن العباس ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر 

وأنت بن عمر بن اخلطاب صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فما  الزبري فقاال إن الناس قد صنعوا ما ترى
مينعك أن خترج قال مينعين أن اهللا حرم على دم أخي املسلم قال أو مل يقل اهللا عز و جل وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة 

ل حىت تكون فتنة ويكون ويكون الدين كله هللا قال فقد قاتلنا حىت مل تكن فتنة وكان الدين هللا وأنتم تريدون أن نقات
  الدين لغري اهللا رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن بشار عن عبد الوهاب الثقفي 



وأخربنا أبو عمرو األديب الرزجاهي أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين عبد اهللا بن حممد بن ناجية ثنا  - ١٦٥٨٣
ي ثنا حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن بكري بن عبد احلسن بن عبد العزيز اجلروي ثنا عبد اهللا بن حيىي املعافر

يا أبا عبد الرمحن أال تسمع ما ذكر اهللا يف : اهللا بن األشج عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنه أن رجال جاءه فقال 
ري هبذه فما مينعك أن تقاتل كما ذكر اهللا يف كتابه فقال يا بن أخي أع} وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا { كتابه 

اآلية وال أقاتل أحب إيل من أن أعري باآلية اليت قال اهللا عز و جل قبلها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم اآلية 
فإن اهللا قال قاتلوهم حىت ال تكون فتنة قال بن عمر قد فعلناه على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ كان 

ينه أما أن يقتلوه أو يوثقوه حىت ظهر اإلسالم ومل تكن فتنة فلما رأى أنه ال اإلسالم قليال وكان الرجل يفنت عن د
يوافقه فيما يريد قال فما قولك يف علي وعثمان رضي اهللا عنهما فقال بن عمر أما عثمان فقد عفا اهللا عنه فكرهتم 

ده فقال هذا بيته حيث ترون أن يعفو اهللا عنه وأما علي فابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وختنه وأشار بي
  رواه البخاري يف الصحيح عن احلسن بن عبد العزيز اجلروي 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٦٥٨٤
خرج علينا أو : عيد بن جبري قال السري بن حيىي ثنا أمحد بن يونس ثنا زهري عن بيان أن وبرة حدثه قال حدثين س

إلينا عبد اهللا بن عمر وحنن نرجو أن حيدثنا حديثا حسنا فمررنا برجل يقال له حكيم فقال يا أبا عبد الرمحن كيف 
ترى يف القتال يف الفتنة قال هل تدري الفتنة ثكلتك أمك كان حممد صلى اهللا عليه و سلم يقاتل املشركني فكان 

  يف دينهم فتنة وليس بقتالكم على امللك رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن يونس  الدخول فيهم أو قال

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  - ١٦٥٨٥
بعي عن أيب العالية الرباء أن عبد اهللا بن عثمان أنبأ عبد اهللا هو بن املبارك أنبأ كهمس بن احلسن عن أيب األزهر الض

كانا ذات يوم قاعدين يف احلجر فمر هبما بن عمر وهو يطوف بالبيت فقال أحدمها : بن الزبري وعبد اهللا بن صفوان 
لصاحبه أتراه بقي أحد خريا من هذا مث قال لرجل أدعه لنا إذا قضى طوافه فلما قضى طوافه وصلى ركعتني أتاه 

ذا عبد اهللا بن الزبري وعبد اهللا بن صفوان يدعوانك فجاء إليهما فقال عبد اهللا بن صفوان يا أبا عبد رسوهلما فقال ه
الرمحن ما مينعك أن تبايع أمري املؤمنني يعين بن الزبري فقد بايع له أهل العروض وأهل العراق وعامة أهل الشام فقال 

  بب أيديكم من دماء املسلمني واهللا ال أبايعكم وأنتم واضعوا سيوفكم على عواتقكم تص

أخربنا أبو احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن عثمان أنبأ عبد اهللا أنبأ  - ١٦٥٨٦
كنت جليسا لعبد اهللا بن عمر يف املسجد احلرام زمن بن الزبري : املنذر بن ثعلبة حدثين سعيد بن حرب العبدي قال 

بري رؤوس اخلوارج نافع بن األزرق وعطية بن األسود وجندة فبعثوا أو بعضهم شابا إىل عبد اهللا بن ويف طاعة بن الز
عمر ما مينعك أن تبايع لعبد اهللا بن الزبري أمري املؤمنني فرأيته حني مد يده وهي ترجف من الضعف فقال واهللا ما 

  كنت ألعطي بيعيت يف فرقة وال أمنعها من مجاعة 

أبو احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن عثمان أنبأ عبد اهللا أنبأ  أخربنا - ١٦٥٨٧
عوف عن أيب املنهال قال ملا كان زمن أخرج بن زياد وثب مروان بالشام حيث وثب ووثب بن الزبري مبكة ووثب 

ال أبا لك إىل هذا الرجل من أصحاب  الذين كانوا يدعون القراء بالبصرة قال غم أيب غما شديدا فقال انطلق
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل أيب برزة األسلمي قال فانطلقت معه حىت دخلنا عليه يف داره فإذا هو قاعد يف 



ظل علو له من قصب يف يوم حار شديد احلر فجلسنا إليه فأنشأ أيب يستطعمه قال يا أبا برزة أال ترى أال ترى قال 
إين أحتسب عند اهللا أين أصبحت ساخطا على أحياء قريش إنكم معشر العريب : تكلم به أن قال  فكان أول شيء

كنتم على احلال الذي قد علمتم يف جاهليتكم من القلة والذلة والضاللة وإن اهللا عز و جل نعشكم باإلسالم 
بينكم إن ذاك الذي بالشام يعين ومبحمد صلى اهللا عليه و سلم حىت بلغ بكم ما ترون وإن هذه الدنيا اليت أفسدت 

مروان واهللا ما يقاتل إال على الدنيا وإن ذاك الذي مبكة واهللا أن يقاتل إال على الدنيا وإن الذين حولكم الذين 
تدعوهنم قراءكم واهللا إن يقاتلون إال على الدنيا قال فلما مل يدع أحدا قال له أيب فما تأمرنا إذا قال إين ال أرى خري 

ليوم إال عصابة ملبدة وقال بيده مخاص البطون من أموال الناس خفاف الظهور من دمائهم أخرجه البخاري الناس ا
  يف الصحيح من حديث عوف األعرايب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار األصبهاين ثنا أمحد بن يونس بن  - ١٦٥٨٨
بن عون أنبأ إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم وعامر الشعيب قاال قال مروان بن املسيب الضيب أنبأ جعفر 

أال خترج فتقاتل معنا فقال إن أيب وعمي شهدا بدرا وإهنما عهدا إيل إن ال أقاتل أحدا يقول : احلكم ألمين بن خرمي 
  عنا قال فخرج وهو يقول ال إله إال اهللا فإن أنت جئتين برباءة من النار قاتلت معك قال فاخرج 

  ) على سلطان آخر من قريش ... ولست بقاتل رجال يصلي ( 
  ) معاذ اهللا من جهل وطيش ... له سلطانه وعلي إمثي ( 
   ٤٣*  -) * فليس بنافعي ما عشت عيشي ... أأقتل مسلما يف غري جرم ( 

  باب أمان املرأة املسلمة والرجل املسلم حرا كان أو عبدا

نا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد أخرب - ١٦٥٨٩
اجلبار ثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه عن علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 

فمن أخفر مسلما فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس  ذمة املسلمني واحدة يسعى هبا أدناهم: صلى اهللا عليه و سلم 
  أمجعني ال يقبل اهللا عز و جل منه صرفا وال عدال رواه مسلم يف الصحيح عن مجاعة عن أيب معاوية 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد ثنا روح بن عبادة  - ١٦٥٩٠
اف قاال ثنا سعيد بن أيب عروبة ح قال وأنبأ أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل وعبد الوهاب اخلف

دخلت أنا واألشتر على علي بن أيب : حدثين أيب ثنا حيىي عن سعيد عن قتادة عن احلسن عن قيس بن عباد قال 
يه و سلم عهدا دون العامة فقال ال إال طالب رضي اهللا عنه يوم اجلمل فقلت هل عهد إليك رسول اهللا صلى اهللا عل

هذا وأخرج من قراب سيفه فإذا فيها املؤمنون تكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ال يقتل 
  مؤمن بكافر وال ذو عهد يف عهده 

شعبة عن األعمش  أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا - ١٦٥٩١
  إن كانت املرأة لتجري على املسلمني : قال مسعت إبراهيم حيدث عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو جعفر حممد بن عنبسة بن عمرو  - ١٦٥٩٢
ر ثنا بن جريج عن عطاء عن بن عباس رضي اهللا عنه قال قال اليشكري ثنا عمر بن حفص املكي من ولد عبد الدا

العبد ال يعطي من الغنيمة شيئا ويعطي من خرثي املتاع وأمانه جائز عمر بن : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  حفص املكي ضعيف 

بكر بن أيب شيبة ثنا عبد  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو - ١٦٥٩٣
الرحيم بن سليمان عن عاصم بن سليمان عن فضيل بن زيد وكان غزا على عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

وذكر احلديث قال فلما رجعنا ختلف عبد من عبيد املسلمني فكتب هلم أمانا يف صحيفة فرماه : سبع غزوات قال 
اهللا عنه فكتب عمر إن عبد املسلمني من املسلمني ذمته ذمتهم فأجاز  إليهم قال فكتبنا إىل عمر بن اخلطاب رضي

   ٦٨عمر رضي اهللا عنه أمانة 

  كتاب املرتد

 )١   

  باب قتل من ارتد عن اإلسالم

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أبو إمساعيل حممد بن  - ١٦٥٩٤
يسى بن الطباع ثنا محاد بن زيد عن حيىي بن سعيد حدثين أبو أمامة بن سهل بن حنيف وعبد إمساعيل ثنا حممد بن ع

كنا مع عثمان رضي اهللا عنه يف الدار وهو حمصور وكنا إذا دخلنا ندخل مكانا نسمع : اهللا بن عامر بن ربيعة قاال 
ا أمري املؤمنني قال إهنم ليواعدوين بالقتل كالم من بالبالط فخرج عثمان رضي اهللا عنه يوما متغريا لونه قلنا ما لك ي

فقلنا يكفيكهم اهللا يا أمري املؤمنني قال ومب يقتلوين وقد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال حيل دم 
امرئ مسلم إال بإحدى ثالث رجل كفر بعد إسالمه أو زىن بعد إحصانه أو قتل نفسا بغري حق فواهللا ما زنيت 

  إسالم قط وال قتلت نفسا بغري نفس وال متنيت بديين بدال مذ هداين اهللا عز و جل لإلسالم فبم يقتلوين  جباهلية وال

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا  - ١٦٥٩٥
ا سليمان بن مهران عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق قال حممد بن عبيد اهللا بن يزيد ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ثن

ال حيل دم رجل مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا : قال عبد اهللا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
لصحيح إال أحد ثالثة نفر النفس بالنفس والثيب الزاين والتارك لدينه املفارق للجماعة أخرجه البخاري ومسلم يف ا

  من أوجه عن األعمش 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أمحد بن حنبل  - ١٦٥٩٦
ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق عن عبد اهللا قال قام فينا رسول 

والذي ال إله غريه ال حيل دم رجل مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا : لم فقال اهللا صلى اهللا عليه و س



إال ثالثة نفر التارك اإلسالم املفارق للجماعة أو اجلماعة والثيب الزاين والنفس بالنفس قال األعمش فحدثت به 
  د بن حنبل إبراهيم فحدثين عن األسود عن عائشة مبثله رواه مسلم يف الصحيح عن أمح

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن  - ١٦٥٩٧
أن عليا رضي اهللا عنه حرق املرتدين : عيينة عن أيوب بن أيب متيمة عن عكرمة قال ملا بلغ بن عباس رضي اهللا عنه 

قهم ولقتلتهم لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بدل دينه فاقتلوه ومل أو الزنادقة قال لو كنت أنا مل أحر
أحرقهم لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال ينبغي ألحد أن يعذب بعذاب اهللا رواه البخاري يف الصحيح عن 

  علي بن عبد اهللا عن سفيان 

ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب حدثين مالك وداود أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم  - ١٦٥٩٨
بن قيس وهشام بن سعد ح وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن 

من غري دينه : يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن زيد بن أسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  عنقه  فاضربوا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمرو عثمان بن أمحد بن السماك ثنا عبد الرمحن بن حممد احلارثي  - ١٦٥٩٩
ثنا حيىي بن سعيد القطان ح وأخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا 

سعيد قال مسدد ثنا قرة بن خالد ثنا محيد بن هالل ثنا أبو بردة قال قال أبو أمحد بن حنبل ومسدد قاال ثنا حيىي بن 
أقبلت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ومعي رجالن من األشعريني أحدمها عن مييين واآلخر عن يساري : موسى 

ت فقال ما تقول يا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يستاك وكالمها سأل العمل والنيب صلى اهللا عليه و سلم ساك
أبا موسى أو يا عبد اهللا بن قيس قلت والذي بعثك باحلق ما أطلعاين على ما يف أنفسهما وما شعرت أهنما يطلبان 

العمل قال وكأين أنظر إىل سواكه حتت شفته قلصت قال لن أستعمل أو ال أستعمل على عملنا من أراده ولكن 
قيس فبعثه على اليمن مث اتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه معاذ قال انزل أذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد اهللا بن 

والقي له وسادة وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال هذا كان يهوديا فأسلم مث راجع دينه دين السوء قال ال 
م الليل قال أحدمها أجلس حىت يقتل قضاء اهللا ورسوله صلى اهللا عليه و سلم ثالث مرار وأمر به فقتل مث تذاكرا قيا

معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أما أنا فأنام وأقوم أو أقوم وأنام وأرجو يف نوميت ما أرجو يف قوميت رواه البخاري يف 
   ٢الصحيح عن مسدد وأخرجه مسلم عن أيب قدامة وغريه عن حيىي 

  باب ما حيرم به الدم من اإلسالم زنديقا كان أو غريه

اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن أيب نصر الداربردي واحلسن بن حليم مبرو قاال ثنا أبو أخربنا أبو عبد  - ١٦٦٠٠
املوجه أنبأ عبدان أنبأ عبد اهللا هو بن املبارك عن يونس عن الزهري قال حدثين عطاء بن يزيد الليثي مث اجلندعي أن 

بين زهرة وكان ممن شهد بدرا مع عبيد اهللا بن عدي بن اخليار أخربه أن مقداد بن عمرو الكندي وكان حليفا ل
يا رسول اهللا أرأيت إن لقيت رجال من الكفار فاقتتلنا فضرب : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخربه أنه قال 

إحدى يدي بالسيف فقطعهما مث الذ مين بشجرة فقال أسلمت هللا أقتله يا رسول اهللا بعد أن قاهلا فقال رسول اهللا 
 تقتله قال يا رسول اهللا فإنه قطع إحدى يدي مث قال ذلك بعد ما قطعها أفأقتله فقال رسول صلى اهللا عليه و سلم ال



اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تقتله فإن قتلته فإنه مبنزلتك قبل أن تقتله وأنت مبنزلته قبل أن يقول كلمته اليت قال 
  س رواه البخاري يف الصحيح عن عبدان وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يون

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا يعلى  - ١٦٦٠١
بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سرية إىل : بن عبيد ثنا األعمش عن أيب ظبيان قال ثنا أسامة بن زيد قال 

قال ال إله إال اهللا فضربناه حىت قتلناه فعرض يف نفسي شيء من  احلرقات فنذروا فهربوا فأدركنا رجال فلما غشيناه
ذلك فذكرته للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال من لك بال إله إال اهللا يوم القيامة فقلت يا رسول اهللا إمنا قاهلا خمافة 

 اهللا يوم القيامة قال السالح والقتل قال أفال شققت عن قلبه حىت تعلم قاهلا من أجل ذلك أم ال من لك بال إله إال
فما زال يقول حىت وددت أين مل أسلم إال يومئذ قال أبو ظبيان قال سعد وإنا واهللا ال أقتله حىت يقتله ذو البطني يعين 

أسامة قال رجل أليس قد قال اهللا عز و جل قاتلوهم حىت ال تكون فتنة قال سعد قد قاتلنا حىت مل تكن فتنة وأنت 
قاتلوا حىت تكون فتنة أخرجه مسلم يف الصحيح من وجهني آخرين عن األعمش وأخرجه وأصحابك تريدون أن ت

  من حديث هشيم عن حصني عن أيب ظبيان 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ١٦٦٠٢
: هاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد اهللا بن عدي بن اخليار الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن ش

أن رجال سار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم ندر ما ساره به حىت جهر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا 
اهللا قال بلى  هو يستأمره يف قتل رجل من املنافقني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أليس يشهد أن ال إله إال

  وال شهادة له قال أليس يصلي قال بلى وال صالة له فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أولئك الذين هناين اهللا عنهم 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد  - ١٦٦٠٣
معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبد اهللا بن عدي بن اخليار أن عبيد اهللا بن بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بينا هو جالس مع أصحابه جاءه رجل فاستأذنه يف أن يساره قال فأذن : عدي حدثه 
أن ال إله إال اهللا قال بلى وال  له فساره يف قتل رجل من املنافقني فجهر النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أليس يشهد

شهادة له قال أليس يصلي قال بلى ولكن ال صالة له قال أولئك الذين هنيت عنهم قال الشافعي فأخرب رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم املستأذن يف قتل املنافق إذ أظهر اإلسالم أن اهللا هناه عن قتله قال الشيخ رمحه اهللا وروينا يف 

ت عن أيب سعيد اخلدري يف قصة الرجل الذي قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اتق اهللا يف القسمة احلديث الثاب
الذي قسمها واستئذان خالد بن الوليد يف قتله وقول النيب صلى اهللا عليه و سلم ال لعله يكون يصلي قال خالد 

عليه و سلم أين مل أؤمر أن أنقب عن قلوب وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس يف قلبه فقال رسول اهللا صلى اهللا 
  الناس وال أشق بطوهنم 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا أبو معاوية عن  - ١٦٦٠٤
حىت يقولوا  أمرت أن أقاتل الناس: األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ال إله إال اهللا فإذا قالوها منعوا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا أخرجه مسلم يف الصحيح من وجه 
  آخر عن األعمش 



وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أمحد احلافظ ثنا علي بن عبد  - ١٦٦٠٥
ح قال وحدثنا بن أيب مرمي ثنا الفريايب قاال ثنا سفيان عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا العزيز ثنا أبو نعيم 

أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوا ال إله إال اهللا عصموا مين دماءهم : صلى اهللا عليه و سلم 
أخرجه مسلم يف } إمنا أنت مذكر لست عليهم مبسيطر {  وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا عز و جل مث قرأ

الصحيح من وجهني أخرين عن سفيان قال الشافعي رمحه اهللا فاعلم أن حكمهم يف الظاهر أن متنع دماؤهم بإظهار 
 اإلميان وحساهبم يف املغيب على اهللا عز و جل قال وقد آمن بعض الناس مث ارتد مث أظهر اإلميان فلم يقتله رسول اهللا

  صلى اهللا عليه و سلم وقتل من املرتدين من مل يظهر اإلميان 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ إمالء ثنا بكر بن حممد الصرييف مبرو ثنا إبراهيم بن هالل ثنا علي بن احلسني  - ١٦٦٠٦
سرح يكتب كان عبد اهللا بن أيب : بن شقيق ثنا احلسني بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال 

لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأزله الشيطان فلحق بالكفار فأمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يقتل 
  فاستجار له عثمان رضي اهللا عنه فأجاره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

إمساعيل بن حممد الصفار ثنا وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ  - ١٦٦٠٧
ارتد رجل من األنصار : سعدان بن نصر ثنا علي بن عاصم عن داود بن أيب هند عن عكرمة عن بن عباس قال 

إىل } كيف يهدي اهللا قوما كفروا بعد إمياهنم وشهدوا أن الرسول حق { فلحق باملشركني قال فأنزل اهللا عز و جل 
ب هبا قومه إليه فلما قرئت عليه قال واهللا ما كذبين قومي على رسول اهللا صلى اهللا قال فكت} إال الذين تابوا { قوله 

عليه و سلم وال كذب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على اهللا عز و جل واهللا أصدق الثالثة قال فرجع تائبا إىل 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقبل ذلك منه وخلى سبيله 

مد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان أنبأ علي بن احلسن اهلاليل أنبأ حدثنا أبو حم - ١٦٦٠٨
إمساعيل بن عبد امللك البصري ثنا سفيان بن سعيد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر حممد بن حامت 

ن بن سعيد عن أيب إسحاق عن حارثة بن املعدل ثنا حممد بن غالب بن حرب ثنا أبو مهام حممد بن حمبب ثنا سفيا
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بقتله وكان عينا أليب سفيان فمر مبجلس من : مضرب عن فرات بن حيان 

األنصار فقال أين مسلم فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إنا نكل ناسا إىل إمياهنم منهم فرات بن حيان 
ذلك أرضا بالبحرين هذا لفظ حديث أيب حممد ويف رواية أيب عبد اهللا وكان عينا أليب سفيان  قال فأقطع له بعد

وحليفا لرجل من األنصار فقال أين مسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن منكم رجاال نكلهم إىل إمياهنم 
  منهم فرات بن حيان 

أن فرات بن حيان ارتد على عهد : رثة بن مضرب ورواه احلجاج بن أرطأة عن أيب إسحاق عن حا - ١٦٦٠٩
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتى به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأراد قتله فشهد شهادة احلق فخلى عنه 

بن  وحسن إسالمه أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا حممد بن حيىي ثنا يزيد
  هارون أنبأ احلجاج فذكره قال الشافعي رمحه اهللا وسواء كثر ذلك منه حىت يكون مرة بعد مرة يف حقن الدم 



أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين سفيان  - ١٦٦١٠
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استتاب نبهان أربع مرات أن رس: الثوري عن رجل عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري 

وكان نبهان ارتد قال سفيان وقال عمرو بن قيس عن رجل عن إبراهيم أنه قال املرتد يستتاب أبدا كلما رجع قال 
  بن وهب وقال يل مالك ذلك أنه يستتاب كلما رجع هذا منقطع وروي من وجه آخر موصوال وليس بشيء 

بو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد قال قرأت على أيب اليمان أخربنا أ - ١٦٦١١
أن شعيب بن أيب محزة حدثه عن الزهري عن سعيد بن املسيب أن أبا هريرة قال شهدنا مع رسول اهللا صلى اهللا 

هذا من أهل النار فلما حضر : م عليه و سلم خيرب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لرجل ممن يدعي اإلسال
القتال قاتل الرجل أشد القتال حىت كثرت به اجلراح فأثبتته فجاء رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم فقال يا رسول اهللا أرأيت الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار قد واهللا قاتل يف سبيل اهللا أشد القتال وكثرت 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما إنه من أهل النار وكاد بعض الناس يرتاب فبينا هم على ذلك به اجلراح فقال رسول 

وجد الرجل أمل اجلراح فأهوى بيده إىل كنانته فاستخرج منها سهما فانتحر هبا فاشتد رجال من املسلمني إىل رسول 
تحن فالن فقتل نفسه فقال رسول اهللا اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا يا رسول اهللا قد صدق اهللا حديثك قد ام

صلى اهللا عليه و سلم يا بالل قم فأذن ال يدخل اجلنة إال مؤمن وإن اهللا يؤيد الدين بالرجل الفاجر رواه البخاري يف 
الصحيح عن أيب اليمان وأخرجه مسلم من حديث معمر عن الزهري قال الشافعي ومل مينع رسول اهللا صلى اهللا 

قر عنده من نفاقه وعلم أن كان علمه من اهللا فيه من أن حقن دمه بإظهار اإلميان وقال الشيخ عليه و سلم ما است
  رمحه اهللا ويف مثل هذا ما 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا عباس بن عبد  - ١٦٦١٢
عدنا : ة بن عمار حدثين إياس هو بن سلمة بن األكوع حدثين أيب قال العظيم العنربي ثنا النضر بن حممد ثنا عكرم

مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال موعوكا قال فوضعت يدي عليه فقلت واهللا ما رأيت كاليوم رجال أشد 
لرجلني حينئذ حرا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أال أخربكم بأشد حرا منه يوم القيامة هذينك الرجلني املقفيني 

  من أصحابه رواه مسلم يف الصحيح عن عباس فقال يف احلديث الرجلني الراكبني املقفيني 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا األسود بن  - ١٦٦١٣
قلت لعمار أرايتم صنيعكم هذا : بن عباد قال عامر شاذان ثنا شعبة بن احلجاج عن قتادة عن أيب نضرة عن قيس 

الذي صنعتم يف أمر علي أرأيا رأيتموه أو شيئا عهده إليكم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ما عهد إلينا 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيئا مل يعهده إىل الناس كافة ولكن حذيفة أخربين عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ال النيب صلى اهللا عليه و سلم يف أصحايب اثنا عشر منافقا منهم مثانية ال يدخلون اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم قال ق
اخلياط مثانية منهم تكفيهم الدبيلة وأربعة مل أحفظ ما قال شعبة فيهم رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب 

انية منهم تكفيهم الدبيلة سراج من النار يظهر يف أكتافهم شيبة عن األسود بن عامر ورواه غندر عن شعبة فقال مث
حىت ينجم من صدورهم قال الشافعي رمحه اهللا فإن قال قائل فلعل من مسيت مل يظهر شركا مسعه منه آدمي وإمنا 
و أخرب اهللا عن أسرارهم قال الشافعي رمحه اهللا فقد مسع من عدد منهم الشرك وشهد به عند النيب صلى اهللا عليه 



سلم فمنهم من جحده وشهد شهادة احلق فتركه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبا أظهر ومنهم من أقر مبا شهد 
  به عليه وقال تبت إىل اهللا وشهد شهادة احلق فتركه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبا أظهر 

أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب - ١٦٦١٤
  شهدت من نفاق عبد اهللا بن أيب ثالث جمالس : سفيان عن الزهري عن أسامة بن زيد قال 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن إبراهيم بن ملحان ثنا  - ١٦٦١٥
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر : حاق عن زيد بن أرقم قال عمرو بن خالد ثنا زهري ثنا أبو إس

أصاب الناس فيه شدة قال عبد اهللا بن أيب ألصحابه ال تنفقوا علي من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت 
 صلى اهللا عليه و سلم ينفضوا من حوله وقال لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل قال فأتيت رسول اهللا

فأخربته قال فبعثين إىل عبد اهللا بن أيب فاجتهد ميينه باهللا ما فعل قال فقالوا كذب زيد رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم قال فوقع يف نفسي ما قالوا حىت أنزل اهللا عز و جل تصديقي يف إذا جاءك املنافقون قال ودعاهم رسول اهللا 

يستغفر هلم فلووا رؤوسهم وقوله كأهنم خشب مسندة قال كانوا رجاال أمجل شيء رواه صلى اهللا عليه و سلم ل
  البخاري يف الصحيح عن عمرو بن خالد وأخرجه مسلم من وجه آخر عن زهري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن  - ١٦٦١٦
يف قصة تبوك وما كان على الثنية من هم املنافقني أن يرمجوا فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما : ق بن إسحا

كان من أقواهلم واطالع اهللا سبحانه نبيه صلى اهللا عليه و سلم على أسرارهم قال فاحندر رسول اهللا صلى اهللا عليه 
تدرون ما أراد القوم قالوا اهللا ورسوله أعلم فقال رسول و سلم من الثنية وقال لصاحبيه يعين حذيفة وعمارا هل 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم أرادوا أن يرمجوين يف الثنية فيطرحوين منها فقاال أفال تأمرنا يا رسول اهللا فنضرب أعناقهم 
حلديث يف إذا اجتمع إليك الناس فقال أكره أن يتحدث الناس أن حممدا قد وضع يده يف أصحابه يقتلهم مث ذكر ا

دعائه إياهم وإخباره إياهم بسرائرهم واعتراف بعضهم وتوبتهم وقبوله منهم ما دل على هذا قال بن إسحاق وأمره 
أن يدعو حصني بن منري فقال له وحيك ما محلك على هذا قال محلين عليه أين ظننت أن اهللا مل يطلعك عليه فأما إذ 

ك رسول اهللا وأين مل أؤمن بك قط قبل الساعة يقينا فأقاله رسول اهللا أطلعك اهللا عليه وعلمته فإين أشهد اليوم إن
  صلى اهللا عليه و سلم عثرته وعفا عنه بقوله الذي قال 

أخربنا أبو عمرو البسطامي أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ القاسم هو بن زكريا ثنا عباس ثنا موسى بن  - ١٦٦١٧
: هيم عن األسود قال وقف علينا حذيفة وحنن عند عبد اهللا فقال داود ثنا حفص بن غياث عن األعمش عن إبرا

لقد نزل النفاق على من كان خريا منكم قال قلنا كيف يكون هذا واهللا يقول إن املنافقني يف الدرك األسفل من 
ومسلم يف النار قال فلما تفرقوا فلم يبق غريي رماين حبصاة فقال إهنم ملا تابوا كانوا خريا منكم رواه البخاري 

الصحيح عن عمر بن حفص عن أبيه وقال يف احلديث من قول حذيفة عجبت من ضحكه يعين ضحك عبد اهللا وقد 
  عرف ما قلت لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خريا منكم مث تابوا فتاب اهللا عليهم 

لعباس حممد بن يعقوب ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ قاال ثنا أبو ا - ١٦٦١٨
إبراهيم بن سليمان الربلسي ثنا عبد احلميد بن صاحل ثنا أبو شهاب عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة واألسود 



كنا عند عبد اهللا فمر بنا حذيفة فقال لقد نزل النفاق على من كان خريا منكم فقلنا سبحان اهللا فضحك عبد : قاال 
اين باحلصباء فأتيته فقال ان صاحبكم علم علما فضحك نزل عليهم النفاق مث تيب اهللا ومضى فمر بنا حذيفة فرم

عليهم وأما قول اهللا عز و جل لنبيه صلى اهللا عليه و سلم يف املنافقني وال تصل على أحد منهم مات أبدا فسبب 
  نزول هذه اآلية 

ن هانئ ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا حممد ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر حممد بن صاحل ب - ١٦٦١٩
جاء بن عبد اهللا بن أيب : بن املثىن وحممد بن بشار قاال ثنا حيىي عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنه قال 

بن سلول إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيث مات أبوه فقال أعطين قميصك حىت أكفنه فيه وأصلي عليه 
له فأعطاه قميصه وقال إذا فرغتم فآذنوين فلما أراد أن يصلي عليه جاءه عمر وقال أليس قد هناك اهللا أن وأستغفر 

تصلي على املنافقني قال أنا بني خريتني قال استغفر هلم أو ال تستغفر هلم قال فصلى عليه قال فأنزل اهللا عز و جل 
ترك الصالة عليهم رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن وال تصل على أحد منهم مات أبدا وال تقم على قربه قال ف

  املثىن ورواه البخاري عن مسدد عن حيىي القطان 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك البزاز ثنا حيىي  - ١٦٦٢٠
: اهللا عن بن عباس عن عمر رضي اهللا عنه قال  عن بن بكري ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد

ملا مات عبد اهللا بن أيب بن سلول دعي له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليصلي عليه فلما قام رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم وثبت إليه مث قلت يا رسول اهللا أتصلي على بن أيب وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا اعدد عليه قوله 

بسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال أخر عين يا عمر فلما أكثرت عليه قال إين خريت فاخترت لو أعلم فت
أين أن زدت على السبعني غفر له لزدت عليها فصلى عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث انصرف فلم ميكث 

مات أبدا وال تقم على قربه إهنم كفروا باهللا وال تصل على أحد منهم { اال يسريا حىت نزلت اآليتان يف براءة 
قال فعجبت بعد من جرأيت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يومئذ واهللا } ورسوله وماتوا وهم فاسقون 

ورسوله أعلم رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري قال الشافعي فهذا يبني ما قلنا فأما أمره عز و جل أن ال 
إن صالته بأيب هو وأمي خمالفة صالة غريه وأرجو أن يكون قضى إذ أمره بترك الصالة على املنافقني يصلي عليهم ف

أن ال يصلي على أحد اال غفر له وقضى أن ال يغفر ملقيم على شرك فنهاه عن الصالة على من ال يغفر له ومل مينع 
نهم بعد هذا أحدا وترك الصالة مباح على من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من الصالة عليهم مسلما ومل يقتل م

قامت بالصالة عليه طائفة من املسلمني وقد عاشرهم حذيفة يعرفهم بأعياهنم مث عاشرهم مع أيب بكر وعمر رضي 
اهللا عنهما وهم يصلى عليهم وكان عمر رضي اهللا عنه إذا وضعت جنازة فرأى حذيفة فإن أشار إليه أن أجلس 

عليها عمر رضي اهللا عنه قال ومل مينع هو وال أبو بكر قبله وال عثمان بعده املسلمني جلس وأن قام معه صلى 
الصالة عليهم وال شيئا من أحكام اإلسالم وقد أعلمت عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا 

  تويف اشرأب النفاق باملدينة 

إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد ثنا  - ١٦٦٢١
بينا النيب صلى اهللا عليه و سلم سائر إىل : الرزاق أنبأ معمر عن الزهري يف قصة حذيفة بن اليمان قال قال حذيفة 

ة فتلقاها تبوك نزل عن راحلته ليوحى إليه وأناخها النيب صلى اهللا عليه و سلم فنهضت الناقة جتر زمامها منطلق



حذيفة فأخذ بزمامها يقودها حىت أناخها وقعد عندها مث إن النيب صلى اهللا عليه و سلم قام فأقبل إىل ناقته فقال من 
هذا فقال حذيفة بن اليمان فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم فإين مسر إليك سرا ال حتدثن به أحدا أبدا أين هنيت أن 

د من املنافقني قال فلما تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واستخلف أصلي على فالن وفالن رهط ذوي عد
عمر رضي اهللا عنه كان إذا مات الرجل من صحابة النيب صلى اهللا عليه و سلم ممن يظن عمر أنه من أولئك الرهط 

هذا مرسل أخذ بيد حذيفة فقاده فإن مشى معه صلى عليه وإن انتزع من يده مل يصل عليه وأمر من يصلي عليه 
  وقد روي موصوال من وجه آخر 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا عبيد بن شريك وأمحد بن إبراهيم بن  - ١٦٦٢٢
أن رسول : ملحان قاال ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب أنه قال أخربين عروة بن الزبري قال بلغنا 

 عليه و سلم حني غزا تبوك نزل عن راحلته فأوحى إليه وراحلته باركة فقامت جتر زمامها حىت لقيها اهللا صلى اهللا
حذيفة بن اليمان فأخذ بزمامها فاقتادها حىت رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالسا فأناخها مث جلس عندها 

حذيفة بن اليمان قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و حىت قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتاه فقال من هذا فقال 
سلم فإين أسر إليك أمرا فال تذكرنه أين قد هنيت أن أصلي على فالن وفالن رهط ذوي عدد من املنافقني مل يعلم 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكرهم ألحد غري حذيفة بن اليمان فلما تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف خالفته إذا مات رجل يظن أنه من أولئك الرهط أخذ بيد حذيفة فاقتاده إىل  كان عمر
الصالة عليه فإن مشى معه حذيفة صلى عليه وإن انتزع حذيفة يده فأىب أن ميشي معه انصرف عمر معه فأىب أن 

  يصلي عليه وأمر عمر رضي اهللا عنه أن يصلى عليه 

و عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمرو عثمان بن أمحد بن السماك ببغداد ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا أخربنا أب - ١٦٦٢٣
حممد بن عبيد ثنا إمساعيل ح قال وحدثنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا 

ما بقي من أصحاب هذه اآلية إال ثالثة : مسدد ثنا حيىي ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن زيد بن وهب قال قال حذيفة 
أظنه أراد قوله قاتلوا أئمة الكفر قال وما بقي من املنافقني إال أربعة قال وخلفنا أعرايب جالس فقال إنكم معشر 
أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم تدرون ما ال ندري تزعمون أنه مل يبق من املنافقني إال أربعة فما بال هؤالء 

ن بيوتنا حتت الليل قال فقال حذيفة أولئك الفساق أجل مل يبق من املنافقني إال أربعة إن أحدهم لشيخ الذين ينقرو
كبري لو شرب املاء البارد ما وجد برده رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن املثىن عن حيىي القطان وأظنه أراد 

  ه و سلم من املنافقني الذين مساهم له رسول رب العاملني صلى اهللا علي

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري ثنا جعفر بن حممد  - ١٦٦٢٤
إن املنافقني اليوم شر : القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة عن واصل األحدب عن أيب وائل عن حذيفة قال 

مئذ يكتمونه وهم اليوم جيهرونه رواه البخاري يف منهم على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانوا يو
  الصحيح عن آدم 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا يزيد بن هارون ثنا عبد  - ١٦٦٢٥
:  عنها قالت العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة عن عبد الواحد بن أيب عون عن القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهللا

قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فارتدت العرب واشرأب النفاق باملدينة فلو نزل باجلبال الراسيات ما نزل 



بأيب هلاضها فواهللا ما اختلفوا يف نقطة إال طار أيب حبظها وغنائها يف اإلسالم وكانت تقول مع هذا ومن رأى بن 
  واهللا أحوذ يا نسيج وحده قد أعد لألمور أقراهنا اخلطاب عرف أنه خلق غناء اإلسالم كان 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس  - ١٦٦٢٦
أن أبا بكر : حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين بن هليعة عن أيب األسود عن عروة بن الزبري 

يق رضي اهللا عنه أمر خالد بن الوليد حني بعثه إىل من ارتد من العرب أن يدعوهم بدعاية اإلسالم وينبئهم الصد
بالذي هلم فيه وعليهم وحيرص على هداهم فمن أجابه من الناس كلهم أمحرهم وأسودهم كان يقبل ذلك منه بأنه 

إىل اإلسالم وصدق إميانه مل يكن عليه سبيل وكان اهللا إمنا يقاتل من كفر باهللا على اإلميان باهللا فإذا أجاب املدعون 
  عز و جل هو حسيبه ومن مل جيبه إىل ما دعاه إليه من اإلسالم ممن يرجع عنه أن يقتله 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٦٦٢٧
بن شعيب عن أبيه عن الزهري أخربين محيد بن عبد الرمحن بن عوف أن عبد اهللا بن عتبة بن  خالد بن خلي ثنا بشر

إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي يف عهد رسول اهللا صلى : مسعود قال مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول 
ن أظهر لنا خريا أمناه وقربناه اهللا عليه و سلم وإن الوحي قد انقطع وإمنا نأخذكم اآلن مبا ظهر من أعمالكم فم

وليس إلينا من سريرته شيء اهللا حياسبه يف سريرته ومن أظهر لنا سوءا مل نأمنه ومل نصدقه وإن قال إن سريريت حسنة 
  رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان عن شعيب 

قال الشافعي رمحه اهللا وقال عمر أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع قال  - ١٦٦٢٨
إين ألحسبك متعوذا فقال إن يف اإلسالم ما أعاذين : بن اخلطاب رضي اهللا عنه لرجل أظهر اإلسالم كان يعرف منه 

  قال أجل إن يف اإلسالم ما أعاذ من استعاذ به 

د اهللا بن وهب أخربين يونس أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا عب - ١٦٦٢٩
أن عبد اهللا بن مسعود أخذ بالكوفة رجاال ينعشون حديث : عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة 

مسيلمة الكذاب يدعون إليهم فكتب فيهم إىل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه فكتب عثمان أن أعرض عليهم دين 
مدا رسول اهللا فمن قبلها وبرىء من مسيلمة فال تقتله ومن لزم دين مسيلمة احلق وشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حم

  فاقتله فقبلها رجال منهم فتركوا ولزم دين مسيلمة رجال فقتلوا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا سعد بن يزيد الفراء ثنا محاد  - ١٦٦٣٠
أن حممد بن أيب بكر كتب إىل علي رضي اهللا عنه يسأله عن : قابوس بن املخارق عن أبيه  بن سلمة عن مساك عن

  زنادقة مسلمني قال علي رضي اهللا عنه أما الزنادقة فيعرضون على اإلسالم فإن أسلموا وإال قتلوا 

ا أمحد بن عيسى ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثن - ١٦٦٣١
الزنديق إن هو جحد : عبد اهللا بن وهب عن الليث بن سعد عن عبد ربه بن سعيد قال مسعت بن شهاب يقول 

  وقامت عليه البينة فإنه يقتل وإن جاء هو معترفا تائبا فإنه يترك من القتل 



  يستتاب يف الزنديق يقتل وال : قال وحدثنا بن وهب عن ليث عن ربيعة أنه قال  - ١٦٦٣٢

قال الشيخ رمحه اهللا قول من قال يستتاب فإن : قال وأخربنا بن وهب قال وقال مالك ال يستتاب  - ١٦٦٣٣
   ٣تاب قبلت توبته وحقن دمه واهللا ويل ما غاب أوىل واهللا أعلم 

  باب اإلقرار باإلميان

 العنربي وأبو حممد عبد اهللا بن أمحد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو زكريا حيىي بن حممد بن عبد اهللا - ١٦٦٣٤
بن سعد احلافظ قاال ثنا حممد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي ثنا أمية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن 

أقاتل الناس : القاسم عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ال إله إال اهللا ويؤمنوا يب ومبا جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها حىت يشهدوا أن 

   ٤وحساهبم على اهللا رواه مسلم يف الصحيح عن أمية بن بسطام 

  باب قتل من ارتد عن اإلسالم إذا ثبت عليه رجال كان أو امرأة

اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ح وأنبأ أبو احلسن أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد  - ١٦٦٣٥
علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي قاال ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد 

أن عليا رضي اهللا عنه أتى بقوم من الزنادقة فحرقهم بالنار فبلغ ذلك بن عباس : بن زيد عن أيوب عن عكرمة 
ضي اهللا عنه فقال أما أنا فلو كنت لقتلتهم لقول النيب صلى اهللا عليه و سلم وملا حرقتهم لنهي النيب صلى اهللا عليه ر

و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بدل دينه فاقتلوه وقال ال تعذبوا بعذاب اهللا عز و جل لفظ حديث 
مرتدين فأمر هبم فحرقوا رواه البخاري يف الصحيح عن أيب النعمان إمساعيل ويف رواية يعقوب بقوم من الزنادقة أو 

  عن محاد 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ  - ١٦٦٣٦
مثل هذا : عكرمة  أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل القاضي قاال ثنا سليمان بن حرب ثنا جرير بن حازم عن أيوب عن

  وزاد فيه فبلغ ذلك عليا رضي اهللا عنه فقال ويح بن أم الفضل إنه لغواص على اهلنات 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ اإلسفرائيين هبا ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن  - ١٦٦٣٧
أن عليا : الدستوائي عن قتادة عن أنس  يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام

رضي اهللا عنه أتى بناس من الزط يعبدون وثنا فحرقهم بالنار فقال بن عباس إمنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم من بدل دينه فاقتلوه 

د اهللا أخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن حممد بن املؤمل املاسرجسي أنبأ أبو عثمان عمرو بن عب - ١٦٦٣٨
البصري ثنا أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق عن عبد 

ال حيل دم رجل يشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا إال أحد ثالثة : اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  تارك لدينه املفارق للجماعة أخرجاه يف الصحيح من حديث األعمش نفر النفس بالنفس والثيب الزاين وال



أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو األزهر ثنا أمحد بن املفضل ثنا أسباط بن نصر قال  - ١٦٦٣٩
لم الناس ملا كان يوم فتح مكة آمن رسول اهللا صلى اهللا عليه و س: زعم السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال 

إال أربعة نفر وأمرأتني وقال اقتلوهم وإن وجدمتوهم متعلقني بأستار الكعبة وذكر احلديث يف ردهتم ورجوع بعضهم 
  وقتل البعض وذلك يرد بتمامه إن شاء اهللا 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا حممد بن يونس ثنا أبو عاصم عن عثمان الشحام  - ١٦٦٤٠
أن أم ولد لرجل سبت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقتلها فنادى منادي رسول اهللا : عكرمة عن بن عباس عن 

  صلى اهللا عليه و سلم أن دمها هدر ورواه أيضا إسرائيل عن عثمان الشحام بطوله موصوال 

مد بن يعقوب ثنا هارون بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حم - ١٦٦٤١
سليمان ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن عبد اهللا بن املبارك عن معمر عن مساك بن الفضل عن عروة بن حممد عن 

  أن امرأة سبت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقتلها خالد بن الوليد رضي اهللا عنه : رجل من بلقني 

د بن عدي ثنا حممد بن أمحد بن احلسن ثنا جعفر بن حممد بن سلم أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمح - ١٦٦٤٢
البزاز ثنا اخلليل بن ميمون ثنا عبد اهللا بن أذينة عن هشام بن الغاز عن حممد بن املنكدر عن جابر قال ارتدت امرأة 

عليها اإلسالم اإلسالم فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يعرض عليها اإلسالم وإال قتلت فعرضوا : عن 
  فأبت إال أن تقتل فقتلت يف هذا اإلسناد بعض من جيهل وقد روي من وجه آخر عن بن املنكدر 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا إبراهيم بن حممد بن علي  - ١٦٦٤٣
عدي ثنا إبراهيم بن سعد ثنا حممد بن عبيد بن عتبة عن بن بطحا ثنا جنيح بن إبراهيم الزهري ثنا معمر بن بكار الس

اإلسالم فأمر النيب صلى اهللا عليه و : الزهري عن حممد بن املنكدر عن جابر أن امرأة يقال هلا أم مروان ارتدت عن 
  سلم أن يعرض عليها اإلسالم فإن رجعت وإال قتلت 

بإسناده مثله وروي عن بن : ن عتبة ثنا معمر بن بكار قال وأنبأ علي ثنا بن سعيد ثنا حممد بن عبيد ب - ١٦٦٤٤
أخي الزهري عن عمه مبعناه وروي من وجه آخر ضعيف عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها وهذا 

  مذهب الزهري صحيح عنه 

ثنا إسحاق أخربناه أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن إمساعيل الفارسي  - ١٦٦٤٥
يف املرأة تكفر بعد إسالمها قال تستتاب فإن تابت وإال قتلت : بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 

  وعن معمر عن سعيد عن أيب معشر عن إبراهيم يف املرأة ترتد قال تستتاب فإن تابت وإال قتلت 

أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن وأما احلديث الذي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا  - ١٦٦٤٦
ال يقتلن النساء : عفان ثنا أبو حيىي احلماين عن أيب حنيفة عن عاصم بن أيب النجود عن أيب رزين عن بن عباس قال 

  إذا هن ارتددن عن اإلسالم 



ا أمحد بن حنبل ثنا عبد الرمحن فأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن املؤمل ثنا الفضل بن حممد ثن - ١٦٦٤٧
  سألت سفيان عن حديث عاصم يف املرتدة فقال أما من ثقة فال : بن مهدي قال 

قال فخالفنا بعض : وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي  - ١٦٦٤٨
ين عن بن عباس يف املرأة ترتد عن اإلسالم حتبس الناس يف املرتدة وكانت حجته شيئا رواه عن عاصم عن أيب رز

وال تقتل فكلمين بعض من يذهب هذا املذهب وحبضرتنا مجاعة من أهل العلم باحلديث فسألناهم عن هذا احلديث 
فما علمت منهم واحدا سكت أن قال هذا خطأ والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل احلديث حديثه قال الشافعي 

  بعضهم عن أيب بكر رضي اهللا عنه أنه قتل نسوة ارتددن عن اإلسالم فكيف مل يصر إليه رمحه اهللا وقد روى 

لعله يريد ما أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور  - ١٦٦٤٩
اهللا عنه قتل امرأة يقال هلا أم قرفة يف أن أبا بكر الصديق رضي : ثنا خالد بن يزيد بن أيب مالك الدمشقي حدثين أيب 

  الردة وروي ذلك عن يزيد بن أيب مالك عن شهر بن حوشب عن أيب بكر رضي اهللا عنه 

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب حدثين  - ١٦٦٥٠
أن امرأة يقال هلا أم قرفة كفرت بعد إسالمها فاستتاهبا أبو بكر : الليث بن سعد عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي 

الصديق رضي اهللا عنه فلم تتب فقتلها قال الليث وذاك الذي مسعنا وهو رأيي قال بن وهب وقال يل مالك مثل 
طاعه وقد ذلك قال الشافعي فما كان لنا أن حنتج به إذ كان ضعيفا عند أهل العلم باحلديث قال الشيخ ضعفه يف انق

  رويناه من وجهني مرسلني 

أخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا حبر ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث أن حيىي بن سعيد  - ١٦٦٥١
كان يقول من كفر بعد إميانه طائعا فإنه يقتل ح قال وحدثنا عبد اهللا بن وهب : حدثه أن بن عمر رضي اهللا عنهما 

   ٥بن شهاب أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه كان يقول ذلك فيمن كفر بعد إميانه  أخربين يونس عن

  باب العبد يرتد

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبا أبو بكر بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا عبد اهللا  - ١٦٦٥٢
ا حفص بن غياث عن داود عن الشعيب عن جرير قال بن حممد بن أيب شيبة قال عبد اهللا ومسعته أنا من عبد اهللا ثن

أميا عبد أبق فقد برئت منه الذمة رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  شيبة 

ا محيد وتفسريه فيما أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثن - ١٦٦٥٣
إذا أبق : بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب إسحاق عن الشعيب عن جرير قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 

   ٦العبد إىل الشرك فقد حل دمه 

  باب من قال يف املرتد يستتاب مكانه فإن تاب وإال قتل



يد الفقيه ثنا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار ثنا استدالال بظاهر ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الول - ١٦٦٥٤
من : حيىي بن معني ثنا عبد الصمد عن هشام عن قتادة عن أنس عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

بدل دينه فاقتلوه ورويناه عن عكرمة عن بن عباس وروينا معناه عن بن مسعود وعائشة رضي اهللا عنهما عن النيب 
  عليه و سلم صلى اهللا 

وأخربنا أبو نصر حممد بن علي بن حممد الفقيه الشريازي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا  - ١٦٦٥٥
أن : حممد بن نصر وجعفر بن حممد قاال ثنا حيىي بن حيىي قال قلت ملالك حدثك بن شهاب عن أنس بن مالك 

وعلى رأسه مغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال يا رسول اهللا بن  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل عام الفتح مكة
خطل متعلق بأستار الكعبة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اقتلوه رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

  وأخرجه البخاري من وجه آخر عن مالك 

سني القطان ثنا أبو األزهر ثنا أمحد بن املفضل أخربنا أبو طاهر الفقيه من أصله أنبأ أبو بكر حممد بن احل - ١٦٦٥٦
ملا كان يوم فتح مكة آمن رسول اهللا صلى : ثنا أسباط بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال 

اهللا عليه و سلم الناس إال أربعة نفر وامرأتني وقال اقتلوهم وإن وجدمتوهم متعلقني بأستار الكعبة عكرمة بن أيب 
د اهللا بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد اهللا بن سعد بن أيب سرح فأما عبد اهللا بن خطل فأدرك وهو متعلق جهل وعب

بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن زيد وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلني فقتله وأما مقيس 
أصابتهم عاصف فقال أصحاب السفينة ألهل بن صبابة فأدركه الناس يف السوق فقتلوه وأما عكرمة فركب البحر ف

السفينة أخلصوا فإن آهلتكم ال تغين عنكم شيئا ههنا قال عكرمة واهللا لئن مل ينجين يف البحر إال اإلخالص ال ينجيين 
يف الرب غريه اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتين مما أنا فيه أن آيت حممدا حىت أضع يدي يف يده فألجدنه عفوا 

ا قال فجاء فأسلم وأما عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح فإنه اختفى عند عثمان بن عفان رضي اهللا عنه فلما دعا كرمي
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الناس إىل البيعة جاء به حىت أوقفه على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول 

كل ذلك يأىب فبايعه بعد ثالث مث أقبل على أصحابه فقال أما كان اهللا بايع عبد اهللا قال فرفع رأسه فنظر إليه ثالثا 
فيكم رجل رشيد يقوم إىل هذا حني رآين كففت يدي عن بيعته فيقتله فقالوا ما يدرينا يا رسول اهللا ما يف نفسك 

  هال أومأت إلينا بعينك قال إنه ال ينبغي لنيب أن يكون له خائنة األعني 

 احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن أخربنا أبو عبد اهللا - ١٦٦٥٧
إمنا أمر بابن أيب سرح ألنه كان قد أسلم وكان يكتب لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الوحي : بن إسحاق قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرجع مشركا وحلق مبكة وإمنا أمر بقتل عبد اهللا بن خطل ألنه كان مسلما فبعثه 
مصدقا وبعث معه رجال من األنصار وكان معه موىل خيدمه مسلما فنزل منزال فأمر املوىل أن يذبح تيسا ويصنع له 

طعاما ونام فاستيقظ ومل يصنع له شيئا فعدا عليه فقتله مث ارتد مشركا وكانت له قينه وصاحبتها فكانتا تغنيان هبجاء 
  هللا عليه و سلم فأمر بقتلهما معه رسول اهللا صلى ا

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - ١٦٦٥٨
أقبلت إىل : ثنا حممد بن أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد ثنا قرة بن خالد ثنا محيد بن هالل ثنا أبو بردة عن أيب موسى قال 

عليه و سلم ومعي رجالن من األشعريني فذكر احلديث إىل أن قال فبعثه على اليمن مث أتبعه معاذ بن النيب صلى اهللا 



جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادة وقال انزل فإذا عنده رجل موثق قال ما هذا قال هذا كان يهوديا فأسلم مث 
صلى اهللا عليه و سلم قال نعم أجلس قال راجع دينه دين السوء فتهود فقال ال أجلس حىت يقتل قضاء اهللا ورسوله 

ال أجلس حىت يقتل قضاء اهللا ورسوله ثالث مرات قال فأمر به فقتل أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من 
  حديث حيىي بن سعيد القطان 

 عبد أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا احلسن بن علي ثنا احلماين يعين - ١٦٦٥٩
قدم على : احلميد بن عبد الرمحن عن طلحة بن حيىي وبريد بن عبد اهللا بن أيب بردة عن أيب بردة عن أيب موسى قال 

معاذ رضي اهللا عنه وأنا باليمن ورجل كان يهوديا فأسلم فارتد عن اإلسالم فلما قدم معاذ قال ال أنزل عن دابيت 
  بل ذلك حىت يقتل فقتل قال أحدمها وكان قد استتيب ق

هبذه : وأخربنا أبو علي أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن العالء ثنا حفص ثنا الشيباين عن أيب بردة  - ١٦٦٦٠
القصة قال فأتى أبو موسى برجل قد ارتد عن اإلسالم فدعاه عشرين ليلة أو قريبا منها فجاء معاذ فدعاه فأىب 

ن عمري عن أيب بردة مل يذكر االستتابة ورواه بن فضيل عن الشيباين فضرب عنقه قال أبو داود رواه عبد امللك ب
عن سعيد بن أيب بردة عن أبيه أيب موسى مل يذكر فيه االستتابة قال الشيخ رمحه اهللا وروينا عن أيب بكر الصديق 

م فمن أجابه قبل رضي اهللا عنه أنه أمر خالد بن الوليد حني بعثه إىل من ارتد من العرب أن يدعوهم بدعاية اإلسال
  ذلك منه ومن مل جيبه إىل ما دعاه إليه من اإلسالم ممن يرجع عنه أن يقتله 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ  - ١٦٦٦١
 عنه يدعو املرتد ثالث مرار مث كان عثمان بن عفان رضي اهللا: بن معاذ عن بن جريج عن سليمان بن موسى قال 

  يقتله 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن أمحد بن صاحل ثنا أمحد بن بديل  - ١٦٦٦٢
شهدت عليا رضي اهللا عنه وأتى بأخي بين عجل : ثنا يوسف بن يعقوب احلضرمي ثنا عبد امللك بن عمري قال 

تنصر بعد إسالمه فقال له علي رضي اهللا عنه ما حدثت عنك قال ما حدثت عين قال حدثت  املستورد بن قبيصة
عنك إنك تنصرت قال أنا على دين املسيح فقال له علي وأنا على دين املسيح فقال له علي ما تقول فيه فتكلم 

  ه بكالم خفي علي فقال علي طؤوه فوطىء حىت مات فقلت للذي يليين ما قال قال املسيح رب

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أبو بكر حممد بن إمساعيل  - ١٦٦٦٣
صليت الغداة مع عبد اهللا بن : ثنا حيىي بن درست بن زياد ثنا أبو عوانة عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب قال 

تهى إىل مسجد بين حنيفة مسجد عبد اهللا بن النواحة فسمع مسعود رضي اهللا عنه فلما سلم قام رجل فأخربه أنه ان
مؤذهنم يشهد أن ال إله إال اهللا وأن مسيلمة الكذاب رسول اهللا وأنه مسع أهل املسجد على ذلك فقال عبد اهللا من 

ن ها هنا فوثب نفر فقال علي بابن النواحة وأصحابه فجىء هبم وأنا جالس فقال عبد اهللا بن مسعود لعبد اهللا ب
النواحة أين ما كنت تقرأ من القرآن قال كنت أتقيكم به قال فتب قال فأىب قال فأمر قرظة بن كعب األنصاري 

فأخرجه إىل السوق فضرب رأسه قال فسمعت عبد اهللا يقول من سره أن ينظر إىل بن النواحة قتيال يف السوق 
 إن بن مسعود استشار الناس يف أولئك النفر فليخرج فلينظر إليه قال حارثة فكنت فيمن خرج فإذا هو قد جرد مث



فأشار إليه عدي بن حامت بقتلهم فقام جرير واألشعث فقاال ال بل استتبهم وكفلهم عشائرهم فاستتاهبم فتابوا 
   ٧فكفلهم عشائرهم 

  باب من قال حيبس ثالثة أيام

قوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يع - ١٦٦٦٤
الشافعي أنبأ مالك عن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن عبد القارىء ح وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر 

حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكري ثنا مالك عن عبد الرمحن بن حممد بن عبد 
قدم على عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه رجل من قبل أيب موسى فسأله عن الناس : نه قال القارىء عن أبيه أ

فأخربه مث قال هل كان فيكم من مغربة خرب فقال نعم رجل كفر بعد إسالمه قال فما فعلتم به قال قربناه فضربنا 
موه لعله أن يتوب أو يراجع عنقه قال عمر رضي اهللا عنه فهال حبستموه ثالثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبت

أمر اهللا اللهم أين مل أحضر ومل آمر ومل أرض إذ بلغين قال الشافعي يف الكتاب من قال ال يتأىن به زعم أن احلديث 
الذي روي عن عمر رضي اهللا عنه لو حبستموه ثالثا ليس بثابت ألنه ال يعلم متصال وإن كان ثابتا كان مل جيعل 

يئا قال الشيخ رمحه اهللا قد روي يف التأين به حديث آخر عن عمر رضي اهللا عنه بإسناد على من قتله قبل ثالث ش
  متصل 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا مالك بن حيىي ثنا علي بن  - ١٦٦٦٥
فذكر احلديث يف الفتح ويف : ستر عاصم عن داود بن أيب هند عن عامر عن أنس بن مالك قال ملا نزلنا على ت

قدومه على عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال عمر يا أنس ما فعل الرهط الستة من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن 
اإلسالم فلحقوا باملشركني قال فأخذت به يف حديث آخر ليشغله عنهم قال ما فعل الرهط الستة الذين ارتدوا عن 

ني من بكر بن وائل قال يا أمري املؤمنني قتلوا يف املعركة قال إنا هللا وإنا إليه راجعون قلت يا اإلسالم فلحقوا باملشرك
أمري املؤمنني وهل كان سبيلهم إال القتل قال نعم كنت أعرض عليهم أن يدخلوا يف اإلسالم فإن أبوا استودعتهم 

   ٨السجن ومبعناه رواه أيضا سفيان الثوري عن داود بن أيب هند 

  من قال يستتاب ثالث مرات فإن عاد قتل باب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا حممد بن أمحد بن زهري ثنا عبد اهللا بن هاشم ثنا  - ١٦٦٦٦
يستتاب املرتد ثالثا مث قرأ إن الذين آمنوا مث : وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن علي رضي اهللا عنه قال 

  منوا مث كفروا مث ازدادوا كفرا كفروا مث آ

وأخربنا أبو بكر أمحد بن علي احلافظ األصبهاين أنبأ أبو عمرو حممد بن أمحد بن محدان أنبأ احلسن بن  - ١٦٦٦٧
يستتاب : سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعيب قال قال علي رضي اهللا عنه 

   املرتد ثالثا فإن عاد قتل



يستتاب املرتد : قال وحدثنا أبو بكر ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكرمي عمن مسع بن عمر يقول  - ١٦٦٦٨
  ثالثا 

أخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد  - ١٦٦٦٩
: عة عن يزيد بن أيب حبيب أن أبا علي اهلمداين حدثهم أهنم بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين بن هلي

كانوا مع فضالة بن عبيد صاحب النيب صلى اهللا عليه و سلم يف البحر فأتى برجل من املسلمني قد فر إىل العدو 
ية إن الذين آمنوا فأقاله اإلسالم فأسلم مث فر الثانية فأيت به فأقاله اإلسالم فأسلم مث فر الثالثة فأيت به فنزع هبذه اآل

مث كفروا مث آمنوا مث كفروا مث ازدادوا كفرا مل يكن اهللا ليغفر هلم وال ليهديهم سبيال فضرب عنقه يف إسناد هذه 
اآلثار ضعف واآلية واردة فيمن ثبت على الكفر وقد روينا بإسناد مرسل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

باملشركني وظاهر األخبار الصحيحة فيما حيقن به الدم يشهد هلذا املرسل  استتاب نبهان أربع مرات كل ذلك يلحق
   ٩ويوافقه واهللا أعلم 

  باب مال املرتد إذا مات أو قتل على الردة

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن الفضل بن جابر ثنا  - ١٦٦٧٠
قال : اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن الرباء عن أبيه عبيد هو بن جناد ثنا عبيد 

لقيين عمي وقد اعتقد راية فقلت أين تريد قال بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل رجل نكح امرأة أبيه أن 
  أضرب عنقه وآخذ ماله 

مد البسيت قدم علينا حاجا سنة أربعمائة ثنا أبو العباس أخربنا القاضي أبو سعيد اخلليل بن أمحد بن حم - ١٦٦٧١
أمحد بن املظفر البكري أنبأ بن أيب خيثمة ثنا يوسف بن منازل ثنا عبد اهللا بن إدريس ثنا خالد بن أيب كرمية عن 

أمره أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بعث أباه جد معاوية إىل رجل عرس بامرأة أبيه ف: معاوية بن قرة عن أبيه 
فضرب عنقه ومخس ماله قال أصحابنا ضرب الرقبة وختميس املال ال يكون إال على املرتد فكأنه استحله مع علمه 
بتحرميه واهللا أعلم قال الشافعي رمحه اهللا وقد روي أن معاوية كتب إىل بن عباس وزيد بن ثابت رضي اهللا عنهما 

   ١٠افعي يعنيان أنه يفء يسأهلما عن مرياث املرتد فقاال لبيت املال قال الش

  باب ما جاء يف سيب ذرية املرتدين

أخربنا أبو بكر أمحد بن علي األصبهاين احلافظ أنبأ أبو عمرو بن محدان ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو  - ١٦٦٧٢
 بكر بن أيب شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد امللك بن سعيد بن حيان عن عمار الدهين قال حدثين أبو

كنت يف اجليش الذين بعثهم علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه إىل بين ناجية قال فانتهينا إليهم : الطفيل قال 
فوجدناهم على ثالث فرق قال فقال أمرينا لفرقة منهم ما أنتم قالوا حنن قوم كنا نصارى فأسلمنا فثبتنا على إسالمنا 

ارى يعين فثبتنا على نصرانيتنا قال للثالثة من أنتم قالوا حنن قوم كنا قال مث قال للثانية من أنتم قالوا حنن قوم كنا نص
نصارى فأسلمنا فرجعنا فلم نر دينا أفضل من ديننا فتنصرنا فقال هلم أسلموا فأبوا فقال ألصحابه إذا مسحت على 

رضي اهللا عنه  رأسي ثالث مرات فشدوا عليهم ففعلوا فقتلوا املقاتلة وسبوا الذراري فجىء بالذراري إىل علي



وجاء مسقلة بن هبرية فاشتراهم مبائيت ألف فجاء مبائة ألف إىل علي رضي اهللا عنه فأىب أن يقبل فانطلق مسقلة 
بدرامهه وعمد مسقلة إليهم فأعتقهم وحلق مبعاوية رضي اهللا عنه فقيل لعلي رضي اهللا عنه أال تأخذ الذرية قال ال 

مل يزل على النصرانية ومن ارتد فقد جيوز أن يكون علي رضي اهللا عنه  فلم يعرض هلم قال الشافعي قد قاتل من
سىب من بين ناجية من مل يكن ارتد وقد كانت الردة يف عهد أيب بكر رضي اهللا عنه فلم يبلغنا أن أبا بكر رضي اهللا 

   ١١عنه مخس شيئا من ذلك يعين الذراري واهللا أعلم 

  ه من كفر باهللا من بعد إميانه إالباب املكره على الردة قال اهللا جل ثناؤ

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد  - ١٦٦٧٣من أكره وقلبه مطمئن باإلميان ولكن من شرح بالكفر صدرا 
الرمحن بن محدان اجلالب هبمذان ثنا هالل بن العالء الرقي ثنا أيب ثنا عبيد اهللا بن عمرو عن عبد الكرمي عن أيب 

أخذ املشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حىت سب النيب صلى اهللا : ر بن ياسر عن أبيه قال عبيدة بن حممد بن عما
عليه و سلم وذكر آهلتهم خبري مث تركوه فلما أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما وراءك قال شر يا رسول 

  ا باإلميان قال إن عادوا فعد اهللا ما تركت حىت نلت منك وذكرت آهلتهم خبري قال كيف جتد قلبك قال مطمئن

وحدثنا أبو عبد اهللا احلافظ إمالء ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو البختري عبد اهللا بن حممد بن  - ١٦٦٧٤
إن أول من أظهر إسالمه سبعة : شاكر ثنا احلسني بن علي اجلعفي ثنا زائدة عن عاصم عن زر عن عبد اهللا قال 

ه و سلم وأبو بكر وعمار وأمه مسية وصهيب وبالل واملقداد رضي اهللا عنهم فأما رسول اهللا رسول اهللا صلى اهللا علي
صلى اهللا عليه و سلم فمنعه اهللا بعمه أيب طالب وأما أبو بكر فمنعه اهللا بقومه وأما سائرهم فأخذهم املشركون 

ما أرادوا غري بالل فإنه هانت عليه فألبسوهم أدراع احلديد وأوقفوهم يف الشمس فما من أحد إال وقد واتاهم على 
  نفسه يف اهللا وهان على قومه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به يف شعاب مكة وجعل يقول أحد أحد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن  - ١٦٦٧٥
قلت البن عباس يا أبا عباس أكان املشركون : ن جبري عن سعيد بن جبري قال بن إسحاق قال حدثين حكيم ب

يبلغون من املسلمني يف العذاب ما يعذرون به يف ترك دينهم فقال نعم واهللا إن كانوا ليضربون أحدهم وجييعونه 
  من الفتنة ويعطشونه حىت ما يقدر على أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي به حىت إنه ليعطيهم ما سألوه 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو احلسن بن عبدوس الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد  - ١٦٦٧٦
إال من أكره وقلبه : الدارمي ثنا عبد اهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس يف قوله 

فر بعد إميانه فعليه غضب من اهللا وله عذاب عظيم فأما من أكره مطمئن باإلميان قال أخرب اهللا سبحانه إنه من ك
فتكلم بلسانه وخالفه قلبه باإلميان لينجو بذلك من عدوه فال حرج عليه وإن اهللا سبحانه إمنا يأخذ العباد مبا عقدت 

  عليه قلوهبم 

حدثين أيب ثنا أبو مهام ثنا حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين  - ١٦٦٧٧
إال أن تتقوا منهم تقاة : بشر العبدي قال مسعت سفيان بن سعيد يذكر عن بن جرير قال حدثين عطاء عن بن عباس 

   ٦٩آل قال والتقاة التكلم باللسان والقلب مطمئن باإلميان وال يبسط يده فيقتل وال إىل إمث فإنه ال عذر له 



  كتاب احلدود

 )١   

  اب العقوبات يف املعاصي قبل نزول احلدودب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن مهران األصبهاين ثنا  - ١٦٦٧٨
عمر بن سعيد الدمشقي ثنا سعيد بن بشري عن قتادة عن احلسن عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال قال 

إذا رأيتم الزاين والسارق وشارب اخلمر ما تقولون قالوا اهللا ورسوله أعلم قال :  عليه و سلم رسول اهللا صلى اهللا
هن فواحش وفيهن عقوبة وذكر احلديث تفرد به عمر بن سعيد الدمشقي وهو منكر احلديث وإمنا يعرف من 

  حديث النعمان بن مرة مرسال 

ة أنبأ أبو عمرو إمساعيل بن جنيد السلمي ثنا حممد بن أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتاد - ١٦٦٧٩
إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب 

اهللا عليه و  أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن حيىي بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول اهللا صلى
ما تقولون يف الشارب والزاين والسارق وذلك قبل أن تنزل احلدود فقالوا اهللا ورسوله أعلم فقال رسول : سلم قال 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صالته قال بن بكري يف روايته قالوا 
يتم ركوعها وال سجودها قال الشافعي ومثل معىن هذا يف كتاب اهللا عز  وكيف يسرق صالته يا رسول اهللا فقال ال

والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا { و جل قال اهللا عز و جل 
وأصلحا  فأمسكوهن يف البيوت حىت يتوفاهن املوت أو جيعل اهللا هلن سبيال واللذان يأتياهنا منكم فآذومها فإن تابا

قال الشافعي فكان هذا أول عقوبة الزانيني يف الدنيا احلبس واألذى مث } فأعرضوا عنهما إن اهللا كان توابا رحيما 
  نسخ اهللا احلبس واألذى يف كتابه فقال الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 

أبو داود ثنا أمحد بن حممد بن ثابت املروزي ثنا  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا - ١٦٦٨٠
والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم اآلية : علي بن احلسني عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال 

ة قال مث ذكر الرجل بعد املرأة ومجعهما فقال واللذان يأتياهنا منكم فآذومها اآلية فنسخ ذلك بآية اجللد فقال الزاني
  والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن كامل القاضي أنبأ أبو جعفر حممد بن سعد بن حممد بن احلسن  - ١٦٦٨١
  مبثله : بن عطية ثنا أيب حدثين عمي حدثين أيب عن أبيه عن بن عباس 

لرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أيب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد ا - ١٦٦٨٢
{ يعين الزنا ويف قوله } والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم { يف قوله : إياس ثنا ورقاء عن بن أيب جنيح عن جماهد 

أو جيعل اهللا هلن  {ويف قوله } الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة { يعين سبا مث نسخها } فآذومها 
  قال السبيل احلد } سبيال 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  - ١٦٦٨٣
قال } والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم { يف قوله : مرزوق ثنا أبو عاصم عن عيسى عن بن أيب جنيح عن جماهد 

   ٢قال كان أمر أن حيبسن يعين حىت يشهد عليهن أربعة حىت يتوفاهن املوت أو جيعل اهللا هلن سبيال احلدود  الزنا

  باب ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيني ورجم الثيب

بد أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا ع - ١٦٦٨٤
الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد هو بن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن عن حطان بن عبد اهللا الرقاشي عن عبادة بن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا نزل عليه الوحي : الصامت وكان عقبيا بدريا أحد نقباء األنصار 
ك فلما سرى عنه قال خذوا عين قد جعل اهللا هلن كرب لذلك وتربد به وجهه فأنزل اهللا عليه ذات يوم فلقي ذل

سبيال الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة مث رجم باحلجارة والبكر جلد مائة ونفي سنة أخرجه مسلم يف 
  الصحيح من وجه آخر عن سعيد 

ن يعقوب القاضي وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف ب - ١٦٦٨٥
إىل } والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم { يف هذه اآلية : ثنا حممد بن املنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا يونس عن احلسن 

قال كان أول حدود النساء كن حيبسن يف بيوت هلن حىت نزلت اآلية اليت يف النور } أو جيعل اهللا هلن سبيال { قوله 
قال عبادة بن الصامت كنا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم } كل وأحد منهما مائة جلدة  الزانية والزاين فاجلدوا{ 

فقال خذوا خذوا قد جعل اهللا هلن سبيال البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم 
  باحلجارة 

اهللا بن سليمان ثنا أبو الطاهر ح قال  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه ثنا عبد - ١٦٦٨٦
وحدثنا إمساعيل بن أمحد واللفظ له أنبأ حممد بن احلسن ثنا حرملة أنبأ بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب قال 

: حدثين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أنه مسع عبد اهللا بن عباس يقول قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وهو 
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا بعث حممدا صلى اهللا عليه و سلم باحلق وأنزل عليه جالس على منرب ر

الكتاب فكان فيما أنزل اهللا عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها ورجم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورمجنا بعده 
ضلون بترك فريضة أنزهلا اهللا وإن الرجم فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما جند الرجم يف كتاب اهللا في

يف كتاب اهللا حق على كل من زىن إذا أحصن من الرجال أو النساء إذا قامت البينة أو كان احلبل أو االعتراف قال 
بن شهاب فنرى اإلحصان إذا تزوج املرأة مث مسها عليه الرجم إن زىن قال وإن زىن ومل ميس امرأته فال يرجم ولكن 

إذا كان حرا ويغرب عاما رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر وحرملة دون قول بن شهاب ورواه جيلد مائة 
  البخاري عن حيىي بن سليمان عن بن وهب 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنبأ أبو سعيد بن األعرايب أنبأ احلسن بن حممد  - ١٦٦٨٧
الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن بن عباس قال قال عمر رضي اهللا الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن 

قد خشيت أن يطول بالناس زمان حىت يقول القائل ما جند الرجم يف كتاب اهللا عز و جل فيضلوا بترك : عنه 
العتراف فقد فريضة أنزهلا اهللا عز و جل أال وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة أو كان احلمل أو ا



قرأناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة وقد رجم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورمجنا بعده رواه 
  البخاري يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن بن عيينة 

س بن الفضل النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العبا - ١٦٦٨٨
قال يل أيب بن كعب رضي اهللا عنه كأين تعد أو : منصور ثنا محاد بن زيد عن عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش قال 

كأين تقرأ سورة األحزاب قلت ثالث وسبعني آية قال أقط لقد رأيتها وإهنا لتعدل سورة البقرة وإن فيها الشيخ 
  خة إذا زنيا فارمجومها البتة نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم والشي

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن قتادة قال  - ١٦٦٨٩
هذه مسعت يونس بن جبري حيدث عن كثري بن الصلت أهنم كانوا يكتبون املصاحف عند زيد بن ثابت فأتوا على 

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة نكاال من اهللا : اآلية فقال زيد مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  ورسوله 

أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن املثىن ثنا بن  - ١٦٦٩٠
عن بن أخي كثري بن الصلت قال كنا عند مروان وفينا زيد بن ثابت قال  أيب عدي عن بن عون عن حممد قال نبئت

كنا نقرأ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة قال فقال مروان أفال جنعله يف املصحف قال ال أال ترى : زيد 
يكم من ذاك قال قلنا الشابني الثيبني يرمجان قال وقال ذكروا ذلك وفينا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال أنا أشف

كيف قال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فأذكر كذا وكذا فإذا ذكر الرجم أقول يا رسول اهللا أكتبين آية الرجم 
قال فأتيته فذكرته قال فذكر آية الرجم قال فقال يا رسول اهللا أكتبين آية الرجم قال ال أستطيع ذاك يف هذا وما 

  حكمها ثابت وتالوهتا منسوخة وهذا مما ال أعلم فيه خالفا قبله داللة على أن آية الرجم 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد  - ١٦٦٩١
والاليت يأتني الفاحشة من { يف قوله : اهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس 

} واللذان يأتياهنا منكم فآذومها { اآلية قال كانت املرأة إذا زنت حبست يف البيت حىت متوت ويف قوله } ائكم نس
الزانية والزاين فاجلدوا كل { قال كان الرجل إذا زىن أوذي بالتعيري وضرب النعال فأنزل اهللا عز و جل بعد هذا 

ة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهذا سبيلهما الذي جعل فإن كانا حمصنني رمجا يف سن} واحد منهما مائة جلدة 
   ٣اهللا هلما 

  باب ما يستدل به على أن جلد املائة ثابت على البكرين احلرين ومنسوخ عن

الثيبني وأن الرجم ثابت على الثيبني احلرين قال الشافعي رمحه اهللا ألن قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خذوا 
 هلن سبيال أول ما أنزل فنسخ به احلبس واألذى عن الزانيني فلما رجم النيب صلى اهللا عليه و سلم عين قد جعل اهللا

ماعزا ومل جيلده وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة اآلخر فإن اعترفت رمجها دل على نسخ اجللد عن الزانيني احلرين 
  الثيبني وثبت الرجم عليهما 



ظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أخربنا أبو عبد اهللا احلاف - ١٦٦٩٢
أن رسول اهللا : مرزوق البصري ثنا أبو عامر وعثمان بن عمر قاال ثنا شعبة عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة 
نه فأتاه من وجهه صلى اهللا عليه و سلم أتى مباعز بن مالك رجل أشعر قصري ذي عضالت فأقر له بالزنا فأعرض ع

اآلخر فأعرض عنه قال ال أدري مرتني أو ثالثا فأمر به فرجم وقال كلما نفرنا غازين خلف أحدهم ينب نبيب 
التيس مينح إحداهن الكثبة إن اهللا عز و جل ال ميكنين من أحد منهم إال جعلته نكاال عنهن أو نكلته عنهن قال 

  رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن أيب عامر فذكرته لسعيد بن جبري فقال رده أربع مرات 

حدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محاد بن سلمة عن  - ١٦٦٩٣
ن عبد ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ احلسني بن احلسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو حيىي بن أيب مسرة ثنا العالء ب

  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رجم ماعزا ومل يذكر جلدا : اجلبار ثنا محاد أنبأ مساك بن حرب عن جابر بن مسرة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك  - ١٦٦٩٤
افظ أنبأ أبو احلسن بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا القعنيب فيما قرأ على عن الزهري ح وأخربنا أبو عبد اهللا احل

أن : مالك عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن أيب هريرة وعن زيد بن خالد اجلهين أهنما أخرباه 
بكتاب اهللا وقال اآلخر رجلني اختصما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أحدمها يا رسول اهللا اقض بيننا 

وكان أفقههما أجل يا رسول اهللا اقض بيننا بكتاب اهللا وأذن يل يف أن أتكلم قال تكلم قال إن ابين كان عسيفا على 
هذا فزىن بامرأته فأخربوين أن على ابين الرجم فافتديت منه مبائة شاة وجارية يل مث أين سألت أهل العلم فأخربوين أن 

وتغريب عام إمنا الرجم على امرأته فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما والذي نفسي بيده على ابين جلد مائة 
ألقضني بينكما بكتاب اهللا أما غنمك وجاريتك فرد إليك وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا األسلمي أن يأيت 

  د يف حديثه والعسيف األجري امرأة اآلخر فإن اعترفت رمجها فاعترفت فرمجها لفظ حديث القعنيب وزا

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن قعنب وبن  - ١٦٦٩٥
فذكره بإسناده حنوه قال والعسيف األجري أخرجه البخاري يف الصحيح عن بن يوسف وبن أيب : بكري عن مالك 

عن الزهري وحديث الغامدية واجلهنية دليل فيه وذلك يرد إن شاء اهللا أويس عن مالك وأخرجاه من أوجه أخر 
  تعاىل 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ١٦٦٩٦
س أنه قال مسعت عمر الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عبا

الرجم يف كتاب اهللا عز و جل حق على من زىن إذا أحصن من الرجال والنساء : بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول 
  إذا قامت عليه البينة أو كان احلبل أو االعتراف 

حيىي بن سعيد أنه  وأخربنا أبو زكريا وأبو بكر قاال ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن - ١٦٦٩٧
إياكم أن هتلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل ال : مسع سعيد بن املسيب يقول قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

جند حدين يف كتاب اهللا عز و جل فقد رجم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورمجنا فوالذي نفسي بيده لوال أن 
  تها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة فإنا قد قرأناها يقول الناس زاد عمر يف كتاب اهللا لكتب



: وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك  - ١٦٦٩٨
  اء فذكره بنحوه زاد قال مالك يريد عمر بن اخلطاب بالشيخ والشيخة الثيب من الرجال والثيبة من النس

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا علي بن إبراهيم الواسطي ثنا يزيد بن هارون  - ١٦٦٩٩
رجم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أنبأ داود بن أيب هند عن سعيد بن املسيب قال قال عمر رضي اهللا عنه 

اهللا لكتبته يف املصحف فإين أخاف أن يأيت أقوام فال جيدونه ورجم أبو بكر ورمجت ولوال أين أكره أن أزيد يف كتاب 
   ٤فال يؤمنون به 

  باب ما يستدل به على شرائط األحصان

أخربنا أبو حممد بن املؤمل ثنا أبو عثمان البصري ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا  - ١٦٧٠٠
بن حممد الكعيب ثنا حممد بن أيوب أنبأ أبو بكر بن أيب شيبة ثنا  األعمش ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد اهللا

حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا 
الثيب ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا إال بإحدى ثالث : صلى اهللا عليه و سلم 

الزاين والنفس بالنفس والتارك لدينه املفارق للجماعة ويف رواية يعلى دم رجل رواه البخاري يف الصحيح عن عمر 
  بن حفص عن أبيه ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة 

بن أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي  - ١٦٧٠١
بكري ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود عن أيب هريرة وزيد بن خالد 

يا رسول اهللا أنشدك اهللا إال قضيت يف : أهنما قاال إن رجال من األعراب أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
يننا بكتاب اهللا وأذن يل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قل كتاب اهللا فقال اآلخر وهو أفقه منه نعم فاقض ب

قال إن ابين كان عسيفا على هذا فزىن بامرأته وإين أخربت أن على ابين الرجم فافتديت منه مبائة شاة ووليدة 
صلى اهللا وسألت أهل العلم فأخربوين أن على ابين جلد مائة وتغريب عام وإن على امرأته الرجم فقال رسول اهللا 

عليه و سلم والذي نفسي بيده ألقضني بينكما بكتاب اهللا الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب 
عام أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارمجها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

   بن بكري هكذا سلم فرمجت رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا بن ملحان ثنا حيىي بن بكري عن الليث عن بن  - ١٦٧٠٢
شهاب دون ذكر عقيل ح وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر أمحد بن إبراهيم أنبأ الفضل بن احلباب ثنا أبو 

ين إبراهيم بن شريك ثنا أمحد بن يونس ثنا ليث ح قال وأخربنا أبو بكر الوليد ثنا ليث ح قال وأخربنا أبو بكر أخرب
ثنا الفريايب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بن شهاب ح وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن 

ال حدثين بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن صاحل وبن بكري وبن رمح وحممد بن خالد أن الليث حدثهم ق
إن رجال من األعراب أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : شهاب عن عبيد اهللا عن أيب هريرة وزيد بن خالد أهنما قاال 

  سلم فذكروه رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة وأيب الوليد ورواه مسلم عن قتيبة وحممد بن رمح هكذا 



بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ أمحد بن إبراهيم بن ملحان ح أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو  - ١٦٧٠٣
وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار أنبأ بن ملحان ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن عقيل عن بن 

رسول اهللا أتى رجل من املسلمني : شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن وسعيد بن املسيب عن أيب هريرة أنه قال 
صلى اهللا عليه و سلم وهو يف املسجد فناداه فقال يا رسول اهللا أين زنيت فأعرض عنه فتنحى لقاء وجهه فقال يا 
رسول اهللا إين زنيت فأعرض عنه حىت ثىن ذلك أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول اهللا 

ل أحصنت قال نعم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى اهللا عليه و سلم فقال أبك جنون فقال ال فقال ه
اذهبوا فارمجوه قال بن شهاب وأخربين من مسع جابر بن عبد اهللا يقول كنت فيمن رمجه فرمجناه باملصلى فلما أذلقته 

  احلجارة هرب فأدركناه يف احلرة فرمجناه 

د ثنا داود بن احلسني بن عقيل ثنا عبد امللك وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين بشر بن أمحد بن حمم - ١٦٧٠٤
فذكر احلديث مبثله رواه البخاري يف الصحيح عن : بن شعيب بن الليث حدثين أيب عن جدي قال حدثين عقيل 

  حيىي بن بكري ورواه مسلم عن عبد امللك بن شعيب 

ا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثن - ١٦٧٠٥
جعفر بن حممد الصائغ ثنا حيىي بن يعلى بن احلارث احملاريب ثنا أيب عن غيالن بن جامع عن علقمة بن مرثد عن 

يا رسول اهللا طهرين فقال : سليمان بن بريدة عن أبيه قال جاء ماعز بن مالك إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال 
اهللا وتب إليه قال فرجع غري بعيد مث جاء فقال يا رسول اهللا طهرين فقال النيب صلى اهللا عليه و وحيك ارجع فاستغفر 

سلم وحيك ارجع فاستغفر اهللا وتب إليه قال فرجع غري بعيد مث جاء فقال يا رسول اهللا طهرين فقال النيب صلى اهللا 
عليه و سلم مم أطهرك فقال من الزنا فسأل  عليه و سلم مثل ذلك حىت إذا كانت الرابعة قال له النيب صلى اهللا

النيب صلى اهللا عليه و سلم أبه جنون فأخرب أنه ليس مبجنون فقال أشرب مخرا فقام رجل فاستنكهه فلم جيد منه ريح 
مخر فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أثيب أنت قال نعم فأمر به فرجم فكان الناس فيه فريقني تقول فرقة لقد هلك 

لى أسوأ عمله لقد أحاطت به خطيئته وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز أن جاء إىل رسول اهللا صلى ماعز ع
اهللا عليه و سلم فوضع يده يف يده فقال اقتلين باحلجارة قال فلبثوا بذلك يومني أو ثالثة مث جاء النيب صلى اهللا عليه 

قال فقالوا يغفر اهللا ملاعز بن مالك قال فقال رسول اهللا و سلم وهم جلوس فسلم مث قال استغفروا ملاعز بن مالك 
صلى اهللا عليه و سلم لقد تاب توبة لو قسمت بني أمة لوسعتها قال مث جاءته امرأة من غامد من األزد قالت يا 
رسول اهللا طهرين قال وحيك ارجعي فاستغفري اهللا وتويب إليه قالت لعلك تريد أن ترددين كما رددت ماعز بن 

ك قال وما ذاك قالت إهنا حبلى من الزنا فقال أثيب أنت قالت نعم قال إذا ال نرمجك حىت تضعي ما يف بطنك مال
قال فكفلها رجل من األنصار حىت وضعت فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال قد وضعت الغامدية فقال إذا ال 

ر فقال إيل رضاعه يا نيب اهللا فرمجها رواه مسلم نرمجها وندع ولدها صغريا ليس له من يرضعه فقام رجل من األنصا
  يف الصحيح عن أيب كريب عن حيىي بن يعلى 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا  - ١٦٧٠٦
إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكروا  إن اليهود جاؤوا: القعنيب فيما قرأ على مالك عن نافع عن بن عمر أنه قال 

له أن رجال منهم وامرأة زنيا فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما جتدون يف التوراة من شأن الزنا فقالوا 



نفضحهم وجيلدون قال عبد اهللا بن سالم كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فجعل أحدهم يده على آية 
ل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد اهللا بن سالم ارفع يدك فرفعها فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق الرجم وجع

يا حممد فيها آية الرجم فأمر هبما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرمجا قال عبد اهللا فرأيت الرجل حيين على املرأة 
  ويس وغريه عن مالك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن مالك يقيها احلجارة رواه البخاري يف الصحيح عن بن أيب أ

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا إبراهيم بن أيب طالب أنبأ أبو سعيد األشج قال وأخربين  - ١٦٧٠٧
ثنا األعمش عن أبو أمحد احلافظ واللفظ له ثنا حممد بن حممد بن سليمان ثنا حممد بن عبد اهللا بن منري قاال ثنا وكيع و

مروا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيهودي قد جلد ومحم وجهه : عبد اهللا بن مرة عن الرباء بن عازب قال 
فسأل اليهود من عاملكم فقالوا فالن فأرسل إليه فجاء فقال ما جتدون حد الزنا يف كتابكم فقالوا جنده الرجم ولكن 

إذا زىن مل يرجم وإذا زىن السفيه رجم فاصطلحنا على اجللد والتحميم فأمر فشا الزنا يف أشرافنا فكان الشريف 
النيب صلى اهللا عليه و سلم به فرجم مث قال اللهم أين أشهدك أين أول من أحيا سنة أماتوها رواه مسلم يف الصحيح 

  عن حممد بن عبد اهللا بن منري وأيب سعيد األشج 

ظ أخربين أبو عمرو احلريي ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا هارون بن عبد اهللا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلاف - ١٦٧٠٨
رجم النيب صلى اهللا عليه : ثنا حجاج بن حممد قال قال بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول 
ود رواه مسلم يف الصحيح و سلم رجال من أسلم ورجال من اليهود وامرأته قال الشيخ رمحه اهللا يعين امرأة من اليه

  عن هارون بن عبد اهللا 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن  - ١٦٧٠٩
أيب مرمي ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا سعيد بن أيب 

رمي أنبأ بن هليعة عن عبد امللك بن عبد العزيز بن مليل أن أباه أخربه أنه مسع عبد اهللا بن احلارث بن جزء الزبيدي م
يذكر أن اليهود أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيهودي ويهودية زنيا وقد أحصنا فأمر هبما رسول اهللا صلى : 

ارث فكنت أنا فيمن رمجهما وروي هذا اللفظ يف حديث حممد بن إسحاق اهللا عليه و سلم فرمجا قال عبد اهللا بن احل
عن حممد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إمساعيل بن إبراهيم الشيباين عن بن عباس قال أتى رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم بيهودي ويهودية وقد أحصنا فسألوه أن حيكم فيما بينهم فحكم فيهما بالرجم 

ا فيما أنبأنيه أبو عبد اهللا إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن موسى أنبأ جرير وهذ - ١٦٧١٠
فذكره ويف حديث الزهري مسع رجال من مزينة حيدث بن املسيب أن أبا هريرة حدثهم أن : عن حممد بن إسحاق 

و سلم املدينة وقد زىن منهم رجل بعد  أحبار يهود اجتمعوا يف بيت املدراس حني قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه
  إحصانه بامرأة من اليهود قد أحصنت فذكر احلديث وهو مذكور يف باب حد الذميني 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أمحد بن إبراهيم بن ملحان أنبأ حيىي بن  - ١٦٧١١
بيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود أن أبا واقد الليثي وكان بكري حدثين الليث عن عقيل عن بن شهاب عن ع

أنه بينا هو عند عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه باجلابية جاءه رجل : من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربه 
ي اهللا عنه عاشر فقال يا أمري املؤمنني إن امرأيت زنت بعبدي معترفة بذلك قال أبو واقد فدعاين عمر بن اخلطاب رض



عشرة رهط فأرسلنا إىل امرأته وأمرنا أن نسأهلا عما قال فجئناها فإذا هي جارية حديثة السن فقلت حني رأيتها 
تكفتها عما شئت اليوم مث كلمتها فقلت إن زوجك أتى أمري املؤمنني فأخربه إنك زنيت بعبده فأرسلنا إليك لنشهد 

  ضي اهللا عنه فرمجناها باحلجارة على ما تقولني قالت صدق فأمرنا عمر ر

أخربنا علي بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معمر بن سليمان ح وأنبأ  - ١٦٧١٢
أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن هارون أبو حامد ثنا عمر بن إمساعيل بن جمالد ثنا 

استكرهت امرأة على عهد النيب صلى : قي عن احلجاج عن عبد اجلبار بن وائل عن أبيه قال معمر بن سليمان الر
   ٥اهللا عليه و سلم فدرأ عنها احلد وأقامه على الذي أصاهبا 

  باب من قال من أشرك باهللا فليس مبحصن

اشم البغوي ثنا عبد أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ علي بن الفضل بن حممد بن عقيل ثنا إبراهيم بن ه - ١٦٧١٣
من أشرك باهللا فليس مبحصن هكذا : اهللا بن حممد بن أمساء حدثين جويرية عن نافع أن عبد اهللا بن عمر كان يقول 

  رواه أصحاب نافع عن نافع 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم ثنا أيب ثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي  - ١٦٧١٤
من : عبد العزيز بن حممد عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  أنبأ

  أشرك باهللا فليس مبحصن 

فأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال أنبأ علي بن عمر أبو احلسن  - ١٦٧١٥
  : اق ويقال إنه رجع عنه والصواب موقوف الدارقطين احلافظ قال مل يرفعه غري إسح

وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا حممد بن منري املطريي قال كتب إىل حممد بن  - ١٦٧١٦
أيب طاهر البلدي ثنا أبو سلمة أمحد بن أيب نافع ثنا عفيف بن سامل عن سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع 

ال حيصن أهل الشرك باهللا شيئا قال أبو أمحد وروى عن : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  عن بن عمر
  أمحد بن أيب نافع عن معاىف بن عمران عن الثوري وهو منكر من حديث الثوري عن موسى بن عقبة هبذا اإلسناد 

وهم عفيف : علي بن عمر احلافظ قال  وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث قاال أنبأ - ١٦٧١٧
يف رفعه والصواب موقوف من قول بن عمر قال علي ثنا عبد اهللا بن خشيش ثنا مسلم بن جنادة ثنا وكيع عن 

  سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال من أشرك باهللا فليس مبحصن 

الفضل حممد بن عبد اهللا الكرابيسي أنبأ أبو الفضل أخربنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ثنا أبو  - ١٦٧١٨
أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا عيسى بن يونس ثنا أبو بكر بن عبد اهللا بن أيب مرمي الغساين عن علي بن أيب 

أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنهاه : طلحة عن كعب بن مالك 
  ا وقال إهنا ال حتصنك عنه



أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال قال أبو احلسن الدارقطين احلافظ أبو  - ١٦٧١٩
ضعيف وعلي بن أيب طلحة مل يدرك كعبا قال الشيخ رمحه اهللا ورواه أيضا بقية بن الوليد عن أيب : بكر بن أيب مرمي 

   ٦ن أيب طلحة عن كعب وهو منقطع سبأ عتبة بن متيم عن علي ب

  باب ما جاء يف األمة حتصن احلر

أخربنا أبو حامد أمحد بن علي بن أمحد اإلسفرائيين هبا أنبأ زاهر بن أمحد ثنا أبو بكر بن زياد  - ١٦٧٢٠
سأل عبد : النيسابوري ثنا الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة قال 

امللك بن مروان عبد اهللا بن عتبة عن األمة هل حتصن احلر قال نعم قال عمن تروي هذا قال أدركنا أصحاب 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقولون ذلك 

وأخربنا أبو حامد أمحد بن علي احلافظ أنبأ زاهر بن أمحد ثنا أبو بكر بن زياد ثنا يونس هو بن عبد  - ١٦٧٢١
ا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب أنه مسع عبد امللك يسأل عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود األعلى ثن

هل حتصن األمة احلر فقال نعم فقال عبد امللك عمن تروي هذا فقال أدركنا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و : 
وجدت األوزاعي قد تابع يونسا فهما إذا أوىل  سلم يقولون ذلك قال اإلمام أمحد بلغين عن حممد بن حيىي أنه قال

   ٧ورواه عن عمرو بن أيب سلمة عن األوزاعي 

  باب ما جاء فيمن تزوج امرأة ومل ميسها مث زىن

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرأت على شعيب بن  - ١٦٧٢٢
أنه سئل عن رجل تزوج : عبد اجلبار بن منظور بن زبان عن سعيد بن املسيب الليث أخربك أبوك عن بكري عن 

  امرأة ومل ميسها مث زىن فقال سعيد السنة فيه أن جيلد وال يرجم 

أخربنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر احلفار ببغداد أنبأ احلسني بن حيىي بن عياش القطان ثنا أبو  - ١٦٧٢٣
جئت مع : ثقفي عن داود بن أيب هند عن مساك بن حرب عن رجل من بين عجل قال األشعث ثنا عبد الوهاب ال

علي رضي اهللا عنه بصفني فإذا رجل يف زرع ينادي أين قد أصبت فاحشة فأقيموا علي احلد فرفعته إىل علي رضي 
وأغرمه نصف اهللا عنه فقال له علي رضي اهللا عنه هل تزوجت قال نعم قال فدخلت هبا قال ال قال فجلده مائة 

  الصداق وفرق بينهما 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر وأبو احلسن السراج قاال أنبأ حممد بن حيىي بن  - ١٦٧٢٤
تزوج رجل منا : سليمان املروزي ثنا عاصم بن علي ثنا شعبة عن مساك بن حرب قال مسعت حنش بن املعتمر قال 

قام علي رضي اهللا عنه عليه احلد فقال إن املرأة ال ترضى أن تكون عنده ففرق بينهما امرأة فزىن قبل أن يدخل هبا فأ
علي رضي اهللا عنه قال الشيخ رمحه اهللا أما التفريق بينهما بالزنا حكما فال نقول به ملا ذكرنا يف كتاب النكاح من 

  أعلم  احلجج وحيتمل أن يكون علي رضي اهللا عنه فرق بينهما برضاه بالتفريق واهللا



أخربنا أبو احلسن الرفاء البغدادي أنبأ عثمان بن حممد بن بشر ثنا إمساعيل القاضي ثنا إمساعيل بن أيب  - ١٦٧٢٥
كانوا يقولون من تزوج ممن مل يكن أحصن قبل ذلك : أويس ثنا بن أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل املدينة 

ملرأة مثل ذلك فإن دخل بامرأته ساعة من ليل أو هنار أو أكثر فزىن بعد فزىن قبل أن يدخل بامرأته فال رجم عليه وا
   ٨ذلك فعليه الرجم واملرأة مثل ذلك واإلماء أمهات األوالد ال يوجنب الرجم 

  باب من جلد يف الزنا مث علم بإحصانه

ن يعقوب ثنا حممد أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف ب - ١٦٧٢٦
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جلد : بن أيب بكر ثنا عبد اهللا بن وهب ثنا بن جريج عن أيب الزبري عن جابر 

  رجال يف الزنا مائة فأخرب أنه كان أحصن فأمر به فرجم 

اصم ح وأنبأ أبو علي أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم ثنا أبو ع - ١٦٧٢٧
الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن عبد الرحيم أبو حيىي البزاز أنبأ أبو عاصم عن بن جريج 

أن رجال زىن بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد مث علم بإحصانه فرجم هذا لفظ حديث : عن أيب الزبري عن جابر 
   ٩عن جابر يف رجل زىن مث جلد مث علم بإحصانه قال يرجم البزاز ويف رواية أيب مسلم قال 

  باب املرجوم يغسل ويصلى عليه مث يدفن

حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن أمحد األصبهاين ثنا يونس بن حبيب  - ١٦٧٢٨
أن امرأة من : املهلب عن عمران بن حصني  ثنا أبو داود ثنا هشام عن حيىي بن أيب كثري أن أبا قالبة حدثه عن أيب

جهينة أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم وهي حبلى من الزنا فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وليها أن حيسن 
إليها فإذا وضعت محلها فائتين هبا ففعل فأمر هبا فشكت عليها ثياهبا مث أمر هبا فرمجت مث صلى عليها فقال له عمر 

 عنه يا رسول اهللا أتصلي عليها وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بني أهل املدينة لوسعتهم وهل رضي اهللا
  وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا أبو علي القباين ثنا عبيد اهللا بن سعيد ثنا  - ١٦٧٢٩
بإسناده ومعناه إال أنه قال لو قسمت بني سبعني من أهل املدينة لوسعتهم وهل : أيب فذكره  معاذ بن هشام حدثين

  وجدت أفضل من أن جادت بنفسها هللا عز و جل رواه مسلم يف الصحيح عن أيب غسان عن معاذ 

ن حيىي ثنا بشري بن أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا معاذ بن جندة ثنا خالد ب - ١٦٧٣٠
يف قصة الغامدية ورمجها وسب خالد بن الوليد إياها قال فسمع نيب اهللا صلى : املهاجر ثنا عبد اهللا بن بريدة عن أبيه 

اهللا عليه و سلم سبه إياها فقال مهال يا خالد بن الوليد ال تسبها فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تاهبا صاحب 
  ا فصلى عليها ودفنت أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث بشري بن املهاجر مكس لغفر له فأمر هب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن  - ١٦٧٣١
العزيز أن خالد بن  حممد الدوري ثنا حرمي بن حفص ثنا حممد بن عبد اهللا بن عالثة ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد



أنه كان قاعدا يعمل يف السوق فمرت امرأة حتمل صبيا فثار الناس وثرت : اللجالج حدثه أن أباه اللجالج أخربه 
فيمن ثار فانتهيت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم أظنه قال فقال من أبو هذا معك قال فسكتت قال فقال شاب 

بل عليها فقال من أبو هذا معك قال فسكتت قال فقال الفىت يا رسول اهللا إهنا حذاءها أنا أبوه يا رسول اهللا قال فأق
حديثة السن حديثة عهد خبزية وليست مكلمتك فأنا أبوه يا رسول اهللا قال فنظر إىل بعض من حوله كأنه يسأهلم 

ا به فحفرنا له حىت عنه فقالوا ما عملنا إال خريا أو حنو ذا فقال أحصنت قال نعم قال فأمر به فرجم قال فخرجن
أمكنا مث رميناه باحلجارة حىت هدأ مث انصرفنا إىل جمالسنا قال فبينا حنن كذلك إذ جاء شيخ يسأل عن املرجوم فقمنا 
إليه فأخذنا بتالبيبه فانطلقنا به إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلنا إن هذا جاء يسأل عن اخلبيث فقال رسول اهللا 

مه هلو أطيب عند اهللا من ريح املسك قال فانصرفنا مع الشيخ فإذا هو أبوه فأتينا إليه فأعناه  صلى اهللا عليه و سلم
على غسله وتكفينه ودفنه قال وال أدري قال والصالة عليه أم ال وروينا عن أيب بكر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  رجم امرأة فلما طفئت أخرجها فصلى عليها 

الك ففيما أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل وأما ماعز بن م - ١٦٧٣٢
بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن جابر بن عبد 

ا فأعرض عنه مث اعترف فأعرض عنه حىت أن رجال من أسلم جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فاعترف بالزن: اهللا 
شهد على نفسه أربع مرات فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم أبك جنون قال ال قال أحصنت قال نعم فأمر به 

النيب صلى اهللا عليه و سلم فرجم باملصلى فلما أذلقته احلجارة فر فأدرك فرجم حىت مات فقال له رسول اهللا صلى 
ا ومل يصل عليه رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق إال أنه مل يسق اهللا عليه و سلم خري

منت احلديث وساقه غريه عن إسحاق وقال فلم يصل عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكذلك رواه أصحاب 
ليه وهو خطأ قال البخاري عبد الرزاق عنه ورواه البخاري عن حممود بن غيالن عن عبد الرزاق وقال فيه فصلى ع

  ومل يقل يونس وبن جرير عن الزهري فصلى عليه 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد الطرباين ثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن  - ١٦٧٣٣
جاء ماعز بن مالك : ال أيب شيبة ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن داود بن أيب هند عن أيب نضرة عن أيب سعيد ق

فاعترف عند النيب صلى اهللا عليه و سلم بالزنا ثالث مرات فسأل عنه النيب صلى اهللا عليه و سلم مث أمر به فرجم 
فرميناه باخلزف واجلندل والعظام وما حفرنا له وال أوثقناه فمضى يشتد إىل احلرة واتبعناه فقام لنا فرميناه حىت 

صلى اهللا عليه و سلم وال سبه رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة فهكذا يف سكن فما استغفر له النيب 
هذه الرواية وقد روينا يف حديث سليمان بن بريدة عن أبيه ما دل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إن مل يستغفر 

 حديث عبد اهللا بن بريدة عن أبيه عن ملاعز بن مالك يف احلال أمرهم باالستغفار له بعد يومني أو ثالثة وروينا يف
النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قصة الغامدية أنه أمر هبا فصلى عليها ودفنت وقصة الغامدية بعد قصة ماعز ففي قصة 

   ١٠الغامدية أهنا قالت يا نيب اهللا مل تردين فلعلك إن تردين كما رددت ماعزا فواهللا أين حلبلى 

  اإلمام املرجومني وال الشهودباب من أجاز أن ال حيضر 

قال الشافعي رمحه اهللا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم برجم ماعز ومل حيضره وأمر أنيسا أن يأيت امرأة فإن 
  اعترفت رمجها ومل يقل أعلمين ألحضرها 



أبو سعيد ثنا أبو  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو وقال أبو عبد اهللا أخربين وقال - ١٦٧٣٤
حممد أمحد بن عبد اهللا املزين ثنا علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخربين شعيب عن الزهري أخربين أبو سلمة 

أتى رجل من أسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يف : بن عبد الرمحن وسعيد بن املسيب أن أبا هريرة قال 
 إن اآلخر زىن يعين نفسه فأعرض عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتنحى لشق املسجد فناداه فقال يا رسول اهللا

وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول اهللا إن اآلخر زىن فأعرض عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتنحى لشق 
عليه و سلم فتنحى وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول اهللا إن اآلخر زىن فأعرض عنه رسول اهللا صلى اهللا 

الرابعة فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال هل بك جنون فقال ال فقال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذهبوا به فارمجوه وكان قد أحصن قال الزهري فأخربين من مسع جابر بن عبد اهللا 

ه باملصلى باملدينة فلما أذلقته احلجارة مجز حىت أدركناه باحلرة فرمجناه حىت األنصاري قال كنت فيمن رمجه فرمجنا
  مات رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان ورواه مسلم عن عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي عن أيب اليمان 

مد بن احلسن بن كيسان أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ثنا حم - ١٦٧٣٥
ثنا أبو حذيفة ح قال وأخربنا سليمان ثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا حيىي بن آدم قاال ثنا سفيان عن 

زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم يعين بن هزال األسلمي عن أبيه قال جاء ماعز إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
زنيت فأقم يف كتاب اهللا فأعرض عنه مث قال إين زنيت فأقم يف كتاب اهللا فأعرض عنه حىت ذكر يا رسول اهللا إين : 

أربع مرات فقال اذهبوا به فارمجوه فلما مسته احلجارة جزع فاشتد فخرج عبد اهللا بن أنيس من باديته فرماه 
اره فقال هال تركتموه فلعله يتوب بوظيف محار فصرعه ورماه الناس حىت قتلوه فذكر للنيب صلى اهللا عليه و سلم فر

فيتوب اهللا عليه يا هزال لو سترته بثوبك كان خريا لك مما صنعت وقال غريه يف هذا احلديث عن يزيد بن نعيم 
  بوظيف بعري وقال بعضهم بلحى بعري 

صر قال قرئ أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن ن - ١٦٧٣٦
هذا احلديث على سفيان وأنا حاضر ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ بشر بن موسى 
ثنا احلميدي ثنا سفيان أنبأ الزهري أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن زيد بن خالد اجلهين وأيب هريرة وشبل 

عليه و سلم فقام إليه رجل فقال يا رسول اهللا أنشدك اهللا إال قضيت بيننا بكتاب اهللا كنا عند النيب صلى اهللا : قالوا 
فقام خصمه وكان أفقه منه فقال أجل يا رسول اهللا اقض بيننا بكتاب اهللا وأذن فألقل قال قل قال إن ابين كان 

اة وخادم مث سألت رجاال من أهل عسيفا على هذا وأنه زىن بامرأته فأخربت أن على ابين الرجم فافتديت منه مبائة ش
العلم فأخربين أن على ابين جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

والذي نفسي بيده ألقضني بينكما بكتاب اهللا املائة شاة واخلادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد 
فإن اعترفت فارمجها قال فغدا عليها فاعترفت فرمجها قال احلميدي قال سفيان وأنيس رجل يا أنيس على امرأة هذا 

من أسلم هذا لفظ حديث احلميدي رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا وغريه عن سفيان دون ذكر 
  شبل 

العباس حممد بن يعقوب أنبأ أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو  - ١٦٧٣٧
أن عمر بن : الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أيب واقد الليثي 



اخلطاب رضي اهللا عنه أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجال فبعث عمر بن اخلطاب رضي اهللا 
د الليثي إىل امرأته يسأهلا عن ذلك فأتاها وعندها نسوة حوهلا فذكر هلا الذي قال زوجها عنه أبا واقد الليث إىل واق

لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وأخربنا أهنا ال تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع وثبتت 
لكتاب ومل يقل أعلمين أحضرها على االعتراف فأمر هبا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فرمجت قال الشافعي يف ا

  ولقد أمر عثمان بن عفان رضي اهللا عنه برجم امرأة فرمجت وما حضرها 

: أخربناه أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك أنه بلغه  - ١٦٧٣٨
   ١١أمره برمجها وأنه أمر بردها فوجدت قد رمجت أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أتى بامرأة فذكر احلديث يف 

  باب من اعترب حضور اإلمام والشهود وبداية اإلمام بالرجم إذا ثبت الزنا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد  - ١٦٧٣٩باعتراف املرجوم وبداية الشهود به إذا ثبت بشهادهتم 
أتى : أبو اجلواب ثنا عمار هو بن رزيق عن أيب حصني عن الشعيب قال  بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا

علي رضي اهللا عنه بشراحة اهلمدانية قد فجرت فردها حىت ولدت فلما ولدت قال ائتوين بأقرب النساء منها 
ا ولدها أو كان فأعطاها ولدها مث جلدها ورمجها مث قال جلدهتا بكتاب اهللا ورمجتها بالسنة مث قال أميا امرأة نعى عليه

  اعتراف فاإلمام أول من يرجم مث الناس فإن نعاها الشهود فالشهود أول من يرجم مث اإلمام مث الناس 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا حممد بن عبد  - ١٦٧٤٠
جيء بشراحة اهلمدانية إىل علي رضي اهللا عنه فقال هلا : قال  الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ األجلح عن الشعيب

ويلك لعل رجال وقع عليك وأنت نائمة قالت ال قال لعلك استكرهك قالت ال قال لعل زوجك من عدونا هذا 
أتاك فأنت تكرهني أن تدىل عليه يلقنها لعلها تقول نعم قال فأمر هبا فحبست فلما وضعت ما يف بطنها أخرجها يوم 

خلميس فضرهبا مائة وحفر هلا يوم اجلمعة يف الرحبة وأحاط الناس هبا وأخذوا احلجارة فقال ليس هكذا الرجم إذا ا
يصيب بعضكم بعضا صفوا كصف الصالة صفا خلف صف مث قال أيها الناس أميا امرأة جيء هبا وهبا حبل يعين أو 

أو رجل زان فشهد عليه أربعة بالزنا فالشهود أول من اعترفت فاإلمام أول من يرجم مث الناس وأميا امرأة جيء هبا 
يرجم مث اإلمام مث الناس مث رمجها مث أمرهم فرجم صف مث صف مث قال افعلوا هبا ما تفعلون مبوتاكم قال الشيخ رمحه 

   ١٢اهللا قد ذكرنا أن جلد الثيب صار منسوخا وأن األمر صار إىل الرجم فقط 

  رجومةباب ما جاء يف حفر املرجوم وامل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ح قال وأخربين  - ١٦٧٤١
أبو الوليد ثنا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار ثنا سريج بن يونس قاال ثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة ثنا داود بن أيب 

ملا أمرنا النيب صلى اهللا عليه و سلم أن نرجم ماعز بن مالك خرجنا به إىل : هند عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال 
البقيع فواهللا ما حفرنا له وال أوثقناه ولكنه قام لنا فرميناه بالعظام واخلزف فاشتكى فخرج يشتد حىت انتصب لنا يف 

الصحيح عن سريج بن  عرض احلرة فرميناه جبالميد اجلندل حىت سكت لفظ حديث أمحد بن حنبل رواه مسلم يف
  يونس كذا رواه أبو سعيد اخلدري 



وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا معاذ بن جندة ح وأخربنا أبو نصر بن قتادة  - ١٦٧٤٢
مهاجر أنبأ أبو حممد أمحد بن إسحاق بن شيبان البغدادي هبراة أنبأ معاذ بن جندة ثنا خالد بن حيىي ثنا بشري بن 

كنت جالسا عند نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجاء ماعز بن مالك : حدثين عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال 
األسلمي فقال يا نيب اهللا إين زنيت وإين أريد أن تطهرين فقال له نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم ارجع فلما كان من 

يب اهللا طهرين فقال له نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم ارجع مث أرسل إىل الغد أتاه أيضا فاعترف عنده بالزنا فقال يا ن
قومه فسأهلم عنه فقال هل تعلمون ماعز بن مالك هل ترون به بأسا أو تنكرون من عقله شيئا قالوا يا نيب اهللا ما 

قد زنيت قال فأرسل نيب اهللا نرى به بأسا وال ننكر من عقله شيئا فأتاه من الغد الثالثة فقال يا نيب اهللا طهرين فإين 
صلى اهللا عليه و سلم إىل قومه فسأهلم عنه كما سأهلم يف املرة األوىل فقالوا يا رسول اهللا ما ننكر من عقله شيئا وال 

  نرى به بأسا فأمر نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فحفر له حفرة فجعل فيها إىل صدره مث أمر الناس أن يرمجوه 

كنت جالسا عند نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجاءته امرأة من غامد فقالت يا نيب : قال  وعن أبيه - ١٦٧٤٣
اهللا طهرين فإين قد زنيت فقال هلا نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم ارجعي فلما كان من الغد أيضا اعترفت عنده بالزنا 

مي فواهللا أين حلبلى فقال هلا رسول اهللا فقالت يا رسول اهللا طهرين فلعلك أن ترددين كما رددت بن مالك األسل
صلى اهللا عليه و سلم ارجعي حىت تلدي فلما ولدته جاءته بالصيب حتمله يف خرقة قالت يا نيب اهللا هذا قد ولدت 
فقال هلا نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذهيب فارضعيه حىت تفطميه فلما فطمته جاءت بالصيب يف يده كسرة خبز 

اهللا هذا قد فطمته هذا هو يأكل فأمر نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم بدفعه إىل رجل من املسلمني مث أمر فقالت يا نيب 
هبا فحفر هلا حفرة فجعلت فيها إىل صدرها مث أمر الناس أن يرمجوها فأقبل خالد بن الوليد يعين حبجر فرمى رأسها 

و سلم سبه إياها فقال مهال يا خالد بن الوليد ال تسبها فتنضح على وجنة خالد فسبها فسمع نيب اهللا صلى اهللا عليه 
فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تاهبا صاحب مكس لغفر له فأمر هبا فصلى عليها ودفنت أخرجه مسلم يف 

الصحيح من حديث بن منري عن بشري بن مهاجر ويف هذا احلديث إثبات احلفر للرجل واملرأة مجيعا وروينا يف حديث 
الج يف قصة الشاب احملصن الذي اعترف بالزنا قال فأمر به النيب صلى اهللا عليه و سلم يرجم قال فخرجنا به اللج

فحفرنا له حىت أمكنا مث رميناه باحلجارة حىت هدأ وروينا يف حديث عمران بن حصني يف قصة اجلهنية فشكت عليها 
  ثياهبا ويف رواية فشدت عليها ثياهبا مث أمر هبا فرمجت 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا وكيع بن  - ١٦٧٤٤
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : اجلراح عن زكريا أيب عمران قال مسعت شيخا حيدث عن بن أيب بكرة عن أبيه 

لصمد بن عبد الوارث ثنا زكريا بن سليمان بإسناده رجم امرأة فحفر هلا إىل الثندوة قال أبو داود حدثت عن عبد ا
حنوه زاد مث رماها حبصاة مثل احلمصة مث قال ارموا واتقوا الوجه فلما طفئت أخرجها فصلى عليها وقال يف التوبة 

   ١٣حنو حديث بريدة 

  باب ما جاء يف نفي البكر

نا بن أيب قماش ثنا عمرو بن عون عن هشيم أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ث - ١٦٧٤٥
ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا حممد بن نصر اإلمام ثنا حيىي بن حيىي أنبأ هشيم عن منصور 

خذوا عين قد : عن احلسن عن حطان بن عبد اهللا عن عبادة بن الصامت قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



 هلن سبيال البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم هذا حديث حيىي ويف رواية جعل اهللا
  عمرو وتغريب عام رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن شيبان ثنا سفيان بن عيينة عن  - ١٦٧٤٦
كنا عند النيب صلى اهللا عليه و : لزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن أيب هريرة وزيد بن خالد اجلهين وشبل قالوا ا

سلم فقام إليه رجل فقال أنشدك اهللا إال قضيت بيننا بكتاب اهللا وأذن يل قال قل قال إن ابين كان عسيفا على هذا 
سألت رجاال من أهل العلم فأخربوين أن عليه جلد مائة وتغريب عام فزىن بامرأته فافتديت منه مبائة شاة وخادم مث 

وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والذي نفسي بيده ألقضني بينكما بكتاب اهللا عز 
اعترفت  و جل املائة شاة واخلادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن

فارمجها فغدا عليها فاعترفت فرمجها قال سفيان وأنيس رجل من أسلم رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن عبد 
  اهللا وغريه عن سفيان دون ذكر شبل واحلفاظ يرونه خطأ يف هذا احلديث 

عت عثمان بن وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس قال مس - ١٦٧٤٧
سعيد الدارمي يقول مسعت علي بن عبد اهللا بن املديين يقول يف هذا احلديث قلت لسفيان إن بعضهم جيعله عن 

كنا عند النيب صلى اهللا : واحد قال لكين أحدثك عن الزهري قال ثنا عبيد اهللا عن أيب هريرة وزيد بن خالد وشبل 
يف الزهري ولعمري لقد أتقناه إتقانا حسنا قال الشيخ رمحه اهللا  عليه و سلم قال علي قال سفيان هذا حفظناه من

كذا قال بن عيينة وأما الباقون من أصحاب الزهري حنو مالك بن أنس وصاحل بن كيسان وعقيل بن خالد وشعيب 
  بن أيب محزة ومعمر بن راشد ويونس بن يزيد والليث بن سعد وغريهم فلم يذكروا فيه شبال فاهللا أعلم 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا عبد العزيز بن أيب  - ١٦٧٤٨
سلمة ح وحدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي إمالء أنبأ عبد اهللا بن حممد بن احلسن الشرقي ثنا 

زيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة عن الزهري عن عبيد اهللا بن حممد بن حيىي الذهلي ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا عبد الع
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمر فيمن زىن ومل حيصن جبلد مائة : عبد اهللا عن زيد بن خالد اجلهين قال 

وتغريب عام لفظ حديث عبد الرمحن ويف رواية الطيالسي شهدته قضى فيمن زىن رواه البخاري يف الصحيح عن 
لك بن إمساعيل عن عبد العزيز وزاد يف آخره قال بن شهاب وأخربين عروة أن عمر رضي اهللا عنه غرب مث مل ما

  تزل تلك السنة 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار أنبأ بن ملحان ثنا حيىي بن بكري ثنا  - ١٦٧٤٩
أنه قال : سيب عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الليث عن عقيل عن بن شهاب عن سعيد بن امل

فيمن زىن ومل حيصن ينفى عاما من املدينة مع إقامة احلد عليه قال بن شهاب وكان عمر رضي اهللا عنه ينفي من 
  املدينة إىل البصرة وإىل خيرب رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري 

أيب املعروف الفقيه أنبأ أبو سهل اإلسفرائيين أنبأ أبو جعفر أمحد بن احلسني احلذاء  أخربنا أبو احلسن بن - ١٦٧٥٠
بينما أبو : ثنا علي بن عبد اهللا املديين ثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة ثنا حممد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال 

هش فقال أبو بكر لعمر رضي اهللا عنه بكر رضي اهللا عنه يف املسجد جاءه رجل فالث عليه بلوث من كالم وهو د



قم إليه فانظر يف شأنه فإن له شأنا فقام إليه عمر رضي اهللا عنه قال إنه ضافه ضيف فوقع بابنته فصك عمر رضي اهللا 
عنه يف صدره وقال قبحك اهللا أال سترت على ابنتك قال فأمر هبما أبو بكر رضي اهللا عنه فضربا احلد مث تزوج 

وأمر هبما فغربا عاما أو حوال قال علي هكذا رواه حممد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر وخالفه  أحدمها من اآلخر
  عبيد اهللا بن عمر يف إسناده ولفظه 

أن : قال علي ثنا حيىي بن سعيد ثنا عبيد اهللا أخربين نافع عن صفية قال علي وهي صفية بنت أيب عبيد  - ١٦٧٥١
وها إىل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه فذكر ذلك له فأرسل إليه فأقر به رجال أضاف رجال فافتض أخته فجاء أخ

فقال أبكر أم ثيب قال بكر فجلده مائة ونفاه إىل فدك قال مث إن الرجل تزوج املرأة بعد قال مث قتل الرجل يوم 
  اليمامة قال أمحد ومبعناه رواه مالك وغريه عن نافع يف النفي 

هرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري أخربنا أبو أمحد امل - ١٦٧٥٢
أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه أتى برجل وقع على : ثنا مالك عن نافع عن صفية بنت أيب عبيد أهنا أخربته 

اهللا عنه فجلد احلد مث نفي جارية بكر فأحبلها مث اعترف على نفسه أنه زىن ومل يكن أحصن فأمر به أبو بكر رضي 
  إىل فدك 

ورواه شعيب بن أيب محزة عن نافع قال أخربتين صفية بنت أيب عبيد عن أيب بكر الصديق رضي اهللا  - ١٦٧٥٣
جلده ونفاه عاما أخربناه أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا عبد الكرمي بن اهليثم ثنا أبو اليمان : عنه أنه 

  ل قال نافع فذكره ورواه عبد اهللا بن إدريس عن عبيد اهللا بن عمر ثنا شعيب قا

كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا أبو كريب ح وأخربنا  - ١٦٧٥٤
بغدادي ثنا أبو جعفر أمحد أبو جعفر حممد بن أمحد بن جعفر القرميسيين هبا أنبأ أبو بكر أمحد بن إبراهيم بن شاذان ال

بن إسحاق بن البهلول القاضي إمالء قال قرئ على أيب كريب وأنا أمسع حدثكم عبد اهللا بن إدريس عن عبيد اهللا 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ضرب وغرب وأن أبا بكر رضي اهللا عنه ضرب : هو بن عمر عن نافع عن بن عمر 

  ب وغرب وأن عمر رضي اهللا عنه ضرب وغر

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا أبو سعيد األشج ثنا عبد  - ١٦٧٥٥
أن أبا بكر رضي اهللا عنه ضرب وغرب وأن عمر رضي : اهللا بن إدريس قال مسعت عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر 

  اهللا عنه ضرب وغرب 

عبدوي احلافظ أنبأ أبو الفضل الكرابيسي أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا أخربنا أبو حازم ال - ١٦٧٥٦
أن عليا رضي اهللا عنه جلد ونفى من البصرة إىل الكوفة أو قال من الكوفة إىل : هشيم ثنا الشيباين عن الشعيب 

  البصرة 



بأ محزة بن حممد بن العباس ثنا العباس أخربنا أبو علي احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي أن - ١٦٧٥٧
البكران : بن حممد ثنا أبو سلمة ثنا أبو عوانة ثنا فراس عن عامر عن مسروق عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال 

   ١٤جيلدان وينفيان والثيبان يرمجان 

  باب ما جاء يف نفي املخنثني

بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد  - ١٦٧٥٨
كان عندي خمنث فقال لعبد اهللا أخي إن فتح : هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت 

و اهللا عليكم غدا الطائف فإين أدلك على ابنة غيالن فإهنا تقبل بأربع وتدبر بثمان فسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  سلم قوله فقال ال يدخلن هؤالء عليكم أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من أوجه عن هشام 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان  - ١٦٧٥٩
دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه  :ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أيب سلمة عن أمها أم سلمة قالت 

و سلم وعندي خمنث فسمعه يقول لعبد اهللا بن أيب أمية يا عبد اهللا أرأيت إن فتح اهللا عليكم الطائف غدا فعليك 
بابنة غيالن فإهنا تقبل بأربع وتدبر بثمان قالت فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يدخلن هؤالء عليكم قال سفيان 

  يح وامسه هيت رواه البخاري يف الصحيح عن احلميدي قال بن أيب جن

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أخربنا احلسني بن صفوان ثنا عبد اهللا بن أيب الدنيا ثنا احلسن بن  - ١٦٧٦٠
كان : محاد الضيب ثنا عبدة عن حممد بن إسحاق عن يزيد عن موسى بن عبد الرمحن بن عياش بن أيب ربيعة قال 

نثون على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة ماتع وهدم وهيت وكان ماتع لفاختة بنت عمرو بن عائذ املخ
خالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان يغشى بيوت النيب صلى اهللا عليه و سلم ويدخل عليهن حىت إذا حاصر 

بن الوليد إن افتتحت الطائف غدا فال تنفلنت منك الطائف مسعه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يقول خلالد 
بادية بنت غيالن فإهنا تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال أرى هذا اخلبيث يفطن هلذا 

ال ال يدخل عليكن بعد هذا لنسائه قال مث أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قافال حىت إذا كان بذي احلليفة ق
ال يدخلن املدينة ودخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة فكلم فيه وقيل له إنه مسكني وال بد له من شيء 

فجعل له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما يف كل سبت يدخل فيسأل مث يرجع إىل منزله فلم يزل كذلك عهد 
ر رضي اهللا عنهما ونفى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأيب بكر وعلى عهد عم

  صاحبيه معه هدم واآلخر هيت 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا مسلم  - ١٦٧٦١
النيب صلى اهللا عليه و سلم لعن أن : بن إبراهيم ثنا هشام الدستوائي ثنا حيىي بن أيب كثري عن عكرمة عن بن عباس 

املخنثني من الرجال واملترجالت من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فالنا وفالنا يعين املخنثني رواه 
  البخاري يف الصحيح عن مسلم بن إبراهيم 



ور الرمادي ثنا عبد أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منص - ١٦٧٦٢
أخرجوا : الرزاق أنبأ معمر عن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  املخنثني من بيوتكم فأخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خمنثا وأخرج عمر رضي اهللا عنه خمنثا 

أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم برجل من املخنثني  :قال وأخربنا معمر عن أيوب عن عكرمة قال  - ١٦٧٦٣
  فأخرج عن املدينة وأمر أبو بكر رضي اهللا عنه برجل منهم فأخرج أيضا 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو علي الرفاء أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا احلسن بن الربيع ثنا أبو أسامة  - ١٦٧٦٤
بأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا هارون بن عبد اهللا وحممد بن العالء أن أبا ح وأخربنا أبو علي الروذباري أن

: أسامة أخربهم عن مفضل بن يونس عن األوزاعي عن أيب يسار القرشي عن أيب هاشم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 
ى اهللا عليه و سلم ما بال أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أتى مبخنث قد خضب يديه ورجليه باحلناء فقال النيب صل

هذا فقيل يا رسول اهللا يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إىل النقيع قالوا يا رسول اهللا أال نقتله قال إين هنيت عن قتل 
   ١٥املصلني قال أبو أسامة والنقيع ناحية عن املدينة وليس بالبقيع 

  باب إقامة احلد على من اعترف بالزنا مرة وثبت عليها

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد املزين أنبأ علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخربين  - ١٦٧٦٥
بينا حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : شعيب عن الزهري أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا أن أبا هريرة قال 

ب اهللا فقام خصمه فقال صدق يا رسول اهللا اقض له قام إليه رجل من األعراب فقال يا رسول اهللا اقض يل بكتا
بكتاب اهللا وإيذن يل فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قل فقال إن ابين كان عسيفا على هذا والعسيف 

األجري فزىن بامرأته فأخربوين أن على ابين الرجم فافتديت منه مبائة من الغنم ووليدة مث سألت أهل العلم فأخربوين 
على امرأته الرجم وإمنا على ابين جلد مائة وتغريب عام فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والذي نفسي  أن

بيده ألقضني بينكما بكتاب اهللا أما الوليدة والغنم فردوها وأما ابنك فعليه جلد مائة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس 
ها فغدا عليها أنيس فاعترفت فرمجها رواه البخاري يف لرجل من أسلم فاغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارمج

  الصحيح عن أيب اليمان وأخرجاه من أوجه أخر عن الزهري عن عبيد اهللا عن أيب هريرة وزيد بن خالد 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إبراهيم بن عبد اهللا ثنا مسلم بن إبراهيم  - ١٦٧٦٦
نا حيىي عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني أن امرأة أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم ثنا هشام ث

أهنا زنت وهي حبلى فدعا النيب صلى اهللا عليه و سلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فجىء هبا فلما : فقالت 
هبا مث أمر هبا فرمجت مث أمرهم فصلوا عليها أن وضعت جاءت فأمر هبا النيب صلى اهللا عليه و سلم فشدت عليها ثيا

مث دفنوها فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يا رسول اهللا تصلي عليها وقد زنت فقال والذي نفسي بيده لقد 
تابت توبة لو قسمت بني سبعني من أهل املدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها أخرجه مسلم 

   ١٦م الدستوائي كما مضى يف الصحيح من حديث هشا

  باب من قال ال يقام عليه احلد حىت يعترف أربع مرات



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر حممد بن حممد بن عبد اهللا البغدادي أنبأ هاشم بن يونس ثنا  - ١٦٧٦٧
: ة أن أبا هريرة قال أبو صاحل حدثين الليث حدثين عبد الرمحن بن خالد عن بن شهاب عن بن املسيب وأيب سلم

أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجل من الناس وهو يف املسجد فناداه يا رسول اهللا أين زنيت يريد نفسه 
فأعرض عنه النيب صلى اهللا عليه و سلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله عنه فقال يا رسول اهللا أين زنيت 

عليه و سلم الذي أعرض عنه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فأعرض عنه فجاء لشق وجه النيب صلى اهللا 
النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ابك جنون فقال ال يا رسول اهللا فقال أحصنت قال نعم يا رسول اهللا قال اذهبوا 

رة مجز حىت فارمجوه قال بن شهاب أخربين من مسع جابرا قال فكنت فيمن رمجه فرمجناه باملصلى فلما أذلقته احلجا
  أدركناه باحلرة فرمجناه رواه البخاري يف الصحيح عن سعيد بن عفري عن الليث وأشار إليه أيضا مسلم بن احلجاج 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسن بن حممد بن حليم املروزي أنبأ أبو املوجه أنبأ عبدان أنبأ  - ١٦٧٦٨
أن : أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن عن جابر بن عبد اهللا األنصاري  عبد اهللا أنبأ يونس عن بن شهاب الزهري

رجال من أسلم أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فحدثه أنه قد زىن وشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول اهللا 
   صلى اهللا عليه و سلم فرجم وكان قد أحصن رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن مقاتل عن عبد اهللا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد  - ١٦٧٦٩
الرزاق أنبأ بن جريج أخربين الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن جابر بن عبد اهللا عن رسول اهللا صلى اهللا 

نا على نفسه أربع مرات فأمر به فرجم وكان قد أحصن قال أن رجال من أسلم شهد عنده بالز: عليه و سلم 
زعموا أنه ماعز رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم قال الشافعي رمحه اهللا إمنا كان ذلك يف أول 

اإلسالم جلهالة الناس مبا عليهم أال ترى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يف املعترف أيشتكي أبه جنة ال 
رى أن أحدا ستر اهللا عليه يقر بذنبه إال وهو جيهل حده أوال ترى أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أغد يا أنيس ي

على امرأة هذا فإن اعترفت فارمجها ومل يذكر عدد االعتراف وأمر عمر رضي اهللا عنه أبا واقد الليثي مبثل ذلك ومل 
  لذي ذكره الشافعي رمحه اهللا بني فيما مضى يأمره بعدد اعتراف قال الشيخ رمحه اهللا وهذا ا

وفيما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا حيىي  - ١٦٧٧٠
بن يعلى بن احلارث احملاريب حدثين أيب عن غيالن بن جامع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال 

يا رسول اهللا طهرين فقال وحيك ارجع فاستغفر اهللا وتب : بن مالك إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال  جاء ماعز
إليه قال فرجع غري بعيد مث جاء فقال يا رسول اهللا طهرين فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم وحيك ارجع فاستغفر اهللا 

 طهرين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل ذلك وتب إليه فقال فرجع غري بعيد مث جاء فقال يا رسول اهللا
حىت إذا كانت الرابعة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مم أطهرك فقال من الزنا فسأل النيب صلى اهللا عليه و 
لى سلم أبه جنون فأخرب أنه ليس مبجنون فقال أشربت مخرا فقام رجل فاستنكهه فلم جيد منه ريح مخر فقال النيب ص

اهللا عليه و سلم أثيب أنت قال نعم فأمر به فرجم مث ذكر احلديث يف التوبة كما مضى قال مث جاءته امرأة من غامد 
من األزد فقالت يا رسول اهللا طهرين فقال وحيك ارجعي فاستغفري اهللا وتويب إليه فقالت لعلك تريد أن ترددين كما 

ى من الزنا فقال أثيب أنت قالت نعم قال إذا ال نرمجك حىت رددت ماعز بن مالك قال وما ذلك قالت أهنا حبل
  تضعي ما يف بطنك وذكر احلديث رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب عن حيىي بن يعلى 



أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب  - ١٦٧٧١
أن ماعزا ملا أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : بن حكيم عن عكرمة عن بن عباس  ثنا جرير بن حازم عن يعلى

له وحيك لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت فقال ال فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم فعلت كذا وكذا ال يكىن 
  قال نعم قال فعند ذلك أمر برمجه 

مساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا إبراهيم بن يعقوب ثنا وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإل - ١٦٧٧٢
هبذا غري أنه قال أفنكتها قال نعم رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد عن : وهب بن جرير ثنا أيب 

  وهب بن جرير 

مام حدثين أبو كامل أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه بالطابران ثنا حممد بن نصر اإل - ١٦٧٧٣
رأيت ماعز بن مالك حني جيء به إىل النيب صلى اهللا عليه : اجلحدري ثنا أبو عوانة عن مساك عن جابر بن مسرة قال 

و سلم رجل قصري أعضل ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع شهادات أنه قد زىن فقال رسول اهللا صلى اهللا 
األخر فرجم مث خطب فقال أال كلما نفرنا يف سبيل اهللا خلف أحدهم له  عليه و سلم فلعلك قال ال واهللا قد زىن

نبيب كنبيب التيس أال وإين ال أويت بأحدهم إال جعلته نكاال رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كامل وقوله له بعد 
  الرابعة فلعلك دليل على أنه مل يكن فسر إقراره فيما مضى مبا ال حيتمل غري الزنا 

ربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمر احلريي ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا إسحاق وحممد بن املثىن وأخ - ١٦٧٧٤
عن عبد األعلى ثنا داود عن أيب نضرة عن أيب سعيد أن رجال من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول اهللا صلى 

 صلى اهللا عليه و سلم مرارا مث سأل قومه أين أصبت فاحشة فأقمه علي فرده رسول اهللا: اهللا عليه و سلم فقال 
فقالوا ما نعلم به بأسا إال أنه أصاب شيئا يرى أن ال خيرجه منه إال أن يقام فيه احلد قال فرجع إىل رسول اهللا صلى 

ظام اهللا عليه و سلم فأمرنا أن نرمجه قال فانطلقنا إىل بقيع الغرقد قال فما أوثقناه وال حفرنا له قال فرميناه بالع
واملدر واخلزف قال فاشتد واشتددنا خلفه حىت أتى عرض احلرة فانتصب هلا فرميناه جبالميد احلرة يعين احلجارة 
حىت سكت قال مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطيبا من العشاء قال أكلما انطلقنا غزاة يف سبيل اهللا 

أويت برجل فعل ذلك إال نكلت به قال فما استغفر له وال ختلف رجل يف عيالنا له نبيب كنبيب التيس على أن ال 
سبه لفظ حديث بن املثىن رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن وسؤاله قومه بعد اعترافه مرارا دليل على أنه 

  كان يشك يف عقله 

 بن حممد بن جعفر أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث األصبهاين الفقيه أنبأ أبو حممد عبد اهللا - ١٦٧٧٥
وهو أبو الشيخ ثنا أبو يعلى ثنا عمرو بن أيب عاصم ثنا أيب ثنا بن جريج أخربين أبو الزبري عن بن عم أليب هريرة عن 

يا رسول اهللا أين قد زنيت فأعرض عنه حىت قاهلا : أيب هريرة أن ماعزا جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
سة قال زنيت قال نعم قال وتدري ما الزنا قال نعم أتيت منها حراما ما يأيت الرجل من أربعا فلما كان يف اخلام

امرأته حالال قال ما تريد إىل هذا القول قال أريد أن تطهرين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أدخلت ذلك 
 البئر قال نعم يا رسول اهللا فأمر منه يف ذلك منها كما يغيب امليل يف املكحلة والعصا يف الشيء أو قال الرشاء يف

برمجه فرجم فسمع النيب صلى اهللا عليه و سلم رجلني يقول أحدمها لصاحبه أمل تر إىل هذا الذي ستر اهللا عليه فلم 
تدعه نفسه حىت رجم رجم الكلب فسار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيئا مث مر جبيفة محار فقال أين فالن 



فكال من جيفة هذا احلمار فقاال غفر اهللا لك يا رسول اهللا وهل يؤكل مثل هذا قال فما نلتما من وفالن قوما فانزال 
  أخيكما آنفا شر من هذا والذي نفسي بيده أنه اآلن لفي أهنار اجلنة يتقمس فيها 

ي أنبأ حممد بن أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسني املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزك - ١٦٧٧٦
إن رجال من أسلم جاء إىل : إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا مالك عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أنه قال 

أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه فقال إن اآلخر زىن فقال له أبو بكر هل ذكرت هذا ألحد غريي فقال ال قال أبو 
اهللا يقبل التوبة عن عباده فلم تقره نفسه حىت أتى عمر بن اخلطاب رضي اهللا  بكر فتب إىل اهللا واستتر بستر اهللا فإن

عنه فقال له كما قال أليب بكر رضي اهللا عنه فقال له عمر كما قال له أبو بكر رضي اهللا عنهما فلم تقره نفسه حىت 
 صلى اهللا عليه و سلم أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إن األخر زىن قال سعيد فأعرض عنه رسول اهللا

مرارا كل ذلك يعرض عنه حىت إذا أكثر عليه بعث إىل أهله فقال أيشتكي أبه جنة فقالوا واهللا إنه لصحيح فقال 
   ١٧رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبكر أم ثيب فقالوا بل ثيب فأمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرجم 

  راره فيتركباب املعترف بالزنا يرجع عن إق

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا حممد بن إسحاق ثنا علي بن خشرم ثنا عيسى بن  - ١٦٧٧٧
مرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال جاء ماعز األسلمي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يونس عن حممد بن ع

أين زنيت فأعرض عنه وذكر احلديث قال اذهبوا به فارمجوه فلما وجد مس احلجارة فر يشتد فمر رجل معه : فقال 
  موه حلي بعري فضربه فقتله فذكر فراره للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أفال تركت

أخربناه علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام حممد بن غالب ثنا أبو حذيفة ثنا  - ١٦٧٧٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يف : سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم بن هزال األسلمي عن أبيه 

 عليه وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا هزال لو كنت ماعز ملا ذهب هال تركتموه فلعله يتوب فيتوب اهللا
   ١٨سترت عليه بثوبك لكان خريا لك مما صنعت 

  باب الرجل يقر بالزنا دون املرأة

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا طلق بن غنام  - ١٦٧٧٩
أن رجال أتاه فأقر عنده : فص ثنا أبو حازم عن سهل بن سعد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنبأ عبد السالم بن ح

أنه زىن بامرأة فسماها له فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل املرأة فسأهلا عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت 
  فجلده احلد وتركها 

د بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا علي بن وأخربنا أبو علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمح - ١٦٧٨٠
املديين ثنا هشام بن يوسف ثنا القاسم بن أخي خالد عن خالد بن عبد الرمحن عن سعيد بن املسيب أنه مسع بن 

بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب الناس يوم اجلمعة أتاه رجل من بين ليث بن بكر بن عبد : عباس يقول 
فتخطى الناس حىت اقترب إليه فقال يا رسول اهللا أقم علي احلد فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أجلس فانتهره اهللا 



فجلس مث قام الثانية فقال مثل ذلك فقال أجلس مث قام الثالثة فقال مثل ذلك فقال ما حدك قال أتيت امرأة حراما 
م علي بن أيب طالب وعباس وزيد بن حارثة وعثمان بن فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم لرجال من أصحابه فيه

عفان رضي اهللا عنهم انطلقوا به فاجلدوه مائة جلدة ومل يكن الليثي تزوج فقيل يا رسول اهللا أال جنلد اليت خبث هبا 
بكر  فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ائتوين به جملودا فلما أتى به قال له من صاحبتك قال فالنة المرأة من بين

فدعاها فسأهلا عن ذلك فقالت كذب واهللا ما أعرفه وإين مما قال لربيئة اهللا على ما أقول من الشاهدين فقال النيب 
صلى اهللا عليه و سلم من شهودك إنك خبثت هبا فإهنا تنكر فإن كان لك شهداء جلدهتا وإال جلدتك حد الفرية 

   ١٩د حد الفرية مثانني فقال يا رسول اهللا واهللا ما يل شهداء فأمر به فجل

  باب ال يقام حد اجللد على احلبلى وال على مريض دنف وال يف يوم حره شديد

أخربنا أبو القاسم عبد اخلالق بن علي بن عبد اخلالق املؤذن أنبأ  - ١٦٧٨١أو برده مفرط وال يف أسباب التلف 
السواق ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأ إسرائيل أبو بكر حممد بن أمحد بن خنب البغدادي ببخارى ثنا احلسن بن سالم 

عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن السلمي قال مسعت عليا رضي اهللا عنه وهو خيطب على املنرب 
أيها الناس أميا عبد أو أمة زىن فأقيموا عليه احلد وإن كان قد أحصن فاجلدوه فإن : فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم زنت فأرسلين إليها ألضرهبا فوجدهتا حديثه عهد بنفاسها وخشيت إن أنا خادما لرسو
  ضربتها أن أقتلها فرددت عنها حىت متاثل وتشتد قال أحسنت أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث إسرائيل 

له أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين فيما قرأنا عليه من أص - ١٦٧٨٢
احلسن بن حممد الزعفراين ثنا يزيد بن هارون أنبأ الثوري عن عبد األعلى الثعليب عن أيب مجيلة عن علي رضي اهللا 

أن جارية للنيب صلى اهللا عليه و سلم نفست من الزنا فأرسلين النيب صلى اهللا عليه و سلم أن أقيم عليها احلد : عنه 
الدماء مل جتف عنها فرجعت إىل نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربته فقال إذا جف الدم عنها فاجلدها  فوجدهتا يف

   ٢٠احلد وقال أقيموا احلدود على ما ملكت أميانكم 

  باب احلبلى ال ترجم حىت تضع ويكفل ولدها

اس بن حممد الدوري ثنا حيىي بن يعلى أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العب - ١٦٧٨٣
بن احلارث احملاريب ثنا أيب عن غيالن بن جامع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه يف قصة الغامدية 

أثيب أنت قالت نعم قال إذا ال نرمجك حىت تضعي ما يف : قالت أهنا حبلى من الزنا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
فلها رجل من األنصار حىت وضعت فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال قد وضعت الغامدية فقال بطنك قال فك

نرمجها وندع ولدها صغري السن ليس له من يرضعه فقام رجل من األنصار فقال إيل رضاعه يا رسول اهللا فرمجها 
  رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب عن حيىي بن يعلى 

ن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ثنا أمحد بن نصر ثنا أبو نعيم ثنا أخربنا حممد ب - ١٦٧٨٤
كنت جالسا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فجاءته امرأة من : بشري بن مهاجر عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال 

ت فواهللا أين حلبلى فقال هلا النيب صلى اهللا غامد فقالت أين قد زنيت وإين أريد أن تطهرين فذكر احلديث إىل أن قال



عليه و سلم ارجعي حىت تلدي فلما ولدت جاءت بالصيب يف خرقة فقالت يا رسول اهللا أين قد ولدت فقال اذهيب 
حىت تفطميه فلما فطمته جاءته بالصيب يف يده كسرة فقالت يا رسول اهللا هذا قد فطمته فأمر النيب صلى اهللا عليه و 

 فدفع إىل رجل من املسلمني مث أمر هبا فحفرت هلا حفرية فجعلت فيها إىل صدرها مث أمر الناس أن سلم بالصيب
   ٢١يرمجوها وذكر احلديث أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث بشري بن املهاجر 

  باب الضرير يف خلقته ال من مرض يصيب احلد

حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم ثنا أبو العباس  - ١٦٧٨٥
أن رجال قال أحدمها أحنب وقال : أنبأ سفيان عن حيىي بن سعيد وأيب الزناد كالمها عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف 

اآلخر مقعد كان عند جوار سعد فأصاب امرأة حبل فرمته به فسئل فاعترف فأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم به 
أحدمها فجلد بأثكال النخل وقال اآلخر بأثكول النخل هذا هو احملفوظ عن سفيان مرسال وروي عنه موصوال  قال

  بذكر أيب سعيد فيه وقيل عن أيب الزناد عن أيب أمامة عن أبيه وقيل عن أيب أمامة عن سعيد بن سعد بن عبادة 

اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان أخربناه أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد  - ١٦٧٨٦
ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا بن منري ثنا بن إسحاق عن يعقوب بن عبد اهللا بن األشج عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف 

كان بني أبياتنا رجل خمدج ضعيف فلم نرع إال وهو على أمة من إماء الدار : عن سعيد بن سعد بن عبادة قال 
فرفع شأنه سعد بن عبادة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال اجلدوه مائة سوط فقالوا يا نيب اهللا هو  خيبث هبا

  أضعف من ذاك لو ضربناه مائة سوط مات قال فخذوا له عثكاال فيه مائة مشراخ فاضربوه واحدة 

أمحد بن نصر ثنا أبو موسى ح وأنبأ أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا جعفر بن  - ١٦٧٨٧
عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث قاال ثنا علي بن عمر احلافظ ثنا القاضي احلسني بن إمساعيل ثنا أبو موسى 

أن وليدة يف عهد النيب صلى اهللا عليه : حممد بن املثىن ثنا عثمان بن عمر عن فليح عن أيب حازم عن سهل بن سعد 
ت من الزنا فسئلت من أحبلك قالت أحبلين املقعد فسئل عن ذلك فاعترف فقال النيب صلى اهللا عليه و و سلم محل

سلم إنه لضعيف عن اجللد فأمر مبائة عثكول فضربه هبا واحدة قال علي كذا قال والصواب عن أيب حازم عن أيب 
   ٢٢أمامة بن سهل بن حنيف عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

   الزناباب الشهود يف

  قال اهللا عز و جل فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وقال لوال جاؤوا عليه بأربعة شهداء 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك  - ١٦٧٨٨
نا إسحاق بن عيسى عن مالك عن سهيل عن أبيه ح قال وأنبأ أمحد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا احلارث بن حممد ث

يا رسول اهللا أن وجدت مع امرأيت رجال أمهله حىت آيت بأربعة شهداء قال : عن أيب هريرة أن سعد بن عبادة قال 
  نعم رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن إسحاق 



بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد - ١٦٧٨٩
أن رجال بالشام وجد مع امرأته رجال فقتله أو قتلها : الشافعي أنبأ مالك عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب 

فكتب معاوية إىل أيب موسى األشعري بأن يسأل له عن ذلك عليا فسأله فقال علي رضي اهللا عنه أن هذا الشيء ما 
عزمت عليك لتخربين فأخربه فقال علي رضي اهللا عنه أنا أبو حسن أن مل يأت بأربعة شهداء هو بأرض العراق 

   ٢٣فليعط برمته 

  باب ما جاء يف وقف الشهود حىت يثبتوا الزنا

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حيىي بن موسى البلخي ثنا أبو أسامة قال  - ١٦٧٩٠
جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا قال ائتوين بأعلم رجلني منكم : عن عامر عن جابر بن عبد اهللا قال جمالد أنبأ 

فأتوه بابين صوريا فنشدمها كيف جتدان أمر هذين يف التوراة قاال جند يف التوراة إذا شهد أربعة أهنم رأوا ذكره يف 
مجوها قاال ذهب سلطاننا فكرهنا القتل فدعا رسول اهللا صلى فرجها مثل امليل يف املكحلة رمجا قال فما مينعكم أن تر

اهللا عليه و سلم بالشهود فجاؤوا أربعة فشهدوا أهنم رأوا ذكره يف فرجها مثل امليل يف املكحلة فأمر النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم برمجها 

هشيم عن مغرية عن إبراهيم وأخربنا أبو علي أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا وهب بن بقية عن  - ١٦٧٩١
  حنوه مل يذكر فدعا بالشهود فشهدوا : والشعيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  بنحو منه : قال وحدثنا وهب بن بقية عن هشيم عن بن شربمة عن الشعيب  - ١٦٧٩٢

بكر هو بن أيب شيبة ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو  - ١٦٧٩٣
أن ناسا شهدوا على رجل يف الزنا فقال عثمان : حيىي بن آدم عن محاد بن زيد عن حيىي بن عتيق عن بن سريين 

   ٢٤رضي اهللا عنه هكذا تشهدون أنه وجعل يدخل أصبعه السبابة يف أصبعه اليسرى وقد عقدها عشرا 

  إلمجاع على حترميهماباب ما جاء يف حترمي اللواط وإتيان البهيمة مع ا

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم هبا من أحد من العاملني إنكم لتأتون الرجال { قال اهللا جل ثناؤه 
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها { وقال يف نزول العذاب هبم } شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون 

  } ضود مسومة عند ربك وما هي من الظاملني ببعيد وأمطرنا عليها حجارة من سجيل من

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل القاضي ثنا إبراهيم بن  - ١٦٧٩٤
محزة الزبريي ثنا عبد العزيز بن حممد عن عمرو بن أيب عمرو عن عكرمة عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و 

لعن اهللا من توىل غري مواليه ولعن اهللا من غري ختوم األرض ولعن اهللا من كمه أعمى عن السبيل ولعن اهللا : ال سلم ق
من لعن والديه ولعن اهللا من ذبح لغري اهللا ولعن اهللا من وقع على هبيمة ولعن اهللا من عمل عمل قوم لوط ولعن اهللا 

  ط من عمل عمل قوم لوط ولعن اهللا من عمل عمل قوم لو



وأخربنا أبو احلسن أنبأ أمحد ثنا عبيد بن شريك ثنا بن أيب مرمي ثنا بن أيب الزناد وبن الدراوردي قاال  - ١٦٧٩٥
بإسناده حنوه إال أنه قال من واىل غري مواليه وقال من خبب أعمى عن الطريق ومل : ثنا عمرو بن أيب عمرو فذكره 

   ٢٥يذكر من لعن والديه 

  وطيباب ما جاء يف حد الل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان  - ١٦٧٩٦
ثنا بن وهب عن سليمان بن بالل عن عمرو موىل املطلب ح وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن 

ر ثنا عبد العزيز بن حممد عن عمرو عن عكرمة عن بن عباس أن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا أبو اجلماه
  من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل واملفعول به : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا عمرو بن عبد الرمحن أبو حفص  - ١٦٧٩٧
مي ثنا حممد بن املنهال ثنا عبد اهللا بن بكر السهمي ثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس عن النيب السل

يف الذي يعمل عمل قوم لوط ويف الذي يؤتى يف نفسه ويف الذي يقع على ذات حمرم ويف : صلى اهللا عليه و سلم 
  الذي يأيت البهيمة قال يقتل 

أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل القاضي ثنا إسحاق بن حممد ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن  - ١٦٧٩٨
إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة عن داود بن احلصني عن عكرمة عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  من وقع على الرجل فاقتلوه يعين قوم لوط : قال 

أ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا عبد الرمحن بن سعيد بن خليفة ثنا عبد اهللا بن أخربنا أبو سعد املاليين أنب - ١٦٧٩٩
حممد بن متيم قال مسعت حجاجا يقول قال بن جريج أخربين إبراهيم عن داود بن حصني عن عكرمة عن بن عباس 

والذي يأيت البهيمة  اقتلوا الفاعل واملفعول به يعين الذي يعمل عمل قوم لوط: أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  والبهيمة أورده أبو أمحد بن عدي فيما رواه بن جريج عن إبراهيم بن حممد بن أيب حيىي األسلمي 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه ثنا عبد  - ١٦٨٠٠
يف البكر يوجد على : عت سعيد بن جبري وجماهدا حيدثان عن بن عباس الرزاق أنبأ بن جريج أخربين بن خثيم قال مس

  اللوطية قال يرجم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد قال مسعت حيىي بن معني  - ١٦٨٠١
حد اللوطي قال ينظر أعلى بناء  سئل بن عباس ما: يقول ثنا غسان بن مضر ثنا سعيد بن يزيد قال قال أبو نضرة 

  يف القرية فريمى به منكسا مث يتبع احلجارة 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ احلسني بن صفوان ثنا بن أيب الدنيا ثنا حممد بن الصباح ثنا شريك  - ١٦٨٠٢
  عن القاسم بن الوليد عن بعض قومه أن عليا رضي اهللا عنه رجم لوطيا 



حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل الكرابيسي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن  أخربنا أبو - ١٦٨٠٣
  شهد عليا رضي اهللا عنه رجم لوطيا : بن أيب ليلى عن القاسم بن الوليد اهلمداين عن رجل من قومه أنه 

قال الشافعي عن رجل : ع قال وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربي - ١٦٨٠٤
عن بن أيب ذئب عن القاسم بن الوليد عن يزيد أراه بن مذكور أن عليا رضي اهللا عنه رجم لوطيا قال الشافعي 
وهبذا نأخذ يرجم اللوطي حمصنا كان أو غري حمصن وهذا قول بن عباس قال وسعيد بن املسيب يقول السنة أن 

  يرويه عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يعين ما ذكرناه  يرجم اللوطي أحصن أو مل حيصن وعكرمة

وأخربنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي قاال ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا إبراهيم بن  - ١٦٨٠٥
أن : صفوان بن سليم  علي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ عبد العزيز بن أيب حازم أنبأ داود بن بكر عن حممد بن املنكدر عن

خالد بن الوليد كتب إىل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما يف خالفته له أنه وجد رجال يف بعض نواحي العرب 
ينكح كما تنكح املرأة وأن أبا بكر رضي اهللا عنه مجع الناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسأهلم 

بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال إن هذا ذنب مل تعص به أمة من األمم عن ذلك فكان من أشدهم يومئذ قوال علي 
إال أمة واحدة صنع اهللا هبا ما قد علمتم نرى أن حنرقه بالنار فاجتمع رأي أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

هذا مرسل وروي من على أن حيرقه بالنار فكتب أبو بكر رضي اهللا عنه إىل خالد بن الوليد يأمره أن حيرقه بالنار 
وجه آخر عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي رضي اهللا عنه يف غري هذه القصة قال يرجم وحيرق بالنار ويذكر عن 
بن أيب ليلى عن رجل من مهدان أن عليا رضي اهللا عنه رجم رجال حمصنا يف عمل قوم لوط هكذا ذكره الثوري عنه 

  ى مطلقا مقيدا باإلحصان وهشيم رواه عن بن أيب ليل

أخربنا حبديث الثوري أبو بكر األردستاين ثنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد ثنا علي بن احلسن  - ١٦٨٠٦
  يف اللوطي حده حد الزاين : ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان فذكره وعن سفيان عن بن أيب جنيح عن عطاء أنه قال 

ا أبو العباس حممد بن يعقوب قال مسعت العباس بن حممد الدوري يقول وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثن - ١٦٨٠٧
شهدت بن الزبري أتى بسبعة أخذوا يف : مسعت يزيد بن هارون أنبأ اليمان بن املغرية عن عطاء بن أيب رباح قال 

احلجارة وأمر لواطة أربعة منهم قد أحصنوا النساء وثالثة مل حيصنوا فأمر باألربعة فأخرجوا من املسجد فرضخوا ب
  بالثالثة فضربوا احلدود وبن عمر وبن عباس يف املسجد 

أخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف املهرجاين هبا أنبأ أبو سعيد عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب الرازي  - ١٦٨٠٨
يمة ويعمل عمل قوم يف الرجل يأيت البه: ثنا حممد بن أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة عن احلسن 

  لوط قال هو مبنزلة الزاين 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا الشيباين أنبأ حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن  - ١٦٨٠٩
حد اللوطي حد الزاين إن كان حمصنا رجم وإال جلد قال الشيخ : عون أنبأ سعيد عن أيب معشر عن إبراهيم قال 

  وإىل هذا رجع الشافعي رمحه اهللا فيما زعم الربيع بن سليمان رمحه اهللا 



وروى حممد بن عبد الرمحن عن خالد احلذاء عن بن سريين عن أيب موسى قال قال رسول اهللا صلى  - ١٦٨١٠
 احلافظ إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت املرأة املرأة فهما زانيتان أخربناه أبو عبد اهللا: اهللا عليه و سلم 

ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا أبو بدر ثنا حممد بن عبد الرمحن فذكره قال الشيخ وحممد بن 
   ٢٦عبد الرمحن هذا ال أعرفه وهو منكر هبذا اإلسناد 

  باب من أتى هبيمة

القاضي قالوا ثنا أبو العباس أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو وأبو بكر بن احلسن  - ١٦٨١١
حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس عن 

  يف الذي يأيت البهيمة اقتلوا الفاعل واملفعول به : النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

د بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل القاضي ثنا إبراهيم بن محزة ثنا أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمح - ١٦٨١٢
: عبد العزيز بن حممد عن عمرو بن أيب عمرو عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

من رسول من وجدمتوه وقع على هبيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه فقيل البن عباس ما شأن البهيمة فقال ما مسعت 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك شيئا ولكن أرى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كره أن يؤكل من حلمها أو 

  ينتفع هبا بعد ذلك العمل 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا بن منيع ثنا أبو الربيع ثنا عبد احلميد يعين  - ١٦٨١٣
ملعون من وقع على هبيمة وقال اقتلوه واقتلوها : عمرو بإسناده أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال بن سليمان ثنا 

  ال يقال هذه اليت فعل هبا كذا وكذا 

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا إبراهيم بن عبد اهللا اهلروي  - ١٦٨١٤
يب فديك ثنا إبراهيم بن إمساعيل األشهلي ثنا داود بن احلصني عن عكرمة عن بن عباس ثنا حممد بن إمساعيل بن أ

من وقع على ذات حمرم فاقتلوه ومن وقع على هبيمة فاقتلوه واقتلوا : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  البهيمة ورويناه يف الباب قبله عن إبراهيم بن أيب حيىي عن داود بن احلصني 

وقد أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو  - ١٦٨١٥
أنه سئل عن الذي يأيت البهيمة قال ال حد : عوانة وأبو األحوص عن عاصم بن هبدلة عن أيب رزين عن بن عباس 

  عليه 

حديث عاصم يضعف حديث : اسة قال قال أبو داود أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن د - ١٦٨١٦
عمرو بن أيب عمرو قال الشيخ رمحه اهللا وقد رويناه من أوجه عن عكرمة وال أرى عمرو بن أيب عمرو يقصر عن 

  عاصم بن هبدلة يف احلفظ كيف وقد تابعه على روايته مجاعة وعكرمة عند أكثر األئمة من الثقات األثبات واهللا أعلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا عبد  - ١٦٨١٧
  من أتى البهيمة أقيم عليه احلد : األعلى عن سعيد عن بديل عن جابر بن زيد قال 



ارون عن سفيان بن حسني عن وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن ثنا أبو بكر ثنا يزيد بن ه - ١٦٨١٨
سئل احلسن بن علي رضي اهللا عنهما عن رجل أتى هبيمة قال أن كان حمصنا : أيب علي الرحيب عن عكرمة قال 

   ٢٧رجم وروينا عن احلسن البصري أنه قال هو مبنزلة الزاين 

  باب شهود الزنا إذا مل يكملوا أربعة

أ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا أبو أسامة عن عوف أنبأين أبو عبد اهللا احلافظ إجازة أنب - ١٦٨١٩
ملا كان من شأن أيب بكرة واملغرية الذي كان وذكر احلديث قال فدعا الشهود فشهد أبو : عن قسامة بن زهري قال 

مر شأنه فلما بكرة وشبل بن معبد وأبو عبد اهللا نافع فقال عمر رضي اهللا عنه حني شهد هؤالء الثالثة شق على ع
قام زياد قال إن تشهد إن شاء اهللا إال حبق قال زياد أما الزنا فال أشهد به ولكن قد رأيت أمرا قبيحا قال عمر اهللا 

أكرب حدوهم فجلدوهم قال فقال أبو بكرة بعد ما ضربه أشهد أنه زان فهم عمر رضي اهللا عنه أن يعيد عليه اجللد 
  لدته فارجم صاحبك فتركه ومل جيلده فنهاه علي رضي اهللا عنه وقال إن ج

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن  - ١٦٨٢٠
أن أبا بكرة ونافع بن احلارث بن كلدة وشبل بن معبد شهدوا : أيب طالب أنبأ عبد الوهاب أنبأ سعيد عن قتادة 

شعبة أهنم رأوه يوجله وخيرجه وكان زياد رابعهم وهو الذي أفسد عليهم فأما الثالثة فشهدوا بذلك على املغرية بن 
فقال أبو بكرة واهللا لكأين بأثر جدري يف فخذها فقال عمر رضي اهللا عنه حني رأى زياد إين ألرى غالما كيسا ال 

ولكين قد رأيت ريبة ومسعت نفسا عاليا قال يقول اال حقا ومل يكن ليكتمين شيئا فقال زياد مل أر ما قال هؤالء 
فجلدهم عمر رضي اهللا عنه وخلى عن زياد وقد رويناه من وجه آخر موصوال ويف رواية علي بن زيد عن عبد 
الرمحن بن أيب بكرة أن أبا بكرة وزيادا ونافعا وشبل بن معبد كانوا يف غرفة واملغرية يف أسفل الدار فهبت ريح 

الستر فإذا املغرية بني رجليها فقال بعضهم لبعض قد ابتلينا فذكر القصة قال فشهد أبو بكرة ففتحت الباب ورفعت 
ونافع وشبل وقال زياد ال أدري نكحها أم ال فجلدهم عمر رضي اهللا عنه إال زيادا فقال أبو بكرة رضي اهللا عنه 

لده أيضا فقال علي إن كانت شهادة أيب أليس قد جلدمتوين قال بلى قال فأنا أشهد باهللا لقد فعل فأراد عمر أن جي
  بكرة شهادة رجلني فارجم صاحبك وإال فقد جلدمتوه يعين ال جيلد ثانيا بإعادته القذف 

وأنبأين أبو عبد اهللا احلافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا بن بنت أمحد بن منيع ثنا عبد اهللا بن مطيع عن  - ١٦٨٢١
فذكر قصة املغرية قال فقدمنا على عمر رضي اهللا عنه : ه عن أيب بكرة هشيم عن عيينة بن عبد الرمحن عن أبي

فشهد أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد فلما دعا زيادا قال رأيت أمرا منكرا قال فكرب عمر رضي اهللا عنه ودعا بأيب 
فهم عمر بضربه  بكرة وصاحبيه فضرهبم قال فقال أبو بكرة يعين بعد ما حده واهللا أين لصادق وهو فعل ما شهد به

   ٢٨فقال علي لئن ضربت هذا فارجم ذاك 

  باب شهود الزنا إذا مل جيتمعوا على فعل واحد فال حد على املشهود

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا حممد بن هارون ثنا عثمان بن سعيد عن موسى بن إمساعيل  - ١٦٨٢٢
يف قصة سوسن قال كان دانيال عليه السالم أول من فرق بني :  إدريس عن أيب عوانة عن إمساعيل بن سامل عن أيب



الشهود فقال ألحدمها ما الذي رأيت وما الذي شهدته قال أشهد أين رأيت سوسن تزين يف البستان برجل شاب 
قال يف أي مكان قال حتت شجرة الكمثرى مث دعا باآلخر فقال ما تشهد قال أشهد أين أبصرت سوسن تزين يف 

   ٢٩لبستان حتت شجرة التفاح قال فدعا اهللا عليهما فجاءت من السماء نار فأحرقتهما وأبرأ اهللا سوسن ا

  باب من زىن بامرأة مستكرهة

قد مضت الرواية عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن اهللا جتاوز يل عن أميت اخلطأ والنسيان وما 
  استكرهوا عليه 

أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا األسفاطي ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا معمر بن  وأخربنا علي بن - ١٦٨٢٣
استكرهت امرأة على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم : سليمان عن حجاج عن عبد اجلبار بن وائل عن أبيه قال 

ويف هذا اإلسناد ضعف من وجهني  فدرأ عنها احلد زاد غريه فيه وأقامه على الذي أصاهبا ومل يذكر أنه جعل له مهرا
  أحدمها أن احلجاج مل يسمع من عبد اجلبار واآلخر أن عبد اجلبار مل يسمع من أبيه قاله البخاري وغريه 

أخربنا أبو حازم احلافظ وأبو نصر بن قتادة قاال أنبأ أبو الفضل بن مخريويه الكرابيسي أنبأ أمحد بن  - ١٦٨٢٤
عبد الرمحن بن زياد ثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أيب موسى األشعري جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا 

أتى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بامرأة من أهل اليمن قالوا بغت قالت إين كنت نائمة فلم أستيقظ إال : قال 
  برجل رمى يف مثل الشهاب فقال عمر رضي اهللا عنه ميانية نؤمة شابة فخلى عنها ومتعها 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون أنبأ  - ١٦٨٢٥
إنا لبمكة إذ حنن بامرأة اجتمع عليها الناس : شعبة بن احلجاج عن عبد امللك بن ميسرة عن النزال بن سربة قال 

بن اخلطاب رضي اهللا عنه وهي حبلى وجاء معها قومها  حىت كاد أن يقتلوها وهم يقولون زنت زنت فأتى هبا عمر
فأثنوا عليها خبري فقال عمر أخربيين عن أمرك قالت يا أمري املؤمنني كنت امرأة أصيب من هذا الليل فصليت ذات 
ليلة مث منت وقمت ورجل بني رجلي فقذف يف مثل الشهاب مث ذهب فقال عمر رضي اهللا عنه لو قتل هذه من بني 

  أو قال األخشبني شك أبو خالد لعذهبم اهللا فخلى سبيلها وكتب إىل اآلفاق أن ال تقتلوا أحدا إال بإذين  اجلبلني

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن أمحد املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن  - ١٦٨٢٦
ارية من ذلك الرقيق فوقع هبا فجلده عمر بن اخلطاب أن عبدا كان يقوم على رقيق اخلمس وأنه استكره ج: نافع 

  رضي اهللا عنه ونفاه ومل جيلد الوليدة ألنه استكرهها ورواه الليث بن سعد عن نافع عن صفية بنت أيب عبيد 

أخربنا أبو القاسم زيد بن جعفر بن حممد العلوي بالكوفة وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي بنيسابور  - ١٦٨٢٧
أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا إبراهيم بن عبد اهللا العبسي أنبأ وكيع عن األعمش عن سعد بن عبيدة  قاال أنبأ

أتى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بامرأة جهدها العطش فمرت على راع : عن أيب عبد الرمحن السلمي قال 
رمجها فقال علي رضي اهللا عنه هذه  فاستسقت فأىب أن يسقيها إال أن متكنه من نفسها ففعلت فشاور الناس يف

  مضطرة أرى أن ختلي سبيلها ففعل 



أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن بن  - ١٦٨٢٨
عن بن قضى يف امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك هبا وروينا : شهاب أن عبد امللك بن مروان 

   ٣٠جريج عن عطاء قال عليه احلد والصداق وعن احلسن قال عليه احلد والعقر وعن الزهري عليه الصداق واحلد 

  باب من وقع على ذات حمرم له أو على ذات زوج أو من كانت يف عدة زوج بنكاح

أمحد بن عبيد ثنا أبو أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ  - ١٦٨٢٩أو غري نكاح مع العلم بالتحرمي 
بكر النرسي أمحد بن عبيد اهللا ثنا شبابة بن سوار ثنا عبد العزيز بن املاجشون عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول فيمن زىن ومل حيصن جلد مائة وتغريب : عن زيد بن خالد اجلهين قال 
  يح عن مالك بن إمساعيل عن عبد العزيز عام رواه البخاري يف الصح

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن عيسى الربيت ثنا القعنيب عن  - ١٦٨٣٠
مالك عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن بن عباس قال مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

هللا عز و جل حق على من زىن إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الرجم يف كتاب ا: يقول 
  احلبل أو االعتراف 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا معلى بن  - ١٦٨٣١
بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا خالد بن عبد منصور ثنا خالد عن ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر 

بينما أنا أطوف على إبل يل ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس : اهللا ثنا مطرف عن أيب اجلهم عن الرباء بن عازب قال 
معهم لواء فجعل األعراب يطيفون يب ملنزليت من النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجال 

  عنقه فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه  فضربوا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا أبو سعيد األشج ثنا  - ١٦٨٣٢
أن رجال تزوج : أبو خالد األمحر عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن يزيد بن الرباء عن الرباء عن خاله 

  يه أو امرأة ابنه كذا قال أبو خالد فأرسل إليه النيب صلى اهللا عليه و سلم فقتله امرأة أب

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا هاشم بن يونس ثنا بن أيب مرمي  - ١٦٨٣٣
قال رسول اهللا صلى اهللا  ثنا إبراهيم بن إمساعيل بن أيب جيبة عن داود بن احلصني عن عكرمة عن بن عباس قال

من وقع على ذات حمرم فاقتلوه وقد رويناه من حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس : عليه و سلم 
   ٣١مرفوعا 

  باب ما جاء يف درء احلدود بالشبهات

هللا بن حممد أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث قاال أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا عبد ا - ١٦٨٣٤
بن عبد العزيز ثنا داود بن رشيد ثنا حممد بن ربيعة ح وأخربنا عبد الواحد بن حممد بن إسحاق بن النجار بالكوفة 

أنبأ أبو احلسن علي بن شقري بن يعقوب أنبأ أبو جعفر أمحد بن عيسى بن هارون العجلي ثنا حممد بن عبد العزيز بن 



عن يزيد بن زياد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول اهللا  أيب رزمة أنبأ الفضل بن موسى كالمها
ادرءوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم فإن وجدمت للمسلم خمرجا فخلوا سبيله فإن اإلمام : صلى اهللا عليه و سلم 

  أن خيطىء يف العفو خري له من أن خيطىء يف العقوبة 

فا على عائشة أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا ورواه وكيع عن يزيد بن زياد موقو - ١٦٨٣٥
فذكره موقوفا تفرد به يزيد بن زياد الشامي عن : حممد بن أمحد بن زهري ثنا عبد اهللا بن هاشم ثنا وكيع عن يزيد 

ن الزهري الزهري وفيه ضعف ورواية وكيع أقرب إىل الصواب واهللا أعلم ورواه رشدين بن سعد عن عقيل ع
  مرفوعا ورشدين ضعيف 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ علي بن عمر ثنا حممد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو كريب  - ١٦٨٣٦
ثنا معاوية بن هشام عن خمتار التمار عن أيب مطر عن علي رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  يف هذا اإلسناد ضعف ادرءوا احلدود : يقول 

وقد أخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ أبو حممد بن حيان قال قرئ على بن أيب عاصم ثنا احلسن بن علي  - ١٦٨٣٧
ثنا سهل بن محاد ثنا املختار بن نافع ثنا أبو حيان التيمي عن أبيه عن علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى 

  د وال ينبغي لإلمام أن يعطل احلدود قال البخاري املختار بن نافع منكر احلديث ادرؤوا احلدو: اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا إبراهيم بن احلارث ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا احلسن بن  - ١٦٨٣٨
ألوا يف العهد جهدكم فإين إن إذا حضرمتونا فاس: صاحل عن أبيه قال بلغين أو بلغنا أن عمر رضي اهللا عنه قال 

  أخطىء يف العفو أحب إيل من أن أخطىء يف العقوبة منقطع وموقوف 

أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ  - ١٦٨٣٩
فإنكم إن ختطؤوا يف العفو خري من أن ختطؤوا ادرؤوا احلدود ما استطعتم : عبيدة عن إبراهيم قال قال بن مسعود 

  يف العقوبة وإذا وجدمت ملسلم خمرجا فادرؤوا عنه احلد منقطع وموقوف 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه حدثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا عبد  - ١٦٨٤٠
أن معاذا وعبد اهللا بن مسعود وعقبة : عن عمرو بن شعيب عن أبيه السالم هو بن حرب عن إسحاق بن أيب فروة 

  بن عامر رضي اهللا عنهم قالوا إذا اشتبه احلد فادرؤه منقطع 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا حممد بن أمحد بن زهري ثنا عبد اهللا بن هاشم ثنا  - ١٦٨٤١
ادرؤوا اجللد والقتل عن املسلمني ما استطعتم هذا : ائل عن عبد اهللا قال وكيع عن سفيان عن عاصم عن أيب و

  موصول 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ١٦٨٤٢
تويف حاطب : ه قال الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن بن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أن حيىي بن حاطب حدث

فأعتق من صلى من رقيقه وصام وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية مل تفقه فلم ترعه اال حببلها 



وكانت ثيبا فذهب إىل عمر رضي اهللا عنه فحدثه فقال ألنت الرجل ال تأيت خبري فأفزعه ذلك فأرسل إليها عمر 
ش بدرمهني فإذا هي تستهل بذلك ال تكتمه قال وصادف عليا رضي اهللا عنه فقال أحبلت فقالت نعم من مرغو

وعثمان وعبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنهم فقال أشريوا علي وكان عثمان رضي اهللا عنه جالسا فاضطجع فقال 
علي وعبد الرمحن قد وقع عليها احلد فقال أشر علي يا عثمان فقال قد أشار عليك أخواك قال أشر علي أنت قال 

تستهل به كأهنا ال تعلمه وليس احلد إال على من علمه فقال صدقت والذي نفسي بيده ما احلد إال على من  أراها
علمه فجلدها عمر رضي اهللا عنه مائة وغرهبا عاما قال الشيخ رمحه اهللا كان حدها الرجم فكأنه رضي اهللا عنه درأ 

  م عنها حدها للشبهة باجلهالة وجلدها وغرهبا تعزيرا واهللا أعل

أخربنا أبو عبد اهللا السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد ثنا  - ١٦٨٤٣
أنه كتب إليه يف رجل : مروان بن معاوية ويزيد عن محيد عن بكر بن عبد اهللا عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

م مثواي فقيل له قد هلكت قال ما علمت أن اهللا حرم الزنا قيل له مىت عهدك بالنساء فقال البارحة قيل مبن قال أ
   ٣٢فكتب عمر رضي اهللا عنه أن يستحلف ما علم أن اهللا حرم الزنا مث خيلي سبيله 

  باب ما جاء فيمن أتى جارية امرأته

د ثنا حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داو - ١٦٨٤٤
أن امرأة أتت النعمان بن بشري رضي اهللا عنه فقالت إن زوجي وقع على : هشيم عن أيب بشر عن حبيب بن سامل 

جارييت بغري إذين قال النعمان عندي يف هذا قضاء شايف أخذته عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن مل تكوين 
الناس وحيك أبو ولدك يرجم فجاءت فقالت قد كنت أذنت أذنت له رمجته وإن كنت أذنت له جلدته مائة فقال هلا 

له ولكن محلتين الغرية على ما قلت فجلده مائة مل يسمعه أبو بشر عن حبيب إمنا رواه عن خالد بن عرفطة عن 
  حبيب 

بن أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا حممد  - ١٦٨٤٥
جعفر ثنا شعبة عن أيب بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سامل عن النعمان بن بشري عن النيب صلى اهللا عليه و 

يف الرجل يأيت جارية امرأته قال إن كانت أحلتها له جلد مائة وإن مل تكن أحلتها له رمجته ورواه : سلم أنه قال 
  قتادة عن خالد بن عرفطة 

الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا أبان ثنا قتادة  أخربنا أبو علي - ١٦٨٤٦
أن رجال يقال له عبد الرمحن بن حنني وقع على جارية امرأته فرفع إىل : عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سامل 

عليه و سلم إن كانت أحلتها لك  النعمان بن بشري وهو أمري على الكوفة فقال ألقضني بقضية رسول اهللا صلى اهللا
جلدتك مائة وإن مل تكن أحلتها لك رمجتك باحلجارة فوجدوه أحلتها له فجلده مائة قال قتادة كتبت إىل حبيب بن 
سامل فكتب إىل هبذا كذا رواه أبان العطار عن قتادة واختلف فيه على مهام بن حيىي فقيل عنه عن قتادة عن خبيب 

  مل وقيل عنه عن قتادة عن حبيب بن سامل عن خبيب بن يساف بن يساف عن حبيب بن سا



سئل قتادة : أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا األسفاطي ثنا احلوضي ثنا مهام قال  - ١٦٨٤٧
عن رجل وطىء جارية امرأته فحدثنا عن خبيب بن يساف عن حبيب بن سامل أهنا رفعت إىل النعمان بن بشري فقال 

  ألقضني فيها بقضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن كانت أحلتها له جلدته وإن مل تكن أحلتها له رمجته 

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  - ١٦٨٤٨
أن رجال وطىء جارية امرأته فرفع إىل : اف هدبة بن خالد ثنا مهام ثنا قتادة عن حبيب بن سامل عن خبيب بن يس

النعمان بن بشري فذكره كذا وجدهتما يف الكتاب قال أبو عيسى الترمذي سألت حممد بن إمساعيل البخاري عن هذا 
احلديث فقال أنا أتقي هذا احلديث وإمنا رواه قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سامل عن النعمان قال ويروى 

قال كتب إىل حبيب بن سامل قال ورواه أبو بشر عن خالد بن عرفطة أيضا عن حبيب بن سامل قلت ومل  عن قتادة أنه
  يذكر رواية مهام وقد روي يف ذلك حديث آخر أضعف من هذا 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو  - ١٦٨٤٩
بن زيد ثنا عمرو بن دينار عن احلسن عن سلمة بن احملبق أن رجال وقع على جارية امرأته فرفعوا إىل  الربيع ثنا محاد

إن كانت طاوعته فهي له وعليه مثلها وإن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها : النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
بن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن عن سلمة  كذا رواه مجاعة عن احلسن واختلف فيه على قتادة عن احلسن فرواه

  وروي عن شعبة عن قتادة 

كما حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي إمالء أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن  - ١٦٨٥٠
ن احلسن عن احلافظ ثنا علي بن سعيد النسوي وأمحد بن سعيد الدارمي قاال ثنا بكر بن بكار ثنا شعبة ثنا قتادة ع

يف رجل وطىء جارية امرأته فقال إن استكرهها : جون بن قتادة عن سلمة بن احملبق عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  فهي حرة وهلا عليه مثلها وإن كانت طاوعته فهي أمة وهلا عليه مثلها ورواه معمر عن قتادة 

اد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور كما أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي السكري ببغد - ١٦٨٥١
الرمادي ثنا عبد الرزاق ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا عبد 

ه و أن رسول اهللا صلى اهللا علي: الرزاق أنبأ معمر عن قتادة عن احلسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن احملبق 
سلم قضى يف رجل وقع على جارية امرأته ويف رواية الرمادي قضى يف الرجل يصيب جارية امرأته إن استكرهها 
  فهي حرة وعليه لسيدهتا مثلها وإن طاوعته فهي له عليه لسيدهتا مثلها وكذلك رواه سالم بن مسكني عن احلسن 

بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  أخربناه أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن - ١٦٨٥٢
سألت احلسن عن الرجل يقع جبارية امرأته قال حدثين قبيصة بن : القاسم بن سالم بن مسكني حدثين أيب قال 

حريث األنصاري عن سلمة بن حمبق أن رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ال يزال يسافر ويغزو 
رية هلا فقالت تغسل رأسك وختدمك وحتفظ رحلك ومل جتعلها له وأنه طال سفره يف وجهه وإن امرأته بعثت معه جا

ذلك فوقع باجلارية فلما قفل أخربت اجلارية موالهتا بذلك فغارت غرية شديدة وغضبت فأتت رسول اهللا صلى اهللا 
تكرهها فهي عتيقة وعليه عليه و سلم فأخربته بالذي صنع فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن كان اس

مثلها وإن كان أتاها عن طيبة نفس منها ورضى فهي له وعليه مثل مثنها لك ومل يقم فيه حدا قال البخاري فيما 



بلغين عنه حلديث قبيصة هذا أصح يعين من رواية من رواه عن احلسن عن سلمة قال البخاري وال يقول هبذا أحد 
  خ قبيصة بن حريث األنصاري مسع سلمة بن احملبق يف حديثه نظر من أصحابنا وقال البخاري يف التاري

يذكره عن البخاري قال الشيخ : أخربناه أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي قال مسعت بن محاد  - ١٦٨٥٣
خا مبا رمحه اهللا حصول اإلمجاع من فقهاء األمصار بعد التابعني على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسو

  ورد من األخبار يف احلدود 

أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا بن علي بن حبر ثنا حيىي بن حبيب بن  - ١٦٨٥٤
أن هذا كان قبل احلدود قال الشيخ وروينا عن عبد اهللا بن مسعود : عريب ثنا خالد بن احلارث ثنا أشعث قال بلغين 

  ث سلمة بن احملبق وروينا عنه أنه قال استغفر اهللا وال تعد من قوله مثل حدي

وقد أخربنا أبو بكر األردستاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان اجلوهري ثنا علي بن احلسن اهلاليل ثنا  - ١٦٨٥٥
بد ال يدري ما إن بن أم ع: عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن خالد احلذاء عن بن سريين أن عليا رضي اهللا عنه قال 

  حدث بعده لو أتيت به لرمجته 

لو أتيت به لرمجته قال العدين يعين رجال : وعن سفيان عن محاد عن إبراهيم أن عليا رضي اهللا عنه قال  - ١٦٨٥٦
وقع على جارية امرأته قال الشيخ رمحه اهللا قوله إن بن أم عبد يعين بن مسعود ال يدري ما حدث بعده دليل على 

  لى ما أفىت به نسخ ورد ع

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الرمحن بن احلسن األسدي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا  - ١٦٨٥٧
جاءت امرأة إىل علي بن أيب طالب رضي اهللا : شعبة أنبأ سلمة بن كهيل قال مسعت حجية بن عدي الكندي يقول 

علي رضي اهللا عنه إن تكوين صادقة نرجم زوجك وإن تكوين كاذبة عنه فقالت إن زوجي يأيت جارييت فقال هلا 
جنلدك قال فقالت ردوين إىل بييت إىل بييت ورواه شعبة بإسناده وزاد فقالت ردوين إىل أهلي غريي نغرة ومعناه أن 

ألن جوفها يغلي من الغيظ والغرية وقد رواه الشافعي من حديث بن مهدي عن سفيان عن سلمة قال وهبذا نأخذ 
زناه جبارية امرأته مثل زناه بغريها إال أن يكون ممن يعذر باجلهالة ويقول كنت أرى أهنا يل حالل قال الشيخ وقد 

  روى عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مثل هذا بإسناد مرسل جيد 

علي بن عفان ثنا  أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن - ١٦٨٥٨
وهبت امرأة لزوجها جارية فخرج هبا يف سفر فوقع عليها فحبلت : بن منري عن عبيد اهللا يعين بن عمر عن نافع قال 

فبلغ امرأته حبلها فأتت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقالت إين بعثت مع زوجي جبارية ختدمه وتقوم عليه فبلغين 
أرسل إليها عمر رضي اهللا عنه قال ما فعلت اجلارية فالنة أأحبلتها قال نعم قال  أهنا قد حبلت قال فلما قدم الرجل

أأبتعتها قال ال قال فوهبتها لك قال نعم قال فلك بينة على ذلك قال ال فقال لتأتيين بالبينة أو ألرمجنك فقيل للمرأة 
ي اهللا عنه احلد أراه حد القذف إن زوجك يرجم فأتت عمر رضي اهللا عنه فأقرت أهنا وهبتها له فجلدها عمر رض

  قال الشافعي رمحه اهللا فإن كان من أهل اجلهالة وقال كنت أرى أهنا حالل يل فإنا ندرأ عنه احلد وعزرناه 



أخربنا أبو بكر األردستاين أنبأ أبو نصر العراقي أنبأ سفيان اجلوهري ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن  - ١٦٨٥٩
إن : املغرية عن اهليثم بن بدر عن عرقوص الضيب أن امرأة أتت عليا رضي اهللا عنه فقالت الوليد ثنا سفيان عن 

  زوجي أصاب جارييت فقال زوجها صدقت هي وماهلا حل يل فقال علي رضي اهللا عنه اذهب ال تعودن 

محن بن حممد بن وأخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا أبو العباس عبد الر - ١٦٨٦٠
أن عمر بن اخلطاب رضي : محاد ثنا أيب ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن مساك بن الفضل عن عبد الرمحن بن البيلماين 

اهللا عنه رفع إليه رجل وقع على جارية امرأته فجلده مائة ومل يرمجه هذا منقطع وكأنه إن صح ادعى جهالة فعزره 
   ٣٣ومل يرمجه واهللا أعلم 

  صاب ذنبا دون احلد مث تاب وجاء مستفتياباب من أ

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا  - ١٦٨٦١
إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا سليمان التيمي عن أيب عثمان النهدي عن بن مسعود 

أقم الصالة { أن رجال أصاب من امرأة قبلة فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر ذلك له فأنزلت  :رضي اهللا عنه 
قال الرجل يا رسول اهللا إيل هذه } طريف النهار وزلفا من الليل إن احلسنات يذهنب السيئات ذلك ذكرى للذاكرين 

  مسلم عن أيب كامل وغريه عن يزيد قال ملن عمل هبا من أميت رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد وأخرجه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر ثنا أبو عبد اهللا حممد بن نصر ح قال وحدثنا أبو بكر بن  - ١٦٨٦٢
إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة قاال ثنا حيىي بن حيىي أنبأ أبو األحوص عن مساك عن إبراهيم عن علقمة واألسود عن 

يا رسول اهللا إين عاجلت امرأة يف أقصى املدينة وإين : جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال عبد اهللا قال 
أصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فاقض يف ما شئت فقال له عمر رضي اهللا عنه لقد سترك اهللا لو سترت 

فانطلق فأتبعه النيب صلى اهللا عليه و سلم نفسك قال ومل يرد عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم شيئا فقام الرجل 
رجال دعاه فتال عليه هذه اآلية أقم الصالة طريف النهار وزلفى من الليل إن احلسنات يذهنب السيئات ذلك ذكرى 

للذاكرين فقال رجل من القوم يا نيب اهللا هذا له خاصة قال بل للناس كافة رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 
٣٤   

  ا جاء يف حد املماليكباب م

قال اهللا تبارك وتعاىل يف اململوكات فإذا أحصن فإن أتني بفاحشة فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب قال 
الشافعي والنصف ال يكون إال يف اجللد الذي يتبعض فأما الرجم الذي هو قتل فال نصف له قال وقال رسول اهللا 

  حدكم فتبني زناها فليجلدها ومل يقل يرمجها صلى اهللا عليه و سلم إذا زنت أمة أ

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حسني بن حسن وحممد بن إمساعيل قاال ثنا  - ١٦٨٦٣
عيسى بن محاد ثنا الليث عن سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة أنه مسعه يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا 

إذا زنت أمة أحدكم فتبني زناها فليجلدها احلد وال يثرب عليها مث إن زنت فليجلدها احلد وال : يقول  عليه و سلم



يثرب عليها مث إن زنت الثالثة فتبني زناها فليبعها ولو حببل من شعر رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن 
حممد بن إسحاق بن يسار عن سعيد بن أيب يوسف وغريه عن الليث ورواه مسلم عن عيسى بن محاد وكذلك رواه 

سعيد عن أبيه عن أيب هريرة ورواه عبيد اهللا بن عمر وأيوب بن موسى وأسامة بن زيد عن سعيد املقربي عن أيب 
  هريرة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ علي بن حممد بن عقبة ثنا إبراهيم بن أيب العنبس ثنا حممد بن عبيد عن  - ١٦٨٦٤
هللا بن عمر ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى أنبأ احلميدي أنبأ عبيد ا

سفيان ثنا أيوب بن موسى ح وأخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا عبد 
ن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و الوهاب بن عطاء أنبأ أسامة بن زيد الليثي عن سعيد ب

مبعىن حديث الليث أخرجه مسلم يف الصحيح من األوجه اليت ذكرناها وكذلك رواه إمساعيل بن أمية عن : سلم 
  سعيد عن أيب هريرة 

مان أنبأ الشافعي أنبأ أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سلي - ١٦٨٦٥
مالك بن أنس ح وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن 

سفيان ثنا بن قعنب وبن بكري عن مالك عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن أيب هريرة وعن زيد بن خالد 
ليه و سلم سئل عن األمة إذا زنت ومل حتصن قال إن زنت فاجلدوها مث إن زنت أن رسول اهللا صلى اهللا ع: اجلهين 

فاجلدوها مث إن زنت فاجلدوها مث إن زنت فبيعوها ولو بضفري قال بن شهاب ال أدري أبعد الثالثة أو الرابعة قال 
عن القعنيب وغريه والضفري احلبل رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف وغريه عن مالك ورواه مسلم 

وكذلك رواه مجاعة من احلفاظ الثقات عن الزهري يف تنصيصه على جلدها إذا زنت ومل حتصن فيكون جلدها بعد 
إحصاهنا بالنكاح ثابتا بالكتاب وجلدها قبل إحصاهنا بالنكاح ثابتا بالسنة يف قول من زعم أن اإلحصان املذكور 

  فيهن املراد به النكاح 

بو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين العدل أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا أخربنا أ - ١٦٨٦٦
حممد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا مالك عن حيىي بن سعيد أن سليمان بن يسار أخربه أن عبد اهللا بن عياش بن 

تية من قريش فجلدنا والئد من والئد اإلمارة أمرين عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف ف: أيب ربيعة املخزومي قال 
  مخسني مخسني يف الزنا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة ثنا علي بن  - ١٦٨٦٧
: عليه و سلم قادم أنبأ عبد السالم عن السدي عن عبد خري عن علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

  إذا زنت إماؤكم فأقيموا عليهن احلدود أحصن أو مل حيصن 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ح وأنبا أبو احلسن  - ١٦٨٦٨
أبو داود ثنا علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا 

خطب علي رضي اهللا عنه فقال يا أيها : زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن السلمي قال 
الناس أقيموا احلدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن مل حيصن فإن أمة لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زنت 



ت إن أنا جلدهتا أن متوت فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمرين أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بالنفاس فخشي
فأخربته قال أحسنت لفظ حديث يونس ويف رواية املقدمي فخشيت إن أنا جلدهتا أن أقتلها فذكرت ذلك للنيب 

  صلى اهللا عليه و سلم فقال أحسنت رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن أيب بكر املقدمي 

حلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ أخربنا أبو حازم ا - ١٦٨٦٩
أتيت عليا رضي اهللا عنه فقلت له إنه أصاب فاحشة فأقم عليه احلد قال : أبو مالك األشجعي عن أيب حبيبة قال 

ل اضربه حىت يقول لك أمسك فرددين أربع مرات مث قال يا قنرب قم إليه فاضربه مائة سوط فقلت إين مملوك قا
  فضربه مخسني سوطا قال الشافعي رمحه اهللا وإحصان األمة إسالمها استدالال بالسنة وإمجاع أكثر أهل العلم 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا  - ١٦٨٧٠
ام بن احلارث عن عمرو بن شرحبيل أن معقل بن مقرن أتى عبد اهللا بن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مه

عبدي سرق من عبدي قباء قال مالك سرق بعضه يف بعض قال أظنه ذكر أميت زنت قال فاجلدها : مسعود فقال 
  قال إهنا مل حتصن قال إسالمها إحصاهنا ورواه أيضا محاد بن زيد عن منصور وقال إحصاهنا إسالمها 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل اهلروي أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن  - ١٦٨٧١
شهدت أنس بن مالك : منصور ثنا هشيم أنبأ داود هو بن أيب هند قال حدثين مثامة بن عبد اهللا بن أنس قال 

  يضرب إماءه احلد إذا زنني تزوجن أو مل يتزوجن 

: صر أنبأ أبو منصور أنبأ أمحد ثنا سعيد ثنا أبو عوانة عن إمساعيل بن سامل عن الشعيب قال وأخربنا أبو ن - ١٦٨٧٢
إحصان األمة دخوهلا يف اإلسالم وإقرارها إذا دخلت يف اإلسالم وأقرت به مث زنت فعليها جلد مخسني قال وحدثنا 

أسلمن وكان جماهد يقرأ فإذا أحصن يقول سعيد ثنا هشيم أنبأ مغرية عن إبراهيم أنه كان يقرأ فإذا أحصن قال إذا 
إذا تزوجن فإذا مل تتزوج األمة فال حد عليها قال وحدثنا سعيد ثنا سفيان عن عمرو عن جماهد قال قال بن عباس 

ليس على األمة حد حىت حتصن قال وحدثنا سعيد ثنا هشيم أنبأ حصني عن عكرمة عن بن عباس أنه كان يقرأ فإذا 
كذا كان يقول بن عباس وإمنا تركنا قوله مبا مضى من السنة الصحيحة وأقاويل األئمة وباهللا  أحصن قال إذا تزوجن

   ٣٥التوفيق 

  باب ما جاء يف نفي الرقيق

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن  - ١٦٨٧٣
رقيق اخلمس وإنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع هبا فجلدها عمر ونفاه ومل أن عبدا كان يقوم على : نافع 

جيلد الوليدة ألنه استكرهها وروى أبو بكر بن املنذر صاحب اخلالفيات عن عبد اهللا بن عمر أنه حد مملوكة له يف 
لد بغت قال تضرب وال نفي الزنا ونفاها إىل فدك وروينا عن محاد عن إبراهيم أن عليا رضي اهللا عنه قال يف أم و

عليها وعن محاد عن إبراهيم أن بن مسعود رضي اهللا عنه قال تضرب وتنفى وكالمها منقطع وروي عن علي كما 
  روي عن بن مسعود واهللا أعلم 



أخربنا أبو احلسن الرفاء أنبأ عثمان بن حممد بن بشر ثنا إمساعيل القاضي ثنا بن أيب أويس ثنا بن أيب  - ١٦٨٧٤
كانوا يقولون إذا زىن العبد أو األمة فعلى كل واحد منهما فعل ذلك : اد عن أبيه عن الفقهاء من أهل املدينة الزن

جلد مخسني وال تغريب على مملوك وكانوا يقولون من أصاب حدا وهو مملوك فلم يقم عليه حىت عتق فعليه حد 
   ٣٦اململوك 

  باب حد الرجل أمته إذا زنت

بد اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى ثنا حممد بن عمرو احلرشي وجعفر بن حممد وإبراهيم بن أخربنا أبو ع - ١٦٨٧٥
علي وموسى بن حممد قالوا ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن أيب 

ل إن زنت فاجلدوها مث إن زنت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن األمة إذا زنت ومل حتصن قا: هريرة 
  فاجلدوها مث إن زنت فاجلدوها مث بيعوها ولو بضفري قال بن شهاب ال أدري بعد الثالثة أو الرابعة 

: وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن مسلمة عن مالك  - ١٦٨٧٦
 هريرة وزيد بن خالد اجلهين زاد قال مث إن زنت فبيعوها ولو بضفري قال بن فذكره بإسناده مثله إال أنه قال عن أيب

شهاب ال أدري يف الثالثة أو الرابعة والضفري احلبل رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل عن مالك ورواه مسلم 
الك بإسناده عنهما عن القعنيب وحيىي بن حيىي إال أنه مل يذكر زيدا يف حديثهما وأخرجه من حديث بن وهب عن م

  مجيعا وكذلك رواه صاحل بن كيسان ومعمر بن راشد عن الزهري ورواه بن عيينة كما 

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي إمالء أنبأ حاجب بن أمحد ثنا عبد الرحيم بن منيب ثنا  - ١٦٨٧٧
قال الشافعي أنبأ بن عيينة ح وأخربنا : ع قال سفيان ح وأنبأ أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربي

أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا احلميدي ثنا سفيان 
اهللا  ثنا الزهري أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن أيب هريرة وزيد بن خالد اجلهين وشبل قالوا كنا عند رسول

صلى اهللا عليه و سلم فسئل عن األمة تزين بنحوه وقال يف الثالثة أو الرابعة قال يعقوب معمر يقول عن زيد وأيب 
هريرة وبن عيينة يقول شبل بن معبد وهو وهم قال الشيخ رمحه اهللا أخرجه البخاري يف الصحيح عن مالك بن 

  إمساعيل عن بن عيينة دون ذكر شبل 

ث شبل كما أخربنا حممد بن احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن وإمنا حدي - ١٦٨٧٨
سفيان ثنا أبو صاحل وبن بكري قاال ثنا الليث حدثين عقيل عن بن شهاب أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن 

إذا زنت : عليه و سلم أنه قال للوليدة شبل بن خليد املزين عن مالك بن عبد اهللا األوسي عن رسول اهللا صلى اهللا 
فاجلدوها مث إذا زنت فاجلدوها مث إذا زنت فاجلدوها مث إذا زنت فبيعوها ولو بضفري والضفري احلبل كذا رواه 

يعقوب عنهما ورواه البخاري يف التاريخ عن عبد اهللا عن الليث هكذا وعن بن بكري عن الليث فقال عن عبد اهللا 
ذلك قاله الزبيدي وبن أخي بن شهاب عن الزهري ورواه يونس بن يزيد عن الزهري فقال بن مالك األوسي وك

شبل بن حامد قال البخاري خليد أشبه حامد ال يصح عندي قال ويف إحدى الروايتني عنه عبد اهللا بن مالك وقال 
قد ثبت ذلك من وجه آخر يف األخرى مالك بن عبد اهللا ويف حديث عبيد اهللا عن أيب هريرة وزيد بن خالد كفاية و

  عن أيب هريرة 



أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٦٨٧٩
يعقوب أنبأ الربيع قال قال الشافعي أنبأ سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة أن النيب 

إذا زنت أمة أحدكم فتبني زناها فليجلدها احلد وال يثرب عليها مث إن عادت فزنت : و سلم قال صلى اهللا عليه 
فتبني زناها فليجلدها احلد وال يثرب عليها مث إن عادت فزنت فتبني زناها فليبعها ولو بضفري من شعر يعين احلبل 

  أخرجه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن سفيان 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٦٨٨٠
احلسن بن علي بن عفان ثنا حممد بن عبيد عن عبيد اهللا بن عمر عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة أن 

ليجلدها وال يعريها فإن عادت فليجلدها وال يعريها إذا زنت أمة أحدكم ف: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  فإن عادت يف الرابعة فليبعها ولو حببل من شعر أو ضفري من شعر أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث عبيد اهللا 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا  - ١٦٨٨١
: ىي بن آدم ثنا إسرائيل عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن قال خطبنا علي رضي اهللا عنه فقال حي

أيها الناس أميا عبد وأمة فجرا فأقيموا عليهما احلد وإن زنيا فاجلدومها احلد مث قال إن خادما لرسول اهللا صلى اهللا 
حديثه عهد بنفاسها فخشيت أن أقتلها فقال أحسنت اتركها  عليه و سلم ولدت من الزنا فبعثين ألجلدها فوجدهتا

  حىت متاثل رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن الزعفراين ثنا عفان ثنا أبو  - ١٦٨٨٢
ي رضي اهللا عنه قال أخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم بأمة األحوص ثنا عبد األعلى بن عامر عن أيب مجيلة عن عل

فجرت فقال أقم عليها احلد فانطلقت فوجدهتا مل جتف من دمائها فرجعت فقال أفرغت فقلت وجدهتا مل جتف من 
ا دمائها قال فإذا جفت من دمائها فأقم عليها احلد قال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقيموا احلدود على م

  : ملكت أميانكم 

قال وحدثنا احلسن ثنا علي ثنا شريك عن عبد األعلى وعبد اهللا بن أيب مجيلة عن أيب مجيلة عن علي  - ١٦٨٨٣
ولدت أمة لبعض أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أقم : رضي اهللا عنه قال 

  ى عن الثوري عن عبد األعلى عليها احلد فذكر حنوه وروينا فيما مض

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ١٦٨٨٤
أن فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : الشافعي أنبأ سفيان عن عمرو بن دينار عن احلسن بن حممد بن علي 

  سلم حدت جارية هلا زنت 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن  - ١٦٨٨٥
كان إذا زىن مملوكه أمر بعض : أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن مثامة بن أنس أن أنس بن مالك 

  بنيه فأقام عليه احلد 



ه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو األزهر ثنا روح بن عبادة ثنا بن جريج أخربين بن أيب أخربنا أبو طاهر الفقي - ١٦٨٨٦
أنه حد جارية له زنت فقال للذي جيلدها أسفل رجليها خفف قال : مليكة عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه 

أقتلها والرواية عن عبد اهللا بن عمر يف قال أنا } وال تأخذكم هبما رأفة يف دين اهللا { فقلنا أين قول اهللا عز و جل 
قطعه عبدا له سرق مذكورة يف قطع اآلبق إذا سرق قال الشافعي رمحه اهللا وكان األنصار ومن بعدهم حيدون 

  إماءهم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا حيىي بن حممد ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة  - ١٦٨٨٧
إذا زنت األمة مل جتلد احلد ما مل تزوج فسألت عبد الرمحن بن : عمرو بن مرة قال مسعت سعيد بن جبري يقول عن 

أيب ليلى فقال أدركت بقايا األنصار وهم يضربون الوليدة من والئدهم يف جمالسهم إذا زنت قال الشافعي وبن 
ته قال الشيخ رمحه اهللا قد مضت الرواية فيه عن بن مسعود رضي اهللا عنه يأمر به وأبو برزة رضي اهللا عنه حيد وليد

  مسعود 

وأنبأين أبو عبد اهللا احلافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا عباد  - ١٦٨٨٨
  شهدت أبا برزة ضرب أمة له فجرت : بن العوام عن أشعث عن أبيه قال 

أنه حد : ن سفيان عن أيب الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد رضي اهللا عنه قال وحدثنا أبو بكر ع - ١٦٨٨٩
  جارية له 

أخربنا أبو احلسن الرفاء أنبأ عثمان بن حممد بن بشر ثنا إمساعيل القاضي ثنا بن أيب أويس ثنا بن أيب  - ١٦٨٩٠
ون ال ينبغي ألحد أن يقيم شيئا من كانوا يقول: الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إىل قوهلم من أهل املدينة 

   ٣٧احلدود دون السلطان إال أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبدة وأمته 

  باب ما جاء يف حد الذميني

ومن قال أن اإلمام خمري يف احلكم بينهم وإن حكم حكم مبا أنزل اهللا عز و جل ومن قال عليه أن حيكم بينهم وليس 
فإن جاؤوك فاحكم { اهللا قال اهللا عز و جل لنبيه صلى اهللا عليه و سلم يف أهل الكتاب  له اخليار قال الشافعي رمحه

ففي هذه اآلية بيان واهللا أعلم أن اهللا جعل لنبيه صلى اهللا عليه و سلم اخليار يف احلكم } بينهم أو أعرض عنهم 
أرضي من أهل العلم يقول يف بينهم أو يعرض عنهم وجعل عليه إن حكم أن حيكم بينهم بالقسط قال ومسعت من 

  إن حكمت ال عزما أن حتكم } وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا { قول اهللا عز و جل 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو  - ١٦٨٩١
ع أهل الكتاب إىل حكام املسلمني إن شاء حكم بينهم وإن شاء إذا ارتف: عوانة عن مغرية عن إبراهيم والشعيب قاال 

  أعرض عنهم فإن حكم حكم مبا أنزل اهللا عز و جل 

وأخربنا أبو نصر أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ العوام  - ١٦٨٩٢
  الرجم يف قوله فاحكم بينهم بالقسط قال ب: عن إبراهيم التيمي 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة عن أيب أسامة  - ١٦٨٩٣
خلوا بني أهل الكتاب وبني حكامهم فإن ارتفعوا إليكم فأقيموا : عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن قال 

  عليهم ما يف كتابكم 

احلسني حممد بن احلسني القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا أبو عوف عبد أخربنا أبو  - ١٦٨٩٤
الرمحن بن مرزوق ثنا أمحد بن يونس ثنا زهري ح وأخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو 

معاوية عن موسى بن عقبة عن نافع  احلسن علي بن حممد املصري ثنا حيىي بن أيوب ثنا عمرو بن خالد ثنا زهري بن
أن اليهود جاؤوا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم برجل منهم وامرأة زنيا فقال كيف تعملون مبن زىن : عن بن عمر 

منكم قالوا نضرهبما وحنممهما بأيدينا فقال ما جتدون يف التوراة قالوا ال جند فيها شيئا فقال عبد اهللا بن سالم كذبت 
ة الرجم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقني فجاؤوا بالتوراة فوضع مدراسها الذي يدرسها كفه على يف التورا

آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها وال يقرأ آية الرجم فضرب عبد اهللا بن سالم يده فقال ما هذا قال 
قريبا من حيث توضع اجلنائز قال عبد اهللا فرأيت  هي آية الرجم فأمر هبما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرمجا

صاحبها حيين عليها يقيها احلجارة رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن يونس عن زهري وأخرجه البخاري من وجه 
  آخر عن موسى بن عقبة 

ثنا أمحد بن عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ١٦٨٩٥
مر على النيب صلى اهللا عليه و : اجلبار ثنا أبو معاوية عن األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن الرباء بن عازب قال 

سلم بيهودي حممم جمذوم فدعاهم فقال هلم هكذا جتدون حد الزاين يف كتابكم قالوا نعم فدعا رجال من علمائهم 
ى موسى هكذا جتدون حد الزاين يف كتابكم فقال اللهم ال ولوال إنك فقال أنشدك اهللا الذي أنزل التوراة عل

نشدتين هبذا مل أخربك جند حد الزاين يف كتابنا الرجم ولكنه كثر يف أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا 
عنا على أخذنا الضعيف أقمنا عليه احلد فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والضعيف فاجتم

التحميم واجللد مكان الرجم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم إين أول من أحيا أمرا إذ أماتوه فأمر به 
يقولون إن أوتيتم { إىل قوله } يا أيها الرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر { فرجم فأنزل اهللا عز و جل 

ومن { كم بالتحميم واجللد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا إىل قوله يقولون ائتوا حممدا فإن أفتا} هذا فخذوه 
ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الظاملون { قال يف اليهود إىل قوله } مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون 

يف الكفار كلها رواه مسلم يف  قال} ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون { قال يف اليهود قال قوله } 
  الصحيح عن حيىي بن حيىي عن أيب معاوية 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ١٦٨٩٦
عيد بن املسيب أن اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال حدثين الزهري قال مسعت رجال من مزينة حيدث س

أن أحبار يهود اجتمعوا يف بيت املدراس حني قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة وقد : أبا هريرة حدثهم 
زىن منهم رجل بعد إحصانه بامرأة من اليهود قد أحصنت فقال انطلقوا هبذا الرجل وهبذه املرأة إىل حممد فسلوه 

ما فإن عمل بعملكم فيهما من التجبية وهو اجللد حببل من ليف مطلي بقار مث كيف احلكم فيهما وولوه احلكم عليه
يسود وجوههما مث حيمالن على محارين وحيول وجوههما من قبل إىل دبر احلمار فاتبعوه وصدقوه فإمنا هو ملك وإن 



رجل قد زىن بعد هو حكم فيهما بالرجم فاحذروا على ما يف أيديكم أن يسلبكموه فأتوه فقالوا يا حممد هذا ال
إحصانه بامرأة قد أحصنت فاحكم فيهما فقد وليناك احلكم فيهما فمشى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت أتى 

أحبارهم يف بيت املدراس فقال يا معشر يهود أخرجوا إيل أعلمكم فأخرجوا إليه عبد اهللا بن صوريا األعور وقد 
ذ مع بن صوريا أبا ياسر بن أخطب ووهب بن يهوذا فقالوا هؤالء روى بعض بين قريظة أهنم أخرجوا إليه يومئ

علماؤنا فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني خطل أمرهم إىل أن قالوا البن صوريا هذا أعلم من بقي 
اهللا صلى  بالتوراة فخال به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان غالما شابا من أحدثهم سنا فألظ به املسألة رسول

اهللا عليه و سلم يقول له يا بن صوريا أنشدك اهللا وأذكرك أيامه عند بين إسرائيل هل تعلم أن اهللا حكم فيمن زىن 
بعد إحصانه بالرجم يف التوراة فقال اللهم نعم إما واهللا يا أبا القاسم إهنم ليعرفون أنك نيب مرسل ولكنهم 

لم فأمر هبما فرمجا عند باب مسجده يف بين غنم بن مالك بن النجار حيسدونك فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
{ إىل قوله } يا أيها الرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر { مث كفر بعد ذلك بن صوريا فأنزل اهللا عز و جل 

حتريف احلكم عن يعين الذين مل يأتوه وبعثوا وختلفوا وأمروهم مبا أمروهم به من } مساعون لقوم آخرين مل يأتوك 
{ أي الرجم } حيرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه للتجبية وإن مل تؤتوه { مواضعه قال 

  إىل آخر القصة } فاحذروا 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد العزيز بن حيىي أبو األصبغ  - ١٦٨٩٧
حممد بن سلمة عن حممد بن إسحاق عن الزهري قال مسعت رجال من مزينة حيدث سعيد بن املسيب  احلراين حدثين

زىن رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حني قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة وقد : عن أيب هريرة قال 
بل مطلي بقار حيمل على محار ووجهه كان الرجم مكتوبا عليهم يف التوراة فتركوه وأخذوا بالتجبية يضرب مائة حب

مما يلي دبر احلمار فاجتمع أحبار من أحبارهم فبعثوا قوما آخرين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا سلوه 
فإن { عن حد الزاين قال وساق احلديث قال فيه قال ومل يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم فخري يف ذلك قوله 

  } م أو أعرض عنهم جاؤوك فاحكم بينه

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي قال وكيع عن سفيان  - ١٦٨٩٨
أن حممد بن أيب بكر كتب إىل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يسأله عن : الثوري عن مساك عن قابوس بن خمارق 
احلد على املسلم وأدفع النصرانية إىل أهل دينها قال الشافعي فإن كان هذا مسلم زىن بنصرانية فكتب إليه أن أقم 

  ثابتا عندك فهو يدلك على أن اإلمام خمري يف أن حيكم بينهم أو يترك احلكم عليهم فعورض حبديث جبالة 

صر ثنا سفيان وهو ما أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن ن - ١٦٨٩٩
كنت كاتبا جلزي بن معاوية عم األحنف بن قيس فأتانا كتاب عمر رضي اهللا عنه قبل : عن عمرو مسع جبالة يقول 

موته بسنة اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بني كل ذي حمرم من اجملوس واهنوهم عن الزمزمة فقتلنا ثالثة سواحر 
 عز و جل وصنع طعاما كثريا وعرض السيف على فخذه ودعا اجملوس وجعلنا نفرق بني املرأة وحرميها يف كتاب اهللا

فألقوا وقر بغل أو بغلني من فضة فأكلوا بغري زمزمة ومل يكن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قبل اجلزية من اجملوس 
  حىت شهد عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أخذها من جموس هجر 



قال الشافعي فقلت له جبالة رجل جمهول وليس : أخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الربيع قال  - ١٦٩٠٠
باملشهور ولسنا حنتج برواية جمهول وال نعرف أن جزي بن معاوية كان عامال لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مث 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلكم بينهم ساق الكالم عليه إىل أن قال وال نعلم أحدا من أهل العلم روى عن رس
إال يف املوادعني اللذين رمجا وال نعلم عن أحد من أصحابه بعده إال ما روى جبالة مبا يوافق حكم اإلسالم ومساك بن 
ا حرب عن علي رضي اهللا عنه مما يوافق قولنا يف أنه ليس لإلمام أن حيكم إال أن يشاء وهاتان الروايتان وإن مل ختالفن

غري معروفتني عندنا وحنن نرجو أن ال نكون ممن تدعوه احلجة على من خالفه إىل قبول خرب من ال يثبت خربه 
مبعرفته عنده كذا قال الشافعي رمحه اهللا يف كتاب احلدود ونص يف كتاب اجلزية على أن ليس لإلمام اخليار يف أحد 

اهللا وعليه أن يقيمه واحتج بقول اهللا عز و جل حىت يعطوا  من املعاهدين الذين جيري عليهم احلكم إذا جاؤوه يف حد
اجلزية عن يد وهم صاغرون قال فكان الصغار واهللا أعلم أن جيري عليهم حكم اإلسالم وذكر يف هذا الكتاب 
حديث جبالة يف اجلزية وقال حديث جبالة متصل ثابت ألنه أدرك عمر رضي اهللا عنه وكان رجال يف زمانه كاتبا 

وكأن الشافعي رمحه اهللا مل يقف على حال جبالة بن عبد ويقال بن عبدة حني صنف كتاب احلدود مث وقف  لعماله
عليه حني صنف كتاب اجلزية إن كان صنفه بعده وحديث جبالة أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم فتركه مسلم 

نة وحديث علي رضي اهللا عنه مرسل وأخرجه البخاري يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا املديين عن سفيان بن عيي
وقابوس بن خمارق غري حمتج به واهللا أعلم قال الشافعي رمحه اهللا يف القدمي يف كتاب القضاء وقد زعم بعض احملدثني 

  عن عوف األعرايب عن احلسن 

ن نصر ثنا وإمنا أعين ما أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان ب - ١٦٩٠١
كتب عمر بن عبد العزيز إىل عدي بن أرطأة أما بعد فسل احلسن بن أيب : إسحاق األزرق عن عوف األعرايب قال 

احلسن ما منع من قبلنا من األئمة أن حيولوا بني اجملوس وبني ما جيمعون من النساء الاليت ال جيمعهن أحد من أهل 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد قبل من جموس أهل البحرين امللل غريهم قال فسأل عدي احلسن فأخربه أن 

اجلزية وأقرهم على جموسيتهم وعامل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على البحرين العالء بن احلضرمي وأقرهم أبو 
عثمان  بكر رضي اهللا عنه بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأقرهم عمر بعد أيب بكر رضي اهللا عنهما وأقرهم

رضي اهللا عنه قال الشيخ رمحه اهللا وهذا األثر إمنا يدل على أهنم يتركون وأمرهم فيما بينهما ما مل يتحاكموا إلينا 
فإذا ترافعوا إلينا يف حكم حكمنا بينهم مبا أنزل اهللا عز و جل وقد روي عن بن عباس رضي اهللا عنه ما دل على أن 

  آية التخيري يف احلكم صارت منسوخة 

حدثنا اإلمام أبو الطيب سهل بن حممد بن سليمان الصعلوكي إمالء وأبو عبد اهللا احلافظ وغريه قالوا  - ١٦٩٠٢
أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن 

{ ا من هذه السورة يعين املائدة آية القالئد وقوله آيتان نسخت: حسني عن احلكم عن جماهد عن بن عباس قال 
قال فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خمريا إن شاء حكم بينهم وإن شاء } فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 

قال فأمر النيب } وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا وال تتبع أهواءهم { أعرض عنهم فردهم إىل حكامهم قال مث نزلت 
   عليه و سلم أن حيكم بينهم مبا يف كتابنا ورواه أيضا عطية العويف عن بن عباس يف احلكم وهو قول عكرمة صلى اهللا



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو حذيفة عن  - ١٦٩٠٣
وأن { قال نسختها هذه اآلية } عرض عنهم فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أ{ : سفيان عن السدي عن عكرمة 

باب احلكم بينهم إذا حكم مبا أنزل اهللا على نبيه حممد صلى اهللا  ٣٨} احكم بينهم مبا أنزل اهللا وال تتبع أهواءهم 
وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس  - ١٦٩٠٤عليه و سلم دون ما يف كتبهم بدليل اآليات اليت كتبناها 

بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن حممد 
كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل اهللا على نبيه صلى اهللا عليه : عتبة عن بن عباس أنه قال 

 يف كتابه أهنم حرفوا كتاب اهللا وبدلوا وكتبوا كتابا و سلم أحدث األخبار تقرءونه حمضا مل يشب أمل خيربكم اهللا
ال ينهاكم العلم الذي جاءكم عن مسألتهم واهللا ما رأينا } هذا من عند اهللا ليشتروا به مثنا قليال { بأيديهم فقالوا 

  بن سعد رجال منهم قط يسألكم عما أنزل اهللا إليكم رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل عن إبراهيم 

  مجاع أبواب القذف

 )٣٩   

  باب ما جاء يف حترمي القذف قال اهللا جل ثناؤه إن الذين يرمون احملصنات

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب  - ١٦٩٠٥الغافالت املؤمنات لعنوا يف الدنيا واآلخرة وهلم عذاب عظيم 
دان النيسابوري ثنا احلسن بن علي بن زياد ثنا عبد اخلوارزمي احلافظ ببغداد ثنا أبو العباس حممد بن أمحد بن مح

العزيز بن عبد اهللا األويسي ثنا سليمان بن بالل عن ثور بن زيد عن أيب الغيث عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى 
اليت  اجتنبوا السبع املوبقات قالوا يا رسول اهللا وما هن قال الشرك باهللا والسحر وقتل النفس: اهللا عليه و سلم قال 

حرم اهللا إال باحلق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتويل يوم الزحف وقذف الغافالت املؤمنات ويف رواية غريه 
وقذف احملصنات املؤمنات الغافالت رواه البخاري يف الصحيح عن عبد العزيز األويسي وأخرجه مسلم من وجه 

  آخر عن سليمان بن بالل 

حلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق إمالء أنبأ أبو املثىن وحممد بن عيسى بن السكن أخربنا أبو عبد اهللا ا - ١٦٩٠٦
وهشام بن علي قالوا ثنا عبد اهللا بن مسلمة القعنيب ثنا داود بن قيس عن أيب سعيد موىل عامر بن كريز عن أيب 

 تدابروا وال يبع بعضكم ال حتاسدوا وال تباغضوا وال تناجشوا وال: هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
على بيع بعض وكونوا عباد اهللا إخوانا املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله وال حيقره التقوى ههنا يشري إىل 

صدره ثالث مرات حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم كل املسلم على املسلم حرام دمه وما له وعرضه 
   ٤٠رواه مسلم يف الصحيح عن القعنيب 

  باب ما جاء يف حترمي قذف اململوكني وإن مل يوجب احلد الكامل يف حكم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري  - ١٦٩٠٧الدنيا 
اعيلي أنبأ أبو يعلى أنبأ ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأ فضيل بن غزوان ح وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمس



أبو خيثمة ثنا إسحاق بن يوسف عن فضيل بن غزوان عن بن أيب نعم عن أيب هريرة مسعت نيب التوبة أبا القاسم 
أميا رجل قذف مملوكه وهو بريء مما قال أقيم عليه احلد يوم القيامة إال أن يكون كما : صلى اهللا عليه و سلم يقول 

 ٤١اه مسلم يف الصحيح عن أيب خيثمة وأخرجه البخاري من وجه آخر عن فضيل قال له لفظ حديث إسحاق رو
والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم { باب ما جاء يف حد قذف احملصنات قال اهللا جل ثناؤه 

اهللا احلافظ وأبو بكر أخربنا أبو عبد  - ١٦٩٠٨} مثانني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون 
أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن 

إسحاق قال حدثين عبد اهللا بن أيب بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرمحن بن أسعد بن زرارة عن عائشة 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم القصة اليت نزل هبا عذري على الناس نزل رسول ملا تال : رضي اهللا عنها أهنا قالت 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمر برجلني وامرأة ممن كان باء بالفاحشة يف عائشة فجلدوا احلد قال وكان رماها عبد 
صفوان بن املعطل اهللا بن أيب مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت ومحنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش رموها ب

  السلمي وكذلك رواه حممد بن أيب عدي عن حممد بن إسحاق 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا النفيلي ثنا حممد بن سلمة عن حممد  - ١٦٩٠٩
ا حدهم حسان بن هبذا احلديث مل يذكر عائشة قال فأمر برجلني وامرأة ممن تكلم بالفاحشة فضربو: بن إسحاق 

  ثابت ومسطح بن أثاثة قال أبو داود قال النفيلي ويقولون املرأة محنة بنت جحش 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ علي بن الفضل بن حممد بن عقيل ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو  - ١٦٩١٠
حاب اإلفك جلدوا احلد وال نعلم ذلك إن أص: الربيع ثنا فليح بن سليمان قال ومسعت ناسا من أهل العلم يقولون 

  فشا 

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا علي بن املديين ثنا هشام بن  - ١٦٩١١
بينا : يوسف ثنا القاسم بن أخي خالد عن خالد بن عبد الرمحن عن سعيد بن املسيب أنه مسع بن عباس يقول 

 عليه و سلم خيطب الناس أتاه رجل من بين ليث بن بكر فذكر احلديث يف إقراره بالزنا بامرأة رسول اهللا صلى اهللا
وإنكارها وجلده مائة ومل يكن تزوج قال فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم من شهودك إنك خبثت هبا فإنه تنكر فإن 

  مايل شهداء فأمر به فجلد حد الفرية مثانني  كان لك شهداء جلدهتا وإال جلدتك حد الفرية فقال يا رسول اهللا واهللا

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا بن قتيبة ثنا هشام بن عمار ثنا مسلم بن خالد الزجني  - ١٦٩١٢
إنه زىن : ثنا عباد بن إسحاق عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  ة امرأة مساها فبعث النيب صلى اهللا عليه و سلم إليها فأنكرت فرمجه وتركها بفالن

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا سفيان  - ١٦٩١٣
بين احلد قال يعقوب سلمة قلت لرجل يا فاعل بأمه فقدمين إىل أيب هريرة فضر: عن سلمة بن اجملنون احلنفي قال 

  يكىن بأيب عيثمة من بين شيبان وقال شعبة عن أيب ميمونة قال قدمت املدينة 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا العباس حممد بن يعقوب يقول مسعت العباس بن حممد يقول  - ١٦٩١٤
دينة فنزلت عن راحليت فعقلتها فدخلت قدمت امل: ثنا عثمان بن عمر بن فارس أنبأ شعبة عن أيب ميمونة قال 

املسجد فجاء رجل فحل عقاهلا فقلت له يا فاعل بأمه قال فقدمين إىل أيب هريرة فضربين مثانني سوطا قال فأنشأت 
أقول أال لو تروين يوم أضرب قائما مثانني سوطا إنين لصبور قال يعقوب وقال شريك عن سلمة بن اجملنون وقال 

  عن شيخ من بين شيبان يقال له أبو عيثمة قال فرفعين إىل أيب هريرة بالبحرين  الفريايب عن سفيان

أخربنا أبو احلسن الرفاء أنبأ عثمان بن حممد بن بشر ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا بن أيب أويس ثنا بن أيب  - ١٦٩١٥
   ٤٢جلد احلد  من قال للرجل يا لوطي: الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل املدينة كانوا يقولون 

  باب العبد يقذف حرا

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين العدل ثنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا  - ١٦٩١٦
حممد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا مالك عن بن أيب الزناد أنه قال جلد عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا عبدا يف 

قال أبو الزناد فسألت عبد اهللا بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال أدركت عمر بن اخلطاب وعثمان بن فرية مثانني 
  ما رأيت أحدا جلد عبدا يف فرية أكثر من أربعني : عفان رضي اهللا عنهما واخللفاء هلم جرا 

لقد أدركت : عة قال ورواه الثوري عن عبد اهللا بن ذكوان أيب الزناد حدثين عبد اهللا بن عامر بن ربي - ١٦٩١٧
أبا بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم ومن بعدهم من اخللفاء فلم أرهم يضربون اململوك يف القذف إال أربعني 

أخربناه أبو بكر األردستاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان اجلوهري ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا 
فر عن أبيه أن عليا رضي اهللا عنه كان ال يضرب اململوك إذا قذف حرا إال أربعني سفيان فذكره وعن سفيان ثنا جع

٤٣   

  باب من قال ال حد إال يف القذف الصريح

استدالال مبا أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق  - ١٦٩١٨
األسفاطي ثنا إمساعيل هو بن أيب أويس عن مالك عن بن شهاب عن سعيد  القاضي ثنا بن أيب أويس ح قال وحدثنا

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جاءه أعرايب فقال إن امرأيت ولدت غالما أسود قال : بن املسيب عن أيب هريرة 
عرق نزعه قال  هل لك من إبل قال نعم قال ما ألواهنا قال محر قال هل فيها أورق قال نعم قال مم ذاك قال ذاك

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلعل ابنك نزعه عرق لفظ حديث األسفاطي رواه البخاري يف الصحيح عن 
  إمساعيل بن أيب أويس 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق إمالء أنبأ بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا  - ١٦٩١٩
ملسيب عن أيب هريرة قال جاء أعرايب من بين فزارة إىل نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال الزهري أخربين سعيد بن ا

يا رسول اهللا إن امرأيت ولدت غالما أسود فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم فهل لك من إبل فقال نعم قال ما : 
ال إن فيها لورقا قال فإين أتاها ذلك قال ألواهنا قال محر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهل فيها من أورق ق



لعله عرق نزعها قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولعل عرقا نزعه رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة ومجاعة عن 
  سفيان وسائر طرقه قد مضت يف كتاب اللعان 

ا هارون بن معروف ثنا سفيان عن أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو يعلى ثن - ١٦٩٢٠
أال تعجبون كيف يصرف اهللا عين : أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  لعن قريش وشتمهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا حممد رواه البخاري يف الصحيح عن علي عن سفيان 

 بن يوسف األصبهاين رمحه اهللا أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر أخربنا أبو حممد عبد اهللا - ١٦٩٢١
ال جلد إال يف اثنتني أن يقذف : ثنا سفيان عن املسعودي عن القاسم بن عبد الرمحن قال قال عبد اهللا بن مسعود 

  حمصنة أو ينفي رجال من أبيه 

ما : ا سفيان عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد قال وأخربنا عبد اهللا أنبأ أبو سعيد ثنا سعدان ثن - ١٦٩٢٢
   ٤٤كنا نرى اجللد إال يف القذف البني والنفي البني 

  باب من حد يف التعريض

أخربنا أبو نصر بن قتادة والفقيه أبو احلسن بن أيب املعروف قاال أنبأ أبو عمرو بن جنيد السلمي أنبأ أبو  - ١٦٩٢٣
أن عمر رضي اهللا عنه كان يضرب يف :  ذئب عن بن شهاب عن سامل عن بن عمر مسلم ثنا أبو عاصم عن بن أيب

  التعريض احلد 

وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن حممد  - ١٦٩٢٤
يف زمن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  أن رجلني استبا: بن عبد الرمحن أيب الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرمحن 

فقال أحدمها لآلخر ما أيب بزان وال أمي بزانية فاستشار يف ذلك عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال قائل مدح أباه 
وأمه وقال آخرون كان ألبيه وأمه مدح سوى هذا نرى أن جتلده احلد فجلده عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه احلد 

   ٤٥مثانني 

  ا جاء يف الشتم دون القذفباب م

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا إبراهيم بن عبد اهللا اهلروي  - ١٦٩٢٥
ثنا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك ثنا إبراهيم بن إمساعيل األشهلي ثنا داود بن احلصني عن عكرمة عن بن عباس 

إذا قال الرجل للرجل يا خمنث فاجلدوه عشرين وإذا قال الرجل للرجل يا : عليه و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا 
  يهودي فاجلدوه عشرين تفرد به إبراهيم األشهلي وليس بالقوي وهو إن صح حممول على التعزير 

نصور ثنا أبو وقد أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن م - ١٦٩٢٦
يف الرجل يقول للرجل يا خبيث يا فاسق قال : عوانة عن عبد امللك بن عمري عن أصحابه عن علي رضي اهللا عنه 

  ليس عليه حد معلوم يعزر الوايل مبا رأى 



انة وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو أمحد بن الغطريف أنبأ أبو يعلى ثنا عبيد اهللا القواريري ثنا أبو عو - ١٦٩٢٧
إنكم سألتموين عن الرجل : عن عبد امللك بن عمري عن شيخ من أهل الكوفة قال مسعت عليا رضي اهللا عنه يقول 

  يقول للرجل يا كافر يا فاسق يا محار وليس فيه حد وإمنا فيه عقوبة من السلطان فال تعودوا فتقولوا 

ل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعي - ١٦٩٢٨
  كان عمر وعثمان رضي اهللا عنهما يعاقبان على اهلجاء : بن معاذ عن عوف األعرايب عن أيب رجاء العطاردي قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر الشافعي ثنا أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل ثنا حيىي بن أيب قتيلة  - ١٦٩٢٩
عبد العزيز بن حممد حدثين عبد الواحد بن أيب عون عن بن شهاب عن القاسم بن حممد وعن عبيد اهللا بن عبد  ثنا

أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان جيلد من يفتري على نساء أهل امللة وهذا منقطع وهو حممول : اهللا حدثاه 
   ٤٦إن ثبت على التعزير واهللا أعلم 

  بامرأتهباب من رمى رجال بالزنا 

أخربنا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف ثنا أبو سهل أمحد بن حممد بن مجان الرازي ثنا حممد بن أيوب  - ١٦٩٣٠
أن رجال قال لرجل ما تأيت امرأتك إال زنا أو حراما فرفع ذلك إىل : أنبأ مسدد ثنا حفص عن أشعث عن احلسن 

   ٧٠بأمر حيل لك هذا منقطع  عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال قذفين فقال قذفك

  كتاب السرقة

 )  

  مجاع أبواب القطع يف السرقة

  قال اهللا عز و جل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم 

لزعفراين ثنا أبو أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي البزاز ثنا احلسن بن حممد ا - ١٦٩٣١
معاوية ح وأخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا 
أمحد بن عبد اجلبار ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

يضة فتقطع يده ويسرق احلبل فتقطع يده لفظ حديث الزعفراين رواه مسلم يف لعن اهللا السارق يسرق الب: سلم 
الصحيح عن أيب كريب عن أيب معاوية ورواه البخاري عن عمر بن حفص عن أبيه عن األعمش وزاد فيه قال 

  األعمش كانوا يرون أنه بيضة احلديد واحلبل كانوا يرون أن منها ما يسوى دراهم 

بد اهللا احلافظ أخربين أبو نصر أمحد بن سهل الفقيه ببخارى ثنا صاحل بن حممد بن حبيب وأخربنا أبو ع - ١٦٩٣٢
أن قريشا أمههم شأن املرأة : احلافظ ثنا سعيد بن سليمان أنبأ الليث بن سعد عن بن شهاب عن عروة عن عائشة 
ا ومن جيترئ عليه إال أسامة بن املخزومية اليت سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالو



زيد حب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكلمه أسامة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتشفع يف حد من 
حدود اهللا مث قام فاختطب فقال أيها الناس إمنا هلك الذين من قبلكم أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا 

ا عليه احلد وأمي اهللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها رواه البخاري يف سرق فيهم الضعيف أقامو
   ١الصحيح عن سعيد بن سليمان ورواه مسلم عن قتيبة وبن رمح عن الليث 

  باب ما جيب فيه القطع

نيب ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حممد بن عمرو احلرشي أخربنا القع - ١٦٩٣٣
تقطع اليد يف ربع : إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  دينار فصاعدا رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب 

 وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه قال قرئ على أيب على - ١٦٩٣٤
احلسن بن مكرم البصري ببغداد ثنا يزيد بن هارون أنبأ سليمان بن كثري وإبراهيم بن سعد قاال ثنا الزهري عن 

  القطع يف ربع دينار فصاعدا : عمرة عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

س حممد بن يعقوب ثنا احلسن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العبا - ١٦٩٣٥
مبثله رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن يزيد بن هارون قال البخاري تابعه : بن مكرم فذكره 

  معمر عن الزهري 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف إمالء أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان أنبأ أمحد بن يوسف  - ١٦٩٣٦
تقطع يد : الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال السلمي ثنا عبد 

  السارق يف ربع دينار فصاعدا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو عبد الرمحن السلمي قالوا ثنا أبو العباس  - ١٦٩٣٧
ثنا سفيان ح وأنبأ أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن  حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن شيبان الرملي

يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن بن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها أن 
رملي كان القطع يف ربع دينار فصاعدا لفظ حديث الشافعي ويف رواية ال: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  يقطع يف ربع دينار فصاعدا رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وغريه عن سفيان 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ إمساعيل بن أمحد أنبأ حممد بن احلسن بن قتيبة ثنا حرملة ح وأنبأ  - ١٦٩٣٨
قاال أنبأ بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب  أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا بن السرح

تقطع يد السارق يف ربع دينار : عن عروة وعمرة عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
فصاعدا لفظ حديث بن السرح ويف رواية حرملة قال عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم عن رسول اهللا 

م قال ال تقطع يد السارق إال يف ربع دينار فصاعدا رواه البخاري يف الصحيح عن بن أيب صلى اهللا عليه و سل
  أويس عن بن وهب ورواه مسلم عن أيب الطاهر بن السرح وحرملة 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن أمحد املقرئ أنبأ عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن ثنا بشر  - ١٦٩٣٩
ا عبد العزيز بن حممد عن يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد عن أيب بكر بن حممد عن عمرة بنت عبد الرمحن عن بن احلكم ثن

ال تقطع يد سارق إال يف ربع دينار فصاعدا رواه مسلم : عائشة أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  يف الصحيح عن بشر بن احلكم 

افظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احل - ١٦٩٤٠
أتيت بنبطي : أبو زرعة الدمشقي ثنا أمحد بن خالد ثنا حممد بن إسحاق عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم قال 

ن عائشة رضي اهللا عنها قد سرق فبعثت إىل عمرة بنت عبد الرمحن أي بين إن مل يكن بلغ ربع دينار فال تقطعه فإ
حدثتين أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال يقطع يف دون ربع دينار قال فنظر فإذا سرقته بلغت 

  درمهني قال فضربته وغرمته وخليت سبيله 

ضر ثنا حممد وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا أبو الن - ١٦٩٤١
بن راشد عن حيىي بن حيىي الغساين قال قدمت املدينة فلقيت أبا بكر بن حممد بن عمرو بن حزم وهو عامل على 

أتيت بسارق من أهل بالدكم حوراين قد سرق سرقة يسرية قال فأرسلت إىل خاليت عمرة بنت عبد : املدينة فقال 
خربك ما مسعت من عائشة رضي اهللا عنها يف أمر السارق قال الرمحن أن ال تعجل يف أمر هذا الرجل حىت آتيك فأ

فأتتين فأخربتين أهنا مسعت عائشة رضي اهللا عنها تقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اقطعوا يف ربع دينار وال 
سرقته دون  تقطعوا فيما هو أدىن من ذلك وكان ربع دينار يومئذ ثالثة دراهم والدينار اثنا عشر درمها قال وكانت

الربع دينار فلم أقطعه ورواه سليمان بن يسار وحممد بن عبد الرمحن بن زرارة األنصاري عن عمرة عن عائشة عن 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم من قوله حنو رواية اجلماعة عن الزهري عن عمرة 

ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا عبدة أخربنا أبو عمرو البسطامي أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو يعلى  - ١٦٩٤٢
ومحيد بن عبد الرمحن ح قال وأنبأ أبو بكر أخربين احلسن بن سفيان ثنا بن منري ثنا محيد بن عبد الرمحن عن هشام بن 

مل يقطع سارق يف عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم يف أقل من مثن : عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
ترس وكالمها ذو مثن لفظ حديث بن منري رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن عثمان بن أيب شيبة اجملن حجفة أو 

ورواه مسلم أيضا عن حممد بن عبد اهللا بن منري وكذلك رواه عبد اهللا بن املبارك وأبو أسامة يف آخرين عن هشام بن 
  عروة عن أبيه عن عائشة موصوال وأرسله مجاعة آخرون 

أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ علي بن عيسى بن إبراهيم ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا يوسف بن موسى أخربنا  - ١٦٩٤٣
أن يد السارق مل تقطع يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه : ثنا جرير ووكيع وبن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه 

سارق مل تقطع يف عهد رسول اهللا صلى و سلم يف أدىن من مثن حجفة أو ترس وكل واحد منهما ذو مثن وأن يد ال
اهللا عليه و سلم يف الشيء التافه والذي عندي أن القدر الذي رواه من وصله من قول عائشة وكل من رواه 

موصوال حفاظ أثبات وهذا الكالم األخري من قول عروة فقد رواه عبدة بن سليمان وميز كالم عروة من كالم 
  عائشة رضي اهللا عنها 



ربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن هو بن سفيان والقاسم هو بن زكريا أخ - ١٦٩٤٤
أن رجال سرق قدحا فأتى به عمر بن عبد العزيز فقال هشام فقال : قاال ثنا هارون بن إسحاق ثنا عبدة عن هشام 

ها أنه مل تكن يد تقطع على عهد رسول اهللا أيب إن اليد ال تقطع بالشيء التافه مث قال حدثتين عائشة رضي اهللا عن
   ٢صلى اهللا عليه و سلم يف أدىن من مثن جمن حجفة أو ترس 

  باب اختالف الناقلني يف مثن اجملن وما يصح منه وما ال يصح

لك أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ ما - ١٦٩٤٥
ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى ثنا جعفر بن حممد وحممد بن عمر وموسى بن حممد وإبراهيم بن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قطع : علي قالوا ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر 
صحيح عن بن أيب أويس عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن سارقا يف جمن قيمته ثالثة دراهم رواه البخاري يف ال

  حيىي 

وأخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا عبد الرمحن بن بشر  - ١٦٩٤٦
أن النيب : وأبو األزهر قاال ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخربين إمساعيل بن أمية أن نافعا حدثه أن بن عمر حدثهم 

صلى اهللا عليه و سلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء مثنه ثالثة دراهم رواه مسلم يف الصحيح عن حممد 
  بن رافع عن عبد الرزاق 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ثنا علي بن عبد  - ١٦٩٤٧
اهللا احلافظ حدثين بكري بن أمحد احلداد مبكة ثنا بشر بن موسى قاال ثنا أبو نعيم ثنا سفيان  العزيز ح وأنبأ أبو عبد

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قطع : عن أيوب وإمساعيل بن أمية وعبيد اهللا وموسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر 
رمحن الدارمي عن أيب نعيم وأخرجه البخاري يف جمن مثنه ثالثة دراهم رواه مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن عبد ال

  من وجه آخر عن عبيد اهللا بن عمر وموسى بن عقبة 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا احلسني بن إمساعيل ثنا  - ١٦٩٤٨
أن بكري بن عبد اهللا األشج حدثه أن عبيد اهللا بن سعد ثنا عمي ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين يزيد بن أيب حبيب 

سليمان بن يسار حدثه أن عمرة بنت عبد الرمحن حدثته أهنا مسعت عائشة رضي اهللا عنها تقول قال رسول اهللا 
ال يقطع السارق فيما دون مثن اجملن فقيل لعائشة رضي اهللا عنها ما مثن اجملن قالت ربع : صلى اهللا عليه و سلم 

  دينار 

ا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو احلسن املصري ثنا حممد بن عمرو ثنا عبد الغفار بن داود ثنا بن أخربن - ١٦٩٤٩
ال تقطع يد السارق إال يف مثن : هليعة ثنا أبو النضر عن عمرة عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

عنها ما مثن اجملن يومئذ قالت ربع دينار وحديث  اجملن فما فوقه قالت عمرة بنت عبد الرمحن فقلت لعائشة رضي اهللا
عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم القطع يف ربع دينار وحديث بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قطع يف 

جمن قيمته ثالثة دراهم قال الشافعي هذان متفقان ألن ثالثة دراهم يف زمان النيب صلى اهللا عليه و سلم ربع دينار 



ذلك أن الصرف على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اثنا عشر درمها بدينار وكان كذلك بعده وفرض و
عمر الدية اثين عشر ألف درهم على أهل الورق وعلى أهل الذهب ألف دينار وقالت عائشة وأبو هريرة وبن 

رجة وذلك يرد وحديث أيب بكر بن عباس يف الدية اثنا عشر ألف درهم واحتج يف ذلك أيضا حبديث عثمان يف األت
  حزم عن عمرة عن عائشة دليل على ذلك واهللا أعلم 

فأما احلديث الذي أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا أمحد بن  - ١٦٩٥٠
ن اجملن يف عهد رسول كان مث: خالد الوهيب ثنا حممد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن بن عباس قال 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقوم عشرة دراهم فكذا رواه حممد بن إسحاق بن يسار وقد خالفه احلكم بن عتبة فرواه 
  عن عطاء وجماهد عن أمين احلبشي 

أبو  أخربناه أبو بكر بن احلارث الفقيه األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا بن رستة ثنا أبو كامل ثنا - ١٦٩٥١
كان يقال ال يقطع السارق إال يف مثن اجملن وأكثر قال : عوانة عن منصور عن احلكم عن عطاء وجماهد عن أمين قال 

وكان مثن اجملن يومئذ دينار قال البخاري تابعه شيبان عن منصور قال الشيخ رمحه اهللا وكذلك رواه سفيان الثوري 
قطع اليد يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال يف جمن عن منصور عن احلكم عن جماهد عن أمين قال مل ت

وقيمته يومئذ دينار قال البخاري أمين احلبشي من أهل مكة موىل بن أيب عمرة املكي مسع عائشة روى عنه ابنه عبد 
بد اهللا الواحد بن امين قال الشيخ رمحه اهللا وروايته عن النيب صلى اهللا عليه و سلم منقطعة ورواه شريك بن ع

القاضي عن منصور فخلط يف إسناده فروى عنه عن منصور عن جماهد وعطاء عن أمين بن أم أمين رفعه وروى عنه 
عن منصور عنهما عن أم أمين وروى عنه عن منصور عن عطاء عن أمين بن أم أمين عن أم أمين وهذا من خطأ 

  شريك أو من روى عنه وقد أجاب عنه الشافعي مبا 

قال الشافعي : نا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال أخرب - ١٦٩٥٢
رضي اهللا عنه قلت لبعض الناس هذه سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يقطع يف ربع دينار فصاعدا فكيف 

روينا عن شريك عن منصور عن جماهد قلت ال تقطع اليد إال يف عشرة دراهم فصاعدا وما حجتك يف ذلك قال قد 
عن أمين عن النيب صلى اهللا عليه و سلم شبيها بقولنا قلت أتعرف أمين إمنا أمين الذي روى عنه عطاء فرجل حدث 

لعله أصغر من عطاء وروى عنه عطاء حديثا عن تبيع بن امرأة كعب عن كعب فهذا منقطع واحلديث املنقطع ال 
بن عبد اهللا عن جماهد عن أمين بن أم أمين أخي أسامة ألمه قلت ال علم لك يكون حجة قال فقد روى شريك 

بأصحابنا أمين أخو أسامة قتل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم حنني قبل يولد جماهد ومل يبق بعد النيب صلى 
نه من رواية عطاء عن أمين اهللا عليه و سلم فيحدث عنه قال الشيخ رمحه اهللا والذي أشار إليه الشافعي رضي اهللا ع

  غري هذا احلديث 

فهو ما أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا سعدان بن نصر ثنا  - ١٦٩٥٣
من توضأ : إسحاق بن يوسف األزرق عن عبد امللك عن عطاء عن أمين موىل بن الزبري عن تبيع عن كعب قال 

اء اآلخرة وصلى بعدها أربع ركعات فأمت ركوعهن وسجودهن وتعلم ما يقترئ فيهن فأحسن الوضوء مث صلى العش
كن له مبنزلة ليلة القدر وقد أشار إليه البخاري يف التاريخ واستدل هو وغريه بذلك على أن حديثه يف مثن اجملن 

  منقطع 



حيان أنبأ أبو يعلى ثنا بن منري ثنا  وأما احلديث الذي أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن - ١٦٩٥٤
كان مثن اجملن على عهد رسول اهللا صلى اهللا : أيب عن حممد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 

  عليه و سلم عشرة دراهم 

ذا رأي من قال الشافعي رضي اهللا عنه ه: فقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال  - ١٦٩٥٥
عبد اهللا بن عمرو يف رواية عمرو بن شعيب واجملان قدميا وحديثا سلع يكون مثن عشرة ومائة ودرمهني فإذا قطع 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ربع دينار قطع يف أكثر منه وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل 

قول غلط فكيف ترد روايته مرة مث حتتج به على أهل احلفظ روايته وتترك علينا سننا رواها توافق أقاويلنا وت
  والصدق مع أنه مل يرو شيئا خيالف قولنا 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا يعقوب بن إسحاق وحممد بن حيان قاال ثنا سهل  - ١٦٩٥٦
   ٣عليه و سلم قطع يف جمن مثنه مخسة دراهم أن النيب صلى اهللا : ثنا وهيب عن أيب واقد عن عامر بن سعد عن أبيه 

  باب ما جاء عن الصحابة رضي اهللا عنهم فيما جيب به القطع

أخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو الفضل عبدوس بن احلسني ثنا أبو حامت الرازي ثنا األنصاري حدثين  - ١٦٩٥٧
ع السارق يف أقل من دينار قال قد قطع أبو بكر سأل قتادة أنس بن مالك فقال يا أبا محزة أيقط: محيد الطويل قال 

  رضي اهللا عنه يف شيء ال يسرين أنه يل بثالثة دراهم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي رضي اهللا  - ١٦٩٥٨
أنس بن مالك عن القطع فقال حضرت أبا بكر الصديق مسعت قتادة يسأل : عنه أنبأ بن عيينة عن محيد الطويل قال 

  رضي اهللا عنه قطع سارقا يف شيء ما يسوي ثالثة دراهم وما يسرين أنه يل بثالثة دراهم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا الصفار ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين عمرو بن  - ١٦٩٥٩
  قطع أبو بكر رضي اهللا عنه يف مخسة دراهم : عن سفيان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال  حممد ثنا أبو أمحد الزبريي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حيىي بن أيب  - ١٦٩٦٠
 عليه و سلم أو أيب بكر أو عمر أن رجال سرق جمنا على عهد النيب صلى اهللا: بكري ثنا شعبة عن قتادة عن أنس 

  فقوم مخسة دراهم فقطعه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا عبد اهللا بن عمر  - ١٦٩٦١
سة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قطع يف جمن مثن مخ: مشكدانه ثنا عبيدة بن األسود عن سعيد عن قتادة عن أنس 

  دراهم وأن أبا بكر رضي اهللا عنه قطع يف جمن مثنه مخسة دراهم كذا قال واحملفوظ من حديث سعيد بن أيب عروبة 



كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب  - ١٦٩٦٢
أن أبا بكر رضي اهللا عنه قطع يف جمن مثنه : عن أنس بن مالك بن عطاء أنبأ سعيد وهو بن أيب عروبة عن قتادة 

  مخسة دراهم أو أربعة دراهم شك سعيد 

وأخربنا أبو اخلري جامع بن أمحد الوكيل أنبأ أبو طاهر حممد آباذي ثنا عثمان بن سعيد ثنا موسى بن  - ١٦٩٦٣
و حممد بن حيان ثنا أبو يعلى وإبراهيم بن حممد إمساعيل ثنا أبو هالل ح وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أب

قطع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأبو بكر وعمر رضي : قاال ثنا شيبان ثنا أبو هالل عن قتادة عن أنس قال 
اهللا عنهما يف جمن قلت كم كان يساوي قال مخسة دراهم لفظ حديث شيبان ويف رواية موسى قال أبو هالل حفظي 

 صلى اهللا عليه و سلم قطع يد سارق يف جمن قال قلنا يا أبا محزة كم كان يسوى ذاك اجملن قال مخسة أن رسول اهللا
  دراهم 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أبو مسلم ثنا سليمان بن حرب ثنا أبو هالل عن  - ١٦٩٦٤
مخسة دراهم أو أربعة دراهم فلقيت سعيد بن أيب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قطع يف جمن : قتادة عن أنس 

عروبة فقال هو عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه فلقيت هشام بن أيب عبد اهللا فقال هو عن النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم وإال فهو عن أيب بكر فكأنه شك فيه والصحيح أنه عن أيب بكر رضي اهللا عنه 

إبراهيم املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ أخربنا أبو زكريا حيىي بن  - ١٦٩٦٥
أن سارقا سرق أترجة يف : الشافعي أنبأ مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرمحن 

ار فقطع يده قال عهد عثمان رضي اهللا عنه فأمر هبا عثمان فقومت ثالثة دراهم من صرف اثين عشر درمها بدين
  مالك وهي األترجنة اليت يأكلها الناس 

وأخربنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أخربين غري واحد عن جعفر بن حممد عن أبيه  - ١٦٩٦٦
  القطع يف ربع دينار فصاعدا : عن علي رضي اهللا عنه قال 

و بن مطر أنبأ أبو خليفة ثنا القعنيب ثنا سليمان بن بالل عن جعفر أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمر - ١٦٩٦٧
  أن عليا رضي اهللا عنه قطع يد سارق يف بيضة من حديد مثن ربع دينار : بن حممد عن أبيه 

وأما األثر الذي أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  - ١٦٩٦٨
أتى عمر بن اخلطاب : ثنا سفيان عن عطية بن عبد الرمحن الثقفي قال أخربين القاسم بن عبد الرمحن قال  أبو نعيم

  رضي اهللا عنه بسارق قد سرق ثوبا قال فقال لعثمان رضي اهللا عنه قومه فقومه مثانية دراهم فلم يقطعه 

ثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن اجلعد  أخربنا الشيخ أبو الفتح الشريف أنبأ عبد الرمحن بن أيب شريح - ١٦٩٦٩
ال تقطع اليد إال يف الدينار أو العشرة دراهم فكالمها : أنبأ املسعودي عن القاسم قال قال عبد اهللا بن مسعود 

  منقطع 



قال : وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال  - ١٦٩٧٠
عي قال بعض الناس قد روينا قولنا عن علي رضي اهللا عنه قال الشافعي قلت رواه الزعافري عن الشعيب عن الشاف

علي رضي اهللا عنه وقد أخربنا أصحاب جعفر بن حممد عن أبيه أن عليا رضي اهللا عنه قال القطع يف ربع دينار 
روينا عن بن مسعود رضي اهللا عنه  فصاعدا وحديث جعفر عن علي أوىل أن يثبت من حديث الزعافري قال فقد

أنه قال ال تقطع اليد إال يف عشرة دراهم قلنا فقد روى الثوري عن عيسى بن أيب عزة عن الشعيب عن بن مسعود 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قطع سارقا يف مخسة دراهم وهذا أقرب أن يكون صحيحا عن عبد اهللا من 

بد اهللا قال فكيف مل تأخذوا هبذا قلنا هذا حديث ال خيالف حديثنا إذا قطع يف حديث املسعودي عن القاسم عن ع
ثالثة دراهم قطع يف مخسة أو أكثر قال فقد روينا عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه مل يقطع يف مثانية دراهم 

عن عمر رضي اهللا عنه قال الشافعي روايته عن عمر رضي اهللا عنه غري صحيحة وقد روى معمر عن عطاء اخلرساين 
القطع يف ربع دينار فصاعدا فلم نر أن حنتج به ألنه ليس بثابت وليس ألحد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

حجة وعلى املسلمني اتباع أمره قال الشافعي رضي اهللا عنه فال إىل حديث صحيح ذهب من خالفنا وال إىل ما 
لقرآن قال الشيخ رمحه اهللا أما رواية داود األودي الزعافري عن عامر ذهب إليه من ترك احلديث واستعمل ظاهر ا

الشعيب عن علي رضي اهللا عنه يف القطع فلم أقف عليها بعد وإمنا روايته يف أقل الصداق وقد أنكرها عليه علماء 
ن علي عصره فإن كان قد روى أيضا يف القطع فهو منكر وداود ال حيتج مبثله وقد روي من وجه آخر مظلم ع

  رضي اهللا عنه وهو ضعيف ال حيتج مبثله 

أخربناه أبو بكر بن احلارث أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا عمر بن احلسن بن علي ثنا جعفر بن حممد بن  - ١٦٩٧١
مروان ثنا أيب ثنا عاصم أظنه بن عمر ثنا إمساعيل بن اليسع عن جويرب عن الضحاك عن النزال عن علي رضي اهللا 

 تقطع اليد إال يف عشرة دراهم وال يكون املهر أقل من عشرة دراهم هذا إسناد جيمع جمهولني وضعفاء ال: عنه قال 
وأما حديث بن مسعود فهو منقطع وقد روى عن أيب حنيفة عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عن بن مسعود 

  ه وخالفه املسعودي فرواه مرسال كما مضى والذي روى يف معارضته ليس بأضعف من

أخربناه أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان أنبأ أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا بن مهدي  - ١٦٩٧٢
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قطع يف جمن قيمته مخسة : عن سفيان عن عيسى بن أيب عزة عن الشعيب عن عبد اهللا 

نقطاعه من جهة أنه إمنا رواه عنه القاسم بن عبد الرمحن وهو مل دراهم وأما حديث عمر رضي اهللا عنه فقد ذكرنا ا
  يدرك أحدا من الصحابة وروينا فيما مضى عن أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما يف القطع يف مخسة دراهم 

ا وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر األصبهاين قاال أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن خملد ثن - ١٦٩٧٣
حممد بن هارون الفالس وكان حافظا ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا عبد اهللا بن إدريس عن سعيد بن أيب عروبة عن 

ال تقطع اخلمس إال يف مخس ورواه منصور بن زاذان عن : قتادة عن سعيد بن املسيب عن عمر رضي اهللا عنه قال 
   قتادة عن سليمان بن يسار عن عمر رضي اهللا عنه وهو منقطع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ وأبو صادق  - ١٦٩٧٤
العطار قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون أنبأ شعبة عن داود بن فراهيج 

 أربعة دراهم فصاعدا قال الشيخ رمحه اهللا حيتمل أن يكونا إمنا أنه مسع أبا هريرة وأبا سعيد اخلدري يقوالن القطع يف



قااله حني صار صرف ربع دينار بأربعة دراهم وكذلك ما روينا عن عمر رضي اهللا عنه وعن غريه يف اخلمس حيتمل 
  أن يكون ذلك عند تغري الصرف واألصل يف النصاب هو ربع دينار بداللة ما مضى من السنة الثابتة 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي أنبأ حممد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا  - ١٦٩٧٥
ما طال علي : مالك عن حيىي بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرمحن أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت 

   ٤وما نسيت القطع يف ربع دينار فصاعدا 

  ام الرطبباب القطع يف الطع

أخربنا أبو بكر بن احلسن ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح  - ١٦٩٧٦
وأخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا 

أن سارقا سرق يف زمان عثمان بن عفان رضي : عن عمرة بنت عبد الرمحن  مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر عن أبيه
اهللا عنه أترجة فأمر هبا عثمان رضي اهللا عنه أن تقوم فقومت ثالثة دراهم من صرف اثين عشر درمها بدينار فقطع 

ترجة اليت يأكلها عثمان رضي اهللا عنه يده لفظ حديث بن بكري زاد الشافعي رمحه اهللا يف روايته قال مالك وهي األ
   ٥الناس 

  باب القطع يف كل ما له مثن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - ١٦٩٧٧
ما لعمه واسع بن حبان سرق وديا ثنا مسدد ثنا محاد بن زيد عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان أن غال

من أرض جار له فغرسه يف أرضه فرفع إىل مروان بن احلكم فأمر بقطعه فأتى مواله رافع بن خديج فذكر ذلك له 
ال قطع عليه فقال له تعال معي إىل مروان فجاء به فحدثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال قطع : فقال 

  يف مثر وال كثر 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن عبيد ثنا محاد ثنا حيىي عن  - ١٦٩٧٨
  هبذا احلديث قال فجلده مروان جلدات وخلى سبيله : حممد بن حيىي بن حبان 

لربيع ثنا أبو أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو ا - ١٦٩٧٩
شهاب عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان عن رافع بن خديج قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ال يقطع يف مثر وال كثر قال حيىي الثمر ما كان يف رؤوس النخل والكثر الودي واجلمار : 

سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن وأبو - ١٦٩٨٠
بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي رضي اهللا عنه أنبأ بن عيينة عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن 

ال قطع يف مثر وال كثر لفظ : حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
أيب سعيد زاد أبو سعيد يف روايته قال الشافعي وهبذا نقول ال قطع يف مثر معلق ألنه غري حمرز وال مجار ألنه  حديث

  غري حمرز وهو يشبه حديث عمرو بن شعيب 



يعين ما أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ١٦٩٨١
ال قطع يف مثر : الك عن بن أيب حسني عن عمرو بن شعيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال الشافعي أنبأ م

  معلق فإذا آواه اجلرين ففيه القطع 

وأخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن  - ١٦٩٨٢
سئل رسول اهللا صلى : اهللا بن األخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال  منصور ثنا أبو عوانة عن عبيد

اهللا عليه و سلم يف كم تقطع اليد قال ال تقطع يف مثر معلق فإذا آواه اجلرين قطعت يف مثن اجملن وال تقطع يف 
قتادة قاال أنبأ أبو الفضل بن حريسة اجلبل وإذا آواه املراح قطعت يف مثن اجملن أخربنا أبو حازم احلافظ وأبو نصر بن 

مخريويه أنبا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية ثنا رجل من ثقيف عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال 
  قال عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ال قطع يف طري 

فرج ثنا بن فضالة عن لقمان بن  وأخربنا أبو حازم وأبو نصر قاال أنبأ أبو الفضل أنبأ أمحد ثنا سعيد ثنا - ١٦٩٨٣
   ٦ليس على سارق احلمام قطع وهذا إمنا أراد يف الطري واحلمام املرسلة يف غري حرز : عامر عن أيب الدرداء قال 

  باب السن اليت إذا بلغها الرجل واملرأة أقيمت عليهما احلدود

م بن زكريا ثنا عمرو بن علي ويعقوب أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا القاس - ١٦٩٨٤
عرضت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و : الدورقي قاال ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر قال 

  سلم يوم أحد وأنا بن أربع عشرة سنة فاستصغرين وعرضت عليه يوم اخلندق وأنا بن مخس عشرة فقبلين 

باري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا بن إدريس وأخربنا أبو علي الروذ - ١٦٩٨٥
هبذا احلديث عمر بن عبد العزيز فقال إن هذا احلد بني الصغري والكبري : عن عبيد اهللا بن عمر قال قال نافع حدثت 

س وعبد الرحيم بن رواه البخاري يف الصحيح عن يعقوب الدورقي وأخرجه مسلم من حديث عبد اهللا بن إدري
سليمان وبن منري والثقفي عن عبيد اهللا بن عمر وأما النظر إىل املؤتزر واالستدالل بإنبات الشعر على البلوغ فقد 

  مضى ما روى فيه يف كتاب احلجر 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا الشيباين أنبأ حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن  - ١٦٩٨٦
أتى عبد اهللا جبارية قد سرقت ومل حتصن فلم يقطعها ورواه سفيان الثوري عن : عون أنبأ مسعر عن القاسم قال 

   ٧مسعر عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عن عبد اهللا 

  باب اجملنون يصيب حدا

عفان العامري ثنا بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن - ١٦٩٨٧
أتى عمر رضي اهللا عنه مببتالة قد فجرت فأمر برمجها فمر هبا : منري عن األعمش عن أيب ظبيان عن بن عباس قال 

علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه والصبيان يتبعوهنا فقال ما هذا قالوا امرأة أمر عمر أن ترجم قال فردها وذهب 
أمل تعلم أن القلم رفع عن ثالثة عن املبتلي حىت يفيق والنائم حىت يستيقظ والصيب معها إىل عمر رضي اهللا عنه فقال 



حىت يعقل وكذلك رواه شعبة ووكيع وجرير بن عبد احلميد عن األعمش موقوفا ورواه جرير بن حازم عن 
  األعمش موصوال مرفوعا 

أ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنب - ١٦٩٨٨
وهب أخربين جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أيب ظبيان عن بن عباس قال مر على علي مبجنونة بين فالن 

يا أمري املؤمنني أمرت برجم فالنة قال نعم قال أما تذكر قول : قد زنت وهي ترجم فقال علي لعمر رضي اهللا عنه 
اهللا عليه و سلم رفع القلم عن ثالثة عن النائم حىت يستيقظ وعن الصيب حىت حيتلم وعن اجملنون رسول اهللا صلى 

  حىت يفيق قال نعم فأمر هبا فخلى عنها ورواه عطاء بن السائب عن أيب ظبيان مرسال مرفوعا 

ين ثنا أمحد بن أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيبا - ١٦٩٨٩
أيت عمر رضي اهللا عنه : حازم ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأ أبو األحوص عن عطاء بن السائب عن أيب ظبيان قال 

بامرأة قد فجرت فأمر برمجها فمر هبا علي رضي اهللا عنه وقد انطلق هبا لترجم فأخذها منهم فخلى سبيلها فأتى عمر 
عنه خلى سبيلها فقال ادعوه يل فجاء علي رضي اهللا عنه فقال يا أمري املؤمنني  رضي اهللا عنه فأخرب أن عليا رضي اهللا

واهللا لقد علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رفع القلم عن ثالثة عن الغالم حىت يبلغ وعن النائم حىت 
يف بالئها فقال عمر ال أدري يستيقظ وعن املعتوه حىت يربأ وإن هذه معتوهة بين فالن لعل الذي أتاها أتاها وهي 

  فقال علي وأنا ال أدري 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو  - ١٦٩٩٠
رفع : الربيع ثنا هشيم ثنا يونس عن احلسن عن علي رضي اهللا عنه قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  ثالثة عن الصيب حىت يعقل وعن النائم حىت يستيقظ وعن اجملنون حىت يكشف عنه  القلم عن

مبثل ذلك : قال وحدثنا أبو الربيع ثنا هشيم أنبأ خالد احلذاء عن أيب الضحى عن علي رضي اهللا عنه  - ١٦٩٩١
٨   

  باب ما يكون حرز أو ما ال يكون

اس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العب - ١٦٩٩٢
أن صفوان بن أمية قيل له من مل يهاجر هلك فقدم صفوان املدينة : مالك عن بن شهاب عن صفوان بن عبد اهللا 

 فنام يف املسجد متوسدا رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه من حتت رأسه فأخذ صفوان السارق فجاء به النيب صلى اهللا
عليه و سلم فأمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تقطع يده فقال صفوان إين مل أرد هذا هو عليه صدقة فقال 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهال قبل أن تأتيين به 

س عن وأخربنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاو - ١٦٩٩٣
مثل حديث مالك هذا املرسل يقوي األول وقد روي من وجه آخر وروي عن بن : النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  كاسب عن سفيان بن عيينة بإسناده موصوال بذكر بن عباس فيه وليس بصحيح 



وهيار ثنا وأخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنبأ أبو الفضل العباس بن حممد بن ق - ١٦٩٩٤
بينما صفوان بن أمية : إبراهيم بن عبد اهللا السعدي أنبأ بكار بن اخلصيب ثنا حبيب عن عطاء بن أيب رباح قال 

مضطجع بالبطحاء إذ جاء إنسان فأخذ برده من حتت رأسه فأيت به النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمر بقطعه فقال إين 
  به أبا وهب  أعفو عنه أو أجتاوز قال فهل قبل أن تأتينا

أخربنا أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن إبراهيم اهلامشي ببغداد ثنا عثمان بن أمحد بن السماك ثنا حممد  - ١٦٩٩٥
بن احلسني اجلنيين ثنا عمرو بن محاد بن طلحة ثنا أسباط عن مساك عن محيد بن أخت صفوان عن صفوان بن أمية 

ن ثالثني درمها فجاء رجل فاختلسها مين فأخذ الرجل فأتى به النيب كنت نائما يف املسجد على مخيصة يل مث: قال 
صلى اهللا عليه و سلم فأمر به ليقطع قال فأتيته فقلت أتقطعه من أجل ثالثني درمها أنا أبيعه وأنسئه مثنها قال أال 

  كان هذا قبل أن تأتيين به هكذا رواه مجاعة عن عمرو بن محاد 

وذباري أنبأ أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود ورواه زائدة عن مساك عن جعيد وأخربنا أبو علي الر - ١٦٩٩٦
قال الشافعي ورداء صفوان كان حمرزا باضطجاعه عليه فقطع النيب صلى اهللا عليه و : بن حجري قال نام صفوان 

  سلم سارق ردائه 

عدان بن نصر ثنا معاذ بن معاذ عن بن أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا س - ١٦٩٩٧
ليس على سارق قطع حىت خيرج : جريج عن سليمان بن موسى قال كان عثمان بن عفان رضي اهللا عنه يقول 

  املتاع من البيت 

أخربنا أبو سعيد شريك بن عبد امللك اإلسفرائيين هبا ثنا بشر بن أمحد اإلسفرائيين ثنا أبو بكر حممد بن  - ١٦٩٩٨
سليمان ثنا عاصم بن علي ثنا بن أيب ذئب عن الزهري عن ثعلبة الشامي وكان طارق استخلفه على املدينة  حيىي بن

  فأتى بسارق فعاقبه فاعترف بالسرقة فبعث إىل بن عمر يسأل عن ذلك فقال ال تقطع يده حىت خيرج السرقة 

س أمحد بن عبد اهللا بن سابور الدقيقي ببغداد أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو أمحد احلافظ أنبأ أبو العبا - ١٦٩٩٩
ثنا أبو نعيم يعين احلليب عبيد بن هشام ثنا إبراهيم بن حممد املدين عن حسني بن عبد اهللا بن ضمرية عن أبيه عن جده 

ال يقطع السارق حىت خيرج املتاع من البيت وروي ذلك من وجه آخر عن علي : قال قال علي رضي اهللا عنه 
  نه يف معناه ورواه أيضا سليمان بن موسى عن عثمان رضي اهللا عنه رضي اهللا ع

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكري ثنا  - ١٧٠٠٠
ط سيده أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه يف حائ: مالك عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان 

فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعدى على العبد مروان بن احلكم فسجن العبد وأراد قطع يده 
فانطلق سيد العبد إىل رافع بن خديج فسأله عن ذلك فأخربه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال قطع 

حلكم أخذ غالما يل ويريد قطع يده وأنا أحب أن متشي يف مثر وال كثر والكثر اجلمار فقال الرجل فإن مروان بن ا
معي إليه فتخربه بالذي مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمشى معه رافع بن خديج حىت أتى مروان فقال 



أخذت غالما هلذا فقال نعم قال ما أنت صانع به قال أردت قطع يده قال له رافع بن خديج مسعت رسول اهللا صلى 
  ليه و سلم يقول ال قطع يف مثر وال كثر فأمر مروان بالعبد فأرسل اهللا ع

وأخربنا أبو أمحد أنبأ أبو بكر ثنا حممد ثنا بن بكري ثنا مالك عن بن أيب حسني املكي أن رسول اهللا  - ١٧٠٠١
قطع فيما بلغ مثن ال قطع يف مثر معلق وال يف حريسة جبل فإذا آواه املراح أو اجلرين فال: صلى اهللا عليه و سلم قال 

اجملن وقد روينا هذا موصوال من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الشافعي رمحه اهللا واحلوائط ليست 
حبرز للنخل وال للثمر ألن أكثرها مباح يدخل من جوانبه فمن سرق من حائط شيئا من مثر معلق مل يقطع فإذا أواه 

ز أن ينظر إىل املسروق فإن كان املوضع الذي سرق فيه تنسبه العامة إىل أنه اجلرين قطع فيه قال الشافعي ومجلة احلر
   ٩حرز يف مثل ذلك املوضع قطع إذا أخرجه من احلرز وإن مل تنسبه العامة إىل أنه حرز مل يقطع 

  باب السارق توهب له السرقة

ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو  أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق - ١٧٠٠٢
كان صفوان بن أمية رجال من الطلقاء فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم : الربيع ثنا جرير عن منصور عن جماهد قال 

فأناخ راحلته ووضع رداءه عليها مث تنحى يقضي احلاجة فجاء رجل فسرق رداءه فأخذه فأتى به رسول اهللا صلى 
  يقطع فقال يا رسول اهللا تقطعه يف ردائي أنا أهبه له فقال فهال قبل أن تأتيين به  اهللا عليه و سلم فأمر به أن

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن شيبان الرملي ثنا سفيان بن  - ١٧٠٠٣
ملن مل يهاجر فقال واهللا ال أصل قيل لصفوان بن أمية بن خلف أنه ال دين : عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس قال 

إىل بييت حىت أذهب إىل املدينة فأتى املدينة فنزل على العباس رضي اهللا عنه فبينا هو نائم يف املسجد وعلى رأسه 
مخيصة فجاء سارق فسرقها فأخذها منه فجاء به إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ول اهللا هي له فقال فهال قبل أن تأيت به بقطعه فقال يا رس

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار أنبأ بن ملحان ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن  - ١٧٠٠٤
أن قريشا مههم أمر املرأة املخزومية اليت سرقت فقالوا من يكلم : بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا ومن جيترئ عليه إال أسامة بن زيد حب رسول اهللا صلى اهللا عليه و فيها رسول 
سلم فكلمه أسامة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تشفع يف حد من حدود اهللا مث قام فخطب فقال إمنا هلك 

يهم الضعيف أقاموا عليه احلد وأمي اهللا لو أن الذين من قبلكم أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق ف
  فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها أخرجاه يف الصحيح من حديث الليث بن سعد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو احلريي ثنا عبد اهللا بن حممد بن يونس ثنا أبو الطاهر أنبأ  - ١٧٠٠٥
أن : خربين عروة بن الزبري عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب قال أ

قريشا أمههم شأن املرأة اليت سرقت يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة الفتح فذكر معىن حديث 
ضي اهللا الليث زاد مث أتى بتلك املرأة اليت سرقت فقطعت يدها قال يونس قال بن شهاب قال عروة قالت عائشة ر

عنها فحسنت توبتها بعد وتزوجت فكانت تأيت بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأرفع حاجتها إىل رسول اهللا 



صلى اهللا عليه و سلم رواه مسلم يف الصحيح عن أيب طاهر ورواه البخاري عن بن أيب أويس عن بن وهب قال 
ان إىل املسروق منه فزعهم وشفاعتهم فيما أمههم واهللا أصحابنا ولو كان القطع يسقط هببة املسروق من السارق لك

  أعلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو العباس أمحد بن حممد الشاذياخي يف آخرين قالوا ثنا  - ١٧٠٠٦
فديك حدثين  أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم املصري أنبأ حممد بن إمساعيل بن أيب

عبد امللك بن زيد عن حممد بن أيب بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا 
   ١٠أقيلوا ذوي اهليئات عثراهتم إال حدا من حدود اهللا : قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  باب ما جاء يف من سرق عبدا صغريا من حرز

ي رمحه اهللا يقطع ورواه الثوري عن إمساعيل بن مسلم عن احلسن البصري إال أنه قال حرا كان أو عبدا قال الشافع
  وخالفه الثوري يف احلر 

أخربنا علي بن حممد بن يوسف أنبأ عثمان بن حممد بن بشر ثنا إمساعيل القاضي ثنا بن أيب أويس ثنا  - ١٧٠٠٧
كانوا يقولون من سرق عبدا صغريا أو أعجميا ال حيلة له قطع : املدينة بن أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل 

وروي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه مل ير عليهم القطع قال هؤالء خالبون قال أصحابنا معناه يف العبد إذا 
  كان عاقال فقد روي عن عمر رضي اهللا عنه أنه قطع رجال يف غالم سرق 

ر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا حممد بن سليمان الباغندي ثنا إسحاق بن موسى أخربنا أبو نص - ١٧٠٠٨
أن : األنصاري ثنا عبد اهللا وهو بن حممد بن حيىي بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم أتى برجل كان يسرق الصبيان فأمر بقطعه 

نا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا احلسني بن عبد اهللا القطان ثنا إسحاق بن وأخرب - ١٧٠٠٩
أن مروان بن احلكم كان : موسى ثنا عبد اهللا بن حممد بن حيىي بن عروة حدثين هشام بن عروة عن عروة بن الزبري 

أرض أخرى فاستشار مروان يف أمره فحدثه  عامال على املدينة أتى برجل يسرق الصبيان مث خيرج هبم يبيعهم يف
عروة هذا احلديث عن عائشة رضي اهللا عنها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قطع رجال يف ذلك قال فأمر 
مروان بالذي يسرق الصبيان فقطعت يده قال أبو أمحد هذا غري حمفوظ عن هشام إال من رواية عبد اهللا بن حممد بن 

  حيىي عنه 

أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين قال قال أبو احلسن الدارقطين احلافظ تفرد به عبد اهللا بن حممد  - ١٧٠١٠
   ١١: بن حيىي بن عروة عن هشام بن عروة وهو كثري اخلطأ على هشام ضعيف احلديث 

  باب ما جاء يف العبد اآلبق إذا سرق



س حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العبا - ١٧٠١١
أن عبدا البن عمر سرق وهو آبق فأرسل به عبد اهللا إىل سعيد بن العاص وهو أمري املدينة ليقطع : مالك عن نافع 

أمر به يده فأىب سعيد أن يقطع يده وقال ال تقطع يد اآلبق إذا سرق فقال له بن عمر يف أي كتاب اهللا وجدت هذا ف
  بن عمر فقطعت يده 

أخربنا أبو حازم احلافظ وأبو نصر بن قتادة قاال ثنا أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد  - ١٧٠١٢
أن غالما البن عمر أبق فسرق يف إباقه فأتى به بن عمر فقال له بن : بن منصور ثنا هشيم أنبأ بن أيب ليلى عن نافع 

  من حد من حدود اهللا قال فقطعه  عمر لن ينجيك إباقك

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن رزيق بن  - ١٧٠١٣
أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق فكتب فيه إىل عمر بن عبد العزيز إين كنت أمسع أن العبد اآلبق إذا سرق مل : حكيم 

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم {  يقول يقطع فكتب عمر إن اهللا
فإن بلغت سرقته ربع دينار أو أكثر فاقطعه قال الشيخ رمحه اهللا وهذا قول قاسم بن حممد وسامل بن عبد اهللا } 

وك قطع إذا سرق وقد تركنا عليه قوله وعروة بن الزبري وغريهم وكان بن عباس يذهب إىل أن ليس على اآلبق اململ
إىل قول غريه من الصحابة ألنه أشبه بكتاب اهللا عز و جل قال الشافعي وال تزيده معصية اهللا باألباق خريا قال 

   ١٢الشيخ وقد رفعه بعض الضعفاء عن بن عباس وليس بشيء 

  باب الطرار يقطع

ء البغدادي أنبأ عثمان بن حممد بن بشر ثنا إمساعيل بن أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن يوسف الرفا - ١٧٠١٤
كانوا يقولون على : إسحاق ثنا بن أيب أويس ثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل املدينة أهنم 

   ١٣الطرار القطع وكانوا يقولون ال قطع إال فيما بلغت قيمته ربع دينار فصاعدا 

  أخرج الكفن من مجيع القرب قال الشافعي رضي اهللا عنهباب النباش يقطع إذا 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف  - ١٧٠١٥ألن هذا حرز مثله 
بن يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع ثنا محاد بن زيد عن أيب عمران عن املشعث بن طريف عن عبد اهللا بن الصامت عن 

يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك قال كيف أنت إذا : ر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيب ذ
أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعين القرب قال قلت اهللا ورسوله أعلم أو ما خار اهللا ورسوله قال 

  عليك بالصرب 

أ أبو حممد بن حيان ثنا أمحد بن املساور ثنا سهل بن عثمان ثنا أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنب - ١٧٠١٦
  النباش سارق : شريك عن الشيباين عن الشعيب قال 

  مثله : قال وحدثنا شريك عن مغرية عن إبراهيم مثله وعن إمساعيل عن احلسن  - ١٧٠١٧



مد بن احلسن ثنا أمحد بن سعيد ثنا وأخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا إبراهيم بن حم - ١٧٠١٨
يقطع يف أمواتنا كما : بن وهب قال مسعت سفيان بن سعيد حيدث عن عمر بن أيوب عن عامر الشعيب أنه قال 

  يقطع يف أحيائنا 

كتب أيوب بن شرحبيل إىل عمر بن عبد : قال وحدثنا بن وهب أنبأ حرملة بن عمران التجييب قال  - ١٧٠١٩
نباشي القبور فكتب إليه عمر لعمري ليحسب سارق األموات أن يعاقب مبا يعاقب به سارق العزيز يسأله عن 

  األحياء 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا الشيباين أنبأ حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون  - ١٧٠٢٠
ل البخاري يف التاريخ قال هشيم ثنا سهيل أنبأ حجاج عن عطاء قال يقطع النباش ورويناه عن سعيد بن املسيب قا

قال شهدت بن الزبري قطع نباشا أخربناه أبو بكر الفارسي أنبأ أبو إسحاق األصبهاين أنبأ حممد بن سليمان ثنا حممد 
فذكره قال البخاري وقال عباد بن العوام كنا نتهمه بالكذب يعين سهيال وهو سهيل بن : بن إمساعيل البخاري 

  لسندي املكي ذكوان أبو ا

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ١٧٠٢١
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم لعن املختفي واملختفية هذا : مالك عن أيب الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرمحن 

  مرسل 

اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو وقد أخربنا أبو عبد  - ١٧٠٢٢
العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن سليمان الربلسي ثنا حيىي بن صاحل ثنا مالك عن أيب الرجال عن عمرة عن 

  وكذلك رواه أبو قتيبة عن مالك  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعن املختفي واملختفية: عائشة رضي اهللا عنها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد احلسن بن حممد األزهري ثنا أبو أمحد حممد بن عبدوس بن  - ١٧٠٢٣
  فذكره موصوال والصحيح مرسل : كامل ثنا موسى بن حممد بن حيان ثنا أبو قتيبة ثنا مالك بن أنس ثنا أبو الرجال 

  والرجل يف السرقةمجاع أبواب قطع اليد 

 )١٤   

  باب السارق يسرق أوال فتقطع يده اليمين من مفصل الكف مث حيسم بالنار

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي اإلسفرائيين بن السقاء أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن بطة  - ١٧٠٢٤
د األموي ثنا مسلم بن خالد عن بن أيب جنيح عن ثنا عبد اهللا بن حممد بن زكريا األصبهاين ثنا سعيد بن حيىي بن سعي

يف قراءة بن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا أمياهنم وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن بن أيب جنيح وهذا : جماهد 
  منقطع وكذلك قاله إبراهيم النخعي إال أنه قال يف قراءتنا والسارقون والسارقات تقطع أمياهنم 



بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا بن صاعد ثنا أمحد بن حممد بن أيب  أخربنا أبو - ١٧٠٢٥
رجاء ثنا وكيع ثنا مسرة بن معبد قال مسعت إمساعيل بن عبيد اهللا بن أيب املهاجر حيدث عن رجاء بن حيوة عن 

  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قطع يد سارق من املفصل : عدي 

  مثله : ثنا وكيع ثنا سفيان عن بن جريج عن أيب الزبري عن جابر قال وحد - ١٧٠٢٦

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا أمحد بن عيسى الوشاء الصويف بتنيس ثنا عبد الرمحن  - ١٧٠٢٧
بن عمرو  بن مسلم البصري ثنا خالد بن عبد الرمحن املروزي اخلرساين ثنا مالك عن ليث عن جماهد عن عبد اهللا

قطع النيب صلى اهللا عليه و سلم سارقا من املفصل قال أبو أمحد وهذا احلديث عن مالك بن مغول ال أعرفه : قال 
  إال من رواية خالد عنه 

أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا محاد بن  - ١٧٠٢٨
كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقطع السارق من املفصل وكان علي رضي اهللا : نار قال زيد عن عمرو بن دي

  عنه يقطعها من شطر القدم 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا عبد اهللا بن جعفر بن خشيش ثنا  - ١٧٠٢٩
أن : بن أجبر عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي سلم بن جنادة ثنا وكيع ثنا عبد الرمحن بن عبد امللك 

  عليا رضي اهللا عنه قطع أيديهم من املفصل وحسمها فكأين أنظر إىل أيديهم كأهنا أيور احلمر 

أن عليا رضي اهللا عنه كان يقطع الرجل ويدع : قال وحدثنا وكيع ثنا قيس عن مغرية عن الشعيب  - ١٧٠٣٠
ليا رضي اهللا عنه كان يفرق بني اليد والرجل فيقطع اليد من املفصل ويقطع الرجل من العقب يعتمد عليها فكأن ع

  شطر القدم وحنن نقول بقول غريه من الصحابة يف التسوية بينهما وهو قول الكافة وباهللا التوفيق 

سم بن إمساعيل ثنا أخربنا أمحد بن حممد بن احلارث األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو عبيد القا - ١٧٠٣١
يعقوب بن إبراهيم ثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي أخربين يزيد بن خصيفة عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتى بسارق سرق مشلة فقالوا يا رسول اهللا إن هذا قد سرق : عن أيب هريرة 
ما أخاله سرق قال السارق بلى يا رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

و سلم اذهبوا به فاقطعوه مث احسموه مث ائتوين به فقطع فأتى به فقال تب إىل اهللا عز و جل قال تبت إىل اهللا قال 
   تاب اهللا عليك وصله يعقوب عن عبد العزيز وتابعه عليه غريه وأرسله عنه علي بن املديين

أخربناه أبو احلسن حممد بن أيب املعروف الفقيه أنبأ بشر بن أمحد أنبأ أمحد بن احلسني بن نصر احلذاء  - ١٧٠٣٢
مبعناه مرسال دون ذكر أيب هريرة فيه إال أنه قال : ثنا علي بن عبد اهللا ثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي فذكره 

  فقطعوه مث حسموه مث أتوه به 

حدثنا علي قال حدثنيه عبد العزيز بن أيب حازم أخربين يزيد بن خصيفة عن بن ثوبان ح قال قال و - ١٧٠٣٣
فذكره مرسال قال علي مل يسنده واحد منهم : وثنا علي ثنا سفيان ثنا بن خصيفة عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان 



ة عن بن ثوبان عن أيب هريرة وال فوق بن ثوبان إىل أحد قال وبلغين أن حممد بن إسحاق رواه عن يزيد بن خصيف
  أراه حفظه قال اإلمام أمحد روى فيه عنه أيضا مرسال 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حممد بن غالب ثنا علي بن  - ١٧٠٣٤
نبأ أمحد بن احلسني احلذاء أنبأ علي بن عبد اهللا ح وأخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف أنبأ بشر بن أمحد اإلسفرائيين أ

قال : املديين ثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة قال أخربين عبد امللك بن أجبر عن سلمة بن كهيل عن حجيه بن عدي 
كان علي رضي اهللا عنه يقطع وحيسم وحيبس فإذا برئوا أرسل إليهم فأخرجهم مث قال ارفعوا أيديكم إىل اهللا قال 

يقول من قطعك فيقولون علي فيقول ومل فيقولون سرقنا قال فيقول اللهم اشهد اللهم اشهد لفظ حديث فريفعوهنا ف
احلذاء زاد يف روايته قال علي بن املديين وقد روى هذا احلديث عمار بن رزيق الضيب عن سلمة بن كهيل فخالف 

  بن أجبر يف إسناده 

د بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد قال الشيخ رمحه اهللا أخربناه أبو بكر أمح - ١٧٠٣٥
بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا أبو اجلواب ثنا عمار عن سلمة بن كهيل عن أيب الزعراء عن علي رضي اهللا عنه 

يكم إىل اهللا كان إذا أخذ اللص قطعه مث حسمه مث ألقاه يف السجن فإذا برئوا وأراد أن خيرجهم فقال ارفعوا أيد: أنه 
كأين أنظر إليها كأهنا أيور احلمر فيقول من قطعكم فيقولون علي فيقول اللهم صدقوا فيك قطعتهم وفيك أرسلتهم 
قال علي بن املديين يف اإلسناد األول واحلديث عندي حديث بن أجبر قال الشيخ رمحه اهللا وكأنه كان يأمر بتعهدهم 

فقد روى سفيان الثوري عن حممد بن إسحاق عن أيب جعفر أن عليا رضي  حىت يربءوا إال أنه كان حيبسهم تعزيرا
   ١٥اهللا عنه قال حبس اإلمام بعد إقامة احلد ظلم 

  باب السارق يعود فيسرق ثانيا وثالثا ورابعا

 أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ناجية ثنا حممد بن بكار ثنا - ١٧٠٣٦
أبو معشر عن مصعب بن ثابت ح وأخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان حدثين خليل بن أيب 

رافع ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبيد بن عقيل ثنا جدي ثنا مصعب ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن 
عقيل اهلاليل ثنا جدي عن مصعب بن ثابت بن عبد اهللا بن الزبري  داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبيد بن

قال جيء بسارق إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال اقتلوه فقالوا يا : عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا 
ا سرق قال اقطعوه قال رسول اهللا إمنا سرق فقال اقطعوه فقطع مث جيء به الثانية فقال اقتلوه فقالوا يا رسول اهللا إمن

فقطع مث جيء به الثالثة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول اهللا إمنا سرق قال اقطعوه مث أيت به الرابعة فقال اقتلوه فقالوا يا 
رسول اهللا إمنا سرق قال اقطعوه فأيت به اخلامسة فقال اقتلوه قال جابر فانطلقنا به فقتلناه مث اجتررناه فألقيناه يف بئر 

ا عليه احلجارة لفظ حديث أيب داود ويف رواية أيب معشر يف املرة األوىل قال إنه سرق يا رسول اهللا قال ورمين
اقطعوا يده وقال يف املرة الثانية بعد هذا القول اقطعوا رجله ويف املرة الثالثة اقطعوا يده ويف املرة الرابعة اقطعوا 

اقتلوه قال فمررنا به إىل مربد النعم فحملنا عليه النعم فشال بيديه رجله ويف املرة اخلامسة قال أمل أقل لكم اقتلوه 
  ورجليه حىت نفرت منه اإلبل قال فعلوناه باحلجارة حىت قتلناه 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه ثنا صاحل بن حممد بن حبيب  - ١٧٠٣٧
موسى األنصاري ثنا عاصم بن عبد العزيز األشجعي عن مصعب بن ثابت عن  احلافظ ثنا أبو موسى إسحاق بن
أيت النيب صلى اهللا عليه و سلم بسارق فأمر بقطع يده مث أيت به قد سرق فأمر بقطع : حممد بن املنكدر عن جابر قال 

ين مث أيت به قد سرق رجله مث أيت به بعد وقد سرق فأمر بقطع يده اليسرى مث أيت به قد سرق فأمر بقطع رجله اليم
  فأمر بقتله وقد روي هذا احلديث عن هشام بن عروة وحممد بن أيب محيد عن بن املنكدر 

وفيما أنبأين أبو عبد اهللا احلافظ إجازة فيما مل ميل من كتاب املستدرك حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن  - ١٧٠٣٨
نا محاد بن سلمة ثنا يوسف بن سعد عن احلارث بن حاطب بالويه ثنا إسحاق بن احلسن احلريب ثنا عفان بن مسلم ث

أن رجال سرق على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتى به النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال اقتلوه فقالوا : 
إمنا سرق قال فاقطعوه مث سرق أيضا فقطع مث سرق على عهد أيب بكر رضي اهللا عنه فقطع مث سرق فقطع حىت 

وائمه مث سرق اخلامسة فقال أبو بكر رضي اهللا عنه كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعلم هبذا حني قطعت ق
أمر بقتله اذهبوا به فاقتلوه فدفع إىل فتية من قريش فيهم عبد اهللا بن الزبري فقال عبد اهللا بن الزبري أمروين عليكم 

حلنظلي عن النضر بن مشيل عن محاد بن سلمة عن يوسف فأمروه فكان إذا ضربه ضربوه حىت قتلوه تابعه إسحاق ا
  بن سعد 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا عبد  - ١٧٠٣٩
بالسارق  الوهاب بن عطاء أخربين بن جريج عن عبد اهللا بن أيب أمية عن عبد اهللا بن احلارث بن أيب ربيعة قال أيت

يا رسول اهللا هذا غالم أليتام من األنصار واهللا ما نعلم هلم ماال غريه فتركه مث أيت به الثانية فتركه مث أيت به : فقالوا 
الثالثة فتركه مث أيت به الرابعة فتركه مث أيت به اخلامسة فقطع يده مث أيت به السادسة فقطع رجله مث أيت به السابعة 

الثامنة فقطع رجله كذا وجدته يف كتايب وقال محاد بن مسعدة عن بن جريج عن عبد اهللا بن أيب فقطع يده مث أيت به 
أمية عن احلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة وهو أصح وهو مرسل حسن بإسناد صحيح أخرجه أبو داود يف املراسيل 

الرزاق عن بن جريج عن عبد  عن حممد بن سليمان األنباري عن محاد بن مسعدة ورواه إسحاق احلنظلي عن عبد
ربه بن أيب أمية أن احلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة وبن سابط األحول حدثاه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أيت 

بعبد فذكر معناه وكأنه مل ير بلوغه يف املرات األربع أو مل ير سرقته بلغت ما يوجب القطع مث رآها توجبه يف املرات 
  طع وهذا املرسل يقوي املوصول قبله ويقوي قول من وافقه من الصحابة رضي اهللا عنهم اآلخر فأمر بالق

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ١٧٠٤٠
الرجل قدم على أيب بكر الصديق أن رجال من أهل اليمن أقطع اليد و: مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه 

رضي اهللا عنه فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه وكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر رضي اهللا عنه وأبيك ما ليلك 
بليل سارق مث إهنم افتقدوا حليا ألمساء بنت عميس رضي اهللا عنها امرأة أيب بكر رضي اهللا عنه فجعل الرجل يطوف 

مبن بيت أهل هذا البيت الصاحل فوجدوا احللي عند صائغ وإن األقطع جاء به فاعترف  معهم ويقول اللهم عليك
األقطع أو شهد عليه فأمر به أبو بكر رضي اهللا عنه فقطعت يده اليسرى وقال أبو بكر رضي اهللا عنه واهللا لدعاؤه 

  على نفسه أشد عندي من سرقته 



ن احلارث األصبهاين قاال أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا عبد أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر ب - ١٧٠٤١
أن أبا بكر : اهللا بن جعفر بن خشيش ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه 

ه رضي اهللا عنه أراد أن يقطع رجال بعد اليد والرجل فقال عمر رضي اهللا عنه السنة اليد قول عمر رضي اهللا عن
  السنة اليد يشبه أن يكون عرف فيه سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو حازم احلافظ وأبو نصر بن قتادة األنصاري قاال ثنا أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة  - ١٧٠٤٢
أن رجال : ت أيب عبيد ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن صفية بن

سرق على عهد أيب بكر رضي اهللا عنه مقطوعة يده ورجله فأراد أبو بكر رضي اهللا عنه يقطع رجله ويدع يده 
يستطيب هبا ويتطهر هبا وينتفع هبا فقال عمر ال والذي نفسي بيده لتقطعن يده األخرى فأمر به أبو بكر رضي اهللا 

  عنه فقطعت يده 

حازم أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ خالد وأخربنا أبو  - ١٧٠٤٣
  شهدت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قطع يدا بعد يد ورجل : أنبأ عكرمة عن بن عباس قال 

طع يدا أن عمر رضي اهللا عنه ق: قال وثنا سعيد ثنا خالد عن خالد احلذاء عن عكرمة عن بن عباس  - ١٧٠٤٤
  بعد يد ورجل 

أخربنا أبو حازم وأبو نصر بن قتادة قاال أنبأ أبو الفضل الكرابيسي أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن  - ١٧٠٤٥
أيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه برجل : منصور ثنا أبو األحوص ثنا مساك بن حرب عن عبد الرمحن بن عائذ قال 

مر رضي اهللا عنه أن يقطع رجله فقال علي رضي اهللا عنه إمنا قال اهللا عز و أقطع اليد والرجل قد سرق فأمر به ع
جل إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله إىل آخر اآلية فقد قطعت يد هذا ورجله فال ينبغي أن تقطع رجله فتدعه 

اية األوىل عن عمر ليس له قائمة ميشي عليها إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن قال فاستودعه السجن الرو
رضي اهللا عنه أوىل أن تكون صحيحة وكيف تصح هذه عن عمر رضي اهللا عنه وقد أنكر يف الرواية األوىل قطع 

الرجل بعد اليد والرجل وأشار باليد ورواية بن عباس موصولة تشهد للرواية األوىل بالصحة وكذلك رواية صفية 
مد بن أيب بكر فأما ما روي فيه عن علي رضي اهللا عنه فقد روى عنه بنت أيب عبيد فيها ما يف رواية القاسم بن حم

  ذلك من وجه آخر 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق وعلي بن محشاذ قاال أنبأ إمساعيل بن إسحاق  - ١٧٠٤٦
أن عليا رضي اهللا عنه : لمة ثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قاال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن س

أيت بسارق فقطع يده مث أيت به فقطع رجله مث أيت به فقال أقطع يده بأي شيء يتمسح وبأي شيء يأكل مث قال أقطع 
رجله على أي شيء ميشي أين ألستحيي اهللا قال مث ضربه وخلده السجن وأما القتل يف اخلامسة املنقول يف اخلرب 

لقتل فيمن أقيم عليه حد يف شيء أربعا فأتى به اخلامسة منسوخ واستدل عليه مبا هو املرفوع فقد قال الشافعي ا
   ١٦منقول يف أبواب حد الشارب وباهللا التوفيق 

  باب ما جاء يف تعليق اليد يف عنق السارق



 أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي - ١٧٠٤٧
ثنا نصر بن علي ثنا عمر بن علي عن حجاج عن مكحول عن بن حمرييز قال قلت لفضالة بن عبيد أرأيت تعليق يد 

  نعم رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم قطع سارقا مث أمر بيده فعلقت يف عنقه : السارق يف العنق أمن السنة قال 

وب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا عمر بن علي ثنا حجاج وأخربنا أبو احلسن أنبأ احلسن أنبأ يوسف بن يعق - ١٧٠٤٨
  قلت لفضالة بن عبيد وكان ممن بايع حتت الشجرة مث ذكر مثله : بن أرطأة عن مكحول عن بن حمرييز قال 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا جعفر بن حممد بن  - ١٧٠٤٩
بن مقاتل أنبأ عبد اهللا بن املبارك ح وأنبأ أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري  شاكر ثنا حممد

ثنا محدان بن عمرو ثنا نعيم هو بن محاد ثنا بن املبارك أنبأ أبو بكر بن علي عن حجاج بن أرطاة عن مكحول عن 
لسارق يف عنقه فقال سنة قد قطع رسول اهللا صلى اهللا سألت فضالة بن عبيد عن تعليق يد ا: عبد اهللا بن حمرييز قال 

عليه و سلم يد سارق وعلق يده يف عنقه قال نعيم مسعته من أيب بكر بن علي لفظ حديث نعيم ويف رواية حممد بن 
مقاتل قال عن فضالة بن عبيد قال سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن تعلق يده يف عنقه يعين السارق إذا 

  قطعت 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن بالويه ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا روح  - ١٧٠٥٠
أن عليا رضي اهللا عنه قطع سارقا فمروا به : بن عبادة ثنا شعبة عن املسعودي عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه 

  ويده معلقة يف عنقه 

علي بن عبد اهللا اخلسروجردي ثنا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين بن زيدان ثنا أبو  وحدثنا أبو احلسن - ١٧٠٥١
رأيت عليا رضي اهللا عنه أقر عنده سارق : كريب ثنا حفص عن األعمش عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه قال 

   ١٧مرتني فقطع يده وعلقها يف عنقه فكأين أنظر إىل يده تضرب صدره 

  ر بالسرقة والرجوع عنه قال عطاء إذا اعترف مرة قطعباب ما جاء يف اإلقرا

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا حممد بن العباس ثنا يعقوب  - ١٧٠٥٢
أيت رسول اهللا : الدورقي ثنا الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن أيب هريرة قال 

اهللا عليه و سلم بسارق سرق مشلة فقالوا ان هذا سرق فقال ال أخاله سرق فقال بلى يا رسول اهللا قد سرقت  صلى
قال اذهبوا به فاقطعوه مث احسموه مث ائتوين به فأيت به فقال تب إىل اهللا قال تبت إىل اهللا فقال النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم تاب اهللا عليك 

علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا بن رجاء ثنا أخربنا أبو احلسن  - ١٧٠٥٣
أن سارقا سرق : مهام عن إسحاق يعين بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن بن املنذر البزاز عن أيب أمية رجل من األنصار 

ال أخالك سرقت قال نعم قاهلا ثالث متاعا فأخذوا معه املتاع فاعترف فأتى به النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال له 
مرات فأمر به النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يقطع فلما قطع قال تب إىل اهللا عز و جل قال أتوب إىل اهللا فقال النيب 



صلى اهللا عليه و سلم اللهم تب عليه ورواه محاد بن سلمة عن إسحاق وقال عن أيب أمية املخزومي وقال يف متنه ومل 
  متاع يوجد معه 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٧٠٥٤
أن عمر أيت بسارق فقال واهللا ما سرقت قط قبلها فقال : حممد بن إسحاق ثنا عفان ثنا محاد عن ثابت عن أنس 
  كذبت ما كان اهللا ليسلم عبدا عند أول ذنبه فقطعه 

أخربنا أبو حازم احلافظ وأبو نصر بن قتادة قاال أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد  - ١٧٠٥٥
أنه أتى جبارية سوداء : بن منصور ثنا هشيم ثنا احلكم بن عتيبة عن يزيد بن أيب كبشة األمناري عن أيب الدرداء 

  ا سرقت فقال هلا سرقت قويل ال فقالت ال فخلى عنه

أخربنا أبو بكر األردستاين أنبأ أبو نصر العراقي أنبأ سفيان اجلوهري ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن  - ١٧٠٥٦
أيت أبو مسعود األنصاري بامرأة سرقت مجال فقال أسرقت قويل ال : الوليد ثنا سفيان عن محاد عن إبراهيم قال 

اب رضي اهللا عنه قال اطردوا املعترفني قال سفيان يعين وعن سفيان عن األعمش عن إبراهيم أن عمر بن اخلط
   ١٨املعترفني باحلدود 

  باب قطع اململوك بإقراره

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ١٧٠٥٧
املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي ثنا مالك ح وأخربنا أبو أمحد 

خرجت عائشة رضي : إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عمرة بنت عبد الرمحن أهنا قالت 
د اهللا عنها إىل مكة ومعها موالتان ومعها غالم لبين عبد اهللا بن أيب بكر الصديق فبعث مع املوالتني بربد مرجل ق

خيط عليه خرقة خضراء قالت فأخذ الغالم الربد ففتق عنه واستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه فلما 
قدمتا املوالتان املدينة دفعتا ذلك إىل أهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ومل جيدوا الربد فكلموا املوالتني فكلمتا 

العبد عن ذلك فاعترف فأمرت به عائشة فقطعت يده وقالت عائشة رضي عائشة أو كتبتا إليها واهتمتا العبد فسئل 
   ١٩اهللا عنها القطع يف ربع دينار فصاعدا 

  باب غرم السارق

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن يونس ثنا حممد بن عبد  - ١٧٠٥٨
عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن جندب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و اهللا األنصاري ثنا سعيد بن أيب عروبة 

  على اليد ما أخذت حىت تؤديه : سلم 

فذكره مبثله إال : وأخربنا علي أنبأ أمحد ثنا عثمان بن عمر الضيب ثنا مسدد ثنا حيىي عن بن أيب عروبة  - ١٧٠٥٩
  أنه قال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 



ا احلديث الذي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر أمحد بن عبيد احلافظ هبمذان أنبأ إبراهيم وأم - ١٧٠٦٠
بن احلسني ثنا سعيد بن كثري بن عفري قال حدثين املفضل ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الطيب حممد بن 

املفضل بن فضالة عن يونس عن سعد بن إبراهيم حدثين  عبد اهللا ثنا بشر بن سهل اللباد ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين
أخي املسور بن إبراهيم عن عبد الرمحن بن عوف قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ح وأخربنا أبو احلسن 

علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا هشام بن علي ثنا عبد الرمحن بن حيىي اخلالل ثنا املفضل بن فضالة 
اضي مصر ثنا يونس بن يزيد األيلي عن سعد بن إبراهيم عن املسور عن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه قال ق

ال يغرم السارق إذا أقيم عليه احلد ويف رواية أيب عبد اهللا ال يغرم : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
هكذا وروى عنه عن يونس عن الزهري عن سعد صاحب السرقة فهذا حديث خمتلف فيه عن املفضل فروى عنه 

وروى عنه عن يونس عن سعد بن إبراهيم عن أخيه املسور فإن كان سعد هذا بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف 
فال نعرف بالتواريخ له أخا معروفا بالرواية يقال له املسور وال يثبت للمسور الذي ينسب إليه سعد بن حممد بن 

م مساع من جده عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه وال رؤية فهو منقطع وإبراهيم بن عبد الرمحن املسور بن إبراهي
مل يثبت له مساع من عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وإمنا يقال إنه رآه ومات أبوه يف زمن عثمان رضي اهللا عنه فإمنا 

رؤية فهو منقطع وإن كان غريه فال نعرفه وال  أدرك أوالده بعد موت أبيه عبد الرمحن فلم يثبت هلم عنه رواية وال
  نعرف أخاه وال حيل ألحد من مال أخيه إال ما طابت به نفسه 

أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل الكرابيسي أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا  - ١٧٠٦١
  ع قطع يده أنه كان يقول هو ضامن للسرقة م: بعض أصحابنا عن احلسن 

أنه كان يقول يضمن السرقة استهلكها أو مل : قال وحدثنا هشيم ثنا أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم  - ١٧٠٦٢
   ٢٠يستهلكها وعليه القطع 

  باب ما جاء يف تضعيف الغرامة

و العباس أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي قاال ثنا أب - ١٧٠٦٣
حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين عمرو بن احلارث وهشام بن سعد عن 

عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن رجال من مزينة أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
هي ومثلها والنكال وليس يف شيء من املاشية قطع إال فيما يا رسول اهللا كيف ترى يف حريسة اجلبل قال : فقال 

آواه املراح وبلغ مثن اجملن ففيه قطع اليد وما مل يبلغ مثن اجملن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال قال يا رسول اهللا 
اجلرين فما  فكيف ترى يف الثمر املعلق قال هو ومثله معه والنكال وليس يف شيء من الثمر املعلق قطع إال ما آواه

  أخذ من اجلرين فبلغ مثن اجملن ففيه القطع وما مل يبلغ مثن اجملن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين  - ١٧٠٦٤
ن ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب ثنا أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عو

أصاب غلمان حلاطب بن أيب بلتعة بالعالية ناقة لرجل من مزينة فانتحروها واعترفوا هبا فأرسل إليه عمر فذكر : قال 
ن يقطع ذلك له وقال هؤالء اعبدك قد سرقوا انتحروا ناقة رجل من مزينة واعترفوا هبا فأمر كثري بن الصلت أ



أيديهم مث أرسل بعد ما ذهب فدعاه وقال لوال أين أظن أنكم جتيعوهنم حىت إن أحدهم أتى ما حرم اهللا عز و جل 
لقطعت أيديهم ولكن واهللا لئن تركتهم ألغرمنك فيهم غرامة توجعك فقال كم مثنها للمزين قال كنت أمنعها من 

  أربعمائة قال فاعطه مثامنائة 
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لكربى: كتاب  لبيهقي ا   سنن ا
البيهقي : املؤلف  بكر  و  أب بن موسى  بن علي  بن احلسني   أمحد 

٢١   

  باب ما يستدل به على ترك تضعيف الغرامة

ال تضعف الغرامة : أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع ثنا الشافعي قال  - ١٧٠٦٥
 األبدان ال يف األموال وإمنا تركنا تضعيف الغرامة من قبل أن رسول اهللا صلى اهللا على أحد يف شيء إمنا العقوبة يف

عليه و سلم قضى فيما أفسدت ناقة الرباء بن عازب أن على أهل األموال حفظها بالنهار وما أفسدت املواشي 
املدعي يعين يف مقدار القيمة بالليل فهو ضامن على أهلها قال فإمنا يضمنونه بالقيمة ال بقيمتني قال وال يقبل قول 

  ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن  - ١٧٠٦٦
اء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه فقضى رسول أن ناقة الرب: بن شهاب عن حرام بن سعد بن حميصة 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن على أهل احلوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت املواشي بالليل ضامن على أهلها وقد 
  ذكرنا شواهده يف موضعه 

  مجاع أبواب ما ال قطع فيه

 )٢٢   

  ائنباب ال قطع على املختلس وال على املنتهب وال على اخل

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري الفقيه وأبو عبد اهللا احلسني بن عمر بن برهان الغزال وأبو  - ١٧٠٦٧
احلسني حممد بن احلسني القطان وأبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري قالوا أنبأ إمساعيل بن حممد 

بن أيب إسحاق السبيعي عن بن جريج عن أيب الزبري عن جابر الصفار ثنا احلسن بن عرفة حدثين عيسى بن يونس 
ليس على املختلس وال على املنتهب وال على : بن عبد اهللا األنصاري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  اخلائن قطع 

حلديث مل أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود هو السجستاين هذا ا - ١٧٠٦٨
إمنا مسعه بن جريج من ياسني الزيات قال أبو داود : يسمعه بن جريج من أيب الزبري بلغين عن أمحد بن حنبل أنه قال 

  وقد رواه املغرية بن مسلم عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 



أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن أخربناه أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد  - ١٧٠٦٩
ليس على : نصر ثنا شبابة عن املغرية بن مسلم عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  املختلس وال على املنتهب وال على اخلائن قطع 

ن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد ب - ١٧٠٧٠
أن رجال يقال له أيوب بن بريقة اختلس طوقا من إنسان فرفع إىل عمار : فضيل أبو معاذ عن أيب حريز عن الشعيب 

بن ياسر فكتب فيه عمار إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فكتب إليه أن ذاك عادي الظهرية فأهنكه عقوبة مث خل 
ويف رواية الثوري عن محيد الطويل قال أتى عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا برجل اختلس طوقا من  عنه وال تقطعه

  جارية فلم ير فيه قطعا قال تلك عادية الظهرية 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا حيىي بن حممد ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة  - ١٧٠٧١
شهدت عليا رضي اهللا عنه أتى برجل اختلس من رجل ثوبه فقال املختلس : ن لعبيد بن األبرص قال عن مساك عن ب

  إين كنت أعرفه فلم يقطعه علي رضي اهللا عنه 

وأخربنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة وأبو القاسم عبد  - ١٧٠٧٢
قالوا أنبأ أبو عمرو إمساعيل بن جنيد أنبأ أبو مسلم ثنا األنصاري عن عوف عن  الرمحن بن علي بن محدان الفارسي

  أن عليا رضي اهللا عنه كان ال يقطع يف الدغرة ويقطع يف السرقة املستخفى هبا : خالس 

بأ أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أن - ١٧٠٧٣
أن مروان بن احلكم أتى بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده فأرسل إىل زيد بن ثابت : مالك عن بن شهاب 

فسأله عن ذلك فقال زيد ليس يف اخللسة قطع قال مالك األمر عندنا أنه ليس يف اخللسة قطع قال الشافعي وكذلك 
عليه فيها قطع قال الشيخ رمحه اهللا وأما احلديث  من استعار متاعا فجحده أو كانت عنده وديعة فجحدها مل يكن

  الذي روي يف العارية 

وهو ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأ  - ١٧٠٧٤
فأمر النيب صلى اهللا عليه  كانت امرأة خمزومية تستعري املتاع وجتحده: معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت 

و سلم بقطع يدها وذكر احلديث يف شفاعة أسامة بن زيد وإنكار النيب صلى اهللا عليه و سلم ويف آخره قال فقطع 
  يد املخزومية رواه مسلم يف الصحيح عن عبد بن محيد عن عبد الرزاق كذا قاله معمر عن الزهري 

أ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن حيىي بن فارس ثنا وكذلك أخربنا أبو علي الروذباري أنب - ١٧٠٧٥
استعارت : أبو صاحل عن الليث حدثين يونس عن بن شهاب قال كان عروة حيدث أن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

مر امرأة يعين حليا على السنة أناس يعرفون وال تعرف هي فباعته وأخذت فأيت هبا النيب صلى اهللا عليه و سلم فأ
بقطع يدها وهي اليت تشفع فيها أسامة بن زيد وقال فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما قال وخالفه عبد اهللا 

بن وهب عن يونس فقال عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها أن قريشا أمههم شأن املرأة اليت سرقت 
  كر احلديث وقد مضى ذكره يف عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة الفتح مث ذ



أن امرأة سرقت : وكذلك قاله عبد اهللا بن املبارك عن يونس عن الزهري قال أخربين عروة بن الزبري  - ١٧٠٧٦
يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث إىل قوله مث أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بتلك املرأة 

د ذلك وتزوجت قالت عائشة فكانت تأتيين بعد ذلك فأرفع حاجتها إىل رسول اهللا فقطعت يدها فحسنت توبتها بع
صلى اهللا عليه و سلم أخربناه أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا حبان عن بن 

حممد عن عائشة رضي اهللا  املبارك بذلك ومبعناه قاله شبيب عن يونس إال أنه أسند آخره عن الزهري عن القاسم بن
عنها يف التوبة ورواه الليث بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها أن قريشا أمههم شأن املرأة 
املخزومية اليت سرقت مث ذكر احلديث إىل قوله وأمي اهللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها وقد مضى 

  ذكره 

أن امرأة من بين خمزوم سرقت فأيت هبا النيب صلى اهللا عليه و سلم فعاذت : جابر  ورواه أبو الزبري عن - ١٧٠٧٧
بأم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم واهللا لو كانت فاطمة لقطعت يدها 

بن حممد الصيدالين ثنا سلمة  فقطعت أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ثنا إبراهيم
بن شبيب ثنا احلسن بن حممد بن أعني ثنا معقل عن أيب الزبري عن جابر فذكره رواه مسلم يف الصحيح عن سلمة 

  بن شبيب 

ورواه مسعود بن األسود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فيه سرقت قطيفة من بيت النيب صلى  - ١٧٠٧٨
بو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو زرعة ثنا اهللا عليه و سلم أخربناه أ

أمحد بن خالد ثنا حممد بن إسحاق عن حممد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن أمه عن عائشة بنت مسعود بن األسود 
اهللا عليه و سلم أعظمنا ذلك وكانت ملا سرقت املرأة تلك القطيفة من بيت رسول اهللا صلى : عن أبيها مسعود قال 

امرأة من قريش فجئنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكلمناه وذكر احلديث يف عرض الفداء والشفاعة والقطع 
فأما رواية الليث عن يونس عن الزهري يف العارية فإمنا رواها أبو صاحل عن الليث وخالفه بن وهب وبن املبارك 

من رواية أيب صاحل وأما رواية معمر عن الزهري فهي منفردة والعدد أوىل باحلفظ من  وروايتهما أوىل بالصحة
الواحد وقد رواه معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن امرأة خمزومية كانت تستعري املتاع وجتحده فأمر النيب 

داسة ثنا أبو داود ثنا احلسن بن صلى اهللا عليه و سلم هبا فقطعت يدها أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن 
علي وخملد بن خالد املعين قاال ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر فذكره قال أبو داود رواه جويرية عن نافع عن بن عمر أو 
عن صفية بنت أيب عبيد ورواه بن غنج عن نافع عن صفية بنت أيب عبيد قال الشيخ العامل أمحد رمحه اهللا فاحلديث 

يف إسناده وحيتمل أن يكون رواية من روى العارية على تعريفها والقطع كان سبب سرقتها اليت خمتلف على نافع 
نقلت يف سائر الروايات فال تكون خمتلفة ويكون تقدير اخلرب أن امرأة خمزومية كانت تستعري املتاع وجتحده كما 

   ٢٣رواه معمر سرقت كما رواه غريه فقطعت يعين بالسرقة واهللا أعلم 

  لعبد يسرق من متاع سيدهباب ا

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا محاد بن  - ١٧٠٧٩
زيد عن منصور عن إبراهيم ح قال وثنا سعيد ثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن مهام عن عمرو بن 



د فقال عبدي سرق قباء عبدي قال مالك سرق بعضه بعضا ال قطع أن معقل بن مقرن سأل بن مسعو: شرحبيل 
   ٢٤عليه وهو قول بن عباس 

  باب العبد يسرق من مال امرأة سيده

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ١٧٠٨٠
رجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو أمحد امله

أن عبد اهللا بن عمرو بن احلضرمي جاء بغالم له إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا : بن شهاب عن السائب بن يزيد 
 مثنها ستون عنه فقال له اقطع يد هذا فإنه سرق فقال له عمر رضي اهللا عنه ماذا سرق قال سرق مرآة المرأيت

   ٢٥درمها فقال عمر رضي اهللا عنه أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم 

  باب من سرق من بيت املال شيئا

أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا  - ١٧٠٨١
  ليس على من سرق من بيت املال قطع : ه كان يقول مغرية عن الشعيب عن علي رضي اهللا عنه أن

وأخربنا أبو حازم أنبأ أبو الفضل أنبأ أمحد أنبأ سعيد ثنا أبو األحوص ثنا مساك بن حرب عن بن عبيد  - ١٧٠٨٢
شهدت عليا رضي اهللا عنه يف الرحبة وهو يقسم مخسا بني الناس فسرق رجل من حضرموت : بن األبرص قال 
تاع فأيت به علي رضي اهللا عنه فقال ليس عليه قطع هو خائن وله نصيب ورواه الثوري عن مساك مغفر حديد من امل

  عن دثار بن يزيد بن عبيد بن األبرص قال أيت علي رضي اهللا عنه برجل فذكره 

يع بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الرب - ١٧٠٨٣
سليمان أنبأ الشافعي قال قال أبو يوسف أخربنا بعض أشياخنا عن ميمون بن مهران عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أن عبدا من رقيق اخلمس سرق من اخلمس فلم يقطعه وقال مال اهللا بعضه يف بعض قد روي موصوال بإسناد فيه : 
  ضعف 

أ أبو حممد بن حيان أنبأ أبو يعلى ثنا جبارة ثنا حجاج بن متيم عن أخربناه أبو بكر بن احلارث الفقيه أنب - ١٧٠٨٤
أن عبدا من رقيق اخلمس سرق من اخلمس فرفع إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم : ميمون بن مهران عن بن عباس 

   ٢٦فلم يقطعه وقال مال اهللا سرق بعضه بعضا 

  باب قطاع الطريق

ين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع إمنا جزاء الذ{ قال اهللا تبارك وتعاىل 
  } أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض 



أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد بن الصباح  - ١٧٠٨٥
نبأ سعيد هو بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن رهطا من عكل الزعفراين ثنا عبد الوهاب بن عطاء أ

يا رسول اهللا إنا أناس من أهل ضرع ومل نكن أهل ريف : وعرينة أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا 
ربوا من أبواهلا فاستومخنا املدينة فأمر هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بذود وزاد وأمرهم أن خيرجوا فيها فيش

وألباهنا فانطلقوا حىت إذا كانوا يف ناحية احلرة قتلوا راعي النيب صلى اهللا عليه و سلم واستاقوا الذود وكفروا بعد 
إسالمهم فبعث النيب صلى اهللا عليه و سلم يف طلبهم فأمر هبم فقطع أيديهم وأرجلهم ومسر أعينهم وتركهم يف 

قال قتادة فذكر لنا أن هذه اآلية نزلت فيهم يعين إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ناحية احلرة حىت ماتوا وهم كذلك 
ورسوله ويسعون يف األرض فسادا قال قتادة وبلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان حيث يف خطبته بعد 

  ة ذلك على الصدقة وينهى عن املثلة أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث بن أيب عروب

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا عبد اهللا بن وهب  - ١٧٠٨٦
أخربين عمرو عن سعيد بن أيب هالل عن أيب الزناد عن عبد اهللا بن عبيد اهللا قال أمحد يعين بن عمر بن اخلطاب عن 

إبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واستاقوها وارتدوا عن أن أناسا أغاروا على : بن عمر رضي اهللا عنهما 
اإلسالم وقتلوا راعي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبعث يف آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم ومسل 

  أعينهم قال ونزلت فيهم آية احملاربة وهم الذين أخرب أنس بن مالك عنهم احلجاج حني سأله 

علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن عمرو بن السرح ثنا بن وأخربنا أبو  - ١٧٠٨٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا قطع : وهب أخربين الليث بن سعد عن حممد بن عجالن عن أيب الزناد 

ا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله الذين سرقوا لقاحه ومسل أعينهم بالنار عاتبة اهللا يف ذلك فأنزل اهللا عز و جل إمن
  ويسعون يف األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا قول قتادة وأيب الزناد وغريمها نزول اآلية فيهم مرسل 

وأخربنا أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا الزعفراين ثنا عفان ثنا مهام عن قتادة قال  - ١٧٠٨٨
  قبل أن تنزل احلدود يعين ما فعل بالعرنيني أن هذا : فحدثين بن سريين 

أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد ثنا حممد بن عبد اهللا بن عمرويه الصفار  - ١٧٠٨٩
ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حممد بن سابق ثنا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمري عن 

ال حيل قتل امرئ مسلم يشهد أن ال آله اال اهللا وأين رسول اهللا : الت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عائشة ق
اال يف إحدى ثالث زان بعد إحصان ورجل قتل يقتل به ورجل خرج حماربا هللا ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من 

  األرض 

حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبا الشافعي أنبأ  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس - ١٧٠٩٠
يف قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا املال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ومل : إبراهيم عن صاحل موىل التوأمة عن بن عباس 

افوا السبيل ومل يأخذوا املال قتلوا ومل يصلبوا وإذا أخذوا املال ومل يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خالف وإذا أخ
  يأخذوا ماال نفوا من األرض وإلبراهيم بن أيب حيىي يف هذا إسناد آخر 



أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن  - ١٧٠٩١
: عن عكرمة عن بن عباس قال  إمساعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود

نزلت هذه اآلية يف احملارب إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله إذا عدا فقطع الطريق فقتل وأخذ املال صلب فإن 
  قتل ومل يأخذ ماال قتل فإن أخذ املال ومل يقتل قطع من خالف فإن هرب وأعجزهم فذلك نفيه 

أ أبو بكر أمحد بن كامل القاضي ثنا حممد بن سعد بن حممد بن احلسن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنب - ١٧٠٩٢
} إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله { يف قوله : بن عطية ثنا أيب حدثين عمي حدثين أيب عن أبيه عن بن عباس 

ليه الصلب إن ظهر اآلية قال إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته وإذا حارب وأخذا املال وقتل فع
عليه قبل توبته وإذا حارب وأخذ املال ومل يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خالف إن ظهر عليه قبل توبته وإذا 

حارب وأخاف السبيل فإمنا عليه النفي ونفيه أن يطلب وروى عثمان بن عطاء عن أبيه عن علي رضي اهللا عنه قال 
  عت يده ورجله من خالف وإن وجد وقد أصاب الدم قتل وصلب إن أخذ وقد أصاب املال ومل يصب الدم قط

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن  - ١٧٠٩٣
فسادا إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض { يف هذه اآلية : عطاء عن سعيد عن قتادة أنه قال 

اآلية قال حدود أربعة أنزهلا اهللا فإما من حارب فسفك الدم وأخذ املال فإن عليه الصلب وإما من حارب فسفك } 
الدم ومل يأخذ ماال فعليه القتل أما من حارب وأخذ املال ومل يسفك دما فإن عليه النفي وروي ذلك عن قتادة عن 

قال الشافعي رمحه اهللا واختالف حدودهم باختالف أفعاهلم على مورق ورويناه عن سعيد بن جبري وإبراهيم النخعي 
   ٢٧ما قال بن عباس إن شاء اهللا 

  باب الردء ال يقتل

استدالال مبا أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن أنبأ حاجب بن أمحد الطوسي ثنا حممد بن محاد ثنا أبو  - ١٧٠٩٤
ال : د اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معاوية عن األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق عن عب

حيل دم امرئ يشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا إال بإحدى ثالث الثيب الزاين والنفس بالنفس والتارك لدينه 
املفارق للجماعة رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن أيب معاوية وأخرجه البخاري من وجه آخر 

  عن األعمش 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن  - ١٧٠٩٥
أن عامال لعمر بن عبد العزيز أخذ أناسا يف حرابة ومل يقتلوا فأراد أن يقتل أو يقطع فكتب إىل عمر بن : أيب الزناد 

لو أخذت بأيسر ذلك ورواه بن أيب الزناد عن أبيه فقال يف هذه القصة أنه قتل  عبد العزيز يف ذلك فكتب إليه أن
   ٢٨أحدهم وقال يف جوابه فهال إذ تأولت عليهم هذه اآلية ورأيت أهنم أهلها أخذت بأيسر ذلك وأنكر القتل 

  باب احملارب يتوب



ه اهللا حكاية عن بعض أصحابه قال كلما قال اهللا تعاىل إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم قال الشافعي رمح
  كان هللا من حد يسقط بتوبته وكل ما كان لآلدميني مل يبطل قال وهبذا أقول 

أخربنا أبو بكر أمحد بن علي احلافظ أنبأ أبو عمرو بن محدان أنبأ احلسن بن سفيان أنبأ أبو بكر بن أيب  - ١٧٠٩٦
من حارب فهو حمارب قال سعيد فإن : سعيد بن جبري قال شيبة ثنا حممد بن بكر عن بن جريج قال حدثت عن 

أصاب دما قتل وإن أصاب دما وماال صلب فإن الصلب أشد وإذا أصاب ماال ومل يصب دما قطعت يده ورجله 
  لقوله أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف فإن تاب فتوبته بينه وبني اهللا ويقام عليه احلد 

يف الرجل يصيب احلدود مث : أيب شيبة ثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه قال وحدثنا أبو بكر بن  - ١٧٠٩٧
  جييء تائبا قال تقام عليه احلدود 

يف الرجل إذا قطع الطريق وأغار مث : قال وحدثنا أبو بكر ثنا جرير عن مغرية عن محاد عن إبراهيم  - ١٧٠٩٨
ي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف قبول توبة احملارب رجع تائبا أقيم عليه احلد وتوبته فيما بينه وبني ربه ورو

  خبالف قول هؤالء واهللا أعلم 

وأنبأين أبو عبد اهللا احلافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا أمحد بن حممد يعين أبا عمرو احلريي ثنا أمحد بن  - ١٧٠٩٩
أن عثمان استخلف أبا موسى  :يوسف السلمي ثنا حممد بن يوسف عن سفيان عن أشعث بن سوار عن الشعيب 

األشعري رضي اهللا عنه فلما صلى الفجر جاء رجل من مراد فقال هذا مقام العائذ التائب أنا فالن بن فالن ممن 
حارب اهللا ورسوله جئت تائبا من قبل أن تقدروا علي فقال أبو موسى جاء تائبا من قبل أن تقدروا عليه فال يعرض 

   ٢٩إال خبري وذكر احلديث 

  اب من قال يسقط كل حق هللا تعاىل بالتوبة قياسا على آية احملاربةب

واستدالال مبا أخربنا أبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي وعبد الواحد بن حممد بن النجار املقرئ  - ١٧١٠٠
بن محاد عن بالكوفة قاال أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة ثنا عمرو 

أن امرأة وقع عليها رجل يف سواد : أسباط بن نصر عن مساك عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل بن حجر زعم 
الصبح وهي تعمد إىل املسجد فاستغاثت برجل مر عليها وفر صاحبها مث مر عليها قوم ذو عدة فاستغاثت هبم 

ودونه إليها فقال إمنا أنا الذي أغثتك وقد ذهب فأدركوا الذي استغاثت به وسبقهم اآلخر فذهب فجاؤوا به يق
اآلخر فأتوا به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربته أنه وقع عليها وأخربه القوم أهنم أدركوه يشتد فقال إمنا 

كنت أغيثها على صاحبها فأدركوين هؤالء فأخذوين قالت كذب هو الذي وقع علي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
اذهبوا به فارمجوه قال فقام رجل من الناس فقال ال ترمجوه وارمجوين أنا الذي فعلت هبا الفعل فاعترف  و سلم

فاجتمع ثالثة عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذي وقع عليها والذي أجاهبا واملرأة فقال أما أنت فقد غفر اهللا 
أرجم الذي اعترف بالزنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  لك وقال للذي أجاهبا قوال حسنا فقال عمر رضي اهللا عنه

و سلم ال ألنه قد تاب إىل اهللا أحسبه قال توبة لو تأهبا أهل املدينة أو أهل يثرب لقبل منهم فأرسلهم ورواه إسرائيل 
احلديث فعلى  عن مساك وقال فيه فأتوا به النيب صلى اهللا عليه و سلم فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها فذكر



هذه الرواية حيتمل أنه إمنا أمر بتعزيره وحيتمل أهنم شهدوا عليه بالزنا وأخطأوا يف ذلك حىت قام صاحبها فاعترف 
بالزنا وقد وجد مثل اعترافه من ماعز واجلهنية والغامدية ومل يسقط حدودهم وأحاديثهم أكثر وأشهر واهللا أعلم 

٧١   

  كتاب األشربة واحلد فيها

 )١   

  ب ما جاء يف حترمي اخلمربا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن مهران عن خالد ثنا  - ١٧١٠١
عبيد اهللا بن موسى أنبأ إسرائيل ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عباد بن موسى 

ملا : عيل بن جعفر عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن عمرو عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال اخلتلي ثنا إمسا
نزل حترمي اخلمر قال عمر رضي اهللا عنه اللهم بني لنا يف اخلمر بيان شفاء فنزلت اآلية اليت يف البقرة يسألونك عن 

هما قال فدعي عمر رضي اهللا عنه فقرئت عليه اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس وإمثهما أكرب من نفع
يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم { قال اللهم بني لنا يف اخلمر بيان شفاء فنزلت اآلية اليت يف النساء 

فكان منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أقيمت الصالة ينادي أن ال يقربن الصالة سكران } سكارى 
فهل أنتم منتهون { رضي اهللا عنه فقرئت عليه فقال اللهم بني لنا يف اخلمر بيان شفاء فنزلت هذه اآلية فدعي عمر 

قال عمر رضي اهللا عنه انتهينا هذا لفظ حديث إمساعيل بن جعفر ويف رواية عبيد اهللا قال عن أيب ميسرة وهو } 
فدعي عمر رضي اهللا عنه فقرئت عليه فلما بلغ فهل عمرو بن شرحبيل وقال بيانا شافيا وقال فنزلت اليت يف املائدة 

  أنتم منتهون قال عمر رضي اهللا عنه قد انتهينا والباقي مبعناه 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حممد املروزي ثنا علي بن  - ١٧١٠٢
يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم { : قال  حسني عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس

إمنا اخلمر وامليسر { نسختها يف املائدة } يسألونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس } { سكارى 
  } واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 

بن حممد الصفار ثنا حممد بن عبيد اهللا املنادي ثنا وهب بن أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل  - ١٧١٠٣
نزلت يف أربع آيات فذكر احلديث قال وصنع رجل : جرير ثنا شعبة عن مساك عن مصعب بن سعد عن سعد قال 

من األنصار طعاما فدعانا فشربنا اخلمر قبل أن حترم حىت انتشينا فتفاخرنا فقالت األنصار حنن أفضل وقالت قريش 
أفضل فأخذ رجل من األنصار حلى جزور فضرب به أنف سعد ففزره وكان أنف سعد مفزورا فنزلت آية اخلمر  حنن

إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إىل قوله فهل أنتم منتهون أخرجه مسلم يف 
  الصحيح من حديث شعبة 



بو علي الرفاء ثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن منهال ثنا ربيعة بن أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أ - ١٧١٠٤
إمنا نزل حترمي اخلمر يف قبيلتني من قبائل األنصار شربوا : كلثوم حدثين أيب عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال 

ول صنع يب هذا فلما مثل القوم عبث بعضهم ببعض فلما أن صحوا جعل الرجل يرى األثر بوجهه ورأسه وحليته فيق
أخي فالن وكانوا إخوة ليس يف قلوهبم ضغائن واهللا لو كان يب رؤوفا رحيما ما صنع هذا يب حىت وقعت الضغائن يف 

يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل { قلوهبم فأنزل اهللا عز و جل هذه اآلية 
ا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر ويصدكم الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إمن

فقال ناس من املتكلفني هي رجس وهي يف بطن فالن قتل يوم أحد } عن ذكر اهللا وعن الصالة فهل أنتم منتهون 
إىل } اتقوا وآمنوا  ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا إذا ما{ فأنزل اهللا سبحانه هذه اآلية 

  مث اتقوا وأحسنوا واهللا حيب احملسنني { قوله 

أخربين أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب اخلوارزمي احلافظ ببغداد قال قرئ على أيب بكر اإلمساعيلي  - ١٧١٠٥
سحاق ثنا أخربكم أبو يعلى ثنا أبو الربيع ح وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إ

كنت ساقي القوم يوم حرمت : يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع ثنا محاد بن زيد ثنا ثابت عن أنس قال 
اخلمر يف بيت أيب طلحة وما شراهبم إال الفضيخ البسر والتمر فإذا مناد ينادي قال أخرج فانظر فخرجت فإذا مناديا 

املدينة قال فقال يل أبو طلحة أخرج فاهرقها فأهرقتها فقالوا ينادي أال إن اخلمر قد حرمت قال فجرت يف سكك 
ليس { أو قال بعضهم قتل فالن وقتل فالن وهي يف بطوهنم قال وال أدري هو يف حديث أنس فأنزل اهللا عز و جل 

رواه مسلم يف } على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصاحلات 
  الصحيح عن أيب الربيع وأخرجه البخاري من وجه آخر عن محاد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قالوا ثنا أبو العباس  - ١٧١٠٦
هللا بن حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد ا

كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأيب بن كعب شرابا من فضيخ ومتر فأتاهم : أيب طلحة عن أنس بن مالك قال 
آت فقال إن اخلمر قد حرمت فقال أبو طلحة يا أنس قم إىل هذه اجلرار فاكسرها فقمت إىل مهراس لنا فضربتها 

  بأسفله حىت تكسرت 

أخربين إمساعيل بن حممد بن الفضل بن حممد الشعراين ثنا جدي ثنا بن أيب  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ - ١٧١٠٧
بإسناده مثله إال أنه قال فجاءهم آت رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب : أويس حدثين مالك فذكره 

  أويس ورواه مسلم عن أيب الطاهر عن بن وهب 

إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عبد الكرمي بن اهليثم الديرعاقويل  أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ - ١٧١٠٨
ثنا أبو اليمان احلكم بن نافع أخربين شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال حدثين سعيد بن املسيب أنه مسع أبا هريرة 

ما مث أخذ اللنب أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليلة أسري به بإيليا بقدحني من مخر ولنب فنظر إليه: يقول 
فقال جربائيل عليه السالم احلمد هللا الذي هداك للفطرة ولو أخذت اخلمر غوت أمتك رواه البخاري يف الصحيح 

  عن أيب اليمان 



أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ١٧١٠٩
عي أنبأ سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال بلغ عمر بن اخلطاب الربيع بن سليمان ثنا الشاف

أن رجال باع مخرا قال قاتل اهللا فالنا باع اخلمر أما علم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : رضي اهللا عنه 
فيان بن عيينة وقد قاتل اهللا اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها أخرجاه يف الصحيح من حديث س

  مضى يف كتاب البيوع أخبار سوى ما ذكرناه يف حترمي بيعها 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع  - ١٧١١٠
ا له إنا نبتاع من مثر النخل أن رجاال من أهل العراق قالو: بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع عن بن عمر 

والعنب فنعصره مخرا فنبيعها فقال عبد اهللا أين أشهد اهللا عليكم ومالئكته ومن مسع من اجلن واألنس أين ال آمركم 
  أن تبيعوها وال تبتاعوها وال تعصروها وال تسقوها فإهنا رجس من عمل الشيطان 

احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن - ١٧١١١
عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين عبد الرمحن بن شريح وبن هليعة والليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن 

ة فلقيت أنه كان له عم يبيع اخلمر وكان يتصدق فنهيته عنها فلم ينته فقدمت املدين: ثابت بن يزيد اخلوالين أخربه 
بن عباس فسألته عن اخلمر ومثنها فقال هي حرام ومثنها حرام مث قال يا معشر أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم أنه لو 

كان كتاب بعد كتابكم ونيب بعد نبيكم ألنزل فيكم كما أنزل من قبلكم وال أخر ذلك من أمركم إىل يوم القيامة 
د اهللا بن عمر فسألته عن مثن اخلمر فقال سأخربك عن اخلمر أين ولعمري هلو أشد عليكم قال ثابت مث لقيت عب

كنت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املسجد فبينا هو حمتب حل حبوته مث قال من كان عنده من هذه 
اخلمر شيء فليأت هبا فجعلوا يأتونه فيقول أحدهم عندي راوية ويقول اآلخر عندي زق أو ما شاء اهللا أن يكون 

عنده فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امجعوا ببقيع كذا وكذا مث آذنوين ففعلوا مث أتوه فقام وقمت معه 
فمشيت عن ميينه وهو متكىء علي فلحقنا أبو بكر رضي اهللا عنه فأخرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجعلين 

رضي اهللا عنه فأخرين وجعله عن يساره فمشى بينهما عن مشاله وجعل أبا بكر رضي اهللا عنه مكاين مث حلقنا عمر 
حىت إذا وقف على اخلمر فقال للناس أتعرفون هذه قالوا نعم يا رسول اهللا هذه اخلمر فقال صدقتم قال فإن اهللا لعن 

اخلمر وعاصرها ومعتصرها وشارهبا وساقيها وحاملها واحملمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل مثنها مث دعا بسكني 
فقال اشحذوها ففعلوا مث أخذها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرق هبا الزقاق فقال الناس إن يف هذه الزقاق 

منفعة فقال أجل ولكين إمنا أفعل ذلك غضبا هللا عز و جل ملا فيها من سخطه قال عمر رضي اهللا عنه أنا أكفيك يا 
قصة احلديث قال وأخربين بن هليعة أن أبا طعمة حدثه  رسول اهللا قال ال قال بن وهب وبعضهم يزيد على بعض يف

  أنه مسع عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حيدث هبذا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل البزاز ثنا إبراهيم بن عبد اهللا ثنا  - ١٧١١٢
ن هارون أنبأ شريك عن عبد اهللا بن عيسى عن أيب طعمة عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و يزيد ب
  لعنت اخلمر وشارهبا وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها واحملمولة إليه ومبتاعها وآكل مثنها : سلم 



الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ - ١٧١١٣
من شرب اخلمر يف الدنيا مث مل يتب منها حرمها يف : عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  اآلخرة 

رأت وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أخربنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي قال ق - ١٧١١٤
فذكره بنحوه إال أنه مل يذكر التوبة رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه : على مالك 

  مسلم عن حيىي بن حيىي 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف إمالء وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن قراءة  - ١٧١١٥
يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين عمرو بن احلارث أن  قالوا ثنا أبو العباس حممد بن

من : عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
سكرا أربع مرات كان ترك الصالة سكرا مرة واحدة فكأمنا كانت له الدنيا وما عليها فسلبها ومن ترك الصالة 

  حقا على اهللا أن يسقيه من طينة اخلبال قيل وما طينة اخلبال قال عصارة أهل جهنم 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ١٧١١٦
د عن بن شهاب قال حدثين أبو بكر بن عبد حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين يونس بن يزي

اجتنبوا اخلمر فإهنا أم اخلبائث : الرمحن بن احلارث بن هشام أن أباه قال مسعت عثمان بن عفان رضي اهللا عنه يقول 
إنه كان رجل ممن خال قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت إنا ندعوك لشهادة 

معها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حىت أفضى إىل امرأة وضيئة عندها غالم وباطية مخر فقالت أين واهللا فدخل 
ما دعوتك لشهادة ولكين دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغالم أو تشرب هذا اخلمر فسقته كأسا فقال زيدوين فلم 

  تمع هي واإلميان أبدا إال أوشك أحدمها أن خيرج صاحبه يرم حىت وقع عليها وقتل النفس فاجتنبوا اخلمر فإهنا ال جت

وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان  - ١٧١١٧
 إياكم واخلمر فإهنا مفتاح كل شر أتى رجل فقيل له: عن عمرو عن حيىي بن جعدة قال قال عثمان رضي اهللا عنه 

إما أن خترق هذا الكتاب وإما أن تقتل هذا الصيب وإما أن تقع على هذه املرأة وإما أن تشرب هذا الكأس وإما أن 
تسجد للصليب فلم ير فيها شيئا أهون من شرب الكأس فلما شرهبا سجد للصليب وقتل النفس ووقع على املرأة 

   ٢وخرق الكتاب 

  باب التشديد على مدمن اخلمر

ا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة األنصاري أنبأ أبو احلسن علي بن الفضل بن أخربن - ١٧١١٨
حممد بن عقيل أنبأ يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع ثنا محاد بن زيد ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال 

خلمر يف الدنيا فمات وهو يدمنها كل مسكر مخر وكل مسكر حرام ومن شرب ا: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  مل يتب منها مل يشرهبا يف اآلخرة رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الربيع 



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ١٧١١٩
مد عن عبد اهللا بن يسار أنه مسع سامل بن عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين عمر بن حم

ثالثة ال ينظر اهللا إليهم يوم القيامة العاق والديه : يقول قال عبد اهللا بن عمر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ومدمن اخلمر واملنان مبا أعطى 

بن الشرقي ثنا حممد بن حيىي الذهلي  حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنبأ أبو حامد - ١٧١٢٠
ال : ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن يزيد بن أيب زياد عن جماهد عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٣يدخل اجلنة منان وال عاق وال مدمن مخر 

  باب التشديد على من سقى صبيا مخرا

ر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن نافع ثنا إبراهيم بن عمر أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بك - ١٧١٢١
كل خممر مخر : الصنعاين قال مسعت النعمان يقول عن طاوس عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

وكل مسكر حرام ومن شرب مسكرا خبست صالته أربعني صباحا فإن تاب تاب اهللا عليه فإن عاد الرابعة كان حقا 
ى اهللا أن يسقيه من طينة اخلبال قيل وما طينة اخلبال يا رسول اهللا قال صديد أهل النار ومن سقاه صغريا ال عل

   ٤يعرف حالله من حرامه كان حقا على اهللا أن يسقيه من طينة اخلبال 

  باب ما جاء يف تفسري اخلمر الذي نزل حترميها

 بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا - ١٧١٢٢
أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري عن أيب حيان عن الشعيب عن بن عمر عن عمر رضي اهللا عنه 

  نزل حترمي اخلمر وهي من مخس : قال 

وب أنبأ حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعق - ١٧١٢٣
قام عمر رضي اهللا عنه خطيبا على منرب رسول اهللا صلى : حيىي عن أيب حيان التيمي قال ثنا عامر عن بن عمر قال 

اهللا عليه و سلم فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال أما بعد فإن اخلمر نزل حترميها يوم نزل وهي من مخسة من العنب 
العسل واحلنطة والشعري واخلمر ما خامر العقل لفظ حديث حيىي القطان ويف رواية الثوري الزبيب بدل والتمر و

العنب وكذلك قاله محاد عن أيب حيان وكذلك قاله بن أيب السفر عن الشعيب رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد 
  وأشار إىل رواية محاد وذكر رواية بن أيب السفر 

عمرو حممد بن عبد اهللا األديب البسطامي أنبأ أبو بكر أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي أنبأ أبو أخربنا أبو  - ١٧١٢٤
يعلى ثنا موسى بن حيان ح قال وأخربين احلسن بن سفيان ثنا حممد بن املثىن وحممد بن خالد قالوا ثنا حيىي بن سعيد 

احلسن ثنا الشعيب عن عبد اهللا بن عمر عن  ثنا أبو حيان التيمي وهذا حديث أيب يعلى ثنا عامر عن بن عمر وقال
أنه قام خطيبا على منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وقال أبو يعلى عن عمر 

فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال أما بعد أال وإن اخلمر نزل حترميها يوم نزل وهي من مخسة من العنب والتمر والرب 



العسل واخلمر ما خامر العقل وثالث أيها الناس وددت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يفارقنا والشعري و
حىت يعهد إلينا فيما عهد انتهى إليه اجلد والكاللة وأبواب من أبواب الربا فقلت ما ترى يف السادسة تصنع بالسند 

مل يكن هذا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه يدعي اجلاهل يشرب الرجل منه شربة فتصرعه يصنع من األرز قال 
و سلم ولو كان لنهى عنه أال ترى أنه قد عم األشربة كلها فقال اخلمر ما خامر العقل قال أبو بكر فيه داللة على 

أن قوله واخلمر ما خامر العقل من قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن أيب 
  عن حيىي بن سعيد إال أنه مل يذكر قوله ولو كان لنهى عنه إىل آخره فإنه مما قيل للشعيب وهو الذي أجاب به  رجاء

أخربنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر احلفار ببغداد أنبأ أبو عبد اهللا احلسني بن حيىي بن عياش  - ١٧١٢٥
م ثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن الشعيب عن النعمان القطان ثنا أمحد بن حممد بن حيىي القطان ثنا حيىي بن آد

إن من التمر مخرا وإن من الزبيب مخرا وإن من الرب مخرا وإن من : بن بشري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  الشعري مخرا وإن من العسل مخرا 

ثنا مالك بن عبد الواحد ثنا معتمر قال  وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود - ١٧١٢٦
قرأت على الفضيل عن أيب حريز أن عامرا حدثه أن النعمان بن بشري قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

إن اخلمر من العصري والزبيب والتمر واحلنطة والشعري والذرة وإين أهناكم عن كل مسكر وكذلك رواه : يقول 
  عامر الشعيب وهذا ال خيالف احلديث الذي السري بن إمساعيل عن 

أخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن  - ١٧١٢٧
الوليد بن مزيد أخربين أيب ثنا األوزاعي حدثين أبو كثري قال مسعت أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  مر من هاتني الشجرتني النخلة والعنبة اخل: سلم 

وأخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر حممد بن مهرويه بن عباس الرازي ثنا أبو حامت الرازي ثنا عبيد  - ١٧١٢٨
فذكره مبثله إال أنه قال عن أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث األوزاعي وغريه : اهللا بن موسى أنبأ األوزاعي 

ر منهما يف هذا احلديث وأثبتها منهما ومن غريمها فيما مضى فيقال جبميع ما ثبت عنه صلى اهللا عليه فإنه أثبت اخلم
  و سلم مىت ما أمكن اجلمع بني مجيعه وباهللا التوفيق 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن عبد امللك ثنا يزيد بن  - ١٧١٢٩
كنت قائما على عموميت أسقيهم وهم يشربون يومئذ شرابا هلم إذ : أ سليمان عن أنس بن مالك قال هارون أنب

دخل عليهم رجل فقال أال هل علمتم أن اخلمر قد حرمت قالوا يا أنس أكفأها فأكفأهتا فواهللا ما عادوا فيها حىت 
بو بكر بن أنس وأنس يف احللقة كانت لقوا اهللا عز و جل قال فقلت وما كان شراهبم قال البسر والتمر فقال أ

  مخرهم يومئذ فما أنكر ذلك عليه أنس 

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  - ١٧١٣٠
م على كنت قائما على احلي أسقيه: مسدد ثنا املعتمر بن سليمان قال مسعت أيب قال مسعت أنس بن مالك يقول 

عموميت وأنا أصغرهم سنا من فضيخ هلم قال فجاء رجل فقال إن اخلمر قد حرمت فقالوا اكفئها يا أنس قال 



فكفأهتا فقيل ألنس فما كان شراهبم قال رطب وبسر قال أبو بكر بن أنس وأنس شاهد كانت مخرهم يومئذ فلم 
  ينكر ذاك أنس 

مالك يقول كانت مخرهم يومئذ رواه البخاري يف  قال وحدثين بعض أصحابنا أنه مسع أنس بن - ١٧١٣١
  ورواه مسلم عن حممد بن عبد األعلى عن معتمر : الصحيح عن مسدد 

أخربين أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن غالب اخلوارزمي ببغداد قراءة عليه قال قرأت على أيب  - ١٧١٣٢
ح وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ علي بن الفضل بن  العباس بن محدان حدثكم حممد بن أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم

أين ألسقي أبا : حممد بن عقيل ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة عن أنس قال 
طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء من خليط بسر ومتر إذ حرمت اخلمر فرفعتها وأنا ساقيهم يومئذ وأصغرهم وإنا 

  دها يومئذ اخلمر رواه البخاري يف الصحيح عن مسلم بن إبراهيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام نع

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا الرزجاهي األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين املنيعي حدثين  - ١٧١٣٣
ونس ثنا أبو شهاب عن يونس عن ثابت عن أمحد بن منصور وحممد بن إشكاب والعباس بن حممد قالوا ثنا أمحد بن ي

حرمت علينا اخلمر حني حرمت وما جند مخور األعناب إال القليل وعامة مخرهم البسر والتمر : أنس بن مالك قال 
  رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن يونس 

بن سليمان الباغندي ثنا  أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد - ١٧١٣٤
لقد حرمت اخلمر وما باملدينة منها شيء يعين مل : عبيد اهللا بن موسى ثنا مالك بن مغول عن نافع عن بن عمر قال 

  يكن باملدينة مخر العنب حني حرمت أخرجه البخاري يف الصحيح من وجه آخر عن مالك بن مغول 

و صاحل يعين خلف اخليام ثنا إبراهيم بن معقل ثنا حممد بن إمساعيل أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أب - ١٧١٣٥
: حدثين إسحاق بن إبراهيم أنبأ حممد بن بشر ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أخربين نافع عن بن عمر قال 

  هكذا  نزل حترمي اخلمر وإن باملدينة يومئذ خلمسة أشربة ما فيها شراب العنب أخرجه البخاري يف الصحيح

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قالوا  - ١٧١٣٦
أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين مالك ويونس بن يزيد ح 

أنبأ الربيع بن سليمان أخربنا الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس
احلافظ حدثين علي بن عيسى ثنا جعفر بن حممد وإبراهيم بن علي وموسى بن حممد قالوا ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت 

ويف رواية بن وهب على مالك بن أنس عن بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام رواه البخاري : مسع عائشة تقول 

  يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي وعن حرملة عن بن وهب عن يونس 

هاين إمالء أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان أنبأ أمحد بن حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصب - ١٧١٣٧
سئل رسول : يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 



اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام والبتع نبيذ العسل رواه مسلم يف الصحيح 
  عن إسحاق بن إبراهيم وعبد عن عبد الرزاق 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي قراءة عليه أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن  - ١٧١٣٨
احلسن بن الشرقي ثنا عبد اهللا بن هاشم بن حيان الطوسي ثنا حيىي بن سعيد القطان ثنا قرة عن سيار أيب احلكم عن 

يا رسول اهللا أن عندنا أشربه أو شرابا هذا البتع واملزر من الذرة والشعري فما : أيب موسى قال قلت  أيب بردة عن
  تأمرنا فيهما فقال أهناكم عن كل مسكر 

وأخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ١٧١٣٩
يا رسول اهللا يصنع عندنا شراب من العسل يقال له : دة عن أبيه عن أيب موسى قال قلت شعبة عن سعيد بن أيب بر

البتع وشراب من الشعري يقال له املزر ومها يسكران فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم كل مسكر حرام أخرجاه يف 
  الصحيح من حديث شعبة واستشهد البخاري برواية أيب داود الطيالسي 

نا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن الفضل حدثين وأخرب - ١٧١٤٠
عمرو بن قسيط ثنا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة عن سعيد بن أيب بردة أنبأ أبو بردة عن أيب موسى قال 

دعوا الناس إىل اإلسالم ويسرا وال تعسرا وبشرا بعثين النيب صلى اهللا عليه و سلم ومعاذا إىل اليمن فقال انطلقا فا: 
وال تنفرا قال قلت يا رسول اهللا أفتنا يف شرابني كنا نصنعهما باليمن البتع من العسل ننبذه حىت يشتد واملزر من الرب 
رم والشعري والذرة ننبذه حىت يشتد قال وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أعطي جوامع الكلم وخوامته وقال أح

  كل مسكر عن الصالة قال فانطلقنا أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث عبيد اهللا بن عمرو 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن شاذان ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد  - ١٧١٤١
أن رجال قدم من جيشان وجيشان من  :العزيز بن حممد ثنا عمارة بن غزية عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا 

اليمن فسأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له املزر فقال النيب صلى اهللا 
عليه و سلم أو مسكر هو قالوا نعم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل مسكر حرام وإن اهللا عهد ملن يشرب 

ينة اخلبال قالوا يا رسول اهللا وما طينة اخلبال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار رواه املسكر أن يسقيه من ط
  مسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان ثنا سفيان عن بن طاوس عن  - ١٧١٤٢
و سلم وهو على املنرب يعين آية ذكر فيها اخلمر قال فقام إليه أبو وهب اجليشاين  تال النيب صلى اهللا عليه: أبيه قال 

فسأله عن املزر قال وما املزر قال شيء يصنع من احلب قال فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم كل مسكر حرام 
  هكذا جاء مرسال 

امي رمحه اهللا ببغداد ثنا أبو بكر حممد أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر بن حفص املقرئ بن احلم - ١٧١٤٣
بن العباس بن الفضل ثنا حممد بن أمحد بن أيب املثىن ثنا حممد بن عبيد الطنافسي حدثين حممد بن إسحاق عن يزيد بن 

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا : أيب حبيب عن مرثد بن عبد اهللا اليزين عن ديلم احلمريي قال 



إنا بأرض باردة نعاجل هبا عمال شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد رسول اهللا 
بالدنا قال هل يسكر قال قلت نعم قال فاجتنبوه مث جئته من بني يديه فقلت له مثل ذلك فقال هل يسكر قلت نعم 

قتلوهم وكذلك رواه عبد احلميد بن جعفر عن يزيد قال فاجتنبوه مث قلت إن الناس غري تاركيه قال فإن مل يتركوه فا
  بن أيب حبيب 

وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٧١٤٤
س يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب وعياش بن عبا

أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا رسول اهللا إنا : عن أيب اخلري وهو مرثد عن ديلم اجليشاين أنه قال 
  بأرض باردة شديدة الربد نصنع هبا شرابا من القمح أفيحل يا نيب اهللا فقال أليس مبسكر قالوا بلى قال فإنه حرام 

ا أبو العباس أنبأ حممد أنبأ بن وهب أخربين عمرو بن احلارث أن وأخربنا أبو بكر وأبو زكريا قاال ثن - ١٧١٤٥
أن ناسا من أهل : دراجا أبا السمح حدثه أن عمر بن احلكم حدثه عن أم حبيبة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 

 أن لنا اليمن قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعلمهم الصالة والسنن والفرائض مث قالوا يا رسول اهللا
شرابا نصنعه من القمح والشعري فقال الغبرياء قالوا نعم قال ال تطعموه مث ملا كان بعد يومني ذكروه له أيضا فقال 

  الغبرياء قالوا نعم قال ال تطعموه مث ملا أرادوا أن ينطلقوا سألوه عنه فقال الغبرياء قالوا نعم قال ال تطعموه 

ن علي بن خشيش املقرئ بالكوفة ثنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا أخربنا أبو احلسني حممد ب - ١٧١٤٦
أمحد بن حازم أنبأ عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل عن إمساعيل بن مسيع عن مالك بن عمري عن صعصعة بن صوحان 

زياد بن اخلليل  قلت لعلي رضي اهللا عنه ح وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا: قال 
ثنا مسدد ثنا عبد الواحد ثنا إمساعيل بن مسيع ثنا مالك بن عمري قال جاء صعصعة بن صوحان إىل علي رضي اهللا 

عنه فقال اهننا عما هناك عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال هناين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الدباء 
  ذهب ولبس احلرير والقسي وامليثرة احلمراء ليس يف حديث بن خشيش النقري واحلنتم والنقري واجلعة وحلقة ال

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا زهري ثنا أبو  - ١٧١٤٧
اجلعة  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن: إسحاق عن هبرية وأصحاب علي عن علي رضي اهللا عنه قال 

   ٥واجلعة شراب يصنع من الشعري حىت يسكر 

  باب الدليل على أن الطبخ ال خيرج هذه األشربة من دخوهلا يف االسم

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد  - ١٧١٤٨والتحرمي إذا كانت مسكرة 
مي ثنا سفيان بن عيينة ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا بن زياد البصري مبكة ثنا عبد اهللا بن أيوب املخر

ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أيب سلمة بن 
كل شراب : و سلم عبد الرمحن عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

أسكر فهو حرام لفظ حديث الشافعي رمحه اهللا ويف رواية املخرمي قال عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 



قال كل مسكر حرام رواه البخاري يف الصحيح عن بن املديين ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي كالمها عن سفيان 
  على اللفظ الذي رواه الشافعي 

ا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا حممد بن عيسى بن أخربن - ١٧١٤٩
الطباع وأبو الربيع الزهراين ح قال وأخربين أبو النضر ثنا أبو علي احلسن بن أمحد بن الليث الرازي ثنا أبو كامل 

كل مسكر مخر وكل : صلى اهللا عليه و سلم قال قالوا ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن النيب 
مسكر حرام ومن شرب اخلمر يف الدنيا فمات وهو يدمنها مل يتب منها مل يشرهبا يف اآلخرة رواه مسلم يف الصحيح 

  عن أيب الربيع وأيب كامل 

ي ثنا أمحد بن أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا أنبأ أبو حامد بن الشرق - ١٧١٥٠
حممد بن الصباح ثنا روح بن عبادة ثنا بن جريج أخربين موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا 

كل مسكر مخر وكل مسكر حرام رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم والصغاين عن : عليه و سلم قال 
  روح بن عبادة 

نبأ علي بن الفضل بن حممد بن عقيل ح وأخربنا أبو احلسن املقرئ أخربنا أبو نصر بن قتادة أ - ١٧١٥١
اإلسفرائيين هبا أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق قاال ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا حممد بن أيب بكر ثنا حيىي بن 

كر مخر وكل كل مس: سعيد عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر وال أعلمه اال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  مخر حرام رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن عن حيىي 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنبأ أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ ثنا أمحد بن  - ١٧١٥٢
صلى اهللا عليه و حممد بن الصباح الدواليب ثنا روح بن عبادة ثنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا 

  كل مسكر مخر وكل مسكر حرام قال أمحد هكذا حدثنا به روح مرفوعا : سلم قال 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي  - ١٧١٥٣
ذا رواه سائر أصحاب مالك عن كل مسكر مخر وكل مسكر حرام ك: أنبأ ما لك عن نافع عن بن عمر أنه قال 

  مالك موقوفا غري روح فإنه رفعه يف رواية الدواليب عنه واهللا أعلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو علي احلسني بن علي احلافظ أنبأ أبو يعلى ثنا حممد بن عباد ثنا سفيان  - ١٧١٥٤
يب صلى اهللا عليه و سلم بعثه ومعاذا إىل اليمن فقال أن الن: عن عمرو مسعه من سعيد بن أيب بردة عن أبيه عن جده 

هلما بشرا ويسرا وعلما وال تنفرا وأراه قال وتطاوعا قال فلما وىل رجع أبو موسى فقال يا رسول اهللا أن هلم شرابا 
م من العسل يطبخ واملزر يصنع من الشعري فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل ما أسكر عن الصالة فهو حرا

  رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عباد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن موسى ثنا حممد بن أيوب أنبأ حممد بن  - ١٧١٥٥
سألت بن عباس عن الباذق قال سبق حممد صلى اهللا عليه و سلم الباذق ما : كثري ثنا سفيان عن أيب اجلويرية قال 



رام قال الشراب احلالل الطيب ال احلرام اخلبيث رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن كثري إال أنه أسكر فهو ح
  قال قال الشراب احلالل الطيب قال ليس بعد احلالل الطيب اال احلرام اخلبيث 

بو النضر ثنا وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا أ - ١٧١٥٦
سبق رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أبو خيثمة ثنا أبو اجلويرية قال قلت البن عباس أفتين رمحك اهللا يف الباذق فقال 

سلم إىل الباذق ما أسكر فهو حرام قال قلت أفتين رمحك اهللا يف الباذق وإنا نشربه قال سبق حممد صلى اهللا عليه و 
رام قال رجل من القوم إنا نعمد إىل العنب فنعصره مث نطبخه حىت يكون حالال سلم إىل الباذق وما أسكر فهو ح

  طيبا قال سبحان اهللا أشرب احلالل الطيب فإنه ليس بعد احلالل الطيب اال احلرام اخلبيث 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا أنبأ أبو  - ١٧١٥٧
العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا يوسف بن مروان النسائي ثنا عبيد اهللا بن عمرو الرقي عن 

أتاه قوم فسألوه عن بيع اخلمر واشترائه والتجارة : زيد بن أيب أنيسة عن حيىي بن عبيد النخعي عن بن عباس قال 
ه ال يصلح بيعه وال شراؤه وال التجارة فيه ملسلم إمنا مثل من فيه فقال بن عباس أمسلمون أنتم فقالوا نعم قال فإن

فعل ذلك منكم مثل بين إسرائيل حرمت عليهم الشحوم فلم يأكلوها فباعوها وأكلوا أمثاهنا مث سألوا عن الطالء 
 جيعل يف فقال بن عباس وما طالؤكم هذا إذ سألتموين فبينوا يل الذي تسألوين عنه قالوا هو العنب يعصر مث يطبخ مث

الدنان قال وما الدنان قالوا دنان مقرية قال مزقته فقالوا نعم قال أيسكر قالوا إذا أكثر منه أسكر قال فكل مسكر 
  حرام 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ  - ١٧١٥٨
سئل بن عباس عن الطالء فقال إن النار ال حتل شيئا : يد أيب عمر البهراين قال جرير عن األعمش عن حيىي بن عب

  وال حترمه 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ١٧١٥٩
ين وعمرو بن احلارث عن سعيد بن حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين إبراهيم بن نشيط الوعال

أيب هالل عن حممد بن عبد اهللا أن أبا مسلم اخلوالين حج فدخل على عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 
فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها فجعل خيربها فقالت كيف تصربون على بردها فقال يا أم املؤمنني إهنم يشربون 

إن أناسا : قالت صدق اهللا وبلغ حيب مسعت حيب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول شرابا هلم يقال له الطالء ف
  من أميت يشربون اخلمر يسموهنا بغري امسها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد الرمحن السلمي وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن  - ١٧١٦٠
بأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين معاوية بن صاحل عن قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أن

حامت بن حريث عن مالك بن أيب مرمي عن عبد الرمحن بن غنم األشعري عن أيب مالك األشعري عن رسول اهللا 
املعازف  ليشربن أناس من أميت اخلمر يسموهنا بغري امسها وتضرب على رؤوسهم: صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

  خيسف اهللا هبم األرض وجيعل منهم قردة وخنازير 



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك  - ١٧١٦١
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه خرج عليهم فقال إين وجدت : عن بن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخربه 

من فالن ريح شراب فزعم أنه شرب الطالء وأنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر رضي اهللا عنه 
  احلد تاما 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن حممد بن حممد بن احلسني الكارزي أنبأ علي بن عبد  - ١٧١٦٢
كثرية بأمساء خمتلفة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه  قال أبو عبيد قد جاءت يف األشربة آثار: العزيز قال 

وكل له تفسري فأوهلا اخلمر وهي ما غلى من عصري العنب فهذا ما ال اختالف يف حترميه بني املسلمني إمنا االختالف 
 عنه أنه قال يف غريه ومنها السكر وهو نقيع التمر الذي مل متسه النار وفيه يروى عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا

  السكر مخر ومنها البتع وهو نبيذ العسل ومنها اجلعة وهو نبيذ الشعري ومنها املزر وهو من الذرة 

قال أبو عبيد حدثنيه أبو املنذر إمساعيل بن عمر الواسطي عن مالك بن مغول عن أكيل مؤذن إبراهيم  - ١٧١٦٣
اد واخلمر من العنب والسكر من التمر قال أبو عبيد أنه فسر هذه األربعة األشربة وز: عن الشعيب عن بن عمر 

  ومنها السكركة وقد روي عن األشعري التفسري فقال إنه من الذرة 

قال أبو عبيد ثنا حجاج وحممد بن كثري عن محاد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن صفوان بن  - ١٧١٦٤
ة من البسر والتمر ومخر أهل فارس من العنب ومخر مخر املدين: حمرز قال مسعت أبا موسى األشعري خيطب فقال 

أهل اليمن البتع وهو من العسل ومخر احلبش السكركة قال أبو عبيد ومن األشربة أيضا الفضيخ وهو ما افتضخ من 
  البسر من غري أن متسه النار وفيه يروى عن بن عمر ليس بالفضيخ ولكنه الفضوخ 

رمي اخلمر وما كانت غري فضيخكم هذا قال أبو عبيد حدثنيه بن نزل حت: ويروى عن أنس أنه قال  - ١٧١٦٥
علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال أبو عبيد فإن كان مع البسر متر فهو الذي يسمى اخلليطني وكذلك 

إن كان زبيبا ومترا فهو مثله ومن األشربة املنصف وهو أن يطبخ عصري العنب قبل أن يغلي حىت يذهب نصفه وقد 
لغين أنه يسكر فإن كان يسكر فهو حرام وإن طبخ حىت يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو الطالء وإمنا مسي بذلك ألنه ب

  شبه بطالء اإلبل يف ثخنه وسواده وبعض العرب جيعل الطالء اخلمر بعينها يروي أن عبيد بن األبرص قال يف مثل له 
   كما الذئب يكىن أبا جعدة... هي اخلمر تكىن الطالء ( 

  قال وكذلك الباذق وقد يسمى به اخلمر واملطبوخ وهو الذي يروى فيه احلديث

عن بن عباس أنه سئل عن الباذق فقال سبق حممد الباذق وما أسكر فهو حرام وإمنا قال بن عباس ذلك ألن الباذق 
دي كلها كناية عن كلمة فارسية عربت فلم يعرفها وذكر أبو عبيد أمساء سواها مث قال وهذه األشربة املسماة عن

اسم اخلمر وال أحسبها إال داخلة يف حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم أن أناسا من أميت يشربون اخلمر باسم 
   ٦( يسموهنا به قال ومما يبينه قول عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه اخلمر ما خامر العقل 

  باب ما أسكر كثريه فقليله حرام



لي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد أخربنا أبو احلسني ع - ١٧١٦٦
املصري ثنا حيىي بن أيوب ثنا بن أيب مرمي ثنا حممد بن جعفر ثنا الضحاك بن عثمان عن بكري بن عبد اهللا بن األشج 

  ا أسكر كثريه أهناكم عن قليل م: عن عامر بن سعد عن أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا أبو األزهر وحممد بن  - ١٧١٦٧
املنخل قاال ثنا أبو ضمرة ثنا داود بن بكر بن أيب الفرات عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول 

  كر كثريه فقليله حرام ما أس: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن عمر بن برهان وأبو احلسني بن الفضل القطان وأبو حممد عبد اهللا بن  - ١٧١٦٨
حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد قالوا أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن عرفة ثنا يونس بن حممد 

حممد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  املؤدب ثنا إبراهيم بن سعد حدثين
  ما أسكر كثريه فقليله حرام : 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ علي بن حممد املصري ثنا روح بن الفرج ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث  - ١٧١٦٩
  ما أسكر كثريه فقليله حرام : صلى اهللا عليه و سلم عن أيب معشر عن نافع عن بن عمر أنه قال قال رسول اهللا 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ١٧١٧٠
 ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين أبو معشر عن موسى بن عقبة عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه

  كل مسكر مخر ما أسكر كثريه فقليله حرام : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن  - ١٧١٧١
ن شعيب عن أبيه عن جده أن احلافظ ثنا عبد الرمحن بن بشر ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا بن عمر ثنا عمرو ب

  ما أسكر كثرية فقليله حرام وكذلك رواه عبد اهللا بن عمر عن عمرو : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

أخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس هو األصم أنبأ حممد بن عبد  - ١٧١٧٢
 بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص عن رسول اهللا أنبأ بن وهب أخربين عبد اهللا

  فذكره : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

قال وأنبأ بن وهب قال حدثين مشر بن منري عن حسني بن عبد اهللا هو بن ضمرية عن أبيه عن جده عن  - ١٧١٧٣
  مثله : و سلم  علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق اإلسفرائيين ثنا يوسف بن  - ١٧١٧٤
يعقوب القاضي ثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء بن أخي جويرية وكان رجال صاحلا ثنا مهدي بن ميمون ثنا أبو عثمان 

كل : عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال  األنصاري عن القاسم بن حممد بن أيب بكر عن
  مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن عمر بن برهان وحممد بن احلسني القطان وعبد اهللا بن حيىي بن عبد  - ١٧١٧٥
فار ثنا احلسن بن عرفة ثنا إمساعيل بن إبراهيم بن علية وعبد الرمحن بن اجلبار ببغداد قالوا أنبأ إمساعيل بن حممد الص

حممد احملاريب عن ليث بن أيب سليم عن أيب عثمان عن القاسم بن حممد عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فاحلسوة منه حرام : قال 

ري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو شهاب أخربنا أبو علي الروذبا - ١٧١٧٦
هنى : عبد ربه بن نافع عن احلسن بن عمرو الفقيمي عن احلكم بن عتيبة عن شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت 

   ٧رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن كل مسكر ومفتر 

  يشرب منه ما يسكره واجلواب عنه باب ما حيتج به من رخص يف املسكر إذا مل

  } تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا { قال اهللا تبارك وتعاىل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا معاذ بن جندة القرشي ثنا قبيصة بن عقبة ثنا  - ١٧١٧٧
تتخذون منه سكرا ورزقا { ه اآلية أنه سئل عن هذ: سفيان عن األسود بن قيس عن عمرو بن سفيان عن بن عباس 

  قال السكر ما حرم من مثرهتا والرزق احلسن ما حل من مثرهتا } حسنا 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد  - ١٧١٧٨
يف قوله تتخذون منه سكرا فحرم اهللا بعد : اس اهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عب

ذلك السكر مع حترمي اخلمر ألنه منها قال ورزقا حسنا فهو حالله من اخلل والرب والنبيذ وأشباه ذلك فأقره اهللا 
وجعله اهللا حالال للمسلمني وقد روينا عن أيب عبيد أنه قال السكر نقيع التمر وعليه تدل رواية بن أيب طلحة عن 

  اس مع الداللة على دخوله يف التحرمي حني حرمت اخلمر ألنه منها بن عب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا ورقاء  - ١٧١٧٩
  يف هذه اآلية قال السكر اخلمر قبل حترميها والرزق احلسن طعامه : عن بن أيب جنيح عن جماهد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٧١٨٠
{ يف هذه اآلية : إسحاق الصغاين ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن مغرية عن إبراهيم والشعيب وأيب رزين قالوا 

  هي منسوخة } تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا 

حلديث الذي أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم املزكي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب أنبأ حممد وأما ا - ١٧١٨١
بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ مسعر عن أيب عون ح وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد 

فيان عن أيب عون عن عبد اهللا بن شداد عن بن عباس اهللا البصري ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا س
  حرمت اخلمر بعينها القليل منها والكثري والسكر من كل شراب واملراد بالسكر املذكور فيه املسكر : قال 



فقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو سعيد أمحد بن إبراهيم الصويف ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل  - ١٧١٨٢
: يب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مسعر عن أيب عون عن عبد اهللا بن شداد بن اهلاد عن بن عباس قال حدثين أ

  حرمت اخلمر بعينها قليلها وكثريها واملسكر من كل شراب 

وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا األستاذ أبو الوليد حسان بن حممد أماله علينا ثنا عبد اهللا بن حممد البغوي ثنا  - ١٧١٨٣
بإسناده إال أنه مل يقل قليلها وكثريها وكذلك رواه عن أمحد بن حنبل موسى بن هارون : أمحد بن حنبل فذكره 

وكذلك روي عن عياش العامري عن عبد اهللا بن شداد عن بن عباس واملسكر من كل شراب وعلى هذا يدل سائر 
  الروايات عن بن عباس 

نبأ علي بن عمر احلافظ ثنا علي بن عبد اهللا بن مبشر ثنا أمحد بن أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أ - ١٧١٨٤
قليل ما أسكر : سنان ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن أيب عوانة عن ليث عن عطاء وطاوس وجماهد عن بن عباس قال 

  كثريه حرام 

بيب ثنا أبو داود ثنا وأما احلديث الذي أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن ح - ١٧١٨٥
سالم عن مساك بن حرب عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب بردة وليس بابن أيب موسى أن النيب صلى اهللا 

اشربوا وال تسكروا فكذا رواه أبو األحوص سالم بن سليم وبلغين عن أيب عبد الرمحن النسائي : عليه و سلم قال 
و األحوص سالم بن سليم ال نعلم أن أحدا تابعه عليه من أصحاب مساك قال أنه قال هذا حديث منكر غلط فيه أب

أبو عبد الرمحن قال أمحد بن حنبل كان أبو األحوص خيطىء يف هذا احلديث قال أبو عبد الرمحن ورواه أبو عوانة 
 ثابت عن مساك عن قرصافة امرأة منهم عن عائشة رضي اهللا عنها قالت اشربوا وال تسكروا وهذا أيضا غري

  وقرصافة هذه ال يدرى من هي واملشهور عن عائشة رضي اهللا عنها خالف ذلك 

قال وهم أبو األحوص يف إسناده : وأخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ علي بن عمر الدارقطين احلافظ  - ١٧١٨٦
ذلك رواه حمارب ومتنه وقال غريه عن مساك عن القاسم عن بن بريدة عن أبيه وال تشربوا مسكرا قال الشيخ وك

  بن دثار عن بن بريدة عن أبيه 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا حممد بن املثىن ثنا  - ١٧١٨٧
حممد بن فضيل عن ضرار بن مرة عن حمارب بن دثار عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

هنيتكم عن النبيذ إال يف سقاء فاشربوا يف األسقية كلها وال تشربوا مسكرا رواه مسلم يف الصحيح عن حممد  :سلم 
  بن املثىن 

وأما احلديث الذي أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو سعيد حممد  - ١٧١٨٨
بد اهللا بن حممود ثنا العباس بن زرارة ثنا جرير عن احلجاج بن بن عبد اهللا بن إبراهيم بن مشكان املروزي ثنا ع
  كل مسكر حرام هي الشربة اليت تسكرك : أرطأة عن محاد عن إبراهيم عن بن مسعود قال 



فقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو بكر حممد بن عبد اهللا اجلراحي مبرو ثنا حيىي بن شاسويه ثنا  - ١٧١٨٩
سألت عبد اهللا بن املبارك عن حديث جرير : سكري ثنا وهب بن زمعة أنبأ سفيان بن عبد امللك قال عبد الكرمي ال

  عن بن مسعود حترم الشربة اليت تسكرك فقال هذا باطل 

وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث قاال قال أبو احلسن الدارقطين حجاج بن أرطأة  - ١٧١٩٠
ن قول إبراهيم النخعي ورواه بإسناده عن مسعر عن محاد عن إبراهيم من قوله مبعناه قال الشيخ ضعيف وإمنا هو م: 

رمحه اهللا وقد روي عن إبراهيم خبالفه وذلك فيما رواه احلسن بن عمرو عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال كانوا 
  يرون أن من شرب شرابا فسكر منه مل يصلح له أن يعود فيه 

اه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ اإلمام أبو بكر أمحد بن إسحاق أنبأ احلسن بن علي بن زياد ثنا حممد بن أخربن - ١٧١٩١
إمساعيل البخاري قال قال زكريا بن عدي ملا قدم بن املبارك الكوفة كانت به علة فأتاه وكيع وأصحابنا والكوفيون 

ديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحاب فتذاكروا عنده حىت بلغوا الشراب فجعل بن املبارك حيتج بأحا
النيب صلى اهللا عليه و سلم واملهاجرين واألنصار من أهل املدينة قالوا ال ولكن من حديثنا فقال بن املبارك أنبأ 

قال كانوا يقولون إذا سكر من شراب مل حيل له أن : احلسن بن عمرو الفقيمي عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم 
ا فنكسوا رؤوسهم فقال بن املبارك للذي يليه رأيت أعجب من هؤالء أحدثهم عن رسول اهللا صلى اهللا يعود فيه أبد

   ٨عليه و سلم وعن أصحابه والتابعني فلم يعبأوا به وأذكر عن إبراهيم فنكسوا رؤوسهم 

  باب ما جاء يف صفة نبيذهم الذي كانوا يشربونه يف حديث أنس بن مالك وغريه

أما حديث أنس فأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنبأ أبو عبد  - ١٧١٩٢ عليه و سلم وأصحابه عن النيب صلى اهللا
اهللا الصفار ثنا أمحد بن حممد الربيت القاضي ثنا عفان ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو سعيد أمحد بن يعقوب 

لقد سقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : أنس قال  الثقفي ثنا احلسن بن املثىن العنربي ثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن
و سلم بقدحي هذا الشراب كله العسل والنبيذ واملاء واللنب رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن 

  عفان 

 وأما الرواية فيه عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن - ١٧١٩٣
يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا أبو خيثمة ثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال عمر رضي اهللا 

  إنا لنشرب من النبيذ نبيذا يقطع حلوم اإلبل يف بطوننا من أن تؤذينا : عنه 

عفر ثنا يونس بن حبيب وأما الصفة ففيما حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن ج - ١٧١٩٤
ثنا أبو داود ثنا القاسم بن الفضل ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا عمران بن 

لقيت عائشة رضي اهللا عنها فسألتها عن : موسى ثنا شيبان بن فروخ ثنا القاسم ثنا مثامة بن حزن القشريي قال 
شية فقالت سل هذه إهنا كانت تنبذ لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت احلبشية النبيذ فدعت عائشة جارية حب

كنت أنبذ له يف سقاء من الليل وأوكيه وأعلقه فإذا أصبح شرب منه لفظ حديث شيبان رواه مسلم يف الصحيح 
  عن شيبان بن فروخ 



ثنا حممد بن شاذان وحممد بن النضر قال بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب - ١٧١٩٥
النضر أنبأ وقال بن شاذان ثنا حممد بن املثىن ثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد عن يونس عن احلسن عن أمه عن عائشة 

كنا ننبذ لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سقاء وكي أعاله وله عزالء ننبذ غدوة فيشربه : رضي اهللا عنها قالت 
  ء وننبذ عشاء فيشربه غدوة رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن عشا

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا املعتمر قال مسعت شبيب بن  - ١٧١٩٦
لرسول اهللا  كانت تنبذ: عبد امللك حيدث عن مقاتل بن حيان قال حدثتين عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا 

صلى اهللا عليه و سلم غدوة فإذا كان من العشي فتعشى شرب على عشائه فإن فضل شيء صببته أو فرغته مث تنبذ 
  له بالليل فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه قالت نغسل السقاء غدوة وعشية فقال هلا أيب مرتني يف يوم قالت نعم 

ر بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بك - ١٧١٩٧
حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا يوسف بن مروان النسائي ثنا عبيد اهللا بن عمرو الرقي عن زيد بن 

خرج : فقال  أيب أنيسة عن حيىي بن عبيد النخعي عن بن عباس قال أتاه قوم فذكر احلديث قال مث سألوه عن النبيذ
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فرجع من سفره وأناس من أصحابه قد انتبذوا نبيذا هلم يف نقري وحنامت 

ودباء فأمر هبا فأهريقت قال فأمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء وكان ينبذ له من الليل فيصبح فيشرب يومه ذلك 
أمسى شرب منه وسقى فإن أصبح فيه شيء أمر به فأهريق رواه مسلم وليلته اليت تستقبل ومن الغد حىت ميسي فإذا 

  يف الصحيح عن حممد بن أمحد بن أيب خلف عن زكريا بن عدي عن عبيد اهللا بن عمرو 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ  - ١٧١٩٨
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حيىي بن عبيد أيب عمر البهراين عن بن عباس قال  جرير عن األعمش عن

ينبذ له الزبيب من الليل يف السقاء فإذا أصبح شربه يومه وليلته ومن الغد فإذا كان مساء الثالث شربه أو سقاه 
  اخلدم فإن فضل شيء أهراقه رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم 

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري الطوسي هبا أنبأ أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه  - ١٧١٩٩
ملا عرس : ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا سعيد بن أيب مرمي ثنا أبو غسان حدثين أبو حازم عن سهل بن سعد أنه 

هلم طعاما وال قربه إليهم إال امرأته أم أسيد وبلت أبو أسيد دعا النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه فما صنع 
مترات من الليل يف تور من حجارة فلما فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من الطعام أماثته فسقته رواه 

  البخاري يف الصحيح عن سعيد بن أيب مرمي ورواه مسلم عن حممد بن سهل بن عسكر عن بن أيب مرمي 

ي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عيسى بن حممد ثنا ضمرة عن الشيباين أخربنا أبو عل - ١٧٢٠٠
أتينا النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلنا يا رسول اهللا قد علمت من حنن ومن : عن عبد اهللا بن الديلمي عن أبيه قال 

اهللا إن لنا أعنابا ما نصنع هبا قال زببوها قلنا  أين حنن فإىل من حنن قال إىل اهللا عز و جل وإىل رسوله فقلنا يا رسول
ما نصنع بالزبيب قال انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم 

  وانبذوه يف الشنان وال تنبذوه يف القلل فإنه إذا تأخر عن عصره صار خال 



بن عبيد ثنا أبو حصني حممد بن احلسني ثنا علي بن حكيم أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد  - ١٧٢٠١
كنت إذا : األودي ثنا شريك عن مسعر عن موسى بن عبد اهللا بن يزيد األنصاري عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

أشتد نبيذ النيب صلى اهللا عليه و سلم جعلت فيه زبيبا يلتقط محوضته قال الشيخ وعلى مثل هذه الصفة كان نبيذ 
بن اخلطاب وغريه من الصحابة رضي اهللا عنهم أال ترى أن عمر رضي اهللا عنه إمنا أحل الطالء حني ذهب  عمر

  سكره وشره وحظ شيطانه 

وذلك فيما أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ١٧٢٠٢
عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ وعن سلمة بن عوف بن سالمة أخرباه الشافعي أنبأ مالك عن داود بن احلصني 

أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حني قدم الشام فشكا إليه أهل الشام وباء : عن حممود بن لبيد األنصاري 
العسل  األرض وثقلها وقالوا ال يصلحنا إال هذا الشراب فقال عمر رضي اهللا عنه اشربوا العسل فقالوا ال يصلحنا

فقال رجل من أهل األرض هل لك أن جنعل لك من هذا الشراب شيئا ال يسكر فقال نعم فطبخوه حىت ذهب منه 
الثلثان وبقي الثلث فأتوا به عمر رضي اهللا عنه فأدخل عمر رضي اهللا عنه فيه أصبعه مث رفع يده فتبعها يتمطط فقال 

 عنه أن يشربوه فقال له عبادة بن الصامت أحللتها واهللا هذا الطالء هذا مثل طالء اإلبل فأمرهم عمر رضي اهللا
  فقال عمر رضي اهللا عنه كال واهللا اللهم إين ال أحل هلم شيئا حرمته عليهم وال أحرم عليهم شيئا أحللته هلم 

 أخربنا أبو حازم أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا إمساعيل بن - ١٧٢٠٣
كتب عمر بن اخلطاب رضي : إبراهيم ثنا هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن عبد اهللا بن يزيد اخلطمي قال 

  اهللا عنه أن اطبخوا شرابكم حىت يذهب نصيب الشيطان منه فإن للشيطان اثنني ولكم واحدة 

ثنا أبو خيثمة ثنا عبد الرمحن بن أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو احلسني اجلوزي ثنا بن أيب الدنيا  - ١٧٢٠٤
كان النبيذ الذي يشرب عمر رضي اهللا عنه كان ينقع : مهدي عن عبد اهللا بن عمر عن زيد بن أسلم عن أبيه قال 

  له الزبيب غدوة فيشربه عشية وينقع له عشية فيشربه غدوة وال جيعل فيه دردى 

مد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق واحلسن بن مكرم قاال أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حم - ١٧٢٠٥
أتيت : ثنا عثمان بن عمر أنبأ شعبة عن أيب محزة جارهم قال مسعت هالل املازين حيدث عن سويد بن مقرن قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جبرة فيها نبيذ فنهاين عنه فكسرهتا قال وقال سويد انتبذ أول الليل وأشربه آخر 
   ٩ليل وانتبذ أول النهار وأشربه آخر النهار لفظ حديث الصغاين ويف رواية احلسن قال عن هالل املازين ال

  باب ما جاء يف الكسر باملاء

أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن  - ١٧٢٠٦
ان بن اهليثم املؤذن ثنا عوف بن أيب مجيلة عن أيب القموص زيد بن علي درستويه ثنا يعقوب بن سفيان حدثين عثم

أحد الوفد الذين وفدوا إىل نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم من وفد عبد القيس أال يكون قيس بن النعمان فإين : عن 
ب فما الذي حيل لنا من نسيت امسه قال فقال رجل منا يا رسول اهللا إن أرضنا أرض وبيئة وأنه ال يوافقها إال الشرا

اآلنية وما الذي حيرم علينا قال ال تشربوا يف الدباء وال النقري وال املزفت واشربوا يف اجلالل أو قال اجللد املوكى 



عليه فإن اشتد متنه فاكسروه باملاء فإن أعياكم فاهريقوه قال الشيخ رمحه اهللا الروايات الثابتة يف قصة وفد عبد 
ا اللفظة ويف هذا اإلسناد من جيهل حاله واهللا أعلم وقد روي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه يف القيس خالية عن هذ

  هذه القصة أنه قال فإن خشي شرته أو قال شدته فليصب عليه املاء 

أخربناه أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز  - ١٧٢٠٧
د واحلسني بن إمساعيل قالوا ثنا أبو األشعث أمحد بن املقدام ثنا نوح بن قيس عن بن عون عن حممد بن وبن صاع

ال تشربوا يف نقري وال مقري : سريين عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال لوفد عبد القيس 
مسكر فإن خشي شرته فليصب عليه املاء لفظ بن وال دباء وال حنتم وال مزادة ولكن اشربوا يف سقاء أحدكم غري 

منيع ورواه مجاعة عن نوح بن قيس مل يذكروا فيه هذه اللفظة فيشبه أن تكون من قول بعض الرواة وروي يف 
  الكسر باملاء من وجه آخر عن أيب هريرة وإسناده ضعيف 

ثمان بن عمر ثنا بن رجاء ثنا إسرائيل وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا ع - ١٧٢٠٨
سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن علي بن بذمية عن قيس بن حبتر عن عبد اهللا بن عباس قال إن أول من 

عن النبيذ عبد القيس أتوه فقالوا يا رسول اهللا إنا بأرض ريف وإنا نصيب من البقل فأمرنا بشراب فقال اشربوا يف 
ربوا يف اجلر وال يف الدباء وال املزفت وال النقري وإين هنيت عن اخلمر وامليسر والكوبة وهي الطبل األسقية وال تش

وكل مسكر حرام قالوا يا رسول اهللا فإذا اشتد قال فقال صبوا عليه املاء قال فإذا اشتد قال صبوا عليه املاء قال يف 
  عن بن عباس فذكر الكسر باملاء من قول بن عباس الثالثة أو الرابعة فإذا اشتد فاهريقوه خالفه أبو مجرة 

أخربناه أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر وأبو احلسن السراج قاال ثنا حممد بن حيىي بن سليمان  - ١٧٢٠٩
كان بن عباس يقعدين على سريره فذكر احلديث قال قلت فإن : ثنا عاصم بن علي ثنا شعبة أخربين أبو مجرة قال 

يس تنتبذ يف مزاد هلا نبيذا شديدا قال فإذا خشيت شدته فاكسره باملاء مث قال إن عبد القيس ملا أتوا رسول عبد الق
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث ليس فيه األمر بالكسر باملاء وذلك يرد إن شاء اهللا وإمنا أراد بالكسر باملاء 

سكار بدليل قوله وكل مسكر حرام واحلرام ال حيله دخول املاء يف هذا ويف غريه إذا خشي شدته قبل بلوغه حد اإل
  فيه 

وفيما بلغ حد اإلسكار ورد ما أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا هشام  - ١٧٢١٠
أن رسول :  بن عمار ثنا صدقة بن خالد ثنا زيد بن واقد عن خالد بن عبد اهللا بن حسني عن أيب هريرة قال علمت

اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته يف دباء مث أتيته به فإذا هو ينش فقال اضرب هبذا 
  احلائط فإن هذا شراب من ال يؤمن باهللا واليوم اآلخر 

أمحد بن حيىي ثنا  وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا احللواين يعين - ١٧٢١١
اهليثم بن خارجة ثنا عثمان بن عالق عن زيد بن واقد قال حدثين خالد بن حسني موىل عثمان بن عفان رضي اهللا 

  مسعت أبا هريرة يقول فذكر معناه : عنه قال 



وليد وأخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس األصم أنبأ العباس بن ال - ١٧٢١٢
أن أبا موسى األشعري : بن مزيد أنبأين أيب ثنا األوزاعي حدثين حممد بن أيب موسى أنه مسع القاسم بن خميمرة خيرب 

رضي اهللا عنه أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم بنبيذ جر ينش فقال اضرب به احلائط فإنه ال يشرب هذا من كان 
ولو كان إىل إحالله بصب املاء عليه سبيل ملا أمر بإراقته واهللا أعلم يؤمن باهللا واليوم اآلخر قال الشيخ رمحه اهللا 

ورأيت يف حديث حيىي بن أيب كثري عن مثامة بن كالب عن أيب سلمة عن عائشة رضي اهللا عنها مرفوعا ال تنبذوا يف 
يعا وما كان سوى ذلك الدباء واملزفت وال النقري وال احلنتم وال تنبذوا البسر والرطب مجيعا وال التمر والزبيب مج

فاشتد عليكم فاكسروه باملاء ومثامة بن كالب هذا جمهول والثابت عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب قتادة 
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف النهي عن اخلليطني دون هذه اللفظة واهللا أعلم ورأيته أيضا يف حديث عكرمة بن 

ن أيب هريرة مرفوعا إال أنه قال إذا رابك من شرابك ريب فشن عليه املاء أمط عنك عمار عن أيب كثري السحيمي ع
حرامه واشرب حالله وهذا أيضا ضعيف عكرمة بن عمار اختلط يف آخر عمره وساء حفظه فروى ما مل يتابع عليه 

وذكره إسحاق احلنظلي  وقد رواه عبد اهللا بن يزيد املقرئ عن عكرمة بن عمار قال وقوله إذا رابك قاله أبو هريرة
  يف مسنده 

وأما احلديث الذي أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه وأبو عبد الرمحن السلمي قاال أنبأ علي بن عمر  - ١٧٢١٣
احلافظ ثنا أبو بكر يعقوب بن إبراهيم بن أمحد بن عيسى البزاز ثنا عمر بن شبة ثنا عمر بن علي املقدمي عن الكليب 

طاف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالبيت يف يوم قائظ : طلب بن أيب وداعة السهمي قال عن أيب صاحل عن امل
شديد احلر فاستسقى رهطا من قريش فقال هل عند أحد منكم شراب فريسل إليه فأرسل رجل منهم إىل منزله 

مخرته ولو بعود تعرضه عليه  فجاءت جارية معها إناء فيه نبيذ زبيب فلما رآها النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أال
فلما أدناه منه وجد له رائحة شديدة فقطب ورد اإلناء فقال الرجل يا رسول اهللا إن يكن حراما مل نشربه فاستعاد 

اإلناء وصنع مثل ذلك فقال الرجل مثل ذلك فدعا بدلو من ماء زمزم فصبه على اإلناء وقال إذا اشتد عليكم 
  شرابه فاصنعوا به هكذا 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان  - ١٧٢١٤
طاف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف يوم حار : عن الكليب عن أيب صاحل عن املطلب بن أيب وداعة قال 

الرجل يا رسول اهللا هذا شراب أهل مكة أحرام  فاستسقى فأيت بإناء من نبيذ فلما رفعه إىل فيه قطب فتركه فقال
هو فسكت مث أتاه الثانية فقطب فنحاه فقال له الرجل مثل ذلك فدعا بذنوب أو دلو من ماء فصبه عليه مث سقى 

الذي يليه والذي عن ميينه مث قال هكذا اصنعوا به إذا غلبكم فهذا إمنا رواه الكليب والكليب متروك وأبو صاحل 
  ال حيتج خبربمها ورواه حيىي بن ميان عن سفيان فغلط يف إسناده باذان ضعيف 

أخربناه أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو معمر ثنا بن ميان ح  - ١٧٢١٥
د بن حممد بن حبر وأنبا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو علي حممد بن سليمان وأمح

العطار مجيعا بالبصرة قاال ثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ثنا حيىي بن ميان عن سفيان عن منصور عن 
عطش رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حول الكعبة فاستسقى فأيت : خالد بن سعد عن أيب مسعود األنصاري قال 
نوب من زمزم فصبه عليه مث شرب فقال رجل حرام هو يا رسول اهللا بنبيذ من السقاية فشمه فقطب فقال علي بذ



قال ال لفظ حديث الشهيدي وحديث أيب معمر خمتصر سئل النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يف الطواف أحالل هو 
اد أم حرام قال حالل يعين النبيذ قال علي بن عمر هذا حديث معروف بيحىي بن ميان ويقال أنه انقلب عليه اإلسن

  واختلط حبديث الكليب عن أيب صاحل والكليب متروك وأبو صاحل ضعيف 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ قال مسعت عبدان يقول مسعت حممد بن عبد اهللا  - ١٧٢١٦
ود إمنا هو بن منري يقول بن ميان سريع النسيان وحديثه خطأ عن الثوري عن منصور عن خالد بن سعد عن أيب مسع

  : عن الكليب عن أيب صاحل عن املطلب بن أيب وداعة 

مل يصح : وأخربنا أبو سعد أنبأ أبو أمحد ثنا اجلنيدي قال قال البخاري يف حديث حيىي بن اليمان هذا  - ١٧٢١٧
  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم هذا وقال األشجعي وغريه عن سفيان الكليب عن أيب صاحل عن املطلب 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن احملمودي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن علي احلافظ ثنا أبو  - ١٧٢١٨
يف النبيذ قال ال حتدث هبذا قال الشيخ وقد : موسى قال ذكرت لعبد الرمحن بن مهدي حديث سفيان عن منصور 

عيل فرواه عن زيد بن احلباب عن سفيان وعبد سرقه عبد العزيز بن أبان فرواه عن سفيان وسرقه أليسع بن إمسا
  العزيز بن أبان متروك واليسع بن إمساعيل ضعيف احلديث 

أخربنا بذلك أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث عن أيب احلسن الدارقطين ورواه جرير بن  - ١٧٢١٩
نيب صلى اهللا عليه و سلم ودعائه عبد احلميد عن يزيد بن أيب زياد عن عكرمة عن بن عباس يف قصة طواف ال

فأيت بشراب فشرب منه مث دعا باملاء فصبه فيه فشرب مث أشتد عليه فدعا مباء فصبه فيه مث شرب : بشراب قال 
مرتني أو ثالثة مث قال إذا اشتد عليكم فاقتلوه باملاء ويزيد بن أيب زياد ضعيف ال حيتج به لسوء حفظه وقد روى 

ن بن عباس قصة طواف النيب صلى اهللا عليه و سلم وشربه ومل يذكر فيها ما ذكر يزيد خالد احلذاء عن عكرمة ع
بن أيب زياد وإمنا تعرف هذه الزيادة من رواية الكليب كما مضى وزاد يزيد شربه منه قبل خلطه باملاء وهو خبالف 

را على زعمهم قبل أن سائر الروايات وكيف يظن بالنيب صلى اهللا عليه و سلم أن يشرب املسكر إن كان مسك
  خيلطه باملاء فدل على أنه ال أصل له واهللا أعلم 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو احلسن حممد بن احلسن السراج ثنا موسى بن هارون ثنا أمحد بن  - ١٧٢٢٠
رسول اهللا  حنبل ثنا عبد الصمد ثنا دارم يعين بن عبد احلميد احلنفي قال شهدت عطاء وسئل عن النبيذ فقال قال

كل مسكر حرام فقلت يا بن أيب رباح إن هؤالء يسقوننا يف املسجد فقال أما واهللا لقد : صلى اهللا عليه و سلم 
  أدركتها وإن الرجل ليشرب منها فتلتزق شفتاه من حالوهتا ولكن احلرية ذهبت ووليها العبيد فتهاونوا هبا 

ن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا عثمان بن عمر الضيب ثنا وأما احلديث الذي أخربناه علي بن أمحد ب - ١٧٢٢١
وجد رسول اهللا صلى : مسدد ثنا عبد الواحد ثنا سليمان الشيباين ثنا عبد امللك بن أخي القعقاع عن بن عمر قال 

  اهللا عليه و سلم من رجل ريح نبيذ فقال ما هذه الريح 



لصمد ثنا ورقاء عن سليمان الشيباين عن عبد امللك بن نافع بن وأخربنا علي أنبأ أمحد ثنا متتام ثنا عبد ا - ١٧٢٢٢
جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فوجد منه رحيا فقال ما هذه الريح فقال : أخي القعقاع عن بن عمر قال 

تكم نبيذ قال فأرسل إيل منه فأرسل إليه فوجده شديدا فدعا مباء فصبه عليه مث شرب مث قال إذا اغتلمت أشرب
  فاكسروها باملاء ورواه أيضا إمساعيل بن أيب خالد عن قرة العجلي عن عبد امللك وقال فاقطعوا متوهنا باملاء 

أخربنا علي أنبأ أمحد بن عبيد ثنا جعفر بن كذال ثنا عبد الرمحن بن صاحل ثنا بن أيب زائدة عن إمساعيل  - ١٧٢٢٣
كنا مع النيب صلى اهللا : أخي القعقاع بن شور عن بن عمر قال بن أيب خالد حدثين قرة العجلي عن عبد امللك بن 

عليه و سلم فذكر له شراب فأيت بقدح منه فلما قربه إىل فيه كرهه فرده فقال بعض القوم أحرام هو يا رسول اهللا 
اء فهذا فقال ردوه فأخذ منه مث دعا مباء فصبه عليه مث قال انظروا هذه األسقية إذا اغتلمت فاقطعوا متوهنا بامل

حديث يعرف بعبد امللك بن نافع هذا وهو رجل جمهول اختلفوا يف امسه واسم أبيه فقيل هكذا وقيل عبد امللك بن 
  القعقاع وقيل بن أيب القعقاع وقيل مالك بن القعقاع 

مرمي قال  أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا علي بن أمحد بن سليمان ثنا بن أيب - ١٧٢٢٤
قلت ليحىي بن معني أرأيت حديث عبد امللك بن نافع الذي يرويه إمساعيل بن أيب خالد يف النبيذ قال هم يضعفونه 
قال وأنبأ أبو أمحد قال مسعت بن محاد يقول قال البخاري عبد امللك بن نافع بن أخي القعقاع بن شور عن بن عمر 

محن النسائي عبد امللك بن نافع ليس مبشهور وال حيتج حبديثه واملشهور عن يف النبيذ مل يتابع عليه وقال أبو عبد الر
  : بن عمر خالف حكايته 

وأما األثر الذي أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث األصبهاين قاال أنبأ أبو احلسن  - ١٧٢٢٥
هشام ثنا محاد بن زيد عن حيىي بن سعيد عن  علي بن عمر احلافظ ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا خلف بن

  تلقت ثقيف عمر رضي اهللا عنه بنبيذ فوجده شديدا فدعا مباء فصب عليه مرتني أو ثالثا : سعيد بن املسيب قال 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو اليمان  - ١٧٢٢٦
عيب قال وحدثنا احلجاج ثنا جدي مجيعا عن الزهري أخربين معاذ بن عبد الرمحن التيمي أن أباه عبد أخربين ش

صاحبت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل مكة فأهدى له ركب من ثقيف سطيحتني من : الرمحن بن عثمان قال 
ر بن اخلطاب رضي اهللا عنه نبيذ والسطيحة فوق اإلداوة ودون املزادة قال عبد الرمحن بن عثمان فشرب عم

إحدامها قال حجاج طيبة مث أهدى له لنب فعدله عن شرب األخرى حىت اشتد ما فيها فذهب عمر بن اخلطاب رضي 
اهللا عنه ليشرب منها فوجده قد اشتد فقال اكسروه باملاء فإمنا كان اشتداده واهللا أعلم باحلموضة أو باحلالوة فقد 

عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال لريفأ اذهب إىل إخواننا فالتمس لنا عندهم شرابا روي عن نافع موىل بن عمر أن 
فأتاهم فقالوا ما عندنا إال هذه األداوة وقد تغريت فدعا هبا عمر رضي اهللا عنه فذاقها فقبض وجهه مث دعا مباء 

  فصب عليه مث شرب قال نافع واهللا ما قبض وجهه إال أهنا ختللت 

أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو احلسني أمحد بن حممد بن جعفر اجلوزي ثنا بن أيب الدنيا حدثين وأخربنا  - ١٧٢٢٧
واهللا ما قبض عمر : إبراهيم بن سعيد أنبأ حمبوب بن موسى أنبأ عبد اهللا بن املبارك عن أسامة بن زيد عن نافع قال 

عن سعيد بن املسيب عن عمر رضي اهللا عنه بنحو رضي اهللا عنه وجهه عن األداوة حني ذاقها إال أهنا ختللت وروينا 



من رواية نافع ويذكر عن قيس بن أيب حازم عن عتبة بن فرقد قال كان النبيذ الذي شربه عمر رضي اهللا عنه قد 
ختلل ويذكر عن زيد بن أسلم إن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانوا إذا محض عليهم النبيذ كسروه 

  باملاء 

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا عبد اهللا بن أمحد ثنا حيىي هو بن معني ثنا املعتمر هو  - ١٧٢٢٨
  إمنا كسر عمر النبيذ من شدة حالوته : بن سليمان حدثين أيب قال أنت حدثتين عن عبيد اهللا بن عمر قال 

ا حيىي بن ساسويه ثنا عبد الكرمي بن السكري ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر اجلراحي ثن - ١٧٢٢٩
قال عبيد اهللا بن عمر أليب حنيفة يف النبيذ فقال : وهب بن زمعة أخربين علي الباشاين قال قال عبد اهللا بن املبارك 

نت به أبو حنيفة أخذناه من قبل أبيك قال وأيب من هو قال إذا رابكم فاكسروه باملاء قال عبيد اهللا العمري إذا تيق
  ومل ترتب كيف تصنع قال فسكت أبو حنيفة 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسني اجلوزي ثنا بن أيب الدنيا ثنا حممد بن أيب مسينة ثنا  - ١٧٢٣٠
  ما يف شربة من نبيذ ما خياطر رجل بدينه : حيىي بن سعيد القطان قال مسعت سليمان التيمي يقول 

أبا القاسم عبد اخلالق بن علي املؤذن يقول مسعت أبا علي حممد بن حممد بن حممود املزكي ومسعت  - ١٧٢٣١
ببخارى يقول مسعت أبا عبد اهللا حممد بن نصر املروزي اإلمام بسمرقند يقول مسعت إسحاق بن إبراهيم احلنظلي 

منا حديثكم الذي حتدثونه يف قلت ألهل الكوفة يا أهل الكوفة إ: يقول مسعت عبد اهللا بن إدريس الكويف يقول 
الرخصة يف النبيذ عن العميان والعوران والعمشان أين أنتم عن أبناء املهاجرين واألنصار حدثين حممد بن عمرو بن 
علقمة بن وقاص الليثي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف عن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال 

   ١٠عليه و سلم يقول كل مسكر مخر وكل مسكر حرام مسعت رسول اهللا صلى اهللا 

  باب اخلليطني

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قالوا ثنا أبو العباس  - ١٧٢٣٢
وأخربنا  حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب حدثين الليث بن سعد وجرير بن حازم ح

أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن عطاء بن أيب رباح عن جابر 
أنه هنى أن ينتبذ الزبيب والتمر مجيعا وهنى أن ينتبذ البسر : بن عبد اهللا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

قتيبة وعن شيبان عن جرير وأخرجه البخاري من حديث بن جريج عن  والرطب مجيعا رواه مسلم يف الصحيح عن
  عطاء 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم ثنا مسلم ح وأخربنا  - ١٧٢٣٣
ام ثنا حيىي عن عبد اهللا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا حممد بن أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم ثنا هش

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى أن جيمع بني التمر والزهو وبني التمر والزبيب وأمر أن : بن أيب قتادة عن أبيه 
  ينبذ كل واحد منها على حدة رواه البخاري يف الصحيح عن مسلم بن إبراهيم 



مساعيل بن حممد الصفار ثنا عباس بن حممد ثنا روح وأخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أنبأ إ - ١٧٢٣٤
بن عبادة ثنا حسني املعلم ثنا حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب قتادة أن رسول اهللا صلى اهللا 

ل ال تنتبذوا الرطب والزهو مجيعا والتمر والزبيب مجيعا وانبذوا كل واحدة منهما على حدته قا: عليه و سلم قال 
حيىي فسألت عن ذلك عبد اهللا بن أيب قتادة فأخربين بذلك عن أبيه رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن إسحاق 

  الصغاين عن روح 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إسحاق بن احلسن احلريب ثنا عفان ثنا أبان  - ١٧٢٣٥
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن خليط البسر والتمر : بن أيب قتادة عن أبيه  ثنا حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا

  وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزهو والرطب وقال انتبذوا كل واحد على حدته 

هبذا رواه مسلم : قال وحدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن عن أيب قتادة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ١٧٢٣٦
 الصحيح عن أيب بكر بن إسحاق عن عفان وأخرجه أيضا من حديث أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة وبن عباس يف

  وبن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ورضي عنهم 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا حممد بن إمساعيل األمحسي ثنا عبيد اهللا بن موسى عن  - ١٧٢٣٧
أال إن املزاة : صاحل عن خالد بن الفزر عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلسن بن 

  حرام أال أن املزاة حرام خلط البسر والتمر والتمر والزبيب 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا حيىي عن ثابت بن عمارة  - ١٧٢٣٨
سألت أم سلمة ما كان النيب صلى اهللا عليه و سلم ينهي عنه : ثتين ريطة عن كبشة بنت أيب مرمي قالت قال حد

قالت كان ينهانا أن نعجم النوى طبخا وخنلط الزبيب والتمر قال الشيخ رمحه اهللا يشبه أنه إمنا هنى عن املبالغة يف 
فتذهب قوته إذا نضج قاله أبو سليمان اخلطايب  نضج النوى من أجل أنه يفسد طعم التمر أو ألنه علف الدواجن

  رمحه اهللا 

وأخربنا أبو زكريا وأبو بكر قاال ثنا أبو العباس أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب  - ١٧٢٣٩
أخربين عبد الرمحن بن سلمان عن عقيل بن خالد عن معبد بن كعب بن مالك عن أخيه عبد اهللا بن كعب بن مالك 

ال تنتبذوا التمر والزبيب مجيعا انبذوا كل واحد منهما : ن امرأة أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ع
وحده قال الشيخ رمحه اهللا هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن اخلليطني حيتمل أمرين أحدمها أن يكون إمنا هنى عنه 

اح شربه إذا نبذ على حدته واآلخر أن يكون إمنا هنى عنه ألنه أقرب خللطهما سواء بلغ حد اإلسكار أو مل يبلغ وأب
إىل االشتداد وإذا نبذ على حدته كان أبعد عن االشتداد فما مل يبلغ حالة االشتداد يف املوضعني مجيعا ال حيرم وعلى 

  هذا املعىن الثاين يدل ما 

أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد اهللا بن داود عن مسعر  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة أنبا - ١٧٢٤٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان : عن موسى بن عبد اهللا عن امرأة من بين أسد عن عائشة رضي اهللا عنها 

  ينبذ له زبيب فيلقي فيه متر أو متر فيلقي فيه زبيب 



اد بن حيىي احلساين ثنا أبو حبر ثنا عتاب بن عبد العزيز وأخربنا أبو علي أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا زي - ١٧٢٤١
دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة رضي اهللا عنها فسألناها عن : احلماين حدثتين صفية بنت عطية قالت 

 التمر والزبيب فقالت كنت آخذ قبضة من متر وقبضة من زبيب فألقيه يف إناء فأمرسه مث أسقيه النيب صلى اهللا عليه
  و سلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٧٢٤٢
يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين عمرو بن احلارث أن قتادة بن دعامة حدثه أنه مسع 

اهللا عليه و سلم هنى أن خيلط التمر والزهو مث يشرب وأن ذلك كان إن رسول اهللا صلى : أنس بن مالك يقول 
عامة مخورهم يوم حرمت اخلمر قال البخاري وقال عمرو بن احلارث فذكره ورواه مسلم عن أيب الطاهر عن بن 

وهب ويف هذا احلديث ما دل على أنه إمنا هنى عنه لكونه مخرا واخلمر ما خامر العقل وعلى أنه يستحب ترك 
   ١١ليطني وإن مل يكن مسكرا لثبوت اإلخبار يف النهي عنه مطلقا وإهنا أثبت مما روينا يف اإلباحة وباهللا التوفيق اخل

  باب األوعية

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا حممد بن أيوب ثنا مسدد ثنا حيىي عن  - ١٧٢٤٣
هنى رسول اهللا صلى : تيمي عن احلارث بن سويد عن علي رضي اهللا عنه قال سفيان حدثين سليمان عن إبراهيم ال

اهللا عليه و سلم عن الدباء واملزفت رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد وأخرجاه من حديث جرير وغريه عن 
  األعمش 

أنبأ الشافعي أنبأ مالك أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان  - ١٧٢٤٤
ح وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن نافع 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطب الناس يف بعض مغازيه قال بن عمر فأقبلت حنوه فانصرف : عن بن عمر 
  قال قالوا هنى أن ينبذ يف الدباء واملزفت رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي قبل أن أبلغه فسألته ماذا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين بالكوفة ثنا أمحد بن حازم بن  - ١٧٢٤٥
يد بن جبري عن بن عمر وبن أيب غرزة ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا مروان بن معاوية عن منصور بن حيان عن سع

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الدباء واحلنتم والنقري واملزفت رواه مسلم يف : عباس أهنما شهدا 
  الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن مروان 

بن إسحاق ثنا حجاج أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل  - ١٧٢٤٦
بن منهال ثنا جرير بن حازم ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا حممد بن أيوب أنبأ 

حرم رسول : شيبان ثنا جرير بن حازم ثنا يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبري قال سألت بن عمر عن نبيذ اجلر فقال 
اجلر قال فأتيت بن عباس فقلت أال تسمع ما يقول بن عمر قال وما يقول قلت قال اهللا صلى اهللا عليه و سلم نبيذ 

حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نبيذ اجلر فقال صدق بن عمر حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نبيذ اجلر 



صحيح عن شيبان بن فقلت وأي شيء نبيذ اجلر فقال كل شيء يصنع من املدر لفظ حديث شيبان رواه مسلم يف ال
  فروخ 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قال أبو عبد اهللا أخربين وقال أبو سعيد ثنا أبو حممد  - ١٧٢٤٧
أمحد بن عبد اهللا املزين أنبأ علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخربين شعيب عن الزهري قال أخربين أنس بن 

ال تنتبذوا يف الدباء وال املزفت وكان أبو هريرة يلحق معها احلنتم : اهللا عليه و سلم قال  مالك أن رسول اهللا صلى
  والنقري رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة  - ١٧٢٤٨
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : املخرمي ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك  ثنا عبد اهللا بن أيوب

  هنى عن الدباء واملزفت أن ينبذ فيهما 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي  - ١٧٢٤٩
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الدباء واملزفت أن : مسعت أنسا يقول أنبأ سفيان قال مسعت الزهري يقول 

  ينتبذ فيه 

ال : قال وأنبأ سفيان عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  - ١٧٢٥٠
رواه مسلم يف الصحيح عن عمرو الناقد  تنتبذوا يف الدباء واملزفت قال مث يقول أبو هريرة واجتنبوا احلنامت والنقري

  عن سفيان 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نعيم وأمحد بن سهل ح وأخربنا أبو  - ١٧٢٥١
احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب قالوا ثنا نصر بن علي ثنا نوح بن 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال لوفد عبد القيس : يس عن بن عون عن حممد بن سريين عن أيب هريرة ق
أهناكم عن النقري واملقري واحلنتم والدباء واملزادة اجملبوبة ولكن اشرب يف سقائك وأوكه رواه مسلم يف الصحيح عن 

  م قال اجلر األخضر نصر بن علي ويف حديث أيب صاحل قيل أليب هريرة ما احلنت

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن يعقوب الشيباين ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا حامد بن عمر ثنا  - ١٧٢٥٢
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عبد الواحد بن زياد ثنا سليمان الشيباين قال مسعت عبد اهللا بن أيب أوىف يقول 

قلت أشرب يف جرار البيض قال ال رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل سلم عن نبيذ اجلر األخضر 
  عن عبد الواحد 

وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ  - ١٧٢٥٣
 صلى اهللا عليه و سلم عن نبيذ اجلر هنى رسول اهللا: الشافعي أنبأ سفيان عن أيب إسحاق عن بن أيب أوىف قال 

  األخضر واألبيض واألمحر 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي ثنا أبو خيثمة  - ١٧٢٥٤
 أنبأ أمحد بن يونس ثنا زهري عن أيب الزبري ح وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن النقري واملزفت والدباء وعن جابر : ثنا أبو الزبري عن جابر وبن عمر 
قال كان ينبذ لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سقاء فإذا مل جيدوا له سقاء ينبذ له يف تور من حجارة فقال بعض 

أليب الزبري من برام قال من برام رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأمحد بن يونس ويف  القوم وأنا أمسع
  الباب عن عائشة وأيب سعيد اخلدري وغريمها 

وأخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك رمحه اهللا أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن أمحد بن فارس ثنا يونس  - ١٧٢٥٥
أخربنا مبا : السي ثنا شعبة أخربين عمرو بن مرة قال مسعت زاذان يقول قلت البن عمر بن حبيب ثنا أبو داود الطي

هنى عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من األوعية أخربنا بلغتكم وفسره لنا بلغتنا قال هنى عن احلنتم وهي اجلرة 
أصل النخلة تنقر نقرا وتنسج نسجا  وهنى عن املزفت وهي املقري وهنى عن الدباء وهو القرع وهنى عن النقري وهي

  وأمر أن ينتبذ يف األسقية رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن مثىن وبندار عن أيب داود 

حدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا عيينة بن عبد  - ١٧٢٥٦
ينتبذ له يف جرة فقدم أبو برزة من غيبة كان غاهبا فنزل مبنزل أيب  كان أبو بكرة: الرمحن بن جوشن حدثين أيب قال 

بكرة قبل أن يأيت منزله فذكر احلديث يف إنكار ما نبذ له يف جرة وقوله المرأته وددت إنك جعلتيه يف سقاء وأن أبا 
الدباء فإنا معشر ثقيف  بكرة حني جاء قال قد عرفنا الذي هنينا عنه هنينا عن الدباء والنقري واحلنتم واملزفت فإما

بالطائف كنا نأخذ الدباء فنخرط فيها عناقيد العنب مث ندفنها مث نتركها حىت هتدر مث متوت وأما النقري فإن أهل 
اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة فيشدخون فيه الرطب والبسر مث يدعونه حىت يهدر مث ميوت وأما احلنتم فجرار 

وأما املزفت فهي هذه األوعية اليت فيها هذا الزفت قال الشيخ كذا روي عن أيب بكرة كان حيمل إلينا فيها اخلمر 
وقد قال مجاعة من أهل العلم أن املعىن يف النهي عن االنتباذ يف هذه األوعية أن النبيذ فيها يكون أسرع إىل الفساد 

وعية كلها إذا مل يشربوا مسكرا واالشتداد حىت يصري مسكرا وهو يف األسقية أبعد منه مث وردت الرخصة يف األ
   ١٢واهللا أعلم 

  باب الرخصة يف األوعية بعد النهي

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٧٢٥٧
احلافظ أنبأ أبو بكر بن جعفر القطيعي يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان ح وأخربنا أبو عبد اهللا 

ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا سفيان عن سليمان األحول عن جماهد عن أيب عياض عن عبد اهللا بن 
ليس كل الناس جيد سقاء فأرخص يف اجلر غري : عمرو قال ملا هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن األوعية قالوا 

أمحد ويف رواية الشافعي فأذن هلم يف اجلر غري املزفت وسقط من إسناد حديثه أبو عياض وهو املزفت لفظ حديث 
  فيه أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح عن مجاعة عن سفيان 



وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن جعفر بن زياد ثنا شريك  - ١٧٢٥٨
ذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم األوعية الدباء : ن أيب عياض عن عبد اهللا بن عمرو قال عن زياد بن فياض ع

  واحلنتم واملزفت والنقري فقال أعرايب إنه ال ظروف قال اشربوا ما حل 

  اجتنبوا ما أسكر : قال وحدثنا أبو داود ثنا احلسن بن علي ثنا حيىي بن آدم ثنا شريك بإسناده قال  - ١٧٢٥٩

أخربنا أبو عمرو األديب أنبا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين إبراهيم بن موسى ثنا حممد بن املثىن ثنا أبو  - ١٧٢٦٠
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه : أمحد الزبريي ثنا سفيان عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر بن عبد اهللا قال 

ل فال إذا رواه البخاري يف الصحيح عن يوسف بن موسى و سلم عن الظروف فقالت األنصار إنه ال بد لنا منها قا
  عن أيب أمحد 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا بن أيب مرمي  - ١٧٢٦١
أبيه جابر بن عبد اهللا أنبأ نافع بن يزيد أخربين أبو حزرة يعقوب بن جماهد ثنا عبد الرمحن بن جابر بن عبد اهللا عن 

أين كنت هنيتكم أن تنتبذوا يف الدباء واحلنتم واملزفت فانبذوا وال أحل : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  مسكرا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن حممد بن سلمة العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أمحد بن  - ١٧٢٦٢
بن واصل ح قال وأخربين أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا وكيع عن يونس ثنا معرف 

كنت هنيتكم : معرف بن واصل عن حمارب بن دثار عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر عن األشربة يف ظروف األدم فاشربوا يف كل وعاء غري أن ال تشربوا مسكرا 

  بن أيب شيبة 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا حممد بن  - ١٧٢٦٣
كثري أنبأ سفيان ح قال وأنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن بشار ثنا أبو عاصم ثنا سفيان عن 

كنت هنيتكم عن زيارة : قمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عل
القبور فقد أذن حملمد يف زيارة قرب أمه فزوروها فإهنا تذكر اآلخرة وكنت هنيتكم عن حلوم األضاحي فوق ثالث 

وادخروا وهنيتكم عن الظروف وإن الظروف ال  ليتسع ذو الطول على من ال طول له فكلوا ما بدا لكم وأطعموا
حترم شيئا وال حتلله وكل مسكر حرام لفظ حديث أيب عاصم رواه مسلم يف الصحيح عن حجاج بن الشاعر عن 

  أيب عاصم 

أخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس هو األصم أنبأ حممد بن عبد  - ١٧٢٦٤
د احلكم أنبأ بن وهب أخربين أسامة بن زيد الليثي أن حممد بن حيىي بن حبان وأخربه أن واسع بن حبان اهللا بن عب

قال هنيتكم عن النبيذ أال فانتبذوا وال أحل : حدثه أن أبا سعيد اخلدري حدثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  مسكرا 



لعباس أنبا حممد أنبأ بن وهب أخربين بن جريج عن أيوب بن وأخربنا أبو بكر وأبو زكريا قاال ثنا أبو ا - ١٧٢٦٥
أين كنت هنيتكم : هانئ عن مسروق بن األجدع عن عبد اهللا بن مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  عن نبيذ األوعية أال إن وعاء ال حيرم شيئا وكل مسكر حرام 

أ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنب - ١٧٢٦٦
: بن أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد القطان عن أيب حيان وهو حيىي بن سعيد التيمي عن أبيه عن مرمي بنت طارق قالت 

دخلت على عائشة رضي اهللا عنها يف نسوة من أهل األمصار فجعلن يسألنها عن الظروف فقالت تسألن عن 
نت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهناكن عن كل مسكر وإن أسكر إحداكن ماء حبها ظروف ما كا

١٣   

  باب النهي عن اختناث األسقية

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا حيىي بن الربيع املكي ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري  - ١٧٢٦٧
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن اختناث االسقية رواه مسلم يف الصحيح أن رسو: عن عبيد اهللا عن أيب سعيد 
  عن عمرو الناقد عن سفيان 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن أيب نصر الداربردي مبرو أنبأ عبد اهللا بن روح املدائين أنبأ  - ١٧٢٦٨
هللا بن عتبة عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه شبابة أنبأ بن أيب ذئب عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد ا

أنه هنى عن اختناث االسقية أن يشرب من أفواهها رواه البخاري يف الصحيح عن آدم عن بن أيب ذئب : و سلم 
  وقد مضى متام هذا الباب يف كتاب الوليمة 

ك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا أبو عبد اهللا وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السما - ١٧٢٦٩
أنه هنى : أمحد بن حنبل ثنا إمساعيل هو بن علية عن أيوب عن عكرمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

   ١٤أن يشرب الرجل من يف السقاء قال أيوب نبئت أن رجال شرب من يف السقاء فخرجت حية 

  مخرا أو نبيذا مسكرا باب ما جاء يف وجوب احلد على من شرب

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - ١٧٢٧٠
أن النيب صلى : ثنا سليمان بن حرب ثنا وهيب بن خالد ثنا أيوب عن عبد اهللا بن أيب مليكة عن عقبة بن احلارث 

النعيمان وهو سكران قال فشق على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مشقة اهللا عليه و سلم أتى بالنعيمان أو بن 
شديدة مث أمر من كان يف البيت أن يضربوه فضربوه بالنعال واجلريد قال فكنت يف من ضربه رواه البخاري يف 

  الصحيح عن سليمان بن حرب 

كر اإلمساعيلي أخربين أمحد بن احلسني أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب البسطامي أنبأ أبو ب - ١٧٢٧١
بن نصر احلذاء أنبأ علي بن املديين ثنا أنس بن عياض ثنا بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي عن أيب 

أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم برجل قد شرب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سلمة عن أيب هريرة قال 



نا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك اهللا اضربوه قال فم
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تقولوا هكذا وال تعينوا الشيطان عليه ولكن قولوا رمحك اهللا رواه البخاري 

  يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا 

ضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا عبيد بن شريك ثنا بن أيب أخربنا أبو احلسني بن الف - ١٧٢٧٢
أن : مرمي ثنا حيىي بن أيوب حدثين بن اهلاد حدثين حممد بن إبراهيم أن أبا سلمة بن عبد الرمحن أخربه عن أيب هريرة 

أن يضربوه فمنهم من ضربه بنعله النيب صلى اهللا عليه و سلم أيت بشارب فأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم أصحابه 
ومنهم بيده ومنهم بثوبه مث قال ارجعوا مث أمرهم فبكتوه فقالوا أال تستحي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

تصنع هذا مث أرسله فلما أدبر وقع القوم يدعون عليه ويسبونه يقول القائل اللهم أخزه اللهم العنه فقال رسول اهللا 
  سلم ال تقولوا هكذا ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم أرمحه صلى اهللا عليه و 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٧٢٧٣
أخربين أبو  إسحاق الصغاين ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث ح وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي

احلسن أمحد بن حممد ثنا أبو زرعة ثنا حيىي بن بكري حدثين الليث حدثين خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن 
أن رجال على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه  كان امسه عبد اهللا وكان يلقب محارا وكان يضحك
و سلم قد جلده يف الشراب فأيت به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال 

واه البخاري يف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تلعنه فواهللا ما علمت أنه حيب اهللا ورسوله لفظ حديثهما سواء ر
  الصحيح عن بن بكري 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا  - ١٧٢٧٤
ذكر : سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري مسع السائب بن يزيد يقول مسعت عمر رضي اهللا عنه يقول 

عمر وأصحابا له شربوا شرابا وأنا سائل عنه فإن كان يسكر حددهتم قال سفيان عن معمر عن يل أن عبيد اهللا بن 
  الزهري عن السائب فرأيته حيدهم 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنبأ أبو حممد املزين أنبأ علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخربين  - ١٧٢٧٥
شرب أخي عبد الرمحن بن عمر وشرب معه أبو سروعة : بن عمر قال شعيب عن الزهري أخربين سامل أن عبد اهللا 

عقبة بن احلارث وحنن مبصر يف خالفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فسكرا فلما صحا انطلقا إىل عمرو بن العاص 
و بن وهو أمري مصر فقاال طهرنا فأنا قد سكرنا من شراب شربناه قال عبد اهللا بن عمر فلم أشعر أهنما أتيا عمر

العاص قال فذكر يل أخي أنه قد سكر فقلت له ادخل الدار أطهرك قال إنه قد حدث األمري قال عبد اهللا فقلت 
واهللا ال حتلق اليوم على رؤوس الناس أدخل أحلقك وكانوا إذ ذاك حيلقون مع احلد فدخل معي الدار قال عبد اهللا 

اخلطاب رضي اهللا عنه بذلك فكتب إيل عمرو أن  فحلقت أخي بيدي مث جلدمها عمرو بن العاص فسمع عمر بن
أبعث إىل عبد الرمحن بن عمر على قتب ففعل ذلك عمرو فلما قدم عبد الرمحن على عمر رضي اهللا عنه جلده 
وعاقبه من أجل مكانه منه مث أرسله فلبث أشهرا صحيحا مث أصابه قدره فيحسب عامة الناس أنه مات من جلد 

  ل الشيخ رمحه اهللا والذي يشبه أنه جلده جلد تعزير فإن احلد ال يعاد واهللا أعلم عمر ومل ميت من جلده قا



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان ثنا الشافعي ثنا  - ١٧٢٧٦
قال ال أويت برجل شرب مخرا : ه إبراهيم بن أيب حيىي عن جعفر بن حممد عن أبيه أن علي بن أيب طالب رضي اهللا عن

  وال نبيذا مسكرا إال جلدته احلد 

أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا أمحد بن سعيد الدمشقي ثنا هشام بن  - ١٧٢٧٧
رضي اهللا عمار ثنا الوليد ثنا بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن عروة أنه حدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة 

   ١٥اجلدوا يف قليل اخلمر وكثريه فإن أوهلا وآخرها حرام : عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  باب من أقيم عليه احلد أربع مرات مث عاد له

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا أبان عن عاصم  - ١٧٢٧٨
إذا شربوا اخلمر فاجلدوهم مث : أيب صاحل عن معاوية بن أيب سفيان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن 

  إن شربوا فاجلدوهم مث إن شربوا فاجلدوهم مث إن شربوا فاقتلوهم 

عن نافع  وأخربنا أبو علي أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود أنبأ موسى بن إمساعيل ثنا محاد عن محيد بن يزيد - ١٧٢٧٩
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال هبذا املعىن قال وأحسبه قال يف اخلامسة إن شرهبا فاقتلوه : عن بن عمر 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا بن أيب  - ١٧٢٨٠
بو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا يزيد بن هارون ذئب ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أ

: أنبأ بن أيب ذئب عن احلارث بن عبد الرمحن عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
حديث يزيد ويف  إذا سكر فاجلدوه مث إن سكر فاجلدوه مث إن سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه لفظ

  رواية الطيالسي من شرب اخلمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود السجستاين وكذا حديث عمر بن  - ١٧٢٨١
رب اخلمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه إذا ش: أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وكذا حديث سهيل عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إن شربوا الرابعة فاقتلوهم وكذا 
حديث بن أيب نعم عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وكذا حديث بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه و 

نيب صلى اهللا عليه و سلم ويف حديث اجلديل عن معاوية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فإن سلم والشريد عن ال
  عاد يف الثالثة أو الرابعة فاقتلوه 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ح وأخربنا أبو احلسني بن  - ١٧٢٨٢
 ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال قال بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار قاال

من شرب اخلمر فاجلدوه مث إذا شرب فاجلدوه مث إذا شرب فاجلدوه مث إذا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
يف الرابعة شرب يف الرابعة فاقتلوه فأيت برجل قد شرب اخلمر فجلده مث أيت به فجلده مث أيت به فجلده مث أيت به 

  فجلده فرفع القتل عن الناس وكانت رخصة فثبتت 



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ١٧٢٨٣
ي بعد فذكر هذا احلديث إال أنه قال مث إن شرب فاقتلوه ال يدري الزهر: سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب 

الثالثة أو الرابعة قال يف آخره ووضع القتل وصارت رخصة قال سفيان قال الزهري ملنصور بن املعتمر وخمول كونا 
  وافدي العراق هبذا احلديث 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو سهل أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن زياد القطان ثنا  - ١٧٢٨٤
سمري ثنا يعلى بن عبيد عن حممد بن إسحاق عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال قال رسول حممد بن اجلهم ال

إذا شرب اخلمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه فأيت : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ت فرأى املسلمون أن القتل قد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم برجل من األنصار يقال له نعيمان فضربه أربع مرا

  أخر وأن الضرب قد وجب وقد روي هذا عن حممد بن إسحاق بن يسار عن بن املنكدر عن جابر 

حدثنا الشيخ اإلمام أبو الطيب سهل بن حممد بن سليمان رمحه اهللا ثنا اإلمام والدي ثنا حممد بن  - ١٧٢٨٥
ن عبد اهللا ثنا حممد بن إسحاق عن حممد بن املنكدر عن جابر إسحاق بن خزمية ثنا حممد بن موسى احلرشي ثنا زياد ب

من شرب اخلمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه : بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
مون أن فإن عاد الرابعة فاقتلوه قال وضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم النعيمان أربع مرات قال فرأى املسل

احلد وقع حني ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أربع مرات ورواه معمر عن حممد بن املنكدر عن زيد بن 
   ١٦أسلم أهنما قاال ذلك 

  باب من وجد منه ريح شراب أو لقي سكران

ن أيب عاصم أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن احلارث األصبهاين أنبا أبو حممد بن حيان ثنا ب - ١٧٢٨٦
إمالء ثنا حممد بن املثىن واحلسن بن علي قاال ثنا أبو عاصم ثنا بن جريج ثنا حممد بن علي بن ركانة أخربين عكرمة 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يوقت يف اخلمر حدا قال بن عباس فشرب رجل فسكر فلقي : عن بن عباس 
 عليه و سلم فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه مييل يف الفج فانطلق به إىل النيب صلى اهللا

  فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فضحك وقال فعلها مث مل يأمر فيه بشيء 

: وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا احلسن بن علي وحممد بن املثىن  - ١٧٢٨٧
  أنه قال مل يقت قال أبو داود هذا احلديث مما تفرد به أهل املدينة فذكره بنحوه إال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسن بن حممد اإلسفرائيين ثنا حممد بن أمحد بن الرباء قال سئل علي  - ١٧٢٨٨
وقد روى : بن املديين عن حممد بن علي بن ركانة الذي روى هذا احلديث عن عكرمة فقال جمهول قال الشيخ 

  معىن هذا احلديث حممد بن إسحاق بن يسار عن حممد بن طلحة بن يزيد بن ركانة 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قالوا ثنا أبو  - ١٧٢٨٩
حاق حدثين حممد بن طلحة بن العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن حممد بن إس



ما ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف اخلمر إال أخريا لقد : يزيد بن ركانة عن عكرمة عن بن عباس قال 
غزا غزوة تبوك فغشي حجرته من الليل أبو علقمة بن األعور السلمي وهو سكران حىت قطع بعض عرى احلجرة 

ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليقم إليه رجل منكم فليأخذ بيده حىت فقال من هذا فقيل أبو علقمة سكران فقا
يرده إىل رحله وهذا إن صح فقول بن عباس مل يقت يف اخلمر حدا يعين مل يوقته لفظا وقد وقته فعال وذلك يرد وإمنا 

نه أو بشهادة عدول وإمنا مل يعرض له واهللا أعلم بعد دخوله دار العباس من أجل أنه مل يكن ثبت عليه احلد بإقرار م
  لقي يف الطريق مييل فظن به السكر فلم يكشف عنه وتركه واهللا أعلم 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ١٧٢٩٠
عنه خرج فصلى على جنازة فسمعه أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا : سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد 

السائب يقول أين وجدت من عبيد اهللا وأصحابه ريح شراب وأنا سائل عما شربوا فإن كان مسكرا حددهتم قال 
  سفيان فأخربين معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه حضره حيدهم 

أ مسلم بن خالد عن بن جريج قال قلت وأخربنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع ثنا الشافعي أنب - ١٧٢٩١
إن الريح لتكون من الشراب الذي ليس به بأس فإذا اجتمعوا مجيعا على : لعطاء أجتلد يف ريح الشراب فقال عطاء 

شراب واحد فسكر أحدهم جلدوا مجيعا احلد تاما قال الشافعي وقول عطاء مثل قول عمر بن اخلطاب رضي اهللا 
  عنه 

حممد احلسن بن علي بن املؤمل ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا أبو أمحد حممد أخربنا أبو  - ١٧٢٩٢
كنت جالسا حبمص فقالوا : بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد اهللا 

عز و جل فقال فقلت وحيك لقد قرأهتا يل أقرأ فقرأت سورة يوسف فقال رجل من القوم واهللا ما هكذا أنزهلا اهللا 
على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أحسنت وأنت تقول يل ما تقول قال فبينا أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح 
اخلمر فقلت تكذب بكتاب اهللا عز و جل وتشرب اخلمر أما واهللا ال ترجع إىل أهلك حىت أجلدك احلد أخرجاه يف 

وحيتمل أن عبد اهللا بن مسعود مل جيلده حىت ثبت عنده شربه ما يسكر ببينة أو  الصحيح من حديث األعمش
  اعتراف واهللا أعلم 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد  - ١٧٢٩٣
بد اهللا بن عامر بن ربيعة وكان أبوه قد شهد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أخربين ع

أن عمر رضي اهللا عنه استعمل قدامة بن مظعون على البحرين وهو خال حفصة وعبد اهللا بن عمر فقدم : بدرا 
اجلارود سيد عبد القيس على عمر فقال يا أمري املؤمنني إن قدامة شرب فسكر وإين رأيت حدا من حدود اهللا حقا 

فقال عمر رضي اهللا عنه من شهد معك قال أبو هريرة فدعا أبا هريرة فقال مب تشهد فقال مل أره  علي أن أرفعه إليك
شرب ولكين رأيته سكران يقىء فقال عمر رضي اهللا عنه لقد تنطعت يف الشهادة قال مث كتب إىل قدامة أن يقدم 

ل عمر رضي اهللا عنه أخصم أنت أم عليه من البحرين فقدم فقام إليه اجلارود فقال أقم على هذا كتاب اهللا فقا
شهيد قال بل شهيد قال فقد أديت الشهادة فصمت اجلارود حىت غدا علي عمر فقال أقم على هذا حد اهللا فقال 
عمر رضي اهللا عنه ما أراك إال خصما وما شهد معك اال رجل فقال اجلارود اين أنشدك اهللا فقال عمر لتمسكن 

ة أن كنت تشك يف شهادتنا فأرسل إىل ابنة الوليد فاسأهلا وهي امرأة قدامة لسانك أو ألسوءنك فقال أبو هرير



فأرسل عمر إىل هند بنت الوليد ينشدها فأقامت الشهادة على زوجها فقال عمر لقدامة اين حادك فقال لو شربت 
الذين { على كما يقولون ما كان لكم لتجلدوين فقال عمر رضي اهللا عنه مل قال قدامة قال اهللا عز و جل ليس 

اآلية قال عمر رضي اهللا عنه أخطأت التأويل ان اتقيت اهللا اجتنبت ما } آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا 
حرم اهللا عليك قال مث أقبل عمر رضي اهللا عنه على الناس فقال ماذا ترون يف جلد قدامة قالوا ال نرى أن جتلده ما 

بح يوما وقد عزم على جلده فقال ألصحابه ما ترون يف جلد قدامة فقال كان مريضا فسكت عن ذلك أياما مث أص
القوم ما نرى أن جتلده ما دام وجعا فقال عمر رضي اهللا عنه ألن يلقى اهللا عز و جل حتت السياط أحب إيل من أن 

ه قدامة فهجره يلقاه وهو يف عنقي ائتوين بسوط تام فأمر عمر رضي اهللا عنه بقدامة فجلد فغاضب عمر رضي اهللا عن
فحج وحج قدامة معه مغاضبا له فلما قفال من حجهما ونزل عمر بالسقيا واستيقظ عمر من نومه فقال عجلوا علي 
بقدامة فأتوين به فواهللا إين ألرى أن آتيا أتاين فقال سامل قدامة فإين أخوك فعجلوا إيل به فلما أتوه أىب أن يأيت فأمر به 

جير إليه حىت كلمه واستغفر له وكان ذلك أول صلحهما يف ابتداء هذه القصة ما دل  عمر رضي اهللا عنه أن أىب أن
على أن عمر رضي اهللا عنه توقف يف قبول شهادهتما حيث مل جيتمعا على شربه وحني حده حيتمل أن يكون ثبت 

  عنده شربه بإقراره أو شهادة آخر على شربه مع اجلارود 

القاهر بن طاهر البغدادي اإلمام وأبو نصر بن قتادة وأبو القاسم عبد  فقد أخربنا أبو منصور عبد - ١٧٢٩٤
الرمحن بن علي بن محدان الفارسي قالوا أنبأ أبو عمرو بن جنيد أنبأ أبو مسلم ثنا األنصاري حدثين بن عون عن حممد 

املؤمنني استعملت علينا فذكر احلديث قال فقال يا أمري : هو بن سريين أن اجلارود ملا قدم على عمر رضي اهللا عنه 
من يشرب اخلمر قال ومن شهودك قال أبو هريرة قال ختنك ختنك قال األنصاري وكانت أخت اجلارود حتت أيب 
هريرة قال أما واهللا ألوجعن متنه بالسوط قال فقال له ما ذاك يف احلق أن يشرب ختنك وجتلد ختين قال ومن قال 

  حابيت يف إماريت أحدا منذ وليت غريه فما بورك يل فيه اذهبوا فاجلدوه  علقمة فشهدوا عنده فأمر جبلده وقال ما

أخربنا أبو علي الروذباري أنبا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا مسدد وموسى بن إمساعيل املعىن قاال  - ١٧٢٩٥
شهدت عثمان : ساسان قال  ثنا عبد العزيز بن املختار ثنا عبد اهللا الداناج حدثين حضني بن املنذر الرقاشي وهو أبو

بن عفان رضي اهللا عنه وأيت بالوليد بن عقبة فشهد عليه محران ورجل آخر فشهد أحدمها أنه رآه شرهبا يعين اخلمر 
وشهد اآلخر أنه رآه يتقيأها فقال عثمان رضي اهللا عنه إنه مل يتقيأها حىت شرهبا فقال لعلي رضي اهللا عنه أقم عليه 

رضي اهللا عنهما أقم عليه احلد فقال ول حارها من توىل قارها فقال علي رضي اهللا عنه لعبد احلد فقال علي للحسن 
اهللا بن جعفر أقم عليه احلد قال فأخذ السوط فجلده وعلي رضي اهللا عنه يعد فلما بلغ أربعني قال حسبك جلد 

ني وعمر رضي اهللا عنه مثانني وكل النيب صلى اهللا عليه و سلم أربعني أحسبه قال وجلد أبو بكر رضي اهللا عنه أربع
سنة وهذا أحب إيل أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث عبد العزيز وهذا ال أعلم له تأويال يصح غري أنه قبل 

الشهادة عليه هكذا ومن خيالفه يقول مل جتتمع شهادهتما على شربه وقد يكره على الشرب فيتقيأها قال الشافعي يف 
  ملعىن ال حيد فيه أحد وال يعاقب إمنا يعاقب الناس على اليقني نظري هذه املسألة ومغيب ا

قال ركب نفر منهم فأتوا : وقد رواه سعيد بن أيب عروبة عن عبد اهللا الداناج عن حضني أيب ساسان  - ١٧٢٩٦
بن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه فأخربوه مبا صنع الوليد فقال عثمان لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما دونك 



عمك فاجلده أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء 
   ١٧أنبأ سعيد فذكره أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث سعيد 

  باب ما جاء يف إقامة احلد يف حال السكر أو حىت يذهب سكره

نا أبو بكر بن إسحاق إمالء أنبأ يوسف بن يعقوب ثنا سليمان بن حرب ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ث - ١٧٢٩٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتى بالنعيمان : وهيب ثنا أيوب عن عبد اهللا بن أيب مليكة عن عقبة بن احلارث 

كان يف البيت أن  أو بن النعيمان وهو سكران فشق على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مشقة شديدة مث أمر من
يضربوه قال فضربوه بالنعال واجلريد قال فكنت فيمن يضربه رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب كذا 

  رواه وهيب عن أيوب 

جيء بالنعيمان أو بن النعيمان شاربا فقال رسول اهللا : ورواه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب فقال  - ١٧٢٩٨
   البيت اضربوه صلى اهللا عليه و سلم ملن يف

أخربناه أبو عمرو البسطامي أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا بندار ثنا عبد  - ١٧٢٩٩
  فذكره رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة عن عبد الوهاب : الوهاب بن عبد اجمليد عن أيوب 

بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا هدبة  أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ ثنا احلسن - ١٧٣٠٠
أن رجال رفع إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قد سكر قال فأمر قريبا من : ثنا مهام ثنا قتادة عن أنس بن مالك 

  عشرين رجال فجلدوه باجلريد والنعال وذكر احلديث وهذا حيتمل أن يكون رفع إليه بعد ما ذهب سكره واهللا أعلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  - ١٧٣٠١
ال أشرب نبيذ : مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن أيب التياح عن أيب الوداك عن أيب سعيد اخلدري أنه قال 

ال يا رسول اهللا ما شربت مخرا إمنا شربت نبيذ زبيب اجلر بعد إذ أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بنشوان فق
ومتر يف دباءة قال فأمر به النيب صلى اهللا عليه و سلم فنهز باأليدي وخفق بالنعال قال وهنى عن الزبيب والتمر وعن 

  الدباء 

داود ثنا  أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو - ١٧٣٠٢
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أيت برجل : شعبة عن أيب إسحاق قال مسعت رجال من أهل جنران عن بن عمر 

سكران فقال يا رسول اهللا إين مل أشرب اخلمر إمنا شربت زبيبا ومترا فأمر به فضرب احلد وهنى عنهما أن خيلطا 
  هكذا رواية اجلماعة عن شعبة مث عن أيب إسحاق 

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الرمحن بن محدويه ثنا حممد بن إسحاق ثنا علي بن حجر  - ١٧٣٠٣
أن رسول اهللا : السعدي ثنا داود بن الزبرقان عن شعبة عن أيب إسحاق قال حدثين فقيه من أهل جنران عن بن عمر 

ره أمر جبلده قال يا رسول اهللا إين مل أشرب صلى اهللا عليه و سلم أيت برجل سكران أو قال نشوان فلما ذهب سك
  مخرا إمنا شربت خليط بسر ومتر فأمر به فجلد مث هنى عنهما أن خيلطا 



أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد قال  - ١٧٣٠٤
أيت بشارب فقال :  رافع عن عمر رضي اهللا عنه أنه حدثين أبو النضر عن سليمان بن املغرية عن ثابت عن أيب

ألبعثنك إىل رجل ال تأخذه فيك هوادة فبعث به إىل مطيع بن األسود العدوي فقال إذا أصبحت غدا فاضربه احلد 
فجاء عمر رضي اهللا عنه وهو يضربه ضربا شديدا فقال قتلت الرجل كم ضربته قال ستني قال أقص عنه بعشرين 

أقص عنه بعشرين يقول اجعل شدة هذا الضرب الذي ضربته قصاصا بالعشرين اليت بقيت يف هذا  قال أبو عبيد
احلديث من الفقه أن ضرب الشارب ضرب خفيف وفيه أنه مل يضربه يف سكره حىت أفاق أمل تسمع قوله إذا 

  ت حبد أصبحت غدا فاضربه احلد قال الشيخ رمحه اهللا وفيه أن الزيادة على األربعني تعزير وليس

أخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا  - ١٧٣٠٥
جاء رجل من املسلمني بابن : أمحد بن حازم ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأ إسرائيل عن حيىي اجلابر عن أيب ماجد قال 

أخي سكران فقال ترتروه ومزمزوه واستنكهوه ففعلوا فرفعه إىل أخ له وهو سكران فقال يا أبا عبد الرمحن إن بن 
السجن مث دعا به من الغد وذكر احلديث يف كيفية جلده قال أبو عبيد هو أن حيرك ويزعزع ويستنكه حىت يوجد 
م منه الريح ليعلم ما شرب وهي التلتلة والترترة واملزمزة مبعىن واحد قال أبو عبيد وهذا احلديث بعض أهل العل

  ينكره قال الشيخ رمحه اهللا لضعف حيىي اجلابر وجهالة أيب ماجد 

أخربنا أبو احلسن الرفاء أنبأ عثمان بن حممد بن بشر ثنا إمساعيل القاضي ثنا بن أيب أويس وعيسى بن  - ١٧٣٠٦
   ١٨ن حىت يصحو ال جيلد السكرا: ميناء قاال ثنا بن أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل املدينة كانوا يقولون 

  باب ما جاء يف عدد حد اخلمر

حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن أمحد بن فارس ثنا يونس بن حبيب  - ١٧٣٠٧
حضرت عثمان : ثنا أبو داود ثنا عبد العزيز بن املختار عن عبد اهللا بن فريوز عن حضني أيب ساسان الرقاشي قال 

اهللا عنه وأتى بالوليد بن عقبة قد شرب اخلمر وشهد عليه محران بن أبان ورجل آخر فقال عثمان بن عفان رضي 
لعلي رضي اهللا عنهما أقم عليه احلد فأمر علي رضي اهللا عنه عبد اهللا بن جعفر ذي اجلناحني رضي اهللا عنهما أن 

أمسك جلد رسول اهللا صلى اهللا عليه و جيلده فأخذ يف جلده وعلي رضي اهللا عنه يعد حىت جلد أربعني مث قال له 
سلم أربعني وأبو بكر رضي اهللا عنه وجلد عمر رضي اهللا عنه مثانني وكل سنة وهذا أحب إيل أخرجه مسلم يف 

  الصحيح من حديث عبد العزيز بن املختار 

سن بن حممد أخربنا أبو حممد بن عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احل - ١٧٣٠٨
ركب نفر منهم : الزعفراين ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن عبد اهللا الداناج عن حضني أيب ساسان قال 

فأتوا عثمان بن عفان رضي اهللا عنه فأخربوه مبا صنع الوليد فقال عثمان لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما دونك 
ا قم فاجلده فقال احلسن رضي اهللا عنه فيما أنت وهذا وهلذا بن عمك فاجلده فقال علي للحسن رضي اهللا عنهم

غريك فقال بل عجزت ووهنت وضعفت يا عبد اهللا بن جعفر قم فاجلده فجعل جيلده وعلي رضي اهللا عنه يعد حىت 
بلغ أربعني فقال أمسك جلد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أربعني وجلد أبو بكر أربعني وجلد عمر مثانني وكل 

  نة س



وأخربنا أبو حممد أنبأ أبو سعيد ثنا الزعفراين ثنا يزيد بن هارون أنبأ سعيد عن عبد اهللا الداناج عن  - ١٧٣٠٩
صلى بالناس الصبح أربعا مث التفت إليهم فقال أزيدكم : حضني بن املنذر بن احلارث بن وعلة أن الوليد بن عقبة 

أن يف حديث يزيد ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  فرفع ذلك إىل عثمان رضي اهللا عنه فذكر حنوه غري
أربعني وأبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما صدرا من خالفته أربعني مث أمتها عمر مثانني وكل سنة أخرجه مسلم يف 

  الصحيح من حديث بن علية عن سعيد بن أيب عروبة خمتصرا 

بن حممد بن سختويه ثنا حممد بن أيوب أنبأ مسلم وأبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن علي  - ١٧٣١٠
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم جلد يف احلد باجلريد وقال أبو عمر ضرب : عمر قاال ثنا هشام عن قتادة عن أنس 

يف اخلمر باجلريد والنعال وضرب أبو بكر رضي اهللا عنه أربعني فلما أن ويل عمر رضي اهللا عنه قال إن الناس قد 
نوا من الريف فما ترون يف حد اخلمر فقال له عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه نرى أن جتعله كأخف احلدود د

  فجلده مثانني رواه البخاري يف الصحيح عن أيب عمر حفص بن عمر خمتصرا 

ن أيب شيبة ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو احلريي أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر ب - ١٧٣١١
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يضرب يف اخلمر بالنعال واجلريد أربعني : وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس 

وأبو بكر رضي اهللا عنه ضرب أربعني فلما ويل عمر رضي اهللا عنه سئل عن ذلك فشاورهم عمر فقال بن عوف 
   رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة رضي اهللا عنهما أرى أن تضربه مثانني فضربه مثانني

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري بالبصرة ثنا  - ١٧٣١٢
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أيت برجل : جعفر بن حممد القالنسي ثنا آدم ثنا شعبة ثنا قتادة عن أنس بن مالك 

اخلمر فضربه جبريدتني حنوا من أربعني مث صنع أبو بكر رضي اهللا عنه مثل ذلك فلما كان عمر رضي اهللا عنه  شرب
استشار الناس فيه فقال له عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه أخف احلدود مثانون ففعل رواه البخاري يف الصحيح 

قال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إنه جلد باجلريد عن آدم بن أيب إياس خمتصرا ورواه بن أيب عروبة عن قتادة ف
والنعال أربعني ورواه مهام عن قتادة قال فأمر قريبا من عشرين رجال فجلده كل رجل جلدتني باجلريد والنعال 

  أربعني 

ز ثنا أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا خلف ثنا هب - ١٧٣١٣
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيت برجل قد سكر فذكره : مهام ثنا قتادة عن أنس 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن حممد بن محدان الصرييف مبرو ثنا عبد الصمد بن الفضل  - ١٧٣١٤
كنا نؤتى بالشراب يف عهد : بن يزيد قال البلخي ثنا مكي بن إبراهيم ثنا اجلعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف عهد أيب بكر وصدرا من إمرة عمر يعين فنضرهبم بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حىت 
كان صدرا من إمرة عمر رضي اهللا عنه فجلد أربعني حىت إذا عتوا فيه وفسقوا جلد مثانني رواه البخاري يف 

  ن إبراهيم الصحيح عن مكي ب



أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ١٧٣١٥
رأيت النيب : أنبأ الربيع بن سليمان ثنا الشافعي قال أخربنا عن معمر عن الزهري عن عبد الرمحن بن أزهر قال 

خالد بن الوليد فجئت بني يديه أسأل عن رحل خالد حىت أتاه صلى اهللا عليه و سلم عام حنني يسأل عن رحل 
جذعا وأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم بشارب قال اضربوه فضربوه باأليدي والنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه 

من التراب مث قال النيب صلى اهللا عليه و سلم بكتوه فبكتوه مث أرسله قال فلما كان أبو بكر رضي اهللا عنه سأل 
حضر ذلك املضروب فقومه أربعني فضرب أبو بكر رضي اهللا عنه يف اخلمر أربعني حياته مث عمر رضي اهللا عنه حىت 

  تتابع الناس يف اخلمر فاستشار فضربه مثانني وكذلك رواه هشام بن يوسف الصنعاين عن معمر 

فر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جع - ١٧٣١٦
رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم : عبيد اهللا بن موسى أنبأ أسامة بن زيد عن الزهري عن عبد الرمحن بن أزهر قال 

عام الفتح وأنا غالم شاب يسأل عن منزل خالد بن الوليد فأتى بشارب فأمرهم فضربوه مبا يف أيديهم فمنهم من 
  نهم من يضرب بالعصا وحثا عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم التراب يضرب بالسوط وم

وأخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن احلارث األصبهاين الفقيه أنبأ أبو احلسن علي بن عمر  - ١٧٣١٧
زيد عن  احلافظ ثنا القاضي احلسني بن إمساعيل ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا صفوان بن عيسى ثنا أسامة بن

رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم حنني وهو يتخلل الناس يسأل : الزهري قال أخربين عبد الرمحن بن أزهر قال 
عن منزل خالد بن الوليد فأيت بسكران قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملن عنده اضربوه فضربوه مبا يف 

و سلم عليه التراب قال مث أيت أبو بكر رضي اهللا عنه بسكران قال أيديهم قال وحثا رسول اهللا صلى اهللا عليه 
فتوخى الذي كان من ضرهبم يومئذ فضرب أربعني قال الزهري مث أخربين محيد بن عبد الرمحن عن بن وبرة الكليب 

اهللا  قال أرسلين خالد بن الوليد إىل عمر رضي اهللا عنه فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبد الرمحن بن عوف رضي
عنهما وعلي وطلحة والزبري رضي اهللا عنهم وهم معه متكئون يف املسجد فقلت إن خالد بن الوليد أرسلين إليك 
وهو يقرأ عليك السالم ويقول إن الناس قد اهنمكوا يف اخلمر وحتاقروا العقوبة فيه فقال عمر رضي اهللا عنه هم 

سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى املفتري مثانون قال فقال هؤالء عندك فسأهلم فقال علي رضي اهللا عنه نراه إذا 
عمر رضي اهللا عنه أبلغ صاحبك ما قال قال فجلد خالد رضي اهللا عنه مثانني وجلد عمر رضي اهللا عنه أيضا مثانني 
قال وكان عمر رضي اهللا عنه إذا أتى بالرجل الضعيف اليت كانت منه الزلة ضربه أربعني قال وجلد عثمان رضي 

   عنه أيضا مثانني وأربعني اهللا

قال وحدثنا احلسني ثنا يعقوب ثنا روح ثنا أسامة بن زيد ثنا بن شهاب أخربين عبد الرمحن بن أزهر  - ١٧٣١٨
  مثل ذلك : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

رمحن بن قال وحدثنا احلسني ثنا يعقوب ثنا عثمان بن عمر ثنا أسامة بن زيد عن الزهري عن عبد ال - ١٧٣١٩
  مثل ذلك : أزهر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا بن السرح قال وجدت يف كتاب  - ١٧٣٢٠
أبيه خايل عبد الرمحن بن عبد احلميد عن عقيل أن بن شهاب أخربه أن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن األزهر أخربه عن 



أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشارب وهو حبنني فحثا يف وجهه التراب مث أمر أصحابه فضربوه بنعاهلم وما : 
كان يف أيديهم حىت قال هلم ارفعوا فرفعوا فتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث جلد أبو بكر رضي اهللا عنه يف 

بعني صدرا من إمارته مث جلد مثانني يف آخر خالفته مث جلد عثمان رضي اخلمر أربعني مث جلد عمر رضي اهللا عنه أر
  اهللا عنه احلدين كالمها مثانني وأربعني مث أثبت معاوية رمحه اهللا احلد مثانني 

أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان األصبهاين حدثين الوليد بن أبان ثنا  - ١٧٣٢١
ثنا سعيد بن كثري بن عفري ثنا حيىي بن فليح أخو حممد بن فليح عن ثور بن زيد عن عكرمة عن بن يعقوب بن سفيان 

أن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعين باأليدي والنعال والعصي قال : عباس 
عليه و سلم فقال أبو بكر رضي اهللا عنه  وكانوا يف خالفة أيب بكر رضي اهللا عنه أكثر منهم يف عهد النيب صلى اهللا

لو فرضنا هلم هذا فتوخى حنوا مما كانوا يضربون يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكان أبو بكر رضي اهللا 
عنه جيلدهم أربعني حىت تويف مث كان عمر رضي اهللا عنه من بعدهم فجلدهم كذلك أربعني حىت أيت برجل من 

قد شرب فأمر به أن جيلد فقال مل جتلدين بيين وبينك كتاب اهللا قال ويف أي كتاب اهللا جتد أن ال املهاجرين األولني و
اآلية } ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا { أجلدك قال إن اهللا تعاىل يقول يف كتابه 

فقال عمر رضي اهللا عنه أال تردون شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بدرا وأحدا واخلندق واملشاهد 
عليه ما يقول فقال بن عباس إن هؤالء اآليات نزلت عذرا للماضني وحجة على الباقني فعذر املاضني ألهنم لقوا اهللا 

يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر { عز و جل قبل أن حترم عليهم اخلمر وحجة على الباقني ألن اهللا تعاىل يقول 
اآلية فإن كان من الذين أمنوا وعملوا الصاحلات مث اتقوا وأحسنوا فإن اهللا قد هنى أن تشرب } واألزالم  واألنصاب

اخلمر قال عمر رضي اهللا عنه فماذا ترون قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه نرى أنه إذا شرب سكر وإذا سكر 
  مثانني هذى وإذا هذى افترى وعلى املفتري مثانون جلدة فأمر عمر فجلد 

أخربناه عاليا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا عبد اهللا بن جعفر الفارسي ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن كثري  - ١٧٣٢٢
أن الشراب كانوا يضربون على عهد : بن عفري حدثين حيىي بن فليح عن ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباس 

العصي حىت تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مث ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باأليدي والنعال و
  احلديث بطوله 

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم األردستاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد اجلوهري ثنا علي  - ١٧٣٢٣
أتى عمر رضي : اهلذيل قال  بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن أيب سنان الشيباين عن عبد اهللا بن أيب

اهللا عنه بشيخ قد شرب اخلمر يف شهر رمضان فجلده مثانني ونفاه إىل الشام وجعل يقول للمنخرين أيف شهر 
  رمضان وولداننا صيام أو صبياننا صيام 

أيت علي رضي اهللا عنه بالنجاشي قد شرب : قال وحدثنا سفيان عن عطاء بن أيب مروان عن أبيه قال  - ١٧٣٢٤
مخرا يف رمضان فأفطر فضربه مثانني مث أخرجه من الغد فضربه عشرين وقال إمنا ضربتك هذه العشرين جلرأتك على 

  اهللا وإفطارك يف شهر رمضان 



أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن عمرو  - ١٧٣٢٥
ضي اهللا عنه جلد رجال يف اخلمر أربعني جلدة بسوط له طرفان وكأنه أراد صار أن عليا ر: عن حممد بن علي 

أربعني بالطرفني وذكره يف موضع آخر كما روينا يف حديث سعدان فقد روينا يف احلديث املوصول عنه أنه أمر 
  جبلده أربعني واحتج فيه مبن قبله وهذه الرواية منقطعة واهللا أعلم 

املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن بن  أخربنا أبو أمحد - ١٧٣٢٦
أنه سئل عن جلد العبد يف اخلمر فقال بلغنا أن عليه نصف حد احلر وإن عمر بن اخلطاب وعثمان بن : شهاب 

   ١٩عفان وعبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهم قد جلدوا عبيدهم نصف حد احلر يف اخلمر 

  الشارب يضرب زيادة على األربعني فيموت يف الزيادة والذي ميوت يف غريباب 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا البسطامي أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين  - ١٧٣٢٧حد واجب فيما يعاقب به 
ني عن عمري بن القاسم هو بن زكريا ثنا بندار وأمحد بن يعقوب وسنان قالوا ثنا بن مهدي ثنا سفيان عن أيب حص

ما من رجل أقمت عليه حدا فمات فأجد يف نفسي إال اخلمر فإنه إن : سعيد النخعي عن علي رضي اهللا عنه قال 
مات وديته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يسنه رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن مثىن عن عبد الرمحن 

وإمنا أراد واهللا أعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل بن مهدي وأخرجه البخاري من وجه آخر عن سفيان 
  يسنه زيادة على األربعني أو مل يسنه بالسياط وقد سنه بالنعال وأطراف الثياب مقدار أربعني واهللا أعلم 

ان وفيما أجاز يل أبو عبد اهللا احلافظ روايته عنه عن أيب العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليم - ١٧٣٢٨
قال ما أحد : أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن حممد عن علي بن حيىي عن احلسن أن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

ميوت يف حد من احلدود فأجد يف نفسي منه شيئا إال الذي ميوت يف حد اخلمر فإنه شيء أحدثناه بعد النيب صلى اهللا 
ملال وأما قال على عاقلة اإلمام أشك يعين الشافعي قال الشافعي عليه و سلم فمن مات منه فديته أما قال يف بيت ا

رضي اهللا عنه وبلغنا أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أرسل إىل امرأة ففزعت فأجهضت ذا بطنها فاستشار عليا 
  رضي اهللا عنه فأشار عليه أن يديه فأمر عمر عليا رضي اهللا عنهما فقال عزمت عليك لتقسمنها على قومك 

أخربنا أبو القاسم عبد العزيز بن حممد بن جعفر بن مؤمن بن شبان العطار ببغداد ثنا عبد الباقي بن  - ١٧٣٢٩
أن عليا رضي اهللا عنه : قانع ثنا حامد بن حممد ثنا شريح ثنا هشيم عن أشعث عن فضيل عن عبد اهللا بن معقل 

   ٢٠نه ضرب رجال حدا فزاده اجلالد سوطني فأقاده منه علي رضي اهللا ع

  باب اإلمام فيما يؤدب أن رأى تركه تركه

قال الشافعي رمحه اهللا أال ترى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد ظهر على قوم أهنم غلوا يف سبيل اهللا فلم 
يعاقبهم ولو كانت العقوبة تلزم لزوم احلد ما تركهم كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقطع امرأة هلا 

  فكلم فيها لو سرقت فالنة المرأة شريفة لقطعت يدها شرف 



حدثنا اإلمام أبو الطيب سهل بن حممد بن سليمان رمحه اهللا إمالء ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٧٣٣٠
الربيع بن سليمان ثنا أيوب بن سويد عن بن شوذب يعين عبد اهللا بن شوذب عن عامر بن عبد الواحد عن عبد اهللا 

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا أصاب غنيمة أمر : ريدة األسلمي عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه قال بن ب
بالال فنادى ثالثا فريفع الناس ما أصابوا مث يأمر به فيخمس فأتاه رجل بزمام من شعر وقد قسمت الغنيمة فقال هل 

به فاعتذر إليه فقال له كن أنت الذي تواىف به يوم القيامة  مسعت بالال ينادي ثالثا قال نعم قال فما منعك أن تأيت
  فإين لن أقبله منك وكذلك رواه أبو إسحاق الفزاري عن عبد اهللا بن شوذب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنبأ احلسن بن سفيان ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا  - ١٧٣٣١
أصاب رجل من امرأة شيئا دون الفاحشة فأتى عمر : ن أيب عثمان عن عبد اهللا قال جرير عن سليمان التيمي ع

رضي اهللا عنه فعظم عليه مث أتى أبا بكر رضي اهللا عنه فعظم عليه مث أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فال أدري أعظم 
فقال } إن احلسنات يذهنب السيئات الصالة طريف النهار وزلفا من الليل { عليه أم ال قال فأنزل اهللا عز و جل أقم 

الرجل أيل هذه يا رسول اهللا فقال هي ملن أخذ هبا من أميت رواه مسلم يف الصحيح عن عثمان بن أيب شيبة وأخرجه 
  البخاري من وجه آخر عن التيمي 

رزاق وأنا بن أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد ال - ١٧٣٣٢
   ٢١تشامت رجالن عند أيب بكر رضي اهللا عنه فلم يقل هلما شيئا وتشامتا عند عمر فأدهبما : جريج وبن أيب سربة قاال 

  باب السلطان يكره رجال على أن يدخل هنرا أو ينزل بئرا أو يرقى خنلة

بد اهللا البصري ثنا حممد بن عبد أخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل ثنا أبو عثمان عمرو بن ع - ١٧٣٣٣
الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن 

خرج عمر رضي اهللا عنه ويداه يف أذنيه وهو : إسحاق الصغاين ثنا يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن زيد بن وهب قال 
كاه قال الناس ماله قال جاءه بريد من بعض أمرائه أن هنرا حال بينهم وبني العبور ومل جيدوا يقول يا لبيكاه يا لبي

سفنا فقال أمريهم اطلبوا لنا رجال يعلم غور املاء فأيت بشيخ فقال أين أخاف الربد وذاك يف الربد فأكرهه فأدخله 
بل فمكث أياما معرضا عنه وكان إذا وجد على فلم يلبثه الربد فجعل ينادي يا عمراه يا عمراه فغرق فكتب إليه فأق

أحد منهم فعل به ذلك مث قال ما فعل الرجل الذي قتلته قال يا أمري املؤمنني ما تعمدت قتله مل جند شيئا يعرب فيه 
وأردنا أن نعلم غور املاء ففتحنا كذا وكذا وأصبنا كذا وكذا فقال عمر رضي اهللا عنه لرجل مسلم أحب إيل من 

   ٢٢ئت به لوال أن تكون سنة لضربت عنقك اذهب فأعط أهله ديته وأخرج فال أراك كل شيء ج

  باب السلطان يكره على االختتان أو الصيب وسيد اململوك يأمران به وما ورد

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قالوا ثنا أبو  - ١٧٣٣٤يف اخلتان 
حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب ح قال وحدثنا حبر بن نصر قال قرئ العباس 

على بن وهب أخربك يونس عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



ونتف اإلبط رواه مسلم يف  الفطرة مخس االختتان واالستحداد وقص الشارب وتقليم األظفار: سلم أنه قال 
  الصحيح عن أيب الطاهر وحرملة عن بن وهب وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الزهري 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا أمحد بن حممد بن هارون بن إمساعيل الغزي ثنا  - ١٧٣٣٥
أنه جاء إىل : قال أخربت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده  حممد بن محاد الطهراين ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج

النيب صلى اهللا عليه و سلم فأسلم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ألق عنك شعر الكفر واختنت قال أبو أمحد وهذا 
  مسه الذي قاله بن جريج يف هذا اإلسناد أخربت عن عثيم بن كليب إمنا حدثه إبراهيم بن أيب حيىي فكين عن ا

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن بندار القزويين مبكة ثنا أبو حممد سهل بن أمحد الديباجي ثنا أبو  - ١٧٣٣٦
علي حممد بن حممد بن األشعث ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن داود بن سليمان الصويف قال 

حدثين موسى بن إمساعيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن  قرئ على أيب علي حممد بن حممد بن األشعث الكويف
علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب ثنا أيب عن أبيه عن جده جعفر بن حممد عن أبيه عن جده علي بن احلسني بن 

وجدنا يف قائم سيف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الصحيفة : علي عن أبيه عن أبيه علي رضي اهللا عنه قال 
األقلف ال يترك يف اإلسالم حىت خيتنت ولو بلغ مثانني سنة وهذا حديث ينفرد به أهل البيت عليهم السالم هبذا إن 

  اإلسناد 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا جعفر بن أمحد بن عاصم الدمشقي ثنا هشام  - ١٧٣٣٧
أن رسول اهللا صلى اهللا : لك بن عمري عن أم عطية األنصارية بن عمار ثنا مروان ثنا حممد بن حسان عن عبد امل

  عليه و سلم أمر خاتنة ختنت فقال إذا ختنت فال تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إىل البعل 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا سليمان بن عبد الرمحن وعبد  - ١٧٣٣٨
لرحيم األشجعي قاال ثنا مروان ثنا حممد بن حسان قال عبد الوهاب الكويف عن عبد امللك بن الوهاب بن عبد ا

أن امرأة كانت ختنت باملدينة فقال هلا النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تنهكي فإن ذلك : عمري عن أم عطية األنصارية 
  احلديث ضعيف أحظى للمرأة وأحب إىل البعل قال أبو داود حممد بن حسان جمهول وهذا 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي  - ١٧٣٣٩
سألت أبا زكريا عن حديث حدثنا به عبد اهللا بن : ثنا جعفر بن حممد بن األزهر ثنا املفضل بن غسان الغاليب قال 

رجل من أهل الكوفة عن عبد امللك بن عمري عن الضحاك بن قيس قال كان  جعفر ثنا عبيد اهللا بن عمرو حدثين
باملدينة امرأة يقال هلا أم عطية ختفض اجلواري فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أم عطية أخفضي وال 

اك بن قيس هذا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج قال الغاليب فقال أبو زكريا وهو حيىي بن معني الضح
  ليس بالفهري 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو بكر بن أيب دارم ثنا أمحد بن موسى بن إسحاق ح وأخربنا  - ١٧٣٤٠
أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا أبو خليفة ثنا حممد بن سالم اجلمحي ثنا زائدة بن أيب الرقاد ثنا 



إذا حفضت فامشي وال تنهكي فإنه أسري للوجه وأحظى عند : يب صلى اهللا عليه و سلم ثابت عن أنس عن الن
  الزوج قال أبو أمحد هذا يرويه عن ثابت زائدة بن أيب الرقاد ال أعلم يرويه عنه غريه 

وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا احلسن بن سفيان حدثين حممد بن املتوكل ثنا  - ١٧٣٤١
عق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الوليد بن مسلم عن زهري بن حممد املكي عن حممد بن املنكدر عن جابر قال 

  عن احلسن واحلسني وختنهما لسبعة أيام 

ربنا أبو احلسني علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا األسفاطي يعين العباس بن أخ - ١٧٣٤٢
الفضل ومتتام قاال ثنا أمحد بن يونس حدثتنا أم األسود قالت مسعت منية بنت عبيد بن أيب برزة حتدث عن جدها أيب 

ل ال حىت خيتنت لفظ حديث متتام ويف رواية يف األقلف حيج بيت اهللا قا: برزة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
األسفاطي قال مسعت منية قالت مسعت أبا برزة قال سألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن رجل أقلف حيج بيت 

  اهللا قال ال حىت خيتنت 

الوليد بن الوليد  أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا عبدان ثنا أيوب الوزان ثنا - ١٧٣٤٣
اخلتان سنة : ثنا بن ثوبان عن حممد بن عجالن عن عكرمة عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  للرجال مكرمة للنساء هذا إسناد ضعيف واحملفوظ موقوف 

بن جمشر ثنا أخربناه هالل بن حممد بن جعفر احلفار أنبأ احلسني بن حيىي بن عياش القطان ثنا إبراهيم  - ١٧٣٤٤
اخلتان سنة للرجال ومكرمة : وكيع بن اجلراح عن سعيد بن بشري عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس قال 

  للنساء 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٧٣٤٥
م بن احلجاج ثنا حفص بن غياث عن احلجاج عن أيب مليح بن أسامة عن أبيه إبراهيم بن سليمان الربلسي ثنا إبراهي
اخلتان سنة للرجال ومكرمة للنساء احلجاج بن أرطأة ال حيتج به وقيل عنه : قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  عن مكحول عن أيب أيوب وهو منقطع 

بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب  أخربناه علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد - ١٧٣٤٦
اخلتان : بكر ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا احلجاج عن مكحول عن أيب أيوب قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  سنة للرجال ومكرمة للنساء 

أنبأ عبد الرزاق عن معمر أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا الصنعاين أنبأ إسحاق بن إبراهيم  - ١٧٣٤٧
  أنه كره ذبيحة األرغل قال ال تقبل صالته وال جتوز شهادته : عن قتادة عن رجل عن بن عباس 

ال تقبل : قال وأخربنا عبد الرزاق عن بن أيب حيىي عن داود بن احلصني عن عكرمة عن بن عباس قال  - ١٧٣٤٨
قوله اخلتان سنة أراد به سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم صالة رجل مل خيتنت وهذا يدل على أنه كان يوجبه وإن 

  املوجبة وأحسن ما يستدل به يف هذه املسألة ما 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد جعفر بن حممد بن نصري بن القاسم اخلواص ثنا موسى بن  - ١٧٣٤٩
لزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا هارون ثنا قتيبة بن سعيد ثنا املغرية بن عبد الرمحن عن أيب ا

اختنت إبراهيم النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو بن مثانني سنة بالقدوم رواه البخاري ومسلم : صلى اهللا عليه و سلم 
نا يف وروي} مث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا { يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد وقد قال اهللا تبارك وتعاىل 

كتاب الطهارة عن بن عباس يف قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأمتهن قال ابتاله اهللا عز و جل بالطهارة مخس 
يف الرأس ومخس يف اجلسد يف الرأس قص الشارب واملضمضة واالستنشاق والسواك وفرق الرأس ويف اجلسد تقليم 

الغائط والبول باملاء قال أصحابنا واالبتالء إمنا يقع يف  األظفار وحلق العانة واخلتان ونتف اإلبط وغسل مكان
  الغالب مبا يكون واجبا 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر احملمد آباذي أنبا أبو قالبة ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا أبو شهاب عبد  - ١٧٣٥٠
اهللا عنه كان ال جييز شهادة األقلف  أن عليا رضي: ربه عن محزة اجلزري عن عبد الكرمي عن إبراهيم عن علقمة 

  محزة اجلزري تركوه ال جيوز االحتجاج خبربه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٧٣٥١
براهيم خليل الرمحن أمر أن خيتنت إن إ: عبيد اهللا ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا موسى بن علي قال مسعت أيب يقول 

وهو بن مثانني سنة فعجل فاختنت بقدوم فاشتد عليه الوجع فدعا ربه فأوحى اهللا إليه إنك عجلت قبل أن نأمرك 
باآللة قال يا رب كرهت أن أؤخر أمرك قال وخنت إمساعيل عليه السالم وهو بن ثالثة عشر سنة وخنت إسحاق 

   عليه السالم وهو بن سبعة أيام

  مجاع أبواب صفة السوط

 )٢٣   

  باب ما جاء يف صفة السوط والضرب

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ١٧٣٥٢
سوط فأيت أن رجال اعترف على نفسه بالزنا فدعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ب: مالك عن زيد بن أسلم 

بسوط مكسور فقال فوق هذا فأيت بسوط جديد مل تقطع مثرته فقال بني هذين فأيت بسوط قد ركب به فالن فأمر به 
فجلد مث قال أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حمارم اهللا فمن أصاب منكم من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر 

هللا عز و جل قال الشافعي رمحه اهللا هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به اهللا فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب ا
  هو نفسه حجة وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به فنحن نقول به 

أخربنا أبو بكر األردستاين أنبأ أبو نصر العراقي ببخارى ثنا سفيان بن حممد اجلوهري ثنا علي بن  - ١٧٣٥٣
أتى عمر بن اخلطاب رضي : ن الوليد ثنا سفيان ثنا عاصم األحول عن أيب عثمان النهدي قال احلسن ثنا عبد اهللا ب



اهللا عنه برجل يف حد فأتى بسوط فيه شدة فقال أريد ألني من هذا مث أيت بسوط فيه لني فقال أريد أشد من هذا فأتى 
  بسوط بني السوطني فقال اضرب وال يرى إبطك وأعط كل عضو حقه 

أيت برجل يف مخر فقال دع : ل وحدثنا سفيان أنبأ أبو حصني أخربين خمرب عن علي رضي اهللا عنه أنه قا - ١٧٣٥٤
  له يديه يتقي هبما 

ال حيل يف هذه : قال وحدثنا سفيان ثنا جويرب عن الضحاك بن مزاحم عن عبد اهللا بن مسعود قال  - ١٧٣٥٥
  األمة جتريد وال مد وال غل وال صفد 

بو حممد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا أمحد بن حازم أنبأ أخربنا أ - ١٧٣٥٦
جاء رجل من املسلمني بابن أخ له وهو سكران : عبيد اهللا بن موسى أنبأ إسرائيل عن حيىي اجلابر عن أيب ماجد قال 

نكهوه ففعلوا فرفعه إىل السجن مث دعاه من فقال يا أبا عبد الرمحن إن بن أخي سكران فقال ترتروه ومزمزوه واست
الغد ودعا بسوط مث أمر بثمرته فدقت بني حجرين حىت صارت درة قال عبيد اهللا يشري بإصبعه هكذا ومجعهما مث 

قال للجالد اجلد وارجع يدك وأعط كل عضو حقه قلت ما أرجع قال ال يرى بياض إبطه فضربه ضربا غري مربح 
  ب ليس بالشديد وال باهلني وضربه يف قميص وإزار أو قميص وسراويل وذكر احلديث قلت ما غري مربح قال ضر

أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان قال  - ١٧٣٥٧
جيلد جلدا شديدا قال سعد إن أهل العراق يقولون إن القاذف ال : مسعت سعد بن إبراهيم حيدث عن الزهري قال 

وأشهد على أيب أنه حدثين أنه ملا جلد أبو بكرة أمرت أمه بشاة فذحبت مث سلخت فألبسته جلدها فهل ذاك إال من 
  جلد شديد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن شيبان ثنا سفيان عن أيب الزناد  - ١٧٣٥٨
إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه رواه مسلم يف : يب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عن األعرج عن أ

  الصحيح عن عمرو الناقد وزهري عن سفيان 

وأخربنا أبو حازم أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ بن أيب  - ١٧٣٥٩
شهد عليا رضي اهللا عنه أقام على رجل حدا فقال للجالد : خربين هنيدة بن خالد أنه ليلى عن عدي بن ثابت قال أ

  اضرب واعط كل عضو حقه واتق وجهه ومذاكريه 

وأخربنا أبو حازم أنبأ أبو الفضل أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد ثنا هشيم أخربين بعض أصحابنا عن احلكم  - ١٧٣٦٠
  يضرب الرجل قائما واملرأة قاعدة : عنه كان يقول  عن حيىي بن اجلزار أن عليا رضي اهللا

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ  - ١٧٣٦١
ل أتى عمر رضي اهللا عنه بامرأة قد زنت فقا: جعفر بن عون أنبأ عبد الرمحن بن عبد اهللا عن واصل عن املعرور قال 

ويل للمرية أفسدت حسبها اذهبا فاجلداها وال خترقا جلدها وقد روينا يف حديث عمران بن حصني يف قصة اجلهنية 



اليت أقرت بالزنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر هبا فشدت عليها ثياهبا ويف رواية فشكت مث أمر هبا فرمجت 
٢٤   

  عنيباب ما جاء يف التعزير وإنه ال يبلغ به أرب

حدثنا أبو عبد الرمحن السلمي إمالء وأبو نصر بن قتادة قاال ثنا علي بن الفضل بن حممد بن عقيل ثنا  - ١٧٣٦٢
عبد اهللا بن حممد بن ناجية ح وأخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث األصبهاين الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا 

ر بن علي املقدمي ثنا مسعر عن خاله الوليد بن عبد الرمحن عن بن ناجية ثنا حممد بن حصني األصبحي ثنا عم
من ضرب ويف رواية األصبهاين من بلغ حدا يف : النعمان بن بشري كذا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  غري حد فهو من املعتدين واحملفوظ هذا احلديث مرسل 

القاسم عبد اهللا بن حممد السقطي ثنا أبو جعفر حممد بن حيىي أخربنا الشريف أبو الفتح العمري أنبأ أبو  - ١٧٣٦٣
بن عمر بن علي بن حرب ثنا علي بن حرب ثنا أبو داود ثنا مسعر عن الوليد عن الضحاك قال قال النيب صلى اهللا 

  من بلغ حدا يف غري حد فهو من املعتدين : عليه و سلم 

ن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل ب - ١٧٣٦٤
كتب عمر بن عبد العزيز أن ال يبلغ يف التعزير أدىن احلدود أربعني سوطا وقد روي عن الصحابة رضي : مغرية قال 

  سلم اهللا عنهم يف مقدار ذلك آثار خمتلفة وأحسن ما يصار إليه يف هذا ما ثبت عن النيب صلى اهللا عليه و 

وهو ما أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو شعيب احلراين ثنا  - ١٧٣٦٥
أمحد بن عيسى املصري ح وأخربنا أبو عمرو الرزجاهي أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين املنيعي واحلسن بن سفيان 

و بن احلارث عن بكري بن عبد اهللا بن األشج قال بينا حنن عند قاال حدثنا أمحد بن عيسى ثنا بن وهب أخربين عمر
سليمان بن يسار إذ دخل عبد الرمحن بن جابر فحدث سليمان بن يسار مث أقبل علينا سليمان فقال حدثين عبد 

وق ال جيلد أحد ف: الرمحن بن جابر أن أباه حدثه عن أيب بردة األنصاري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
عشرة أسواط إال يف حد من حدود اهللا لفظ حديث أيب عمرو ويف رواية بن عبدان عن عن رواه البخاري يف 

الصحيح عن حيىي بن سليمان عن بن وهب ورواه مسلم عن أمحد بن عيسى كذا رواه عمرو بن احلارث عن بكري 
  بر يف إسناده وكذا روى عن أسامة بن زيد عن بكري ورواه يزيد بن أيب حبيب دون ذكر جا

أخربناه علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إبراهيم بن ملحان ثنا حيىي بن بكري ثنا  - ١٧٣٦٦
الليث عن بن أيب حبيب عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرمحن بن جابر بن عبد اهللا 

عليه و سلم كان يقول ال جيلد فوق عشر جلدات إال يف حد من حدود اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا : عن أيب بردة 
  رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن الليث وكذا رواه سعيد بن أيب أيوب عن يزيد بن أيب حبيب 

بن يزيد املقرئ  أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا أمحد بن منصور املروزي ثنا عبد اهللا - ١٧٣٦٧
ثنا سعيد بن أيب أيوب عن يزيد بن أيب حبيب عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرمحن 



ال يضرب فوق عشرة أسواط إال يف حد من حدود اهللا : عن أيب بردة بن نيار عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  وله شاهد مرسل 

سني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا هشام أخربنا أبو احل - ١٧٣٦٨
ال : عن حيىي بن أيب كثري عن املهاجر بن عكرمة أن عبد اهللا بن أيب بكر حدثه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

قال يعقوب ورواه بعض من ال يوثق حيل لرجل يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن جيلد فوق عشرة أسواط إال يف حد و
بروايته فقال إن عبد اهللا بن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما حدثه وإمنا هو عبد اهللا بن أيب بكر بن عمرو بن حزم 

٢٥   

  باب ال تقام احلدود يف املساجد

ر املقدمي ثنا عمر بن أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا متتام حدثين حممد بن أيب بك - ١٧٣٦٩
هنى رسول اهللا صلى اهللا : علي بن مقدم ثنا حممد بن عبد اهللا بن املهاجر عن زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام قال 

   ٢٦عليه و سلم أن يستقاد يف املساجد وأن ينشد فيها األشعار أو تقام فيها احلدود 

  باب احلدود كفارات

أ أبو حامد بن بالل ثنا حيىي بن الربيع ثنا سفيان ح وأخربنا أبو زكريا بن أيب أخربنا أبو طاهر الفقيه أنب - ١٧٣٧٠
إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان 

 صلى اهللا عليه و سلم يف كنا مع رسول اهللا: بن عيينة عن الزهري عن أيب إدريس عن عبادة بن الصامت قال 
جملس فقال بايعوين على أن ال تشركوا باهللا شيئا وقرأ عليهم اآلية وقال فمن ويف منكم فأجره على اهللا ومن أصاب 
من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره اهللا عليه فهو إىل اهللا إن شاء غفر له وإن شاء 

أخرجاه يف الصحيح عن مجاعة عن سفيان بن عيينة قال الشافعي يف رواية أيب سعيد مل عذبه لفظ حديث الشافعي و
أمسع يف احلدود حديثا أبني من هذا وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال وما يدريك لعل احلدود نزلت 

  كفارة للذنوب 

وارس العطار قاال ثنا أبو العباس حممد بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو صادق حممد بن أيب الف - ١٧٣٧١
يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين إمالء ثنا احلجاج بن حممد ثنا يونس بن أيب إسحاق عن أيب جحيفة عن علي بن 

من أصاب يف الدنيا ذنبا فعوقب به فاهللا أعدل : أيب طالب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
 عقوبته على عباده ومن أذنب ذنبا يف الدنيا فستره اهللا عليه وعفا عنه فاهللا أكرم من أن يعود يف شيء قد من أن يثين

  عفا عنه 

أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا بن منيع ثنا جدي وزياد بن أيوب  - ١٧٣٧٢
ن زيد عن حممد بن املنكدر عن بن خزمية بن ثابت عن أبيه عن وعلي بن مسلم قالوا ثنا روح بن عبادة ثنا أسامة ب

  من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 



وأما احلديث الذي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل  - ١٧٣٧٣
ا عبد الرزاق أنبأ معمر عن بن أيب ذئب عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا حدثين أيب ثن
ما أدري تبع ألعينا كان أم ال وما أدري ذا القرنني أنبيا كان أم ال وما أدري احلدود كفارات ألهلها : عليه و سلم 

عن معمر عن بن أيب ذئب عن الزهري عن النيب  أم ال فهكذا رواه عبد الرزاق عن معمر ورواه هشام الصنعاين
صلى اهللا عليه و سلم مرسال قال البخاري وهو أصح وال يثبت هذا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ألن النيب صلى 

  اهللا عليه و سلم قال احلدود كفارة قال الشيخ رمحه اهللا قد كتبناه من وجه آخر عن بن أيب ذئب موصوال 

أبو عبد اهللا احلافظ ثنا عبد الرمحن بن احلسن القاضي هبمذان ثنا إبراهيم بن احلسني بن ديزيل أخربناه  - ١٧٣٧٤
: ثنا آدم بن أيب إياس ثنا بن أيب ذئب عن املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر 

فيه العلم عن اهللا مث ملا أتاه قال ما رويناه يف  بنحوه فإن صح فيحتمل أنه صلى اهللا عليه و سلم قاله يف وقت مل يأته
حديث عبادة وغريه وذلك شبيه مبا روينا يف حديث جابر بن عبد اهللا يف قصة ماعز بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه 

هبا و سلم أمر برمجه ومل يصل عليه مث روينا عن عمران بن حصني يف قصة اجلهنية أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر 
فرمجت وصلى عليها فقال له عمر يا رسول اهللا تصلي عليها وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بني سبعني 

من أهل املدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها هللا وروينا يف حديث سليمان بن بريدة عن أبيه 
ستغفار ملاعز ما هو شبيه مبا ذكرنا واهللا أعلم وال ميكن يف قصة ماعز يف التوقف يف أمره يومني أو ثالثة مث أمره باال

االستدالل حبديث أيب هريرة على أنه كان بعد حديث عبادة بن الصامت فإن الصحابة كانوا يأخذ بعضهم من بعض 
  فيحتمل أن يكون أبو هريرة إن صحت الرواية عنه أخذه عمن تقدم إسالمه من الصحابة واهللا أعلم 

أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان البصري ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبا يعلى بن عبيد ثنا سفيان  أخربنا - ١٧٣٧٥
ماتت على شر : عن مساك بن حرب عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال حني رجم علي رضي اهللا عنه شراحة قلت 

  كفارته أحياهنا قال فأخذ بثويب مث قال إنه من أتى شيئا من حد فأقيم عليه احلد فهو 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن  - ١٧٣٧٦
أن عليا : علي بن عفان ثنا أبو حيىي احلماين عن املسعودي عن عبد امللك بن عمري عن عبد الرمحن بن أيب ليلى 

سبونه ويلعنونه فقال علي رضي اهللا عنه أما عن ذنبه هذا فال يسأل رضي اهللا عنه أقام على رجل حدا فجعل الناس ي
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق  - ١٧٣٧٧باب ما جاء يف االستتار بستر اهللا عز و جل  ٢٧

سعد ثنا بن أخي املزكي قاال ثنا أبو بكر أمحد بن كامل القاضي ثنا حممد بن سعد العويف ثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
كل أميت : بن شهاب عن عمه قال قال سامل مسعت أبا هريرة يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

معاىف إال اجملاهرين وإن من اإلجهار أن يعمل الرجل يف الليل عمال مث يصبح وقد ستره ربه فيقول يا فالن عملت 
يف ستر ربه ويصبح يكشف ستر اهللا عنه رواه مسلم يف الصحيح عن البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه يبيت 

حممد بن حامت وعبد بن محيد عن يعقوب بن إبراهيم وأخرجه البخاري من وجه آخر عن بن أخي بن شهاب قال 
الشافعي روى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حديث معروف عندنا وهو غري متصل اإلسناد فيما أعرفه وهو 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من أصاب منكم من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر اهللا فإنه من يبد لنا أن رسو
  صفحته نقم عليه كتاب اهللا 



أخربناه أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن  - ١٧٣٧٨
  فذكره مرسال : اهللا عليه و سلم  زيد بن أسلم عن النيب صلى

وقد أخربنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر احلفار ببغداد أنبأ احلسني بن حيىي بن عياش القطان ثنا  - ١٧٣٧٩
حفص بن عمرو الربايل ثنا عبد الوهاب الثقفي قال مسعت حيىي بن سعيد األنصاري يقول حدثين عبد اهللا بن دينار 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد أن رجم األسلمي قال اجتنبوا هذه القاذورة اليت هنى اهللا  أن رسول: عن بن عمر 
  عنها فمن أمل فليستتر بستر اهللا عز و جل 

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا عمر بن أمحد بن بشر ثنا هارون بن موسى الفروي  - ١٧٣٨٠
مبثله زاد وليتب إىل اهللا فإنه من يبد لنا صفحته نقم : عبد اهللا بن دينار فذكره  ثنا أبو ضمرة عن حيىي بن سعيد عن

كتاب اهللا عليه قال الشافعي رمحه اهللا وروى أن أبا بكر رضي اهللا عنه على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
 قد مضى إسناد هذا احلديث أمر رجال أصاب حدا باالستتار وأن عمر رضي اهللا عنه أمره به قال الشيخ رمحه اهللا

  يف باب االعتراف بالزنا 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر  - ١٧٣٨١
أتى عمر رضي اهللا عنه بامرأة قد زنت فذكر : بن عون أنبأ عبد الرمحن بن عبد اهللا عن واصل عن املعرور قال 

حلديث قال مث قال عمر رضي اهللا عنه إمنا جعل اهللا أربعة شهداء سترا يستركم دون فواحشكم فال يتطلعن ستر اهللا ا
أحد إال وإن اهللا لو شاء جلعله واحدا صادقا أو كاذبا قال الشافعي وحنن حنب ملن أصاب احلد أن يستتر وأن يتقي 

   ٢٨ن عباده اهللا وال يعود ملعصية اهللا فإن اهللا يقبل التوبة ع

  باب ما جاء يف الستر على أهل احلدود

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي حدثين الليث عن  - ١٧٣٨٢
: عقيل عن بن شهاب أن سامل بن عبد اهللا أخربه أن عبد اهللا بن عمر أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ملسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه من كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج ا
اهللا عنه هبا كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر على مسلم ستره اهللا يوم القيامة رواه البخاري يف الصحيح عن 

  حيىي بن بكري ورواه مسلم عن قتيبة عن الليث 

نا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد الطرباين ثنا بن كيسان ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان وأخرب - ١٧٣٨٣
يف قصة ماعز بن مالك قال فيه يا : عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  هزال لو سترته بثوبك كان خريا لك مما صنعت 

اهللا احلافظ وأبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين قاال أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد  أخربنا أبو عبد - ١٧٣٨٤
بن إسحاق الفاكهي مبكة ثنا أبو حيىي بن أيب مسرة ثنا أبو جابر ثنا شعبة عن حيىي بن سعيد عن حممد بن املنكدر عن 



و سلم حديث ماعز فقال له النيب صلى اهللا أنه ذكر للنيب صلى اهللا عليه : بن هزال عن أبيه هزال رجل من أسلم 
  عليه و سلم لو كنت سترته بثوبك كان خريا لك كذا رواه مجاعة عن شعبة 

وقد أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا حممد بن عمرو  - ١٧٣٨٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حممد بن املنكدر  كشمرد أنبأ القعنيب ثنا سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد عن

سلم قال لرجل من أسلم يدعى هزاال لو سترته بثوبك لكان خريا لك قال حيىي فحدثت هبذا احلديث يف جملس فيه 
  يزيد بن نعيم بن هزال األسلمي فقال هزال جدي وهذا احلديث حق هذا أصح مما قبله 

بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممد بن عبيد ثنا محاد بن زيد ثنا حيىي عن بن وأخربنا أبو علي أنبأ أبو  - ١٧٣٨٦
أن هزاال أمر ماعزا أن يأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فيخربه ورواه الليث عن حيىي بن سعيد عن يزيد : املنكدر 

  زال بن نعيم عن جده هزال وكذلك رواه عكرمة بن عمار عن يزيد بن نعيم بن هزال عن جده ه

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا بن  - ١٧٣٨٧
املبارك عن إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة عن أيب اهليثم قال قيل لعقبة بن عامر إن لنا جريانا يشربون اخلمر 

من رأى عورة فسترها كان كمن :  صلى اهللا عليه و سلم يقول ويفعلون ويفعلون فقال له إين مسعت رسول اهللا
  أحيا موؤودة من قربها 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو الوليد  - ١٧٣٨٨
ن دخني أيب اهليثم كاتب عقبة هشام حدثين الليث بن سعد أخربين إبراهيم بن نشيط الوعالين عن كعب بن علقمة ع

قلت لعقبة بن عامر إن لنا جريانا يشربون اخلمر وأنا داعي هلم الشرط فيأخذوهنم قال ال تفعل ولكن عظهم : قال 
وهتددهم قال ففعل فلم ينتهوا فجاء دخني إىل عقبة فقال أين هنيتهم فلم ينتهوا وأنا داعي هلم الشرط فقال عقبة 

ت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من ستر عورة مؤمن فكأمنا استحيا موؤودة من وحيك ال تفعل فإين مسع
  قربها 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سليمان بن داود املهري أنبأ بن وهب قال  - ١٧٣٨٩
لعاص أن رسول اهللا صلى اهللا عليه مسعت بن جريج حيدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو بن ا

  تعافوا احلدود فيما بينكم فما بلغين من حد فقد وجب : و سلم قال 

أخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح احملاريب بالكوفة أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا أمحد  - ١٧٣٩٠
جاء رجل من املسلمني بابن أخ له : ر عن أيب ماجد قال بن حازم أنبأ عبيد اهللا بن موسى أنبأ إسرائيل عن حيىي اجلاب

وهو سكران يعين إىل عبد اهللا بن مسعود فذكر احلديث يف كيفية جلده قال مث قال لعمه بئس لعمر اهللا وإىل اليتيم 
ين أنت ما أدبت فأحسنت األدب وال سترت اخلزية فقال يا أبا عبد الرمحن أما واهللا إنه البن أخي وما يل ولد وإ

ألجد له من اللوعة ما أجد لولدي ولكن مل آل عن اخلري فقال عبد اهللا إن اهللا عفو حيب العفو ولكن ال ينبغي لوايل 
أمر أن يؤتى حبد إال أقامه مث أنشأ حيدثنا عن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن أول رجل قطع من املسلمني رجل 

يه و سلم سرق فقال اذهبوا بصاحبكم فاقطعوه وكأمنا أسف وجه نيب اهللا من األنصار أتى به نيب اهللا صلى اهللا عل



صلى اهللا عليه و سلم رمادا مث أشار بيده خيفيه فقال بعض القوم كأن هذا شق عليك فقال ال ينبغي أن تكونوا 
قرأ وليعفوا  أعوان الشيطان أو إبليس فإنه ال ينبغي لوايل أمر أن يؤتى حبد إال أقامه واهللا عفو حيب العفو مث

  وليصفحوا اآلية 

قال وحدثنا أمحد أنبأ أبو نعيم ثنا سفيان عن حيىي اجلابر عن أيب ماجد عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا  - ١٧٣٩١
  حنوه : عليه و سلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ أبو  - ١٧٣٩٢
من أذنب ذنبا فليأتنا : عتبة ثنا بقية عن ورقاء بن عمر عن جابر بن يزيد عن يزيد بن مرة عن أيب جمزأة أنه قال 

فلنطهره فأتاه قوم فضرهبم فأتاه سلمان الفارسي رضي اهللا عنه مغضبا فقال أجعل اهللا إليك من التوبة شيئا قال ال 
عن عكرمة أن عمار بن ياسر رضي اهللا عنه سرقت له عيبة فدل  قال فالق السوط وال هتتك سترا ستره اهللا وروينا

  على صاحبها فتركه وعن عكرمة قال أتى بن عباس بسارق سرق من موالة له فزوده وأرسله 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا سعيد بن حممد بن أمحد اخلياط ثنا أبو  - ١٧٣٩٣
جاء رجل وأمه إىل علي رضي اهللا عنه فقالت إن : ن فضيل ثنا عطاء بن السائب عن ميسرة قال هشام الرفاعي ثنا ب

ابين هذا قتل زوجي فقال االبن إن عبدي وقع على أمي فقال علي رضي اهللا عنه خبتما وخسرمتا إن تكوين صادقة 
لغالم ألمه ما تنظرين أن يقتلين أو نقتل ابنك وإن يكن ابنك صادقا نرمجك مث قام علي رضي اهللا عنه للصالة فقال ا

   ٢٩يرمجك فانصرفا فلما صلى سأل عنهما فقيل انطلقا 

  باب ما جاء يف الشفاعة باحلدود

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه أنبأ حممد بن أيوب أنبأ أبو الوليد ثنا الليث بن سعد  - ١٧٣٩٤
م بن إمساعيل العنربي ثنا حممد بن رمح ثنا الليث بن سعد عن بن شهاب عن ح قال وأخربين أبو النضر بن إبراهي

إن قريشا مهوا بشأن املخزومية اليت سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول اهللا : عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
ه و سلم فكلمه أسامة صلى اهللا عليه و سلم فقالوا ومن جيترئ عليه إال أسامة بن زيد حب رسول اهللا صلى اهللا علي

فقال يا أسامة تشفع يف حد من حدود اهللا مث قام النيب صلى اهللا عليه و سلم خطيبا فقال إمنا أهلك الذين قبلكم أهنم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد وأمي اهللا لو أن فاطمة بنت حممد 

  يف الصحيح عن أيب الوليد ورواه مسلم عن حممد بن رمح سرقت لقطعت يدها رواه مسلم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن  - ١٧٣٩٥
بن عمر أهنم جلسوا ال: حممد الدوري ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا زهري ثنا عمارة بن غزية عن حيىي بن راشد الدمشقي 

قال فما رأيته أراد اجللوس معنا حىت قلنا هلم إىل اجمللس يا أبا عبد الرمحن قال فرأيته تذمم قال فجلس فسكتنا فلم 
يتكلم منا أحد فقال ما لكم ال تنطقون أال تقولون سبحان اهللا وحبمده فإن الواحدة بعشر والعشر مبائة واملائة بألف 

 صلى اهللا عليه و سلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حد اهللا عز و جل وما زدمت زادكم اهللا مسعت رسول اهللا
فقد ضاد اهللا يف أمره ومن مات وعليه دين فليس بالدينار والدرهم ولكنها احلسنات والسيئات ومن خاصم يف 



 ردغة خبال باطل وهو يعلمه مل يزل يف سخط اهللا حىت ينزع ومن قال يف مؤمن ما ليس فيه أسكنه اهللا عز و جل يف
  حىت خيرج مما قال 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن احلسن  - ١٧٣٩٦
بن الشرقي ثنا أبو حامت حممد بن إدريس احلنظلي ثنا صفوان بن صاحل املؤذن ثنا مروان بن حممد ثنا سعيد بن بشري 

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألصحابه وهم جلوس ما : ثه عن نافع عن بن عمر عن مطر الوراق حد
لكم ال تتكلمون من قال سبحان اهللا وحبمده كتب اهللا عز و جل له عشر حسنات ومن قاهلا عشرا كتب اهللا له مائة 

غفر اهللا له ومن حالت شفاعته  حسنة ومن قاهلا مائة مرة كتب اهللا له ألف حسنة ومن زاد زاده اهللا ومن استغفر
دون حد من حدود اهللا فقد ضاد اهللا يف حكمه ومن اهتم بريئا صريه اهللا إىل طينة اخلبال حىت يأيت باملخرج مما قال 

  ومن انتفى من ولده يفضحه به يف الدنيا فضحه اهللا على رؤوس اخلالئق يوم القيامة 

العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس الدوري ثنا أبو نعيم الفضل بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو  - ١٧٣٩٧
اشفعوا : دكني ثنا إسرائيل عن أيب بكر بن أيب اجلهم عن عروة بن الزبري عن أبيه الزبري بن العوام رضي اهللا عنه قال 

  يف احلدود ما مل تبلغ السلطان فإذا بلغت السلطان فال تشفعوا 

ن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب أنبأ أخربنا أبو زكريا ب - ١٧٣٩٨
مر علينا الزبري رضي اهللا عنه : جعفر بن عون أنبأ هشام بن عروة عن عبد اهللا بن عروة عن الفرافصة احلنفي قال 

نرسله قال إن ذلك يفعل دون وقد أخذنا سارقا فجعل يشفع له فقال أرسلوه قال قلنا يا أبا عبد اهللا تأمرنا أن 
   ٣٠السلطان فإذا بلغ السلطان فال أعفاه اهللا إن أعفاه 

  باب الرجل يعترف حبد ال يسميه فيستره اإلمام

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا جعفر بن أمحد الشامايت ثنا عبد القدوس  - ١٧٣٩٩
كنت مع : بن عاصم ثنا مهام ثنا إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس قال  بن حممد بن عبد الكبري ثنا عمرو

النيب صلى اهللا عليه و سلم فجاءه رجل فقال يا رسول اهللا إين أصبت حدا فأقمه علي قال ومل يسأله عنه فحضرت 
الة قام إليه الرجل الصالة قال فصلى مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فلما قضى النيب صلى اهللا عليه و سلم الص

فقال يا رسول اهللا إين قد أصبت حدا فأقم علي كتاب اهللا قال أليس قد صليت معنا قال نعم قال فإن اهللا قد غفر 
لك ذنبك رواه البخاري يف الصحيح عن عبد القدوس بن حممد ورواه مسلم عن احلسن بن علي احللواين عن 

   ٣١النيب صلى اهللا عليه و سلم  عمرو بن عاصم وروى يف ذلك أيضا أبو أمامة عن

  باب ما جاء يف النهي عن التجسس

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد وحممد بن عبد السالم قاال ثنا  - ١٧٤٠٠
 عليه و سلم حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا

إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث وال جتسسوا وال حتسسوا وال تنافسوا وال حتاسدوا وال تباغضوا وال : قال 



تدابروا وكونوا عباد اهللا إخوانا رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأخرجه البخاري من وجه آخر عن 
  األعرج 

أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا حممد بن أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ  - ١٧٤٠١
يوسف الفريايب ثنا سفيان عن ثور عن راشد بن سعد عن معاوية قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

مة مسعها إنك إن اتبعت عورات الناس أو عثرات الناس أفسدهتم أو كدت أن تفسدهم قال يقول أبو الدرداء كل: 
  معاوية من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنفعه اهللا هبا 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا سعيد بن عمرو احلضرمي ثنا إمساعيل  - ١٧٤٠٢
املقدام بن بن عياش ثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن جبري بن نفري وكثري بن مرة وعمرو بن األسود و

  إن األمري إذا ابتغى الريبة يف الناس أفسدهم : معدي كرب وأيب أمامة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري  - ١٧٤٠٣
أنه حرس مع عمر : سور بن خمرمة عن عبد الرمحن بن عوف عن زرارة بن مصعب بن عبد الرمحن بن عوف عن امل

بن اخلطاب رضي اهللا عنهما ليلة باملدينة فبينما هم ميشون شب هلم سراج يف بيت فانطلقوا يؤمونه حىت إذا دنوا منه 
ي إذ باب جماف على قوم هلم فيه أصوات مرتفعة ولغط فقال عمر رضي اهللا عنه وأخذ بيد عبد الرمحن فقال أتدر

بيت من هذا قلت ال قال هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهم اآلن شرب فما ترى قال عبد الرمحن أرى قد أتينا 
  ما هنى اهللا عنه وال جتسسوا فقد جتسسنا فانصرف عنهم عمر رضي اهللا عنه وتركهم 

ق ثنا يعلى بن عبيد ثنا أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن إسحا - ١٧٤٠٤
قيل لعبد اهللا هل لك يف فالن تقطر حليته مخرا فقال إن اهللا قد هنانا أن نتجسس : األعمش عن زيد بن وهب قال 

   ٣٢فإن يظهر لنا نأخذه 

  باب اإلمام يعفو عن ذوي اهليئات زالهتم ما مل تكن حدا

بن حممد بن أمحد بن بالويه املزكي قاال ثنا اإلمام أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد عبد الرمحن  - ١٧٤٠٥
الوليد حسان بن حممد القرشي ثنا جعفر بن حممد بن احلسني ثنا حيىي بن حيىي أنبأ أبو بكر بن نافع املديين عن حممد 

أقيلوا : بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم قال قالت عمرة قالت عائشة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ذوي اهليئات زالهتم 

أخربنا أبو سهل أمحد بن حممد بن إبراهيم املهراين املزكي وأبو العباس أمحد بن حممد الشاذياخي  - ١٧٤٠٦
وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا حممد بن إمساعيل عن بن أيب 

زيد عن حممد بن أيب بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة أهنا فديك حدثين عبد امللك بن 
أقيلوا ذوي اهليئات عثراهتم إال حدا من حدود اهللا وكذلك رواه دحيم وأبو : قالت قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  فاهللا أعلم الطاهر بن السرح عن بن أيب فديك ورواه مجاعة عن بن أيب فديك دون ذكر أبيه فيه 



وذوو اهليئات الذين : أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي  - ١٧٤٠٧
   ٣٣يقالون عثراهتم الذين ليسوا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة 

  باب قتال أهل الردة وما أصيب يف أيديهم من متاع املسلمني

اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس عن بن  أخربنا أبو عبد - ١٧٤٠٨
ملا وجه أبو بكر رضي اهللا عنه خالد بن : إسحاق قال حدثين حممد بن جعفر بن الزبري عن عروة بن الزبري قال 

ذي القصة من املدينة على الوليد إىل أهل الردة أوعب معه بالناس وخرج معه أبو بكر رضي اهللا عنه حىت نزل ب
بريدين فعبأ هنالك جيوشه وعهد إليه عهده وأمر على األنصار ثابت بن قيس بن الشماس وأمره إىل خالد وأمر 
خالدا على مجاعة الناس من املهاجرين وقبائل العرب مث أمره أن يصمد لطليحة بن خويلد األسدي فإذا فرغ منه 

هبا وأسر ذلك إليه وأظهر أنه سيلقى خالدا مبن بقي معه من الناس يف ناحية صمد إىل أرض بين متيم حىت يفرغ مما 
خيرب وما يريد ذلك إمنا أظهره مكيدة قد كان أوعب مع خالد بالناس فمضى خالد حىت التقى هو وطليحة يف يوم 

فكان حني هزته بزاخة على ماء من مياه بين أسد يقال له قطن وقد كان معه عيينة بن بدر يف سبعمائة من فزارة 
احلرب يأيت طليحة فيقول ال أبا لك هل جاءك جربيل بعد فيقول ال واهللا فيقول له ما ينظره فقد واهللا جهدنا حىت 
جاءه مرة فسأله فقال نعم قد جاءين فقال إن لك رحى كرحاه وحديثا ال تنساه فقال أظن قد علم اهللا أنه سيكون 

رة كذاب فانطلقوا لشأنكم قال الشيخ رمحه اهللا وقد روينا يف كتاب قتال لك حديث ال تنساه هذا واهللا يا بين فزا
أهل البغي عن الزهري قتل طليحة عكاشة بن حمصن وثابت بن أقرم يف هذا الوجه مث إسالمه حني غلب احلق 

  وإحرامه بالعمرة ومروره بأيب بكر رضي اهللا عنه باملدينة ومل يبلغنا أنه أقاد منه أو ألزمه العقل 

ويف كتايب عن أيب عبد اهللا احلافظ وأظنه فيما مسعته وإال فهو فيما أجاز يل أن أبا عبد اهللا األصبهاين  - ١٧٤٠٩
أخربهم أنبأ احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا الواقدي حدثين حممد بن موسى بن حممد بن إبراهيم التيمي 

ج يف الناس منهزما حىت قدم الشام مث قدم يف خالفة عمر رضي ملا وقعت اهلزمية يف عسكر طليحة خر: عن أبيه قال 
اهللا عنه مكة فلما رآه عمر رضي اهللا عنه قال يا طليحة ال أحبك بعد قتلك الرجلني الصاحلني عكاشة بن حمصن 

ولكن وثابت بن أقرم فقال يا أمري املؤمنني أكرمهما اهللا بيدي ومل يهين بأيديهما وما كل البيوت بنيت على احلب 
  صفحة مجيلة فإن الناس يتصافحون على الشنآن وأسلم طليحة إسالما صحيحا 

أخربنا أبو بكر أمحد بن علي األصبهاين أنبأ أبو عمرو بن محدان أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن  - ١٧٤١٠
د وغطفان إىل أيب جاء وفد بزاخة أس: أيب شيبة ثنا وكيع ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال 

بكر رضي اهللا عنه يسألونه الصلح فخريهم أبو بكر رضي اهللا عنه بني احلرب اجمللية أو السلم املخزية قال فقالوا 
هذا احلرب اجمللية قد عرفنا فما السلم املخزية فقال أبو بكر رضي اهللا عنه تؤدون احللقة والكراع وتتركون أقواما 

اهللا خليفة نبيه واملسلمني أمرا يعذرونكم به وتدون قتالنا وال ندي قتالكم وقتالنا يف تتبعون أذناب اإلبل حىت يرى 
اجلنة وقتالكم يف النار وتردون ما أصبتم منا ونغنم ما أصبنا منكم قال فقال عمر رضي اهللا عنه قد رأيت رأيا 

تبعون أذناب اإلبل حىت يرى اهللا وسنشري عليك إما إن يؤدوا احللقة والكراع فنعما رأيت وإما أن يتركوا قوما ي
خليفة نبيه واملسلمني أمرا يعذروهنم به فنعما رأيت وإما أن نغنم ما أصبنا منهم ويردون ما أصابوا منا فنعما رأيت 
وإما أن قتالهم يف النار وقتالنا يف اجلنة فنعما رأيت وإما أن يداوا قتالنا فال قتالنا قتلوا على أمر اهللا فال ديات هلم 



تتابع الناس على ذلك قال الشيخ رمحه اهللا وقول عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف األموال ال خيالف قوله يف ف
   ٣٤الدماء فإنه إمنا أراد به واهللا أعلم ما أصيب يف أيديهم من أعيان أموال املسلمني ال تضمني ما أتلفوا 

  باب ما جاء يف منع الرجل نفسه وحرميه وما له

نا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عباس بن الفضل اإلسفاطي ثنا أخرب - ١٧٤١١
أبو الوليد ثنا إبراهيم بن سعد حدثين أيب عن أيب عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد اهللا بن عوف 

من أصيب دون ماله فهو شهيد ومن : سلم عن سعيد بن زيد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
أصيب دون أهله فهو شهيد ومن أصيب دون دينه فهو شهيد رواه أبو داود الطيالسي وأبو أيوب اهلامشي عن 

  إبراهيم فقال ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد وقد مضى ذكره 

علي بن حممد املصري ثنا سليمان بن شعيب الكيساين ثنا أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو احلسن  - ١٧٤١٢
أبو عبد الرمحن املقرئ ح وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا 

عكرمة موىل  عباس بن عبد اهللا الترقفي أنبأ أبو عبد الرمحن املقرئ حدثين سعيد بن أيب أيوب حدثين أبو األسود عن
من قتل دون ماله : بن عباس عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  مظلوما فله اجلنة لفظهما واحد رواه البخاري يف الصحيح عن أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن يزيد املقرئ 

بأ حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن رافع أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أن - ١٧٤١٣
أن ثابتا : وإسحاق بن منصور قال إسحاق أنبأ وقال بن رافع ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخربين سليمان األحول 

يسروا للقتال موىل عمر بن عبد الرمحن أخربه أنه ملا كان بني عبد اهللا بن عمرو وبني عنبسة بن أيب سفيان ما كان ت
ركب خالد بن العاص إىل عبد اهللا بن عمرو فوعظه فقال عبد اهللا بن عمرو أما علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  و سلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن منصور وحممد بن رافع 

ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن  أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر - ١٧٤١٤
أن معاوية أراد أن يأخذ الوهط من عبد اهللا بن : سعد بن إبراهيم قال مسعت رجال من بين خمزوم حيدث عن عمه 

عمرو فأمر مواليه أن يتسلحوا فقيل له يف ذلك فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من قتل دون 
  فهو شهيد ماله 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامد املقرئ قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٧٤١٥
يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب أنبأ سليمان بن بالل ثنا العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب 

يا رسول اهللا أرأيت إن جاءين رجل يريد أخذ مايل قال : عليه و سلم فقال  هريرة أن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا
فال تعطه مالك قال أفرأيت إن قاتلين قال فقاتله قال أرأيت إن قتلين قال فأنت شهيد قال أفرأيت إن قتلته قال هو 

  يف النار رواه مسلم يف الصحيح من وجه آخر عن العالء بن عبد الرمحن 



بو القاسم زيد بن جعفر بن حممد بن علي العلوي وأبو القاسم عبد الواحد بن حممد النجار أخربنا أ - ١٧٤١٦
املقرئ بالكوفة قاال أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا أمحد بن حازم ثنا عمرو بن محاد عن أسباط عن مساك 

يا نيب اهللا آت أتاين يريد أن : قال عن قابوس بن خمارق عن أبيه قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ف
يبزين فما أصنع به قال تناشده اهللا قال أرأيت إن ناشدته فأىب أن ينتهي قال تستعني املسلمني قال يا نيب اهللا أرأيت إن 

مل يكن أحد من املسلمني أستعينه عليه قال استغث السلطان قال يا نيب اهللا أرأيت إن مل يكن عندي سلطان استغيثه 
  ه قال فقاتله فإن قتلك كنت يف شهداء اآلخرة وإال منعت مالك علي

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو العباس الصبغي ثنا احلسن بن علي بن زياد ثنا بن أيب أويس حدثين  - ١٧٤١٧
اهللا  عبد العزيز بن املطلب عن أخيه احلكم عن أبيه املطلب بن حنطب عن قهيد الغفاري قال سأل سائل النيب صلى

يا رسول اهللا إن عدا علي عادي فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم ذكره باهللا وأمره بتذكريه : عليه و سلم فقال 
  ثالث مرات فإن أىب فقاتله فإن قتلك فإنك يف اجلنة وإن قتلته فإنه يف النار كذا قال 

ريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زك - ١٧٤١٨
قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ أيب وشعيب قاال ثنا الليث عن بن اهلاد 

يا رسول اهللا إن : عن قهيد بن مطرف الغفاري عن أيب هريرة أن رجال جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
على مايل قال فانشد اهللا قال فإن أبوا قال فانشد اهللا قال فإن أبوا علي قال فقاتل فإن قتلت ففي اجلنة وإن  عدي

   ٣٥قتل ففي النار كذا وجدته والصواب عن بن اهلاد عن عمرو بن أيب عمرو عن قهيد 

  باب ما يسقط القصاص من العمد

أيب إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن  - ١٧٤١٩
سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين بن جريج عن عطاء بن 

غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أيب رباح أن صفوان بن يعلى بن أمية حدثه عن يعلى بن أمية قال 
زوة العسرة وكانت أوثق أعمايل يف نفسي وكان يل أجري فقاتل إنسانا فعض أحدمها صاحبه فانتزع أصبعه غ

فسقطت ثنيته فجاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأهدر ثنيته قال عطاء فخشيت أن صفوان قال قال رسول اهللا 
لبخاري ومسلم يف الصحيح من أوجه عن صلى اهللا عليه و سلم أيدع يده يف فيك فتقضمها كقضم الفحل أخرجه ا

  بن جريج 

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس ثنا حبر ثنا بن وهب قال ومسعت بن جريج خيرب عن بن  - ١٧٤٢٠
أن رجال قاتل آخر فعضه فانتزع أصبعه وانتزعت سنة فأتيا أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه : أيب مليكة عن أبيه 

  فأهدره 

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري ثنا  - ١٧٤٢١
جعفر بن حممد القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة ثنا قتادة قال مسعت زرارة بن أوىف حيدث عن عمران بن 

: صموا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال حصني أن رجال عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه فاخت



يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ال دية لك رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن أيب إياس وأخرجه مسلم من 
   ٣٦حديث غندر عن شعبة 

  باب الرجل جيد مع امرأته الرجل فيقتله

ن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد ب - ١٧٤٢٢
يا رسول اهللا أرأيت إن وجدت مع امرأيت رجال : مالك عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أن سعدا قال 

أمهله حىت أيت بأربعة شهداء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعم أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث مالك 
  ى كما مض

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسني بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن إسحاق الثقفي ثنا قتيبة  - ١٧٤٢٣
يا رسول اهللا : بن سعيد ثنا عبد العزيز بن حممد عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة أن سعد بن عبادة األنصاري قال 

صلى اهللا عليه و سلم ال قال سعد بلى والذي أكرمك باحلق فقال  الرجل جيد مع امرأته رجال أيقتله قال رسول اهللا
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امسعوا إىل ما يقول سيدكم رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد 

بن أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر وأبو بكر بن عبد اهللا قاال أنبأ احلسن  - ١٧٤٢٤
: سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا عبدة بن سليمان عن سليمان األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال 

بينما حنن يف املسجد ليلة اجلمعة إذ قال رجل لو أن رجال وجد مع امرأته رجال فقتله قتلتموه وإن تكلم به جلدمتوه 
قال فذكره للنيب صلى اهللا عليه و سلم فأنزل اهللا عز و جل آيات ألذكرن ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

اللعان مث جاء الرجل فقذف امرأته فالعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينهما وقال عسى أن جتىء به أسود 
  جعدا فجاءت به أسود جعدا رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

رجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن أخربنا أبو أمحد امله - ١٧٤٢٥
أن رجال من أهل الشام يقال له بن خيربى وجد مع امرأته رجال فقتله أو : حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب 

أيب طالب رضي اهللا عنه  فقتلهما فأشكل على معاوية القضاء فكتب معاوية إىل أيب موسى األشعري يسأل له علي بن
عن ذلك فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أيب طالب فقال علي إن هذا لشيء مل يكن بأرضي عزمت عليك 

لتخربين فقال أبو موسى كتب إىل معاوية بن أيب سفيان يف ذلك فقال علي رضي اهللا عنه أنا أبو حسن إن مل يأت 
  بأربعة شهداء فليعط برمته 

الذي أخربناه أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا جعفر بن  وأما األثر - ١٧٤٢٦
حممد بن شاكر ثنا عفان بن مسلم ثنا محاد بن سلمة ثنا ثابت ومحيد ومطر وعباد بن منصور عن عبد اهللا بن عبيد بن 

فقال إلحدامها اذهيب فاحتطيب قال فذهبت  أن رجال كان من العرب نزل عليه نفر فذبح هلم شاة وله ابنتان: عمري 
فلما تباعدت تبعها أحدهم فراودها عن نفسها فقالت اتق اهللا وناشدته فأىب عليها فقالت رويدك حىت استصلح لك 
فذهبت ونام فجاءت بصخرة ففلقت رأسه فقتلته فجاءت إىل أبيها فأخربته اخلرب فقال اسكيت وال ختربي أحدا فهيأ 

ني يدي أصحابه فقال ألصحابه كلوا فقالوا حىت جييء صاحبنا فقال كلوا فإنه سيأتيكم فلما أكلوا الطعام فوضعه ب



محد اهللا وأثىن عليه وقال إنه كان من األمر كيت وكيت فقالوا يا عدو اهللا قتلت صاحبنا واهللا لنقتلنك به فارتفعوا 
  هو كامسه وأبطل دمه فهذا مرسل إىل عمر رضي اهللا عنه فقال ما كان اسم صاحبكم فقالوا غفل قال 

وقد أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز وإمساعيل بن حممد الصفار قاال ثنا  - ١٧٤٢٧
أن رجال أضاف ناسا من : سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن القاسم بن حممد عن عبيد بن عمري 

فأرادها رجل منهم عن نفسها فرمته بفهر فقتلته فرفع ذلك إىل عمر رضي اهللا عنه هذيل فذهبت جارية هلم حتتطب 
  قال ذاك قتيل اهللا واهللا ال يودي أبدا 

قال قال الشافعي هذا عندنا من عمر : أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع  - ١٧٤٢٨
   ٣٧قتول أو على أن ويل املقتول أقر عنده مبا يوجب له أن يقتل املقتول رضي اهللا عنه أن البينة قامت عنده على امل

  باب التعدي واالطالع

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ عبد اهللا بن حممد بن احلسن بن الشرقي ثنا عبد اهللا بن  - ١٧٤٢٩
أ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري هاشم ثنا سفيان ح وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنب

اطلع رجل : مبكة ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري مسع سهل بن سعد الساعدي يقول 
من جحر يف حجرة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومعه مدري حيك به رأسه فقال لو أعلم إنك تنظر لطعنت به 

الستئذان من أجل النظر لفظ حديث الزعفراين ويف رواية بن هاشم لو عملت إنك تنظرين رواه يف عينك إمنا جعل ا
  البخاري يف الصحيح عن علي ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن سفيان 

رزاق أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد ال - ١٧٤٣٠
أن رجال اطلع على النيب صلى اهللا عليه و سلم من ستر : أنبأ معمر عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي 

احلجرة ويف يد النيب صلى اهللا عليه و سلم مدري فقال له لو أعلم أن هذا ينظرين حىت آتيه لطعنت باملدرى يف عينه 
  صحيح من وجه آخر عن معمر بن راشد وهل جعل االستئذان إال من أجل البصر أخرجه مسلم يف ال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا احلجاج بن املنهال  - ١٧٤٣١
أن رجال اطلع يف بعض حجر النيب : وأبو النعمان قاال ثنا محاد بن زيد عن عبيد اهللا بن أيب بكر عن أنس بن مالك 

عليه و سلم فقام إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبشقص أو مبشاقص فذهب رسول اهللا صلى اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم حنو الرجل خيتله ليطعنه وقال احلجاج فكأين أنظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيتله ليطعنه رواه 

  ىي وغريه عن محاد البخاري يف الصحيح عن أيب النعمان ورواه مسلم عن حيىي بن حي

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر بن حفص املقرئ بن احلمامي ببغداد أنبأ أبو حممد إمساعيل بن  - ١٧٤٣٢
علي بن إمساعيل اخلطيب ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا موسى بن إمساعيل ثنا أبان بن يزيد عن حيىي بن أيب كثري 

أن أعرابيا أتى باب النيب صلى اهللا عليه و سلم فألقم عينه : لحة عن أنس بن مالك عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب ط



خصاصة الباب فبصر به النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخذ عودا حمددا فوجأ عني األعرايب فانقمع فقال لو ثبت 
  لفقأت عينك 

حممد بن عمرو الرزاز ثنا سعدان بن  أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر - ١٧٤٣٣
لو أن : نصر ثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

امرءا اطلع عليك بغري إذن فحذفته حبصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح رواه البخاري يف الصحيح عن علي 
  عمر كالمها عن سفيان  ورواه مسلم عن بن أيب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ  - ١٧٤٣٤
من اطلع يف بيت قوم بغري إذهنم : جرير عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  اه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن جرير فقد حل هلم أن يفقؤا عينه رو

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم ثنا احلجاج ثنا محاد  - ١٧٤٣٥
كنت مع أيب فإذا صاحب له قد اطلع يف دار قوم فرأى امرأة فذكر احلديث : بن سلمة ثنا سهيل بن أيب صاحل قال 

ل أخربنا أبو هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من اطلع يف دار قوم بغري إذهنم ففقؤا عينه هدرت قال مث قا
  عينه 

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا متتام ثنا سليمان بن داود ثنا معاذ بن هشام أخربين  - ١٧٤٣٦
من اطلع : ن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أيب عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك ع

  على قوم بغري إذهنم فرموه فأصاب عينيه فال دية له وال قصاص 

أخربنا أبو القاسم عبد اخلالق بن علي بن عبد اخلالق املؤذن أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن خنب ثنا  - ١٧٤٣٧
بن بالل حدثين أبو بكر بن أيب أويس حدثين سليمان بن بالل عن  حممد بن إمساعيل السلمي ثنا أيوب بن سليمان

لو أن رجال اطلع يف : عبد الرمحن بن أيب عتيق عن نافع أن بن عمر أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
   ٣٨بيت رجل ففقأ عينه ما كان عليه فيه شيء 

  باب الرجل يستأذن على دار فال يستقبل الباب وال ينظر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ١٧٤٣٨
سليمان ثنا بن وهب ثنا سليمان يعين بن بالل عن كثري بن زيد عن وليد بن رباح عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا 

  إذا دخل البصر فال إذن : عليه و سلم قال 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو  - ١٧٤٣٩
أتى سعد بن معاذ النيب صلى اهللا : الربيع ثنا جرير عن األعمش عن طلحة بن مصرف عن هزيل بن شرحبيل قال 

و سلم بيده هكذا يا سعد فإمنا االستئذان عليه و سلم فاستأذن عليه وهو مستقبل الباب فقال النيب صلى اهللا عليه 
  من النظر 



وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا عبد الرمحن بن بشر ثنا سفيان عن منصور عن هالل  - ١٧٤٤٠
أن سعدا استأذن على النيب صلى اهللا عليه و سلم قبالة الباب فقال له إذا استأذنت فال تستقبل الباب : بن يساف 

  كالمها مرسل 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا آدم ثنا بقية بن  - ١٧٤٤١
الوليد ثنا حممد بن عبد الرمحن اليحصيب قال مسعت عبد اهللا بن بسر يقول ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو 

ن الفضل احلراين يف آخرين قالوا ثنا بقية ثنا حممد بن عبد الرمحن عن عبد اهللا بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مؤمل ب
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أتى باب قوم مشى مع اجلدار ومل يستقبل الباب ولكن يقوم : بن بسر قال 

ذا لفظ حديث آدم ويف رواية ميينا ومشاال فيستأذن فإن أذن له وإال رجع وذلك أن القوم مل يكن ألبواهبم ستور ه
احلراين مل يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه األمين أو األيسر ويقول السالم عليكم وذلك أن الدور مل 

   ٣٩يكن عليها يومئذ ستور 

  باب ما جاء يف كيفية االستئذان

مد بن شاذان ثنا قتيبة بن سعيد ح أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن يعقوب هو الشيباين ثنا حم - ١٧٤٤٢
قال وحدثنا علي بن عيسى ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا بن أيب عمر قاال ثنا سفيان حدثين يزيد بن خصيفة عن بسر 

استأذن أبو موسى على عمر رضي اهللا عنهما فلم يؤذن له فانصرف فقال له : بن سعيد عن أيب سعيد اخلدري قال 
ال قد جئت فاستأذنت ثالثا فلم يؤذن يل فرجعت وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عمر ما لك مل تأتين ق

من استأذن ثالثا فلم يؤذن له فلريجع فقال له عمر رضي اهللا عنه أقم على ذا بينة وإال أوجعتك فقال أبو سعيد 
نه أجلس ال يقوم معك إال فأتانا أبو موسى مذعورا أو فزعا قال جئت أستشهدكم قال أيب بن كعب رضي اهللا ع

أصغر القوم قال أبو سعيد فكنت أصغرهم فقمت فشهدت له عند عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من 
استأذن ثالثا فلم يؤذن له فلريجع رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا عن سفيان ورواه مسلم عن قتيبة 

  وبن أيب عمر 

عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم  أخربنا أبو - ١٧٤٤٣
أن : ثنا أبو عاصم ثنا بن جريج عن عمرو بن أيب سفيان عن عمرو بن عبد اهللا بن صفوان عن كلدة بن احلنبل 

فدخلت فلم أسلم فقال يل رسول صفوان بن أمية بعثه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بلنب وجداية وضغابيس 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم ارجع فسلم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا عبد امللك  - ١٧٤٤٤
بن صفوان أخربه أن بن عبد احلميد امليموين ثنا روح ثنا بن جريج أنبأ عمرو بن أيب سفيان أن عمرو بن عبد اهللا 

أن صفوان بن أمية بعثه يف الفتح بلباء وجداية وضغابيس والنيب صلى اهللا عليه و سلم على : كلدة بن احلنبل أخربه 
الوادي قال فدخلت عليه ومل أسلم ومل استأذن فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ارجع فقل السالم عليكم أأدخل 

  ربين هذا اخلرب أمية بن صفوان ومل يقل مسعته من كلدة بعد ما أسلم صفوان وقال عمرو وأخ



أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا أبو األحوص  - ١٧٤٤٥
قال استأذن على النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يف بيت فقال أأجل ف: عن منصور عن ربعي ثنا رجل من بين عامر 

النيب صلى اهللا عليه و سلم خلادمه أخرج إىل هذا فعلمه االستئذان فقل له قل السالم عليكم أأدخل فسمعه الرجل 
  فقال السالم عليكم أأدخل فأذن له النيب صلى اهللا عليه و سلم فدخل 

: حدثت وحدثنا أبو داود ثنا هناد بن السري عن أيب األحوص عن منصور عن ربعي بن حراش قال  - ١٧٤٤٦
أن رجال من بين عامر استأذن على النيب صلى اهللا عليه و سلم مبعناه قال أبو داود وكذلك ثنا مسدد ثنا أبو عوانة 

  عن منصور ومل يقل عن رجل من بين عامر 

قال وحدثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل من بين عامر  - ١٧٤٤٧
تأذن على النيب صلى اهللا عليه و سلم مبعناه قال فسمعته يقول السالم عليكم أأدخل وروينا عن بن عباس أنه اس: 

عن عمر رضي اهللا عنهما أنه أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يف مشربة له فقال السالم عليك يا رسول اهللا 
  السالم عليك أيدخل عمر 

عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة ح أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ  - ١٧٤٤٨
وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ الفضل بن احلباب ثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن حممد بن املنكدر 

الباب فقال من ذا فقلت أنا أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف دين على أيب فدققت : قال مسعت جابرا قال 
فقال أنا أنا مرتني كأنه كرهه لفظ حديث أيب عمرو رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد وأخرجه مسلم من 

   ٤٠أوجه عن شعبة 

  باب الرجل يدعى أيكون ذلك إذنا له

متتام قاال ثنا علي بن أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا هشام بن علي و - ١٧٤٤٩
عثمان ثنا محاد ثنا أيوب ح وحدثنا عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو علي حامد بن حممد اهلروي ثنا يوسف بن يعقوب ثنا 

سليمان بن حرب ثنا محاد بن سلمة عن أيوب وحبيب بن الشهيد عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال 
الرجل إىل الرجل إذنه وأخربنا أبو اخلري حممد آباذي أنبأ أبو طاهر حممد  رسول: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  آباذي ثنا عثمان الدارمي ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد عن حبيب وهشام عن حممد فذكره 

يب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أ - ١٧٤٥٠
طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة عن أيب رافع عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فذلك له إذن قال الشيخ رمحه اهللا وهذا عندي واهللا أعلم فيه إذا مل : سلم قال 
  ستئذان بعد نزول آية احلجاب يكن يف الدار حرمة فإن كان فيها حرمة فال بد من اال

أخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي أنبأ أبو جعفر حممد بن حممد بن عبد اهللا  - ١٧٤٥١
البغدادي أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عمر بن ذر ثنا جماهد أن أبا هريرة كان يقول فذكر حديث أهل 



احلق ومضى واتبعته فدخل واستأذنت فأذن يل فدخلت فوجدت : ى اهللا عليه و سلم الصفة قال فيه قال النيب صل
لبنا يف قدح فقال من أين هذا اللنب قالوا أهداه لك فالن أو فالنة قال أبا هر قلت لبيك يا رسول اهللا قال احلق أهل 

فأذن هلم وأخذوا جمالسهم من  الصفة فادعهم يل وذكر احلديث إىل أن قال فأتيتهم فدعوهتم فأقبلوا حىت استأذنوا
   ٤١البيت رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم 

  باب الرجل يدخل دار غريه بغري إذنه

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد الباشاين املزكي قدم علينا بيهق حاجا أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن  - ١٧٤٥٢
بن أيب شيبة ثنا حممد بن كثري ثنا يونس بن عبيد ح وأخربنا أبو حسنويه ثنا احلسني بن إدريس األنصاري ثنا عثمان 

سعد املاليين ثنا أبو أمحد بن عدي احلافظ أنبأ املنجنيقي إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا حيىي بن خلف ثنا حممد بن 
عليه و سلم أن رسول اهللا صلى اهللا : كثري السلمي عن يونس بن عبيد عن حممد بن سريين عن عبادة بن الصامت 

كان يقول الدار حرم فمن دخل عليك حرمك فاقتله قال أبو أمحد حممد بن كثري السلمي البصري عن يونس بن 
عبيد منكر احلديث مسعت بن محاد يذكره عن البخاري قال الشيخ وقد روي بإسناد آخر ضعيف عن يونس بن 

   ٤٢مل خيرج فله ضربه وإن أتى الضرب على نفسه  عبيد وهو إن صح فإمنا أراد واهللا أعلم أنه يأمره باخلروج فإن

  باب الضمان على البهائم

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ١٧٤٥٣
لت حائطا أن ناقة للرباء بن عازب دخ: الشافعي أنبأ مالك بن أنس عن بن شهاب عن حرام بن سعد بن حميصة 

لقوم فأفسدت فيه فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أهل األموال حفظها بالنهار وما أفسدت املواشي 
  بالليل فهو ضامن على أهلها 

أخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٧٤٥٤
كانت : األوزاعي عن الزهري عن حرام بن حميصة األنصاري أنه أخربه أن الرباء بن عازب  عوف ثنا أبو املغرية ثنا

له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه فكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقضى أن حفظ احلوائط بالنهار 
  يتهم بالليل على أهلها وأن حفظ املاشية بالليل على أهلها وأن على أهل املاشية ما أفسدت ماش

أخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي  - ١٧٤٥٥
أن ناقة للرباء بن عازب : أنبأ أيوب بن سويد ثنا األوزاعي عن الزهري عن حرام بن حميصة عن الرباء بن عازب 

فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أهل احلوائط حفظها  دخلت حائط رجل من األنصار فأفسدت فيه
  بالنهار وعلى أهل املاشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حممود بن خالد ثنا الفريايب عن  - ١٧٤٥٦
كانت له ناقة ضارية فذكر حنو : ن الرباء بن عازب قال األوزاعي عن الزهري عن حرام بن حميصة األنصاري ع

  حديث أيب املغرية إال أنه قال عن الرباء بن عازب ومل يقله أبو املغرية 



وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ أنبأ أبو بكر النيسابوري ثنا الرمادي وغريه  - ١٧٤٥٧
أنه كانت له ناقة : وزاعي عن الزهري عن حرام بن حميصة عن الرباء بن عازب قالوا ثنا حممد بن مصعب ثنا األ

  ضارية فأفسدت فذكره فقد تابعه أيوب بن سويد عن األوزاعي يف قوله عن الرباء بن عازب 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو وأبو صادق بن أيب  - ١٧٤٥٨
قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا معاوية يعين بن هشام عن سفيان عن  الفوارس

أن ناقة آلل الرباء أفسدت شيئا فقضى رسول اهللا : عبد اهللا بن عيسى عن الزهري عن حرام بن حميصة عن الرباء 
  هل املاشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل صلى اهللا عليه و سلم أن حفظ الثمار على أهلها بالنهار وضمن أ

وأخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا حاجب بن  - ١٧٤٥٩
  أن ناقة هلم : سليمان ثنا مؤمل ثنا سفيان بإسناده حنوه وقال عن حرام عن الرباء 

بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حممد بن ثابت املروزي ثنا  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو - ١٧٤٦٠
أن ناقة للرباء بن عازب دخلت حائط رجل : عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن حرام بن حميصة عن أبيه 

فأفسدت فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أهل األموال حفظها بالنهار وعلى أهل املواشي حفظها 
  ليل وكذلك رواه مجاعة عن عبد الرزاق وخالفه وهيب وأبو مسعود الزجاج عن معمر فلم يقوال عن أبيه بال

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن  - ١٧٤٦١
أن ناقة للرباء بن عازب دخلت : ن حميصة منصور ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن املسيب وحرام بن سعد ب

حائطا لقوم من األنصار فأفسدت فاختصموا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقضى أن حفظ احلوائط على 
أهلها بالنهار وعلى أهل املواشي ما أفسدت املواشي بالليل وروينا عن الشعيب عن شريح أنه كان يضمن ما أفسدت 

وداود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث إذ نفشت فيه { ن ما أفسدت بالنهار ويتأول هذه اآلية الغنم بالليل وال يضم
  وكان يقول النفش بالليل } غنم القوم 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو علي الرفاء ثنا حممد بن يونس ثنا أزهر ثنا بن عون عن الشعيب عن  - ١٧٤٦٢
  ن النفش بالليل إذ نفشت فيه غنم القوم قال كا: شريح 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان  - ١٧٤٦٣
{ أتى شريح بشاة أكلت عجينا فقال هنارا أو ليال قالوا هنارا فأبطله وقرأ : عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال 

منا النفش بالليل ويف رواية قتادة عن الشعيب أن شرحيا رفعت إليه شاة أصابت وقال إ} إذ نفشت فيه غنم القوم 
غزال فقال الشعيب أبصروه فإنه سيسأهلم أبليل كان أم بنهار فسأهلم فقال إن كان بليل فقد ضمنتم وإن كان بنهار 

قال } فيه غنم القوم إذ نفشت { فال ضمان عليكم قال وقال النفش بالليل واهلمل بالنهار وروى مرة عن مسروق 
   ٤٣كان كرما فدخلت فيه ليال فما تركت فيه خضرا 

  باب جرح العجماء جبار إذا أرسلت بالنهار أو كانت منفلتة استدالال مبا مضى



ومبا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن  - ١٧٤٦٤من حديث بن عازب 
العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا القاضي قالوا ثنا أبو 

أخربين أبو الوليد ثنا إبراهيم بن حممد املروزي ثنا حممد بن رافع ثنا إسحاق بن عيسى ثنا مالك عن بن شهاب عن 
جرح العجماء :  صلى اهللا عليه و سلم قال سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة أن رسول اهللا

جبار والبئر جبار واملعدن جبار ويف الركاز اخلمس رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع ورواه البخاري يف 
  الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك 

ن ثنا سفيان عن الزهري عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن شيبا - ١٧٤٦٥
العجماء جرحها جبار واملعدن جبار والبئر : سعيد وأيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٤٤جبار ويف الركاز اخلمس رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وغريه عن بن عيينة 

  قائدها وسائقها باب الدابة تنفح برجلها قال الشافعي رمحه اهللا يضمن

وأما احلديث  - ١٧٤٦٦وراكبها ما أصابت بيد أو فم أو رجل أو ذنب واحتج يف ذلك حبديث الرباء بن عازب 
الذي أخربنا أبو القاسم عبد اخلالق بن علي بن عبد اخلالق املؤذن أنبأ حممد بن املؤمل ثنا الفضل بن حممد ثنا النفيلي 

ني عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حس
الرجل جبار فقد قال الشافعي رضي اهللا عنه وأما ما روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من : عليه و سلم قال 

فيان بن حسني عن الرجل جبار فهو غلط واهللا أعلم ألن احلفاظ مل حيفظوا هكذا قال الشيخ هذه الزيادة ينفرد هبا س
الزهري وقد رواه مالك بن أنس والليث بن سعد وبن جريج ومعمر وعقيل وسفيان بن عيينة وغريهم عن الزهري 

  مل يذكر أحد منهم فيه الرجل 

مل يتابع : أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث قاال قال أبو احلسن الدارقطين احلافظ  - ١٧٤٦٧
  على قوله الرجل جبار أحد وهو وهم ألن الثقات خالفوه ومل يذكروا ذلك  سفيان بن حسني

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن حممد بن حممد بن إبراهيم األشناين وأبو عبد الرمحن  - ١٧٤٦٨
ألت حيىي بن س: السلمي قالوا ثنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس قال مسعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول 

  معني عن سفيان بن حسني فقال ثقة وهو ضعيف احلديث عن الزهري 

وأما احلديث الذي أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال أنبأ علي بن عمر  - ١٧٤٦٩
عن أيب هريرة قال قال  احلافظ ثنا حممد بن إمساعيل الفارسي ثنا جعفر القالنسي ثنا آدم ثنا شعبة عن حممد بن زياد

الدابة جرحها جبار والرجل جبار والبئر جبار واملعدن جبار ويف الركاز اخلمس : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فقد قال أبو احلسن الدارقطين كذا قال وهو وهم ومل يتابعه عليه أحد عن شعبة قال الشيخ رمحه اهللا وقد روى هذا 

ر غندر وهو احلكم يف حديث شعبة ومعاذ بن معاذ العنربي ومسلم بن إبراهيم وأبو احلديث عن شعبة حممد بن جعف
  عمر احلوضي وغريهم دون هذه الزيادة وكذلك رواه الربيع بن مسلم عن حممد بن زياد دون هذه الزيادة 



وسى الباشاين ثنا وأما احلديث الذي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبا أبو العباس السياري ثنا حممد بن م - ١٧٤٧٠
علي بن احلسن بن شقيق ثنا أبو محزة عن األعمش عن عبد الرمحن بن ثروان ح وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه 
األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا عبد امللك بن أمحد الزيات ثنا حفص بن عمرو ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن 

املعدن جبار والبئر جبار والسائمة جبار : ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيب قيس عن هزيل بن شرحبيل قال ق
والرجل جبار ويف الركاز اخلمس لفظ حديث الثوري ويف رواية األعمش العجماء جبار والبئر جبار واملعدن جبار 

كر عن عبد اهللا بن والرجل جبار ويف الركاز اخلمس فهذا مرسل ال تقوم به حجة ورواه قيس بن الربيع موصوال بذ
  مسعود فيه قال وقيس ال حيتج به 

وحدثنا أبو حازم احلافظ ثنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن زكريا ثنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم  - ١٧٤٧١
العبدي ثنا أبو نصر التمار ثنا أبو جزي نصر بن طريف عن السري بن إمساعيل عن الشعيب عن نعمان بن بشري قال 

من أوقف دابة يف سبيل من سبل املسلمني أو يف أسواقهم فأوطئت بيد أو : ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رس
   ٤٥رجل فهو ضامن أبو جزي والسري بن إمساعيل ضعيفان 

  باب علة احلديث الذي روي فيه النار جبار

د بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمح - ١٧٤٧٢
العجماء جرحها جبار : أنبأ معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  واملعدن جبار والنار جبار ويف الركاز اخلمس 

عمر احلافظ ثنا أبو بكر  وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث قاال أنبأ علي بن - ١٧٤٧٣
هبذا احلديث خمتصرا يف النار قال الرمادي قال عبد : النيسابوري ثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق 

  الرزاق قال معمر ال أراه إال ومها 

ا وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق قال مسعت أب - ١٧٤٧٤
عبد اهللا أمحد بن حنبل يقول يف حديث أيب هريرة حديث عبد الرزاق حيدث به النار جبار ليس بشيء مل يكن يف 

  الكتب باطل ليس بصحيح 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث قاال أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن خملد ثنا  - ١٧٤٧٥
مسعت أمحد بن حنبل يقول أهل اليمن يكتبون النار النري ويكتبون البري يعين مثل : ل أبو إسحاق إبراهيم بن هانئ قا

   ٤٦ذلك يعين فهو تصحيف 

  باب أخذ الويل بالويل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي أنبأ أبو الوليد ثنا  - ١٧٤٧٦
انطلقت مع أيب حنو رسول اهللا صلى اهللا عليه و : دثين إياد بن لقيط عن أيب رمثة قال عبيد اهللا بن إياد بن لقيط ح

سلم فسلم عليه أيب وجلسنا ساعة فتحدثنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أليب ابنك هذا قال أي ورب 



ت شبهي بأيب ومن حلف الكعبة قال حقا قال أشهد به قال فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضاحكا من ثب
{ أيب على ذلك قال مث قال أما إن ابنك هذا ال جيين عليك وال جتين عليه قال وقرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  } هذا نذير من النذر األوىل { إىل قوله } أال تزر وازرة وزر أخرى 

نا يعقوب بن سفيان ثنا قبيصة ثنا سفيان أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبا عبد اهللا بن جعفر ث - ١٧٤٧٧
قدمنا على النيب صلى اهللا عليه و : عن أشعث بن أيب الشعثاء عن األسود بن هالل عن ثعلبة بن زهدم احلنظلي قال 

سلم نفر من بين متيم فانتهينا إليه وهو يقول يد املعطي العليا ابدأ مبن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك مث أدناك 
ل رجل من األنصار يا رسول اهللا هؤالء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فالنا يف اجلاهلية فهتف النيب أدناك فقا

  صلى اهللا عليه و سلم اال أهنا ال جتين نفس على أخرى 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ١٧٤٧٨
كان الرجل يؤخذ بذنب غريه حىت جاء إبراهيم عليه السالم : ن عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس قال سفيا

قال الشافعي والذي مسعت واهللا أعلم يف قول اهللا } وإبراهيم الذي وىف أال تزر وازرة وزر أخرى { فقال اهللا تعاىل 
ريه ألن اهللا عز و جل جزى العباد على أعمال أن ال يؤخذ أحد بذنب غ} أال تزر وازرة وزر أخرى { عز و جل 

أنفسهم وكذلك أمواهلم ال جيين أحد على أحد يف مال إال حيث خص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأن جناية 
بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وسلم ]  ٢ص [ اخلطأ من احلر من اآلدميني على عاقلته 

أيب املعايل حممد بن إمساعيل بن حممد الفارسي رمحه اهللا رواية الشيخ الزكي أيب القاسم منصور بن أيب رواية الشيخ 
املعايل عبد املنعم بن أيب الربكات عبد اهللا بن أيب عبد اهللا حممد بن الفضل الفراوي الصاعدي رمحه اهللا مساع اإلمام 

ن عبد الرمحن بن عثمان الشهرزوري يعرف بابن الصالح العالمة حممد بن السامي تقي الدين أبو عمرو عثمان ب
وأخربه به غري واحد عن أيب اهليثم زاهر بن طاهر املستملي الشحامي قال أخربنا به اإلمام احلافظ أبو بكر أمحد بن 

   ٧٢احلسني بن علي البهيقي رمحه اهللا قال 

  كتاب السري

 )١   

  باب مبتدأ اخللق

حممد بن عبد اهللا أنبأ أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد أخربنا أبو عبد اهللا  - ١٧٤٧٩
إين : اهللا بن موسى ثنا شيبان عن األعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن حمرز عن عمران بن حصني قال 

بين متيم قالوا قد بشرتنا  جلالس عند النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ جاءه قوم من بين متيم فقال اقبلوا البشرى يا
فأعطنا يا رسول اهللا قال فدخل عليه أناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ مل يقبلها بنو متيم قالوا 

قد قبلنا يا رسول اهللا جئنا لنتفقه يف الدين ونسألك عن أول هذا األمر ما كان قال كان اهللا عز و جل ومل يكن 
رشه على املاء مث خلق السماوات واألرض وكتب يف الذكر كل شيء قال وأتاه رجل فقال يا شيء قبله وكان ع



عمران بن حصني راحلتك أدرك ناقتك فقد ذهبت فانطلقت يف طلبها فإذا السراب ينقطع دوهنا وامي اهللا لوددت 
  أهنا ذهبت وأين مل أقم 

بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عمر بن حفص ثنا  أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا - ١٧٤٨٠
دخلت على رسول : أيب ثنا األعمش ثنا جامع بن شداد عن صفوان بن حمرز أنه حدثه عن عمران بن حصني قال 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث قال فيه قالوا جئناك نسألك عن هذا األمر قال كان اهللا ومل يكن شيء غريه 
ى املاء وكتب يف الذكر كل شيء وخلق السماوات واألرض رواه البخاري يف الصحيح عن عمر بن وعرشه عل

حفص بن غياث واملراد به واهللا أعلم مث خلق املاء وخلق العرش على املاء وخلق القلم وأمره فكتب يف الذكر كل 
  شيء 

جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا إبراهيم أخربنا أبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي بالكوفة أنبأ أبو  - ١٧٤٨١
إن أول ما خلق اهللا عز و : بن عبد اهللا العبسي أنبأ وكيع بن اجلراح عن األعمش عن أيب ظبيان عن بن عباس قال 

جل من شيء القلم فقال اكتب قال يا رب وما أكتب قال اكتب القدر قال فجرى مبا هو كائن من ذلك اليوم إىل 
خلق النون فدحا األرض عليها فارتفع خبار املاء ففتق منه السماوات واضطرب النون فمادت  قيام الساعة قال مث

  األرض فأثبتت باجلبال وإن اجلبال لتفجر على األرض إىل يوم القيامة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ حممد بن أيوب الرازي أنبأ أمحد بن مجيل  - ١٧٤٨٢
ملروزي ثنا عبد اهللا بن املبارك عن رباح بن زيد عن عمر بن حبيب عن القاسم بن أيب بزة عن سعيد بن جبري عن ا

إن أول شيء خلق اهللا جل ثناؤه القلم وأمره : بن عباس أنه كان حيدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  مرفوعا  فكتب كل شيء يكون وروي ذلك أيضا يف حديث عبادة بن الصامت

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان بن احلسن  - ١٧٤٨٣
الفقيه قال قرئ على حيىي بن جعفر بن الزبرقان وأنا أمسع أنبأ حجاج بن حممد األعور قال قال بن جريج أخربين 

أخذ رسول اهللا صلى : بن رافع موىل أم سلمة عن أيب هريرة قال  إمساعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد اهللا
اهللا عليه و سلم بيدي فقال خلق اهللا التربة يوم السبت وخلق فيها اجلبال يوم األحد وخلق الشجر يوم اإلثنني 

من يوم  وخلق املكروه يوم الثالثاء وخلق النور يوم األربعاء وبث فيها الدواب يوم اخلميس وخلق آدم بعد العصر
اجلمعة يف آخر ساعة من ساعات اجلمعة فيما بني العصر إىل الليل رواه مسلم يف الصحيح عن سريج بن يونس 

  وهارون بن عبد اهللا عن حجاج بن حممد 

أخربنا أبو منصور أمحد بن علي الدامغاين أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين جعفر بن حممد بن األزهر  - ١٧٤٨٤
نا وهب بن بقية ثنا خالد عن الشيباين عن عون بن عبد اهللا بن عتبة أظنه عن أخيه عبيد اهللا قال أبو الطوسي ببغداد ث

إن يف اجلمعة لساعة ال يسأل اهللا فيها عبد شيئا إال أعطاه إياه : هريرة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
ق األرض يوم األحد ويوم اإلثنني وخلق السماوات يوم قال وقال عبد اهللا بن سالم إن اهللا تعاىل بدأ اخللق فخل

الثالثاء ويوم األربعاء وخلق األقوات وما يف األرض من شيء يوم اخلميس ويوم اجلمعة فرغ من ذلك عند صالة 
  العصر فتلك الساعة ما بني العصر إىل غروب الشمس 



ين مبكة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن علي الصنعا - ١٧٤٨٥
خلق اهللا : أنبأ معمر أخربين عوف عن قسامة بن زهري عن أيب موسى األشعري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

آدم من أدمي األرض كلها فخرجت ذريته على حسب ذلك منهم األبيض واألسود واألمسر واألمحر ومنهم بني ذلك 
  واحلزن واخلبيث والطيب ومنهم السهل 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ثنا إمساعيل بن حممد الصفار وأبو جعفر الرزاز قاال ثنا سعدان بن نصر ثنا  - ١٧٤٨٦
: إسحاق األزرق عن عوف األعرايب عن قسامة بن زهري عن أيب موسى قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

األرض فجاء بنو آدم على قدر األرض منهم األمحر واألسود والسهل واحلزن خلق آدم من قبضة قبضها من مجيع 
  وبني ذلك واخلبيث والطيب 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا حممد بن حيىي وأبو األزهر  - ١٧٤٨٧
ن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا ومحدان السلمي قالوا ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عروة ع

خلقت املالئكة من نور وخلق اجلان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم رواه مسلم يف : عليه و سلم 
وما خلقت اجلن واإلنس إال { الصحيح عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق قال الشافعي رمحه اهللا قال اهللا جل ثناؤه 

خلق اهللا اخللق لعبادته يعين ما شاء من عباده أو ليأمر من شاء منهم بعبادته ويهدي من قال الشافعي } ليعبدون 
  يشاء إىل صراط مستقيم 

أخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن  - ١٧٤٨٨
بيعة بن يزيد وحيىي بن أيب عمرو الشيباين قاال ثنا عبد اهللا الوليد بن مزيد أخربين أيب قال مسعت األوزاعي حدثين ر

دخلت على عبد اهللا بن عمرو بن العاص فذكر احلديث إىل أن قال قال عبد اهللا مسعت : بن فريوز الديلمي قال 
النور رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن اهللا خلق خلقه يف ظلمة مث ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك 

يومئذ شيء اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم عن علم اهللا قال الشافعي رمحه اهللا مث أبان جل ثناؤه 
أن خريته من خلقه أنبياؤه فقال كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين فجعل نبينا صلى اهللا عليه 

  يه والقيام حبجته فيهم و سلم من أصفيائه دون عباده باألمانة على وح

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن علي بن الفضل بن إدريس السامري ببغداد ثنا احلسن بن  - ١٧٤٨٩
عرفة العبدي حدثين حيىي بن سعيد السعيدي البصري ثنا عبد امللك بن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمري عن أيب 

عليه و سلم وهو يف املسجد فذكر احلديث إىل أن قال فقلت يا رسول  دخلت على رسول اهللا صلى اهللا: ذر قال 
اهللا كم النبيون قال مائة ألف نيب وأربعة وعشرون ألف نيب قلت كم املرسلون منهم قال ثالمثائة وثالثة عشر تفرد 

  به حيىي بن سعيد السعيدي 

وب ثنا حممد بن شاذان وأمحد بن سلمة قاال ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعق - ١٧٤٩٠
ما : قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
 من األنبياء من نيب إال وقد أعطى من اآليات ما مثله آمن عليه البشر وإمنا كان الذي أوتيت وحيا أوحاه اهللا إيل

فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف وغريه عن الليث ورواه 



مسلم عن قتيبة قال الشافعي رمحه اهللا مث ذكر من خاصته صفوته فقال إن اهللا اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل 
ن قال مث اصطفى حممدا صلى اهللا عليه و سلم من خري آل عمران على العاملني وساق الشافعي الكالم عليه إىل أ

إبراهيم وأنزل كتبه قبل إنزاله الفرقان على حممد صلى اهللا عليه و سلم بصفته وفضيلة من تبعه فقال حممد رسول 
اهللا والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من اهللا ورضوانا سيماهم يف 

  ههم من أثر السجود ذلك مثلهم يف التوراة ومثلهم يف اإلجنيل كزرع أخرج شطأه فآزره اآلية وجو

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي قاال ثنا أبو العباس حممد  - ١٧٤٩١
بكر عن األوزاعي حدثين أبو عمار عن  بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان املرادي وسعيد بن عثمان قاال ثنا بشر بن
أنا سيد بين آدم يوم القيامة وأول من : عبد اهللا بن فروخ عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  تنشق عنه األرض وأول شافع وأول مشفع أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث األوزاعي 

د اهللا بن برهان وأبو احلسني بن الفضل القطان وغريهم قالوا أنبأ وأخربنا أبو علي الروذباري وأبو عب - ١٧٤٩٢
إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن عرفة ثنا القاسم بن مالك املزين عن املختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال 

القيامة إن من األنبياء ملن أنا أول شفيع يوم القيامة وأنا أكثر األنبياء تبعا يوم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  يأيت يوم القيامة ما معه مصدق غري واحد أخرجه مسلم من أوجه عن املختار 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا جعفر بن حممد بن احلسني ثنا حيىي بن حيىي  - ١٧٤٩٣
احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب أنبأ أبو أنبأ هشيم ح وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ 

أعطيت : الربيع ثنا هشيم أنبأ سيار ثنا يزيد الفقري أنبأ جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
مخسا مل يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسرية شهر وأحلت يل الغنائم ومل حتل ألحد قبلي وجعلت يل األرض 

جدا وطهورا فأميا رجل من أميت أدركته الصالة فليصل وأعطيت الشفاعة وكل نيب يبعث إىل قومه خاصة مس
وبعثت إىل الناس عامة لفظ حديث أيب الربيع رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي ورواه البخاري عن حممد بن 

  سنان عن هشيم 

العنربي ثنا حممد بن عبد السالم ثنا إسحاق أنبأ جرير عن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو زكريا - ١٧٤٩٤
كزرع أخرج شطأه فآزره { قرأ رجل على عبد اهللا رضي اهللا عنه سورة الفتح فلما بلغ : األعمش عن خيثمة قال 

 قال ليغيظ اهللا بالنيب وأصحابه الكفار مث قال عبد} فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ هبم الكفار 
اهللا أنتم الزرع وقد دنا حصاده قال الشافعي وقال ألمته كنتم خري أمة أخرجت للناس اآلية ففضلهم بكينونتهم من 

  أمته دون أمم األنبياء قبله 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنبأ يزيد بن هارون أنبأ هبز بن  - ١٧٤٩٥
إنكم توفون سبعني : القشريي عن أبيه عن جده قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول حكيم بن معاوية 

أمة أنتم خريها وأكرمها على اهللا عز و جل قال الشافعي مث أخرب جل ثناؤه أنه جعله فاتح رمحته عند فترة رسله 
تقولوا ما جاءنا من بشري وال نذير فقد يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبني لكم على فترة من الرسل أن { فقال 

وقال هو الذي بعث يف األميني رسوال منهم وكان يف ذلك ما دل على أنه بعثه إىل خلقه } جاءكم بشري ونذير 



ما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن { ألهنم كانوا أهل الكتاب واألميني وأنه فتح به رمحته وختم به نبوته فقال 
  } النبيني  رسول اهللا وخامت

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو  - ١٧٤٩٦
الربيع ثنا إمساعيل بن جعفر ثنا العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و 

يت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت يل الغنائم وجعلت يل فضلت على األنبياء بست أعط: سلم قال 
األرض طهورا ومسجدا وأرسلت إىل اخللق كافة وختم يب النبيون رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن أيوب وغريه 

  عن إمساعيل 

احلافظ ثنا  أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا أنبأ أمحد بن حممد بن احلسن - ١٧٤٩٧
حممد بن حيىي الذهلي ثنا عفان بن مسلم ثنا سليم بن حيان قال مسعت سعيد بن ميناء قال مسعت جابر بن عبد اهللا 

رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ح قال وثنا إبراهيم بن عبد اهللا ثنا يزيد بن هارون ثنا سليم 
ال مسعت جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و بن حيان قال مسعت سعيد بن ميناء ق

مثلي ومثل األنبياء قبلي كمثل رجل ابتىن دارا وقال يزيد بىن دارا فأحسنها وأكملها إال يف موضع لبنة : سلم 
هللا عليه و سلم فأنا فجعل الناس يدخلوهنا ويتعجبون منها ويقولون لوال موضع هذه اللبنة قال رسول اهللا صلى ا

موضع تلك اللبنة جئت فختمت األنبياء رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن سنان عن سليم ورواه مسلم عن 
أيب بكر بن أيب شيبة وأيب كريب عن عفان قال الشافعي رمحه اهللا وقضى أن أظهر دينه على األديان فقال هو الذي 

ى الدين كله اآلية قال وقد وصفنا بيان كيف يظهر على الدين كله يف أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره عل
  غري هذا املوضع 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أبو أمحد حممد بن عبد  - ١٧٤٩٨
رضي اهللا عنه قال شكونا إىل  الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن خباب

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو متوسد بردة له يف ظل الكعبة فقلنا أال تدعو اهللا لنا أال تستنصر اهللا لنا قال 
واهللا إن من كان قبلكم ليؤخذ الرجل فيحفر له احلفرة فيوضع املنشار على رأسه فيشق : فجلس حممارا وجهه قال 

ن دينه أو ميشط بأمشاط احلديد ما بني عصبه وحلمه ما يصرفه عن دينه وليتمن اهللا هذا األمر باثنتني ما يصرفه ع
حىت يسري الراكب منكم من صنعاء إىل حضرموت ال خيشى إال اهللا أو الذئب على غنمه ولكنكم تعجلون أخرجاه 

   ٢يف الصحيح من حديث إمساعيل 

  باب مبتدأ البعث والتنزيل

عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمرو املقرئ أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو الطاهر أمحد بن عمرو ثنا أخربنا أبو  - ١٧٤٩٩
بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب حدثين عروة بن الزبري أن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه و 

حلة يف النوم فكان ال يرى رؤيا إال كان أول ما بدىء به رسول اهللا من الوحي الرؤيا الصا: سلم أخربته قالت 
جاءت مثل فلق الصبح مث حبب اهللا إليه اخلالء فكان خيلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليايل أوالت العدد 

قبل أن يرجع إىل أهله ويتزود لذلك مث يرجع إىل خدجية فتزوده مبثلها حىت فجأه احلق وهو يف غار حراء فجاءه 



فقال ما انا بقارىء قال فاخذين فغطين حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلين فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارىء امللك فقال اقرا 
فأخذين فغطين الثانية حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلين فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارىء فأخذين فغطين الثالثة حىت بلغ مين 

نسان من علق اقرأ وربك األكرم الذي علم بالقلم علم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق اإل{ اجلهد مث أرسلين فقال 
فرجع هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ترجف بوادره حىت دخل على خدجية رضي اهللا } اإلنسان ما مل يعلم 

عنها فقال زملوين زملوين فزملوه حىت ذهب عنه الروع مث قال خلدجية أي خدجية ما يل وأخربها اخلرب قال لقد 
ى نفسي قالت له خدجية كال أبشر فواهللا ال خيزيك اهللا أبدا واهللا إنك لتصل الرحم وتصدق احلديث خشيت عل

وحتمل الكل وتكسب املعدوم وتقري الضيف وتعني على نوائب احلق فانطلقت به خدجية رضي اهللا عنها حىت أتت 
ها وكان امرءا تنصر يف اجلاهلية به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وهو بن عم خدجية بن أخي أبي

يكتب الكتاب العريب ويكتب من اإلجنيل بالعربية ما شاء اهللا أن يكتب وكان شيخا كبريا قد عمي فقالت له خدجية 
أي عم أمسع من بن أخيك قال ورقة بن نوفل بن أخي ماذا ترى فأخربه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرب ما 

ناموس الذي نزل اهللا على موسى يا ليتين فيها جذعا يا ليتين أكون حيا حني خيرجك قومك رأى فقال له ورقة هذا ال
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أوخمرجي هم قال ورقة نعم مل يأت رجل قط مبا جئت به إال عودي وإن 

ن وجه آخر عن يدركين يومك أنصرك نصرا مؤزرا رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر وأخرجه البخاري م
  يونس 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ عبد الصمد بن علي بن حممد بن مكرم ثنا عبيد بن عبد  - ١٧٥٠٠
الواحد ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب قال مسعت أبا سلمة بن عبد الرمحن يقول أخربين جابر 

فتر الوحي عين فبينما أنا أمشي مسعت : هللا صلى اهللا عليه و سلم يقول بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أنه مسع رسول ا
صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا امللك الذي جاءين حبراء قاعد على كرسي بني السماء واألرض 

يا {  فخشيت منه فرقا حىت هويت إىل األرض فجئت أهلي فقلت هلم زملوين زملوين فزملوين فأنزل اهللا عز و جل
قال أبو سلمة والرجز األوثان قال مث محي الوحي } أيها املدثر قم فأنذر وربك فكرب وثيابك فطهر والرجز فاهجر 

  بعد وتتابع 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو سهل بشر بن أمحد املهرجاين ثنا داود بن احلسني بن علي بن  - ١٧٥٠١
بن شعيب بن الليث بن سعد حدثين أيب عن جدي أخربين عقيل بن خالد عن عقيل هو اخلسروجردي ثنا عبد امللك 

بن شهاب قال مسعت أبا سلمة بن عبد الرمحن يقول أخربين جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى 
ىي بن بكري فتر الوحي عين فترة فذكر احلديث مبعناه رواه البخاري يف الصحيح عن حي: اهللا عليه و سلم يقول 

  ورواه مسلم عن عبد امللك بن شعيب 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي ثنا أبو حامد بن الشرقي إمالء ثنا عبد الرمحن بن  - ١٧٥٠٢
إن أول ما : بشر بن احلكم ثنا سفيان عن حممد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

باب مبتدأ الفرض على النيب صلى اهللا عليه و سلم مث على الناس  ٣اقرأ باسم ربك الذي خلق { آن نزل من القر
أخربنا أبو  - ١٧٥٠٣وما لقي النيب صلى اهللا عليه و سلم من أذى قومه يف تبليغ الرسالة على وجه االختصار 

أبو كريب ثنا أبو أسامة عن األعمش عن  عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا



ملا نزلت هذه اآلية وأنذر عشريتك األقربني : عمرو بن مرة عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 
ورهطك منهم املخلصني خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت صعد الصفا فهتف واصباحاه فقالوا من هذا 

ال فاجتمعوا إليه فقال يا بين فالن يا بين فالن يا بين عبد مناف يا بين عبد املطلب أرأيتكم الذي يهتف قالوا حممد ق
لو أخربتكم أن خيال خترج بسفح هذا اجلبل أكنتم مصدقي قالوا ما جربنا عليك كذبا قال فإين نذير لكم بني يدي 

قد تب كذا } تبت يدا أيب هلب { هذه اآلية عذاب شديد قال فقال أبو هلب تبا لك ما مجعتنا إال هلذا مث قام فنزلت 
قرأ األعمش إىل آخر السورة رواه البخاري يف الصحيح عن يوسف بن موسى عن أيب أسامة ورواه مسلم عن أيب 

  كريب 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري  - ١٧٥٠٤
ن إسحاق قال فحدثين من مسع عبد اهللا بن احلارث بن نوفل عن بن عباس عن علي بن أيب طالب رضي عن حممد ب

ملا نزلت هذه اآلية على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنذر عشريتك األقربني واخفض جناحك : اهللا عنه قال 
بادأت هبا قومي رأيت منهم ما أكره  ملن اتبعك من املؤمنني قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عرفت أين إن

فصمت عليها فجاءين جربيل عليه السالم فقال يا حممد إنك إن مل تفعل ما آمرك به ربك عذبك ربك مث ذكر قصة 
  يف مجعهم وإنذاره إياهم 

 أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ بن احلمامي ببغداد أنبأ أمحد بن سلمان النجاد ثنا حممد بن - ١٧٥٠٥
إمساعيل ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري حدثين حممد بن عمرو بن علقمة عن حممد بن املنكدر عن ربيعة بن عباد 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بذي اجملاز يتبع الناس يف منازهلم يدعوهم إىل اهللا عز و جل : الدؤيل قال 
  ينكم ودين آبائكم قلت من هذا قالوا عمه أبو هلب ووراءه رجل وهو يقول يا أيها الناس ال يغرنكم عن د

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وإسحاق بن حممد بن يوسف السوسي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ١٧٥٠٦
أنبأ العباس بن الوليد أخربين أيب قال مسعت األوزاعي قال حدثين حيىي بن أيب كثري حدثين حممد بن إبراهيم بن 

سألت عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال قلت حدثين بأشد شيء صنعه : التيمي حدثين عروة بن الزبري قال احلارث 
املشركون برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أقبل عقبة بن أيب معيط ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي 

ضي اهللا عنه فأخذ مبنكبيه فدفعه عن رسول اهللا عند الكعبة فلوى ثوبه يف عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر ر
أخرجه البخاري يف } أتقتلون رجال أن يقول ريب اهللا وقد جاءكم بالبينات من ربكم { صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  الصحيح من حديث األوزاعي 

ي بن دحيم ثنا أخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة أنبأ أبو جعفر حممد بن عل - ١٧٥٠٧
أمحد بن حازم بن أيب غرزة أنبأ عبيد اهللا هو بن موسى أنبأ إسرائيل عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد اهللا 

بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قائم يصلي عند الكعبة ومجيع قريش يف : هو بن مسعود رضي اهللا عنه قال 
 تنظرون إىل هذا املرائي أيكم يقوم إىل جزور أيب فالن فيعمد إىل فرثها ودمها جمالسهم ينظرون إذ قال قائل منهم أال

وسالها فيجيء به مث ميهله حىت إذا سجد وضعه بني كتفيه فانبعث أشقاها فجاء به فلما سجد رسول اهللا صلى اهللا 
عضهم على بعض من عليه و سلم وضعه بني كتفيه وثبت النيب صلى اهللا عليه و سلم ساجدا وضحكوا حىت مال ب

الضحك فانطلق منطلق إىل فاطمة رضي اهللا عنها وهي جويرية فأقبلت تسعى حىت ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم 



فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصالة قال اللهم عليك بقريش ثالثا مث مسى اللهم عليك بعمرو بن 
ة بن خلف وعقبة بن أيب معيط وعمارة بن الوليد قال عبد اهللا واهللا لقد هشام وبعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمي

رأيتهم صرعى يوم بدر يسحبون إىل قليب بدر مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأتبع أصحاب القليب لعنة 
عن أيب رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن إسحاق عن عبيد اهللا بن موسى وأخرجه هو ومسلم من وجه آخر 

  إسحاق 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف إمالء أنبا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا علي بن احلسن  - ١٧٥٠٨
اهلاليل ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم 

نا احلارث بن عبيد ثنا سعيد اجلريري عن عبد اهللا بن شقيق عن عائشة رضي بن مرزوق قاال ثنا مسلم بن إبراهيم ث
كان النيب صلى اهللا عليه و سلم حيرس حىت نزلت هذه اآلية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من : اهللا عنها قالت 

لم رأسه من القبة فقال ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته واهللا يعصمك من الناس فأخرج النيب صلى اهللا عليه و س
يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمين اهللا ورواية اهلاليل فقال هلم أيها الناس قال الشافعي يعصمك من قتلهم أن 

فاصدع مبا تؤمر وأعرض عن املشركني إنا { يقتلوك حىت تبلغهم ما أنزل إليك فبلغ ما أمر به فاستهزأ به قوم فنزل 
  } كفيناك املستهزئني 

أخربنا أبو طاهر أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عمر بن عبد اهللا  - ١٧٥٠٩
إنا : بن رزين ثنا سفيان عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضي اهللا عنهما يف قول اهللا عز و جل 

د بن عبد يغوث الزهري واألسود بن املطلب وأبو زمعة كفيناك املستهزئني قال املستهزئون الوليد بن املغرية واألسو
من بين أسد بن عبد العزى واحلارث بن عيطل السهمي والعاص بن وائل فاتاه جربيل عليه السالم شكاهم إىل 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأراه الوليد أبا عمرو بن املغرية فأومأ جربيل إىل أجبله فقال ما صنعت قال كفيته مث 
أراه األسود بن املطلب فأومئ جربيل إىل عينيه فقال ما صنعت قال كفيته مث أراه األسود بن عبد يغوث الزهري 

فأومأ إىل رأسه فقال ما صنعت قال كفتيه ومر به العاص بن وائل فأومأ إىل أمخصه فقال ما صنعت قال كفيته فأما 
فأصاب أجبله فقطعها وأما األسود بن املطلب فعمي فمنهم  الوليد بن املغرية فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبال له

من يقول عمي هكذا ومنهم من يقول نزل حتت مسرة فجعل يقول يا بين أال تدفعون عين قد قتلت فجعلوا يقولون 
ما نرى شيئاوجعل يقول يا بين أال متنعون عين قد هلكت ها هو ذا أطعن بالشوك يف عيين فجعلوا يقولون ما نرى 

فلم يزل كذلك حىت عميت عيناه وأما األسود بن عبد يغوث الزهري فخرج يف رأسه قروح فمات منها وأما  شيئا
احلارث بن عيطل فأخذه املاء األصفر يف بطنه حىت خرج خرؤه من فيه فمات منها وأما العاص بن وائل فبينما هو 

غريه فركب إىل الطائف على محار فربض به كذلك يوما إذ دخل يف رأسه شربقة حىت امتألت منها فمات منها وقال 
  على شربقة فدخلت يف أمخص قدمه شوكة فقتلته 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان األصبهاين ثنا عبد  - ١٧٥١٠
: باس رضي اهللا عنهما قال الرمحن بن مهدي ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عمران أيب احلكم السلمي عن بن ع

قالت قريش للنيب صلى اهللا عليه و سلم ادع ربك أن جيعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك قال أتفعلون قالوا نعم فدعا 



فاتاه جربيل عليه السالم فقال إن اهللا يقرأ عليك السالم ويقول إن شئت أصبح الصفا ذهبا فمن كفر بعد ذلك 
  العاملني وإن شئت فتحت هلم باب التوبة والرمحة قال بل يا رب التوبة والرمحة عذبته عذابا ال أعذبه أحدا من 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن  - ١٧٥١١
لو العزم من الرسل نوح وهود فاصرب كما صرب أو: عيسى بن عبد اهللا التميمي عن الربيع بن أنس عن أيب العالية 

وإبراهيم أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يصرب كما صرب هؤالء فكانوا ثالثة ورسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم رابعهم قال نوح إن كان كرب عليكم مقامي وتذكريي بآيات اهللا إىل آخرها فأظهر هلم املفارقة وقال هود حني 

راك بعض آهلتنا بسوء اآلية فأظهر هلم املفارقة وقال إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة يف قالوا إن نقول إال اعت
إبراهيم إىل آخر اآلية فأظهر هلم املفارقة وقال حممد إين هنيت أن أعبد الذين تدعون من دون اهللا فقام رسول اهللا 

   ٤رقة صلى اهللا عليه و سلم عند الكعبة يقرؤها على املشركني فأظهر هلم املفا

  باب اإلذن باهلجرة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن  - ١٧٥١٢
بن إسحاق حدثين الزهري عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن أم سلمة رضي اهللا عنها زوج النيب 

ملا ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وفتنوا : قالت  صلى اهللا عليه و سلم اهنا
ورأوا ما يصيبهم من البالء والفتنة يف دينهم وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يستطيع دفع ذلك عنهم وكان 

ما ينال أصحابه فقال هلم رسول  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف منعة من قومه وعمه ال يصل إليه شيء مما يكره
اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن بأرض احلبشة ملكا ال يظلم أحد عنده فاحلقوا ببالده حىت جيعل اهللا لكم فرجا وخمرجا 
مما أنتم فيه فخرجنا إليها أرساال حىت اجتمعنا ونزلنا خبري دار إىل خري جار أمنا على ديننا ومل خنش منه ظلما وذكر 

  وله احلديث بط

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا العباس بن الفضل األسفاطي ثنا  - ١٧٥١٣
أمحد بن يونس ثنا داود بن عبد الرمحن ثنا عبد اهللا بن عثمان عن أيب الزبري حممد بن مسلم أنه حدثه أن جابر بن 

صلى اهللا عليه و سلم لبث عشر سنني يتبع احلاج يف منازهلم يف املواسم أن رسول اهللا : عبد اهللا رضي اهللا عنه حدثه 
مبجنة وعكاظ ومنازهلم مبىن من يؤويين وينصرين حىت أبلغ رساالت ريب وله اجلنة فلم جيد أحدا يؤويه وينصره حىت 

بك ميشي بني أن الرجل ليدخل صاحبه من مصر واليمن فيأتيه قومه أو ذو رمحه فيقولون احذر فىت قريش ال يصي
رحاهلم يدعوهم إىل اهللا يشريون إليه بأصابعهم حىت يبعث اهللا من يثرب فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن 
فينقلب إىل أهله فيسلمون بإسالمه حىت مل يبق دار من دور يثرب إال فيها رهط من املسلمني يظهرون اإلسالم مث 

ال منا فقلنا حىت مىت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يطرد يف جبال مكة يبعث اهللا فائتمرنا واجتمعنا سبعني رج
وخيال أو قال وخياف فرحلنا حىت قدمنا عليه املوسم فوعدنا شعب العقبة فاجتمعنا فيه من رجل ورجلني حىت توافينا 

لكسل وعلى النفقة يف فيه عنده فقلنا يا رسول اهللا عالم نبايعك قال تبايعوين على السمع والطاعة يف النشاط وا
العسر واليسر وعلى األمر باملعروف والنهي عن املنكر وأن تقولوا يف اهللا ال يأخذكم يف اهللا لومة الئم وعلى أن 
تنصروين إن قدمت عليكم يثرب ومتنعوين مما متنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم اجلنة فقلنا نبايعك 

ر السبعني رجال إال أنا فقال رويدا يا أهل يثرب إنا مل نضرب إليه أكباد املطي فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغ



إال وحنن نعلم أنه رسول اهللا وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف وأما أنتم 
أما أنتم ختافون من قوم تصربون على عض السيوف وقتل خياركم ومفارقة العرب كافة فخذوه وأجركم على اهللا و

أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند اهللا فقالوا أخر عنا يدك يا أسعد بن زرارة فواهللا ال نذر هذه البيعة وال 
  نستقيلها فقمنا إليه رجال رجال يأخذ علينا شرطه ويعطينا على ذلك اجلنة 

سى ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا عثمان بن أيب حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد اهللا بن حممد بن مو - ١٧٥١٤
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : شيبة ثنا جرير عن قابوس بن أيب ظبيان عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

مبكة فأمر باهلجرة وأنزل عليه وقل رب أدخلين مدخل صدق وأخرجين خمرج صدق واجعل يل من لدنك سلطانا 
  نصريا 

ا أبو احلسني حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا أخربن - ١٧٥١٥
يعقوب بن سفيان ثنا احلجاج بن أيب منيع ثنا جدي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال 

كم أريت سبخة ذات خنل بني قد رأيت دار هجرت: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يومئذ مبكة للمسلمني 
البتني ومها احلرتان فهاجر من هاجر قبل املدينة حني ذكر ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورجع إىل املدينة 
بعض من كان هاجر إىل أرض احلبشة من املسلمني وجتهز أبو بكر رضي اهللا عنه مهاجرا فقال له رسول اهللا صلى 

ين أرجو أن يؤذن يل فقال أبو بكر رضي اهللا عنه وترجو ذلك بأيب أنت وأمي قال اهللا عليه و سلم على رسلك فإ
نعم فحبس أبو بكر رضي اهللا عنه نفسه على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لصحابته وعلف راحلتني عنده ورق 

  السمر أربعة أشهر أخرجه البخاري يف الصحيح بطوله من حديث عقيل ويونس عن الزهري 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو الوليد  - ١٧٥١٦
هشام بن عبد امللك الباهلي وأبو عمر حفص بن عمر النمري قاال ثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال مسعت الرباء 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم مصعب بن عمري وبن  كان أول من قدم علينا من أصحاب رسول: رضي اهللا عنه يقول 
أم مكتوم وكانا يقرءان القرآن مث جاء عمار بن ياسر وبالل وسعد مث جاء عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف 

عشرين وبينهم من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فما رأيت 
بشيء قط فرحهم به حىت رأيت الوالئد والصبيان يسعون يف الطرائق يقولون جاء رسول اهللا أهل املدينة فرحوا 

يف سور مثلها من } سبح اسم ربك األعلى { صلى اهللا عليه و سلم جاء رسول اهللا قال فما قدم املدينة حىت قرأت 
   ٥املفصل رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد 

  باب مبتدأ اإلذن بالقتال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو اليمان  - ١٧٥١٧
احلكم بن نافع أنبأ شعيب بن أيب محزة عن الزهري حدثين عروة بن الزبري أن أسامة بن زيد رضي اهللا عنه أخربه أن 

ف على قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد ركب على محار على إكا: النيب صلى اهللا عليه و سلم 
بن عبادة يف بين احلارث بن اخلزرج قبل وقعة بدر فسار حىت مر مبجلس فيه عبد اهللا بن أيب بن سلول وذلك قبل ان 

هللا بن يسلم عبد اهللا بن أيب فإذا باجمللس رجال من املسلمني واملشركني عبدة األوثان واليهود ويف املسلمني عبد ا



رواحة فلما غشيت اجمللس عجاجة الدابة مخر بن أيب أنفه بردائه مث قال ال تغربوا علينا فسلم النيب صلى اهللا عليه و 
سلم مث وقف فنزل فدعاهم إىل اهللا عز و جل وقرأ عليهم القرآن قال فقال عبد اهللا بن أيب بن سلول أيها املرء إنه ال 

ذينا به يف جملسنا ارجع إىل رحلك فمن جاءك فاقصص عليه فقال عبد اهللا بن أحسن مما تقول إن كان حقا فال تؤ
رواحة بلى يا رسول اهللا فاغشنا به يف جمالسنا فإنا حنب ذلك فاستب املسلمون واملشركون واليهود حىت كادوا 

و سلم دابته فسار يتثاورون فلم يزل النيب صلى اهللا عليه و سلم خيفضهم حىت سكتوا مث ركب النيب صلى اهللا عليه 
حىت دخل على سعد بن عبادة رضي اهللا عنه فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم يا سعد أمل تسمع ما قال أبو حباب 
يريد عبد اهللا بن أيب قال كذا وكذا فقال سعد بن عبادة يا رسول اهللا اعف عنه واصفح فوالذي أنزل الكتاب لقد 

د اصطلح أهل هذه البحرية على أن يتوجوه فيعصبوه فلما رد اهللا ذلك باحلق جاء اهللا باحلق الذي أنزل عليك ولق
الذي أعطاك شرق بذلك فذلك فعل به ما رأيت فعفا عنه النيب صلى اهللا عليه و سلم وكان وأصحابه يعفون عن 

ن الذين ولتسمعن م{ املشركني وأهل الكتاب كما أمرهم اهللا عز و جل ويصربون على األذى قال اهللا عز و جل 
{ وقال اهللا } أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثريا وإن تصربوا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور 

ود كثري من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبني هلم احلق فاعفوا 
وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم يتأول يف العفو ما أمر } ل شيء قدير واصفحوا حىت يأيت اهللا بأمره إن اهللا على ك

اهللا به حىت أذن هلم فيهم فلما غزا النيب صلى اهللا عليه و سلم بدرا فقتل اهللا به من قتل من صناديد كفار قريش قال 
عليه و سلم على اإلسالم  بن أيب بن سلول ومن معه من عبدة األوثان هذا أمر قد توجه فبايعوا رسول اهللا صلى اهللا
  رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان وأخرجاه من حديث معمر وعقيل عن الزهري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو احلسن حممد بن سنان القزاز ثنا  - ١٧٥١٨
البطني عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضي  إسحاق بن يوسف األزرق ثنا سفيان الثوري عن األعمش عن مسلم

أخرج أهل مكة النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه إنا هللا وإنا إليه : اهللا عنهما قال 
راجعون أخرجوا نبيهم ليهلكن قال فقرأ أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا وإن اهللا على نصرهم لقدير وكان بن 

 عنه يقرؤها قال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه فعلمت أهنا قتال قال بن عباس وهي أول آية نزلت عباس رضي اهللا
  يف القتال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس قاسم بن القاسم السياري مبرو ثنا حممد بن موسى بن حامت  - ١٧٥١٩
عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس أن عبد  الباشاين ثنا علي بن احلسن بن شقيق ثنا احلسني بن واقد

يا نيب اهللا كنا يف عز وحنن : الرمحن بن عوف وأصحابا له رضي اهللا عنهم أتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا 
فكفوا  مشركون فلما آمنا صرنا أذلة فقال إين أمرت بالعفو فال تقاتلوا القوم فلما حوله اهللا إىل املدينة أمره بالقتال

أمل تر إىل الذين قيل هلم كفوا أيديكم وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق { فأنزل اهللا 
   ٦} منهم خيشون الناس 

  باب ما جاء يف نسخ العفو عن املشركني ونسخ النهي عن القتال حىت يقاتلوا

نسخ النهي هذا كله بقول اهللا عز و جل وقاتلوهم حىت ال  والنهي عن القتال يف الشهر احلرام قال الشافعي يقال
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا  - ١٧٥٢٠تكون فتنة اآلية 



 يف: عثمان بن سعيد ثنا عبد اهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس رضي اهللا عنهما 
قال فنسخ هذا } قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر { وقوله } فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم { قوله 

فأمره اهللا جبهاد الكفار بالسيف } يا أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم { العفو عن املشركني وقوله 
  واملنافقني باللسان وأذهب الرفق عنهم 

ولست عليهم } { وأعرض عن املشركني { قوله : وهبذا اإلسناد عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال  - ١٧٥٢١
فاعفوا واصفحوا حىت } { وإن تعفوا وتصفحوا } { فاعف عنهم واصفح { يقول لست عليهم جببار } مبصيطر 

حنو هذا يف القرآن أمر اهللا بالعفو عن و} قل للذين آمنوا يغفروا للذين ال يرجون أيام اهللا } { يأيت اهللا بأمره 
قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال { وقوله } اقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم { املشركني وأنه نسخ ذلك كله قوله 

  فنسخ هذا العفو عن املشركني } وهم صاغرون { إىل قوله } باليوم اآلخر 

د بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمح - ١٧٥٢٢
حممد بن إسحاق ثنا معاوية بن عمرو عن أيب إسحاق هو الفزاري عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن بن عباس رضي 

فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدمتوهم وال تتخذوا منهم وليا وال { : اهللا عنهما قال قال اهللا عز و جل 
ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين { اآلية وقال } ا إال الذين يصلون إىل قوم بينكم وبينهم ميثاق نصري

براءة من اهللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من { اآلية مث نسخ هؤالء اآليات فأنزل اهللا } ومل خيرجوكم من دياركم 
وقاتلوا املشركني { وأنزل } فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم فإذا انسلخ األشهر احلرم { إىل قوله } املشركني 

قاتلوا الذين ال { مث نسخ ذلك هذه اآلية } وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا { قال } كافة كما يقاتلونكم كافة 
  } يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله 

بن حممد العطار ببغداد ثنا أبو عمرو عثمان بن أمحد الدقاق ثنا عبد امللك أخربنا أبو القاسم عبد العزيز  - ١٧٥٢٣
بن حممد الرقاشي ثنا أيب ثنا املعتمر بن سليمان قال مسعت أيب حيدث عن احلضرمي عن أيب السوار عن جندب بن 

بن احلارث قال  بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رهطا واستعمل عليهم عبيدة: عبد اهللا رضي اهللا عنه قال 
فلما انطلق ليتوجه بكى صبابة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبعث مكانه رجال يقال له عبد اهللا بن جحش 

وكتب له كتابا وأمره أن ال يقرأه إال ملكان كذا وكذا ال تكرهن أحدا من أصحابك على املسري معك فلما صار إىل 
عا وطاعة هللا ورسوله قال فرجع رجال من أصحابه ومضى بقيتهم معه ذلك املوضع قرأ الكتاب واسترجع قال مس

فلقوا بن احلضرمي فقتلوه فلم يدر ذلك من رجب أو من مجادى اآلخرة فقال املشركون قتلهم يف الشهر احلرام 
فقال  قال} والفتنة أكرب من القتل { إىل قوله } يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري { فنزلت 

إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا { بعض املسلمني لئن كانوا أصابوا خريا ما هلم أجر فنزلت 
  أولئك يرجون رمحة اهللا واهللا غفور رحيم 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو حممد املزين أنبأ علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخربين  - ١٧٥٢٤
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث سرية من املسلمني وأمر : عن الزهري أخربين عروة بن الزبري  شعيب

عليهم عبد اهللا بن جحش األسدي فانطلقوا حىت هبطوا خنلة فوجدوا هبا عمرو بن احلضرمي يف عري جتارة لقريش 
قال فبلغنا أن النيب صلى اهللا عليه } رام يسألونك عن الشهر احل{ فذكر احلديث يف قتل بن احلضرمي ونزول قوله 



} براءة من اهللا ورسوله { و سلم عقل بن احلضرمي وحرم الشهر احلرام كما كان حيرمه حىت أنزل اهللا عز و جل 
واآلية اليت ذكرها الشافعي رمحه اهللا } وقاتلوا املشركني كافة { قال الشيخ رمحه اهللا وكأنه أراد قول اهللا عز و جل 

  النسخ واهللا أعلم  أعم يف

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب  - ١٧٥٢٥
هل يصلح للمسلمني أن يقاتلوا الكفار يف الشهر : أخربين خمرمة بن بكري عن أبيه عن سعيد بن املسيب واستفيت 

  ن بن يسار احلرام فقال سعيد نعم وقال ذلك سليما

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا معاوية بن  - ١٧٥٢٦
سألت سفيان عن قول اهللا يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري قال : عمرو عن أيب إسحاق قال 

   ٧يف الشهر احلرام وغريه  هذا شيء منسوخ وقد مضى وال بأس بالقتال

  باب فرض اهلجرة قال اهللا جل ثناؤه يف الذي يفنت عن دينه قدر على اهلجرة

فلم يهاجر حىت تويف إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفني يف األرض اآلية 
عبد اهللا الشافعي ثنا حممد بن مسلمة الواسطي ثنا عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن  - ١٧٥٢٧

اهللا بن يزيد املقرئ ثنا حيوة ورجل قاال ثنا حممد بن عبد الرمحن بن نوفل األسدي قال قطع على أهل املدينة بعث 
من  أن ناسا: فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة موىل بن عباس فنهاين أشد النهي مث قال أخربين بن عباس رضي اهللا عنهما 

املسلمني كانوا مع املشركني يكثرون سواد املشركني على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيأيت السهم يرمي به 
فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل فأنزل اهللا تعاىل ذكره فيهم إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم قالوا فيم 

تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت  كنتم قالوا كنا مستضعفني يف األرض قالوا أمل
  مصريا رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يزيد املقرئ 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أبو مسلم حدثناه  - ١٧٥٢٨
يب خالد عن قيس بن أيب حازم عن جرير بن عبد اهللا البجلي أن رسول حجاج ثنا محاد عن احلجاج عن إمساعيل بن أ

  من أقام مع املشركني فقد برئت منه الذمة : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا جرير  - ١٧٥٢٩
أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب خبيلة عن جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال عن منصور عن أيب وائل 

وهو يبايع الناس فقلت يا نيب اهللا ابسط يدك حىت أبايعك واشترط علي فأنت أعلم بالشرط مين قال أبايعك على أن 
  تعبد اهللا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتناصح املؤمن وتفارق املشرك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ١٧٥٣٠
بينا حنن باملربد إذ أتى علينا أعرايب : اجلبار ثنا يونس بن بكري عن قرة بن خالد ثنا يزيد بن عبد اهللا بن الشخري قال 

ا كأن هذا ليس من أهل البلد فقال أجل ال هذا كتاب كتبه يل شعث الرأس معه قطعة أدمي أو قطعة جراب فقلن



رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال القوم هات فأخذته فقرأته فإذا فيه بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا كتاب من 
هللا وأقمتم حممد النيب رسول اهللا لبين زهري بن أقيش قال أبو العالء وهم حي من عكل إنكم إن شهدمت أن ال إله إال ا

الصالة وآتيتم الزكاة وفارقتم املشركني وأعطيتم من الغنائم اخلمس وسهم النيب صلى اهللا عليه و سلم والصفي 
إال { باب ما جاء يف عذر املستضعفني قال اهللا جل ثناؤه  ٨ورمبا قال وصفية فأنتم آمنون بأمان اهللا وأمان رسوله 

ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيال فأولئك عسى اهللا أن يعفو عنهم املستضعفني من الرجال والنساء والولدان 
أخربنا أبو زكريا بن أيب  - ١٧٥٣١قال الشافعي رمحه اهللا يقال عسى من اهللا واجب } وكان اهللا عفوا غفورا 

بن أيب إسحاق أنبأ أبو احلسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد اهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي 
  كل عسى يف القرآن فهي واجبة : طلحة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا  - ١٧٥٣٢
إال { تال هذه اآلية : سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن بن أيب مليكة أن بن عباس رضي اهللا عنهما 

قال كنت وأمي ممن عذر اهللا رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن } املستضعفني من الرجال والنساء والولدان 
  حرب 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن  - ١٧٥٣٣
أنا وأمي من املستضعفني كانت أمي من النساء : ت بن عباس رضي اهللا عنهما يقول عبيد اهللا بن أيب يزيد قال مسع

  وأنا من الولدان رواه البخاري عن عبد اهللا بن حممد عن سفيان 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن  - ١٧٥٣٤
ملا اجتمعنا للهجرة : افع عن عبد اهللا بن عمر عن أبيه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال بن إسحاق حدثين ن

اتعدت أنا وعياش بن أيب ربيعة وهشام بن العاص بن وائل وقلنا امليعاد بيننا التناضب من أضاة بين غفار فمن أصبح 
عة وحبس عنا هشام وفنت فافتنت منكم مل يأهتا فقد حبس فليمض صاحباه فأصبحت عنده أنا وعياش بن أيب ربي

املدينة فكنا نقول ما اهللا بقابل من هؤالء توبة قوم عرفوا اهللا وآمنوا به وصدقوا رسوله مث رجعوا عن ذلك لبالء 
أصاهبم من الدنيا وكانوا يقولون ألنفسهم فأنزل اهللا عز و جل فيهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال 

إىل قوله مثوى للمتكربين قال عمر رضي اهللا عنه فكتبتها بيدي كتابا مث بعثت هبا إىل هشام فقال  تقنطوا من رمحة اهللا
هشام بن العاص فلما قدمت علي خرجت هبا إىل ذي طوى فجعلت أصعد هبا وأصوب ألفهمها فقلت اللهم 

لى بعريي فلحقت رسول اهللا فهمنيها وفرقت إمنا أنزلت فينا ملا كنا نقول يف أنفسنا ويقال فينا فرجعت فجلست ع
  صلى اهللا عليه و سلم فقتل هشام شهيدا بأجنادين يف والية أيب بكر رضي اهللا عنه 

وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو العباس ثنا أمحد ثنا يونس عن بن إسحاق حدثين حكيم بن جبري عن سعيد  - ١٧٥٣٥
ة فيمن كان يفنت من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا أنزلت هذه اآلي: بن جبري عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

  عليه و سلم مبكة مث إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا مث جاهدوا وصربوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أيب  - ١٧٥٣٦
أسلم عياش بن أيب ربيعة وهاجر إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم : ورقاء عن بن أيب جنيح عن جماهد قال  إياس ثنا



فجاءه أبو جهل بن هشام وهو أخوه ألمه ورجل آخر معه فقال له إن أمك تناشدك رمحها وحقها أن ترجع إليها 
  فأقبل معهما فربطاه حىت قدما به مكة فكانا يعذبانه 

ا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن عمرو أخربن - ١٧٥٣٧
كان ناس مبكة قد أقروا باإلسالم فلما خرج الناس إىل بدر مل يبق أحد إال أخرجوه فقتل أولئك : عن عكرمة قال 

وساءت مصريا إال { إىل قوله } أنفسهم إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي { الذين اقروا باإلسالم فنزلت فيهم 
حيلة هنوضا إليها وسبيال طريقا } املستضعفني من الرجال والنساء والولدان ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيال 

إىل املدينة فكتب املسلمون الذين كانوا باملدينة إىل من كان مبكة فلما كتب إليهم خرج ناس ممن أقروا باإلسالم 
  } إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان { شركون فأكرهوهم حىت أعطوهم الفتنة فأنزل اهللا عز و جل فيهم فاتبعهم امل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال أنبأ أبو بكر سهل بن أمحد بن زكريا  - ١٧٥٣٨
ن حيىي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة رضي القطان ثنا أمحد بن حممد بن عيسى ثنا أبو نعيم ثنا شيبان ع

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا قال مسع اهللا ملن محده قبل أن يسجد قال اللهم أنج عياش بن أيب ربيعة : اهللا عنه 
أتك على اللهم أنج سلمة بن هشام اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج املستضعفني من املؤمنني اللهم أشدد وط

مضر اللهم اجعل سنني كسين يوسف رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن 
   ٩شيبان 

  باب من خرج من بيته مهاجرا فأدركه املوت يف طريقه

ا أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثن - ١٧٥٣٩
أن رجال من خزاعة كان مبكة فمرض وهو ضمرة بن العيص بن ضمرة بن : هشيم عن أيب بشر عن سعيد بن جبري 

ومن { زنباع فأمر أهله ففرشوا له على سرير فحملوه وانطلقوا به متوجها إىل املدينة فلما كان بالتنعيم مات فنزلت 
د وقع أجره على اهللا وكذلك قاله احلسن وغريه من خيرج من بيته مهاجرا إىل اهللا ورسوله مث يدركه املوت فق

   ١٠} املفسرين 

  باب الرخصة يف اإلقامة بدار الشرك ملن ال خياف الفتنة قال الشافعي رمحه

اهللا ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أذن لقوم مبكة أن يقيموا بعد إسالمهم منهم العباس بن عبد املطلب وغريه 
حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالقة حدثين أيب ثنا بن هليعة  - ١٧٥٤٠ إذ مل خيافوا الفتنة

كان العباس بن عبد املطلب رضي اهللا عنه قد أسلم وأقام على سقايته ومل : عن أيب األسود عن عروة بن الزبري قال 
  يهاجر 

حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس  - ١٧٥٤١
مث إن أبا العاص رجع إىل مكة بعد ما أسلم ومل يشهد مع النيب صلى اهللا عليه و سلم مشهدا : حممد بن إسحاق قال 

إىل الزبري مث قدم املدينة بعد ذلك فتويف يف ذي احلجة من سنة أثنيت عشرة يف خالفة أيب بكر رضي اهللا عنه وأوصى 



بن العوام قال الشافعي رمحه اهللا وكان يأمر جيوشه أن يقولوا ملن أسلم إن هاجرمت فلكم ما للمهاجرين وإن أقمتم 
  فأنتم كأعراب املسلمني وليس خيريهم إال فيما حيل هلم 

و بكر بن أيب شيبة أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا احلسن بن سفيان ثنا أب - ١٧٥٤٢
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال 

إذا بعث أمريا على سرية أو جيش أوصاه يف خاصة نفسه بتقوى اهللا ومبن معه من املسلمني خريا وقال إذا لقيت 
ث خصال أو خالل فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم عدوك من املشركني فادعهم إىل إحدى ثال

إىل اإلسالم فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم مث ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين وأعلمهم أهنم 
أهنم يكونون إن فعلوا ذلك أن هلم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على املهاجرين فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم 

مثل أعراب املسلمني جيري عليهم حكم اهللا الذي كان جيري على املؤمنني وال يكون هلم يف الفيء والغنيمة نصيب 
إال أن جياهدوا مع املسلمني وذكر احلديث رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن وكيع قال الشيخ 

  وقد وردت أخبار يف مثل هذا املعىن 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن إسحاق السوسي قاال ثنا أبو العباس حممد  - ١٧٥٤٣
بن يعقوب أنبا العباس بن الوليد البريويت أنبأ أيب أخربين األوزاعي ثنا الزهري حدثين عطاء بن يزيد الليثي حدثين أبو 

صلى اهللا عليه و سلم فسأله عن اهلجرة فقال إن اهلجرة شأهنا أن أعرابيا أتى النيب : سعيد اخلدري رضي اهللا عنه 
شديد فهل لك إبل قال نعم قال فهل متنح منها قال نعم قال فهل حتلبها يوم وردها قال نعم قال فاعمل من وراء 

  البحار فإن اهللا لن يترك من عملك شيئا أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث األوزاعي 

ا أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا أبو أمحد حممد أخربن - ١٧٥٤٤
بن عبد الوهاب أنبأ سريج بن النعمان أبو احلسني ثنا فليح يعين بن سليمان عن هالل بن علي عن عطاء بن يسار 

من آمن باهللا ورسوله وأقام الصالة وصام : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
رمضان كان على اهللا أن يدخله اجلنة هاجر يف سبيل اهللا أو حبس يف أرضه اليت ولد فيها قالوا يا رسول اهللا أفال 

تنىبء الناس بذلك قال إن يف اجلنة مائة درجة أعدها للمجاهدين يف سبيله ما بني كل درجتني كما بني السماء 
سألتم اهللا فاسألوه الفردوس فإنه أوسط اجلنة وأعلى اجلنة وفوقه عرش اهللا ومنه تفجر أهنار اجلنة رواه  واألرض فإذا

  البخاري يف الصحيح عن حيىي بن صاحل عن ولده فليح 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو مسلم ثنا علي بن عبد اهللا ثنا جرير ح وأنبأ  - ١٧٥٤٥
احلسن العالء بن حممد بن أيب سعيد اإلسفرائيين هبا أنبأ أبو سهل بشر بن أمحد ثنا إبراهيم بن علي الذهلي ثنا  أبو

قال رسول اهللا صلى : حيىي بن حيىي أنبأ جرير عن منصور عن جماهد عن طاوس عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 
ونية وإذا استنفرمت فانفروا رواه البخاري يف الصحيح عن اهللا عليه و سلم يوم الفتح فتح مكة ال هجرة ولكن جهاد 

علي بن املديين وعثمان بن أيب شيبة عن جرير ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي وقوله صلى اهللا عليه و سلم ال هجرة 
 يعين واهللا أعلم ال هجرة وجوبا على من أسلم من أهل مكة بعد فتحها فإهنا قد صارت دار إسالم وأمن فال خياف

  أحد فيها أن يفنت عن دينه وكذلك غري مكة إذا صار يف معناها بعد الفتح يف األمن 



ويف مثل ذلك ورد ما أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا األسفاطي العباس بن الفضل  - ١٧٥٤٦
د بن النضر اجلارودي أنبأ بشر بن آدم ثنا سويد ح وأنبا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حمم

جئت : وسويد بن سعيد ثنا علي بن مسهر عن عاصم عن أيب عثمان قال أخربين جماشع بن مسعود السلمي قال 
بأخي أيب معبد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد الفتح فقلت يا رسول اهللا بايعه على اهلجرة قال قد مضت 

رسول اهللا فعلى أي شيء تبايعه قال على اإلسالم واجلهاد واخلري فبايعه قال أبو عثمان اهلجرة ألهلها فقلت يا 
فلقيت أبا معبد فأخربته بقول جماشع فقال صدق رواه مسلم يف الصحيح عن سويد بن سعيد وأخرجه البخاري من 

  وجه آخر عن عاصم األحول 

بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو  أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن - ١٧٥٤٧
الربيع سليمان بن داود ثنا فليح بن سليمان عن الزهري عن عمر بن عبد الرمحن بن أمية أن أباه أخربه عن يعلى بن 

جئت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثاين يوم الفتح فقلت يا رسول اهللا بايع أيب على : منية رضي اهللا عنه قال 
  جرة قال بل أبايعه على اجلهاد وقد انقطعت اهلجرة يوم الفتح كذا وجدته وإمنا هو عمرو بن عبد الرمحن اهل

أخربناه أبو احلسني بن الفضل القطان ثنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن أيب مرمي  - ١٧٥٤٨
ل أخربين عمرو بن عبد الرمحن بن أمية بن يعلى أن أنبأ حيىي بن أيوب حدثين عقيل بن خالد عن بن شهاب أخربه قا

كلمت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأيب أمية يوم الفتح فقلت يا رسول اهللا بايع أيب : أباه أخربه أن يعلى قال 
على اهلجرة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بل أبايعه على اجلهاد فقد انقطعت اهلجرة ورواه عمرو بن 

  ارث عن بن شهاب فقال عمر بن عبد الرمحن بن أمية بن أخي يعلى احل

حدثنا أبو احلسن علي بن عبد اهللا اخلسروجردي أنبأ أبو بكر أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي أخربين عبد  - ١٧٥٤٩
اهللا بن صاحل حدثين بن كاسب حدثين سفيان عن عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن بن عباس 

قيل لصفوان بن أمية وهو بأعلى مكة إنه ال دين ملن مل يهاجر فقال ال أصل إىل بييت حىت أقدم : ي اهللا عنهما قال رض
املدينة فقدم املدينة فنزل على العباس بن عبد املطلب مث أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ما جاء بك يا أبا وهب 

يب صلى اهللا عليه و سلم ارجع أبا وهب إىل أباطح مكة فقروا على ملتكم قال قيل إنه ال دين ملن مل يهاجر فقال الن
  فقد انقطعت اهلجرة ولكن جهاد ونية وإن استنفرمت فانفروا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عثمان بن حيىي اآلدمي ثنا حممد بن ماهان ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا  - ١٧٥٥٠
يا رسول اهللا إن ناسا يقولون ليس : ل مسع جبري بن مطعم رضي اهللا عنه قال قلت شعبة عن النعمان بن سامل عن رج

  لنا أجور مبكة قال ليأتينكم أجوركم ولو كنتم يف جحر ثعلب 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أبو األزهر ثنا فديك بن سليمان ثنا  - ١٧٥٥١
يا : صاحل بن بشري بن فديك قال جاء فديك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال األوزاعي عن الزهري عن 

رسول اهللا إهنم يزعمون أن من مل يهاجر هلك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا فديك أقم الصالة وآت 
  الزكاة واهجر السوء واسكن من أرض قومك حيث شئت قال وأظن أنه قال تكن مهاجرا 



وأخربنا أبو طاهر أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو األزهر ثنا إسحاق بن عيسى ثنا حيىي بن محزة عن حممد  - ١٧٥٥٢
حنوه ليس يف حديث : بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن صاحل بن بشري بن فديك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  الزبيدي تكن مهاجرا 

أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد ثنا حيىي بن عمري ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا - ١٧٥٥٣
يا : املقربي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أناس من أهل البدو فقالوا 

رسول اهللا صلى اهللا عليه رسول اهللا قدم علينا أناس من قراباتنا فزعموا أنه ال ينفع عمل دون اهلجرة واجلهاد فقال 
  و سلم حيث ما كنتم فأحسنوا عبادة اهللا وأبشروا باجلنة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٧٥٥٤
رضي اهللا عنها مع عبيد بن جاء عائشة أم املؤمنني : إبراهيم بن مرزوق ثنا روح عن بن جريج أخربين عطاء أنه 

عمري وكانت جماورة قال فقال عبيد أي هنتاه أسألك عن اهلجرة قالت ال هجرة بعد الفتح إمنا كانت اهلجرة قبل 
الفتح حيث يهاجر الرجل بدينه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأما حني كان الفتح حيث شاء الرجل عبد اهللا ال 

  مينع 

د اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا حمبوب أخربنا أبو عب - ١٧٥٥٥
زرت عائشة رضي اهللا عنها مع عبيد بن عمري فسألتها عن : بن موسى أنبأ أبو إسحاق عن األوزاعي عن عطاء قال 

رون بدينهم إىل رسول اهللا صلى اهللا اهلجرة قالت ال هجرة اليوم إمنا كانت اهلجرة إىل اهللا ورسوله وكان املؤمنون يف
عليه و سلم من أن يفتنوا فقد أفشى اهللا اإلسالم فحيث ما شاء رجل عبد ربه ولكن جهاد ونية أخرجه البخاري يف 
الصحيح من حديث األوزاعي وبن جريج وروينا عن بن عمر معىن هذا وكل ذلك يرجع إىل انقطاع اهلجرة وجوبا 

الد بعد ما صارت دار أمن وإسالم فأما دار حرب أسلم فيها من خياف الفتنة على دينه عن أهل مكة وغريها من الب
  وله ما يبلغه إىل دار اإلسالم فعليه أن يهاجر 

ويف مثل ذلك أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا إبراهيم بن موسى  - ١٧٥٥٦
د الرمحن بن أيب عوف عن أيب هند عن معاوية رضي اهللا عنه قال مسعت رسول الرازي أنبأ عيسى عن حريز عن عب

  ال تنقطع اهلجرة حىت تنقطع التوبة وال تنقطع التوبة حىت تطلع الشمس من مغرهبا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

عباس حممد بن يعقوب ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو ال - ١٧٥٥٧
العباس بن حممد ثنا احلكم بن موسى ثنا حيىي بن محزة قاضي دمشق عن عطاء اخلرساين عن بن حمرييز عن عبد اهللا 

أنه قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أناس من أصحابه فلما نزلوا : بن السعدي من بين مالك بن حسل 
ي حاجتنا مث تدخل وكان أصغر القوم فقضى هلم حاجتهم مث قالوا له ادخل فلما قالوا احفظ لنا ركابنا حىت نقض

دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال حاجتك قال حاجيت أن ختربين أنقطعت اهلجرة قال حاجتك من خري 
   ١١حوائجهم ال تنقطع اهلجرة ما قوتل العدو 

  باب من كره أن ميوت باألرض اليت هاجر منها



أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا أمحد بن حازم بن أيب  - ١٧٥٥٨
غرزة ثنا عبد اهللا هو أبو نعيم عن سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن مالك رضي 

كره أن ميوت باألرض اليت هاجر منها فقلت يا جاءين النيب صلى اهللا عليه و سلم يعودين وكان ي: اهللا عنه قال 
رسول اهللا أوصي مبايل كله قال ال قلت فالشطر قال ال قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثري إنك أن تدع ورثتك 

أغنياء خري هلم من أن تدعهم عالة يتكففون الناس بأيديهم وإنك مهما أنفقت من نفقة فإهنا صدقة حىت اللقمة 
  امرأتك ولعل اهللا أن يرفعك فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون ترفعها إىل يف 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عمرو عثمان بن أمحد السماك ثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل ثنا أبو  - ١٧٥٥٩
باألرض  بإسناده ومعناه إال أنه قال يعودين وأنا مريض مبكة وهو يكره أن ميوت: نعيم ثنا سفيان بن سعيد فذكره 

اليت هاجر منها فقال يرمحك اهللا بن عفراء مث ذكره رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم وأخرجه مسلم من وجه 
  آخر عن سفيان 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو  - ١٧٥٦٠
: ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد بن أيب وقاص أن أباه أخربه أنه  حيىي زكريا بن حيىي بن أسد

مرض عام الفتح مرضا أشفى منه على املوت فأتاه النيب صلى اهللا عليه و سلم يعوده وهو مبكة فذكر احلديث قال 
 إال ازددت به رفعة قلت يا رسول اهللا اخلف عن هجريت قال إنك لن ختلف بعدي فتعمل عمال تريد به وجه اهللا

ودرجة ولعلك أن ختلف حىت ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض ألصحايب هجرهتم وال تردهم على 
  أعقاهبم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له أن مات مبكة 

ثنا سفيان وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين علي بن حممد بن سختويه ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي  - ١٧٥٦١
يرثي له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن مات مبكة قال سفيان : ثنا الزهري فذكره بإسناده ومعناه إال أنه قال 

وسعد بن خولة رجل من بين عامر بن لؤي رواه البخاري يف الصحيح عن احلميدي ورواه مسلم عن قتيبة وغريه 
  عن سفيان 

ثنا أبو احلسن بن منصور ثنا هارون بن يوسف ثنا بن أيب عمر ثنا عبد  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ - ١٧٥٦٢
الوهاب الثقفي عن أيوب السختياين عن عمرو بن سعيد عن محيد بن عبد الرمحن احلمريي عن ثالثة من ولد سعد 

ال قد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل على سعد يعوده مبكة فبكى فقال ما يبكيك ق: كلهم حيدثه عن أبيه 
خشيت أن أموت باألرض اليت هاجرت منها كما مات سعد بن خولة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اللهم اشف 

  سعدا اللهم اشف سعدا ثالث مرار وذكر احلديث رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر 

مد بن عيسى ثنا عفان ثنا أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا أمحد بن حم - ١٧٥٦٣
أن رسول اهللا : وهيب ثنا عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن عمرو بن عبد القارىء عن أبيه عن جده عمرو القارىء 

صلى اهللا عليه و سلم قدم فخلف سعدا مريضا حيث خرج إىل حنني فلما قدم من اجلعرانة معتمرا دخل عليه وهو 
 عليه و سلم إن يل ماال وإين أورث كاللة فأوصي مبايل أو أتصدق به قال ال وجع مغلوب فقال لرسول اهللا صلى اهللا

قال فأتصدق بثلثه قال ال قال فأوصي بشطره قال ال قال فأتصدق بثلثه قال نعم وذاك كثري قال أي رسول اهللا 



ام وينتفع بك أصيب بالدار اليت خرجت منها مهاجرا قال إين ألرجو أن يرفعك اهللا عز و جل وأن يكاد بك أقو
آخرون يا عمرو بن القارىء إن مات سعد بعدي فههنا أدفنه حنو طريق املدينة وأشار بيده هكذا هذه الرواية توافق 

رواية سفيان يف أن ذلك كان عام الفتح وسائر الرواة عن الزهري قالوا فيه عام حجة الوداع واختلف يف هذه 
  لقارىء الرواية على بن خثيم يف اسم حفدة عمرو بن ا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو حيىي زكريا  - ١٧٥٦٤
خلف النيب صلى اهللا عليه و سلم على سعد : بن حيىي ثنا سفيان عن إمساعيل بن حممد عن عبد الرمحن األعرج قال 

  رجال فقال إن مات فال تدفنوه هبا 

وأخربنا أبو عبد اهللا وأبو بكر قاال ثنا أبو العباس ثنا أبو حيىي ثنا سفيان عن حممد بن قيس عن أيب بردة  - ١٧٥٦٥
قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيكره للرجل أن ميوت باألرض اليت هاجر منها قال نعم هذا مرسل : قال 

  فكذلك ما قبله 

أبو علي احلسني بن علي احلافظ ثنا احلسني بن أمحد بن حفص  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ - ١٧٥٦٦
بنيسابور ثنا علي بن خشرم ثنا سفيان عن حممد بن قيس األسدي عن أيب بردة بن أيب موسى األشعري عن سعد بن 

  مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يكره للرجل أن ميوت باألرض اليت يهاجر منها : أيب وقاص رضي اهللا عنه قال 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد  - ١٧٥٦٧
بن أيب بكر ثنا يزيد بن عبد اهللا البيسري عن عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند عن أبيه عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال 

قال اللهم ال جتعل منايانا فيها حىت خترجنا منها تابعه وكيع كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا دخل مكة : 
  عن عبد اهللا بن سعيد 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو أمحد القاسم بن أيب صاحل اهلمذاين ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا  - ١٧٥٦٨
امل بن عبد اهللا عن بن إمساعيل بن أيب أويس حدثين أخي عن سليمان عن حممد بن أيب عتيق عن بن شهاب عن س

إمنا الناس كإبل مائة ال تكاد جتد فيها : عمر رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
راحلة قال بن شهاب وكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول يا معشر املهاجرين ال تتخذوا األموال مبكة 

   ١٢ند ماله وأعدوها لدار هجرتكم فإن قلب الرجل ع

  باب ما جاء يف التعرب بعد اهلجرة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين عمرو  - ١٧٥٦٩
بن حممد الناقد ثنا حيىي بن عيسى الرملي عن األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق قال قال عبد اهللا رضي اهللا 

آكل الربا ومؤكله وشاهداه إذا علماه والوامشة واملؤتشمة والوي الصدقة واملرتد أعرابيا بعد اهلجرة ملعونون : عنه 
على لسان حممد صلى اهللا عليه و سلم تفرد به حيىي بن عيسى هكذا ورواه الثوري وغريه عن األعمش عن عبد اهللا 

   ١٣بن مرة بن احلارث 



  فتنة وما يف معناهاباب ما جاء يف الرخصة فيه يف ال

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد الثقفي  - ١٧٥٧٠
أنه دخل على احلجاج فقال : وداود بن خمراق الفريايب قاال ثنا إمساعيل عن يزيد بن أيب عبيد عن سلمة بن األكوع 

قبيك تعربت قال أحدمها بعد اهلجرة قال ال ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا بن األكوع ارتددت على ع
  أذن يل يف البدو أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسني حممد بن يعقوب أنبأ أبو العباس حممد بن إسحاق ثنا  - ١٧٥٧١
ملا قتل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه خرج سلمة إىل الربذة : نا حامت عن يزيد بن أيب عبيد قال قتيبة بن سعيد ث

   ١٤وتزوج هناك امرأة وولد له أوالد فلم يزل هناك حىت قبل أن ميوت فنزل يعين املدينة رواه البخاري عن قتيبة 

  كم وعسىباب أصل فرض اجلهاد قال اهللا جل ثناؤه كتب عليكم القتال وهو كره ل

أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم وعسى أن حتبوا شيئا وهو شر لكم مع ما ذكر فيه فرض اجلهاد من سائر اآليات يف 
أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن أمحد األصبهاين ثنا يونس بن  - ١٧٥٧٢القرآن 

عن مطرف بن عبد اهللا بن الشخري عن عياض بن محار اجملاشعي أن  حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا هشام عن قتادة
أال إن ريب أو إن ريب أمرين أن أعلمكم ما جهلتم مما علمين : نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ذات يوم يف خطبته 

غسله املاء تقرأه يومي هذا فذكر احلديث قال فقال يا حممد إمنا بعثتك ألبتليك وابتلي بك وأنزلت عليك كتابا ال ي
نائما ويقظان وإن اهللا أمرين أن أحرق قريشا فقلت رب إذا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة فقال استخرجهم كما 

أخرجوك وأغزهم نغزك وأنفق فننفق عليك وابعث جيشا نبعث مخسة أمثاله وقاتل مبن أطاعك من عصاك وذكر 
  قتادة احلديث أخرجه مسلم من حديث هشام الدستوائي وغريه عن 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عباس بن عبد اهللا ثنا  - ١٧٥٧٣
أبو املغرية ثنا صفوان ثنا أبو زياد حيىي بن عبيد الغساين عن يزيد بن قطيب عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أنه كان 

ليه و سلم إىل اليمن فقال لعلك أن متر بقربي ومسجدي قد بعثتك إىل قوم بعثين رسول اهللا صلى اهللا ع: يقول 
رقيقة قلوهبم يقاتلونك على احلق مرتني فقاتل مبن أطاعك منهم من عصاك مث يغدون إىل اإلسالم حىت تبادر املرأة 

  زوجها والولد والده واألخ أخاه فأنزل بني احليني السكون والسكاسك 

هر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أبو األزهر ثنا عبد اهللا بن جعفر الرقي أخربنا أبو طا - ١٧٥٧٤
ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أمحد بن سلمان إمالء ببغداد ثنا هالل بن العالء ثنا عبد اهللا بن جعفر الرقي ثنا 

أبو املثىن العبدي قال مسعت بن اخلصاصية رضي اهللا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة عن جبلة بن سحيم ثنا 
أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألبايعه على اإلسالم فاشترط علي أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن : عنه يقول 

حممدا عبده ورسوله وتصلي اخلمس وتصوم رمضان وتؤدي الزكاة وحتج البيت وجتاهد يف سبيل اهللا قال قلت يا 
ل اهللا أما اثنتان فال أطيقهما أما الزكاة فما يل إال عشر ذود هن رسل أهلي ومحولتهم وأما اجلهاد فيزعمون أنه رسو

من وىل فقد باء بغضب من اهللا فأخاف إذا حضرين قتال كرهت املوت وخشعت نفسي قال فقبض رسول اهللا صلى 



تدخل اجلنة قال مث قلت يا رسول اهللا أبايعك فبايعين اهللا عليه و سلم يده مث حركها مث قال ال صدقة وال جهاد فبم 
  عليهن كلهن لفظ حديث أيب عبد اهللا 

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب طاهر الدقاق ببغداد أنبأ أمحد بن سلمان ثنا إبراهيم بن اهليثم  - ١٧٥٧٥
عن ميمون بن أيب شبيب عن معاذ بن جبل  البلدي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شيبان ثنا منصور عن احلكم بن عتيبة

يا رسول اهللا أال حتدثين بعمل أدخل به اجلنة قال إن شئت أنبأتك برأس األمر وعموده : رضي اهللا عنه قال قلت 
  وذروة سنامه أما رأس األمر فاإلسالم من أسلم سلم وأما عموده فالصالة وأما ذروة سنامه فاجلهاد وذكر احلديث 

أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس  أخربنا - ١٧٥٧٦
العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد عن محيد عن أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى 

  كم جاهدوا يعين املشركني بأموالكم وأنفسكم وألسنت: اهللا عليه و سلم قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٧٥٧٧
حممد بن إسحاق الصغاين أنبأ معاوية بن عمرو عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن عياش عن سليمان بن موسى عن 

عليكم : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مكحول عن أيب أمامة عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه 
باجلهاد يف سبيل اهللا فإنه باب من أبواب اجلنة يذهب اهللا به الغم واهلم وزاد فيه غريه أنه قال وجاهدوا يف اهللا 

القريب والبعيد وأقيموا حدود اهللا يف القريب والبعيد وال يأخذكم يف اهللا لومة الئم قال الشيخ وروي ذلك عن 
  حلارث بن معاوية الكندي عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه ا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسن بن حليم املروزي أنبأ أبو املوجه أنبأ عبدان أنبأ عبد اهللا عن  - ١٧٥٧٨
اهللا عنه جلسنا إىل املقداد بن األسود رضي : صفوان بن عمرو أخربين عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه قال 

بدمشق وهو على تابوت ما به عنه فضل فقال له رجل لو قعدت العام عن الغزو قال أتت علينا البحوث يعين سورة 
  فال أجدين إال خفيفا } انفروا خفافا وثقاال { التوبة قال اهللا تبارك وتعاىل 

بن إسحاق الصغاين ثنا عفان حدثين أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد  - ١٧٥٧٩
أن أبا طلحة رضي اهللا عنه قرأ هذه اآلية انفروا : محاد بن سلمة ثنا علي بن زيد وثابت عن أنس رضي اهللا عنه 

خفافا وثقاال قال أرى ربنا يستنفرنا شيوخا وشبابا جهزوين أي بين جهزوين فقال بنوه قد شهدت مع رسول اهللا 
يب بكر وعمر رضي اهللا عنهما فنحن نغزو فقال جهزوين فركب البحر فمات فلم جيدوا له صلى اهللا عليه و سلم وأ

   ١٥جزيرة إال بعد سبعة أيام فقرب هبا ومل يتغري 

  باب من ال جيب عليه اجلهاد

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا حممد بن  - ١٧٥٨٠
:  أنبأ سفيان الثوري عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها قالت كثري



أستأذنت النيب صلى اهللا عليه و سلم يف اجلهاد فقال جهادكن أو حسبكن احلج رواه البخاري يف الصحيح عن 
  حممد بن كثري 

ن علي العلوي وأبو القاسم عبد الواحد بن حممد بن إسحاق أخربنا أبو القاسم زيد بن جعفر بن حممد ب - ١٧٥٨١
النجار املقرئ بالكوفة قاال أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين أنبا إبراهيم بن إسحاق القاضي ثنا قبيصة 

اهللا عن سفيان عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها عن النيب صلى 
  استأذنته يف اجلهاد فقال حسبكن احلج أو جهادكن احلج : عليه و سلم قالت 

أخربنا أبو القاسم بن أيب هاشم العلوي وأبو القاسم بن النجار املقرئ قاال أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا  - ١٧٥٨٢
: ؤمنني رضي اهللا عنها إبراهيم بن إسحاق ثنا قبيصة عن سفيان عن حبيب عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم امل

  بنحو هذا رواه البخاري يف الصحيح عن قبيصة باإلسنادين مجيعا 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين حممود الواسطي لفظه  - ١٧٥٨٣
عن عائشة أم املؤمنني واحلسن بن سفيان قاال ثنا وهب أنبأ خالد عن حبيب بن أيب عمرة عن عائشة بنت طلحة 

يا رسول اهللا نرى اجلهاد أفضل العمل أفال جناهد معك قال ال ولكن أفضل اجلهاد حج : رضي اهللا عنها قالت قلنا 
  مربور وكانت عائشة خالتها رواه البخاري يف الصحيح عن عبد الرمحن بن املبارك عن خالد بن عبد اهللا 

أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ قبيصة ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا - ١٧٥٨٤
يا رسول اهللا أيغزو الرجال وال نغزو : سفيان عن بن أيب جنيح عن جماهد عن أم سلمة رضي اهللا عنها أهنا قالت 

  فنستشهد وإمنا لنا نصف املرياث فأنزل اهللا تعاىل وال تتمنوا ما فضل اهللا به بعضكم على بعض 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن عبد اهللا بن قريش أنا احلسن بن سفيان ثنا حممد بن عبد اهللا  - ١٧٥٨٥
عرضين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم : بن منري ثنا أيب ثنا عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال 

 وعرضين يوم اخلندق وأنا بن مخس عشرة سنة فأجازين قال نافع أحد يف القتال وأنا بن أربع عشرة فلم جيزين
فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هبذا احلديث فقال إن هذا حلد بني الصغري والكبري 

وكتب إىل عماله أن يفرضوا ملن كان بن مخس عشرة سنة وما كان دون ذلك فاجعلوه يف العيال رواه مسلم يف 
  يح عن حممد بن عبد اهللا بن منري وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عبيد اهللا بن عمر الصح

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عمرو بن  - ١٧٥٨٦
قطان ثنا إمساعيل بن إسحاق مرزوق أنبأ شعبة أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو سهل بن زياد ال

عرضت يوم اخلندق أنا : القاضي ثنا مسدد ثنا محاد بن زيد عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال 
  ورافع بن خديج على النيب صلى اهللا عليه و سلم أنا وهو ابنا مخس عشرة سنة فقبلنا 

صاحل بن هانئ ثنا احلسن بن حممد بن زياد القباين ثنا أبو  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين حممد بن - ١٧٥٨٧
بكر بن أيب عتاب األعني ثنا منصور بن سلمة أبو سلمة اخلزاعي ثنا عثمان بن عبد اهللا بن زيد بن جارية األنصاري 



اسا يوم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استصغر ن: ثنا عمي عمرو بن زيد بن جارية حدثين أيب زيد بن جارية 
أحد منهم زيد بن جارية يعين نفسه والرباء بن عازب وزيد بن أرقم وسعد أبو سعيد اخلدري وعبد اهللا بن عمر 

  وذكر جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهم كذا يف كتايب عثمان بن عبد اهللا ورأيته يف موضع آخر بن عبيد اهللا 

حممد بن حممد بن احلسن أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا إبراهيم أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن  - ١٧٥٨٨
: بن عبد اهللا اهلروي ثنا هشيم ثنا عبد احلميد بن جعفر األنصاري عن أبيه عن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال 

األنصار أتت يب أمي فقدمت املدينة فخطبها الناس فقالت ال أتزوج إال برجل يكفل يل هذا اليتيم فتزوجها رجل من 
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعرض غلمان األنصار يف كل عام فيلحق من أدرك منهم قال وعرضت عاما 

فأحلق غالما وردين فقلت يا رسول اهللا لقد أحلقته ورددتين ولو صارعته لصرعته قال فصارعه فصارعته فصرعته 
  فأحلقين 

بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو - ١٧٥٨٩
الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ حامت يعين بن إمساعيل عن جعفر بن حممد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن جندة 

ورية إن ناسا يقولون إن بن عباس يكاتب احلر: كتب إىل بن عباس يسأله عن خالل فقال بن عباس رضي اهللا عنه 
ولوال أين أخاف أن أكتم علما مل أكتب إليه فكتب جندة إليه أما بعد فأخربين هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم يغزو بالنساء وهل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يضرب هلن بسهم وهل كان يقتل الصبيان ومىت 
إنك كتبت تسألين هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و  ينقضي يتم اليتيم وعن اخلمس ملن هو فكتب إليه بن عباس

سلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو هبن يداوين املرضى وحيذين من الغنيمة وأما السهم فلم يضرب هلن بسهم وأن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يقتل الولدان فال تقتلهم إال أن تكون تعلم منهم ما علم اخلضر من الصيب الذي 

تل فتميز بني املؤمن والكافر فتقتل الكافر وتدع املؤمن وكتبت مىت ينقضي يتم اليتيم ولعمري إن الرجل لتنبت ق
حليته وإنه لضعيف األخذ ضعيف اإلعطاء فإذا أخذ لنفسه من صاحل ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم وكتبت 

فصربنا عليه رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن  تسألين عن اخلمس وإنا كنا نقول هو لنا فأىب ذلك علينا قومنا
أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن حامت بن إمساعيل وروينا يف حديث قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز عن بن عباس 
رضي اهللا عنهما يف هذا احلديث وأما النساء والعبيد فلم يكن هلم شيء معلوم إذا حضروا البأس ولكن حيذون من 

  وم غنائم الق

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن حممد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا حمبوب بن  - ١٧٥٩٠
موسى األنطاكي أنبأ أبو إسحاق الفزاري عن بن جريج أخربين عبد اهللا بن أيب أمية عن احلارث بن عبد اهللا بن أيب 

 بعض مغازيه فمر بأناس من مزينة فاتبعه عبد المرأة منهم فلما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يف: ربيعة 
كان يف بعض الطريق سلم عليه قال فالن قال نعم قال ما شأنك قال أجاهد معك قال أذنت لك سيدتك قال ال 
 قال ارجع إليها فإن مثلك مثل عبد ال يصلي إن مت قبل أن ترجع إليها فاقرأ عليها السالم فرجع إليها فأخربها

   ١٦اخلرب فقالت اهللا هو أمر أن تقرأ علي السالم قال نعم قالت ارجع فجاهد معه 

  باب من اعتذر بالضعف واملرض والزمانة والعذر يف ترك اجلهاد قال اهللا



ليس على الضعفاء وال على املرضى وال على الذين ال جيدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا { تبارك وتعاىل يف اجلهاد 
أخربنا أبو احلسني  - ١٧٥٩١إىل آخر اآليات الثالث } ما على احملسنني من سبيل واهللا غفور رحيم هللا ورسوله 

بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا أبو األحوص حممد بن اهليثم بن محاد ثنا حيىي بن عبد اهللا بن 
ل عن يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد عن حممد بن بكري حدثين الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هال

جهاد الكبري والضعيف : إبراهيم عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  واملرأة احلج والعمرة 

سعيد ثنا حفص  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه ثنا عثمان بن - ١٧٥٩٢
ال يستوي القاعدون { ملا نزلت : بن عمر أبو عمر الضرير ثنا شعبة عن أيب إسحاق عن الرباء رضي اهللا عنه قال 

واجملاهدون يف سبيل اهللا اآلية أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زيدا فكتبها فجاء بن أم مكتوم } من املؤمنني 
رواه البخاري يف } غري أويل الضرر {  عليه و سلم فأنزل اهللا عز و جل فشكا ضرارته إىل رسول اهللا صلى اهللا

  الصحيح عن حفص بن عمر وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن حيىي احللواين ثنا  - ١٧٥٩٣
هللا احلافظ أنبأ أبو النضر حممد بن يوسف الفقيه ثنا عثمان بن سعيد ثنا حفص إبراهيم بن محزة ح وأخربنا أبو عبد ا

ال يستوي القاعدون { ملا نزلت : بن عمر أبو عمر الضرير ثنا شعبة عن أيب إسحاق عن الرباء رضي اهللا عنه قال 
عليه و سلم زيدا فكتبها فجاء اآلية أمر رسول اهللا صلى اهللا } من املؤمنني غري أويل الضرر واجملاهدون يف سبيل اهللا 

رواه } غري أويل الضرر { إىل بن أم مكتوم فشكا ضرارته إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأنزل اهللا عز و جل 
  البخاري يف الصحيح عن حفص بن عمر وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة 

عبيد الصفار ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن  - ١٧٥٩٤
حممد بن عبد احلكم القنطري ثنا إبراهيم بن محزة ثنا إبراهيم بن سعد عن صاحل بن كيسان عن الزهري عن سهل 

دخلت املسجد فإذا مروان بن احلكم جالس فجلست إليه فقال حدثين زيد : بن سعد الساعدي رضي اهللا عنه قال 
ال يستوي القاعدون من املؤمنني {  عنه قال كنت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنزلت بن ثابت رضي اهللا

قال فجاء بن أم مكتوم وأنا أكتبها فقال يا رسول اهللا قد ترى ما بعيين من الضرر ولو } واجملاهدون يف سبيل اهللا 
 عليه و سلم على فخذي حىت مهت أن أستطيع اجلهاد جلاهدت قال زيد بن ثابت فثقلت فخذ رسول اهللا صلى اهللا

لفظ حديث } ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر واجملاهدون { ترضها مث سري عنه فقال يل اكتب 
  القنطري رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس وغريه عن إبراهيم 
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لكربى: كتاب  لبيهقي ا   سنن ا
البيهقي : املؤلف  بكر  و  أب بن موسى  بن علي  بن احلسني   أمحد 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك حدثين سعيد  - ١٧٥٩٥
أن : بن زيد بن ثابت حدثه عن أبيه  بن احلكم بن أيب مرمي ثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد حدثين أبو الزناد أن خارجة

السكينة غشيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال زيد وأنا إىل جنبه فوقعت فخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
؟ ؟ { سلم على فخذي فما وجدت شيئا أثقل من فخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث سري عنه فقال اكتب 

اآلية كلها قال زيد } منني غري أويل الضرر واجملاهدون يف سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهم ال يستوي القاعدون من املؤ
فكتبت ذلك يف كتف فقال بن أم مكتوم وكان رجال أعمى حني مسع فضيلة اجملاهدين على القاعدين فقال يا رسول 

ما هو إال أن قضى كالمه فغشيت اهللا كيف مبن ال يستطيع اجلهاد مع املؤمنني قال فما قضى بن أم مكتوم كالمه أو 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم السكينة فوقعت فخذه على فخذي فوجدت من ثقلها املرة مثلما وجدت من ثقلها 

} ال يستوي القاعدون من املؤمنني { يف املرة األوىل مث سري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال اقرأ فقرأت 
  قال زيد فأحلقتها وكان ملحقها عند صدع يف الكتف } غري أويل الضرر {  عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  - ١٧٥٩٦
عباس رضي اهللا عنهما عن سألت بن : مرزوق ثنا يعقوب بن إسحاق احلضرمي عن أيب عقيل عن أيب نضرة قال 

قال هم أولو الضرر قوم كانوا على عهد } ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر { قول اهللا عز و جل 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يغزون معه كانت حتبسهم أوجاع وأمراض وآخرون أصحاء فكان املرضى أعذر 

  من األصحاء 

د اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد أخربنا أبو عب - ١٧٥٩٧
اجلبار ثنا أبو معاوية ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ 

يف بعض : ه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبو معاوية عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر رضي اهللا عن
أسفاره إن باملدينة لرجاال ما سرنا مسريا وال قطعنا واديا إال كانوا معنا فيه حبسهم املرض لفظ حديث أمحد رواه 

  مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

نا موسى بن إمساعيل ثنا محاد عن محيد وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ث - ١٧٥٩٨
لقد تركتم باملدينة أقواما ما سرمت : عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

مسريا وال أنفقتم من نفقة وال قطعتم من واد إال وهم معكم فيه قالوا يا رسول اهللا وكيف يكونون معنا وهم باملدينة 
م العذر أخرجه البخاري يف الصحيح من حديث زهري ومحاد بن زيد عن محيد عن أنس مث قال وقال قال حبسه

  موسى عن محاد يعين بن سلمة عن محيد عن موسى بن أنس عن أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حنوه 

ن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد ب - ١٧٥٩٩
كان عمرو بن اجلموح أعرج : عن بن إسحاق قال حدثين والدي إسحاق بن يسار عن أشياخ من بين سلمة قالوا 



شديد العرج وكان له أربعة بنون شباب يغزون مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا غزا فلما أراد رسول اهللا 
أحد قال له بنوه إن اهللا عز و جل قد جعل لك رخصة فلو قعدت فنحن نكفيك  صلى اهللا عليه و سلم يتوجه إىل

فقد وضع اهللا عنك اجلهاد فأتى عمرو بن اجلموح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إن بين هؤالء 
اهللا صلى اهللا عليه و مينعون أن أخرج معك واهللا إين ألرجو أن استشهد فأطأ بعرجيت هذه يف اجلنة فقال له رسول 

سلم أما أنت فقد وضع اهللا عنك اجلهاد وقال لبنيه وما عليكم أن تدعوه لعل اهللا يرزقه الشهادة فخرج مع رسول 
باب الرجل ال جيد ما ينفق قال اهللا عز و جل وال على الذين ال  ١٧اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقتل يوم أحد شهيدا 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف  - ١٧٦٠٠جيدون ما ينفقون حرج 
ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي اهللا عنه قال فقال رسول اهللا صلى اهللا 

تغزو يف سبيل اهللا ولكن ال أجد والذي نفسي بيده لوال أن أشق على املؤمنني ما قعدت خلف سرية : عليه و سلم 
سعة فأمحلهم وال جيدون سعة فيتبعوين وال تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن 

  رافع عن عبد الرزاق 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا حممد بن عبيد اهللا ثنا  - ١٧٦٠١
ن يوسف األزرق ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال مسعت إسحاق ب

  كفى باملرء إمثا أن يضيع من يقوت : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

ي بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا السر - ١٧٦٠٢
قال بينما : حيىي ثنا أمحد بن عبد اهللا ثنا رياح بن عمرو ثنا أيوب عن حممد بن سريين عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

حنن جلوس مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ طلع علينا شاب من الثنية فلما رأيناه بأبصارنا قلنا لو أن هذا 
 قال فسمع مقالتنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وما سبيل الشاب جعل شبابه ونشاطه وقوته يف سبيل اهللا

اهللا إال من قتل من سعى على والديه ففي سبيل اهللا ومن سعى على عياله ففي سبيل اهللا ومن سعى على نفسه ليعفها 
   ١٨ففي سبيل اهللا ومن سعى على التكاثر فهو يف سبيل الشيطان 

  و إال بإذن أهل الدينباب الرجل يكون عليه دين فال يغز

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن سلمان بن احلسن الفقيه ببغداد ثنا احلسن بن مكرم ثنا  - ١٧٦٠٣
يزيد بن هارون أنبأ حيىي بن سعيد عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه قال جاء رجل 

يا رسول اهللا إن قتلت يف سبيل اهللا كفر اهللا عين خطاياي فقال رسول اهللا : و سلم فقال إىل النيب صلى اهللا عليه 
صلى اهللا عليه و سلم إن قتلت يف سبيل اهللا صابرا حمتسبا مقبال غري مدبر كفر اهللا عنك خطاياك فلما جلس دعاه 

اه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر فقال كيف قلت فأعاد عليه فقال إال الدين كذلك أخربين جربيل عليه السالم رو
  بن أيب شيبة وغريه عن يزيد بن هارون 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق إمالء أنبأ بشر بن موسى ثنا عبد اهللا بن يزيد  - ١٧٦٠٤
ا عن النيب صلى املقرئ ثنا سعيد بن أيب أيوب عن عياش بن عباس عن احلبلي عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهم

القتل يف سبيل اهللا يكفر كل شيء إال الدين رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن : اهللا عليه و سلم قال 



املقرئ وقد مضى حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم نفس املؤمن معلقة بدينه حىت 
   ١٩يقضى عنه 

  ان أو أحدمها فال يغزو إال بإذن أهلهباب الرجل يكون له أبوان مسلم

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري بالبصرة  - ١٧٦٠٥
ثنا جعفر بن حممد القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة ثنا حبيب بن أيب ثابت قال مسعت أبا العباس الشاعر 

جاء رجل إىل النيب صلى : ديثه قال مسعت عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما يقول وكان ال يتهم يف ح
اهللا عليه و سلم فأستأذنه يف اجلهاد فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحي والداك قال نعم قال ففيهما 

  فجاهد رواه البخاري يف الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا بشر بن موسى ثنا معاوية بن عمرو  - ١٧٦٠٦
ثنا أبو إسحاق الفزاري عن األعمش عن حبيب بن أيب ثابت عن أيب العباس عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي 

م فقال إين أريد اجلهاد قال أحي أبواك قال نعم قال ارجع جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سل: اهللا عنهما قال 
  إليهما فإن فيهما اجملاهد رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن حامت عن معاوية بن عمرو 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل ثنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أصبغ بن الفرج حدثين  - ١٧٦٠٧
عمرو بن احلارث عن يزيد بن أيب حبيب أن ناعم موىل أم سلمة حدثه أن عبد اهللا بن عبد اهللا بن وهب أخربين 

أقبل رجل إىل نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أبايعك على اهلجرة أو : عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال 
تغي األجر من اهللا قال نعم قال اجلهاد أبتغي األجر من اهللا قال فهل من والديك أحد حي قال نعم بل كالمها قال فتب

  فارجع إىل والديك فأحسن صحبتهما رواه مسلم يف الصحيح عن سعيد بن منصور عن بن وهب 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضيب وحممد  - ١٧٦٠٨
عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا بن راشد التمار قاال ثنا حممد بن كثري ثنا سفيان 

جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال جئت أبايعك على اهلجرة وتركت أبوي يبكيان : عنهما قال 
  فقال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما 

ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال - ١٧٦٠٩
حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن دراج أيب السمح عن أيب اهليثم عن أيب 

أن رجال هاجر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اليمن فقال يا رسول اهللا إين : سعيد اخلدري رضي اهللا عنه 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد هجرت الشرك ولكنه اجلهاد هل لك أحد باليمن قال أبواي قال هاجرت فقال رس

  أذنا لك قال ال قال فارجع فاستأذهنما فإن أذنا لك فجاهد وإال فربمها 

نا أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا أمحد بن الوليد الفحام ث - ١٧٦١٠
حجاج ح وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا 



حممد بن إسحاق ثنا حجاج حدثين بن جريج أخربين حممد بن طلحة بن عبد اهللا بن عبد الرمحن عن أبيه طلحة عن 
يا رسول اهللا أردت أن : لنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال معاوية بن جامهة السلمي أن جامهة رضي اهللا عنه جاء ا

أغزو وقد جئتك أستشريك فقال هل لك من أم قال نعم قال فالزمها فإن اجلنة عند رجليها مث الثانية مث الثالثة يف 
  مقاعد شىت فكمثل هذا القول لفظ حديث الصغاين 

أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن عبيد وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ  - ١٧٦١١
نزلت يف أربع : اهللا املنادي ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن مساك عن مصعب بن سعد عن سعد رضي اهللا عنه قال 

آيات فذكر احلديث وفيه قال فقالت أم سعد أليس قد أمر اهللا برب الوالدة فواهللا ال أطعم طعاما وال أشرب شرابا 
تكفر أو أموت فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها أو يسقوها شجروا فاها بعصا مث أوجروها الطعام والشراب حىت 

أخرجه } ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما { فنزلت 
   ٢٠مسلم يف الصحيح من حديث شعبة 

  يه ولو قتله مل يكن به بأسباب املسلم يتوقى يف احلرب قتل أب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا عمرو بن زرارة ثنا  - ١٧٦١٢
أن طلحة بن : عيسى بن يونس ثنا سعيد بن عثمان عن عروة بن سعيد األنصاري عن أبيه عن حصني بن وحوح 

صلى اهللا عليه و سلم قال يا نيب اهللا مرين مبا أحببت وال أعصي لك أمرا قال  الرباء رضي اهللا عنه ملا لقي النيب
فعجب لذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو غالم فقال له عند ذلك فاقتل أباك قال فخرج موليا ليفعل فدعاه 

  قال إين مل أبعث لقطيعة رحم 

ن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان ثنا أسد بن موسى ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد ب - ١٧٦١٣
جعل أبو أيب عبيدة بن اجلراح ينصب اآلهلة أليب عبيدة وجعل أبو : ضمرة بن ربيعة عن عبد اهللا بن شوذب قال 

قوما عبيدة حييد عنه فلما أكثر اجلراح قصده أبو عبيده فقتله فأنزل اهللا عز و جل فيه هذه اآلية حني قتل أباه ال جتد 
  يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إىل آخرها هذا منقطع 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا احلسن بن الربيع  - ١٧٦١٤
ك بن عمري وكان قد أدرك اجلاهلية قال جاء رجل إىل النيب صلى ثنا بن املبارك عن إمساعيل بن مسيع احلنفي عن مال

إين لقيت العدو ولقيت أيب فيهم فسمعت لك منه مقالة قبيحة فلم أصرب حىت طعنته بالرمح : اهللا عليه و سلم فقال 
يليه غريي أو حىت قتلته فسكت عنه النيب صلى اهللا عليه و سلم مث جاء آخر فقال إين لقيت أيب فتركته وأحببت أن 

   ٢١فسكت عنه وهذا مرسل جيد 

  باب ما جاء يف كراهية أخذ اجلعائل وما جاء يف الرخصة فيه من السلطان

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا إبراهيم بن موسى الرازي أنبأ حممد بن  - ١٧٦١٥
بن حرب املعىن وأنا حلديثه أتقن عن أيب سلمة سليمان بن  حرب قال أبو داود وحدثنا عمرو بن عثمان ثنا حممد



سليم عن حيىي بن جابر الطائي عن بن أخي أيب أيوب األنصاري عن أيب أيوب رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا 
سيفتح عليكم األمصار وستكون جنود جمنده يقطع عليكم فيها بعوث يتكره الرجل : صلى اهللا عليه و سلم يقول 

البعث فيها فيتخلص من قومه مث يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم يقول من أكفه بعث كذا من أكفه بعث منكم 
  كذا أال وذلك األجري إىل آخر قطرة من دمه 

أخربنا أبو بكر األردستاين أنبأ أبو نصر أمحد بن عمرو العراقي ثنا سفيان بن حممد اجلوهري ثنا علي  - ١٧٦١٦
سألت بن : بن الوليد ثنا سفيان حدثين الزبري بن عدي عن شقيق بن العيزار األسدي قال  بن احلسن ثنا عبد اهللا

عمر عن اجلعائل فقال مل أكن ألرتشي إال ما رشاين اهللا وسألت عبد اهللا بن الزبري فقال تركها أفضل فإن أخذهتا 
  فأنفقها يف سبيل اهللا 

ثنا حيىي بن حممد ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة عن أيب أخربنا أبو عبد اهللا أنبا أبو عمرو بن مطر  - ١٧٦١٧
سأل رجل بن عباس رضي اهللا عنهما عن اجلعل قال إذا جعلته يف سالح أو : إسحاق عن عبيد بن األعجم قال 

من أن  كراع فال بأس به وإذا جعلته يف الرقيق فال وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا أن يعطوا أحب إليهم
  يأخذوا يعين يف اجلعائل 

وروى أبو داود يف املراسيل عن سعيد بن منصور عن إمساعيل بن عياش عن معدان بن حدير احلضرمي  - ١٧٦١٨
مثل الذين يغزون من أميت : عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

هم مثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها أخربنا أبو بكر حممد بن حممد أنبأ ويأخذون اجلعل يتقوون على عدو
   ٢٢أبو احلسني الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره 

  باب ما جاء يف جتهيز الغازي وأجر اجلاعل

كامل القاضي ببغداد أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي أنبا أبو بكر أمحد بن  - ١٧٦١٩
ثنا حممد بن سعد ثنا روح بن عبادة ثنا حسني املعلم ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبا أبو بكر بن داسه ثنا أبو 

داود ثنا عبد اهللا بن عمرو بن أيب احلجاج أبو معمر ثنا عبد الوارث ثنا احلسني ثنا حيىي ثنا أبو سلمة حدثين بسر بن 
من جهز غازيا يف سبيل : د اجلهين رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال سعيد حدثين زيد بن خال

اهللا فقد غزا ومن خلفه يف أهله خبري فقد غزا لفظ حديث عبد الوارث وحديث روح مثله إال أنه قال عن عن رواه 
   البخاري يف الصحيح عن أيب معمر ورواه مسلم عن الربيع عن يزيد بن زريع عن حسني

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا إسحاق بن احلسن ثنا عفان ثنا  - ١٧٦٢٠
أن رجال من أسلم أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إين أريد : محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي اهللا عنه 
هز مث مرض فاذهب إليه فقل إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلهاد وليس معي ما أجتهز به فقال إن فالنا قد جت

يقرئك السالم ويأمرك أن تعطيين ما أجتهز به فأتاه فقال المرأته انظري أن تعطيه ما جهزتين به وال حتبسي منه شيئا 
  فيبارك اهللا لك فيه رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن عفان 



عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  أخربنا أبو - ١٧٦٢١
جاء رجل : اجلبار ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب عمرو الشيباين عن أيب مسعود األنصاري رضي اهللا عنه قال 

لم إنه أبدع يب فامحلين فقال رسول اهللا صلى إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
اهللا عليه و سلم ليس عندي فقال رجل أال أدلك يا رسول اهللا على من حيمله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
من دل على خري فله أجر مثل فاعله قال أبو عبد اهللا يف روايته قال أبو معاوية أبدع يب يقول قطع يب رواه مسلم يف 

  حيح عن أيب كريب عن أيب معاوية الص

وأخربنا أبو حممد بن املؤمل أنبأ أبو عثمان البصري ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبا يعلى بن عبيد ثنا  - ١٧٦٢٢
األعمش فذكره إال أنه قال فقال ما أجد ما أمحلك ولكن ائت فالنا فاتاه فحمله فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  على خري فله مثل أجر فاعله  من دل: فأخربه فقال 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  - ١٧٦٢٣
أبو صاحل وحممد بن رمح قاال ثنا الليث بن سعد عن حيوة بن شريح الكندي التجييب عن بن شفي عن أبيه عن عبد 

للغازي أجره وللجاعل أجره : ضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا بن عمرو بن العاص ر
  وأجر الغازي وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قفلة كغزوة 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا إسحاق بن إبراهيم الدمشقي أبو  - ١٧٦٢٤
ن شعيب أخربين أبو زرعة حيىي بن أيب عمرو السيباين عن عمرو بن عبد اهللا أنه حدثه عن واثلة بن النضر ثنا حممد ب

نادى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة تبوك فخرجت إىل أهلي وأقبلت وقد : األسقع رضي اهللا عنه قال 
أال من حيمل رجال له سهمه فنادى  خرج أول صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فطفقت يف املدينة أنادي

شيخ من األنصار قال لنا سهمه على أن حنمله عقبته وطعامه معنا قلت نعم قال فسر على بركة اهللا فخرجت مع 
خري صاحب حىت أفاء اهللا علينا فأصابين قالئص فسقتهن حىت أتيته فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبله مث قال 

قبالت فقال ما أرى قالئصك إال كراما قال إمنا هي غنيمتك اليت شرطت قال خذ سقهن مدبرات مث قال سقهن م
قالئصك بن أخي فغري سهمك أردنا قال الشيخ رمحه اهللا فغري سهمك أردنا يشبه أن يكون أراد أنا مل نقصد مبا فعلنا 

   ٢٣اإلجارة وإمنا قصدنا االشتراك يف األجر والثواب واهللا أعلم 

  نا للخدمة يف الغزوباب من استأجر إنسا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن حممد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أبو توبة الربيع بن  - ١٧٦٢٥
كان النيب صلى اهللا عليه و سلم : نافع ثنا بشري بن طلحة عن خالد بن دريك عن يعلى بن منية رضي اهللا عنه قال 

ات يوم وكان رجل يركب فقلت له ارحل فقال ما أنا خبارج معك قلت مل قال حىت جتعل يبعثين يف سراياه فبعثين ذ
يل ثالثة دنانري قلت اآلن حني ودعت النيب صلى اهللا عليه و سلم ما أنا براجع إليه ارحل ولك ثالثة دنانري فلما 

سلم أعطها إياه فإهنا حظه  رجعت من غزايت ذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال النيب صلى اهللا عليه و
   ٢٤من غزاته وقد مضى يف كتاب القسم عن عبد اهللا بن الديلمي عن يعلى بن منية يف معناه 



  باب اإلمام ال جيمر بالغزى قال الشافعي رمحه اهللا فإن مجرهم فقد أساء

بن عبيد الصفار ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد  - ١٧٦٢٦وجيوز لكم خالفه والرجوع 
عبيد بن شريك ثنا أبو صاحل يعين حمبوب بن موسى ثنا الفزاري عن سعيد اجلريري عن أيب نضرة عن أيب فراس قال 

خطبنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال يف خطبته أيها الناس إين مل أبعث إليكم عمايل ليضربوا أبشاركم وال : 
موكم دينكم وسنتكم فمن فعل به غري ذلك فلريفعه إيل فأقصه منه أال ال تضربوا ليأخذوا أموالكم ولكن بعثتهم ليعل

  املسلمني فتذلوهم وال متنعوهم حقوقهم فتكفروهم وال جتمروهم فتفتنوهم وال تنزلوهم الغياض فتضيعوهم 

نا إبراهيم بن سعد أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ث - ١٧٦٢٧
أن جيشا من األنصار كانوا بأرض فارس مع أمريهم : أنبا بن شهاب عن عبد اهللا بن كعب بن مالك األنصاري 

وكان عمر رضي اهللا عنه يعقب اجليوش يف كل عام فشغل عنهم عمر رضي اهللا عنه فلما مر األجل قفل أهل ذلك 
صلى اهللا عليه و سلم قالوا يا عمر إنك غفلت عنا وتركت الثغر فاشتد عليه وأوعدهم وهم أصحاب رسول اهللا 

  فينا الذي أمر به النيب صلى اهللا عليه و سلم من أعقاب بعض الغزية بعضا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا إمساعيل بن أيب  - ١٧٦٢٨
خرج عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه من الليل فسمع : دينار عن بن عمر قال  أويس حدثين مالك عن عبد اهللا بن

امرأة تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقين أن ال حبيب أالعبه فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حلفصة 
رضي اهللا عنه ال  بنت عمر رضي اهللا عنها كم أكثر ما تصرب املرأة عن زوجها فقالت ستة أو أربعة أشهر فقال عمر

   ٢٥أحبس اجليش أكثر من هذا 

  باب شهود من ال فرض عليه القتال

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٧٦٢٩
: مد عن أبيه عن يزيد بن هرمز يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد العزيز بن حممد عن جعفر بن حم

أن جندة كتب إىل بن عباس هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب هلن بسهم 
فقال قد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يغزو بالنساء فيداوين اجلرحى ومل يكن يضرب هلن بسهم ولكن 

حيح كما مضى قال الشافعي وحمفوظ أنه شهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه حيذين من الغنيمة أخرجه مسلم يف الص
  و سلم القتال العبيد والصبيان وأحذاهم من الغنيمة 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا حيىي بن الربيع ثنا سفيان بن عيينة عن إمساعيل بن  - ١٧٦٣٠
كتب جندة إىل بن عباس رضي اهللا عنهما يسأله عن العبد : هرمز قال أمية عن سعيد بن أيب سعيد عن يزيد بن 

واملرأة حيضران املغنم هل هلما من املغنم شيء قال فكتب إليه ليس هلما شيء إال أن حيذيا أخرجه مسلم يف الصحيح 
ومىت من حديث بن عيينة وذكر أبو يوسف يف هذا احلديث عن إمساعيل يسأله عن الصيب مىت خيرج من اليتم 

  يضرب له بسهمه فقال انه خيرج من اليتم إذا احتلم ويضرب له بسهم 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا  - ١٧٦٣١
احلديث وقال فيه فذكر هذا : بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين يزيد بن عياض عن إمساعيل بن أمية القرشي 

وسأل عن اليتيم مىت خيرج من اليتم ويقع حقه يف الفي فكتب إليه إذا احتلم فقد خرج من اليتم ووقع حقه يف 
  الفيء يزيد بن عياض ال حيتج به وسقط من إسناده سعيد بن أيب سعيد 

حلسن اهلاليل أنبأ أبو معمر ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا علي بن ا - ١٧٦٣٢
ملا كان يوم أحد اهنزم ناس من الناس عن النيب صلى اهللا : عبد الوارث ثنا عبد العزيز عن أنس رضي اهللا عنه قال 

عليه و سلم وأبو طلحة بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جيوب عليه حبجفة احلديث قال ولقد رأيت 
يم وإهنما ملشمرتان أرى خدم سوقهما تنقالن القرب على متوهنما مث تفرغان يف أفواه عائشة بنت أيب بكر وأم سل

القوم مث ترجعان فتمآلهنا مث جتيئان فتفرغانه يف أفواه القوم رواه البخاري يف الصحيح عن أيب معمر وأخرجه مسلم 
  عن عبد اهللا الدارمي عن أيب معمر 

أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد بن احلسن وحممد بن  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا - ١٧٦٣٣
كان رسول اهللا صلى : عمرو احلرشي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي اهللا عنه قال 

مسلم يف اهللا عليه و سلم يغزو بأم سليم ونسوة من األنصار معه إذا غزا فيسقني املاء ويداوين اجلرحى رواه 
  الصحيح عن حيىي وروى يف ذلك عن الربيع بنت معوذ وأم عطية وغريمها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن بالويه ثنا موسى بن احلسن ثنا القعنيب ثنا عبد العزيز بن  - ١٧٦٣٤
ثنا حممد بن عبد الوهاب الفراء أيب حازم ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب إمالء 

وجعفر بن حممد قاال ثنا حيىي بن حيىي أنبأ عبد العزيز بن أيب حازم عن أبيه أنه مسع سهل بن سعد رضي اهللا عنه 
جرح وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : يسأل عن جرح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم أحد فقال 

على رأسه فكانت فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تغسل الدم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة 
وكان علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يسكب املاء عليه باجملن فلما رأت فاطمة رضي اهللا عنها أن املاء ال يزيد الدم 

لبخاري يف إال كثرة أخذت قطعة حصري فأحرقته حىت إذا صار رمادا ألصقته باجلرح فاستمسك الدم رواه ا
  الصحيح عن القعنيب ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي كالمها عن عبد العزيز 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر  - ١٧٦٣٥
غزوت مع : هللا عنه قال ثنا فضيل بن سليمان وبشر بن املفضل عن حممد بن زيد ثنا عمري موىل أيب اللحم رضي ا

النيب صلى اهللا عليه و سلم خيرب وأنا عبد مملوك فلم يضرب يل بسهم وأعطاين سيفا فقلدته أجر بنعله يف األرض 
  وأمر يل من خرثي املتاع 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ١٧٦٣٦
جلبار ثنا أبو معاوية ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سعيد بن منصور ثنا ا

كنت أمنح أصحايب املاء يوم بدر ويف رواية : أبو معاوية عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر رضي اهللا عنه قال 
   ٢٦كنت أسقي 



  باب من ليس لإلمام أن يغزو به حبال

قال : أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال  - ١٧٦٣٧
الشافعي رمحه اهللا غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فغزا معه بعض من يعرف نفاقه فاخنزل عنه يوم أحد بثالمثائة 

  قال الشيخ رمحه اهللا هو بني يف املغازي 

نا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن أخرب - ١٧٦٣٨
بن إسحاق قال فحدثين بن شهاب الزهري وعاصم بن عمر بن قتادة وحممد بن حيىي بن حبان وغريهم من علمائنا 

سلم يف ألف رجل من أصحابه حىت إذا كان فذكر القصة قال فيها خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن يوم أحد 
بالشوط بني املدينة وأحد اخنزل عنه عبد اهللا بن أيب املنافق بثلث الناس فرجع مبن اتبعه من قومه من أهل الريب 

  والنفاق 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبا أبو بكر بن حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن عتاب ثنا القاسم  - ١٧٦٣٩
يف قصة أحد قال فرجع عنه عبد : عبد اهللا بن املغرية أنبأ إمساعيل بن أيب أويس ثنا إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة  بن

  اهللا بن أيب بن سلول يف ثالمثائة وبقي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سبعمائة 

ثة ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عال - ١٧٦٤٠
فمضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت نزل أحدا ورجع عنه عبد اهللا بن أيب يف ثالمثائة وبقي : بن الزبري قال 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سبعمائة 

الواسطي هبا ثنا أمحد بن سنان ثنا  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن عمر بن شوذب - ١٧٦٤١
وهب بن جرير ثنا شعبة ح وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم ثنا 

ملا : سليمان بن حرب ثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد اهللا بن يزيد قال مسعت زيد بن ثابت رضي اهللا عنه قال 
ى اهللا عليه و سلم إىل أحد رجع قوم من الطريق فكان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و خرج رسول اهللا صل

فما لكم يف املنافقني فئتني واهللا { سلم فيهم فرقتني فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول ال نقتلهم فأنزل اهللا عز و جل 
سلم من وجه آخر عن شعبة قال رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب وأخرجه م} أركسهم مبا كسبوا 

الشافعي مث شهدوا معه يوم اخلندق فتكلموا مبا حكى اهللا عز و جل من قوهلم ما وعدنا اهللا ورسوله إال غرورا قال 
الشيخ هو بني يف املغازي عن موسى بن عقبة وحممد بن إسحاق بن يسار وغريمها قال موسى بن عقبة اإلسناد الذي 

اشتد البالء على النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه نافق ناس كثري وتكلموا بكالم  تقدم يف قصة اخلندق فلما
قبيح فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما فيه الناس من البالء والكرب جعل يبشرهم ويقول والذي نفسي 

آمنا وأن يدفع اهللا عز و جل بيده ليفرجن عنكم ما ترون من الشدة والبالء فإين ألرجو أن أطوف بالبيت العتيق 
مفاتح الكعبة وليهلكن اهللا كسرى وقيصر ولتنفقن كنوزمها يف سبيل اهللا فقال رجل ممن معه ألصحابه أال تعجبون 

من حممد يعدنا أن نطوف بالبيت العتيق وأن نغنم كنوز فارس والروم وحنن هنا ال يأمن أحدنا أن يذهب إىل الغائط 
را وقال آخرون ممن معه ائذن لنا فإن بيوتنا عورة وقال آخرون يا أهل يثرب ال مقام لكم واهللا ملا يعدنا إال غرو

  فارجعوا ومسى بن إسحاق القائل األول معتب بن قشري والقائل الثاين أوس بن قيظي 



 األسود عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة عن أيب - ١٧٦٤٢
فذكر هذه القصة مثل قول موسى : عروة بن الزبري قال فلما اشتد البالء على النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه 

بن عقبة إال أنه قال يف آخرها وقال رجال منهم خيذلون عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أهل يثرب ال مقام 
ملصطلق فشهدها معه منهم عدد فتكلموا مبا حكى اهللا من قوهلم لئن رجعنا لكم فارجعوا قال الشافعي مث غزا بين ا

  إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل املنافقون وغري ذلك مما حكى اهللا من نفاقهم 

أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري ثنا جعفر بن حممد القالنسي  - ١٧٦٤٣
بن أيب إياس ثنا شعبة عن احلكم قال مسعت حممد بن كعب القرظي يقول مسعت زيد بن أرقم رضي اهللا عنه ثنا آدم 

ملا قال عبد اهللا بن أيب ال تنفقوا على من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت ينفضوا وقال أيضا لئن رجعنا : 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتيته فقال إن اهللا صدقك إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل أخربت بذلك عن رسول 

وعذرك ونزل هم الذين يقولون ال تنفقوا على من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت ينفضوا اآلية رواه 
  البخاري يف الصحيح عن آدم بن أيب إياس 

ا حممد بن أيوب أنبأ علي بن املديين ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد اهللا بن حممد الكعيب ثن - ١٧٦٤٤
كنا يف : سفيان قال قال عمر ومسعت جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه يقول كنا يف غزاة وقال سفيان مرة أخرى 

جيش فكسع رجل من املهاجرين رجال من األنصار فقال األنصاري يا لألنصار وقال املهاجري يا للمهاجرين فسمع 
اهللا عليه و سلم فقال ما بال دعوى جاهلية قالوا يا رسول اهللا كسع رجل من املهاجرين ذلك رسول اهللا صلى 

رجال من األنصار فقال دعوها فإهنا منتنة فسمع ذلك عبد اهللا بن أيب عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال قد 
ك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقام فعلوها أما واهللا لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل فبلغ ذل

عمر فقال يا رسول اهللا دعين أضرب عنق هذا املنافق فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم دعه ال يتحدث الناس أن 
حممدا يقتل أصحابه قال وكانت األنصار أكثر من املهاجرين حني قدموا املدينة مث إن املهاجرين كثروا بعد رواه 

يح عن عبد اهللا ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة ومجاعة عن بن عيينة وروينا عن بن إسحاق البخاري يف الصح
باإلسناد الذي تقدم أن ذلك كان يف غزوة بين املصطلق وكذلك عن عروة بن الزبري قال الشافعي مث غزا غزوة 

  ال الشيخ رمحه اهللا هو بني يف املغازي تبوك فشهدها معه منهم قوم نفروا به ليلة العقبة ليقتلوه فوقاه اهللا شرهم ق

يف : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق  - ١٧٦٤٥
قصة تبوك قال فلما بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الثنية نادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن 

الوادي فهو أوسع عليكم فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أخذ الثنية وكان معه حذيفة بن  خذوا بطن
اليمان وعمار بن ياسر رضي اهللا عنهما كره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يزامحه يف الثنية أحد فسمعه ناس 

 صلى اهللا عليه و سلم حس القوم خلفه فقال من املنافقني فتخلفوا مث اتبعه رهط من املنافقني فسمع ذلك رسول اهللا
ألحد صاحبيه اضرب وجوههم فلما مسعوا ذلك ورأوا الرجل مقبال حنوهم وهو حذيفة بن اليمان احندروا مجيعا 

وجعل الرجل يضرب رواحلهم وقالوا إمنا حنن أصحاب أمحد وهم متلثمون ال يرى شيء إال أعينهم فجاء صاحبه 
ال هل عرفت الرهط فقال ال واهللا يا نيب اهللا ولكين قد عرفت رواحلهم فاحندر رسول اهللا بعد ما احندر القوم فق

صلى اهللا عليه و سلم من الثنية وقال لصاحبيه هل تدرون ما أراد القوم أرادوا أن يزمحوين من الثنية فيطرحوين منها 



ذا اجتمع إليك الناس فقال أكره أن يتحدث فقاال أفال تأمرنا يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنضرب أعناقهم إ
  الناس أن حممدا قد وضع يده يف أصحابه يقتلهم وذكر القصة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر حممد بن عبد اهللا البغدادي ثنا أبو عالثة حممد بن عمرو بن  - ١٧٦٤٦
اهللا صلى اهللا عليه و سلم قافال من تبوك إىل املدينة ورجع رسول : خالد ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة قال 

حىت إذا كان ببعض الطريق مكر برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ناس من أصحابه فتآمروا أن يطرحوه من عقبة يف 
  الطريق مث ذكر القصة مبعىن بن إسحاق 

ن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا حممد بن عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا ب - ١٧٦٤٧
كان بني رجل من أهل العقبة وبني حذيفة بعض : اهللا بن الزبري وأبو نعيم قاال ثنا الوليد بن مجيع ثنا أبو الطفيل قال 

 ما يكون بني الناس فقال أنشدك باهللا كم كان أصحاب العقبة قال فقال له القوم أخربه إذ سألك قال كنا خنرب أهنم
أربعة عشر فإن كنت فيهم فقد كان القوم مخسة عشر وأشهد باهللا أن اثين عشر منهم حرب هللا ورسوله يف احلياة 

الدنيا ويوم يقوم االشهاد وعذر ثالثة قالوا ما مسعنا منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال علمنا ما أراد القوم 
سبقين إليه أحد فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ رواه مسلم يف وقد كان يف حرة فمشى فقال إن املاء قليل فال ي

الصحيح عن زهري بن حرب عن أيب أمحد حممد بن عبد اهللا الزبريي قال الشافعي وختلف آخرون منهم فيمن حبضرته 
دة ولكن مث أنزل اهللا عز و جل عليه غزاة تبوك أو منصرفه منها من أخبارهم فقال ولو أرادوا اخلروج ألعدوا له ع

  كره اهللا انبعاثهم قرأ إىل قوله ويتولوا وهم فرحون قال الشيخ هو بني يف مغازي موسى بن عقبة وبن إسحاق 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن  - ١٧٦٤٨
ه و سلم جتهز غازيا يريد الشام فأذن يف الناس باخلروج وأمرهم به يف إن رسول اهللا صلى اهللا علي: عروة قال مث 

قيظ شديد يف ليايل اخلريف فأبطأ عنه ناس كثري وهابوا الروم فخرج أهل احلسبة وختلف املنافقون وحدثوا أنفسهم 
كر القصة قال أنه ال يرجع أبدا وثبطوا عنه من أطاعهم وختلف عنه رجال من املسلمني ألمر كان هلم فيه عذر فذ

وأتاه جد بن قيس وهو جالس يف املسجد معه نفر فقال يا رسول اهللا ائذن يل يف القعود فإين ذو ضيعة وعلة هبا عذر 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جتهز فإنك موسر لعلك حتقب بعض بنات األصفر فقال يا رسول اهللا ائذن يل 

ومنهم من يقول ائذن يل وال تفتين أال يف الفتنة { و جل فيه ويف أصحابه  وال تفتين ببنات األصفر فأنزل اهللا عز
عشر آيات يتبع بعضها بعضا وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم } سقطوا وإن جهنم حمليطة بالكافرين 

صلى واملؤمنون معه وكان فيمن ختلف بن عنمة أو عنمة من بين عمرو بن عوف فقيل له ما خلفك عن رسول اهللا 
ولئن سألتهم ليقولن إمنا { اهللا عليه و سلم قال اخلوض واللعب فأنزل اهللا عز و جل فيه وفيمن ختلف من املنافقني 

  ثالث آيات متتابعات } كنا خنوض ونلعب قل أباهللا وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون 

احد ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق ثنا عبد الو - ١٧٦٤٩
عقيل عن بن شهاب عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك أن عبد اهللا بن كعب قائد كعب حني عمي من 

بنيه قال مسعت كعب بن مالك حيدث حديثه حني ختلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة تبوك قال 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة غزاها قط إال يف غزوة تبوك غري أين  مل أختلف عن رسول: كعب بن مالك 

حني ختلف عنها إمنا خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ]  ٣٤ص [ ختلفت عن غزوة بدر ومل يعاتب اهللا أحدا 



 عليه و سلم يريد عري قريش حىت مجع اهللا بينهم وبني عدوهم على غري ميعاد ولقد شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا
ليلة العقبة وما أحب أن يل هبا مشهد بدر وإن كانت أذكر يف الناس منها كان من خربي حني ختلفت عن رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة تبوك أين مل أكن قط أقوى وال أيسر مين حني ختلفت عنه يف تلك الغزوة واهللا ما 
ا تلك الغزوة ومل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يريد غزوة اجتمعت عندي قبلها راحلتان قط حىت مجعتهم

يغزوها إال ورى بغريها حىت كانت تلك الغزوة غزاها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حر شديد واستقبل سفرا 
سلمون مع بعيدا ومفازا وعدوا كثريا فجال للمسلمني أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم وأخربهم بوجهه الذي يريده وامل

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كثري ال جيمعهم كتاب حافظ يريد الديوان قال كعب فما رجل يريد أن يتغيب إال 
ظن أن سيخفى له ما مل ينزل فيه وحي من اهللا وغزا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تلك الغزوة حني طابت الثمار 

سلم واملسلمون معه وطفقت أغدو لكي أجتهز معهم ومل أقض شيئا والظالل فتجهز رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
وأقول يف نفسي إين قادر على ذلك إذا أردته فلم يزل يتمادى يب حىت استجد بالناس اجلد فأصبح رسول اهللا صلى 

بعد أن اهللا عليه و سلم واملسلمون معه ومل أقض من جهازي شيئا فقلت أجتهز بعده يوما أو يومني مث أحلقهم فغدوت 
فصلوا ألجتهز فرجعت ومل اقض شيئا مث غدوت مث رجعت ومل أقض شيئا فلم يزل ذلك يتمادى يب حىت أسرعوا 

وتفارط الغزو ومهمت أن ارحتل فأدركهم وليتين فعلت فلم يقدر يل ذلك فكنت إذا خرجت يف الناس بعد خروج 
ال رجال مغموصا يف النفاق أو رجال ممن عذر اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فطفت فيهم أحزنين أين ال أرى إ

من الضعفاء فلم يذكرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت بلغ تبوك قال وهو جالس يف القوم بتبوك ما فعل 
كعب فقال رجل من بين سلمة يا رسول اهللا حبسه برداه ينظر يف عطفيه فقال له معاذ بن جبل بئس ما قلت واهللا يا 

 ما علمنا إال خريا فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال كعب فلما بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا رسول اهللا
عليه و سلم قد توجه قافال من تبوك حضرين مهي وطفقت أتذكر الكذب وأقول مباذا أخرج من سخطه غدا 

ه و سلم قد أظل قادما زاح عين وأستعني على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل إن رسول اهللا صلى اهللا علي
الباطل وعرفت أين ال أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب فأمجعت صدقه وأصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ باملسجد فصلى فيه ركعتني مث جلس للناس فلما فعل ذلك جاء املخلفون فطفقوا 
ضعة ومثانني رجال فقبل منهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عالنيتهم وبايعهم يعتذرون إليه وحيلفون له وكانوا ب

واستغفر هلم ويكل سرائرهم إىل اهللا عز و جل فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم املغضب مث قال تعال فجئت 
 لو جلست عند أمشي حىت جلست بني يديه فقال ما خلفك أمل تكن ابتعت ظهرك فقلت بلى يا رسول اهللا إين واهللا

غريك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر فإين أعطيت جدال ولكن واهللا لقد علمت لئن حدثتك 
اليوم حديثا كاذبا ترضى به عين ليوشكن اهللا أن يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق جتد علي فيه إين ألرجو 

وال أيسر مين حني ختلفت عنك قال رسول اهللا صلى اهللا  عفو اهللا ال واهللا ما كان يب عذر واهللا ما كنت قط أقوى
عليه و سلم أما هذا فقد صدق قم حىت يقضي اهللا فيك فقمت وسار رجال من بين سلمة فقالوا يا كعب واهللا ما 

علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا عجزت أن ال تكون اعتذرت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبا اعتذر إليه 
فون قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لك فواهللا ما زالوا يؤنبوين حىت أردت أن املخل

أرجع فأكذب نفسي مث قلت هل لقي هذا معي أحد قالوا نعم رجالن قاال مثل ما قلت وقيل هلما مثل ما قيل لك 
قفي فذكروا يل رجلني صاحلني قد شهدا بدرا فيهما فقلت من مها قالوا مرارة بن الربيع العمري وهالل بن أمية الوا

أسوة فمضيت حني ذكرومها وهنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن كالمنا الثالثة من بني من ختلف عنه فاجتنبنا 



الناس وتغريوا لنا حىت تنكرت يف نفسي األرض فما هي اليت أعرف فلبثنا على ذلك مخسني ليلة فأما صاحباي 
أشب القوم وأجلدهم وكنت أخرج فأشهد الصالة مع ]  ٣٥ص [ وقعدا يف بيوهتما وأما أنا فكنت فاستكانا 

املسلمني وأطوف يف األسواق ال يكلمين أحد وآيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأسلم عليه فأقول يف نفسي 
اليت نظر إيل فإذا التفت حنوه هل حرك شفتيه برد السالم علي أم ال مث أصلي فأسارقه النظر فإذا أقبلت على ص

أعرض عين حىت إذا طال علي ذلك من جفوة املسلمني تسورت جدار حائط أيب قتادة وهو بن عمي وأحب الناس 
إيل فسلمت عليه فواهللا ما رد علي السالم فقلت له يا أبا قتادة أنشدك اهللا هل تعلمين أحب اهللا ورسوله قال 

ت له فناشدته الثالثة فقال اهللا ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حىت فسكت فعدت له فنشدته فسكت قال فعد
تسورت اجلدار قال فبينا أنا أمشي بسوق املدينة إذا نبطي من أنباط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه باملدينة يقول من 

كنت كاتبا فإذا يدل على كعب بن مالك فطفق الناس يشريون له حىت إذا جاءين دفع إيل كتابا من ملك غسان و
فيه أما بعد فقد بلغين أن صاحبك قد جفاك ومل جيعلك اهللا بدار هوان وال مضيعة فاحلق بنا نواسيك فقلت حني 
قرأهتا وهذا أيضا من البالء فيممت به التنور فسجرته هبا حىت إذا مضت لنا أربعون ليلة من اخلمسني إذا رسول 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إن ر
ماذا أفعل هبا فقال ال بل اعتزهلا فال تقربنها وأرسل إيل صاحيب مبثل ذلك فقلت المرأيت احلقي بأهلك فكوين عندهم 

فقالت يا رسول  حىت يقضي اهللا هذا األمر قال كعب فجاءت امرأة هالل بن أمية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
اهللا إن هالل بن أمية شيخ ضائع ليست له خادم فهل تكره أن أخدمه قال ال ولكن ال يقربنك قالت إنه واهللا ما به 
حركة إىل شيء وإنه ما زال يبكي مذ كان من أمره ما كان إىل يومي هذا فقال يل بعض أهلي لو أستأذنت رسول 

أذن هلالل بن أمية ختدمه فقلت واهللا ال أستأذن فيها رسول اهللا صلى اهللا اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف امرأتك كما 
عليه و سلم وما يدريين ما يقول يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن استأذنته فيها وأنا رجل شاب فلبثت بعد 

منا فلما صليت ذلك عشر ليال حىت كملت لنا مخسون ليلة من حني هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن كال
الفجر صبح مخسني ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا فبينا أنا جالس على احلال اليت ذكر اهللا منا قد ضاقت علي 
نفسي وضاقت علي األرض مبا رحبت مسعت صوت صارخ أوىف على جبل سلع يا كعب بن مالك أبشر فخررت 

عليه و سلم بتوبة اهللا علينا حني صلى صالة الفجر  ساجدا وعرفت انه قد جاء الفرج وأذن رسول اهللا صلى اهللا
فذهب الناس يبشروين وذهب قبل صاحيب مبشرون وركض رجل إيل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوىف على اجلبل 
وكان الصوت أسرع إيل من الفرس فلما جاءين الذي مسعت صوته يبشرين نزعت ثويب فكسوهتما إياه ببشراه وواهللا 

ومئذ واستعرت ثوبني فلبستهما وانطلقت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتلقاين الناس فوجا ما أملك غريمها ي
فوجا يهنئوين بالتوبة يقولون ليهنك توبة اهللا عليك حىت دخلت املسجد فقام إيل طلحة بن عبيد اهللا يهرول حىت 

ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو صافحين وهنأين ما قام إيل رجل من املهاجرين غريه وال أنساها لطلحة ق
يربق وجهه من السرور أبشر خبري يوم مر عليك مذ ولدتك أمك قلت أمن عندك يا رسول اهللا أم من عند اهللا قال 
ال بل من عند اهللا تبارك وتعاىل وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا بشر ببشارة يربق وجهه حىت كأنه قطعة 

ذلك منه فلما جلست بني يديه قلت يا رسول اهللا إن من توبيت أن أخنلع من مايل صدقة إىل اهللا عز قمر وكنا نعرف 
و جل وإىل الرسول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمسك عليك بعض مالك فهو خري لك فقلت فإين أمسك 

أحدث إال صدقا ما بقيت واهللا ما أعلم سهمي الذي خبيرب فقلت يا رسول اهللا إمنا جناين الصدق وإن من توبيت أن ال 
أحدا من املسلمني ابتاله اهللا يف صدق احلديث مذ حدثت ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحسن مما ابتالين ما 



تعمدت مذ ذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل يومي هذا كذبا وإين ألرجو أن حيفظين اهللا فيما بقي 
لقد تاب اهللا على النيب واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة العسرة من بعد ما كاد { ى رسوله فأنزل اهللا عل

يزيغ قلوب فريق منهم مث تاب عليهم إنه هبم رؤوف رحيم وعلى الثالثة الذين خلفوا حىت إذا ضاقت عليهم األرض 
ه مث تاب عليهم ليتوبوا إن اهللا هو التواب الرحيم مبا رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ال ملجأ من اهللا إال إلي

فواهللا ما أنعم اهللا علي من نعمة بعد أن هداين لإلسالم أعظم يف } يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني 
اهللا  نفسي من صدقي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يومئذ ان ال أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه فإن

سيحلفون باهللا لكم إذا انقلبتم إليهم { قال للذين كذبوه حني نزل الوحي شر ما قال ألحد قال اهللا تبارك وتعاىل 
لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إهنم رجس ومأواهم جهنم جزاء مبا كانوا يكسبون حيلفون لكم لترضوا عنهم فإن 

قال كعب وكنا ختلفنا أيها الثالثة عن أمر أولئك الذين قبل } ترضوا عنهم فإن اهللا ال يرضى عن القوم الفاسقني 
منهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني حلفوا له فبايعهم واستغفر هلم وأرجأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

 ختلفنا عن وليس الذي ذكر اهللا} وعلى الثالثة الذين خلفوا { أمرنا حىت قضى اهللا فيه فبذلك قال اهللا تبارك وتعاىل 
الغزو إمنا هو ختليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا ممن حلف واعتذر فقبل منه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري 

  يف الصحيح عن حيىي بن بكري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا احلسني بن احلسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو حامت الرازي ثنا  - ١٧٦٥٠
أن : ن أيب مرمي ثنا حممد بن جعفر أخربين زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه ب

رجاال من املنافقني يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا خرج النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل الغزو 
يه و سلم فإذا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ختلفوا عنه وفرحوا مبقعدهم خالف رسول اهللا صلى اهللا عل

اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن حيمدوا مبا مل يفعلوا فنزلت فيهم ال حتسنب الذين يفرحون مبا آتوا وحيبون أن حيمدوا 
ن مبا مل يفعلوا فال حتسبنهم مبفازة من العذاب رواه البخاري يف الصحيح عن سعيد بن أيب مرمي ورواه مسلم ع

احللواين وبن عسكر عن بن أيب مرمي قال الشافعي رمحه اهللا فأظهر اهللا عز و جل لرسوله صلى اهللا عليه و سلم 
أسرارهم وخرب السماعني هلم وأتباعهم أن يفتنوا من معه بالكذب واإلرجاف والتخذيل هلم فأخرب أنه كره انبعاثهم 

 جل ثناؤه أمر أن مينع من عرف مبا عرفوا به من أن يغزوا مع إذا كانوا على هذه النية فكان فيها ما دل على أن اهللا
قرأ إىل } فرح املخلفون مبقعدهم خالف رسول اهللا { املسلمني ألنه ال ضرر عليهم مث زاد يف تأكيد بيان ذلك بقوله 

  } فاقعدوا مع اخلالفني { قوله 

ويه الدقاق ثنا أمحد بن األزهر بن منيع ثنا حدثنا أبو احلسن العلوي ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن دل - ١٧٦٥١
عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

  إن اهللا ليؤيد الدين بالرجل الفاجر أخرجاه يف الصحيح من حديث عبد الرزاق : عليه و سلم 

احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا معمر أخربنا أبو عبد اهللا  - ١٧٦٥٢
نستعني بقوة املنافقني وإمثه عليهم وهذا : عن عمران بن حدير عن عبد امللك بن عبيد قال قال عمر رضي اهللا عنه 
  لم منقطع فإن صح فإمنا ورد يف منافقني مل يعرفوا بالتخذيل واإلرجاف واهللا أع



أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا بن منري عن األعمش  - ١٧٦٥٣
كنا مع سلمان رضي اهللا عنه يف غزاة وحنن مصافوا العدو فقال من : عن سلمة بن كهيل عن حبة بن جوين قال 

فقال هؤالء املشركون وهؤالء املؤمنون واملنافقون فيؤيد اهللا هؤالء قالوا املشركون قال من هؤالء قالوا املؤمنون قال 
  املؤمنني بقوة املنافقني وينصر اهللا املنافقني بدعوة املؤمنني 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد األشناين أنبأ أبو احلسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا حممد بن بشار  - ١٧٦٥٤
ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة عن حذيفة رضي اهللا عنه قال  العبدي ثنا حممد بن جعفر يعين غندر

   ٢٧إنكم ستعانون يف غزوكم باملنافقني : 

  باب ما جاء يف االستعانة باملشركني

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبا بن  - ١٧٦٥٥
ربين مالك بن أنس عن الفضيل بن أيب عبد اهللا عن عبد اهللا بن نيار عن عروة بن الزبري عن عائشة رضي وهب أخ

ملا خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل بدر فلما كان حبرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر : اهللا عنها قالت 
حني رأوه فلما أدركه قال يا رسول اهللا جئت منه جرأة وجندة ففرح أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ألتبعك وأصيب معك فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تؤمن باهللا ورسوله قال ال قال فارجع فلن أستعني 
مبشرك قال مث مضى حىت إذا كانت الشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة فقال له النيب صلى اهللا عليه و 

أول مرة قال ال قال فارجع فلن أستعني مبشرك قال مث رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول  سلم كما قال
مرة تؤمن باهللا ورسوله قال نعم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فانطلق رواه مسلم يف الصحيح عن أيب 

اسع لإلمام وقد غزا بيهود بين قينقاع الطاهر عن بن وهب وقال الشافعي رمحه اهللا لعله رده رجاء إسالمه وذلك و
بعد بدر وشهد صفوان بن أمية حنينا بعد الفتح وصفوان مشرك قال الشيخ رمحه اهللا اما شهود صفوان بن أمية معه 
حنينا وصفوان مشرك فإنه معروف بني أهل املغازي وقد مضى بإسناده وأما غزوه بيهود قينقاع فإين مل أجده إال من 

عمارة وهو ضعيف عن احلكم عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال استعان رسول اهللا صلى اهللا حديث احلسن بن 
  عليه و سلم بيهود قينقاع فرضخ هلم ومل يسهم هلم 

وقد أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن حممد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا  - ١٧٦٥٦
ل بن موسى السيناين عن حممد بن عمرو عن سعيد بن املنذر عن أيب محيد يوسف بن عمرو املروزي ثنا الفض

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت إذا خلف ثنية الوداع إذا كتيبة قال من : الساعدي رضي اهللا عنه قال 
قال قل هلم هؤالء قالوا بين قينقاع وهم رهط عبد اهللا بن سالم قال وأسلموا قالوا ال قال بل هم على دينهم 

  فلريجعوا فإنا ال نستعني باملشركني وهذا اإلسناد أصح 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا مكرم بن أمحد القاضي ثنا عبد اهللا بن روح املدائين ثنا يزيد بن هارون  - ١٧٦٥٧
لى اهللا عليه و خرج رسول اهللا ص: أنبأ املستلم بن سعيد الثقفي عن خبيب بن عبد الرمحن عن أبيه عن جده قال 

سلم يف بعض غزواته فأتيته أنا ورجل قبل ان نسلم فقلنا إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا فال نشهده قال أسلمتما 
قلنا ال قال فإنا ال نستعني باملشركني على املشركني فأسلمنا وشهدنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقتلت 



ته فكانت تقول ال عدمت رجال وشحك هذا الوشاح فقلت ال عدمت رجال وضربين الرجل ضربة فتزوجت ابن
  رجال أعجل أباك إىل النار جده خبيب بن يساف ويقال إساف له صحبة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا حممد بن أمحد بن زهري ثنا عبد اهللا بن هاشم عن  - ١٧٦٥٨
   ٢٨أن سعد بن مالك رضي اهللا عنه غزا بقوم من اليهود فرضخ هلم : ين وكيع عن احلسن بن صاحل عن الشيبا

  باب من يبدأ جبهاده من املشركني

  قال الشافعي رمحه اهللا قال اهللا تبارك وتعاىل قاتلوا الذين يلونكم من الكفار 

ر ثنا يونس بن بكري عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبا - ١٧٦٥٩
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هتيأ للحرب فقام فيما أمر اهللا عز و جل من جهاد عدوه : بن إسحاق قال مث 

وقتال من أمره به ممن يليه من مشركي العرب قال الشافعي فإن اختلف حال العدو فكان بعضهم أنكى من بعض أو 
األخوف أو األنكى وإن كانت داره أبعد إن شاء اهللا وتكون هذه مبنزلة أخوف من بعض فليبدأ اإلمام بالعدو 

ضرورة قال وقد بلغ النيب صلى اهللا عليه و سلم عن احلارث بن أيب ضرار أنه جيمع له فأغار النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم عليه وقربه عدو أقرب منه 

د بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس ثنا أمح - ١٧٦٦٠
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثين حممد بن حيىي بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد اهللا بن أيب بكر 

بلغه أن بين املصطلق جيمعون له وقائدهم احلارث بن أيب ضرار أبو جويرية زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم فسار 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت نزل باملريسيع ماء من مياه بين املصطلق فأعدوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه و رس

سلم فتزاحف الناس فاقتتلوا فهزم اهللا بين املصطلق وقتل من قتل منهم ونفل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
 الساحل قال بن إسحاق غزاها رسول اهللا صلى اهللا عليه و أبناءهم وأمواهلم ونساءهم وأقام عليه من ناحية قديد إىل

  سلم يف شعبان سنة ست 

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة وأبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي قاال أنبأ أبو عمرو بن  - ١٧٦٦١
بت إىل نافع أسأله عن الدعاء كت: مطر ثنا إبراهيم بن علي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ سليم بن أخضر عن بن عون قال 

قبل القتال قال فكتب إمنا كان ذاك يف أول اإلسالم قد أغار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على بين املصطلق 
وهم غارون وأنعامهم تسقى على املاء فقتل مقاتلتهم وسىب سبيهم وأصاب يومئذ أحسبه قال جويرية بنت احلارث 

بن عمر وكان يف ذلك اجليش رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي قال الشافعي حدثين هبذا احلديث عبد اهللا 
  رمحه اهللا وبلغه أن خالد بن سفيان بن نبيح جيمع له فأرسل بن أنيس فقتله وقربه عدو أقرب منه 

ثنا عبد أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن عمرو أبو معمر  - ١٧٦٦٢
بعثين رسول اهللا صلى اهللا : الوارث ثنا حممد بن إسحاق عن حممد بن جعفر عن بن عبد اهللا بن أنيس عن أبيه قال 

عليه و سلم إىل خالد بن سفيان اهلذيل وكان حنو عرنة وعرفات فقال اذهب فاقتله قال فرأيته وحضرت صالة 



ر الصالة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومي إمياء حنوه فلما العصر فقلت إين ألخاف أن يكون بيين وبينه ما أن أؤخ
دنوت منه قال يل من أنت قلت رجل من العرب بلغين أنك جتمع هلذا الرجل فجئتك يف ذاك قال إين لفي ذاك 

   ٢٩فمشيت معه ساعة حىت إذا أمكنين علوته بسيفي حىت برك 

  باب ما يبدأ به من سد أطراف املسلمني بالرجال

ربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا أبو الوليد أخ - ١٧٦٦٣
هشام بن عبد امللك ثنا ليث بن سعد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن 

وب بن موسى القرشي عن مكحول عن شرحبيل عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين الليث بن سعد عن أي
من رابط يوما وليلة يف سبيل اهللا كان : عن سلمان الفارسي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

له أجر صيام شهر وقيامه ومن مات مرابطا أجري له مثل األجر وأجرى عليه الرزق وأومن الفتان رواه مسلم يف 
  هللا بن عبد الرمحن عن أيب الوليد الصحيح عن عبد ا

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس ثنا حممد أنبأ بن وهب حدثين عبد الرمحن بن شريح عن عبد  - ١٧٦٦٤
الكرمي بن احلارث عن أيب عبيدة بن عقبة عن شرحبيل بن السمط عن سلمان اخلري رضي اهللا عنه عن رسول اهللا 

  حنوه رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر عن بن وهب  :صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل  - ١٧٦٦٥
حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار عن أيب حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي 

رباط يوم يف سبيل اهللا خري من الدنيا وما عليها والروحة يروحها : اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
العبد يف سبيل اهللا أو الغدوة خري من الدنيا وما عليها وموضع سوط أحدكم يف اجلنة خري من الدنيا وما عليها رواه 

  أيب النضر هاشم  البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن منري عن

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا عباس بن الفضل ثنا أبو الوليد ثنا ليث بن سعد ثنا  - ١٧٦٦٦
إين : أبو عقيل زهرة بن معبد عن أيب صاحل موىل عثمان قال مسعت عثمان بن عفان رضي اهللا عنه على املنرب يقول 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم كراهية تفرقكم عين مث بدا يل أن أحدثكموه كنت كتمتكم حديثا مسعت من رسول 
ليختار امرؤ منكم لنفسه ما بدا له مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول رباط يوم يف سبيل اهللا خري من 

   ٣٠ألف يوم فيما سواه من املنازل 

  قبل انتيابه باب ما يفعله اإلمام من احلصون واخلنادق وكل أمر دفع العدو

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ إمالء وأبو الفضل حممد بن إبراهيم  - ١٧٦٦٧
املزكي قراءة قاال ثنا حممد بن عمرو احلرشي أنبأ القعنيب ثنا عبد العزيز بن أيب حازم عن أبيه عن سهل بن سعد 

 صلى اهللا عليه و سلم وحنن حنفر اخلندق وننقل التراب على أكتافنا فقال جاءنا رسول اهللا: رضي اهللا عنه قال 



رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة فاغفر للمهاجرين واألنصار رواه مسلم يف 
  الصحيح عن القعنيب ورواه البخاري عن قتيبة وغريه عن عبد العزيز 

بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو يعلى ثنا جعفر بن مهران أخربنا أبو عمرو حممد  - ١٧٦٦٨
كان املهاجرون واألنصار حيفرون : ثنا عبد الوارث بن سعيد ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي اهللا عنه قال 

  اخلندق حول املدينة وينقلون التراب على متوهنم ويقولون 
  قال ويقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو جييبهم ) على اإلسالم ما بقينا أبدا ... ا حنن الذين بايعوا حممد( 
قال ويؤتون مبلء جفنتني شعري فيصنع هلم إهالة ) فبارك يف األنصار واملهاجره ... اللهم ال خري إال خري اآلخرة ( 

البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم عن عبد سنخة وهي بشعة يف احللق وهلا ريح منكرة فتوضع بني يدي القوم رواه 
   ٣١الوارث 

  باب ما جيب على اإلمام من الغزو بنفسه أو بسراياه يف كل عام على حسن

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ حاجب بن  - ١٧٦٦٩النظر للمسلمني حىت ال يكون اجلهاد معطال يف عام إال من عذر 
رير بن عبد احلميد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن أمحد الطوسي ثنا عبد الرحيم بن منيب ثنا ج

إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن 
ديقا برسوله أن تضمن اهللا ملن خرج يف سبيله ال خيرجه إال إميانا به وتص: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

يدخله اجلنة أو يرجعه إذا رجع إىل منزله نائال ما نال من أجر أو غنيمة والذي نفسي بيده لوال أن أشق على أميت ما 
  ختلفت خالف سرية تغزو يف سبيل اهللا رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن جرير 

قاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن ال - ١٧٦٧٠
حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حجاج بن حممد عن بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن 

ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق : عبد اهللا رضي اهللا عنه يقول مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 
   ٣٢هرين إىل يوم القيامة رواه مسلم يف الصحيح عن هارون بن عبد اهللا وغريه عن حجاج بن حممد ظا

  باب اإلمام يغزي من أهل دار من املسلمني بعضهم وخيلف منهم يف دارهم من

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن أمحد ثنا يونس بن  - ١٧٦٧١مينع دارهم 
خلف رسول اهللا صلى : يب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن احلكم عن مصعب بن سعد عن سعد رضي اهللا عنه قال حب

اهللا عليه و سلم علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف غزوة تبوك فقال يا رسول اهللا أختلفين والنساء والصبيان فقال 
بعدي أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى غري أنه ال نيب 

  حديث شعبة 



أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  - ١٧٦٧٢
 خرج: سعيد بن أيب مرمي أنبأ الدراوردي حدثين خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل خيرب فاستخلف سباع بن عرفطة على املدينة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار  - ١٧٦٧٣
: عباس رضي اهللا عنهما قال ثنا يونس عن بن إسحاق حدثين الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن بن 

مضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لسفره إىل مكة عام الفتح واستعمل على املدينة أبا رهم كلثوم بن احلصني 
  بن عبيد بن خلف الغفاري 

بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ  - ١٧٦٧٤
وهب أخربين عمرو بن احلارث عن يزيد بن أيب حبيب عن يزيد بن أيب سعيد موىل املهري عن أبيه عن أيب سعيد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث إىل بين حليان وقال ليخرج من كل رجلني رجل مث قال : رضي اهللا عنه 
ف أجر اخلارج رواه مسلم يف الصحيح عن سعيد بن للقاعد أيكم خلف اخلارج يف أهله وماله خبري كان له مثل نص

  منصور عن بن وهب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا روح ثنا  - ١٧٦٧٥
ونس بن حبيب حسني املعلم عن حيىي بن حيىي بن أيب كثري ح وأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا ي

ثنا أبو داود ثنا حرب بن شداد عن حيىي بن أيب كثري حدثين أبو سعيد موىل املهري عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث بعثا إىل بين حليان من هذيل قال لينبعث من كل رجلني أحدمها : عنه 

   ٣٣جه عن حيىي ومن حديث عبد الوارث عن حسني املعلم واألجر بينهما أخرجه مسلم يف الصحيح من أو

  باب ما على الوايل من أمر اجليش قال الشافعي رمحه اهللا وال ينبغي أن يويل

اإلمام الغزو إال ثقة يف دينه شجاعا ببدنه حسن األناة عاقال للحرب بصريا هبا غري عجل وال نزق ويتقدم إليه أن ال 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه ثنا أمحد بن احلسن  - ١٧٦٧٦ل حيمل املسلمني على مهلكة حبا

بن عبد اجلبار ثنا حممد بن عباد املكي ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن 
غزوت : سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه قال سلمة ثنا قتيبة بن سعيد قاال ثنا حامت عن يزيد بن أيب عبيد قال مسعت 

مع النيب صلى اهللا عليه و سلم سبع غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث سبع مرات علينا مرة أبو بكر ومرة 
علينا أسامة بن زيد لفظ حديث قتيبة وقال حممد يف الثانية تسع غزوات رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن قتيبة 

  م عن حممد بن عباد املكي بن سعيد ورواه مسل

وأخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف اإلسفرائيين هبا أنبأ أبو عمرو إمساعيل بن جنيد السلمي أنبأ أبو  - ١٧٦٧٧
غزوت مع النيب صلى اهللا عليه و : مسلم الكجي ثنا أبو عاصم عن يزيد عن سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه قال 

  ة تسع غزوات كان يؤمره علينا رواه البخاري يف الصحيح عن أيب عاصم سلم سبع غزوات ومع زيد بن حارث



حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ إمالء وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ١٧٦٧٨
بعث رسول : عنه قال  أنبأ أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن املنذر بن ثعلبة عن عبد اهللا بن يزيد رضي اهللا

اهللا صلى اهللا عليه و سلم عمرو بن العاص يف سرية فيهم أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما فلما انتهوا إىل مكان 
احلرب أمرهم عمرو أن ال ينوروا نارا فغضب عمر وهم أن يأتيه فنهاه أبو بكر وأخربه أنه مل يستعمله رسول اهللا 

  مه باحلرب فهدأ عنه عمر رضي اهللا عنه صلى اهللا عليه و سلم عليك إال لعل

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو  - ١٧٦٧٩
أن عبيد اهللا بن زياد : الرزاز ثنا عبد الرمحن بن حممد بن منصور ثنا معاذ بن هشام ثنا أيب عن قتادة عن أيب املليح 

ن يسار رضي اهللا عنه يف مرضه فقال له معقل رضي اهللا عنه إين حمدثك حبديث لوال أين يف املوت مل عاد معقل ب
أحدثك به مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من أمري يلي أمر املسلمني مث ال جيهد هلم وال ينصح إال مل 

  معاذ بن هشام يدخل معهم اجلنة رواه مسلم يف الصحيح عن أيب غسان وغريه عن 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا حممد بن نصر اإلمام ثنا شيبان بن فروخ ثنا أبو  - ١٧٦٨٠
األشهب عن احلسن قال عاد عبيد اهللا بن زياد معقل بن يسار املزين يف مرضه الذي مات فيه فقال معقل اين حمدثك 

هللا عليه و سلم يقول لو علمت أن يب حياة ما حدثتك إين مسعت رسول اهللا صلى حديثا مسعته من رسول اهللا صلى ا
يقول ما من عبد يسترعيه رعية ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته إال حرم اهللا عليه اجلنة رواه : اهللا عليه و سلم 

احلديث الثابت عن  مسلم يف الصحيح عن شيبان بن فروخ ورواه البخاري عن أيب نعيم عن أيب األشهب وروينا يف
سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا بعث أمريا على سرية أو جيش أوصاه يف 

  خاصة نفسه بتقوى اهللا ومبن معه من املسلمني خريا 

بة عن أيب أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شع - ١٧٦٨١
إسحاق عن أبيه قال كنا مع جرير بن عبد اهللا يف غزوة فأصابتنا خممصة فكتب جرير إىل معاوية رضي اهللا عنهما 

قال وكتب معاوية أن يقفلوا قال  Cمن ال يرحم الناس ال ي: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  ومتعهم قال أبو إسحاق فأنا أدركت قطيفة مما متعهم 

حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن يوسف األصبهاين إمالء أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة  - ١٧٦٨٢
ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبري بن مطعم قال قال جرير بن 

ال يرحم اهللا من ال يرحم الناس رواه مسلم : و سلم يقول  عبد اهللا رضي اهللا عنه مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه
  يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن بن عيينة 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا عبد الرمحن بن بشر بن احلكم بن حبيب بن مهران  - ١٧٦٨٣
قابوس موىل لعبد اهللا بن عمرو بن العاص عن عبد اهللا بن  العبدي ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أيب

الرامحون يرمحهم الرمحن ارمحوا من يف : عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  األرض يرمحكم من يف السماء 



سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا  - ١٧٦٨٤
استعمل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه رجال من بين أسد على عمل : عاصم األحول عن أيب عثمان النهدي قال 

فجاء يأخذ عهده قال فأتى عمر رضي اهللا عنه ببعض ولده فقبله قال أتقبل هذا ما قبلت ولدا قط فقال عمر فأنت 
  تعمل يل عمال أبدا  بالناس أقل رمحة هات عهدنا ال

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - ١٧٦٨٥
شهدت عمر : ثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء ثنا مهدي بن ميمون ثنا سعيد اجلريري عن أيب نضرة عن أيب فراس قال 

اس فقال يا أيها الناس إنه قد أتى علي زمان وأنا أرى أن من قرأ القرآن بن اخلطاب رضي اهللا عنه وهو خيطب الن
يريد به اهللا وما عنده فيخيل إيل بآخرة أن قوما قرءوه يريدون به الناس ويريدون به الدنيا أال فأريدوا اهللا بقراءتكم 

هللا عليه و سلم بني أظهرنا وإذ نبأنا أال فأريدوا اهللا بأعمالكم إال إمنا كنا نعرفكم إذ يتنزل الوحي وإذ النيب صلى ا
اهللا من أخباركم فقد انقطع الوحي وذهب النيب صلى اهللا عليه و سلم فإمنا نعرفكم مبا أقول لكم أال من رأينا منه 
خريا ظننا به خريا وأحببناه عليه ومن رأينا منه شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه سرائركم بينكم وبني ربكم أال إمنا 

عمايل ليعلموكم دينكم وليعلموكم سنتكم وال أبعثهم ليضربوا ظهوركم وال ليأخذوا أموالكم أال فمن رابه أبعث 
شيء من ذلك فلريفعه إيل فوالذي نفس عمر بيده ألقصن منه فقام عمرو بن العاص فقال يا أمري املؤمنني إن بعثت 

قال نعم والذي نفس عمر بيده ألقصن منه وقد عامال من عمالك فأدب رجال من أهل رعيته فضربه إنك ملقصه منه 
رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقص من نفسه أال ال تضربوا املسلمني فتذلوهم وال متنعوهم حقوقهم فتكفروهم 

  وال جتمروهم فتفتنوهم وال تنزلوهم الغياض فتضيعوهم 

د بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حمم - ١٧٦٨٦
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه سأله : الشافعي أخربين الثقفي عن محيد عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك 

إذا حاصرمت املدينة كيف تصنعون قال نبعث الرجل إىل املدينة ونصنع له هنة من جلود قال أرأيت إن رمى حبجر 
تفعلوا فوالذي نفسي بيده ما يسرين أن تفتتحوا مدينة فيها أربعة آالف مقاتل بتضييع رجل قال إذا يقتل قال فال 

  مسلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم وحيىي بن أيب طالب قاال  - ١٧٦٨٧
أصاب الناس سنة غال فيها السمن فكان :  ثنا يزيد بن هارون أنبأ حممد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن أبيه قال

عمر رضي اهللا عنه يأكل الزيت فيقرقر بطنه ويف رواية حيىي قال كان عمر رضي اهللا عنه يأكله فلما قل قال ال آكله 
حىت يأكله الناس قال فكان يأكل الزيت فيقرقر بطنه قال بن مكرم يف روايته فقال قرقر ما شئت فواهللا ال آكل 

  أكله الناس مث قال يل أكسر حره عين بالنار فكنت أطبخه له فيأكله السمن حىت ي

حدثنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن  - ١٧٦٨٨
لو :  طاوس وعكرمة بن خالد أن حفصة وبن مطيع وعبد اهللا بن عمر كلموا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقالوا

أكلت طعاما طيبا كان أقوى لك على احلق قال أكلكم على هذا الرأي قالوا نعم قال قد علمت أنه ليس منكم إال 
ناصح ولكن تركت صاحيب على جادة فإن تركت جادهتما مل أدركهما يف املنزل قال وأصاب الناس سنة فما أكل 

  عامئذ مسنا وال مسينا حىت أحيا الناس 



و عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا أبو بكر احلنفي ثنا أخربنا أب - ١٧٦٨٩
ملا كانت الرمادة أصاب الناس جوعا شديدا فلما : عبد اهللا هو بن يزيد اهلذيل قال مسعت السائب بن يزيد يقول 

ا شعريا فقال واهللا ال أركبها حىت حيسن كان ذات يوم ركب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه دابة له فرأى يف روثه
  حال الناس 

وروينا عن أيب عثمان النهدي أن عتبة بن فرقد بعث إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه من أذربيجان  - ١٧٦٩٠
أيشبع املسلمون يف رحاهلم من هذا فقال الرسول اللهم ال فقال عمر رضي اهللا : خببيص فقال عمر رضي اهللا عنه 

ريده وكتب إىل عتبة أما بعد فإنه ليس من كدك وال من كد أبيك وال من كد أمك فأشبع من قبلك من عنه ال أ
  املسلمني يف رحاهلم مما تشبع منه يف رحلك 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا إمساعيل بن أمحد اجلرجاين أنبأ أبو يعلى املوصلي ثنا أبو خيثمة ثنا جرير  - ١٧٦٩١
  فذكره : ن أيب عثمان عن عاصم األحول ع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي ثنا حممد بن سلمة  - ١٧٦٩٢
دخلت على : الواسطي ثنا وهب بن جرير ثنا أيب قال مسعت حرملة املصري حيدث عن عبد الرمحن بن مشاسة قال 

من أهل مصر قالت كيف وجدمت بن حديج يف غزاتكم هذه قلت خري  عائشة رضي اهللا عنها فقالت ممن أنت قلت
أمري ما ينفق لرجل منا فرس وال بعري إال أبدل له مكانه بعريا وال غالم إال أبدل له مكانه غالما فقالت إنه ال مينعين 

يت شيئا فرفق هبم قتله أخي أن أحدثكم ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اللهم من ويل من أمر أم
فأرفق به ومن شق عليهم فاشقق عليه وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد احلافظ أنبأ حممد بن إسحاق بن 
خزمية ثنا علي بن حسان العطار ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا جرير بن حازم قال مسعت حرملة املصري حيدث عن 

هللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حنوه رواه مسلم يف الصحيح عن عبد الرمحن بن مشاسة عن عائشة رضي ا
  حممد بن حامت عن عبد الرمحن بن مهدي 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة  - ١٧٦٩٣
مرو بن دينار عن أيب العباس عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن ع

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعين حني حاصر أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا إنا قافلون غدا إن شاء اهللا : 
أصابتهم فقال املسلمون كيف نذهب ومل نفتح فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاغدوا للقتال فغدوا عليهم ف

جراحة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنا قافلون غدا فأعجبهم ذلك فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
   ٣٤سلم رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن املديين ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن بن عيينة 

  الشافعي رمحه اهللا قد باب من تربع بالتعرض للقتل رجاء إحدى احلسنيني قال

بورز بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومحل رجل من األنصار حاسرا على مجاعة من املشركني يوم بدر 
بعد إعالم النيب صلى اهللا عليه و سلم إياه مبا يف ذلك من اخلري فقتل قال الشيخ هو عوف بن عفراء فيما ذكره بن 

وقد  - ١٧٦٩٤وذلك مع ذكر من بارز بني يديه يرد يف موضعه إن شاء اهللا إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب 
بن مالك رضي اهللا عنه  ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو النضر ثنا سليمان يعين بن املغرية عن ثابت عن أنس

شيئا من قصة بدر قال فدنا املشركون فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قوموا إىل جنة عرضها : فذكر 
السماوات واألرض قال يقول عمري بن احلمام األنصاري يا رسول اهللا عرضها السماوات واألرض فقال نعم قال 

ا حيملك على قولك بخ بخ قال ال واهللا يا رسول اهللا إال رجاء أن بخ بخ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم م
أكون من أهلها قال فإنك من أهلها قال فأخرج مترات من قرنه فجعل يأكل منهن مث قال لئن أنا حييت حىت آكل 

يح عن أيب من مترايت هذه إهنا حلياة طويلة قال فرمى مبا كان معه من التمر مث قاتلهم حىت قتل رواه مسلم يف الصح
  بكر بن أيب النضر وغريه عن أيب النضر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان عن عمرو  - ١٧٦٩٥
قال رجل للنيب صلى اهللا عليه و سلم يوم أحد أرأيت إن قتلت يا : مسع جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه يقول 

  اهللا أين أنا قال يف اجلنة فألقى متريات كن يف يده مث قاتل حىت قتل أخرجاه يف الصحيح من حديث سفيان رسول 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب أنبأ احلسن بن حممد الزعفراين  - ١٧٦٩٦
لنضر بن أنس عم أنس بن مالك غاب عن قتال بدر فلما ثنا عبد اهللا بن بكر ثنا محيد عن أنس رضي اهللا عنه أن ا

غبت عن أول قتال قاتله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املشركني لئن أشهدين اهللا قتاال لريين اهللا ما : قدم قال 
ليك أصنع فلما كان يوم أحد انكشف املسلمون فقال اللهم إين أبرأ إليك مما جاء به هؤالء يعين املشركني وأعتذر إ

مما صنع هؤالء يعين املسلمني مث مشى بسيفه فلقيه سعد بن معاذ فقال أي سعد والذي نفسي بيده إين ألجد ريح 
اجلنة دون أحد واها لريح اجلنة قال سعد فما استطعت يا رسول اهللا ما صنع فوجدناه بني القتلى وبه بضع ومثانون 

وا به حىت عرفته أخته ببنانه قال أنس كنا نقول أنزلت جراحة من ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم وقد مثل
هذه اآلية من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فيه ويف أصحابه كذا يف كتايب والصواب أنس بن النضر 

  أخرجه البخاري يف الصحيح من أوجه عن محيد وأخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس رضي اهللا عنه 

و عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن حممد بن حممد بن اخلطاب بن عمر األنصاري ببغداد أنبأ أخربنا أب - ١٧٦٩٧
احلسن بن علي بن شبيب املعمري إمالء ثنا هدبة بن خالد ثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت عن أنس بن 

ن األنصار ورجلني من قريش فلما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أفرد يوم أحد يف سبعة م: مالك رضي اهللا عنه 
رهقوه قال من يردهم عنا وله اجلنة أو هو رفيقي يف اجلنة فتقدم رجل من األنصار فقاتل حىت قتل مث رهقوه أيضا 
فقال من يردهم عنا وله اجلنة أو هو رفيقي يف اجلنة فتقدم رجل من األنصار فقاتل حىت قتل فلم يزل كذلك حىت 

هللا صلى اهللا عليه و سلم لصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا رواه مسلم يف الصحيح عن هداب قتل السبعة فقال رسول ا
  بن خالد 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد اهللا بن  - ١٧٦٩٨
مسعت أيوب السختياين حيدث عن بعض بين أنس بن عثمان أنبأ عبد اهللا هو بن املبارك أنبأ عبيد اهللا بن الوازع قال 

مررت يوم اليمامة بثابت : مالك قال عبيد اهللا أراه مثامة بن عبد اهللا بن أنس عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال 
بن قيس بن مشاس وهو يتحنط فقلت يا عم أما ترى ما يلقى املسلمون أي وأنت ههنا قال فتبسم مث قال اآلن يا بن 



لبس سالحه وركب فرسه حىت أتى الصف فقال أف هلؤالء وملا يصنعون وقال للعدو أف هلؤالء وملا يعبدون أخي ف
  خلوا عن سبيله أو قال سننه يعين فرسه حىت أصلي حبرها فحمل فقاتل حىت قتل 

بأ عبد اهللا وأخربنا أبو احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن عثمان أن - ١٧٦٩٩
أن عكرمة بن أيب جهل ترجل يوم كذا فقال له خالد بن الوليد ال تفعل فإن : أنبأ جعفر بن سليمان عن ثابت البناين 

قتلك علي املسلمني شديد فقال خل عين يا خالد فإنه قد كانت لك مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سابقة وإين 
  صلى اهللا عليه و سلم فمشى حىت قتل  وأيب كنا من أشد الناس على رسول اهللا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٧٧٠٠
أن املسلمني انتهوا إىل حائط قد : اجلهم ثنا حجاج بن حممد األعور أخربين السري بن حيىي عن حممد بن سريين 

ال من املشركني فجلس الرباء بن مالك رضي اهللا عنه على ترس فقال ارفعوين برماحكم فألقوين أغلق بابه فيه رج
  إليهم فرفعوه برماحهم فألقوه من وراء احلائط فأدركوه قد قتل منهم عشرة 

 بن حيىي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا أبو عبد اهللا حممد بن نصر اإلمام ثنا حيىي - ١٧٧٠١
أنبأ جعفر بن سليمان ثنا أبو عمران اجلوين عن أيب بكر بن أيب موسى عن أبيه أنه كان حبضرة العدو قال فسمعته 

اجلنة حتت ظالل السيوف قال فقام رجل رث اهليئة فقال يا أبا : يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
سلم يقول هذا قال اللهم نعم قال فرجع إىل أصحابه فسلم عليهم مث  موسى أنت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و

وأنفقوا يف سبيل اهللا { باب ما جاء يف قول اهللا عز و جل  ٣٥كسر جفن سيفه وشد على العدو مث قاتل حىت قتل 
ثنا أبو العباس أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال  - ١٧٧٠٢} وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة 

حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان عن أيب وائل قال قال حذيفة رضي 
يف النفقة أخرجه البخاري من حديث النضر بن } وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة { يف قول اهللا عز و جل : اهللا عنه 

  هذا قال هو ترك النفقة يف سبيل اهللا  مشيل عن شعبة وقال غريه عن األعمش يف

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن  - ١٧٧٠٣
الفضل الصائغ ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شيبان عن منصور بن املعتمر عن أيب صاحل موىل أم هانئ عن بن عباس رضي 

اآلية قال يقول ال يقولن أحدكم ال أجد شيئا إن مل جيد إال مشقصا } وأنفقوا يف سبيل اهللا { يف قوله : اهللا عنهما 
  } وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة { فليجهز به يف سبيل اهللا 

بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم  - ١٧٧٠٤
كنا : مرزوق ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ عن حيوة بن شريح أنبأ يزيد بن أيب حبيب حدثين أسلم أبو عمران قال 

بالقسطنطيين وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى أهل الشام رجل يريد فضالة بن عبيد فخرج من املدينة صف 
ىت دخل فيهم مث خرج علينا فصاح الناس إليه عظيم من الروم فصففنا هلم فحمل رجل من املسلمني على الروم ح

فقالوا سبحان اهللا ألقى بيده إىل التهلكة فقام أبو أيوب األنصاري صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا 
ه أيها الناس إنكم لتأولون هذه اآلية على هذا التأويل إمنا أنزلت هذه اآلية فينا معشر األنصار إنا ملا أعز اهللا دين

وكثر ناصروه فقلنا فيما بيننا بعضنا لبعض سرا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أموالنا قد ضاعت فلو أقمنا 



فيها فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل اهللا عز و جل يرد علينا ما مهمنا به فقال وأنفقوا يف سبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم 
ليت أردنا أن نقيم يف أموالنا نصلحها فأمرنا بالغزو فما زال أبو أيوب رضي إىل التهلكة فكانت التهلكة يف اإلقامة ا

  اهللا عنه غازيا يف سبيل اهللا حىت قبضه اهللا عز و جل 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد قاال ثنا أبو العباس ثنا إبراهيم ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن  - ١٧٧٠٥
أمحل على الكتيبة بالسيف يف ألف من التهلكة ذاك قال ال إمنا : رضي اهللا عنه  أيب إسحاق قال قال رجل للرباء

  التهلكة أن يذنب الرجل الذنب مث يلقي بيديه مث يقول ال يغفر يل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا أمحد بن الفضل  - ١٧٧٠٦
وال تلقوا بأيديكم إىل : م ثنا محاد بن سلمة عن مساك بن حرب عن النعمان بن بشري رضي اهللا عنه العسقالين ثنا آد

التهلكة قال يقول إذا أذنب أحدكم فال يلقني بيده إىل التهلكة وال يقولن ال توبة يل ولكن ليستغفر اهللا وليتب إليه 
  فإن اهللا غفور رحيم 

بو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أ - ١٧٧٠٧
أنه كان جالسا عند عمر : عبيد ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن قيس هو بن أيب حازم عن مدرك بن عوف األمحسي 

اس أنه ألقى بيديه رضي اهللا عنه فذكروا رجال شرى نفسه يوم هناوند فقال ذاك واهللا يا أمري املؤمنني خايل زعم الن
  إىل التهلكة فقال عمر رضي اهللا عنه كذب أولئك بل هو من الذين اشتروا اآلخرة بالدنيا كذا يف رواية يعلى 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن عثمان أنبأ عبد اهللا  - ١٧٧٠٨
ملا أخرب عمر بقتل النعمان بن مقرن : أيب حازم عن حصني بن عوف قال  أنبأ إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن

وقيل أصيب فالن وفالن وآخرون ال نعرفهم قال ولكن اهللا يعرفهم قال ورجل شرى نفسه فقال رجل من أمحس 
ك بل هو يقال له مالك بن عوف ذاك خايل يا أمري املؤمنني زعم ناس أنه ألقى بيده إىل التهلكة فقال عمر كذب أولئ

  من الذين اشتروا اآلخرة بالدنيا قال قيس واملقتول عوف بن أيب محيد وهو أبو شبل قال يعقوب مالك أشبه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن حممد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ح وأخربنا أبو  - ١٧٧٠٩
ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد بن سلمة أنبأ عطاء بن السائب عن علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود قاال 

عجب ربنا عز و : مرة اهلمداين عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ئكته جل من رجل غزا يف سبيل اهللا فاهنزم أصحابه فعلم ما عليه فرجع حىت أهريق دمه فيقول اهللا عز و جل ملال

   ٣٦انظروا إىل عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حىت أهريق دمه 

  باب االختيار يف التحرز

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو أمحد بن احلسن ثنا حممد بن املسيب بن إسحاق حدثين إسحاق  - ١٧٧١٠
أن النيب صلى اهللا : ن بن عباس رضي اهللا عنهما بن شاهني ثنا خالد بن عبد اهللا عن خالد يعين احلذاء عن عكرمة ع

عليه و سلم قال وهو يف قبة له يوم بدر أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت مل تعبد بعد هذا اليوم أبدا فأخذ أبو 



{ بكر رضي اهللا عنه بيده فقال حسبك يا رسول اهللا فقد أحلحت على ربك وهو يف الدرع فخرج وهو يقول 
رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق بن } ون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر سيهزم اجلمع ويول

  شاهني 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ إمالء وقراءة ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا  - ١٧٧١١
الزبري عن أبيه عن جده عن الزبري رضي اهللا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال فحدثين حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن 

فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني ذهب لينهض إىل الصخرة وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه : عنه قال 
و سلم قد ظاهر بني درعني فلم يستطع أن ينهض إليها فجلس طلحة بن عبيد اهللا حتته فنهض رسول اهللا صلى اهللا 

  استوى عليها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أوجب طلحة عليه و سلم حىت 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا حيىي بن الربيع املكي ثنا سفيان عن يزيد بن خصيفة  - ١٧٧١٢
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ظاهر يوم أحد بني درعني : عن السائب بن يزيد 

علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا حممد بن غالب حدثين إبراهيم بن بشار الرمادي وأخربنا  - ١٧٧١٣
أبو إسحاق ثنا سفيان وهو بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب قال إبراهيم وجدت يف كتايب عن رجل من 

  اهر بني درعني يوم أحد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ظ: بين تيم عن طلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه 

ورواه بشر بن السري عن سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عمن حدثه عن  - ١٧٧١٤
طلحة بن عبيد اهللا أخربناه أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إبراهيم بن اهليثم ثنا عبد األعلى بن محاد ثنا 

   ٣٧فذكره : بشر بن السري 

  النفري وما يستدل به على أن اجلهاد فرض على الكفاية قال اهللا جلباب 

ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر واجملاهدون يف سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهم فضل اهللا { ثناؤه 
اهللا احلافظ أخربنا أبو عبد  - ١٧٧١٥} اجملاهدين بأمواهلم وأنفسهم على القاعدين درجة وكال وعد اهللا احلسىن 

أخربين أبو حممد بن زياد ثنا حممد بن إسحاق ثنا احلسن بن حممد بن الصباح ثنا حجاج عن بن جريج حدثين عبد 
ال يستوي القاعدون { : الكرمي أنه مسع مقسم موىل عبد اهللا بن احلارث حيدث عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

نزلت غزوة بدر قال عبد اهللا بن جحش األسدي وعبد اهللا بن شريح عن بدر واخلارجون إىل بدر ملا } من املؤمنني 
ال يستوي { أو شريح بن مالك بن ربيعة بن ضباب وهو بن أم مكتوم إنا أعميان يا رسول اهللا فهل لنا رخصة فنزل 

غري أويل فهؤالء القاعدون } فضل اهللا اجملاهدين على القاعدين درجة } { القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر 
القاعدين من املؤمنني غري أويل الضرر } وفضل اهللا اجملاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه { الضرر 

أخرج البخاري يف الصحيح أول احلديث دون سياقته من وجهني آخرين عن بن جريج قال الشافعي رمحه اهللا وبني 
 يأمثون بالتخلف وأبان اهللا جل ثناؤه يف قوله يف النفري حني أمر إذ وعد اهللا القاعدين غري أويل الضرر احلسىن أهنم ال

وما كان املؤمنون لينفروا كافة { وقال } إال تنفروا يعذبكم عذابا أليما { وقال } انفروا خفافا وثقاال { بالنفري 



ان أن لو ختلفوا معا فأعلمهم أن فرضه اجلهاد على الكفاية من اجملاهدين وأب} فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة 
  } إال تنفروا يعذبكم عذابا أليما { أمثوا معا بالتخلف بقوله تعاىل 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حممد املروزي حدثين علي بن  - ١٧٧١٦
تنفروا يعذبكم عذابا أليما وما  إال: احلسني عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن رسول اهللا إىل قوله يعملون نسخها باآلية اليت تليها وما 
  كان املؤمنون لينفروا كافة 

يعقوب ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن - ١٧٧١٧
حممد بن إسحاق ثنا معاوية بن عمرو عن أيب إسحاق عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

قال اهللا تبارك وتعاىل خذوا حذركم فانفروا ثبات عصبا أو انفروا مجيعا وقال انفروا خفافا وثقاال وقال إال : قال 
ات فقال وما كان املؤمنون لينفروا كافة قال فتغزو طائفة مع رسول اهللا تنفروا يعذبكم عذابا أليما مث نسخ هذه اآلي

صلى اهللا عليه و سلم وتقيم طائفة قال فاملاكثون مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هم الذين يتفقهون يف الدين 
  وده وينذرون قومهم إذا رجعوا إليهم من الغزو لعلهم حيذرون ما نزل اهللا من كتابه وفرائضه وحد

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ  - ١٧٧١٨
بن وهب أخربين رجل وعمرو بن احلارث عن بكري بن األشج عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد اجلهين رضي اهللا 

هز غازيا يف سبيل اهللا فقد غزا ومن خلفه يف أهله خبري فقد من ج: عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  غزا رواه مسلم يف الصحيح عن سعيد بن منصور وأيب الطاهر عن بن وهب وأخرجه البخاري كما مضى 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سعيد بن منصور ثنا بن وهب أخربين  - ١٧٧١٩
عن يزيد بن أيب حبيب عن يزيد بن أيب سعيد موىل املهري عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري رضي  عمرو بن احلارث

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث إىل بين حليان وقال ليخرج من كل رجلني رجل مث قال للقاعد : اهللا عنه 
  م يف الصحيح عن سعيد بن منصور أيكم خلف اخلارج يف أهله وماله خبري كان له مثل نصف أجر اخلارج رواه مسل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبا احلسن بن حليم مبرو أنبأ أبو املوجه أنبأ عبدان أنبأ عبد اهللا ح قال  - ١٧٧٢٠
وحدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ احلسن بن سفيان ثنا حبان أنبأ عبد اهللا أنبأ وهيب بن الورد أخربين عمر بن حممد بن 

من مات ومل : ي عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املنكدر عن مس
يغز ومل حيدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عبد الرمحن بن سهم عن 

  عبد اهللا بن املبارك 

بكر ثنا أبو داود ثنا عمرو بن عثمان وقرأته على يزيد بن عبد  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن - ١٧٧٢١
ربه اجلرجسي قاال ثنا الوليد بن مسلم عن حيىي بن احلارث عن القاسم أيب عبد الرمحن عن أيب أمامة أن النيب صلى 

ة قال يزيد يف حديثه من مل يغز أو مل جيهز غازيا أو خيلف غازيا يف أهله خبري أصابه اهللا بقارع: اهللا عليه و سلم قال 
  قبل يوم القيامة 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا زيد  - ١٧٧٢٢
أن رسول اهللا صلى اهللا : بن احلباب ثنا عبد املؤمن بن خالد احلنفي ثنا جندة بن نفيع عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

قال كان عذاهبم حبس املطر } إال تنفروا يعذبكم عذابا أليما { سلم استنفر حيا من العرب فتثاقلوا فنزلت عليه و 
  عنهم 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا بن أيب ذئب عن  - ١٧٧٢٣
اجلهاد فلم : طب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر سعيد املقربي عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه قال خ

  يفضل عليه شيئا إال املكتوبة هذا يدل على أنه فرض على الكفاية حيث فضل عليه املكتوبة بعينها واهللا أعلم 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا عبيد بن شريك ثنا أبو صاحل الفراء ثنا أبو  - ١٧٧٢٤
كتبت إىل نافع أسأله ما أقعد بن عمر عن الغزو قال فكتب إيل أن بن : ق الفزاري عن عبد اهللا بن عون قال إسحا

عمر كان يغزي ولده وحيمل على الظهر وما أقعده عن الغزو إال وصايا عمر وصبيان صغار وان بن عمر كان يغزي 
  بعد الصالة ولده وحيمل على الظهر ويرى اجلهاد يف سبيل اهللا أفضل األعمال 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا احلسن بن علي ثنا عبد امللك بن إبراهيم  - ١٧٧٢٥
اجلدي ثنا معبد بن خالد اخلزاعي حدثين عبد اهللا بن الفضل ثنا عبيد اهللا بن أيب رافع عن علي بن أيب طالب رضي 

جيزئ عن اجلماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم وجيزي عن اجللوس : علي قال  اهللا عنه قال أبو داود رفعه احلسن بن
  أن يرد أحدهم 

  مجاع أبواب السري

فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث { باب السرية يف املشركني عبدة األوثان قال اهللا جل ثناؤه  ٣٨( 
أخربين أبو النضر الفقيه ثنا علي بن حممد بن عيسى أنبأ  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ - ١٧٧٢٦اآليتني } وجدمتوهم 

أن رسول اهللا : أبو اليمان أخربين شعيب عن الزهري أخربين سعيد بن املسيب أن أبا هريرة رضي اهللا عنه أخربه 
صم مين صلى اهللا عليه و سلم قال أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فمن قال ال إله إال اهللا فقد ع

  نفسه وماله إال حبقه وحسابه على اهللا رواه البخاري عن أيب اليمان وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهري 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عباس بن حممد ثنا عثمان  - ١٧٧٢٧
كنت مع علي بن أيب طالب رضي اهللا :  هريرة عن أبيه قال بن عمر ثنا شعبة عن مغرية عن الشعيب عن حمرر بن أيب

عنه حيث بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم برباءة إىل املشركني وكنت أنادي حىت صحل صويت قلت يا أيب بأي 
ه و شيء كنت تنادي قال أمرنا أن ننادي أنه ال يدخل اجلنة إال مؤمن ومن كان بينه وبني رسول اهللا صلى اهللا علي

سلم عهد فأجله إىل أربعة أشهر فإذا مضت األربعة أشهر فإن اهللا بريء من املشركني ورسوله وال يطوفن بالكعبة 
قاتلوا الذين ال يؤمنون { باب السرية يف أهل الكتاب قال اهللا جل ثناؤه  ٣٩بعد العام مشرك أو بعد اليوم مشرك 

ورسوله وال يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا باهللا وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اهللا 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا  - ١٧٧٢٨} اجلزية عن يد وهم صاغرون 



ل وحدثنا أبو العباس أمحد بن مهران بن خالد األصبهاين ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأ سفيان ح وأخربنا أبو عبد اهللا قا
حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا بعث أمريا على جيش أوصاه يف خاصة نفسه : عن أبيه رضي اهللا عنه قال 
ريا مث قال اغزوا باسم اهللا ويف سبيل اهللا قاتلوا من كفر باهللا اغزوا وال تغلوا وال بتقوى اهللا ومبن معه من املسلمني خ

تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم إىل إحدى ثالث خصال أو خالل فأيتهم 
ن وأخربهم إن هم فعلوا ذلك أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم مث ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجري

فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على املهاجرين فإن هم أبوا أن يتحولوا من دارهم إىل دار املهاجرين فأخربهم أهنم 
يكونون كأعراب املسلمني جيري عليهم حكم اهللا الذي جيري على العرب وال يكون هلم من الفيء وال من الغنيمة 

سلمني فإن هم أبوا فسلهم إعطاء اجلزية فإن فعلوا فكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن باهللا شيء إال أن جياهدوا مع امل
وقاتلهم وذكر باقي احلديث ومتام احلديث يرد إن شاء اهللا رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن حيىي 

   ٤٠بن آدم 

  ة وحننباب السلب للقاتل وقد مضت األخبار فيه يف كتاب قسم الفيء والغنيم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن  - ١٧٧٢٩نذكر ههنا طرفا منها إن شاء اهللا 
سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ح وأنبأ أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين حسن بن سفيان 

قال : بن سعيد عن عمر بن كثري عن أيب حممد موىل أيب قتادة عن أيب قتادة قال ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن حيىي 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم حنني من أقام بينة على قتيل فله سلبه فقمت أللتمس بينة على قتيلي فلم أر 

من جلسائه سالح هذا  أحدا يشهد يل فجلست مث بدا يل فذكرت أمره لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رجل
القتيل الذي يذكر عندي قال فأرضه منه قال أبو بكر رضي اهللا عنه كال ال يعطه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من 
أسد اهللا يقاتل عن اهللا ورسوله قال فعلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأداه إيل فاشتريت منه خرافا فكان أول 

ايته فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأداه إيل رواه البخاري ومسلم يف مال تأثلته وقال أبو عمرو يف رو
الصحيح عن قتيبة بن سعيد على اللفظ األول مث قال البخاري قال عبد اهللا عن الليث فقام النيب صلى اهللا عليه و 

   ٤١سلم فأداه إيل 

  باب الغنيمة ملن شهد الوقعة

وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ  - ١٧٧٣٠
إمنا : سليمان أنبأ الشافعي قال معلوم عند غري واحد ممن لقيت من أهل العلم بالردة أن أبا بكر رضي اهللا عنه قال 

  الغنيمة ملن شهد الوقعة 

وسف عن حممد بن إسحاق عن يزيد بن عبد اهللا بن قال الشافعي حكاية عن أيب ي: وهبذا اإلسناد قال  - ١٧٧٣١
قسيط أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه بعث عكرمة بن أيب جهل يف مخسمائة من املسلمني مددا لزياد بن لبيد 

وللمهاجر بن أيب أمية فوافقهم اجلند قد افتتحوا النجري باليمن فأشركهم زياد بن لبيد وهو ممن شهد بدرا يف الغنيمة 
الشافعي رمحه اهللا فإن زيادا كتب فيه إىل أيب بكر رضي اهللا عنه وكتب أبو بكر رضي اهللا عنه إمنا الغنيمة ملن قال 



شهد الوقعة ومل ير لعكرمة شيئا ألنه مل يشهد الوقعة فكلم زياد أصحابه فطابوا أنفسا بأن أشركوا عكرمة وأصحابه 
  متطوعني عليهم وهذا قولنا 

د اهللا احلافظ أخربين عبد الرمحن بن احلسن ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا شعبة ثنا أخربنا أبو عب - ١٧٧٣٢
إن أهل البصرة غزوا أهل هناوند فأمدوهم بأهل الكوفة وعليهم : قيس بن مسلم قال مسعت طارق بن شهاب يقول 

أراد أهل البصرة أن ال يقسموا عمار بن ياسر فقدموا عليهم بعد ما ظهروا على العدو فطلب أهل الكوفة الغنيمة و
ألهل الكوفة من الغنيمة فقال رجل من بين متيم لعمار بن ياسر أيها األجدع تريد أن تشاركنا يف غنائمنا قال 

وكانت أذن عمار جدعت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكتبوا إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فكتب 
  لوقعة إليهم عمر إن الغنيمة ملن شهد ا

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا وكيع عن  - ١٧٧٣٣
كتب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إن الغنيمة ملن : شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب األمحسي قال 

  شهد الوقعة هذا هو الصحيح عن عمر رضي اهللا عنه 

قال : وأما الذي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال  - ١٧٧٣٤
الشافعي حكاية عن أيب يوسف عن اجملالد عن عامر وزياد بن عالقة أن عمر رضي اهللا عنه كتب إىل سعد بن أيب 

شركه يف الغنيمة قال الشافعي رمحه اهللا فهذا غري وقاص قد أمددتك بقوم فمن أتاك منهم قبل أن تتفقأ القتلى فأ
ثابت عن عمر ولو ثبت عنه كنا أسرع إىل قبوله منه مث ذكر خمالفة أيب يوسف حديث عمر هذا قال الشيخ وهو 

منقطع ورواية جمالد وهو ضعيف وحديث طارق بن شهاب إسناده صحيح ال شك فيه واهللا أعلم قال الشافعي رمحه 
النيب صلى اهللا عليه و سلم شيء يثبت يف معىن ما روي عن أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما ال  اهللا وقد روي عن

حيضرين حفظه قال الشيخ إمنا أراد واهللا أعلم حديث أيب هريرة يف قصة أبان بن سعيد بن العاص حني وقع مع 
مضى ذلك بأسانيده مع سائر ما أصحابه على النيب صلى اهللا عليه و سلم خبيرب بعد أن فتحها ومل يقسم هلم وقد 

  روي يف هذا الباب يف كتاب القسم 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا أمحد بن حممد بن سعيد أنبأ أمحد بن احلسن  - ١٧٧٣٥
هللا عنه قراءة ثنا أيب ثنا حصني بن خمارق عن سفيان عن خبتري العبدي عن عبد الرمحن بن مسعود عن علي رضي ا

   ٤٢الغنيمة ملن شهد الوقعة : قال 

  باب اجليش يف دار احلرب خيرج منهم السرية إىل بعض النواحي فتغنم ويغنم

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو يعلى ثنا أبو كريب ثنا أبو أسامة  - ١٧٧٣٦اجليش 
ملا فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حنني بعث أبا : ه قال عن بريد بن أيب بردة عن أيب موسى رضي اهللا عن

عامر على جيش إىل أوطاس فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم اهللا أصحابه وذكر باقي احلديث أخرجه 
البخاري ومسلم يف الصحيح عن أيب كريب قال الشافعي رمحه اهللا أبو عامر كان يف جيش النيب صلى اهللا عليه و 



م ومعه حبنني فبعثه النيب صلى اهللا عليه و سلم يف اتباعهم وهذا جيش واحد كل فرقة منه ردء لألخرى وإذا كان سل
  اجليش هكذا فلو أصاب اجليش شيئا دون السرية أو السرية شيئا دون اجليش كانوا فيه شركاء 

ن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األصم أنبأ أمحد ب - ١٧٧٣٧
خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام الفتح فقال : إسحاق حدثين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 

فيه واملسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم يرد عليهم أقصاهم ترد سراياهم على قعدهتم ورواه حيىي 
   ٤٣مشدهم على مضعفهم ومتسرعهم على قاعدهم بن سعيد عن عمرو فقال يرد 

  باب سهم الفارس والراجل

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو  - ١٧٧٣٨
أسهم للرجل  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم: معاوية عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما 

ولفرسه ثالثة أسهم سهما له وسهمني لفرسه أخرجاه يف الصحيح من حديث عبيد اهللا كما مضى يف كتاب القسم 
   ٤٤وقد مضت سائر األخبار يف هذا الباب فيه 

  باب تفضيل اخليل

لربيع ثنا بن أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا احلسن بن ا - ١٧٧٣٩
أول من عرب العراب رجل منا يقال له : املبارك عن شريك عن األسود بن قيس العبدي عن كلثوم بن األقمر قال 

منذر الوادعي كان عامال لعمر رضي اهللا عنه على بعض الشام فطلب العدو فلحقت اخليل وتقطعت الرباذين 
ه فكتب عمر رضي اهللا عنه نعما رأيت فصارت سنة رواه فأسهم للخيل وترك الرباذين وكتب إىل عمر رضي اهللا عن

الشافعي عن سفيان بن عيينة عن األسود بن قيس مث قال والذي نذهب إليه من هذا تسوية بني اخليل والعراب 
  والرباذين واملقاريف ولو كنا نثبت مثل هذا ما خالفناه 

فظ ثنا هنبل بن حممد بن حيىي احلمصي ثنا أمحد بن أيب أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلا - ١٧٧٤٠
أمحد اجلرجاين ثنا محاد بن خالد ثنا معاوية بن صاحل عن العالء بن احلارث عن مكحول عن زياد بن جارية عن 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم عرب العريب وهجن اهلجني كذا رواه أمحد بن أيب أمحد اجلرجاين : حبيب بن مسلمة 
ن محص عن محاد بن خالد موصوال ورواه الشافعي وأمحد بن حنبل ومجاعة عن محاد منقطعا وكذلك رواه عبد ساك

الرمحن بن مهدي وزيد بن احلباب عن معاوية بن صاحل عن أيب بشر وهو العالء عن مكحول أن رسول اهللا صلى اهللا 
ني سهم وهذا منقطع وال تقوم به احلجة عليه و سلم هجن اهلجني يوم حنني وعرب العريب للعريب سهمان وللهج

  وقد روي فيه حديث آخر مسند بإسناد ضعيف 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة ثنا أبو  - ١٧٧٤١
أن النيب صلى اهللا : عنها  بالل األشعري ثنا املفضل بن صدقة عن وائل بن داود عن البهي عن عائشة رضي اهللا



عليه و سلم مل يعط الكودن شيئا وأعطى دون سهمه العراب والكودن الربذون البطيء أبو بالل األشعري ال حيتج 
  به 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد ثنا سليمان بن حرب ثنا  - ١٧٧٤٢
السفر وحصني عن الشعيب عن عروة بن أيب اجلعد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  شعبة عن عبد اهللا بن أيب

اخلري معقود بنواصي اخليل إىل يوم القيامة األجر واملغنم قال البخاري وقال سليمان بن حرب فذكره وفيه : سلم 
بن املسيب أنه سئل عن الرباذين داللة على أنه علق املغنم جبنس اخليل والرباذين من مجلة اخليل وروينا عن سعيد 

   ٤٥هل فيها صدقة فقال وهل يف اخليل صدقة 

  باب سهمان اخليل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ١٧٧٤٣
اد بن عبد اهللا بن الزبري أن الزبري بن العوام سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن هشام بن عروة عن حيىي بن عب

كان يضرب يف املغنم بأربعة أسهم سهم له وسهمني لفرسه وسهم يف ذي القرىب سهم أمه صفية يوم : رضي اهللا عنه 
خيرب قال وكان بن عيينة يهاب أن يذكر حيىي بن عباد واحلفاظ يروونه عن حيىي بن عباد قال الشيخ قد رواه حممد 

عن هشام بن عروة عن حيىي بن عباد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بنحوه وهو مع ما ذكر حيىي بن بن بشر 
عباد فيه مرسل وقد وصله سعيد بن عبد الرمحن وحماضر بن مورع عن هشام بن عروة عن حيىي بن عباد عن عبد 

ر خيرب فأسهم له رسول اهللا صلى اهللا اهللا بن الزبري قال الشافعي باإلسناد الذي مضى روى مكحول أن الزبري حض
عليه و سلم مخسة أسهم سهم له وأربعة أسهم لفرسيه فذهب األوزاعي إىل قبول هذا عن مكحول منقطعا وهشام 

بن عروة أحرص لو زيد الزبري رضي اهللا عنه لفرسني أن يقول به وأشبه إذ خالفه مكحول أن يكون أثبت يف حديث 
وإن كان حديثه مقطوعا ال تقوم به حجة فهو كحديث مكحول ولكنا ذهبنا إىل أهل  أبيه منه حلرصه على زيادته

املغازي فقلنا إهنم مل يرووا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أسهم لفرسني ومل خيتلفوا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
واحد قال الشيخ رمحه اهللا قد حضر خيرب بثالثة أفراس لنفسه السكب والظرب واملرجتز ومل يأخذ منها إال لفرس 

  روينا حديثا عن هشام بن عروة يف كتاب القسم من حديث حماضر موصوال 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ أنبأ أبو بكر النيسابوري ثنا يونس بن  - ١٧٧٤٤
وة عن حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري عبد األعلى ثنا بن وهب أخربين سعيد بن عبد الرمحن عن هشام بن عر

ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام خيرب للزبري بن العوام بأربعة أسهم سهما له : عن جده أنه كان يقول 
   ٤٦وسهما لذي القرىب لصفية بنت عبد املطلب أم الزبري وسهمني للفرس 

  باب العبيد والنساء والصبيان حيضرون الوقعة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األموي وأبو الفضل احلسن بن يعقوب  - ١٧٧٤٥
العدل قاال ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ جرير بن حازم ح قال وأنبأ أبو الفضل بن إبراهيم 

ن جرير بن حازم حدثين أيب قال مسعت قيسا وهو بن واللفظ له ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ وهب ب



أن جندة بن عامر كتب إىل بن عباس رضي اهللا عنهما أن اكتب إيل من ذوو القرىب : سعد حيدث عن يزيد بن هرمز 
الذين ذكرهم اهللا عز و جل وفرض هلم مما أفاء اهللا على رسوله ومىت ينقضي يتم اليتيم وهل يقتل صبيان املشركني 

نساء والعبيد إذا حضروا البأس من سهم معلوم فقال بن عباس لوال أين أخاف أن يقع يف شيء ما كتبت إليه وهل لل
فكتب إليه وأنا شاهد أما ذوو القرىب فإنا كنا نرى أهنم قرابة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأىب ذلك علينا قومنا 

سلم مل يقتل منهم أحدا فال تقتل إال أن تعلم ما علم اخلضر وأما صبيان املشركني فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
من الغالم الذي قتله وأما ما سألت عن انقضاء يتم اليتيم فإذا بلغ احللم وأونس منه رشده فقد انقضى يتمه فادفع 

واه مسلم إليه ماله وأما النساء والعبيد فلم يكن هلم سهم معلوم إذا حضروا البأس ولكن حيذون من غنائم القوم ر
  يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الطيب حممد بن علي بن احلسن الزاهد ثنا سهل بن عمار العتكي  - ١٧٧٤٦
فيما كتب : ثنا يزيد بن هارون أنبأ حممد بن إسحاق عن حممد بن علي أيب جعفر والزهري عن يزيد بن هرمز قال 

ابه ذلك يسأله عن اليتيم مىت خيرج من اليتم ويقع حقه يف الفيء فكتب إليه أنه إذا احتلم فقد خرج إليه جندة يف كت
  من اليتم ووقع حقه يف الفيء 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا بشر بن املفضل عن  - ١٧٧٤٧
شهدت خيرب مع ساديت فكلموا يف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حم قال حممد بن زيد حدثين عمري موىل أيب الل

  فأمر يب فقلدت سيفا فإذا أنا أجره فأخرب أين مملوك فأمر يل بشيء من خرثي املتاع 

وأما الذي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس  - ١٧٧٤٨
أسهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بكري عن حممد بن عبد اهللا الدمشقي عن مكحول وخالد بن معدان قاال بن 

للفارس لفرسه سهمني ولصاحبه سهما فصار له ثالثة أسهم وللراجل سهما وأسهم للنساء والصبيان فهذا منقطع 
   ٤٧وحديث بن عباس موصول صحيح فهو أوىل وباهللا التوفيق 

  ضخ ملن يستعان به من أهل الذمة على قتال املشركنيباب الر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي قال  - ١٧٧٤٩
استعان رسول اهللا : أبو يوسف أنبأ احلسن بن عمارة عن احلكم عن مقسم عن بن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال 

اهللا عليه و سلم بيهود بين قينقاع فرضخ هلم ومل يسهم هلم تفرد هبذا احلسن بن عمارة وهو متروك ومل يبلغنا  صلى
  يف هذا حديث صحيح وقد روينا قبل هذا يف كراهية االستعانة باملشركني واهللا أعلم 

ا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن فأما احلديث الذي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثن - ١٧٧٥٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غزا بناس من اليهود فأسهم هلم : أيب شيبة ثنا حفص عن بن جريج عن الزهري 

فهذا منقطع وكذلك رواه يزيد بن يزيد بن جابر عن الزهري قال الشافعي واحلديث املنقطع عندنا ال يكون حجة 
ى الواقدي عن بن أيب سربة عن فطري احلارثي قال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الشيخ رمحه اهللا ورو

   ٤٨بعشرة من اليهود من يهود املدينة إىل خيرب فأسهم هلم كسهمان املسلمني وهذا منقطع وإسناده ضعيف 



  باب قسمة الغنيمة يف دار احلرب

بن إسحاق بن أيوب أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد  - ١٧٧٥١
كتبت إىل نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال قال فكتب إمنا كان ذلك يف : أنبأ سليم بن أخضر عن بن عون قال 

أول اإلسالم قد أغار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على بين املصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على املاء 
فقتل مقاتلتهم وسىب سبيهم وأصاب يومئذ قال حيىي أحسبه قال جويرية بنت احلارث وحدثين هبذا احلديث عبد اهللا 

بن عمر وكان يف ذلك اجليش رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأخرجه البخاري من وجه آخر عن بن 
  عون 

بكر اإلمساعيلي أخربين أبو عبد اهللا الصويف ثنا حيىي  أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو - ١٧٧٥٢
بن أيوب ح قال وأخربين احلسن بن سفيان وهذا حديثه ثنا قتيبة قاال ثنا إمساعيل بن جعفر عن ربيعة عن حممد بن 

يا دخلت أنا وأبو صرمة على أيب سعيد رضي اهللا عنه فسأله أبو صرمة فقال : حيىي بن حبان عن بن حمرييز أنه قال 
أبا سعيد هل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يذكر العزل قال نعم غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم غزوة املصطلق فسبينا كرائم العرب وطالت علينا العزبة ورغبنا يف الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل 
نسأله فسألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ال عليكم أن ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني أظهرنا فال 

ال تفعلوا ما كتب اهللا خلق نسمة هي كائنة إىل يوم القيامة إال ستكون رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة ورواه 
ما قال مسلم عن حيىي بن أيوب وقتيبة ويف هذا داللة على أنه قسم بينهم غنائمهم قبل الرجوع إىل املدينة ك

األوزاعي والشافعي قال أبو يوسف افتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالد بين املصطلق وظهر عليهم فصارت 
بالدهم دار اإلسالم وبعث الوليد بن عقبة يأخذ صدقاهتم قال الشافعي جميبا له عن ذلك أغار رسول اهللا صلى اهللا 

سباهم وقسم أمواهلم وسبيهم يف دارهم سنة مخس وإمنا أسلموا عليه و سلم عليهم وهم غارون يف نعمهم فقتلهم و
بعدها بزمان وإمنا بعث إليهم الوليد بن عقبة مصدقا سنة عشر وقد رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عنهم 

  ودارهم دار حرب قال الشيخ أما قوله إن ذلك كان سنة مخس فكذلك قاله عروة وبن شهاب 

سني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عثمان بن أخربنا أبو احل - ١٧٧٥٣
صاحل عن بن هليعة ثنا أبو األسود عن عروة ح قال وثنا يعقوب وثنا إبراهيم بن املنذر ثنا حممد بن فليح عن موسى 

 قاتل بين املصطلق وبين حليان يف يف ذكر مغازي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مث: بن عقبة عن بن شهاب 
  شعبان سنة مخس وهذا أصح مما روي عن بن إسحاق أن ذلك كان سنة ست 

وأما بعثه الوليد مصدقا ففيما أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن كامل القاضي ثنا حممد بن  - ١٧٧٥٤
عمي احلسني بن احلسن بن عطية حدثين أيب عن سعد العويف حدثين أيب سعد بن حممد بن احلسن بن عطية حدثين 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث الوليد بن : جدي عطية بن سعد عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 
عقبة بن أيب معيط إىل بين املصطلق ليأخذ منهم الصدقات وأنه ملا أتاهم اخلرب فرحوا وخرجوا ليتلقوا رسول رسول 

ليه و سلم وأنه ملا حدث الوليد أهنم خرجوا يتلقونه رجع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال اهللا صلى اهللا ع
يا رسول اهللا إن بين املصطلق قد منعوا الصدقة فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ذلك غضبا شديدا 

حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق  فبينما هو حيدث نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد فقالوا يا رسول اهللا إنا



وإنا خشينا أن يكون إمنا رده كتاب جاءه منك لغضب غضبته علينا وإنا نعوذ باهللا من غضب اهللا وغضب رسوله 
يا أيها { وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استعتبهم وهم هبم فأنزل اهللا عز و جل عذرهم يف الكتاب فقال 

  سق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمني الذين آمنوا إن جاءكم فا

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا ورقاء  - ١٧٧٥٥
ن أيب معيط إىل بين أرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الوليد بن عقبة ب: عن بن أيب جنيح عن جماهد قال 

املصطلق ليصدقهم فتلقوه باهلدية فرجع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له إن بين املصطلق قد أمجعوا لك 
قال الشيخ والذي يستدل به على أن ذلك كان } إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا { ليقاتلوك فأنزل اهللا تبارك وتعاىل 
ثرية ويشبه أن يكون سنة عشر كما حفظه الشافعي رمحه اهللا أن الوليد بن عقبة كان بعد غزوة بين املصطلق مبدة ك

  زمن الفتح صبيا وذلك سنة مثان وال يبعثه مصدقا إال بعد أن يصري رجال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا أمحد بن  - ١٧٧٥٦
بار ثنا يونس بن بكري عن جعفر بن برقان عن ثابت بن احلجاج عن أيب موسى اهلمداين عن الوليد بن عقبة عبد اجل

ملا افتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبياهنم فيمسح رؤوسهم ويدعو هلم : قال 
  من ذلك إال اخللوق الذي خلقتين أمي فجيء يب إليه وقد خلقت باخللوق فلما رآين مل ميسسين ومل مينعه 

وحدثنا بذلك أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا فياض  - ١٧٧٥٧
ملا : بن حممد الرقي عن جعفر بن برقان عن ثابت بن احلجاج الكاليب عن عبد اهللا اهلمداين عن الوليد بن عقبة قال 

هللا صلى اهللا عليه و سلم مكة فذكره مبعناه قال أمحد بن حنبل وقد روي أنه سلح يومئذ فتقذره رسول فتح رسول ا
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل يسمه ومل يدع له ومنع بركة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لسابق علم اهللا فيه 

اق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا مسدد ح أخربنا علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسح - ١٧٧٥٨
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد اهللا بن حممد الكعيب أنبأ حممد بن أيوب أنبأ مسدد وعبد اهللا بن عبد الوهاب 

أن رسول : احلجيب قاال ثنا محاد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناين عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه 
عليه و سلم صلى الصبح بغلس مث ركب فقال اهللا أكرب خربت خيرب إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء  اهللا صلى اهللا

صباح املنذرين فخرجوا يسعون يف السكك وهم يقولون حممد واخلميس قال مسدد قال محاد واخلميس اجليش 
ية لدحية الكليب مث صارت فظهر عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقتل املقاتلة وسىب الذراري فصارت صف

صفية لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث تزوجها وجعل صداقها عتقها قال عبد العزيز لثابت يا أبا حممد أنت 
  سألت أنس ما أمهرها فقال أمهرها نفسها فتبسم رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد 

صاحل بن هانئ وأبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر حممد بن  - ١٧٧٥٩
دينار قاال ثنا السري بن خزمية ثنا موسى بن إمساعيل ثنا سليمان بن املغرية ح قال وأنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه 

صارت :  أنبأ أمحد بن سلمة ثنا عبد اهللا بن هاشم ثنا هبز ثنا سليمان بن املغرية عن ثابت ثنا أنس رضي اهللا عنه قال
صفية لدحية يف مقسمه وجعلوا ميدحوهنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويقولون ما رأينا يف السيب مثلها قال 
فبعث إىل دحية فأعطاه هبا ما أراد مث دفعها إىل أمي فقال أصلحيها قال مث خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من 



ليها القبة فلما أصبح قال من كان عنده فضل زاد فليأتنا به قال فجعل خيرب حىت جعلها يف ظهره نزل مث ضرب ع
الرجل جييء بفضل التمر وفضل السويق وفضل السمن حىت جعلوا من ذلك سوادا حيسا فجعلوا يأكلون من ذلك 
ه احليس ويشربون من حياض إىل جنبهم من ماء السماء قال فقال أنس وكانت تلك وليمة رسول اهللا صلى اهللا علي

و سلم عليها قال فانطلقنا حىت إذا رأينا جدر املدينة مشينا إليها فرفعنا مطيتنا ورفع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم مطيته قال وصفية خلفه قد أردفها فعثرت مطية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصرع وصرعت قال فليس 

صلى اهللا عليه و سلم يسترها قال فأتيناه فقال مل نضر قال  أحد من الناس ينظر إليه وال إليها حىت قام رسول اهللا
فدخلنا املدينة فخرج جواري نسائه يتراءينها ويشمنت بصرعتها لفظ حديث هبز بن أسد رواه مسلم يف الصحيح عن 

 عبد اهللا بن هاشم ويف هذا داللة على وقوع قسمة غنيمة خيرب خبيرب قال أبو يوسف إهنا حني افتتحها صارت دار
إسالم وعاملهم على النخل قال الشافعي أما خيرب فما علمته كان فيها مسلم واحد ما صاحل إال اليهود وهم على 

  دينهم وما حول خيرب كله دار حرب 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا  - ١٧٧٦٠
أيها الناس : دثين نافع موىل عبد اهللا بن عمر عن عبد اهللا بن عمر أن عمر رضي اهللا عنه قال أيب عن بن إسحاق ح

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان عامل يهود خيرب على أنا خنرجهم إذا شئنا فمن كان له مال فليلحق به 
  وإين خمرج يهود فأخرجهم 

اإلمساعيلي أنبأ إبراهيم بن هاشم البغوي وأبو يعلى املوصلي أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر  - ١٧٧٦١
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم اعتمر : واحلسن النسوي قالوا ثنا هدبة ثنا مهام ثنا قتادة عن أنس رضي اهللا عنه 

ة من العام أربع عمر كلهن يف ذي القعدة إال اليت يف حجته عمرة يف احلديبية أو زمن احلديبية يف ذي القعدة وعمر
املقبل وعمرة من اجلعرانة حيث قسم غنائم حنني يف ذي القعدة وعمرة مع حجته هذا حديث إبراهيم وقال احلسن 

عمرة من احلديبية وقال أبو يعلى عمرته من احلديبية رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن هدبة ويف هذا داللة 
قال الشافعي رمحه اهللا فأما ما احتج به أبو يوسف من أن النيب  على أنه صلى اهللا عليه و سلم قسم غنائم حنني هبا

صلى اهللا عليه و سلم مل يقسم غنائم بدر حىت ورد املدينة وما ثبت من احلديث بأن قال والدليل على ذلك أن النيب 
 صلى اهللا صلى اهللا عليه و سلم أسهم لعثمان وطلحة ومل يشهدا بدرا فإن كان كما قال فهو خيالف سنة رسول اهللا

عليه و سلم ألنه يزعم أنه ليس لإلمام أن يعطي أحدا مل يشهد الوقعة ومل يكن مددا وليس كما قال قسم رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم غنائم بدر بسري شعب من شعاب الصفراء قريب من بدر 

د بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ أمح - ١٧٧٦٢
ومضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما خرج من مضيق يقال له الصفراء خرج منه إىل : عن بن إسحاق قال 

كثيب يقال له سري على مسرية ليلة من بدر أو أكثر فقسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم النفل بني املسلمني على 
  ذلك الكثيب 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن حممد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا حيىي بن  - ١٧٧٦٣
إن : سليمان اجلعفي ثنا بن وهب حدثين حيي عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه 

املقاتلة كما خرج طالوت فدعا هلم رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج يوم بدر بثالمثائة ومخسة عشر من 



اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني خرج فقال اللهم إهنم حفاة فامحلهم اللهم أهنم عراة فاكسهم اللهم إهنم جياع 
فأشبعهم ففتح اهللا هلم يوم بدر فانقلبوا وما منهم رجل إال وقد رجع جبمل أو مجلني واكتسوا وشبعوا قال الشافعي 

نت غنائم بدر كما روى عبادة بن الصامت غنمها املسلمون قبل أن تنزل اآلية يف سورة األنفال فلما رمحه اهللا وكا
  } يسألونك عن األنفال قل األنفال هللا والرسول اآلية { تشاحوا عليها انتزعها اهللا من أيديهم بقوله 

د بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل ثنا أمح - ١٧٧٦٤
عبد اهللا بن جعفر عن عبد الرمحن بن احلارث بن عبد اهللا بن عياش بن أيب ربيعة عن سليمان بن موسى األشدق عن 

خرج رسول اهللا صلى اهللا : مكحول عن أيب سالم عن أيب أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال 
ي هبا العدو فلما هزمهم اهللا اتبعهم طائفة من املسلمني يقتلوهنم وأحدقت طائفة برسول اهللا عليه و سلم إىل بدر فلق

صلى اهللا عليه و سلم واستولت طائفة على النهب والعسكر فلما رجع الذين طلبوا العدو قالوا لنا النفل حنن طلبنا 
 عليه و سلم ما أنتم بأحق به منا بل هو لنا العدو وبنا نفاهم اهللا وهزمهم وقال الذين أحدقوا برسول اهللا صلى اهللا

حنن أحدقنا برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يناله من العدو غرة وقال الذين استولوا على العسكر والنهب ما 
أنتم بأحق به منا بل هو لنا حنن استولينا عليه وأحرزناه فأنزل اهللا عز و جل على رسوله عليه السالم يسألونك عن 

  نفال قل األنفال هللا والرسول اآلية فقسمه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينهم عن فواق األ

أخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو العباس ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال حدثين  - ١٧٧٦٥
سألت عبادة بن : ة الباهلي قال عبد الرمحن بن احلارث عن سليمان بن موسى األشدق عن مكحول عن أيب أمام

الصامت رضي اهللا عنه عن األنفال فذكر احلديث مبعناه قال يف آخره فلما اختلفنا وساءت أخالقنا انتزعه اهللا من 
بني أيدينا فجعله إىل رسوله فقسمه على الناس عن سواء فكان يف ذلك تقوى اهللا وطاعته وطاعة رسوله وصالح 

} يسألونك عن األنفال قل األنفال هللا والرسول فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم { جل  ذات البني يقول اهللا عز و
وعن بن إسحاق قال مسعت الزهري يقول أنزلت سورة األنفال بأسرها يف أهل بدر قال الشافعي فكانت لرسول اهللا 

الوقعة من املهاجرين واألنصار صلى اهللا عليه و سلم كلها خالصا وقسمها بينهم وأدخل معهم مثانية نفر مل يشهدوا 
  وقال يف موضع آخر سبعة أو مثانية 

أخربناه أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عمرو بن  - ١٧٧٦٦
بدرا ومل يشهدها يف تسمية من شهد : خالد وحسان بن عبد اهللا قاال ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة بن الزبري 

مث ضرب له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بسهمه فمن مل يشهدها وضرب له بسهمه عثمان بن عفان بن أيب 
العاص بن أمية بن عبد مشس ختلف باملدينة على امرأته رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكانت وجعة 

ال وأجري يا رسول اهللا قال وأجرك وطلحة بن عبيد اهللا بن فضرب له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بسهمه ق
عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة قال كان بالشام فقدم فكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فضرب له بسهمه فقال وأجري يا رسول اهللا فقال وأجرك وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قدم من الشام بعد ما 
يب صلى اهللا عليه و سلم إىل املدينة فضرب له النيب صلى اهللا عليه و سلم بسهمه فقال وأجري يا رسول اهللا رجع الن

قال وأجرك فهؤالء الثالثة من املهاجرين وأما من األنصار فأبو لبابة خرج زعموا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
بدر واحلارث بن حاطب رجعه النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل بدر فأمره على املدينة وضرب له بسهمه مع أصحاب 



سلم زعموا إىل املدينة وضرب له بسهمه وخرج عاصم بن عدي فرده النيب صلى اهللا عليه و سلم وضرب له بسهم 
مع أهل بدر وخوات بن جبري بن النعمان ضرب له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بسهمه يف أصحاب بدر 

بالروحاء فضرب له النيب صلى اهللا عليه و سلم بسهم وذكرهم أيضا حممد بن إسحاق بن  واحلارث بن الصمة كسر
يسار وذكرهم أيضا موسى بن عقبة إال أنه مل يذكر احلارث بن حاطب يف الرد إىل املدينة واهللا أعلم قال الشافعي 

   مخسه وللرسول بعد غنيمة بدر رمحه اهللا وإمنا أعطاهم من ماله وإمنا نزلت واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل النضروي ثنا أمحد بن  - ١٧٧٦٧
قلت البن عباس رضي اهللا عنهما سورة : جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن أيب بشر عن سعيد بن جبري قال 

ر رواه البخاري يف الصحيح عن سعيد بن سليمان عن هشام قال الشافعي وأما ما األنفال قال نزلت يف أهل بد
احتج به من وقعة عبد اهللا بن جحش وبن احلضرمي فذلك قبل بدر وقبل نزول اآلية وكانت وقعتهم يف آخر يوم 

كبري وليس مما  من الشهر احلرام فتوقفوا فيما صنعوا حىت نزلت يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه
  خالف فيه األوزاعي بسبيل قال الشيخ قد ذكرنا قصة بن جحش من رواية جندب بن عبد اهللا 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٧٧٦٨
بعث رسول : يد بن رومان عن عروة بن الزبري قال أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق حدثين يز

اهللا صلى اهللا عليه و سلم عبد اهللا بن جحش إىل خنلة فقال له كن هبا حىت تأتينا خبرب من أخبار قريش ومل يأمره بقتال 
وذلك يف الشهر احلرام وكتب له كتابا قبل أن يعلمه أين يسري فقال اخرج أنت وأصحابك حىت إذا سرت يومني 

تح كتابك وانظر فيه فما أمرتك فيه فامض له وال تستكرهن أحدا من أصحابك على الذهاب معك فلما سار فاف
يومني فتح الكتاب فإذا فيه أن امض حىت تنزل خنلة فتأتينا من أخبار قريش مبا يصل إليك منهم فقال ألصحابه حني 

معي فإين ماض ألمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و قرأ الكتاب مسع وطاعة من كان منكم له رغبة يف الشهادة فلينطلق 
سلم ومن كره ذلك منكم فلريجع فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد هناين أن أستكره منكم أحدا فمضى معه 

القوم حىت إذا كان ببحران أضل سعد بن أيب وقاص وعتبة بن غزوان بعريا هلما كانا يعتقبانه فتخلفا عليه يطلبانه 
قوم حىت نزلوا خنلة فمر هبم عمرو بن احلضرمي واحلكم بن كيسان وعثمان واملغرية ابنا عبد اهللا معهم ومضى ال

جتارة قدموا هبا من الطائف آدم وزبيب فلما رآهم القوم أشرف هلم واقد بن عبد اهللا وكان قد حلق رأسه فلما رأوه 
أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف آخر  حليقا قالوا عمار ليس عليكم منهم بأس وائتمر القوم هبم يعين

يوم من رجب فقالوا لئن قتلتموهم إنكم لتقتلوهنم يف الشهر احلرام ولئن تركتموهم ليدخلن يف هذه الليلة احلرم 
فليمتنعن منكم فأمجع القوم على قتلهم فرمى واقد بن عبد اهللا التميمي عمرو بن احلضرمي بسهم فقتله واستأسر 

عبد اهللا واحلكم بن كيسان وهرب املغرية وأعجزهم واستاقوا العري فقدموا هبا على رسول اهللا صلى اهللا  عثمان بن
عليه و سلم فقال هلم واهللا ما أمرتكم بالقتال يف الشهر احلرام فاوقف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم األسريين 

 عليه و سلم ما قال أسقط يف أيديهم وظنوا أن قد والعري فلم يأخذ منها شيئا فلما قال هلم رسول اهللا صلى اهللا
هلكوا وعنفهم إخواهنم من املسلمني وقالت قريش حني بلغهم أمر هؤالء قد سفك حممد الدم يف الشهر احلرام 

وأخذ فيه املال وأسر فيه الرجال واستحل الشهر احلرام فأنزل اهللا يف ذلك يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل 
يه كبري وصد عن سبيل اهللا وكفر به واملسجد احلرام وإخراج أهله منه أكرب عند اهللا والفتنة أكرب من القتل قتال ف

يقول الكفر باهللا أكرب من القتل فلما نزل ذلك أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العري وفدى األسريين فقال 



أولئك يرجون رمحة { ذين آمنوا والذين هاجروا إىل قوله املسلمون أتطمع لنا أن تكون غزوة فأنزل اهللا فيهم إن ال
  إىل آخر اآلية وكانوا مثانية وأمريهم التاسع عبد اهللا بن جحش } اهللا 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن عتاب ثنا  - ١٧٧٦٩
فذكر : أيب أويس أنبأ إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة القاسم بن عبد اهللا بن املغرية ثنا بن 

قصة عبد اهللا بن جحش مبعىن هذا قال وذلك يف رجب قبل بدر بشهرين ويف ذلك داللة على أن ذلك كان قبل 
   ٤٩نزول اآلية يف الغنائم 

  باب السرية تأخذ العلف والطعام

 بن داود العلوي رمحه اهللا أنبأ أبو األحرز حممد بن عمر بن مجيل أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني - ١٧٧٧٠
الطوسي ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق املروزي احلريب ثنا أبو الوليد عن شعبة ح وأخربنا أبو احلسن علي بن 

ن محيد بن هالل عن عبد أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا ثنا أبو الوليد ثنا شعبة ع
كنا حماصرين خيرب فرمى إنسان جبراب فأخذته فالتفت فإذا النيب صلى اهللا عليه و : اهللا بن مغفل رضي اهللا عنه قال 

  سلم فاستحييت منه رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد 

ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو  حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك ثنا عبد اهللا بن جعفر بن أمحد - ١٧٧٧١
داود الطيالسي ثنا شعبة وسليمان بن املغرية القيسي كالمها عن محيد بن هالل العدوي قال مسعت عبد اهللا بن مغفل 

ديل جراب من شحم يوم خيرب فأخذته فالتزمته فقلت هذا يل ال أعطي أحدا منه شيئا فالتفت : رضي اهللا عنه يقول 
عليه و سلم فاستحييت منه قال سليمان يف حديثه وليس يف حديث شعبة أن رسول اهللا  فإذا رسول اهللا صلى اهللا

  صلى اهللا عليه و سلم قال هو لك رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن عن أيب داود عن شعبة 

م البغوي ثنا أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ إبراهيم بن هاش - ١٧٧٧٢
كنا نصيب يف : أمحد وهو بن إبراهيم املوصلي ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال 

املغازي العسل أو الفاكهة فنأكله وال نرفعه رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد عن محاد إال أنه قال العسل 
  والعنب 

كنا نأيت املغازي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بن زيد فقال يف احلديث ورواه بن املبارك عن محاد  - ١٧٧٧٣
سلم فنصيب العسل والسمن فنأكله أخربناه أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ عبد الباقي بن قانع ثنا إسحاق بن احلسن 

  ثنا احلسن بن الربيع ثنا بن املبارك فذكره 

بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو  - ١٧٧٧٤
حممد بن عبد احلكم ثنا الزبري بن إبراهيم بن محزة حدثين أنس بن عياض عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر رضي 

  خلمس أن جيشا غنموا يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طعاما وعسال فلم يؤخذ منهم ا: اهللا عنهما 



ورواه عثمان بن احلكم اجلذامي عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع أن جيشا غنموا دون ذكر بن عمر فيه  - ١٧٧٧٥
أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس هو األصم ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ عبد اهللا بن وهب 

  فذكره مرسال : ن عمر أخربين عثمان بن احلكم اجلذامي عن عبيد اهللا ب

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا  - ١٧٧٧٦
بعثين أهل املسجد إىل بن أيب أوىف : مسدد ثنا هشيم أنبأ الشيباين وأشعث بن سوار عن حممد بن أيب اجملالد قال 

ع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف طعام خيرب فأتيته فسألته عن ذلك فقلت هل مخسة قال رضي اهللا عنه أسأله ما صن
  ال كان أقل من ذلك وكان أحدنا إذا أراد منه شيئا أخذ منه حاجته 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن هارون ثنا أمحد بن  - ١٧٧٧٧
كانت : هشام قاال ثنا إمساعيل عن يونس عن احلسن عن أيب برزة األسلمي رضي اهللا عنه قال حنبل ومؤمل بن 

العرب تقول من أكل اخلبز مسن فلما فتحنا خيرب جهضناهم عن خبزة هلم فقعدت عليها فأكلت منها حىت شبعت 
  فجعلت أنظر يف عطفي هل مسنت كذا قال عن يونس وقال غريه عن أيوب 

أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا احلسن بن الربيع ثنا عبد اهللا أخربنا  - ١٧٧٧٨
أنه أصاب سلة يعين يف غزوة فقرهبا : بن املبارك عن يعقوب بن القعقاع عن الربيع بن أنس عن سويد خادم سلمان 

   ٥٠ن منها إىل سلمان رضي اهللا عنه ففتحها فإذا فيها حواري وجنب فأكل سلما

  باب بيع الطعام يف دار احلرب

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا احلسن بن الربيع ثنا عبد اهللا  - ١٧٧٧٩
بن املبارك عن األوزاعي حدثين أسيد بن عبد الرمحن عن خالد بن الدريك قال سألت بن حمرييز عن بيع الطعام 

إن رجاال يريدون أن يزيلوين عن ديين واهللا : ض الروم فقال مسعت فضالة بن عبيد رضي اهللا عنه يقول والعلف بأر
ال يكون ذلك حىت ألقى حممدا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه من باع طعاما أو علفا بأرض الروم مما أصاب منها 

  بذهب أو فضة ففيه مخس اهللا ويفء املسلمني 

حلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ بن معاذ عن وأخربنا أبو ا - ١٧٧٨٠
إن ناسا يريدون أن يستزلوين : بن عون حدثين خالد بن دريك عن بن حمرييز عن فضالة بن عبيد رضي اهللا عنه قال 
و فضة ففيه مخس اهللا وسهام عن ديين وإين واهللا ألرجو أن ال أزال عليه حىت أموت ما كان من شيء بيع بذهب أ

  املسلمني 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا احلسن بن الربيع ثنا عبد اهللا  - ١٧٧٨١
أن صاحب : بن املبارك عن إمساعيل بن عياش ثنا أسيد بن عبد الرمحن عن مقبل بن عبد اهللا عن هانئ بن كلثوم 

ني فتحت الشام كتب إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنا فتحنا أرضا كثرية الطعام والعلف جيش الشام ح



فكرهت أن أتقدم يف شيء من ذلك إال بأمرك فاكتب إيل بأمرك يف ذلك فكتب إليه عمر رضي اهللا عنه أن دع 
   ٥١الناس يأكلون ويعلفون فمن باع شيئا بذهب أو فضة ففيه مخس اهللا وسهام املسلمني 

  باب ما فضل يف يده من الطعام والعلف يف دار احلرب

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن املصفى ثنا حممد بن املبارك عن  - ١٧٧٨٢
 رابطنا: حيىي بن محزة حدثين أبو عبد العزيز شيخ من أهل األردن عن عبادة بن نسي عن عبد الرمحن بن غنم قال 

مدينة قنسرين مع شرحبيل بن السمط رضي اهللا عنه فلما فتحها أصاب فيها غنما وبقرا فقسم فينا طائفة منها 
وجعل بقيتها يف املغنم فلقيت معاذ بن جبل رضي اهللا عنه فحدثته فقال معاذ غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

   عليه و سلم طائفة وجعل بقيتها يف املغنم سلم خيرب فأصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول اهللا صلى اهللا

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا أمحد بن اخلليل ثنا  - ١٧٧٨٣
الواقدي ثنا عبد الرمحن بن الفضيل عن العباس بن عبد الرمحن األشجعي عن أيب سفيان عن عبد اهللا بن عمرو رضي 

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم خيرب كلوا واعلفوا وال حتملوا : نهما اهللا ع

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد اهللا بن وهب عن  - ١٧٧٨٤
  فذكره مرسال : عبيد اهللا بن عمر 

أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أخربناه حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ  - ١٧٧٨٥
مسدد ثنا هشيم أخربنا عمرو بن احلارث أن بن حرشف األزدي حدثه عن القاسم موىل عبد الرمحن عن بعض 

كنا نأكل اجلزر يف الغزو وال نقسمه حىت ان كنا لنرجع إىل رحالنا : أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  أخرجتنا منه ممالة و

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد اهللا بن وهب عن  - ١٧٧٨٦
قال الشافعي : عمرو فذكره مرسال أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان قال 

ا قلت من أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أذن هلم أن يأكلوا يف بالد العدو يروى من حديث بعض الناس مثلم
وال خيرجوا بشيء من الطعام فإن كان مثل هذا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فال حجة ألحد معه وإن كان 

نه أراد باألول ال يثبت ألن يف رجاله من جيهل فكذلك يف رجال من روى عنه إحالله من جيهل قال الشيخ وكأ
  حديث الواقدي وأراد بالثاين ما ذكرنا بعده 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو بكر  - ١٧٧٨٧
قلت للحسن يا : حممد بن أمحد بن بالويه قاال ثنا أمحد بن علي اجلزار ثنا سعيد بن سليمان ثنا أبو محزة العطار قال 

أبا سعيد إين امرؤ متجري باأليلة وإين أمأل بطين من الطعام فأصعد إىل أرض العدو فآكل من متره وبسره فما ترى 
قال احلسن غزوت مع عبد الرمحن بن مسرة ورجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم كانوا إذا صعدوا إىل 

   ٥٢ الثمار أكلوا من غري أن يفسدوا أو حيملوا



  باب النهي عن هنب الطعام

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو علي احلسني بن علي احلافظ أنبأ أبو خليفة ثنا مسدد ثنا أبو  - ١٧٧٨٨
: عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج رضي اهللا عنه قال 

يه و سلم بذي احلليفة فأصاب الناس جوع فأصبنا إبال وغنما وكان رسول اهللا صلى كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عل
اهللا عليه و سلم يف أخريات الناس فعجلوا وذحبوا ونصبوا القدور فدفع إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمر 

ى بن إمساعيل عن أيب بالقدور فأكفئت مث قسم فعدل عشرا من الغنم ببعري رواه البخاري يف الصحيح عن موس
  عوانة 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا هناد بن السري ثنا أبو األحوص عن  - ١٧٧٨٩
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فأصاب : عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من األنصار قال 

ما فانتهبوها وإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميشي الناس حاجة شديدة وجهد فأصابوا غن
على فرسه فأكفأ قدورنا بقوسه مث جعل يرمل اللحم بالتراب مث قال إن النهبة ليست بأحل من امليتة أو إن امليتة 

   ٥٣ليست بأحل من النهبة الشك من هناد 

  باب أخذ السالح وغريه بغري إذن اإلمام

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن وأبو حممد عبد الرمحن بن أمحد بن إبراهيم املقرئ  - ١٧٧٩٠
وأبو صادق حممد بن أمحد العطار قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم املصري 

التجييب عن حنش بن عبد اهللا السبئي عن رويفع بن ثابت  أنبأ بن وهب أخربين حيىي بن أيوب عن ربيعة بن سليمان
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر : األنصاري رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال عام حنني 

ا نقصها فال يسقني ماءه ولد غريه ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يأخذن من دابة من املغامن فريكبها حىت إذ
  ردها يف املغامن ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يلبسن شيئا من املغامن حىت إذا أخلقه رده يف املغامن 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  - ١٧٧٩١
 بن اخلريت عن عبد اهللا بن شقيق عن رجل من بلقني قال مسدد ثنا محاد بن زيد عن بديل بن ميسرة وخالد والزبري

أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو بوادي القرى فقلت ما تقول يف الغنيمة قال هللا مخسها وأربعة أمخاس : 
للجيش قلت فما أحد أوىل به من أحد قال ال وال السهم تستخرجه من جنبك ليس أنت أحق به من أخيك املسلم 

٥٤   

  الرخصة يف استعماله يف حال الضرورةباب 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا احلسن بن علي املعمري ثنا  - ١٧٧٩٢
: حممد بن أيب بكر ثنا عثام بن علي ثنا األعمش عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال 

صريع وعليه بيضة ومعه سيف جيد ومعي سيف ردىء فجعلت انقف رأسه بسيفي  انتهيت إىل أيب جهل وهو



وأذكر نقفا كان ينقف رأسي مبكة حىت ضعفت يده فأخذت سيفه فرفع رأسه فقال على من كانت الدبرة أكانت لنا 
ل النيب صلى اهللا أو علينا الست رويعينا مبكة قال فقتلته مث أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت قتلت أبا جهل قا

  عليه و سلم اهللا الذي ال إله إال هو قتلته فاستحلفين ثالث مرات مث قام معي إليهم فدعا عليهم 

أخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا  - ١٧٧٩٣
: إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال أمحد بن حازم أنبأ منجاب بن احلارث أنبأ شريك عن أيب 

انتهيت إىل أيب جهل وهو يف القتلى صريع ومعي سيف رث فجعلت أضربه بسيفي فلم يعمل شيئا قال ونظر إيل 
فقال أرويعينا مبكة فوقع سيفه فأخذته فضربته به حىت قتلته مث جئت اشتد حىت أخربت النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ت قتلته قلت نعم حىت استحلفين ثالث مرات فحلفت له مث قال انطلق فأرنيه فانطلق فأريته أياه فقال كان فقال أن
  هذا فرعون هذه األمة ورواه األعمش عن أيب إسحاق مبعناه 

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو الفضل حممد بن عبد اهللا بن مخريويه أنبأ  - ١٧٧٩٤
محد بن جندة ثنا احلسن بن الربيع ثنا عبد اهللا بن املبارك عن معمر عن أيوب عن بن سريين عن أنس بن مالك عن أ

لقيت يوم مسيلمة رجال يقال له محار اليمامة رجال جسيما بيده سيف أبيض : براء بن مالك رضي اهللا عنه قال 
فه وأغمدت سيفي فما ضربت به إال ضربة حىت فضربت رجليه فكأمنا أخطأته فانقعر فوقع على قفاه فأخذت سي

   ٥٥انقطع فألقيته وأخذت سيفي 

  باب اإلمام إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثالثا

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء وقراءة أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن  - ١٧٧٩٥
كان رسول اهللا صلى اهللا : عن أنس عن أيب طلحة رضي اهللا عنهما قال نصر ثنا معاذ بن معاذ ثنا سعيد عن قتادة 

عليه و سلم إذا غلب على قوم أحب أن يقيم بعرصتهم ثالثا أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث روح 
   ٥٦عن سعيد بن أيب عروبة قال البخاري وتابعه معاذ 

  باب ما يفعله بذراري من ظهر عليه

و احلسن علي بن أمحد بن عمر بن حفص املقرئ احلمامي رمحه اهللا ببغداد أنبأ أمحد بن سلمان أخربنا أب - ١٧٧٩٦
الفقيه ثنا عبد امللك بن حممد ثنا بشر بن عمر ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال مسعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف 

حكم سعد بن معاذ رضي اهللا عنه أرسل أن بين قريظة ملا نزلوا على : حيدث عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه 
إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجاء على محار فلما كان قريبا من املسجد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم قوموا إىل سيدكم أو إىل خريكم فقال إن هؤالء نزلوا على حكمك قال فإين أحكم فيهم أن يقتل مقاتلتهم 

ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حكمت حبكم امللك مبا قال حكمت حبكم اهللا أخرجه وتسىب ذراريهم قال فق
  البخاري ومسلم يف الصحيح من أوجه عن شعبة 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر أمحد بن عبيد األسدي احلافظ هبمذان أنبأ إبراهيم بن احلسني  - ١٧٧٩٧
وي وإمساعيل بن أيب أويس قاال ثنا حممد بن صاحل التمار عن سعد بن إبراهيم عن بن ديزيل ثنا إسحاق بن حممد الفر

أن سعد بن معاذ رضي اهللا عنه حكم على بين قريظة أن يقتل منهم كل من جرت عليه : عامر بن سعد عن أبيه 
نزلوا على  املوسى وأن تقسم أمواهلم وذراريهم فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إن هؤالء

حكمك قال فإين أحكم فيهم أن يقتل مقاتلتهم وتسىب ذراريهم قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حكمت 
  حبكم امللك ورمبا قال حكمت حبكم اهللا الذي حكم به من أوجه عن شعبة 

عبد الوهاب أنبأ يعلى بن  أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا حممد بن - ١٧٧٩٨
كنت فيهم وكان من أنبت قتل ومن مل ينبت ترك : عبيد ثنا سفيان عن عبد امللك بن عمري عن عطية القرظي قال 

  فكنت فيمن مل ينبت 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا عثمان بن عمر الضيب ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن  - ١٧٧٩٩
كنت فيمن حكم فيهم سعد بن معاذ رضي اهللا عنه فأمر رسول اهللا : بن عمري عن عطية القرظي قال عبد امللك 

صلى اهللا عليه و سلم أن يقتل مقاتلتهم وتسىب ذراريهم قال فجاؤوا يب وال أراين إال سيقتلونين فكشفوا عانيت 
   ٥٧فوجدوها مل تنبت فجعلوين يف السيب 

  منهمباب ما يفعله بالرجال البالغني 

قال الشافعي رمحه اهللا اإلمام فيهم باخليار بني أن يقتلهم إن مل يسلم أهل األوثان أو يعطي اجلزية أهل الكتاب أو مين 
عليهم أو يفاديهم مبال يأخذه منهم أو بأسرى من املسلمني يطلقوا هلم أو يسترقهم فإن استرقهم أو أخذ منهم ماال 

عة أمخاسها ألهل الغنيمة فإن قال قائل كيف حكمت يف املال والولدان فسبيله سبيل الغنيمة خيمس ويكون أرب
والنساء حكما واحدا وحكمت يف الرجال أحكاما متفرقة قيل ظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على قريظة 
وخيرب فقسم عقارها من األرضني والنخل قسمة األموال وسىب ولدان بين املصطلق وهوازن ونساءهم فقسمهم 

  سمة األموال قال الشيخ أما ما قال يف قريظة ففيما ق

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي وأبو طاهر الفقيه قاال أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان  - ١٧٨٠٠
 ببغداد أنبأ أبو األزهر ثنا حممد بن شرحبيل أنبأ بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما

أن يهود بين النضري وقريظة حاربوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأجلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بين : 
النضري وأقر قريظة ومن عليهم حىت حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجاهلم وقسم نساءهم وأوالدهم وأمواهلم بني 

سلم فأمنهم واسلموا وأجلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و املسلمني إال بعضهم حلقوا برسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم يهود املدينة بين قينقاع وهم قوم عبد اهللا يعين بن سالم ويهود بين حارثة وكل يهودي باملدينة أخرجه مسلم يف 

  الصحيح من حديث عبد الرزاق عن بن جريج وأما ما قال يف خيرب ففيما 

أخربين أبو الوليد حسان بن حممد الفقيه أنبأ احلسن بن سفيان ثنا حممد بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ - ١٧٨٠١
املثىن ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال 



م خيرب رواه البخاري لوال آخر الناس ما فتحت عليهم قرية إال قسمتها كما قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: 
  يف الصحيح عن حممد بن املثىن 

وأما ما قال يف ولدان بين املصطلق ففيما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا  - ١٧٨٠٢
سلمة ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنبأ يزيد بن هارون أنبأ بن عون ح قال وأخربنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن 

كتبت إىل نافع اسأله عن الدعاء قبل : حممد بن بشار ثنا حممد بن أيب عدي ومعاذ بن معاذ قاال ثنا بن عون قال 
القتال قال إمنا كان ذلك الدعاء يف أصل اإلسالم قد أغار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على بين املصطلق وهم 

تهم وسىب سبيهم وأصاب يومئذ جويرية بنت احلارث حدثين هبذا عبد غارون وأنعامهم تسقى على املاء فقتل مقاتل
اهللا بن عمر وكان يف ذلك اجليش ويف رواية يزيد إمنا ذلك بعد الدعاء يف أول اإلسالم والباقي سواء رواه مسلم يف 

سبينا الصحيح عن حممد بن املثىن عن بن أيب عدي وقد مضى يف حديث أيب سعيد اخلدري غزونا بين املصطلق ف
  كرائم العرب فأردنا أن نستمتع ونعزل فسألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ال عليكم أن ال تفعلوا 

وأما ما قال يف هوازن ففيما أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن وهو بن  - ١٧٨٠٣
عد حدثين بن أخي بن شهاب عن عمه قال وزعم عروة بن سفيان ثنا حممد بن حيىي ثنا يعقوب بن إبراهيم بن س

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام حني جاءه وفد هوازن مسلمني : الزبري أن مروان واملسور بن خمرمة أخرباه 
فسألوه أن يرد إليهم أمواهلم وسبيهم فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معي من ترون وأحب احلديث إيل 

صدقه فاختاروا إحدى الطائفتني إما السيب وإما املال وقد استأنيت بكم وكان أنظرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و أ
سلم بضع عشرة ليلة حني قفل من الطائف فلما تبني هلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غري راد إليهم إال 

 صلى اهللا عليه و سلم يف املسلمني فأثىن على اهللا مبا هو أهله مث إحدى الطائفتني قالوا فإنا خنتار سبينا فقام رسول اهللا
قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاؤونا تائبني وإين قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك 

نا ذلك يا فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حىت نعطيه أياه من أول ما يفيء اهللا علينا فقال الناس قد طيب
رسول اهللا فقال رسول اهللا إنا ال ندري من أذن منكم ممن مل يأذن فارجعوا حىت يرفع إلينا عرفاؤكم فرجع الناس 

فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربوه أهنم قد طيبوا وأذنوا هذا الذي بلغين عن 
ق عن يعقوب بن إبراهيم قال الشافعي رمحه اهللا وأسر رسول اهللا سيب هوازن رواه البخاري يف الصحيح عن إسحا

صلى اهللا عليه و سلم أهل بدر منهم من من عليهم بال شيء أخذه منهم ومنهم من أخذ منه فدية ومنهم من قتله 
  وكان املقتوالن بعد اإلسار يوم بدر عقبة بن أيب معيط والنضر بن احلارث 

حلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عدد أخربنا أبو عبد اهللا ا - ١٧٨٠٤
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أسر النضر بن : من أهل العلم من قريش وغريهم من أهل العلم باملغازي 

صربا قال الشيخ وقد روينا يف  احلارث العبدي يوم بدر وقتله بالبادية أو األثيل صربا وأسر عقبة بن أيب معيط فقتله
  كتاب القسم عن حممد بن إسحاق بن يسار صاحب املغازي 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا األصبهاين أنبأ احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا  - ١٧٨٠٥
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا  أن: حممد بن عمر حدثين حممد بن حيىي بن سهل بن أيب حثمة عن أبيه عن جده 

أقبل باألسارى حىت إذا كان بعرق الظبية أمر عاصم بن ثابت بن أيب األقلح أن يضرب عنق عقبة بن أيب معيط 



فجعل عقبة بن أيب معيط يقول يا وياله عالم أقتل من بني هؤالء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعداوتك هللا 
مد منك أفضل فاجعلين كرجل من قومي إن قتلتهم قتلتين وإن مننت عليهم مننت علي وإن ولرسوله فقال يا حم

أخذت منهم الفداء كنت كأحدهم يا حممد من للصبية فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم النار يا عاصم بن 
  ثابت قدمه فاضرب عنقه فقدمه فضرب عنقه 

نبأ عبد الرمحن بن محدان اجلالب هبمذان ثنا هالل بن العالء الرقي وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أ - ١٧٨٠٦
أراد الضحاك : ثنا عبد اهللا بن جعفر ثنا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال 
 عنه فقال له بن قيس أن يستعمل مسروقا فقال له عمارة بن عقبة أتستعمل رجال من بقايا قتلة عثمان رضي اهللا

مسروق ثنا عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه وكان يف أنفسنا موثوق احلديث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ملا أراد قتل أبيك قال من للصبية قال النار قد رضيت لك ما رضي لك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

هم بال فدية أبو عزة اجلمحي تركه رسول اهللا صلى اهللا عليه قال الشافعي رمحه اهللا وكان املمنون علي - ١٧٨٠٧
و سلم لبناته وأخذ عليه عهدا أن ال يقاتله فأخفره وقاتله يوم أحد فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ال 
لك يفلت فما أسر من املشركني رجل غريه فقال يا حممد امنن علي ودعين لبنايت وأعطيك عهدا أن ال أعود لقتا

فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال متسح على عارضيك مبكة تقول قد خدعت حممدا مرتني فأمر به فضرب عنقه 
فذكره وقد روينا يف ذلك عن غري الشافعي : أخربناه أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبا الشافعي 

  يف كتاب القسم 

افظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني وأخربنا أبو عبد اهللا احل - ١٧٨٠٨
أمن رسول اهللا صلى : بن الفرج ثنا حممد بن عمر حدثين حممد بن عبد اهللا عن الزهري عن سعيد بن املسيب قال 

ان شاعرا وكان قال للنيب اهللا عليه و سلم من األسارى يوم بدر أبا عزة عبد اهللا بن عمرو بن عبد اجلمحي وك
صلى اهللا عليه و سلم يا حممد إن يل مخس بنات ليس هلن شيء فتصدق يب عليهن ففعل وقال أبو عزة أعطيك موثقا 

أن ال أقاتلك وال أكثر عليك أبدا فأرسله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما خرجت قريش إىل أحد جاءه 
ين قد أعطيت حممدا موثقا أن ال أقاتله فضمن صفوان أن جيعل بناته مع بناته صفوان بن أمية فقال اخرج معنا فقال إ

إن قتل وإن عاش أعطاه ماال كثريا فلم يزل به حىت خرج مع قريش يوم أحد فأسر ومل يؤسر غريه من قريش فقال 
عطيتين من العهد يا حممد إمنا أخرجت كرها ويل بنات فامنن علي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أين ما أ

وامليثاق ال واهللا ال متسح عارضيك مبكة تقول سخرت مبحمد مرتني قال سعيد بن املسيب فقال النيب صلى اهللا عليه 
و سلم إن املؤمن ال يلدغ من جحر مرتني يا عاصم بن ثابت قدمه فاضرب عنقه فقدمه فضرب عنقه قال الشيخ 

و سلم مثامة بن أثال احلنفي بعد فمن عليه مث عاد مثامة بن أثال بعد فأسلم رمحه اهللا مث أسر رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  وحسن إسالمه 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه وأبو الفضل بن إبراهيم املزكي قاال ثنا  - ١٧٨٠٩
د بن جعفر حدثين سعيد بن أيب سعيد املقربي أنه أمحد بن سلمة ثنا حممد بن املثىن ثنا أبو بكر احلنفي ثنا عبد احلمي

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيال حنو أرض جند فجاءت برجل يقال : مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول 
له مثامة بن أثال احلنفي سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري املسجد فخرج عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه 



فقال ما عندك يا مثامة قال عندي يا حممد خري إن تقتلين تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن ترد املال و سلم 
فسل تعط منه ما شئت فتركه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت إذا كان من الغد مث قال ما عندك يا مثامة فقال 

ا عليه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أطلقوا مثامة عندي ما قلت لك فردها عليه مث أتاه اليوم الثالث فرده
فخرج مثامة إىل خنل قريب من املسجد فاغتسل من املاء مث دخل املسجد فقال أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن 

حممدا رسول اهللا يا حممد واهللا ما كان على وجه األرض وجه أبغض إيل من وجهك وقد أصبح وجهك أحب 
 واهللا ما كان دين أبغض إيل من دينك وقد أصبح دينك أحب األديان إيل وواهللا ما كان من بلد أبغض الوجوه إيل

إيل من بلدك وقد أصبح بلدك أحب البلدان كلها إيل وإن خيلك أخذتين وأنا أريد العمرة فماذا ترى فبشره رسول 
كة أصبوت يا مثامة فقال ال واهللا ما صبوت اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأمره أن يعتمر فلما قدم قال له رجال مب

ولكين أسلمت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واهللا ال يأتيكم حبة حنطة من اليمامة حىت يأذن فيها رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ١٧٨١٠
اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق ثنا سعيد املقربي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال كان إسالم مثامة بن أثال 

دعا اهللا حني عرض لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبا عرض له أن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : احلنفي 
ميكنه اهللا منه وكان عرض له وهو مشرك فأراد قتله فأقبل مثامة معتمرا وهو على شركه حىت دخل املدينة فتحري فيها 

ليه رسول اهللا حىت أخذ وأيت به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمر به فربط إىل عمود من عمد املسجد فخرج ع
صلى اهللا عليه و سلم فقال ما لك يا مثامة هل أمكن اهللا منك قال وقد كان ذلك يا حممد إن تقتل تقتل ذا دم وإن 
تعف تعف عن شاكر وإن تسأل ماال تعطه فمضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وتركه حىت إذا كان الغد مر به 

تقتل تقتل ذا دم وإن تعف تعف عن شاكر وإن تسأل ماال تعطه مث  فقال ما لك يا مثام فقال خريا يا حممد إن
انصرف عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أبو هريرة رضي اهللا عنه فجعلنا املساكني نقول بيننا ما نصنع بدم 

 صلى اهللا عليه و مثامة واهللا ألكلة من جزور مسينة من فدائه أحب إلينا من دم مثامة فلما كان الغد مر به رسول اهللا
سلم فقال مالك يا مثام فقال خريا يا حممد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعف تعف عن شاكر وإن تسأل ماال تعطه فقال 
رسول اهللا اطلقوه فقد عفوت عنك يا مثام فخرج مثامة حىت أتى حائطا من حيطان املدينة فاغتسل فيه وتطهر وطهر 

ليه و سلم وهو جالس يف املسجد يف أصحابه فقال يا حممد واهللا لقد كنت وما ثيابه مث جاء رسول اهللا صلى اهللا ع
وجه أبغض إيل من وجهك وال دين أبغض إيل من دينك وال بلد أبغض إيل من بلدك مث لقد أصبحت وما وجه أحب 

أن حممدا عبده إيل من وجهك وال دين أحب إيل من دينك وال بلد أحب إيل من بلدك وإين أشهد أن ال إله إال اهللا و
ورسوله يا رسول اهللا إين كنت قد خرجت معتمرا وأنا على دين قومي فبشرين صلى اهللا عليك يف عمريت فبشره 

وعلمه فخرج معتمرا فلما قدم مكة ومسعته قريش يتكلم بأمر حممد من اإلسالم قالوا صبأ مثامة فأغضبوه فقال إين 
ت به وامي الذي نفس مثامة بيده ال يأتيكم حبة من اليمامة واهللا ما صبوت ولكين أسلمت وصدقت حممدا وآمن

وكانت ريف مكة ما بقيت حىت يأذن فيها حممد صلى اهللا عليه و سلم وانصرف إىل بلده ومنع احلمل إىل مكة حىت 
جهدت قريش فكتبوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إىل مثامة خيلي إليهم محل 

  الطعام ففعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن  - ١٧٨١١
هب يل الزبري اليهودي أجزيه : عروة قال وأقبل ثابت بن قيس بن مشاس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

فقد كانت له عندي يد يوم بعاث فأعطاه إياه فأقبل ثابت حىت أتاه فقال يا أبا عبد الرمحن هل تعرفين فقال نعم وهل 
ينكر الرجل أخاه قال ثابت أردت أن أجزيك اليوم بيد لك عندي يوم بعاث قال فافعل فإن الكرمي جيزئ الكرمي 

فوهبك يل فأطلق عنه إساره فقال الزبري ليس يل قائد وقد قال قد فعلت قد سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أخذمت امرأيت وبين فرجع ثابت إىل الزبري فقال رد إليك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امرأتك وبنيك فقال الزبري 

فرجع  حائط يل فيه أعذق ليس يل وال ألهلي عيش إال به فرجع ثابت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوهب له
ثابت إىل الزبري فقال قد رد إليك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهلك ومالك فأسلم تسلم قال ما فعل اجلليسان 
وذكر رجال قومه قال ثابت قد قتلوا وفرغ منهم ولعل اهللا تبارك وتعاىل أن يكون أبقاك خلري قال الزبري أسألك باهللا 

أحلقتين هبم فليس يف العيش خري بعدهم فذكر ذلك ثابت لرسول اهللا  يا ثابت وبيدي اخلصيم عندك يوم بعاث إال
صلى اهللا عليه و سلم فأمر بالزبري فقتل وذكره أيضا حممد بن إسحاق بن يسار عن الزهري وذكر أنه الزبري بن باطا 

  القرظي وذكره أيضا موسى بن عقبة وذكر أنه كان يومئذ كبريا أعمى 

اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد  أخربنا أبو حممد عبد - ١٧٨١٢
أن النيب صلى اهللا : بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه 

ليتهم له رواه البخاري يف عليه و سلم قال ألسارى بدر لو كان مطعم بن عدي حيا فكلمين يف هؤالء النتىن خل
  الصحيح عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق 

أخربنا أبو سهل حممد بن نصرويه املروزي أنبا أبو بكر حممد بن أمحد بن خنب البخاري ثنا أبو علي  - ١٧٨١٣
 من أهل أن مثانني رجال: احلسن بن سالم ثنا عفان بن مسلم ثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي اهللا عنه 

مكة هبطوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه من جبل التنعيم عند صالة الفجر فأخذهم رسول اهللا 
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من { صلى اهللا عليه و سلم فعفا عنهم قال ونزل القرآن 

  يزيد بن هارون عن محاد أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث } بعد أن أظفركم عليهم 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان أنبأ أمحد بن يوسف السلمي  - ١٧٨١٤
أن النيب صلى اهللا عليه و : أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه 

يف العضاه يستظلون حتتها فعلق الناس سالحهم يف شجرة فجاء أعرايب إىل سيفه فأخذه  سلم نزل منزال وتفرق الناس
وسله مث أقبل على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال من مينعك مين والنيب صلى اهللا عليه و سلم يقول اهللا فشام 

وهو جالس إىل جنبه مل يعاقبه  األعرايب السيف فدعا النيب صلى اهللا عليه و سلم أصحابه وأخربهم بصنيع األعرايب
  رواه البخاري يف الصحيح عن حممود ورواه مسلم عن عبد بن محيد كالمها عن عبد الرزاق 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن  - ١٧٨١٥
يب سلمة عن جابر رضي اهللا عنه فذكر احلديث مبعناه قال معمر منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أ

أن قوما من العرب أرادوا أن يفتكوا بالنيب صلى اهللا عليه و سلم فأرسلوا هذا : وكان قتادة يذكر حنو هذا ويذكر 
  اآلية } واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ هم قوم { األعرايب ويتلو 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا جعفر بن أمحد بن نصر ثنا  وأما املفاداة بالنفس ففيما - ١٧٨١٦
علي بن حجر ح قال وأخربين أبو الفضل بن إبراهيم واللفظ له ثنا أمحد بن سلمة ثنا عمرو بن زرارة بن واقد 

: حصني رضي اهللا عنه قال  الكاليب قاال ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا أيوب عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن
كانت ثقيف حلفاء لبين عقيل فأسرت ثقيف رجلني من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأسر أصحاب 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال وأصابوا معه العضباء فأتى عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يف 
ى اهللا عليه و سلم فقال ما شأنك فقال مب أخذتين ومب أخذت سابق احلاج الوثاق فقال يا حممد يا حممد فأتاه صل

فقال إعظاما لذاك أخذت جبريرة حلفائك ثقيف مث انصرف عنه فناداه فقال يا حممد يا حممد قال وكان رسول اهللا 
لك أمرك أفلحت صلى اهللا عليه و سلم رحيما رفيقا فرجع إليه فقال ما شأنك فقال إين مسلم قال لو قلتها وأنت مت

كل الفالح مث انصرف عنه فناداه يا حممد يا حممد فأتاه فقال ما شأنك فقال إين جائع فأطعمين وظمآن فاسقين قال 
  هذه حاجتك قال ففدي بالرجلني رواه مسلم يف الصحيح عن علي بن حجر وغريه 

ر ثنا أبو عبد اهللا الصفار ثنا بن أيب أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفا - ١٧٨١٧
أن النيب صلى اهللا عليه و : عمر ثنا سفيان عن أيوب عن أيب قالبة عن عمه عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه 

سلم فدى رجلني من املسلمني وأعطى رجال من املشركني قال سفيان يعين أخذ رجلني من املسلمني وأعطى رجال 
  من املشركني 

ما املفاداة باملال ففيما أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن عبد اهللا احلريف ببغداد ثنا محزة وأ - ١٧٨١٨
بن حممد بن العباس ثنا حممد بن غالب ثنا موسى بن مسعود ثنا عكرمة بن عمار عن أيب زميل عن بن عباس عن 

ملا كان يوم بدر قال ما ترون : اهللا عنه قال  عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال وكان أكثر حديثه عن عمر رضي
يف هؤالء األسارى فقال أبو بكر رضي اهللا عنه يا نيب اهللا بنو العم والعشرية واإلخوان غري أنا نأخذ منهم الفداء 

ليكون لنا قوة على املشركني وعسى اهللا عز و جل أن يهديهم إىل اإلسالم ويكونوا لنا عضدا قال فماذا ترى يا بن 
خلطاب قلت يا نيب اهللا ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكن هؤالء أئمة الكفر وصناديدهم فقرهبم واضرب أعناقهم ا

قال فهوى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما قال أبو بكر ومل يهو ما قلت أنا فأخذ منهم الفداء فلما أصبحت 
قاعدان يبكيان فقلت يا نيب اهللا أخربين من أي غدوت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإذا هو وأبو بكر 

شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإال تباكيت لبكائكما قال الذي عرض على أصحابك لقد 
ما كان لنيب أن يكون له { عرض علي عذابكم أدىن من هذه الشجرة وشجرة قريبة حينئذ فأنزل اهللا عز و جل 

اآلية أخرجه مسلم يف الصحيح من وجه آخر } ن عرض الدنيا واهللا يريد اآلخرة أسرى حىت يثخن يف األرض تريدو
  فأحل اهللا الغنيمة هلم وقد مضى يف كتاب القسم } فكلوا مما غنمتم حالال طيبا { عن عكرمة بن عمار زاد إىل قوله 

مد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حم - ١٧٨١٩
سليمان الربلسي ثنا إبراهيم بن عرعرة ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد 

املصري ثنا أمحد بن إسحاق بن صاحل ثنا إبراهيم بن عرعرة ثنا أزهر عن بن عون عن حممد عن عبيدة عن علي 
صلى اهللا عليه و سلم يف األسارى يوم بدر إن شئتم قتلتموهم وإن شئتم  قال رسول اهللا: رضي اهللا عنه قال 



فاديتموهم واستمتعتم بالفداء واستشهد منكم بعدهتم قال فكان آخر السبعني ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة زاد 
  نه الربلسي يف روايته قال بن عرعرة رددت هذا على أزهر فأىب إال أن يقول عبيدة عن علي رضي اهللا ع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد اهللا بن سعد ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا عمرو بن علي وأمحد  - ١٧٨٢٠
: بن املقدام قاال ثنا أبو حبر البكراوي ثنا شعبة ثنا أبو العنبس عن أيب الشعثاء عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

  ء األسارى أهل اجلاهلية أربعمائة جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف فدا

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري  - ١٧٨٢١
يف قصة بدر قال وكان يف األسارى أبو وداعة السهمي فقدم ابنه املطلب املدينة فأخذ أباه بأربعة : عن بن إسحاق 
لق به مث بعث قريش يف فداء األسارى فقدم مكرز بن حفص يف فداء سهيل بن عمرو فقال اجعلوا آالف درهم فانط

رجلي مكان رجله وخلوا سبيله حىت يبعث إليكم بفدائه فخلوا سبيل سهيل وحبسوا مكرزا قال ففدى كل قوم 
نه كان رجال موسرا أسريهم مبا رضوا قال وكان أكثر األسارى يوم بدر فداء العباس بن عبد املطلب وذلك أل

  فافتدى نفسه مبائة أوقية ذهب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه ثنا القباين واحلسن بن علي بن زياد  - ١٧٨٢٢
وصاحل بن حممد الرازي قالوا ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي ثنا حممد بن فليح عن موسى بن عقبة قال وقال بن 

أن رجاال من األنصار استأذنوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا : شهاب حدثين أنس بن مالك رضي اهللا عنه 
ائذن لنا فلنترك البن اختنا العباس فداءه فقال واهللا ال تذرون درمها رواه البخاري يف الصحيح عن إبراهيم بن املنذر 

   ٥٨القسم  وسائر األحاديث يف هذا الباب قد مضت يف كتاب

  باب قتل املشركني بعد اإلسار بضرب األعناق دون املثلة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة  - ١٧٨٢٣
اثنتان : عنه قال ثنا إمساعيل بن علية عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب األشعث عن شداد بن أوس رضي اهللا 

حفظتهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة 
  وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

الروذباري أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن عمر بن شوذب املقرئ  أخربنا أبو علي احلسني بن حممد - ١٧٨٢٤
: بواسط ثنا أمحد بن سنان ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد اهللا بن يزيد رضي اهللا عنه قال 

ل وغريه عن هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املثلة والنهبة رواه البخاري يف الصحيح عن حجاج بن منها
  شعبة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو صاحل حدثين  - ١٧٨٢٥
الليث حدثين جرير بن حازم عن شعبة بن احلجاج عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة األسلمي عن أبيه 

صلى اهللا عليه و سلم إذا بعث أمريا على جيش أو سرية أمره يف خاصة  كان رسول اهللا: بريدة رضي اهللا عنه قال 



نفسه بتقوى اهللا ومن معه من املؤمنني خريا مث قال اغزوا باسم اهللا فقاتلوا يف سبيل اهللا وقاتلوا من كفر باهللا اغزوا 
  عن شعبة  وال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليدا أخرجه مسلم يف الصحيح من وجه آخر

أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٧٨٢٦
أن غالما ألبيه أبق فجعل هللا : حممد بن إسحاق ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن احلسن عن هياج بن عمران الربمجي 

بعثين إىل عمران بن حصني رضي اهللا عنه فسألته فقال إين مسعت النيب  عليه إن قدر عليه ليقطعن يده فلما قدر عليه
صلى اهللا عليه و سلم حيث يف خطبته على الصدقة وهنى عن املثلة قال وبعثين إىل مسرة فقال مسعت النيب صلى اهللا 

ي الذين استاقوا عليه و سلم حيث على الصدقة وينهى عن املثلة قال الشافعي رمحه اهللا فإن قال قائل قد قطع أيد
لقاحه وأرجلهم ومسل أعينهم فإن أنس بن مالك ورجال رويا هذا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم رويا فيه أو 

أحدمها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل خيطب بعد ذلك خطبة إال أمر بالصدقة وهنى عن املثلة قال الشيخ رمحه اهللا 
  وهذه الزيادة يف حديث أنس رواه عبد اهللا بن عمر وأنس بن مالك 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين  - ١٧٨٢٧
ثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد ثنا محيد عن أنس ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو القاسم يوسف بن يعقوب 

د السالم بن بشار ثنا حيىي بن حيىي أنبأ هشيم عن عبد العزيز بن صهيب ومحيد عن أنس بن السوسي ثنا حممد بن عب
أن ناسا من عرينة قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة فاجتووها وقال هلم : مالك رضي اهللا عنه 

من ألباهنا وأبواهلا ففعلوا فصحوا مث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن شئتم أن خترجوا إىل إبل الصدقة فتشربوا 
مالوا على الرعاء فقتلوهم وارتدوا عن اإلسالم واستاقوا ذود رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبلغ ذلك النيب 
صلى اهللا عليه و سلم فبعث يف أثرهم فأيت هبم فقطع أيديهم وأرجلهم ومسل أعينهم وتركهم يف احلرة حىت ماتوا 

رواية عبد الوهاب عن محيد قال ال أحفظ أشربوا أبواهلا رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي  لفظ حديث هشيم ويف
  بن حيىي 

وأخربنا أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو سعيد ثنا الزعفراين ثنا يزيد بن هارون أنبأ أبان عن قتادة عن أنس  - ١٧٨٢٨
ث محيد إال أنه قال نفر من عكل قال فنهى مبعىن حدي: بن مالك رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املثلة بعد ذلك 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا حممد بن بشار ثنا بن أيب عدي عن  - ١٧٨٢٩
  عن املثلة  هبذا احلديث زاد مث هنى: هشام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه 

وأخربنا أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا عبد الوهاب  - ١٧٨٣٠
أن رهطا من عكل وعرينة فذكر هذا احلديث قال : بن عطاء ثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه 

كان حيث يف خطبته بعد ذلك على الصدقة وينهى عن املثلة قال  قتادة بلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
  الشافعي رمحه اهللا وكان علي بن احلسني ينكر حديث أنس يف أصحاب اللقاح 



أخربنا أبو زكريا وأبو بكر قاال ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن أيب حيىي عن  - ١٧٨٣١
ال واهللا ما مسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عينا وال : حلسني عليهما السالم قال جعفر عن أبيه عن علي بن ا

زاد أهل اللقاح على قطع أيديهم وأرجلهم قال الشيخ رمحه اهللا حديث أنس حديث ثابت صحيح ومعه رواية بن 
  عمر وفيهما مجيعا أنه مسل أعينهم فال معىن إلنكار من أنكر واألحسن محله على النسخ 

كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا عفان بن مسلم  - ١٧٨٣٢
فذكر : ثنا مهام عن قتادة عن أنس رضي اهللا عنه أن رهطا من عرينة قدموا على النيب صلى اهللا عليه و سلم 

دود ويف رواية هشام عن قتادة ما دل على هذا أو احلديث قال قتادة وحدثين بن سريين ان هذا قبل ان تنزل احل
  محله على أنه فعل هبم ما فعلوا بالرعاء 

والذي يدل عليه ما أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن إسحاق  - ١٧٨٣٣
و عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن الصغاين ثنا إسحاق يعين بن إبراهيم املروزي ثنا حيىي بن غيالن ح وأخربنا أب

هانئ ثنا حممد بن إمساعيل بن مهران وأبو العباس السراج قاال ثنا الفضل بن سهل األعرج ثنا حيىي بن غيالن ثنا 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا مسل أعني أولئك : يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس رضي اهللا عنه 

وا أعني العراة لفظ حديث األعرج ويف رواية املروزي إمنا مسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعينهم ألهنم مسل
  ألهنم مسلوا أعني الرعاة رواه مسلم يف الصحيح عن الفضل بن سهل 

وحدثنا عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو احلسني علي بن احلسن بن جعفر الرصايف ببغداد أنبأ العباس بن  - ١٧٨٣٤
بد اهللا بن احلسن بن سعيد القرشي عن جده احلسن بن سعيد عن حصني بن خمارق عن داود بن أيب هند عن أنس ع

   ٥٩أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا مثل هبم ألهنم مثلوا بالراعي : بن مالك رضي اهللا عنه 

  باب املنع من صرب الكافر بعد اإلسار بأن يتخذ غرضا

احلسني بن حممد الروذباري أنبا أبو حممد عبد اهللا بن شوذب الواسطي هبا ثنا أمحد بن  أخربنا أبو علي - ١٧٨٣٥
سنان ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب 

حديث شعبة وذكره  ال تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا أخرجه مسلم يف الصحيح من: صلى اهللا عليه و سلم قال 
  البخاري ورواه املنهال بن عمرو عن سعيد بن جبري 

كما أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق  - ١٧٨٣٦
خرج  :القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة ثنا املنهال بن عمرو عن سعيد بن جبري أن بن عمر رضي اهللا عنهما 

يف طريق من طرق املدينة فرأى غلمانا قد نصبوا دجاجة يرموهنا فلما رأوه فروا فغضب وقال من فعل هذا إن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد لعن من مثل باحليوان ذكره البخاري يف الشواهد وكذلك رواه أبو بشر عن 

  سعيد بن جبري 



أبو عمرو احلريي أنبأ أبو يعلى ثنا زهري بن حرب ثنا هشيم بن بشري  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين - ١٧٨٣٧
مر بن عمر رضي اهللا عنهما بفتيان من قريش وقد نصبوا طريا وهم يرمونه : أنبأ أبو بشر عن سعيد بن جبري قال 

من فعل وقد جعلوا لصاحب الطري كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا بن عمر تفرقوا فقال بن عمر رضي اهللا عنهما 
هذا لعن اهللا من فعل هذا إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعن من اختذ شيئا فيه الروح غرضا رواه مسلم يف 

  الصحيح عن زهري بن حرب وأخرجه البخاري ومسلم من حديث أيب عوانة عن أيب بشر 

بن احلسن الدارجبردي ثنا أبو أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا علي  - ١٧٨٣٨
عاصم عن عبد احلميد بن جعفر عن يزيد بن أيب حبيب عن بكري بن عبد اهللا عن أبيه عن عبيد بن يعلى عن أيب 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن صرب الدابة قال أبو أيوب لو كانت دجاجة ما : أيوب رضي اهللا عنه 
  صربهتا 

د اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو أخربنا أبو عب - ١٧٨٣٩
زرعة الدمشقي ثنا أمحد بن خالد الوهيب ثنا حممد بن إسحاق عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن أبيه عن عبيد بن 

الوليد وهو أمري الناس يومئذ على  أدربنا مع عبد الرمحن بن خالد بن: يعلى عن أيب أيوب رضي اهللا عنه قال 
الدروب قال فنزلنا منزال من أرض الروم فأقمنا به قال وكان أبو أيوب قد اختذ مسجدا فكنا نروح وجنلس إليه 

ويصلي لنا ونستمتع من حديثه قال فواهللا إنا لعشية معه إذ جاء رجل فقال أتى اآلن األمري بأربعة أعالج من الروم 
ا فرموا بالنبل حىت قتلوا فقام أبو أيوب فزعا حىت جاء عبد الرمحن بن خالد فقال أصربهتم لقد فأمر هبم أن يصربو

مسعت رسول هللا صلى اهللا عليه و سلم ينهى عن صرب الدابة وما أحب أن يل كذا وكذا وأين صربت دجاجة قال 
بن يعلى من أهل فلسطني منزله  فدعا عبد الرمحن بن خالد بغلمان له أربعة فأعتقهم مكاهنم قال أبو زرعة عبيد

  عسقالن ورواه أيضا عمرو بن احلارث عن بكري 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن عيسى وزياد بن أيوب قاال أنبأ  - ١٧٨٤٠
عنه قال قال رسول اهللا هشيم أنبأ مغرية عن شباك عن إبراهيم عن هين بن نويرة عن علقمة عن عبد اهللا رضي اهللا 

   ٦٠أعف الناس قتلة أهل اإلميان : صلى اهللا عليه و سلم 

  باب املنع من إحراق املشركني بالنار بعد اإلسار

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا البسطامي أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا إبراهيم بن هاشم البغوي ثنا  - ١٧٨٤١
أيت عمرو بن دينار وأيوب وعمار الدهين اجتمعوا فتذاكروا الذين حرقهم علي ر: حممد بن عباد ثنا سفيان قال 

رضي اهللا عنه فحدث أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما أنه بلغه قال لو كنت أنا ما حرقتهم لقول 
و سلم من بدل دينه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تعذبوا بعذاب اهللا ولقتلتهم لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه 

فاقتلوه فقال عمار مل حيرقهم ولكن حفر هلم حفائر وخرق بعضها إىل بعض مث دخن عليهم حىت ماتوا فقال عمرو 
  قال الشاعر 

  ) إذا مل ترم يب يف احلفرتني ... لترم يب املنايا حيث شاءت ( 



ي يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا عن رواه البخار) هناك املوت نقدا غري دين ... إذا ما اججوا حطبا ونارا ( 
  سفيان دون قول عمار وعمرو 

أخربنا أبو القاسم علي بن حممد اإليادي ببغداد أنبأ أمحد بن يوسف النصييب ثنا احلارث بن أيب أسامة  - ١٧٨٤٢
سن بن سفيان ثنا ثنا أبو النضر ثنا الليث حدثين بكري ح وأنبأ أبو عمرو األديب أنبا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احل

قال بعثنا رسول اهللا صلى : قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بكري عن سليمان بن يسار عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه 
اهللا عليه و سلم يف بعث وقال إن وجدمت فالنا وفالنا لرجلني من قريش فاحرقومها بالنار مث قال رسول اهللا صلى اهللا 

ج إين كنت أمرتكم أن حترقوا فالنا وفالنا بالنار وإن النار ال يعذب هبا إال اهللا فإن عليه و سلم حني أردنا اخلرو
  وجدمتومها فاقتلومها لفظهما سواء رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد 

اك أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد ثنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا حيىي بن جعفر أنبأ الضح - ١٧٨٤٣
أن زياد بن سعد أخربه أن أبا الزناد أخربه أن حنظلة بن علي أخربه عن محزة بن عمرو : بن خملد ثنا بن جريج 

األسلمي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث رجال فقال إن أصبت فالنا أو فالنا فأحرقوه بالنار فلما وىل 
  بن عبد الرمحن عن أيب الزناد دعاه فقال إنه ال يعذب بالنار إال رهبا ورواه مغرية 

كما أخربنا أبو علي الروذباري أنبا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سعيد بن منصور ثنا مغرية بن عبد  - ١٧٨٤٤
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الرمحن احلزامي عن أيب الزناد قال وحدثين حممد بن محزة األسلمي عن أبيه 

جت فيها وقال إن وجدمت فالنا فأحرقوه بالنار فوليت فناداين فرجعت إليه فقال إن وجدمت أمره على سرية قال فخر
فالنا فاقتلوه وال حترقوه فإنه ال يعذب بالنار إال رب النار وأما حديث أسامة بن زيد حيث أمره رسول اهللا صلى اهللا 

ري خمالف ملا قلنا إمنا هو يف قتال عليه و سلم أن حيرق على ابىن وما روى يف نصب املنجنيق على الطائف فغ
املشركني ما كانوا ممتنعني وما روى من النهي يف املشركني إذا كانوا مأسورين وشبهه الشافعي رمحه اهللا برمي الصيد 

   ٦١ما دام على االمتناع مث النهي عن رمي الدجاجة اليت ليست مبمتنعة وباهللا التوفيق 

  م إذا كان إسالمه بعد األسرباب جريان الرق على األسري وإن أسل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ١٧٨٤٥
الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن 

أسر أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال من بين عقيل فأوثقوه :  عنه قال عمران بن حصني رضي اهللا
فطرحوه يف احلرة فمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن معه أو قال أتى عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

و سلم فقال ما شأنك قال فيم أخذت سلم على محار وحتته قطيفة فناداه يا حممد يا حممد فأتاه النيب صلى اهللا عليه 
وفيم أخذت سابقة احلاج قال أخذت جبريرة حلفائكم ثقيف وكانت ثقيف قد أسرت رجلني من أصحاب النيب 

صلى اهللا عليه و سلم فتركه ومضى فناداه يا حممد يا حممد فرمحه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرجع إليه فقال 
قلتها وأنت متلك أمرك أفلحت كل الفالح قال فتركه ومضى فناداه يا حممد يا  ما شأنك فقال إنه مسلم قال لو

حممد فرجع إليه فقال إين جائع فأطعمين قال وأحسبه قال وإين عطشان فاسقين قال هذه حاجتك قال ففداه رسول 



يح عن إسحاق بن اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالرجلني اللذين أسرهتما ثقيف وأخذ ناقته تلك رواه مسلم يف الصح
   ٦٢إبراهيم عن عبد الوهاب 

  باب من جيري عليه الرق

: أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال  - ١٧٨٤٦
ق حىت من قد سىب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بين املصطلق وهوازن وقبائل من العرب وأجرى عليهم الر

عليهم بعد فاختلف أهل العلم باملغازي فزعم بعضهم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا أطلق سيب هوازن قال لو 
كان تام على أحد من العرب سيب لتم على هؤالء ولكنه إسار وفداء قال الشافعي فمن ثبت هذا احلديث زعم أن 

د بن املسيب والشعيب ويروى عن عمر بن اخلطاب رضي الرق ال جيري على عريب حبال وهذا قول الزهري وسعي
  اهللا عنه وعمر بن عبد العزيز قال الشافعي 

أخربنا سفيان عن حيىي بن حيىي الغساين عن عمر بن عبد العزيز ح قال وأنبأ سفيان عن رجل عن  - ١٧٨٤٧
الزهري عن بن املسيب قال يف ال يسترق عريب قال وأنبأ عن بن أيب ذئب عن : الشعيب ان عمر رضي اهللا عنه قال 

املوىل ينكح األمة يسترق ولده ويف العريب ينكح األمة ال يسترق ولده عليه قيمتهم قال الشافعي ومن مل يثبت 
احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ذهب إىل أن العرب والعجم سواء وأنه جيري عليهم الرق حيث جرى على 

ه يأخذ الشافعي رمحه اهللا قال الشيخ رمحه اهللا أما الرواية فيه عن النيب صلى اهللا عليه العجم واهللا أعلم قال الربيع وب
و سلم فإمنا ذكرها الشافعي يف القدمي عن حممد هو بن عمر الواقدي عن موسى بن حممد بن إبراهيم بن احلارث عن 

لم قال يوم حنني لو كان ثابتا على أبيه عن السلويل عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و س
أحد من العرب سباء بعد اليوم لثبت على هؤالء ولكن إمنا هو إسار وفداء وهذا إسناد ضعيف ال حيتج مبثله وأما 

  الرواية فيه عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

عزيز ثنا أبو عبيد ثنا أبو فأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد ال - ١٧٨٤٨
ليس على عريب ملك : بكر بن عياش عن أيب حصني عن الشعيب قال ملا قام عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال 

ولسنا بنازعي من يد رجل شيئا أسلم عليه ولكنا نقومهم امللة مخسا من اإلبل قال أبو عبيد يقول هذا الذي يف يده 
ألنه أسلم عليه وال نتركه مملوكا وهو من العرب ولكنه قوم قيمته مخسا من اإلبل  السيب ال ننزعه من يده بال عوض

  للذي سباه ويرجع إىل نسبه عربيا كما كان قال الشيخ وهذه الرواية منقطعة عن عمر رضي اهللا عنه 

ن أيب أويس أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ أبو بكر بن عتاب ثنا القاسم هو اجلوهري ثنا ب - ١٧٨٤٩
أن عمر بن : ثنا إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال قال بن شهاب أخربين سعيد بن املسيب 

اخلطاب رضي اهللا عنه فرض يف كل سيب فدي من العرب ستة فرائض وأنه كان يقضي بذلك فيمن تزوج الوالئد 
  من العرب وهذا أيضا مرسل إال أنه جيد 

ا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا بن منيع ثنا داود بن رشيد ثنا حممد أخربن - ١٧٨٥٠
أبقت أمة لبعض العرب : بن سلمة عن حممد بن إسحاق عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط عن سعيد بن املسيب قال 



عذرة فنثرت له بطنها مث عثر عليها فوقعت بوادي القرى فانتهت إىل احلي الذي أبقت منهم فتزوجها رجل من بين 
سيدها فاستاقها وولدها فقضى عمر رضي اهللا عنه للعذري يعين قضى له بولده وقضى عليه بالغرة لكل وصيف 
وصيف ولكل وصيفة وصيفة وجعل مثن الغرة إذا مل توجد على أهل القرى ستني دينارا أو سبعمائة درهم وعلى 

هذا ورد يف وطء الشبهة فيكون الولد حرا وعليه قيمته لصاحب اجلارية أهل البادية ست فرائض قال الشيخ و
وكأن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه رأى القيمة مبا نقل يف هذا األثر إن ثبت واهللا أعلم وجريان الرق على سبايا 

  بين املصطلق وهوازن صحيح ثابت واملن عليهم بإطالق السبايا تفضل 

نا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا القعنيب عن مالك عن وذلك بني فيما أخرب - ١٧٨٥١
دخلت املسجد فرأيت أبا سعيد اخلدري : ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن حممد بن حيىي بن حبان عن بن حمرييز قال 

اهللا صلى اهللا عليه و رضي اهللا عنه فجلست إليه فسألته عن العزل فقال أبو سعيد رضي اهللا عنه خرجنا مع رسول 
سلم يف غزوة بين املصطلق فأصبنا سبايا من سيب العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا 
أن نعزل مث قلنا نعزل ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني اظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك فسألناه عن ذلك فقال 

من نسمة كائنة إىل يوم القيامة إال وهي كائنة رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن  ما عليكم أن ال تفعلوا ما
  يوسف عن مالك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٧٨٥٢
 حممد بن جعفر بن الزبري عن عروة عن عائشة أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال حدثين

ملا قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سبايا بين املصطلق وقعت جويرية بنت احلارث يف : رضي اهللا عنها قالت 
السهم لثابت بن قيس بن مشاس أو البن عم له فكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة مالحة ال يراها أحد إال 

أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تستعينه يف كتابتها قالت عائشة فواهللا ما هو إال أن رأيتها أخذت بنفسه ف
فكرهتها وقلت سريى منها مثلما رأيت فلما دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت يا رسول اهللا أنا 

د كاتبت على نفسي فأعين على كتابيت جويرية بنت احلارث سيد قومه وقد أصابين من البالء ما مل خيف عليك وق
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو خري من ذلك أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك فقالت نعم ففعل رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم فبلغ الناس أنه قد تزوجها فقالوا أصهار رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فأرسلوا ما كان 
  املصطلق فلقد اعتق هبا مائة أهل بيت من بين املصطلق فما أعلم امرأة أعظم بركة منها على قومها يف أيديهم من بين 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس ثنا أمحد ثنا يونس عن بن إسحاق حدثين عمرو  - ١٧٨٥٣
حبنني فلما أصاب من هوازن ما أصاب  كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: بن شعيب عن أبيه عن جده قال 

من أمواهلم وسباياهم أدركه وفد هوازن باجلعرانة وقد أسلموا فقالوا يا رسول اهللا لنا أصل وعشرية وقد أصابنا من 
البالء ما مل خيف عليك فامنن علينا من اهللا عليك وقام خطيبهم زهري بن صرد فقال يا رسول اهللا إمنا يف احلظائر من 

خاالتك وعماتك وحواضنك الآليت كن يكفلنك وذكر كالما وأبياتا قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و السبايا 
سلم نساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم أموالكم فقالوا يا رسول اهللا خريتنا بني أحسابنا وبني أموالنا أبناؤنا ونساؤنا 

ن يل ولبين عبد املطلب فهو لكم وإذا أنا صليت بالناس أحب إلينا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما ما كا
فقوموا وقولوا إنا نستشفع برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل املسلمني وباملسلمني إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 



الظهر و سلم يف أبنائنا ونسائنا سأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم فلما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالناس 
قاموا فقالوا ما أمرهم به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما ما كان يل 

ولبين عبد املطلب فهو لكم وقال املهاجرون وما كان لنا فهو لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقالت األنصار وما 
م فقال األقرع بن حابس أما أنا وبنو متيم فال فقال العباس بن مرداس كان لنا فهو لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

السلمي أما أنا وبنو سليم فال فقالت بنو سليم بل ما كان لنا فهو لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال عيينة بن 
بكل إنسان ستة فرائض بدر أما أنا وبنو فزارة فال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أمسك منكم حبقه فله 

  من أول يفء نصيبه فردوا إىل الناس نساءهم وأبناءهم وحديث املسور بن خمرمة يف سيب هوازن قد مضى 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نعيم ثنا حامد بن عمر البكراوي ثنا  - ١٧٨٥٤
ثالث مسعتهن لبين متيم :  هند عن عامر عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسلمة بن علقمة املازين عن داود بن أيب

من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال أبغض بين متيم بعدهن أبدا كان على عائشة رضي اهللا عنها نذر حمرر من 
م إن سرك أن تفي ولد إمساعيل فسيب سيب من بلعنرب فلما جيء بذلك السيب قال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

بنذرك فأعتقي حمررا من هؤالء فجعلهم من ولد إمساعيل وجيء بنعم من نعم الصدقة فلما رآه راعه حسنه قال فقال 
هذا نعم قومي فجعلهم قومه قال وقال هم أشد الناس قتاال يف املالحم رواه مسلم يف الصحيح عن حامد بن عمر 

  وأخرجاه من حديث أيب زرعة عن أيب هريرة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن  - ١٧٨٥٥
أن سبيا من خوالن قدم وكان على عائشة رضي اهللا عنها رقبة : هارون أنبأ مسعر عن عبيد بن احلسن عن بن مغفل 
ق فنهاها النيب صلى اهللا عليه و سلم فقدم سيب من مضر أحسبه من ولد إمساعيل فقدم سيب من اليمن فأرادت أن تعت

   ٦٣قال من بين العنرب فأمرها أن تعتق تابعه شعبة عن عبيد 

  باب حترمي الفرار من الزحف وصرب الواحد مع اإلثنني

يا أيها { ية وقال اآل} يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فال تولوهم األدبار { قال اهللا تبارك وتعاىل 
  إىل آخر اآليتني } النيب حرض املؤمنني على القتال 

وأخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب اخلوارزمي احلافظ ببغداد ثنا أبو العباس حممد بن أمحد أخربنا  - ١٧٨٥٦
ألويسي حدثين سليمان بن أبو بكر هو بن محدان النيسابوري ثنا احلسن بن علي بن زياد ثنا عبد العزيز بن عبد اهللا ا

اجتنبوا : بالل عن ثور بن زيد عن أيب الغيث عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
السبع املوبقات قالوا يا رسول اهللا وما هن فذكرهن وذكر فيهن التويل يوم الزحف رواه البخاري يف الصحيح عن 

  األويسي 

عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  أخربنا أبو - ١٧٨٥٧
حممد بن إسحاق الصغاين ثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سامل أيب النضر موىل عمر بن 

نه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال كتب إليه عبد اهللا بن أيب أوىف رضي اهللا ع: عبيد اهللا وكان كاتبا له قال 



ال تتمنوا لقاء العدو وسلوا اهللا العافية فإذا لقيتموهم فاصربوا واعلموا أن اجلنة حتت ظالل السيوف رواه البخاري 
  يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد عن معاوية بن عمرو 

عقوب ثنا أمحد بن شيبان الرملي ثنا سفيان بن عيينة أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن ي - ١٧٨٥٨
ح وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي 

ون إن يكن منكم عشر{ ملا نزلت هذه اآلية : أنبأ سفيان عن عمرو بن دينار عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 
اآلن خفف اهللا عنكم { فكتب عليهم أن ال يفر العشرون من املائتني فأنزل اهللا عز و جل } صابرون يغلبوا مائتني 

فخفف عنهم وكتب عليهم أن ال يفر مائة من } وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتني 
  سفيان مائتني رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا عن 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد اهللا بن احلسني بن النضر املروزي أنبأ احلارث بن أيب أسامة ثنا عفان  - ١٧٨٥٩
بن مسلم ثنا جرير بن حازم ح وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن هو بن سفيان ثنا 

{ نزلت : م ثنا الزبري بن اخلريت عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال حبان أنبأ عبد اهللا أنبأ جرير بن حاز
قال فرض عليهم أن ال يفر رجل من عشرة وال قوم من عشر } إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني 
ئة اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم ما{ أمثاهلم فجهد ذلك الناس وشق عليهم فنزلت 

قال فأمروا أن ال يفر رجل من رجلني وال قوم من مثليهم قال بن عباس فنقص من الصرب } صابرة يغلبوا مائتني 
بقدر ما خفف من العدة هذا لفظ حديث عفان ويف رواية عبد اهللا بن املبارك فشق ذلك على املسلمني حني فرض 

عنكم اآلية فلما خفف اهللا عنهم من العدة نقص من أن ال يفر واحد من عشرة فجاء التخفيف فقال اآلن خفف اهللا 
  الصرب بقدر ما خفف عنهم رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن عبد اهللا السلمي عن بن املبارك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن شيبان ثنا سفيان عن بن أيب جنيح  - ١٧٨٦٠
   ٦٤إن فر رجل من اثنني فقد فر وإن فر من ثالثة مل يفر : باس رضي اهللا عنهما قال عن عطاء عن بن ع

  باب من توىل متحرفا لقتال أو متحيزا إىل فئة

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ١٧٨٦١
بعثنا : يب زياد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال الشافعي أنبأ بن عيينة عن يزيد بن أ

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سرية فلقوا العدو فحاص الناس حيصة فأتينا املدينة ففتحنا باهبا وقلنا يا رسول 
  اهللا حنن الفرارون فقال بل أنتم العكارون وأنا فئتكم 

 علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا حيىي وأخربنا أبو احلسني - ١٧٨٦٢
بن جعفر ثنا علي بن عاصم ثنا يزيد بن أيب زياد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما 

مون حيصة فكنت فيمن حاص قلت بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سرية فلقينا العدو فحاص املسل: قال 
يف نفسي ال ندخل املدينة وقد بؤنا بغضب من اهللا مث قلنا ندخلها فنمتاز منها فدخلنا فلقينا النيب صلى اهللا عليه و 



سلم وهو خارج إىل الصالة فقلنا حنن الفرارون فقال بل أنتم العكارون فقلنا يا نيب اهللا أردنا أن ال ندخل املدينة 
  حر قال ال تفعلوا فإين فئة كل مسلم وأن نركب الب

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن بن أيب  - ١٧٨٦٣
  قال أنا فئة كل مسلم : جنيح عن جماهد أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

و بن مطر ثنا حيىي بن حممد ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمر - ١٧٨٦٤
ملا هزم أبو عبيدة لو أتوين كنت فئتهم ذكر : شعبة عن مساك مسع سويدا مسع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول 

استطاعوا وقد  الشافعي رمحه اهللا يف رواية أيب عبد الرمحن البغدادي عنه أحاديث يف البيعة على السمع والطاعة فيما
   ٦٥ذكرناها يف قتال أهل البغي 

  باب النهي عن قصد النساء والولدان بالقتل

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء ثنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة  - ١٧٨٦٥
أن رسول اهللا صلى : مالك عن عمه ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن بن كعب بن 

  اهللا عليه و سلم حني بعثه إىل بن أيب احلقيق هناه عن قتل النساء والولدان 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حممد بن عمرو احلرشي أنبأ  - ١٧٨٦٦
أن امرأة وجدت : بد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أخربه أمحد بن عبد اهللا بن يونس ثنا ليث بن سعد عن نافع أن ع

يف بعض مغازي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مقتولة فأنكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قتل النساء 
  والصبيان رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن يونس ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي وغريه عن الليث 

أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا حممد بن وأخربنا  - ١٧٨٦٧
وجدت امرأة مقتولة يف : بشري وأبو أسامة قاال ثنا عبيد اهللا يعين بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال 

ل النساء والصبيان رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بعض تلك املغازي فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن قت
بكر بن أيب شيبة ورواه البخاري عن إسحاق بن إبراهيم عن أيب أسامة وقد مضى يف حديث بريدة عن النيب صلى 

  اهللا عليه و سلم ال تقتلوا وليدا 

أمحد بن عبيد بن ناصح أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا  - ١٧٨٦٨
: ثنا عبد الوهاب يعين بن عطاء اخلفاف ثنا يونس بن عبيد عن احلسن عن األسود بن سريع رضي اهللا عنه قال 

أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فغزوت معه فأصبنا ظفرا فقتل الناس يومئذ حىت قتلوا الذرية فبلغ ذلك 
بال أقوام جاوز هبم القتل حىت قتلوا الذرية فقال رجل يا رسول اهللا إمنا  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ما

هم أبناء املشركني قال أال إن خياركم أبناء املشركني مث قال ال تقتلوا الذرية قاهلا ثالثا وقال كل نسمة تولد على 
بيد معىن قوله كل نسمة تولد الفطرة حىت يعرب عنها لساهنا فأبواها يهوداهنا وينصراهنا قال أبو جعفر أمحد بن ع



على الفطرة يعين الفطرة اليت فطرهم عليها حني أخرجهم من صلب آدم فأقروا بتوحيده وكذلك رواه هشيم عن 
  يونس بن عبيد وذكر فيه مساع احلسن من األسود بن سريع 

لشعراين ثنا عمرو بن عون أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن املؤمل ثنا الفضل بن حممد ا - ١٧٨٦٩
كنا يف غزوة لنا فذكر : ثنا هشيم أنبأ يونس بن عبيد عن احلسن قال حدثنا األسود بن سريع رضي اهللا عنه قال 

   ٦٦احلديث ورواه أيضا قتادة عن احلسن 

  باب قتل النساء والصبيان يف التبييت والغارة من غري قصد وما ورد يف إباحة

أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن قالوا حدثنا أبو أخربنا  - ١٧٨٧٠التبييت 
العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن 

نه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يسأل أ: بن عباس رضي اهللا عنهما قال أخربين الصعب بن جثامة رضي اهللا عنه 
عن أهل الدار من املشركني يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم هم منهم وزاد 
عمرو بن دينار عن الزهري هم من آبائهم لفظ حديث أيب عبد اهللا ويف روايتهما ورمبا قال سفيان يف احلديث هم 

  لبخاري يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي وغريه كلهم عن سفيان من آبائهم رواه ا

وأخربنا أبو عبد اهللا وأبو زكريا وأبو بكر قالوا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي عن سفيان عن  - ١٧٨٧١
ا بعث إىل بن أيب احلقيق هنى عن قتل أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل: الزهري عن بن كعب بن مالك عن عمه 

النساء والولدان لفظ حديث أيب عبد اهللا زاد أبو عبد اهللا يف روايته قال الشافعي فكان سفيان يذهب إىل أن قول 
النيب صلى اهللا عليه و سلم هم منهم إباحة لقتلهم وأن حديث بن أيب احلقيق ناسخ له قال وكان الزهري إذا حدث 

جثامة أتبعه حديث بن كعب بن مالك قال الشافعي رمحه اهللا وحديث الصعب بن جثامة كان يف حبديث الصعب بن 
عمرة النيب صلى اهللا عليه و سلم فإن كان يف عمرته األوىل فقد قتل بن أيب احلقيق قبلها وقيل يف سنتها وإن كان يف 

علمه رخص يف قتل النساء والولدان مث هنى عمرته اآلخرة فهو بعد أمر بن أيب احلقيق غري شك واهللا أعلم قال ومل ن
عنه ومعىن هنيه عندنا واهللا أعلم عن قتل النساء والولدان أن يقصد قصدهم بقتل وهم يعرفون مميزين ممن أمر بقتله 

منهم قال ومعىن قوله هم منهم أهنم جيمعون خصلتني أن ليس هلم حكم اإلميان الذي مينع الدم وال حكم دار اإلميان 
  نع الغارة على الدار قال الشيخ رمحه اهللا أما قوله يف حديث الصعب بن جثامة إن ذلك كان يف عمرته الذي مي

فإمنا قال ذلك استدالال مبا أخربنا أبو عمرو البسطامي أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا جعفر الفريايب ثنا  - ١٧٨٧٢
مر يب : باس عن الصعب بن جثامة رضي اهللا عنه قال علي بن املديين ثنا سفيان ثنا الزهري عن عبيد اهللا عن بن ع

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا باألبواء أو بودان فأهديت إليه حلم محار وحش فرده علي فلما رأى الكراهية 
يف وجهي قال إنه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم قال وسئل عن ذراري املشركني فيبيتون فيصاب من نسائهم 

ال هم منهم قال ومسعته يقول ال محى إال هللا ولرسوله قال علي فردده سفيان يف هذا اجمللس مرتني مث وذراريهم فق
قال حفظته غري مرة مسعته كان إذا حدث هبذا احلديث قال وأخربين بن كعب بن مالك عن عمه أن رسول اهللا صلى 

  لدان اهللا عليه و سلم ملا بعث إىل بن أيب احلقيق هنى عن قتل النساء والو



وأما تاريخ قتل بن أيب احلقيق وتاريخ عمرته فقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٧٨٧٣
فلما انقضى أمر اخلندق : يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق هو بن يسار قال 

قيق ممن كان حزب األحزاب على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأمر بين قريظة وكان أبو رافع سالم بن أيب احل
استأذنت اخلزرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف قتل سالم بن أيب احلقيق وكان خبيرب فأذن هلم فيه قال مث غزا 

اليت تسمى بين املصطلق يف شعبان سنة ست مث خرج يف ذي القعدة معتمرا عام احلديبية قال الشيخ مث كانت عمرته 
عمرة القضاء مث عمرة اجلعرانة مث عمرته يف سنة حجته كلهن بعد ذلك وقتل بن أيب احلقيق كان قبلهن فكيف يكون 

هنيه يف قصة بن أيب احلقيق عن قتل النساء والولدان ناسخا حلديث الصعب بن جثامة الذي كان بعده وزعموا أنه 
خالفة أيب بكر رضي اهللا عنه فإن كان مساعه احلديث من رسول اهللا هاجر إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ومات يف 

صلى اهللا عليه و سلم بعد ما هاجر فيكون ذلك أيضا بعد قصة بن أيب احلقيق فإن يف حديث اهلدية ما دل على أنه 
اختالف احلالني أول ما التقى بالنيب صلى اهللا عليه و سلم فيكون وجه احلديثني ما أشار إليه الشافعي رمحه اهللا من 

  واهللا أعلم 

واحتج الشافعي يف جواز التبييت أيضا مبا أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق  - ١٧٨٧٤
املزكي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عمر بن حبيب عن عبد اهللا بن 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أغار على بين : خيربه ان بن عمر رضي اهللا عنه أخربه  عون أن نافعا كتب إليه
املصطلق وهم غارون يف نعمهم باملريسيع فقتل املقاتلة وسىب الذرية أخرجاه يف الصحيح من حديث بن عون كما 

  مضى 

بن علي ثنا عبد الصمد وأبو عامر  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا احلسن - ١٧٨٧٥
أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علينا أبا بكر رضي اهللا : عن عكرمة بن عمار ثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال 

عنه فغزونا ناسا من املشركني فبيتناهم نقتلهم وكان شعارنا تلك الليلة أمت أمت قال سلمة فقتلت بيدي تلك 
  ت من املشركني الليلة سبعة أهل أبيا

وأما احلديث الذي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن  - ١٧٨٧٦
أن رسول اهللا صلى اهللا : سعيد ثنا القعنيب فيما قرأ على مالك عن محيد الطويل عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه 

كان إذا جاء قوما بالليل ال يغري عليهم حىت يصبح فلما أصبح خرجت عليه و سلم خرج إىل خيرب فجاءها ليال و
يهود مبساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا حممد واهللا حممد واخلميس فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اهللا أكرب 

  ا احلديث الذي خربت خيرب إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب وأم

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٧٨٧٧
سار : يعقوب أنبا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد الوهاب الثقفي عن محيد عن أنس رضي اهللا عنه قال 

نتهى إليها ليال وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا طرق قوما مل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل خيرب فا
يغر عليهم حىت يصبح فإن مسع أذانا أمسك وإن مل يكونوا يصلون أغار عليهم حني يصبح فلما أصبح ركب وركب 

ا حممد املسلمون وخرج أهل القرية ومعهم مكاتلهم ومساحيهم فلما رأوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالو



واخلميس فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اهللا أكرب خربت خيرب إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين 
  قال أنس وإين لردف أليب طلحة وإن قدمي لتمس قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أن النيب : ل قال الشافعي يف رواية أنس وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قا - ١٧٨٧٨
صلى اهللا عليه و سلم كان ال يغري حىت يصبح ليس بتحرمي لإلغارة ليال وال هنارا وال غارين يف حال واهللا أعلم 
ولكنه على أن يكون يبصر من معه كيف يغريون احتياطا من أن يؤتوا من كمني أو من حيث ال يشعرون وقد 

ليال فيقتل بعض املسلمني بعضا قد أصاهبم ذلك يف قتل بن عتيك فقطعوا رجل أحدهم قال  خيتلط احلرب إذا أغاروا
الشافعي رضي اهللا عنه قد أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بالغارة على غري واحد من يهود فقتلوه قتل أيب رافع عبد 

  اهللا بن أيب احلقيق ويقال سالم بن أيب احلقيق 

هللا احلافظ أخربين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد اجلوهري ثنا أبو جعفر أمحد بن موسى أخربنا أبو عبد ا - ١٧٨٧٩
بعث رسول اهللا صلى اهللا : الشطوي ثنا حممد بن سابق ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن الرباء رضي اهللا عنه قال 

وأمر عبد اهللا بن عتيك  عليه و سلم إىل أيب رافع اليهودي وكان يسكن أرض احلجاز فندب له سرايا من األنصار
وكان أبو رافع يؤذي النيب صلى اهللا عليه و سلم ويعني عليه وكان يف حصني له بأرض احلجاز فلما دنوا منه غربت 

الشمس وراح الناس بسرحهم فقال هلم عبد اهللا اجلسوا مكانكم فإين منطلق فمتطلع األبواب لعلي ادخل فأقتله 
كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناس فهتف به البواب فقال يا عبد اهللا إن كنت  حىت إذا دنا من الباب تقنع بثوبه

تريد أن تدخل فادخل فإين أريد أن اغلق الباب قال فدخلت فلما دخل الناس اغلق الباب مث علق األقاليد على وتد 
ل عنه أهل مسره قال فقمت إىل األقاليد فأخذهتا ففتحت الباب وكان أبو رافع يسمر عنده يف عالل له فلما نز

صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل فقلت إن القوم نذروا يب مل خيلصوا إيل حىت أقتله قال 
فانتهيت إليه فإذا هو يف بيت مظلم وسط عياله ال أدري أين هو من البيت فقلت أبا رافع فقال من هذا فأهوى حنو 

م أغن عنه شيئا وصاح فخرجت من البيت فمكثت غري بعيد مث الصوت فأضربه ضربة غري طائل وأنا دهش فل
جئت فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع فقال ألمك الويل رجل يف البيت ضربين قبل بالسيف قال فأضربه ضربة 

ثانية ومل أقتله مث وضعت ضبابة السيف يف بطنه مث اتكيت عليه حىت مسعته أخذ يف ظهره فعرفت أين قد قتلته فجعلت 
تح األبواب بابا بابا حىت انتهيت إىل درجة فوضعت رجلي وأنا أرى أين قد انتهيت إىل األرض فوقعت يف ليلة أف

مقمرة فانكسرت رجلي فعصبتها بعماميت مث إين انطلقت حىت جلست عند الباب قلت واهللا ال أخرج الليلة حىت 
ر فقال أنعي أبا رافع تاجر أهل احلجاز فانطلقت أعلم أين قد قتلته أوال ال فلما صاح الديك قام الناعي على السو

أتعجل إيل أصحايب فقلت النجاء قد قتل اهللا أبا رافع حىت انتهينا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فحدثته فقال 
  ابسط رجلك فبسطتها فمسحها فكأمنا مل أشتكها قط 

خربين احلسن بن سفيان ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أ - ١٧٨٨٠
عبيد اهللا بن موسى ح قال وأخربين املنيعي ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأ إسرائيل عن أيب 

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل أيب رافع اليهودي رجاال من : إسحاق عن الرباء رضي اهللا عنه قال 
صار وأمر عليهم عبد اهللا بن فالن وذكر احلديث بنحوه غري أنه قال فإين منطلق فمتلطف للبواب وقال فدخلت األن

فكمنت فلما دخل الناس أغلق الباب مث علق األقاليد على وتد رواه البخاري يف الصحيح عن يوسف بن موسى عن 



اهللا بن أنيس هو الذي قتله ويف حديث آخر عبيد اهللا بن موسى ويذكر من وجه آخر أن ذلك كان خبيرب وأن عبد 
أن عبد اهللا بن أنيس ضربه وبن عتيك ذفف عليه ويف الروايات كلها أن بن عتيك ذفف عليه ويف الروايات كلها 

  ان بن عتيك سقط فوثئت رجله قتل كعب بن األشرف 

بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب أنبأ أبو احلسني أمحد - ١٧٨٨١
سعيد ثنا علي بن املديين ثنا سفيان قال عمرو بن دينار مسعت جابر بن عبد اهللا ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا 

حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن سهل وابراهيم بن حممد قاال ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان عن عمرو بن دينار مسع جابر بن 
من لكعب بن األشرف فإنه قد آذى اهللا : ي اهللا عنه يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عبد اهللا رض

ورسوله فقال له حممد بن مسلمة أحتب أن أقتله يا رسول اهللا قال نعم قال أنا له يا رسول اهللا فأذن يل أن أقول قال 
عنانا وقد مللنا منه فقال اخلبيث ملا مسعها  قل فأتاه حممد بن مسلمة فقال أن هذا الرجل قد أخذنا بالصدقة وقد

وأيضا واهللا لتملنه أو لتملن منه ولقد علمت أن أمركم سيصري إىل هذا قال إنا ال نستطيع أن نسلمه حىت ننظر ما 
فعل وإنا نكره أن ندعه بعد أن اتبعناه حىت ننظر إىل أي شيء يصري أمره وقد جئتك لتسلفين مترا قال نعم على أن 

ين نساءكم قال حممد نرهنك نساءنا وأنت أمجل العرب قال فأوالدكم قال فيعري الناس أوالدنا أنا رهناهم ترهنو
بوسق أو وسقني ورمبا قال فيسب بن أحدنا فيقال رهن بوسق أو وسقني قال فأي شيء ترهنون قال نرهنك الألمة 

وأقبل معه أبو نائلة وهو أخو كعب من  يعين السالح قال نعم فواعده أن يأتيه فرجع حممد إىل أصحابه فأقبل
الرضاعة وجاء معه رجالن آخران فقال إين مستمكن من رأسه فإذا أدخلت يدي يف رأسه فدونكم الرجل فجاءوه 
ليال وأمر أصحابه فقاموا يف ظل النخل وأتاه حممد فناداه يا أبا األشرف فقالت امرأته أين خترج هذه الساعة فقال 

لمة وأخي أبو نائلة فنزل إليه ملتحفا يف ثوب واحد تنفح منه ريح الطيب فقال له حممد ما إمنا هو حممد بن مس
أحسن جسمك وأطيب رحيك قال إن عندي ابنة فالن وهي أعطر العرب قال فتأذن يل أن أمشه قال نعم فأدخل 

به مث أدخلها مرة أخرى يف حممد يده يف رأسه مث قال أتأذن يل أن أشم أصحايب قال نعم فأدخلها يف رأسه فأشم أصحا
رأسه حىت أمنه مث إنه شبك يده يف رأسه فنصاه مث قال ألصحابه دونكم عدو اهللا فخرجوا عليه فقتلوه مث أتى رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأخربه رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا ورواه مسلم عن عبد هللا بن حممد 

  ة كالمها عن سفيان بن عيين

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ أبو بكر بن عتاب ثنا القاسم بن عبد اهللا بن املغرية ثنا بن أيب  - ١٧٨٨٢
يف هذه القصة قال فعانقه سلكان بن سالمة وقال : أويس أنبأ إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة 

بأسيافهم حىت طعنه أحدهم يف بطنه طعنة بالسيف خرج منها مصرانه  اقتلوين وعدو اهللا فلم يزالوا يتخلصون إليه
وخلصوا إليه فضربوه بأسيافهم وكانوا يف بعض ما يتخلصون إليه وسلكان معانقه أصابوا عباد بن بشر يف وجهه أو 

يف رجله وال يشعرون مث خرجوا يشتدون سراعا حىت إذا كانوا جبرف بعاث فقدوا صاحبهم فرجعوا أدراجهم 
فوجدوه من وراء اجلرف فاحتملوه حىت أتوا به أهلهم من ليلتهم وذكر بن إسحاق هذه القصة عن حممد بن مسلمة 

قال وأصيب احلارث بن أوس بن معاذ فجرح يف رأسه ورجله أصابه بعض أسيافنا ومبعناه ذكره بن هليعة عن أيب 
   ٦٧األسود عن عروة 

  باب املرأة تقاتل فتقتل



مبا أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا استدالال  - ١٧٨٨٣
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عمر بن املرقع بن صيفي حدثين أيب عن جده رباح بن ربيع رضي اهللا عنه قال 

ى ما اجتمع هؤالء فجاء فقال على امرأة سلم يف غزوة فرأى الناس جمتمعني على شيء فبعث رجال فقال انظر عل
قتيل فقال ما كانت هذه لتقاتل قال وعلى املقدمة خالد بن الوليد فبعث رجال فقال قل خلالد ال تقتلن امرأة وال 

  عسيفا 

أن النيب : وفيما روى أبو داود يف املراسيل عن موسى بن إمساعيل عن وهيب عن أيوب عن عكرمة  - ١٧٨٨٤
و سلم رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال أمل أنه عن قتل النساء من صاحب هذه املرأة املقتولة قال صلى اهللا عليه 

رجل من القوم أنا يا رسول اهللا أردفتها فأرادت أن تصرعين فتقتلين فأمر هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن 
  توارى 

عن محاد بن زيد كالمها عن أيوب عن وعن موسى بن إمساعيل عن وهيب وعن سعيد بن منصور  - ١٧٨٨٥
ملا حاصر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهل الطائف أشرفت امرأة فكشفت قبلها فقالت ها : عكرمة قال 

دونكم فارموا فرماها رجل من املسلمني فما أخطأ ذلك منها ويف حديث وهيب فما أخطأها ان قتلوها فأمر هبا 
أن توارى أخربنا هبما أبو بكر حممد بن حممد أنبأ أبو احلسن الفسوي الداودي ثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكر احلديثني 

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن  - ١٧٨٨٦
قالت ما قتل رسول اهللا صلى : الزبري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا  بن إسحاق حدثين حممد بن جعفر بن

اهللا عليه و سلم امرأة من بين قريظة إال امرأة واحدة واهللا إهنا عندي لتضحك ظهرا لبطن وإن رسول اهللا صلى اهللا 
لت ويلك ما لك فقالت أقتل عليه و سلم ليقتل رجاهلم بالسوق إذ هتف هاتف بامسها أين فالنة فقالت أنا واهللا فق

واهللا قلت ومل قالت حلدث أحدثته فانطلق هبا فضرب عنقها فما أنسى عجبا منها طيبة نفسها وكثرة ضحكها وقد 
عرفت أهنا تقتل ذكر الشافعي رمحه اهللا يف رواية أيب عبد الرمحن البغدادي عنه عن أصحابه أهنا كانت دلت على 

تلته فقتلت بذلك قال وقد حيتمل أن تكون أسلمت وارتدت وحلقت بقومها حممود بن مسلمة دلت عليه رحا فق
فقتلها لذلك وحيتمل غري ذلك قال الشافعي رمحه اهللا مل يصح اخلرب ألي معىن قتلها وقد قيل إن حممود بن مسلمة 

  قتل خبيرب ومل يقتل يوم بين قريظة 

افظ ثنا أبو العباس األصم ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا واحتج مبعىن احلديث الذي أخربنا أبو عبد اهللا احل - ١٧٨٨٧
خرج : يونس عن بن إسحاق حدثين عبد اهللا بن سهل أحد بين حارثة عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال 

مرحب اليهودي من حصن خيرب قد مجع سالحه وهو يرجتز ويقول من يبارز فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ال حممد بن مسلمة أنا له يا رسول اهللا أنا واهللا املوتور الثائر قتلوا أخي باألمس وذكر احلديث قال الشيخ من هلذا فق

  رمحه اهللا واملنقول عندنا يف قصة هذه املرأة ما 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو علي حممد بن جعفر الدقاق ثنا حممد بن جرير فيما حدثهم حممد بن  - ١٧٨٨٨
عن سلمة عن حممد بن إسحاق واحلارث بن حممد عن حممد بن سعد عن الواقدي أهنم قالوا إن خالد بن سويد  محيد



بن ثعلبة اخلزرجي دلت عليه فالنة امرأة من بين قريظة رحا فشدخت رأسه فذكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
فيما ذكر وكان خالد بن سويد قد شهد بدرا أجر شهيدين فقتلها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سلم قال له 

   ٦٨وأحدا واخلندق وبين قريظة وهذا من قول بن إسحاق والواقدي منقطع 

  باب قطع الشجر وحرق املنازل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ وأبو  - ١٧٨٨٩
قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن  صادق بن أيب الفوارس العطار

وهب أخربين الليث بن سعد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن 
د بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن حيىي ثنا حيىي بن حيىي وأمحد بن يونس ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حمم

سعيد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا متيم بن حممد ثنا حممد بن رمح قال حيىي بن حيىي 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حرق خنل بين : أخربنا وقالوا ثنا الليث عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما 

ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوهلا فبإذن اهللا { قطع وهي البويرة فأنزل اهللا عز و جل النضري و
  رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي وقتيبة وبن رمح } وليخزي الفاسقني 

طرباين ثنا معاذ بن املثىن ويوسف أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أمحد ال - ١٧٨٩٠
أن النيب صلى : القاضي قاال ثنا حممد بن كثري ثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما 

  اهللا عليه و سلم قطع خنل بين النضري وحرق رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن كثري 

 حممد بن يعقوب احلافظ أنبأ حممد بن إسحاق بن إبراهيم ثنا هناد وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين - ١٧٨٩١
أن رسول اهللا صلى : بن السري ثنا عبد اهللا بن املبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما 

  اهللا عليه و سلم قطع خنل بين النضري وحرق وهلا يقول حسان بن ثابت 
ما قطعتم من لينة أو تركتموها { ويف هذا نزلت هذه اآلية ) ريق بالبويرة مستطري ح... وهان على سراة بين لؤي ( 

  رواه مسلم يف الصحيح عن هناد بن السري } قائمة على أصوهلا 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا عبد اهللا بن أيب مرمي ثنا  - ١٧٨٩٢
أن : أنبأ عبد اهللا بن نافع الصائغ عن إمساعيل بن إبراهيم عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما عمرو بن أيب سلمة 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حرق بعض خنل بين النضري وقطع بعضا وقيل يف ذلك شعر 
  ) حريق بالبويرة مستطري ... وهان على سراة بين لؤي ( 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسني  - ١٧٨٩٣القوم حامية تفور وقدر ... تركتم قدركم ال شيء فيها ( 

حممد بن يعقوب أنبأ أبو العباس حممد بن إسحاق حدثين أبو املنذر رجاء بن اجلارود ثنا حيىي بن محاد أنبأ جويرية بن 
بين النضري قال وهلا يقول  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم حرق خنل: أمساء عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما 

  حسان بن ثابت 
  قال فأجابه أبو سفيان بن احلارث ) حريق بالبويرة مستطري ... وهان على سراة بين لؤي ( 
  ) وحرق يف نواحيها السعري ... أدام اهللا ذلك من صنيع ( 



اق بن نصر عن حبان عن رواه البخاري يف الصحيح عن إسح) وتعلم أي أرضينا تضري ... ستعلم أينا منها بنزه ( 
  جويرية 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر األصبهاين ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو  - ١٧٨٩٤
أمرين النيب : داود الطيالسي ثنا صاحل بن أيب األخضر عن الزهري عن عروة بن الزبري عن أسامة رضي اهللا عنه قال 

  أن أغري على أبنا صباحا وأحرق صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود السجستاين ثنا عبد اهللا بن عمرو الغزي  - ١٧٨٩٥
  مسعت أبا مسهر قيل له أبنا قال حنن أعلم هي يبنا فلسطني : قال 

بن عبد اهللا البغدادي ثنا أبو عالثة حممد بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر حممد بن حممد - ١٧٨٩٦
فنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عمرو بن خالد ثنا أيب ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة بن الزبري قال 

باألكمة عند حصن الطائف فحاصرهم بضع عشرة ليلة وقاتلته ثقيف بالنبل واحلجارة وهم يف حصن الطائف 
يف املسلمني ويف ثقيف وقطع املسلمون شيئا من كروم ثقيف ليغيظوهم بذلك قال عروة وأمر رسول وكثرت القتلى 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم املسلمني حني حاصروا ثقيف أن يقطع كل رجل من املسلمني مخس خنالت أو حبالت من 
ؤكل مثارها فامرهم أن يقطعوا ما أكلت كرومهم فأتاه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال يا رسول اهللا إهنا عفا مل ت

  مثرته األول فاألول 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عتاب ثنا القاسم بن عبد اهللا بن املغرية  - ١٧٨٩٧
ول اهللا ونزل رس: ثنا بن أيب أويس ثنا إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة حدثين موسى بن عقبة يف غزوة الطائف قال 

صلى اهللا عليه و سلم باألكمة عند حصن الطائف بضع عشرة ليلة يقاتلهم فذكره قال وقطعوا طائفة من أعناهبم 
ليغيظوهم هبا فقالت ثقيف ال تفسدوا األموال فإهنا لنا أو لكم قال واستأذنه املسلمون يف مناهضة احلصن فقال 

  ما أذن لنا فيه اآلن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أرى أن نفتحه و

نصب رسول اهللا صلى اهللا : أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال قال الشافعي  - ١٧٨٩٨
  عليه و سلم على أهل الطائف منجنيقا أو عرادة 

ن حممد وأنا أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أمحد بن سلمان قال قرئ على عبد امللك ب - ١٧٨٩٩
أمسع ثنا عبد اهللا بن عمرو بصري وكان حافظا ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أيب عبيدة رضي اهللا 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حاصر أهل الطائف ونصب عليهم املنجنيق سبعة عشر يوما قال أبو قالبة : عنه 
ه اهللا فكأنه كان ينكر عليه وصل إسناده وحيتمل أنه إمنا أنكر رميهم وكان ينكر عليه هذا احلديث قال الشيخ رمح

يومئذ باجملانيق فقد روى أبو داود يف املراسيل عن أيب صاحل عن أيب إسحاق الفزاري عن األوزاعي عن حيىي هو بن 
أنكر ذلك وقال ما أيب كثري قال حاصرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شهرا قلت فبلغك أنه رماهم باجملانيق ف

يعرف هذا قال الشيخ رمحه اهللا كذا قال حيىي إنه مل يبلغه وزعم غريه أنه بلغه روى أبو داود يف املراسيل عن حممد 



بن بشار عن حيىي بن سعيد عن سفيان عن ثور عن مكحول أن النيب صلى اهللا عليه و سلم نصب اجملانيق على أهل 
   الطائف وقد ذكره الشافعي يف القدمي

: أخربنا هبذا احلديث أبو بكر حممد بن حممد أنبأ أبو احلسني الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود  - ١٧٩٠٠
فذكرمها وقد ذكره الواقدي عن شيوخه كما ذكره مكحول وزعم أن الذي أشار به سلمان الفارسي وذكر 

عمرو بن العاص نصب املنجنيق على أهل  الشافعي يف القدمي حديث بن املبارك عن موسى بن علي عن أبيه أن
  اإلسكندرية 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا احلسن بن الربيع ثنا بن  - ١٧٩٠١
م يف فتح قيسارية قال فكانوا يرموهنا يف كل يو: املبارك أنبأ بن هليعة حدثين احلارث بن يزيد ويزيد بن أيب حبيب 

  بستني منجنيقا وذلك يف زمن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حني فتح اهللا على يدي معاوية وعبد اهللا بن عمرو 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هالل بن  - ١٧٩٠٢
: ن بن سعيد عن أيب صاحل احلنفي عن علي رضي اهللا عنه قال العالء ثنا أبو ربيعة العامري ثنا أبو عوانة عن هارو

أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أغور ماء آبار بدر وكذلك رواه يوسف بن خالد بن عمري عن هارون 
ويوسف وأبو ربيعة حممد بن عوف ضعيفان وروى أبو داود يف املراسيل عن حممد بن عبيد عن محاد عن حيىي بن 

ال استشار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم بدر فقال احلباب بن املنذر نرى أن تغور املياه كلها غري ماء سعيد ق
  واحد فنلقى القوم عليه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس عن بن  - ١٧٩٠٣
كان أبو بكر رضي اهللا عنه يأمر أمراءه : بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق قال إسحاق حدثين طلحة بن عبد اهللا 

حني كان يبعثهم يف الردة إذا غشيتم دارا فذكر احلديث إىل أن قال فشنوها غارة فاقتلوا وأحرقوا واهنكوا يف القتل 
   ٦٩واجلراح ال يرى بكم وهن ملوت نبيكم صلى اهللا عليه و سلم 

  ف عن القطع والتحريق إذا كان األغلب أهنا ستصري دارباب من اختار الك

أخربنا أبو نصر عمر بن عبدا لعزيز بن قتادة أنبأ أبو الفضل حممد بن عبد اهللا بن  - ١٧٩٠٤إسالم أو دار عهد 
يد عن مخريويه الكرابيسي اهلروي هبا أنبأ أمحد بن جندة ثنا احلسن بن الربيع ثنا عبد اهللا بن املبارك عن يونس بن يز

أن أبا بكر رضي اهللا عنه ملا بعث اجلنود حنو الشام يزيد بن أيب سفيان وعمرو بن : بن شهاب عن سعيد بن املسيب 
العاص وشرحبيل بن حسنة قال ملا ركبوا مشى أبو بكر مع أمراء جنوده يودعهم حىت بلغ ثنية الوداع فقالوا يا 

ب خطاي هذه يف سبيل اهللا مث جعل يوصيهم فقال أوصيكم خليفة رسول اهللا أمتشي وحنن ركبان فقال إين أحتس
بتقوى اهللا اغزوا يف سبيل اهللا فقاتلوا من كفر باهللا فإن اهللا ناصر دينه وال تغلوا وال تغدروا وال جتبنوا وال تفسدوا يف 

إن هم أجابوك األرض وال تعصوا ما تؤمرون فإذا لقيتم العدو من املشركني إن شاء اهللا فادعوهم إىل ثالث خصال ف
فاقبلوا منهم وكفوا عنهم ادعوهم إىل اإلسالم فإن هم أجابوك فاقبلوا منهم وكفوا عنهم مث ادعوهم إىل التحول من 

دارهم إىل دار املهاجرين فإن هم فعلوا فأخربوهم أن هلم مثل ما للمهاجرين وعليهم ما على املهاجرين وإن هم 



ار املهاجرين فأخربوهم أهنم كأعراب املسلمني جيري عليهم حكم اهللا دخلوا يف اإلسالم واختاروا دارهم على د
الذي فرض على املؤمنني وليس هلم يف الفيء والغنائم شيء حىت جياهدوا مع املسلمني فإن هم أبوا أن يدخلوا يف 

عليهم فقاتلوهم إن  اإلسالم فادعوهم إىل اجلزية فإن هم فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم وإن هم أبوا فاستعينوا باهللا
شاء اهللا وال تغرقن خنال وال حترقنها وال تعقروا هبيمة وال شجرة تثمر وال هتدموا بيعة وال تقتلوا الولدان وال الشيوخ 

وال النساء وستجدون أقواما حبسوا أنفسهم يف الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له وستجدون آخرين اختذ 
  ا وجدمت أولئك فاضربوا أعناقهم إن شاء اهللا الشيطان يف رؤوسهم أفحاصا فإذ

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال مسعت عبد  - ١٧٩٠٥
هذا حديث منكر ما أظن من هذا شيء هذا كالم أهل الشام أنكره : اهللا بن أمحد بن حنبل يقول مسعت أيب يقول 

  نس من حديث الزهري كأنه عنده من يونس عن غري الزهري أيب على يو

قال الشافعي رمحه اهللا ولعل أمر أيب بكر رضي اهللا عنه : أخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال  - ١٧٩٠٦
تفتح على بأن يكفوا عن أن يقطعوا شجرا مثمرا إمنا هو ألنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم خيرب أن بالد الشام 

املسلمني فلما كان مباحا له أن يقطع ويترك اختار الترك نظرا للمسلمني ال ألنه رآه حمرما ألنه قد حضر مع النيب 
   ٧٠صلى اهللا عليه و سلم حتريقه بالنضري وخيرب والطائف 

  باب حترمي قتل ما له روح إال بأن يذبح فيؤكل

العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أخربنا الشافعي  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو - ١٧٩٠٧
أنبأ بن عيينة عن عمرو بن دينار عن صهيب موىل عبد اهللا بن عامر عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا 

يل يا من قتل عصفورا فما فوقها بغري حقها سأله اهللا عن قتله ق: عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
رسول اهللا وما حقها قال أن تذحبها فتأكلها وال تقطع رأسها فترمي هبا قال الشافعي رمحه اهللا وهنى رسول اهللا صلى 

  اهللا عليه و سلم عن املصبورة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه ثنا حممد بن أيوب أنبأ أبو  - ١٧٩٠٨
دخلت مع أنس رضي اهللا عنه على احلكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا : سعيد عن هشام بن زيد قال الوليد ثنا 

قد نصبوا دجاجة يرموهنا فقال أنس هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يصرب البهائم رواه البخاري يف 
  الصحيح عن أيب الوليد وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة 

أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا أنبأ عبد اهللا بن حممد بن احلسن بن حدثنا  - ١٧٩٠٩
هنى : الشرقي ثنا عبد اهللا بن هاشم ثنا حيىي بن سعيد عن بن جريج عن أيب الزبري عن جابر رضي اهللا عنه قال 

  الصحيح عن حممد بن حامت عن حيىي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يقتل شيء من البهائم صربا رواه مسلم يف 



أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن  - ١٧٩١٠
أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه بعث جيوشا إىل : إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكري ثنا مالك عن حيىي بن سعيد 

  يف وصيته إىل أن قال وال تعقرن شاة وال بعريا إال ملأكلة الشام فذكر احلديث 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا احلسن بن الربيع ثنا عبد اهللا  - ١٧٩١١
الشام فمشى معه  أن أبا بكر رضي اهللا عنه بعث يزيد بن أيب سفيان إىل: بن املبارك عن معمر عن أيب عمران اجلوين 

  فذكر احلديث إىل أن قال وال تذحبوا بعريا وال بقرا إال ملأكل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع قال  - ١٧٩١٢
ن بن غنم أنه قيل ملعاذ بن قال الشافعي قال أبو يوسف حدثنا بعض أشياخنا عن عبادة بن نسي عن عبد الرمح: 

جبل رضي اهللا عنه إن الروم يأخذون ما حسر من خيلنا فيستعجلوهنا ويقاتلون عليها أفنعقر ما حسر من خيلنا فقال 
ال ليسوا بأهل أن ينتقصوا منكم إمنا هم غدا رقيقكم وأهل ذمتكم زاد أبو سعيد يف روايته يف موضع آخر قال 

عن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه أنه أوصى ابنه ال يعقر حسرا وعن عمر بن عبد  الشافعي رمحه اهللا وقد بلغنا
العزيز رمحه اهللا أنه هنى عن عقر الدابة إذا هي قامت وعن قبيصة أن فرسه قام عليه بأرض الروم فتركه وهنى عن 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عقره أخربنا من مسع هشام بن الغاز يروي عن مكحول أنه سأله عنها فنهاه وقال إن ا
  عن املثلة 

أخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح ثنا أبو القاسم عبد الرمحن بن احلسن األسدي اهلمذاين ثنا  - ١٧٩١٣
إبراهيم بن احلسني الكسائي ثنا آدم ثنا شعبة ثنا املنهال قال كنت أمشي مع سعيد بن جبري فقال قال عبد اهللا بن 

  لعن اهللا من مثل باحليوان :  عنهما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول عمر رضي اهللا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو  - ١٧٩١٤
عن أيب رهم السماعي صاحب النيب  عتبة ثنا بقية ثنا خالد بن محيد ثنا عمر بن سعيد اللخمي عن يزيد بن أيب حبيب

من عقر هبيمة ذهب ربع أجره ومن حرق خنال : صلى اهللا عليه و سلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ذهب ربع أجره ومن غاش شريكه ذهب ربع أجره ومن عصى إمامه ذهب أجره كله يف هذا اإلسناد ضعف ويف 

  األول كفاية 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا  وأما احلديث الذي - ١٧٩١٥
يونس بن بكري عن بن إسحاق حدثين حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه قال حدثين أيب الذي أرضعين 

اهللا عنه يوم مؤتة حني اقتحم عن قال واهللا لكأين انظر إىل جعفر بن أيب طالب رضي : وكان أحد بين مرة بن عوف 
  فرس له شقراء فعقرها مث تقدم فقاتل حىت قتل 

فقد أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا فإن قال قائل  - ١٧٩١٦
يثبت عند االنفراد وال  أن جعفر بن أيب طالب رضي اهللا عنه عقر عند احلرب فال أحفظ ذلك من وجه: فقد روي 

  أعلمه مشهورا عند عوام أهل العلم باملغازي 



وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه قال قال أبو داود السجستاين هذا احلديث ليس  - ١٧٩١٧
حلفاظ قال الشيخ رمحه اهللا ا: بذلك القوي وقد جاء فيه هني كثري عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٧١يتوقون ما ينفرد به بن إسحاق وإن صح فلعل جعفرا رضي اهللا عنه مل يبلغه النهي واهللا أعلم 

  باب الرخصة يف عقر دابة من يقاتله حال القتال

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا قد عقر  - ١٧٩١٨
بأيب سفيان بن حرب يوم أحد فاكتسعت فرسه به فسقط عنها فجلس على صدره ليذحبه فرآه  حنظلة بن الراهب

  بن شعوب فرجع إليه يعدو كأنه سبع فقتله واستنقذ أبا سفيان من حتته قال فقال أبو سفيان من بعد ذلك 
  ) ومل أمحل النعماء البن شعوب ... فلو شئت جنتين كميت رحيلة ( 
  ) لدا غدوة حىت دنت لغروب ... لكلب منهم وما زال مهري مزجر ا( 
  ) : وأدفعهم عين بركن صليب ... أقاتلهم طرا وأدعوا يآل غالب ( 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن  - ١٧٩١٩
نظلة مع أيب سفيان وما كان من معونة بن شعوب أبا فذكر قصة ح: بن إسحاق عن الزهري وغريه يف قصة أحد 

سفيان وقتله حنظلة إال أنه مل يذكر العقر مث ذكر أبيات أيب سفيان بنحو مما ذكرهن الشافعي وزاد عليهن قال بن 
  إسحاق واسم بن شعوب شداد بن األسود كذا قال وقد ذكر الواقدي يف هذه القصة عقره فرسه 

اهللا احلافظ ثنا حممد بن أمحد األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا أخربنا أبو عبد  - ١٧٩٢٠
فذكروا قصة حنظلة قالوا وأخذ حنظلة بن أيب عامر رضي اهللا عنه سالحه : حممد بن عمر الواقدي عن شيوخه 

عترض حنظلة أليب فلحق برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأحد وهو يسوي الصفوف فلما انكشف املشركون ا
سفيان بن حرب فضرب عرقوب فرسه فاكتسعت الفرس ويقع أبو سفيان إىل األرض فجعل يصيح يا معشر قريش 
أنا أبو سفيان بن حرب وحنظلة يريد ذحبه بالسيف فأمسع الصوت رجاال ال يلتفتون إليه يف اهلزمية حىت عاينه األسود 

  أبو سفيان بن شعوب فحمل على حنظلة بالرمح فأنفذه وهرب 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ أبو  - ١٧٩٢١
فذكر احلديث يف احلديبية ورجوعهم إىل : عامر العقدي ثنا عكرمة بن عمار اليمامي عن إياس بن سلمة عن أبيه 

عليه و سلم ظهرا مع رباح غالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال املدينة قال فبعث رسول اهللا صلى اهللا 
وخرجت معه بفرس طلحة أبديه مع الظهر فلما أصبحنا إذا عبد الرمحن بن عيينة قد أغار على ظهر رسول اهللا 

أخرب صلى اهللا عليه و سلم فاستاقه أمجع وقتل راعيه فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد اهللا و
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن املشركني قد أغاروا على سرحه قال مث قمت على ثنية فاستقبلت املدينة فناديت 

  ثالثة أصوات يا صباحاه قال مث خرجت يف آثار القوم أرميهم بالنبل وأرجتز 
  ( واليوم يوم الرضع ... أنا بن األكوع ( 

  كتفه وقلت قال فأرمي رجال فأضع السهم حىت يقع يف



 (  
  ( واليوم يوم الرضع ... خذها وأنا بن األكوع ( 

  قال فواهللا ما زلت أرميهم وأعقر هبم فإذا رجع إيل فارس أتيت شجرة فجلست

يف أصلها فرميته فعقرت به فإذا تضايق اجلبل فدخلوا يف متضايق رقيت اجلبل مث جعلت أرديهم باحلجارة قال فما 
ق اهللا بعريا من ظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال جعلته وراء ظهري وخلوا زلت كذلك أتبعهم حىت ما خل

بيين وبينه وذكر احلديث إىل أن قال فما برحت مكاين حىت نظرت إىل فوارس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
داد بن األسود الكندي يتخللون الشجر وإذا أوهلم األخرم األسدي وعلى أثره أبو قتادة األنصاري وعلى أثره املق

فأخذت بعنان فرس األخرم قلت يا أخرم إن القوم قليل فاحذرهم ال يقتطعونك حىت يلحق رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم وأصحابه فقال يا سلمة إن كنت تؤمن باهللا واليوم اآلخر وتعلم أن اجلنة حق والنار حق فال حتل بيين 

الرمحن بن عيينة فعقر األخرم بعبد الرمحن فرسه وطعنه عبد الرمحن فقتله  وبني الشهادة فخليته فالتقى هو وعبد
وحتول عبد الرمحن على فرسه فلحق أبو قتادة عبد الرمحن فطعنه فقتله وعقر به عبد الرمحن فتحول أبو قتادة على 

   ٧٢( فرس األخرم وخرجوا هاربني وذكر احلديث رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم 

  اب األسري يوثقب

أخربنا أبو علي الروذباري أنبا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن  - ١٧٩٢٢
بعث النيب صلى اهللا عليه و سلم خيال قبل جند فجاءت : سعيد بن أيب سعيد أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول 

بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري املسجد وذكر احلديث قد برجل من بين حنيفة يقال له مثامة 
  أخرجاه يف الصحيح بطوله كما مضى 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا علي بن احلسن اهلاليل ثنا أبو  - ١٧٩٢٣
إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن مسلم بن عبد اهللا عن جندب  معمر عبد اهللا بن عمرو ثنا عبد الوارث ثنا حممد بن

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عبد اهللا بن غالب الليثي يف سرية فكنت فيهم فأمرهم أن : بن مكيث قال 
فقال يشنوا الغارة على بين امللوح يف الكديد فخرجنا حىت إذا كنا بالكديد لقينا احلارث بن الربصاء الليثي فأخذناه 

إمنا جئت أريد اإلسالم وإمنا خرجت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلنا إن تك مسلما مل يضرك رباطنا يوما 
  وليلة وإن تكن غري ذلك نستوثق منك فشددناه وثاقا 

بكري عن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن - ١٧٩٢٤
ملا أمسى رسول : بن إسحاق حدثين العباس بن عبد اهللا بن معبد عن بعض أهله عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم بدر واألسارى حمبوسون بالوثاق بات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ساهرا أول 
ام وقد أسر العباس رجل من األنصار فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه الليل فقال له أصحابه يا رسول اهللا ما لك ال تن

  و سلم مسعت أنني عمي العباس يف وثاقه فأطلقوه فسكت فنام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



وبإسناده عن بن إسحاق قال حدثين عبد اهللا بن أيب بكر عن حيىي بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أسعد  - ١٧٩٢٥
قدم باألسارى حني قدم هبم املدينة وسودة بنت زمعة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه و : قال  بن زرارة

سلم عند آل عفراء يف مناخهم على عوف ومعوذ ابين عفراء وذلك قبل أن يضرب عليهن احلجاب قالت سودة 
يت ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيه فواهللا إين لعندهم إذ أتينا فقيل هؤالء األسارى قد أيت هبم فرجعت إىل بي

وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو يف ناحية احلجرة يداه جمموعتان إىل عنقه حببل فواهللا ما ملكت حني رأيت أبا يزيد 
كذلك أن قلت أي أبا يزيد أعطيتم بأيديكم أال متم كراما فما انتهيت إال بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

سودة أعلى اهللا وعلى رسوله فقلت يا رسول اهللا والذي بعثك باحلق ما ملكت حني رأيت أبا يزيد  من البيت يا
  جمموعة يداه إىل عنقه باحلبل أن قلت ما قلت 

حدثنا الشيخ اإلمام أبو الطيب سهل بن حممد بن سليمان رمحه اهللا إمالء أنبأ أبو عمرو إمساعيل بن  - ١٧٩٢٦
ن عبد اهللا البصري ثنا أبو عاصم النبيل أنبأ بن أيب ذئب عن حممد بن عمرو بن عطاء عن جنيد السلمي ثنا إبراهيم ب

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل عليها بأسري وعندها نسوة فلهينها عنه : ذكوان عن عائشة رضي اهللا عنها 
سوة كن عندي فلهينين عنه فذهب األسري فجاء النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا عائشة أين األسري فقالت ن

فذهب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قطع اهللا يدك وخرج فأرسل يف أثره فجيء به فدخل النيب صلى اهللا 
عليه و سلم وإذا عائشة رضي اهللا عنها قد أخرجت يديها فقال ما لك قالت يا رسول اهللا إنك دعوت علي بقطع 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أجننت مث رفع يديه وقال اللهم من  يدي وإين معلقة يدي انتظر من يقطعها
   ٧٣كنت دعوت عليه فاجعله له كفارة وطهورا 

  باب ترك قتل من ال قتال فيه من الرهبان والكبري وغريمها

ثنا مالك عن أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري  - ١٧٩٢٧
أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه بعث جيوشا إىل الشام فخرج ميشي مع يزيد بن أيب سفيان وكان : حيىي بن سعيد 

أمري ربع من تلك األرباع فزعموا أن يزيد قال أليب بكر الصديق رضي اهللا عنه إما أن تركب وإما أن أنزل فقال له 
أنا براكب إين أحتسب خطاي هذه يف سبيل اهللا قال إنك ستجد قوما  أبو بكر رضي اهللا عنه ما أنت بنازل وال

زعموا أهنم حبسوا أنفسهم هللا فذرهم وما زعموا أهنم حبسوا أنفسهم له وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم 
عن من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف وإين موصيك بعشر ال تقتلن امرأة وال صبيا وال كبريا هرما وال تقط

شجرا مثمرا وال ختربن عامرا وال تعقرن شاة وال بعريا إال ملأكله وال حترقن خنال وال تغرقنه وال تغلل وال جتنب وروينا 
  يف حديث الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه كما مضى يف مسألة التحريق 

 عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب - ١٧٩٢٨
جهز أبو بكر الصديق : طالب أنبا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ روح بن القاسم عن يزيد بن أيب مالك الشامي قال 

  رضي اهللا عنه يزيد بن أيب سفيان بعثة إىل الشام أمريا فمشى معه وذكر احلديث مبعناه 

و عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق وأخربنا أب - ١٧٩٢٩
ملا بعث أبو بكر رضي اهللا عنه يزيد بن أيب سفيان إىل الشام على ربع من األرباع : حدثين صاحل بن كيسان قال 



يا خليفة رسول اهللا إما أن تركب  خرج أبو بكر رضي اهللا عنه معه يوصيه ويزيد راكب وأبو بكر ميشي فقال يزيد
وإما أن أنزل فقال ما أنت بنازل وما أنا براكب إين أحتسب خطاي هذه يف سبيل اهللا يا يزيد إنكم ستقدمون بالدا 

تؤتون فيها بأصناف من الطعام فسموا اهللا على أوهلا وامحدوه على آخرها وإنكم ستجدون أقواما قد حبسوا 
تركوهم وما حبسوا له أنفسهم وستجدون أقواما قد اختذ الشيطان على رؤوسهم مقاعد أنفسهم يف هذه الصوامع فا

يعين الشمامسة فاضربوا تلك االعناق وال تقتلوا كبريا هرما وال امرأة وال وليدا وال ختربوا عمرانا وال تقطعوا 
 متثل وال جتنب وال تغلل ولينصرن شجرة إال لنفع وال تعقرن هبيمة إال لنفع وال حترقن خنال وال تغرقنه وال تغدر وال

  اهللا من ينصره ورسله بالغيب إن اهللا قوي عزيز أستودعك اهللا وأقرئك السالم مث انصرف 

هل تدري مل فرق أبو بكر رضي : وبإسناده عن بن إسحاق حدثين حممد بن جعفر بن الزبري وقال يل  - ١٧٩٣٠
فقلت ال أراه إال حلبس هؤالء أنفسهم فقال أجل ولكن  اهللا عنه وأمر بقتل الشمامسة وهنى عن قتل الرهبان

وقاتلوا يف { الشمامسة يلقون القتال فيقاتلون دون الرهبان وإن الرهبان دأهبم أن ال يقاتلوا وقد قال اهللا عز و جل 
  } سبيل اهللا الذين يقاتلونكم 

بن جندة ثنا احلسن بن الربيع ثنا عبد اهللا أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد  - ١٧٩٣١
أن أبا بكر رضي اهللا عنه بعث يزيد بن أيب سفيان إىل الشام فمشى معه : بن املبارك عن معمر عن أيب عمران اجلوين 

يشيعه قال يزيد بن أيب سفيان إين أكره أن تكون ماشيا وأنا راكب قال فقال إنك خرجت غازيا يف سبيل اهللا وإين 
يف مشيي هذا معك مث أوصاه فقال ال تقتلوا صبيا وال امرأة وال شيخا كبريا وال مريضا وال راهبا وال احتسب 

  تقطعوا مثمرا وال ختربوا عامرا وال تذحبوا بعريا وال بقرة إال ملأكل وال تغرقوا خنال وال حترقوه 

لروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن وقد روي يف ذلك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربنا أبو علي ا - ١٧٩٣٢
بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا حيىي بن آدم وعبيد اهللا بن موسى عن حسن بن صاحل عن خالد بن الفزر 

انطلقوا باسم اهللا وباهللا وعلى ملة رسول اهللا ال : حدثين أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  ا وال طفال وال صغريا وال امرأة وال تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن اهللا حيب احملسنني تقتلوا شيخا فاني

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل القاضي ثنا بن أيب أويس ثنا  - ١٧٩٣٣
الفراء املصري مبكة رمحه اهللا ثنا أبو بكر أمحد  إبراهيم بن إمساعيل ح وأخربنا أبو عبد اهللا حممد بن الفضل بن نظيف

بن حممد بن أيب املوت إمالء أنبأ أمحد بن محاد زغبة ثنا سعيد بن احلكم ثنا إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة ثنا داود 
 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا بعث جيشا: بن احلصني عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

ويف رواية بن أيب أويس قال عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه كان إذا بعث جيوشه قال أخرجوا باسم اهللا 
تقاتلون يف سبيل اهللا من كفر باهللا ال تغدروا وال متثلوا وال تغلوا وال تقتلوا الولدان وال أصحاب الصوامع ليس يف 

  رواية املصري قوله وال تغلوا والباقي مثله 

أخربنا عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا عاصم بن علي  - ١٧٩٣٤
ثنا قيس بن الربيع عن عمر موىل عنبسة القرشي عن زيد بن علي عن أبيه عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال 

لمني إيل املشركني قال انطلقوا باسم اهللا فذكر احلديث كان نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا بعث جيشا من املس: 



وفيه وال تقتلوا وليدا طفال وال امرأة وال شيخا كبريا وال تغورن عينا وال تعقرن شجرة إال شجرا مينعكم قتاال أو 
ف وهو حيجز بينكم وبني املشركني وال متثلوا بآدمي وال هبيمة وال تغدروا وال تغلوا يف هذا اإلسناد إرسال وضع

  بشواهده مع ما فيه من اآلثار يقوى واهللا أعلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن  - ١٧٩٣٥
 خرج مع رسول اهللا صلى اهللا: الفرج ثنا حممد بن عمر حدثين بن صفوان وعطاف بن خالد عن خالد بن زيد قال 

عليه و سلم مشيعا ألهل مؤتة حىت بلغ ثنية الوداع فوقف ووقفوا حوله فقال اغزوا باسم اهللا فقاتلوا عدو اهللا 
وعدوكم بالشام وستجدون فيهم رجاال يف الصوامع معتزلني من الناس فال تعرضوا هلم وستجدون آخرين للشيطان 

صغريا ضرعا وال كبريا فانيا وال تقطعن شجرة وال يف رؤوسهم مفاحص فافلقوها بالسيوف وال تقتلوا امرأة وال 
  تعقرن خنال وال هتدموا بيتا وهذا أيضا منقطع وضعيف 

وقد أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن سعد  - ١٧٩٣٦
د اهللا بن بكري أبو زكريا حدثين املغرية بن عبد الرمحن احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا حيىي بن عب

أنه خرج : املخزومي عن أيب الزناد حدثين املرقع بن صيفي عن جده رباح بن الربيع أخي حنظلة الكاتب أنه أخربه 
مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة غزاها وخالد بن الوليد على مقدمته فمر رباح وأصحاب رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم على امرأة مقتولة مما أصابته املقدمة فوقفوا ينظرون إليها ويتعجبون من خلقها حىت حلقهم 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على ناقة له قال ففرجوا عن املرأة فوقف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليها مث 

لقوم فقال ألحدهم احلق خالد بن الوليد فال يقتلن ذرية وال قال ها ما كانت هذه تقاتل قال مث نظر يف وجوه ا
  عسيفا قال البخاري رباح بن الربيع أصح ومن قال رياح فهو وهم كذا قال أبو عيسى 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن  - ١٧٩٣٧
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : هيب بن خالد عن أيوب السختياين عن رجل عن أبيه قال آدم ثنا محاد بن زيد وو

  سلم عن قتل الوصفاء والعسفاء 

وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا احلسن ثنا حيىي ثنا زهري بن معاوية عن يزيد بن أيب زياد عن زيد  - ١٧٩٣٨
  اتقوا اهللا يف الفالحني فال تقتلوهم إال أن ينصبوا لكم احلرب : قال بن وهب عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه 

وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا احلسن ثنا حيىي ثنا عبد الرحيم الرازي عن أشعث عن أيب الزبري  - ١٧٩٣٩
   ٧٤كانوا ال يقتلون جتار املشركني : عن جابر قال 

  إن كان االشتغال بغريه أوىلباب قتل من ال قتال فيه من الكفار جائز و

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد احلميد احلارثي ثنا ح قال  - ١٧٩٤٠
وأخربين أبو عمرو هو بن محدان ثنا احلسن بن سفيان ثنا عبد اهللا بن براد ثنا أبو أسامة عن بريد بن أيب بردة بن أيب 

ملا فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حنني بعث أبا عامر على جيش أوطاس فلقي : ال موسى عن أبيه ق



دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم اهللا أصحابه وذكر احلديث إىل أن قال عن أيب موسى فلما رجعت إىل النيب صلى 
السرير بظهر رسول اهللا صلى  اهللا عليه و سلم دخلت عليه وهو يف بيت على سرير مرمل وعنده فراش قد أثر رمال

اهللا عليه و سلم وجنبه فأخربته خبربي وخرب أيب عامر وذكر احلديث رواه مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن براد 
  وأخرجاه مجيعا عن أيب كريب عن أيب أسامة 

ثنا يونس بن بكري عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار  - ١٧٩٤١
يف قصة أوطاس قال فأدرك ربيعة بن رفيع دريد بن الصمة فأخذ خبطام مجلة وهو يظن : حممد بن إسحاق بن يسار 

أنه امرأة وذلك أنه كان يف شجار له فإذا هو برجل فأناخ به فإذا هو شيخ كبري وإذا هو دريد وال يعرفه الغالم 
من أنت قال ربيعة بن رفيع السلمي مث ضربه بسيفه فلم يغن شيئا فقال دريد فقال دريد ماذا تريد قال قتلك قال و

بئس ما سلحتك أمك خذ سيفي هذا من مؤخر الشجار مث اضرب به وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ فإين 
  كذلك كنت اقتل الرجال فقتله 

قال الشافعي قتل يوم : ع بن سليمان قال أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربي - ١٧٩٤٢
حنني دريد بن الصمة بن مخسني ومائة سنة يف شجار ال يستطيع اجللوس فذكر للنيب صلى اهللا عليه و سلم فلم ينكر 
قتله قال الشافعي وقتل أعمى من بين قريظة بعد اإلسار وهذا يدل على قتل من ال يقاتل من الرجال البالغني إذا أىب 

  واجلزية قال الشيخ هو الزبري بن باطا القرظي قد ذكرنا قصته فيما مضى اإلسالم 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن  - ١٧٩٤٣
اقتلوا : لم حجاج عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

شيوخ املشركني واستبقوا شرخهم قال الشافعي ولو جاز أن يعاب قتل من عدا الرهبان ملعىن أهنم ال يقاتلون مل يقتل 
األسري وال اجلريح املثبت وقد ذفف على اجلرحى حبضرة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منهم أبو جهل بن هشام 

  ذفف عليه بن مسعود وغريه 

نا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا عبد الوهاب بن أخرب - ١٧٩٤٤
من ينظر ما : عطاء أنبأ سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

به ابنا عفراء فنزل فأخذ بلحيته قال صنع أبو جهل قال فانطلق عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه فوجده قد ضر
أنت أبو جهل قال وهل فوق رجل قتلتموه أو قتله قومه أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من أوجه عن سليمان 

  التيمي 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا أبو وكيع عن أيب  - ١٧٩٤٥
ملا كان يوم بدر انتهيت إىل أيب جهل وهو : بن ميمون عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال  إسحاق عن عمرو

مصروع فضربته بسيفي فما صنع شيئا وندر سيفه فضربته مث أتيت به النيب صلى اهللا عليه و سلم يف يوم حار كأمنا 
النيب صلى اهللا عليه و سلم آهللا لقد قتل  أقبل من األرض فقلت يا رسول اهللا هذا عدو اهللا أبو جهل قد قتل فقال

قلت آهللا لقد قتل قال فانطلق بنا فأرناه فجاء فنظر إليه فقال هذا كان فرعون هذه األمة كذا قال عن عمرو بن 
  ميمون واحملفوظ عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة عن أبيه وقد مضى ذلك 



مرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا إبراهيم بن أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو ع - ١٧٩٤٦
أنه كان مع أبيه يوم الريموك فلما أهنزم : مهدي ثنا بن املبارك أنبأ هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهللا بن الزبري 

املشركون ومحل فجعل جييز على جرحاهم قال الشافعي رمحه اهللا وال أعلم يثبت عن أيب بكر رضي اهللا عنه خالف 
هذا ولو كان ثبت لكان يشبه أن يكون أمرهم باجلد على قتال من يقاتلهم وال يتشاغلوا باملقام على موضع هؤالء 

قال الشيخ وإمنا قال هذا ألن الروايات اليت ذكرناها عن أيب بكر رضي اهللا عنه كلها مراسيل إال أهنا رويت من 
محه اهللا يف رواية أيب عبد الرمحن البغدادي عنه حديث أوجه ورواها بن املسيب وهو حسن املرسل وذكر الشافعي ر

املرقع مث ضعفه بأن مرقعا ليس باملعروف وذكر حديث أيوب عن رجل عن أبيه مث قال وهذا كالذي ذكرنا من قبله 
جمهول وأما حديث إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة فلم يذكره الشافعي وهو أضعف مما رده باجلهالة واهللا أعلم 

٧٥   

  باب أمان العبد

حدثنا اإلمام أبو الطيب سهل بن حممد بن سليمان رمحه اهللا إمالء ثنا أبو عمرو إمساعيل بن جنيد  - ١٧٩٤٧
السلمي ثنا حممد بن أيوب بن حيىي الرازي أنبأ حممد بن كثري ثنا سفيان عن األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن 

ذمة املسلمني واحدة يسعى هبا أدناهم فمن أخفر : صلى اهللا عليه و سلم علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 
مسلما فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه عدل وال صرف ومن واىل مؤمنا بغري إذن مواليه فعليه 

حممد بن كثري وأخرجه  لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه عدل وال صرف رواه البخاري يف الصحيح عن
مسلم من وجه آخر عن الثوري وقد مضى حديث قيس بن عباد عن علي رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و 

سلم املؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ومضى ذلك يف حديث عمرو بن 
   شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين إمساعيل بن حممد بن الفضل أنبأ جدي ثنا إبراهيم بن محزة الزبريي  - ١٧٩٤٨
ثنا عبد العزيز بن أيب حازم عن كثري بن زيد عن الوليد بن رباح عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى 

  جيري على أميت أدناهم : اهللا عليه و سلم قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس األموي ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا سعيد بن عامر ثنا شعبة بن  - ١٧٩٤٩
كنا مصايف العدو قال فكتب عبد يف سهم أمانا للمشركني : احلجاج عن عاصم األحول عن فضيل بن زيد قال 

أمنكم عبد فكتبوا فيه إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فرماهم به فجاؤوا فقالوا قد آمنتمونا قالوا مل نؤمنكم إمنا 
  فكتب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إن العبد من املسلمني وذمته ذمتهم وأمنهم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا جعفر بن أمحد ثنا احلسن بن عيسى عن بن املبارك عن  - ١٧٩٥٠
ال من اهلند قدم بأمان عبد مث قتله رجل من املسلمني قال فبعث عمر بن عبد أن رج: معمر عن زياد بن مسلم 

  العزيز بديته إىل ورثته وقد روي يف حديث أهل البيت ما 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن داود بن سليمان الصويف قال قرئ على أيب علي حممد  - ١٧٩٥١
وأنا أمسع قال حدثين أبو احلسن موسى بن إمساعيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن حممد بن األشعث الكويف مبصر 

بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب ثنا أيب إمساعيل عن أبيه عن جده جعفر بن حممد عن أبيه عن جده علي بن 
صلى اهللا عليه و سلم احلسني عن أبيه احلسني بن علي عن أبيه علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 

   ٧٦ليس للعبد من الغنيمة شيء إال خرثي املتاع وأمانة جائز إذا هو أعطى القوم األمان : 

  باب أمان املرأة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا السري بن خزمية ثنا عبد اهللا بن مسلمة  - ١٧٩٥٢
ل بن أمحد املستملي أنبأ أبو سهل بشر بن أمحد اإلسفرائيين ثنا أبو سليمان داود عن مالك ح وحدثنا أبو جعفر كام

بن احلسني البيهقي خبسرو جرد ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن أيب النضر أن أبا مرة موىل أم هانئ بنت 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذهبت إىل رس: أيب طالب أخربه أنه مسع أم هانئ بنت أيب طالب رضي اهللا عنها تقول 

عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته عليها السالم تستره بثوب قالت فسلمت فقال من هذه فقلت أم هانئ بنت 
أيب طالب فقال مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى مثان ركعات ملتحفا يف ثوب واحد فلما انصرف 

بن أيب طالب أنه قاتل رجال أجرته فالن بن هبرية قال رسول اهللا صلى اهللا عليه قلت يا رسول اهللا زعم بن أمي علي 
و سلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ قالت أم هانئ وذلك ضحى لفظ حديث حيىي بن حيىي ويف حديث القعنيب مث 

   انصرف فقلت والباقي سواء رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو حممد عبد الرمحن بن أمحد املقرئ  - ١٧٩٥٣
وأبو صادق حممد بن أمحد بن حممد العطار قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم 

عيد املقربي عن أيب مرة موىل عقيل بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنبأ بن وهب أخربين بن أيب ذئب عن سعيد بن أيب س
عن أم هانئ رضي اهللا عنها قالت أجرت محوين يل من املشركني فدخل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فتفلت 
نه عليهما ليقتلهما وقال مل جتريي املشركني فقالت واهللا ال تقتلهما حىت تبدأ يب قبلهما فخرجت وقالت اغلقوا دو

ما كان ذلك له وقد أمنا من أمنت وأجرنا من : الباب وذهبت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربته فقال 
  أجرت 

أخربنا أبو عبد اهللا وأبو بكر وأبو حممد وأبو صادق قالوا ثنا أبو العباس أنبا حممد بن عبد اهللا بن عبد  - ١٧٩٥٤
هللا عن خمرمة بن سليمان عن كريب موىل بن عباس عن عبد اهللا بن احلكم أنبأ بن وهب أخربين عياض بن عبد ا

أهنا قالت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زعم بن أمي : عباس رضي اهللا عنهما أن أم هانئ بنت أيب طالب حدثته 
  علي أنه قاتل من أجرت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أجرنا من أجرت 

بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أخربنا أبو  - ١٧٩٥٥
احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة عن سفيان عن األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها 

  إن كانت املرأة لتأخذ على املسلمني فيجوزون ذلك هلا : قالت 



أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن أخربنا  - ١٧٩٥٦
عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين بن هليعة عن موسى بن جبري األنصاري عن عراك بن مالك الغفاري عن 

أن زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و  :أيب بكر بن عبد الرمحن عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 
سلم أرسل إليها زوجها أبو العاص بن الربيع أن خذي يل أمانا من أبيك فخرجت فاطلعت رأسها من باب حجرهتا 

والنيب صلى اهللا عليه و سلم يف صالة الصبح يصلي بالناس فقالت أيها الناس أنا زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا 
د أجرت أبا العاص فلما فرغ النيب صلى اهللا عليه و سلم من الصالة قال أيها الناس إين مل أعلم عليه و سلم وإين ق

  هبذا حىت مسعتموه أال وإنه جيري على املسلمني أدناهم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري  - ١٧٩٥٧
ملا دخل أبو العاص بن الربيع على زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه : ق حدثين يزيد بن رومان قال عن بن إسحا

و سلم واستجار هبا خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل الصبح فلما كرب يف الصالة صرخت زينب أيها 
ليه و سلم من صالته قال أيها الناس هل الناس إين قد أجرت أبا العاص بن الربيع فلما سلم رسول اهللا صلى اهللا ع

مسعتم ما مسعت قالوا نعم قال أما والذي نفس حممد بيده ما علمت بشيء مما كان حىت مسعت منه ما مسعتم إنه جيري 
على املسلمني أدناهم مث دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على زينب فقال أي بنية أكرمي مثواه وال يقربنك 

له وال حيل لك هكذا أخربنا يف كتاب املغازي منقطعا وحدثنا به يف كتاب املستدرك عن يزيد بن  فإنك ال حتلني
  رومان عن عروة عن عائشة قالت صرخت زينب فذكره 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد  - ١٧٩٥٨
قلت للنيب صلى : د عن وائل بن داود عن عبد اهللا البهي عن زينب رضي اهللا عنها قالت بن كثري ثنا سفيان بن سعي

اهللا عليه و سلم إن أبا العاص بن الربيع إن قرب فابن عم وإن بعد فأبو ولد وإين قد أجرته فأجازه النيب صلى اهللا 
   ٧٧عليه و سلم وهو مرسل عليه و سلم وقيل عن عبد اهللا أن زينب رضي اهللا عنها قالت للنيب صلى اهللا 

  باب كيف األمان أخربنا

أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب  - ١٧٩٥٩
جاءنا كتاب عمر رضي اهللا عنه وإذا حاصرمت قصرا فأرادوكم : أنبأ جعفر بن عون أنبأ األعمش عن أيب وائل قال 

وا على حكم اهللا فال تنزلوهم فإنكم ال تدرون ما حكم اهللا فيهم ولكن أنزلوهم على حكمكم مث اقضوا فيهم أن ينزل
ما أحببتم وإذا قال الرجل للرجل ال ختف فقد أمنه وإذا قال مترس فقد أمنه وإذا قال له أظنه ال تدهل فقد أمنه فإن 

  ره وإن قال ال تذهل فقد أمنه فإن اهللا يعلم األلسنة اهللا يعلم األلسنة ورواه الثوري عن األعمش فقال يف آخ

أخربناه أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا أبو خليفة ثنا حممد بن كثري ثنا سفيان عن األعمش  - ١٧٩٦٠
  جاء كتاب عمر رضي اهللا عنه وحنن حماصرون قصرا فذكره مبعناه : عن أيب وائل قال 

 احلافظ لفظا وأبو سعيد بن أيب عمرو قراءة عليه قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب حدثنا أبو عبد اهللا - ١٧٩٦١
ثنا هالل بن العالء الرقي ثنا عبد اهللا بن جعفر ثنا املعتمر بن سليمان ثنا سعيد بن عبيد اهللا ثنا بكر بن عبد اهللا املزين 



لناس من أفناء األمصار يقاتلون املشركني قال بعث عمر رضي اهللا عنه ا: وزياد بن جبري عن جبري بن حية قال 
فبينما عمر رضي اهللا عنه كذلك إذ أيت برجل من املشركني من أهل األهواز قد أسر فلما أيت به قال بعض الناس 
للهرمزان أيسرك أن ال تقتل قال نعم وما هو قال إذا قربوك من أمري املؤمنني فكلمك فقل إين أفرق أن أكلمك 

ق فإن أراد قتلك فقل إين يف أمان إنك قلت ال تفرق قال فحفظها الرجل فلما أيت به عمر رضي اهللا فيقول ال تفر
عنه قال له يف بعض ما يسائله عنه إين افرق يعين فقال ال تفرق قال فلما فرغ من كالمه ساءله عما شاء اهللا مث قال 

ال تفرق قال صدق إما يل فأسلم قال نعم فأسلم مث له إين قاتلك قال فقال قد أمنتين فقال وحيك ما أمنتك قال قلت 
  ذكر احلديث بطوله 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ١٧٩٦٢
ر رضي اهللا عنه حاصرنا تستر فنزل اهلرمزان على حكم عم: الثقفي عن محيد عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال 

فقدمت به على عمر رضي اهللا عنه فلما انتهينا إليه قال له عمر رضي اهللا عنه تكلم قال كالم حي أو كالم ميت 
قال تكلم ال بأس قال إنا وإياكم معاشر العرب ما خلى اهللا بيننا وبينكم كنا نتعبدكم ونقتلكم ونغصبكم فلما كان 

رضي اهللا عنه ما تقول فقلت يا أمري املؤمنني تركت بعدي عدوا كثريا وشوكة اهللا معكم مل يكن لنا يدان فقال عمر 
شديدة فإن قتلته يأيس القوم من احلياة ويكون أشد لشوكتهم فقال عمر رضي اهللا عنه أستحيي قاتل الرباء بن 

عمر رضي اهللا مالك وجمزأة بن ثور فلما خشيت أن يقتله قلت ليس إىل قتله سبيل قد قلت له تكلم ال بأس فقال 
عنه ارتشيت وأصبت منه فقال واهللا ما ارتشيت وال أصبت منه قال لتأتيين على ما شهدت به بغريك أو ألبدأن 

بعقوبتك قال فخرجت فلقيت الزبري بن العوام رضي اهللا عنه فشهد معي وأمسك عمر رضي اهللا عنه وأسلم يعين 
   ٧٨اهلرمزان وفرض له 

  على حكم اإلمام أو غري اإلمام إذا كان باب نزول أهل احلصن أو بعضهم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا حممد بن أيوب أخربين  - ١٧٩٦٣املنزول على حكمه مأمونا 
أبو الوليد ثنا شعبة أنبأين سعد بن إبراهيم قال مسعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف حيدث عن أيب سعيد اخلدري 

أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد فأرسل إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجاء فقال قوموا : ه رضي اهللا عن
إىل سيدكم أو خريكم فقعد عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إن هؤالء قد نزلوا على حكمك قال فإين 

  مسلم من حديث شعبة  أحكم أن تقتل مقاتلتهم رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد وأخرجه

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن سلمة وعبد اهللا بن حممد قاال  - ١٧٩٦٤
ثنا حممد بن رافع واحلسني بن منصور قاال ثنا عبد اهللا بن منري ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها 

اخلندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة رماه يف األكحل فضرب عليه رسول أصيب سعد يوم : قالت 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيمة يف املسجد ليعوده من قريب فلما رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اخلندق 

ضعت السالح واهللا ما ووضع السالح واغتسل أتاه جربيل عليه السالم وهو ينفض رأسه من الغبار فقال قد و
وضعناها اخرج إليهم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأين قال ههنا وأشار إىل بين قريظة فخرج رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم إليهم فنزلوا على حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرد احلكم فيهم إىل سعد قال فإين 

 الذرية وتقسم أمواهلم قال أيب فأخربت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أحكم فيهم أن تقتل املقاتلة وتسىب



لقد حكمت فيهم حبكم اهللا رواه البخاري يف الصحيح عن زكريا بن حيىي ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة 
  وغريه كلهم عن بن منري 

نا أمحد بن مهران ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا سفيان أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا الصفار ث - ١٧٩٦٥
ح وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا سفيان عن 

ش كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا بعث أمريا على جي: علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال 
أوصاه بتقوى اهللا يف خاصة نفسه ومبن معه من املسلمني خريا وذكر احلديث قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك 

أن تنزهلم على حكم اهللا فال تنزهلم فإنك ال تدري أتصيب حكم اهللا أم ال زاد فيه وكيع عن سفيان ولكن أنزلوهم 
  على حكمكم مث اقضوا فيهم بعد ما شئتم 

أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا حممد بن سليمان األنباري ثنا وكيع أخربنا  - ١٧٩٦٦
فذكره أخرجه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن حيىي بن آدم وأخرجه من حديث وكيع : عن سفيان 

   ٧٩وروينا يف ذلك عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف الباب قبله 

  حلريب يقتل مسلما مث يسلم مل يكن عليه قودباب الكافر ا

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن أمحد ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو  - ١٧٩٦٧
داود ثنا عبد العزيز بن أيب سلمة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن 

ل حدثين أيب ثنا حجني بن املثىن ثنا عبد العزيز بن أيب سلمة عن عبد اهللا بن الفضل عن سليمان بن يسار عن حنب
خرجت مع عبيد اهللا بن عدي بن اخليار إىل الشام فلما قدمنا محص قال يل عبيد اهللا : جعفر بن عمرو الضمري قال 

ته عن عبد العزيز ثنا عبد اهللا بن الفضل اهلامشي عن هل لك يف وحشي نسأله عن قتل محزة وقال أبو داود يف رواي
سليمان بن يسار عن عبيد اهللا بن عدي بن اخليار كذا يف كتايب قال أقبلنا من الروم فلما قربنا من محص قلنا لو 

مررنا بوحشي فسألناه عن قتل محزة فلقينا رجال فذكرنا ذلك له فقال هو رجل قد غلب عليه اخلمر فإن أدركتماه 
هو صاح مل تسأاله عن شيء إال أخربكما وإن أدركتماه شاربا فال تسأاله فانطلقنا حىت انتهينا إليه قد ألقي له شيء و

على بابه وهو جالس صاح فقال بن اخليار قلت نعم قال ما رأيتك منذ محلتك إيل أمك بذي طوى إذ وضعتك 
سأحدثكما كما حدثت رسول اهللا صلى اهللا  فرأيت قدميك فعرفتهما قال قلت جئناك نسألك عن قتل محزة قال

عليه و سلم إذ سألين كنت عبدا آلل مطعم فقال يل بن أخي مطعم إن أنت قتلت محزة بعمي فأنت حر فانطلقت 
يوم أحد معي حربيت وأنا رجل من احلبشة ألعب هبا لعبهم فخرجت يومئذ ما أريد أن أقتل أحدا وال أقاتله إال محزة 

مزة كأنه بعري أورق ما يرفع له أحد إال قمعه بالسيف فهبته وبادرين إليه رجل من بين ولد سباع فخرجت فإذا أنا حب
فسمعت محزة يقول إيل يا بن مقطعة البظور فشد عليه فقتله وجعلت ألوذ منه فلذت منه بشجرة ومعي حربيت حىت 

يه وهنز ليقوم فلم يستطع فقتلته مث إذا استمكنت منه هززت احلربة حىت رضيت منها مث أرسلتها فوقعت بني ثندوت
أخذت حربيت ما قتلت أحدا وال قاتلته فلما جئت عتقت فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أردت اهلرب 

منه أريد الشام فأتاين رجل فقال وحيك يا وحشي واهللا ما يأيت حممدا أحد يشهد بشهادته إال خلى عنه فانطلقت فما 
قف على رأسه أشهد بشهادة احلق فقال اوحشي قلت وحشي قال وحيك حدثين عن قتل محزة شعر يب إال وأنا وا

فأنشأت أحدثه كما حدثتكما فقال وحيك يا وحشي غيب عين وجهك فال أراك فكنت أتقي أن يراين رسول اهللا 



 انبعث إليه البعث صلى اهللا عليه و سلم فقبض اهللا نبيه صلى اهللا عليه و سلم فلما كان من أمر مسيلمة ما كان مث
ابتعثت معه وأخذت حربيت فالتقينا فبادرته أنا ورجل من األنصار فربك اعلم أينا قتله فإن كنت أنا قتلته فقد قتلت 

خري الناس وشر الناس قال سليمان بن يسار مسعت بن عمر يقول كنت يف اجليش يومئذ فسمعت قائال يقول يف 
يب داود وحديث حجني مبعناه يزيد وينقص مل يذكر حديث الشرب وال مسيلمة قتله العبد األسود لفظ حديث أ

  قوله إن كنت قتلته وقد أخرجه البخاري يف الصحيح عن أيب جعفر حممد بن عبد اهللا عن حجني بن املثىن 

طالب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن حممد وإبراهيم بن أيب  - ١٧٩٦٨
وزكريا بن داود اخلفاف قالوا ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا حجاج عن بن جريج أخربين يعلى بن مسلم عن 

أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا : سعيد بن جبري أنه مسعه حيدث عن بن عباس رضي اهللا عنهما 
تقول وتدعو إليه حلسن ولو ختربنا أن ملا عملنا كفارة فنزلت  مث أتوا حممدا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا إن الذي

الذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وال يزنون ونزلت يا عبادي الذين 
اج بن أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا اآلية رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن حامت وغريه عن حج

  حممد وأخرجه البخاري من وجه آخر عن بن جريج 

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق  - ١٧٩٦٩
: بن منصور وغريه قالوا ثنا أبو عاصم أنبأ حيوة بن شريح أخربين يزيد بن أيب حبيب عن بن مشاسة املهري قال 

عمرو بن العاص رضي اهللا عنه وهو يف سياقه املوت فذكر احلديث قال فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و  حضرنا
سلم ألبايعه على اإلسالم فقلت ابسط ميينك أبايعك يا رسول اهللا فبسط يده فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو 

لمت يا عمرو أن اإلسالم يهدم ما كان قلت أردت أن أشترط قال تشترط ماذا قلت أشترط أن يغفر يل قال أما ع
  قبله وذكر احلديث رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن منصور 

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عبد اهللا حممد بن العباس ثنا أبو العباس الدغويل ثنا حممد بن عبد  - ١٧٩٧٠
رمي عبد اهللا بن أيب بكر رضي اهللا عنهما : مد قال الكرمي ثنا اهليثم بن عدي ثنا أسامة بن زيد عن القاسم بن حم

بسهم يوم الطائف فانتقضت به بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأربعني ليلة فمات فذكر قصته قال فقدم 
عليه وفد ثقيف ومل يزل ذلك السهم عنده فأخرج إليهم فقال هل يعرف هذا السهم منكم أحد فقال سعيد بن عبيد 

 العجالن هذا سهم أنا بريته ورشته وعقبته وأنا رميت به فقال أبو بكر رضي اهللا عنه فإن هذا السهم الذي أخو بين
  قتل عبد اهللا بن أيب بكر فاحلمد هللا الذي أكرمه بيدك ومل يهنك بيده فإنه أوسع لكما 

بن إبراهيم ثنا حممد بن وحدثنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو علي احلافظ أنبأ حممد بن إسحاق  - ١٧٩٧١
كان عمر رضي اهللا عنه يصاب باملصيبة : الصباح ثنا سفيان عن عمرو عن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب قال 

فيقول أصيب زيد بن اخلطاب رضي اهللا عنه فصربت وأبصر قاتل أخيه زيد فقال له وحيك لقد قتلت يل أخا ما 
  هبت الصبا إال ذكرته 



احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أخربنا أبو  - ١٧٩٧٢
أن اهلرمزان نزل على حكم عمر رضي اهللا عنه فقال عمر رضي اهللا عنه : أمحد بن يونس ثنا زهري ثنا محيد ثنا أنس 

  يا أنس أستحيي قاتل الرباء بن مالك وجمزأة بن ثور فاسلم وفرض له 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو حممد حيىي بن منصور ثنا أبو القاسم علي بن سقر بن نصر  - ١٧٩٧٣
يف قصة القراء وقتل حرام بن : السكري ثنا عفان بن مسلم ثنا سليمان بن املغرية عن ثابت عن أنس رضي اهللا عنه 

ك يف قاتل احلرام قلت ما باله فعل اهللا به وفعل ملحان قال يف آخره فلما كان بعد ذلك إذا أبو طلحة يقول يل هل ل
   ٨٠قال ال تفعل فقد أسلم 

  باب جواز انفراد الرجل والرجال بالغزو يف بالد العدو استدالال جبواز

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٧٩٧٤التقدم على اجلماعة وإن كان األغلب أهنا ستقتله 
بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين حيوة بن شريح عن يزيد بن أيب حبيب عن أسلم يعقوب ثنا حممد 
غزونا املدينة يريد القسطنطينية وعلى اجلماعة عبد الرمحن بن خالد بن الوليد والروم ملصقو : أيب عمران قال 

هللا يلقي بيده إىل التهلكة فقال أبو أيوب ظهورهم حبائط املدينة فحمل رجل على العدو فقال الناس مه مه ال إله إال ا
رضي اهللا عنه إمنا أنزلت هذه اآلية فينا معشر األنصار ملا نصر اهللا نبيه وأظهر اإلسالم قلنا هلم نقيم يف أموالنا 
نقيم يف  ونصلحها فأنزل اهللا تعاىل وأنفقوا يف سبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة فاإللقاء بأيدينا إىل التهلكة أن

أموالنا ونصلحها وندع اجلهاد قال أبو عمران فلم يزل أبو أيوب جياهد يف سبيل اهللا حىت دفن بالقسطنطينية وقد 
  مضى يف هذا املعىن أحاديث 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن شيبان الرملي ثنا سفيان بن عيينة  - ١٧٩٧٥
قال رجل للنيب صلى اهللا عليه و سلم يوم أحد يا : دينار مسع جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه يقول  عن عمرو بن

رسول اهللا إن قتلت فأين أنا قال يف اجلنة فألقى مترات كن يف يده مث قاتل حىت قتل وهذا لفظ أمحد بن شيبان رواه 
  بن عمرو كالمها عن سفيان البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد ورواه مسلم عن سعيد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو  - ١٧٩٧٦
العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم بن سليمان ثنا سليمان بن 

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بسيسة عينا ينظر ما : رضي اهللا عنه قال  املغرية عن ثابت عن أنس بن مالك
صنعت عري أيب سفيان فجاء وما يف البيت غريي وغري رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ال أدري ما استثىن 

ة فمن كان ظهره بعض نسائه فحدثه احلديث قال فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتكلم فقال إن لنا طلب
حاضرا فلريكب معنا فجعل رجال يستأذنون يف ظهراهنم يف علو املدينة قال ال إال من كان ظهره حاضرا فانطلق 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه حىت سبقوا املشركني إىل بدر وجاء املشركون فقال رسول اهللا صلى اهللا 
 أكون أنا أؤذنه فدنا املشركون فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و عليه و سلم ال يقدمن أحد منكم إىل شيء حىت

سلم قوموا إىل جنة عرضها السماوات واألرض قال يقول عمري بن احلمام األنصاري يا رسول اهللا جنة عرضها 
 السماوات واألرض قال نعم قال بخ بخ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما محلك على قولك بخ بخ قال ال



واهللا يا رسول اهللا إال رجاء أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها فأخرج مترات من قرنه فجعل يأكل منهن مث قال 
لئن أنا حييت حىت آكل مترايت هذه إهنا حلياة طويلة قال فرمى مبا كان معه من التمر مث قاتلهم حىت قتل رواه مسلم 

  رافع وغريمها عن أيب النضر يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب النضر وحممد بن 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن  - ١٧٩٧٧
بن إسحاق حدثين عاصم بن عمر بن قتادة قال ملا التقى الناس يوم بدر قال عوف بن عفراء بن احلارث رضي اهللا 

يضحك الرب تبارك وتعاىل من عبده قال أن يراه قد غمس يده يف القتال يقاتل حاسرا فنزع يا رسول اهللا ما : عنه 
  عوف درعه مث تقدم فقاتل حىت قتل 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن بن أيب  - ١٧٩٧٨
  عليه و سلم عبد اهللا بن مسعود وخبابا سرية وبعث دحية سرية وحده  قد بعث النيب صلى اهللا: جنيح عن جماهد قال 

أن رجال من األنصار : أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي  - ١٧٩٧٩
الء العدو ختلف عن أصحاب بئر معونة فرأى الطري عكوفا على مقتلة أصحابه فقال لعمرو بن أمية سأتقدم على هؤ

فيقتلوين وال أختلف عن مشهد قتل فيه أصحابنا ففعل فقتل فرجع عمرو بن أمية فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه و 
سلم فقال فيه قوال حسنا ويقال قال لعمرو فهال تقدمت فقاتلت حىت تقتل قال الشافعي رمحه اهللا وبعث رسول اهللا 

رجال من األنصار سرية وحدمها وبعث عبد اهللا بن أنيس سرية صلى اهللا عليه و سلم عمرو بن أمية الضمري و
   ٨١وحده وقد ذكرنا إسنادمها يف هذا الكتاب 

  باب الرجل يسرق من املغنم وقد حضر القتال

أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد املاليين أنبأ أبو أمحد عبد اهللا بن عدي احلافظ ثنا أبو يعلى ثنا جبارة ثنا  - ١٧٩٨٠
أن عبدا من رقيق اخلمس سرق من اخلمس : يم حدثين ميمون بن مهران عن بن عباس رضي اهللا عنهما حجاج بن مت

فرفع إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم يقطعه فقال مال اهللا سرق بعضه بعضا وهذا إسناد فيه ضعف وقد روي 
ا عن علي بن أيب طالب رضي اهللا من وجه آخر عن ميمون بن مهران عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال وروين

   ٨٢عنه أن رجال سرق مغفرا من املغنم فلم يقطعه 

  باب الغلول قليلة وكثرية حرام

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وعبد الرمحن بن أيب حامد املقرئ وأبو  - ١٧٩٨١
بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم املصري أنبأ  صادق حممد بن أمحد العطار قالوا ثنا أبو العباس حممد

بن وهب أخربين مالك بن أنس عن ثور بن زيد الديلي عن سامل أيب الغيث موىل بن مطيع عن أيب هريرة رضي اهللا 
اع قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل خيرب فلم نغنم ذهبا وال فضة إمنا غنمنا املت: عنه أنه 

واألموال مث انصرفنا حنو وادي القرى ومع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عبد أعطاه إياه رفاعة بن بدر رجل من 
بين ضبيب فبينما هو حيط رحل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ أتاه سهم عائر فأصابه فمات فقال له الناس 



كال والذي نفسي بيده إن الشملة اليت غلها يوم خيرب من املغامن  هنيئا له اجلنة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
مل تصبها املقاسم لتشتعل عليه نارا فجاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشراك أو شراكني فقال رسول 

ن وهب اهللا صلى اهللا عليه و سلم شراك من نار أو شراكان من نار رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر عن ب
  وأخرجه البخاري من وجه آخر عن مالك 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة  - ١٧٩٨٢
ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن سامل بن أيب اجلعد عن عبد اهللا بن عمرو 

كان على ثقل النيب صلى اهللا عليه و سلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول اهللا صلى :  عنه قال رضي اهللا
اهللا عليه و سلم هو يف النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عليه عباءة قد غلها رواه البخاري يف الصحيح عن علي 

  عن بن عيينة 

فص املقرئ بن احلمامي رمحه اهللا ببغداد أنبأ أمحد بن أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر بن ح - ١٧٩٨٣
سلمان النجاد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا عبد اهللا بن رجاء أبو عمرو الغداين ثنا عكرمة بن عمار عن مساك أيب زميل 

ملا كان يوم حنني قتل من أصحاب النيب صلى اهللا : حدثين بن عباس حدثين عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال 
عليه و سلم يعين ناسا فقالوا فالن شهيد وفالن شهيد حىت مروا على رجل فقالوا فالن شهيد فقال رسول اهللا صلى 

اهللا عليه و سلم كال إين رأيته يف النار يف عباءة غلها أو بردة غلها مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا بن 
ال املؤمنون فخرجت فناديت يف الناس أنه ال يدخل اجلنة إال اخلطاب اذهب فناد يف الناس أنه ال يدخل اجلنة إ

  املؤمنون أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث عكرمة بن عمار 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبيد اهللا املنادي ثنا يزيد بن  - ١٧٩٨٤
اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ وأبو هارون ثنا حيىي بن سعيد ح وأخربنا أبو عبد 

صادق العطار قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين مالك 
اجلهين رضي بن أنس والليث بن سعد عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان عن أيب عمرة عن زيد بن خالد 

تويف رجل يوم خيرب وأهنم ذكروا لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال هلم صلوا على صاحبكم : اهللا عنه أنه قال 
فتغريت وجوه الناس لذلك فزعم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن صاحبكم قد غل يف سبيل اهللا ففتحنا 

  درمهني لفظ حديث بن وهب  متاعه فوجدنا خرزات من خرز يهود ما تساوي

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا مسدد ح وأخربنا أبو عبد اهللا  - ١٧٩٨٥
احلافظ واللفظ له أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد ثنا مسدد ثنا حيىي عن أيب حيان التيمي حدثين 

قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما : بن جرير حدثين أبو هريرة رضي اهللا عنه قال أبو زرعة بن عمرو 
فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره فقال ال ألفني أحدكم يوم القيامة على رقبته بعري له رغاء يقول يا رسول اهللا أغثين 

على رقبته شاة هلا ثغاء يقول يا رسول اهللا  أقول ال أملك لك شيئا قد أبلغتك ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة
أغثين أقول ال أملك لك شيئا قد أبلغتك ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته فرس هلا مححمة يقول يا 

رسول اهللا أغثين فأقول ال أملك لك شيئا قد أبلغتك ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته نفس هلا صياح 
ول اهللا أغثين أقول ال أملك لك شيئا قد أبلغتك ال ألفني أحدكم يوم القيامة على رقبته صامت يقول يا يقول يا رس



رسول اهللا أغثين أقول ال أملك لك شيئا قد أبلغتك ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته رقاع ختفق يقول يا 
  بخاري يف الصحيح عن مسدد رسول اهللا أغثين أقول ال أملك لك شيئا قد أبلغتك رواه ال

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ  - ١٧٩٨٦
ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار إمالء ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد 

ذكر : سعيد بن حيان عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال عن أيوب عن حيىي بن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الغلول فعظمه مث قال ليحذر أحدكم أن جييء يوم القيامة ببعري على عنقه فيقول يا 

له مححمة فيقول يا حممد أغثين حممد أغثين فأقول إين ال أغين عنك شيئا إين قد بلغت وجييء رجل على عنقه فرس 
فأقول إين ال أغين عنك شيئا أين قد بلغت وجييء الرجل على عنقه رقاع فيقول يا حممد أغثين فأقول ال أغين عنك 

شيئا قد بلغت قال محاد وقد مسعته من حيىي بن سعيد فجاء به حنوا من هذا لفظ حديث أيب عبد اهللا الصفار رواه 
  بن سعيد الدارمي عن سليمان بن حرب  مسلم يف الصحيح عن أمحد

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا األسفاطي ثنا أبو الوليد ثنا أبو عوانة عن  - ١٧٩٨٧
من مات : قتادة عن سامل بن أيب اجلعد عن معدان عن ثوبان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ن ثالث من الكرب والغلول والدين دخل اجلنة قال أبو عيسى ورواه سعيد عن قتادة وقال الكنز بدل وهو بريء م
   ٨٣الكرب 

  باب ال يقطع من غل يف الغنيمة وال حيرق متاعه ومن قال حيرق

أخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ثنا أبو جعفر حممد بن حممد بن عبد اهللا  - ١٧٩٨٨
ادي ثنا يوسف بن يعقوب ثنا إبراهيم بن بشار ثنا سفيان ثنا عمرو بن دينار مسع عمرو بن شعيب عن أبيه عن البغد

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا قفل من : جده وبن عجالن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اهللا عنه 
جرة فقال ردوا علي ردائي أختشون علي غزوة حنني رهقه الناس يسألونه فحاصت به الناقة فخطفت رداءه ش

البخل واهللا لو أفاء اهللا عليكم نعما مثل مسر هتامة لقسمتها بينكم مث ال جتدونين خبيال وال جبانا وال كذابا مث أخذ 
وبرة من وبر سنام البعري فرفعها وقال ما يل مما أفاء اهللا عليكم وال مثل هذه إال اخلمس واخلمس مردود عليكم فلما 

ن عند قسم اخلمس أتاه رجل يستحله خياطا أو خميطا فقال ردوا اخلياط واملخيط فإن الغلول عار ونار وشنار كا
  يوم القيامة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن حممد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا حمبوب بن  - ١٧٩٨٩
وذب حدثين عامر بن عبد الواحد عن عبد اهللا بن بريدة عن عبد موسى أنبأ أبو إسحاق الفزاري عن عبد اهللا بن ش

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أصاب غنيمة أمر بالال فنادى يف : اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال 
نا الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسها ويقسمها فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال يا رسول اهللا هذا فيما ك

أصبناه من الغنيمة قال أمسعت بالال نادى ثالثا قال نعم قال فما منعك أن جتيء به قال فاعتذر قال كن أنت جتيء به 
يوم القيامة فلن أقبله منك وقد مضى يف الباب قبله حديث عبد اهللا بن عمرو يف كركرة ومل يذكر يف شيء من هذه 

  حريق متاع الغال ويف ذلك دليل على ضعف ما الروايات أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر بت



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا األصبهاين الزاهد ثنا احلسن بن علي بن  - ١٧٩٩٠
: حبر الربي حدثين أيب أنبأ الوليد بن مسلم ثنا زهري بن حممد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اهللا عنه 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما أحرقوا متاع الغال ومنعوه سهمه وضربوه أن رس
  هكذا رواه غري واحد عن الوليد بن مسلم وقد قيل عنه مرسال 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن جندة  - ١٧٩٩١
قاال ثنا الوليد عن زهري بن حممد عن عمرو بن شعيب قوله مل يذكر عبد الوهاب منع سهمه ويقال إن زهريا هذا 

  : جمهول وليس باملكي 

وأما احلديث الذي أخربنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي قاال أنبأ أبو عمرو بن  - ١٧٩٩٢
بن حيىي أنبأ عبد العزيز بن حممد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى  مطر ثنا إبراهيم بن علي ثنا حيىي

دخلت : ثنا أمحد بن جندة القرشي ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن حممد حدثين صاحل بن حممد بن زائدة قال 
أيب حيدث عن عمر بن اخلطاب مع مسلمة بن عبد امللك أرض الروم فأيت برجل قد غل فسأل ساملا عنه فقال مسعت 

رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا وجدمت الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه قال فوجدنا يف 
  متاعه مصحفا فسئل سامل عنه فقال بعه وتصدق بثمنه لفظ حديث سعيد فهذا ضعيف 

اسه ثنا أبو داود ثنا أبو صاحل األنطاكي ثنا أبو وقد أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن د - ١٧٩٩٣
غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سامل بن عبد اهللا بن عمر وعمر بن عبد العزيز : إسحاق عن صاحل بن حممد قال 

فغل رجل متاعا فأمر الوليد مبتاعه فأحرق وطيف به ومل يعطه سهمه قال أبو داود وهذا أصح احلديثني روى غري 
  الوليد بن هشام حرق رحل زياد بن سعد وكان قد غل وضربه واحد أن 

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا ثنا حممد بن سليمان بن  - ١٧٩٩٤
ب فارس ثنا حممد بن إمساعيل البخاري قال صاحل بن حممد بن زائدة أبو واقد الليثي املدين تركه سليمان بن حر

منكر احلديث يروي عن سامل عن بن عمر عن عمر رفعه من غل فأحرقوا متاعه وقد روى بن عباس عن عمر رضي 
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الغلول ومل حيرق قال البخاري وعليه أصحابنا حيتجون هبذا يف الغلول : اهللا عنه 

  وهذا باطل ليس بشيء 

ظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد قال مسعت حيىي بن معني أخربنا أبو عبد اهللا احلاف - ١٧٩٩٥
   ٨٤: يقول صاحل بن حممد بن زائدة ليس حديثه بذاك 

  باب إقامة احلدود يف أرض احلرب قال الشافعي رمحه اهللا قد أقام رسول اهللا

موادعون وضرب الشارب حبنني والشرك صلى اهللا عليه و سلم احلد باملدينة والشرك قريب منها وفيها شرك كثري 
أخربنا أبو جعفر حممد بن جعفر القرميسيين هبا أنبأ أبو احلسني حممد بن إبراهيم الكهيلي أنبأ  - ١٧٩٩٦قريب منه 

احلضرمي ثنا عبد اهللا بن احلكم ثنا روح ثنا أسامة بن زيد عن بن شهاب حدثين عبد الرمحن بن أزهر الزهري رضي 



رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم حنني يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد وأيت : اهللا عنه قال 
بسكران فأمر من كان عنده فضربوه مبا كان يف أيديهم وحثا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليه من التراب 

  وذكر احلديث 

صبهاين أنبأ احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج أظنه أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا األ - ١٧٩٩٧
يف قصة خيرب وما أخرج من حصن الصعب بن معاذ : عن الواقدي حدثين عبد احلميد بن جعفر عن أبيه عن جده 

قال وزقاق مخر فأهريقت وعمد يومئذ رجل من املسلمني فشرب من ذلك اخلمر فرفع ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه 
ره حني رفع إليه فخفقه بنعله وأمر من حضره فخفقوه بنعاهلم وكان يقال له عبد اهللا احلمار وكان رجال و سلم فك

ال يصرب عن الشراب فضربه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مرارا فقال عمر رضي اهللا عنه اللهم العنه ما أكثر ما 
  إنه حيب اهللا ورسوله يضرب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تفعل يا عمر ف

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا حممد بن  - ١٧٩٩٨
وهب ثنا حممد بن سلمة عن أيب عبد الرحيم حدثين منصور عن أيب يزيد غيالن موىل كنانة عن أيب سالم احلبشي 

ن معاوية قال ثنا عبادة بن الصامت وعنده أبو الدرداء رضي اهللا عنهما أن عن املقدام بن معدي كرب عن احلارث ب
صلى إىل بعري من املقسم فلما فرغ من صالته أخذ منه قردة بني إصبعيه وهي يف وبرة : النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ملخيط وأصغر من فقال أال إن هذا من غنائمكم وليس يل منه إال اخلمس واخلمس مردود عليكم فأدوا اخليط وا
ذلك وأكرب فإن الغلول عار على أهله يف الدنيا واآلخرة وجاهدوا الناس يف اهللا القريب منهم والبعيد وال يأخذكم 
يف اهللا لومة الئم وأقيموا حدود اهللا يف السفر واحلضر وعليكم باجلهاد فإنه باب من أبواب اجلنة عظيم ينجي اهللا به 

  من اهلم والغم 

أبو بكر بن أيب مرمي عن أيب سالم عن املقدام بن معدي كرب أنه جلس مع عبادة وأيب الدرداء  رواه - ١٧٩٩٩
واحلارث بن معاوية الكندي فتذاكروا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف األمخاس فقال عبادة رضي 

ذكره بنحوه وقال فيه وأقيموا حدود اهللا إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى هبم يف غزوة إىل بعري ف: اهللا عنه 
يف السفر واحلضر أخربناه أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر أنبأ جعفر بن حممد بن احلسن بن املستفاض ثنا 

  أبو عبد اهللا حممد بن عابد ثنا إمساعيل بن عياش ثنا أبو بكر بن أيب مرمي فذكره 

هشام بن خالد الدمشقي عن احلسن بن حيىي اخلشين عن زيد بن واقد  وروى أبو داود يف املراسيل عن - ١٨٠٠٠
واقيموا احلدود يف : عن مكحول عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

سني الفسوي ثنا احلضر والسفر على القريب والبعيد وال تبالوا يف اهللا لومة الئم أخربنا أبو بكر بن حممد أنبأ أبو احل
  أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره وروي ذلك أيضا عن عطاء بن أيب رباح عن عبادة بن الصامت 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  - ١٨٠٠١
فضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا احلسن بن الربيع ثنا احلسن بن الربيع ح وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو ال

بعث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه خالد بن الوليد يف : عبد اهللا بن املبارك عن كهمس عن هارون بن األصم قال 
جيش فبعث خالد ضرار بن األزور يف سرية يف خيل فأغاروا على حي من بين أسد فأصابوا امرأة عروسا مجيلة 



عجبت ضرارا فسأهلا أصحابه فأعطوها إياه فوقع عليها فلما قفل ندم وسقط به يف يده فلما رفع إىل خالد أخربه فأ
بالذي فعل فقال خالد فإين قد أجزهتا لك وطيبتها لك قال ال حىت تكتب بذلك إىل عمر فكتب عمر أن أرضخه 

   ٨٥ ليخزي ضرار بن األزور باحلجارة فجاء كتاب عمر رضي اهللا عنه وقد تويف فقال ما كان اهللا

  باب من زعم ال تقام احلدود يف أرض احلرب حىت يرجع

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا بن وهب أخربين  - ١٨٠٠٢
ن أيب أمية رضي اهللا عنه حيوة عن عياش بن عباس القتباين عن شييم بن بيتان ويزيد بن صبح األصبحي عن جنادة ب

كنا مع بسر بن أيب أرطاة يف البحر فأيت بسارق يقال له مصدر قد سرق خبتية فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا : قال 
عليه و سلم يقول ال تقطع األيدي يف السفر ولوال ذلك لقطعته هذا إسناد شامي وكان حيىي بن معني يقول أهل 

  ن أرطاة مسع من النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال حيىي بن بسر بن أرطاة رجل سوء املدينة ينكرون أن يكون بسر ب

قال الشيخ وإمنا : أخربنا بذلك أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس ثنا العباس الدوري عن حيىي بن معني  - ١٨٠٠٣
  قال ذلك حيىي ملا ظهر من سوء فعله يف قتال أهل احلرة وغريه واهللا أعلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال قال  - ١٨٠٠٤
ال تقام احلدود يف دار احلرب : أبو يوسف حدثنا بعض أشياخنا عن مكحول عن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه قال 

  خمافة أن يلحق أهلها بالعدو 

كتب إىل : بنا عن ثور بن يزيد عن حكيم بن عمري أن عمر رضي اهللا عنه قال وحدثنا بعض أصحا - ١٨٠٠٥
عمري بن سعد األنصاري وإىل عماله أن ال يقيموا حدا على أحد من املسلمني يف أرض احلرب حىت خيرجوا إىل أرض 

 ثابت املصاحلة قال الشافعي ما روي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مستنكر وهو يعيب أن حيتج حبديث غري
ويقول حدثنا شيخ ومن هذا الشيخ ويقول مكحول عن زيد بن ثابت ومكحول مل ير زيد بن ثابت قال الشافعي 
وقوله يلحق باملشركني فإن حلق هبم فهو أشقى له ومن ترك احلد خوف أن يلحق احملدود ببالد املشركني تركه يف 

  سواحل املسلمني ومساحلهم اليت تتصل ببالد احلرب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٨٠٠٦
حممد بن إسحاق ثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي خنت سلمة بن الفضل األنصاري ثنا سلمة حدثين حممد بن إسحاق 

د اهللا بن عروة بن الزبري عن أبيه وعن حيىي بن عن عبد الرمحن بن احلارث بن عبد اهللا بن عياش بن أيب ربيعة عن عب
شرب عبد بن األزور وضرار بن األزور وأبو جندل بن سهيل بن عمرو بالشام فأيت : عروة بن الزبري عن أبيه قال 

ليس { هبم أبو عبيدة بن اجلراح رضي اهللا عنه قال أبو جندل واهللا ما شربتها إال على تأويل أين مسعت اهللا يقول 
فكتب أبو عبيدة إىل } لذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصاحلات على ا

عمر رضي اهللا عنه بأمرهم فقال عبد بن األزور إنه قد حضر لنا عدونا فإن رأيت أن تؤخرنا إىل أن نلقى عدونا غدا 
ية وإن نرجع نظرت إىل ما أمرك به صاحبك فأمضيته قال أبو فإن اهللا أكرمنا بالشهادة كفاك ذاك ومل تقمنا على خزا

عبيدة رضي اهللا عنه فنعم فلما التقى الناس قتل عبد بن األزور شهيدا فرجع الكتاب كتاب عمر رضي اهللا عنه أن 



امها أبو الذي أوقع أبا جندل يف اخلطيئة قد هتيأ له فيها باحلجة وإذا أتاك كتايب هذا فأقم عليهم حدهم والسالم فدع
عبيدة رضي اهللا عنه فحدمها وأبو جندل له شرف وألبيه فكان حيدث نفسه حىت قيل إنه قد وسوس فكتب أبو 

عبيدة إىل عمر رضي اهللا عنهما أما بعد فإين قد ضربت أبا جندل حده وأنه قد حدث نفسه حىت قد خشينا عليه أنه 
إن الذي أوقعك يف اخلطيئة قد خزن عليك التوبة بسم قد هلك فكتب عمر رضي اهللا عنه إىل أيب جندل أما بعد ف

اهللا الرمحن الرحيم حم تنزيل الكتاب من اهللا العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ال 
  إله إال هو إليه املصري فلما قرأ كتاب عمر رضي اهللا عنه ذهب عنه ما كان به كأمنا أنشط من عقال 

: نا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس ثنا أبو بكر حممد بن إسحاق أنبأ عبد اهللا بن صاحل قال وأخرب - ١٨٠٠٧
ومن يرد اهللا فتنته فلن متلك له من اهللا شيئا { كان الليث يرى أن يقيم احلد يف أرض الروم ألن اهللا عز و جل يقول 

 {٨٦   

  باب بيع الدرهم بالدرمهني يف أرض احلرب

نا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو املقرئ أنبأ احلسن بن سفيان ثنا هشام بن عمار وأبو بكر أخرب - ١٨٠٠٨
يف قصة حجة : بن أيب شيبة قاال ثنا حامت بن إمساعيل ثنا جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه 

قال يف خطبته أال وإن كل شيء من أمر اجلاهلية موضوع النيب صلى اهللا عليه و سلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
حتت قدمي وربا اجلاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد املطلب فإنه موضوع كله أخرجه مسلم يف 

   ٨٧الصحيح كما مضى 

  باب دعاء من مل تبلغه الدعوة من املشركني وجوبا ودعاء من بلغته نظرا قد

بن حصيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا بعث سرية قال إذا لقيت عدوك من  مضى يف هذا حديث بريدة
املشركني فادعهم إىل إحدى ثالث خصال ومضى حديث معاذ بن جبل حني بعثه إىل اليمن إذا أتيتهم فادعهم إىل 

دان أنبأ أمحد بن عبيد وأخربنا علي بن أمحد بن عب - ١٨٠٠٩أن يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا 
: ثنا عبيد بن شريك ثنا بن أيب مرمي ثنا بن أيب حازم حدثين أبو حازم أنه مسع سهل بن سعد رضي اهللا عنه يقول 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يوم خيرب ألعطني الراية رجال يفتح اهللا على يديه فبات الناس يدوكون 
س غدوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال رسول اهللا أيهم يعطاها فلما أصبح النا

صلى اهللا عليه و سلم أين علي بن أيب طالب قالوا يا رسول اهللا هو يشتكي عينيه فأرسل إليه فبصق يف عينه ودعا له 
حىت يكونوا مثلنا قال على رسلك  فربأ مكانه حىت لكأنه مل يكن به شيء فأعطاه الراية فقال يا رسول اهللا أقاتلهم

انفذ حىت تنزل بساحتهم مث ادعهم إىل اإلسالم وأخربهم مبا جيب عليهم فيه من احلق فواهللا ألن يهدي اهللا بك 
  الرجل الواحد خري لك من محر النعم رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن قتيبة عن عبد العزيز بن أيب حازم 

فقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا حممد بن حيىي يعين الذهلي ح وأخربنا أبو عبد اهللا أخربنا أبو طاهر ال - ١٨٠١٠
احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي قاال ثنا نصر بن علي اجلهضمي أخربين أيب حدثين خالد 



يه و سلم كتب إىل كسرى وقيصر أن رسول اهللا صلى اهللا عل: بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه 
  وإىل كل جبار يدعوهم إىل اهللا عز و جل رواه مسلم يف الصحيح عن نصر بن علي اجلهضمي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن  - ١٨٠١١
ن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين وهب أخربين سفيان الثوري ح وأخربنا أبو احلس

ثنا معاذ بن املثىن ويوسف القاضي قاال ثنا بن كثري ثنا سفيان عن بن أيب جنيح عن أبيه عن بن عباس رضي اهللا عنهما 
  ما قاتل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قوما قط حىت يدعوهم : قال 

سن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري ثنا أبو أخربنا أبو احل - ١٨٠١٢
عمرو موسى بن عيسى بن املنذر احلمصي ثنا حممد بن مصفى ثنا بقية ثنا روح بن مسافر حدثين مقاتل بن حيان عن 

بأسارى من الالت والعزى  أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: أيب العالية عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال 
قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل دعوهم إىل اإلسالم فقالوا ال فقال هلم هل دعوكم إىل اإلسالم فقالوا 

إنا أرسلناك شاهدا { ال قال خلوا سبيلهم حىت يبلغوا مأمنهم مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هاتني اآليتني 
وأوحي إيل هذا القرآن ألنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون } { عيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا ومبشرا ونذيرا ودا

  باب جواز ترك دعاء من بلغته الدعوة  ٨٨إىل آخر اآلية روح بن مسافر ضعيف } أن مع اهللا آهلة أخرى 

ري وأنبا عبد العزيز بن حامت أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس القاسم بن القاسم السيا - ١٨٠١٣
كتبت إىل نافع اسأله عن الدعاء يعين يف القتال : علي بن احلسن بن شقيق أنبأ عبد اهللا بن املبارك عن بن عون قال 

فكتب إمنا كان ذلك يف أول اإلسالم قد أغار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على بين املصطلق وهم غارون 
ملاء فقتل مقاتلتهم وسيب سبيهم وأصاب يومئذ جويرية بنت احلارث حدثين بذلك عبد اهللا بن وأنعامهم تسقى على ا

  عمر وكان يف ذلك اجليش رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن احلسن وأخرجه مسلم كما مضى 

ة عن إياس أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا هشام بن علي ثنا بن رجاء أنبأ عكرم - ١٨٠١٤
خرجنا مع أيب بكر رضي اهللا عنه وأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن سلمة بن األكوع حدثين أيب قال 

علينا يف غزوة فلما دنونا أمرنا أبو بكر رضي اهللا عنه فعرسنا فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر رضي اهللا عنه فشننا 
ذكر احلديث أخرجه مسلم يف الصحيح من وجه آخر عن عكرمة بن عمار الغارة فوردنا املاء فقتلنا من قتلنا و

   ٨٩واألحاديث اليت مضت يف جواز التبييت دليل يف هذه املسألة 

  باب االحتياط يف التبييت واإلغارة كيال يصيب مسلمني جبهالة

بيب ثنا أبو داود ثنا أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن ح - ١٨٠١٥
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يغري عند الصباح : محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي اهللا عنه قال 

  فيستمع فإن مسع أذانا أمسك وإال أغار أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث محاد بن سلمة 



عبيد ثنا عبيد بن شريك ثنا أبو صاحل أنبأ أبو أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن  - ١٨٠١٦
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا غزا : إسحاق عن محيد قال مسعت أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول 

قوما مل يغر حىت يصبح فإن مسع أذانا أمسك وإن مل يسمع أذانا أغار بعد ما أصبح أخرجه البخاري يف الصحيح من 
  ن عمرو عن أيب إسحاق الفزاري حديث معاوية ب

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن  - ١٨٠١٧
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان : عيينة عن عبد امللك بن نوفل عن رجل من مزينة يقال له بن عصام عن أبيه 

   ٩٠مؤذنا أو رأيتم مسجدا فال تقتلوا أحدا  إذا بعث سرية قال إذا مسعتم

  باب النهي عن السفر بالقرآن إىل أرض العدو

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا القعنيب فيما قرأ  - ١٨٠١٨
هللا صلى اهللا عليه و سلم أن يسافر هنى رسول ا: على مالك عن نافع عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال 

  بالقرآن إىل أرض العدو قال مالك أراه خمافة أن يناله العدو 

وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا علي بن عيسى بن إبراهيم ثنا جعفر بن حممد بن احلسني وحممد بن عمرو  - ١٨٠١٩
مبثله مل يذكر قول مالك رواه : ه احلرشي وإبراهيم بن علي قالوا ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك فذكر

  البخاري يف الصحيح عن القعنيب ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة أنبأ  - ١٨٠٢٠
سختياين عن نافع عن بن عمر رضي اهللا احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين ثنا إمساعيل بن علية عن أيوب ال

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يسافر بالقرآن إىل أرض العدو خمافة أن يناله العدو رواه مسلم : عنهما قال 
   ٩١يف الصحيح عن زهري بن حرب عن إمساعيل بن علية 

  باب محل السالح إىل أرض العدو

أ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عيسى بن يونس ثنا أيب عن أخربنا أبو علي الروذباري أنب - ١٨٠٢١
أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم بعد أن فرغ من أهل بدر : أيب إسحاق عن ذي اجلوشن رجل من الضباب قال 

ن شئت أن بابن فرس يل يقال هلا القرحاء فقلت يا حممد إين جئتك بابن القرحاء لتتخذه قال ال حاجة يل فيه وإ
اقيضك به املختارة من دروع بدر فعلت قلت ما كنت اقيضه اليوم بغرة قال فال حاجة يل فيه قال الشيخ قوله 

   ٩٢اقيضك من املقايضة وهي املبادلة 

  باب ما أحرزه املشركون على املسلمني

لوا ثنا أبو العباس حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قا - ١٨٠٢٢
يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد الوهاب بن عبد اجمليد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو 



الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الوهاب الثقفي ثنا أيوب عن أيب قالبة عن أيب 
أسر أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال من بين : ران بن حصني رضي اهللا عنه قال املهلب عن عم

عقيل فذكر احلديث قال وأخذت ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تلك وسبيت امرأة من األنصار وكانت 
ليلة من الوثاق فأتت اإلبل الناقة أصيبت قبلها فكانت تكون معهم وكانوا جييئون بالنعم إليهم قال فانفلتت ذات 

فجعلت كلما أتت بعريا رغا حىت اتت تلك الناقة فشنقتها فلم ترغ وهي ناقة هدرة فقعدت يف عجزها مث صاحت 
هبا فانطلقت فطلبت من ليلتها فلم يقدر عليها فجعلت هللا عليها إن اهللا أجناها عليها لتنحرهنا فلما قدمت عرفوا 

صلى اهللا عليه و سلم فقالت إهنا قد جعلت هللا عليها إن جناها اهللا عليها لتنحرهنا قالوا ال  الناقة فقالوا ناقة رسول اهللا
واهللا ال تنحرهنا حىت نؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتوه فأخربوه أن فالنة قد جاءت على ناقتك وأهنا 

هللا عليه و سلم سبحان اهللا بئس ما جزهتا إن اهللا جعلت هللا عليها إن أجناها اهللا عليها لتنحرهنا فقال رسول اهللا صلى ا
اجناها عليها لتنحرهنا ال وفاء لنذر يف معصية اهللا وال وفاء لنذر فيما ال ميلك العبد أو قال بن آدم رواه مسلم يف 

  الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم 

ثنا أبو الربيع ثنا محاد عن أيوب عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو احلريي أنبأ أبو يعلى  - ١٨٠٢٣
كانت العضباء لرجل من بين عقيل وكانت من : أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال 

سوابق احلاج فأسر الرجل وأخذت العضباء قال فمر به النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يف وثاق فذكر احلديث إىل 
دى بالرجلني وحبس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العضباء لرحله مث إن املشركني أغاروا أن قال مث إن الرجل ف

على سرح املدينة فذهبوا به وكانت العضباء يف ذلك السرح واسروا امرأة من املسلمني مث ذكر احلديث يف قصة 
  انقالهبا بنحو من حديث الثقفي رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الربيع الزهراين 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ١٨٠٢٤
الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان وعبد الوهاب عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن 

ر وناقة للنيب صلى اهللا عليه و سلم فكانت املرأة أن قوما أغاروا فأصابوا امرأة من األنصا: حصني رضي اهللا عنه 
والناقة عندهم مث انفلتت املرأة فركبت الناقة فأتت املدينة فعرفت ناقة النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت إين نذرت 

جزيتها  لئن جناين اهللا عليها ألحنرهنا فمنعوها أن تنحرها حىت يذكروا ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال بئس ما
أن جناك اهللا عليها أن تنحريها ال نذر يف معصية اهللا وال فيما ال ميلك بن آدم وقاال معا أو أحدمها يف احلديث وأخذ 

النيب صلى اهللا عليه و سلم ناقته زاد أبو سعيد يف روايته قال الشافعي فقد أخذ النيب صلى اهللا عليه و سلم ناقته بعد 
  األنصارية على املشركني  ما أحرزها املشركون وأحرزهتا

أخربنا أبو القاسم طلحة بن علي بن الصقر ببغداد ثنا عبد اخلالق بن احلسن بن أيب روما ثنا حممد بن  - ١٨٠٢٥
هارون ثنا حممد بن سليمان لوين ثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما 

العدو مث ظهر املسلمون عليه فرده النيب صلى اهللا عليه و سلم ومل يكن قسم أخرجه أبو داود  أن عامال هلم أبق إىل: 
  يف السنن عن صاحل بن سهيل عن حيىي 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل الصفار ثنا سعدان بن  - ١٨٠٢٦
أن غالما له حلق بالعدو على فرس : عمر عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما  نصر ثنا أبو معاوية عن عبيد اهللا بن



له فظهر عليها خالد بن الوليد رضي اهللا عنه فردمها عليه كذا قال أبو معاوية وقد بني عبد اهللا بن منري عن عبيد اهللا 
  ما كان منه على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم وما كان بعده 

أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن سليمان األنباري واحلسن بن أخربنا  - ١٨٠٢٧
علي املعىن قاال ثنا بن منري عن عبيد اهللا ح وأخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا البسطامي أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ 

منري ثنا أيب ثنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر احلسن هو بن سفيان ثنا بن منري يعين حممد بن عبد اهللا بن 
ذهبت له فرس فأخذها العدو فظهر عليهم املسلمون فردت عليه يف زمن رسول اهللا صلى : رضي اهللا عنهما قال 

اهللا عليه و سلم قال وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر عليه املسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم أخرجه البخاري يف الصحيح فقال وقال بن منري ثنا عبيد اهللا فذكره 

أخربنا أبو عمرو البسطامي أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ حممد بن عثمان بن أيب شيبة ثنا أمحد بن يونس  - ١٨٠٢٨
له يوم لقي املسلمون طيئا كان على فرس : ثنا زهري ثنا موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما أنه 

وأسدا وأمري املسلمني خالد بن الوليد بعثه أبو بكر رضي اهللا عنه فاقتحم الفرس بعبد اهللا بن عمر جرفا فصرعه 
وسقط عبد اهللا فعار الفرس فأخذه العدو فلما هزم اهللا العدو رد خالد على عبد اهللا فرسه رواه البخاري يف 

أن يكون العبد هو الذي رد عليه يف عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم والفرس  الصحيح عن أمحد بن يونس فيحتمل
بعده ليكون موافقا لرواية حيىي بن زكريا بن أيب زائدة مث رواية موسى بن عقبة هذه واهللا أعلم وليس يف شيء من 

  الروايات أمر القسمة ولعله يف رواية حيىي من قول بعض الرواة دون بن عمر 

نا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ الثقة عن خمرمة بن أخرب - ١٨٠٢٩
أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه قال فيما أحرز العدو من أموال املسلمني مما : بكري عن أبيه ال أحفظ عمن رواه 

  بل القسم وبعده غلبوا عليه أو أبق إليهم مث أحرزه املسلمون مالكوه أحق به ق

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو الفضل حممد بن عبد اهللا بن مخريويه أنبأ  - ١٨٠٣٠
: أمحد بن جندة ثنا احلسن بن الربيع ثنا عبد اهللا بن املبارك عن زائدة عن الركني بن الربيع الفزاري عن أبيه قال 

خالد بن الوليد وكانوا أحرزوه فأصابه مسلمون زمن سعد فكلمناه فرده علينا بعد أصاب املشركون فرسا هلم زمن 
   ٩٣ما قسم وصار يف مخس اإلمارة 

  باب من فرق بني وجوده قبل القسم وبني وجوده بعده وما جاء فيما اشتري من

ثنا القاسم بن احلكم ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ ثنا حممد بن املغرية - ١٨٠٣١أيدي العدو 
جاء رجل إىل النيب صلى اهللا : احلسن بن عمارة عن عبد امللك الزراد عن طاوس عن بن عباس رضي اهللا عنه قال 

عليه و سلم فقال إين وجدت بعريي يف املغنم كان أخذه املشركون فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انطلق 
خذه وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته هذا احلديث يعرف فإن وجدت بعريك قبل أن يقسم ف

باحلسن بن عمارة عن عبد امللك بن ميسرة واحلسن بن عمارة متروك ال حيتج به ورواه أيضا مسلمة بن علي 
اخلشين عن عبد امللك وهو أيضا ضعيف وروي بإسناد آخر جمهول عن عبد امللك وال يصح شيء من ذلك وروي 



إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة وياسني بن معاذ الزيات عن بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه مرفوعا عن 
  على اختالف بينهما يف لفظه وإسحاق وياسني متروكان ال حيتج هبما 
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لكربى: كتاب  لبيهقي ا   سنن ا
البيهقي : املؤلف  بكر  و  أب بن موسى  بن علي  بن احلسني   أمحد 

أخربنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر الفارسي قاال ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا إبراهيم بن علي ثنا حيىي بن  - ١٨٠٣٢
يدي رجل فاتى به النيب صلى اهللا عليه عرف رجل ناقة له يف : حيىي ثنا أبو األحوص عن مساك عن متيم بن طرفة قال 

و سلم فسئل عن أمر الناقة فوجد أصلها اشتري من أيدي العدو فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للذي 
  عرفها إن شئت أن تأخذ بالثمن الذي اشتراها به فأنت أحق به وإال فخل عن ناقته قال وسأل شاهدين 

أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا احلسن بن الربيع ثنا عبد اهللا وأخربنا أبو نصر بن قتادة  - ١٨٠٣٣
بن املبارك عن سفيان عن مساك بن حرب عن متيم بن طرفة أن العدو أصابوا ناقة رجل من املسلمني فاشتراها رجل 

لثمن الذي اشتراها به أو خل رد إليه ا: من املسلمني فعرفها صاحبها فخاصم إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
بينه وبينها قال الشافعي رمحه اهللا يف رواية أيب عبد الرمحن البغدادي عنه متيم بن طرفة مل يدرك النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم ومل يسمع منه واملرسل ال تثبت به حجة ألنه ال يدري عمن أخذه 

ريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا احلسن بن الربيع ثنا عبد اهللا أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن مخ - ١٨٠٣٤
أن عمر بن اخلطاب رضي : بن املبارك عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب 

ت اهللا عنه قال فيما أحرزه املشركون ما أصابه املسلمون فعرفه صاحبه قال إن أدركه قبل أن يقسم فهو له وإذا جر
فيه السهام فال شيء له قال وقال قتادة قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه هو للمسلمني اقتسم أو مل يقتسم هذا 

  منقطع قبيصة مل يدرك عمر رضي اهللا عنه وقتادة عن علي رضي اهللا عنه منقطع 

يعة حدثين سليمان بن موسى وأخربنا أبو نصر أنبأ أبو الفضل أنبأ أمحد ثنا احلسن ثنا عبد اهللا عن بن هل - ١٨٠٣٥
كتب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل أيب عبيدة فيما أحرز العدو من أموال املسلمني مث : عن رجاء بن حيوة قال 

  أصابه املسلمون فعليه أن يرد إىل أهله ما مل يقسم 

 عنه إىل السائب كتب عمر رضي اهللا: وبإسناده حدثنا عبد اهللا عن سعيد عن رجل عن الشعيب قال  - ١٨٠٣٦
بن األقرع أميا رجل من املسلمني وجد رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به وإن وجده يف أيدي التجار بعد ما قسم فال 
سبيل إليه وأميا حر اشتراه التجار فرد عليهم رؤوس أمواهلم فإن احلر ال يباع وال يشترى رواه غريه عن سعيد بن 

 قال الشافعي يف رواية أيب عبد الرمحن عنه هذا عن عمر رضي اهللا عنه مرسل أيب عروبة عن أيب حريز عن الشعيب
إمنا روي عن الشعيب عن عمر رضي اهللا عنه وعن رجاء بن حيوة عن عمر وكالمها مل يدرك عمر رضي اهللا عنه وال 

لربيع عن أبيه قارب ذلك قال الشافعي وحديث سعد أثبت من احلديث عن عمر رضي اهللا عنه ألنه عن الركني بن ا
  أن سعدا فعله به واحلديث عن عمر رضي اهللا عنه مرسل 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا احلسن بن الربيع ثنا بن  - ١٨٠٣٧
وعن زيد بن ثابت املبارك عن بن هليعة عن عبيد اهللا بن أيب جعفر أنه حدثه عن بكري بن األشج عن سليمان بن يسار 

ما أحرز العدو من مال املسلمني فاستنقذ فعرفه أهله قبل أن يقسم رد إليهم وإن مل يعرفوه حىت : رضي اهللا عنه قاال 



يقسم مل يرد عليهم كذا وجدته يف كتايب وهو هكذا منقطع وبن هليعة غري حمتج به واهللا أعلم وقد قيل عن سليمان 
   ٩٤عن زيد بن ثابت 

  م على شيء فهو لهباب من أسل

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا جعفر بن أمحد الدمشقي ثنا هشام ح وأنبأ  - ١٨٠٣٨
أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا حممد بن خرمي ثنا هشام بن خالد ثنا مروان بن معاوية ثنا ياسني بن معاذ 

: ن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الزيات عن الزهري عن سعيد ب
من أسلم على شيء فهو له ياسني بن معاذ الزيات كويف ضعيف جرحه حيىي بن معني والبخاري وغريمها من احلفاظ 

ن النيب صلى اهللا وهذا احلديث إمنا يروى عن بن أيب مليكة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال وعن عروة ع
  عليه و سلم مرسال قال الشافعي رمحه اهللا وكأن معىن ذلك من أسلم على شيء جيوز له ملكه فهو له 

وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا حممد بن حيىي ثنا عبد  - ١٨٠٣٩
يف قصة احلديبية : الزبري عن املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم الرزاق قال قال معمر قال الزهري أخربين عروة بن 

وما قال عروة بن مسعود الثقفي للمغرية بن شعبة حني قال له املغرية أخر يدك عن حلية رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
هلم مث جاء سلم قال أي غدر أو لست أسعى يف غدرتك قال وكان املغرية صحب قوما يف اجلاهلية فقتلهم وأخذ أموا

فأسلم قال النيب صلى اهللا عليه و سلم أما اإلسالم فأقبل وأما املال فلست منه يف شيء أخرجه البخاري يف الصحيح 
من حديث عبد الرزاق قال الشيخ رمحه اهللا وإمنا امتنع النيب صلى اهللا عليه و سلم من ختميسه فيما روى يونس عن 

الزهري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال خنمس ماال أخذ  الزهري أنه مال غدر وفيما روى عقيل عن
  غصبا فترك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املال يف يدي املغرية ويف ذلك داللة على أنه ميلكه باألخذ واهللا أعلم 

أبو شيخ احلراين ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس الدوري ثنا - ١٨٠٤٠
موسى بن أعني عن ليث بن أيب سليم عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه 

هلم ما أسلموا عليه من أمواهلم وعبيدهم وديارهم وأرضهم وماشيتهم ليس عليهم فيه إال : كان يقول يف أهل الذمة 
   ٩٥الصدقة 

  ان وله مال يف دار احلرب مث يسلم أو يسلم يف دارباب احلريب يدخل بأم

احلرب قال الشافعي رمحه اهللا أسلم ابنا سعية القرظيان ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حماصر بين قريظة فأحرز 
 أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد - ١٨٠٤١هلما إسالمهما أنفسهما وأمواهلما من النخل واألرض وغريمها 

بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن 
أن يهود بين النضري وقريظة حاربوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأجلى رسول اهللا صلى : عمر رضي اهللا عنهما 

م حىت حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجاهلم وقسم نساءهم اهللا عليه و سلم بين النضري وأقر قريظة ومن عليه
وأمواهلم وأوالدهم بني املسلمني إال بعضهم حلقوا برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فآمنهم وأسلموا وذكر احلديث 

  أخرجاه يف الصحيح من حديث عبد الرزاق 



ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ١٨٠٤٢
هل تدري عما كان إسالم ثعلبة وأسيد : بن إسحاق حدثين عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بين قريظة أنه قال 

ابين سعية وأسد بن عبيد نفر من هدل مل يكونوا من بين قريظة وال نضري كانوا فوق ذلك فقلت ال قال فإنه قدم 
الشام من يهود يقال له بن اهليبان فأقام عندنا واهللا ما رأينا رجال قط ال يصلي اخلمس خريا منه فقدم  علينا رجل من

علينا قبل مبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بسنتني فكنا إذا قحطنا وقل علينا املطر نقول له يا بن اهليبان 
صدقة فنقول كم نقدم فيقول صاعا من متر أو مدين من اخرج فاستسق لنا فيقول ال واهللا حىت تقدموا أمام خمرجكم 

شعري مث خيرج إىل ظاهرة حرتنا وحنن معه فيستسقي فواهللا ما يقوم من جملسه حىت متر الشعاب قد فعل ذلك غري مرة 
ىل وال مرتني وال ثالثة فحضرته الوفاة فاجتمعنا إليه فقال يا معشر يهود ما ترونه أخرجين من أرض اخلمر واخلمري إ

أرض البؤس واجلوع فقلنا أنت أعلم فقال إنه إمنا أخرجين أتوقع خروج نيب قد أظل زمانه هذه البالد مهاجرة فأتبعه 
فال تسبقن إليه إذا خرج يا معشر يهود فإنه يسفك الدماء ويسيب الذراري والنساء ممن خالفه فال مينعكم ذلك منه 

ا قريظة قال أولئك الفتية الثالثة وكانوا شبابا أحداثا يا معشر يهود مث مات فلما كانت تلك الليلة اليت افتتحت فيه
هذا الذي كان ذكر لكم بن اهليبان قالوا ما هو قالوا بلى واهللا إنه هلو يا معشر اليهود إنه واهللا هلو بصفته مث نزلوا 

  فلما فتح رد ذلك عليهم  فأسلموا وخلوا أمواهلم وأوالدهم وأهاليهم قال وكانت أمواهلم يف احلصن مع املشركني

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عمر بن اخلطاب أبو حفص ثنا  - ١٨٠٤٣
أن : الفريايب ثنا أبان قال عمر وهو بن عبد اهللا بن أيب حازم قال حدثين عثمان بن أيب حازم عن أبيه عن جده صخر 

غزا ثقيفا فلما أن مسع ذلك صخر ركب يف خيل ميد النيب صلى اهللا عليه و سلم  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
فوجد نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد انصرف ومل يفتح فجعل صخر حينئذ عهد اهللا وذمته أن ال يفارق هذا 

سول اهللا صلى القصر حىت ينزلوا على حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم يفارقهم حىت نزلوا على حكم ر
اهللا عليه و سلم فكتب إليه صخر أما بعد فإن ثقيفا قد نزلوا على حكمك يا رسول اهللا وأنا مقبل إليهم وهم يف 

خيل فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالصالة جامعة فدعا ألمحس عشر دعوات اللهم بارك ألمحس يف خيلها 
فقال يا رسول اهللا إن صخرا أخذ عميت ودخلت فيما دخل فيه املسلمون  ورجاهلا وأتاه القوم فتكلم املغرية بن شعبة

فدعاه فقال يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأمواهلم فادفع إىل املغرية عمته فدفعها إليه وسأل نيب اهللا 
اهللا أنزلنيه أنا وقومي قال صلى اهللا عليه و سلم ما لبين سليم قد هربوا عن اإلسالم وتركوا ذلك املاء فقال يا نيب 

نعم فأنزله وأسلم يعين السلميني فأتوا صخرا فسألوه أن يدفع إليهم املاء فأىب فأتوا نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فقالوا يا نيب اهللا أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع إلينا ماءنا فأىب علينا فدعاه فقال يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا 

ودماءهم فادفع إىل القوم ماءهم قال نعم يا نيب اهللا فرأيت وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتغري عند أموالهم 
ذلك محرة حياء من أخذه اجلارية وأخذه املاء قال الشيخ واالستدالل وقع بقوله صلى اهللا عليه و سلم إن القوم إذا 

ن صخر بعد ما ملكه بتمليك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أسلموا أحرزوا أمواهلم ودماءهم فأما استرداد املاء ع
إياه فإنه يشبه أن يكون باستطابة نفسه ولذلك كان يظهر يف وجهه أثر احلياء واهللا أعلم وأما عمة املغرية فإن كانت 

 أعلم أسلمت بعد األخذ فكأنه رأى إسالمها قبل القسمة حيرز ماهلا وحيتمل أن يكون إسالمها قبل األخذ واهللا
وصخر هذا هو بن العيلة قاله البخاري عن أيب نعيم عن أبان عن عثمان بن أيب حازم عن صخر بن العيلة مل يقل عن 

أبيه وروى يف قصة رعية السحيمي ما دل عليه ظاهر قصة عمة املغرية فإنه أسلم مث قال يا رسول اهللا أهلي ومايل 
فانظر من قدرت عليه منهم قال فرد عليه ابنه وحيتمل أنه استطاب  قال أما مالك فقد قسم بني املسلمني وأما أهلك



أنفس أهل الغنيمة كما فعل يف سيب هوازن وعوض أهل اخلمس من نصيبهم واهللا أعلم وإسناد احلديثني غري قوي 
٩٦   

  باب املشركني يسلمون قبل األسر وما على اإلمام وغريه من التثبت إذا

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين  - ١٨٠٤٤سالم ويشبه غريه تكلموا مبا يشبه اإلقرار باإل
بعث : حسن بن سفيان ثنا فياض ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن سامل عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال 

سالم فلم حيسنوا أن يقولوا النيب صلى اهللا عليه و سلم خالد بن الوليد أحسبه قال إىل بين جذمية فدعاهم إىل اإل
أسلمنا فقالوا صبأنا صبأنا وجعل خالد هبم قتال وأسرا قال مث دفع إىل كل رجل منا اسريا حىت إذا أصبح يوما أمرنا 
فقال ليقتل كل واحد منكم أسريه قال بن عمر رضي اهللا عنه واهللا ال أقتل أسريي وال يقتل أحد من أصحايب أسريه 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر له ما صنع خالد قال فرفع يديه مث قال اللهم إين أبرأ إليك قال فقدمنا على رسول 
  مما صنع خالد رواه البخاري يف الصحيح عن حممود عن عبد الرزاق 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا  - ١٨٠٤٥
لقي ناس من املسلمني رجال يف غنيمة له فقال : ن عمرو عن عطاء عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال سفيان ع

وقرأها } وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤمنا { السالم عليكم فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة فنزل 
  يان ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم بن عباس السالم رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا عن سف

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن مهران ثنا عبيد  - ١٨٠٤٦
مر رجل من بين سليم على : اهللا بن موسى أنبأ إسرائيل عن مساك عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم ومعه غنم له فسلم عليهم فقالوا ما سلم عليكم إال ليتعوذ منكم نفر من أصحاب ا
يا أيها الذين آمنوا إذا { فعمدوا إليه فقتلوه وأخذوا غنمه فأتوا هبا النيب صلى اهللا عليه و سلم فأنزل اهللا عز و جل 

كذلك كنتم من قبل فمن { إىل قوله } لست مؤمنا ضربتم يف سبيل اهللا فتبينوا وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم 
  } اهللا عليكم فتبينوا 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار العطاردي ثنا  - ١٨٠٤٧
حدرد عن أبيه أيب  يونس بن بكري عن بن إسحاق حدثين يزيد بن عبد اهللا بن قسيط عن أيب القعقاع عبد اهللا بن أيب

بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل إضم فخرجت يف نفر من املسلمني فيهم أبو : حدرد رضي اهللا عنه قال 
قتادة احلارث بن ربعي وحملم بن جثامة فخرجنا حىت إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن األضبط على بعري له فلما 

فأمسكنا عنه ومحل عليه حملم بن جثامة فقتله وأخذ بعريه وما معه فقدمنا على مر علينا سلم علينا بتحية اإلسالم 
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل اهللا { رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأخربناه اخلرب فنزل فينا القرآن 

ونس بن بكري عن بن إسحاق إىل آخر اآلية كذا رواه ي} فتبينوا وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤمنا 
ورواه حممد بن سلمة عن حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب عبد اهللا بن أيب حدرد عن أبيه ورواه أبو خالد األمحر 

عن بن إسحاق عن يزيد عن القعقاع بن عبد اهللا بن أيب حدرد عن أبيه وكذلك قاله حيىي بن سعيد األموي عن بن 
اية حجاج عنه عن بن إسحاق عن يزيد بن أيب حدرد األسلمي عن أبيه وقيل إسحاق ورواه محاد بن سلمة يف رو



غري ذلك ورواه عبد اهللا بن إدريس عن بن إسحاق عن حممد بن جعفر بن الزبري عن عبد اهللا بن أيب حدرد األسلمي 
جع ورواه رضي اهللا عنه قال كنت يف سرية بعثها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل إضم واد من أودية أش

سليمان التيمي عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط عن القعقاع بن عبيد اهللا عن أيب عبد اهللا قال بعثنا رسول اهللا صلى 
  اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار احلارثي ثنا أبو  - ١٨٠٤٨
كثري عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط ان رجال من أسلم حدثه أنه مسع بن أيب حدرد األسلمي أسامة عن الوليد بن 
أنه كان يف سرية فرآهم رجل وهو يف جبل فنزل إليهم فسلم عليهم فأخذوه فقتلوه ففيه : رضي اهللا عنه حيدث 

والرجل الذي قتلوه عامر بن  }وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤمنا تبتغون عرض احلياة الدنيا { نزلت 
  األضبط األشجعي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن  - ١٨٠٤٩
بن إسحاق حدثين حممد بن جعفر بن الزبري قال مسعت زياد بن ضمرية بن سعد السلمي حيدث عروة بن الزبري أن 

صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الظهر : ه شهدا حنينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقاال أباه وجد
مث عمد إىل ظل شجرة فقام إليه األقرع بن حابس وعيينة بن بدر خيتصمان يف دم عامر بن األضبط األشجعي وكان 

األضبط ألنه من قيس واألقرع بن حابس يدفع قتله حملم بن جثامة بن قيس فعيينة يطلب بدم األشجعي عامر بن 
عن حملم بن جثامة ألنه من خندف وهو يومئذ سيد خندف فسمعنا عيينة يقول واهللا يا رسول اهللا ال أدعه حىت أذيق 
نساءه من احلر ما أذاق نسائي ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول تأخذون الدية مخسني يف سفرنا هذا ومخسني 

وهو يأىب فقام رجل من بين ليث يقال له مكتل جمموع قصري فقال يا رسول اهللا ما وجدت هلذا القتيل يف إذا رجعنا 
غرة اإلسالم إال كعري وردت فرميت أوالها فنفرت أخراها اسنن اليوم وغري غدا فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

جعنا فقبلها القوم مث قال ائتوا بصاحبكم يستغفر سلم يده مث قال تأخذون الدية مخسني يف سفرنا هذا ومخسني إذا ر
له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجاؤوا به فقام رجل آدم طويل ضرب عليه حلة له قد هتيأ فيها للقتل فجلس 
بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له ما امسك فقال حملم بن جثامة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

للهم ال تغفر حمللم بن جثامة اللهم ال تغفر حمللم بن جثامة اللهم ال تغفر حمللم بن جثامة مث قال له قم فقام وهو سلم ا
يتلقى دمعه بفضل ردائه فأما حنن فيما بيننا فنقول إنا لنرجو أن يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد استغفر له 

فأما ما ظهر من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذا ومبعناه رواه ولكن أظهر هذا لينزع الناس بعضهم عن بعض 
  محاد بن سلمة عن حممد بن إسحاق 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا وهب بن بيان وأمحد بن سعيد  - ١٨٠٥٠
رمحن بن احلارث عن حممد بن جعفر أنه مسع اهلمداين قاال ثنا بن وهب أخربين عبد الرمحن بن أيب الزناد عن عبد ال

أن حملم بن جثامة الليثي قتل رجال من أشجع يف : زياد بن سعد بن ضمرية السلمي حيدث عروة بن الزبري عن أبيه 
اإلسالم وذلك أول عري قضى به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر معناه إال أنه قال فقال رسول اهللا صلى اهللا 

يا عيينة أال تقبل العري يريد الدية وقال يف آخره فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقتلته بسالحك  عليه و سلم
  يف غرة اإلسالم اللهم ال تغفر حمللم بصوت عال ومل يذكر ما بعده 



لفقيه قاال أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار وأبو بكر بن إسحاق ا - ١٨٠٥١
أتينا نصر بن عاصم : أنبأ بشر بن موسى ثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ ثنا سليمان بن املغرية عن محيد بن هالل قال 

الليثي فقال نصر ثنا عقبة بن مالك وكان من رهطه قال بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سرية فاغاروا على 
سرية معه السيف شاهر فقال الشاذ من القوم إين مسلم فلم ينظر فيه قوم فشذ رجل من القوم فاتبعه رجل من ال

فضربه فقتله فنمي احلديث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال قوال شديدا فقال القاتل واهللا يا رسول اهللا ما 
ليه و سلم تعرف قال الذي قال إال تعوذا من القتل فأعرض عنه ثالثا فأعاده فأقبل عليه رسول اهللا صلى اهللا ع

املساءة يف وجهه مث قال إن اهللا عز و جل أىب على من قتل مؤمنا قاهلا ثالثا تابعه يونس بن عبيد عن محيد بن هالل 
٩٧   

  باب فتح مكة حرسها اهللا تعاىل

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ١٨٠٥٢
سليمان بن املغرية ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ واللفظ له أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إبراهيم 

وعمران بن موسى قاال ثنا شيبان بن فروخ ثنا سليمان بن املغرية ثنا ثابت البناين عن عبد اهللا بن رباح عن أيب هريرة 
ة وذلك يف رمضان فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام فكان أبو هريرة مما وفدت وفود إىل معاوي: رضي اهللا عنه قال 

يكثر أن يدعونا إىل رحله فقلت أال أصنع طعاما وأدعوهم إىل رحلي فأمرت بطعام فصنع مث لقيت أبا هريرة من 
يثكم يا العشي فقلت الدعوة عندي الليلة قال سبقتين قلت نعم فدعوهتم فقال أبو هريرة أال أعلمكم حديثا من حد

معشر األنصار مث ذكر فتح مكة فقال أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت قدم مكة فبعث الزبري على إحدى 
اجملنبتني وبعث خالد بن الوليد على اجملنبة األخرى وبعث أبا عبيدة على احلسر فأخذوا بطن الوادي ورسول اهللا 

ل أبو هريرة قلت لبيك يا رسول اهللا قال فندب األنصار فقال ال صلى اهللا عليه و سلم يف كتيبته فنظر فرآين فقا
يأتينا إال أنصاري فأطافوا به زاد أبو داود قال فقال اهتف باألنصار وال تأتين إال بأنصاري قال ففعلته قال شيبان يف 

صيبوا أعطينا الذي روايته وأوبشت قريش أوباشا هلا واتباعا فقالوا نقدم هؤالء فإن كان هلم شيء كنا معهم وإن أ
سئلنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ترون إىل أوباش قريش وأتباعهم مث قال بيديه إحدامها على األخرى مث 
قال حىت توافوين بالصفا زاد أبو داود يف روايته احصدوهم حصدا قال شيبان يف روايته قال وانطلقنا فما شاء أحد 

أحد يوجه إلينا شيئا قال فجاء أبو سفيان فقال يا رسول اهللا أبيحت خضراء قريش ال  منا أن يقتل أحدا إال قتله وما
قريش بعد اليوم قال من دخل دار أيب سفيان فهو آمن زاد أبو داود يف روايته من ألقى السالح فهو آمن قال شيبان 

بعشريته فقال أبو هريرة وجاء يف روايته فقالت األنصار بعضهم لبعض أما الرجل فأدركته رغبة يف قرابته ورأفة 
الوحي وكان إذا جاء ال خيفى علينا فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت 

ينقضي الوحي فلما قضي الوحي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا معشر األنصار قالوا لبيك رسول اهللا صلى 
ا الرجل فأدركته رغبة يف قرابته قالوا قد كان ذاك قال كال إين عبد اهللا ورسوله اهللا عليه و سلم قال قلتم أم

هاجرت إىل اهللا وإليكم احمليا حمياكم واملمات مماتكم فأقبلوا إليه يبكون ويقولون واهللا ما قلنا الذي قلنا إال الضن 
كم ويعذرانكم فأقبل الناس إىل دار أيب باهللا ورسوله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا ورسوله يصدقان

سفيان وأغلق الناس أبواهبم وأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت أقبل إىل احلجر فاستلمه فطاف بالبيت فأتى 
إىل صنم إىل جنب البيت كانوا يعبدونه قال ويف يد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قوس وهو آخذ بسية القوس 



الصنم جعل يطعن يف عينه ويقول جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فلما فرغ من طوافه فلما أتى على 
أتى الصفا فعال عليه حىت نظر إىل البيت فرفع يديه وجعل حيمد اهللا ويدعو مبا شاء أن يدعو رواه مسلم يف الصحيح 

  وذكر اللفظة اليت زادها أبو داود  عن شيبان بن فروخ وأخرجه من حديث هبز بن أسد عن سليمان بن املغرية

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ  - ١٨٠٥٣
فذكر احلديث قال فيه : عفان ثنا محاد بن سلمة عن ثابت البناين عن عبد اهللا بن رباح عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

ار فأحاطوا برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند الصفا فجاء أبو سفيان فقال يا رسول اهللا أبيدت فجاءت األنص
خضراء قريش ال قريش بعد اليوم فقال من دخل داره فهو آمن ومن ألقى سالحه فهو آمن ومن دخل دار أيب 

حسان عن محاد إال أنه مل  سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث حيىي بن
  يذكر قوله من دخل داره فهو آمن 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا سالم بن مسكني  - ١٨٠٥٤
ه و سلم ملا أن النيب صلى اهللا علي: ثنا ثابت البناين عن عبد اهللا بن رباح األنصاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

دخل مكة سرح الزبري بن العوام وأبا عبيدة بن اجلراح وخالد بن الوليد على اخليل وقال يا أبا هريرة اهتف 
باألنصار قال اسلكوا هذا الطريق فال يشرفن لكم أحد إال أمنتموه فنادى مناد ال قريش بعد اليوم فقال رسول اهللا 

ومن ألقى السالح فهو آمن وعمد صناديد قريش فدخلوا الكعبة صلى اهللا عليه و سلم من دخل دارا فهو آمن 
فغص هبم وطاف النيب صلى اهللا عليه و سلم وصلى خلف املقام مث أخذ جبنبيت الباب فخرجوا فبايعوا النيب صلى اهللا 

خذ عليه و سلم على اإلسالم زاد فيه القاسم بن سالم بن مسكني عن أبيه هبذا اإلسناد قال مث أتى الكعبة فأ
بعضاديت الباب فقال ما تقولون وما تظنون قالوا نقول بن أخ وبن عم حليم رحيم قال وقالوا ذلك ثالثا فقال 

ال تثريب عليكم اليوم يغفر اهللا لكم وهو أرحم الرامحني { رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقول كما قال يوسف 
  م قال فخرجوا كأمنا نشروا من القبور فدخلوا يف اإلسال} 

فذكره وفيما : أخربناه أبو بكر بن املؤمل أنبأ أبو سعيد الرازي ثنا حممد بن أيوب أنبأ القاسم بن سالم  - ١٨٠٥٥
حكى الشافعي عن أيب يوسف يف هذه القصة أنه قال هلم حني اجتمعوا يف املسجد ما ترون أين صانع بكم قالوا خريا 

قال الشيخ وإمنا أطلقهم باألمان األول الذي عقده على شرط  أخ كرمي وبن أخ كرمي قال اذهبوا فأنتم الطلقاء
  قبوهلم فلما قبلوه قال أنتم الطلقاء يعين باألمان األول واهللا أعلم 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا حيىي بن آدم ثنا بن  - ١٨٠٥٦
أن : الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن بن عباس رضي اهللا عنهما إدريس عن حممد بن إسحاق عن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام الفتح جاءه العباس بن عبد املطلب بأيب سفيان بن حرب فأسلم مبر الظهران 
من دخل دار أيب  فقال له العباس يا رسول اهللا إن أبا سفيان رجل حيب هذا الفخر فلو جعلت له شيئا قال نعم

  سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن عمرو الرازي ثنا سلمة بن  - ١٨٠٥٧
ملا : الفضل عن حممد بن إسحاق عن العباس بن عبد اهللا بن معبد عن بعض أهله عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 



رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبر الظهران قال العباس قلت واهللا لئن دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  نزل
مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه هلالك قريش فجلست على بغلة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت لعلي 

اهللا عليه و سلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه وإين ألسري  أجد ذا حاجة يأيت أهل مكة فيخربهم مبكان رسول اهللا صلى
مسعت كالم أيب سفيان وبديل بن ورقاء فقلت يا أبا حنظلة فعرف صويت قال أبو الفضل قلت نعم قال ما لك فداك 

أيب وأمي قلت هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والناس قال فما احليلة قال فركب خلفي ورجع صاحبه فلما 
دوت به على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأسلم قلت يا رسول اهللا إن أبا سفيان رجل حيب هذا أصبح غ

الفخر فاجعل له شيئا قال نعم من دخل دار أيب سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه داره فهو آمن ومن دخل املسجد 
  فهو آمن قال فتفرق الناس إىل دورهم وإىل املسجد 

د اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل حممد بن إبراهيم املزكي ثنا احلسني بن حممد بن زياد ثنا حممد أخربنا أبو عب - ١٨٠٥٨
بن العالء ثنا أبو أسامة ح قال وأخربين أمحد بن حممد النسوي واللفظ له ثنا محاد بن شاكر ثنا حممد بن إمساعيل ثنا 

ملا سار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام الفتح  :عبيد بن إمساعيل ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال 
فبلغ ذلك قريشا خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون اخلرب عن رسول اهللا صلى 
 اهللا عليه و سلم فأقبلوا يسريون حىت أتوا مر الظهران فإذا هم بنريان كأهنا نريان عرفة فقال أبو سفيان ما هذه لكأهنا
نريان عرفة فقال بديل بن ورقاء نريان بين عمرو قال أبو سفيان عمرو أقل من ذلك فرآهم ناس من حرس رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأدركوهم فأخذوهم وأتوا هبم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأسلم أبو سفيان فلما 

 املسلمني فحبسه العباس فجعلت القبائل متر مع سار قال للعباس أحبس أبا سفيان عند حطم اخليل حىت ينظر إىل
النيب صلى اهللا عليه و سلم متر كتيبة كتيبة على أيب سفيان فمرت كتيبة قال يا عباس من هذه قال هذه غفار قال ما 

يل ولغفار مث مرت جهينة فقال مثل ذلك مث مرت سعد بن هذمي فقال مثل ذلك ومرت سليم فقال مثل ذلك حىت 
ة مل ير مثلها قال من هذه قال هؤالء األنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية فقال سعد بن عبادة يا أبا أقبلت كتيب

سفيان اليوم يوم امللحمة اليوم تستحل الكعبة فقال أبو سفيان يا عباس حبذا يوم الذمار مث جاءت كتيبة وهي أقل 
ية النيب صلى اهللا عليه و سلم مع الزبري بن العوام فلما الكتائب فيهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه ورا

مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأيب سفيان قال أمل تعلم ما قال سعد بن عبادة قال ما قال قال قال كذا وكذا 
يه و قال كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم اهللا فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة قال وأمر رسول اهللا صلى اهللا عل

سلم أن تركز رايته باحلجون قال عروة فأخربين نافع بن جبري بن مطعم قال يقول مسعت العباس يقول للزبري بن 
العوام يا أبا عبد اهللا ههنا أمرك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن تركز الراية قال فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ن كدى ودخل النيب صلى اهللا عليه و سلم من كداء فقتل من خيل و سلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل مكة م
  خالد بن الوليد يومئذ رجالن حبيش بن األشعر وكرز بن جابر الفهري أخرجه البخاري يف الصحيح هكذا 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو احلسن حممد بن أمحد بن زكريا األديب ثنا احلسني بن حممد بن زياد  - ١٨٠٥٩
اين ثنا أبو كريب ثنا زيد بن احلباب حدثين عمر بن عثمان بن عبد الرمحن بن سعيد املخزومي حدثين جدي عن القب
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يوم فتح مكة أمن الناس إال هؤالء األربعة فال يؤمنون يف حل وال : أبيه 

رح وبن نقيذ فأما بن خطل فقتله الزبري بن العوام وأما حرم بن خطل ومقيس بن صبابة املخزومي وعبد اهللا بن أيب س
عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح فاستأمن له عثمان رضي اهللا عنه فأومن وكان أخاه من الرضاعة فلم يقتل ومقيس بن 



 صبابة قتله بن عم له حلا قد مساه وقتل علي رضي اهللا عنه بن نقيذ وقينتني كانتا ملقيس فقتلت إحدامها وأفلتت
األخرى وأسلمت أبو جده سعيد بن يربوع املخزومي قاله القباين ويف حديث أنس بن مالك فيمن أمر بقتله أم سارة 

  موالة لقريش ويف رواية بن إسحاق يف املغازي سارة موالة لبعض بين عبد املطلب وكانت ممن يؤذيه مبكة 

مد بن عبد اهللا البغدادي ثنا أبو عالثة حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر حممد بن حم - ١٨٠٦٠
عمرو بن خالد ثنا أيب عمرو بن خالد ثنا بن هليعة ثنا أبو األسود عن عروة بن الزبري ح وأخربنا أبو احلسني بن 
ة الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو بكر بن عتاب ثنا القاسم اجلوهري ثنا بن أيب أويس ثنا إمساعيل بن إبراهيم بن عقب

مث إن بين نفاثة من بين الديل أغاروا : عن عمه موسى بن عقبة وهذا لفظ حديث موسى وحديث عروة مبعناه قال 
على بين كعب وهم يف املدة اليت بني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبني قريش وكانوا بنو كعب يف صلح رسول 

عانت بنو بكر بين نفاثة وأعانتهم قريش بالسالح اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان بنو نفاثة يف صلح قريش فأ
والرقيق فذكر القصة قال فخرج ركب من بين كعب حىت أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكروا له الذي 
أصاهبم وما كان من قريش عليهم يف ذلك مث ذكر قصة خروج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل مكة وقصة 

ني أتى به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبر الظهران ومعه حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء العباس وأيب سفيان ح
قال فقال أبو سفيان وحكيم يا رسول اهللا ادع الناس إىل األمان أرأيت إن اعتزلت قريش فكفت أيديها آمنون هم 

وا فابعثنا نؤذن بذلك فيهم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعم من كف يده وأغلق داره فهو آمن قال
انطلقوا فمن دخل دارك يا أبا سفيان ودارك يا حكيم وكف يده فهو آمن ودار أيب سفيان بأعلى مكة ودار حكيم 
بأسفل مكة فلما توجها ذاهبني قال العباس يا رسول اهللا إين ال آمن أبا سفيان أن يرجع عن إسالمه قال رده حىت 

أدركه عباس فحبسه فقال أبو سفيان أغدرا يا بين هاشم فقال العباس ستعلم أنا لسنا يقف ويرى جنود اهللا معك ف
بغدر ولكن يل إليك حاجة فأصبح حىت تنظر جنود اهللا مث ذكر قصة إيقاف أيب سفيان حىت مرت به اجلنود قال 

لهم وأمره أن يدخل من وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الزبري بن العوام رضي اهللا عنه على املهاجرين وخي
كداء من أعلى مكة وأعطاه رايته وأمره أن يغرزها باحلجون وال يربح حيث أمره أن يغرزها حىت يأتيه وبعث خالد 
بن الوليد فيمن كان أسلم من قضاعة وبين سليم وناسا أسلموا قبل ذلك وأمره أن يدخل من أسفل مكة وأمره أن 

كة وبأسفل مكة بنو بكر وبنو احلارث بن عبد مناة وهذيل ومن كان معهم من يغرز رأيته عند أدىن البيوت بأسفل م
األحابيش قد استنصرت هبم قريش فأمرهم أن يكونوا بأسفل مكة وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سعد بن 

عليه و سلم أن  عبادة يف كتيبة من األنصار يف مقدمة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأمرهم رسول اهللا صلى اهللا
يكفوا أيديهم فال يقاتلوا أحدا إال من قاتلهم وأمر بقتل أربعة نفر منهم عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح واحلارث بن 
نقيذ وبن خطل ومقيس بن صبابة وأمر بقتل قينتني البن خطل كانتا تغنيان هبجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

لى أيب سفيان وحكيم وبديل ال مير عليهم كتيبة إال سألوا عنها حىت مرت فمرت الكتائب تتلوا بعضها بعضا ع
عليهم كتيبة األنصار فيها سعد بن عبادة فنادى سعد أبا سفيان اليوم يوم امللحمة اليوم تستحل احلرمة فلما مر 

قتلوا فإن سعد بن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأيب سفيان يف املهاجرين قال يا رسول اهللا أمرت بقومك أن ي
عبادة ومن معه حني مروا يب ناداين سعد فقال اليوم يوم امللحمة اليوم تستحل احلرمة وإين أناشدك اهللا يف قومك 
فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل سعد بن عبادة فعزله وجعل الزبري بن العوام مكانه على األنصار مع 

وقف باحلجون وغرز هبا راية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واندفع خالد بن املهاجرين فسار الزبري بالناس حىت 
الوليد حىت دخل من أسفل مكة فلقيه بنو بكر فقاتلوه فهزموا وقتل من بين بكر قريب من عشرين رجال ومن هذيل 



الدور وارتقت طائفة ثالثة أو أربعة واهنزموا وقتلوا باحلزورة حىت بلغ قتلهم باب املسجد وفر فضضهم حىت دخلوا 
منهم على اجلبال واتبعهم املسلمون بالسيوف ودخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املهاجرين األولني يف 

أخريات الناس وصاح أبو سفيان حني دخل مكة من أغلق داره وكف يده فهو آمن فقالت له هند بنت عتبة وهي 
معك وأخذت بلحية أيب سفيان ونادت يال غالب اقتلوا الشيخ امرأته قبحك اهللا من طليعة قوم وقبح عشريتك 

األمحق هال قاتلتم ودفعتم عن أنفسكم وبالدكم فقال هلا أبو سفيان وحيك اسكيت وادخلي بيتك فإنه جاءنا باحلق 
ذا وملا عال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثنية كداء نظر إىل البارقة على اجلبل مع فضض املشركني فقال ما ه

وقد هنيت عن القتال فقال املهاجرون نظن أن خالدا قوتل وبدىء بالقتال فلم يكن له بد من أن يقاتل من قاتله وما 
كان يا رسول اهللا ليعصيك وال ليخالف أمرك فهبط رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من الثنية فأجاز على احلجون 

كر القصة قال فيها وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خلالد واندفع الزبري بن العوام حىت وقف بباب الكعبة وذ
بن الوليد مل قاتلت وقد هنيتك عن القتال فقال هم بدؤونا بالقتال ووضعوا فينا السالح وأشعرونا بالنبل وقد كففت 

  يدي ما استطعت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضاء اهللا عز و جل خري 

علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا احلسن بن الصباح ثنا إمساعيل بن عبد أخربنا أبو  - ١٨٠٦١
  سألت جابرا هل غنموا يوم الفتح شيئا قال ال : الكرمي حدثين إبراهيم بن عقيل بن معقل عن أبيه عن وهب قال 

د بن عبد اجلبار ثنا يونس عن بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمح - ١٨٠٦٢
يف قصة أيب قحافة وابنة له من أصغر : إسحاق حدثين حيىي بن عباد عن أبيه عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنها 

ولده كانت تقوده يوم الفتح حىت إذا هبطت به إىل األبطح لقيتها اخليل ويف عنقها طوق هلا من ورق فاقتطعه إنسان 
ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املسجد خرج أبو بكر رضي اهللا عنه حىت جاء بأبيه فذكر من عنقها فلما دخ

احلديث يف إسالمه مث قام أبو بكر رضي اهللا عنه فأخذ بيد أخته فقال أنشدكم باهللا واإلسالم طوق أخيت فواهللا ما 
 إن األمانة اليوم يف الناس لقليل وهذا أجابه أحد مث قال الثانية فما أجابه أحد فقال يا أخية احتسيب طوقك فواهللا

يدل على أهنم مل يغنموا شيئا وأهنا فتحت صلحا إذ لو فتحت عنوة لكانت وما معها غنيمة ولكان أبو بكر رضي اهللا 
  عنه ال يطلب طوقها 

والين ثنا بن حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ إمالء وقراءة ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر اخل - ١٨٠٦٣
وهب أخربين يونس بن يزيد عن بن شهاب أخربين علي بن حسني أن عمرو بن عثمان أخربه عن أسامة بن زيد 

يا رسول اهللا أتنزل يف دارك مبكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وكان عقيل ورث : رضي اهللا عنهما قال 
هنما كانا مسلمني وكان عقيل وطالب كافرين أخرجه البخاري أبا طالب هو وطالب ومل يرثه علي وال جعفر شيئا أل
   ٩٨ومسلم يف الصحيح من حديث بن وهب كما مضى 

  باب ما قسم من الدور واألراضي يف اجلاهلية مث أسلم أهلها عليها

 سألت: أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال  - ١٨٠٦٤
الشافعي عن أهل الدار من أهل احلرب يقسمون الدار وميلك بعضهم على بعض على ذلك القسم ويسلمون مث 

يريد بعضهم أن ينقض ذلك القسم ويقسمه على قسم األموال فقال ليس ذلك له فقلت وما احلجة يف ذلك قال 



ا وسيب بعضهم بعضا وغصب بعضهم االستدالل مبعىن اإلمجاع والسنة فذكر ما ال يؤاخذون به من قتل بعضهم بعض
بعضا مث قال مع أنه أخربنا مالك عن ثور بن زيد الديلي قال بلغين ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أميا دار 

أو أرض قسمت يف اجلاهلية فهي على قسم اجلاهلية وأميا دار أو أرض أدركها اإلسالم مل تقسم فهي على قسم 
  ن نروي فيه حديثا أثبت من هذا بلغين مبثل معناه قال الشيخ ولعله أراد ما اإلسالم قال الشافعي وحن

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن أمحد بن زياد النحوي ثنا حممد بن أمحد بن محيد بن نعيم  - ١٨٠٦٥
نا متتام ثنا موسى بن داود املروزي ثنا موسى بن داود ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ث

ثنا حممد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أيب الشعثاء جابر بن زيد عن بن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى 
كل قسم قسم يف اجلاهلية فهو على ما قسم عليه وكل قسم قسم يف اإلسالم فهو على ما : اهللا عليه و سلم قال 

  قد روي حديث مالك موصوال قسم يف اإلسالم لفظ حديث متتام و

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ حدثين حممد بن املظفر احلافظ ثنا أبو بكر بن أيب داود ثنا أمحد بن حفص  - ١٨٠٦٦
حدثين أيب ثنا إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال قال 

   ٩٩مثل رواية الشافعي رمحه اهللا : ذكره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ف

  باب ترك أخذ املشركني مبا أصابوا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو املقرئ ثنا احلسن بن سفيان ثنا هشام بن عمار وأبو بكر  - ١٨٠٦٧
يف قصة حج النيب صلى :  بن أيب شيبة قاال ثنا حامت بن إمساعيل ثنا جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر رضي اهللا عنه

اهللا عليه و سلم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال يف خطبته أال وإن كل شيء من أمر اجلاهلية موضوع حتت 
قدمي ودماء اجلاهلية موضوعة وأول دم أضعه من دمائنا دم ربيعة بن احلارث يعين بن عبد املطلب وكان مرتضعا يف 

  سلم يف الصحيح بين سعد فقتلته هذيل أخرجه م

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي هو بن بكري ثنا  - ١٨٠٦٨
الليث عن يونس عن بن شهاب أخربين مسلم بن يزيد أحد بين سعد بن بكر بن قيس أنه أخربه أبو شريح اخلزاعي 

أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اهللا عليه و سلم  رضي اهللا عنه وكان من أصحاب رسول اهللا صلى
يوم الفتح لقوا رجال من هذيل كانوا يطلبونه بذحل يف اجلاهلية يف احلرم يؤم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
كر ليبايعه على اإلسالم فقتلوه فلما بلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غضب فسعت بنو بكر إىل أيب ب

وعمر رضي اهللا عنهما يستشفعون هبم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما كان العشي قام رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم يف الناس فأثىن على اهللا مبا هو أهله مث قال أما بعد فإن اهللا عز و جل حرم مكة ومل حيلها للناس أو 

ن هنار مث هي حرام كما حرمها اهللا أول مرة وأن أعدى الناس على اهللا قال ومل حيرمها الناس وإمنا أحلها يل ساعة م
ثالثة رجل قتل فيها ورجل قتل غري قاتله ورجل طلب بذحل اجلاهلية وإين واهللا ألدين هذا الرجل الذي أصبتم قال 

  أبو شريح فوداه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



العباس األصم ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو - ١٨٠٦٩
إسحاق حدثين يزيد بن أيب حبيب عن راشد موىل حبيب عن حبيب بن أيب أوس قال حدثين عمرو بن العاص رضي 

نيب فذكر احلديث يف قصة إسالمه قال مث تقدمت فقلت يا رسول اهللا أبايعك على أن يغفر يل ما تقدم من ذ: اهللا عنه 
  ومل اذكر ما تأخر فقال يل يا عمرو بايع فإن اإلسالم جيب ما كان قبله وإن اهلجرة جتب ما كان قبلها فبايعته 

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أنبا أبو عمر حممد بن عبد الواحد النحوي غالم ثعلب ثنا  - ١٨٠٧٠
منصور واألعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا بن مسعود  بشر بن موسى األسدي ثنا خالد بن حيىي ثنا سفيان عن

يا رسول اهللا أنؤاخذ مبا عملنا يف اجلاهلية قال من أحسن يف اإلسالم مل يؤاخذ مبا : رضي اهللا عنه قال قال رجل 
  عمل يف اجلاهلية ومن أساء يف اإلسالم أخذ باألول واآلخر رواه البخاري يف الصحيح عن خالد بن حيىي 

خربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا عبد اهللا بن أ - ١٨٠٧١
أتى رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا : منري عن األعمش عن شقيق عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال 

سالم مل يؤاخذ مبا عمل يف اجلاهلية ومن أساء أخذ رسول اهللا أنؤاخذ مبا كنا نعمل يف اجلاهلية فقال من أحسن يف اإل
باألول واآلخر رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن منري عن أبيه وإمنا أراد به يف اآلخرة وكأنه جعل 

  اإلميان كفارة ملا مضى من كفره وجعل العمل الصاحل بعد كفارة ملا مضى من ذنوبه سوى كفره 

احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أخربنا أبو  - ١٨٠٧٢
يا رسول اهللا أرأيت أمورا : أنبأ معمر عن الزهري عن عروة بن الزبري عن حكيم بن حزام رضي اهللا عنه قال قلت 

النيب صلى اهللا عليه و سلم أسلمت كنت أحتنث هبا يف اجلاهلية من عتاقة وصلة رحم هل يل فيها من أجر فقال له 
على ما سلف لك من خري رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن راهويه وغريه عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري 

   ١٠٠من وجه آخر عن معمر 

  باب الرجل من املسلمني قد شهد احلرب يقع على اجلارية من السيب قبل القسم

أخربنا اإلمام أبو الفتح أنبأ  - ١٨٠٧٣قبل الشبهة يف أنه ميلك منها شيئا  قال الشافعي أخذ منه عقرها وال حد من
أبو حممد بن أيب شريح أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا داود بن رشيد ثنا حممد بن ربيعة ثنا يزيد بن زياد الدمشقي عن 

ادرؤوا احلدود ما  :الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
استطعتم فإن وجدمت للمسلمني خمرجا فخلوا سبيله فإن اإلمام أن خيطىء يف العفو خري من أن خيطىء يف العقوبة 

وروينا يف ذلك عن عمر بن اخلطاب وعبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنهما وغريمها وأصح الروايات فيه عن 
  بن مسعود من قوله وقد مضى يف كتاب احلدود الصحابة رواية عاصم عن أيب وائل عن عبد اهللا 

وأخربنا أبو بكر االردستاين احلافظ أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد اجلوهري ثنا علي بن  - ١٨٠٧٤
سئل عن : احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن أيب السرية أن بن عمر رضي اهللا عنه 

بني رجلني وقع عليها أحدمها قال هو خائن ليس عليه حد تقوم عليه قيمة وهذا حيتمل أن يريد به تقومي جارية 
  البضع عليه فريجع إىل املهر غري 



أن وكيعا رواه عن إمساعيل عن عمري بن منري وهو اسم أيب السرية فقال سئل بن عمر رضي اهللا عنه  - ١٨٠٧٥
ا أحدمها قال ليس عليه حد يقوم عليه قيمتها ويأخذها أنبأنيه أبو عبد اهللا عن جارية كانت بني رجلني فوقع عليه

فذكره وهذا حيتمل أن يكون فيه إذا محلت منه : إجازة أنبأ أبو الوليد أنبأ أبو زهري أنبأ عبد اهللا بن هاشم عن وكيع 
   ١٠١واهللا أعلم 

   صلى اهللاباب املرأة تسىب مع زوجها قال الشافعي رمحه اهللا سىب رسول اهللا

عليه و سلم سيب أوطاس وسيب بين املصطلق وأسر من رجال هؤالء وهؤالء وقسم السيب فأمر أن ال توطأ حامل 
حىت تضع وال حائل حىت حتيض ومل يسأل عن ذات زوج وال غريها وال هل سيب زوج مع امرأته وال غريه 

نبأ أمحد بن سلمان الفقيه ثنا حممد بن اهليثم ثنا أخربناه أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي أ - ١٨٠٧٦
أصبنا : حممد بن سعيد أنبأ شريك عن قيس بن وهب اجملالد عن أيب الوداك عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال 

سبايا يوم أوطاس فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال توطأ حامل حىت تضع محلها وال غري حامل حىت حتيض 
  حيضة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٨٠٧٧
أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق حدثين يزيد بن أيب حبيب عن أيب مرزوق موىل جتيب عن 

عنه املغرب فافتتح قرية فقام خطيبا فقال إين ال أقول  غزونا مع أيب رويفع األنصاري رضي اهللا: حنش الصنعاين قال 
فيكم إال ما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول فينا يوم خيرب قام فينا عليه السالم فقال ال حيل المرىء 

 واليوم يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يسقي ماءه زرع غريه يعين إتيان احلباىل من الفيء وال حيل المرىء يؤمن باهللا
اآلخر أن يصيب امرأة من السيب ثيبا حىت يستربئها وال حيل المرىء يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يبيع مغنما حىت 

يقسم وال حيل المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يركب دابة من يفء املسلمني حىت إذا أعجفها ردها فيه وال حيل 
وبا من يفء املسلمني حىت إذا أخلقه رده كذا قال يونس بن بكري يوم خيرب المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يلبس ث

وإمنا هو يوم حنني كذلك رواه غريه عن بن إسحاق وكذلك رواه غري بن إسحاق وقال غريه رويفع بن ثابت وهو 
ال يأمر الصحيح قال الشافعي رمحه اهللا ودل ذلك على أن السباء نفسه انقطاع العصمة بني الزوجني وذلك أنه 

واحملصنات من { بوطء ذات زوج بعد حيضة إال وذلك قطع العصمة وقد ذكر بن مسعود أن قول اهللا عز و جل 
ذوات األزواج الآليت ملكتموهن بالسباء قال الشيخ رمحه اهللا وروينا يف كتاب } النساء إال ما ملكت أميانكم 

  النكاح عن بن عباس حنو قول بن مسعود رضي اهللا عنه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم أنبأ أمحد بن سلمة ثنا حممد بن بشار ثنا عبد  - ١٨٠٧٨
أن : األعلى ثنا سعيد عن قتادة عن أيب اخلليل أن أبا علقمة اهلامشي حدثه أن أبا سعيد اخلدري رضي اهللا عنه حدثه 

فأصابوا جيشا من العرب يوم أوطاس فقاتلوهم وهزموهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث سرية يوم حنني 
فأصابوا نساء هلن أزواج وكأن أناسا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم تأمثوا من غشياهنن من أجل أزواجهن 

فهن لكم حالل رواه مسلم يف الصحيح عن } واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم { فأنزل اهللا عز و جل 
  ن بشار حممد ب



مبعناه زاد فيه أي فهن : وأخرجه عن عبيد اهللا القواريري عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أيب عروبة  - ١٨٠٧٩
  هلم حالل إذا انقضت عدهتن 

أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عبيد اهللا بن عمر بن ميسرة ثنا يزيد  - ١٨٠٨٠
   ١٠٢فذكره :  بن زريع ثنا سعيد

  باب وطء السبايا بامللك قبل اخلروج من دار احلرب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس إمساعيل بن عبد اهللا بن حممد بن ميكال أنبأ عبدان األهوازي  - ١٨٠٨١
قبة عن حممد بن ثنا زيد بن احلريش واحلسن بن احلارث قاال ثنا أبو مهام يعين حممد بن الزبرقان عن موسى بن ع

أصبنا سبايا يف سيب بين املصطلق فأردنا أن نستمتع : حيىي بن حبان عن بن حمرييز عن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال 
وأن ال يلدن فسألنا عن ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ال عليكم أن ال تفعلوا فإن اهللا قد كتب من هو 

يف الصحيح عن حممد بن الفرج موىل بين هاشم عن حممد بن الزبرقان قال الشافعي خالق إىل يوم القيامة رواه مسلم 
  رمحه اهللا وعرس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بصفية بالصهباء وهي غري بالد اإلسالم يومئذ 

ن علي أخربناه أبو القاسم زيد بن جعفر بن حممد العلوي بالكوفة من أصل مساعه أنبأ أبو جعفر حممد ب - ١٨٠٨٢
بن دحيم ثنا حممد بن احلسني بن أيب احلنني ثنا سعيد بن منصور ثنا يعقوب بن عبد الرمحن عن عمرو بن أيب عمرو 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أليب طلحة حني أراد اخلروج إىل خيرب : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه 
طلحة مرديف وأنا غالم قد راهقت فكان إذا نزل خدمته فسمعته التمس يل غالما من غلمانكم خيدمين فخرج يب أبو 

كثريا ما يقول اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن والعجز والكسل والبخل واجلنب وضلع الدين وغلبه الرجال فلما 
لما فتح احلصن ذكر له مجال صفية وكانت عروسا وقتل زوجها فاصطفاها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لنفسه ف

كنا بسد الصهباء حلت فبىن هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واختذ حيسا يف نطع صغري وكانت وليمته فرأيت 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيوي هلا بعباءة خلفه وجيلس عند ناقته فيضع ركبته فتجيء صفية فتضع رجلها 

ى اهللا عليه و سلم هذا جبل حيبنا وحنبه فلما أشرف على على ركبته مث تركب فلما بدا لنا أحد قال رسول اهللا صل
املدينة قال اللهم إن إبراهيم حرم مكة اللهم وإين أحرم ما بني البتيها اللهم بارك هلم يف صاعهم ومدهم رواه مسلم 
 يف الصحيح عن سعيد بن منصور وأخرجاه عن قتيبة عن يعقوب قال الشافعي رمحه اهللا وقد غزا رسول اهللا صلى

اهللا عليه و سلم يف غزوة املريسيع بامرأة أو امرأتني من نسائه والغزو بالنساء أوىل لو كان فيه مكروه أن يتوقى قال 
الشيخ رمحه اهللا قد مضت األحاديث يف ذلك يف كتاب القسم ومضت أحاديث يف غزو النيب صلى اهللا عليه و سلم 

   ١٠٣بالنساء يف هذا الكتاب 

  يف دار احلربباب بيع السيب وغريه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد اهللا  - ١٨٠٨٣
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بن موسى أنبأ شيبان عن األعمش عن جماهد عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 



هلية وعن النساء احلباىل أن يوطأن حىت يضعن ما يف بطوهنن وعن كل ذي سلم يوم خيرب عن أكل حلوم احلمر األ
  ناب من السباع وعن بيع اخلمس حىت يقسم وقال يف موضع آخر وعن شرى املغنم حىت يقسم 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا معاذ بن املثىن ثنا إبراهيم بن محزة ثنا  - ١٨٠٨٤
أن النيب صلى اهللا : بن عبد الرمحن عن أبيه عن عبد اهللا بن أيب جنيح عن جماهد عن بن عباس رضي اهللا عنهما  املغرية

عليه و سلم هنى أن يوقع على احلباىل حىت يضعن محلهن وقال زرع غريك وعن بيع املغامن قبل أن تقسم وعن أكل 
سمت جاز بيعها وقد مضت الداللة على جواز قسمتها احلمر اإلنسية وعن كل ذي ناب من السباع دليله أهنا إذا ق

   ١٠٤يف دار احلرب 

  باب التفريق بني املرأة وولدها

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن محدان اجلالب ثنا أبو حامت الرازي ثنا عبد املؤمن بن  - ١٨٠٨٥
يب خالد الداالين عن احلكم عن ميمون بن أيب خالد الرازي ثنا عبد السالم بن حرب عن يزيد بن عبد الرمحن أ

أنه باع جارية وولدها ففرق بينهما فنهاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و : شبيب عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 
  سلم عن ذلك 

 وأخربنا أبو علي الروذباري أنبا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا إسحاق بن - ١٨٠٨٦
مبثل إسناده أنه فرق بني جارية وولدها فنهاه النيب صلى اهللا عليه و سلم : منصور ثنا عبد السالم بن حرب فذكره 

  ورد البيع قال أبو داود ميمون مل يدرك عليا رضي اهللا عنه 

أنبأ  أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا أمحد بن حازم - ١٨٠٨٧
أصبت جارية : عون بن سالم عن أيب مرمي عن احلكم بن عتيبة عن ميمون بن أيب شبيب عن علي رضي اهللا عنه قال 

من السيب معها بن هلا فأردت أن أبيعها وأمسك ابنها فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعهما مجيعا أو 
  أمسكهما مجيعا 

ظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلاف - ١٨٠٨٨
أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم بن أعني املصري ثنا بن وهب أخربين بن أيب ذئب وأنس بن عياض عن 

ألنصاري رضي اهللا عنه أن أبا أسيد ا: جعفر بن حممد عن أبيه قال بن أيب ذئب عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده 
قدم بسيب من البحرين فصفوا فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنظر إليهم فإذا امرأة تبكي فقال ما يبكيك 

قالت بيع ابين يف عبس فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أليب أسيد لتركنب فلتجيئن به كما بعت بالثمن فركب أبو 
  إرسال فهو مرسل حسن شاهد ملا تقدم أسيد فجاء به هذا وإن كان فيه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ١٨٠٨٩
بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين حيىي بن عبد اهللا املعافري عن أيب عبد الرمحن عن أيب أيوب األنصاري رضي اهللا 



من فرق بني والدة وولدها فرق اهللا بينه وبني أحبته يوم : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول عنه أنه قال 
  القيامة وروي ذلك من وجه آخر عن أيب أيوب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي وأبو صادق بن أيب الفوارس قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٨٠٩٠
أبو عتبة ثنا بقية ثنا خالد بن محيد عن العالء بن كثري عن أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه قال  يعقوب إجازة ثنا

  من فرق بني الولد وأمه فرق اهللا بينه وبني أحبته يوم القيامة : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

و العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أب - ١٨٠٩١
أن : بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين بن أيب ذئب عن حسني بن عبد اهللا بن ضمرية عن أبيه عن جده ضمرية 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر بأم ضمرية وهي تبكي فقال ما يبكيك أجائعة أنت أم عارية أنت فقالت يا 
يين وبني ابين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يفرق بني والدة وولدها مث أرسل إىل الذي رسول اهللا فرق ب

  عنده ضمرية فدعاه فابتاعه منه ببكرة 

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو الفضل حممد بن عبد اهللا بن مخريويه أنبأ  - ١٨٠٩٢
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : ن الربيع ثنا عبد اهللا بن املبارك عن أشعث عن الشعيب أمحد بن جندة ثنا احلسن ب

استعمل شرحبيل بن السمط على املدائن وأبوه بالشام فكتب إىل عمر رضي اهللا عنه أنك تأمر أن ال يفرق بني 
  السبايا وبني أوالدهن فإنك قد فرقت بيين وبني أيب فكتب إليه فأحلقه بأبيه 

أمر عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أن يشترى له : وبإسناده حدثنا عبد اهللا عن معمر عن أيوب قال  - ١٨٠٩٣
  رقيق وقال ال يفرق بني الوالد وولده وروي هذا موصوال 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ أخربين يزيد بن اهليثم أن إبراهيم بن أيب الليث حدثهم  - ١٨٠٩٤
هناين عثمان بن عفان : ألشجعي عن سفيان عن أيوب السختياين عن محيد بن هالل عن حكيم بن عقال قال ثنا ا

  رضي اهللا عنه أن أفرق بني الوالد وولده يف البيع 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبا أمحد بن جندة ثنا احلسن بن الربيع ثنا عبد اهللا  - ١٨٠٩٥
ال يفرق بني األمة : ارك عن بن أيب ذئب عمن مسع سامل بن عبد اهللا حيدث عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال بن املب

وولدها يف القسمة تقع فقال له سامل بن عبد اهللا وإن مل يعتدل القسم قال عبد اهللا رضي اهللا عنه وإن مل يعتدل القسم 
١٠٥   

  باب من قال ال يفرق بني األخوين يف البيع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن اجلهم ثنا  - ١٨٠٩٦
عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف أنبأ شعبة عن احلكم بن عتيبة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى أن عليا رضي اهللا عنه قال 

مني أخوين فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أبيع غال: 



عليه و سلم فقال أدركهما فارجتعهما وال تبعهما إال مجيعا وال تفرق بينهما وكذلك رواه حيىي بن أيب طالب وغريه 
  عن عبد الوهاب 

 بن يوسف أنبا أبو ورواه الزعفراين عن عبد الوهاب عن سعيد عن احلكم أخربناه أبو حممد عبد اهللا - ١٨٠٩٧
: سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف ثنا سعيد عن احلكم بن عتيبة 
فذكره بنحوه إال أنه قال عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال أمرين كذا وجدته يف أصل كتايب عن سعيد 

  سعيد عن رجل عن احلكم ورواه أمحد بن حنبل عن عبد الوهاب عن 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبا أبو حممد عبد اهللا بن اخلرساين ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب  - ١٨٠٩٨
ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن رجل عن احلكم عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن علي رضي اهللا عنه عن النيب صلى 

بن اخلرساين وهو الصواب قال الشيخ وهذا أشبه وسائر أصحاب شعبة مل يذكروه عن  حنوه قال: اهللا عليه و سلم 
  شعبة وسائر أصحاب سعيد قد ذكروه عن سعيد هكذا 

أخربناه أبو احلسن علي بن حممد املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد  - ١٨٠٩٩
عن رجل عن احلكم بن عتيبة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن علي رضي  بن أيب بكر ثنا بن سواء عن بن أيب عروبة

  مبثله وقد رواه احلجاج بن أرطاة عن احلكم عن ميمون بن أيب شبيب عن علي رضي اهللا عنه : اهللا عنه فذكره 

سلمة عن  حدثناه أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محاد بن - ١٨١٠٠
احلجاج ح وأخربنا أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا الزعفراين ثنا عفان ثنا محاد أنبأ احلجاج عن 

وهب يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غالمني : احلكم عن ميمون بن أيب شبيب عن علي رضي اهللا عنه قال 
و سلم ما فعل الغالمان قلت بعت أحدمها قال رده كذا رواه أخوين فبعت أحدمها فقال النيب صلى اهللا عليه 

  احلجاج واحلجاج ال حيتج به وحديث أيب خالد الداالين عن احلكم أوىل أن يكون حمفوظا لكثرة شواهده واهللا أعلم 

ن بن يونس أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو علي احلافظ أنبأ عبد اهللا بن حممد بن ناجية ثنا عبد الرمح - ١٨١٠١
بن السراج ثنا أبو بكر بن عياش عن سليمان التيمي عن طليق بن حممد عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال 

  ملعون من فرق كذا قاله أبو بكر بن عياش وقيل عنه عن طلق بن حممد : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مد بن يعقوب ثنا حممد بن علي ثنا عبيد اهللا بن موسى ح وقد أخربنا أبو بكر القاضي ثنا أبو العباس حم - ١٨١٠٢
وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا عبيد 

لعن : قال اهللا بن موسى أنبأ إبراهيم بن إمساعيل عن طليق بن عمران عن أيب بردة عن أيب موسى رضي اهللا عنه 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من فرق بني الوالد وبني ولده وبني األخ وبني أخيه قال الشيخ إبراهيم بن إمساعيل 

بن جممع هذا ال حيتج به وقد قيل عنه عن صاحل بن كيسان عن طليق بن عمران بن حصني عن أيب بردة عن أيب 
  سلم يف الوالد وولده موسى رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و 



حدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب أنبأ أبو داود ثنا شيبان عن جابر  - ١٨١٠٣
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا أيت بالسيب : عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه عن عبد اهللا رضي اهللا عنه 

  ن يفرق بينهم أعطى أهل البيت مجيعا وكره أ

وأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا أبو عوانة وشيبان  - ١٨١٠٤
أتى رسول اهللا صلى اهللا : وقيس كلهم عن جابر عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال 

يت كما هم مجيعا وكره أن يفرق بينهم جابر هذا هو بن يزيد اجلعفي تفرد عليه و سلم بسيب فجعل يعطي أهل الب
  به هبذين اإلسنادين 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا احلسن بن الربيع ثنا عبد اهللا  - ١٨١٠٥
كتب عمر بن اخلطاب رضي اهللا : ن أبيه قال بن املبارك عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الرمحن بن فروخ ع

   ١٠٦عنه أن ال يفرق بني أخوين مملوكني يف البيع 

  باب الوقت الذي جيوز فيه التفريق قال الشافعي رمحه اهللا حني يبلغ الولد

سبع سنني أو مثان سنني وقاس ذلك على وقت التخيري بني األبوين وما روي عن علي رضي اهللا عنه يف ذلك وقال 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو  - ١٨١٠٦ رواية حرملة حىت يبلغ قال الشيخ وقد روي فيه حديث ضعيف يف

حممد عبيد اهللا بن إسحاق اخلرساين العدل ببغداد أنبأ أمحد بن اهليثم العسكري ثنا عبد اهللا بن عمرو بن حسان ثنا 
ثنا نافع بن حممود بن الربيع عن أبيه أنه مسع عبادة بن سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال مسعت مكحوال يقول حد

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يفرق بني األم وولدها فقيل يا رسول اهللا إىل : الصامت رضي اهللا عنه يقول 
  مىت قال حىت يبلغ الغالم وحتيض اجلارية 

اال قال أبو احلسن الدارقطين رمحه اهللا عبد اهللا أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث ق - ١٨١٠٧
   ١٠٧: بن عمرو هذا هو الواقفي وهو ضعيف احلديث رماه علي بن املديين بالكذب ومل يروه عن سعيد غريه 

  باب بيع السيب من أهل الشرك

سىب رسول اهللا صلى :  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس أنبا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا - ١٨١٠٨
اهللا عليه و سلم نساء بين قريظة وذراريهم وباعهم من املشركني فاشترى أبو الشحم اليهودي أهل بيت عجوزا 

وولدها من النيب صلى اهللا عليه و سلم وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبا بقي من السيب أثالثا ثلثا إىل هتامة 
  يق الشام فبيعوا باخليل والسالح واإلبل واملال وثلثا إىل جند وثلثا إىل طر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن  - ١٨١٠٩
مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سعد بن زيد أخا بين عبد األشهل بسبايا : بن إسحاق يف قصة قريظة قال 

ين قريظة إىل جند فابتاع هلم هبم خيال وسالحا قال الشافعي وكذلك النساء البوالغ قد استوهب رسول اهللا صلى ب
  اهللا عليه و سلم جارية بالغة من أصحابه ففدى هبا رجلني 



أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا األسفاطي يعين العباس بن  - ١٨١١٠
خرجنا مع أيب بكر رضي اهللا عنه : فضل ثنا أبو الوليد ثنا عكرمة حدثين إياس بن سلمة بن األكوع عن أبيه قال ال

وأمره علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فغزونا فزارة فلما دنونا من املاء أمرنا أبو بكر رضي اهللا عنه فعرسنا 
شننا الغارة فنزلنا على املاء قال سلمة فنظرت إىل عنق من الناس فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر رضي اهللا عنه ف

فيهم الذرية والنساء فخشيت أن يسبقوين إىل اجلبل فأخذت آثارهم فرميت بسهم بينهم وبني اجلبل فقاموا فجئت 
ن العرب أسوقهم إىل أيب بكر رضي اهللا عنه وفيهم امرأة من بين فزارة عليها قشع من آدم ومعها ابنة هلا من أحس

فنفلين أبو بكر رضي اهللا عنه ابنتها فما كشفت هلا ثوبا حىت قدمت املدينة ومل أكشف هلا ثوبا ولقيين رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم يف السوق فقال يا سلمة هب يل املرأة قلت يا رسول اهللا لقد أعجبتين وما كشفت هلا ثوبا 

عليه و سلم وتركين حىت إذا كان من الغد لقيين رسول اهللا صلى حىت قدمت املدينة فسكت رسول اهللا صلى اهللا 
اهللا عليه و سلم يف السوق فقال يل يا سلمة هب يل املرأة هللا أبوك قلت يا رسول اهللا لقد أعجبتين واهللا ما كشفت 

جه مسلم يف هلا ثوبا وهي لك يا رسول اهللا قال فبعث هبا إىل أهل مكة ففدى هبا رجاال من املسلمني بأيديهم أخر
الصحيح من حديث عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار قال الشافعي رمحه اهللا أرأيت صلة أهل احلرب باملال 

وإطعامهم الطعام أليس بأقوى هلم يف كثري من احلاالت من بيع عبد أو عبدين منهم فقد أذن رسول اهللا صلى اهللا 
  إن أمي أتتين وهي راغبة يف عهد قريش أفأصلها قال نعم  عليه و سلم ألمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما فقالت

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن ثنا أبو العباس هو األصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان  - ١٨١١١
يش أتتين أمي راغبة يف عهد قر: عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما قالت 

فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أصلها قال نعم أخرجاه يف الصحيح كما مضى قال الشافعي رمحه اهللا 
  وأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فكسا ذا قرابة له مشركا مبكة 

نا عبد اهللا بن مسلمة عن مالك عن نافع عن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ث - ١٨١١٢
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه رأى حلة سرياء عند باب املسجد فقال يا رسول اهللا لو : عبد اهللا بن عمر 

اشتريت هذه فلبستها يوم اجلمعة وللوفود إذا قدموا عليك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا يلبس هذه من 
اآلخرة مث جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منها حلل فأعطى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  ال خالق له يف

منها حلة فقال يا رسول اهللا كسوتنيها وقد قلت يف حلة عطارد ما قلت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين مل 
لبخاري يف الصحيح عن القعنيب ورواه أكسكها لتلبسها فكساها عمر رضي اهللا عنه أخا له مشركا مبكة رواه ا

  } ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسريا { مسلم عن حيىي بن حيىي عن مالك قال الشافعي قال اهللا تعاىل 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد الرمحن  - ١٨١١٣
قال } ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسريا { يف قوله : عبة عن عثمان البيت عن احلسن بن زياد عن ش

   ١٠٨كانوا من أهل الشرك 

  باب الولد تبع ألبويه حىت يعرب عنه اللسان



يونس بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبيد اهللا بن املنادي ثنا  - ١٨١١٤
حممد املؤدب ثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن احلسن عن األسود بن سريع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث 

ما : سرية يوم حنني فقاتلوا املشركني فأفضى هبم القتل إىل الذرية فلما جاؤوا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ا كانوا أوالد املشركني قال وهل خياركم إال أوالد املشركني والذي محلكم على قتل الذرية قالوا يا رسول اهللا إمن

نفس حممد بيده ما من نسمة تولد إال على الفطرة حىت يعرب عنها لساهنا قال الشافعي رمحه اهللا يف رواية أيب عبد 
أنفسهم إمنا احلكم  الرمحن عنه هي الفطرة اليت فطر اهللا عليها اخللق فجعلهم ما مل يفصحوا بالقول ال حكم هلم يف

   ١٠٩هلم بآبائهم 

  باب احلميل ال يورث إذا عتق حىت تقوم بنسبه بينه من املسلمني قال النيب

صلى اهللا عليه و سلم لو يعطى الناس بدعواهم الدعى ناس دماء رجال وأمواهلم ولكن اليمني على املدعى عليه 
مد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حم - ١٨١١٥

أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان ال : محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن بن عباس 
  يورث احلميل 

ريح أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كتب إىل ش: قال وأنبأ يزيد أنبا أشعث بن سوار عن الشعيب  - ١٨١١٦
  أن ال يورث احلميل إال ببينة وإن جاءت به يف خرقتها 

وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو العباس ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن جمالد  - ١٨١١٧
  كتب إيل عمر رضي اهللا عنه ال تورث احلميل إال ببينة : عن الشعيب عن شريح قال 

  مثله : سفيان عن بن أجبر عن الشعيب عن شريح قال وحدثنا  - ١٨١١٨

وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو العباس ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ يزيد أنبأ احلجاج بن أرطأة عن بن شهاب  - ١٨١١٩
أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه استشار أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف احلميل فقالوا فيه : الزهري 

  ل عثمان ما نرى أن نورث مال اهللا إال بالبينات فقا

ال يورث احلميل إال : قال وأنبأ احلجاج بن أرطأة عن حبيب بن أيب ثابت أن عثمان رضي اهللا عنه قال  - ١٨١٢٠
   ١١٠ببينة وهذه األسانيد عن عمر وعثمان رضي اهللا عنهما كلها ضعيفة 

  ملبارزة قد بارز يوم بدرباب املبارزة قال الشافعي رمحه اهللا ال بأس با

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين  - ١٨١٢١عبيدة ومحزة وعلي رضي اهللا عنهم بأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم 
أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا عمرو بن زرارة ثنا هشيم عن أيب هاشم عن أيب جملز عن قيس بن 

نزلت يف } هذان خصمان اختصموا يف رهبم { ي اهللا عنه يقسم قسما أن هذه اآلية مسعت أبا ذر رض: عباد قال 



الذين برزوا يوم بدر محزة وعلي وعبيدة بن احلارث رضي اهللا عنهم وعتبة وشيبة ابين ربيعة والوليد بن عتبة رواه 
  مسلم يف الصحيح عن عمرو بن زرارة 

م ورواه الثوري عن أيب هاشم زاد فيه اختصموا يوم ورواه البخاري عن يعقوب الدورقي عن هشي - ١٨١٢٢
بدر وأخربناه أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا أمحد بن حممد بن عبد الكرمي ثنا بندار ثنا عبد الرمحن بن 

  مهدي ثنا سفيان عن أيب هاشم فذكره 

د بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعي - ١٨١٢٣
يف قصة بدر قال فربز عتبة وأخوه وابنه : ثنا شبابة ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن حارثة عن علي رضي اهللا عنه 

الوليد محية فقال من يبارز فخرج من األنصار شببة فقال عتبة ال نريد هؤالء ولكن يبارزنا من بين عمنا من بين عبد 
لب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قم يا علي قم يا محزة قم يا عبيدة بن احلارث فقتل اهللا عز و جل املط

  عتبة وشيبة ابين ربيعة والوليد بن عتبة وجرح عبيدة بن احلارث فقتلنا منهم سبعني وأسرنا سبعني وذكر احلديث 

بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد - ١٨١٢٤
بن إسحاق قال حدثين يزيد بن رومان عن عروة بن الزبري وحدثين الزهري وحممد بن حيىي بن حبان وعاصم بن 

فذكروا قصة بدر وفيها مث خرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن : عمر بن قتادة وعبد اهللا بن أيب بكر وغريهم من علمائنا 
يعة والوليد بن عتبة فدعوا إىل الرباز فخرج إليهم فتية من األنصار ثالثة فقالوا ممن أنتم قالوا رهط من األنصار رب

قالوا ما بنا إليكم حاجة مث نادى مناديهم يا حممد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
قاموا ودنوا منهم قالوا ممن أنتم قال محزة أنا محزة بن عبد املطلب وقال سلم قم يا محزة قم يا علي قم يا عبيدة فلما 

علي أنا علي بن أيب طالب وقال عبيدة أنا عبيدة بن احلارث فقالوا نعم أكفاء كرام فبارز عبيدة عتبة فاختلفا 
كرا على عتبة فذففا ضربتني كالمها أثبت صاحبه وبارز محزة شيبة فقتله مكانه وبارز علي الوليد فقتله مكانه مث 

عليه واحتمال صاحبهما فحازوه إىل الرحل قال الشافعي رمحه اهللا وبارز حممد بن مسلمة مرحبا يوم خيرب بأمر النيب 
  صلى اهللا عليه و سلم وبارز يومئذ الزبري بن العوام رضي اهللا عنه ياسرا 

وب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعق - ١٨١٢٥
خرج مرحب : عن بن إسحاق حدثين عبد اهللا بن سهل أحد بين حارثة عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال 

اليهودي من حصن خيرب وقد مجع سالحه وهو يرجتز ويقول من يبارز فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من 
لمة أنا له يا رسول اهللا أنا واهللا املوتور الثائر قتلوا أخي باألمس قال قم إليه اللهم أعنه عليه هلذا فقال حممد بن مس

فذكر احلديث يف كيفية قتاهلما قال وضربه حممد بن مسلمة حىت قتله قال بن إسحاق خرج ياسر فربز له الزبري 
ول اهللا يقتل ابين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه رضي اهللا عنه فقالت صفية رضي اهللا عنها ملا خرج إليه الزبري يا رس

و سلم بل ابنك يقتله إن شاء اهللا فخرج الزبري وهو يرجتز مث التقيا فقتله الزبري قال وكان ذكر أن عليا رضي اهللا 
  عنه هو قتل ياسرا كذا يف هذه الرواية أن حممد بن مسلمة هو قتل مرحبا 

افظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن حيىي ثنا عبد وقد أخربنا أبو عبد اهللا احل - ١٨١٢٦
قدمنا : الصمد بن عبد الوارث بن سعيد ثنا عكرمة بن عمار حدثين إياس بن سلمة بن األكوع قال حدثين أيب قال 



ه و سلم إىل علي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث بطوله قال فأرسل رسول اهللا صلى اهللا علي
رضي اهللا عنه يدعوه وهو أرمد فقال ألعطني الراية اليوم رجال حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله قال فجئت به 

  أقوده قال فبصق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف عينيه فربأ فأعطاه الراية قال فربز مرحب وهو يقول 
  ) بطل جمرب  شاكي السالح... قد علمت خيرب أين مرحب ( 
  قال فربز له علي رضي اهللا عنه هو يقول ) إذا احلروب أقبلت تلهب ( 
  ) كليث غابات كريه املنظره ... أنا الذي مستين أمي حيدره ( 
فضرب مرحبا ففلق رأسه فقتله وكان الفتح أخرجه مسلم يف الصحيح من وجه ) أوفيهم بالصاع كيل السندره ( 

  آخر عن عكرمة بن عمار 

أخربنا أبو احلسني بن بشران وأبو عبد اهللا احلسني بن احلسن الغضائري ببغداد قاال أنبأ أبو جعفر حممد  - ١٨١٢٧
بن عمرو الرزاز ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن املسيب بن مسلم األزدي ثنا عبد اهللا بن بريدة عن 

ول علي رضي اهللا عنه مبعناه إال أنه قال أكيلهم بالصاع فذكر القصة يف خيرب وذكر خروج مرحب ورجزه وق: أبيه 
كيل السندره قال فاختلفا ضربتني فبدره علي رضي اهللا عنه فضربه فقد احلجر واملغفر ورأسه ووقع يف األضراس 

  وأخذ املدينة 

اب العكلي ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر حيىي بن جعفر بن أيب طالب أنبأ زيد بن احلب - ١٨١٢٨
فذكر بعض القصة قال مث دعا باللواء فدعا : احلسني بن واقد عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال ملا كان يوم خيرب 

عليا رضي اهللا عنه وهو يشتكي عينيه فمسحهما مث دفع إليه اللواء ففتح له فسمعت عبد اهللا بن بريدة يقول حدثين 
  أيب أنه كان صاحب مرحب 

خربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ أنبأ الساجي وبدر بن اهليثم القاضي قاال ثنا عبد أ - ١٨١٢٩
جئت النيب صلى اهللا : اهللا بن حسني األشقر ثنا أيب عن أيب قابوس عن أبيه عن جده عن علي رضي اهللا عنه قال 

ن حسن األشقر مبعناه قال الشافعي رمحه اهللا عليه و سلم برأس مرحب ورواه صاحل بن أمحد عن أبيه عن حسني ب
  بارز يوم اخلندق علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عمرو بن عبد ود 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن  - ١٨١٣٠
ود فنادي من يبارز فقام علي رضي اهللا عنه وهو مقنع يف  خرج يعين يوم اخلندق عمرو بن عبد: بن إسحاق قال 

احلديد فقال أنا هلا يا نيب اهللا فقال إنه عمرو أجلس ونادى عمرو اال رجل وهو يؤنبهم ويقول أين جنتكم اليت 
مث تزعمون إنه من قتل منكم دخلها أفال يربز إيل رجل فقام علي رضي اهللا عنه فقال أنا يا رسول اهللا فقال اجلس 
نادى الثالثة وذكر شعرا فقام علي فقال يا رسول اهللا أنا فقال أنه عمرو قال وإن كان عمرو فأذن له رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم فمشى إليه حىت أتاه وذكر شعرا فقال له عمرو من أنت قال أنا علي قال بن عبد مناف فقال 
ك من هو أسن منك فإين أكره أن أهريق دمك فقال علي أنا علي بن أيب طالب فقال غريك يا بن أخي من أعمام

رضي اهللا عنه لكين واهللا ما أكره أن أهريق دمك فغضب فنزل وسل سيفه كأنه شعلة نار مث أقبل حنو علي رضي اهللا 
عنه مغضبا واستقبله علي رضي اهللا عنه بدرقته فضربه عمرو يف الدرقة فقدها وأثبت فيها السيف وأصاب رأسه 



ربه علي رضي اهللا عنه على حبل العاتق فسقط وثار العجاج ومسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فشجه وض
   ١١١التكبري فعرف أن عليا رضي اهللا عنه قد قتله 

  باب ما جاء يف نقل الرؤوس

احلسن بن  أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل حممد بن عبد اهللا بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا - ١٨١٣١
الربيع ثنا عبد اهللا بن املبارك عن سعيد بن يزيد عن أيب شجاع عن يزيد بن أيب حبيب عن علي بن رباح عن عقبة 

أن عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة بعثا عقبة بريدا إىل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه برأس : بن عامر اجلهين 
اهللا عنه أنكر ذلك فقال له عقبة يا خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه  يناق بطريق الشام فلما قدم على أيب بكر رضي

  و سلم فإهنم يصنعون ذلك بنا قال أفاستنان بفارس والروم ال حيمل إيل رأس فإمنا يكفي الكتاب واخلرب 

بن يزيد  وأخربنا أبو نصر أنبأ أبو الفضل أنبأ أمحد ثنا احلسن ثنا عبد اهللا عن بن هليعة حدثين احلارث - ١٨١٣٢
هاجرنا على عهد أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه فبينا حنن : عن علي بن رباح قال مسعت معاوية بن خديج يقول 

عنده إذ طلع املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال إنه قدم علينا برأس يناق البطريق ومل تكن لنا به حاجة إمنا هذه سنة 
  العجم 

أن أبا بكر الصديق رضي : ن املبارك عن معمر عن عبد الكرمي اجلزري أنه حدثه قال وحدثنا عبد اهللا ب - ١٨١٣٣
اهللا عنه أيت برأس فقال بغيتم قال وحدثنا عبد اهللا عن معمر حدثين صاحب لنا عن الزهري قال مل حيمل إىل النيب 

رأس فكره ذلك قال وأول  صلى اهللا عليه و سلم رأس إىل املدينة قط وال يوم بدر ومحل إىل أيب بكر رضي اهللا عنه
  من محلت إليه الرؤوس عبد اهللا بن الزبري 

قال الشيخ والذي روى أبو داود يف املراسيل عن عبد اهللا بن اجلراح عن محاد بن أسامة عن بشري بن  - ١٨١٣٤
ىن فجاءه لقي النيب صلى اهللا عليه و سلم العدو فقال من جاء برأس فله على اهللا ما مت: عقبة عن أيب نضرة قال 

رجالن برأس فاختصما فيه فقضى به ألحدمها أخربناه أبو بكر بن حممد أنبأ أبو احلسني الفسوي ثنا أبو علي 
اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره فهذا حديث منقطع وفيه إن ثبت حتريض على قتل العدو وليس فيه نقل الرأس من بالد 

   ١١٢الشرك إىل بالد اإلسالم 

  ركباب ال تباع جيفة مش

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - ١٨١٣٥
أن : ثنا حممد بن كثري العبدي أنبأ سفيان عن بن أيب ليلى عن احلكم عن مقسم عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

شتروه فنهاهم النيب صلى اهللا عليه و سلم أن املسلمني أصابوا رجال من عظماء املشركني فقتلوه فسألوهم أن ي
  يبيعوا جيفة مشرك 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا إسحاق بن احلسن  - ١٨١٣٦
أن رجال من : احلريب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أنبأ حجاج عن احلكم عن مقسم عن بن عباس رضي اهللا عنهما 



املشركني قتل يوم األحزاب فبعث املشركون إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ابعث إلينا جبسده ونعطيك 
   ١١٣اثين عشر ألفا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال خري يف جسده وال يف مثنه 

  باب السواد

ربيع بن سليمان قال قال الشافعي رمحه اهللا أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ ال - ١٨١٣٧
وال أعرف ما أقول يف أرض السواد إال ظنا مقرونا إىل علم وذلك أين وجدت أصح حديث يرويه الكوفيون عندهم 

يف السواد ليس فيه بيان ووجدت أحاديث من أحاديثهم ختالفه منها أهنم يقولون السواد صلح ويقولون السواد 
  : سواد صلح وبعضه عنوة عنوة ويقولون بعض ال

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو  - ١٨١٣٨
السواد منه صلح ومنه عنوة فما كان منه عنوة فهو للمسلمني وما كان منه : زبيد عن أشعث عن بن سريين قال 

  صلح فلهم أمواهلم 

سناده قال حيىي عن احلسن بن صاحل عن منصور عن عبيد أيب احلسن املزين عن عبد اهللا بن معقل وبإ - ١٨١٣٩
ال تباع أرض دون اجلبل إال أرض بين صلوبا وأرض احلرية فإن هلم عهدا قال احلسن بن صاحل كنا نسمع أن : قال 

  ما دون اجلبل مما وراءه صلح 

ج عن احلكم عن بن معقل قال ليس ألهل السواد عهد إال أرض قال وحدثنا حيىي ثنا شريك عن احلجا - ١٨١٤٠
إن أهل بانقيا كانوا دلوا جرير بن عبد اهللا على خماضة وأهل أليس كانوا أنزلوا : احلرية وأليس وبانقيا قال شريك 

  أبا عبيدة ودلوه على شيء قال حيىي أظنه يعين عورة للعدو 

صاحل خالد بن الوليد أهل احلرية : عن أشعث عن الشعيب قال قال وحدثنا حيىي ثنا حسن بن صاحل  - ١٨١٤١
وأهل عني التمر قال وكتب بذلك إىل أيب بكر رضي اهللا عنه فأجازه قال حيىي قلت للحسن بن صاحل فأهل عني 

  التمر مثل أهل احلرية إمنا هو شيء عليهم وليس على أرضهم شيء قال نعم 

انتهينا إىل أهل احلرية فصاحلناهم : عن األسود بن قيس عن أبيه قال حدثنا حيىي ثنا احلسن بن صاحل  - ١٨١٤٢
على ألف درهم ورحل قال قلت أليب ما صنعتم بذلك الرحل قال صاحب لنا مل يكن له رحل كذا يف كتايب ألف 

  درهم وقال غريه سبعني ألف درهم 

صون أن يشتروا من أرض احلرية كانوا يرخ: حدثنا حيىي ثنا عبد الرحيم عن أشعث عن احلكم قال  - ١٨١٤٣
  من أجل أهنم صلح 

أهل احلرية إمنا صوحلوا على ما مل يقتسموه : حدثنا حيىي عن حسن بن صاحل عن جمالد بن سعيد قال  - ١٨١٤٤
  بينهم وليس على رؤوس الرجال شيء 



  ل عقد ألهل األنبار عهد أو قا: حدثنا حيىي ثنا حسن بن صاحل عن جابر عن الشعيب قال  - ١٨١٤٥

  ليس ألهل السواد عهد إمنا نزلوا على حكم : حدثنا حيىي ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال  - ١٨١٤٦

قال وحدثنا الصلت بن عبد الرمحن الزبيدي عن حممد بن قيس األسدي عن الشعيب أنه سئل يف زمن  - ١٨١٤٧
  فلما رضي منهم باخلراج صار هلم العهد أهل السواد أهلم عهد قال مل يكن هلم عهد : عمر بن عبد العزيز عن 

حدثنا حيىي ثنا حسن بن صاحل عن بن أيب ليلى قال ورد إليهم عمر بن اخلطاب أرضهم وصاحلهم على  - ١٨١٤٨
  : اخلراج 

أخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا احلسن ثنا حيىي ثنا بن املبارك عن بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب  - ١٨١٤٩
ب عمر إىل سعد رضي اهللا عنهما حني افتتح العراق أما بعد فقد بلغين كتابك تذكر أن الناس سألوك أن كت: قال 

تقسم بينهم مغامنهم وما أفاء اهللا عليهم فإذا جاءك كتايب هذا فانظر ما أجلب الناس عليك إىل العسكر من كراع أو 
لعماهلا فيكون ذلك يف أعطيات املسلمني فإنك إن مال فاقسمه بني من حضر من املسلمني واترك األرضني واألهنار 

  قسمتها بني من حضر مل يكن ملن بقي بعدهم شيء 

أنه أراد أن : حدثنا حيىي ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر رضي اهللا عنه  - ١٨١٥٠
ثالثة من الفالحني يعين العلوج  يقسم أهل السواد بني املسلمني وأمر هبم ان حيصوا فوجدوا الرجل املسلم يصيبه

فشاور أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك فقال علي رضي اهللا عنه دعهم يكونون مادة للمسلمني فبعث 
  عثمان بن حنيف فوضع عليهم مثانية وأربعني وأربعة وعشرين واثين عشر 

يد بن عبد اهللا بن معقل حدثين عبد امللك بن أيب حدثنا حيىي ثنا عبد اهللا بن املبارك عن عبد اهللا بن الول - ١٨١٥١
أصفى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه من هذا السواد عشرة أصناف أصفى أرض من قتل يف : حرة عن أبيه قال 

احلرب ومن هرب من املسلمني يعين إليهم وكل أرض لكسرى وكل أرض كانت ألحد من أهله وكل مغيض ماء 
عا قال وكان خراج من أصفى سبعة آالف ألف فلما كانت اجلماجم أحرق الناس وكل دير بريد قال ونسيت أرب

  الديوان وأخذ كل قوم ما يليهم 

أصفى حذيفة أرض كسرى وأرض : حدثنا حيىي ثنا قيس بن الربيع عن رجل من بين أسد عن أبيه قال  - ١٨١٥٢
  املاء  آل كسرى ومن كان كسرى أصفى أرضه وأرض من قتل ومن هرب واآلجام ومغيض

دخلنا على علي بن أيب : حدثنا حيىي ثنا قيس بن الربيع عن حبيب بن أيب ثابت عن ثعلبة احلماين قال  - ١٨١٥٣
  طالب رضي اهللا عنه بالرحبة فقال لوال أن يضرب بعضكم وجوه بعض لقسمت السواد بينكم 

لبة بن يزيد احلماين عن علي رضي حدثنا حيىي ثنا عمرو بن أيب املقدام عن حبيب بن أيب ثابت عن ثع - ١٨١٥٤
  حنوه : اهللا عنه 



لقد : حدثنا حيىي عن قران األسدي عن أيب سنان الشيباين عن عبيدة عن علي رضي اهللا عنه قال  - ١٨١٥٥
  مهمت أن أقسم السواد ينزل أحدكم القرية فيقول قرييت لتكفوين أو قال لتدعوين أو ألقسمنه 

بو العباس أنبا الربيع قال قال الشافعي ويقولون إن جرير بن عبد اهللا البجلي أخربنا أبو سعيد ثنا أ - ١٨١٥٦
  : وهذا أثبت حديث عندهم فيه 

كانت جبيلة : أخربناه الثقة عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن جرير بن عبد اهللا قال  - ١٨١٥٧
نني انا شككت مث قدمت على عمر بن اخلطاب رضي اهللا ربع الناس فقسم هلم ربع السواد فاستغلوه ثالثا أو أربع س

عنه ومعي فالنة بنت فالن امرأة منهم قد مساها ال حيضرين ذكر امسها فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه لوال أين 
قاسم مسؤول لتركتكم على ما قسم لكم ولكن أرى أن تردوا على الناس قال الشافعي فكان يف حديثه وعاضين 

يه نيفا ومثانني وكان يف حديثه فقالت فالنة شهد أيب القادسية وثبت سهمه وال أسلمه حىت تعطيين كذا من حقي ف
وتعطيين كذا فأعطاها إياه ورواه سفيان بن عيينة عن إمساعيل فذكر قصة جرير ورواه هشيم عن إمساعيل فذكرها 

حىت حتملين على ناقة ذلول وعليها قطيفة وذكر قصة املرأة وذكر أهنا أم كرز وذكر أهنا قالت وإين لست أسلم 
  محراء ومتأل كفي ذهبا ففعل ذلك وكانت الدنانري حنوا من مثانني دينارا 

أخربناه أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو الفضل حممد بن عبد اهللا بن مخريويه أنبأ أمحد بن  - ١٨١٥٨
ملا وفد جرير : بارك عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال جندة ثنا احلسن بن الربيع ثنا عبد اهللا بن امل

بن عبد اهللا إىل عمر وعمار بن ياسر وناس من املسلمني فقال عمر رضي اهللا عنه جلرير يا جرير واهللا لو ما أين قاسم 
د لبجيلة فأخذوا مسؤول لكنتم على ما قسم لكم ولكين أرى أن أرده على املسلمني فرده وكان جعل ربع السوا

  اخلراج ثالث سنني فرده وأعطاه مثانني دينارا 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن  - ١٨١٥٩
ة فأعطانا عمر كنا ربع الناس يوم القادسي: آدم ثنا بن أيب زائدة عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال 

رضي اهللا عنه ربع السواد فأخذناه ثالث سنني مث وفد جرير إىل عمر رضي اهللا عنه بعد ذلك فقال أما واهللا لوال أين 
  قاسم مسؤول لكنتم على ما قسم لكم فأرى أن ترده على املسلمني ففعل وأجازه بثمانني دينارا 

ثنا حيىي ثنا عبد السالم بن حرب عن إمساعيل بن أيب خالد  وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا احلسن - ١٨١٦٠
أعطى عمر رضي اهللا عنه جريرا وقومه ربع السواد فأخذه سنتني أو ثالثا مث أن جريرا : عن قيس بن أيب حازم قال 

ا وفد إىل عمر مع عمار رضي اهللا عنهم فقال له عمر رضي اهللا عنه يا جرير لوال أين قاسم مسؤول لكنتم على م
  كنتم عليه ولكن أرى أن ترده على املسلمني فرده عليهم وأعطاه عمر رضي اهللا عنه مثانني دينارا 

وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا احلسن ثنا حيىي ثنا بن املبارك عن محاد بن سلمة عن داود بن أيب  - ١٨١٦١
 العراق ولك الربع أو الثلث بعد اخلمس من هل لك أن تأيت: هند عن الشعيب قال قال عمر رضي اهللا عنه جلرير 

كل أرض وشيء هذا منقطع والذي قبله موصول وليس يف اآلثار اليت رويناها ومل نردها يف سواد العراق أصح منه 
كما قال الشافعي رمحه اهللا أخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال قال الشافعي ويف هذا احلديث داللة إذ 



ريرا البجلي عوضا من سهمه واملرأة عوضا من سهم أبيها أنه استطاب أنفس الذين أوجفوا عليه فتركوا أعطى ج
حقوقهم منه فجعله وقفا للمسلمني وهذا حالل لإلمام لو افتتح اليوم أرض عنوة فأحصى من افتتحها وطابوا أنفسا 

اس ويوىف أهل اخلمس حقهم إال أن يدع عن حقوقهم منها أن جيعلها اإلمام وقفا وحقوقهم منها األربعة األمخ
البالغون منهم حقوقهم فيكون ذلك له واحلكم يف األرض كاحلكم يف املال وقد سىب النيب صلى اهللا عليه و سلم 
هوازن وقسم أربعة األمخاس بني املوجفني مث جاءته وفود هوازن مسلمني فسألوه أن مين عليهم بأن يرد عليهم ما 

 األموال والسيب فقالوا خريتنا بني أحسابنا وأموالنا فنختار أحسابنا فترك هلم رسول اهللا صلى أخذ منهم فخريهم بني
اهللا عليه و سلم حقه وحق أهل بيته ومسع بذلك املهاجرون فتركوا له حقوقهم ومسع بذلك األنصار فتركوا له 

واحد مث قال ائتوين بطيب أنفس  حقوقهم وبقي قوم من املهاجرين اآلخرين والفتحيني فأمر فعرف على كل عشرة
من بقي فمن كره فله علي كذا وكذا من اإلبل إىل وقت ذكره فجاؤوا بطيب أنفسهم إال األقرع بن حابس وعيينة 
بن بدر فإهنما أبيا ليعريا هوازن فلم يكرههما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على ذلك حىت كانا مها تركا بعد أن 

م هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حق من طاب نفسه عن حقه وقال الشافعي وهذا خدع عيينة عن حقه وسل
أوىل األمور بعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عندنا يف السواد وفتوحه أن كانت عنوة وهذا الذي ذكره الشافعي من 

   أمر هوازن قد مضى يف حديث املسور بن خمرمة ويف رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

أخربنا أبو منصور أمحد بن علي الدامغاين ببيهق أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ أبو أمحد هارون بن يوسف  - ١٨١٦٢
القطيعي ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان عن بن أيب خالد عن قيس عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه قال النيب صلى اهللا 

ستفتحوهنا فقام رجل فقال يا رسول اهللا هب يل ابنة بقيلة  مثلت يل احلرية كأنياب الكالب وإنكم: عليه و سلم 
قال هي لك فأعطوه إياها فجاء أبوها فقال أتبيعها قال نعم قال بكم قال احكم ما شئت قال ألف درهم قال قد 

 أخذهتا قالوا له لو قلت ثالثني ألف ألخذها قال وهل عدد أكثر من ألف تفرد به بن أيب عمر عن سفيان هكذا وقال
غريه عنه عن علي بن زيد بن جدعان واملشهور هذا احلديث عن خرمي بن أوس وهو الذي جعل له رسول اهللا صلى 

   ١١٤اهللا عليه و سلم هذه املرأة وقد روينا يف كتاب دالئل النبوة يف آخر غزوة تبوك 

  باب قدر اخلراج الذي وضع على السواد

ان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن عبيد اهللا النرسي ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبد - ١٨١٦٣
ملا بعث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عمار بن ياسر : روح ثنا بن أيب عروبة عن قتادة عن الحق بن محيد قال 

يوش وعبد اهللا بن مسعود وعثمان بن حنيف رضي اهللا عنهم إىل الكوفة وبعث عمار بن ياسر على الصالة وعلى اجل
وبعث بن مسعود على القضاء وعلى بيت املال وبعث عثمان بن حنيف على مساحة األرض وجعل بينهم كل يوم 

شاة شطرها وسواقطها لعمار بن ياسر والنصف بني هذين مث قال أنزلتكم وإياي من هذا املال كمنزلة وايل مال 
ما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إال كان اليتيم من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقريا فليأكل باملعروف و

ذلك سريعا يف خراهبا قال فوضع عثمان بن حنيف على جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب النخل أظنه قال 
مثانية وعلى جريب القصب ستة دراهم وعلى جريب الرب أربعة دراهم وعلى جريب الشعري درمهني وعلى رؤوسهم 

سنة وعطل من ذلك من النساء والصبيان وفيما خيتلف به من جتاراهتم نصف  عن كل رجل أربعة وعشرين كل
العشر قال مث كتب بذلك إىل عمر رضي اهللا عنه فأجاز ذلك ورضي به وقيل لعمر رضي اهللا عنه كيف نأخذ من 



قال فكذلك  جتار احلرب إذا قدموا علينا فقال عمر رضي اهللا عنه كيف يأخذون منكم إذا أتيتم بالدهم قالوا العشر
خذوا منهم ورواه يزيد بن زريع عن سعيد بن أيب عروبة وقال وعلى جريب النخل مثانية وعلى جريب القصب ستة 

  مل يشك 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا وكيع  - ١٨١٦٤
خلطاب رضي اهللا عنه بعث عثمان بن حنيف فمسح السواد فوضع على أن عمر بن ا: عن بن أيب ليلى عن احلكم 

كل جريب عامر أو غامر حيث يناله املاء قفيزا أو درمها قال وكيع يعين احلنطة والشعري وضع على كل جريب 
  الكرم عشرة دراهم وعلى جريب الرطاب مخسة دراهم 

عن رجل عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال وحدثنا وكيع عن علي بن صاحل عن أبان بن تغلب  - ١٨١٦٥
  أنه وضع على النخل على الدفلتني درمها وعلى الفارسية درمها : 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو  - ١٨١٦٦
آدم ثنا زهري بن معاوية عن سهيل بن أيب صاحل عن العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن 

منعت العراق درمهها وقفيزها ومنعت : أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
الشام مديها ودينارها ومنعت مصر إردهبا ودينارها وعدمت من حيث بدأمت وعدمت من حيث بدأمت وعدمت من حيث 

د على ذلك حلم أيب هريرة ودمه قال حيىي يريد من هذا احلديث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكر بدأمت شه
القفيز والدرهم قبل أن يضعه عمر رضي اهللا عنه على األرض رواه مسلم يف الصحيح عن عبيد بن يعيش وإسحاق 

   ١١٥بن راهويه عن حيىي بن آدم 

  ن مل يرهاباب من رأى قسمة األراضي املغنومة وم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٨١٦٧
حممد بن إسحاق أنبا معاوية بن عمرو عن أيب إسحاق الفزاري عن مالك بن أنس قال حدثين ثور قال حدثين سامل 

افتتحنا خيرب فلم نغنم ذهبا وال فضة إمنا غنمنا اإلبل والبقر : يقول موىل بن مطيع أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه 
واملتاع واحلوائط مث انصرفنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل وادي القرى ومعه عبد له يقال له مدعم وهبه 

ىت أصاب ذلك له أحد بين الضباب فبينما هو حيط رحل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ جاءه سهم عائر ح
العبد فقال الناس هنيئا له الشهادة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والذي نفسي بيده إن الشملة اليت أصاهبا 

يوم خيرب من املغامن مل يصبها املقاسم لتشتعل عليه نارا فجاء رجل حني مسع ذلك من النيب صلى اهللا عليه و سلم 
أصبته فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شراك أو شراكان من نار  بشراك أو بشراكني فقال هذا شيء كنت

  رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد عن معاوية بن عمرو 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - ١٨١٦٨
ن سلمة أنبأ عبيد اهللا بن عمر فيما حيسب أبو سلمة عن نافع عن بن عمر رضي ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا محاد ب

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاتل أهل خيرب حىت اجلأهم إىل قصرهم فغلب على األرض والزرع : اهللا عنهما 



الصفراء والبيضاء  والنخل فصاحلوه على أن جيلو منها وهلم ما محلت ركاهبم ولرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
وخيرجون منها واشترط عليهم أن ال يكتموا وال يغيبوا شيئا فإن فعلوا فال ذمة هلم وال عهد فغيبوا مسكا فيه مال 
وحلي حليي بن أخطب كان احتمله معه إىل خيرب حني أجليت النضري فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعم 

لنضري فقال أذهبته النفقات واحلروب فقال العهد قريب واملال أكثر من حيي ما فعل مسك حيي الذي جاء به من ا
ذلك فدفعه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل الزبري فمسه بعذاب وقد كان حيي قبل ذلك دخل خربة فقال قد 

ه و سلم ابين رأيت حييا يطوف يف خربة ههنا فذهبوا وطافوا فوجدوا املسك يف اخلربة فقتل رسول اهللا صلى اهللا علي
حقيق وأحدمها زوج صفية بنت حيي بن أخطب وسىب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نساءهم وذراريهم وقسم 
أمواهلم بالنكث الذي نكثوا وأراد أن جيليهم منها فقالوا يا حممد دعنا نكون يف هذه األرض نصلحها ونقوم عليها 

صحابه غلمان يقومون عليها وكانوا ال يفرغون أن يقوموا عليها ومل يكن لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال أل
فأعطاهم خيرب على أن هلم الشطر من كل زرع وخنل وشيء ما بدا لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان عبد اهللا 

 بن رواحة يأتيهم كل عام فيخرصها عليهم مث يضمنهم الشطر فشكوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شدة
خرصه وأرادوا أن يرشوه قال يا أعداء اهللا تطعموين السحت واهللا لقد جئتكم من عند أحب الناس إيل وألنتم 

أبغض إيل من عدتكم من القردة واخلنازير وال حيملين بغضي إياكم وحيب إياه على أن ال أعدل بينكم فقالوا هبذا 
و سلم بعني صفية خضرة فقال يا صفية ما هذه قامت السماوات واألرض قال ورأى رسول اهللا صلى اهللا عليه 

اخلضرة فقالت كان رأسي يف حجر بن حقيق وأنا نائمة فرأيت كأن قمرا وقع يف حجري فأخربته بذلك فلطمين 
وقال متنني ملك يثرب قالت وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أبغض الناس إيل قتل زوجي وأيب فما زال 

باك ألب علي العرب وفعل وفعل حىت ذهب ذلك من نفسي وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه يعتذر إيل ويقول إن أ
و سلم يعطي كل امرأة من نسائه مثانني وسقا من متر كل عام وعشرين وسقا من شعري فلما كان زمن عمر بن 

خلطاب رضي اهللا اخلطاب رضي اهللا عنه غشوا املسلمني وألقوا بن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه فقال عمر بن ا
عنه من كان له سهم من خيرب فليحضر حىت نقسمها بينهم فقسمها بينهم فقال رئيسهم ال خترجنا دعنا نكون فيها 
كما أقرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأبو بكر رضي اهللا عنه فقال عمر رضي اهللا عنه لرئيسهم أتراه سقط 

يف بك إذا رقصت بك راحلتك حنو الشام يوما مث يوما مث يوما عين قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ك
  وقسمها عمر رضي اهللا عنه بني من كان شهد خيرب من أهل احلديبية 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس هو األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا  - ١٨١٦٩
: ن يسار أنه مسع نفرا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالوا أبو شهاب عن حيىي بن سعيد عن بشري ب

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني ظهر على خيرب فقسمها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على ستة وثالثني 
وعزل سهما مجع كل سهم مائة سهم فكان النصف سهاما للمسلمني وسهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

النصف ملا ينوبه من األمور والنوائب قال الشيخ وهذا ألنه افتتح بعض خيرب عنوة وبعضها صلحا فما قسم بينهم 
  هو ما افتتحه عنوة وما تركه لنوائبه هو ما أفاء اهللا على رسوله مل يوجف عليه خبيل وال ركاب 

داود ثنا حممد بن حيىي بن فارس ثنا عبد اهللا بن  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو - ١٨١٧٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم افتتح : حممد عن جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن املسيب أخربه 

  بعض خيرب عنوة 



أيب ثنا عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين  - ١٨١٧١
لوال آخر املسلمني ما افتتحت : الرمحن بن مهدي عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي اهللا عنه قال 

قرية إال قسمتها كما قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرب رواه البخاري يف الصحيح عن صدقة عن عبد 
  الرمحن بن مهدي 

 إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن وأخربنا أبو زكريا بن أيب - ١٨١٧٢
يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أنبأ هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال مسعت 

ة إال قسمتها كما قسم لوال أين أترك الناس ببانا ال شيء هلم ما فتحت قري: عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرب قال الشيخ وهذا عندنا واهللا أعلم على أنه كان يستطيب قلوهبم مث يقفها 

  للمسلمني نظرا هلم 

وقد أخربنا أبو نصر بن قتادة ثنا أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا احلسن بن الربيع ثنا عبد  - ١٨١٧٣
أصاب الناس فتح بالشام فيهم بالل وأظنه : املبارك عن جرير بن حازم قال مسعت نافعا موىل بن عمر يقول  اهللا بن

ذكر معاذ بن جبل رضي اهللا عنهما فكتبوا إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن هذا الفيء الذي أصبنا لك مخسه 
سلم خبيرب فكتب عمر رضي اهللا عنه انه ليس على  ولنا ما بقي ليس ألحد منه شيء كما صنع النيب صلى اهللا عليه و

ما قلتم ولكين أقفها للمسلمني فراجعوه الكتاب وراجعهم يأبون ويأىب فلما أبوا قام عمر رضي اهللا عنه فدعا عليهم 
فقال اللهم اكفين بالال وأصحاب بالل قال فما حال احلول عليهم حىت ما توا مجيعا قال الشيخ رمحه اهللا قوله رضي 

اهللا عنه انه ليس على ما قلتم ليس يريد به إنكار ما احتجوا به من قسمة خيرب فقد رويناه عن عمر عن النيب صلى 
اهللا عليه و سلم ويشبه أن يريد به ليست املصلحة فيما قلتم وإمنا املصلحة يف أن أقفها للمسلمني وجعل يأىب 

كان هلم من احلق فلما أبوا مل يربم عليهم احلكم بإخراجها  قسمتها ملا كان يرجو من تطييبهم ذلك وجعلوا يأبون ملا
من أيديهم ووقفها ولكن دعا عليهم حيث خالفوه فيما رأى من املصلحة وهم لو وافقوه وافقه افناء الناس واتباعهم 

اهللا  واحلديث مرسل واهللا أعلم وقد روينا يف كتاب القسم يف فتح مصر أنه رأى ذلك ورأى الزبري بن العوام رضي
  عنه قسمتها كما قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرب 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا  - ١٨١٧٤
ن رسول اهللا قراد أبو نوح ثنا املرجا بن رجاء عن أيب سلمة عن قتادة عن أيب رافع عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أ

أميا قرية افتتحها اهللا ورسوله فهي هللا ولرسوله وأميا قرية افتتحها املسلمون عنوة : صلى اهللا عليه و سلم قال 
فخمسها هللا ولرسوله وبقيتها ملن قاتل عليها قال أبو الفضل الدوري أبو سلمة هذا هو عندي صاحب الطعام أو 

ب القسم من حديث مهام بن منبه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه مبعناه محاد بن سلمة قال الشيخ وقد رويناه يف كتا
١١٦   

  باب األرض إذا كانت صلحا رقاهبا ألهلها وعليها خراج يؤدونه فأخذها منهم

مسلم بكراء قال الشافعي رمحه اهللا ال بأس كما يستأجر منهم إبلهم وبيوهتم ورقيقهم وما دفع إليهم أو إىل السلطان 
بصغار عليه إمنا هو دين عليه يؤديه قال الشافعي واحلديث الذي يروى عن النيب صلى اهللا عليه و  بوكالتهم فليس



سلم ال ينبغي ملسلم أن يؤدي خراجا وال ملشرك أن يدخل املسجد احلرام إمنا هو خراج اجلزية قال الشافعي رمحه 
 ١٨١٧٥طا قال الشيخ أما الكراهية ففيما اهللا وقد اختذ أرض اخلراج قوم من أهل الورع والدين وكرهه قوم احتيا

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا هارون بن حممد بن بكار بن بالل أنبأ حممد  -
من عقد اجلزية يف عنقه فقد : بن عيسى بن مسيع ثنا زيد بن واقد حدثين أبو عبد اهللا عن معاذ رضي اهللا عنه أنه قال 

  ريء مما عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ب

وأخربنا أبو علي أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا حيوة بن شريح احلضرمي ثنا بقية حدثين عمارة بن أيب  - ١٨١٧٦
الشعثاء حدثين سنان بن قيس حدثين شبيب بن نعيم حدثين يزيد بن مخري حدثين أبو الدرداء رضي اهللا عنه قال قال 

من أخذ أرضا جبزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله : هللا صلى اهللا عليه و سلم رسول ا
يف عنقه فقد وىل اإلسالم ظهره قال سنان فسمع مين خالد بن معدان هذا احلديث فقال يل أشبيب حدثك قلت نعم 

لين بن معدان القرطاس فأعطيته فلما قرأه قال فإذا قدمت فسله فليكتب إيل باحلديث قال فكتب له فلما قدمت سأ
ترك ما يف يديه من األرض حني مسع ذلك قال أبو داود هذا يزيد بن مخري اليزين ليس هو صاحب شعبة قال الشيخ 

  رمحه اهللا هذان احلديثان إسنادمها إسناد شامي والبخاري ومسلم مل حيتجا مبثلهما واهللا أعلم 

الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو الوليد أخربنا أبو احلسني بن  - ١٨١٧٧
إين : وحجاج قاال ثنا شعبة عن حبيب هو بن أيب ثابت قال مسعت بن عباس رضي اهللا عنهما وسأله رجل فقال 

لوا الذين ال يؤمنون باهللا قات{ أكون بالسواد فأتقبل وال أريد أن أزداد إمنا أريد أن أدفع عن نفسي فقرأ هذه اآلية 
  ال تنزع الصغار من أعناقهم فتجعله يف عنقك } حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون { إىل } وال باليوم اآلخر 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٨١٧٨
هللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين عبد اهللا بن عمر عن نافع أن عبد اهللا بن عمر يعقوب أنبأ حممد بن عبد ا

إذا سئل عن الرجل من أهل اإلسالم يأخذ األرض من أهل الذمة مبا عليها من اخلراج يقول : رضي اهللا عنهما كان 
  ال حيل ملسلم أو ال ينبغي ملسلم أن يكتب على نفسه الذل والصغار 

ا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن أخربن - ١٨١٧٩
ما يسرين أن األرض : آدم ثنا بن املبارك عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال 

  كلها يل جبزية مخسة دراهم أقر فيها بالصغار على نفسي 

نا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا احلسن ثنا حيىي ثنا سفيان بن سعيد عن جابر عن القاسم عن عبد وأخرب - ١٨١٨٠
   ١١٧من أقر بالطسق فقد أقر بالصغار : اهللا هو بن مسعود قال 

  باب من كره شراء أرض اخلراج

ثنا علي بن عبد  أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن حممد بن حممد بن احلسن الكارزي - ١٨١٨١
العزيز عن أيب عبيد ثنا حيىي بن سعيد عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن سفيان العقيلي عن أيب عياض عن عمر 



ال تشتروا رقيق أهل الذمة فإهنم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض وأرضيهم فال تبتاعوها وال : رضي اهللا عنه قال 
منه قال أبو عبيد أراد فيما نرى أنه إذا كانت له مماليك وأرض وأموال ظاهرة يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ جناه اهللا 

كانت أكثر جلزيته وكانت سنة عمر رضي اهللا عنه فيهم إمنا كانت يضع اجلزية على قدر اليسار والعسر فلهذا كره 
ني أال تراه يقول وال أن يشترى رقيقهم وأما شراء األرض فإنه ذهب فيه إىل اخلراج كره أن يكون ذلك على املسلم

يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ جناه اهللا منه قال أبو عبيد وقد رخص يف ذلك بعد عمر رجال من أكابر أصحاب حممد 
  صلى اهللا عليه و سلم منهم عبد اهللا بن مسعود وكانت له أرض براذان وخباب بن األرت وغريمها 

باس هو األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو الع - ١٨١٨٢
كان يكره أن يشتري من أرض اخلراج شيئا : عبيد عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن علي رضي اهللا عنه أنه 

  ويقول عليها خراج املسلمني 

: بن معاوية عن كليب بن وائل قال  أخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا احلسن ثنا حيىي بن آدم ثنا زهري - ١٨١٨٣
قلت البن عمر أشتريت أرضا قال الشراء حسن قال قلت فإين أعطي من كل جريب أرض درمها وقفيزا من طعام 

   ١١٨قال وال جتعل يف عنقك صغارا 

  باب من رخص يف شراء أرض اخلراج

إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد أنبأ  - ١٨١٨٤
اشترى عبد اهللا أرضا من أرض اخلراج قال فقال له : ثنا أبو معاوية عن احلجاج عن القاسم بن عبد الرمحن قال 

  صاحبها يعين دهقاهنا أنا أكفيك إعطاء خراجها والقيام عليها 

ثنا احلسن بن علي ثنا حيىي بن آدم ثنا حفص عن أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم  - ١٨١٨٥
  اشترى عبد اهللا أرض اخلراج من دهقان وعلى أن يكفيه خراجها : جمالد عن الشعيب قال 

اشترى : أخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا احلسن ثنا حيىي حدثين حسن بن صاحل عن بن أيب ليلى قال  - ١٨١٨٦
حة أو ملحا واشترى احلسني بن علي رضي اهللا عنه بريدين من أرض اخلراج احلسن بن علي رضي اهللا عنهما مل

  وقال قد رد إليهم عمر رضي اهللا عنه أرضهم وصاحلهم على اخلراج الذي وضعه عليهم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد قال مسعت حيىي بن معني  - ١٨١٨٧
أن احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما اشتريا قطعة من أرض : بن العوام عن احلجاج عن عبد اهللا بن حسن ثنا عباد 
  اخلراج 

بلغنا أن حذيفة رضي اهللا عنه اشترى قطعة من أرض : قال وحدثنا حيىي ثنا عباد عن حجاج قال  - ١٨١٨٨
  اخلراج 



ثنا حيىي بن آدم حدثين عبد الرحيم عن أشعث عن  أخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا احلسن بن علي - ١٨١٨٩
أنه اشترى أرضا من أرض احلرية يقال هلا ربا قال وقال احلكم وكانوا يرخصون يف شراء أرض : احلكم عن شريح 

احلرية من أجل أهنم صلح قال حيىي وسألت حسن بن صاحل فكره شراء أرض اخلراج اليت أخذت عنوة فوضع عليها 
   ١١٩أسا بشراء أرض أهل الصلح اخلراج فلم ير ب

  باب من أسلم من أهل الصلح سقط اخلراج عن أرضه

أخربنا أبو بكر أمحد بن علي األصبهاين أنبأ أبو عمرو بن محدان أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن  - ١٨١٩٠
بن عبد العزيز رمحه اهللا كتب عمر : أيب شيبة ثنا الفضل بن دكني ثنا حممد بن طلحة عن داود بن سليمان قال قال 

إىل عبد احلميد بن عبد الرمحن فذكره فقال فيه وال خراج على من أسلم من أهل األرض وقد روينا فيه حديثا 
   ١٢٠مسندا ليس عليهم فيه إال صدقة وقد مضى ذلك مع غريه يف كتاب الزكاة 

  بيعهاباب األرض إذا أخذت عنوة فوقفت للمسلمني بطيب أنفس الغامنني مل جيز 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٨١٩١إذا أسلم من هي يف يده مل يسقط خراجها 
: يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا عبد السالم هو بن حرب عن بكري بن عامر عن عامر قال 

اهللا عنه فأخربه فقال ممن اشتريتها قال من أهلها قال  اشترى عتبة بن فرقد أرضا من أرض اخلراج مث أتى عمر رضي
  فهؤالء أهلها للمسلمني أبعتموه شيئا قالوا ال قال اذهب فاطلب مالك 

وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا احلسن ثنا حيىي ثنا قيس عن أيب إمساعيل عن الشعيب عن عتبة بن  - ١٨١٩٢
السواد على شاطئ الفرات لقضب دواب فذكر ذلك لعمر رضي اهللا قال اشتريت عشرة أجربة من أرض : فرقد 

عنه قال اشتريتها من أصحاهبا قال قلت نعم قال رح إيل قال فرحت إليه فقال يا هؤالء أبعتموه شيئا قالوا ال قال 
  ابتغ مالك حيث وضعته 

عن قيس بن مسلم عن طارق بن أخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا احلسن ثنا حيىي ثنا حسن بن صاحل  - ١٨١٩٣
أسلمت امرأة من أهل هنر امللك قال فقال عمر أو كتب عمر رضي اهللا عنه إن اختارت أرضها وأدت : شهاب قال 

  ما على أرضها فخلوا بينها وبني أرضها وإال خلوا بني املسلمني وبني أرضيهم 

ا حفص بن غياث عن حممد بن قيس األسدي عن أخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا احلسن ثنا حيىي ثن - ١٨١٩٤
كان عمر وعلي رضي اهللا عنهما إذا أسلم الرجل من أهل السواد تركاه يقوم خبراجه يف : أيب عون الثقفي قال 

  أرضه 

أسلم الرقيل فأعطاه عمر رضي اهللا عنه : قال وحدثنا حيىي ثنا شريك وقيس عن جابر عن عامر قال  - ١٨١٩٥
  ض له ألفني أرضه خبراجها وفر



قال وثنا حيىي ثنا قيس بن الربيع عن إبراهيم بن مهاجر عن شيخ من بين زهرة عن عمر بن اخلطاب  - ١٨١٩٦
كتب إىل سعد يقطع سعيد بن زيد أرضا فأقطعه أرضا لبين الرقيل فأتى بن الرقيل عمر رضي اهللا : رضي اهللا عنه أنه 

قال على أن تؤدوا إلينا اجلزية ولكم أرضكم وأموالكم وأوالدكم قال عنه فقال يا أمري املؤمنني على ما صاحلتمونا 
يا أمري املؤمنني أقطعت أرضي لسعيد بن زيد قال فكتب إىل سعد رد عليه أرضه مث دعاه إىل اإلسالم فأسلم ففرض 

هذا يف له عمر رضي اهللا عنه سبعمائة وجعل عطاءه يف خثعم وقال إن أقمت يف أرضك أديت عنها ما كنت تؤدي و
إسناده ضعف فإن ثبت كان قوله ولكم أرضكم حمموال على أنه أراد ولكم أرضكم اليت كانت لكم تزرعوهنا 

  وتعطون خراجها وذلك فيما أخذ عنوة اال أن تركه مل يسقط عنه خراجها حني أسلم ويف الصلح يسقط 

بارك عن معمر عن علي بن احلكم عن حممد أخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا احلسن ثنا حيىي ثنا بن امل - ١٨١٩٧
جاء رجل إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال إين قد أسلمت فضع : بن زيد قال مسعت إبراهيم النخعي يقول 

عن أرضي اخلراج فقال ال إن أرضك أخذت عنوة قال وجاءه رجل فقال إن أرض كذا وكذا يطيقون من اخلراج 
  ل إليهم إمنا صاحلناهم صلحا أكثر مما عليهم فقال ال سبي

أسلم دهقان من أهل السواد : قال وحدثنا حيىي ثنا هشيم عن سيار أيب احلكم عن الزبري بن عدي قال  - ١٨١٩٨
يف عهد علي رضي اهللا عنه فقال له علي رضي اهللا عنه إن أقمت يف أرضك رفعنا اجلزية عن رأسك وأخذنا من 

  أرضك وإن حتولت عنها فنحن أحق هبا 

أسلم دهقان من أهل عني التمر فقال له : قال وحدثنا حيىي ثنا وكيع عن املسعودي عن أيب عون قال  - ١٨١٩٩
علي رضي اهللا عنه أما جزية رأسك فنرفعها وأما أرضك فللمسلمني فإن شئت فرضنا لك وإن شئت جعلناك 

   ١٢١قهرمانا لنا فما أخرج اهللا منها من شيء أتيتنا به 

  خذ عليه العهد أن ال يهرب قال الشافعي رمحه اهللا فمىت قدرباب األسري يؤ

على اخلروج منها فليخرج ألن ميينه ميني مكره قال ولعله ليس بواسع له أن يقيم معهم إذا قدر على التنحي عنهم 
مد بن قال الشيخ وهذا ملا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حم - ١٨٢٠٠

يعقوب ح وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن داود الرزاز ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان قاال ثنا 
أمحد بن عبد اجلبار ثنا أبو معاوية ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنه 

و سلم سرية إىل خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود وأسرع فيهم القتل فبلغ بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال 
ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمر هلم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم مقيم بني أظهر املشركني قالوا 

  يا رسول اهللا ومل قال ال ترايا نارامها 

اس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا إسحاق بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العب - ١٨٢٠١
ال تساكنوا : إدريس ثنا مهام عن قتادة عن احلسن عن مسرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ١٢٢املشركني وال جتامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا 



  مواهلم وأنفسهم قال الشافعيباب األسري يؤمن فال يكون له أن يغتاهلم يف أ

وقد حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن  - ١٨٢٠٢رمحه اهللا ألهنم إذا آمنوه فهم يف أمان منه 
جعفر األصبهاين ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن األعمش قال مسعت أبا وائل حيدث عن عبد اهللا 

لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فالن أخرجاه يف : لى اهللا عليه و سلم قال رضي اهللا عنه عن النيب ص
  الصحيح من حديث شعبة 

وأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا حممد بن أبان عن  - ١٨٢٠٣
حلمق اخلزاعي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا السدي عن رفاعة بن شداد رضي اهللا عنه حدثين عمرو بن ا

  إذا أمن الرجل الرجل على نفسه مث قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان املقتول كافرا : عليه و سلم قال 

وأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا قرة بن خالد عن  - ١٨٢٠٤
كنت أبطن شيء باملختار يعين الكذاب قال فدخلت عليه ذات يوم : ك بن عمري عن رفاعة بن شداد قال عبد املل

فقال دخلت وقد قام جربيل قبل من هذا الكرسي قال فأهويت إىل قائم السيف فقلت ما أنتظر أن أمشي بني رأس 
ن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هذا وجسده حىت ذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن احلمق اخلزاعي رضي اهللا عنه أ

  إذا أمن الرجل الرجل على دمه مث قتله رفع له لواء الغدر يوم القيامة فكففت عنه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن حممد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أمحد بن صاحل  - ١٨٢٠٥
: عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال  ثنا بن وهب أخربين حيوة بن شريح عن بن اهلاد

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة خيرب خرجت سرية فأخذوا انسانا معه غنم يرعاها فجاؤوا به إىل 
رجل إين قد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكلمه النيب صلى اهللا عليه و سلم ما شاء اهللا أن يكلمه به فقال له ال

آمنت بك ومبا جئت به فكيف بالغنم يا رسول اهللا فإهنا أمانة وهي للناس الشاة والشاتان وأكثر من ذلك قال 
احصب وجوهها ترجع إىل أهلها فأخذ قبضة من حصباء أو تراب فرمى به وجهها فخرجت تشتد حىت دخلت كل 

هللا سجدة قط قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  شاة إىل أهلها مث تقدم إىل الصف فأصابه سهم فقتله ومل يصل
أدخلوه اخلباء فادخل خباء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت إذا فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل 

عليه مث خرج فقال لقد حسن إسالم صاحبكم لقد دخلت عليه وان عنده لزوجتني له من احلور العني مل اكتبه 
ن حديث شرحبيل بن سعد وقد تكلموا فيه وروي عن حممد بن إسحاق بن يسار عن أبيه مرسال موصوال إال م

  وروي عن أيب العاص بن الربيع فيه قصة شبيهة هبذه إال أهنا بإسناد مرسل 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري  - ١٨٢٠٦
خرج أبو العاص بن الربيع تاجرا إىل : بن إسحاق حدثين عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم قال  عن

الشام وكان رجال مأمونا وكانت معه بضائع لقريش فأقبل قافال فلقيه سرية لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
لم مبا أصابوا فقسمه بينهم وأتى أبو العاص حىت فاستاقوا عريه وأفلت وقدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

دخل على زينب رضي اهللا عنها فاستجار هبا وسأهلا أن تطلب له من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رد ماله عليه 
وما كان معه من أموال الناس فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم السرية فسأهلم فردوا عليه مث خرج حىت قدم 



دى على الناس ما كان معه من بضائعهم حىت إذا فرغ قال يا معشر قريش هل بقي ألحد منكم معي مال مل مكة فأ
ارده عليه قالوا ال فجزاك اهللا خريا قد وجدناك وفيا كرميا فقال أما واهللا ما منعين أن أسلم قبل أن اقدم عليكم إال 

أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله قال الشافعي  ختوفا أن تظنوا أين إمنا أسلمت ألذهب باموالكم فإين أشهد
يف املسلم إذا أسر ومل يؤمنوه ومل يأخذوا عليه أهنم آمنون منه فله أخذ ما قدر عليه من أمواهلم وإفساده واهلرب 
عليها  منهم قال الشيخ قد روينا حديث عمران بن حصني رضي اهللا عنه يف املرأة املسلمة اليت أخذت الناقة وهربت

١٢٣   

  باب األسري يستعني به املشركون على قتال املشركني قال الشافعي رمحه اهللا

قد قيل يقاتلهم قد قاتلهم الزبري وأصحاب له ببالد احلبشة مشركني عن مشركني ولو قال قائل ميتنع عن قتاهلم 
بت كان النجاشي مسلما كان آمن ملعان ذكرها الشافعي كان مذهبا وال نعلم خرب الزبري رضي اهللا عنه يثبت ولو ث

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ  - ١٨٢٠٧برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وصلى عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق حدثين الزهري عن أيب بكر 

ملا : ارث بن هشام عن أم سلمة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا قالت بن عبد الرمحن بن احل
ضاقت علينا مكة فذكرت احلديث يف هجرهتم إىل أرض احلبشة وما كان من بعثة قريش عمرو بن العاص وعبد اهللا 

بن أيب طالب وأصحابه  بن أيب ربيعة إىل النجاشي ليخرجهم من بالده ويردهم عليهم وما كان من دخول جعفر
رضي اهللا عنهم على النجاشي قال فقال النجاشي هل معكم شيء مما جاء به فقال له جعفر نعم فقرأ عليه صدرا من 

كهيعص فبكى واهللا النجاشي حىت أخضل حليته وبكت أساقفته حىت أخضلوا مضاجعهم مث قال إن هذا الكالم 
راشدين مث ذكر احلديث يف تصويرمها له اهنم يقولون يف عيسى بن  ليخرج من املشكاة اليت جاء به موسى انطلقوا

مرمي عليه السالم أنه عبد فدخلوا عليه وعنده بطارقته فقال ما تقولون يف عيسى بن مرمي عليه السالم فقال له جعفر 
األرض فأخذ عويدا نقول هو عبد اهللا ورسوله وكلمته وروحه القاها إىل مرمي العذراء البتول فدىل النجاشي يده إىل 

بني أصبعيه فقال ما عدا عيسى بن مرمي ما قلت هذا العويد مث ذكر احلديث قالت فلم ينشب أن خرج عليه رجل 
من احلبشة ينازعه يف ملكه فواهللا ما علمتنا حزنا حزنا قط كان أشد منه فرقا من أن يظهر ذلك امللك عليه فيأيت 

ا ندعو اهللا ونستنصره للنجاشي فخرج إليه سائرا فقال أصحاب ملك ال يعرف من حقنا ما كان يعرف فجعلن
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعضهم لبعض من رجل خيرج فيحضر الوقعة حىت ينظر على من تكون فقال الزبري 
رضي اهللا عنه وكان من احدثهم سنا أنا فنفخوا له قربة فجعلها يف صدره مث خرج يسبح عليها يف النيل حىت خرج 

من الشقة األخرى إىل حيث التقى الناس فحضر الوقعة وهزم اهللا ذلك امللك وقتله وظهر النجاشي عليه فجاءنا 
الزبري رضي اهللا عنه فجعل يليح إلينا بردائه ويقول أال أبشروا فقد أظهر اهللا النجاشي فواهللا ما فرحنا بشيء فرحنا 

   ١٢٤بظهور النجاشي 

  إليهم بفداء ويعود يف إسارهمباب األسري يؤخذ عليه أن يبعث 

قال الشافعي رمحه اهللا وري عن األوزاعي يعود يف إسارهم إن مل يعطهم املال قال ومن ذهب مذهب األوزاعي ومن 
قال بقوله فإمنا حيتج فيما أراه مبا روي عن بعضهم أنه روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صاحل أهل احلديبية أن 

الصلح مسلما فجاءه أبو جندل فرده إىل أبيه وأبو بصري فرده فقتل أبو بصري املردود معه مث يرد من جاءه منهم بعد 



جاء النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال قد وفيت هلم وجناين اهللا منهم فلم يرده النيب صلى اهللا عليه و سلم ومل يعب 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ذلك عليه وتركه فكان بطريق الشام يقطع على كل مال لقريش حىت سألوا 

يضمه إليه ملا ناهلم من أذاه قال الشافعي وهذا حديث قد رواه بعض أهل املغازي كما وصفت وال حيضرين ذكر 
  إسناده 

قال الشيخ أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين  - ١٨٢٠٨
فذكر : د الرزاق عن معمر قال الزهري أخربين عروة بن الزبري عن املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم أيب ثنا عب

حديث صلح احلديبية وذكر فيه قصة أيب جندل وأيب بصري بنحو من هذا وأمت منه قال الشيخ وإمنا رد النيب صلى 
ان أبيه وكذلك أشار على أيب بصري بالرجوع اهللا عليه و سلم أبا جندل إليهم ألنه كان ال خياف عليه يف الرد ملك

  إليهم يف االبتداء لذلك واهللا أعلم وسريد كالم الشافعي إن شاء اهللا عليه يف كتاب اجلزية 

ويف مثل هذا ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ وأبو بكر القاضي وأبو  - ١٨٢٠٩
اس هو األصم ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ عبد اهللا بن وهب أخربين عمرو صادق العطار قالوا ثنا أبو العب

أن أبا رافع رضي اهللا عنه أخربه أنه أقبل : بن احلارث عن بكري بن األشج أن احلسن بن علي بن أيب رافع حدثه 
اهللا عليه و سلم ألقي يف قليب  بكتاب من قريش إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فلما رأيت رسول اهللا صلى

اإلسالم فقلت يا رسول اهللا إين واهللا ال أرجع إليهم أبدا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين ال أخيس بالعهد 
وال أحبس الربد ولكن ارجع فإن كان يف قلبك الذي يف قلبك اآلن فارجع قال فرجعت إليهم مث أقبلت إىل النيب 

  لم فأسلمت قال بكري وأخربين أن أبا رافع كان قبطيا صلى اهللا عليه و س

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا  - ١٨٢١٠
بن مجيع ثنا عبد اهللا بن حممد قال عبد اهللا وقد مسعته أنا من عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة ثنا أبو أسامة عن الوليد 

ما منعين أن أشهد بدرا إال أين خرجت أنا وأيب حسيل قال : أبو الطفيل ثنا حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه قال 
فأخذنا كفار قريش فقالوا إنكم تريدون حممدا فقلنا ما نريده ما نريد إال املدينة فأخذوا علينا عهد اهللا وميثاقه 

فأتينا النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربناه اخلرب فقال انصرفا نفي هلم بعهدهم لننصرفن إىل املدينة وال نقاتل معه 
ونستعني باهللا عليهم رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة وهذا ألنه مل يؤد انصرافهما 

هم واإلقامة بني أظهرهم مما ال إىل ترك فرض إذ مل يكن خروجهما واجبا عليهما وال إىل ارتكاب حمظور والعود إلي
   ١٢٥جيوز إذا كان خياف الفتنة على نفسه يف العود واهللا أعلم 

  باب ما جيوز لألسري أو من قدم ليقتل والرجل بني الصفني يف ماله

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبا  - ١٨٢١١
أن مسرفا قدم يزيد بن عبد اهللا بن زمعة يوم احلرة ليضرب : عض أهل املدينة عن حممد بن عبد اهللا عن الزهري ب

  عنقه فطلق امرأته ومل يدخل هبا فسألوا أهل العلم فقالوا هلا نصف الصداق وال مرياث هلا 



امة صدقات الزبري رضي اهللا عنه وبإسناده أخربنا الشافعي أنبأ بعض أهل العلم عن هشام عن أبيه أن ع - ١٨٢١٢
وروي عن عمر بن عبد : تصدق هبا وفعل أمورا وهو واقف على ظهر فرسه يوم اجلمل قال الشافعي رضي اهللا عنه 

العزيز رمحه اهللا وبن املسيب رمحه اهللا أهنما قاال إذا كان الرجل على ظهر فرسه يقاتل فما صنع فهو جائز وروي عن 
ه اهللا عطية احلبلى جائزة حىت جتلس بني القوابل وقال القاسم بن حممد وبن املسيب عطية عمر بن عبد العزيز رمح

احلامل جائزة قال الشافعي رمحه اهللا وهبذا كله نقول قال الشيخ حديث الزبري رضي اهللا عنه قد رويناه يف كتاب 
   ١٢٦الوصايا بطوله 

  باب صالة األسري إذا قدم ليقتل

حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر األصبهاين ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو  أخربنا أبو بكر - ١٨٢١٣
داود الطيالسي ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عمر بن أسيد بن جارية حليف بين زهرة وكان من أصحاب 

رهط عينا وأمر عليهم بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عشرة : أيب هريرة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
عاصم بن ثابت بن أيب األقلح وهو جد عاصم يعين بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فانطلقوا حىت إذا كانوا باهلدة 

بني عسفان ومكة ذكروا حلي من هذيل يقال هلم بنو حليان فنفروا هلم مبائة رجل رام فاتبعوا آثارهم حىت وجدوا 
رب فلما أحس هبم عاصم وأصحابه رضي اهللا عنهم جلؤا إىل قردد يعين فأحاط هبم مأكلهم التمر فقالوا هذا متر يث

القوم فقالوا انزلوا ولكم العهد وامليثاق أن ال يقتل منكم أحد فقال عاصم أما أنا فواهللا ال أنزل يف ذمة كافر اليوم 
مليثاق فلما استمكنوا منهم حلوا اللهم بلغ عنا نبيك السالم فقاتلوهم فقتل منهم سبعة ونزل ثالثة على العهد وا

أوتار قسيهم وكتفوهم فلما رأى ذلك منهم أحد الثالثة قال هو واهللا أول الغدر فعاجلوه فقتلوه وانطلقوا خببيب بن 
عدي وزيد بن الدثنة فانطلقوا هبما إىل مكة فباعومها وذلك بعد وقعة بدر فاشترى بنو احلارث خبيبا وكان قتل 

ت ابنة احلارث وكان خبيب أسريا عندنا فواهللا إن رأيت اسريا قط كان خريا من خبيب واهللا احلارث يوم بدر قال
لقد رايته يأكل قطفا من عنب وما مبكة يومئذ من مثرة وإن هو إال رزق رزقه اهللا خبيبا قالت فاستعار مين موسى 

ى صدره قالت ففزعت فزعة عرفها يستحد به للقتل قالت فأعرته إياه ودرج بين يل وأنا غافلة فرأيته جملسه عل
خبيب قالت ففطن يب فقال أحتسبيين أين قاتله ما كنت ألفعله قالت فلما أمجعوا على قتله قال هلم دعوين أصلي 

ركعتني قالت فصلى ركعتني فقال لوال أن حتسبوا أن يب جزعا لزدت قال فكان خبيب أول من سن الصالة ملن قتل 
  ا واقتلهم بددا وال تبق منهم أحدا وأنشأ يقول صربا مث قال اللهم أحصهم عدد

  ) على أي حال كان يف اهللا مصرعي ... فلست أبايل حني اقتل مسلما ( 
قال وبعث املشركون إىل عاصم بن ثابت ليؤتوا ) يبارك على أوصال شلو ممزع ... وذلك يف جنب اإلله وإن يشأ ( 

 مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يستطيعوا أن من حلمه بشيء وكان قتل رجال من عظمائهم فبعث اهللا
  يأخذوا من حلمه شيئا 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا إبراهيم يعين بن  - ١٨٢١٤
مبعناه : عنه فذكره  سعد أنبأ بن شهاب أخربين عمرو بن جارية الثقفي حليف بين زهرة عن أيب هريرة رضي اهللا

خمتصرا دون الشعر ودون قصة عاصم يف آخره رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل بطوله قال 
وأخربين بن أسيد بن جارية وهو عمرو بن أيب سفيان بن اسيد بن جارية الثقفي وقيل عمر بن أسيد قال البخاري 



وكذلك قاله شعيب بن أيب محزة ومعمر ويونس وغريهم عن األول أصح يعين عمرو بن أيب سفيان بن أسيد أصح 
   ١٢٧الزهري 

  باب املسلم يدل املشركني على عورة املسلمني

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا أنبأ عبد اهللا بن حممد بن احلسن بن  - ١٨٢١٥
بن عيينة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن الشرقي ثنا عبد اهللا بن هاشم بن حيان الطوسي ثنا سفيان 

احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان املرادي أنبأ الشافعي 
رضي اهللا عنه  أنبأ سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن احلسن بن حممد عن عبيد اهللا بن أيب رافع قال مسعت عليا

بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنا والزبري واملقداد فقال انطلقوا حىت تأتوا روضة خاخ فإن هبا ظعينة : يقول 
معها كتاب فخرجنا تعادى بنا خيلنا فإذا حنن بظعينة فقلنا أخرجي الكتاب فقالت ما معي كتاب فقلنا هلا لتخرجن 

ته من عقاصها فأتينا به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا فيه من حاطب بن أيب الكتاب أو لنلقني الثياب فأخرج
بلتعة إىل أناس من املشركني ممن مبكة خيرب ببعض أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ما هذا يا حاطب قال ال 

ين هلم قرابات حيمون هبا تعجل علي إين كنت امرأ ملصقا يف قريش ومل أكن من أنفسها وكان من معك من املهاجر
قراباهتم ومل يكن يل مبكة قرابة فأحببت إذ فاتين ذلك أن اختذ عندهم يدا واهللا ما فعلته شكا يف ديين وال رضا بالكفر 
بعد اإلسالم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنه قد صدق فقال عمر رضي اهللا عنه يا رسول اهللا دعين أضرب 

ال النيب صلى اهللا عليه و سلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل اهللا اطلع على أهل بدر فقال عنق هذا املنافق فق
يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة { اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ونزلت 

  أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح عن مجاعة عن سفيان } 

أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ هشيم عن  أخربنا - ١٨٢١٦
كانا يتنازعان يف علي : حصني عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن السلمي وحيان بن عطية السلمي أهنما 

د الرمحن حيب عثمان رضي اهللا عنه فقال وعثمان رضي اهللا عنهما وكان حيان حيب عليا رضي اهللا عنه وكان أبو عب
أبو عبد الرمحن مسعته حيدث يعين عليا رضي اهللا عنه قال كتب حاطب بن أيب بلتعة إىل مكة أن حممدا يريد أن 

يغزوكم بأصحابه فخذوا حذركم ودفع كتابه إىل امرأة يقال هلا سارة فجعلته يف إزارها أو يف ذؤابة من ذوائبها 
 رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على ذلك قال علي فبعثين ومعي الزبري بن العوام وأبو مرثد فانطلقت فأطلع اهللا

الغنوي وكلنا فارس قال انطلقوا فإنكم ستلقوهنا بروضة كذا وكذا ففتشوها فإن معها كتابا إىل أهل مكة من 
معي كتاب قال قلت ما كذبت وال  حاطب فانطلقنا فوافقناها فقلنا هايت الكتاب الذي معك إىل أهل مكة فقالت ما

كذبت لتخرجنه أو ألجردنك فلما عرفت أين فاعل أخرجت الكتاب فأخذناه فانطلقنا به إىل رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم ففتحه فقرأه فإذا فيه من حاطب إىل أهل مكة أما بعد فإن حممدا يريدكم فخذوا حذركم وتأهبوا أو 

ل إىل حاطب فقال له أكتبت هذا الكتاب قال نعم قال فما محلك على ذلك قال يا كما قال فلما قرأ الكتاب أرس
رسول اهللا أما واهللا ما كفرت منذ أسلمت وإين ملؤمن باهللا ورسوله وما محلين على ما صنعت من كتايب إىل أهل مكة 

هناك أحد يدفع عن أهلي  إال أنه مل يكن أحد من أصحابك إال وله هناك مبكة من يدفع عن أهله وماله ومل يكن يل
ومايل فأحببت أن اختذ عند القوم يدا وإين ألعلم أن اهللا سيظهر رسوله عليهم قال فصدقه رسول هللا صلى اهللا عليه 



و سلم وقبل قوله قال فقام عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال يا رسول اهللا دعين فأضرب عنقه فإنه قد خان اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم يا عمر إنه من أهل بدر وما يدريك لعل اهللا اطلع عليهم فقال واملؤمنني فقال رسول اهللا 

اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن حوشب عن هشيم وأخرجاه 
هللا عليه و سلم من حديث عبد اهللا بن إدريس وغريه عن حصني قال الشافعي رمحه اهللا وقد روي عن النيب صلى ا

أنه قال جتافوا لذوي اهليئات وقيل يف احلديث ما مل يكن حدا فإذا كان هذا من الرجل ذي اهليئة وقيل جبهالة كما 
كان هذا من حاطب جبهالة وكان غري متهم أحببت أن يتجاىف له وإذا كان من غري ذوي اهليئة كان لإلمام واهللا 

   ١٢٨أعلم تعزيره 

  احلربباب اجلاسوس من أهل 

أخربنا أبو القاسم علي بن حممد بن يعقوب اإليادي ببغداد أنبأ أبو بكر الشافعي ثنا إسحاق بن احلسن  - ١٨٢١٧
أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عني : احلريب ثنا أبو نعيم ثنا أبو عميس عن بن سلمة بن األكوع عن أبيه قال 

أصحابه مث انسل فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اطلبوه من املشركني وهو يف سفر قال فجلس فتحدث عند 
  فاقتلوه قال فسبقتهم إليه فقتلته وأخذت سلبه رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن دينار ثنا السري بن خزمية ثنا أبو مهام  - ١٨٢١٨
وكان : البصرة ثنا سفيان الثوري عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب عن الفرات بن حيان  الدالل يف مسجد

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أمر بقتله وكان عينا أليب سفيان وحليفا أظنه قال لرجل من األنصار فمر على 
سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه حلقة من األنصار فقال إين مسلم فقام رجل منهم فقال يا رسول اهللا يقول إين م

   ١٢٩و سلم إن منهم رجاال نكلهم إىل إمياهنم منهم الفرات بن حيان 

  باب األسري يستطلع منه خرب املشركني

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا موسى  - ١٨٢١٩
بن سلمة ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا بن إمساعيل ثنا محاد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ندب أصحابه فانطلقوا إىل بدر فإذا هم : محاد عن ثابت عن أنس رضي اهللا عنه 
 عليه و سلم فجعلوا يسألونه أين أبو بروايا قريش فيها عبد اسود لبين احلجاج فأخذه أصحاب النيب صلى اهللا

سفيان فيقول واهللا واهللا ما يل بشيء من أمره علم ولكن هذه قريش قد جاءت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابنا 
ربيعة وأمية بن خلف فإذا قال هلم ذلك ضربوه فيقول دعوين دعوين أخربكم فإذا تركوه قال واهللا ما يل بأيب سفيان 

قريش قد أقبلت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن خلف قد أقبلوا والنيب صلى  من علم ولكن هذه
اهللا عليه و سلم يصلي وهو يسمع ذلك فلما انصرف قال والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتدعونه 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذا إذا كذبكم هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان قال أنس رضي اهللا عنه قال رسول 
مصرع فالن غدا ووضع يده على األرض وهذا مصرع فالن غدا ووضع يده على األرض وهذا مصرع فالن غدا 

ووضع يده على األرض فقال والذي نفسي بيده ما جاوز أحد منهم عن موضع يد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



فأخذ بأرجلهم فسحبوا فألقوا يف قليب بدر أخرجه مسلم يف الصحيح وأمر هبم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ١٣٠من وجه آخر عن محاد 

  باب بعث العيون والطالئع من املسلمني

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق  - ١٨٢٢٠
بعث رسول اهللا : يعين بن املغرية عن ثابت عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال  الصغاين أنبأ أبو النضر ثنا سليمان

صلى اهللا عليه و سلم بسيسة عينا ينظر ما صنع عري أيب سفيان قال فجاء وما يف البيت أحد غريي وغري رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم فحدثه احلديث أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث أيب النضر كما مضى 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أمحد اللخمي ثنا عبد اهللا بن حممد  - ١٨٢٢١
بن سعيد بن أيب مرمي ثنا الفريايب ح قال وحدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم قاال ثنا سفيان عن بن املنكدر عن 

من يأتيين خبرب القوم فقال الزبري أنا مث : هللا عليه و سلم يوم األحزاب جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى ا
قال من يأتيين خبرب القوم فقال الزبري أنا مث قال من يأتيين خبرب القوم فقال الزبري أنا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

جه مسلم من وجه آخر عن إن لكل نيب حواريا وحواري الزبري رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم وأخر
  الثوري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا علي بن  - ١٨٢٢٢
ندب رسول اهللا صلى اهللا عليه و : املديين ثنا سفيان ثنا بن املنكدر قال مسعت جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه يقول 

ندق فانتدب الزبري مث ندهبم فانتدب الزبري مث ندهبم فانتدب الزبري فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم الناس يوم اخل
سلم لكل نيب حواري وحواري الزبري قال سفيان وزاد فيه هشام بن عروة وحواريي الزبري وبن عميت رواه البخاري 

  يف الصحيح عن بن املديين ورواه مسلم عن عمرو الناقد عن سفيان 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب وأبو الفضل بن إبراهيم قاال ثنا أمحد  - ١٨٢٢٣
كنا عند حذيفة بن اليمان : بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير عن األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال 

 عليه و سلم قاتلت معه أو أبليت فقال له حذيفة أنت رضي اهللا عنه فقال رجل لو أدركت رسول اهللا صلى اهللا
كنت تفعل ذاك لقد رأيتنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليلة األحزاب يف ليلة ذات ريح شديدة وقر فقال 

مثله مث  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال رجل يأتيين خبرب القوم يكون معي يوم القيامة فلم جيبه منا أحد مث الثانية
قال يا حذيفة قم فأتنا خبرب القوم فلم أجد بدا إذ دعاين بامسي أن أقوم فقال ائتين خبرب القوم وال تذعرهم علي قال 
فمضيت كأمنا امشي يف محام حىت أتيتهم فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت سهمي يف كبد قوسي وأردت 

ليه و سلم ال تذعرهم علي ولو رميت ألصبته قال فرجعت كأمنا أن أرميه مث ذكرت قول رسول اهللا صلى اهللا ع
امشي يف محام فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث أصابين الربد حني فرغت وقررت فأخربت رسول اهللا صلى 

ا حىت اهللا عليه و سلم فألبسين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها فلم أزل نائم
الصبح فلما أن أصبحت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قم يا نومان رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن 

   ١٣١إبراهيم 



  باب فضل احلرس يف سبيل اهللا

أخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أبو األزهر ثنا مروان بن حممد ثنا معاوية  - ١٨٢٢٤
سالم ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ واللفظ له أخربين أمحد بن حممد بن سلمة العنزي ثنا عثمان بن سعيد بن 

الدارمي ثنا أبو توبة الربيع بن نافع احلليب ثنا معاوية بن سالم أخربين زيد بن سالم حدثين أبو كبشة السلويل أنه 
مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم حنني فأطنبوا  أهنم ساروا: مسع سهل بن احلنظلية رضي اهللا عنه يذكر 

السري حىت كان عشية فحضرت الصالة عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجاء رجل فارس فقال يا رسول اهللا 
إين انطلقت بني أيديكم حىت طلعت جبل كذا وكذا فإذا انا هبوازن على بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم 

 حنني فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال تلك غنيمة للمسلمني غدا إن شاء اهللا مث قال من فاجتمعوا إىل
حيرسنا الليلة فقال أنس بن أيب مرثد الغنوي رضي اهللا عنه أنا يا رسول اهللا فقال اركب فركب فرسا له فجاء إىل 

يه و سلم استقبل هذا الشعب حىت تكون يف أعاله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له رسول اهللا صلى اهللا عل
وال نغرن من قبلك الليلة فلما أصبحنا خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل مصاله فركع ركعتني مث قال هل 
حسستم فارسكم فقال رجل ما حسسنا فثوب بالصالة فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يلتفت إىل الشعب 

سلم فقال أبشروا فقد جاء فارسكم قال فجعلنا ننظر إىل خالل الشجر يف الشعب فإذا هو قد حىت قضى صالته و
جاء حىت وقف على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسلم فقال إين انطلقت حىت كنت يف أعلى هذا الشعب 

أحدا فقال له رسول  حيث أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما أصبحنا طلعت على الشعبني فنظرت فلم ار
اهللا صلى اهللا عليه و سلم نزلت الليلة قال ال إال مصليا أو قاضي حاجة فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد 

  أوجبت فال عليك أن ال تعمل بعدها 

ىي ثنا مسدد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حيىي بن حممد بن حي - ١٨٢٢٥
ثنا حيىي بن سعيد ثنا ثور بن يزيد عن عبد الرمحن بن عائذ عن جماهد عن بن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا 

أال انبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر حارس حرس يف أرض خوف لعله أن ال يرجع إىل أهله : عليه و سلم قال 
  رفعه حيىي القطان ووقفه وكيع 

ربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن أخ - ١٨٢٢٦
خرجنا : وهب أخربين عبد الرمحن بن شريح عن حممد بن مسري عن أيب علي اجلنيب عن أيب رحيانة رضي اهللا عنه قال 

رف فأصابنا برد شديد حىت إذا كان أحدنا حيفر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة فأوىف بنا على ش
احلفري مث يدخل فيه ويغطى عليه حبجفته فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذلك من الناس قال أال رجل 

حيرسنا الليلة أدعو اهللا له بدعاء يصيب به فضال فقام رجل من األنصار فقال أنا يا رسول اهللا فدعا له قال أبو رحيانة 
ضي اهللا عنه فقلت أنا فدعا يل بدعاء هو دون ما دعا به لألنصاري مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ر

حرمت النار على عني دمعت من خشية اهللا حرمت النار على عني سهرت يف سبيل اهللا قال ونسيت الثالثة قال أبو 
على عني غضت عن حمارم اهللا أو عني فقئت يف شريح وهو عبد الرمحن بن شريح ومسعته بعد أنه قال حرمت النار 

  سبيل اهللا 



أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو نصر حممد بن محدويه بن سهل املروزي ثنا عبد اهللا  - ١٨٢٢٧
عبد بن محاد اآلملي ثنا سعيد بن أيب مرمي ثنا سعيد بن عبد الرمحن بن مجيل اجلمحي ثنا صاحل بن حممد عن عمر بن 

  رحم اهللا حارس احلرس : العزيز عن قيس بن احلارث أنه أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

وروي عن الدراوردي عن صاحل عن عمر عن عقبة بن عامر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأخربناه  - ١٨٢٢٨
فذكره : زي ثنا علي بن حبر ثنا الدراوردي علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا سعيد بن عثمان األهوا

١٣٢   

  باب صالة احلرس

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري ثنا  - ١٨٢٢٩
مع رسول  خرجنا: حممد بن إسحاق حدثين صدقة بن يسار عن بن جابر عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة ذات الرقاع من خنل فذكر احلديث قال فنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
منزال فقال من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه فانتدب رجل من املهاجرين ورجل من األنصار فقاال حنن يا رسول اهللا قال 

قال األنصاري للمهاجري أي الليل أحب إليك أن اكفيك أوله أو فكونا بفم الشعب فلما أن خرجا إىل فم الشعب 
   ١٣٣آخره قال بل اكفين أوله فاضطجع املهاجري فنام وقام األنصاري يصلي فذكر احلديث 

  باب من أراد غزوة فورى بغريها

و عبد اهللا أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ح وأخربنا أب - ١٨٢٣٠
احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن عبد 

حني : الرمحن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك أن عبد اهللا بن كعب قال مسعت كعب بن مالك رضي اهللا عنه حيدث 
ث قال ومل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يريد غزوة ختلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلدي

  يغزوها إال ورى بغريها رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الليث 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس السياري ثنا إبراهيم بن هالل ثنا علي بن احلسن بن شقيق  - ١٨٢٣١
عبد اهللا ثنا يونس عن الزهري أخربين عبد الرمحن بن كعب بن مالك قال مسعت كعب بن مالك رضي اهللا عنه ثنا 

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم قلما يريد غزوة يغزوها إال ورى بغريها حىت كانت غزوة تبوك فغزاها : يقول 
مفازا واستقبل عدوا كثريا فجلى للمسلمني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حر شديد واستقبل سفرا بعيدا و

أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم وأخربهم بوجهه الذي يريد رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن حممد عن عبد اهللا 
  بن املبارك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يونس حنو إسناد عقيل 

أبو داود ثنا حممد بن عبيد ثنا بن ثور عن معمر أخربنا أبو علي الروذباري أنبا أبو بكر بن داسه ثنا  - ١٨٢٣٢
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا أراد غزوة ورى : عن الزهري عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن أبيه 

  بغريها وكان يقول احلرب خدعة 



نا عبد الرمحن بن بشر أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل البزاز ث - ١٨٢٣٣
وحيىي بن الربيع املكي قاال ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أن النيب صلى 

احلرب خدعة رواه البخاري يف الصحيح عن صدقة بن الفضل ورواه مسلم عن علي بن : اهللا عليه و سلم قال 
  حجر وزهري كلهم عن بن عيينة 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن مهام بن  - ١٨٢٣٤
أنه مسى احلرب خدعة رواه : منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  جاه من حديث بن املبارك عن معمر البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد عن عبد الرزاق وأخر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو بكر حممد بن  - ١٨٢٣٥
إسحاق الصغاين ثنا حممود بن غيالن ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر قال مسعت ثابت البناين حيدث عن أنس بن مالك 

افتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرب قال احلجاج بن عالط يا رسول اهللا إن يل مبكة : ا رضي اهللا عنه قال مل
ماال وإن يل هبا أهال وإين أريد أن آتيهم فأنا يف حل إن أنا نلت منك شيئا فأذن له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

عندك فإين أريد أن اشتري من غنائم حممد  أن يقول ما شاء قال فأتى امرأته حني قدم فقال امجعي يل ما كان
وأصحابه فإهنم قد استبيحوا وأصيبت أمواهلم قال وفشا ذلك مبكة فانقمع املسلمون وأظهر املشركون فرحا 

وسرورا وبلغ اخلرب العباس بن عبد املطلب فعقر وجعل ال يستطيع أن يقوم قال معمر فأخربين عثمان اجلزري عن 
بنا له يقال له قثم واستلقى فوضعه على صدره وهو يقول حيب قثم شبيه ذي األنف األشم مقسم قال فأخذ العباس ا

نيب ذي النعم يزعم من زعم قال معمر قال ثابت قال أنس يف حديثه مث أرسل العباس بن عبد املطلب غالما له إىل 
فقال احلجاج بن عالط لغالمه احلجاج بن عالط ويلك ماذا جئت به وماذا تقول فما وعد اهللا خري مما جئت به قال 

اقرأ على أيب الفضل السالم وقل له فليخل يل يف بعض بيوته آلتيه فإن اخلرب على ما يسره فجاء غالمه فلما بلغ باب 
الدار قال أبشر يا أبا الفضل قال فوثب العباس فرحا حىت قبل بني عينيه وأخربه مبا قال احلجاج فأعتقه مث جاءه 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد افتتح خيرب وغنم أمواهلم وجرت سهام اهللا يف أمواهلم احلجاج فأخربه أن ر
واصطفى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صفية بنت حيي واختذها لنفسه وخريها أن يعتقها وتكون زوجته أو 

مجعه فأذهب به فاستأذنت تلحق بأهلها فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته ولكين جئت ملال كان يل ههنا أردت أن ا
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأذن يل أن أقول ما شئت فأخف عين ثالثا مث اذكر ما بدا لك قال فجمعت امرأته 
ما كان عندها من حلي أو متاع فدفعته إليه مث استمر به فلما كان بعد ذلك بثالث أتى العباس امرأة احلجاج فقال 

ذهب يوم كذا وكذا وقالت ال حيزنك يا أبا الفضل لقد شق علينا الذي بلغك قال  ما فعل زوجك فأخربته أنه قد
أجل فال حيزنين اهللا مل يكن حبمد اهللا إال ما أحببنا فتح اهللا خيرب على رسوله صلى اهللا عليه و سلم وجرت فيها سهام 

اجة فاحلقي به قالت أظنك اهللا واصطفى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صفية لنفسه فإن كان لك يف زوجك ح
واهللا صادقا قال فإين صادق واألمر على ما أخربك قال مث ذهب حىت أتى جملس قريش وهم يقولون إذا مر هبم ال 
يصيبك إال خري يا أبا الفضل قال مل يصبين إال خري حبمد اهللا قد أخربين احلجاج بن عالط أن خيرب فتحها اهللا على 

وجرت فيها سهام اهللا واصطفى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لنفسه صفيه وقد رسوله صلى اهللا عليه و سلم 
سألين أن أخفي عليه ثالثا وإمنا جاء ليأخذ ماله وما كان له من شيء ههنا مث يذهب قال فرد اهللا الكآبة اليت كانت 



عباس رضي اهللا عنه فأخربهم يف املسلمني على املشركني قال وخرج املسلمون من كان دخل بيته مكتئبا حىت أتوا ال
   ١٣٤وسر املسلمون ورد اهللا ما كان فيهم من غيظ وحزن 

  باب اخلروج يوم اخلميس

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس السياري ثنا إبراهيم بن هالل ثنا علي بن احلسن بن شقيق ثنا  - ١٨٢٣٦
أن كعب بن مالك رضي اهللا عنه : الرمحن بن كعب بن مالك  عبد اهللا بن املبارك أنبأ يونس عن الزهري أخربين عبد

كان يقول قلما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرج يف سفر إذا خرج إال يوم اخلميس رواه البخاري يف 
   ١٣٥الصحيح عن أمحد بن حممد عن بن املبارك 

  باب االبتكار يف السفر

بكر القطان أنبأ إبراهيم بن احلارث ثنا حيىي بن أيب بكري ح وأخربنا حدثنا أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو  - ١٨٢٣٧
أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود قاال ثنا شعبة أخربين يعلى 

 عليه و سلم بن عطاء قال مسعت عمارة بن حدير حيدث عن صخر الغامدي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا
اللهم بارك ألميت يف بكورها قال وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا بعث سرية بعثها من أول النهار : قال 

وكان صخر رجال تاجرا وكان يرسل غلمانه من أول النهار فكثر ماله حىت كان ال يدري أين يضعه لفظ حديث أيب 
   ١٣٦داود 

  سكرباب ما يؤمر به من انضمام الع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حممد بن إمساعيل بن مهران ثنا عمرو بن  - ١٨٢٣٨
عثمان احلمصي ثنا الوليد بن مسلم عن عبد اهللا بن العالء بن زبر أنه مسع مسلم بن مشكم أبا عبيد اهللا أو قال أبا 

كان الناس إذا نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : هللا عنه قال عبد اهللا يقول حدثنا أبو ثعلبة اخلشين رضي ا
منزال تفرقوا يف الشعاب واألودية فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن تفرقكم يف هذه الشعاب واألودية إمنا 

  لعمهم  ذلكم من الشيطان فلم ينزلوا بعد ذلك منزال إال انضم بعضهم إىل بعض حىت يقال لو بسط عليهم ثوب

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا سعيد بن منصور ثنا إمساعيل بن عياش  - ١٨٢٣٩
غزوت مع : عن أسيد بن عبد الرمحن اخلثعمي عن فروة بن جماهد اللخمي عن سهل بن معاذ اجلهين عن أبيه قال 

يق الناس املنازل وقطعوا الطريق فبعث نيب اهللا صلى اهللا عليه و نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم غزوة كذا وكذا فض
  سلم مناديا ينادي يف الناس أن من ضيق منزال أو قطع طريقا فال جهاد له 

أخربناه أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس األصم ثنا حممد بن عوف ثنا  - ١٨٢٤٠
: ين أسيد بن عبد الرمحن عن رجل من جهينة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أبو املغرية ثنا األوزاعي حدث

  بنحوه 



غزونا مع نيب اهللا : ورواه بقية عن األوزاعي عن أسيد عن بن جماهد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال  - ١٨٢٤١
ثنا أبو داود ثنا عمرو بن عثمان ثنا صلى اهللا عليه و سلم مبعناه أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه 

   ١٣٧بقية عن األوزاعي فذكره 

  باب كراهية متين لقاء العدو وما يفعل وما يقول عند اللقاء

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا إبراهيم بن جبلة أنبأ احلسن بن على احللواين ثنا أبو  - ١٨٢٤٢
ن عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم عامر ثنا املغرية بن عبد الرمح

ال متنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصربوا أخرجه البخاري يف الصحيح فقال وقال أبو عامر ورواه مسلم عن : قال 
  احللواين 

قاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن ال - ١٨٢٤٣
حممد بن إسحاق أنبأ معاوية بن عمرو عن أيب إسحاق عن موسى بن عقبة عن سامل أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهللا 

كتب إليه عبد اهللا بن أيب أوىف رضي اهللا عنه حني خرج إىل احلرورية فقرأته فإذا فيه إن رسول : وكان كاتبا له قال 
 صلى اهللا عليه و سلم يف بعض أيامه اليت لقي فيها العدو انتظر حىت مالت الشمس مث قام يف الناس فقال يا أيها اهللا

الناس ال تتمنوا لقاء العدو واسألوا اهللا العافية فإذا لقيتموهم فاصربوا واعلموا أن اجلنة حتت ظالل السيوف مث قال 
حزاب اهزمهم وانصرنا عليهم قال وقال أبو النضر وبلغنا أن النيب اللهم منزل الكتاب وجمري السحاب وهازم األ

صلى اهللا عليه و سلم دعا يف مثل ذلك فقال أنت ربنا ورهبم وحنن عبيدك وهم عبيدك ونواصينا ونواصيهم بيدك 
ن فاهزمهم وانصرنا عليهم رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد عن معاوية بن عمرو وأخرجه مسلم م

  حديث بن جريج عن موسى بن عقبة دون بالغ أيب النضر 

أخربنا أبو طاهر احلسني بن علي بن سلمة اهلمذاين هبا أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن إبراهيم بن ماسي  - ١٨٢٤٤
: نه املتوثي ثنا إبراهيم بن عبد اهللا ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ عمران عن قتادة عن أيب بردة عن أيب موسى رضي اهللا ع

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إين اجعلك يف حنورهم وأعوذ بك من شرورهم 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن أيب قماش يعين حممد بن عيسى أنبأ  - ١٨٢٤٥
مد ثنا سليمان بن حرب وبن عائشة عن محاد بن سلمة سعيد بن سليمان عن سليمان بن املغرية ح قال وحدثنا حم

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : كالمها عن ثابت البناين عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن صهيب رضي اهللا عنه قال 
و سلم حيرك شفتيه بشيء ال يفهم فقلنا يا رسول اهللا إنك حترك شفتيك بشيء ال يفهم فقال إن نبيا من األنبياء 

به كثرة قومه فقال من يفي هلؤالء أو من يقوم هلؤالء قال فقيل له خري أصحابك بني أن نسلط عليهم عدوا أعج
فيستبيح بيضتهم أو اجلوع أو املوت فخريهم فاختاروا املوت قال فمات منهم يف ثالثة أيام سبعون ألفا قال فقال 

ك أحاول وبك أصاول وال حول وال قوة إال بك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا أقول اللهم بك أقاتل وب
   ١٣٨وسائر ما ورد من الدعاء يف هذا قد مضى يف كتاب احلج ويف كتاب الدعوات 

  باب أي وقت يستحب اللقاء



أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد ثنا أبو عمران  - ١٨٢٤٦
شهدت رسول : مة بن عبد اهللا املزين عن معقل بن يسار أن النعمان يعين بن مقرن رضي اهللا عنه قال اجلوين عن علق

اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا مل يقاتل من أول النهار أخر القتال حىت تزول الشمس وهتب الرياح وينزل النصر 
١٣٩   

  باب الصمت عند اللقاء

نا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ث - ١٨٢٤٧
كان أصحاب رسول اهللا صلى : عن هشام بن أيب عبد اهللا الدستوائي عن قتادة عن احلسن عن قيس بن عباد قال 

  اهللا عليه و سلم يكرهون رفع الصوت عند ثالث عند القتال ويف اجلنائز ويف الذكر 

بو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة أخربنا أ - ١٨٢٤٨
  كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يكرهون الصوت عند القتال : عن احلسن عن قيس بن عباد قال 

حدثين مطر عن قتادة عن أيب  قال وحدثنا أبو داود ثنا عبيد اهللا بن عمر ثنا عبد الرمحن عن مهام قال - ١٨٢٤٩
  مبثل ذلك : بردة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا  - ١٨٢٥٠
بد الرمحن احلبلي عن عبد اهللا بن عمرو بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين عبد الرمحن بن زياد بن أنعم عن أيب ع

ال متنوا لقاء العدو وسلوا العافية فإن لقيتموهم : بن العاص رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ١٤٠فاثبتوا وأكثروا ذكر اهللا فإن أجلبوا وصيحوا فعليكم بالصمت 

  باب التكبري عند احلرب

 احلافظ أخربين أبو نصر أمحد بن سهل الفقيه ببخارى أنبأ صاحل بن حممد احلافظ ثنا أخربنا أبو عبد اهللا - ١٨٢٥١
إمساعيل بن إبراهيم أبو معمر اهلذيل ثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن حممد بن سريين عن أنس بن مالك رضي اهللا 

لما نظروا إىل رسول اهللا صلى صبح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرب بكرة وقد خرجوا باملساحي ف: عنه قال 
اهللا عليه و سلم جاؤوا يسعون إىل احلصن وقالوا حممد واخلميس فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يديه مث قال 
اهللا أكرب اهللا أكرب ثالث مرات خربت خيرب إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين رواه البخاري يف الصحيح 

   ١٤١مد وغريه عن سفيان عن عبد اهللا بن حم

  باب الرخصة يف الرجز عند احلرب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ أبو  - ١٨٢٥٢
ليه و سلم عامر العقدي ثنا عكرمة بن عمار اليماين عن إياس بن سلمة عن أبيه قال غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا ع

فذكر احلديث بطوله وفيه حني أغاروا على سرح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مث قمت على ثنية : 



  ات يا صباحاه مث خرجت يف آثار القوم أرميهم بالنبل وأرجتز فاستقبلت املدينة فناديت ثالثة أصو
  وفيه قال خرجنا إىل خيرب فجعل عمي عامر يقول ) واليوم يوم الرضع ... أنا بن األكوع ( 
  ) وما تصدقنا وما صلينا ... باهللا لوال اهللا ما اهتدينا ( 
  ) فثبت األقدام إن القينا ... وحنن عن فضلك ما استغنينا ( 
فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم من هذا قالوا عامر قال غفر لك ربك وفيه فلما قدمنا ) وأنزلن سكينة علينا ( 

  خيرب خرج مرحب خيطر بسيفه وهو يقول 
  ) شاكي السالح بطل جمرب ... قد علمت خيرب أين مرحب ( 
  فربز له عامر فقال ) إذا احلروب أقبلت تلهب ( 
مث ذكر احلديث يف رجوع سيف عامر على نفسه ) شاكي السالح بطل مغامر ...  قد علمت خيرب أين عامر( 

  وخروج علي رضي اهللا عنه ورجزه وقتله إياه وقد مضى 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبيد اهللا بن  - ١٨٢٥٣
د اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ثنا أمحد بن حممد بن عيسى ثنا موسى ثنا سفيان ح وأخربنا أبو عب

حممد بن كثري وأبو حذيفة قاال ثنا سفيان عن أيب إسحاق قال مسعت الرباء بن عازب رضي اهللا عنه يقول وجاءه 
 عليه و سلم أنه مل يول ولكن يا أبا عمارة أوليتم يوم حنني قال أما أنا فأشهد على رسول اهللا صلى اهللا: رجل فقال 

  عجل سرعان القوم فرشقتهم هوازن وأبو سفيان بن احلارث آخذ برأس بغلته البيضاء وهو يقول 
رواه البخاري يف الصحيح من حديث حممد بن كثري وأخرجاه من ) انا بن عبد املطلب ... أنا النيب ال كذب ( 

  حديث حيىي القطان عن سفيان 

عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن  أخربنا أبو - ١٨٢٥٤
  يف قصة جعفر بن أيب طالب رضي اهللا عنه وقتاله يف غزوة مؤتة قال وهو يقول : بن إسحاق 

  ) طيبة باردة شراهبا ... يا حبذا اجلنة واقتراهبا ( 
وعن بن إسحاق قال حدثين عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم ) أن القيتها ضراهبا  علي... والروم روم قد دنا عذاهبا ( 

  أن عبد اهللا بن رواحة قال حني أخذ الراية يومئذ 
  ) طائعة أو لتكرهنه ... اقسمت يا نفس لتنزلنه ( 
  ) ما يل أراك تكرهني اجلنة ... إن اجلب الناس وشدوا الرنه ( 
  قال بن إسحاق وقال أيضا ) أنت إال نطفة يف شنه هل ... قد طاملا قد كنت مطمئنة ( 
  ) هذا محام املوت قد صليت ... يا نفس إال تقتلي متويت ( 
  ) إن تفعلي فعلهما هديت ... وما متنيت فقد أعطيت ( 
  يريد جعفرا وزيدا رضي اهللا عنهما قال مث أخذ سيفه فتقدم فقاتل حىت قتل ) وإن تأخرت فقد شقيت ( 

ا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا عبد الكرمي بن اهليثم ثنا عمرو بن أخربن - ١٨٢٥٥
من : مرزوق ثنا شعبة عن أيب إسحاق قال مسعت هنيدة رجل من خزاعة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  قول يأخذ هذا السيف حبقه قال فقال رجل أنا قال فأخذه فلما لقي العدو جعل ي



  ) وحنن عند أسفل النخيل ... إين امرؤ بايعين خليلي ( 
   ١٤٢زاد غريه فيه فقاتل حىت قتل رضي اهللا عنه ) أضرب بسيف اهللا والرسول ... أن ال أقوم الدهر يف الكيول ( 

  باب الصف عند القتال

ين إبراهيم بن موسى أنبأ أبو أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخرب - ١٨٢٥٦
حيىي بن عبد الرحيم ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا عبد الرمحن بن الغسيل عن محزة بن أيب أسيد واملنذر بن أيب أسيد ح 

قال : قال إبراهيم وحدثنا هارون بن عبد اهللا ثنا الفضل بن دكني ثنا بن الغسيل عن محزة بن أيب أسيد عن أبيه قال 
اهللا عليه و سلم يوم بدر حني صفنا لقريش وصفوا لنا إذا أكثبوكم فارموهم بالنبل هذا لفظ رسول اهللا صلى 

حديث الفضل وقال أبو أمحد يف حديثه إذا أكثبوكم يعين أكثروكم فارموهم بالنبل واستبقوا نبلكم قال أبو بكر 
أيب حيىي حممد بن عبد الرحيم  الصحيح إذا اكثبوكم رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم الفضل بن دكني وعن

   ١٤٣عن أيب أمحد 

  باب سل السيوف عند اللقاء

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا حممد بن عيسى ثنا إسحاق بن جنيح  - ١٨٢٥٧
صلى اهللا عليه و  قال رسول اهللا: وليس بامللطي عن مالك بن محزة بن أيب أسيد الساعدي عن أبيه عن جده قال 
   ١٤٤سلم يوم بدر إذا أكثبوكم فارموهم بالنبل وال تسلوا السيوف حىت يغشوكم 

  باب الترجل عند شدة البأس

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ أبو خيثمة  - ١٨٢٥٨
يا أبا عمارة أكنتم فررمت يوم حنني فقال ال واهللا ما وىل رسول : رضي اهللا عنه عن أيب إسحاق قال قال رجل للرباء 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس عليهم سالح أو كثري سالح فلقوا قوما 
ا هناك إىل رسول اهللا رماة ال يكاد يسقط هلم سهم مجع هوازن وبين نصر فرشقوهم رشقا ال يكادون خيطئون فأقبلو

صلى اهللا عليه و سلم ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على بغلته البيضاء وأبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب 
  يقود به فنزل واستنصر وقال 

مث صفهم رواه البخاري يف الصحيح عن عمرو بن خالد عن زهري ) أنا بن عبد املطلب ... أنا النيب ال كذب ( 
   ١٤٥مسلم عن حيىي بن حيىي ورواه 

  باب اخليالء يف احلرب

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا أبان ثنا حيىي بن  - ١٨٢٥٩
 أيب كثري عن حممد بن إبراهيم عن بن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا

إن من الغرية ما حيبها اهللا ومنها ما يبغض اهللا فأما الغرية اليت حيب اهللا فالغرية يف الريبة وأما الغرية اليت : عليه و سلم 



يبغض فالغرية يف غري ريبة وأما اخليالء اليت حيبها اهللا فاختيال الرجل بنفسه عند القتال واختياله عند الصدقة 
   ١٤٦ل الرجل بنفسه يف الفخر واخليالء واخليالء اليت يبغض اهللا فاختيا

  باب الغزو مع أئمة اجلور

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا حممد بن عبيد اهللا  - ١٨٢٦٠
اق أنبأ عمرو بن بن يزيد ثنا إسحاق بن يوسف األزرق ثنا زكريا ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسح

متيم بن سيار الطربي ثنا أبو نعيم ثنا زكريا بن أيب زائدة عن عامر عن عروة البارقي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة األجر والغنيمة لفظ حديث أيب نعيم وليس يف رواية األزرق : قال 

  ي يف الصحيح عن أيب نعيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن زكريا األجر والغنيمة رواه البخار

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ بشر بن موسى ح وأخربنا أبو علي  - ١٨٢٦١
زيد بن أيب الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود قاال ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية ثنا جعفر بن برقان عن ي

ثالث من أصل اإلميان الكف : نشبة عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
عمن قال ال إله إال اهللا ال يكفره بذنب وال خيرجه من اإلسالم بعمل واجلهاد ماض منذ بعثين اهللا عز و جل إىل أن 

ال عدل عادل واإلميان باألقدار وحديث مكحول عن أيب هريرة عن يقاتل آخر أميت الدجال ال يبطله جور جائر و
النيب صلى اهللا عليه و سلم اجلهاد واجب عليكم مع كل أمري برا كان أو فاجرا قد مضى يف باب اإلمامة وكتاب 

   ١٤٧اجلنائز 

  باب ما يستحب من اجليوش والسرايا

حلسني القطان ح وأنبأ أبو عبد الرمحن حممد بن عبد أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن ا - ١٨٢٦٢
الرمحن بن حمبور الدهان ثنا أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل البزاز قاال ثنا أبو األزهر ثنا وهب بن جرير ثنا 

ال قال أيب قال مسعت يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن بن عباس رضي اهللا عنهما ق
خري األصحاب أربعة وخري السرايا أربعمائة وخري اجليوش أربعة آالف ولن : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يغلب اثنا عشر ألفا من قلة تفرد به جرير بن حازم موصوال ورواه عثمان بن عمر عن يونس عن عقيل عن الزهري 
  نده جرير بن حازم وهو خطأ عن النيب صلى اهللا عليه و سلم منقطعا قال أبو داود أس

أخربنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي قاال ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا إبراهيم بن  - ١٨٢٦٣
علي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ رجل من أهل الشام عن حيي بن خممر الوصايب قال مسعت أبا عبد اهللا من أهل دمشق عن 

يا أكثم بن اجلون أغز مع غري قومك : مث الكعيب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكثم بن اجلون اخلزاعي 
حيسن خلقك وتكرم على رفقائك يا أكثم بن اجلون خري الرفقاء أربعة وخري الطالئع أربعون وخري السرايا أربعمائة 

   ١٤٨ال ترافق املائتني  وخري اجليوش أربعة اآلف ولن يؤتى اثنا عشر ألفا من قلة يا أكثم بن اجلون

  باب يف فضل اجلهاد يف سبيل اهللا



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا  - ١٨٢٦٤
سئل : أمحد بن يونس ثنا إبراهيم بن سعد ثنا بن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي األعمال أفضل قال إميان باهللا ورسوله قيل مث ماذا قال مث اجلهاد يف سبيل اهللا ر
قيل مث ماذا قال مث حج مربور رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن يونس وغريه ورواه مسلم عن منصور بن أيب 

  مزاحم عن إبراهيم 

أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا مسدد  أخربنا أبو احلسن علي بن - ١٨٢٦٥
ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عمارة بن القعقاع عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال 

إميان يب وتصديق برسويل فهو انتدب اهللا ملن خرج جماهدا يف سبيله ال خيرجه إال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
علي ضامن أن أدخله اجلنة أو أرجعه إىل بيته الذي خرج منه نائال ما نال من أجر وغنيمة وقال رسول اهللا صلى اهللا 

عليه و سلم ما من مكلوم يكلم يف اهللا إال جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون دم والريح ريح مسك وقال 
و سلم والذي نفسي بيده لوال أن أشق على أميت ما ختلفت خلف سرية تغزو يف سبيل اهللا  رسول اهللا صلى اهللا عليه

ولكن ال أجد ما أمحلهم وال جيدون سعة فيتبعوين وال تطيب أنفسهم أن يتخلفوا بعدي وقال رسول اهللا صلى اهللا 
مث أغزو فأقتل حديث الكلم رواه عليه و سلم والذي نفسي بيده لوددت أين أغزو يف سبيل اهللا فأقتل مث أغزو فاقتل 

البخاري يف الصحيح عن مسدد وروى الباقي عن حرمي بن حفص عن عبد الواحد وأخرجه مسلم من حديث 
  جرير بن عبد احلميد عن عمارة 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب اخلوارزمي احلافظ ببغداد ثنا أبو العباس حممد بن أمحد  - ١٨٢٦٦
حممد بن عمرو بن النضر أنبأ حيىي بن حيىي أنبأ املغرية بن عبد الرمحن عن أيب الزناد عن األعرج عن  النيسابوري ثنا

تكفل اهللا ملن جاهد يف سبيله ال خيرجه من بيته إال : أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
   مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة جهاد يف سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله اجلنة أو يرجعه إىل

والذي نفس حممد بيده لوال أن أشق على املؤمنني إن قعدت : وعن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ١٨٢٦٧
خالف سرية تغزو يف سبيل اهللا ولكن ال أجد سعة فأمحلهم وال جيدون سعة فيتبعوين وال تطيب أنفسهم أن يقعدوا 

  بعدي 

والذي نفس حممد بيده لوددت أن أقاتل يف سبيل اهللا فاقتل مث : وعن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ١٨٢٦٨
أحيا فأقتل مث أحيا فأقتل مث أحيا فأقتل مث أحيا كان أبو هريرة يقول ثالثا أشهد اهللا احلديث األول رواه مسلم عن 

  حيىي بن حيىي وقد أخرجا باقية من أوجه 

ا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا جعفر بن حممد بن شاكر ثنا عفان أخربن - ١٨٢٦٩
ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عفان ثنا مهام ثنا 

جاء رجل إىل النيب صلى اهللا : ضي اهللا عنه قال حممد بن جحادة أن أبا حصني حدثه أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة ر
عليه و سلم فقال يا رسول اهللا علمين عمال يعدل اجلهاد قال ال أجده مث قال فقال هل تستطيع إذا خرج اجملاهد أن 



تدخل املسجد فتقوم وال تفتر وتصوم وال تفطر قال ال أستطيع ذلك قال أبو هريرة إن فرس اجملاهد يسنت يف طوله 
  ب له حسنات لفظ حديث جعفر رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق عن عفان فيكت

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ حاجب بن أمحد بن سفيان الطوسي ثنا عبد الرحيم بن منيب ثنا جرير بن  - ١٨٢٧٠
ثنا إسحاق بن عبد احلميد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق إمالء ثنا أمحد بن سلمة 

يا رسول اهللا أخربنا ما يعدل اجلهاد يف : إبراهيم أنبأ جرير عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قالوا 
سبيل اهللا قال إنكم ال تستطيعون قلنا بلى قال إنكم ال تستطيعونه قال فال أدري يف الثالثة أم يف الرابعة مثل اجملاهد 

ائم القائم القانت بآيات اهللا ال يفتر من صالة وال صيام حىت يرجع اجملاهد إىل أهله رواه يف سبيل اهللا كمثل الص
  مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن جرير 

أخربنا أبو علي الروذباري وأبو عبد اهللا احلافظ قاال ثنا أبو عبد اهللا احلسني بن احلسن بن أيوب ثنا أبو  - ١٨٢٧١
و عبد اهللا أخربين أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي قاال ثنا أبو توبة حامت الرازي ح وأخربنا أب

: ثنا معاوية يعين بن سالم عن زيد هو بن سالم أنه مسع أبا سالم قال حدثين النعمان بن بشري رضي اهللا عنه قال 
عمل عمال بعد اإلسالم إال أن أعمر كنت عند منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رجل ال أبايل أن ال أ

املسجد احلرام وقال اآلخر اجلهاد يف سبيل اهللا أفضل مما قلتم فزجرهم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مث قال ال 
ترفعوا أصواتكم عند منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يوم اجلمعة ولكين إذا صليت اجلمعة دخلت 

أجعلتم سقاية احلاج وعمارة املسجد احلرام كمن آمن باهللا واليوم { يه فأنزل اهللا عز و جل فاستفتيته فيما اختلفتم ف
اآلية رواه مسلم يف الصحيح عن احلسن بن علي احللواين عن أيب } اآلخر وجاهد يف سبيل اهللا ال يستوون عند اهللا 

  توبة 

ا أبو عبد اهللا حممد بن نصر ثنا حيىي بن حيىي أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثن - ١٨٢٧٢
عبد العزيز بن أيب حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه 

ا موضع سوط يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها الغدوة يغدوها العبد يف سبيل اهللا والروحة خري من الدنيا وم: قال 
فيها رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي ورواه البخاري عن القعنيب عن عبد العزيز ويف الباب عن أيب أيوب 

  األنصاري وأيب هريرة وأنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

كم أنبأ بن وهب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس األموي أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احل - ١٨٢٧٣
أخربين عمر بن مالك الشرعيب عن عبيد اهللا بن أيب جعفر عن صفوان بن سليم عن سلمان األغر عن أيب هريرة 

أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بسرية خترج فقالوا يا رسول اهللا أخنرج الليلة أم منكث : رضي اهللا عنه قال 
  ريف من خرائف اجلنة واخلريف احلديقة حىت نصبح فقال أوال حتبون أن تبيتوا يف خ

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن  - ١٨٢٧٤
وهب أخربين أبو هانئ اخلوالين عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى 

يا أبا سعيد من رضي باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد نبيا وجبت له اجلنة قال فعجب هلا أبو : و سلم قال اهللا عليه 
سعيد فقال أعدها علي يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ففعل مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأخرى 



ني السماء واألرض قال وما هي يا رسول اهللا قال اجلهاد يرفع هبا العبد مائة درجة يف اجلنة ما بني كل درجتني كما ب
  يف سبيل اهللا اجلهاد يف سبيل اهللا اجلهاد يف سبيل اهللا رواه مسلم يف الصحيح عن سعيد بن منصور عن بن وهب 

ليح أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أبو األزهر ثنا يونس بن حممد ثنا ف - ١٨٢٧٥
عن هالل بن علي عن عطاء بن يسار أو بن أيب عمرة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

من آمن باهللا ورسوله وأقام الصالة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على اهللا أن يدخله يعين : عليه و سلم 
قالوا يا رسول اهللا أفال تنىبء الناس بذلك قال إن يف اجلنة اجلنة هاجر يف سبيل اهللا أو مات يف أرضه اليت ولد فيها 

مائة درجة ما بني كل درجتني كما بني السماء واألرض أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله فإذا سألتم اهللا فاسألوه 
  الفردوس فإنه وسط اجلنة وأعلى اجلنة ومنه تفجر أهنار اجلنة وفوقه عرش الرمحن تبارك وتعاىل 

قال وثنا أبو األزهر ثنا يونس بن حممد قال فحدثنا هبذا احلديث فليح الثانية فذكره عن هالل بن علي  - ١٨٢٧٦
بنحوه ومل يشك رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن صاحل عن فليح ومل : عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة 

  يشك 

ياد القطان ثنا عبد الكرمي بن اهليثم ثنا أبو أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنبأ أبو سهل بن ز - ١٨٢٧٧
يا : اليمان أخربين شعيب عن الزهري حدثين عطاء بن يزيد أنه حدثه أبو سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أنه قيل 

رسول اهللا أي الناس أفضل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مؤمن جماهد يف سبيل اهللا بنفسه وماله فقال مث من 
ن يف شعب من الشعاب يتقي اهللا عز و جل ويدع الناس من شره رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان قال مؤم

  وأخرجاه من أوجه عن الزهري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا حيىي بن حيىي ح  - ١٨٢٧٨
ن حممد بن حممد بن عبد اهللا العطار احلريي وأبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي وأخربنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر ب

قالوا ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا إبراهيم بن علي الذهلي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ عبد العزيز بن أيب حازم عن أبيه عن 
من خري معاش الناس رجل ممسك : بعجة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

بعنان فرسه يف سبيل اهللا يطري على متنه كلما مسع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل واملوت مظانه أو رجل يف 
غنيمة يف رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه األودية يقيم الصالة ويؤيت الزكاة ويعبد ربه حىت يأتيه 

يف خري رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي ورواه عن قتيبة عن عبد العزيز بن أيب  اليقني ليس من الناس إال
حازم ويعقوب بن عبد الرمحن كليهما عن أيب حازم هبذا اإلسناد مثله وقال عن بعجة بن عبد اهللا بن بدر وقال يف 

  شعبة من هذه الشعاب 

القطيعي ثنا إبراهيم بن عبد اهللا وهو أبو مسلم ح  حدثنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أمحد بن جعفر - ١٨٢٧٩
وحدثنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم ثنا عمرو بن مرزوق ثنا عبد 

 الرمحن بن عبد اهللا بن دينار عن أبيه عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال
تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد اخلميصة إن أعطي رضي وإن منع سخط تعس وانتكس وإذا شيك فال : 

انتقش طوىب لعبد آخذ بعنان فرسه يف سبيل اهللا أشعث رأسه مغربة قدماه إن كان يف الساقة كان يف الساقة وإن 



شفع طوىب له مث طوىب له رواه البخاري يف كان يف احلراسة كان يف احلراسة إن استأذن مل يؤذن له وإن شفع مل ي
  الصحيح عن عمرو بن مرزوق 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي قاال ثنا أبو العباس حممد  - ١٨٢٨٠
دثين أبو سلمة بن بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أخربين أيب حدثين األوزاعي حدثين حيىي بن أيب كثري ح

أن ناسا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالوا لو أرسلنا إىل : عبد الرمحن حدثين عبد اهللا بن سالم 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رسوال يسأله عن أحب األعمال إىل اهللا قال فلم يذهب إليه أحد منا وهبنا أن 

اهللا عليه و سلم أولئك النفر رجال رجال حىت مجعهم ونزلت فيهم هذه  نسأله عن ذلك قال فدعا رسول اهللا صلى
السورة سبح هللا قال عبد اهللا بن سالم فقرأها علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كلها قال أبو سلمة قرأها علينا 

وقرأها علينا حيىي كلها قال عبد اهللا بن سالم كلها قال حيىي بن أيب كثري وقرأها علينا أبو سلمة كلها قال األوزاعي 
  العباس قال أيب وقرأها علينا األوزاعي كلها 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن  - ١٨٢٨١
رو ثنا أبو يوسف السوسي قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا معاوية بن عم

اجتمعنا : إسحاق عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن عن عبد اهللا بن سالم قال 
فتذاكرنا فقلنا أيكم يأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيسأله أي األعمال أحب إىل اهللا قال مث تفرقنا وهبنا أن 

صلى اهللا عليه و سلم فجمعنا فجعل يومىء بعضنا إىل بعض فقرأ علينا رسول  يأتيه منا أحد فأرسل إلينا رسول اهللا
اهللا صلى اهللا عليه و سلم سبح هللا ما يف السماوات وما يف األرض وهو العزيز احلكيم إىل آخر السورة احلشر 

اهللا بن سالم من أوهلا إىل احلديد قال حيىي فقرأها علينا أبو سلمة من أوهلا إىل آخرها قال أبو سلمة فقرأها علينا عبد 
آخرها قال األوزاعي فقرأها علينا حيىي من أوهلا إىل آخرها قال أبو إسحاق وقرأها علينا األوزاعي من أوهلا إىل 

آخرها قال معاوية وقرأها أبو إسحاق علينا من أوهلا إىل آخرها قال أبو بكر الصغاين وقرأها علينا معاوية من أوهلا 
العباس ومل يقرأ علينا الصغاين السورة بتمامها وقرأ أبو العباس من أوهلا شيئا وقرأ القاضي من  إىل آخرها قال أبو

  أوهلا شيئا وقرأ أبو عبد اهللا احلافظ علينا السورة من أوهلا إىل آخرها وقرأها الشيخ من أوهلا إىل آخرها 

نا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا األسود بن أخربنا أبو بكر بن فورك رمحه اهللا أنبأ عبد اهللا بن جعفر ث - ١٨٢٨٢
شيبان عن يزيد بن عبد اهللا بن الشخري عن مطرف بن عبد اهللا بن الشخري قال كان احلديث يبلغين عن أيب ذر رضي 
اهللا عنه فكنت أشتهي لقاءه فلقيته فقلت يا أبا ذر إنه كان يبلغين عنك احلديث فكنت أشتهي لقاءك فقال هللا أبوك 

أن اهللا تعاىل حيب : يت فهات فقلت حديث بلغين أنك حتدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حدثكم فقد لق
ثالثة ويبغض ثالثة قال ما إخالين أن أكذب على خليلي صلى اهللا عليه و سلم قلت فمن الثالثة الذين حيب اهللا قال 

 حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفا قلت ومن رجل لقي العدو فقاتل وإنكم لتجدون ذلك يف الكتاب عندكم إن اهللا
قال رجل له جار سوء فهو يؤذيه فيصرب على أذاه فيكفيه اهللا إياه حبياة أو موت قال ومن قال رجل كان مع قوم يف 

سفر فنزلوا فعرسوا وقد شق عليهم الكرى والنعاس ووضعوا رؤوسهم فناموا وقام فتوضأ فصلى رهبة هللا ورغبة 
لثالثة الذين يبغض قال البخيل املنان واملختال الفخور وإنكم لتجدون ذلك يف كتاب اهللا إن اهللا ال إليه قلت فمن ا

  حيب كل خمتال فخور قال فمن الثالث قال التاجر احلالف أو البائع احلالف 



نبأ بن وهب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أ - ١٨٢٨٣
أخربين الليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن أيب اخلطاب عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن 

أال أخربكم خبري : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام عام تبوك خطب الناس وهو مضيف ظهره إىل خنلة فقال 
سبيل اهللا على ظهر فرسه أو على ظهر بعريه أو على قدمه حىت الناس وشر الناس إن من خري الناس رجال عمل يف 

  يأتيه املوت وإن من شر الناس رجال فاجرا يقرأ كتاب اهللا فال يرعوي إىل شيء منه 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أبو األزهر ثنا أبو عامر العقدي عن  - ١٨٢٨٤
نا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس األموي ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أخربنا بن هشام بن سعد ح وأخرب

أن رجال من : وهب أخربين هشام بن سعد عن سعيد بن أيب هالل عن بن أيب ذباب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 
ه طيبه وحسنه فقال لو اعتزلت أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر بشعب فيه عيينة من ماء عذب فأعجب

الناس وأقمت يف هذا الشعب مث قال ال أفعل حىت أستأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر ذلك لرسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم فقال ال تفعل فإن مقام أحدكم يف سبيل اهللا أفضل من صالته يف أهله ستني عاما أال حتبون أن 

  اجلنة اغزوا يف سبيل اهللا من قاتل يف سبيل اهللا فواق ناقته وجبت له اجلنة  يغفر اهللا لكم ويدخلكم

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو األزهر ثنا عبد اهللا بن صاحل ثنا حيىي بن أيوب عن  - ١٨٢٨٥
مقام : يه و سلم قال هشام بن حسان عن احلسن عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عل

  الرجل يف الصف أي يف سبيل اهللا أفضل من عبادة رجل ستني سنة 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا بن املبارك عن أيب  - ١٨٢٨٦
مسجد اخليف يا أيها الناس معن عن أيب صاحل موىل عثمان بن عفان قال قال عثمان بن عفان رضي اهللا عنه يف 

حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كنت أكتمكموه ضنا بكم قد بدا يل أن أبديه نصيحة لكم مسعت 
يوم اجملاهد يف سبيل اهللا كألف يوم فيما سواه فلينظر منكم كل امرئ : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  لنفسه 

اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ عبيد بن شريك ثنا أبو اجلماهر حممد أخربنا أبو عبد  - ١٨٢٨٧
بن عثمان التنوخي ثنا اهليثم بن محيد أخربين العالء بن احلارث عن القاسم أيب عبد الرمحن عن أيب أمامة رضي اهللا 

  أميت اجلهاد يف سبيل اهللا يا رسول اهللا ائذن يل يف السياحة فقال إن سياحة : عنه أن رجال قال 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا أبو اجلماهر ثنا اهليثم  - ١٨٢٨٨
يعين بن محيد ثنا العالء بن احلارث عن القاسم عن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن رجال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

 يف الزنا قال فهم من كان قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يتناولوه فقال النيب صلى اهللا ائذن يل: سلم فقال 
عليه و سلم دعوه مث قال له النيب صلى اهللا عليه و سلم ادنه أحتب أن يفعل ذلك بأختك قال ال قال فبابنتك قال ال 

ليه و سلم فاكره ما كره اهللا وأحب ألخيك فلم يزل يقول بكذا وكذا كل ذلك يقول ال فقال له النيب صلى اهللا ع
ما حتب لنفسك قال يا رسول اهللا فادع اهللا أن يبغض إيل النساء قال النيب صلى اهللا عليه و سلم اللهم بغض إليه 



النساء قال فانصرف الرجل مث رجع إليه بعد ليال فقال يا رسول اهللا ما من شيء أبغض إيل من النساء فائذن يل 
  ل النيب صلى اهللا عليه و سلم إن سياحة أميت اجلهاد يف سبيل اهللا بالسياحة فقا

أخربنا اإلمام أبو الطيب سهل بن حممد بن سليمان رمحه اهللا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب بن يوسف  - ١٨٢٨٩
عن سهيل بن أيب  أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ أيب وشعيب بن الليث قاال ثنا الليث بن سعد عن بن اهلاد

صاحل عن صفوان بن أيب يزيد عن القعقاع بن أيب اللجالج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا 
ال جيتمع غبار يف سبيل اهللا ودخان جهنم يف جوف عبد أبدا وال جيتمع الشح واإلميان يف قلب : عليه و سلم يقول 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن  - ١٨٢٩٠يف سبيل اهللا عز و جل  باب فضل من رمى بسهم ١٤٩عبد أبدا 
عبد اهللا بن بشران العدل وأبو عبد اهللا احلسني بن احلسن الغضائري ببغداد قاال أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو ثنا 

معدان بن أيب طلحة عن حممد بن عبيد اهللا املنادي ثنا يونس بن حممد ثنا شيبان عن قتادة ثنا سامل بن أيب اجلعد عن 
شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قصر الطائف فسمعت نيب اهللا : أيب جنيح السلمي رضي اهللا عنه قال 

صلى اهللا عليه و سلم يقول من رمى بسهم فبلغ فله درجة يف اجلنة فقال رجل يا نيب اهللا إن رميت بسهم فلي درجة 
لغت يومئذ ستة عشر سهما قال ومسعت نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من يف اجلنة قال نعم فرمى فبلغ قال وب

شاب شيبة يف سبيل اهللا كانت له نورا يوم القيامة ومن رمى بسهم كان له نورا يوم القيامة وأميا رجل أعتق رجال 
امرأة مسلمة أعتقت  مسلما فإن اهللا عز و جل جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام حمرره من النار وأميا

أمرأة مسلمة فإن اهللا جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام حمررها من النار ورواه أيضا أسد بن وداعة 
  عن أيب جنيح عمرو بن عبسة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن  - ١٨٢٩١
ب أخربين رجال من أهل العلم منهم عمرو بن احلارث عن سليمان بن عبد الرمحن عن القاسم موىل عبد الرمحن وه

من رمى العدو بسهم فبلغ : عن عمرو بن عبسة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  سهمه أخطأ أو أصاب فعدل رقبة 

فظ حدثين علي بن عيسى احلريي ثنا مسدد بن قطن ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلا - ١٨٢٩٢
جرير عن األعمش عن عمرو بن مرة عن سامل بن أيب اجلعد عن شرحبيل بن السمط قال قلنا لكعب بن مرة 

سالم يقول من شاب شيبة يف اإل: السلمي رضي اهللا عنه حدثنا واحذر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  كانت له نورا يوم القيامة ومن رمى بسهم يف سبيل اهللا كان كعتق رقبة 

أخربنا أبو احلسني بن بشران وأبو علي الروذباري وأبو احلسني بن القطان وأبو عبد اهللا احلسني بن  - ١٨٢٩٣
ار أنبأ احلسن بن عرفة ثنا عمر بن برهان وأبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار قالوا ثنا إمساعيل بن حممد الصف

مروان بن معاوية عن هاشم بن هاشم الزهري قال مسعت سعيد بن املسيب يقول مسعت سعد بن أيب وقاص رضي 
نثل يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال احلسن بن عرفة يعين نفض كنانته يوم أحد وقال ارم : اهللا عنه يقول 

  حيح عن عبد اهللا بن حممد عن مروان بن معاوية فداك أيب وأمي رواه البخاري يف الص



أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ثنا حفص بن عمر  - ١٨٢٩٤
ثنا قبيصة ح وأخربنا سليمان ثنا معاذ بن املثىن ثنا مسدد ثنا حيىي بن سعيد قاال ثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن 

ما مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم مجع أبويه إال لسعد : اهللا بن شداد بن اهلاد عن علي رضي اهللا عنه قال  عبد
فإنه قال ارم فداك أيب وأمي رواه البخاري يف الصحيح عن قبيصة ومسدد عن حيىي عن الثوري وأخرجه مسلم من 

  أوجه عن سعد بن إبراهيم 

فظ أنبأ أبو حممد احلسن بن حممد بن حليم أنبأ أبو املوجه أنبأ عبدان أنبأ عبد اهللا أخربنا أبو عبد اهللا احلا - ١٨٢٩٥
كان أبو طلحة تترس مع رسول اهللا : أنبأ األوزاعي عن إسحاق بن أيب طلحة عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال 

 صلى اهللا عليه و سلم صلى اهللا عليه و سلم بترس واحد وكان أبو طلحة حسن الرمي وكان إذا رمى أشرف النيب
   ١٥٠فينظر إىل موضع نبله رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن حممد عن عبد اهللا بن املبارك 

  باب فضل املشي يف سبيل اهللا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا  - ١٨٢٩٦
تنوخي أبو اجلماهر ثنا حيىي بن محزة ح وأنبأ أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا عبد اهللا حممد بن عثمان ال

بن أيب زياد املوصلي حدثين إسحاق بن زياد اخلطايب وكان يسكن حران ثنا حممد بن املبارك الصوري ثنا حيىي بن 
حدثين أبو عبس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا محزة حدثين يزيد بن أيب مرمي أخربين عباية بن رفاعة بن رافع 

ما اغربت قدما عبد يف سبيل اهللا فتمسها النار أبدا لفظهما واحد رواه البخاري يف الصحيح عن : عليه و سلم قال 
  إسحاق عن حممد بن املبارك 

ا يونس بن حبيب ثنا أبو أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن أمحد ثن - ١٨٢٩٧
داود ثنا عبد اهللا بن املبارك ثنا عتبة بن حكيم عن حرملة عن أيب املصبح احلمصي قال كنا نسري يف صائفة وعلى 

الناس مالك بن عبد اهللا اخلثعمي فأتى على جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه وهو ميشي يقود بغالله فقال أال تركب 
من اغربت قدماه يف سبيل : ضي اهللا عنه مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول وقد محلك اهللا فقال جابر ر

اهللا حرمهما اهللا على النار أصلح يل دابيت وأستغين عن قومي فوثب الناس عن دواهبم فما رأيت نازال أكثر من 
احلسن بن فورك أنبأ أخربنا أبو بكر حممد بن  - ١٨٢٩٨باب فضل الشهادة يف سبيل اهللا عز و جل  ١٥١يومئذ 

عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن 
يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو عامر العقدي ثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول 

ما أجد أحدا يدخل اجلنة فيتمىن أن خيرج منها وإن له ما على األرض من شيء إال : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
الشهيد فإنه يتمىن أن يرجع فيقتل عشر مرار ملا رأى من الكرامة لفظ حديث العقدي ويف رواية الطيالسي ما من 

عشر مرات ملا يرى من فضل عبد له عند اهللا خري حيب أن يرجع إىل الدنيا إال الشهيد فإنه يود لو أنه رجع فقتل 
  الشهادة أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث غندر عن شعبة 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو  - ١٨٢٩٩
ل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا موسى أنبأ أبو معاوية ثنا األعمش ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الفض



إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير وعيسى بن يونس عن األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق عن عبد اهللا بن 
سئل عن أرواح الشهداء قال قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم كطري خضر هلا قناديل : مسعود رضي اهللا عنه أنه 

مث تأوي إىل قناديلها فبينما هم على ذلك إذ اطلع عليهم ربك اطالعة فيقول معلقة يف العرش تسرح حيث شاءت 
ما تشتهون فيقولون وما نشتهي وحنن يف اجلنة نسرح حيث شئنا فإذا رأوا أن ال بد من أن يسألوا قالوا ترد أرواحنا 

فظ حديث أيب عبد اهللا ويف يف أجسادنا فنقاتل يف سبيل اهللا فنقتل مرة أخرى فإذا رأى أن ال يسألوه شيئا تركهم ل
وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا { رواية املقرئ قال سألنا عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه عن هذه اآلية 

قال أما إنا قد سألنا عن ذلك مث ذكر معناه رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي } بل أحياء عند رهبم يرزقون فرحني 
  وية وعن إسحاق بن إبراهيم بن حيىي عن أيب معا

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حيىي بن منصور اهلروي ثنا  - ١٨٣٠٠
سألنا عبد : حممد بن عبد اهللا بن منري ثنا أسباط وأبو معاوية قاال ثنا األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق قال 

ن هذه اآلية فذكرها وقال أرواحهم يف جوف طري خضر رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن اهللا رضي اهللا عنه ع
  عبد اهللا بن منري 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا عبد اهللا بن إدريس  - ١٨٣٠١
سعيد بن جبري عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال قال عن حممد بن إسحاق عن إمساعيل بن أمية عن أيب الزبري عن 

ملا أصيب إخوانكم بأحد جعل اهللا أرواحهم يف جوف طري خضر ترد أهنار اجلنة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
تأكل من مثارها وتأوي إىل قناديل من ذهب معلقة يف ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشرهبم ومقيلهم قالوا 

غ إخواننا عنا أنا أحياء يف اجلنة نرزق لئال يزهدوا يف اجلهاد وال ينكلوا عند احلرب قال اهللا عز و جل أنا من يبل
  } وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء إىل آخر اآليات { أبلغهم عنكم قال وأنزل اهللا عز و جل 

احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ - ١٨٣٠٢
يا رسول اهللا من يف : مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا عوف حدثتنا حسيناء بنت معاوية قالت حدثين عمي قال قلت 

  اجلنة قال النيب يف اجلنة والشهيد واملولود والوئيد 

قوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يع - ١٨٣٠٣
وهب أخربين عبد الرمحن بن سعد عن سهل بن أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى 

  إن أول ما يهراق من دم الشهيد تغفر له ذنوبه : اهللا عليه و سلم قال 

بأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أن - ١٨٣٠٤
الطيالسي ثنا عبد اهللا بن املبارك ثنا صفوان بن عمرو السكسكي عن أيب املثىن املليكي عن عتبة بن عبد السلمي 

القتلى ثالثة رجل مؤمن خرج بنفسه : رضي اهللا عنه وكانت له صحبة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
فلقي العدو فقاتل حىت يقتل فذلك املمتحن يف خيمة اهللا حتت عرشه ال يفضله النبيون إال بدرجة النبوة ورجل  وماله

مؤمن فرق على نفسه من الذنوب واخلطايا لقي العدو فقاتل حىت يقتل فتلك مصمصة حتت ذنوبه وخطاياه إن 
ت فإهنا مثانية أبواب وجلهنم سبعة أبواب بعضها السيف حماء للخطايا وقيل له ادخل من أي أبواب اجلنة الثمانية شئ



أفضل من بعض يعين أبواب اجلنة ورجل منافق خرج بنفسه وماله فقاتل حىت يقتل فذاك يف النار إن السيف ال ميحو 
  النفاق 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد النقري أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد  - ١٨٣٠٥
احد بن غياث ثنا محاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن مرة اهلمداين عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أن الو

عجب ربنا من رجلني رجل ثار عن وطائه وحلافه من بني حبه وأهله إىل : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
فاهنزم فعلم ما عليه يف االهنزام وما له يف الرجوع  صالته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي ورجل غزا يف سبيل اهللا

فرجع حىت أهريق دمه فيقول اهللا عز و جل ملالئكته انظروا إىل عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حىت 
  أهريق دمه وروي يف معناه عن أيب الدرداء مرفوعا 

القطان ثنا علي بن احلسن الدراجبردي ثنا عبد اهللا  أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني - ١٨٣٠٦
بن يزيد املقرئ ثنا سعيد حدثين حممد بن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

  الشهيد ال جيد أمل القتل إال كما جيد أحدكم أمل القرصة : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

نا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا أمحد بن الوليد ثنا أخرب - ١٨٣٠٧
حجاج قال قال بن جريج حدثين عثمان بن أيب سليمان عن علي األزدي عن عبيد بن عمري عن عبد اهللا بن حبشي 

ل إميان ال شك فيه وجهاد ال غلول فيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل أي األعمال أفضل قا: رضي اهللا عنه 
وحجة مربورة قيل أي الصالة أفضل قال طول القيام قيل فأي الصدقة أفضل قال جهد من مقل قيل فأي اهلجرة 
أفضل قال من هجر ما حرم اهللا عليه قيل فأي اجلهاد أفضل قال من جاهد املشركني مباله ونفسه قيل فأي القتل 

   ١٥٢قر جواده أشرف قال من أهريق دمه وع

  باب الشهيد يشفع

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا حيىي بن حسان ثنا  - ١٨٣٠٨
الوليد بن رباح الذماري قال حدثين عمي منران بن عتبة الذماري قال دخلنا على أم الدرداء وحنن أيتام فقالت 

يشفع الشهيد يف سبعني من أهل بيته : الدرداء يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  أبشروا فإين مسعت أبا
   ١٥٣قال أبو داود صوابه رباح بن الوليد 

  باب فضل من جيرح يف سبيل اهللا

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ثنا احلسن بن  - ١٨٣٠٩
الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد وبن عجالن عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال  حممد

ال يكلم أحد يف سبيل اهللا واهللا أعلم مبن يكلم يف سبيله إال جاء يوم القيامة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
البخاري يف الصحيح عن بن يوسف عن مالك عن أيب وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح املسك رواه 

  الزناد ورواه مسلم عن الناقد وزهري عن سفيان عن أيب الزناد 



حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنبأ أبو القاسم عبيد اهللا بن إبراهيم بن بالويه  - ١٨٣١٠
مر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي اهللا املزكي ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ مع

كل كلم يكلمه املسلم يف سبيل اهللا يكون يوم القيامة كهيئتها إذا : عنه قال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
اق طعنت تفجر دما فاللون لون الدم والعرف عرف املسك رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع عن عبد الرز

١٥٤   

  باب فضل من قتل كافرا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٨٣١١
حممد بن إسحاق الصغاين ثنا معاوية بن عمرو ح وأخربنا أبو عبد اهللا أخربين أبو عمرو احلريي وأبو بكر الوراق قاال 

يان ثنا عبد اهللا بن عون قاال ثنا أبو إسحاق الفزاري عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب أنبأ احلسن بن سف
ال جيتمعان يف النار اجتماعا يضر أحدمها قيل من : هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن عون هم يا رسول اهللا قال مؤمن قتل كافرا مث سدد لفظ حديث عبد اهللا رواه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر ثنا أبو عبد اهللا حممد بن نصر ثنا قتيبة بن سعيد ثنا إمساعيل  - ١٨٣١٢
ال جيتمع كافر : بن جعفر عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ١٥٥له يف النار أبدا رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة وقات

  باب الرجلني يقتل أحدمها صاحبه فيدخالن اجلنة

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري وأبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران قاال أنبأ  - ١٨٣١٣
لرزاق أنبأ معمر عن مهام بن منبه انه مسع أبا هريرة إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد ا

يضحك اهللا من رجلني يقتل أحدمها اآلخر كالمها يدخل : رضي اهللا عنه يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
سالم اجلنة قالوا وكيف ذاك يا رسول اهللا قال يقتل هذا فيلج اجلنة مث يتوب اهللا عز و جل على اآلخر فيهديه إىل اإل

مث جياهد يف سبيل اهللا فيستشهد رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من 
  وجه آخر عن معمر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن  - ١٨٣١٤
الزناد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و  وهب أخربين مالك بن أنس عن أيب

يضحك اهللا إىل رجلني يقتل أحدمها اآلخر كالمها يدخل اجلنة يقاتل هذا يف سبيل اهللا فيقتل مث يتوب اهللا : سلم قال 
ك وأخرجه مسلم من على القاتل فيقاتل فيستشهد رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مال

   ١٥٦حديث سفيان عن أيب الزناد 

  باب فضل من مات يف سبيل اهللا



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو النضر الفقيه أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن نصر اإلمام ح وأخربنا أبو  - ١٨٣١٥
احلريي وأبو بكر حممد بن إبراهيم نصر بن قتادة األنصاري وأبو بكر حممد بن حممد بن عبد اهللا بن جعفر العطار 

الفارسي قالوا أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا إبراهيم بن علي قاال ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك بن أنس عن 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يدخل : إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه 

حان فتطعمه وكانت أم حرام حتت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه و على أم حرام بنت مل
سلم يوما فأطعمته مث جلست تفلي رأسه فنام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث استيقظ وهو يضحك قالت فقلت 

بج هذا البحر ملوكا على ما يضحكك يا رسول اهللا فقال ناس من أميت عرضوا علي غزاة يف سبيل اهللا يركبون ث
األسرة أو مثل امللوك على األسرة يشك أيهما قال قالت فقلت يا رسول اهللا ادع اهللا أن جيعلين منهم فدعا هلا مث 
وضع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأسه فنام مث استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول اهللا 

سبيل اهللا كما قال يف األوىل قالت فقلت يا رسول اهللا ادع اهللا أن جيعلين  قال ناس من أميت عرضوا علي غزاة يف
منهم قال أنت من األولني فركبت أم حرام بنت ملحان البحر يف زمن معاوية فصرعت عن دابتها حني خرجت من 

  البحر فهلكت رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي ورواه البخاري عن إمساعيل وغريه عن مالك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا  - ١٨٣١٦
سليمان بن حرب ثنا ح قال وأخربين أبو الوليد ثنا أبو القاسم البغوي ثنا خلف بن هشام قاال ثنا محاد بن زيد ثنا 

نس بن مالك رضي اهللا عنه قال حدثتين أم حرام بنت ملحان رضي حيىي بن سعيد ثنا حممد بن حيىي بن حبان عن أ
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يف بيتها يوما مث استيقظ وهو يضحك فقلت يا رسول اهللا ما : اهللا عنها 

أضحكك قال عرض علي قوم من أميت يركبون ظهر هذا البحر كامللوك على األسرة قلت ادع اهللا أن جيعلين منهم 
عا هلا مث نام مث قام فقال مثل ذلك فقلت ادع اهللا أن جيعلين منهم قال أنت من األولني فتزوجها عبادة بن فد

الصامت فغزا هبا يف البحر فلما رجعوا قربت هلا بغلة لتركبها فصرعتها فدقت عنقها فماتت رواه البخاري يف 
  الصحيح عن أيب النعمان عن محاد ورواه مسلم عن خلف بن هشام 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس األموي ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري ثنا حممد بن  - ١٨٣١٧
إسحاق عن حممد بن إبراهيم التيمي عن حممد بن عبد اهللا بن عتيك أخي بين سلمة عن أبيه قال مسعت رسول اهللا 

يف سبيل اهللا قال مث ضم أصابعه الثالث وأين اجملاهدون يف  من خرج من بيته جماهدا: صلى اهللا عليه و سلم يقول 
سبيل اهللا من خرج يف سبيل اهللا فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على اهللا وإن لدغته دابة فمات فقد وقع أجره 

ه و على اهللا ومن مات حتف أنفه قال وإهنا لكلمة ما مسعتها من أحد من العرب أول من رسول اهللا صلى اهللا علي
  سلم يعين حبتف أنفه على فراشه فقد وقع أجره على اهللا ومن قتل قعصا فقد استوجب اجلنة 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا عبيد بن شريك ثنا عبد الوهاب بن  - ١٨٣١٨
أبا مالك األشعري رضي اهللا عنه قال جندة ثنا عتبة عن بن ثوبان عن أبيه يرده إىل مكحول إىل بن غنم األشعري أن 

من انتدب خارجا يف سبيل اهللا ابتغاء وجهه : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن اهللا عز و جل قال 
وتصديق وعده وإميانا برساالته على اهللا ضامن فإما يتوفاه اهللا يف اجليش بأي حتف شاء فيدخله اجلنة وإما يسيح يف 

طالت غيبته مث يرده إىل أهله ساملا مع ما نال من أجر أو غنيمة قال ومن فصل يف سبيل اهللا فمات أو  ضمان اهللا وإن



قتل يعين فهو شهيد أو وقصة فرسه أو بعريه أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حتف شاء اهللا فإنه شهيد وله 
  اجلنة 

د بن إبراهيم البزار ثنا مساك بن عبد الصمد ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر حمم - ١٨٣١٩
مسهر عبد األعلى بن مسهر الغساين ثنا إمساعيل بن عبد اهللا حدثين األوزاعي حدثين سليمان بن حبيب عن أيب 

ثالثة كلهم ضامن على اهللا عز و جل رجل : أمامة الباهلي رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
غازيا يف سبيل اهللا فهو ضامن على اهللا حىت يتوفاه فيدخله اجلنة أو يرده مبا نال من أجر أو غنيمة ورجل راح خرج 

إىل املسجد فهو ضامن على اهللا حىت يتوفاه فيدخله اجلنة أو يرده مبا نال من أجر أو غنيمة ورجل دخل بيته بسالم 
  فهو ضامن على اهللا 

افظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا عبيد بن شريك البزار ثنا حيىي بن بكري ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احل - ١٨٣٢٠
الليث بن سعد عن احلارث بن يعقوب عن قيس بن رافع القيسي عن عبد الرمحن بن جبري عن عبد اهللا بن عمرو 

نفسه فقال له عبد  مر مبعاذ بن جبل رضي اهللا عنه وهو قاعد على بابه يشري بيده كأنه حيدث: رضي اهللا عنهما أنه 
اهللا ما شأنك يا أبا عبد الرمحن حتدث نفسك قال وما يل يريد عدو اهللا أن يلهيين عن كالم مسعته من رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم قال مكابد دهرك اآلن يف بيتك أال خترج إىل اجمللس فتحدث وأنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا 
اهللا كان ضامنا على اهللا ومن جلس يف بيته ال يغتاب أحدا بسوء كان ضامنا عليه و سلم يقول من جاهد يف سبيل 

على اهللا ومن عاد مريضا كان ضامنا على اهللا ومن غدا إىل املسجد وراح كان ضامنا على اهللا ومن دخل على إمام 
   ١٥٧يعزره كان ضامنا على اهللا فرييد عدو اهللا أن خيرجه من بييت إىل اجمللس 

  سهم غرب فقتلهباب من أتاه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي ثنا إسحاق بن احلسن بن  - ١٨٣٢١
ميمون ثنا حسني بن حممد ثنا شيبان عن قتادة حدثنا أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن أم الربيع بنت الرباء وهي أم 

اهللا عليه و سلم فقالت يا نيب اهللا أال ختربين عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصابه أتت النيب صلى : حارثة بنت سراقة 
سهم غرب فإن كان يف اجلنة صربت وإن كان غري ذلك اجتهدت عليه البكاء قال يا أم حارثة إهنا جنان يف اجلنة 

اه البخاري يف الصحيح وإن ابنك أصاب الفردوس األعلى قال قتادة الفردوس ربوة يف اجلنة وأوسطها وأفضلها رو
   ١٥٨عن حممد بن عبد اهللا عن حسني بن حممد 

  باب من يسلم فيقتل مكانه يف سبيل اهللا

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب احلافظ ببغداد ثنا أبو العباس حممد بن أمحد بن محدان  - ١٨٣٢٢
يونس ثنا زكريا عن أيب إسحاق عن الرباء رضي النيسابوري ثنا حممد بن أيوب أنبأ إبراهيم بن موسى أنبأ عيسى بن 

جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك عبده ورسوله مث تقدم : اهللا عنه قال 
فقاتل حىت قتل فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم عمل هذا يسريا وأجر كثريا رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن 

  ن عيسى بن يونس جناب ع



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إمساعيل بن  - ١٨٣٢٣
أتى رسول اهللا صلى اهللا : إسحاق ثنا عبد اهللا بن رجاء أنبأ إسرائيل عن أيب إسحاق عن الرباء رضي اهللا عنه قال 

قال يا رسول اهللا أقاتل أو أسلم قال ال بل أسلم مث قاتل فأسلم فقاتل فقتل فقال عليه و سلم رجل مقنع باحلديد ف
  هذا عمل قليال وأجر كثريا رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن عبد الرحيم عن شبابة عن إسرائيل 

موسى بن إمساعيل  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن حممد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا - ١٨٣٢٤
أن عمرو بن أقيش كان له ربا يف : ثنا محاد بن سلمة أنبأ حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

اجلاهلية فكره أن يسلم حىت يأخذه فجاء يوم أحد فقال أين بنو عمي فقالوا بأحد فقال أين فالن قالوا بأحد قال أين 
وركب فرسه مث توجه قبلهم فلما رآه املسلمون قالوا إليك عنا يا عمرو فقال إين قد فالن قالوا بأحد فلبس ألمته 

آمنت فقاتل حىت جرح فحمل إىل أهله جرحيا فجاءه سعد بن معاذ فقال ألخته سليه محية لقومك أم غضبا هلم أم 
بيان النية اليت يقاتل  باب ١٥٩غضبا هللا ورسوله فقال بل غضبا هللا ورسوله فمات فدخل اجلنة وما صلى هللا صالة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن  - ١٨٣٢٥عليها ليكون يف سبيل اهللا عز و جل 
سعيد الدارمي وصاحل بن حممد الرازي قاال ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة بن احلجاج عن عمرو بن مرة عن أيب 

جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال الرجل يقاتل : هللا عنه قال وائل عن أيب موسى األشعري رضي ا
للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليعرف فمن يف سبيل اهللا فقال من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو 

  عن شعبة يف سبيل اهللا رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب وأخرجه هو ومسلم من حديث غندر 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ثنا  - ١٨٣٢٦
: سعدان بن نصر املخرمي ثنا أبو معاوية الضرير عن األعمش عن شقيق عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال 

اهللا الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل محية ويقاتل رئاء فأي ذلك يف  أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم رجل فقال يا رسول
  سبيل اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا 

ن وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضيب ثنا ب - ١٨٣٢٧
جاء رجل إىل رسول اهللا : كثري ثنا سفيان ثنا األعمش عن أيب وائل عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال 

صلى اهللا عليه و سلم فذكره بنحوه رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن كثري ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب 
  شيبة وغريه عن أيب معاوية 

عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا حممد بن وهب ثنا بقية  أخربنا علي بن أمحد بن - ١٨٣٢٨
ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو أمحد بكر بن أمحد الصرييف مبرو ثنا أبو األحوص حممد بن اهليثم القاضي ثنا 

ان عن أيب حبرية عن معاذ بن جبل حيوة بن شريح احلضرمي ثنا بقية بن الوليد حدثين حبري بن سعد عن خالد بن معد
الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه اهللا عز و جل وأطاع : رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

اإلمام وأنفق الكرمية وباشر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله وأما من غزا فخرا ورئاء ومسعة 
األرض فإنه لن يرجع بكفاف لفظ حديث احلضرمي ويف رواية حممد بن وهب قال عن أيب  وعصى اإلمام وأفسد يف

  حبرية عبد اهللا بن قيس وقال يف آخره وعصى اإلمام ومل ينفق الكرمية مل يرجع بالكفاف 



ثين أيب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر القطيعي ببغداد ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حد - ١٨٣٢٩
ثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثين حممد بن أيب الوضاح عن العالء بن عبد اهللا بن رافع بن حبان بن خارجة عن عبد 

يا رسول اهللا أخربين عن اجلهاد والغزو فقال يا عبد اهللا بن عمرو إن قاتلت : اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أنه قال 
إن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك اهللا مرائيا مكاثرا يا عبد اهللا بن عمرو على أي صابرا حمتسبا بعثك اهللا صابرا حمتسبا و

  حال قاتلت أو قتلت بعثك اهللا على تلك احلال 

أخربنا أبو القاسم علي بن حممد بن علي اإليادي ببغداد أنبأ أبو بكر أمحد بن يوسف بن خالد النصييب  - ١٨٣٣٠
بد الوهاب بن عطاء أنبأ عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج أخربين يونس بن ثنا احلارث بن حممد بن أيب أسامة ثنا ع

يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن أيب هريرة رضي اهللا عنه فقال له نابل أخو أهل الشام يا أبا هريرة 
أول : ه و سلم يقول حدثنا حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا علي

الناس يقضى فيه يوم القيامة ثالثة رجل استشهد أتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال قاتلت يف 
سبيلك حىت استشهدت قال كذبت إمنا أردت أن يقال فالن جريء فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حىت ألقي 

ه فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال تعلمت العلم وقرأت يف النار ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتى ب
القرآن وعلمته فيك قال كذبت إمنا أردت أن يقال فالن عامل وفالن قارئ فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه إىل 

شيء حتب النار ورجل آتاه اهللا من أنواع املال فأتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها فقال ما تركت من 
أن ينفق فيه إال أنفقت فيه لك قال كذبت إمنا أردت أن يقال فالن جواد فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حىت 

  ألقي يف النار أخرجه مسلم يف الصحيح من وجهني آخرين عن بن جريج 

قوب ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن حممد النقري أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يع - ١٨٣٣١
خطب عمر رضي اهللا : سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن حممد يعين بن سريين عن أيب العجفاء قال 

عنه الناس قال وأخرى تقولوهنا ملن قتل يف مغازيكم هذه قتل فالن شهيدا ومات فالن شهيدا ولعله يكون قد أوقر 
جارة فال تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال النيب صلى اهللا عليه و دفيت راحلته ذهبا أو ورقا يبتغي الدنيا أو قال الت
  سلم من قتل يف سبيل اهللا أو مات فهو يف اجلنة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس القاسم بن القاسم السياري ثنا عبد اهللا بن علي الغزال ثنا  - ١٨٣٣٢
رك ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا علي بن احلسن بن شقيق ثنا عبد اهللا بن املبا

أبو توبة الربيع بن نافع عن بن املبارك عن بن أيب ذئب عن القاسم هو بن عباس عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن 
: نه أن رجال قال بن مكرز رجل من أهل الشام ويف رواية بن شقيق عن أيوب بن مكرز عن أيب هريرة رضي اهللا ع

يا رسول اهللا رجل يريد اجلهاد يف سبيل اهللا وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم ال أجر له فسأله الثانية والثالثة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال أجر له لفظ حديث بن شقيق قال 

ل أن تكون فيمن ال ينوي بغزوه إال الدنيا وما يرجع إىل أسباهبا فأما من يبتغي الشيخ وهذه األخبار وما أشبهها حتتم
  األجر ويرجو أن يصيب غنيمة فقد 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  - ١٨٣٣٣
حدثه عن بن زغب اإليادي قال نزل يب عبد اهللا بن حوالة  أبو صاحل حدثين معاوية بن صاحل أن ضمرة بن حبيب



صاحب النيب صلى اهللا عليه و سلم وقد بلغنا أنه فرض له يف املائتني فأىب إال مائة قال قلت له أحق ما بلغنا أنه فرض 
ئة كل عام مث لك يف مائتني فأبيت إال مائة واهللا ما منعه وهو نازل على أن يقول ال أم لك أوال يكفي بن حوالة ما

أنشأ حيدثنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعثنا على أقدامنا حول 
املدينة لنغنم فقدمنا ومل نغنم شيئا فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذي بنا من اجلهد قال رسول اهللا 

لهم إيل فأضعف عنهم وال تكلهم إىل الناس فيهونوا عليهم ويستأثروا عليهم اللهم ال تك: صلى اهللا عليه و سلم 
وال تكلهم إىل أنفسهم فيعجزوا عنها ولكن توحد بأرزاقهم مث قال ليفتحن لكم الشام مث لتقسمن كنوز فارس 

لى رأسي والروم وليكونن ألحدكم من املال كذا وكذا حىت أن أحدكم ليعطى مائة دينار فيسخطها مث وضع يده ع
فقال يا بن حوالة إذا رأيت اخلالفة قد نزلت األرض املقدسة فقد أتت الزالزل والبالبل واألمور العظام والساعة 

   ١٦٠أقرب إىل الناس من يدي هذه من رأسك 

  باب ما جاء يف السرية ختفق وهو أن تغزو فال تغنم شيئا

ر السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبا - ١٨٣٣٤
العباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا حيوة عن أيب هانئ عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد اهللا 

د بن بن عمرو رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ح وأخربنا عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعي
األعرايب ثنا حممد بن إمساعيل ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا حيوة وبن هليعة قاال ثنا أبو هانئ أنه مسع أبا عبد الرمحن 

ما من غازية تغزو يف : احلبلي يقول مسعت عبد اهللا بن عمرو يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
ثلثي أجرهم من اآلخرة ويبقى هلم الثلث وإن مل يصيبوا غنيمة مت هلم أجرهم سبيل اهللا فيصيبون غنيمة إال تعجلوا 

   ١٦١ليس يف حديث بن يوسف من اآلخرة رواه مسلم يف الصحيح عن عبد بن محيد عن املقرئ عن حيوة 

  باب متين الشهادة ومسألتها

ين أنبأ علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املز - ١٨٣٣٥
اليمان أخربين شعيب عن الزهري أخربين سعيد بن املسيب أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى 

والذي نفسي بيده لوال أن رجاال من املؤمنني ال تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عين وال أجد ما : اهللا عليه و سلم يقول 
ختلفت عن سرية تغزو يف سبيل اهللا والذي نفسي بيده لوددت أين أقتل يف سبيل اهللا مث أحيا مث أقتل  أمحلهم عليه ما

  مث أحيا مث أقتل مث أحيا مث أقتل رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان 

عبد احلكم أنبأ أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن  - ١٨٣٣٦
بن وهب أخربين عبد الرمحن بن شريح أن سهل بن أيب أمامة بن سهل بن حنيف حدثه عن أبيه عن جده أن رسول 

من سأل اهللا الشهادة بصدق بلغه اهللا منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  وهب وأخرجه أيضا من حديث ثابت عن أنس مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر وحرملة عن بن 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور  - ١٨٣٣٧
الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج قال قال سليمان بن موسى حدثنا مالك بن خيامر أن معاذ بن جبل رضي اهللا 



من قاتل يف سبيل اهللا من رجل مسلم فواق ناقة فقد : ع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول عنه حدثهم أنه مس
وجبت له اجلنة ومن سأل اهللا القتل من عند نفسه صادقا مث مات أو قتل فله أجر شهيد ومن جرح جرحا يف سبيل 

ورحيها كاملسك ومن خرج يف سبيل اهللا اهللا أو نكب نكبة فإهنا جتيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لوهنا كالزعفران 
  فعليه طابع الشهداء 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن عبيد اهللا النرسي ثنا حجاج بن  - ١٨٣٣٨
بو مبثله وكذلك رواه أ: حممد ثنا بن جريج أخربين سليمان بن موسى ثنا مالك بن خيامر عن معاذ بن جبل فذكره 

  عاصم وروح بن عبادة عن بن جريج 

وقد أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أمحد بن علي اخلزاز ثنا حممد بن عبد الرمحن بن  - ١٨٣٣٩
سهم األنطاكي ثنا إبراهيم بن حممد الفزاري عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن عبد اهللا بن مالك بن خيامر 

من سأل اهللا : امر عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أبيه مالك بن خي
الشهادة صادقا من قلبه فمات أو قتل فله أجر شهيد ومن جرح جرحا يف سبيل اهللا جاء يوم القيامة يدمى اللون 

  لون دم والريح ريح مسك 

عبيد ثنا احلسن بن سعيد املوصلي ثنا غسان بن الربيع ثنا  وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن - ١٨٣٤٠
عبد الرمحن عن أبيه عن مكحول عن مالك بن خيامر عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أنه قال قال رسول اهللا صلى 

   ١٦٢من قاتل يف سبيل اهللا فواق ناقة وجبت له اجلنة مث ذكر ما بعده حنو حديث عبد الرزاق : اهللا عليه و سلم 

  باب الشجاعة واجلنب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي ثنا محاد ح  - ١٨٣٤١
وأخربنا أبو عبد اهللا قال وثنا علي بن محشاذ ثنا حممد بن أيوب أنبأ سليمان بن حرب ومسدد وأبو الربيع وعبد اهللا 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : لوا ثنا محاد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي اهللا عنه قال بن عبد الوهاب احلجيب قا
و سلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس قال وفزع أهل املدينة ليلة فانطلقوا قبل الصوت قال 

يف يف عنقه قال لن تراعوا فتلقاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على فرس أليب طلحة عري ما عليه شيء والس
فإذا هو قد استربأ اخلرب وسبقهم وقال وجدناه حبرا أو قال إنه لبحر قال وكان فرسا ثبطا رواه البخاري يف الصحيح 
عن سليمان بن حرب ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي وأيب الربيع وروينا عن سعد بن أيب وقاص وأنس بن مالك عن 

  نه كان يتعوذ من اجلنب النيب صلى اهللا عليه و سلم أ

وأخربنا أبو سهل حممد بن نصرويه املروزي ثنا أبو بكر أمحد بن جعفر القطيعي ثنا بشر بن موسى  - ١٨٣٤٢
األسدي ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو احلسن حممد بن أمحد بن احلسن البزاز ببغداد 

بن حممد بن إسحاق الفاكهي مبكة ثنا أبو حيىي بن أيب مسرة ثنا املقرئ عن موسى بن علي  قاال أنبأ أبو حممد عبد اهللا
بن رباح قال مسعت أيب حيدث عن عبد العزيز بن مروان بن احلكم قال مسعت أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول قال 

  شر ما يف الرجل شح هالع وجنب خالع : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



خربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ ثنا أبو عمرو الضيب ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة عن أ - ١٨٣٤٣
الشجاعة واجلنب غرائز يف الناس تلقى الرجل يقاتل : أيب إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر رضي اهللا عنه قال 

ست بأخري من فارسي وال عجمي إال عمن ال يعرف وتلقى الرجل يفر عن أبيه واحلسب املال والكرم التقوى ل
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد  - ١٨٣٤٤باب فضل اإلنفاق يف سبيل اهللا عز و جل  ١٦٣بالتقوى 

املزين أنبأ علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخربين شعيب عن الزهري أخربين محيد بن عبد الرمحن أن أبا هريرة 
من أنفق زوجني يف شيء من األشياء يف سبيل اهللا : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول رضي اهللا عنه قال 

دعى من أبواب اجلنة يا عبد اهللا هذا خري وللجنة أبواب فمن كان من أهل الصالة دعي من باب الصالة ومن كان 
قة ومن كان من أهل الصيام من أهل اجلهاد دعي من باب اجلهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصد

دعي من باب الصيام باب الريان قال أبو بكر ما على من يدعى من تلك األبواب من ضرورة وقال يا رسول اهللا 
هل يدعى منها كلها أحد فقال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان 

  وأخرجه مسلم من أوجه عن الزهري 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حممد بن عبيد اهللا املنادي ثنا  - ١٨٣٤٥
لقيت أبا ذر رضي اهللا : عبد اهللا بن بكر السهمي ثنا هشام يعين بن حسان عن احلسن عن صعصعة بن معاوية قال 

ما لك قال يل عملي فقلت يا أبا ذر ما لك قال يل عملي  عنه يقود مجال له أو يسوقه يف عنقه قربة فقلت يا أبا ذر
ثالث مرات قال قلت أال حتدثين شيئا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا 

رمحته عليه و سلم يقول ما من مسلمني ميوت هلما ثالثة يعين من الولد مل يبلغوا احلنث إال أدخلهما اهللا اجلنة بفضل 
  إياهم وما من مسلم أنفق زوجني من ماله يف سبيل اهللا إال ابتدرته حجبة اجلنة 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا حممد بن عيسى الواسطي ثنا عمرو بن  - ١٨٣٤٦
اجلنة كلهم يدعوه إىل ما قبله مبعناه زاد إال استقبلته حجبة : عون ثنا هشيم عن منصور ويونس عن احلسن فذكره 

  قلت كيف ذاك قال إن كان رجاال فرجلني وإن كانت إبال فبعريين وإن كانت غنما فشاتني 

حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ١٨٣٤٧
د الرمحن عن غضيف بن احلارث قال مسعت أبا عبيدة رضي جرير بن حازم عن بشار بن أيب سيف عن الوليد بن عب

من أنفق نفقة يف سبيل اهللا فاضلة فسبعمائة ومن أنفق : اهللا عنه يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
تاله على نفسه أو قال على أهله أو عاد مريضا أوأماط أذى فاحلسنة بعشر أمثاهلا والصوم جنة ما مل خيرقها ومن اب

  اهللا ببالء يف جسده فله حطة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا يزيد بن هارون أنبأ  - ١٨٣٤٨
جرير بن حازم ثنا بشار بن أيب سيف عن الوليد بن عبد الرمحن عن عياض بن غطيف قال يزيد وأخربنا هشام بن 

 عيينة عن الوليد بن عبد الرمحن عن عياض بن غطيف قال دخلنا على أيب عبيدة بن حسان عن واصل موىل أيب
اجلراح يف مرضه الذي مات فيه وعنده امرأته حتيفه ووجهه مما يلي احلائط فقلنا كيف بات أبو عبيدة فقالت بات 

ا ما سرنا ذلك فنسألك عنه بأجر فالتفت إلينا فقال ما بت بأجر فساءنا ذلك وسكتنا فقال ال تسألون عما قلت فقلن
من أنفق نفقة فاضلة يف سبيل اهللا فبسبعمائة ضعف ومن : فقال إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 



أنفق على نفسه أوأماط أذى عن الطريق أو تصدق بصدقة فحسنة بعشر أمثاهلا والصوم جنة ما مل خيرقها ومن ابتاله 
  طة اهللا ببالء يف جسده فهو له ح

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد  - ١٨٣٤٩
اهللا بن حممد بن أمساء أنبأ مهدي بن ميمون ثنا واصل موىل أيب عيينة عن بن أيب سيف عن الوليد بن عبد الرمحن 

ا يوسف ثنا أبو الربيع وحممد بن أيب بكر قاال ثنا رجل من فقهاء أهل الشام عن عياض بن غطيف ح قال وحدثن
محاد بن زيد ثنا واصل موىل أيب عيينة عن بشار بن أيب سيف عن الوليد بن عبد الرمحن عن عياض بن غطيف عن 

هبذا احلديث ورواه سليم بن عامر أن غضيف بن احلارث حدثهم عن أيب عبيدة قال الوصب يكفر به : أيب عبيدة 
  ال البخاري الصحيح غضيف بن احلارث الشامي من اخلطايا ق

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا أبو  - ١٨٣٥٠
جاء رجل : أسامة عن زائدة عن األعمش عن أيب عمرو الشيباين عن أيب مسعود عقبة بن عمرو رضي اهللا عنه قال 

لى اهللا عليه و سلم بناقة خمطومة فقال هي يل يا رسول اهللا هذه يف سبيل اهللا فقال له رسول اهللا صلى اهللا إىل النيب ص
عليه و سلم لك هبا يوم القيامة سبعمائة كلها خمطومة رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن أيب 

  أسامة 

س حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العبا - ١٨٣٥١
وهب أخربين عمرو بن احلارث عن بكري بن األشج عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنه عن 

واه من جهز غازيا يف سبيل اهللا فقد غزا ومن خلفه يف أهله خبري فقد غزا ر: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  مسلم يف الصحيح عن سعيد بن منصور وغريه عن بن وهب وأخرجاه كما مضى 

حدثنا الشيخ اإلمام أبو الطيب سهل بن حممد بن سليمان رمحه اهللا إمالء ثنا أبو العباس األصم أنبأ  - ١٨٣٥٢
لوليد بن أيب الوليد عن حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ أيب وشعيب بن الليث قاال أنبأ الليث عن بن اهلاد عن ا

من أظل : عثمان بن سراقة عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
رأس غاز أظله اهللا يوم القيامة ومن جهز غازيا حىت يستقل كان له مثل أجره حىت ميوت أو يرجع ومن بىن مسجدا 

  يف اجلنة  يذكر فيه اسم اهللا بىن اهللا له بيتا

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو العباس الشاذياخي وأبو  - ١٨٣٥٣
فذكروا احلديث مبثله وزادوا قال وقال الوليد فذكرت : سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب 

 هذا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فذكرته حملمد بن هذا احلديث للقاسم بن حممد فقال قد بلغين
  املنكدر ولزيد بن أسلم فكالمها قد قال بلغين هذا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر حممد بن عبد اهللا الوراق ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن  - ١٨٣٥٤
يب شيبة ثنا عبيدة بن محيد ثنا األسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه عن رسول اهللا أ

أنه أراد أن يغزو فقال يا معشر املهاجرين واألنصار إن من إخوانكم قوما ليس هلم مال وال : صلى اهللا عليه و سلم 



ألحدنا من ظهر مجل إال عقبة كعقبة أحدهم قال فضممت إيل  عشرية فليضم أحدكم إليه الرجلني أو الثالثة فما
أخربنا حممد  - ١٨٣٥٥باب فضل الذكر يف سبيل اهللا عز و جل  ١٦٤اثنني أو ثالثة ما يل عقبة إال كعقبة أحدهم 

حيىي بن  بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين
أيوب وسعيد بن أيب أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس اجلهين عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

  إن الصالة والصيام والذكر تضاعف على النفقة يف سبيل اهللا بسبعمائة ضعف : عليه و سلم 

مد بن عبد اهللا أنبأ بن وهب أخربين حيىي بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس األصم أنبأ حم - ١٨٣٥٦
من قرأ ألف : أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ اجلهين عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ١٦٥آية يف سبيل اهللا كتبه اهللا مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني 

  باب فضل الصوم يف سبيل اهللا

ا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن ثنا أخربن - ١٨٣٥٧
إسحاق بن منصور وسلمة بن شبيب قاال ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج عن حيىي بن سعيد وسهيل بن أيب صاحل أهنما 

عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و مسعا النعمان بن أيب عياش الزرقي حيدث عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا 
من صام يوما يف سبيل اهللا باعد اهللا وجهه عن النار سبعني خريفا رواه البخاري يف الصحيح عن : سلم يقول 

   ١٦٦إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق ورواه مسلم عن إسحاق بن منصور 

  باب تشييع الغازي وتوديعه

طيب سهل بن حممد بن سليمان رمحه اهللا إمالء ثنا أبو العباس حممد بن حدثنا الشيخ اإلمام أبو ال - ١٨٣٥٨
يعقوب ثنا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو الدمشقي ثنا حممد بن عثمان التنوخي ثنا اهليثم بن محيد ثنا املطعم بن 

فراقنا قال إنه ليس خرجت إىل الغزو فشيعنا عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما فلما أراد : املقدام عن جماهد قال 
معي ما أعطيكماه ولكين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن اهللا إذا استودع شيئا حفظه وأنا أستودع 

  اهللا دينكما وأماناتكما وخواتيم أعمالكما 

احلكم أنبأ بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد  - ١٨٣٥٩
وهب أخربين حيىي بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  ألن أشيع جماهدا يف سبيل اهللا فأكنفه على رحله غدوة أو روحة أحب إيل من الدنيا وما فيها : سلم قال 

لرمحن بن احلسن أنبأ إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا شعبة ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد ا - ١٨٣٦٠
أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه : الفيض رجل من أهل الشام قال مسعت سعيد بن جابر الرعيين حيدث عن أبيه 

ناهم فقال شيع جيشا فمشى معهم فقال احلمد هللا الذي اغربت أقدامنا يف سبيل اهللا فقيل له وكيف اغربت وإمنا شيع
   ١٦٧إنا جهزناهم وشيعناهم ودعونا هلم 

  باب ما جاء يف حرمة نساء اجملاهدين



أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن قعنب عن  - ١٨٣٦١
حرمة نساء اجملاهدين على  :علقمة بن مرثد عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

القاعدين كحرمة أمهاهتم وما من رجل من القاعدين خيلف رجال يف أهله إال نصب له يوم القيامة فقيل هذا خلفك 
  يف أهلك فخذ من حسناته ما شئت فالتفت إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ما ظنكم 

بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا قعنب وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو  - ١٨٣٦٢
فذكره بنحوه إال أنه قال فيقال له يا فالن هذا فالن بن فالن خانك فخذ من حسناته ما : التميمي وكان ثقة خيارا 

 شئت رواه مسلم يف الصحيح عن سعيد بن منصور وأخرجه من حديث الثوري ومسعر عن علقمة عن سليمان بن
   ١٦٨بريدة عن أبيه 

  باب االستئذان يف القفول بعد النهي

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حممد بن ثابت املروزي حدثين  - ١٨٣٦٣
 عفا اهللا عنك مل أذنت هلم: علي بن حسني عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

حىت يتبني لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبني ال يستأذنك الذين يؤمنون باهللا واليوم اآلخر أن جياهدوا بأمواهلم 
وأنفسهم واهللا عليم باملتقني إمنا يستأذنك الذين ال يؤمنون باهللا واليوم اآلخر وارتابت قلوهبم فهم يف ريبهم يترددون 

ين آمنوا باهللا ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع مل يذهبوا حىت إمنا املؤمنون الذ{ نسختها اليت يف النور 
يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون باهللا ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأهنم فأذن ملن شئت منهم 

قال رخص له وكذلك رواه عطية بن سعد عن بن عباس ومبعناه قال قتادة } واستغفر هلم اهللا إن اهللا غفور رحيم 
   ١٦٩ههنا بعد ما قال له عفا اهللا عنك مل أذنت هلم 

  باب اإلذن بالقفول وكراهية الطرق قد مضى يف ذلك حديث جابر بن عبد اهللا

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد بن  - ١٨٣٦٤وأنس بن مالك وغريمها يف آخر كتاب احلج 
عباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين عمر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو ال

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني قدم من غزوة قال : حممد عن نافع عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما 
   ١٧٠ال تطرقوا النساء وأرسل من يؤذن الناس أنه قادم الغد 

  وحباب البشارة يف الفت

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد عن  - ١٨٣٦٥
حيىي عن إمساعيل بن أيب خالد حدثين قيس بن أيب حازم قال قال يل جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال يل رسول 

لصة وكانوا يسموهنا كعبة اليمانية قال فانطلقت يف مخسني ومائة أال ترحيين من ذي اخل: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فارس من أمحس وكنت ال أثبت على اخليل فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فضرب بيده يف صدري 

نار مث حىت أين ألنظر إىل أثر أصابعه يف صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا قال فانطلق فكسرها وحرقها بال



بعث حصني بن ربيعة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يبشره فقال والذي بعثك باحلق ما جئتك حىت تركتها مثل 
اجلمل األجرب فبارك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على خيل أمحس ورجاهلا مخس مرات رواه البخاري يف 

  الصحيح عن مسدد وأخرجه مسلم من أوجه عن إمساعيل 

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن السقاء وأبو احلسن املقرئ قاال أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق  - ١٨٣٦٦
ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا عمرو بن عاصم عن محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن 

ن بن عفان وأسامة بن زيد على رقية ابنة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خلف عثما: أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيام بدر فجاء زيد بن حارثة رضي اهللا عنه على العضباء ناقة رسول اهللا صلى اهللا 

عليه و سلم بالبشارة قال أسامة فسمعت اهليعة فخرجت فإذا زيد قد جاء بالبشارة فواهللا ما صدقت حىت رأينا 
   ١٧١رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعثمان رضي اهللا عنه بسهمه األسارى فضرب 

  باب ما جاء يف إعطاء البشراء

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ عبيد بن عبد الواحد ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث  - ١٨٣٦٧
ن عبد اهللا بن كعب قائد كعب حني عمي عن عقيل عن بن شهاب عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك أ

من بنيه قال مسعت كعب بن مالك رضي اهللا عنه حيدث حديثه حني ختلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف 
فذكر احلديث بطوله يف توبته وإيذان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بتوبة اهللا عليه وعلى صاحبيه : غزوة تبوك 

وىف على جبل سلع يا كعب بن مالك أبشر قال فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء قال مسعت صوت صارخ أ
الفرج فلما جاءين الذي مسعت صوته يبشرين نزعت ثويب فكسوهتما إياه ببشراه وواهللا ما أملك غريمها يومئذ 

   ١٧٢بكري واستعرت ثوبني فلبستهما وانطلقت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري عن حيىي بن 

  باب استقبال الغزاة

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ أبو أمحد بن زياد ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان عن  - ١٨٣٦٨
ملا قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم من تبوك خرج الناس يتلقونه : الزهري عن السائب بن يزيد رضي اهللا عنه قال 

  رجت مع الناس وأنا غالم فتلقيناه إىل ثنية الوداع فخ

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ثنا علي بن عبد  - ١٨٣٦٩
خرجت مع الصبيان نتلقى رسول اهللا صلى اهللا : اهللا ثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي اهللا عنه قال 

ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك وقال سفيان مرة أذكر مقدم النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا قدم  عليه و سلم إىل
   ١٧٣من تبوك رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا 

  باب الصالة إذا قدم من سفر

ثنا سليمان بن حرب أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم  - ١٨٣٧٠
كنت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم : ثنا شعبة عن حمارب بن دثار قال مسعت جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال 



يف سفر فلما قدمنا املدينة قال يل ادخل املسجد فصل ركعتني رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب 
سائر األحاديث اليت رويت يف آداب السفر يف آخر كتاب احلج  وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة وقد مضى

   ١٧٤واألحاديث اليت رويت يف اإلعداد للجهاد يف كتاب السبق والرمي وباهللا التوفيق 

  باب قتال اليهود

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق إمالء وقراءة أنبأ احلسن بن علي بن زياد ثنا إسحاق  - ١٨٣٧١
تقاتلون : بن حممد الفروي ثنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

اليهود حىت خيتىبء أحدهم وراء احلجر فيقول يا عبد اهللا املسلم هذا يهودي ورائي فاقتله رواه البخاري يف الصحيح 
   ١٧٥عن نافع  عن إسحاق بن حممد الفروي وأخرجه مسلم من وجه آخر

  باب ما جاء يف فضل قتال الروم وقتال اليهود

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الرمحن بن سالم ثنا حجاج بن حممد  - ١٨٣٧٢
ى جاءت امرأة إىل النيب صل: عن فرج بن فضالة عن عبد اخلبري بن ثابت بن قيس بن مشاس عن أبيه عن جده قال 

اهللا عليه و سلم يقال هلا أم خالد وهي متنقبة تسأل عن بن هلا وهو مقتول فقال هلا بعض أصحاب رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم جئت تسألني عن ابنك وأنت منتقبة فقالت إن أرزأ ابين فلن أرزأ حيائي فقال رسول اهللا صلى اهللا 

   ١٧٦سول اهللا قال ألنه قتله أهل الكتاب عليه و سلم ابنك له أجر شهيدين قالت ومل ذاك يا ر

  باب ما جاء يف قتال الذين ينتعلون الشعر وقتال الترك

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ثنا  - ١٨٣٧٣
املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن احلسن بن حممد الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن 

  ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا أقواما نعاهلم الشعر : النيب صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا أبو حممد أنبأ أبو سعيد ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد عن  - ١٨٣٧٤
ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا قوما نعاهلم : لى اهللا عليه و سلم قال األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب ص

الشعر وال تقوم الساعة حىت تقاتلوا قوما صغار األعني ذلف األنوف كأن وجوههم اجملان املطرقة روامها البخاري يف 
شعيب بن أيب الصحيح عن علي بن عبد اهللا عن سفيان وروامها مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة عن سفيان ورواه 

  محزة عن أيب الزناد فقال حىت تقاتلوا الترك صغار األعني محر الوجوه 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا املنيعي ثنا حممد بن عباد ثنا سفيان فذكر احلديث  - ١٨٣٧٥
  م الشعر أن أصحاب بابك كانت نعاهل: األول قال أبو عبد اهللا يعين حممد بن عباد بلغين 

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا أنبأ أبو القاسم عبيد اهللا بن إبراهيم بن  - ١٨٣٧٦
بالويه املزكي ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثين أبو هريرة 



ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا خوزا وكرمان قوما من : هللا عليه و سلم رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى ا
األعاجم محر الوجوه فطس األنوف صغار األعني كأن وجوههم اجملان املطرقة رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي 

  عن عبد الرزاق 

احلسن بن سفيان ثنا شيبان  أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين - ١٨٣٧٧
تقاتلون بني : بن أيب شيبة ثنا جرير هو بن حازم ثنا احلسن ثنا عمرو بن تغلب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يدي الساعة قوما نعاهلم الشعر وتقاتلون قوما عراض الوجوه كأن وجوههم اجملان املطرقة رواه البخاري يف 
   ١٧٧يب النعمان عن جرير بن حازم الصحيح عن سليمان بن حرب وأ

  باب ما جاء يف النهي عن هتييج الترك واحلبشة

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عيسى بن حممد الرملي ثنا ضمرة عن  - ١٨٣٧٨
دعوا : ه قال قال الشيباين عن أيب سكينة رجل من احملررين عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم أن

  احلبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا القاسم بن أمحد البغدادي ثنا أبو عامر  - ١٨٣٧٩
ما عن عن زهري بن حممد عن موسى بن جبري عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه

اتركوا احلبشة ما تركوكم فإنه ال يستخرج كنز الكعبة إال ذو السويقتني من : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
   ١٧٨احلبشة 

  باب ما جاء يف قتال اهلند

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بشر بن موسى ثنا خلف عن هشيم عن  - ١٨٣٨٠
ر الغنوي ح وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن أيب علي السقاء وأبو احلسني علي بن حممد املقرئ سيار بن أيب سيا

قاال أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا مسدد ثنا هشيم عن سيار أيب احلكم عن جرب 
عليه و سلم غزوة اهلند فإن أدركها أنفق  وعدنا رسول اهللا صلى اهللا: بن عبيدة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

فيها مايل ونفسي فإن استشهدت كنت من أفضل الشهداء وإن رجعت فأنا أبو هريرة احملرر زاد املقرئ يف روايته مث 
قال مسدد مسعت بن داود يقول قال أبو إسحاق الفزاري وددت أين شهدت ما ربد بكل غزوة غزوهتا يف بالد 

  الروم 

ا أبو سعد أمحد بن حممد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا حممد بن احلسن بن قتيبة وجعفر أخربن - ١٨٣٨١
بن أمحد بن عاصم قاال ثنا هشام بن عمار ثنا اجلراح بن مليح البهراين ثنا حممد بن الوليد الزبيدي عن لقمان بن 

وىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قال عامر عن عبد األعلى بن عدي البهراين عن ثوبان رضي اهللا عنه م
عصابتان من أميت أحرزمها اهللا من النار عصابة تغزو اهلند وعصابة تكون مع : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا  - ١٨٣٨٢باب إظهار دين النيب صلى اهللا عليه و سلم على األديان  ١٧٩عيسى بن مرمي عليهما السالم 



هو { قال اهللا تبارك وتعاىل :  عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا أبو سعيد بن أيب
  } الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون 

ن سليمان أنبأ أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع ب - ١٨٣٨٣
الشافعي أنبأ بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

إذا هلك كسرى فال كسرى بعده وإذا هلك قيصر فال قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزمها : سلم قال 
الناقد وغريه عن سفيان وأخرجه البخاري ومسلم من حديث يونس يف سبيل اهللا رواه مسلم يف الصحيح عن عمرو 

  وغريه عن الزهري وأخرجاه من حديث جابر بن مسرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ  - ١٨٣٨٤
وذكر : عمري عن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جرير عن عبد امللك بن 

احلديث مبثل حديث أيب هريرة رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم ورواه مسلم عن قتيبة عن جرير 
خر يف كسرى وروينا يف ذلك حديث عدي بن حامت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف كسرى مبعناه ومن وجه آ

  وقيصر مبعناه 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ  - ١٨٣٨٥
بينا أنا عند : النضر بن مشيل أنبأ إسرائيل أنبأ سعد الطائي أنبأ حمل بن خليفة عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه قال 

و سلم فذكر احلديث قال فيه قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ولئن طالت بك حياة لتفتحن النيب صلى اهللا عليه 
كنوز كسرى قلت يا رسول اهللا كسرى بن هرمز قال كسرى بن هرمز قال عدي وكنت ممن افتتح كنوز كسرى 

  بن هرمز رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن احلكم عن النضر بن مشيل 

وملا أيت كسرى : سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا أخربنا أبو  - ١٨٣٨٦
بكتاب النيب صلى اهللا عليه و سلم مزقة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متزق ملكه وحفظنا أن قيصر أكرم 

  و سلم ثبت ملكه  كتاب النيب صلى اهللا عليه و سلم ووضعه يف مسك فقال النيب صلى اهللا عليه

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا حيىي ح وأخربنا أبو عبد اهللا  - ١٨٣٨٧
احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري عن الليث عن عقيل عن بن 

أن : عبد اهللا بن عتبة بن مسعود أن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما أخربه  شهاب أنه قال أخربين عبيد اهللا بن
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث رجال بكتابه إىل كسرى فأمره أن يدفعه إىل عظيم البحرين يدفعه عظيم 

صلى اهللا  البحرين إىل كسرى فلما قرأه كسرى خرقه فحسبت أن سعيد بن املسيب قال فدعا عليهم رسول اهللا
  عليه و سلم أن ميزقوا كل ممزق رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري وغريه 

أخربنا أبو سهل حممد بن نصرويه بن أمحد املروزي قدم علينا بنيسابور ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن  - ١٨٣٨٨
ا إبراهيم بن سعد عن صاحل بن خنب إمالء ثنا أبو إسحاق إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا إبراهيم بن محزة ثن

أن : كيسان عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما أنه أخربه 



رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتب إىل قيصر يدعوه إىل اإلسالم وبعث بكتابه إليه مع دحية الكليب وأمره رسول 
أن يدفعه إىل عظيم بصرى ليدفعه إىل قيصر فدفعه عظيم بصرى إىل قيصر وكان قيصر ملا  اهللا صلى اهللا عليه و سلم

كشف اهللا عنه جنود فارس مشى من محص إىل إيلياء شكرا ملا أباله اهللا فلما أن جاء قيصر كتاب رسول اهللا صلى 
ن رسول اهللا قال بن عباس ع]  ١٧٨ص [ اهللا عليه و سلم قال حني قرأه التمسوا يل ههنا أحدا من قومه أسأهلم 

فأخربين أبو سفيان أنه كان بالشام يف رجال من قريش قال أبو سفيان فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام فانطلق يب 
وبأصحايب حىت قدمنا إيلياء فأدخلنا عليه فإذا هو يف جملس ملكه وعليه التاج وإذا حوله عظماء الروم فقال لترمجانه 

هذا الرجل الذي يزعم انه نيب قال أبو سفيان فقلت أنا اقرهبم إليه نسبا قال ما قرابة ما  سلهم أيهم أقرب نسبا إىل
بينك وبينه قال فقلت هو بن عمي قال وليس يف الركب يومئذ أحد من بين عبد مناف غريي فقال قيصر أدنوه مين 

ائل هذا الرجل عن الذي يزعم مث أمر بأصحايب فجعلوا خلف ظهري عند كتفي مث قال لترمجانه قل ألصحابه إين س
أنه نيب فإن كذب فكذبوه قال أبو سفيان واهللا لوال احلياء يومئذ أن يأثر أصحايب عين الكذب كذبت عنه حني 

سألين عنه ولكن استحييت أن يأثروا الكذب عين فصدقته عنه مث قال لترمجانه قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم 
قال هذا القول أحد منكم قبله قال قلت ال قال وهل كنتم تتهمونه عن قال قلت هو فينا ذو نسب قال فهل 

الكذب قبل أن يقول ما قال قال قلت ال قال فهل من آبائه من ملك قال قلت ال قال فأشراف الناس يتبعونه أم 
ضعفاؤهم قال قلت بل ضعفاؤهم قال فيزيدون أم ينقصون قال قلت بل يزيدون قال فهل يرتد أحد منهم سخطة 
لدينه بعد أن يدخل فيه قال قلت ال قال فهل يغدر قال قلت ال وحنن اآلن منه يف مدة حنن خناف أن يغدر قال أبو 

سفيان ومل ميكين كلمة أدخل فيها شيئا أنتقصه به ال أخاف أن تؤثر عين غريها قال فهل قاتلتموه وقاتلكم قال قلت 
وسجاال يدال علينا املرة وندال عليه األخرى قال فماذا نعم قال فكيف كانت حربكم وحربه قال قلت كانت دوال 

يأمركم به قال يأمرنا أن نعبد اهللا وحده ال نشرك به شيئا وينهانا عما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصالة والصدق 
فزعمت  والعفاف والوفاء بالعهد وأداء األمانة قال فقال لترمجانه حني قلت ذلك له قل له إين سألتك عن نسبه فيكم

أنه ذو نسب وكذلك الرسل تبعث يف نسب قومها وسألتك هل قال هذا القول أحد منكم قبله فزعمت أن ال 
فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت رجل يأمت بقول قد قيل قبله وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب 

على الناس ويكذب على اهللا وسألتك هل كان  قبل أن يقول ما قال فزعمت أن ال فعرفت أنه مل يكن ليدع الكذب
من آبائه من ملك فزعمت أن ال فقلت لو كان من آبائه ملك قلت يطلب ملك آبائه وسألتك أشراف الناس 

يتبعونه أم ضعفاؤهم فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أهنم 
وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن ال وكذلك  يزيدون وكذلك اإلميان حىت يتم

اإلميان حني ختالط بشاشته القلوب ال يسخطه أحد وسألتك هل يغدر فزعمت أن ال وكذلك الرسل ال يغدرون 
ه وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم فزعمت أن قد فعل وأن حربكم وحربه يكون دوال يدال عليكم املرة وتدالون علي

األخرى وكذلك الرسل تبتلى وتكون هلا العاقبة وسألتك مباذا يأمركم فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا اهللا وال 
تشركوا به شيئا وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم ويأمركم بالصالة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء األمانة 

كم وإن يكن ما قلت حقا فيوشك أن ميلك موضع وهذه صفة نيب قد كنت أعلم أنه خارج ولكن مل اظن أنه من
قدمي هاتني ولو أرجو ان أخلص إليه لتجشمت لقيه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه قال أبو سفيان مث دعا 

بكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمر به فقرىء فإذا فيه بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد عبد اهللا ورسوله 
لروم سالم على من اتبع اهلدى أما بعد فإين أدعوك بدعاية اإلسالم أسلم تسلم يؤتك اهللا أجرك إىل هرقل عظيم ا



يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهللا وال { مرتني وإن توليت فعليك إمث األريسيني و 
قال أبو سفيان } وا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا فإن تول

فلما أن قضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم فال أدري ماذا قالوا وأمر بنا 
فأخرجنا فلما أن خرجت مع أصحايب وخلوت هبم قلت هلم لقد أمر أمر بن أيب كبشة هذا ملك بين األصفر خيافه 

 ما زلت ذليال مستيقنا بأن أمره سيظهر حىت أدخل اهللا قليب اإلسالم وأنا كاره رواه البخاري يف قال أبو سفيان واهللا
الصحيح عن إبراهيم بن محزة وأخرجه مسلم من وجه آخر عن إبراهيم بن سعد قال الشافعي رمحه اهللا فأغزى أبو 

يه و سلم ففتح بعضها ومت فتحها يف زمن بكر رضي اهللا عنه الشام على ثقة من فتحها لقول رسول اهللا صلى اهللا عل
عمر رضي اهللا عنه وفتح عمر رضي اهللا عنه العراق وفارس قال الشيخ وهذا الذي ذكره الشافعي بني يف التواريخ 
وسياق تلك القصص مما يطول به الكتاب قال الشافعي رضي اهللا عنه فقد أظهر اهللا جل ثناؤه دينه الذي بعث به 

عليه و سلم على األديان بأن أبان لكل من مسعه أنه احلق وما خالفه من األديان باطل وأظهره  رسول اهللا صلى اهللا
بأن مجاع الشرك دينان دين أهل الكتاب ودين األميني فقهر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم األميني حىت واتوه 

أعطى بعض اجلزية صاغرين وجرى باإلسالم طوعا وكرها وقتل من أهل الكتاب وسىب حىت دان بعضهم اإلسالم و
عليهم حكمه صلى اهللا عليه و سلم وهذا ظهور الدين كله قال الشافعي رمحه اهللا وقد يقال ليظهرن اهللا دينه على 

  األديان حىت ال يدان اهللا إال به وذلك مىت شاء اهللا عز و جل 

ا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثن - ١٨٣٨٩
كتب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل كسرى وقيصر فأما قيصر فوضعه : بن عون عن عمري بن إسحاق قال 

وأما كسرى فمزقه فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أما هؤالء فيمزقون وأما هؤالء فستكون هلم 
  ه اهللا ووعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الناس فتح فارس والشام بقية قال الشافعي رمح

أخربناه أبو احلسني حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا  - ١٨٣٩٠
بن نفري قال قال يعقوب بن سفيان ثنا عبد اهللا بن يوسف ثنا حيىي بن محزة حدثين أبو علقمة يرد احلديث إىل جبري 

كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فشكونا إليه العري والفقر وقلة الشيء : عبد اهللا بن حوالة رضي اهللا عنه 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبشروا فواهللا ألنا بكثرة الشيء أخوفين عليكم من قلته واهللا ال يزال هذا 

فارس وأرض الروم وأرض محري وحىت تكونوا أجنادا ثالثة جندا بالشام وجندا  األمر فيكم حىت يفتح اهللا أرض
بالعراق وجندا باليمن وحىت يعطى الرجل املائة فيسخطها قال بن حوالة قلت يا رسول اهللا ومن يستطيع الشام وبه 

يض منهم قمصهم الروم ذوات القرون قال واهللا ليفتحها اهللا عليكم وليستخلفنكم فيها حىت يظل العصابة الب
امللحمة اقفاؤهم قياما على الروجيل األسود منكم احمللوق ما أمرهم من شيء فعلوه وإن هبا رجاال ألنتم أحقر يف 

أعينهم من القردان يف أعجاز اإلبل قال بن حوالة فقلت يا رسول اهللا اختر يل إن أدركين ذلك قال إين أختار لك 
جتتىب صفوته من عباده يا أهل اليمن عليكم بالشام فإن من صفوة اهللا من أرضه  الشام فإنه صفوة اهللا من بالده وإليه

الشام أال فمن أىب فليستبق يف غدر اليمن فإن اهللا قد تكفل يل بالشام وأهله قال أبو علقمة فسمعت عبد الرمحن بن 
يل السلمي وكان على جبري يقول فعرف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعت هذا احلديث يف حر بن سه

األعاجم يف ذلك الزمان فكان إذا راحوا إىل مسجد نظروا إليه وإليهم قياما حوله فعجبوا لنعت رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم فيه وفيهم قال أبو علقمة أقسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف هذا احلديث ثالث مرات ال نعلم 



يف هذا الكتاب عن بن زغب األيادي عن عبد هللا بن حوالة عن النيب صلى اهللا  أنه أقسم يف حديث مثله وقد مضى
  عليه و سلم ليفتحن لكم الشام مث لتقسمن كنوز فارس والروم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا بن بكري عن حممد  - ١٨٣٩١
قصة خالد بن الوليد حني فرغ من اليمامة قال فكتب أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه إىل يف : بن إسحاق بن يسار 

خالد بن الوليد وهو باليمامة من عبد اهللا أيب بكر خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل خالد بن الوليد والذين 
كم اهللا الذي ال إله إال هو أما بعد فاحلمد معه من املهاجرين واألنصار والتابعني بإحسان سالم عليكم فإين أمحد إلي

{ هللا الذي أجنز وعده ونصر عبده وأعز وليه وأذل عدوه وغلب األحزاب فردا فإن اهللا الذي ال إله إال هو قال 
وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هلم 

وكتب اآلية كلها وقرأ اآلية وعدا منه ال خلف له ومقاال ال ريب فيه وفرض اجلهاد على } تضى هلم دينهم الذي ار
املؤمنني فقال كتب عليكم القتال وهو كره لكم حىت فرغ من اآليات فاستتموا بوعد اهللا إياكم وأطيعوه فيما فرض 

ذلك باألموال واألنفس فإن ذلك يسري يف  عليكم وإن عظمت فيه املؤنة واستبدت الرزية وبعدت املشقة وفجعتم يف
عظيم ثواب اهللا فاغزوا رمحكم اهللا يف سبيل اهللا خفافا وثقاال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم كتب اآلية أال وقد أمرت 
 خالد بن الوليد باملسري إىل العراق فال يربحها حىت يأتيه أمري فسريوا معه وال تتثاقلوا عنه فإنه سبيل يعظم اهللا فيه

األجر ملن حسنت فيه نيته وعظمت يف اخلري رغبته فإذا وقعتم بالعراق فكونوا هبا حىت يأتيكم أمري كفانا اهللا 
وإياكم مهمات الدنيا واآلخرة والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته قال الشيخ مث بني يف التواريخ ورود كتابه عليه 

وما كان من الظفر للمسلمني يوم أجنادين يف أيام أيب بكر الصديق  بالسري إىل الشام وإمداد من هبا من أمراء األجناد
رضي اهللا عنه وما كان من خروج هرقل متوجها حنو الروم وما كان من الفتوح هبا وبالعراق وبأرض فارس وهالك 

  كسرى ومحل كنوزه إىل املدينة يف أيام عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

ة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا عمرو بن وأخربنا أبو نصر بن قتاد - ١٨٣٩٢
قال خروج عيسى بن مرمي } ليظهره على الدين كله { يف قوله : ثابت عن أبيه عن أيب جعفر عن جابر بن عبد اهللا 

  عليهما السالم 

ي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أيب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الرمحن بن احلسن القاض - ١٨٣٩٣
حىت تضع احلرب أوزارها يعين حىت ينزل عيسى بن : إياس ثنا ورقاء عن بن أيب جنيح عن جماهد يف قوله عز و جل 

مرمي فيسلم كل يهودي وكل نصراين وكل صاحب ملة وتأمن الشاة الذئب وال تقرض فأرة جرابا وتذهب العداوة 
  ظهور اإلسالم على الدين كله  من األشياء كلها وذلك

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي اإلسفرائيين بن السقاء أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن بطة  - ١٨٣٩٤
يف : ثنا عبد اهللا بن حممد بن زكريا ثنا سعيد بن حيىي بن سعيد األموي ثنا مسلم بن خالد عن بن أيب جنيح عن جماهد 

قال إذا نزل عيسى بن مرمي مل يكن يف األرض إال اإلسالم } على الدين كله ولو كره املشركون ليظهره { قوله 
  ليظهره على الدين كله 



أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين موسى هو بن العباس اجلويين ثنا حممد بن حيىي  - ١٨٣٩٥
عن بن شهاب أن سعيد بن املسيب مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه قال  الذهلي ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أيب عن صاحل

والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم بن مرمي حكما عدال فيكسر : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ا الصليب ويقتل اخلنزير ويضع اجلزية ويفيض املال حىت ال يقبله أحد حىت تكون السجدة الواحدة خريا من الدني

وإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون { وما فيها مث يقول أبو هريرة اقرؤوا إن شئتم 
  رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق ورواه مسلم عن احللواين وغريه عن يعقوب } عليهم شهيدا 

و العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو صادق الصيدالين قاال ثنا أب - ١٨٣٩٦
إسحاق الصغاين ثنا حجاج بن حممد قال قال بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه 

ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة : يقول مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 
ى بن مرمي فيقول أمريهم تعاىل صل لنا فيقول ال إن بعضكم على بعض أمراء لتكرمة اهللا هذه األمة قال وينزل عيس

  رواه مسلم يف الصحيح عن الوليد بن شجاع وغريه عن حجاج 

حدثنا السيد أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنبأ أبو القاسم عبيد اهللا بن إبراهيم بن  - ١٨٣٩٧
ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة  بالويه املزكي

ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس من مغرهبا فإذا طلعت ورآها الناس : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أو كسبت يف إمياهنا خريا رواه البخاري يف  آمنوا أمجعون وذلك حني ال ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل

  الصحيح عن إسحاق بن منصور ورواه مسلم عن حممد بن رافع كالمها عن عبد الرزاق 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو علي إمساعيل بن حممد بن  - ١٨٣٩٨
بن منصور ثنا معاذ بن هشام ثنا أيب عن قتادة عن أيب قالبة عن أيب أمساء  إمساعيل الصفار ثنا عبد الرمحن بن حممد

إن اهللا عز و جل زوى يل األرض حىت رأيت : عن ثوبان رضي اهللا عنه أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ألت ريب عز و جل مشارقها ومغارهبا وأعطاين الكنزين األمحر واألبيض فإن ملك أميت سيبلغ ما زوى يل منها وإين س

ان ال يهلكهم بسنة عامة وأن ال يسلط عليهم عدوا من غريهم فيهلكهم وأن ال يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس 
بعض فقال يا حممد إين إذا أعطيت عطاء فال مرد له إين أعطيتك ألمتك أن ال يهلكوا بسنة عامة وأن ال أسلط 

هم من بني أقطارها حىت يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم عليهم عدوا من غريهم فيستبيحهم ولو اجتمع علي
يسيب بعضا وبعضهم يفنت بعضا وأنه سريجع قبائل من أميت إىل الشرك وعبادة األوثان وإن من أخوف ما أخاف 

اآلئمة املضلني وأنه إذا وضع السيف فيهم مل يرفع إىل يوم القيامة وأنه سيخرج يف أميت كذابون دجالون قريبا من 
ني وأين خامت األنبياء ال نيب بعدي وال تزال طائفة من أميت على احلق منصورة حىت يأيت أمر اهللا رواه مسلم يف ثالث

  الصحيح عن زهري بن حرب وغريه عن معاذ بن هشام 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ وأبو بكر القاضي وأبو صادق بن أيب  - ١٨٣٩٩
لوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أخربين أيب قال مسعت بن جابر عن الفوارس قا

سليم بن عامر قال حدثين املقداد بن األسود الكندي رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



مة اإلسالم إما بعز عزيز وإما بذل ذليل إما ال يبقى على ظهر األرض بيت مدر وال وبر إال أدخله اهللا كل: يقول 
  يعزهم اهللا فيجعلهم من أهله فيعزوا به وإما يذهلم فيدينون له 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو األزهر ثنا عبد القدوس أبو املغرية ثنا صفوان بن  - ١٨٤٠٠
الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو  عمرو حدثين سليم بن عامر ح وأخربنا أبو احلسني بن

اليمان ثنا صفوان عن سليم بن عامر الكالعي عن متيم الداري رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
بعز عزيز يعز به ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل وال يترك اهللا بيت مدر وال وبر إال أدخله اهللا هذا الدين : سلم يقول 

  اإلسالم أو ذل ذليل يذل به الكفر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن سنان القزاز ثنا عبد اهللا بن  - ١٨٤٠١
محران ثنا عبد احلميد بن جعفر عن األسود بن العالء عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف قال مسعت عائشة 

ال يذهب الليل والنهار حىت تعبد الالت :  عنها تقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول رضي اهللا
هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره { والعزى قلت يا رسول اهللا إن كنت ألظن أن اهللا حني أنزل 

ث اهللا رحيا طيبة فتويف من كان يف قلبه ان ذلك تام قال إنه سيكون من ذلك ما شاء اهللا مث يبع} على الدين كله 
مثقال حبة خردل من إميان فيبقى من ال خري فيه فريجعون إىل دين آبائهم أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث 

خالد بن احلارث وأيب بكر احلنفي عن عبد احلميد بن جعفر قال الشافعي رمحه اهللا وكانت قريش تنتاب الشام انتيابا 
من معاشها منه وتأيت العراق فيقال ملا دخلت يف اإلسالم ذكرت للنيب صلى اهللا عليه و سلم كثريا وكان كثري 

خوفها من انقطاع معاشها بالتجارة من الشام والعراق إذا فارقت الكفر ودخلت يف اإلسالم خالف ملك الشام 
عده فلم يكن بأرض العراق والعراق ألهل اإلسالم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا هلك كسرى فال كسرى ب

كسرى يثبت له أمر بعده وقال إذا هلك قيصر فال قيصر بعده فلم يكن بأرض الشام قيصر بعده وأجاهبم على ما 
قالوا له وكان كما قال هلم صلى اهللا عليه و سلم وقطع اهللا األكاسرة عن العراق وفارس وقيصر ومن قام باألمر 

 عليه و سلم يف كسرى مزق ملكه فلم يبق لألكاسرة ملك وقال يف قيصر ثبت بعده عن الشام وقال النيب صلى اهللا
  ملكه فثبت له ملك ببالد الروم إىل اليوم وتنحى ملكه عن الشام وكل هذا موتفق يصدق بعضه بعضا 

وما  فذكر هذا الكالم: أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي  - ١٨٤٠٢
  قبله يف هذا الباب قال الشيخ رمحه اهللا وقد روي عن بن عباس يف اآلية تفسري آخر 

أخربناه أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو احلسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد اهللا بن صاحل عن  - ١٨٤٠٣
تعاىل ليظهره على الدين كله قال  يف قوله: معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

يظهر اهللا نبيه صلى اهللا عليه و سلم على أمر الدين كله فيعطيه إياه وال خيفي عليه شيئا منه وكان املشركون 
   ٧٣يكرهون ذلك 

  كتاب اجلزية

 )١   



  باب من ال تؤخذ منه اجلزية من أهل األوثان

 (  
{ وقال } انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم  فإذا{ قال الشافعي رمحه اهللا قال اهللا جل ثناؤه 

  } وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا 

وأخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن  - ١٨٤٠٤
عن بن شهاب حدثين سعيد بن املسيب أن أبا هريرة رضي اهللا عنه  عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين يونس بن يزيد

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فمن قال ال إله إال : أخربه 
بن وهب وأخرجه اهللا فقد عصم مين ماله ونفسه إال حبقه وحسابه على اهللا رواه مسلم عن أيب الطاهر وغريه عن 

  البخاري يف الصحيح من أوجه أخر عن الزهري 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو بن البختري الرزاز ثنا عباس  - ١٨٤٠٥
اال بن حممد ثنا يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن أيب سفيان عن جابر وعن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنهما ق

أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها منعوا مين : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث حفص بن غياث عن األعمش 

  باإلسنادين مجيعا 

يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان  أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن - ١٨٤٠٦
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا : عن عبد امللك بن نوفل عن رجل من مزينة يقال له بن عصام عن أبيه 

  بعث سرية قال إذا مسعتم مؤذنا أو رأيتم مسجدا فال تقتلوا أحدا 

 احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم املزكي أنبأ أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا أخربنا أبو عبد اهللا - ١٨٤٠٧
: ليث عن عقيل عن الزهري قال أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

ده وكفر من كفر من العرب قال عمر ملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واستخلف أبو بكر رضي اهللا عنه بع
بن اخلطاب أليب بكر رضي اهللا عنهما كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرت أن أقاتل 

الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فمن قال ال إله إال اهللا عصم مين ماله ونفسه إال حبقه وحسابه على اهللا فقال أبو بكر 
عنه واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة فإن الزكاة حق املال واهللا لو منعوين عقاال كانوا يؤدونه إىل  رضي اهللا

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقاتلتهم على منعه قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فواهللا ما هو إال أن رأيت 
ت أنه احلق أخرجاه يف الصحيح عن قتيبة أخربنا أبو سعيد بن اهللا قد شرح صدر أيب بكر رضي اهللا عنه للقتال فعرف

أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا وهذا مثل احلديثني قبله يف املشركني مطلقا 
قربه أحد من وإمنا يراد به واهللا أعلم مشركو أهل األوثان ومل يكن حبضرة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال 

مشركي أهل الكتاب إال يهود باملدينة وكانوا حلفاء األنصار ومل تكن األنصار استجمعت أول ما قدم رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم إسالما فوادعت يهود رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل خترج إىل شيء من عداوته بقول 

بعداوته والتحريض عليه فقتل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  يظهر وال فعل حىت كانت وقعة بدر فتكلم بعضها



فيهم ومل يكن باحلجاز علمته إال يهود أو نصارى قليل بنجران وكانت اجملوس هبجر وببالد الرببر وفارس نائني عن 
  احلجاز دوهنم مشركون أهل األوثان كثري 

بن زياد القطان ثنا عبد الكرمي بن اهليثم ثنا أبو  أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنبأ أبو سهل - ١٨٤٠٨
اليمان أخربين شعيب عن الزهري أخربين عبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك أظنه عن أبيه وكان بن أحد 

أن كعب بن األشرف اليهودي كان شاعرا وكان يهجو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الثالثة الذين تيب عليهم 
ليه كفار قريش يف شعره وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قدم املدينة وأهلها أخالط منهم املسلمون وحيرض ع

الذين جتمعهم دعوة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومنهم املشركون الذين يعبدون األوثان ومنهم اليهود وهم 
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني قدم املدينة أهل احللقة واحلصون وهم حلفاء للحيني األوس واخلزرج فأراد رسو

استصالحهم كلهم وكان الرجل يكون مسلما وأبوه مشرك والرجل يكون مسلما وأخوه مشرك وكان املشركون 
واليهود من أهل املدينة حني قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يؤذون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه 

ولتسمعن من {  رسوله واملسلمني بالصرب على ذلك والعفو عنهم ففيهم أنزل اهللا جل ثناؤه أشد األذى فأمر اهللا
ود كثري { إىل آخر اآلية وفيهم أنزل اهللا جل ثناؤه } الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثريا 

ن بعد ما تبني هلم احلق فاعفوا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم م
فلما أىب كعب بن األشرف أن ينزع عن أذى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأذى املسلمني أمر } واصفحوا 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سعد بن معاذ رضي اهللا عنه أن يبعث رهطا ليقتلوه فبعث إليه سعد بن معاذ حممد 
األنصاري واحلارث بن أخي سعد بن معاذ يف مخسة رهط وذكر احلديث يف قتله بن مسلمة األنصاري وأبا عبس 

قال فلما قتلوه فزعت اليهود ومن كان معهم من املشركني فغدوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني 
و سلم الذي أصبحوا فقالوا إنه طرق صاحبنا الليلة وهو سيد من سادتنا فقتل فذكر هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه 

كان يقول يف أشعاره وينهاهم به ودعاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل أن يكتب بينه وبينهم وبني املسلمني 
كتابا ينتهوا إىل ما فيه فكتب النيب صلى اهللا عليه و سلم بينه وبينهم وبني املسلمني عاما صحيفة كتبها رسول اهللا 

ذي يف دار بنت احلارث فكانت تلك الصحيفة بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و صلى اهللا عليه و سلم حتت العذق ال
  سلم عند علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن  - ١٨٤٠٩
ن ثابت عن سعيد بن جبري أو عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما بن إسحاق حدثين حممد بن أيب حممد موىل زيد ب

قال ملا أصاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قريشا يوم بدر فقدم املدينة مجع اليهود يف سوق قينقاع فقال يا : أنه 
نفرا من  معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا فقالوا يا حممد ال يغرنك من نفسك أنك قتلت

قريش كانوا أغمارا ال يعرفون القتال إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا حنن الناس وأنك مل تلق مثلنا فأنزل اهللا عز و جل يف 
ذلك من قوهلم قل للذين كفروا ستغلبون وحتشرون إىل جهنم وبئس املهاد قد كان لكم آية يف فئتني التقتا فئة تقاتل 

ى اهللا عليه و سلم ببدر وأخرى كافرة يروهنم مثليهم رأي العني إىل قوله لعربة يف سبيل اهللا أصحاب رسول اهللا صل
  ألويل األبصار 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس ثنا أمحد ثنا يونس عن بن إسحاق حدثين عبد اهللا بن أيب بكر  - ١٨٤١٠
 صلى اهللا عليه و سلم حني فرغ من بدر بعث رسول اهللا: بن حزم وصاحل بن أيب أمامة بن سهل بن حنيف قاال 

بشريين إىل أهل املدينة زيد بن حارثة وعبد اهللا بن رواحة فلما بلغ ذلك كعب بن األشرف فقال ويلك أحق هذا 
هؤالء ملوك العرب وسادة الناس يعين قتلى قريش مث خرج إىل مكة فجعل يبكي على قتلى قريش وحيرض على 

   ٢سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  باب من يؤخذ منه اجلزية من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى

قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اهللا { قال الشافعي رمحه اهللا قال اهللا جل ثناؤه 
  } ن ورسوله وال يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرو

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن سليمان  - ١٨٤١١
كان رسول اهللا صلى اهللا : األنباري ثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال 

بتقوى اهللا يف خاصة نفسه ومبن معه من املسلمني خريا قال  عليه و سلم إذا بعث أمريا على سرية أو جيش أوصاه
إذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم إىل إحدى ثالث خصال أو خالل فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف 
عنهم ادعهم إىل اإلسالم فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم مث ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين 

هم أهنم إن فعلوا ذلك أن هلم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على املهاجرين فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم وأعلم
أهنم يكونون مثل اعراب املسلمني جيري عليهم حكم اهللا الذي كان جيري على املؤمنني وال يكون هلم يف الفيء 

عهم إىل إعطاء اجلزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف والغنيمة نصيب إال ان جياهدوا مع املسلمني فإن هم أبوا فاد
عنهم فإن أبوا فاستعن باهللا وقاتلهم وإذا قاتلت أهل حصن فأرادوك أن تنزهلم على حكم اهللا فال تنزهلم وإنكم ال 

تدرون ما حيكم اهللا فيهم ولكن أنزلوهم على حكمكم مث اقضوا فيهم بعد ما شئتم قال سفيان قال علقمة فذكرت 
حلديث ملقاتل بن حيان فقال حدثين مسلم هو بن هيصم عن النعمان بن مقرن رضي اهللا عنه عن النيب صلى هذا ا

  اهللا عليه و سلم مثل حديث سليمان بن بريدة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن مهران ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأ سفيان  - ١٨٤١٢
بو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا سفيان ح وأخربنا أ

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا بعث : الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال 
وأرادوك على أن جتعل هلم ذمة اهللا وذمة  أمريا على جيش أوصاه وذكر احلديث زاد فيه وإذا حاصرت أهل حصن

نبيك فال جتعل هلم ذمة اهللا وذمة نبيك ولكن اجعل هلم ذمتك وذمة آبائك وذمم أصحابك فإنكم أن ختفروا ذممكم 
وذمم آبائكم أهون عليكم من أن ختفروا ذمة اهللا وذمة رسوله ومل يذكر إسناد حديث مقاتل رواه مسلم يف 

أيب شيبة عن وكيع دون إسناد مقاتل ورواه عن إسحاق بن إبراهيم عن حيىي بن آدم وذكر الصحيح عن أيب بكر بن 
  فيه إسناد مقاتل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد  - ١٨٤١٣
كان رسول اهللا صلى : يدة األسلمي حدثه عن أبيه قال حدثين أيب ثنا شعبة حدثين علقمة بن مرثد أن سليمان بن بر



اهللا عليه و سلم إذا بعث أمريا على جيش أو سرية دعاه فأوصاه يف خاصة نفسه ومبن معه من املسلمني وذكر 
  احلديث بزيادته يف متنه رواه مسلم يف الصحيح عن حجاج بن الشاعر عن عبد الصمد 

ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا روح بن الفرج ثنا حيىي أخربنا أبو احلسني بن بشران  - ١٨٤١٤
  فذكره : بن بكري حدثين الليث بن سعد عن جرير بن حازم عن شعبة بن احلجاج 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو حممد املزين ح وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو حممد أمحد بن  - ١٨٤١٥
قاال أنبأ علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخربين شعيب عن الزهري أخربين محيد بن عبد  إسحاق اهلروي

بعثين أبو بكر رضي اهللا عنه فيمن يؤذن يوم النحر مبىن أن ال حيج بعد العام : الرمحن أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال 
إمنا قيل احلج األكرب من أجل قول الناس احلج مشرك وأن ال يطوف بالبيت عريان ويوم احلج األكرب يوم النحر و

األصغر فنبذ أبو بكر رضي اهللا عنه إىل الناس يف ذلك العام فلم حيج يف العام القابل الذي حج فيه رسول اهللا صلى 
 اهللا عليه و سلم حجة الوداع مشرك وأنزل اهللا عز و جل يف العام الذي نبذ فيه أبو بكر إىل املشركني يا أيها الذين

آمنوا إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام إىل قوله عليم حكيم فكان املشركون يوافون بالتجارة فينتفع هبا 
املسلمون فلما حرم اهللا على املشركني أن ال يقربوا املسجد احلرام وجد املسلمون يف أنفسهم مما قطع عنهم من 

مث } وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم اهللا من فضله إن شاء {  تعاىل التجارة اليت كان املشركون يوافون هبا فقال اهللا
أحل يف اآلية اليت تتبعها اجلزية ومل تكن تؤخذ قبل ذلك فجعلها عوضا مما منعهم من موافاة املشركني بتجاراهتم فقال 

نون دين احلق من الذين قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله وال يدي{ 
فلما أحل اهللا ذلك للمسلمني عرفوا أنه قد عاضهم أفضل } أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون 

مما كانوا وجدوا عليه مما كان املشركون يوافون به من التجارة رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان إىل قوله 
  أظنه من قول الزهري حجة الوداع مشرك دون ما بعده و

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أيب  - ١٨٤١٦
{ إىل قوله } قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر { يف قوله : إياس ثنا ورقاء عن بن أيب جنيح عن جماهد 

  قال نزل هذا حني أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه بغزوة تبوك } وهم صاغرون  حىت يعطوا اجلزية عن يد

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري  - ١٨٤١٧
اه حينة بن روبة صاحب أيلة فصاحل فلما انتهى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل تبوك أت: عن بن إسحاق قال 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأعطاه اجلزية وأتاه أهل جربا وأذرح فأعطوه اجلزية 

أخربنا أبو بكر أمحد بن علي احلافظ أنبأ أبو عمرو بن محدان أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب  - ١٨٤١٨
يقاتل أهل األوثان على اإلسالم ويقاتل أهل الكتاب : جماهد قال  شيبة ثنا وكيع ثنا فضيل بن عياض عن ليث عن

   ٣على اجلزية 

  باب من حلق بأهل الكتاب قبل نزول الفرقان



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  - ١٨٤١٩
ال { يف قوله :  بشر عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضي اهللا عنهما مرزوق ثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أيب

قال كانت املرأة من األنصار ال يكاد يعيش هلا ولد فتحلف لئن عاش هلا ولد لتهودنه فلما أجليت } إكراه يف الدين 
ال إكراه يف { عز و جل بنو النضري إذا فيهم ناس من أبناء األنصار فقالت األنصار يا رسول اهللا أبناؤنا فأنزل اهللا 

قال سعيد بن جبري من شاء حلق هبم ومن شاء دخل يف اإلسالم أخرجه أبو داود يف السنن من أوجه عن } الدين 
  شعبة ورواه أبو عوانة عن أيب بشر فأرسله 

بو عوانة أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا أ - ١٨٤٢٠
قال نزلت يف األنصار قلت خاصة قال خاصة } ال إكراه يف الدين { يف قوله : عن أيب بشر عن سعيد بن جبري 

كانت املرأة منهم إذا كانت نزرة أو مقالة تنذر لئن ولدت ولدا لتجعلنه يف اليهود تلتمس بذلك طول بقائه فجاء 
ار يا رسول اهللا أبناؤنا وإخواننا فيهم فسكت عنهم رسول اهللا اإلسالم وفيهم منهم فلما أجليت النضري قالت األنص

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد خري أصحابكم فإن } ال إكراه يف الدين { صلى اهللا عليه و سلم فنزلت 
   ٤اختاروكم فهم منكم وإن اختاروهم فأجلوهم معهم 

  باب من قال تؤخذ منهم اجلزية عربا كانوا أو عجما

ل الشافعي رمحه اهللا أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلزية من أكيدر دومة وهو رجل يقال من غسان أو قا
  كندة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد ثنا سهل بن عثمان  - ١٨٤٢١
بن عمر عن أنس بن مالك وعن عثمان بن أيب سليمان  العسكري ثنا حيىي بن زكريا ثنا حممد بن إسحاق عن عاصم

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بعث خالد بن الوليد إىل أكيدر دومة فأخذوه فاتوا به فحقن له دمه وصاحله على : 
  اجلزية 

بن بكري وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس  - ١٨٤٢٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث خالد بن : عن بن إسحاق حدثين يزيد بن رومان وعبد اهللا بن أيب بكر 

الوليد إىل أكيدر بن عبد امللك رجل من كندة كان ملكا على دومة وكان نصرانيا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
إذا كان من حصنه منظر العني ويف ليلة مقمرة صافية وهو  سلم خلالد إنك ستجده يصيد البقر فخرج خالد حىت

على سطح ومعه امرأته فأتت البقر حتك بقروهنا باب القصر فقالت له امرأته هل رأيت مثل هذا قط قال ال واهللا 
قالت فمن يترك مثل هذا قال ال أحد فنزل فأمر بفرسه فأسرج وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له 

ن فخرجوا معه مبطارفهم فتلقاهم خيل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخذته وقتلوا أخاه حسان وكان عليه حسا
قباء ديباج خموص بالذهب فاستلبه إياه خالد بن الوليد فبعث به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل قدومه 

يه و سلم فحقن له دمه وصاحله على اجلزية وخلى عليه مث إن خالدا قدم باألكيدر على رسول اهللا صلى اهللا عل
سبيله فرجع إىل قريته قال الشافعي رمحه اهللا وأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلزية من أهل ذمة اليمن 

  وعامتهم عرب ومن أهل جنران وفيهم عرب 



ن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلس - ١٨٤٢٣
بعثين رسول : آدم ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أيب وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل اليمن وأمرين أن آخذ من كل حامل دينارا أو عدله معافر قال حيىي بن آدم وإمنا هذه 
هم قوم عرب ألهنم أهل كتاب أال ترى أنه قال ال يفنت يهودي عن يهوديته يعين يف روايته اجلزية على أهل اليمن و

  عن جرير عن منصور عن احلكم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كتب إىل معاذ بن جبل بذلك 

ا يونس بن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مصرف بن عمرو اليامي ثن - ١٨٤٢٤
صاحل : بكري أنبأ أسباط بن نصر اهلمداين عن إمساعيل بن عبد الرمحن القرشي عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهل جنران على ألفي حلة وذكر احلديث 

قال الشافعي قد : سليمان قال أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ١٨٤٢٥
أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلزية من أكيدر الغساين ويروون أنه صاحل رجاال من العرب على اجلزية فأما 
عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ومن بعده من اخللفاء إىل اليوم فقد أخذوا اجلزية من بين تغلب وتنوخ وهبراء وخلط 

 الساعة مقيمون على النصرانية يضاعف عليهم الصدقة وذلك جزية وإمنا اجلزية على من خلط العرب وهم إىل
األديان ال على األنساب ولوال أن نأمث بتمين باطل وددنا أن الذي قال أبو يوسف كما قال وأن ال جيرى صغار على 

  عريب ولكن اهللا أجل يف أعيننا من أن حنب غري ما قضى به 

سن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أخربنا أبو احل - ١٨٤٢٦
عثمان بن أيب شيبة ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا عبد اهللا بن عمر القرشي حدثين سعيد بن عمرو بن سعيد أنه مسع أباه 

عت رسول اهللا صلى اهللا لوال أين مس: يوم املرج يقول مسعت أيب يقول مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول 
عليه و سلم يقول إن اهللا عز و جل سيمنع الدين بنصارى من ربيعة على شاطئ الفرات ما تركت عربيا إال قتلته أو 

  يسلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري  - ١٨٤٢٧
ة ورود خالد بن الوليد من جهة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه احلرية وحماورة هانئ بن يف قص: عن بن إسحاق 

قبيصة إياه فقال خالد أدعوكم إىل اإلسالم وإىل أن تشهدوا أن ال إله إال اهللا وحده وأن حممدا عبده ورسوله 
عليكم مثل ما عليهم فقال هانئ وتقيموا الصالة وتؤتوا الزكاة وتقروا بأحكام املسلمني على أن لكم مثل ما هلم و

وإن مل أشأ ذلك فمه قال فإن أبيتم ذلك أديتم اجلزية عن يد قال فإن أبينا ذلك قال فإن أبيتم ذلك وطئتكم بقوم 
املوت أحب إليهم من احلياة إليكم فقال هانئ أجلنا ليلتنا هذه فننظر يف أمرنا قال قد فعلت فلما أصبح القوم غدا 

أمجع أمرنا على أن نؤدي اجلزية فهلم فألصاحلك فقال له خالد فكيف وأنتم قوم عرب تكون هانئ فقال إنه قد 
اجلزية والذل أحب إليكم من القتال والعز فقال نظرنا فيما يقتل منا فإذا هم ال يرجعون ونظرنا إىل ما يؤخذ منا من 

   ٥ املال فقلما نلبث حىت خيلفه اهللا لنا قال فصاحلهم خالد على تسعني الفا

  باب من زعم أمنا تؤخذ اجلزية من العجم



أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا حممد بن عثمان بن أيب سويد ثنا موسى بن مسعود  - ١٨٤٢٨
النهدي ثنا سفيان الثوري ح وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن 

مد بن أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان عن األعمش عن حيىي بن عمارة عن سعيد بن جبري عن بن يعقوب ثنا حم
عاد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا طالب وعنده ناس من قريش وعند رأسه : عباس رضي اهللا عنهما قال 

طالب ما شأن قومك يشكونك قال مقعد رجل فلما رآه أبو جهل قام فجلس فقال بن أخيك يذكر آهلتنا فقال أبو 
يا عم أريدهم على كلمة يدين هلم العرب وتؤدي إليهم العجم اجلزية قال ما هي قال شهادة أن ال إله إال اهللا فقاموا 

} إن هذا لشيء عجاب { حىت إذا بلغ } ص والقرآن ذي الذكر { قال ونزل } أجعل اآلهلة إهلا واحدا { وقالوا 
   ٦لفظ حديث املقرئ 

  ب ذكر كتب أنزهلا اهللا قبل نزول القرآنبا

قال الشافعي رمحه اهللا وليس يعرف تالوة كتاب } أم مل ينبأ مبا يف صحف موسى وإبراهيم الذي ويف { قال اهللا تعاىل 
  إبراهيم وذكر زبور داود وقال وإنه لفي زبر األولني 

ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو وأبو عبد اهللا احلافظ قاال - ١٨٤٢٩
علي ثنا عبد اهللا بن رجاء أنبأ عمران عن قتادة عن أيب املليح عن واثلة بن األسقع أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضني من رمضان وأنزل اإلجنيل لثالث : قال 
مضان وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان والقرآن ألربع وعشرين خلت من رمضان عشرة خلت من ر

   ٧وفيما روى الربيع بن صبيح عن احلسن البصري قال أنزل اهللا مائة وأربعة كتب من السماء 

  باب اجملوس أهل كتاب واجلزية تؤخذ منهم

يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٨٤٣٠
سفيان بن عيينة عن أيب سعد سعيد بن املرزبان عن نصر بن عاصم قال قال فروة بن نوفل األشجعي عالم تؤخذ 
اجلزية من اجملوس وليسوا بأهل كتاب فقام إليه املستورد فأخذ بلببه فقال يا عدو اهللا تطعن على أيب بكر وعمر 

نهما وعلى أمري املؤمنني يعين عليا رضي اهللا عنه وقد أخذوا منهم اجلزية فذهب به إىل القصر فخرج رضي اهللا ع
أنا أعلم الناس باجملوس كان : علي رضي اهللا عنه عليهما وقال البدا فجلسا يف ظل القصر فقال علي رضي اهللا عنه 

و أخته فاطلع عليه بعض أهل مملكته فلما هلم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه وإن ملكهم سكر فوقع على ابنته أ
صحا جاؤوا يقيمون عليه احلد فامتنع منهم فدعا أهل مملكته فلما أتوه قال تعلمون دينا خريا من دين آدم وقد كان 

ينكح بنيه من بناته وأنا على دين آدم ما يرغب بكم عن دينه قال فبايعوه وقاتلوا الذين خالفوهم حىت قتلوهم 
أسرى على كتاهبم فرفع من بني أظهرهم وذهب العلم الذي يف صدورهم فهم أهل كتاب وقد أخذ فأصبحوا وقد 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما منهم اجلزية 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا عمرو حممد بن أمحد العاصمي يقول مسعت أبا بكر حممد بن  - ١٨٤٣١
يف هذا اإلسناد ورواه عن أيب سعد البقال فقال عن نصر بن عاصم ونصر : سحاق بن خزمية يقول وهم بن عيينة إ



بن عاصم هو الليثي وإمنا هو عيسى بن عاصم األسدي كويف قال بن خزمية والغلط فيه من بن عيينة ال من الشافعي 
  فقد رواه عن بن عيينة غري الشافعي فقال عن نصر بن عاصم 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد  - ١٨٤٣٢
كنت كاتبا جلزء بن معاوية عم األحنف : الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار مسع حبالة بن عبدة يقول 

فرقوا بني كل ذي حمرم من اجملوس ومل يكن عمر رضي بن قيس فأتاه كتاب عمر رضي اهللا عنه اقتلوا كل ساحر و
اهللا عنه أخذ اجلزية من اجملوس حىت شهد عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  أخذها من جموس هجر رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا عن سفيان 

نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ث - ١٨٤٣٣
بإسناده خمتصرا يف اجلزية قال الشافعي رمحه اهللا حديث جبالة متصل ثابت وإنه أدرك عمر : سفيان بن عيينة فذكره 

عن النيب صلى اهللا رضي اهللا عنه وكان رجال يف زمانه كاتبا لعماله وحديث نصر بن عاصم عن علي رضي اهللا عنه 
  عليه و سلم متصل وبه نأخذ وقد روي من حديث احلجاز حديثان منقطعان بأخذ اجلزية من اجملوس 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٨٤٣٤
نس ح وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين مالك بن أ

أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا : بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن جعفر بن حممد عن أبيه 
ت عنه ذكر اجملوس فقال ما أدري كيف أصنع يف أمرهم فقال له عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه أشهد لسمع

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول سنوا هبم سنة أهل الكتاب 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ١٨٤٣٥
العباس أنبأ  حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين مالك ح وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخذ اجلزية من جموس : الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب أنه بلغه 
البحرين وأن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أخذها من الرببر زاد بن وهب يف روايته وأن عمر بن اخلطاب رضي اهللا 

شهاب إمنا أخذ حديثه هذا عن بن املسيب وبن املسيب حسن املرسل  عنه أخذها من جموس فارس قال الشيخ وبن
  كيف وقد انضم إليه ما تقدم 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ١٨٤٣٦
: هاب قال حدثين سعيد بن املسيب حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين يونس بن يزيد عن بن ش

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخذ اجلزية من جموس هجر وأن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أخذها من 
  جموس السواد وأن عثمان رضي اهللا عنه أخذها من جموس بربر 

مسكني اليمامي ثنا حيىي بن  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن - ١٨٤٣٧
: حسان ثنا هشيم أنبأ داود بن أيب هند عن قشري بن عمرو عن جبالة بن عبدة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

جاء رجل من االسبذيني من أهل البحرين وهم جموس أهل هجر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمكث عنده 



فيكم قال شرا قلت مه قال اإلسالم أو القتل قال وقال عبد الرمحن بن عوف  مث خرج فسألته ما قضى اهللا ورسوله
رضي اهللا عنه قبل منهم اجلزية قال بن عباس رضي اهللا عنهما وأخذ الناس بقول عبد الرمحن بن عوف وتركوا ما 

برواية عبد الرمحن  مسعت أنا من األسبذي قال الشيخ رمحه اهللا نعم ما صنعوا تركوا رواية األسبذي اجملوسي وأخذوا
بن عوف رضي اهللا عنه على أنه قد حيكم بينهم مبا قال األسبذي مث يأتيه الوحي بقبول اجلزية منهم فيقبلها كما قال 

  عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه 

ن وقد أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا ب - ١٨٤٣٨
أمحد بن عتاب العبدي ثنا القاسم بن عبد اهللا بن املغرية ثنا بن أيب أويس ثنا إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه 

أن عمرو بن عوف رضي اهللا : موسى بن عقبة قال قال بن شهاب حدثين عروة بن الزبري أن املسور بن خمرمة أخربه 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخربه أن رسول اهللا صلى عنه وهو حليف بين عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع 

اهللا عليه و سلم بعث أبا عبيدة بن اجلراح رضي اهللا عنه إىل البحرين يأيت جبزيتها وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
صار سلم هو صاحل أهل البحرين وأمر عليهم العالء بن احلضرمي فقدم أبو عبيدة مبال من البحرين فسمعت األن

بقدومه فوافت صالة الصبح مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم حني رآهم وقال أظنكم مسعتم بقدوم أيب عبيدة وأنه جاء بشيء فقالوا أجل يا رسول اهللا فقال 

ن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من أبشروا وأملوا ما يسركم فواهللا ما الفقر أخشى عليكم ولك
  كان قبلكم فتنافسوها وتلهيكم كما أهلتهم رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن عبد اهللا بن أيب أويس 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا يعقوب بن  - ١٨٤٣٩
بنحوه رواه مسلم يف الصحيح عن احلسن احللواين عن : بن سعد ثنا أيب عن صاحل عن بن شهاب فذكره إبراهيم 

  يعقوب بن إبراهيم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هالل بن  - ١٨٤٤٠
بن سليمان ثنا سعيد بن عبيد اهللا ثنا بكر بن عبد اهللا املزين وزياد بن  العالء الرقي ثنا عبد اهللا بن جعفر ثنا املعتمر

بعث عمر رضي اهللا عنه الناس من أفناء األمصار يقاتلون املشركني فذكر احلديث يف : جبري عن جبري بن حية قال 
ا أمري املؤمنني إسالم اهلرمزان قال فقال إين مستشريك يف مغازي هذه فأشر علي يف مغازي املسلمني قال نعم ي

األرض مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو املسلمني مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجالن فإن كسر أحد 
اجلناحني هنضت الرجالن جبناح والرأس وإن كسر اجلناح اآلخر هنضت الرجالن والرأس وإن شدخ الرأس ذهب 

صر واجلناح اآلخر فارس فمر املسلمني أن ينفروا إىل كسرى الرجالن واجلناحان والرأس فالرأس كسرى واجلناح قي
فقال بكر وزياد مجيعا عن جبري بن حية قال فندبنا عمر رضي اهللا عنه واستعمل علينا رجال من مزينة يقال له 

النعمان بن مقرن رضي اهللا عنه وحشر املسلمني معه قال وخرجنا فيمن خرج من الناس حىت إذا دنونا من القوم 
اة الناس وسالحهم اجلحف والرماح املكسرة والنبل قال فانطلقنا نسري وما لنا كثري خيول أو مالنا خيول حىت وأد

إذا كنا بأرض العدو وبيننا وبني القوم هنر خرج علينا عامل كسرى يف أربعني ألفا حىت وقفوا على النهر ووقفنا من 
لمنا فأخرج إليه املغرية بن شعبة وكان رجال قد اجتر وعلم حياله اآلخر قال يا أيها الناس أخرجوا إلينا رجال يك

األلسنة قال فقام ترمجان القوم فتكلم دون ملكهم قال فقال للناس ليكلمين رجل منكم فقال املغرية سل عما شئت 



ر فقال ما أنتم فقال حنن ناس من العرب كنا يف شقاء شديد وبالء طويل منص اجللد والنوى من اجلوع ونلبس الوب
والشعر ونعبد الشجر واحلجر فبينا حنن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب األرض إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه 
وأمه فأمرنا نبينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نقاتلكم حىت تعبدوا اهللا وحده أو تؤدوا اجلزية فأخربنا نبينا عن 

عيم مل ير مثله قط ومن بقي منا ملك رقابكم قال فقال الرجل بيننا وبينكم رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إىل جنة ون
بعد غد حىت نأمر باجلسر جيسر قال فافترقوا وجسروا اجلسر مث إن أعداء اهللا قطعوا إلينا يف مائة ألف ستون ألفا 

قالوا هاتوا لنا رجال جيرون احلديد وأربعون ألفا رماة احلدق فأطافوا بنا عشر مرات قال وكنا اثين عشر الفا ف
يكلمنا فأخرجنا املغرية فأعاد عليهم كالمه األول فقال امللك أتدرون ما مثلنا ومثلكم قال املغرية ما مثلنا ومثلكم 

قال مثل رجل له بستان ذو رياحني وكان له ثعلب قد آذاه فقال له رب البستان يا أيها الثعلب لوال أن تننت حائطي 
قتلك وأنا لوال أن تننت بالدنا من جيفتكم لكنا قد قتلناكم باألمس قال له املغرية هل تدري من جيفتك هليأت ما قد 

ما قال الثعلب لرب البستان قال ما قال له قال قال له يا رب البستان أن أموت يف حائطك ذا بني الرياحني أحب 
كنا من شقاء العيش فيما ذكرت لك ما إيل من أن أخرج إىل أرض قفر ليس هبا شيء وإنه واهللا لو مل يكن دين وقد 

عدنا يف ذلك الشقاء أبدا حىت نشارككم فيما أنتم فيه أو منوت فكيف بنا ومن قتل منا صار إىل رمحة اهللا وجنته 
ومن بقي منا ملك رقابكم قال جبري فأقمنا عليهم يوما ال نقاتلهم وال يقاتلنا القوم قال فقام املغرية إىل النعمان بن 

اهللا عنه فقال يا أيها األمري إن النهار قد صنع ما ترى واهللا لو وليت من أمر الناس مثل الذي وليت  مقرن رضي
منهم ألحلقت الناس بعضهم ببعض حىت حيكم اهللا بني عباده مبا أحب فقال النعمان رمبا أشهدك اهللا مثلها مث مل 

كثريا كان إذا مل يقاتل يف أول النهار انتظر يندمك ومل خيزك ولكين شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
حىت هتب األرواح وحتضر الصالة أال أيها الناس إين لست لكلكم أمسع فانظروا إىل راييت هذه فإذا حركتها 

فاستعدوا من أرادأن يطعن برحمه فلييسره ومن أرادأن يضرب بعصاه فلييسر عصاه ومن أراد أن يطعن خبنجره 
يضرب بسيفه فلييسر سيفه أال أيها الناس إين حمركها الثانية فاستعدوا مث إين حمركها الثالثة فلييسره ومن أراد أن 

فشدوا على بركة اهللا فإن قتلت فاألمري أخي وإن قتل أخي فاألمري حذيفة فإن قتل حذيفة فاألمري املغرية بن شعبة 
سال ومسنا قد كدست القتلى عليه فما أشبهه إال قال وقد حدثين زياد أن أباه قال قتلهم اهللا فنظرنا إىل بغل موقر ع

كوما من كوم السمك ملقى بعضه على بعض فعرفت انه إمنا يكون القتل يف األرض ولكن هذا شيء صنعه اهللا 
  وظهر املسلمون وقتل النعمان وأخوه وصار األمر إىل حذيفة فهذا حديث زياد وبكر 

ب حذيفة إىل عمر رضي اهللا عنهما أنه أصيب من املهاجرين كت: قال وحدثنا أبو رجاء احلنفي قال  - ١٨٤٤١
فالن وفالن وفيمن ال يعرف أكثر فلما قرأ الكتاب رفع صوته مث بكى وبكى فقال بل اهللا يعرفهم ثالثا رواه 

البخاري يف الصحيح خمتصرا عن الفضل بن يعقوب عن عبد اهللا بن جعفر الرقي وفيه داللة على أخذ اجلزية من 
  واهللا أعلم فقد كان كسرى وأصحابه جموسا اجملوس 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن سنان الواسطي ثنا حممد بن بالل  - ١٨٤٤٢
إن أهل فارس ملا مات نبيهم كتب هلم إبليس : عن عمران القطان عن أيب مجرة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

   ٨اجملوسية 

  باب الفرق بني نكاح نساء من يؤخذ منه اجلزية وذبائحهم



أخربنا أبو بكر أمحد بن علي احلافظ األصبهاين أنبأ أبو عمرو بن محدان أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو  - ١٨٤٤٣
كتب رسول اهللا صلى : بكر بن أيب شيبة ثنا وكيع ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن احلسن بن حممد بن علي قال 

 عليه و سلم إىل جموس هجر يعرض عليهم اإلسالم فمن أسلم قبل منه ومن أىب ضربت عليه اجلزية على أن ال اهللا
تؤكل هلم ذبيحة وال تنكح هلم امرأة هذا مرسل وإمجاع أكثر املسلمني عليه يؤكده وال يصح ما روي عن حذيفة 

   ٩ عنهما ترد يف موضعها إن شاء اهللا تعاىل يف نكاح جموسية والرواية يف نصارى بين تغلب عن عمر وعلي رضي اهللا

  باب كم اجلزية

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا أبو معاوية ثنا  - ١٨٤٤٤
عثه إىل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ب: األعمش عن أيب وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه 

اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثالثني تبيعا ومن كل أربعني بقرة مسنة ومن كل حامل دينارا أو عدله ثوب 
  معافر 

وأخربنا أبو علي الروذباري ثنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن حممد النفيلي ثنا أبو معاوية  - ١٨٤٤٥
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا وجهه إىل اليمن أمره أن يأخذ : ضي اهللا عنه عن األعمش عن أيب وائل عن معاذ ر

من البقر من كل ثالثني تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعني مسنة ومن كل حامل يعين حمتلم دينارا أو عدله من املعافري 
  ثياب تكون باليمن 

براهيم عن مسروق عن معاذ رضي اهللا عنه عن قال وحدثنا النفيلي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إ - ١٨٤٤٦
مثله قال أبو داود يف بعض النسخ هذا حديث منكر بلغين عن أمحد أنه كان ينكر هذا : النيب صلى اهللا عليه و سلم 

احلديث إنكارا شديدا قال الشيخ إمنا املنكر رواية أيب معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ فأما 
مش عن أيب وائل عن مسروق فإهنا حمفوظة قد رواها عن األعمش مجاعة منهم سفيان الثوري وشعبة رواية األع

ومعمر وجرير وأبو عوانة وحيىي بن سعيد وحفص بن غياث وقال بعضهم عن معاذ وقال بعضهم إن النيب صلى اهللا 
  راهيم فالصواب كما عليه و سلم ملا بعث معاذا إىل اليمن أو ما يف معناه وأما حديث األعمش عن إب

أخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا أبو أمحد حممد  - ١٨٤٤٧
بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن شقيق عن مسروق واألعمش عن إبراهيم قاال قال معاذ رضي 

ليه و سلم إىل اليمن فأمرين أن آخذ من كل أربعني بقرة ثنية ومن كل ثالثني بعثين رسول اهللا صلى اهللا ع: اهللا عنه 
تبيعا أو تبيعة ومن كل حامل دينارا أو عدله معافر هذا هو احملفوظ حديث األعمش عن أيب وائل شقيق بن سلمة عن 

أيب وائل عن  مسروق وحديثه عن إبراهيم منقطع ليس فيه ذكر مسروق وقد روينا عن عاصم بن أيب النجود عن
  مسروق عن معاذ بن جبل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ١٨٤٤٨
اهللا عليه و سلم  أن النيب صلى: الشافعي أنبأ إبراهيم بن حممد أخربين إمساعيل بن أيب حكيم عن عمر بن عبد العزيز 

  كتب إىل أهل اليمن أن على كل إنسان منكم دينارا كل سنة أو قيمته من املعافر يعين أهل الذمة منهم 



وأخربنا أبو زكريا وأبو بكر قاال ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أخربين مطرف بن مازن وهشام  - ١٨٤٤٩
ن النيب صلى اهللا عليه و سلم فرض على أهل الذمة من أهل اليمن أنه حسن أ: بن يوسف بإسناد ال أحفظه غري 

دينارا كل سنة فقلت ملطرف بن مازن فإنه يقال وعلى النساء أيضا فقال ليس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أخذ 
  من النساء ثابتا عندنا 

سن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احل - ١٨٤٥٠
كتب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل معاذ : آدم ثنا جرير بن عبد احلميد الضيب عن منصور عن احلكم قال 

بن جبل رضي اهللا عنه باليمن على كل حامل أو حاملة دينارا أو قيمته وال يفنت يهودي عن يهوديته قال حيىي ومل أمسع 
إال يف هذا احلديث قال الشيخ وهذا منقطع وليس يف رواية أيب وائل عن مسروق عن معاذ  أن على النساء جزية

حاملة وال يف رواية إبراهيم عن معاذ إال شيئا روى عبد الرزاق عن معمر عن األعمش عن أيب وائل عن مسروق عن 
كان حمفوظا على أخذها منها  معاذ ومعمر إذا روى عن غري الزهري يغلط كثريا واهللا أعلم وقد محله بن خزمية إن

  إذا طابت هبا نفسا ورواه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان عن احلكم موصوال وأبو شيبة ضعيف 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو علي احلافظ إمالء أنبأ حامد بن شعيب ثنا منصور بن أيب مزاحم ثنا  - ١٨٤٥١
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كتب إىل : عباس رضي اهللا عنهما أبو شيبة عن احلكم بن عتيبة عن مقسم عن بن 

معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أن من أسلم من املسلمني فله ما للمسلمني وعليه ما عليهم ومن أقام على يهوديته أو 
قر تبيع أو تبيعة نصرانيته فعلى كل حامل دينار أو عدله من املعافر ذكرا أو أنثى حرا أو مملوكا ويف كل ثالثني من الب

ويف كل أربعني بقرة مسنة ويف كل أربعني من اإلبل ابنة لبون وفيما سقت السماء أوسقي فيحا العشر وفيما سقي 
  بالغرب نصف العشر هذا ال يثبت إال هبذا اإلسناد 

حممد بن خالد  أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي قال فسألت - ١٨٤٥٢
عدد : وعبد اهللا بن عمرو بن مسلم وعددا من علماء أهل اليمن فكلهم حكى يل عن عدد مضوا قبلهم حيكون عن 

مضوا قبلهم كلهم ثقة أن صلح النيب صلى اهللا عليه و سلم هلم كان ألهل ذمة اليمن على دينار كل سنة وال يثبتون 
متهم ومل تؤخذ من زروعهم وقد كانت هلم زروع وال من مواشيهم أن النساء كن فيمن يؤخذ منه اجلزية وقال عا

شيئا علمناه وقال يل بعضهم قد جاءنا بعض الوالة فخمس زروعهم أو أرادها فأنكر ذلك عليه فكل من وصفت 
أخربين أن عامة ذمة أهل اليمن من محري قال وسألت عددا كثريا من ذمة أهل اليمن متفرقني يف بلدان اليمن فكلهم 
أثبت يل ال خيتلف قوهلم أن معاذا أخذ منهم دينارا عن كل بالغ منهم ومسوا البالغ حاملا قالوا وكان يف كتاب النيب 

  صلى اهللا عليه و سلم مع معاذ أن على كل حامل دينارا 

د بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حمم - ١٨٤٥٣
عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين مسلمة بن علي عن املثىن بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرض اجلزية على كل حمتلم من أهل اليمن دينارا دينارا : جده 

عقوب أنبأ أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن ي - ١٨٤٥٤
هذا كتاب رسول اهللا صلى اهللا : عن بن إسحاق قال حدثين عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم قال 



عليه و سلم عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حني بعثه إىل اليمن فذكره ويف آخره وأنه من أسلم من يهودي أو 
ا خالصا من نفسه فدان دين اإلسالم فإنه من املؤمنني له ماهلم وعليه ما عليهم ومن كان على نصرانية نصراين إسالم

أو يهودية فإنه ال يفنت عنها وعلى كل حامل ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار واف أو عرضه من الثياب فمن أدى ذلك 
  واملؤمنني هذا منقطع وليس يف الرواية املوصولة  فإن له ذمة اهللا وذمة رسوله ومن منع ذلك فإنه عدو اهللا ورسوله

وروي من وجه آخر منقطعا أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا  - ١٨٤٥٥
هذا كتاب من حممد صلى اهللا عليه و سلم إىل أهل اليمن فذكر احلديث : بن هليعة عن أيب األسود عن عروة قال 

  نحو من حديث بن حزم ب

وأخربنا أبو سهل حممد بن نصرويه بن أمحد املروزي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن صاحل املعافري ثنا أبو يزن  - ١٨٤٥٦
احلمريي إبراهيم بن عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز بن عفري بن عبد العزيز بن عفري بن زرعة بن سيف بن ذي يزن 

عبد العزيز حدثين أيب عفري حدثين أيب عبد العزيز حدثين أيب عفري حدثين أيب زرعة  حدثين عمي أمحد بن حبيش بن
ومن يكن : بن سيف بن ذي يزن قال كتب إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتابا هذا نسخته فذكرها وفيها 

ثى حر أو عبد دينار أو قيمته على يهوديته أو على نصرانيته فإنه ال يفنت عنها وعليه اجلزية على كل حامل ذكر أو أن
من املعافر وهذه الرواية يف رواهتا من جيهل ومل يثبت مبثلها عند أهل العلم حديث فالذي يوافق من ألفاظها وألفاظ 

  ما قبلها رواية مسروق مقول به والذي يزيد عليها وجب التوقف فيه وباهللا التوفيق 

العباس األصم ثنا احلسن بن علي ثنا حيىي بن آدم ثنا إبراهيم بن أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو  - ١٨٤٥٧
  ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على نصارى مبكة دينارا لكل سنة : أيب حيىي عن أيب احلويرث قال 

ن حممد وأخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم ب - ١٨٤٥٨
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ضرب على نصراين مبكة يقال له موهب دينارا كل سنة وأن النيب : عن أيب احلويرث 

صلى اهللا عليه و سلم ضرب على نصارى أيلة ثالمثائة دينار كل سنة وأن يضيفوا من مر هبم من املسلمني ثالثا وأن 
  ال يغشوا مسلما 

أهنم كانوا ثالمثائة فضرب عليهم النيب صلى اهللا عليه و : م أنبأ إسحاق بن عبد اهللا قال وأخربنا إبراهي - ١٨٤٥٩
سلم يومئذ ثالمثائة دينار كل سنة قال الشافعي رمحه اهللا مث صاحل أهل جنران على حلل يؤدوهنا إليه فدل صلحه 

  إياهم على غري الدنانري على أنه جيوز ما صوحلوا عليه 

الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا مصرف بن عمرو ثنا يونس يعين بن  أخربنا أبو علي - ١٨٤٦٠
صاحل : بكري ثنا أسباط بن نصر اهلمداين عن إمساعيل بن عبد الرمحن القرشي عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

جب يؤدوهنا إىل املسلمني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهل جنران على ألفي حلة النصف يف صفر والنصف يف ر
وعارية ثالثني درعا وثالثني فرسا وثالثني بعريا وثالثني من كل صنف من أصناف السالح يغزون هبا املسلمون 

  ضامنون هلا حىت يردوها عليهم إن كان باليمن كيد 



ل جنران يذكر مسعت بعض أهل العلم من املسلمني ومن أهل الذمة من أه: قال الشافعي رمحه اهللا وقد  - ١٨٤٦١
   ١٠أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار 

  باب الزيادة على الدينار بالصلح

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل حممد بن عبد اهللا بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا حممد بن عبد  - ١٨٤٦٢
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كتب إىل : ر أنه أخربه اهللا بن منري ثنا أيب ثنا عبيد اهللا ثنا نافع عن أسلم موىل عم

أمراء أهل اجلزية أن ال يضعوا اجلزية إال على من جرت أو مرت عليهم املواسي وجزيتهم أربعون درمها على أهل 
الورق منهم وأربعة دنانري على أهل الذهب وعليهم أرزاق املسلمني من احلنطة مدين وثالثة أقساط زيت لكل 

كل شهر ومن كان من أهل الشام وأهل اجلزية ومن كان من أهل مصر إردب لكل إنسان كل شهر ومن إنسان 
الودك والعسل شيء مل حنفظه وعليهم من البز اليت كان يكسوها أمري املؤمنني الناس شيء مل حنفظه ويضيفون من 

سان وكان عمر رضي اهللا عنه ال نزل هبم من أهل اإلسالم ثالثة أيام وعلى أهل العراق مخسة عشر صاعا لكل إن
  يضرب اجلزية على النساء وكان خيتم يف أعناق رجال أهل اجلزية 

أخربنا أبو بكر أمحد بن علي األصبهاين احلافظ أنبأ أبو عمرو بن محدان أنبا احلسن بن سفيان ثنا أبو  - ١٨٤٦٣
أن : افع عن أسلم موىل عمر بن اخلطاب بكر بن أيب شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد اهللا بن عمر عن ن

عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كتب إىل عماله أن ال يضربوا اجلزية على النساء والصبيان وال يضربوها إال على من 
جرت عليه املواسي وخيتم يف أعناقهم وجيعل جزيتهم على رؤوسهم على أهل الورق أربعني درمها ومع ذلك أرزاق 

الذهب أربعة دنانري وعلى أهل الشام منهم مدي حنطة وثالثة أقساط زيت وعلى أهل مصر  املسلمني وعلى أهل
إردب حنطة وكسوة وعسل ال حيفظه نافع كم ذلك وعلى أهل العراق مخسة عشر صاعا حنطة قال عبيد اهللا وذكر 

  كسوة ال أحفظها 

حيىي بن سليمان ثنا عاصم بن علي ثنا  أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر أنبأ حممد بن - ١٨٤٦٤
شعبة ح وأخربنا الشريف أبو الفتح ناصر بن احلسني العمري أنبأ عبد الرمحن بن أيب شريح ثنا أبو القاسم البغوي ثنا 

: علي بن اجلعد ثنا شعبة أخربين احلكم قال مسعت عمرو بن ميمون حيدث عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
عثمان بن حنيف فجعل يكلمه من وراء الفسطاط يقول واهللا لئن وضعت على كل جريب من  فذكره قال مث أتاه

أرض درمها وقفيزا من طعام وزدت على كل رأس درمهني ال يشق ذلك عليهم وال جيهدهم قال نعم فكان مثانية 
أن عمر رضي اهللا عنه وأربعني فجعلها مخسني وروى الشافعي رمحه اهللا يف القدمي عن إبراهيم بن سعد عن بن شهاب 

  كان إذا استغىن أهل السواد زاد عليهم وإذا افتقروا وضع عنهم وهذا منقطع 

أخربنا أبو بكر أمحد بن علي احلافظ أنبأ أبو عمرو بن محدان أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب  - ١٨٤٦٥
وضع عمر بن اخلطاب رضي اهللا : لثقفي قال شيبة ثنا علي بن مسهر عن الشيباين عن أيب عون حممد بن عبد اهللا ا

عنه يعين يف اجلزية على رؤوس الرجال على الغين مثانية وأربعني درمها وعلى الوسط أربعة وعشرين وعلى الفقري 
   ١١اثين عشر درمها وكذلك رواه قتادة عن أيب خملد عن عمر وكالمها مرسل 



  باب الضيافة يف الصلح

النيب صلى اهللا عليه و سلم منقطعا أنه جعل على نصارى أيلة جزية دينار على  قد مضى حديث أيب احلويرث عن
  كل إنسان وضيافة من مر هبم من املسلمني واالعتماد يف ذلك على ما 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ١٨٤٦٦
بو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين أنبا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن مالك ح وأخربنا أ

أن عمر بن : إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكري ثنا مالك عن نافع عن أسلم موىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
ورق أربعني درمها ومع ذلك أرزاق اخلطاب رضي اهللا عنه ضرب اجلزية على أهل الذهب أربعة دنانري وعلى أهل ال

  املسلمني وضيافة ثالثة أيام 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ١٨٤٦٧
واد أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فرض على أهل الس: سفيان بن عيينة عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب 

ضيافة يوم وليلة فمن حبسه مرض أو مطر أنفق من ماله قال الشافعي وحديث أسلم بضيافة ثالث أشبه ألن رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم جعل الضيافة ثالثا وقد جيوز أن يكون جعلها على قوم ثالثا وعلى قوم يوما وليلة ومل جيعل 

  ض احلديث بعضا على آخرين ضيافة كما خيتلف صلحه هلم فال يرد بع

أخربنا حممد بن أيب املعروف اإلسفرائيين هبا أنبأ أبو سعيد عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب الرازي ثنا  - ١٨٤٦٨
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : حممد بن أيوب أنبأ مسلم ثنا هشام ثنا قتادة عن احلسن عن األحنف بن قيس 

وليلة وأن يصلحوا قناطر وإن قتل بينهم قتيل فعليهم ديته وقال غريه عن كان يشترط على أهل الذمة ضيافة يوم 
   ١٢هشام وإن قتل رجل من املسلمني بأرضهم فعليهم ديته 

  باب ما جاء يف الضيافة ثالثة
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لكربى: كتاب  لبيهقي ا   سنن ا
البيهقي : املؤلف  بكر  و  أب بن موسى  بن علي  بن احلسني   أمحد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا  - ١٨٤٦٩
ن أيب شريح العدوي رضي اهللا عنه أبو الوليد الطيالسي قال ليث بن سعد حدثنا عن سعيد بن أيب سعيد املقربي ع
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر : قال مسعت أذناي وأبصرت عيناي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يقول 

فليكرمن جاره ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه جائزته قيل يا رسول اهللا وما جائزته قال يوم وليلة 
فما كان أكثر من ذلك فهو صدقة وال يثوي عنده حىت حيرجه ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر  والضيافة ثالثة أيام

  فليقل خريا أو ليصمت رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد ورواه مسلم عن قتيبة عن الليث بن سعد 

حلارث بن مسكني وأنا شاهد أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود قال قرئ على ا - ١٨٤٧٠
وسئل مالك عن قول النيب صلى اهللا عليه و سلم جائزته يوم وليلة قال يكرمه ويتحفه وحيفظه : حدثكم أشهب قال 

  يوما وليلة وثالثة أيام ضيافة 

 أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن - ١٨٤٧١
الضيافة ثالثة أيام فما زاد على : سعيد اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال حق 

  ذلك فهو صدقة 

وأخربنا علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب  - ١٨٤٧٢
ن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بكر ثنا حيىي بن سعيد عن حممد بن عمرو ع

   ١٣الضيافة ثالثة أيام فما زاد على ذلك فهو صدقة : قال 

  باب ما جاء يف ضيافة من نزل به

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا احلارث بن حممد ثنا يونس بن حممد ثنا ليث ح  - ١٨٤٧٣
ا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن شاذان وأمحد بن سلمة قاال ثنا قتيبة بن وأخربن

يا رسول اهللا إنك : سعيد ثنا الليث عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال قلنا 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم مبا ينبغي تبعثنا فننزل بقوم فال يقروننا فما ترى فقال رسول 

للضيف فاقبلوا فإن مل يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي هلم رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن قتيبة 
  بن سعيد 

نا يونس بن حبيب أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن أمحد األصبهاين ث - ١٨٤٧٤
ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن منصور قال مسعت الشعيب حيدث عن أيب كرمية رضي اهللا عنه مسع النيب صلى 

ليلة الضيف حق على كل مسلم من أصبح الضيف بفنائه فهو عليه حق أو قال دين إن شاء : اهللا عليه و سلم يقول 
  اقتضاه وإن شاء تركه 



بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة أخربين أبو  أخربنا أبو - ١٨٤٧٥
اجلودي الشامي قال مسعت سعيد بن املهاجر حيدث عن املقدام بن معدي كرب رضي اهللا عنه وكانت له صحبة أن 

كان على كل مسلم نصره ما من رجل ضاف قوما وأصبح الضيف حمروما إال : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  حىت يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عباس  - ١٨٤٧٦
بو سعيد حممد بن عبد اهللا الترقفي حدثين حيىي بن يعلى ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن وأ

بن موسى قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا حيىي بن يعلى بن احلارث احملاريب ثنا 
قال خرج قوم من األنصار من الكوفة إىل املدينة : أيب ثنا غيالن بن جامع عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب 

فسألوهم البيع وقد راح عليهم مال هلم حسن قالوا ما عندنا بيع فسألوهم  فأتوا على حي من بين أسد وقد ارملوا
القرى قالوا ما نطيق قراكم فلم يزل بينهم وبني األعراب حىت اقتتلوا فتركت هلم األعراب البيوت وما فيها فأخذوا 

يه وقال لو كنت لكل عشرة منهم شاة قال فأتوا عمر رضي اهللا عنه فذكروا ذلك له فقام فحمد اهللا وأثىن عل
تقدمت يف هذا لفعلت كذا وكذا مث كتب إىل أهل األمصار وأهل الذمة بنزل ليلة للضيف قال قيس فأخربين عبد 

الرمحن بن أيب ليلى أن أباه أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قسم غنما بني أصحابه فأعطى كل عشرة شاة 
لقدور يومئذ فأكفئت وهو يومئذ خبيرب قال قيس وأخربين بن أيب ليلى أن وأهنا كانت سنة قال وقد أمر رسول اهللا با

عمر رضي اهللا عنه كتب بنزل ليلة يف املسلمني واملعاهدين قال بن أيب ليلى قد أذكر أن أهل األرض كانوا 
  يستقبلوننا بنزل ليلة نقول بالفارسية شام قال الترقفي يف روايته يقولون شام أي عشاء 

نا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو بكر القطان ثنا إبراهيم بن احلارث ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا إمساعيل بن أخرب - ١٨٤٧٧
كتب عمر بن : عياش حدثين األحوص بن حكيم وأبو بكر بن عبد اهللا بن أيب مرمي عن حكيم بن عمري قال 

جرين آواهم الليل إىل قرية من قرى اخلطاب رضي اهللا عنه إىل امراء األجناد فذكره قال وأميا رفقة من املها
  املعاهدين من مسافرين فلم يأتوهم بالقرى فقد برئت منهم الذمة 

أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن  - ١٨٤٧٨
ار أهل الذمة وأعالفهم وال نشاركهم كنا نصيب من مث: سلمة عن أيب عمران اجلوين عن جندب بن عبد اهللا قال 

  يف نسائهم وال أمواهلم وكنا نسخر العلج يهدينا إىل الطريق 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا حيىي بن حممد ثنا عبد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة  - ١٨٤٧٩
نأيت القرية بالسواد فنستفتح الباب فإن مل يفتح لنا قلت البن عباس إنا : عن أيب إسحاق عن زيد بن صعصعة قال 

كسرنا الباب فأخذنا الشاة فذحبناها قال ومل تفعلون ذاك قال قلت إنا نراه لنا حالال قال فتال هذه اآلية ذلك بأهنم 
مل  قالوا ليس علينا يف األميني سبيل ويقولون على اهللا الكذب وهم يعلمون وهذا إن كان يف املعاهدين فألهنم

   ١٤يصاحلوهم على الضيافة فلم حيل هلم تناوهلا واهللا أعلم 

  باب من يرفع عنه اجلزية



  قد مضى حديث معاذ بن جبل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه أمره أن يأخذ من كل حامل يعين حمتلم دينارا 

ن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلس - ١٨٤٨٠
أنه كتب إىل امراء أهل : آدم ثنا زهري بن معاوية عن احلسن بن احلر عن نافع عن أسلم عن عمر رضي اهللا عنه 

اجلزية أن ال يضربوا اجلزية إال على من جرت عليه املواسي قال وكان ال يضرب اجلزية على النساء والصبيان قال 
  حابنا حيىي وهذا املعروف عند أص

وأخربنا أبو بكر أمحد بن علي األصبهاين أنبأ أبو عمرو بن محدان أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن  - ١٨٤٨١
كتب عمر رضي اهللا عنه إىل امراء : أيب شيبة ثنا عبدة بن سليمان عن عبيد اهللا عن نافع عن أسلم موىل عمر قال 

ليه املواسي وال يضعوا اجلزية على النساء والصبيان وكان عمر اجلزية أن ال يضعوا اجلزية إال على من جرت ع
   ١٥رضي اهللا عنه خيتم أهل اجلزية يف أعناقهم 

  باب الذمي يسلم فريفع عنه اجلزية وال يعشر ماله إذا اختلف بالتجارة

بالل البزاز ثنا  أخربنا أبو عبد الرمحن حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن حمبور الدهان أنبأ أبو حامد بن - ١٨٤٨٢
أبو األزهر ثنا حممد بن الصلت ثنا أبو كدينة عن قابوس بن أيب ظبيان عن أبيه عن بن عباس رضي اهللا عنهما عن 

ليس على مؤمن جزية وال جيتمع قبلتان يف جزيرة العرب وكذلك رواه جرير عن : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  قابوس 

بن حممد بن جعفر احلفار ببغداد أنبأ احلسني بن حيىي بن عياش القطان ثنا حيىي  أخربنا أبو الفتح هالل - ١٨٤٨٣
بن السري ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن حرب بن هالل ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا 

 أمه عن أبيه قال قال أبو داود ثنا مسدد ثنا أبو األحوص ثنا عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد اهللا عن جده أيب
إمنا العشور على اليهود والنصارى وليست على املسلمني عشور لفظ حديث أيب : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

األحوص ويف رواية جرير قال عن حرب بن هالل عن أيب أمه رجل من بين تغلب أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  إمنا العشور على اليهود والنصارى و سلم يقول ليس على املسلمني عشور 

ورواه عبد السالم بن حرب عن عطاء عن حرب بن عبيد اهللا بن عمري الثقفي عن جده رجل من بين  - ١٨٤٨٤
أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فأسلمت وعلمين اإلسالم وعلمين كيف آخذ الصدقة من قومي ممن : تغلب قال 

هللا كل ما علمتين قد حفظت إال الصدقة أفأعشرهم قال ال إمنا العشر على أسلم مث رجعت إليه فقلت يا رسول ا
النصارى واليهود أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن إبراهيم البزاز ثنا أبو نعيم 

  ثنا عبد السالم فذكره 

أبو داود ثنا حممد بن عبيد احملاريب ثنا وكيع عن وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا  - ١٨٤٨٥
مبعىن حديث أيب األحوص إال : سفيان عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 



أنه قال خراج مكان العشور ورواه أبو نعيم عن سفيان عن عطاء عن حرب عن خال له عن النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم 

وأخربنا أبو علي أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن بشار ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن عطاء  - ١٨٤٨٦
يا رسول اهللا أعشر قومي قال إمنا العشور على اليهود والنصارى : عن رجل من بكر بن وائل عن خاله قال قلت 

  ورواه محاد بن سلمة عن حرب بن عبيد اهللا عن رجل من أخواله 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األصم ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا أمحد بن يونس ثنا  - ١٨٤٨٧
أبو بكر بن عياش عن نصري عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد اهللا عن أبيه عن أيب محدة قال قال رسول اهللا 

العشور على اليهود والنصارى قال العباس هكذا قال أمحد ليس على املسلمني عشور إمنا : صلى اهللا عليه و سلم 
بن يونس عن أيب محدة قال اإلمام أمحد رمحه اهللا ورواه البخاري يف التاريخ عن أمحد بن يونس عن أيب بكر عن نصري 

عن عطاء عن حرب بن عبيد اهللا عن أيب محدة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال وقال أبو محزة عن عطاء بن 
احلارث الثقفي أن أباه أخربه وكان ممن وفد إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وهذا إن صح فإمنا أراد واهللا أعلم تعشري 

  أمواهلم إذا اختلفوا بالتجارة فإذا أسلموا رفع ذلك عنهم 

بن عبد أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن حممد بن حممد بن احلسن الكارزي أنبأ علي  - ١٨٤٨٨
أن رجال من : العزيز عن أيب عبيد قال ثنا بن مهدي عن محاد بن سلمة عن عبيد اهللا بن رواحة حدثين مسروق 

الشعوب أسلم فكانت تؤخذ منه اجلزية فأتى عمر رضي اهللا عنه فأخربه فكتب أن ال يؤخذ منه اجلزية قال أبو عبيد 
 ١٦اإلمام على أهل الذمة وما يكون منهم نقضا للعهد  الشعوب العجم ههنا مجاع أبواب الشرائط اليت يأخذها

أخربنا أبو علي  - ١٨٤٨٩باب يشترط عليهم أن ال يذكروا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال مبا هو أهله 
الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة وعبد اهللا بن اجلراح عن جرير عن مغرية عن 

أن يهودية كانت تشتم النيب صلى اهللا عليه و سلم وتقع فيه فخنقها رجل حىت : عن علي رضي اهللا عنه  الشعيب
  ماتت فأبطل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دمها 

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا األصفهاين ثنا حممد بن سليمان بن  - ١٨٤٩٠
د بن إمساعيل قال قال نعيم بن محاد ثنا املبارك أنبأ حرملة بن عمران حدثين كعب بن علقمة أن عرفة فارس ثنا حمم

مر به نصراين فدعاه إىل اإلسالم فتناول النيب صلى اهللا عليه و سلم وذكره فرفع عرفة يده : بن احلارث الكندي 
ل عرفة معاذ اهللا أن نكون أعطيناهم على أن فدق أنفه فرفع إىل عمرو بن العاص فقال عمرو أعطيناهم العهد فقا

يظهروا شتم النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أعطيناهم على أن خنلي بينهم وبني كنائسهم يقولون فيها ما بدا هلم وأن 
ال حنملهم ما ال يطيقون وإن أرادهم عدو قاتلناهم من ورائهم وخنلي بينهم وبني أحكامهم إال أن يأتوا راضني 

منا فنحكم بينهم حبكم اهللا وحكم رسوله وإن غيبوا عنا مل نعرض هلم فيها قال عمرو صدقت وكان عرفة له بأحكا
   ١٧صحبة 

  باب يشترط عليهم أن أحدا من رجاهلم إن أصاب مسلمة بزنا أو اسم نكاح أو



قال الشافعي يف  قطع الطريق على مسلم أو فنت مسلما عن دينه أو أعان احملاربني على املسلمني فقد نقض عهده
رواية أيب عبد الرمحن البغدادي عنه مل خيتلف أهل السرية عندنا بن إسحاق وموسى بن عقبة ومجاعة من روى السرية 

أن بين قينقاع كان بينهم وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم موادعة وعهد فأتت امرأة من األنصار إىل صائغ 
عادية لألنصار فلما جلست عند الصائغ عمد إىل بعض حدائده فشد به أسفل منهم ليصوغ هلا حليا وكانت اليهود م

ذيلها وجيبها وهي ال تشعر فلما قامت املرأة وهي يف سوقهم نظروا إليها منكشفة فجعلوا يضحكون منها 
ويسخرون فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنابذهم وجعل ذلك منهم نقضا للعهد وذكر حديث بين 

  ضري وما صنع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف اليهودي الذي استكره املرأة فوطئها الن

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا إمساعيل بن حممد الشعراين ثنا جدي ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي ثنا  - ١٨٤٩١
 عليه و سلم حني خرج إىل هذا حديث رسول اهللا صلى اهللا: حممد بن فليح عن موسى بن عقبة قال قال بن شهاب 

بين النضري يستعينهم يف عقل الكالبيني وكانوا زعموا قد دسوا إىل قريش حني نزلوا بأحد يف قتال رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم فحضوهم على القتال ودلوهم على العورة فلما كلمهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف عقل 

قاسم حىت تطعم وترجع حباجتك ونقوم فنتشاور ونصلح أمرنا فيما جئتنا له فجلس الكالبيني قالوا اجلس أبا ال
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومن تبعه من أصحابه يف ظل جدار ينتظر أن يصلحوا أمرهم فلما جلسوا 

ه اآلن فاسترحيوا والشيطان معهم ال يفارقهم ائتمروا بقتل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا لن جتدوه أقرب من
منه تأمنوا يف دياركم ويرفع عنكم البالء فقال رجل إن شئتم ظهرت فوق البيت ودليت عليه حجرا فقتلته فأوحى 
اهللا إليه فأخربه مبا ائتمروا من شأنه فعصمه اهللا فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كأنه يريد يقضي حاجة وترك 

هللا فراث عليهم وأقبل رجل من أهل املدينة فسألوه عنه فقال لقيته قد دخل أزقة أصحابه يف جملسهم وانتظر أعداء ا
املدينة فقالوا ألصحابه عجل أبو القاسم أن يقيم أمرنا يف حاجته اليت جاء هبا مث قام أصحاب رسول اهللا صلى اهللا 

الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا  يا أيها{ عليه و سلم فرجعوا ونزل القرآن واهللا أعلم بالذي جاء أعداء اهللا فقال 
فلما أظهر } عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا اهللا وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون 

اهللا رسوله على ما أرادوا به وعلى خيانتهم هللا ولرسوله أمر بإجالئهم وإخراجهم من ديارهم وأمرهم أن يسريوا 
  احلديث حيث شاؤوا إىل آخر 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو  - ١٨٤٩٢
العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب حدثين جرير بن حازم األزدي عن جمالد عن عامر الشعيب عن 

عنه وهو أمري املؤمنني بالشام فأتاه نبطي مضروب مشجج  كنا مع عمر بن اخلطاب رضي اهللا: سويد بن غفلة قال 
مستعدي فغضب غضبا شديدا فقال لصهيب انظر من صاحب هذا فانطلق صهيب فإذا هو عوف بن مالك 

األشجعي فقال له إن أمري املؤمنني قد غضب غضبا شديدا فلو أتيت معاذ بن جبل فمشى معك إىل أمري املؤمنني فإين 
فجاء معه معاذ فلما انصرف عمر من الصالة قال أين صهيب فقال أنا هذا يا أمري املؤمنني قال أخاف عليك بادرته 

أجئت بالرجل الذي ضربه قال نعم فقام إليه معاذ بن جبل فقال يا أمري املؤمنني إنه عوف بن مالك فامسع منه وال 
بامرأة مسلمة فنخس احلمار ليصرعها فلم تعجل عليه فقال له عمر ما لك وهلذا قال يا أمري املؤمنني رأيته يسوق 

تصرع مث دفعها فخرت عن احلمار مث تغشاها ففعلت ما ترى قال ائتين باملرأة لتصدقك فاتى عوف املرأة فذكر الذي 
قال له عمر رضي اهللا عنه قال أبوها وزوجها ما أردت بصاحبتنا فضحتها فقالت املرأة واهللا ألذهنب معه إىل أمري 



ا أمجعت على ذلك قال أبوها وزوجها حنن نبلغ عنك أمري املؤمنني فأتيا فصدقا عوف بن مالك مبا قال املؤمنني فلم
قال فقال عمر لليهودي واهللا ما على هذا عاهدناكم فأمر به فصلب مث قال يا أيها الناس فوا بذمة حممد صلى اهللا 

ألول مصلوب رأيته تابعه بن أشوع عن الشعيب  عليه و سلم فمن فعل منهم هذا فال ذمة له قال سويد بن غفلة وإنه
   ١٨عن عوف بن مالك 

  باب يشترط عليهم أن ال حيدثوا يف أمصار املسلمني كنيسة وال جممعا لصالهتم

أخربنا أبو علي الروذباري وأبو عبد اهللا احلسني بن  - ١٨٤٩٣وال صوت ناقوس وال محل مخر وال إدخال خنزير 
بن الفضل القطان قالوا ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن عرفة ثنا عبد اهللا بن عمر بن برهان وأبو احلسني 

كتب إلينا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن أدبوا : املبارك عن معمر عن زيد بن رفيع عن حرام بن معاوية قال 
  اخليل وال يرفعن بني ظهرانيكم الصليب وال جياورنكم اخلنازير 

ا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أبو مسلم ح وأنبأ أخربن - ١٨٤٩٤
أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي اإلمام وأبو القاسم عبد الرمحن بن علي بن محدان الفارسي وأبو نصر 

سلمي أنبأ أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا ثنا حممد عمر بن عبد العزيز بن قتادة قالوا ثنا أبو عمرو إمساعيل بن جنيد ال
كل مصر : بن عبد اهللا األنصاري ثنا سليمان التيمي عن حنش عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

   ١٩مصره املسلمون ال يبىن فيه بيعة وال كنيسة وال يضرب فيه بناقوس وال يباع فيه حلم خنزير 

  بيعةباب ال هتدم هلم كنيسة وال 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مصرف بن عمرو اليامي ثنا يونس بن  - ١٨٤٩٥
صاحل : بكري أنبأ أسباط بن نصر اهلمداين عن إمساعيل بن عبد الرمحن القرشي عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

ة فذكر احلديث كما مضى قال فيه على أن ال هتدم هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهل جنران على ألفي حل
  بيعة وال خيرج هلم قس وال يفتنون عن دينهم ما مل حيدثوا حدثا أو يأكلوا الربا 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أبو قالبة ثنا أيب ثنا معتمر  - ١٨٤٩٦
أميا مصر أعده العرب : حيدث عن حنش عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال بن سليمان قال مسعت أيب 

فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة أو قال كنيسة وال يضربوا فيه ناقوسا وال يدخلوا فيه مخرا وال خنزيرا وأميا مصر 
   ٢٠اختذه العجم فعلى العرب أن يفوا هلم بعهدهم فيه وال يكلفوهم ما ال طاقة هلم به 

  باب اإلمام يكتب كتاب الصلح على اجلزية

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه ثنا أبو بكر بن يعقوب بن يوسف  - ١٨٤٩٧
املطوعي ثنا الربيع بن ثعلب ثنا حيىي بن عقبة بن أيب العيزار عن سفيان الثوري والوليد بن نوح والسري بن مصرف 

كتبت لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : بن مصرف عن مسروق عن عبد الرمحن بن غنم قال  يذكرون عن طلحة
حني صاحل أهل الشام بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا كتاب لعبد اهللا عمر أمري املؤمنني من نصارى مدينة كذا وكذا 



رطنا لكم على أنفسنا أن ال حندث يف إنكم ملا قدمتم علينا سألناكم األمان ألنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وش
مدينتنا وال فيما حوهلا ديرا وال كنيسة وال قالية وال صومعة راهب وال جندد ما خرب منها وال حنيي ما كان منها 

يف خطط املسلمني وأن ال مننع كنائسنا أن ينزهلا أحد من املسلمني يف ليل وال هنار وأن نوسع أبواهبا للمارة وبن 
ننزل من مر بنا من املسلمني ثالثة أيام ونطعمهم وأن ال نؤمن يف كنائسنا وال منازلنا جاسوسا وال نكتم السبيل وأن 

غشا للمسلمني وال نعلم أوالدنا القرآن وال نظهر شركا وال ندعو إليه أحدا وال مننع أحدا من قرابتنا الدخول يف 
لسنا إن أرادوا جلوسا وال نتشبه هبم يف شيء من لباسهم اإلسالم إن أراده وأن نوقر املسلمني وأن نقوم هلم من جما

من قلنسوة وال عمامة وال نعلني وال فرق شعر وال نتكلم بكالمهم وال نتكىن بكناهم وال نركب السروج وال نتقلد 
مي السيوف وال نتخذ شيئا من السالح وال حنمله معنا وال ننقش خواتيمنا بالعربية وال نبيع اخلمور وأن جنز مقاد

رؤوسنا وأن نلزم زينا حيث ما كنا وأن نشد الزنانري على أوساطنا وأن النظهر صلبنا وكتبنا يف شيء من طريق 
املسلمني وال أسواقهم وأن ال نظهر الصليب على كنائسنا وأن ال نضرب بناقوس يف كنائسنا بني حضرة املسلمني 

واتنا وال نظهر النريان معهم يف شيء من طريق املسلمني وال وأن ال خنرج سعانينا وال باعونا وال نرفع أصواتنا مع أم
جناوزهم موتانا وال نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام املسلمني وأن نرشد املسلمني وال نطلع عليهم يف منازهلم 
وأهل  فلما أتيت عمر رضي اهللا عنه بالكتاب زاد فيه وأن ال نضرب أحدا من املسلمني شرطنا هلم ذلك على أنفسنا

ملتنا وقبلنا منهم األمان فإن حنن خالفنا شيئا مما شرطناه لكم فضمناه على أنفسنا فال ذمة لنا وقد حل لكم ما حيل 
   ٢١لكم من أهل املعاندة والشقاوة 

  باب يشترط عليهم أن يفرقوا بني هيأهتم وهيأة املسلمني

يعقوب ثنا العباس بن حممد ثنا قبيصة بن عقبة عن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن - ١٨٤٩٨
كتب عمر رضي اهللا عنه إىل أمراء األجناد أن اختموا رقاب : سفيان عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن أسلم قال 

  أهل اجلزية يف أعناقهم واحتج أصحابنا يف ذلك أيضا مبا 

رمحه اهللا إمالء أنبا أبو حامد بن الشرقي ثنا أمحد حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي  - ١٨٤٩٩
بن حفص حدثين أيب حدثين إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أيب 

يسلم الصغري على الكبري واملار على القاعد : هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  الكثري أخرجه البخاري يف الصحيح فقال وقال إبراهيم بن طهمان  والقليل على

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ احلارث بن أيب أسامة ثنا روح بن عبادة ثنا  - ١٨٥٠٠
رسول اهللا صلى اهللا بن جريج أخربين زياد أن ثابتا موىل عبد الرمحن بن زيد أخربه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن 

يسلم الراكب على املاشي واملاشي على القاعد والقليل على الكثري قال بن جريج وأخربين أبو : عليه و سلم قال 
الزبري أنه مسع جابرا يقول املاشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسالم فهو أفضل رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق 

  ر ورواه مسلم عن حممد بن مرزوق عن روح به بن إبراهيم عن روح دون قول جاب

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا حممد بن  - ١٨٥٠١
يوسف الفريايب قال ذكر سفيان عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا 



إنكم القون اليهود غدا فال تبدؤوهم بالسالم فإن سلموا عليكم فقولوا وعليك أخرجه البخاري  :عليه و سلم 
  ومسلم يف الصحيح من حديث سفيان 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن  - ١٨٥٠٢
هللا بن دينار عن بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و نصر ثنا بن وهب أخربين مالك عن عبد ا

إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم إمنا يقول السام عليك فقل وعليك رواه البخاري يف الصحيح عن : سلم قال 
  عبد اهللا بن يوسف عن مالك 

منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن  أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا أمحد بن - ١٨٥٠٣
دخل رهط من اليهود على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

فقالوا السام عليكم فقالت عائشة ففهمتها فقلت عليكم السام واللعنة قالت فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم مهال 
ب الرفق يف األمر كله قالت فقلت يا رسول اهللا أمل تسمع ما قالوا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه يا عائشة إن اهللا حي

و سلم قد قلت عليكم رواه مسلم يف الصحيح عن عبد بن محيد عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من وجه آخر 
س كل أحد يعرفهم فال بد من غيار عن معمر قال أصحابنا وهذه السنن ال ميكن استعماهلا إال بعد املعرفة هبم ولي

  يتميزون به عن املسلمني 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٨٥٠٤
 حبر بن نصر ثنا بن وهب حدثين عاصم بن حكيم عن حيىي بن أيب عمرو السيباين عن أبيه عن عقبة بن عامر اجلهين

أنه مر برجل هيئته هيئة رجل مسلم فسلم فرد عليه عقبة وعليك ورمحة اهللا وبركاته فقال له الغالم أتدري على : 
من رددت فقال أليس برجل مسلم فقالوا ال ولكنه نصراين فقام عقبة فتبعه حىت أدركه فقال إن رمحة اهللا وبركاته 

   ٢٢ا عن بن عمر معناه يف االبتداء بالسالم على املؤمنني لكن أطال اهللا حياتك وأكثر مالك وروين

  باب ال يأخذون على املسلمني سروات الطرق وال اجملالس يف األسواق

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا حممد بن  - ١٨٥٠٥
أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا يوسف قال ذكر سفيان عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن 

إذا لقيتم املشركني يف الطريق فال تبدؤوهم بالسالم واضطروهم إىل أضيقه أخرجه مسلم من وجه : عليه و سلم 
  آخر عن سفيان 

عبد وأخربنا أبو طاهر الزيادي أنبا حاجب بن أمحد الطوسي ثنا عبد الرحيم بن منيب ثنا جرير بن  - ١٨٥٠٦
إذا : احلميد أنبأ سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

لقيتموهم فال تبدؤوهم بالسالم واضطروهم إىل أضيق الطريق قال هذا للنصارى يف النعت وحنن نراه للمشركني 
   ٢٣رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن جرير 

  باب ال يدخلون مسجدا بغري إذن



أخربنا أبو القاسم زيد بن جعفر بن حممد بن علي العلوي وأبو القاسم عبد الواحد بن حممد بن النجار  - ١٨٥٠٧
املقرئ بالكوفة قاال أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا أمحد بن حازم ثنا عمرو بن محاد عن أسباط عن مساك 

أن عمر رضي اهللا عنه أمره أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى يف :  موسى رضي اهللا عنه عن عياض األشعري عن أيب
أدمي واحد وكان أليب موسى كاتب نصراين يرفع إليه ذلك فعجب عمر رضي اهللا عنه وقال إن هذا حلافظ وقال إن 

أن يدخل املسجد فقال عمر لنا كتابا يف املسجد وكان جاء من الشام فادعه فليقرأ قال أبو موسى إنه ال يستطيع 
يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود { أجنب هو قال ال بل نصراين قال فانتهرين وضرب فخذي وقال أخرجه وقرأ 

وذكر احلديث } والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهلم منكم فإنه منهم إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني 
٢٤   

  من مثار أهل الذمة وال أمواهلم شيئا بغري أمرهم إذاباب ال يأخذ املسلمون 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر  - ١٨٥٠٨أعطوا ما عليهم وما ورد من التشديد يف ظلمهم وقتلهم 
ثنا أبو داود ثنا حممد بن عيسى ثنا أشعث بن شعبة أنبأ أرطأة بن املنذر قال مسعت حكيم بن عمري أبا األحوص 

نزلنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم خيرب ومعه من معه : عن العرباض بن سارية السلمي رضي اهللا عنه قال حيدث 
من أصحابه وكان صاحب خيرب رجال ماردا منكرا فأقبل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا حممد ألكم أن 

هللا عليه و سلم وقال يا بن عوف اركب فرسك مث تذحبوا محرنا وتأكلوا مثارنا وتضربوا نساءنا فغضب النيب صلى ا
ناد إن اجلنة ال حتل إال ملؤمن وأن اجتمعوا للصالة قال فاجتمعوا مث صلى هبم النيب صلى اهللا عليه و سلم مث قام فقال 

د أحيسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن ان اهللا عز و جل مل حيرم شيئا إال ما يف هذا القرآن أال وإين واهللا ق
أمرت ووعظت وهنيت عن أشياء إهنا ملثل القرآن أو أكثر وإن اهللا عز و جل مل حيل لكم أن تدخلوا بيوت أهل 

  الكتاب إال بإذن وال ضرب نسائهم وال أكل مثارهم إذا أعطوكم الذي عليهم 

ثنا معاوية بن أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن شاذان اجلوهري  - ١٨٥٠٩
عمرو ثنا زائدة ثنا منصور عن هالل بن يساف عن رجل من ثقيف عن رجل من جهينة من أصحاب النيب صلى اهللا 

إنكم لعلكم تقاتلون قوما وتظهرون عليهم فيفادونكم : عليه و سلم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فال تصيبوا منهم فوق ذلك فإنه ال حيل لكم قال الثقفي بأمواهلم دون أنفسهم وأبنائهم وتصاحلوهم على صلح 

صحبت اجلهين يف غزاة أو سفر وكان من أعف الناس عن األعداء أخرجه أبو داود من حديث أيب عوانة عن 
  منصور 

وأخربنا أبو علي ثنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد وسعيد بن منصور قاال ثنا أبو عوانة عن  - ١٨٥١٠
لعلكم : ن هالل عن رجل من ثقيف عن رجل من جهينة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منصور ع

تقاتلون قوما فتظهروا عليهم فيتقونكم بأمواهلم دون أنفسهم وأبنائهم قال سعيد يف حديثه فيصاحلونكم على صلح 
  مث اتفقا فال تصيبوا منهم فوق ذلك فإنه ال يصلح لكم 

بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو العباس حممد بن أخربنا أبو  - ١٨٥١١
يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين أبو صخر املدين أن صفوان بن سليم أخربه عن 



سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثني من أبناء أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن آبائهم دنية عن ر
أال من ظلم معاهدا وانتقصه وكلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغري طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة : 

وأشار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأصبعه إىل صدره أال ومن قتل معاهدا له ذمة اهللا وذمة رسوله حرم اهللا عليه 
  حيها لتوجد من مسرية سبعني خريفا ريح اجلنة وإن ر

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي قال أخربين املنيعي واحلسن بن سفيان قاال ثنا أبو بكر  - ١٨٥١٢
بن أيب شيبة ثنا أبو معاوية عن احلسن بن عمرو عن جماهد عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قال رسول 

من قتل معاهدا بغري حق مل يرح رائحة اجلنة وإنه ليوجد رحيها من مسرية أربعني عاما : ليه و سلم اهللا صلى اهللا ع
رواه البخاري يف الصحيح عن قيس بن حفص عن عبد الواحد بن زياد عن احلسن بن عمرو وكذلك رواه عمرو 

  بن عبد الغفار عن احلسن وخالفه مروان بن معاوية الفزاري فرواه 

حلسن بن عمرو عن جماهد عن جنادة بن أيب أمية عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قال عن ا - ١٨٥١٣
من قتل قتيال من أهل الذمة مل يرح رائحة اجلنة وإن رحيها لتوجد من كذا وكذا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

زياد ثنا بن أيب عمر ثنا مروان بن معاوية ثنا  أخربنا أبو عمرو األديب أنبا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو أمحد بن
  احلسن بن عمرو فذكره 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبا أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا عبد اهللا بن أيب  - ١٨٥١٤
األشعث بن  مرمي ثنا حممد بن يوسف الفريايب ثنا سفيان الثوري عن يونس بن عبيد حدثين احلكم بن األعرج عن

من قتل نفسا معاهدة بغري : ثرملة العجلي عن أيب بكرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ٢٥حلها فقد حرم اهللا عليه اجلنة أن يشم رحيها 

  باب النهي عن التشديد يف جباية اجلزية

أبو بكر بن احلسن قالوا ثنا أبو العباس حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق و - ١٨٥١٥
أن : يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عروة 

هشام بن حكيم رضي اهللا عنه وجد رجال وهو على محص يشمس ناسا من القبط يف أداء اجلزية فقال ما هذا إين 
لى اهللا عليه و سلم يقول إن اهللا يعذب الذين يعذبون الناس يف الدنيا رواه مسلم يف الصحيح مسعت رسول اهللا ص

  عن أيب الطاهر عن بن وهب 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن  - ١٨٥١٦
استعملين علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه : أخربين رجل من ثقيف قال آدم ثنا جعفر األمحر ثنا عبد امللك بن عمري 

على بزرج سابور فقال ال تضربن رجال سوطا يف جباية درهم وال تبيعن هلم رزقا وال كسوة شتاء وال صيف وال 
بت من دابة يعتملون عليها وال تقم رجال قائما يف طلب درهم قال قلت يا أمري املؤمنني إذا أرجع إليك كما ذه

  عندك قال وإن رجعت كما ذهبت وحيك إمنا أمرنا أن نأخذ منهم العفو يعين الفضل 



وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا احلسن ثنا حيىي ثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن بن طاوس عن  - ١٨٥١٧
بن عباس رضي اهللا عنهما العفو أن إبراهيم سأله ما يف أموال أهل الذمة فقال : أبيه عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

   ٢٦يعين الفضل 

  باب ال يأخذ منهم يف اجلزية مخرا وال خنزيرا

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  - ١٨٥١٨
دخلت على عمر : ما يقول إبراهيم بن بشار ثنا سفيان عن عبد امللك بن عمري عمن مسع بن عباس رضي اهللا عنه

رضي اهللا عنه وهو يقلب يده هكذا فقلت له ما لك يا أمري املؤمنني قال عوميل لنا بالعراق خلط يف يفء املسلمني 
أمثان اخلمر وأمثان اخلنازير أمل تعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لعن اهللا اليهود حرمت عليهم الشحوم 

اعوها وأكلوا أمثاهنا قال سفيان يقول ال تأخذوا يف جزيتهم اخلمر واخلنازير ولكن خلوا أن يأكلوها فجملوها فب
   ٢٧بينهم وبني بيعها فإذا باعوها فخذوا أمثاهنا يف جزيتهم 

  باب الوصاة بأهل الذمة

قالوا ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي - ١٨٥١٩
أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين حرملة بن عمران التجييب عن 

إنكم : عبد الرمحن بن مشاسة املهري قال مسعت أبا ذر رضي اهللا عنه يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ا بأهلها خريا فإن هلم ذمة ورمحا فإذا رأيتم رجلني يقتتالن على موضع ستفتحون أرضا يذكر فيها القرياط فاستوصو

لبنة فاخرج منها قال فمر بربيعة وعبد الرمحن ابين شرحبيل بن حسنة يتنازعان يف موضع لبنة فخرج منها رواه 
  مسلم يف الصحيح عن هارون األيلي عن بن وهب 

مد بن أمحد بن حممويه العسكري ثنا جعفر بن حممد أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حم - ١٨٥٢٠
حججت فأتيت : القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة ثنا أبو مجرة قال مسعت جويرية بن قدامة التميمي يقول 

املدينة فسمعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه خيطب فقال إين رأيت ديكا نقرين نقرة أو نقرتني قال فما كانت إال 
أو حنو ذلك حىت أصيب مث أذن ألصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم مث أذن ألهل املدينة مث أذن ألهل الشام مجعة 

مث أذن ألهل العراق فكنا يف آخر من دخل فإذا عمامة سوداء أو برد أسود قد عصب على طعنته وإذا الدم يسيل 
ن تضلوا ما اتبعتموه وأوصيكم باملهاجرين فإن الناس فقلنا أوصنا يا أمري املؤمنني فقال أوصيكم بكتاب اهللا فإنكم ل

يكثرون ويقلون وأوصيكم باألنصار فإهنم شعب اإلسالم الذي جنا إليه وأوصيكم باألعراب فإهنم أصلكم ومادتكم 
وقال مرة أخرى فإهنم إخوانكم وعدو عدوكم وأوصيكم بذمة اهللا فإهنم ذمة نبيكم صلى اهللا عليه و سلم ورزق 

  قال قوموا عين رواه البخاري يف الصحيح عن آدم بن أيب إياس  عيالكم مث

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا  - ١٨٥٢١
قال : أبو بكر بن عياش عن حصني بن عبد الرمحن عن عمرو بن ميمون عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه 



اوصي اخلليفة من بعدي بأهل الذمة خريا أن يويف هلم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن ال يكلفوا فوق طاقتهم 
   ٢٨أخرجه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن يونس عن أيب بكر بن عياش 

  باب ال يقرب املسجد احلرام وهو احلرم كله مشرك

  } قربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا إمنا املشركون جنس فال ي{ قال اهللا تبارك وتعاىل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد املزين أنبأ علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخربين  - ١٨٥٢٢
بعثين أبو بكر رضي اهللا عنه فيمن : شعيب عن الزهري أخربين محيد بن عبد الرمحن أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال 

النحر مبىن أن ال حيج بعد العام مشرك وأن ال يطوف بالبيت عريان ويوم احلج األكرب يوم النحر وإمنا قيل يؤذن يوم 
احلج األكرب من أجل قول الناس احلج األصغر فنبذ أبو بكر رضي اهللا عنه إىل الناس يف ذلك العام فلم حيج يف العام 

ة الوداع مشرك وأنزل اهللا يف العام الذي نبذ فيه أبو بكر القابل الذي حج فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حج
} يا أيها الذين آمنوا إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا { رضي اهللا عنه إىل املشركني 

  اآلية وذكر باقي احلديث رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان 

ان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا احلسن بن موسى أخربنا علي بن أمحد بن عبد - ١٨٥٢٣
أرسلت إىل أهل مكة بأربع ال : ثنا أبو خيثمة زهري ثنا أبو إسحاق عن زيد بن يثيع عن علي رضي اهللا عنه قال 

ة ومن كان له عند يطوفن بالكعبة عريان وال يقربن املسجد احلرام مشرك بعد عامه وال يدخل اجلنة إال نفس مؤمن
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عهد فعهده إىل مدته 

وأخربنا أبو نصر ثنا أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن أيب  - ١٨٥٢٤
ال أنه قال وال سألنا عليا رضي اهللا عنه بأي شيء بعثت قال بأربع فذكرهن إ: إسحاق اهلمداين عن زيد بن يثيع قال 

   ٢٩جيتمع مسلم ومشرك بعد عامهم هذا يف احلج وزاد ومن مل يكن له عهد فأربعة أشهر 

  باب ال يسكن أرض احلجاز مشرك

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد احلسن بن حممد بن إسحاق اإلسفرائيين ثنا موسى بن هارون  - ١٨٥٢٥
حممد بن حيىي الكناين قال موسى وهو أبو غسان الكناين عن مالك عن نافع عن بن ثنا املرار بن محويه اهلمذاين ثنا 

ملا فدعت خبيرب قام عمر رضي اهللا عنه خطيبا يف الناس فقال إن رسول هللا صلى اهللا عليه : عمر رضي اهللا عنهما قال 
ر خرج إىل ماله هناك فعدي عليه و سلم عامل يهود خيرب على أمواهلا وقال نقركم ما أقركم اهللا وإن عبد اهللا بن عم

يف الليل ففدعت يداه وليس لنا عدو هناك غريهم وهم هتمتنا وقد رأيت إجالءهم فلما أمجع على ذلك أتاه أحد بين 
أيب احلقيق فقال يا أمري املؤمنني خترجنا وقد أقرنا حممد وعاملنا على األموال وشرط ذلك لنا فقال عمر رضي اهللا 

ت قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف بك إذا أخرجت من خيرب تعدو بك قلوصك ليلة عنه أظننت أين نسي
بعد ليلة فأجالهم وأعطاهم قيمة ماهلم من الثمر ماال وإبال وعروضا من أقتاب وحبال وغري ذلك رواه البخاري يف 

  الصحيح عن أيب أمحد وهو مرار بن محويه 



اهللا البسطامي أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ القاسم بن زكريا ثنا بن بزيع  أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد - ١٨٥٢٦
أن عمر رضي اهللا عنه : وأبو األشعث قاال ثنا الفضيل بن سليمان أنبأ موسى بن عقبة أخربين نافع عن بن عمر 

رب أراد إخراج أجلى اليهود والنصارى من أرض احلجاز وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا ظهر على خي
اليهود منها وكانت األرض إذ أظهر عليها هللا ولرسوله وللمسلمني فسأل اليهود رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أن يقرهم هبا على أن يكفوا العمل وهلم نصف الثمر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقركم على ذلك ما 
يف إمارته إىل تيماء وأرحيا رواه البخاري يف الصحيح عن أيب األشعث شئنا فأقروا هبا وأجالهم عمر رضي اهللا عنه 

  أمحد بن املقدام 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة  - ١٨٥٢٧
مسعت سعيد بن جبري يقول مسعت  ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أيب مسلم قال

يوم اخلميس وما يوم اخلميس مث بكى مث قال اشتد وجع رسول اهللا صلى اهللا عليه : بن عباس رضي اهللا عنهما يقول 
و سلم فقال ائتوين أكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده أبدا فتنازعوا وال ينبغي عند نيب تنازع فقال ذروين فالذي أنا فيه 

إليه وامرهم بثالث فقال أخرجوا املشركني من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم  خري مما تدعوين
والثالثة نسيتها رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة وغريه عن سفيان ورواه مسلم عن سعيد بن منصور وقتيبة 

  وغريمها عن سفيان 

 حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا ح وحدثنا أبو حممد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا - ١٨٥٢٨
عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو حممد عبد الرمحن بن حيىي الزهري القاضي مبكة ثنا حممد بن إمساعيل الصائغ قاال ثنا روح 

 عنه قال قال بن عبادة قال ثنا سفيان الثوري عن أيب الزبري عن جابر رضي اهللا عنه أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا
لئن عشت ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حىت ال أترك فيها إال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مسلما رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن روح 

حممد أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  - ١٨٥٢٩
بن أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد عن إبراهيم بن ميمون ثنا سعد بن مسرة بن جندب عن أبيه عن أيب عبيدة بن اجلراح 

آخر ما تكلم به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أخرجوا يهود احلجاز وأهل جنران من : رضي اهللا عنه قال 
  ورهم مساجد جزيرة العرب واعلموا أن شر الناس الذين اختذوا قب

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين العدل أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا  - ١٨٥٣٠
: حممد بن إبراهيم ثنا حيىي بن بكري ثنا مالك عن إمساعيل بن أيب حكيم أنه مسع عمر بن عبد العزيز يقول بلغين أنه 

لى اهللا عليه و سلم أن قال قاتل اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم كان من آخر ما تكلم به رسول اهللا ص
  مساجد ال يبقني دينان بأرض العرب 

قال وحدثنا مالك عن بن شهاب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال جيتمع دينان يف جزيرة  - ١٨٥٣١
ضي اهللا عنه حىت أتاه الثلج واليقني عن رسول العرب قال مالك قال بن شهاب ففحص عن ذلك عمر بن اخلطاب ر



ال جيتمع دينان يف جزيرة العرب فأجلى يهود خيرب قال مالك قد أجلى عمر بن : اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
  اخلطاب رضي اهللا عنه يهود جنران وفدك 

ان بن داود العتكي ثنا جرير عن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سليم - ١٨٥٣٢
ال يكون : قابوس بن أيب ظبيان عن أبيه عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

قبلتان يف بلد واحد وروينا عن أيب كدينة عن قابوس بن أيب ظبيان بإسناده ال جيتمع قبلتان يف جزيرة العرب قال 
جلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يهود بين النضري مث يهود املدينة ورويناه يف حديث بن الشيخ رمحه اهللا وقد أ

  جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو السري حممد بن أمحد بن حامد بالطابران ثنا أمحد بن داود  - ١٨٥٣٣
أن : بن سعيد ثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما احلنظلي ثنا سويد 

يهود بين النضري وقريظة حاربوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأجلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بين 
دينة كلهم بين قينقاع وهم النضري وأقر قريظة وذكر احلديث قال وأجلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يهود امل

قوم عبد اهللا بن سالم وبين حارثة وكل يهودي كان باملدينة وكان اليهود والنصارى ومن سواهم من الكفار ال 
  يقرون فيها فوق ثالثة أيام على عهد عمر وال أدري أكان يفعل ذلك هبم أم ال 

عقوب ثنا حبر بن نصر اخلوالين قال قرئ على أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن ي - ١٨٥٣٤
قال بينما : شعيب بن الليث أخربك أبوك قال حدثين سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه 

حنن جلوس يف املسجد إذ خرج إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال انطلقوا إىل يهود فخرجنا معه حىت جئنا 
ملدراس فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا قالوا قد بلغت إىل بيت ا

يا أبا القاسم فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذلك أريد أسلموا تسلموا قالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال 
الثالثة وقال اعلموا أن األرض هللا ولرسوله وأين أريد أن  هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذلك أريد مث قاهلا

أجليكم من هذه األرض فمن وجد منكم شيئا من ماله فليبعه وإال فاعلموا أمنا األرض هللا ولرسوله أخرجه البخاري 
   ٣٠يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف وأخرجه مسلم عن قتيبة كالمها عن الليث بن سعد 

  أرض احلجاز وجزيرة العربباب ما جاء يف تفسري 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممود بن خالد ثنا عمر بن عبد الواحد  - ١٨٥٣٥
  جزيرة العرب ما بني الوادي إىل أقصى اليمن إىل ختوم العراق إىل البحر : قال قال سعيد بن عبد العزيز 

سلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد عن أيب أخربنا أبو عبد الرمحن ال - ١٨٥٣٦
جزيرة العرب ما بني حفر أيب موسى إىل أقصى اليمن يف الطول وأما العرض فما بني رمل يربين إىل : عبيدة قال 

أما العرض فمن منقطع السماوة قال وقال األصمعي جزيرة العرب من أقصى عدن أبني إىل ريف العراق يف الطول و
  جدة وما واالها من ساحل البحر إىل أطراف الشام 



أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا بشر بن موسى قال قال أبو عبد الرمحن يعين املقرئ  - ١٨٥٣٧
  جزيرة العرب من لدن القادسية إىل لدن قعر عدن إىل البحرين : 

نبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود قال قرئ على احلارث بن مسكني وأنا شاهد أخربنا أبو علي الروذباري أ - ١٨٥٣٨
عمر رضي اهللا عنه أجلى أهل جنران ومل جيلوا من تيماء ألهنا ليست : أخربك أشهب بن عبد العزيز قال قال مالك 

  العرب من بالد العرب فأما الوادي فإين أرى أمنا ال جيلى من فيها من اليهود إهنم مل يروها من أرض 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي وإن سأل من يؤخذ  - ١٨٥٣٩
منه اجلزية أن يعطيها وجيري عليه احلكم على أن يسكن احلجاز مل يكن ذلك له واحلجاز مكة واملدينة واليمامة 

من أهل الذمة من اليمن وقد كانت هبا ذمة وليست اليمن حبجاز  قال الشافعي ومل أعلم أحدا أجلي: وخماليفها كلها 
فال جيليهم أحد من اليمن وال بأس أن يصاحلهم على مقامهم باليمن قال الشيخ قد جعلوا اليمن من أرض العرب 

رض واجلالء وقع على أهل جنران وذمة أهل احلجاز دون ذمة أهل اليمن ألهنا ليست حبجاز ال ألهنم مل يروها من أ
العرب واجلالء يف احلديث ختصيص ويف حديث مسرة عن أيب عبيدة بن اجلراح رضي اهللا عنه دليل أو شبه دليل على 

  موضع اخلصوص واهللا أعلم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن  - ١٨٥٤٠
: حدثين عبد الرمحن بن عبد العزيز عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال الفرج ثنا الواقدي 

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من خيرب إىل وادي القرى فذكر احلديث يف فتح وادي القرى قال فأقام 
أصحابه بوادي القرى وترك األرض  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بوادي القرى أربعة أيام وقسم ما أصاب على

والنخل بأيدي يهود وعاملهم عليها فلما كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أخرج يهود خيرب وفدك ومل خيرج أهل 
تيماء ووادي القرى ألهنما داخلتان يف أرض الشام ونرى أن ما دون وادي القرى إىل املدينة حجاز وأن ما وراء 

  لكالم األخري أظنه من قول الواقدي ذلك شام قال الشيخ هذا ا

أخربنا أبو عبد اهللا قال مسعت أبا زكريا حيىي بن حممد العنربي يقول مسعت أمحد بن حممد بن صاحل يعين  - ١٨٥٤١
النيسابوري يقول مسعت علي بن احلسني الرازي يقول مسعت عبد العزيز بن حيىي املدين يقول مسعت مالك بن أنس 

املدينة ومكة واليمن فأما مصر فمن بالد املغرب والشام من بالد الروم والعراق من بالد  جزيرة العرب: يقول 
   ٣١فارس 

  باب الذمي مير باحلجاز مارا ال يقيم ببلد منها أكثر من ثالث ليال

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو عمرو إمساعيل بن جنيد ثنا حممد بن  - ١٨٥٤٢
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا : راهيم البوشنجي ثنا بن بكري ثنا مالك عن نافع عن أسلم موىل عمر بن اخلطاب إب

عنه ضرب لليهود والنصارى واجملوس باملدينة إقامة ثالثة أيام يتسوقون هبا ويقضون حوائجهم وال يقيم أحد منهم 
   ٣٢فوق ثالث ليال 



  بلده واحلريب إذا دخل بالد اإلسالم باب ما يؤخذ من الذمي إذا اجتر يف غري

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبا أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل ثنا حيىي بن الربيع املكي ثنا  - ١٨٥٤٣بأمان 
بعثين أنس بن مالك رضي اهللا عنه على العشور فقلت تبعثين على : سفيان عن هشام عن أنس بن سريين قال 

ك فقال أال ترضى أن أجعلك على ما جعلين عليه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أمرين أن العشور من بني غلمت
  آخذ من املسلمني ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر وممن ال ذمة له العشر 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ بن معاذ  - ١٨٥٤٤
أرسل إيل أنس بن مالك رضي اهللا عنه فأبطأت عليه مث أرسل إيل فأتيته فقال : ن بن عون عن أنس بن سريين قال ع

إن كنت ألرى أين لو أين أمرتك أن تعض على حجر كذا وكذا ابتغاء مرضايت لفعلت اخترت لك خري عمل 
فكتب من املسلمني من كل أربعني فكرهته إين أكتب لك سنة عمر قلت فاكتب يل سنة عمر رضي اهللا عنه قال 

درمها درهم ومن أهل الذمة من كل عشرين درمها درهم وممن ال ذمة له من كل عشرة دراهم درهم قال قلت من 
  ال ذمة له قال الروم كانوا يقدمون الشام 

قرئ ثنا أبو وأخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو العباس أمحد بن هارون الفقيه ثنا بشر بن موسى ثنا امل - ١٨٥٤٥
جعل عمر بن اخلطاب رضي : حنيفة عن اهليثم وكان صريفيا بالكوفة عن أنس بن سريين أخي حممد بن سريين قال 

اهللا عنه أنس بن مالك على صدقة البصرة فقال يل أنس بن مالك أبعثك على ما بعثين عليه عمر بن اخلطاب رضي 
بن اخلطاب الذي عهد إليك فكتب يل أن خذ من أموال اهللا عنه فقلت ال أعمل ذلك حىت تكتب يل عهد عمر 

  املسلمني ربع العشر ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا للتجارة نصف العشر ومن أموال أهل احلرب العشر 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٨٥٤٦
أن عمر بن اخلطاب رضي : الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب عن سامل عن أبيه  يعقوب أنبأ

اهللا عنه كان يأخذ من النبط من احلنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر احلمل إىل املدينة ويأخذ من 
  القطنية العشر 

كنت عامال مع عبد اهللا بن : لسائب بن يزيد أنه قال قال وأنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب عن ا - ١٨٥٤٧
  عتبة على سوق املدينة يف زمان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فكان يأخذ من النبط العشر 

: أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم أنبأ بن بكري ثنا مالك أنه  - ١٨٥٤٨
أي وجه أخذ عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه من النبط العشر فقال كان ذلك يؤخذ منهم يف  سأل بن شهاب على

  اجلاهلية فألزمهم ذلك عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا  - ١٨٥٤٩
كنت أعاشر مع عبد اهللا بن عتبة زمان عمر : مر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال عبد اهللا بن املبارك عن مع

  بن اخلطاب رضي اهللا عنه فكان يأخذ من أهل الذمة أنصاف عشور أمواهلم فيما جتروا فيه 



سن أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس ثنا احلسن ثنا حيىي ثنا قيس عن عاصم األحول عن احل - ١٨٥٥٠
كتب أبو موسى إىل عمر رضي اهللا عنهما أن جتار املسلمني إذا دخلوا دار احلرب أخذوا منهم العشر قال : قال 

فكتب إليه عمر خذ منهم إذا دخلوا إلينا مثل ذلك العشر وخذوا من جتار أهل الذمة نصف العشر ومن املسلمني 
  من مائتني مخسة وما زاد فمن كل أربعني درمها درمها 

وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا احلسن ثنا حيىي ثنا قيس بن الربيع عن مغلس عن مقاتل بن حيان  - ١٨٥٥١
كتبت إىل عمر يف أناس من أهل احلرب يدخلون أرضنا أرض اإلسالم : عن أيب جملز عن زياد بن حدير قال 

العشر وإن أقاموا سنة فخذ منهم نصف  فيقيمون قال فكتب إيل عمر رضي اهللا عنه إن أقاموا ستة أشهر فخذ منهم
  العشر 

وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا احلسن ثنا حيىي ثنا سفيان بن سعيد عن خالد بن عبد اهللا العبسي  - ١٨٥٥٢
ما كنا نعشر مسلما وال معاهدا قال قلت فمن كنتم تعشرون قال : عن عبد اهللا بن معقل عن زياد بن حدير قال 

  رب كما يعشرونا إذا أتيناهم جتار أهل احل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن  - ١٨٥٥٣
حممد الدوري ثنا أمحد بن يونس ثنا أبو بكر بن عياش عن نصري عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد اهللا عن 

ليس على املسلمني عشور إمنا العشور على اليهود : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  أبيه عن أيب محدة قال قال
والنصارى قال العباس هكذا قال أمحد بن يونس يف هذه الرواية عن أبيه عن أيب محدة وذكرها البخاري يف التاريخ 

   ٣٣الزكاة  دون ذكر أبيه وقد مضى سائر طرقه وذكرنا حديث عمر بن عبد العزيز يف ذلك يف كتاب

  باب ال يؤخذ منهم ذلك يف السنة إال مرة واحدة إال أن يقع الصلح على أكثر

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم  - ١٨٥٥٤منها 
كلما أقبلوا وأدبروا فانطلق  كنت أعشر بين تغلب: ثنا أبو بكر بن عياش عن أيب حصني عن زياد بن حدير قال 

شيخ منهم إىل عمر فقال إن زيادا يعشرنا كلما أقبلنا أو أدبرنا فقال تكفى ذلك مث أتاه الشيخ بعد ذلك وعمر 
رضي اهللا عنه يف مجاعة فقال يا أمري املؤمنني أنا الشيخ النصراين فقال عمر رضي اهللا عنه وأنا الشيخ احلنيف قد 

  ال تعشرهم يف السنة إال مرة كفيت قال وكتب إيل أن 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن جنيد ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن حيىي بن  - ١٨٥٥٥
أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من : سعيد عن رزيق بن حيان 

شرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حىت يبلغ عشرة دنانري فإن نقصت التجارات من أمواهلم من كل ع
   ٣٤ثلث دينار فدعها وال تأخذ منها شيئا واكتب هلم مبا تأخذ منهم كتابا إىل مثله من احلول 

  باب السنة أن ال يقتل الرسل



اس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العب - ١٨٥٥٦
اجلبار العطاردي ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال فحدثين سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود عن 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني جاءه رسوال مسيلمة الكذاب بكتابه ورسول اهللا صلى اهللا : أبيه قال 
  ما تقوالن مثلما يقول فقاال نعم فقال أما واهللا لوال أن الرسل ال تقتل لضربت أعناقكما عليه و سلم يقول هلما وأنت

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن كثري أنبأ سفيان عن أيب إسحاق  - ١٨٥٥٧
ين وبني أحد من العرب حنة وإين أتى عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه فقال ما بي: عن حارثة بن مضرب أنه 

مررت مبسجد لبين حنيفة فإذا هم يؤمنون مبسيلمة فأرسل إليهم عبد اهللا فجيء هبم فاستتاهبم غري بن النواحة قال له 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لوال أنك رسول لضربت عنقك فأنت اليوم لست برسول فأمر قرظة 

  وق مث قال من أراد أن ينظر إىل بن النواحة قتيال بالسوق بن كعب فضرب عنقه يف الس

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا حممد بن حيىي ثنا أبو عاصم عن سفيان  - ١٨٥٥٨
لوال أنك  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال البن النواحة: عن عاصم عن أيب وائل عن عبد اهللا رضي اهللا عنه 

  رسول لقتلتك 

أخربنا أبو طاهر أنبأ أبو بكر ثنا حممد بن حيىي ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا املسعودي عن عاصم عن  - ١٨٥٥٩
   ٣٥مضت السنة أن ال تقتل الرسل : أيب وائل عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال 

  باب احلريب إذا جلأ إىل احلرم وكذلك من وجب عليه حد

نا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي قال أخرب - ١٨٥٦٠
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل مكة : قلت ملالك بن أنس حدثك بن شهاب عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه 
أستار الكعبة فقال اقتلوه قال نعم رواه عام الفتح وعلى رأسه مغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال بن خطل متعلق ب
  مسلم عن حيىي بن حيىي ورواه البخاري عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو أمحد حممد بن إسحاق العدل الصفار ثنا أمحد بن حممد بن نصر ثنا  - ١٨٥٦١
ملا كان يوم فتح مكة أمن : صعب بن سعد عن أبيه قال عمرو بن طلحة القناد ثنا أسباط بن نصر عن السدي عن م

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الناس إال أربعة نفر وامرأتني وقال اقتلوهم وإن وجدمتوهم متعلقني بأستار الكعبة 
  عكرمة بن أيب جهل وعبد اهللا بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد اهللا بن سعد بن أيب سرح 

ر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا إبراهيم بن محاد ثنا علي بن حرب بن وأخربنا أبو بك - ١٨٥٦٢
أن رسول اهللا : حممد ثنا زيد بن احلباب ثنا عمر بن عثمان بن عبد الرمحن بن سعيد املخزومي حدثين أيب عن جده 

يرث بن معبد ومقيس وهالل بن صلى اهللا عليه و سلم قال يوم فتح مكة أربعة ال أؤمنهم يف حل وال يف حرم احلو
خطل وعبد اهللا بن أيب سرح فأما احلويرث فقتله علي رضي اهللا عنه وأما مقيس فقتله بن عم له حلا وأما هالل بن 

خطل فقتله الزبري رضي اهللا عنه وأما عبد اهللا بن أيب سرح فاستأمن له عثمان بن عفان رضي اهللا عنه وكان أخاه من 



ا ملقيس تغنيان هبجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قتلت إحدامها وأفلتت األخرى الرضاعة وقينتني كانت
  وأسلمت 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا قتيبة بن  - ١٨٥٦٣
قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إىل أنه : سعيد ثنا الليث بن سعد عن سعيد املقربي عن أيب شريح العدوي 

مكة ائذن يل أيها األمري أحدثك قوال قام به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الغد من يوم الفتح مسعته أذناي ووعاه 
قليب وأبصرته عيناي حني تكلم به محد اهللا وأثىن عليه مث قال إن مكة حرمها اهللا ومل حيرمها الناس فال حيل المرىء 

من باهللا واليوم اآلخر أن يسفك فيها دما وال يعضد هبا شجرة وإن أحد ترخص لقتال رسول اهللا صلى اهللا عليه و يؤ
سلم فقولوا إن اهللا قد أذن لرسوله ومل يأذن لكم وإمنا أذن يل ساعة من هنار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 

عمرو فقال قال عمرو أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح  باألمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل أليب شريح ما قال لك
  إن احلرم ال يعيذ عاصيا وال فارا بدم وال فارا خبربة رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي رضي اهللا عنه إمنا  - ١٨٥٦٤
ذلك واهللا اعلم اهنا مل حيلل أن ينصب عليها احلرب حىت تكون كغريها فقد أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم معىن 

عندما قتل عاصم بن ثابت وخبيب بقتل أيب سفيان يف دار مبكة غيلة إن قدر عليه وهذا يف الوقت الذي كانت فيه 
ا مينع من أن ينصب عليها احلرب كما ينصب على حمرمة فدل على أهنا ال متنع أحدا من شيء وجب عليه وأهنا إمن

  : غريها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن أمحد بن بطة األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن  - ١٨٥٦٥
مرو الفرج ثنا الواقدي حدثين إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال الواقدي وحدثنا عبد اهللا بن أيب عبيدة عن جعفر بن ع

فذكر : بن أمية الضمري ح قال وحدثنا عبد اهللا بن جعفر عن عبد الواحد بن أيب عون وزاد بعضهم على بعض 
قصة يف بعث أيب سفيان من يقتل حممدا صلى اهللا عليه و سلم غيلة وأن اهللا تعاىل أطلع عليه نبيه وأسلم الرجل قال 

لضمري وسلمة بن أسلم بن حريش اخرجا حىت تأتيا أبا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعمرو بن أمية ا
سفيان بن حرب فإن أصبتما منه غرة فاقتاله مث ذكر قصة يف رؤية معاوية عمرا وإخباره إياه بذلك وأن عمرو بن 

أمية وسلمة بن أسلم أسندا يف اجلبل وتغيبا يف غار مث إن عمرو بن أمية خرج فقتل عبيد اهللا بن مالك بن أخي طلحة 
  ن عبيد اهللا وجاء إىل خبيب بن عدي وهو مصلوب فأنزله وأهال عليه التراب مث ذكر رجوعهما منفردين إىل املدينة ب

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو ثنا حممد بن عبد اهللا بن يزيد  - ١٨٥٦٦
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ن مالك بن برصاء قال ثنا إسحاق األزرق ثنا زكريا عن الشعيب عن احلارث ب

  سلم يوم فتح مكة ال تغزى بعدها إىل يوم القيامة 

أخربنا عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد  - ١٨٥٦٧
من قتل أو سرق يف احلل مث دخل يف : اهللا عنهما قال  الرزاق أنبأ معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رضي

احلرم فإنه ال جيالس وال يكلم وال يؤذي ويناشد حىت خيرج فإذا خرج أقيم عليه ما أصاب فإن قتل أو سرق يف احلل 
ه يف مث أدخل احلرم فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب أخرجوه من احلرم إىل احلل وإن قتل أو سرق يف احلرم أقيم علي



احلرم قال الشيخ رمحه اهللا وهذا من رأي بن عباس رضي اهللا عنهما وقد تركناه بالظواهر اليت وردت يف إقامة 
   ٣٦احلدود دون ختصيص احلرم بتركها فيه من صاحب الشريعة واهللا أعلم 

  باب ما جاء يف هدايا املشركني لإلمام

د بن حممد بن زياد القطان ثنا حيىي بن جعفر ثنا عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو سهل أمح - ١٨٥٦٨
أن أكيدر دومة أهدى إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم جبة : الوهاب أنبأ سعيد عن قتادة عن أنس رضي اهللا عنه 

  فلبسها وذكر احلديث أخرجه البخاري يف الصحيح فقال وقال سعيد عن قتادة 

نبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا عارم ثنا معتمر ح وأنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أ - ١٨٥٦٩
أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا حممد بن نصر املروزي ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا املعتمر بن سليمان ثنا 

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أيب عن أيب عثمان قال حدث عن عبد الرمحن بن أيب بكر رضي اهللا عنهما قال 
سلم ثالثني ومائة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طعام أو حنوه 
فعجن مث جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها قال أبيع أو عطية أو قال أم هبة فقال بل بيع قال فاشترى 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم بسواد البطن أن يشوى وامي اهللا مامن الثالثني واملائة إال قد منها شاة فصنعت فأمر رسو
حز له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حزة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاه وإن كان غائبا خبأ له قال وجعل 

لبعري أو كما قال رواه البخاري يف منها قصعتني قال فأكلنا أمجعون وشبعنا وفضل يف القصعتني فحملناه على ا
  الصحيح عن عارم ورواه مسلم عن عبيد اهللا بن معاذ 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن أمحد بن حممد العنزي إمالء ثنا عثمان بن سعيد الدارمي  - ١٨٥٧٠
أيب محيد الساعدي رضي اهللا  ثنا سهل بن بكار ثنا وهيب عن عمرو بن حيىي األنصاري عن العباس الساعدي عن

سافرت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل تبوك فذكر احلديث قال فيه وأهدى ملك األيلة إىل : عنه قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بغلة بيضاء فكساه النيب صلى اهللا عليه و سلم بردة وكتب له ببحرهم وذكر 

  سهل بن بكار وأخرجه مسلم من وجه آخر عن وهيب  احلديث رواه البخاري يف الصحيح عن

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو توبة الربيع بن نافع ثنا معاوية بن  - ١٨٥٧١
م لقيت بالال مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: سالم عن زيد أنه مسع أبا سالم قال حدثين عبد اهللا اهلوزين قال 

فقلت يا بالل حدثين كيف كانت نفقة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث قال فيه فإذا إنسان يسعى 
يدعو يا بالل أجب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فانطلقت حىت أتيته فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أمحاهلن 

قد جاءك اهللا بقضائك مث قال أمل تر إىل الركائب فاستأذنت فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبشر ف
املناخات األربع فقلت بلى فقال إن لك رقاهبن وما عليهن فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إيل عظيم فدك 

  فاقبضهن واقض دينك ففعلت 

حممد الزعفراين أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن  - ١٨٥٧٢
أهدى : ثنا يزيد بن هارون أنبأ إسرائيل عن ثوير بن أيب فاختة عن أبيه عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال 



كسرى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقبل منه وأهدى قيصر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقبل منه 
ي رمحه اهللا يف القدمي قد أهدى أبو سفيان بن حرب إىل رسول اهللا صلى اهللا وأهدت له امللوك فقبل منهم قال الشافع

عليه و سلم أدما فقبل منه وأهدى إليه صاحب اإلسكندرية مارية أم إبراهيم فقبلها وغريمها قد أهدى إليه ومل جيعل 
  ذلك بني املسلمني 

جعفر بن أمحد ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبا عبد اهللا بن  - ١٨٥٧٣
قال أهديت إىل رسول اهللا صلى : داود ثنا عمران عن قتادة عن يزيد بن عبد اهللا عن عياض بن محار رضي اهللا عنه 

اهللا عليه و سلم ناقة أو هدية فقال أسلمت قلت ال قال إين هنيت عن زبد املشركني وأخربنا أبو بكر ثنا عبد اهللا ثنا 
نا أبو داود ثنا محاد بن زيد ثنا أبو التياح ثنا احلسن عن عياض بن محار رضي اهللا عنه قال أهديت إىل رسول يونس ث

اهللا صلى اهللا عليه و سلم هدية أو قال ناقة فقال يل أسلمت قلت ال فأىب أن يقبلها وقال إنا ال نقبل زبد املشركني 
تمل رده هديته التحرمي وحيتمل التنزيه وقد يغيظه برد قلت للحسن ما زبد املشركني قال رفدهم قال الشيخ حي

   ٣٧هديته فيحمله ذلك على اإلسالم واألخبار يف قبول هداياهم أصح وأكثر وباهللا التوفيق 

  باب نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة

لي بن عفان ثنا أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو الصرييف ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن ع - ١٨٥٧٤
صاحل عمر بن : حيىي بن آدم ثنا أبو بكر بن عياش عن أيب إسحاق الشيباين عن السفاح عن داود بن كردوس قال 

اخلطاب رضي اهللا عنه بين تغلب على أن يضاعف عليهم الصدقة وال مينعوا أحدا منهم أن يسلم وأن ال يغمسوا 
  أوالدهم 

عباس ثنا احلسن بن علي ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو معاوية عن أيب إسحاق وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو ال - ١٨٥٧٥
أنه صاحل بين تغلب على أن ال يصبغوا يف : الشيباين عن السفاح عن داود بن كردوس عن عمر رضي اهللا عنه 

بين دينهم صبيا وعلى أن عليهم الصدقة مضاعفة وعلى أن ال يكرهوا على دين غري دينهم فكان داود يقول ما ل
  تغلب ذمة قد صبغوا 

وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا احلسن ثنا حيىي ثنا عبد السالم بن حرب عن أيب إسحاق عن  - ١٨٥٧٦
يا أمري املؤمنني : السفاح عن داود بن كردوس عن عبادة بن النعمان التغليب أنه قال لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

وإهنم بإزاء العدو فإن ظاهروا عليك العدو اشتدت مؤنتهم فإن رأيت أن  إن بين تغلب من قد علمت شوكتهم
تعطيهم شيئا قال فافعل قال فصاحلهم على أن ال يغمسوا أحدا من أوالدهم يف النصرانية وتضاعف عليهم الصدقة 

  قال وكان عبادة يقول قد فعلوا وال عهد هلم 

اس أنبأ الربيع قال قال الشافعي عقيب هذا احلديث وهكذا أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العب - ١٨٥٧٧
رامهم على اجلزية فقالوا حنن عرب ال نؤدي ما يؤدي : حفظ أهل املغازي وساقوه أحسن من هذا السياق فقالوا 

العجم ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض يعنون الصدقة فقال عمر رضي اهللا عنه ال هذا فرض على 
   ٣٨ا فزد ما شئت هبذا االسم ال باسم اجلزية ففعل فتراضى هو وهم على أن ضعف عليهم الصدقة املسلمني فقالو



  باب ما جاء يف ذبائح نصارى بين تغلب

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ١٨٥٧٨
دينار عن سعد اجلاري أو عبد اهللا بن سعد موىل عمر بن اخلطاب عن عمر بن  إبراهيم بن حممد عن عبد اهللا بن

ما نصارى العرب بأهل كتاب وما حيل لنا ذبائحهم وما أنا بتاركهم حىت يسلموا أو : اخلطاب رضي اهللا عنه قال 
 صلى اهللا عليه أضرب أعناقهم قال الشافعي وإمنا تركنا أن جنربهم على اإلسالم أو نضرب أعناقهم ألن رسول اهللا

و سلم أخذ اجلزية من نصارى العرب وأن عمر وعثمان وعليا رضي اهللا عنهم قد أقروهم وإن كان عمر قد قال 
  هذا لذلك ال حيل لنا نكاح نسائهم ألن اهللا جل ثناؤه إمنا أحل لنا من أهل الكتاب الذي عليهم نزل 

حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن  - ١٨٥٧٩
سألت عليا رضي اهللا عنه عن ذبائح نصارى بين تغلب : السهمي أنبأ هشام عن حممد هو بن سريين عن عبيدة قال 

  فقال ال تأكلوه فإهنم مل يتعلقوا من دينهم بشيء إال بشرب اخلمر 

بد اهللا الصفار ثنا أمحد بن مهران األصبهاين ثنا أبو نعيم ثنا أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنبأ أبو ع - ١٨٥٨٠
لئن بقيت لنصارى : شريك عن إبراهيم بن املهاجر البجلي عن زياد بن حدير األسدي قال قال علي رضي اهللا عنه 

ى أن ال بين تغلب ألقتلن املقاتلة وألسبني الذرية فإين كتبت الكتاب بني النيب صلى اهللا عليه و سلم وبينهم عل
  ينصروا أبناءهم 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ أنبأ إمساعيل بن موسى احلاسب ثنا جبارة حدثين  - ١٨٥٨١
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه : عبد احلميد بن هبرام حدثين شهر بن حوشب حدثين بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

  هذا إسناد ضعيف وقد روي عن بن عباس رضي اهللا عنهما خبالفه و سلم عن ذبيحة نصارى العرب 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبا أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن  - ١٨٥٨٢
أس هبا وتال سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال ال ب: ثور بن زيد الديلي عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما أنه 

  } ومن يتوهلم منكم فإنه منهم { هذه اآلية 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن بالويه ثنا أمحد بن علي اجلزار ثنا خالد بن خداش ثنا عبد  - ١٨٥٨٣
  مبثله : اهللا بن وهب أخربين مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما فذكره 

خربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن أ - ١٨٥٨٤
سليمان أنبأ الشافعي قال والذي يروى من حديث بن عباس يف إحالل ذبائحهم إمنا هو من حديث عكرمة أخربنيه 

رضي اهللا عنهما أنه سئل عن ذبائح نصارى : بن الدراوردي وبن أيب حيىي عن ثور الديلي عن عكرمة عن بن عباس 
ولكن صاحبنا سكت عن اسم عكرمة } ومن يتوهلم منكم فإنه منهم { العرب فقال قوال حكياه هو إحالهلا وتال 

وثور مل يلق بن عباس قال الشيخ رمحه اهللا يعين بصاحبنا مالك بن أنس مل يذكر عكرمة يف أكثر الروايات عنه وكأنه 



تج به وثور الديلي إمنا رواه عنه عن بن عباس فال ينبغي أن حيتج به واهللا أعلم كذا قال بن عباس كان ال يرى أن حي
   ٣٩فيما روى عنه عكرمة وحنن إمنا رغبنا عنه لقول عمر وعلي رضي اهللا عنهما 

  باب ما جاء يف تعشري أموال بين تغلب إذا اختلفوا بالتجارة

ثنا أبو العباس هو األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو  - ١٨٥٨٥
بعثين عمر رضي اهللا عنه إىل نصارى بين تغلب وأمرين أن : شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير قال 

وله مسلما آخذ منهم نصف عشر أمواهلم وهناين أن أعشر مسلما أو ذا ذمة يؤدي اخلراج قال يعين فيما أظن بق
يقول من أسلم منهم ألنه إمنا أرسل إىل نصارى بين تغلب وقوله أو ذا ذمة يؤدي اخلراج يقول إن أهل الذمة ال 

يعرض هلم يف مواشيهم وال يف عشر زروعهم ومثارهم إال بين تغلب ألهنم صوحلوا على ذلك قال الشيخ وحيتمل أنه 
  أهل الذمة تعشري أمواهلم اليت يتجرون هبا  مل يكن يف صلح أولئك الذين كانوا يف واليته من

وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا احلسن ثنا حيىي ثنا أبو بكر عن أيب إسحاق الشيباين عن جامع بن  - ١٨٥٨٦
   ٤٠كتب إيل عمر أن ال تعشر بين تغلب يف السنة إال مرة : شداد عن زياد بن حدير قال 

  باب املهادنة على النظر للمسلمني

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن جعفر القطيعي ثنا أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن أمحد بن  - ١٨٥٨٧
حنبل حدثين أيب ثنا عبد الرزاق عن معمر قال الزهري أخربين عروة بن الزبري عن املسور بن خمرمة ومروان بن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زمن احلديبية يف بضع خرج : احلكم يصدق حديث كل واحد منهما صاحبه قاال 
عشرة مائة من أصحابه حىت إذا كانوا بذي احلليفة قلد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اهلدي وأشعره وأحرم 
بالعمرة وبعث بني يديه عينا له من خزاعة خيربه عن قريش وسار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت إذا كان 

ألشطاط قريب من عسفان أتاه عينه اخلزاعي فقال إين تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد مجعوا لك بوادي ا
األحابش قال أمحد بن حنبل وقال حيىي بن سعيد عن بن املبارك قد مجعوا لك األحابيش ومجعوا لك مجوعا وهم 

ون أن منيل إىل ذراري هؤالء الذين مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أشريوا علي أتر
أعانوهم فنصيبهم فإن قعدوا قعدوا موتورين حمزونني وإن جنوا تكن عنقا قطعها اهللا أو ترون أن نؤم البيت فمن 
صدنا عنه قاتلناه فقال أبو بكر رضي اهللا عنه اهللا ورسوله أعلم يا نيب اهللا إمنا جئنا معتمرين ومل جنيء نقاتل أحدا 

بيننا وبني البيت قاتلناه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم فروحوا إذا قال الزهري وكان أبو هريرة  ولكن من حال
يقول ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشورة ألصحابه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الزهري يف حديث 

النيب صلى اهللا عليه و سلم إن خالد بن  املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم فراحوا حىت إذا كان ببعض الطريق قال
الوليد بالغميم يف خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمني فواهللا ما شعر هبم خالد حىت إذا هو بغربة اجليش فانطلق 
يركض نذيرا لقريش وسار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت إذا كان بالثنية اليت يهبط عليهم منها بركت به 

ص [ لناس حل حل فأحلت فقالوا خألت القصواء خألت القصواء فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم راحلته فقال ا
ما خألت القصواء وما ذاك هلا خبلق ولكن حبسها حابس الفيل مث قال والذي نفسي بيده ال يسألوين خطة ]  ٢١٩

حىت نزل بأقصى احلديبية على مثد  يعظمون فيها حرمات اهللا إال أعطيتهم إياها مث زجرها فوثبت به قال فعدل عنها



قليل املاء إمنا يتربضه الناس تربضا فلم يلبثه الناس أن نزحوه فشكي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العطش 
فانتزع سهما من كنانته مث أمرهم أن جيعلوه فيه قال فواهللا ما زال جييش هلم بالري حىت صدروا عنه قال فبينا هم 

يل بن ورقاء اخلزاعي يف نفر من قومه وكانوا عيبة نصح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أهل كذلك إذ جاء بد
هتامة فقال إين تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قال أمحد حدثناه حيىي بن سعيد عن بن املبارك وقال إين تركت 

يل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه احلديبية معهم العوذ املطاف
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنا مل جنيء لقتال أحد لكنا جئنا معتمرين وإن قريشا قد هنكتهم احلرب وأضرت 

هبم فإن شاؤوا ماددهتم مدة وخيلوا بيين وبني الناس فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإال 
إن أبوا فوالذي نفسي بيده ألقاتلنهم على أمري هذا حىت تنفرد سالفيت أو لينفذن اهللا امره قال بديل فقد مجوا و

سأبلغهم ما تقول فانطلق حىت أتى قريشا فقال إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل ومسعناه يقول قوال فإن شئتم 
ل ذوو الرأي منهم هات ما مسعته يقول قال نعرضه عليكم فقال سفهاؤهم ال حاجة لنا يف أن حتدثنا عنه بشيء وقا

مسعته يقول كذا وكذا فحدثهم مبا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم فقام عروة بن مسعود الثقفي فقال أي قوم ألستم 
بالولد قالوا بلى قال أو لست بالوالد قالوا بلى قال أولست بالولد قالوا بلى قال فهل تتهموين قالوا ال قال ألستم 

ون أين استنفرت أهل عكاظ فلما مجحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعين قالوا بلى قال فإن هذا قد تعلم
رشد فاقبلوها ودعوين آته فقالوا ائته فأتاه فجعل يكلم النيب صلى اهللا عليه و ]  ٢٢٠ص [ عرض عليكم خطة 

استأصلت قومك هل مسعت بأحد من  سلم فقال له حنوا من قوله لبديل فقال عروة عند ذلك أي حممد أرأيت إن
العرب اجتاح أصله قبلك وإن تكن األخرى فواهللا إين ألرى وجوها وأرى أوباشا من الناس خلقاء أن يفروا 

ويدعوك فقال له أبو بكر رضي اهللا عنه امصص بظر الالت أحنن نفر عنه وندعه فقال من ذا فقال أبو بكر قال أما 
لك عندي مل أجزك هبا ألجبتك وجعل يكلم النيب صلى اهللا عليه و سلم فلما والذي نفسي بيده لوال يد كانت 

كلمه أخذ بلحيته واملغرية بن شعبة قائم على رأس النيب صلى اهللا عليه و سلم ومعه السيف وعليه املغفر فكلما 
ية رسول اهللا أهوى عروة بيده إىل حلية النيب صلى اهللا عليه و سلم ضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن حل

صلى اهللا عليه و سلم فرفع عروة يده فقال من هذا قالوا املغرية بن شعبة قال أي غدر أو لست أسعى يف غدرتك 
وكان املغرية صحب قوما يف اجلاهلية فقتلهم وأخذ أمواهلم مث جاء وأسلم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أما 

مث إن عروة جعل يرمق النيب صلى اهللا عليه و سلم بعينه قال فواهللا ما  اإلسالم فأقبل وأما املال فلست منه يف شيء
تنخم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خنامة إال وقعت يف كف رجل منهم فدلك هبا وجهه وجلده وإذا أمرهم 

تعظيما له  ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلموا خفضوا أصواهتم وما حيدون النظر إليه
فرجع إىل أصحابه فقال أي قوم واهللا لقد وفدت على امللوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي واهللا إن رأيت 
ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب حممد حممدا واهللا إن تنخم خنامة إال وقعت يف كف رجل منهم فدلك هبا 

وا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلموا خفضوا أصواهتم عنده وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كاد
وما حيدون إليه النظر تعظيما له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها فقال رجل من بين كنانة دعوين آته قالوا 

وم ائته فلما اشرف على النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه قال النيب صلى اهللا عليه و سلم هذا فالن وهو من ق
يعظمون البدن فابعثوها له فبعثت له واستقبله القوم يلبون فلما رأى ذلك قال سبحان اهللا ما ينبغي هلؤالء أن يصدوا 
عن البيت فلما رجع إىل أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فلم أر أن يصدوا عن البيت فقام رجل منهم 

فلما اشرف عليهم قال النيب صلى اهللا عليه و سلم هذا مكرز يقال له مكرز بن حفص فقال دعوين آته فقالوا ائته 



وهو رجل فاجر فجعل يكلم النيب صلى اهللا عليه و سلم فبينا هو يكلمه صلى اهللا عليه و سلم إذ جاء سهيل بن 
عمرو قال معمر فأخربين أيوب عن عكرمة أنه ملا جاء سهيل قال النيب صلى اهللا عليه و سلم قد سهل لكم أمركم 

ل الزهري يف حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا فدعا الكاتب فقال رسول اهللا قا
صلى اهللا عليه و سلم اكتب بسم اهللا الرمحن الرحيم فقال سهيل أما الرمحن فواهللا ما أدري ما هو ولكن اكتب 

 الرمحن الرحيم فقال النيب صلى اهللا عليه و بامسك اللهم كما كنت تكتب فقال املسلمون ال نكتبها إال بسم اهللا
سلم اكتب بامسك اللهم مث قال هذا ما قاضى عليه حممد رسول اهللا فقال سهيل واهللا لو كنا نعلم أنك رسول اهللا ما 
صددناك عن البيت وال قاتلناك ولكن اكتب حممد بن عبد اهللا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إين لرسول اهللا وإن 

تموين أكتب حممد بن عبد اهللا قال الزهري وذلك لقوله ال يسألوين خطة يعظمون فيها حرمات اهللا إال أعطيتهم كذب
إياها فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم على أن ختلوا بيننا وبني البيت فنطوف به فقال سهيل واهللا ال تتحدث العرب 

سهيل على أن ال يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إال أنا أخذنا ضغطة ولكن لك من العام املقبل فكتب فقال 
رددته إلينا فقال املسلمون سبحان اهللا كيف يرد إىل املشركني وقد جاء مسلما فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل 

بن سهيل بن عمرو يرسف وقال حيىي عن بن املبارك يرصف يف قيوده وقد خرج من أسفل مكة حىت رمى بنفسه بني 
ملسلمني فقال سهيل هذا يا حممد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إيل فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إنا مل أظهر ا

نقض الكتاب بعد قال فواهللا إذا ال نصاحلك على شيء أبدا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم فأجزه يل قال ما أنا 
اجزناه لك فقال أبو جندل أي معاشر املسلمني أرد إىل  مبجيزه قال بلى فافعل قال ما أنا بفاعل قال مكرز بلى قد

املشركني وقد جئت مسلما أال ترون ما قد أتيت وكان قد عذب عذابا شديدا يف اهللا عز و جل فقال عمر رضي 
اهللا عنه فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت ألست نيب اهللا قال بلى قلت ألسنا على احلق وعدونا على الباطل 

بلى قلت فلم نعطى الدنية يف ديننا إذا قال إين رسول اهللا ولست أعصيه وهو ناصري قلت أو ليس كنت حتدثنا قال 
أنا سنأيت البيت فنطوف به قال بلى فأخربتك أنك تأتيه العام قلت ال قال فإنك آتيه ومطوف به قال فأتيت أبا بكر 

ل بلى قلت ألسنا على احلق وعدونا على الباطل قال بلى رضي اهللا عنه فقلت يا أبا بكر أليس هذا نيب اهللا حقا قا
قلت فلم نعطى الدنية يف ديننا إذا قال أيها الرجل إنه رسول اهللا ولن يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه حىت 

ام متوت فواهللا إنه لعلي احلق قلت أو ليس كان حيدثنا أنه سيأيت البيت ويطوف به قال بلى أفأخربك أنك تأتيه الع
قلت ال قال فإنك آتيه فتطوف به قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعماال قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألصحابه قوموا فاحنروا مث احلقوا قال فواهللا ما قام منهم رجل حىت قال ذلك ثالث 

ذكر هلاما لقي من الناس فقالت أم سلمة يا رسول اهللا أحتب مرات فلما مل يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة ف
ذلك اخرج مث ال تكلم أحدا منهم كلمة حىت تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم 
حىت فعل ذلك وحنر هديه ودعا حالقه يعين فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم حيلق بعضا حىت كاد 

م يقتل بعضا غما مث جاءه نسوة مؤمنات فأنزل اهللا عز و جل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم املؤمنات بعضه
إحدامها ]  ٢٢١ص [ مهاجرات حىت بلغ بعصم الكوافر قال فطلق عمر يومئذ امرأتني كانتا له يف الشرك فتزوج 

ءه أبو بصري رجل من قريش وهو مسلم وقال معاوية بن أيب سفيان واألخرى صفوان بن أمية مث رجع إىل املدينة فجا
حيىي عن بن املبارك فقدم عليه أبو بصري بن أسيد الثقفي مسلما مهاجرا فاستأجر األخنس بن شريق رجال كافرا من 
بين عامر بن لؤي وموىل معه وكتب معهما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسأله الوفاء قال فأرسلوا يف طلبه 

ا العهد الذي جعلت لنا فيه فدفعه إىل الرجلني فخرجا به حىت بلغا به ذا احلليفة فنزلوا يأكلوا من متر رجلني فقالو



هلم فقال أبو بصري ألحد الرجلني واهللا إين ألرى سيفك يا فالن هذا جيدا فاستله اآلخر فقال أجل واهللا إنه جليد لقد 
منه فضربه به حىت برد وفر اآلخر حىت أتى املدينة فدخل  جربت به مث جربت قال أبو بصري أرين أنظر إليه فأمكنه

املسجد يعدو فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقد رأى هذا ذعرا فلما انتهى إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ليهم مث أجناين قال قتل واهللا صاحيب وإين ملقتول فجاء أبو بصري فقال يا نيب اهللا قد واهللا أوىف اهللا ذمتك قد رددتين إ

اهللا منهم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد فلما مسع ذلك عرف أنه سريده 
إليهم فخرج حىت أتى سيف البحر قال وينفلت أبو جندل بن سهيل فلحق بأيب بصري فجعل ال خيرج من قريش 

بة قال فواهللا ما يسمعون بعري خرجت لقريش إىل الشام رجل قد أسلم إال حلق بأيب بصري حىت اجتمعت منهم عصا
إال اعترضوا هلا فقتلوهم وأخذوا أمواهلم فأرسلت قريش إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم تناشده اهللا والرحم ملا 

وهو الذي كف { أرسل إليهم فمن أتاه فهو آمن فأرسل النيب صلى اهللا عليه و سلم إليهم فأنزل اهللا عز و جل 
وكانت محيتهم أهنم مل يقروا أنه نيب اهللا ومل يقروا ببسم } محية اجلاهلية { حىت بلغ } يهم عنكم وأيديكم عنهم أيد

  اهللا الرمحن الرحيم وحالوا بينهم وبني البيت رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد عن عبد الرزاق 

بكر حممد بن عبد اهللا بن عتاب ثنا القاسم بن عبد اهللا بن  أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ أبو - ١٨٥٨٨
إن : املغرية ثنا بن أيب أويس أنبأ إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة فذكر معىن هذه القصة زاد مث 

له عمر يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه لريسله إىل قريش وهو ببلدح فقال 
رسول اهللا ال ترسلين إليهم فإين أختوفهم على نفسي ولكن أرسل عثمان بن عفان فأرسل إليهم فلقي أبان بن سعيد 
بن العاص فأجاره ومحله بني يديه على الفرس حىت جاء قريشا فكلمهم بالذي أمره به رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ومبكة يومئذ من املسلمني ناس كثري من أهلها فدعوا عثمان بن  سلم فأرسلوا معه سهيل بن عمرو ليصاحله عليهم
عفان رضي اهللا عنه ليطوف بالبيت فأىب أن يطوف وقال ما كنت ألطوف به حىت يطوف به رسول اهللا صلى اهللا 

عليه و سلم فرجع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومعه سهيل بن عمرو وقد أجاره ليصاحل رسول اهللا صلى 
 عليه و سلم فذكر قصة الصلح وكتابته قال مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالكتاب إىل قريش مع اهللا

عثمان بن عفان رضي اهللا عنه مث ذكر قصة فيما كان بني الفريقني من الترامي باحلجارة والنبل وارهتان املشركني 
و ودعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املسلمني إىل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه وارهتان املسلمني سهيل بن عمر

البيعة فلما رأت قريش ذلك رعبهم اهللا فأرسلوا من كانوا ارهتنوه ودعوا إىل املوادعة والصلح فصاحلهم رسول اهللا 
   ٤١صلى اهللا عليه و سلم وكاتبهم 

  باب ما جاء يف مدة اهلدنة

  هم عشر سنني قال الشافعي رمحه اهللا وكانت اهلدنة بينه وبين

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٨٥٨٩
أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال حدثين الزهري عن عروة بن الزبري عن مروان بن احلكم 

فدعت قريش سهيل بن عمرو فقالوا اذهب إىل هذا الرجل فصاحله وال يف قصة احلديبية قال : واملسور بن خمرمة 
يكونن يف صلحه إال أن يرجع عنا عامة هذا ال حتدث العرب أنه دخلها علينا عنوة فخرج سهيل بن عمرو من 
نتهى عندهم فلما رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مقبال قال قد أراد القوم الصلح حني بعثوا هذا الرجل فلما ا



الصلح على أن توضع احلرب ]  ٢٢٢ص [ إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جرى بينهما القول حىت وقع 
بينهما عشر سنني وأن يا من الناس بعضهم من بعض وأن يرجع عنهم عامهم ذلك حىت إذا كان العام املقبل قدمها 

ح الراكب والسيوف يف القرب وأنه من أتانا من خلوا بينه وبني مكة فأقام هبا ثالثا وأنه ال يدخلها إال بسال
أصحابك بغري إذن وليه مل نرده عليك وانه من أتاك منا بغري إذن وليه رددته علينا وأن بيننا وبينك عيبة مكفوفة وأنه 

  ال إسالل وال إغالل وذكر احلديث 

ر عن بن عمر رضي وروى عاصم بن عمر بن حفص العمري وهو ضعيف جدا عن عبد اهللا بن دينا - ١٨٥٩٠
كانت اهلدنة بني النيب صلى اهللا عليه و سلم وأهل مكة عام احلديبية أربع سنني أخربناه أبو سعد : اهللا عنهما قال 

املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا القاسم بن مهدي ثنا يعقوب بن كاسب ثنا عبد اهللا بن نافع عن عاصم بن عمر 
ن عمر هذا يأيت مبا ال يتابع عليه ضعفه حيىي بن معني والبخاري وغريمها من فذكره احملفوظ هو األول وعاصم ب

أخربنا  - ١٨٥٩١باب نزول سورة الفتح على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مرجعه من احلديبية  ٤٢األئمة 
و األشعث قاال ثنا خالد أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا جعفر بن أمحد الشامايت ثنا نصر بن علي وأب
ملا نزلت هذه اآلية على : بن احلارث ثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي اهللا عنه حدثهم قال 

النيب صلى اهللا عليه و سلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر مرجعهم من احلديبية 
كآبة وقد حنر اهلدي فقال لقد أنزلت علي آيات هي أحب إيل من الدنيا فقالوا يا رسول اهللا وهم خيالطهم احلزن وال

حىت } ليدخل املؤمنني واملؤمنات جنات جتري من حتتها األهنار { قد علمنا ما يفعل اهللا بك فما يفعل بنا قال فنزلت 
  بلغ رأس اآلية رواه مسلم يف الصحيح عن نصر بن علي 

أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد يعين بن إسحاق احلافظ أنبأ أبو عروبة ثنا حممد بن يزيد أخربنا  - ١٨٥٩٢
إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال فتح احلديبية : األسفاطي ثنا عثمان بن عمر ثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي اهللا عنه 

ليدخل املؤمنني واملؤمنات جنات جتري { عز و جل فقال رجل هنيئا مريئا يا رسول اهللا هذا لك فما لنا فأنزل اهللا 
قال شعبة فقدمت الكوفة فحدثتهم عن قتادة عن أنس رضي اهللا عنه مث قدمت البصرة فذكرت } من حتتها األهنار 

فعن } ليدخل املؤمنني واملؤمنات جنات جتري من حتتها األهنار { ذلك لقتادة فقال أما األول فعن أنس واما الثاين 
  رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن إسحاق عن عثمان بن عمر عكرمة 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا علي بن احلسن بن أيب عيسى ثنا  - ١٨٥٩٣
ن أيب شيبة ثنا يعلى بن عبيد ثنا عبد العزيز بن سياه ح قال وأخربين أبو عمرو بن أيب جعفر نا أبو يعلى ثنا أبو بكر ب

قام سهل بن حنيف رضي اهللا عنه : عبد اهللا بن منري ثنا عبد العزيز بن سياه ثنا حبيب بن أيب ثابت عن أيب وائل قال 
يوم صفني فقال أيها الناس اهتموا أنفسكم لقد كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم احلديبية ولو نرى قتاال 

كان بني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبني املشركني قال فأتى عمر بن اخلطاب  لقاتلنا وذلك يف الصلح الذي
رضي اهللا عنه فقال يا رسول اهللا ألسنا على حق وهم على باطل قال بلى قال أليس قتالنا يف اجلنة وقتالهم يف النار 

قال يا بن اخلطاب إين رسول اهللا ولن قال بلى قال ففيم نعطى الدنية يف أنفسنا ونرجع وملا حيكم اهللا بيننا وبينهم 
يضيعين اهللا قال فانطلق بن اخلطاب ومل يصرب متغيظا فأتى أبا بكر رضي اهللا عنه فقال يا أبا بكر ألسنا على حق وهم 
على باطل قال بلى قال أليس قتالنا يف اجلنة وقتالهم يف النار قال بلى قال فعلى ما نعطى الدنية يف ديننا ونرجع وملا 



كم اهللا بيننا وبينهم قال يا بن اخلطاب إنه رسول اهللا ولن يضيعه اهللا أبدا قال فنزل القرآن على حممد رسول اهللا حي
صلى اهللا عليه و سلم فأرسل إىل عمر فأقرأه إياه فقال يا رسول اهللا أو فتح هو قال نعم قال فطابت نفسه ورجع 

عن يعلى بن عبيد ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن إسحاق السلمي 
قال الشافعي رمحه اهللا قال بن شهاب فما كان يف اإلسالم فتح أعظم منه كانت احلرب قد اجحرت الناس فلما 

  أمنوا مل يكلم باإلسالم أحد يعقل إال قبله فلقد أسلم يف سنتني من تلك اهلدنة أكثر ممن أسلم قبل ذلك 

نا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أخرب - ١٨٥٩٤
: أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال حدثين الزهري عن عروة عن مروان واملسور بن خمرمة 

لم راجعا فلما أن كان بني مكة واملدينة يف قصة احلديبية وفيها مدرجا مث انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
نزلت عليه سورة الفتح من أوهلا إىل آخرها إنا فتحنا لك فتحا مبينا فكانت القضية يف سورة الفتح وما ذكر اهللا من 
بيعة رسوله حتت الشجرة فلما أمن الناس وتفاوضوا مل يكلم أحد باإلسالم إال دخل فيه ولقد دخل يف تينك السنتني 

  الم أكثر مما كان فيه قبل ذلك وكان صلح احلديبية فتحا عظيما يف اإلس

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد اهللا بن  - ١٨٥٩٥
ن فتح مكة فينا تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كا: رجاء أنبأ إسرائيل عن أيب إسحاق عن الرباء رضي اهللا عنه قال 

فتحا ونعد حنن الفتح بيعة الرضوان نزلنا يوم احلديبية وهي بئر فوجدنا الناس قد نزحوها فلم يدعوا فيها قطرة 
فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدعا بدلو فنزع منها مث أخذ منه 

ىت صدرنا وركائبنا وحنن أربع عشرة مائة رواه البخاري يف الصحيح عن بفيه فمجه فيها ودعا اهللا فكثر ماؤها ح
   ٤٣مالك بن إمساعيل وغريه عن إسرائيل 

  باب مهادنة األئمة بعد رسول رب العزة إذا نزلت باملسلمني نازلة

الرمحن بن أخربنا أبو علي الروذباري أنبا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا حممد بن الصباح ثنا عبد  - ١٨٥٩٦
إمنا : أيب الزناد عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  اإلمام جنة يقاتل به 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ عبد اهللا بن حممد بن ناجية ثنا  - ١٨٥٩٧
ىن ثنا الوليد بن مسلم عن عبد اهللا بن العالء بن زبر قال مسعت بسر بن عبيد اهللا احلضرمي حيدث أنه حممد بن املث

أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : مسع أبا إدريس اخلوالين يقول مسعت عوف بن مالك األشجعي رضي اهللا عنه يقول 
بني يدي الساعة مويت مث فتح بيت املقدس مث  و سلم يف غزوة تبوك وهو يف قبة من آدم فقال يل يا عوف اعدد ستا

موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم مث استفاضة املال فيكم حىت يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا مث فتنة ال تبقي 
بيتا من العرب إال دخلته مث هدنة تكون بينكم وبني بين األصفر فيغدرون فيأتونكم حتت مثانني غاية حتت كل غاية 

ر ألفا قال الوليد فذاكرنا هذا احلديث شيخا من شيوخ املدينة يف قوله مث فتح بيت املقدس فقال الشيخ اثين عش
أخربين سعيد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه كان حيدث هبذا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويقول 



عن احلميدي عن الوليد بن مسلم دون  مكان فتح بيت املقدس عمران بيت املقدس رواه البخاري يف الصحيح
  إسناد أيب هريرة رضي اهللا عنه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا السوسي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن  - ١٨٥٩٨
إىل خالد بن الوليد بن مزيد أنبأ أيب أخربين األوزاعي حدثين حسان بن عطية قال مال مكحول وبن أيب زكريا 

معدان فملت معهم قال فحدثنا خالد عن جبري بن نفري أنه قال له انطلق بنا إىل ذي خمرب رجل من أصحاب رسول 
سيصاحلكم الروم صلحا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فأتيناه فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

ون وتغنمون مث تنصرفون فتنزلون مبرج ذي تلول فريفع رجل من أمنا مث تغزون أنتم وهم عدوا فتنصرون وتسلم
النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من املسلمني فيقوم إليه فيدقه فعند ذلك تغضب الروم 

   ٤٤وجيمعون للملحمة 

  باب املهادنة إىل غري مدة

هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب حدثنا عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر ثنا عبد ا - ١٨٥٩٩
أن عمر رضي اهللا عنه أجلى اليهود والنصارى من : الرزاق أنبأ بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر 

أرض احلجاز وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا ظهر على خيرب أراد أخراج اليهود منها فكانت األرض حني 
ولرسوله وللمسلمني فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ظهر عليها هللا 

ليقرهم على أن يكفوه عملها وهلم نصف الثمر فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نقركم هبا على ذلك ما 
يف الصحيح عن حممد بن رافع وإسحاق شئنا فقروا هبا حىت أجالهم عمر رضي اهللا عنه إىل تيماء وأرحيا رواه مسلم 

بن منصور عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري فقال وقال عبد الرزاق وكذلك رواه الفضيل بن سليمان عن موسى 
بن عقبة نقركم على ذلك ما شئنا وكذلك رواه أسامة بن زيد عن نافع أقركم فيها على ذلك ما شئنا ويف رواية 

دا لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف رواية مالك عن نافع عن بن عمر عن عمر عبيد اهللا بن عمر عن نافع ما ب
رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم نقركم ما أقركم اهللا وكذلك يف رواية بن شهاب عن سعيد بن 

عن بن شهاب عن  املسيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال أقركم ما أقركم اهللا ورواه صاحل بن أيب األخضر
سعيد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه موصوال وقد مضت هذه الروايات بأسانيدها قال الشافعي رمحه اهللا فإن قيل فلم 

ال تقول أقركم ما أقركم اهللا يعين كل إمام بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قيل الفرق بينه وبني رسول اهللا 
   ٤٥ كان يأيت رسوله بالوحي وال يأيت أحدا غريه بوحي صلى اهللا عليه و سلم يف أن أمر اهللا

  باب مهادنة من يقوى على قتاله

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا سعدويه  - ١٨٦٠٠
أن رسول اهللا صلى : عنهما ثنا عباد بن العوام ثنا سفيان بن حسني عن احلكم عن مقسم عن بن عباس رضي اهللا 

اهللا عليه و سلم بعث أبا بكر رضي اهللا عنه على املوسم وأمره أن ينادي هبؤالء الكلمات قال فبينا أبو بكر نازل يف 
بعض الطريق إذ مسع رغاء ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم القصواء فخرج فزعا وظن أنه رسول اهللا صلى اهللا 

رضي اهللا عنه فدفع إليه كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتى علي املوسم وأمر عليا عليه و سلم فإذا علي 



أن ينادي هبؤالء الكلمات فانطلقا فحجا فقام علي رضي اهللا عنه فنادى يف وسط أيام التشريق إن اهللا ورسوله بريء 
ال حيجن بعد العام مشرك وال }  فسيحوا يف األرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غري معجزي اهللا{ من كل مشرك 

  يطوفن بالبيت عريان وال يدخل اجلنة إال مؤمن كان ينادي هبذا فإذا بح قام أبو هريرة رضي اهللا عنه فنادى هبا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ وأبو  - ١٨٦٠١
ر قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا عثمان بن عمر ثنا شعبة صادق حممد بن أمحد العطا

كنت مع علي رضي اهللا عنه حني بعثه النيب صلى : عن املغرية عن الشعيب عن احملرر بن أيب هريرة عن أبيه أنه قال 
له بأي شيء كنت تنادي فقال أمرنا  اهللا عليه و سلم برباءة إىل أهل مكة قال فكنت أنادي حىت صحل صويت فقيل

أن ننادي أنه ال يدخل اجلنة إال مؤمن ومن كان بينه وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عهد فأجله إىل أربعة 
أشهر فإذا مضت األشهر فإن اهللا بريء من املشركني ورسوله وال يطوف بالبيت عريان وال حيج بعد العام مشرك 

بن يثيع عن علي رضي اهللا عنه يف هذا احلديث ومن كان له عهد فعهده إىل مدته ومن مل وقد مضى يف حديث زيد 
يكن له عهد فأربعة أشهر قال الشافعي رضي اهللا عنه وجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لصفوان بن أمية بعد 

   ٤٦ب النكاح فتح مكة تسيري أربعة أشهر قال الشيخ قد مضى هذا يف حديث بن شهاب الزهري يف كتا

  باب ال خري يف أن يعطيهم املسلمون شيئا على أن يكفوا عنهم

قال الشافعي رمحه اهللا ألن القتل للمسلمني شهادة وأن اإلسالم أعز من أن يعطى مشرك على أن يكف عن أهله 
ة األهواز أنه قال ألن أهله قاتلني ومقتولني ظاهرون على احلق قال الشيخ قد روينا يف حديث املغرية بن شعبة يف قص

  فأخربنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إىل جنة ونعيم مل ير مثله قط ومن بقي منا ملك رقابكم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا موسى بن  - ١٨٦٠٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و :  قال حدثين أنس بن مالك رضي اهللا عنه إمساعيل ثنا مهام عن إسحاق بن عبد اهللا

سلم بعث خاله وكان امسه حرام أخا أم سليم يف سبعني رجال فقتلوا يوم بئر معونة وكان رئيس املشركني عامر بن 
ل ويل أهل الطفيل وكان أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أخريك بني ثالث خصال أن يكون لك أهل السه

املدر وأكون خليفتك من بعدك أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء قال فطعن يف بيت امرأة من بين فالن 
فقال غدة كغدة البكر يف بيت امرأة من بين فالن ائتوين بفرسي فركبه فمات على ظهر فرسه فانطلق حرام أخو أم 

ونا يعين قريبا مين حىت آتيهم فإن أمنوين كنت كذا وإن سليم ورجالن معه رجل أعرج ورجل من بين فالن قال ك
قتلوين أتيتم أصحابكم فأتاهم حرام فقال أتؤمنوين أبلغكم رسالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالوا نعم فجعل 

لكعبة حيدثهم وأوموا إىل رجل فأتاه من خلفه فطعنه قال مهام أحسبه قال فأنفذه بالرمح فقال اهللا أكرب فزت ورب ا
فلحق الرجل فقتل كلهم إال األعرج كان يف رأس اجلبل قال إسحاق فحدثين أنس بن مالك قال انزل عليه مث كان 

من املنسوخ أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سبعني صباحا على رعل 
  ري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل وذكوان وبين حليان وعصية عصت اهللا ورسوله رواه البخا

أخربنا أبو عمرو األديب أنبا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا حبان أنبأ عبد اهللا أنبأ  - ١٨٦٠٣
ملا طعن حرام بن ملحان وكان خاله : معمر حدثين مثامة بن عبد اهللا بن أنس مسع أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول 



فقال بالدم هكذا ينضحه على وجهه ورأسه مث قال فزت ورب الكعبة رواه البخاري يف الصحيح عن يوم بئر معونة 
  حبان 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ أبو عبد اهللا الصويف ثنا خلف هو بن سامل املخرمي  - ١٨٦٠٤
استأذن أبو بكر رضي اهللا عنه النيب صلى اهللا : نها ثنا أبو أسامة ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا ع

عليه و سلم يف اخلروج من مكة فذكر احلديث يف اهلجرة وتبعهما عامر بن فهرية قال فقتل عامر بن فهرية يوم بئر 
معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري فقال له عامر بن الطفيل من هذا وأشار إىل قتيل فقال له عمرو بن أمية هذا 

ر بن فهرية فقال لقد رأيته بعد ما قتل رفع إىل السماء حىت أين ألنظر إىل السماء بينه وبني األرض قال فأتى النيب عام
صلى اهللا عليه و سلم خربهم فنعاهم وقال إن أصحابكم أصيبوا وإهنم قد سالوا رهبم فقالوا ربنا أخرب عنا إخواننا مبا 

ل وأصيب منهم يومئذ عروة بن أمساء بن الصلت مسي به عروة رضينا عنك ورضيت عنا قال فأخربهم عنهم قا
ومنذر بن عمر ومسي به منذر رواه البخاري يف الصحيح عن عبيد بن إمساعيل عن أيب أسامة وجعل آخر احلديث 

  من قول عروة 

عمرو  أخربنا أبو نصر حممد بن علي بن حممد الفقيه ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن - ١٨٦٠٥
احلرشي ثنا سعيد بن منصور ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب أمساء عن ثوبان رضي اهللا عنه قال قال 

ال يزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من خذهلم حىت يأيت أمر اهللا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ٤٧منصور وغريه  وهم كذلك رواه مسلم يف الصحيح عن سعيد بن

  باب الرخصة يف اإلعطاء يف الفداء وحنوه للضرورة

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  - ١٨٦٠٦
ى أن النيب صل: مسدد ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه 

اهللا عليه و سلم فدى رجال برجلني أخرجه مسلم يف الصحيح كما مضى ومضى حديث سلمة بن األكوع يف املرأة 
  اليت استوهبها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منه وبعث هبا إىل مكة ويف أيديهم أسرى ففداهم بتلك املرأة 

أبو أمحد حممد بن أمحد العبدي أنبأ أبو خليفة  حدثنا أبو سعيد حممد بن منصور الرئيس اجلرجاين أنبأ - ١٨٦٠٧
الفضل بن احلباب اجلمحي ثنا حممد بن كثري أنبأ سفيان عن منصور ح وأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن 

جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا جرير عن منصور عن أيب وائل عن أيب موسى رضي اهللا عنه أن النيب صلى 
اطعموا اجلائع وفكوا العاين وعودوا املريض قال سفيان والعاين األسري رواه البخاري يف : عليه و سلم قال اهللا 

  الصحيح عن حممد بن كثري وعن قتيبة عن جرير 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن السقاء وأبو احلسن علي بن حممد املقرئ قاال أنبأ احلسن بن حممد  - ١٨٦٠٨
قلت : وسف بن يعقوب ثنا عمرو بن مرزوق ثنا زهري عن مطرف عن عامر عن أيب جحيفة قال بن إسحاق ثنا ي

لعلي رضي اهللا عنه يا أمري املؤمنني هل عندكم من الوحي شيء قال ال والذي فلق احلبة وبرأ النسمة ما أعلمه إال 
وفكاك األسري وال يقتل مؤمن  فهما يعطيه اهللا عز و جل رجال وما يف الصحيفة قلت وما يف الصحيفة قال العقل



بقتل مشرك وقال زهري فقلت ملطرف وما فكاك األسري قال أن يفك من العدو وجرت بذلك السنة قال مطرف 
   ٤٨العقل العقلة رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن يونس عن زهري بن معاوية 

  باب اهلدنة على أن يرد اإلمام من جاء بلده مسلما من املشركني

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان بن احلسن ثنا أمحد بن حممد بن عيسى ثنا أبو  - ١٨٦٠٩
صاحل النيب صلى اهللا عليه و سلم املشركني يوم : حذيفة ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن الرباء رضي اهللا عنه قال 

ده إليهم ومن أتاهم من املسلمني مل يردوه وعلى أن يدخلها احلديبية على ثالثة أشياء على أن من أتاه من املشركني ر
من قابل فيقيم هبا ثالثة أيام وال يدخلها إال جبلبان السالح السيف والقوس وحنوه فجاء أبو جندل حيجل يف قيوده 

  فرده إليهم رواه البخاري يف الصحيح عن أيب حذيفة 

ا يوسف بن يعقوب ثنا هدبة بن خالد ثنا محاد بن سلمة أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن إسحاق ثن - ١٨٦١٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا صاحل قريشا يوم احلديبية قال لعلي رضي : عن ثابت عن أنس رضي اهللا عنه 

اهللا عنه اكتب بسم اهللا الرمحن الرحيم فقال سهيل بن عمرو عمرو ال نعرف الرمحن الرحيم اكتب بامسك اللهم 
ل النيب صلى اهللا عليه و سلم لعلي رضي اهللا عنه اكتب بامسك اللهم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم لعلي فقا

رضي اهللا عنه اكتب هذا ما صاحل عليه حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال سهيل بن عمرو لو نعلم أنك 
واسم أبيك فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لصدقناك ومل نكذبك اكتب امسك

لعلي رضي اهللا عنه اكتب حممد بن عبد اهللا وكتب من أتانا منكم رددناه عليكم ومن أتاكم منا تركناه عليكم فقالوا 
يا رسول اهللا نعطيهم هذا قال من أتاهم منا فأبعده اهللا ومن اتانا منهم فرددناه عليهم جعل اهللا عز و جل له فرجا 

  خمرجا أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث عفان عن محاد بن سلمة و

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار  - ١٨٦١١
ية يف قصة احلديب: ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق حدثين الزهري عن عروة عن مروان واملسور بن خمرمة 

وخروج سهيل بن عمرو إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وأنه ملا انتهى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جرى 
بينهما القول حىت وقع الصلح على أن توضع احلرب بينهما عشر سنني وأن يأمن الناس بعضهم من بعض وأن 

نه وبني مكة فأقام هبا ثالثا وأن ال يدخلها إال يرجع عنهم عامهم ذلك حىت إذا كان العام املقبل قدمها خلوا بي
بسالح الراكب والسيوف يف القرب وأنه من أتانا من أصحابك بغري إذن وليه مل نرده عليكم وأنه من أتاكم منا بغري 

إذن وليه رددته علينا وذكر احلديث يف كتبة الصحيفة قال فإن الصحيفة لتكتب إذ طلع أبو جندل بن سهيل بن 
سف يف احلديد وقد كان أبوه حبسه فأفلت فلما رآه سهيل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بلبته فتله وقال يا عمرو ير

حممد قد وجلت القضية بيين وبينك قبل أن يأتيك هذا قال صدقت وصاح أبو جندل بأعلى صوته يا معشر املسلمني 
و سلم أليب جندل أبا جندل اصرب واحتسب فإن أأرد إىل املشركني يفتنوين يف ديين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

اهللا جاعل لك وملن معك من املستضعفني فرجا وخمرجا إنا قد صاحلنا هؤالء القوم وجرى بيننا وبينهم العهد وإنا ال 
نغدر فقام عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ميشي إىل جنب أيب جندل وأبوه يتله وهو يقول أبا جندل أصرب واحتسب 

املشركون وإمنا دم أحدهم دم كلب وجعل عمر رضي اهللا عنه يدين منه قائم السيف فقال عمر رضي اهللا فإمنا هم 
عنه رجوت أن يأخذه فيضرب به أباه فضن بأبيه مث ذكر احلديث يف التحلل من العمرة والرجوع قاال وملا قدم 



عتبة بن أسيد بن جارية الثقفي حليف بين  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة واطمأن هبا أفلت إليه أبو بصري
زهرة فكتب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيه األخنس بن شريق واألزهر بن عبد عوف وبعثا بكتاهبما مع 
موىل هلما ورجل من بين عامر بن لؤي استأجراه لريد عليهما صاحبهما أبا بصري فقدما على رسول اهللا صلى اهللا 

إليه كتاهبما فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا بصري فقال له يا أبا بصري إن هؤالء القوم  عليه و سلم فدفعا
قد صاحلونا على ما قد علمت وإنا ال نغدر فاحلق بقومك فقال يا رسول اهللا تردين إىل املشركني يفتنوين يف ديين 

صري واحتسب فإن اهللا جاعل لك وملن معك من ويعبثون يب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اصرب يا أبا ب
املستضعفني من املؤمنني فرجا وخمرجا قال فخرج أبو بصري وخرجا حىت إذا كانوا بذي احلليفة جلسوا إىل سور 

جدار فقال أبو بصري للعامري أصارم سيفك هذا يا أخا بين عامر قال نعم قال أنظر إليه قال إن شئت فاستله 
ملوىل يشتد فطلع على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو جالس يف املسجد فلما رآه فضرب به عنقه وخرج ا

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال هذا رجل قد رأى فزعا فلما انتهى إليه قال وحيك ما لك قال قتل صاحبكم 
سلم فقال يا رسول  صاحيب فما برح حىت طلع أبو بصري متوشحا السيف فوقف على رسول اهللا صلى اهللا عليه و

اهللا وفت ذمتك وأدى اهللا عنك وقد امتنعت بنفسي عن املشركني أن يفتنوين يف ديين وأن يعبثوا يب فقال رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم ويل أمه حمش حرب لو كان معه رجال فخرج أبو بصري حىت نزل بالعيص وكان طريق أهل 

ملسلمني ومبا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيه فلحقوا به حىت مكة إىل الشام فسمع به من كان مبكة من ا
كان يف عصبة من املسلمني قريب من الستني أو السبعني فكانوا ال يظفرون برجل من قريش إال قتلوه وال متر عليهم 

ملا آواهم فال حاجة عري إال اقتطعوها حىت كتبت فيها قريش إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسألونه بأرحامهم 
  لنا هبم ففعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقدموا عليه املدينة 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ أبو بكر بن عتاب العبدي ثنا القاسم بن عبد اهللا بن املغرية ثنا  - ١٨٦١٢
ذكر هذه القصة قال فيها فقال رسول اهللا بن أيب أويس أنبأ إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة ف

ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد وجاء أبو بصري بسلبه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : صلى اهللا عليه و سلم 
و سلم فقال مخس يا رسول اهللا قال إين إذا مخسته مل أوف هلم بالذي عاهدهتم عليه ولكن شأنك بسلب صاحبك 

أبو بصري معه مخسة نفر كانوا قدموا معه من املسلمني من مكة حىت كانوا بني العيص واذهب حيث شئت فخرج 
وذي املروة من أرض جهينة على طريق عريات قريش مما يلي سيف البحر ال مير هبم عري لقريش إال أخذوها وقتلوا 

أيب بصري وكرهوا أن أصحاهبا وانفلت أبو جندل بن سهيل بن عمرو يف سبعني راكبا أسلموا وهاجروا فلحقوا ب
   ٤٩يقدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف هدنة املشركني مث ذكر ما بعده مبعىن ما تقدم وأمت منه 

  باب نقض الصلح فيما ال جيوز وهو ترك رد النساء إن كن دخلن يف الصلح

شريك ثنا حيىي ثنا الليث عن  أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن - ١٨٦١٣
قاضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مشركي قريش على املدة اليت جعل : عقيل عن بن شهاب أنه قال بلغنا أنه 

بينه وبينهم يوم احلديبية أنزل اهللا فيما قضى به بينهم فأخربين عروة بن الزبري أنه مسع مروان بن احلكم واملسور بن 
صحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا كاتب سهيل بن خمرمة خيربان عن أ

عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه ال يأتيك منا أحد وإن كان 



به أو قال كلمة أخرى قال اإلمام أمحد على دينك إال رددته إلينا فخليت بيننا وبينه فكره املؤمنون ذلك وألغطوا 
رمحه اهللا مل يقم شيخنا هذه الكلمة ورايته يف نسخة وامتعظوا وأىب سهيل إال ذلك فكاتبه رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم ورد يومئذ أبا جندل إىل أبيه سهيل بن عمرو ومل يأته أحد من الرجال إال رده يف تلك املدة وأن كان مسلما 
ؤمنات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط ممن خرج إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يومئذ وجاءت امل

وهي عاتق فجاء أهلها يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم ملا أنزل اهللا 
فإن علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار فيهن إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اهللا أعلم بإمياهنن 

ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن قال عروة فأخربتين عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
كان ميتحنهن هبذه اآلية يا أيها النيب إذا جاءك املؤمنات يبايعنك على أن ال يشركن باهللا شيئا وال يسرقن وال يزنني 

 يقتلن أوالدهن اآلية قال عروة قالت عائشة رضي اهللا عنها فمن أقر هبذا الشرط منهن قال هلا رسول اهللا صلى وال
اهللا عليه و سلم قد بايعتك كالما يكلمها به واهللا ما مست يده يد امرأة قط يف املبايعة ما بايعهن إال بقوله رواه 

  البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري 

نا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن عبيد أن حممد بن ثور حدثهم عن أخرب - ١٨٦١٤
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زمن : معمر عن الزهري عن عروة بن الزبري عن املسور بن خمرمة قال 

ية فنهاهم اهللا أن يردوهن وأمرهم أن احلديبية فذكر احلديث مبعىن ما مضى زاد مث جاء نسوة مؤمنات مهاجرات اآل
  يردوا الصداق 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار  - ١٨٦١٥
دخلت على عروة بن الزبري وقد كتب إليه بن أيب هنيد : ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق حدثين الزهري قال 

فكتب إليه عروة أن رسول اهللا صلى } إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن { سأله عن قول اهللا عز و جل ي
اهللا عليه و سلم كان صاحل أهل احلديبية وشرط هلم أنه من أتاه بغري إذن وليه رده عليهم فلما هاجر املسلمات إىل 

ن كن جئن رغبة يف اإلسالم مل يردهن عليهم قال اهللا عز و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمره اهللا بامتحاهنن فإ
  جل فإن علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار فحبس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم النساء ورد الرجال 

ل وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس عن حممد بن إسحاق قا - ١٨٦١٦
هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثين الزهري وعبد اهللا بن أيب بكر قاال 

و سلم عام احلديبية فجاء أخواها الوليد وفالن ابنا عقبة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يطلباهنا فأىب أن يردها 
يف صلح حديبية فقال سهيل على أن ال يأتيك منا رجل وإن كان  عليهما وقد مضى يف رواية معمر عن الزهري

   ٥٠على دينك إال رددته إلينا ويف ذلك داللة على أن النساء مل يدخلن يف هذا الشرط 

  باب من جاء من عبيد أهل اهلدنة مسلما

مد بن إمساعيل حدثين أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن حممد النسوي ثنا محاد بن شاكر ثنا حم - ١٨٦١٧
وإن هاجر عبد أو امة : إبراهيم بن موسى أنبأ هشام عن بن جريج قال قال عطاء عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

   ٥١للمشركني أهل العهد مل يردوا وردت أمثاهنم أخرجه حممد يف الصحيح 



  باب من جاء من عبيد أهل احلرب مسلما

خربين أبو عبد اهللا بن قانع قاضي احلرمني ببغداد أنبأ أبو شعيب عبد اهللا بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أ - ١٨٦١٨
احلسن احلراين ثنا عبد العزيز بن حيىي احلراين ثنا حممد بن سلمة احلراين عن حممد بن إسحاق عن أبان بن صاحل عن 

دان إىل رسول اهللا صلى خرج عب: منصور بن املعتمر عن ربعي بن حراش عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال 
اهللا عليه و سلم يوم احلديبية قبل الصلح فكتب إليه مواليهم قالوا يا حممد واهللا ما خرجوا إليك رغبة يف دينك وإمنا 
خرجوا هربا من الرق فقال ناس صدقوا يا رسول اهللا ردهم إليهم فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال ما 

يش حىت يبعث اهللا عليكم من يضرب رقابكم على هذا وأىب أن يردهم وقال هم عتقاء اهللا أراكم تنتهون يا معشر قر
  عز و جل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن  - ١٨٦١٩
 صلى اهللا عليه و سلم أهل الطائف خرج إليه ملا حاصر رسول اهللا: بن إسحاق عن عبد اهللا بن املكدم الثقفي قال 

رقيق من رقيقهم أبو بكرة وكان عبدا للحارث بن كلدة واملنبعث وحينس ووردان يف رهط من رقيقهم فأسلموا 
فلما قدم وفد أهل الطائف على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأسلموا قالوا يا رسول اهللا رد علينا رقيقنا الذين 

   أولئك عتقاء اهللا عز و جل ورد على كل رجل والء عبده فجعله إليه هذا منقطع أتوك فقال ال

وقد أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر  - ١٨٦٢٠
اهللا صلى اهللا عليه و أن رسول : ثنا أبو معاوية عن احلجاج عن احلكم عن مقسم عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

  سلم اعتق من خرج إليه يوم الطائف من عبيد املشركني 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل القاضي ثنا حجاج بن منهال  - ١٨٦٢١
أن : هما وسليمان بن حرب قاال ثنا محاد بن سلمة عن احلجاج عن احلكم عن مقسم عن بن عباس رضي اهللا عن

  أربعة اعبد وثبوا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم زمن الطائف فأعتقهم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا أبو كريب ثنا حفص بن  - ١٨٦٢٢
ن الطائف فأسلما أن عبدين خرجا م: غياث ثنا احلجاج عن احلكم عن مقسم عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

  فاعتقهما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحدمها أبو بكرة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن حممد النسوي ثنا محاد بن شاكر ثنا حممد بن إمساعيل حدثين  - ١٨٦٢٣
وإن هاجر عبد منهم :  إبراهيم بن موسى أنبأ هشام عن بن جريج قال قال عطاء عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال

   ٥٢يعين أهل احلرب أو أمة فهما حران وهلما ما للمهاجرين أخرجه البخاري يف الصحيح 

  باب ما يستدل به على أنه إمنا أعتقهم باإلسالم واخلروج من بالد منصوب

أنبأ قتيبة بن  أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن أيوب - ١٨٦٢٤عليها احلرب 
جاء عبد فبايع النيب صلى اهللا عليه و سلم على اهلجرة : سعيد ثنا الليث عن أيب الزبري عن جابر رضي اهللا عنه قال 



ومل يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين مث مل يبايع 
رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة وغريه قال الشافعي رمحه اهللا ولو كان اإلسالم يعتقه أحدا بعد حىت يسأله أعبد هو 

   ٥٣مل يشتر منه حرا ولكنه أسلم غري خارج من بالد منصوب عليها احلرب 

  باب الوفاء بالعهد إذا كان العقد مباحا وما ورد من التشديد يف نقضه

 )  

  وفوا بالعقودقال اهللا تبارك وتعاىل يا أيها الذين آمنوا أ

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا عبد  - ١٨٦٢٥
اهللا بن منري عن األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا 

يه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق أربع من كن ف: صلى اهللا عليه و سلم 
حىت يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر رواه مسلم يف الصحيح عن حممد 

  بن عبد اهللا بن منري عن أبيه وأخرجاه من حديث الثوري عن األعمش 

أ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا القعنيب عن مالك عن عبد اهللا بن دينار أخربنا أبو علي الروذباري أنب - ١٨٦٢٦
عن بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ح وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين 

اهللا بن دينار أنه مسع عبد أبو النضر الفقيه ثنا حممد بن عمرو كشمرد ثنا حيىي بن حيىي أنبأ إمساعيل بن جعفر عن عبد 
إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة : اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فيقال هذه غدرة فالن هذا لفظ حديث إمساعيل ويف رواية مالك إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه 
  خاري يف الصحيح عن القعنيب ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي غدرة فالن بن فالن رواه الب

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حفص بن عمر النمري ثنا شعبة عن أيب  - ١٨٦٢٧
كان بني معاوية وبني الروم عهد وكان يسري حنو بالدهم حىت إذا : الفيض عن سليم بن عامر رجل من محري قال 

قضى العهد غزاهم فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول اهللا أكرب اهللا أكرب وفاء ال غدر فنظروا فإذا عمرو ان
بن عبسة رضي اهللا عنه فأرسل إليه معاوية رضي اهللا عنه فسأله فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  نقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء فرجع معاوية من كان بينه وبني قوم عهد فال يشد عقدة وال حيلها حىت ي

وأخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حفص بن عمر ثنا  - ١٨٦٢٨
كان بني معاوية وبني الروم عهد فذكره وكذلك رواه حيىي بن سعيد : شعبة عن أيب الفيض عن سليم بن عامر قال 

   بن أيب بكري وأبو داود الطيالسي وسليمان بن حرب ومجاعة عن شعبة القطان وحيىي

حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ١٨٦٢٩
 عليه و عيينة يعين بن عبد الرمحن بن جوشن عن أبيه عن أيب بكرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا

  من قتل معاهدا يف غري كنهه حرم اهللا عليه اجلنة : سلم يقول 



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن إسحاق بن اخلرساين ثنا احلسن بن سالم ح  - ١٨٦٣٠
قاال ثنا عبيد اهللا بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر حممد بن علي الشيباين ثنا أمحد بن حازم الغفاري 

ما نقض قوم : موسى أنبأ بشري بن مهاجر عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
العهد قط إال كان القتل بينهم وال ظهرت الفاحشة يف قوم قط إال سلط اهللا عليهم املوت وال منع قوم الزكاة إال 

احلسني بن واقد فرواه عن عبد اهللا بن بريدة عن بن عباس رضي اهللا عنهما من قوله أمت حبس اهللا عنهم القطر خالفه 
  منه وروي يف ذلك عن بن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو اخلري جامع بن أمحد بن حممد بن مهدي الوكيل أنبأ أبو طاهر احملمد اباذي ثنا عثمان بن  - ١٨٦٣١
الدارمي ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا أبو هالل عن قتادة عن أنس رضي اهللا عنه قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا  سعيد

   ٥٤ال إميان ملن ال أمانة له وال دين ملن ال عهد له : عليه و سلم فقال 

  باب ال يوىف من العهود مبا يكون معصية

بو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن استدالال مبا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأ - ١٨٦٣٢
القاضي قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين مالك بن 

أنس عن طلحة بن عبد امللك األيلي عن القاسم بن حممد عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم عن رسول 
من نذر أن يطيع اهللا فليطعه ومن نذر أن يعصي اهللا فال يعصه رواه البخاري يف :  صلى اهللا عليه و سلم أنه قال اهللا

الصحيح عن أيب نعيم وغريه عن مالك قال الشافعي رمحه اهللا وأسر املشركون امرأة من األنصار وأخذوا ناقة للنيب 
النيب صلى اهللا عليه و سلم فنذرت إن جناها اهللا عليها أن تنحرها صلى اهللا عليه و سلم فانفلتت األنصارية على ناقة 

  فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ال نذر يف معصية وال فيما ال ميلك بن آدم 

أخربناه أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد الوهاب بن  - ١٨٦٣٣
معناه أخرجه مسلم كما مضى قال : د ثنا أيوب عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني فذكر عبد اجملي

الشافعي وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فليأت الذي هو خري 
  وليكفر عن ميينه 

أمحد بن عبيد الصفار ثنا األسفاطي يعين العباس بن  أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ - ١٨٦٣٤
الفضل ثنا إمساعيل بن أيب أويس ثنا عبد العزيز بن املطلب عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا 

من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فليأت الذي هو خري : عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
كفر عن ميينه رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن إمساعيل بن أيب أويس قال الشافعي فاعلم أن طاعة ولي

اهللا أن ال يفي باليمني إذا كان غريها خريا وأن يكفر مبا فرض اهللا من الكفارة وكل هذا يدل على أنه إمنا يوىف بكل 
   ٥٥فيه عقد نذر وعهد ملسلم أو مشرك كان مباحا ال معصية هللا 

  باب نقض أهل العهد أو بعضهم العهد



أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن داود بن سفيان حدثنا عبد  - ١٨٦٣٥
الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 

 وما امجعوا عليه من املكر بالنيب صلى اهللا عليه و سلم قال فلما كان الغد غدا عليهم رسول يف قصة بين النضري: 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالكتائب فحصرهم فقال هلم إنكم واهللا ال تأمنون عندي إال بعهد تعاهدوين عليه فأبوا أن 

رك بين النضري ودعاهم إىل أن يعاهدوه يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك مث غدا على بين قريظة بالكتائب وت
  فعاهدوه فانصرف عنهم وغدا إىل بين النضري بالكتائب فقاتلهم حىت نزلوا على اجلالء فهذا عهد بين قريظة 

وأما نقضهم العهد ففيما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  - ١٨٦٣٦
بكري عن بن إسحاق قال وحدثين يزيد بن رومان عن عروة بن الزبري قال وحدثين يزيد بن زياد اجلبار ثنا يونس بن 

كان الذين حزبوا : عن حممد بن كعب القرظي وعثمان بن يهوذا أحد بين عمرو بن قريظة عن رجال من قومه قالوا 
ب وكنانة بن الربيع بن أيب األحزاب نفر من بين النضري ونفر من بين وائل وكان من بين النضري حيي بن أخط

احلقيق وأبو عمار ومن بين وائل حي من األنصار من أوس اهللا وحوح بن عمرو ورجال منهم خرجوا حىت قدموا 
على قريش فدعوهم إىل حرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنشطوا لذلك مث ذكر القصة يف خروج أيب سفيان 

حىت أتى كعب بن أسد صاحب عقد بين قريظة وعهدهم فلما مسع بن حرب واألحزاب قال وخرج حيي بن أخطب 
به كعب أغلق حصنه دونه فقال وحيك يا كعب افتح يل حىت ادخل عليك فقال وحيك يا حيي إنك امرؤ مشؤوم 
وإنه ال حاجة يل بك وال مبا جئتين به إين مل أر من حممد إال صدقا ووفاء وقد وادعين موادعة فدعين وارجع عين 

اهللا إن غلقت دوين إال عن خشيتك أن آكل معك منها فاحفظه ففتح له فلما دخل عليه قال له وحيك يا فقال و
كعب جئتك بعز الدهر بقريش معها قادهتا حىت أنزلتها برومة وجئتك بغطفان على قادهتا وسادهتا حىت انزلتها إىل 

فدعين وما أنا عليه فإنه ال حاجة يل بك  جانب أحد جئتك ببحر طام ال يرده شيء فقال جئتين واهللا بالذل ويلك
وال مبا تدعوين إليه فلم يزل حيي بن أخطب يفتله يف الذروة والغارب حىت أطاع له وأعطاه حيي العهد وامليثاق لئن 

رجعت قريش وغطفان قبل أن يصيبوا حممدا ألدخلن معك يف حصنك حىت يصيبين ما أصابك فنقض كعب العهد 
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما كان بينه وبينه قال بن إسحاق حدثين عاصم بن عمر بن وأظهر الرباءة من رسو

قتادة قال ملا بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرب كعب ونقض بين قريظة بعث إليهم سعد بن عبادة وسعد بن 
هم على أخبث ما بلغهم قال بن معاذ وخوات بن جبري وعبد اهللا بن رواحة ليعلموا خربهم فلما انتهوا إليهم وجدو

إسحاق حدثين عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بين قريظة فذكر قصة سبب إسالم ثعلبة وأسيد ابين سعية 
وأسد بن عبيد ونزوهلم عن حصن بين قريظة وإسالمهم وخرج يف تلك الليلة فيما زعم بن إسحاق عمرو بن سعدي 

يه و سلم وعليه حممد بن مسلمة تلك الليلة فلما رآه قال من هذا قال أنا القرظي فمر حبرس رسول اهللا صلى اهللا عل
عمرو بن سعدي وكان عمرو قد أىب أن يدخل مع بين قريظة يف غدرهم وقال ال أغدر مبحمد أبدا فقال حممد بن 

اهللا  مسلمة حني عرفه اللهم ال حترمين عثرات الكرام مث خلى سبيله فخرج حىت بات يف مسجد رسول اهللا صلى
عليه و سلم تلك الليلة مث ذهب فلم يدر أين ذهب من األرض فذكر شأنه لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
ذلك رجل جناه اهللا بوفائه وذكر موسى بن عقبة يف هذه القصة أن حييا مل يزل هبم حىت شأمهم فاجتمع ملؤهم على 

  ا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الغدر على أمر رجل واحد غري أسد وأسيد وثعلبة خرجو



أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن حيىي بن فارس ثنا عبد الرزاق أنبأ  - ١٨٦٣٧
يهود النضري وقريظة حاربوا رسول اهللا : بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما أن 

و سلم فأجلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بين النضري وأقر قريظة ومن عليهم حىت حاربت  صلى اهللا عليه
قريظة بعد ذلك فقتل رجاهلم وقسم نساءهم وأمواهلم وأوالدهم بني املسلمني إال بعضهم حلقوا برسول اهللا صلى اهللا 

ه اهللا وكذلك أن نقض رجل منهم عليه و سلم فأمنهم وأسلموا أخرجاه يف الصحيح كما مضى قال الشافعي رمح
فقاتل كان لإلمام قتال مجاعتهم قد أعان على خزاعة وهم يف عقد النيب صلى اهللا عليه و سلم ثالثة نفر من قريش 

فشهدوا قتاهلم فغزا النيب صلى اهللا عليه و سلم قريشا عام الفتح بغدر النفر الثالثة وترك الباقني معونة خزاعة 
  اعة وإيوائهم من قاتل خز

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن  - ١٨٦٣٨
عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال حدثين الزهري عن عروة بن الزبري عن مروان بن احلكم واملسور 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم احلديبية بينه وبني قريش أنه  كان يف صلح: بن خمرمة أهنما حدثاه مجيعا قاال 
من شاء أن يدخل يف عقد حممد وعهده دخل ومن شاء أن يدخل يف عقد قريش وعهدهم دخل فتواثبت خزاعة 

فقالوا حنن ندخل يف عقد حممد وعهده وتواثبت بنو بكر فقالوا حنن ندخل يف عقد قريش وعهدهم فمكثوا يف تلك 
نة حنو السبعة أو الثمانية عشر شهرا مث إن بين بكر الذين كانوا دخلوا يف عقد قريش وعهدهم وثبوا على اهلد

خزاعة الذين دخلوا يف عقد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعهده ليال مباء هلم يقال له الوتري قريب من مكة 
وهم عليهم بالكراع والسالح فقاتلوهم معهم للضغن فقالت قريش ما يعلم بنا حممد وهذا الليل وما يرانا أحد فأعان

على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأن عمرو بن سامل ركب إىل رسول اهللا عندما كان من أمر خزاعة وبين بكر 
بالوتري حىت قدم املدينة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيربه اخلرب وقد قال أبيات شعر فلما قدم على رسول 

   صلى اهللا عليه و سلم أنشده إياها اهللا
  ) حلف أبينا وأبيه األتلدا ... اللهم إين ناشد حممدا ( 
  ) مثت أسلمنا ومل ننزع يدا ... كنا والدا وكنت ولدا ( 
  ) وادعوا عباد اهللا يأتوا مددا ... فانصر رسول اهللا نصرا عتدا ( 
  ) ا ان سيم خسفا وجهه تربد... فيهم رسول اهللا قد جتردا ( 
  ) إن قريشا أخلفوك املوعدا ... يف فيلق كالبحر جيري مزبدا ( 
  ) وزعموا أن لست أدعو أحدا ... ونقضوا ميثاقك املؤكدا ( 
  ) قد جعلوا يل بكداء مرصدا ... فهم أذل وأقل عددا ( 
صرت يا عمرو بن سامل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ن) فقتلونا ركعا وسجدا ... هم بيتونا بالوتري هجدا ( 

فما برح حىت مرت عنانة يف السماء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان هذه السحابة لتستهل بنصر بين 
كعب وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الناس باجلهاز وكتمهم خمرجه وسأل اهللا أن يعمي عليهم قريش خربه 

  حىت يبغتهم يف بالدهم 

أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو بكر بن عتاب العبدي ثنا القاسم بن عبد اهللا بن وأخربنا  - ١٨٦٣٩
مث إن بين نفاثة من بين الديل : املغرية ثنا بن أيب أويس أنبأ إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال 



ليه و سلم وبني قريش وكانت بنو كعب يف صلح أغاروا على كعب وهم يف املدة اليت بني رسول اهللا صلى اهللا ع
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكانت بنو نفاثة يف صلح قريش فأعانت بنو بكر بين نفاثة وأعانتهم قريش 

بالسالح والرقيق واعتزلتهم بنو مدجل وأوفوا بالعهد قال ويذكرون أن ممن أعاهنم صفوان بن أمية وشيبة بن عثمان 
فأغارت بنو الدليل على بين عمرو وعامتهم زعموا أن النساء والصبيان وضعفاء الرجال وسهيل بن عمرو 

فأثخنوهم وقتلوا منهم حىت أدخلوهم دار بديل بن ورقاء مبكة قال فخرج ركب من بين كعب حىت أتوا رسول اهللا 
انوا به عليهم مث ذكر صلى اهللا عليه و سلم وذكروا له الذي أصاهبم وما كان من قريش عليهم يف ذلك والذي أع

جهاز النيب صلى اهللا عليه و سلم ودخول أيب بكر رضي اهللا عنه عليه قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أتريد أن خترج خمرجا قال نعم قال لعلك تريد بين األصفر قال ال قال أفتريد أهل جند قال ال قال فلعلك تريد قريشا 

هم مدة قال أمل يبلغك ما صنعوا ببين كعب وأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف قال نعم قال أليس بينك وبين
   ٥٦الناس بالغزو وأما احلكم بني املعاهدين فقد مضى ذكره يف كتاب احلدود والغصب وغريه 

  باب كراهية الدخول على أهل الذمة يف كنائسهم والتشبه هبم يوم نريوزهم

طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا حممد بن يوسف أخربنا أبو  - ١٨٦٤٠ومهرجاهنم 
ال تعلموا رطانة األعاجم وال تدخلوا : ثنا سفيان عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار قال قال عمر رضي اهللا عنه 

  على املشركني يف كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم 

ر الفارسي أنبأ أبو إسحاق األصفهاين ثنا أبو أمحد بن فارس ثنا حممد بن إمساعيل قال وأخربنا أبو بك - ١٨٦٤١
قال يل بن أيب مرمي ثنا نافع بن يزيد مسع سليمان بن أيب زينب وعمرو بن احلارث مسع سعيد بن سلمة مسع أباه مسع 

  اجتنبوا أعداء اهللا يف عيدهم : عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال 

خربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف ثنا حممد بن يوسف قال ذكر سفيان عن أ - ١٨٦٤٢
من بىن ببالد األعاجم وصنع نريوزهم ومهرجاهنم وتشبه : عوف عن الوليد أو أيب الوليد عن عبد اهللا بن عمرو قال 

رمحه اهللا قال الشيخ أبو سليمان رمحه اهللا بىن  هبم حىت ميوت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة قال الشيخ اإلمام
  هو الصواب 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة  - ١٨٦٤٣
وتشبه هبم من بىن يف بالد األعاجم وصنع نريوزهم ومهرجاهنم : ثنا عوف عن أيب املغرية عن عبد اهللا بن عمرو قال 

حىت ميوت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة وهكذا رواه حيىي بن سعيد وبن عدي وغندر وعبد الوهاب عن 
  عوف عن أيب املغرية عن عبد اهللا بن عمرو من قوله 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة  - ١٨٦٤٤
أيت علي رضي اهللا عنه هبدية النريوز فقال ما هذه قالوا يا أمري : محاد بن زيد عن هشام عن حممد بن سريين قال عن 

املؤمنني هذا يوم النريوز قال فاصنعوا كل يوم فريوز قال أبو أسامة كره أن يقول نريوز قال الشيخ ويف هذا 
   ٧٤كالكراهة لتخصيص يوم بذلك مل جيعله الشرع خمصوصا 



  تاب الصيد والذبائحك

بسم اهللا الرمحن الرحيم قال اهللا جل ثناؤه يسألونك ماذا أحل هلم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من *  -( * 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين  - ١٨٦٤٥اجلوارح مكلبني تعلموهنن مما علمكم اهللا فكلوا مما أمسكن عليكم 

ا حممد بن شاذان اجلوهري ثنا معلى بن منصور ثنا بن أيب زائدة عن حممد بن أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثن
أمرنا رسول اهللا صلى : إسحاق عن أبان بن صاحل عن القعقاع بن حكيم عن سلمى أم أيب رافع عن أيب رافع قال 

قتلها فأنزل اهللا عز و اهللا عليه و سلم بقتل الكالب فقال الناس يا رسول اهللا ما أحل لنا من هذه األمة اليت أمرت ب
  جل يسألونك ماذا أحل هلم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من اجلوارح مكلبني 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد  - ١٨٦٤٦
نا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ املصري ثنا حممد بن عمرو بن خالد ثنا أيب ثنا موسى بن أعني ح وأخرب

أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو شعيب احلراين ثنا جدي ثنا موسى بن أعني عن إمساعيل بن أيب خالد عن اجملالد عن 
يا رسول اهللا إن يل كالبا أصطاد هبا فقال انظروا هذه اجلوارح علموهن مما : الشعيب عن عدي بن حامت قال قلت 

  وكلوا مما أمسكن عليكم علمكم اهللا 

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد الطرائفي ثنا  - ١٨٦٤٧
عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد اهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس رضي اهللا 

قال من الكالب املعلمة والبازي وكل طري يعلم للصيد ويف قوله } من اجلوارح وما علمتم { يف قوله : عنهما 
قال } مكلبني { مكلبني قال يقول ضواري وروينا عن جماهد أنه قال اجلوارح الطري والكالب وعن قتادة يف قوله 

صغار الصيد الفراخ يكالبون الصيد وروينا عن جماهد يف قوله تناله أيديكم قال يعين النبل ويقال أيديكم أيضا 
   ١والبيض ورماحكم يقال كبار الصيد 

  باب األكل مما أمسك عليك املعلم وإن قتل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم املزكي ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم  - ١٨٦٤٨
يا رسول اهللا إنا : امت رضي اهللا عنه قال قلت أنبأ جرير عن منصور عن إبراهيم عن مهام بن احلارث عن عدي بن ح

نرسل الكالب املعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم اهللا قال إذا أرسلت كلبك املعلم وذكرت اسم اهللا فكل قلت وإن 
قتلن قال وإن قتلن ما مل يشركها كلب ليس معها قلت له فإين أرمي باملعراض الصيد فأصيب قال إذا رميت 

وإن أصابه بعرضه فال تأكله رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وأخرجه  باملعراض فخرق فكله
  البخاري من وجهني آخرين عن منصور 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه قال قرئ على أمحد بن حممد بن  - ١٨٦٤٩
سألت رسول اهللا صلى اهللا : عدي بن حامت رضي اهللا عنه قال عيسى الربيت ثنا أبو نعيم ثنا زكريا عن الشعيب عن 

عليه و سلم عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك فكل فإن أخذه ذكاته وإن أصبت مع كلبك أو كالبك كلبا 



غريه فال تأكل فإمنا ذكرت أسم اهللا على كلبك ومل تذكره على كالب غريك رواه البخاري يف الصحيح عن أيب 
  مسلم من وجه آخر عن زكريا بن أيب زائدة نعيم وأخرجه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو وقالوا ثنا أبو  - ١٨٦٥٠
العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا عارم حممد بن الفضل ثنا سعيد بن يزيد ثنا علي بن احلكم البناين 

ع بن األزرق سأل بن عباس رضي اهللا عنهما فقال يا بن عباس أرأيت إذا أرسلت كليب فسميت فقتلت أن ناف: 
الصيد آكله قال نعم قال نافع يقول اهللا إال ما ذكيتم تقول أنت وإن قتل قال وحيك يا بن األزرق أرأيت لو أمسك 

ب نزلت نزلت يف كالب بين نبهان من علي سنور فأدركت ذكاته كان يكون علي بأس واهللا إين ألعلم يف أي كال
   ٢طىيء وحيك يا بن األزرق وليكونن لك نبأ 

  باب املعلم يأكل من الصيد الذي قد قتل

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا  - ١٨٦٥١
: أيب السفر عن الشعيب قال مسعت عدي بن حامت رضي اهللا عنه قال  ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن عبد اهللا بن

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املعراض فقال إذا أصاب حبده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ 
كل فال تأكل قال قلت إين أرسل كليب قال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم اهللا فكل قال قلت فإن أكل قال فال تأ
فإمنا حبس على نفسه ومل حيبس عليك قال قلت أرسل كليب وأجد معه كلبا آخر قال ال تأكل فإمنا مسيت على 
كلبك ومل تسم على اآلخر رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن 

  شعبة 

بن حممد املصري ثنا مالك بن حيىي أبو غسان أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن علي  - ١٨٦٥٢
: ثنا يزيد بن هارون أنبأ زكريا بن أيب زائدة وعاصم األحول عن الشعيب عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه قال 

سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم عن صيد املعراض فقال ما أصاب حبده فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيذ وسألته 
إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم اهللا وأمسك عليك فكل وإن أكل منه فال تأكل وإن  عن صيد الكلب فقال

وجدت معه كلبا غري كلبك فخشيت أن يكون قد أخذه معه وقد قتله فال تأكل فإنه إمنا ذكرت اسم اهللا على 
  كلبك ومل تذكره على غريه 

رزاز ثنا حممد بن عبيد اهللا بن يزيد ثنا وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو ال - ١٨٦٥٣
سألت رسول اهللا صلى اهللا : إسحاق بن يوسف األزرق ثنا زكريا عن الشعيب عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه قال 

عليه و سلم عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك ومل يأكل منه فكله فإن أخذه ذكاته وإن وجدت عنده كلبا 
معه وقد قتله فال تأكله فإنك إمنا ذكرت اسم اهللا على كلبك ومل تذكره على غريه غريه فخشيت أن يكون أخذه 

  وسألته عن صيد املعراض فقال ما أصبت حبده فكله وما أصبت بعرضه فهو وقيذ 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا احلسن بن عيسى  - ١٨٦٥٤
املبارك أنبأ عاصم عن الشعيب عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أنبأ بن 



إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم اهللا فإن أدركته ومل يقتل فاذبح واذكر اسم اهللا وإن أدركته قد قتل ومل : الصيد فقال 
منه شيئا فإمنا أمسكه على نفسه وذكر احلديث  يأكل فكل فقد أمسكه عليك فإن وجدته قد أكل منه فال تطعم

  أخرجاه يف الصحيح من حديث زكريا وعاصم ورواه مسلم عن حيىي بن أيوب عن بن املبارك 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين املنيعي واحلسن بن سفيان  - ١٨٦٥٥
سألت رسول اهللا : ثنا بن فضيل عن بيان عن الشعيب عن عدي رضي اهللا عنه قال  قاال ثنا أبو بكر هو بن أيب شيبة

صلى اهللا عليه و سلم قلت إنا قوم نصيد هبذه الكالب قال إذا أرسلت كالبك املعلمة وذكرت اسم اهللا عليها فكل 
أمسك على نفسه وإن مما أمسكن عليك وان قتلن إال أن يأكل الكلب فإن أكل فال تأكل فإين أخاف أن يكون إمنا 

خالطها كالب من غريها فال تأكل رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة وغريه عن حممد بن فضيل ورواه مسلم عن 
  أيب بكر بن أيب شيبة 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن  - ١٨٦٥٦
يد ثنا أمحد بن حفص ثنا أيب ثنا إبراهيم بن طهمان عن األعمش عن إبراهيم عن مهام عن عدي حيان ثنا بن اجلن

  يا رسول اهللا إن أكل منه قال إن أكل منه فال تأكل فإنه ليس مبعلم : رضي اهللا عنه قال قلت 

وحيتمل القياس أن أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبا الربيع قال قال الشافعي  - ١٨٦٥٧
يأكل وإن أكل منه الكلب وهذا قول بن عمر وسعد بن أيب وقاص وبعض أصحابنا وإمنا تركنا هذا لألثر الذي ذكر 

أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول فإن أكل فال تأكل وإذا ثبت : الشعيب عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه 
  جيز تركه لشيء قال الشيخ رمحه اهللا وأما الرواية فيه عن بن عمر  اخلرب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل

فأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا بن  - ١٨٦٥٨
سم اهللا فليأكل إذا أرسل أحدكم كلبه املعلم وذكر ا: منري عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال 

مما أمسك عليه أكل منه أو مل يأكل وأما الرواية فيه عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه فقد ذكرها عنه مالك يف 
  املوطأ منقطعا 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو احلسن السراج أنبأ أبو خليفة ثنا أبو عمر احلوضي عن شعبة عن  - ١٨٦٥٩
  وإن أكل نصفه يعين الكلب وهذا أيضا مرسل :  بن عبد اهللا عن سعد قال كل عبد ربه بن سعيد عن بكري

وقد أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم األردستاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد اجلوهري ثنا  - ١٨٦٦٠
د اهللا بن األشج عن رجل علي بن احلسن اهلاليل ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن بن أيب ذئب عن بكري بن عب

إن لنا كالبا ضواري فيمسكن علينا ويأكلن ويبقني قال كل وإن مل : يقال له محيد بن مالك قال سألت سعدا قلت 
يبقني إال نصفه وهذا موصول وروي فيه عن علي وسلمان الفارسي وأيب هريرة رضي اهللا عنهم وروي عن بن 

  عباس رضي اهللا عنه خبالف أقاويلهم 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حممد بن  - ١٨٦٦١
إذا : بشر عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن سعيد بن املسيب أن سلمان الفارسي رضي اهللا عنه كان يقول 

تادة أن بن عباس رضي اهللا عنهما كان أرسلت كلبك املعلم فأكل ثلثيه وبقي ثلثه فكل ما بقي وعن سعيد عن ق
  يكره ذلك ويقول لو كان معلما ما أكل وروي يف إباحة أكله عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إن صح احلديث 

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن عيسى ثنا هشيم  - ١٨٦٦٢
بسر بن عبيد اهللا عن أيب إدريس اخلوالين عن أيب ثعلبة رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا  أنبأ داود بن عمرو عن

إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم اهللا فكل وإن أكل منه وكل ما ردت يدك أو قال : عليه و سلم يف صيد الكلب 
  كل ما ردت عليك يدك 

ا أبو داود ثنا حممد بن املنهال الضرير ثنا يزيد بن وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثن - ١٨٦٦٣
أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة رضي اهللا عنه قال يا : زريع ثنا حبيب املعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

ا رسول اهللا إن يل كالبا مكلبة فأفتين يف صيدها فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا كان لك كالب مكلبة فكل مم
أمسكن عليك قال ذكي أو غري ذكي قال وإن أكل منه قال وإن أكل منه هذا موافق حلديث داود بن عمرو إال أن 
حديث أيب ثعلبة رضي اهللا عنه خمرج يف الصحيحني من حديث ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أيب إدريس اخلوالين عن 

حديث داود بن عمرو الدمشقي ومن حديث أيب ثعلبة وليس فيه ذكر األكل وحديث الشعيب عن عدي أصح من 
عمرو بن شعيب واهللا أعلم وقد روى شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن رجل من هذيل أنه سأل 

   ٣النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الكلب يصطاد قال كل أكل أو مل يأكل فصار حديث عمرو هبذا معلوال 

  باب البزاة املعلمة إذا أكلت

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا عبد اهللا بن منري ثنا  - ١٨٦٦٤
ما علمت من كلب أو باز : جمالد عن الشعيب عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

قتل قال إذا قتله ومل يأكل منه شيئا فإمنا أمسكه عليك  مث أرسلته وذكرت اسم اهللا فكل مما أمسك عليك قلت وإن
فجمع بينهما يف املنع إال أن ذكر البازي يف هذه الرواية مل يأت به احلفاظ الذين قدمنا ذكرهم عن الشعيب وإمنا أتى 

بك أو به جمالد واهللا أعلم ويذكر عن سعيد بن املسيب عن سلمان الفارسي رضي اهللا عنه أنه قال إذا أرسلت كل
بازك أو صقرك على الصيد فاكل منه فكل وإن أكل نصفه فهذا مجع بينهما يف اإلباحة ويذكر عن سعيد بن جبري 

عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال إذا أكل الكلب فال تأكل وإذا أكل الصقر فكل ألن الكلب تستطيع أن تضربه 
لثوري عن سامل األفطس عن سعيد بن جبري قال إذا والصقر ال تستطيع فهذا فرق بينهما واهللا أعلم ويف حديث ا

أكل البازي فال تأكل وهذا خبالف األول وروي عن الربيع بن صبيح يف البازي أو الصقر إذا أكل قال كرهه عطاء 
  وعن عكرمة قال إذا أكل الباز والصقر فال تأكل 

حممد بن بشر ثنا إمساعيل القاضي ثنا  أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن يوسف الرفاء أنبأ عثمان بن - ١٨٦٦٥
كانوا يقولون ما قتل : بن أيب أويس ثنا بن أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إىل قوهلم من أهل املدينة 

   ٤الكلب أو الصقر أو البازي املعلم فهو حالل وإن أكل منه 



  باب تسمية اهللا عند اإلرسال

بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن هو بن سفيان ثنا أخربنا أبو عمرو حممد  - ١٨٦٦٦
حبان بن موسى أنبأ عبد اهللا أنبأ عاصم عن الشعيب عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا 

اذكر اسم اهللا وإن إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم اهللا فإن أدركته مل يقتل فاذبح و: عليه و سلم عن الصيد قال 
أدركته قد قتل ومل يأكل فقد أمسكه عليك فإن وجدته قد أكل منه فال تطعم منه شيئا فإمنا أمسك على نفسه فإن 

خالط كلبك كالب فقتلن ومل يأكلن فال تأكل منه فإنك ال تدري أيها قتل وإذا رميت سهمك فاذكر اسم اهللا 
ن أيوب عن عبد اهللا بن املبارك وأخرجه البخاري من وجه آخر وذكر احلديث رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي ب

   ٥عن عاصم 

  باب من ترك التسمية وهو ممن حتل ذبيحته

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا يوسف بن موسى ثنا سليمان بن حيان  - ١٨٦٦٧
األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين إبراهيم اخلوزي ثنا  وحماضر املعىن عن هشام بن عروة ح وأخربنا أبو عمرو

يا : يوسف ثنا أبو خالد األمحر وحماضر قال أبو خالد مسعت هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالوا 
ل النيب صلى رسول اهللا إن ههنا أقواما حديث عهد بشرك يأتوننا بلحمان ال ندري يذكرون اسم اهللا عليها أم ال فقا

اهللا عليه و سلم اذكروا اسم اهللا وكلوا رواه البخاري يف الصحيح عن يوسف بن موسى عن أيب خالد سليمان بن 
حيان األمحر وأخرجه أيضا من حديث حممد بن عبد الرمحن الطفاوي وأيب أسامة بن حفص عن هشام موصوال قال 

حامت بن إمساعيل وعبد الرحيم بن سليمان ومسلمة بن وتابعهم الدراوردي عن هشام قال الشيخ وتابعهم أيضا 
قعنب ويونس بن بكري وعبد اهللا بن احلارث اجلمحي وعبد اهللا بن عاصم كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن 

  عائشة رضي اهللا عنها 

بد الوهاب أنبأ وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن ع - ١٨٦٦٨
كان ناس من أهل البادية يأتون بلحمان قد ذحبوها فسألوا رسول اهللا صلى : جعفر بن عون أنبأ هشام عن أبيه قال 

اهللا عليه و سلم كيف يصنعون فقال مسوا عليها اسم اهللا وكلوها وكذلك رواه مالك بن أنس ومحاد بن سلمة عن 
  رواه موصوال  هشام مرسال دون ذكر عائشة مبعىن رواية من

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ احلسني بن احلسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو حامت الرازي ثنا حممد بن  - ١٨٦٦٩
يزيد ثنا معقل بن عبيد اهللا عن عمرو عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

 يذبح فليذكر اسم اهللا وليأكله كذا رواه مرفوعا ورواه غريه عن عمرو املسلم يكفيه امسه فإن نسي أن يسمي حني: 
  بن دينار عن جابر بن زيد عن عني وهو عكرمة عن بن عباس موقوفا 

أخربناه أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل بن زكريا  - ١٨٦٧٠
د بن منصور ثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن عني عن بن عباس رضي النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعي

  فيمن ذبح ونسي التسمية قال املسلم فيه اسم اهللا وإن مل يذكر التسمية : اهللا عنهما 



وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو بكر  - ١٨٦٧١
: ثنا سفيان ثنا عمرو عن أيب الشعثاء وهو جابر بن زيد قال أخربين عني عن بن عباس رضي اهللا عنه قال  احلميدي

  إذا ذبح املسلم ونسي أن يذكر اسم اهللا فليأكل فإن املسلم فيه اسم من أمساء اهللا يعين بعني عكرمة 

ن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا العباس وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد ب - ١٨٦٧٢
من ذبح فنسي : بن الفضل ثنا خالد بن عبد اهللا عن يزيد بن أيب زياد عن عطاء عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

  أن يسمي فليذكر اسم اهللا عليه وليأكل وال يدعه للشيطان إذا ذبح على الفطرة 

أنبأ أبو أمحد عبد اهللا بن عدي احلافظ ثنا عبدان ثنا حيىي بن يزيد أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد املاليين  - ١٨٦٧٣
واحلسن بن احلارث قاال ثنا أبو مهام عن مروان بن سامل عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب 

رجل منا يذبح جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا أرأيت ال: هريرة رضي اهللا عنه قال 
وينسى أن يسمي فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اسم اهللا على كل مسلم قال أبو أمحد عامة حديث مروان بن 
سامل مما ال يتابعه الثقات عليه قال الشيخ مروان بن سامل اجلزري ضعيف ضعفه أمحد بن حنبل والبخاري وغريمها 

  وهذا احلديث منكر هبذا اإلسناد 

ا روى أبو داود يف املراسيل عن مسدد عن عبد اهللا بن داود عن ثور بن يزيد عن الصلت قال وفيم - ١٨٦٧٤
ذبيحة املسلم حالل ذكر اسم اهللا أو مل يذكر إنه إن ذكر مل يذكر إال اسم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

باب سبب  ٦اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره اهللا أخربنا أبو بكر حممد بن حممد أنبأ أبو احلسني الفسوي ثنا أبو علي 
أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن  - ١٨٦٧٥نزول قول اهللا عز و جل وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه 

عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل القاضي ثنا حممد بن أيب بكر ثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب 
خاصمت اليهود النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت تأكل مما : ري عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال عن سعيد بن جب

  قتلنا وال تأكل مما قتل اهللا فأنزل اهللا عز و جل وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه 

ا إسرائيل ثنا مساك عن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن كثري ثن - ١٨٦٧٦
وإن الشياطني ليوحون إىل أوليائهم ليجادلوكم قالوا : عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله عز و جل 

   ٧يقولون ما ذبح اهللا فال تأكلوه وما ذحبتم أنتم فكلوه فأنزل اهللا عز و جل وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه 

  ارى عنك مث جتده مقتوالباب اإلرسال على الصيد يتو

أن : فيما روى أبو داود السجستاين يف املراسيل عن النفيلي عن زهري عن عطاء بن السائب عن عامر  - ١٨٦٧٧
أعرابيا أهدى لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ظبيا فقال من أين أصبت هذا قال رميته أمس فطلبته فأعجزين حىت 

تبعت أثره فوجدته يف غار أو يف أحجار وهذا مشقصي فيه أعرفه قال بات أدركين املساء فرجعت فلما أصبحت ا
  عنك ليلة وال آمن أن تكون هامة أعانتك عليه ال حاجة يل فيه 



جاء رجل إىل النيب صلى : وعن نصر بن علي عن جرير عن موسى بن أيب عائشة عن أيب رزين قال  - ١٨٦٧٨
ليل فأعياين ووجدت سهمي فيه من الغد وقد عرفت سهمي فقال الليل اهللا عليه و سلم بصيد فقال إين رميته من ال

خلق من خلق اهللا عز و جل عظيم لعله أعانك عليه شيء انبذها عنك أخربنا هبما أبو بكر حممد بن حممد أنبأ أبو 
  احلسن الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكرمها 

عبيد الصفار ثنا الباغندي ثنا قبيصة ثنا سفيان عن موسى بن أيب وأخربنا أبو احلسن أنبأ أمحد بن  - ١٨٦٧٩
إذا غاب عنك الصيد فصادفته : عائشة عن عبد اهللا بن أيب رزين عن أيب رزين عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

 وذكر هوام األرض وأبو رزين هذا امسه مسعود موىل شقيق بن سلمة وليس بأيب رزين موىل رسول اهللا صلى اهللا
  عليه و سلم واحلديث مرسل قاله البخاري 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد  - ١٨٦٨٠
احلكم أنبأ بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن عبد امللك بن احلارث بن الرحيل حدثه أن عمرو بن ميمون حدثه 

إين أرمي الصيد : بيا أتى إىل عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما وميمون عنده فقال أصلحك اهللا عن أبيه أن أعرا
  فأصمي وأمني فكيف ترى فقال بن عباس رضي اهللا عنهما كل ما أصميت ودع ما أمنيت 

ذ ثنا أيب عن شعبة أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا حيىي بن حممد ثنا عبيد اهللا بن معا - ١٨٦٨١
أمرين ناس من أهلي أن أسأل هلم عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما عن : عن احلكم عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل قال 

أشياء فكتبتها يف صحيفة فأتيته ألسأله فإذا عنده ناس يسألونه فسألوه حىت سألوه عن مجيع ما يف صحيفيت وما سألته 
قال إين مملوك أكون يف إبل أهلي فيأتيين الرجل يستسقيين فأسقيه قال ال قال فإن عن شيء فسأله رجل أعرايب ف

خشيت أن يهلك قال فاسقه ما يبلغه مث أخرب به أهلك قال فإين رجل أرمي فأصمي وأمني قال ما أصميت فكل وما 
وقد روي هذا من وجه أمنيت فال تأكل قلت للحكم ما اإلصماء قال اإلقعاص قلت فما اإلمناء قال ما توارى عنك 

  آخر عن بن عباس رضي اهللا عنهما مرفوعا وهو ضعيف 

قال الشافعي ما : أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان قال  - ١٨٦٨٢
عندي فيه إال أصميت ما قتلته الكالب وأنت تراه وما أمنيت ما غاب عنك مقتله قال الشافعي رمحه اهللا وال جيوز 

هذا إال أن يكون جاء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم شيء فإين أتومهه فيسقط كل شيء خالف أمر النيب صلى اهللا 
عليه و سلم وال يقوم معه رأي وال قياس فإن اهللا قطع العذر لقوله صلى اهللا عليه و سلم قال الشيخ وهذا الذي 

  تومهه الشافعي رمحه اهللا فيما 

خربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين محدان بن عمرو املوصلي ثنا أ - ١٨٦٨٣
 رضي اهللا عنه أن النيب غسان هو بن الربيع املوصلي ثنا ثابت هو بن يزيد ثنا عاصم عن الشعيب عن عدي بن حامت

إذا أرسلت كلبك فسميت فأمسك عليك فقتل فكل فإن أكل منه فال تأكل فإمنا : صلى اهللا عليه و سلم قال 
أمسك على نفسه وإذا خالط كالبا مل تذكر اسم اهللا عليها فأمسكن وقتلن فال تأكل فإنك ال تدري أيها قتل وإن 

س به إال أثر سهمك فإن شئت أن تأكل فكل وإن وقع يف املاء فال تأكل رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومني لي
  رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل عن ثابت بن يزيد 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا احلسن بن عيسى أنبأ  - ١٨٦٨٤
سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن : شعيب عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه أنه بن املبارك أنبأ عاصم عن ال

الصيد فذكر احلديث قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا رميت بسهمك فاذكر اسم اهللا فإن أدركته 
و ليلتني فلم جتد فيه أثرا فكل إال أن جتده قد وقع يف ماء فإنك ال تدري املاء قتله أو سهمك فإن وجدته بعد ليلة أ

غري أثر سهمك فشئت أن تأكل منه فكل رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن أيوب عن عبد اهللا بن املبارك ومبعناه 
  رواه خالد احلذاء عن الشعيب قال البخاري وقال عبد األعلى عن داود عن عامر عن عدي 

ألديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو يعلى ثنا عبيد فذكر ما أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا ا - ١٨٦٨٥
اهللا القواريري ثنا عبد األعلى ثنا داود هو بن أيب هند عن عامر هو الشعيب عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه أنه قال 

شاء أو قال يا رسول اهللا إن أحدنا يرمي فيقتفي أثره اليوم واليومني فيجده ميتا وفيه سهمه أيأكل قال نعم ان : 
  يأكل إن شاء 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا سليمان بن شعيب  - ١٨٦٨٦
ثنا عبد الرمحن بن زياد ثنا شعبة أخربين عبد امللك بن ميسرة ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد 

األزرق ثنا أبو النضر ثنا شعبة عن عبد امللك بن ميسرة قال مسعت سعيد بن جبري حيدث  الصفار ثنا حممد بن الفرج
يا رسول اهللا إين أرمي الصيد فاطلب األثر بعد ليلة قال إذا رأيت أثر : عن عدي بن حامت الطائي رضي اهللا عنه قال 

جبري عن عدي بن حامت رضي اهللا سهمك فيه مل يأكل منه سبع فكل قال شعبة فذكرت ذلك أليب بشر فقال قال بن 
  عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا رأيت سهمك فيه مل تر فيه أثرا غريه وتعلم أنه قتله فكله 

وأخربنا بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أمحد بن علي اجلزار ثنا علي بن اجلعد اجلوهري ثنا شعبة  - ١٨٦٨٧
ة فحدثت به أبا بشر فقال إمنا قال سعيد بن جبري عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه فذكره بنحوه إال أنه قال قال شعب

  إذا عرفت سهمك فيه ومل تر فيه أثر غريه وتعلم أنه قتله فكل : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

داود ثنا وأخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو  - ١٨٦٨٨
يا رسول اهللا أرمي الصيد : شعبة وهشيم عن أيب بشر عن سعيد بن جبري عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه قال قلت 

  فأجده من الغد فيه سهمي قال إذا وجدت فيه سهمك وعلمت أنه قتله ومل تر فيه أثر سبع فكل 

ا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا محاد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر القطيعي ثن - ١٨٦٨٩
بن خالد ثنا معاوية بن صاحل عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عن أيب ثعلبة اخلشين رضي اهللا عنه قال قال 

إذا رميت سهمك فغاب ثالث ليال فأدركته فكل ما مل يننت رواه مسلم يف : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  عن حممد بن مهران الرازي عن محاد بن خالد اخلياط الصحيح 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا أمحد بن سهل بن حبر ثنا إبراهيم بن  - ١٨٦٩٠
نصر  سعيد اجلوهري ح وأخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا بن أيب داود ثنا عبد اهللا بن

األنطاكي قاال ثنا معن بن عيسى ثنا معاوية بن صاحل عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عن أيب ثعلبة اخلشين 



يف الذي يدرك صيده بعد ثالث قال يأكله إال أن يننت رواه : رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  عن معن مسلم يف الصحيح عن حممد بن أمحد بن أيب خلف 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن املنهال الضرير ثنا يزيد بن زريع  - ١٨٦٩١
يا رسول اهللا أفتين يف : ثنا حبيب املعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال 

وغري ذكي قال وإن تغيب عين قال وإن تغيب عنك ما مل يصل أو قوسي قال كل ما ردت عليك قوسك قال ذكي 
  جتد فيه أثر غري سهمك قال أفتين يف آنية اجملوس إذا اضطررت إليها قال اغسلها وكل فيها 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان األصبهاين أنبأ بن أيب عاصم ثنا أبو موسى ثنا  - ١٨٦٩٢
: نا عبيد اهللا بن األخنس حدثين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أيب ثعلبة رضي اهللا عنه قال قلت األنصاري ث

يا رسول اهللا أفتين يف قوسي قال كل ما ردت عليك قوسك قلت فإن توارى عين قال وإن توارى عنك بعد أن ال 
اهللا وبلغين عن أيب سليمان اخلطايب رمحه  ترى فيه إال أثر سهمك أو يصل قال أبو موسى يعين يتغري قال الشيخ رمحه

اهللا أنه قال قوله ما مل يصل فإنه يريد ما مل يننت وتتغري رحيه يقال صل اللحم واصل لغتان وهذا على معىن 
االستحباب دون التحرمي ألن تغري رحيه ال حيرم أكله قال وقد روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أكل أهالة سنخة 

  ة الريح وهي املتغري

أخربناه أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا عباس بن حممد الدوري  - ١٨٦٩٣
لقد دعي رسول اهللا صلى : ثنا احلسن بن األشيب ثنا شيبان بن عبد الرمحن عن قتادة عن أنس رضي اهللا عنه قال 

جه البخاري من حديث هشام عن قتادة كما أخرجاه يف كتاب اهللا عليه و سلم على خبز شعري وإهالة سنخة أخر
  الرهن ويف حديث البهزي يف محار الوحش العقري ويف الظيب احلاقف فيه سهم قد مضى يف كتاب احلج وغريه 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - ١٨٦٩٤
يع وحممد بن أيب بكر قاال ثنا محاد بن زيد ثنا حيىي بن سعيد عن حممد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن ثنا أبو الرب

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرج حىت أتى الروحاء رأى محارا عقريا زاد حممد بن أيب : عمري بن سلمة الضمري 
هذا محار عقري قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  بكر يف حديثه يف بعض أفنائها وقاال مجيعا فقيل يا رسول اهللا

دعوه فإن الذي أصابه سيجيء فجاء رجل من هبز قال يا رسول اهللا إين أصبت هذا فشأنكم به فأمر رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم أبا بكر رضي اهللا عنه فقسمه بني الرفاق مث سار حىت إذا كان باإلثابة بني العرج والرويثة إذا 

يب حاقف يف ظل فيه سهم فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال أن يقيم عنده حىت جييز آخر الناس ال ظ
  يعرض له 

وأخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا عبد  - ١٨٦٩٥
بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة أن عمري بن سلمة  الوهاب الثقفي قال مسعت حيىي بن سعيد يقول أخربين حممد

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرج وهو حمرم حىت إذا كان ببعض أفناء الروحاء إذا : الضمري أخربه عن البهزي 
   ٨محار وحش عقري فذكره القوم لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وذكر احلديث 



  باب الرجل يدرك صيده حيا أخربنا

أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب حدثين حممد بن النضر يعين اجلارودي ثنا أبو مهام  - ١٨٦٩٦
الوليد بن شجاع ثنا علي بن مسهر عن عاصم عن الشعيب عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه قال قال يل رسول اهللا 

ك عليك فأدركته حيا فاذحبه وإن أدركته قد إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم اهللا فإن أمس: صلى اهللا عليه و سلم 
قتل ومل يأكل منه فكله وإن وجدت مع كلبك كلبا غريه وقد قتل فال تأكل فإنك ال تدري أيهما قتله وإن رميت 
سهمك فاذكر اسم اهللا وإن غاب عنك يوما فلم جتد فيه إال أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا يف املاء 

   ٩يف الصحيح عن الوليد بن شجاع فال تأكل رواه مسلم 

  باب غري املعلم إذا أصاب صيدا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو  - ١٨٦٩٧
وهب أخربين  عبد الرمحن السلمي قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن

حيوة بن شريح أنه مسع ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول مسعت أبا إدريس اخلوالين حيدث أنه مسع أبا ثعلبة اخلشين 
أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا رسول اهللا إن أرضنا أرض صيد أصيد : رضي اهللا عنه يقول 

ذا حيل لنا مما حيرم علينا من ذلك فقال أما ما صاد كلبك بالكلب املكلب وبالكلب الذي ليس مبكلب فأخربين ما
املكلب فكل مما أمسك عليك واذكر اسم اهللا واما ما صاد كلبك الذي ليس مبكلب فأدركت ذكاته فكل منه وما 
مل تدرك ذكاته فال تأكل منه رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يزيد املقرئ عن حيوة ورواه مسلم عن أيب 

طاهر عن بن وهب وقال عبد اهللا بن املبارك عن حيوة يف هذا احلديث أصيد بكليب املعلم وبكليب الذي ليس مبعلم ال
١٠   

  باب املسلم يرسل كلبه املعلم على صيد فخالطه ما مل يرسله مسلم

ثنا آدم بن أيب  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني - ١٨٦٩٨
سألت رسول اهللا صلى : إياس ثنا شعبة ثنا عبد اهللا بن أيب السفر عن الشعيب عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه قال 

اهللا عليه و سلم عن الصيد فقلت أرسل كليب فأجد مع كليب كلبا آخر ال أدري أيهما أخذ فقال ال تأكله فإنك إمنا 
  اه البخاري يف الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من أوجه عن شعبة مسيت على كلبك ومل تسم على غريه رو

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن احلكم  - ١٨٦٩٩
يا رسول اهللا أرسل كليب على الصيد فذكره أخرجه مسلم من : عن الشعيب عن عدي رضي اهللا عنه قال قلت 

  غندر عن شعبة حديث 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا احلسن بن عيسى أنبأ  - ١٨٧٠٠
سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن : بن املبارك أنبأ عاصم عن الشعيب عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه أنه 



اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإن خالط كلبك كالبا فقتلن ومل يأكلن فال  الصيد فذكر احلديث قال فيه عن رسول
   ١١تأكل منه شيئا فإنك ال تدري أيها قتل رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن أيوب عن بن املبارك 

  باب من رمى صيدا أو طعنه أو أرسل كلبا فقطعه قطعتني أو قطع رأسه أو بطنه

اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو  أخربنا أبو عبد - ١٨٧٠١أو صلبه 
عتبة أمحد بن الفرج ثنا بقية بن الوليد حدثين الزبيدي حدثين يونس بن سيف حدثين أبو إدريس عائذ اهللا عن أيب 

اهللا إنا يف أرض صيد فأرمي أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا رسول : ثعلبة اخلشين رضي اهللا عنه قال 
بقوسي فمنه ما أدرك ذكاته ومنه ما ال أدرك ذكاته وأرسل كليب املكلب فمنه ما أدرك ذكاته ومنه ما مل أدرك ذكاته 

  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما ردت عليك قوسك وكلبك ويدك فكل ذكي وغري ذكي 

ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد  أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي - ١٨٧٠٢
احلكم أنبأ بن وهب أخربين عمرو بن احلارث أن عمرو بن شعيب حدثه أن موىل لشرحبيل بن حسنة حدثه أنه مسع 

هللا عقبة بن عامر اجلهين وحذيفة بن اليمان صاحيب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقوالن قال رسول اهللا صلى ا
   ١٢حل ما ردت عليك قوسك : عليه و سلم 

  باب ما قطع من احلي فهو ميتة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ١٨٧٠٣
م عن عطاء بن يسار عن حممد بن إسحاق أنبأ هاشم بن القاسم ثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار عن زيد بن أسل

ملا قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم املدينة والناس جيبون أسنمة اإلبل ويقطعون : أيب واقد الليثي رضي اهللا عنه قال 
   ١٣أليات الغنم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة 

  باب ما جاء يف صيد اجملوسي

و زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو احلسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد اهللا بن أخربنا أب - ١٨٧٠٤
كل من صيد أهل الكتاب : صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

  وال تأكل من صيد اجملوس 

ين هبا أنبأ بشر بن أمحد أنبأ أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار وأخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف اإلسفرائي - ١٨٧٠٥
الصويف ح وأنبأ أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان حدثين الصويف يعين أمحد بن احلسن بن عبد 

عن اجلبار ثنا أبو مسلم أمحد بن علي املؤدب ثنا شريك عن حجاج عن القاسم بن أيب بزة عن سليمان اليشكري 
هنينا عن صيد كلب اجملوسي وطائره ورواه أيضا وكيع عن شريك غري أن احلجاج بن : جابر رضي اهللا عنه قال 

أرطأة ال حيتج به واهللا أعلم ورواه حيىي بن أيب بكري عن شريك عن احلجاج بن أرطأة عن القاسم بن أيب بزة وأيب 
ى عن ذبيحة اجملوسي وصيد كلبه وطائره يف هذا اإلسناد الزبري عن سليمان اليشكري عن جابر رضي اهللا عنه قال هن

   ١٤من ال حيتج به واهللا أعلم 



  باب ما جاء يف ذكاة ما ال يقدر على ذحبه إال برمي أو سالح

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٨٧٠٦
سعيد بن عامر عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده  إسحاق الصغاين ثنا

يا رسول اهللا إنا القو العدو غدا ليس معنا مدى قال ما أهنر الدم وذكر : رافع بن خديج رضي اهللا عنه قال قلنا 
صاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و اسم اهللا فكل ليس السن والظفر أما السن فعظم وأما الظفر فمدى احلبشة قال وأ

سلم هنبا فند منها بعري فسعوا له فلم يستطيعوه فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن 
هلذه اإلبل أو قال النعم أوابد كأوابد الوحش فما عليكم هبا فاصنعوا هبا هكذا وتردى بعري يف بئر فلم يستطيعوا أن 

قبل شاكلته فاشترى منه بن عمر عشريا بدرمهني وقال لنا أبو عبد اهللا وأبو سعيد يف الفوائد تعشريا ينحروه إال من 
  أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث شعبة وغريه 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ١٨٧٠٧
مة الثقفي ثنا سعيد بن مسروق الثوري عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع رضي اهللا زائدة بن قدا

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بذي احلليفة من هتامة وقد جاع القوم فأصابوا إبال وغنما فانتهى : عنه قال 
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالقدور فاكفئت إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد نصبت القدور فأمر ر

مث قسم بينهم فعدل عشرا من الغنم ببعري قال فند بعري من أبل القوم وليس يف القوم إال خيل يسرية فرماه رجل 
بسهم فحبسه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن هلذه اإلبل أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا 

وعن عباية عن رافع قال قلنا يا رسول اهللا إنا القوا العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب فقال به هكذا 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما اهنر الدم وذكرت اسم اهللا عليه فكل ما خال السن والظفر وسأخربك عن ذلك 

  ديث زائدة أما السن فعظم وأما الظفر فمدى احلبشة أخرجه مسلم يف الصحيح من ح

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا الباغندي ثنا قبيصة ثنا سفيان عن أبيه عن  - ١٨٧٠٨
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي اهللا عنه قال 

كر احلديث بنحوه قال عباية مث إن ناضحا تردى باملدينة فذبح من قبل بذي احلليفة فأصاب الناس إبال وغنما وذ
شاكلته فأخذ منه بن عمر عشريا بدرمهني رواه البخاري يف الصحيح عن قبيصة حديث السن وأخرجاه بطوله من 

  وجه آخر عن سفيان 

مد بن حيىي ثنا أبو مروان ثنا أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبا أبو حممد بن حيان األصبهاين ثنا حم - ١٨٧٠٩
مرت علينا بقرة ممتنعة نافرة : عبد العزيز الدراوردي عن حرام عن عبد الرمحن وحممد ابين جابر عن أبيهما أنه قال 

ال متر على أحد إال نطحته وشدت عليه فخرجنا عليه نكدها حىت بلغنا الصماء ومعنا غالم قبطي لبين حرام ومعه 
طحه فضرهبا أسفل من املنحر وفوق مرجع الكتف فركبت ردعها فلم يدرك هلا ذكاة قال مشتمل فشدت عليه لتن

جابر فأخربت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شأهنا فقال إذا استوحشت اإلنسية ومتنعت فإنه حيلها ما حيل 
  الوحشية ارجعوا إىل بقرتكم وكلوها فرجعنا إليها فاجتزرناها 



و إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم اإلسفرائيين أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن أخربنا اإلمام أب - ١٨٧١٠
إبراهيم الشافعي ببغداد ثنا أبو قالبة عبد امللك بن حممد الرقاشي ثنا يعقوب بن إسحاق احلضرمي ثنا محاد بن سلمة 

إال يف احللق واللبة قال وأبيك لو طعنت  يا رسول اهللا أما تكون الذكاة: عن أيب العشراء الدارمي عن أبيه أنه قال 
  يف فخذها ألجزأ عنك قال الشيخ وهذا يف املتردي وأشباهه 

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم األردستاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد ثنا علي بن احلسن  - ١٨٧١١
ما أعجزك من : عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن خالد احلذاء عن عكرمة 

  البهائم فهو مبنزلة الصيد أن ترميه 

جاء رجل إىل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فقال : قال وحدثنا سفيان ثنا حبيب بن أيب ثابت قال  - ١٨٧١٢
  إن بعريا يل ند فطعنته برمح فقال أهد يل عجزه 

أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ - ١٨٧١٣
قدم الناس الكوفة فأعرس رجل من احلي : عون أنبأ أبو عميس عن غضبان هو بن يزيد البجلي عن أبيه قال 

رضي فاشترى جزورا فندت فذهبت مث اشترى أخرى فخشي أن تند فعرقبها وذكر اسم اهللا فماتت فأتوا عبد اهللا 
اهللا عنه فسألوه فأمرهم أن يأكلوا فواهللا ما طابت أنفس احلي أن يأكلوا منها شيئا حىت جعلوا له منها بضعة مث أتوه 

   ١٥هبا فأكل ورجع احلي إىل طعامهم فأكلوا 

  باب ما يذكى به

و سعيد بن أيب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب اسحاق وأبو بكر بن احلسن القاضي وأب - ١٨٧١٤
عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن بن سعيد بن 
مسروق ويف رواية أيب سعيد عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي 

قو العدو غدا وليست معنا مدى أنذكي بالليط فقال النيب صلى اهللا عليه و يا رسول اهللا إنا ال: اهللا عنه قال قلت 
سلم ما أهنر الدم وذكر عليه اسم اهللا فكلوا إال ما كان من سن أو ظفر فإن السن عظم من اإلنسان والظفر مدى 

  احلبش 

هل بن حبر ثنا بن أيب عمر ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن س - ١٨٧١٥
يا رسول اهللا إنا القو : سفيان عن إمساعيل بن مسلم عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده قال قلنا 

العدو غدا وليس معنا مدى أفنذكي بالليط فقال ما اهنر الدم وذكر اسم اهللا فكلوا إال ما كان من ظفر أو سن فإن 
ظفر مدى احلبش قال وأصبنا إبال وغنما فكنا نعدل البعري بعشر من الغنم فند علينا بعري السن عظم من اإلنسان وال

منها فرميناه بالنبل حىت وهضناه قال فسألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إن هلذه اإلبل أوابد كأوابد 
  أيب عمر الوحش فإذا ند منها شيء فاصنعوا به ذلك وكلوا رواه مسلم يف الصحيح عن بن 



أخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ح وأخربنا أبو علي  - ١٨٧١٦
الروذباري أنبا حممد بن بكر ثنا أبو داود قاال ثنا مسدد ثنا أبو األحوص ثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة 

أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا رسول اهللا إنا  :عن أبيه عن جده رافع بن خديج رضي اهللا عنه قال 
نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أرن أو أعجل ما اهنر الدم وذكر اسم اهللا 

عليه فكلوا ما مل يكن سن أو ظفر وسأحدثك عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى احلبشة وتقدم سرعان 
الناس فتعجلوا فأصابوا من املغامن ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف آخر الناس فنصبوا قدورا فمر رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم بالقدور فأمر هبا فأكفئت وقسم بينهم فعدل بعريا بعشر شياه وند بعري من إبل القوم ومل يكن 
صلى اهللا عليه و سلم إن هلذه اإلبل أوابد كاوابد الوحش وإذا معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه اهللا فقال النيب 

فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذه رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد كذا قال أبو األحوص عن أبيه عن جده 
  وسائر الرواة عن سعيد قالوا عن عباية عن جده وقد وافق حسان بن إبراهيم الكرماين أبا األحوص على روايته 

أخربناه أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر  - ١٨٧١٧
ح وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبا علي بن الفضل بن حممد بن عقيل اخلزاعي أنبأ أبو شعيب احلراين ثنا علي بن عبد 

سروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا قاال ثنا حسان بن إبراهيم الكرماين ثنا سعيد بن م
   ١٦حنوه : اهللا عليه و سلم 

  باب الصيد يرمى فيقع على األرض

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق وعبد اهللا بن حممد قاال ثنا هناد بن  - ١٨٧١٨
ن شريح قال مسعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول أخربين أبو إدريس عائذ السري ثنا عبد اهللا بن املبارك أنبأ حيوة ب

أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث قال فيه : اهللا قال مسعت أبا ثعلبة اخلشين رضي اهللا عنه يقول 
اد بن السري وأما ما ذكرت بأرض الصيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم اهللا مث كل رواه مسلم يف الصحيح عن هن

  وأخرجه البخاري من وجه آخر عن بن املبارك 

أخربنا أبو بكر األردستاين أنبا أبو نصر العراقي ثنا سفيان ثنا األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن  - ١٨٧١٩
إذا رمى أحدكم صيدا فتردى من جبل فمات فال تأكلوا فإين أخاف أن يكون التردي : مسروق قال قال عبد اهللا 

   ١٧وقع يف ماء فمات فال تأكله فإين أخاف أن يكون املاء قتله  قتله أو

  باب الصيد يرمى فيقع على جبل مث يتردى منه أو يقع يف املاء

أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا حامد بن شعيب ثنا شريح ثنا عبد اهللا  - ١٨٧٢٠
سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن حامت رضي اهللا عنه قال  بن املبارك عن عاصم عن الشعيب عن عدي

عن الصيد قال إذا رميت سهمك فاذكر اسم اهللا فإن وجدته قد قتل فكل وإن وجدته قد وقع يف املاء فمات فإنك 
  ال تدري املاء قتله أو سهمك فال تأكل رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن أيوب عن بن املبارك 



أخربنا أبو بكر االردستاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن  - ١٨٧٢١
إذا رمى أحدكم صيدا فتردى من : الوليد ثنا سفيان ثنا األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق قال قال عبد اهللا 

قع يف ماء فمات فال تأكله فإين أخاف أن يكون املاء جبل فمات فال تأكلوا فإين أخاف أن يكون التردي قتله أو و
   ١٨قتله 

  باب الصيد يرمى حبجر أو بندقة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمرو عثمان بن أمحد بن عبد اهللا الدقاق ببغداد ثنا احلسن بن مكرم  - ١٨٧٢٢
وليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا ثنا عثمان بن عمر ثنا كهمس ح وأخربنا أبو عبد اهللا أخربين أبو ال

رأى عبد اهللا بن مغفل رضي اهللا عنه رجال من أصحابه خيذف فقال ال ختذف فإن : أيب ثنا كهمس عن بن بريدة قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يكره أو قال ينهى عن اخلذف فإنه ال يصطاد به الصيد وال ينكأ به العدو 

نه يكسر السن ويفقأ العني مث رآه بعد ذلك خيذف فقال له أخربك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ولك
يكره أو ينهى عن اخلذف مث أراك ختذف ال أكلمك كلمة كذا وكذا رواه مسلم يف الصحيح عن عبيد اهللا بن معاذ 

  وجه آخر عن كهمس  وعن أيب داود سليمان بن معبد عن عثمان بن عمر وأخرجه البخاري من

حدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن  - ١٨٧٢٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن : قتادة مسع عقبة بن صهبان عن عبد اهللا بن مغفل املزين رضي اهللا عنه 

ال ينكأ هبا عدو وإن اخلذفة تكسر السن وتفقأ العني أخرجاه يف الصحيح من حديث اخلذفة وقال ال يصاد هبا صيد و
  شعبة مبعناه وهذا اللفظ أبني فيما قصدناه 

أخربنا أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي أنبأ أبو احلسن حممد بن حممد بن احلسن الكارزي ثنا  - ١٨٧٢٤
قدمت : ر بن عياش عن عاصم بن أيب النجود عن زر بن حبيش قال علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد ثنا أبو بك

املدينة فخرجت يف يوم عيد فإذا رجل متلبب أعسر أيسر ميشي مع الناس كأنه راكب وهو يقول هاجروا وال 
هتجروا واتقوا األرنب أن حيذفها أحدكم بالعصا ولكن ليذك لكم األسل الرماح والنبل قال أبو عبيد قوله هاجروا 

 هتجروا يقول أخلصوا النية يف اهلجرة وال تشبهوا باملهاجرين على غري نية منكم فهذا هو التهجر قال وكالم وال
  العرب أعسر أيسر وهو الذي يعمل بيديه مجيعا سواء 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٨٧٢٥
: وب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو عامر عن زهري عن زيد بن أسلم عن بن عمر رضي اهللا عنهما أنه كان يقول يعق

  يف املقتولة بالبندقة تلك املوقوذة 

وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك  - ١٨٧٢٦
رميت طائرين حبجر قال فأصبتهما فاما أحدمها فمات فطرحه عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه وأما : قال عن نافع أنه 

   ١٩اآلخر فذهب عبد اهللا يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه فطرحه أيضا 



  باب صيد املعراض

ق املزكي قالوا ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحا - ١٨٧٢٧
العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين سفيان الثوري ورجل آخر عن 

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : منصور عن النخعي عن مهام بن احلارث عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه قال 
اهللا عليه و سلم إذا رميت فسميت فخرق فكل وإن قتل وإذا أصبت سلم عن املعراض فقال رسول اهللا صلى 

  بعرضه فقتل فال تأكل رواه البخاري يف الصحيح عن قبيصة عن سفيان وأخرجه مسلم كما مضى 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن عبد امللك بن  - ١٨٧٢٨
سألت : بن هارون أنبأ عاصم وزكريا بن أيب زائدة عن الشعيب عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه قال مروان ثنا يزيد 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن صيد املعراض فقال ما أصبت حبده فكل وما أصبت بعرضه فهو وقيذ أخرجه 
باب تفسري قوله عز و  ٢٠ البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث عاصم األحول وزكريا بن أيب زائدة وغريمها

حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير وما أهل لغري اهللا به واملنخنقة واملوقوذة واملتردية والنطيحة وما أكل { جل 
أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم  - ١٨٧٢٩} السبع إال ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا باألزالم 

أمحد بن حممد الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد اهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي  املزكي ثنا أبو احلسن
يف هذه اآلية قال وما أهل لغري اهللا به يعين ما أهل للطواغيت كلها : بن أيب طلحة عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

تموت واملتردية اليت تتردى من اجلبل واملنخنقة اليت تنخنق فتموت واملوقوذة اليت تضرب باخلشب حىت تقذها ف
فتموت والنطيحة الشاة تنطح الشاة وما أكل السبع يقول ما أخذ السبع فما أدركت من هذا كله فتحرك له ذنب 
أو تطرف له عني فاذبح واذكر اسم اهللا عليه فهو حالل وقال يف موضع آخر من هذا التفسري قال هي األصنام ويف 

زالم يعين القداح كانوا يستقسمون هبا يف األمور ذلكم فسق يعين من أكل من ذلك كله قوله وأن تستقسموا باأل
   ٢١فهو فسق 

  باب ما ذبح لغري اهللا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه أنبأ علي بن عبد العزيز أن معلى بن  - ١٨٧٣٠
موسى بن عقبة أخربين سامل أنه مسع عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما حيدث أسد العمي ثنا عبد العزيز بن املختار ثنا 

أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح وذلك قبل أن ينزل على رسول : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
آكل مما تذحبون على اهللا صلى اهللا عليه و سلم الوحي فقدم إليه سفرة فيها حلم فأىب أن يأكل منها مث قال إين ال 
  أنصابكم وال آكل إال مما ذكر اسم اهللا عليه رواه البخاري يف الصحيح عن معلى بن أسد 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا عمرو هو  - ١٨٧٣١
سئل علي رضي اهللا عنه هل خصكم رسول اهللا : بن مرزوق أنبأ شعبة عن القاسم بن أيب بزة عن أيب الطفيل قال 

صلى اهللا عليه و سلم بشيء قال ما خصنا بشيء مل يعم به الناس كافة إال ما كان يف قراب سيفي هذا قال فأخرج 
صحيفة فإذا فيها لعن اهللا من ذبح لغري اهللا ولعن اهللا من سرق منار األرض ولعن اهللا من لعن والديه ولعن اهللا من 

   ٢٢ثا أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث غندر عن شعبة آوى حمد



  باب ما جاء يف البهيمة تريد أن متوت فتذبح

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر  - ١٨٧٣٢
أن رجال ذبح شاة وهو يرى أهنا قد : مد بن زيد ثنا أبو معاوية عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان عن حم

ماتت فتحركت فسأل أبا هريرة رضي اهللا عنه له فقال كلها فسأل زيد بن ثابت فقال له ال تأكلها فإن امليتة قد 
  تتحرك 

عن  أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك - ١٨٧٣٣
سأل أبا هريرة رضي اهللا عنه عن شاة ذحبت فتحرك بعضها فأمره أن : حيىي بن سعيد عن أيب مرة موىل عقيل أنه 

يأكلها مث سأل زيد بن ثابت رضي اهللا عنه عن ذلك فقال زيد إن امليتة أظنه قال لتتحرك وهناه عن ذلك وكذلك 
  مرفوع عن زيد  رواه سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد وقد روي فيه حديث

كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن بالويه ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ثنا أيب ثنا حممد بن  - ١٨٧٣٤
جعفر ثنا شعبة قال مسعت حاضر بن مهاجر أبا عيسى الباهلي قال مسعت سليمان بن يسار حيدث عن زيد بن ثابت 

  ة فذكوها مبروة فرخص النيب صلى اهللا عليه و سلم بأكلها أن ذئبا نيب يف شا: رضي اهللا عنه 

وكما أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا سهل بن عمار ثنا حممد بن عمر  - ١٨٧٣٥
سئل رسول اهللا : الواقدي ثنا ربيعة بن عثمان عن زيد بن أيب عتاب عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال 

  صلى اهللا عليه و سلم عن شاة نيب فيها الذئب فأدركت وهبا حياة فذكيت فأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بأكلها 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا يعقوب عن زيد بن  - ١٨٧٣٦
يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد فأخذها املوت فلم أنه كان : أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بين حارثة 

جيد شيئا ينحرها به فأخذ وتدا فوجأ به يف لبتها حىت أهريق دمها مث جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربه 
  بذلك فامره بأكلها 

بن جعفر بن حدثنا اإلمام أبو الطيب سهل بن حممد بن سليمان رمحه اهللا إمالء أنبأ أبو عمرو حممد  - ١٨٧٣٧
حممد بن مطر العدل ثنا حممد بن عثمان بن أيب سويد البصري ثنا عبد اهللا بن رجاء أنبأ إسرائيل عن أيب إسحاق عن 

كانت لنا شاة أرادت أن متوت فذحبناها فقسمناها فجاء النيب : عمرو بن شرحبيل عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
لت شاتكم قالت أرادت أن متوت فذحبناها فقسمناها ومل يبق عندنا منها صلى اهللا عليه و سلم فقال يا عائشة ما فع

إال كتف قال الشاة كلها لكم إال الكتف ويذكر عن الزهري عن بن املسيب أنه كان يقول الذكاة حبق العني تطرف 
   ٢٣والذنب يتحرك والرجل ترتكض ومبعناه قال عبيد بن عمري وطاوس وقتادة 

  رباب احليتان وميتة البح

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا حممد بن أيوب أنبأ علي بن املديين ثنا  - ١٨٧٣٨
بعثنا رسول اهللا : سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار قال مسعت جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه يقول 



و عبيدة بن اجلراح نرصد عري قريش فأقمنا بالساحل وقال سفيان صلى اهللا عليه و سلم يف ثالمثائة راكب أمرينا أب
مرة أخرى فأتينا الساحل فأقمنا به نصف شهر فأصابنا جوع شديد حىت أكلنا اخلبط قال فسمي ذلك اجليش جيش 

نا قال اخلبط قال فألقى لنا البحر دابة يقال هلا العنرب فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه حىت ثابت إلينا أجسام
فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضالعه فنصبه وعمد إىل أطول رجل معه قال سفيان مرة أخرى وأخذ أبو عبيدة ضلعا 

من أضالعه فنصبه وأخذ رجال وبعريا فمر من حتته قال جابر وكان رجل من القوم حنر ثالث جزائر مث حنر جزائر مث 
يف الصحيح عن علي بن املديين ورواه مسلم عن عبد اجلبار بن حنر ثالث جزائر مث إن أبا عبيدة هناه رواه البخاري 

العالء عن سفيان ورواه احلميدي عن سفيان فلم يذكر الساحل وقال وأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضالعه فنصبه مث 
ليه و نظر أطول رجل وأعظم مجل يف اجليش فأمره أن يركب اجلمل مث مير حتته ففعل فمر حتته فأتينا النيب صلى اهللا ع

  سلم فأخربناه فقال هل معكم منه شيء قلنا ال 

  فذكره : أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان  - ١٨٧٣٩

 عن بن أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد ثنا مسدد ثنا حيىي - ١٨٧٤٠
غزونا جيش اخلبط وأمرينا أبو عبيدة : جريج أخربين عمرو بن دينار أنه مسع جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه يقول 

بن اجلراح فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا مل ير مثله يقال له العنرب فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة 
اكب حتته قال بن جريج وأخربين أبو الزبري أنه مسع جابرا رضي اهللا عنه يقول رضي اهللا عنه عظما من عظامه فمر الر

فقال أبو عبيدة كلوا فلما قدمنا ذكرنا ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال كلوا رزقا أخرجه اهللا أطعمونا إن 
  ذا كان معكم فاتاه بعضهم فأكله رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد مع زيادة أيب الزبري هك

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل القاضي ثنا أمحد بن  - ١٨٧٤١
عبد اهللا بن يونس ثنا زهري ثنا أبو الزبري عن جابر ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا أبو عبد 

بعثنا رسول : نبأ أبو خيثمة عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال اهللا حممد بن نصر ثنا حيىي بن حيىي أ
اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأمر علينا أبا عبيدة بن اجلراح نتلقى عريا لقريش وزودنا جرابا من متر مل جيد لنا غريه 

ما ميص الصيب مث نشرب عليها من املاء فكان أبو عبيدة يعطينا مترة مترة فقلنا كيف كنتم تصنعون هبا قال منصها ك
فيكفينا يومنا إىل الليل وكنا نضرب اخلبط بعصينا مث نبله باملاء فنأكله فأصبنا على ساحل البحر مثل الكثيب 

الضخم دابة تدعى العنرب فقال أبو عبيدة ميتة مث قال ال بل حنن رسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف سبيل اهللا 
 فكلوا فاكلنا منه شهرا وحنن ثالمثائة حىت مسنا ولقد كنا نغترف من وقب عينيه بالقالل الدهن ونقطع وقد اضطررمت

منه الفدر كالثور ولقد أخذ أبو عبيدة منا ثالثة عشر رجال فأقامهم يف وقب عينيه وأخذ ضلعا من أضالعه فأقامها 
نا املدينة أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث رحل أعظم بعري فمر حتتها وتزودنا من حلمه وشائق فلما قدم

فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه اهللا لكم فهل معكم من حلمه شيء فتطعمونا فأرسلنا إىل رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم منه فاكل منه لفظ حديث حيىي بن حيىي ويف رواية أمحد بن يونس قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع 

لى ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا دابة العنرب وقال لقد رأيتنا نغترف من عينه بالقالل الدهن لنا ع
ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور وقال فأقعدهم يف عينيه وقال يف آخره فأرسلنا إىل رسول اهللا صلى اهللا 

   وأمحد بن يونس عليه و سلم فأكل رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي



أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب اخلوارزمي احلافظ ببغداد أنبأ أبو العباس حممد بن أمحد  - ١٨٧٤٢
النيسابوري ثنا احلسن بن علي هو بن زياد السري ثنا بن أيب أويس حدثين مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن 

 صلى اهللا عليه و سلم بعثا قبل الساحل وأمر أبا عبيدة بن اجلراح قال بعث رسول اهللا: عبد اهللا رضي اهللا عنه أنه 
وهم ثالمثائة قال جابر وأنا فيهم فخرجنا حىت إذا كنا ببعض الطريق فين الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك اجليش 

وم إال مترة فقلت فجمع فكان مزودي متر قال فكان يقوتنا كل يوم يعين قليال قليال حىت فين فلم يكن يصيبنا كل ي
ما تغين مترة فقال لقد وجدنا فقدها حني فنيت مث انتهينا إىل البحر فإذا حبوت مثل الظرب فأكل منه ذلك اجليش 
مثان عشرة ليلة مث أمر أبو عبيدة بضلعني من أضالعه فنصبا مث أمر براحلة فرحلت مث مرت حتتها ومل يصبها رواه 

  يب أويس وأخرجه مسلم من وجه آخر عن مالك البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أ

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو جعفر  - ١٨٧٤٣
حممد بن عبد احلميد احلارثي ثنا أبو أسامة عن الوليد يعين بن كثري قال مسعت وهب بن كيسان يقول مسعت جابر 

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سرية أنا فيهم إىل سيف البحر فأزملنا الزاد : رضي اهللا عنه يقول  بن عبد اهللا
حىت محيناها مع كل إنسان فجعلناه واحدا حىت كان يعطي كل إنسان قدر ما يصيبه حىت ما كان يصيب إنسانا إال 

مترة قال يا بن أخي قد وجدنا فقدها حني فنيت قال مترة كل يوم فقال رجل جلابر يا أبا عبد اهللا وما تغين عن رجل 
جابر فبينا حنن على ذلك إذ رأينا سوادا فلما غشينا إذا دابة من البحر قد خرجت من البحر فأناخ عليها العسكر 

  مثان عشر ليلة فيأكلون منها ما شاؤوا حىت أربعوا رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب عن أيب أسامة 

ا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا حيىي بن إبراهيم قالوا ثنا أبو العباس أخربن - ١٨٧٤٤
حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن 

الدار أخربه أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه سعيد بن سلمة موىل األزرق أن املغرية بن أيب بردة وهو من بين عبد 
سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إنا نركب البحر وحنمل معنا القليل من املاء : يقول 

  فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هو الطهور ماؤه احلل ميتته 

حدثنا أبو عبد الرمحن السلمي إمالء ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حيىي بن حممد بن حيىي  - ١٨٧٤٥
ثنا أمحد بن حنبل ثنا أبو القاسم بن أيب الزناد حدثين إسحاق بن حازم عن بن مقسم يعين عبيد اهللا عن جابر بن عبد 

  سئل عن البحر فقال هو الطهور ماؤه احلل ميتته أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : اهللا رضي اهللا عنه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  - ١٨٧٤٦
منقذ حدثين إدريس بن حيىي حدثين املفضل بن املختار عن عبيد اهللا بن موهب عن عصمة بن مالك اخلطمي عن 

إن اهللا ذكى لكم صيد البحر هذا إسناد غري قوي : اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  حذيفة رضي
  وقد روي عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه 

أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا إبراهيم بن حممد املعمري ثنا عباد بن  - ١٨٧٤٧
ن بن أيب بشري عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال مسعت أبا بكر رضي اهللا عنه يقول يعقوب ثنا شريك ع



إن اهللا ذبح لكم ما يف البحر فكلوه كله فإنه ذكي وروى محاد بن سلمة عن عمرو بن دينار قال مسعت شيخا : 
  من شيء إال قد ذكاه اهللا لكم يكين أبا عبد الرمحن قال مسعت أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه يقول ما يف البحر 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا  - ١٨٧٤٨
أن أبا بكر رضي اهللا عنه سئل عن ميتة البحر : بن منري عن عبيد اهللا بن عمر عن عمرو بن دينار عن أيب الطفيل 

ل ميتته وروي عن عمرو بن دينار وأيب الزبري مسعا شرحيا رجال أدرك النيب صلى اهللا عليه فقال هو الطهور ماؤه احل
و سلم قال كل شيء يف البحر مذبوح وروى ذلك عن أيب الزبري عن شريح مرفوعا وروى عن جابر وعبد اهللا بن 

   ٢٤سرجس مرفوعا ويف بعض ما ذكرنا إسناده كفاية وباهللا التوفيق 

  ه يهودي أو نصراين أو جموسي أو وثينباب السمك يصطاد

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٨٧٤٩
: إبراهيم بن مرزوق ثنا روح بن أسلم ثنا زائدة عن مساك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

  ا صيد منه صاده يهودي أو نصراين أو جموسي قال وطعامه ما ألقى كل ما ألقى البحر وم

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أمحد بن إسحاق بن شيبان بن البغدادي اهلروي أنبأ معاذ بن جندة ثنا  - ١٨٧٥٠
 كل السمك وال: بشر بن آدم أنبأ أبو األحوص عن مساك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

   ٢٥يضرك من صاده من الناس 

  باب ما لفظ البحر وطفا من ميتة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن وأبو عبد الرمحن  - ١٨٧٥١
بن حممد السلمي قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين عمر 

غزونا فجعنا حىت ان اجليش يقتسم التمرة والتمرتني فبينا : أن نافعا حدثه أن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال 
حنن على شط البحر إذ رمى حبوت ميت فاقتطع الناس منه ما شاؤوا من حلمه أو شحمه وهو مثل الظرب فبلغين أن 

  يه و سلم أخربوه فقال هلم أمعكم منه شيء الناس ملا قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن شيبان الرملي ثنا سفيان ثنا  - ١٨٧٥٢
بعثنا النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ثالمثائة راكب وأمرينا أبو : عمرو مسع جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه يقول 

بن اجلراح يطلب عري قريش فأقمنا على الساحل حىت فين زادنا فاكلنا اخلبط مث إن البحر ألقى لنا دابة يقال عبيدة 
هلا العنرب فأكلنا منه نصف شهر حىت صلحت أجسامنا وأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضالعه فنصبه ونظر إىل أطول 

ر ثالث جزائر مث ثالثا مث هناه أبو عبيدة وكان بعري يف اجليش وأطول رجل فحمله عليه فجاز حتته وقد كان رجل حن
  يرويه قيس بن سعد أخرجاه يف الصحيح كما مضى 

أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ حدثين أبو بكر النيسابوري ثنا  - ١٨٧٥٣
سابوري حدثين يوسف بن سعيد ثنا أبو عبد الرمحن بن بشر ثنا عبد الرمحن بن مهدي ح قال وحدثين أبو بكر الني



أشهد على أيب بكر : نعيم قاال ثنا سفيان عن عبد امللك بن أيب بشري عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 
  رضي اهللا عنه أنه قال السمكة الطافية حالل ملن أراد أكلها 

وح ثنا هارون بن إسحاق ثنا وكيع عن أخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ علي بن عمر ثنا حممد بن ن - ١٨٧٥٤
  السمكة الطافية على املاء حالل : سفيان هبذا قال 

أخربنا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف الفقيه أنبأ أبو سعيد عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب الرازي  - ١٨٧٥٥
ابر بن زيد أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا بنيسابور ثنا حممد بن أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة عن ج

  اجلراد والنون ذكي كله : عنه قال 

أخربنا أبو بكر االردستاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد اجلوهري ثنا علي بن احلسن ثنا  - ١٨٧٥٦
حليتان واجلراد ذكي ا: عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال 

  كله 

أخربنا أبو حامد أمحد بن علي احلافظ اإلسفرائيين هبا أنبأ أبو علي زاهر بن أمحد ثنا أبو بكر بن زياد  - ١٨٧٥٧
النيسابوري ثنا يزيد بن سنان ثنا عبد الصمد ثنا عبد اهللا بن مثىن عن مثامة عن أنس عن أيب أيوب رضي اهللا عنه أنه 

هط من أصحابه فوجدوا مسكة طافية على املاء فسألوه عنها فقال أطيبة هي مل تغري قالوا نعم ركب يف البحر يف ر: 
قال فكلوها وارفعوا نصييب منها وكان صائما هكذا رواه زاهر ورواه الدارقطين عن أيب بكر فقال عن مثامة بن أنس 

صح واهللا أعلم ورواه أيضا جبلة بن عطية عن أيب أيوب وهو مثامة بن عبد اهللا بن أنس فيشبه أن تكون رواية زاهر أ
  عن أيب أيوب ويذكر عن مريخ وبشر بن اخلوالين أحدمها أو كالمها أن أبا أيوب وأبا صرمة األنصاري أكال الطايف 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبا أبو أمحد بن عدي احلافظ أنبأ زكريا الساجي ثنا بندار ثنا حممد يعين بن  - ١٨٧٥٨
  ال بأس بالطايف من السمك : شعبة عن أجلح عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال جعفر ثنا 

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن  - ١٨٧٥٩
أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة وزيد بن ثابت إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكري ثنا مالك عن أيب الزناد عن 

  كانا ال يريان بأكل ما لفظ البحر بأسا : رضي اهللا عنهما أهنما 

أخربنا أبو بكر االردستاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد اجلوهري ثنا علي بن احلسن ثنا  - ١٨٧٦٠
رمى البحر بسمك كبري ميتا فأتينا أبا : ن أيب سلمة عن ثويب قال عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن أيب الزناد ع

هريرة رضي اهللا عنه فاستفتيناه فأمرنا بأكله فرغبنا عن فتيا أيب هريرة فأتينا مروان فأرسل إىل زيد بن ثابت رضي اهللا 
  عنه فسأله فقال حالل فكلوه 

نا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ث - ١٨٧٦١
قدمت البحرين فسألين أهل البحرين عما يقذف : عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

البحر من السمك فامرهتم بأكله فلما قدمت سألت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن ذلك فقال ما أمرهتم قلت 



أحل لكم صيد البحر { ه فقال لو قلت غري ذلك لعلوتك بالدرة مث قرأ عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أمرهتم بأكل
  قال صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى به } وطعامه متاعا لكم 

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن  - ١٨٧٦٢
أقبلت : الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  عبد

من البحرين حىت إذا كنت بالربذة سألين ناس من أهل العراق وهم حمرمون عن صيد وجدوه على املاء طاف 
قدمت املدينة فكأنه وقع يف قليب شك مما  فسألوين عن اشترائه وأكله فأمرهتم أن يشتروه ويأكلوه وهم حمرمون مث

أمرهتم فذكرت ذلك لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال وما أمرهتم به قال أمرهتم به أن يشتروه ويأكلوه قال لو 
  أمرهتم بغري ذلك لفعلت أي كأنه توعده 

ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ أخربناه أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار  - ١٨٧٦٣
أحل لكم صيد البحر { يف قوله : علي بن عاصم أنبأ سليمان التيمي عن أيب جملز عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

  قال صيده ما صيد وطعامه ما قذف } وطعامه متاعا لكم 

بن جندة ثنا سعيد بن وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل النضروي ثنا أمحد  - ١٨٧٦٤
صيده ما اصطيد : منصور ثنا خلف بن خليفة ثنا حصني عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

  وطعامه ما لفظ به البحر 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن  - ١٨٧٦٥
سأل عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما عما لفظ البحر فنهاه عن أكله قال نافع : الرمحن بن أيب هريرة نافع أن عبد 

مث انقلب عبد اهللا بن عمر فدعا باملصحف فقرأ أحل لكم صيد البحر وطعامه قال نافع فأرسلين عبد اهللا بن عمر إىل 
  عبد الرمحن بن أيب هريرة إنه ال بأس به فكله 

نا أبو أمحد أنبأ أبو بكر ثنا حممد ثنا بن بكري ثنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعد احلارثي موىل وأخرب - ١٨٧٦٦
سألت عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما عن احليتان يقتل بعضها بعضا أو متوت صردا : عمر بن اخلطاب أنه قال 

   ٢٦ل ذلك فقال ليس هبا بأس قال سعد مث سألت عبد اهللا بن عمرو بن العاص فقال مث

  باب من كره أكل الطايف

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن إبراهيم بن فريوز ثنا حممد بن  - ١٨٧٦٧
ما ضرب به : إمساعيل احلساين ثنا بن منري ثنا عبيد اهللا بن عمر عن أيب الزبري عن جابر رضي اهللا عنه أنه كان يقول 

ر عنه أو صيد فيه فكل وما مات فيه مث طفا فال تأكل ومبعناه رواه أيوب السختياين وبن جريج وزهري البحر أو جز
بن معاوية ومحاد بن سلمة وغريهم عن أيب الزبري عن جابر موقوفا وعبد الرزاق وعبد اهللا بن الوليد العدين وأبو 

د الزبريي فرواه عن الثوري مرفوعا وهو عاصم ومؤمل بن إمساعيل وغريهم عن سفيان الثوري وخالفهم أبو أمح
  واهم فيه 



أخربناه أبو احلسن بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد اللخمي ثنا علي بن إسحاق األصبهاين ثنا نصر بن  - ١٨٧٦٨
إذا طفا السمك : علي ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا سفيان عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

املاء فال تأكله وإذا جزر عنه البحر فكله وما كان على حافته فكله قال سليمان مل يرفع هذا احلديث عن  على
  سفيان إال أبو أمحد 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن عبده ثنا حيىي بن سليم الطائفي  - ١٨٧٦٩
ما : عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  ثنا إمساعيل بن أمية عن أيب الزبري

ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فال تأكلوه قال أبو داود روى هذا احلديث سفيان الثوري 
عن بن أيب ذئب عن وأيوب ومحاد عن أيب الزبري وقفوه على جابر قال وقد أسند هذا احلديث أيضا من وجه ضعيف 

أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الشيخ رمحه اهللا حيىي بن سليم الطائفي كثري الوهم سىيء 
احلفظ وقد رواه غريه عن إمساعيل بن أمية موقوفا ورواه أبو عيسى الترمذي من حديث بن أيب ذئب عن احلسني بن 

أيب ذئب عن أيب الزبري عن جابر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و يزيد الكويف عن حفص بن غياث عن بن 
سلم قال ما اصطدمتوه وهو حي فكلوه وما وجدمت ميتا طافيا فال تأكلوه قال أبو عيسى سألت حممدا يعين البخاري 

الزبري شيئا عن هذا احلديث فقال ليس هذا مبحفوظ ويروى عن جابر خالف هذا وال أعرف البن أيب ذئب عن أيب 
قال الشيخ رمحه اهللا وقد رواه أيضا حيىي بن أيب أنيسة عن أيب الزبري مرفوعا وحيىي بن أيب أنيسة متروك ال حيتج به 

ورواه عبد العزيز بن عبيد اهللا عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعا وعبد العزيز ضعيف ال حيتج به ورواه بقية بن 
عن جابر مرفوعا وال حيتج مبا ينفرد به بقية فكيف مبا خيالف فيه وقول اجلماعة  الوليد عن األوزاعي عن أيب الزبري

من الصحابة على خالف قول جابر مع ما روينا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال يف البحر هو الطهور ماؤه 
   ٢٧احلل ميتته وباهللا التوفيق 

  باب ما جاء يف أكل اجلراد

علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم ثنا سليمان بن حرب  أخربنا أبو احلسن - ١٨٧٧٠
ح وأخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا البسطامي أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ الفضل بن احلباب ثنا أبو الوليد 

زوت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم غ: واحلوضي قالوا ثنا شعبة عن أيب يعفور مسع بن أيب أوىف رضي اهللا عنه يقول 
سبع غزوات نأكل معه اجلراد هذا لفظ حديث البسطامي ويف رواية بن عبدان قال مسعت بن أيب أوىف رضي اهللا عنه 

سئل عن اجلراد فقال غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ست غزوات أو سبع غزوات كنا نأكله رواه 
  ليد وقال سبع غزوات أو ست البخاري يف الصحيح عن أيب الو

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا حممد بن النضر بن سلمة  - ١٨٧٧١
سألت شريكي عبد اهللا : اجلارودي ثنا حممد بن بشار بن عثمان ثنا حممد وهو بن جعفر ثنا شعبة عن أيب يعفور قال 

أنا معه عن اجلراد قال ال بأس به وقد غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سبع بن أيب أوىف رضي اهللا عنه و
  غزوات فكنا نأكله رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن بشار 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن قالوا ثنا أبو العباس  - ١٨٧٧٢
مد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين سفيان بن عيينة عن أيب يعفور عن عبد حممد بن يعقوب أنبأ حم

غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سبع غزوات أو ستا فكنا نأكل اجلراد رواه مسلم : اهللا بن أيب أوىف قال 
  يف الصحيح عن بن أيب عمر وغريه عن سفيان 

احلافظ ثنا علي بن محشاذ إمالء أنبأ حممد بن موسى بن أيب موسى ثنا حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا  - ١٨٧٧٣
الفرج موىل بين هاشم ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن الفرج البغدادي ثنا 

سئل النيب صلى اهللا عليه و :  بن الزبرقان ثنا سليمان التيمي عن أيب عثمان النهدي عن سلمان رضي اهللا عنه قال
سلم عن اجلراد فقال أكثر جنود اهللا ال آكله وال أحرمه قال أبو داود رواه املعتمر عن أبيه عن أيب عثمان عن النيب 

  صلى اهللا عليه و سلم مل يذكر سلمان قال الشيخ رمحه اهللا كذلك رواه األنصاري عن سليمان 

أنبأ إمساعيل الصفار ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا ثنا األنصاري حممد أخربنا أبو احلسني بن بشران  - ١٨٧٧٤
أكثر جنود اهللا : بن عبد اهللا حدثين سليمان التيمي عن أيب عثمان النهدي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  يف األرض اجلراد ال آكله وال أحرمه 

بن بكر ثنا أبو داود ثنا نصر بن علي وعلي بن عبد اهللا قاال ثنا أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد  - ١٨٧٧٥
زكريا بن حيىي بن عمارة عن أيب العوام اجلزار عن أيب عثمان النهدي عن سلمان رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى 

داود ورواه محاد بن  مثله وقال أكثر جند اهللا قال على امسه فائد يعين أبا العوام قال أبو: اهللا عليه و سلم سئل فقال 
سلمة عن أيب العوام عن أيب عثمان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يذكر سلمان قال الشيخ رمحه اهللا إن صح هذا 

  ففيه أيضا داللة على اإلباحة فأنه إذا مل حيرمه فقد أحله وإمنا مل يأكله تقذرا واهللا أعلم 

العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو  - ١٨٧٧٦
حلت لنا : الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أويس عن عبد  ميتتان ودمان امليتتان احلوت واجلراد والدمان أحسبه قال الكبد والطحال ورواه إمساعيل بن أيب
الرمحن وعبد اهللا وأسامة بين زيد بن أسلم عن أبيهم هكذا مرفوعا ورواه سليمان بن بالل عن زيد بن أسلم عن 

  عبد اهللا بن عمر أنه قال أحلت لنا ميتتان وهذا هو الصحيح 

با أبو العباس أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن وأبو عبد الرمحن السلمي قالوا أن - ١٨٧٧٧
حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب قال مسعت حيوة بن شريح يقول مسعت سنان بن 

سألت أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن اجلراد فقال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : عبد اهللا األنصاري يقول 
هللا عنه قفعة فيها جراد قد احتقبها وراءه فريد يده وراءه فيأخذ منها و سلم إىل خيرب ومع عمر بن اخلطاب رضي ا

فيناولنا ويأكل ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينظر قال أنس مث رجعنا إىل املدينة فكنا نؤتى به فنشتريه ونكثر 
  وجنففه فوق األجاجري فنأكل منه زمانا 



العباس أنبأ حممد أنبأ بن وهب أخربين مالك عن عبد اهللا بن  أخربنا أبو زكريا وأبو بكر قاال ثنا أبو - ١٨٧٧٨
سئل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن اجلراد فقال وددت أن عندنا قفعة : دينار عن عبد اهللا بن عمر أنه قال 

  نأكل منها 

بن احلارث أن  وأخربنا أبو زكريا وأبو بكر قاال ثنا أبو العباس أنبأ حممد أنبأ بن وهب أخربين عمرو - ١٨٧٧٩
أن وهب بن عبد اهللا املعافري حدثه أنه دخل هو وعبد اهللا بن عمر على زينب زوج رسول اهللا : اللجالج حدثه 

صلى اهللا عليه و سلم فقربت إليهم جرادا مقلوا بسمن فقالت كل يا مصري من هذا لعل الصري أحب إليك من 
بيا من األنبياء سأل اهللا حلم طري ال ذكاة له فرزقه اهللا هذا قال قلت إنا لنحب الصري فقالت كل يا مصري إن ن

احليتان واجلراد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا 
امامة الباهلي رضي أبو عتبة أمحد بن الفرج ثنا بقية ثنا منري بن يزيد القيين عن أبيه قال مسعت صدي بن عجالن أبا 

اهللا عنه يقول أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن مرمي بنت عمران سألت رهبا أن يطعمها حلما ال دم له فأطعمها 
  اجلراد فقالت اللهم أعشه بغري رضاع وتابع بينه بغري شياع قلت يا أبا الفضل ما الشياع قال الصوت 

و صادق العطار وأبو عبد الرمحن السلمي من أصله وأبو حامد أمحد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأب - ١٨٧٨٠
حممد أمريك النيسابوري وأبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن علي بن إبراهيم بن معاوية العطار قالوا ثنا أبو العباس 

كن : نه قال حممد بن يعقوب أنبأ احلسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون أنبأ أبو سعد البقال عن أنس رضي اهللا ع
  أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأكلن اجلراد ويتهادينه بينهن قال يزيد فقلت لسعيد مسعته من أنس قال نعم 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا علي بن إبراهيم  - ١٨٧٨١
بن أيب هند عن سعيد بن املسيب أن عمر وبن عمر واملقداد بن سويد  الواسطي أنبأ يزيد بن هارون أنبأ داود

أكلوا جرادا فقال عمر لو أن عندنا منه قفعة أو قفعتني قال أبو عبيد القفعة شيء شبيه : وصهيبا رضي اهللا عنهم 
اهللا  بالزنبيل ليس بالكبري يعمل من خوص وليست له عرى وقد روينا عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي رضي

  عنه أنه قال احليتان واجلراد ذكي كله 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد الصرييف قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن  - ١٨٧٨٢
سليمان ثنا بن وهب عن سليمان بن بالل عن عبد الواحد بن أيب عون عن يعقوب بن عتبة بن األخنس عن سعد 

كان يراهم يأكلون اجلراد بنيه : بنت كعب بن عجرة أن أبا سعيد اخلدري رضي اهللا عنه بن إسحاق عن زينب 
   ٢٨وأهله فال ينهاهم وال يأكل هو قالت زينب أراه كان يقذره 

  باب ما جاء يف الضفدع

نا بن أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ث - ١٨٧٨٣
سأل طبيب النيب صلى : أيب ذئب عن سعيد بن خالد بن قارظ عن سعيد بن املسيب عن عبد الرمحن بن عثمان قال 

   ٧٥اهللا عليه و سلم عن ضفدع جيعلها يف دواء فنهاه النيب صلى اهللا عليه و سلم عن قتلها 



  كتاب الضحايا

 )  

  حنربسم اهللا الرمحن الرحيم قال اهللا جل ثناؤه فصل لربك وا

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد الطرائفي ثنا عثمان بن  - ١٨٧٨٤
يف : سعيد الدارمي ثنا عبد اهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

عن احلسن وجماهد وسعيد بن جبري وعكرمة معناه وقد قيل يف تفسريه قوله واحنر قال يقول فاذبح يوم النحر وروينا 
  غري ذلك وقد مضى ذلك يف كتاب الصالة 

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري وأبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان قاال أنبأ أبو بكر حممد  - ١٨٧٨٥
آدم بن أيب إياس ثنا شعبة ثنا عبد العزيز بن صهيب بن أمحد بن حممويه العسكري ثنا جعفر بن حممد القالنسي ثنا 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يضحي بكبشني قال أنس وأنا : قال مسعت أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول 
  أضحي بكبشني رواه البخاري يف الصحيح عن آدم 

بن يوسف الفقيه ثنا عثمان بن سعيد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر حممد بن حممد  - ١٨٧٨٦
أن : الدارمي ثنا أبو عمر احلوضي ح قال وحدثنا حممد بن أيوب أنبأ أبو عمر احلوضي ثنا هشام عن قتادة عن أنس 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضحى بكبشني أقرنني أملحني يسمي ويكرب ويضع رجله على صفاحهما ويذحبهما 
  صحيح عن أيب عمر احلوضي خمتصرا بيده رواه البخاري يف ال

وأخربنا أبو علي الروذباري وعلي بن أمحد بن عبدان قاال أنبأ حممد بن أمحد بن حممويه ثنا جعفر بن  - ١٨٧٨٧
ضحى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حممد ثنا آدم ثنا شعبة ثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال 

عا قدمه على صفاحيهما يسمي ويكرب فذحبهما يعين بيده رواه البخاري يف الصحيح عن بكبشني أملحني أقرنني واض
  آدم وأخرجه مسلم من وجهني آخرين عن شعبة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن يونس الضيب ثنا أبو عامر  - ١٨٧٨٨
هللا بن حممد بن عقيل بن أيب طالب عن علي بن احلسني لكل أمة جعلنا العقدي ثنا زهري بن حممد العنربي عن عبد ا

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا ضحى : منسكا هم ناسكوه قال ذبح هم ذاحبوه حدثين أبو رافع 
أميت  اشترى كبشني مسينني أملحني أقرنني فإذا خطب وصلى ذبح أحد الكبشني بنفسه باملدية مث يقول اللهم هذا عن

مجيعا من شهد لك بالتوحيد وشهد يل بالبالغ مث أتى باآلخر فذحبه مث قال اللهم هذا عن حممد وآل حممد مث 
يطعمهما املساكني ويأكل هو وأهله منهما فمكثنا سنني قد كفانا اهللا الغرم واملؤنة ليس أحد من بين هاشم يضحي 

يع عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن علي بن احلسني عن أيب ومبعناه رواه عبيد اهللا بن عمرو الرقي وقيس بن الرب
  رافع عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا عثمان بن  - ١٨٧٨٩
بينا حنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم :  عمر بن فارس أنبأ بن عون أنبأنا أبو رملة أنبأنا خمنف بن سليم قال

وقوف بعرفة فقال إن على كل أهل بيت يف كل عام أضحاة وعترية هل تدري ما العترية قال فال أدري ما ردوا قال 
  هي اليت يقول هلا الناس الرجبية 

سف بن يعقوب القاضي أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يو - ١٨٧٩٠
ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن هشام عن حفصة عن امرأة من آل األشعث عن عجوز هلم قالت أخربنا 

على كل أهل بيت من املسلمني ضحية : وفدنا وفد غامد حيث قدموا من عند النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
  وعترية 

ظ أنبأ احلسن بن يعقوب العدل ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا زيد بن احلباب عن أخربنا أبو عبد اهللا احلاف - ١٨٧٩١
عبد اهللا بن عياش املصري عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ن سعيد العطار من وجد سعة ألن يضحي فلم يضح فال حيضر مصالنا وكذلك رواه حيوة بن شريح وحيىي ب: سلم 
عن عبد اهللا بن عياش القتباين بلغين عن أيب عيسى الترمذي انه قال الصحيح عن أيب هريرة موقوف قال ورواه 

جعفر بن ربيعة وغريه عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة موقوفا وحديث زيد بن احلباب غري حمفوظ قال الشيخ 
عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه موقوفا وبن وهب عن عبد اهللا رمحه اهللا كذلك رواه عبيد اهللا بن أيب جعفر 

  بن عياش عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه موقوفا 

ورواه بن وهب أيضا عن عبد اهللا بن عياش عن عيسى بن عبد الرمحن بن فروة األنصاري عن بن  - ١٨٧٩٢
من وجد سعة فلم يضح فال يقربنا يف مسجدنا : نه قال شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أ

موقوف أخربناه أبو بكر بن احلارث أنبا علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أمحد بن عبد الرمحن بن 
  وهب حدثين عمي ثنا عبد اهللا بن عياش فذكره 

د اهللا حممد بن حممد بن عبد اهللا اجلرجاين أنبأ حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو عب - ١٨٧٩٣
عبد اهللا بن حممد أظنه البغوي ثنا داود بن رشيد ثنا حممد بن ربيعة ثنا إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن 

ما أنفقت الورق يف شيء أفضل : طاوس عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  يف يوم عيد تفرد به حممد بن ربيعة عن إبراهيم اخلوزي وليسا بالقويني  من حنرية

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٨٧٩٤
ثىن سليمان بن يزيد عن إسحاق الصغاين ثنا املسييب يعين حممد بن إسحاق املدين حدثين عبد اهللا بن نافع عن أيب امل

ما عمل آدمي من : هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
عمل يوم النحر أحب إىل اهللا من إهراق دم وإنه ليأيت يوم القيامة يف قرنه بقروهنا وأشعارها وأظالفها وإن الدم ليقع 

 األرض فطيبوا هبا نفسا قال البخاري فيما حكى أبو عيسى عنه هو حديث مرسل مل من اهللا مبكان قبل أن يقع يف
يسمع أبو املثىن من هشام بن عروة قال الشيخ أمحد رواه بن خزمية عن يونس بن عبد األعلى عن بن وهب عن أيب 

ا وعن عمه موسى بن املثىن عن إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنه



عقبة هكذا بالشك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إىل اهللا من 
  إهراقه دم مث ذكره 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا هشام بن علي السريايف ثنا هدبة بن  - ١٨٧٩٥
ني عن عائذ اهللا عن أيب داود عن زيد بن أرقم رضي اهللا عنه أن هم قالوا لرسول اهللا صلى خالد ثنا سالم بن مسك

ما هذه األضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السالم قالوا ما لنا فيها من األجر قال بكل قطرة : اهللا عليه و سلم 
  حسنة 

اهللا البزاز ببغداد ثنا حممد بن سلمة الواسطي ثنا  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن عبد - ١٨٧٩٦
يزيد بن هارون أنبأ سالم بن مسكني عن عائذ اهللا بن عبد اهللا اجملاشعي عن أيب داود السبيعي عن زيد بن أرقم رضي 

ها قال بكل يا رسول اهللا ما هذه األضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السالم قال قلنا فما لنا في: اهللا عنه قال قلنا 
  شعرة حسنة قال قلنا يا رسول اهللا فالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي قال مسعت بن محاد يقول قال البخاري عائذ اهللا اجملاشعي  - ١٨٧٩٧
عرف بعائذ اهللا وليس يرويه عنه عن أيب داود روى عنه سالم بن مسكني ال يصح حديثه قال أبو أمحد هذا احلديث ي

  : غري سالم بن مسكني وأبو داود مل يسم هو نفيع بن احلارث 

أخربنا أبو بكر أمحد بن إبراهيم بن حممود األصبهاين قدم علينا أنبأ أبو حفص عمر بن أمحد بن شاهني  - ١٨٧٩٨
مسروق الكندي ثنا املسيب بن شريك عن ببغداد أنبأ حممد بن حممد بن سليمان الباغندي ثنا علي بن سعيد يعين بن 

عبيد املكتب ح وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث األصبهاين قاال أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا 
حممد بن يوسف بن سليمان اخلالل ثنا اهليثم بن سهل ثنا املسيب بن شريك ثنا عبيد املكتب عن عامر عن مسروق 

نسخ األضحى كل ذبح وصوم رمضان كل : عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن علي رضي اهللا 
صوم والغسل من اجلنابة كل غسل والزكاة كل صدقة قال علي خالفه املسيب بن واضح عن املسيب بن شريك 

  وكالمها ضعيف واملسيب بن شريك متروك 

احلافظ أنبأ احلسن بن سفيان ثنا املسيب بن واضح ثنا  أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي - ١٨٧٩٩
املسيب بن شريك عن عتبة بن اليقظان عن الشعيب عن مسروق عن علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى 

نسخت الزكاة كل صدقة يف القرآن ونسخ غسل اجلنابة كل غسل ونسخ صوم رمضان كل : اهللا عليه و سلم 
  بح صوم ونسخ األضحى كل ذ

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث األصبهاين قاال أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا بن  - ١٨٨٠٠
مبشر ثنا أمحد بن سنان ثنا يعقوب بن حممد الزهري ثنا رفاعة بن هدير حدثين أيب عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

مقضي قال علي هذا إسناد ضعيف وهدير هو بن عبد  يا رسول اهللا أستدين وأضحي قال نعم فإنه دين: قلت 
   ١الرمحن بن رافع بن خديج ومل يسمع من عائشة رضي اهللا عنها ومل يدركها 



  باب األضحية سنة حنب لزومها ونكره تركها

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري ثنا جعفر  - ١٨٨٠١
حممد القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة ثنا األسود بن قيس قال مسعت جندب بن سفيان البجلي رضي اهللا  بن

شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم النحر يقول من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكاهنا ومن مل : عنه يقول 
  ن وجهني آخرين عن شعبة يذبح فليذبح رواه البخاري يف الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم م

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى بن إبراهيم ثنا حممد بن عمرو بن النضر احلرشي ثنا حيىي  - ١٨٨٠٢
ذبح قبل أن : بن حيىي ثنا هشيم عن داود عن الشعيب عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه أن خاله أبا بردة بن نيار 

و سلم فقال يا رسول اهللا إن هذا يوم اللحم فيه مكروه وإين عجلت نسيكيت ألطعم أهلي يذبح النيب صلى اهللا عليه 
وجرياين وأهل داري فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعد نسكا فقال يا رسول اهللا إن عندي عناقا هلي خري 

ح عن حيىي بن حيىي من شايت حلم فقال هي خري نسيكتك وال جتزي جذعة عن أحد بعدك رواه مسلم يف الصحي
  واستشهد به البخاري 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه أخربين أبو املثىن أن مسددا  - ١٨٨٠٣
حدثهم قال ثنا إمساعيل أنبأ أيوب عن حممد بن سريين عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

من كان ذبح قبل الصالة فليعد فقام رجل فقال يا رسول اهللا هذا يوم يشتهى فيه اللحم : وم النحر و سلم قال ي
وذكر هنة من جريانه كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صدقه وعندي جذعة أحب إيل من شايت حلم قال 

  فرخص له قال فال أدري أبلغت الرخصة من سواه أم ال 

: هللا أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر أنبأ أبو يعلى ثنا زهري بن حرب ثنا بن علية فذكره أخربنا أبو عبد ا - ١٨٨٠٤
بإسناده مثله زاد مث انكفأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل كبشني فذحبهما فقام الناس إىل غنيمة فتوزعوها أو 

لية بطوله وعن مسدد خمتصرا قال جتزعوها رواه البخاري يف الصحيح عن صدقة بن الفضل عن إمساعيل بن ع
  ورواه مسلم عن زهري بن حرب 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن  - ١٨٨٠٥
هللا ذبح ضحيته قبل ان يغدو يوم األضحى وأنه ذكر لرسول ا: حيىي بن سعيد عن عباد بن متيم أن عومير بن أشقر 

صلى اهللا عليه و سلم ذلك فأمره أن يعود لضحية أخرى وبإسناده قال ثنا مالك عن حيىي بن سعيد عن بشري بن 
يسار أن أبا بردة بن نيار رضي اهللا عنه ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم األضحى 

حية أخرى فقال أبو بردة ال أجد إال جذعا فقال رسول فزعم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمره أن يعود لض
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإن مل جتد إال جذعا فاذبح ذكر الشافعي رمحه اهللا هذين احلديثني عن مالك رمحه اهللا 

قال  :مث قال ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبا الربيع بن سليمان قال  - ١٨٨٠٦
الشافعي رمحه اهللا فاحتمل أن يكون إمنا أمره أن يعود لضحية أن الضحية واجبة واحتمل أمره أن يكون أمره أن 

يعود إن أراد أن يضحي ألن الضحية قبل الوقت ليست بضحية جتزيه فيكون من عداد من ضحى فوجدنا الداللة 



ال حيل تركها وهي سنة حنب لزومها ونكره تركها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن الضحية ليست بواجبة 
ال على إجياهبا فإن قيل فأين السنة اليت دلت على أن ليست بواجبة قيل أخربنا سفيان عن عبد الرمحن بن محيد عن 

سعيد بن املسيب عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا دخل العشر فأراد 
يضحي فال ميس من شعره وال من بشره شيئا قال الشافعي رمحه اهللا ويف هذا احلديث داللة على أن أحدكم أن 

الضحية ليست بواجبة لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأراد أحدكم أن يضحي ولو كانت الضحية واجبة 
اء بن عازب رضي اهللا عنه أشبه أن يقول فال ميس من شعره حىت يضحي قال الشيخ ويف احلديث الثابت عن الرب

قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم النحر فقال إن أول ما نبدأ به يف يومنا هذا أن نصلي مث نرجع 
  فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا وذلك مذكور يف باب وقت األضحية 

ا أبو بكر النيسابوري ثنا يونس بن عبد أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثن - ١٨٨٠٧
األعلى ثنا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث وعبد اهللا بن عياش وسعيد بن أيب أيوب أن عياش بن عباس حدثهم 
عن عيسى بن هالل الصديف حدثهم عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أن رجال أتى النيب صلى اهللا 

أمرت بيوم األضحى عيدا جعله اهللا هلذه األمة فقال الرجل : ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليه و سلم فقال له رس
فإن مل أجد إال منيحة أيب أو شاة أيب وأهلي ومنيحتهم أذحبها قال ال ولكن قلم أظفارك وقص شاربك واحلق عانتك 

  فذلك متام أضحيتك عند اهللا عز و جل 

ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن  وأنبأين أبو عبد اهللا إجازة - ١٨٨٠٨
  بإسناده مثله : وهب فذكره 

أخربنا أبو علي الروذباري وأبو احلسني بن بشران قاال أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن  - ١٨٨٠٩
ي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نصر ثنا أبو بدر ثنا أبو جناب الكليب عن عكرمة عن بن عباس رض

  ثالث هن علي فرائض ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى : قال 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام ثنا بن بنت السدي ح وأخربنا أبو  - ١٨٨١٠
نا أبو يعلى ثنا إمساعيل بن موسى وهو بن بنت السدي ثنا شريك بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان ث

كتب علي النحر ومل يكتب عليكم زاد األصبهاين : عن مساك عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما رفعه قال 
  يف روايته وأمرت بصالة الضحى ومل تؤمروا هبا كذا قاال عن مساك 

و أمحد بن عدي احلافظ ثنا بن ناجية ثنا إمساعيل السدي ثنا شريك عن وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أب - ١٨٨١١
كتب علي النحر ومل يكتب عليكم وأمرت بصالة : جابر عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما رفعه قال 

الضحى ومل تؤمروا هبا ورواه احلسن بن صاحل وقيس بن الربيع عن جابر هو بن يزيد اجلعفي عن عكرمة عن بن 
  س رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم واهللا أعلم عبا

واحتج بعض أصحابنا مبا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد  - ١٨٨١٢
املطلب عن  اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين حيىي بن عبد اهللا بن سامل ويعقوب بن عبد الرمحن عن عمرو موىل



أن رسول اهللا : املطلب بن عبد اهللا وعن رجل من بين سلمة أهنما حدثاه أن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أخربمها 
صلى اهللا عليه و سلم صلى للناس يوم النحر فلما فرغ من خطبته وصالته دعا بكبش فذحبه هو بنفسه وقال بسم 

أميت وروي ذلك عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة وأنس بن مالك  اهللا واهللا أكرب اللهم عين وعمن مل يضح من
رضي اهللا عنهم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مبعناه قال الشافعي رمحه اهللا وبلغنا أن أبا بكر الصديق وعمر رضي 

  اهللا عنهما كانا ال يضحيان كراهية أن يقتدى هبما فيظن من رآمها أهنا واجبة 

احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا بن أيب مرمي ثنا  أخربناه أبو - ١٨٨١٣
أدركت أبا بكر أو رأيت أبا : الفريايب ثنا سفيان عن أبيه ومطرف وإمساعيل عن الشعيب عن أيب سرحية الغفاري قال 

ى هبما أبو سرحية الغفاري هو حذيفة بكر وعمر رضي اهللا عنهما كانا ال يضحيان يف بعض حديثهم كراهية أن يقتد
  بن أسيد صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربناه أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر احلفار ببغداد أنبأ أبو عبد اهللا احلسني بن حيىي بن عياش  - ١٨٨١٤
مطرف عن عامر عن حذيفة بن القطان ثنا أبو األشعث ثنا املعتمر بن سليمان قال مسعت إمساعيل بن أيب خالد عن 

لقد رأيت أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما وما يضحيان عن أهلهما خشية أن يسنت هبما فلما جئت : أسيد قال 
  بلدكم هذا محلين أهلي على اجلفاء بعد ما علمت السنة كذا قاله معتمر بن سليمان عن عامر وأخطأ فيه 

قرأت عليه أنبأ أبو إسحاق البزاري ثنا أبو احلسني الغازي ثنا  أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي فيما - ١٨٨١٥
عمرو بن علي قال قلت ليحىي بن سعيد إن معتمرا حدثنا قال ثنا إمساعيل ثنا مطرف عن الشعيب عن أيب سرحية 

حيىي فذكره يريد : فقال هذا مثل حديثه عن الشعيب عن عمرو اجلملي يريد عمرو بن مرة حدثنا إمساعيل أنبأ عامر 
  أنه أخطأ يف هذا كما أخطأ يف ذلك ورواية سفيان الثوري تؤكد قول حيىي قال الشافعي وعن بن عباس 

فذكر معىن ما أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا حممد بن عمرو  - ١٨٨١٦
كان إذا حضر األضحى : رضي اهللا عنهما  أخربنا القعنيب ثنا سلمة بن خبت عن عكرمة موىل بن عباس عن بن عباس

  أعطى موىل له درمهني فقال اشتر هبما حلما وأخرب الناس أنه أضحى بن عباس 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبا أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا بن أيب مرمي ثنا حممد بن يوسف  - ١٨٨١٧
إين ألدع األضحى وإين : مسعود األنصاري رضي اهللا عنه قال  الفريايب ثنا سفيان عن األعمش عن أيب وائل عن أيب

  ملوسر خمافة أن يرى جرياين أنه حتم علي 

وأخربنا بن بشران أنبأ أبو احلسن املصري ثنا بن أيب مرمي ثنا الفريايب عن سفيان عن منصور وواصل  - ١٨٨١٨
أن أدع األضحية وإين ملن أيسركم خمافة أن  لقد مهمت: عن أيب وائل عن أيب مسعود عقبة بن عمرو األنصاري قال 

  حتسب النفس أهنا عليها حتم واجب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا  - ١٨٨١٩
ضي اهللا عنهما شهدت بن عمر ر: شعبة عن عقيل بن طلحة عن أيب اخلصيب رجل من بين قيس بن ثعلبة قال 



وسأله رجل عن شيء من أمر األضحى فقال أكره أو اجتنب شك وهب العور البني عورها والعرجاء البني عرجها 
واملريضة البني مرضها واملهزولة البني هزاهلا مث قال له بن عمر لعلك حتسب حتما قلت ال ولكنه أجر وخري وسنة 

ل يف الضحايا هذا أو تكون واجبة فهي على كل أحد صغري وكبري ال قال نعم قال الشافعي رمحه اهللا وال يعدو القو
   ٢جيزئ غري شاة عن كل واحد 

  باب سنة ملن أراد أن يضحي أن ال يأخذ من شعره وال من ظفره إذا أهل هالل

د أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي ثنا القاضي أبو حمم - ١٨٨٢٠ذي احلجة حىت يضحي 
حيىي بن منصور ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان عن عبد الرمحن بن محيد بن عبد الرمحن أنه مسع 

إذا دخل العشر : سعيد بن املسيب حيدث عن أم سلمة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
قيل لسفيان فإن بعضهم ال يرفعه قال لكين أرفعه رواه  وأراد أحدكم أن يضحي فال ميس من شعره وال بشره شيئا

  مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن كامل بن خلف بن شجرة القاضي ببغداد وأبو أمحد  - ١٨٨٢١
أيب إسحاق ثنا أبو حممد عبد اهللا بن  بكر بن حممد بن محدان مبرو قاال ثنا أبو قالبة الرقاشي ح وأخربنا أبو زكريا بن

إسحاق اخلرساين ثنا عبد امللك بن حممد يعين الرقاشي ثنا حيىي بن كثري ثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن 
إذا دخل : مسلم عن سعيد بن املسيب عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره رواه مسلم يف الصحيح عن حجاج بن يوسف عن العشر فأراد أحدكم أن 
حيىي بن كثري العنربي وأخرجه أيضا من حديث غندر عن شعبة إال أنه قال عمر أو عمرو بن مسلم ورواه بن وهب 

ا على أم سلمة ورواه حممد بن عمرو بن علقم ة الليثي وعثمان بن عمر وغريمها عن مالك عن عمر بن مسلم موقوف
  وسعيد بن أيب هالل عن عمر بن مسلم اجلندعي مرفوعا 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ  - ١٨٨٢٢
ضحى فاطلى كنا يف احلمام قبل األ: النضر بن مشيل أنبأ حممد بن عمرو ثنا عمر بن مسلم بن عمارة بن أكيمة قال 

فيه أناس فقال بعضهم بعض أهل احلمام إن سعيد بن املسيب يكره هذا وينهى عنه فلقيت سعيد بن املسيب 
فذكرت ذلك له فقال يا بن أخي هذا حديث قد نسي وترك حدثتين أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم عن 

ن يذحبه فإذا أهل هالل ذي احلجة فال ميس من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من كان عنده ذبح يريد أ
شعره وال ظفره شيئا حىت يضحي أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث معاذ بن معاذ وأيب أسامة عن حممد بن 

  عمرو قال معاذ عمر وقال أبو أسامة عمرو وساق أبو أسامة القصة بطوهلا 

قال الشافعي : بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد  - ١٨٨٢٣
فإن قال قائل ما دل على أنه اختيار ال واجب يعين األخذ من الشعر والظفر قيل له روى مالك عن عبد اهللا بن أيب 

بكر عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت أنا فتلت قالئد هدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيدي مث 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيده مث بعث هبا مع أيب فلم حيرم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيء قلدها 



أحل اهللا له حىت حنر اهلدي قال الشافعي رمحه اهللا ويف هذه داللة على ما وصفت وعلى أن املرء ال حيرم بالبعثة هبديه 
  يقول البعثة باهلدي أكثر من إرادة الضحية 

أخربنا باحلديث الذي احتج به أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن  - ١٨٨٢٤
أيب إسحاق قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين مالك بن 

انا فتلت قالئد هدي : ئشة رضي اهللا عنها أهنا قالت أنس عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عمرة بنت عبد الرمحن عن عا
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيدي مث قلدها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيديه مث بعث هبا مع أيب بكر رضي 

صحيح اهللا عنه مث مل حيرم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيء كان أحله اهللا له حىت حنر اهلدي أخرجاه يف ال
   ٣من حديث مالك 

  باب الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا عبد اهللا بن وهب  - ١٨٨٢٥
أن رسول اهللا صلى : أخربين حيوة حدثين أبو صخر عن بن قسيط عن عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها 

 عليه و سلم أمر بكبش أقرن يطأ يف سواد وينظر يف سواد ويربك يف سواد فايت به ليضحي به فقال يا عائشة اهللا
هلمي املدية مث قال اشحذيها حبجر ففعلت فأخذها وأخذ الكبش وأضجعه وذحبه وقال بسم اهللا اللهم تقبل من حممد 

  هارون بن معروف عن بن وهب  وآل حممد ومن أمة حممد مث ضحى به أخرجه مسلم يف الصحيح عن

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد الطرباين ثنا بن أيب مرمي ثنا الفريايب عن سفيان عن  - ١٨٨٢٦
بن عقيل ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن أيب سلمة عن عائشة أو عن أيب هريرة رضي اهللا عنهما قال  عبد اهللا بن حممد
سلم إذا ضحى أيت بكبشني أقرنني أملحني موجوئني فيذبح أحدمها عن أمته من شهد هللا بالتوحيد وشهد له بالبالغ 

ني مسينني أقرنني أملحني موجوئني ويذبح اآلخر عن حممد وآل حممد ويف رواية الفريايب إذا ضحى اشترى كبش
فذكره ورواه محاد بن سلمة عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن عبد الرمحن بن جابر عن أبيه ورواه زهري بن حممد 

  عن عبد اهللا عن علي بن احلسني عن أيب رافع فكأنه مسعه منهما 

قوب ثنا حممد بن عبد الوهاب الفراء ثنا عارم أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يع - ١٨٨٢٧
أن النيب : بن الفضل ثنا محاد بن سلمة عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن عبد الرمحن بن جابر بن عبد اهللا عن أبيه 

صلى اهللا عليه و سلم أيت بكبشني أملحني أقرنني عظيمني موجوءين فأضجع أحدمها فقال بسم اهللا واهللا أكرب اللهم 
ا عن حممد مث أضجع اآلخر فقال بسم اهللا واهللا أكرب اللهم هذا عن حممد وأمته ممن شهد لك بالتوحيد وشهد يل هذ

  بالبالغ فذحبه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو أمحد بكر بن حممد بن محدان الصرييف مبرو ثنا أبو قالبة ثنا أبو عامر  - ١٨٨٢٨
زهري بن حممد عن بن عقيل عن علي بن احلسني عن أيب رافع موىل رسول اهللا صلى عبد امللك بن عمرو العقدي ثنا 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا ضحى اشترى كبشني مسينني أملحني أقرنني فإذا : اهللا عليه و سلم قال 



شهد لك بالتوحيد  خطب وصلى قام يف مصاله فذبح أحد الكبشني هو بنفسه باحلربة ويقول هذا عن أميت مجيعا من
وشهد يل بالبالغ مث أتى باآلخر فذحبه قال اللهم هذا عن حممد وآل حممد مث يطعمها مجيعا للمساكني ويأكل هو 

وأهله منهما فمكثنا سنني قد كفى اهللا املؤنة والغرم برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس أحد من بين هاشم 
  يضحي 

افظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احل - ١٨٨٢٩
كنت سابع سبعة مع رسول : عتبة ثنا بقية ثنا عثمان بن زفر اجلهين حدثين أبو األسد السلمي عن أبيه عن جده قال 
ا درمها فاشترينا أضحية بسبعة اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجمع كل رجل من

دراهم فقلنا يا رسول اهللا لقد أغلينا هبا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إن أفضل الضحايا أغالها وأنفسها فأمر 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال يأخذ بيد ورجال بيد ورجال برجل ورجال بقرن ورجال بقرن وذحبها السابع 

  وكربنا عليها مجيعا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو أسامة  - ١٨٨٣٠
سألين محاد بن زيد ويزيد بن هارون مبكة منذ : ثنا موسى بن أيوب النصييب كنيته أبو عمران ثنا بقية بن الوليد قال 

أربعني سنة فقلت حدثين عثمان بن زفر قال حدثين أبو األسد عشرين سنة قال بقية ومسعته قبل أن أحدثهما ب
السلمي عن أبيه عن جده قال كنت سابع سبعة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمرنا فجمع كل رجل منا 

درمها فاشترينا أضحية بسبعة دراهم وأمر أن يأخذ وذكر احلديث قال بقية قلت حلماد بن زيد من السابع قال ال 
  قلت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  أدري

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عباس  - ١٨٨٣١
بن عبد اهللا الترقفي ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا سعيد هو بن أيب أيوب حدثين أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده 

فذهبت به أمه زينب بنت محيد إىل رسول اهللا صلى : بن هشام وكان قد أدرك النيب صلى اهللا عليه و سلم عبد اهللا 
اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا بايعه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هو صغري فمسح رأسه ودعا له قال 

  صحيح عن املقرئ وكان يضحي بالشاة الواحدة عن مجيع أهله رواه البخاري يف ال

أخربنا أبو أمحد املهرجاين العدل أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا  - ١٨٨٣٢
كنا نضحي : بن بكري ثنا مالك عن عمارة بن صياد عن عطاء بن يسار أن أبا أيوب األنصاري رضي اهللا عنه قال 

  ن أهل بيته مث تباهى الناس بعد فصارت مباهاة بالشاة الواحدة فيذحبها الرجل عنه وع

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثين عيسى بن  - ١٨٨٣٣
حممد أنبأ عمرو بن الربيع بن طارق عن رشدين بن سعد عن عقيل عن بن شهاب عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه 

  عن أهل بيته بشاة  أنه كان يضحي: 



أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا بن أيب مرمي ثنا الفريايب  - ١٨٨٣٤
محلين أهلي على اجلفاء : ثنا سفيان عن بيان عن الشعيب عن أيب سرحية الغفاري حذيفة بن أسيد رضي اهللا عنه قال 

  البيت يضحون بالشاة فاآلن يبخلنا جرياننا يقولون إنه ليس عليه ضحية  بعد ما علمت من السنة كان أهل

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان البصري ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبا يعلى بن عبيد ثنا سفيان  - ١٨٨٣٥
   ٤عنكم كان أبو هريرة رضي اهللا عنه جييء بالشاة فيقول أهله وعنا فيقول و: عن خالد عن عكرمة قال 

  باب ال جيزئ اجلذع إال من الضأن وحدها وجيزي الثين من املعز واإلبل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن سلمان ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا أمحد بن يونس ثنا  - ١٨٨٣٦والبقر 
ال تذحبوا إال : عليه و سلم زهري ثنا أبو الزبري عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

  مسنة إال أن يعسر عليكم فتذحبوا جذعة من الضأن رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن يونس 

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري بطوس ثنا أبو بكر بن حممويه العسكري ثنا جعفر بن حممد  - ١٨٨٣٧
األيامي قال مسعت الشعيب حيدث عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة ثنا زبيد 

إن أول ما نبدأ به يف يومنا هذا أن نصلي مث نرجع فننحر فمن فعل ذلك : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ألنصار فقد أصاب السنة ومن حنر قبل الصالة فإمنا هو حلم قدمه ألهله ليس من النسك يف شيء فقال رجل من ا

يقال له أبو بردة بن نيار يا رسول اهللا إين قد ذحبت وعندي جذعة خري من مسنة فقال له اجعلها مكاهنا ولن تويف أو 
  لن جتزي عن أحد بعدك رواه البخاري يف الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة 

يعقوب حدثين حممد بن عبد السالم ثنا حيىي بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن - ١٨٨٣٨
ضحى خايل أبو بردة قبل الصالة : حيىي أنبأ خالد بن عبد اهللا عن مطرف عن عامر عن الرباء رضي اهللا عنه قال 

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تلك شاة حلم فقال يا رسول اهللا إن عندي جذعة من املعز فقال ضح هبا وال 
  ك رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي تصلح لغري

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا خالد فذكره بإسناده حنوه إال  - ١٨٨٣٩
يا رسول اهللا إن عندي داجن جذعة من املعز فقال اذحبها وال يصلح لغريك رواه البخاري يف : أنه قال فقال 

  د الصحيح عن مسد

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ح وأخربنا أبو عبد اهللا  - ١٨٨٤٠
احلافظ أنبأ أبو أمحد بكر بن حممد الصرييف مبرو ثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي ثنا مكي بن إبراهيم قاال ثنا هشام 

قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أضاحي بني : عقبة بن عامر قال عن حيىي بن أيب كثري عن بعجة اجلهين عن 
أصحابه فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول اهللا إنه صارت يل جذعة فقال ضح هبا لفظ حديث مكي رواه 

  البخاري يف الصحيح عن معاذ بن فضالة عن هشام وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام 



بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا قتيبة بن أخربنا أبو عمرو حممد  - ١٨٨٤١
أعطاين رسول اهللا صلى : سعيد ثنا الليث عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال 

هللا صلى اهللا عليه و سلم فقال اهللا عليه و سلم غنما أقسمها ضحايا على أصحابه فبقي منها عتود فذكرته لرسول ا
ضح هبا أنت رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة وغريه قال أبو عبيد العتود من أوالد املعز وهو ما قد شب وقوي 
قال الشيخ رمحه اهللا وهذا إذا كان من املعز فاجلذعة من املعز ال جتزي لغريه فكأهنا كانت رخصة له وقد روي ذلك 

  يف حديث الليث 

وذلك فيما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه وأبو بكر بن جعفر املزكي قاال ثنا أبو  - ١٨٨٤٢
عبد اهللا البوشنجي ثنا حيىي بن عبد اهللا بن بكري ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري مرثد بن عبد 

أعطاين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غنما أقسمها ضحايا بني  :اهللا اليزين عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال 
أصحايب فبقي عتود منها قال ضح هبا أنت وال أرخصه ألحد فيها بعد فهذه الزيادة إذا كانت حمفوظة كانت رخصة 

  له كما رخص أليب بردة بن نيار 

ي أنبأ حممد بن احلسني القطان ثنا أبو وعلى مثل هذا حيمل ما أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلو - ١٨٨٤٣
األزهر السليطي ثنا أمحد بن خالد الوهيب ثنا حممد بن إسحاق ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا 

أبو داود ثنا حممد بن صدران ثنا عبد األعلى بن عبد األعلى ثنا حممد بن إسحاق حدثين عمارة بن عبد اهللا بن 
قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف : بن املسيب عن زيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنه قال  طعمة عن سعيد

أصحابه غنما فأعطاين عتودا جذعا فقال ضح به فقلت إنه جذع من املعز أضحي به قال نعم ضح به فضحيت به 
  لفظ حديث الوهيب وليس يف رواية أيب داود من املعز 

احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا بن أيب مرمي وقد أخربنا أبو  - ١٨٨٤٤
ثنا الفريايب ثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن رجل عن سعيد بن املسيب عن رجل من جهينة أن رسول اهللا صلى اهللا 

  اجلذع من الضأن جيزئ يف األضاحي : عليه و سلم قال 

بن بشران أنبأ أبو احلسن املصري ثنا حيىي بن عثمان بن صاحل ثنا سعيد بن أيب مرمي  وأخربنا أبو احلسني - ١٨٨٤٥
ثنا بكر بن مضر ثنا عمرو بن احلارث عن بكري بن عبد اهللا عن معاذ بن عبد اهللا حدثه عن عقبة بن عامر رضي اهللا 

ع وبن وهب عن أسامة بن زيد ضحينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جبذاع من الضأن ورواه وكي: عنه قال 
  الليثي عن معاذ بن عبد اهللا بن خبيب اجلهين قال سألت سعيد بن املسيب عن اجلذع من الضأن فقال ضح به 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا الباغندي ثنا قبيصة ثنا سفيان عن عاصم بن  - ١٨٨٤٦
علينا جماشع بن مسعود صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعزت  كليب عن أبيه قال كنا يف غزاة معنا أو

  يويف اجلذع مما يويف منه الثين : الغنم فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو احلسن املصري ثنا بن أيب مرمي ثنا الفريايب ثنا سفيان عن عاصم  - ١٨٨٤٧
أهنم كانوا مع جماشع السلمي : ب عن أبيه عن رجل قال كان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بن كلي



فعزت األضاحي فقام رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  شك سفيان كذا يف هذه الرواية و سلم يقول يويف اجلذع من الضأن ما تويف الثنية أراه قال من املعز 

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن محدان اجلالب ثنا هالل بن العالء الرقي ثنا أبو  - ١٨٨٤٨
كنا يف غزاة مع رجل من بين سليم يقال له جماشع فعزت الغنم : حذيفة ثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه قال 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن اجلذع من الضأن يفي ما تفي منه الثنية  فأمر مناديا فنادى إين
  أخرجه أبو داود يف كتاب السنن من حديث عبد الرزاق عن الثوري 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا متتام ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن عاصم بن  - ١٨٨٤٩
كان رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يقال له جماشع بن مسعود السلمي عزت  كليب عن أبيه قال

إن اجلذع من الضأن يويف مما تويف منه : الغنم فأمر مناديا فنادى إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  الثنية 

نا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ث - ١٨٨٥٠
مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أهنم كانوا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم قبل األضحى بيوم أو يومني فكانوا يعطون الشاتني : من جهينة أو مزينة 
  ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلذعة جتزي مما جتزي منه الثنية بالثنية قا

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - ١٨٨٥١
كان أبوها يوم ثنا حممد بن أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد ثنا حممد بن أيب حيىي حدثتين أمي عن أم بالل أمرأة من أسلم و

ضحوا باجلذع من : احلديبية مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  الضأن فإنه جائز 

ورواه أبو ضمرة عن حممد بن أيب حيىي عن أمه قالت أخربتين أم بالل بنت هالل أن النيب صلى اهللا  - ١٨٨٥٢
  من الضان أضحية جيوز اجلذعة : عليه و سلم قال 

أخربناه أبو بكر بن احلارث أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا عبيد اهللا بن حممد بن سواد ثنا إبراهيم بن املنذر  - ١٨٨٥٣
  فذكره : احلزامي ثنا أبو ضمرة 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا وكيع أنبأ  - ١٨٨٥٤
جلبت غنما جذعانا إىل املدينة : ثمان بن واقد العمري أنبأ كدام بن عبد الرمحن بن كدام عن أيب كباش قال ع

فكسدت علي فلقيت أبا هريرة رضي اهللا عنه فأخربته فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول نعم أو 
 عيسى الترمذي أنه قال قال البخاري رواه غري نعمت األضحية اجلذع من الضأن قال فانتهبها الناس بلغين عن أيب

  عثمان بن واقد عن أيب هريرة موقوفا 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن علي بن حممد بن عقبة الشيباين بالكوفة ثنا حممد بن أمحد بن  - ١٨٨٥٥
بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب  برد األنطاكي ثنا إسحاق بن إبراهيم احلنيين قال ذكره هشام بن سعد عن زيد

جاء جربيل عليه السالم إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم األضحى فقال كيف رأيت : هريرة رضي اهللا عنه قال 
نسكنا هذا قال لقد باهى به أهل السماء واعلم يا حممد أن اجلذع من الضأن خري من الثنية من اإلبل والبقر ولو 

منه لفدى به إبراهيم عليه السالم ورواه أيضا أبو جعفر السمناين عن إسحاق زاد فيه واجلذع علم اهللا ذحبا أفضل 
  من الضأن خري من الثنية من املعز وإسحاق ينفرد به ويف حديثه ضعف 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد احلميد احلارثي ثنا أبو  - ١٨٨٥٦
ة عن الوليد بن كثري حدثين يزيد بن عبد اهللا بن قسيط أن سعيد بن املسيب حدثه أن بعض أزواج رسول اهللا أسام

ألن أضحي جبذع من الضأن أحب إيل من أضحي مبسنة من املعز ورواه حممد : صلى اهللا عليه و سلم كانت تقول 
  م سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط عن بن املسيب عن أ

أخربنا الفقيه أبو الفتح أنبأ عبد الرمحن الشرحيي أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا عبد األعلى بن محاد ثنا محاد  - ١٨٨٥٧
لو يرد علينا ألف من الشاء ملا أضحي إال : بن سلمة عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال 

  الضأن  جبذع من

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين أنبأ إمساعيل بن  - ١٨٨٥٨
أهدي : خليل أنبأ علي بن مسهر أنبأ حممد يعين بن أيب ليلى عن احلكم عن عباد بن أيب الدرداء عن أبيه قال 

  أملحان فضح هبما  لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كبشان جذعان

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد  - ١٨٨٥٩
أن النيب صلى اهللا عليه : بن أيب بكر ثنا عبد الكبري احلنفي ثنا عبد اهللا بن نافع عن أبيه عن بن عمر رضي اهللا عنهما 

  زور أحيانا وبالكبش إذا مل جيد جزورا و سلم كان يضحي باملدينة باجل

حدثنا أبو عبد الرمحن السلمي إمالء أنبأ جدي أبو عمرو يعين إمساعيل بن جنيد السلمي أنبا أبو مسلم  - ١٨٨٦٠
أن : الكجي ثنا أبو عاصم النبيل عن سفيان عن بن أيب ليلى عن احلكم عن مقسم عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

ه و سلم أهدي مائة بدنة فيها مجل أليب جهل بن هشام يف أنفه برة من فضة قد مضى سائر طرقه النيب صلى اهللا علي
   ٥يف آخر كتاب احلج وفيه إن ثبت داللة على جواز الذكر يف اهلدايا والضحايا واهللا أعلم 

  باب ما جاء يف أفضل الضحايا

خري الدماء أحب إيل وقد زعم بعض املفسرين أن قال الشافعي رمحه اهللا إذا كانت الضحايا إمنا هو دم يتقرب به ف
استسمان اهلدي واستحسانه قال الشافعي رمحه اهللا وسئل رسول } ذلك ومن يعظم شعائر اهللا { قول اهللا عز و جل 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي الرقاب أفضل فقال أغالها مثنا وأنفسها عند أهلها 



يوسف األصبهاين أنبأ أبو بكر حممد بن احلسن بن احلسني القطان ثنا علي  أخربناه أبو حممد عبد اهللا بن - ١٨٨٦١
بن احلسن بن أيب عيسى ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أيب مراوح الغفاري عن أيب ذر رضي 

يف سبيله قلت أي  سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي العمل أفضل قال إميان باهللا وجهاد: اهللا عنه قال 
الرقاب أفضل قال أغالها مثنا وأنفسها عند أهلها قال قلت فإن مل أفعل قال تعني صانعا أو تصنع ألخرق قلت فإن مل 
أفعل قال تدع الناس من الشر فإهنا صدقة تصدق هبا على نفسك رواه البخاري يف الصحيح عن عبيد اهللا بن موسى 

  وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن خلف بن هشام ثنا خلف ثنا بقية  - ١٨٨٦٢
كنت سابع : بن الوليد عن عثمان بن زفر أخربين أبو األسود األنصاري عن أبيه عن جده قال خلف ومساه بقية قال 

األضحية قال فقال يعين النيب صلى اهللا عليه و سلم إن سبعة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث يف 
  أحب الضحايا إىل اهللا أغالها وأمسنها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد اهللا بن حممد الصيدالين ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا عثمان بن أيب  - ١٨٨٦٣
مثانية أزواج من الضأن اثنني ومن : عنهما شيبة ثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن عطاء عن بن عباس رضي اهللا 

   ٦املعز اثنني قال األزواج الثمانية من اإلبل والبقر والضأن واملعز على قدر امليسرة فما عظمت فهو أفضل 

  باب ما يستحب أن يضحى به من الغنم

ثنا حرملة أنبأ بن وهب أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا إمساعيل بن أمحد أنبأ حممد بن احلسن بن قتيبة  - ١٨٨٦٤
أن رسول : حيوة أخربين أبو صخر عن بن قسيط عن عروة بن الزبري عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بكبش أقرن يطأ يف سواد وينظر يف سواد ويربك يف سواد فايت به ليضحي به وذكر 
  هارون بن معروف عن بن وهب احلديث رواه مسلم يف الصحيح عن 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو القاسم البغوي ثنا خلف  - ١٨٨٦٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن هشام ثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس رضي اهللا عنه 

  حني فذحبهما بيده رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة عن عبد الوهاب انكفأ إىل كبشني أقرنني أمل

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن أنبأ حممد بن علي بن دحيم ثنا حممد بن احلسني احلنيين ثنا عمر بن  - ١٨٨٦٦
ن دكني ثنا حفص بن غياث ثنا أيب ح وأخربنا أبو بكر القاضي أنبأ حممد بن علي ثنا حممد بن احلسني ثنا الفضل ب

ضحى رسول اهللا صلى : حفص يعين بن غياث عن جعفر بن حممد عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال 
اهللا عليه و سلم بكبش أقرن فحيل يأكل يف سواد ويشرب يف سواد وينظر يف سواد وميشي يف سواد ويبطن يف 

  سواد لفظ حديث الفضل 



أنبا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا إبراهيم بن موسى الرازي ثنا عيسى ثنا  أخربنا أبو علي الروذباري - ١٨٨٦٧
ذبح النيب صلى اهللا : حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب عياش عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال 

  عليه و سلم يوم الذبح كبشني أقرنني أملحني موجئني 

فظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن غالب ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلا - ١٨٨٦٨
اهللا بن حممد بن عقيل عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة رضي اهللا عنها أو أيب هريرة رضي اهللا عنه الشك من 

أملحني موجئني أقرنني قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا ضحى دعا بكبشني عظيمني مسينني : سفيان 
  فذبح أحدمها عن أمته من شهد له بالبالغ وشهد هللا بالتوحيد ويذبح اآلخر عن حممد وآل حممد 

أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان حدثين بيان بن أمحد القطان ثنا داود بن  - ١٨٨٦٩
امر عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه رشيد ثنا الوليد عن عفري بن معدان ثنا سليم بن ع

خري الضحايا الكبش األقرن وروي عن عبادة بن نسي عن أبيه عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه أن : و سلم 
  ئز رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال خري الضحايا الكبش األقرن وخري الكفن احللة وقد مضى يف كتاب اجلنا

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا أبو اجلماهر ثنا عبد  - ١٨٨٧٠
العزيز عن أيب ثفال املري عن رباح بن عبد اهللا عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ه الثوري عن توبة العنربي عن سلمى يعين بن عتاب قال مسعت أبا دم عفراء أحب إىل اهللا من دم سوداوين وروا: 
  هريرة رضي اهللا عنه قال لدم بيضاء أحب إيل من دم سوداوين قال البخاري ويرفعه بعضهم وال يصح 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - ١٨٨٧١
: مرزوق أنبأ شعبة عن أيب إسحاق مسع هبرية وعمارة بن عبد قاال مسعنا عليا رضي اهللا عنه وهو يقول  ثنا عمرو بن

  ثنيا فصاعدا واستسمن فإن أكلت أكلت طيبا وإن أطعمت أطعمت طيبا 

نا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ أخربين يزيد بن اهليثم أن إبراهيم بن الليث حدثهم ث - ١٨٨٧٢
الثين : األشجعي عن سفيان عن عاصم بن سليمان عن حممد بن سريين عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال 

  أحب إيل من اهلرم اهللا أحق بالفتاء والكرم أحبه إيل من الثين أحبه إىل أن أضحي به هذا موقوف 

إبراهيم بن متويه ثنا أمحد بن منيع ثنا  وقد أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا - ١٨٨٧٣
عباد بن العوام ثنا عمر بن عامر ثنا احلجاج بن احلجاج عن سلمة بن جنادة عن سنان بن سلمة أن النيب صلى اهللا 

   ٧اهللا أحق بالفتاء والوفاء اشترها جذعة مسينة فأنسك هبا عنك يعين ضح : عليه و سلم قال 

  هباب ما ورد النهي عن التضحية ب

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  - ١٨٨٧٤
: عبد اهللا بن مسلمة عن مالك بن أنس عن عمرو بن احلارث عن عبيد بن فريوز عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه 

ن الضحايا فأشار بيده فقال أربعا وكان الرباء يشري بيده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل ماذا يتقى م



ويقول ويدي أقصر من يد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العرجاء البني ظلعها والعوراء البني عورها واملريضة 
  البني مرضها والعجفاء اليت ال تنقى 

ضل بن حممد بن عقيل اخلزاعي أنبأ أبو أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبا علي بن الف - ١٨٨٧٥
شعيب احلراين ثنا علي بن املديين قال عبيد بن فريوز هذا من أهل مصر ومل ندر ألقيه عمرو بن احلارث أم ال فنظرنا 

  : فإذا عمرو بن احلارث مل يسمعه من عبيد بن فريوز 

روح بن عبادة ثنا أسامة بن زيد عن  أخربنا أبو نصر أنبأ علي أنبأ أبو شعيب ثنا علي قال فحدثنا - ١٨٨٧٦
مث نظرنا فإذا يزيد بن أيب حبيب مل يسمعه : عمرو بن احلارث عن يزيد بن أيب حبيب عن عبيد بن فريوز قال علي 

من عبيد بن فريوز حدثنا عبد األعلى عن حممد بن إسحاق أنه حدثهم عن يزيد بن أيب حبيب عن سليمان بن عبد 
  ز قال علي فإذا احلديث يدور علي حديث شعبة الرمحن عن عبيد بن فريو

يريد ما أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن أمحد ثنا يونس بن حبيب ثنا  - ١٨٨٧٧
سألت الرباء بن عازب رضي اهللا عنه : أبو داود ثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرمحن قال مسعت عبيد بن فريوز قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو هنى عنه من األضاحى فقال قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هكذا  ما كره
ويدي أقصر من يده أربع ال جيزين العوراء البني عورها واملريضة البني مرضها والعرجاء البني ظلعها والكسرية اليت 

  نقص فقال فما كرهت منه فدعه وال حترمه على أحد  ال تنقى قلت إين أكره أن يكون يف السن نقص أو يف األذن

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبا علي بن الفضل اخلزاعي أنبأ أبو شعيب ثنا علي بن املديين ثنا حيىي بن  - ١٨٨٧٨
فذكر احلديث بنحوه ومل يذكر مساع سليمان بن : سعيد ثنا شعبة حدثين سليمان بن عبد الرمحن عن عبيد بن فريوز 

  الرمحن من عبيد قال علي مث نظرنا فإذا سليمان بن عبد الرمحن مل يسمعه من عبيد بن فريوز عبد 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ علي أنبأ أبو شعيب ثنا علي ح وأخربنا أبو احلسن بن أيب املعروف  - ١٨٨٧٩
بن عبد اهللا ثنا عثمان بن عمر ثنا ليث  اإلسفرائيين هبا أنبأ بشر بن أمحد ثنا أمحد بن احلسني بن نصر احلذاء ثنا علي

سألت الرباء : بن سعد ثنا سليمان بن عبد الرمحن عن القاسم موىل خالد بن يزيد بن معاوية عن عبيد بن فريوز قال 
رضي اهللا عنه قلت حدثين ما كره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من الضحايا قال أربع ويدي أقصر من يد 

 عليه و سلم قال أربع ال جتوز العوراء البني عورها واملريضة البني مرضها والعرجاء البني ظلعها رسول اهللا صلى اهللا
والعجفاء اليت ال تنقى قال علي فإذا احلديث حديث ليث قال علي قال عثمان فقلت لليث بن سعد يا أبا احلارث 

ز قال ال إمنا حدثنا به سليمان عن القاسم إن شعبة يروي هذا احلديث عن سليمان بن عبد الرمحن مسع عبيد بن فريو
موىل خالد عن عبيد بن فريوز قال عثمان بن عمر فلقيت شعبة فقلت إن ليثا حدثنا هبذا احلديث عن سليمان بن 

عبد الرمحن عن القاسم عن عبيد بن فريوز وجعل مكان الكسري اليت ال تنقى العجفاء اليت ال تنقى قال فقال شعبة 
  حدثت به كذا رواه عثمان بن عمر عن ليث بن سعد  هكذا حفظته كما

وقد أخربنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو احلسن بن عبدة ثنا حممد بن إبراهيم العبدي  - ١٨٨٨٠
ثنا حيىي بن عبد اهللا بن بكري حدثين الليث بن سعد عن سليمان بن عبد الرمحن عن عبيد بن فريوز موىل بين شيبان 



سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما يتقى من الضحايا فقال أربع : الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال عن 
وأشار بيده فقال يدي أقصر من يد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العوراء البني عورها والعرجاء البني ظلعها 

ء فإين أكره النقص يف القرن واألذن والسن قال فاكره واملريضة البني مرضها والعجفاء اليت ال تنقى قال فقلت للربا
لنفسك ما شئت وال حترم ذلك على أحد وكذلك رواه أبو الوليد الطيالسي عن الليث بن سعد مل يذكر القاسم يف 
إسناده وكذلك رواه يزيد بن أيب حبيب وشعبة بن احلجاج عن سليمان بن عبد الرمحن وذكر شعبة مساع سليمان 

فريوز وفيما بلغين عن أيب عيسى الترمذي عن حممد بن إمساعيل البخاري انه كان مييل إىل تصحيح  من عبيد بن
  رواية شعبة وال يرضى رواية عثمان بن عمر واهللا أعلم 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا إبراهيم بن موسى ح قال وحدثنا علي بن  - ١٨٨٨١
هو بن يونس املعين عن ثور حدثين أبو محيد الرعيين أخربين يزيد ذو مصر قال أتيت عتبة بن عبد حبر ثنا عيسى 

إين خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبين غري ثرماء فكرهتها فما تقول قال : السلمي فقلت يا أبا الوليد 
ك وال أشك إمنا هنى رسول اهللا صلى اهللا أفال جئتين هبا قلت سبحان اهللا جتوز عنك وال جتوز عين قال نعم إنك تش

عليه و سلم عن املصفرة واملستأصلة والبخقاء واملشيعة والكسراء فاملصفرة اليت تستأصل أذهنا حىت يبدو صماخها 
واملستأصلة اليت استؤصل قرهنا من أصله والبخقاء اليت تبخق عينها واملشيعة اليت ال تتبع الغنم عجفا وضعفا 

   والكسراء الكسري

أخربنا احلسني بن حممد الروذباري ثنا عبد اهللا بن عمر بن أمحد بن شوذب بواسط ثنا شعيب بن أيوب  - ١٨٨٨٢
ثنا ح وأخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا أمحد بن حازم أنبا عبيد اهللا بن 

أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه : ن علي رضي اهللا عنه قال موسى أنبأ إسرائيل عن إسحاق عن شريح بن النعمان ع
و سلم أن نستشرف العني واألذن وأن ال نضحي مبقابلة وال مدابرة وال شرقاء وال خرقاء قال املقابلة ما قطع طرف 

  أذهنا واملدابرة ما قطع من جانب األذن والشرقاء املشقوقة واخلرقاء املثقوبة األذنني 

أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو احلسن حممد بن احلسن بن أمحد بن أخربنا  - ١٨٨٨٣
إمساعيل السراج ثنا أبو شعيب احلراين أخربين أمحد بن عبد امللك بن واقد احلراين ثنا زهري ثنا أبو إسحاق عن شريح 

مبثله زاد وأن ال نضحي بالعوراء :  بن النعمان قال أبو إسحاق وكان رجال صدوقا عن علي رضي اهللا عنه فذكره
قال زهري قلت أليب إسحاق وذكر عضباء قال قلت ما املقابلة قال يقطع طرفا األذن قلت ما املدابرة قال يقطع 

  مؤخرا األذن قلت ما الشرقاء قال تشق األذن قلت ما اخلرقاء قال خترق أذهنا السمة 

أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك - ١٨٨٨٤
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يضحى : شعبة عن قتادة عن جري بن كليب مسع عليا رضي اهللا عنه يقول 

  بعضباء األذن والقرن قال قتادة وسالت سعيد بن املسيب عن العضب فقال النصف فما زاد 

بكر أنبا عبد اهللا ثنا يونس ثنا أبو داود عن أيب عوانة عن جابر عن عبد اهللا بن جني عن  وأخربنا أبو - ١٨٨٨٥
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن عضباء األذن والقرن كذا يف هاتني الروايتني : علي رضي اهللا عنه قال 

  ف ذلك يف القرن واألوىل أمثلهما واألخرى أضعفهما وقد روي عن علي رضي اهللا عنه موقوفا خال



أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ عبد اهللا بن عمر بن أمحد بن شوذب ثنا شعيب بن أيوب ثنا قبيصة ثنا  - ١٨٨٨٦
كنا عند علي رضي اهللا عنه فأتاه رجل فقال البقرة : سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي قال حجية 

قال إذا بلغت املنسك أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن  فقال عن سبعة قال القرن قال ال يضرك قال العرج
  نستشرف العني واألذن 

وأخربنا أبو علي أنبأ بن شوذب ثنا شعيب ثنا حيىي بن آدم عن حسن بن صاحل ثنا سلمة بن كهيل عن  - ١٨٨٨٧
قرن قال ال تضرك قال أنه سئل عن البقرة فقال من سبعة قال مكسورة ال: حجية بن عدي عن علي رضي اهللا عنه 

العرجاء قال إذا بلغت املنسك أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نستشرف العني واألذن فهذا يدل على أن 
املراد باألول إن صح التنزيه يف القرن قال الشافعي رمحه اهللا وليس يف القرن نقص يعين ليس يف نقصه أو فقده نقص 

   ٨يف اللحم 

  لصغرية األذنباب ما جاء يف ا

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبا أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد ثنا هشيم  - ١٨٨٨٨
كان ال يرى بأسا أن يضحى بالصمعاء قال أبو عبيد قال األصمعي : أنبأ أبو محزة عن بن عباس رضي اهللا عنهما أنه 

   ٩الصمعاء هي الصغرية األذن 

  األضحيةباب وقت 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا  - ١٨٨٨٩
خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه : ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن زبيد عن الشعيب عن الرباء رضي اهللا عنه قال 

يف يومنا هذا أن نصلي مث نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا و سلم يف يوم حنر فقال إن أول ما نبدأ به 
ومن ذبح قبل أن يصلي فإمنا هو حلم عجله ألهله ليس من النسك يف شيء يعين فقام خايل أبو بردة بن نيار فقال يا 

تويف عن  رسول اهللا أنا ذحبت قبل أن أصلي وعندي جذعة خري من مسنة فقال أجعلها مكاهنا أو قال اذحبها ولن
  أحد بعدك 

فذكره بإسناده حنوه وقال اجعلها : وأخربنا علي أنبأ أمحد ثنا أبو مسلم ثنا حجاج بن منهال ثنا شعبة  - ١٨٨٩٠
مكاهنا ولن جتزي أو تويف عن أحد بعدك رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب وحجاج بن منهال 

  وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة 

نا أبو عبد اهللا احلافظ أنبا عبد الصمد بن علي بن مكرم البزاز ثنا حممد بن غالب ثنا موسى بن أخرب - ١٨٨٩١
صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه : إمساعيل أنبأ أبو عوانة أنبأ فراس عن عامر عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال 

ينصرف فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول  و سلم ذات يوم فقال من صلى صالتنا واستقبل قبلتنا فال يذبح حىت
اهللا فعلت فقال هو شيء عجلته قال فإن عندي جذعة هي خري من مسنتني ءأذحبها قال نعم وال جتزي عن إنسان 

  بعدك قال عامر فهي خري نسيكتني رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل 



و النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه ثنا حممد بن أيوب أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أب - ١٨٨٩٢
مسدد ثنا أبو األحوص ثنا منصور بن املعتمر عن الشعيب عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال خطبنا رسول اهللا 

من صلى صالتنا ونسك منسكنا فقد أصاب النسك ومن : صلى اهللا عليه و سلم يوم النحر بعد الصالة فقال 
قبل الصالة فتلك شاة حلم فقام أبو بردة بن دينار فقال يا رسول اهللا واهللا لقد نسكت قبل أن اخرج إىل  نسك

الصالة وقد عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجرياين فقال رسول اهللا صلى اهللا 
هل جتزي عين قال نعم ولن جتزي عن عليه و سلم تلك شاة حلم قال فإن عندي عناقا جذعة خري من شايت حلم ف

  أحد بعدك رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن قتيبة وهناد عن أيب األحوص 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا علي بن إبراهيم  - ١٨٨٩٣
 هند عن عامر عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى الواسطي ثنا يزيد بن هارون أنبا داود بن أيب

ال يذحبن أحد قبل أن يصلي فقام إليه خايل فقال يا رسول اهللا إن هذا اليوم فيه اللحم كثري : اهللا عليه و سلم قال 
ال جتزي جذعة وإين ذحبت نسيكيت ليأكل أهلي وجرياين وإن عندي عناق لنب خري من شاة حلم فأذحبها قال نعم و

  عن أحد بعدك وهي خري نسيكتك أخرجه مسلم يف الصحيح من وجهني آخرين عن داود واستشهد به البخاري 

من : وقال مطرف عن عامر الشعيب عن الرباء رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ١٨٨٩٤
  نسكه وأصاب سنة املسلمني ضحى قبل الصالة فإمنا ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصالة فقد مت 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب حدثين حممد بن عبد السالم ثنا حيىي بن  - ١٨٨٩٥
فذكره رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي ورواه البخاري عن مسدد : حيىي أنبا خالد بن عبد اهللا عن مطرف 

  عن خالد 

أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا أخربناه  - ١٨٨٩٦
ذبح أبو بردة قبل : شعبة عن سلمة بن كهيل قال مسعت أبا جحيفة حيدث عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال 

عندي إال جذعة خري من مسنة قال الصالة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبدهلا فقال يا رسول اهللا ليس 
  اجعلها مكاهنا ولن جتزي أو تويف عن أحد بعدك أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث شعبة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه ثنا متيم بن حممد ثنا حممد يعين بن  - ١٨٨٩٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : ام عن حممد عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عبيد بن حساب ثنا محاد ثنا أيوب وهش

و سلم صلى مث خطب فأمر من كان ذبح قبل الصالة أن يعيد ذحبا قال فقام رجل من األنصار فقال إن جرياين هبم 
ت رخصة فاقة أو قال خصاصة فذحبت قبل الصالة وعندي عناق هي أحب إيل من شايت حلم قال فرخص له فإن كان

له كان ذلك وإال فال علم يل مث انكفأ إىل كبشني أملحني يعين فذحبهما وتفرق الناس إىل غنيمة فتجزعوها رواه 
مسلم يف الصحيح عن حممد بن عبيد بن حساب ورواه البخاري عن حامد بن عمر عن محاد بن زيد إىل قوله 

  فرخص له 



هاين ثنا أبو سعيد بن األعرايب وأنبا أبو احلسني بن بشران أنبا أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصب - ١٨٨٩٨
إمساعيل بن حممد الصفار قاال ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن األسود بن قيس قال مسعت جندب بن 

ا شهدت األضحى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقام رجل فقال إن ناسا ذحبو: سفيان رضي اهللا عنه يقول 
قبل الصالة فقال من ذبح منكم قبل الصالة فليعد ذبيحته ومن ال فليذبح على اسم اهللا لفظ حديث بن األعرايب 

ويف رواية الصفار فعلم أن ناسا وقال فليعد أضحيته ومن مل يكن فليذبح على اسم اهللا رواه مسلم يف الصحيح عن 
ر داللة على أن من ذبح قبل صالة النيب صلى اهللا عليه إسحاق بن إبراهيم وبن أيب عمر عن سفيان ففي هذه األخبا

  و سلم فليس من النسك يف شيء 

وقد أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا أبو املغرية ثنا  - ١٨٨٩٩
ى اهللا عليه و سلم مع الناس يف خرج عبد اهللا بن بسر صاحب رسول اهللا صل: صفوان ثنا يزيد بن مخري الرحيب قال 

يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء اإلمام وقال إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه وذلك حني التسبيح وروينا عن احلسن 
البصري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يغدو إىل األضحى والفطر حني تطلع الشمس فيتتام طلوعها فالنيب 

صلي صالة العيد يف أول الوقت فمن كان ذبح قبل صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى اهللا عليه و سلم كان ي
وأكل وأطعم أهله وجريانه كما روينا يف حديث أيب بردة بن نيار كان ذحبه واقعا قبل أن حيل وقته وذلك ال جيوز 

لى اهللا عليه و سلم فلذلك أمر باإلعادة فمن ضحى بالوقت الذي حيل فيه الصالة وميضي مقدار صالة النيب ص
   ١٠وخطبته أجزأت أضحيته إن شاء اهللا 

  باب من شاء من اآلئمة ضحى يف مصاله ومن شاء يف منزله

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي بن  - ١٨٩٠٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : هللا بن عمر رضي اهللا عنهما بكري ثنا الليث حدثين كثري بن فرقد عن نافع عن عبد ا

  سلم كان يذبح وينحر باملصلى رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا أبو األزهر ثنا أبو أسامة ثنا أسامة بن زيد عن ح  - ١٨٩٠١
ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا أبو أسامة  وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أسامة بن زيد الليثي قال حدثنا نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال 
األزهر أن النيب صلى اهللا  يذبح أضحيته باملصلى قال نافع وكان بن عمر يفعله لفظ حديث العامري ويف حديث أيب

  عليه و سلم كان 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا إبراهيم بن إمساعيل العنربي ثنا إسحاق بن  - ١٨٩٠٢
كان عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما ينحر يف : إبراهيم أنبأ خالد بن احلارث اهلجيمي ثنا عبيد اهللا عن نافع قال 

حر قال عبيد اهللا منحر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عبيد اهللا وكان القاسم ينحر يف أهله رواه البخاري املن
   ١١يف الصحيح عن حممد بن أيب بكر املقدمي وإسحاق بن إبراهيم عن خالد بن احلارث دون فعل القاسم 

  باب الذكاة يف املقدور عليه ما بني اللبة واحللق



ا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ أخربن - ١٨٩٠٣
حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب قال مسعت سفيان بن سعيد حيدث عن أيوب بن أيب متيمة السختياين 

  يف احللق واللبة قال الذكاة : عن سعيد بن جبري عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما أنه 

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم االردستاين أنبا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد اجلوهري ثنا علي  - ١٨٩٠٤
بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن أيوب عن عبد اهللا بن سعيد عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضي 

  واللبة الذكاة يف احللق : اهللا عنهما قال 

وبإسناده ثنا سفيان عن أيوب عن حيىي بن أيب كثري عن فرافصة احلنفي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا  - ١٨٩٠٥
قال الذكاة يف احللق واللبة وال تعجلوا األنفس أن تزهق وقد روي هذا من وجه ضعيف مرفوعا وليس : عنه أنه 
  بشيء 

أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام ثنا حممد بن مقاتل املروزي  أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان - ١٨٩٠٦
ح وأخربنا أبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان النيسابوري ثنا أبو احلسن حممد بن حممد بن احلسن 

ر عن عمرو الكارزي إمالء أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن علي بن زيد الصائغ ثنا حممد بن مقاتل ثنا بن املبارك عن معم
ال : بن عبد اهللا عن عكرمة عن بن عباس وأيب هريرة رضي اهللا عنهما قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  تأكلوا الشريطة فإهنا ذبيحة الشيطان 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا احلسن بن عيسى موىل بن املبارك عن بن  - ١٨٩٠٧
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن شريطة الشيطان وهي اليت تذبح فيقطع اجللد : ارك هبذا اإلسناد قال املب

  وال تفرى األوداج مث تترك حىت متوت 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ١٨٩٠٨
 بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين حيىي بن أيوب عن عبيد اهللا بن زحر عن القاسم موىل عبد ثنا حممد بن عبد اهللا

كل ما أفرى األوداج ما مل : الرمحن عن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
قال الشيخ رمحه اهللا ويف هذا اإلسناد يكن قرض ناب أو حز ظفر قال أبو العباس ليس يف كتايب عن علي بن يزيد 

   ١٢ضعف 

  باب الذبح يف الغنم والبقر والفرس والطائر والنحر يف اإلبل قد مضت أحاديث

أخربنا أبو احلسن حممد بن حممد بن أيب املعروف الفقيه اإلسفرائيين هبا ثنا أبو سهل بشر  - ١٨٩٠٩يف ذبح الغنم 
ن بن عبد اجلبار ثنا علي بن املديين أنبأ زهري أنبا أبو الزبري عن جابر رضي اهللا بن أمحد اإلسفرائيين ثنا أمحد بن احلس

ال تذحبوا إال مسنة إال أن تعسر عليكم فتذحبوا جذعة من الضأن : عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن يونس عن زهري 



افظ وأبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان النيسابوري قاال ثنا أبو عبد أخربنا أبو عبد اهللا احل - ١٨٩١٠
: اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنبأ يعلى بن عبيد ثنا عبد امللك عن عطاء عن جابر رضي اهللا عنه قال 

لم من وجه آخر عن عبد امللك كنا نتمتع مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنذبح البقرة عن سبعة أخرجه مس
  بن أيب سليمان 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ حممد بن علوية ثنا هارون بن  - ١٨٩١١
ذحبنا فرسا على : إسحاق ثنا عبدة عن هشام عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما قالت 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن باملدينة فأكلنا رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق عن عبدة بن عهد رسول 
  سليمان 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ١٨٩١٢
موىل بن عامر عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا  شعبة وبن عيينة وحديث بن عيينة أمت عن عمرو بن دينار عن صهيب

من قتل عصفورا بغري حقه سأله اهللا يوم القيامة عنه قيل وما حقه قال : عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  يذحبه فيأكله وال يقطع رأسه فريمي به 

السري بن خزمية ثنا موسى بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ثنا - ١٨٩١٣
وحنر رسول اهللا : إمساعيل ثنا وهيب عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس رضي اهللا عنه فذكر احلديث يف اإلهالل وقال 

صلى اهللا عليه و سلم سبع بدنات بيده قائما وذبح باملدينة كبشني أملحني أقرنني رواه البخاري يف الصحيح عن 
   ١٣موسى بن إمساعيل 

  جواز النحر فيما يذبح والذبح فيما ينحرباب 

استدالال مبا روينا عن عمر وبن عباس الذكاة يف احللق واللبة وقال عطاء بن أيب رباح جيزئ الذبح من النحر 
  والنحر من الذبح يف البقر واإلبل 

ن بن أيب شيبة ثنا وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا عمران هو بن موسى ثنا عثما - ١٨٩١٤
جرير وعبدة بن سليمان ح وأخربنا أبو عمرو أنبأ أبو بكر أخربين احلسن بن سفيان ثنا بن منري ثنا أيب وحفص 

حنرنا فرسا : ووكيع كلهم عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما قالت 
فأكلناه وقال عبدة ذحبنا رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة عن جرير  على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

قال وتابعه وكيع وبن عيينة عن هشام يف النحر وأخرجه من حديث الثوري عن هشام يف النحر وعن إسحاق عن 
عمرة  عبدة يف الذبح ورواه مسلم عن حممد بن عبد اهللا بن منري عن ثالثتهم يف النحر وقد مضى يف كتاب احلج عن

عن عائشة رضي اهللا عنها يف قصة احلج قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا حنر رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم عن أزواجه ويف رواية ذبح وكذلك اختلفت الرواية فيه عن أيب الزبري عن جابر ففي رواية 

اية ذبح عن نسائه بقرة ويف رواية ذبح عن عائشة رضي اهللا عنها حنر النيب صلى اهللا عليه و سلم عن أزواجه ويف رو
   ١٤بقرة 



  باب كراهة النخع والفرس

: أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رمحه اهللا  - ١٨٩١٥
ن تزهق قال الشافعي رمحه اهللا والنخع ان تذبح وهنى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن النخع وأن تعجل األنفس أ

الشاة مث يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه وملكان الكسر فيه أو تضرب ليعجل قطع حركتها فأكره هذا وقال 
  ومل حيرمها ذلك ألهنا ذكية 

عبيد ثنا مروان أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي ثنا أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أيب  - ١٨٩١٦
بن معاوية عن هشام الدستوائي وحجاج بن أيب عثمان عن حيىي بن أيب كثري عن املعرور الكليب عن عمر رضي اهللا 

هنى عن الفرس يف الذبيحة قال أبو عبيد قال أبو عبيدة الفرس هو النخع يقال منه فرست الشاة وخنعتها : عنه أنه 
عظم يف الرقبة ويقال أيضا بل هو الذي يكون يف فقار الصلب شبيه باملخ وذلك أن ينتهي بالذبح إىل النخاع وهو 

وهو متصل بالقفا يقول فنهى أن ينتهي بالذبح إىل ذلك قال أبو عبيد أما النخع فهو على ما قال أبو عبيدة وأما 
لك أن يف احلديث الفرس فقد خولف فيه يقال هو الكسر وإمنا هنى أن يكسر رقبة الذبيحة قبل ان تربد ومما يبني ذ

  وال تعجلوا األنفس حىت تزهق 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا إمساعيل بن موسى احلاسب ثنا جبارة حدثين  - ١٨٩١٧
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عبد احلميد بن هبرام حدثين شهر هو بن حوشب عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

   ١٥بيحة أن تفرس قبل أن متوت وهذا إسناد ضعيف سلم عن الذ

  باب الذكاة باحلديد ومبا يكون أخف على املذكي وما يستحب من حد الشفار

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة  - ١٨٩١٨ومواراته عن البهيمة وإراحتها 
ن حممد بن إبراهيم اإلسفرائيين أنبأ حممد بن حممد بن رزمويه ثنا أبو زكريا ح وأخربنا األستاذ أبو إسحاق إبراهيم ب

حيىي بن حممد بن غالب النسوي قاال ثنا حيىي بن حيىي أنبأ هشيم عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب األشعث 
صلتني قال إن اهللا حفظت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خ: الصنعاين عن شداد بن أوس رضي اهللا عنه قال 

تبارك كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة وليحد أحدكم شفرته 
  ولريح ذبيحته رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

ن إبراهيم أنبأ عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق ب - ١٨٩١٩
الوهاب بن عبد اجمليد ثنا خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب األشعث الصنعاين عن شداد بن أوس رضي اهللا عنه عن 

إن اهللا حمسان كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
أحدكم شفرته ولريح ذبيحته رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق احلنظلي ذبح أحدكم فليحسن ذحبته وليحد 

وروينا يف حديث عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حني أيت بالكبش ليضحي به يا عائشة هلمي 
  املدية مث قال اشحذيها حبجر 



ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال  - ١٨٩٢٠
بن إسحاق ثنا أبو األسود النضر بن عبد اجلبار ثنا بن هليعة عن عقيل عن بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا بن عمر 

أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبد الشفار وأن توارى عن البهائم مث قال إذا ذبح : عن أبيه رضي اهللا عنه قال 
  ليجهز كذا رواه بن هليعة موصوال جيدا أحدكم ف

وقد أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبا حممد  - ١٨٩٢١
بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبا بن وهب أخربين قرة بن عبد الرمحن املعافري عن بن شهاب أن عبد اهللا بن عمر 

أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبد الشفار وأن توارى عن البهائم وقال إذا ذبح : قال  رضي اهللا عنهما
  أحدكم فليجهز 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا عبد اهللا بن جعفر الفارسي ثنا يعقوب بن سفيان حدثين يوسف بن عدي  - ١٨٩٢٢
قام رسول اهللا : ن عباس رضي اهللا عنهما قال حدثين عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم األحول عن عكرمة عن ب

صلى اهللا عليه و سلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو حيد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها فقال أفال 
قبل هذا أتريد أن متيتها موتا تابعه محاد بن زيد عن عاصم وقال أتريد أن متيتها موتات ورواه معمر عن عاصم 

  ه بن عباس فأرسله مل يذكر في

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبا أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا  - ١٨٩٢٣
أن رجال حد شفرة وأخذ شاة ليذحبها فضربه عمر : مالك عن عاصم بن عبيد اهللا بن عاصم بن عمر بن اخلطاب 

  ت هذا قبل أن تأخذها رضي اهللا عنه بالدرة وقال أتعذب الروح أال فعل

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن جنيد أنبأ أبو مسلم ثنا عبد الرمحن بن محاد ثنا بن عون عن  - ١٨٩٢٤
أن عمر رضي اهللا عنه رأى رجال جير شاة ليذحبها فضربه بالدرة وقال سقها ال أم لك إىل املوت : حممد بن سريين 

   ١٦سوقا مجيال 

  ا أهنر الدم وفرى األوداج واملذبح ومل يثرد إال الظفر والسنباب الذكاة مب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق قالوا ثنا أبو  - ١٨٩٢٥
يه عن عباية العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين سفيان بن سعيد عن أب

قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنا لنرجوا وخنشى أن نلقى العدو : عن رافع بن خديج رضي اهللا عنه أنه 
وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أهنر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكلوه إال 

  قبيصة عن سفيان وأخرجاه من حديث حيىي القطان عن سفيان السن والظفر رواه البخاري يف الصحيح عن 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن مساك بن  - ١٨٩٢٦
حرب قال مسعت مري بن قطري يقول مسعت عدي بن حامت رضي اهللا عنه حيدث أنه سأل النيب صلى اهللا عليه و 



يا رسول اهللا إين أجد الصيد فال أجد ما أذحبه به إال املروة والعصا قال امرر الدم مبا شئت واذكر اسم : قال سلم ف
  اهللا 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار أنبأ أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا ثنا حجاج  - ١٨٩٢٧
حرب قال مسعت مري بن قطري عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه  هو بن منهال ثنا محاد هو بن سلمة عن مساك بن

يا رسول اهللا إن أحدنا إذا أصاب صيدا وليس معه شفرة أيذكي مبروة أو شقة العصا قال أمرر الدم مبا : قال قلت 
  شئت واذكر اسم اهللا عز و جل 

أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا - ١٨٩٢٨
حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب عن أيب بكر بن عبد اهللا عن أيب الزناد عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة 

يا رسول اهللا إن أحدنا يصيد الصيد وليس معه شيء يذكيه : العدوي عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه أنه قال قلت 
  قة عصا فقال امرر الدم مبا شئت واذكر اسم اهللا عز و جل به إال مروة أو ش

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين القاسم بن زكريا ثنا بن عبد األعلى ثنا املعتمر  - ١٨٩٢٩
ه رضي اهللا بن سليمان قال مسعت عبيد اهللا بن عمر عن نافع أنه مسع بن كعب بن مالك خيرب عبد اهللا بن عمر عن أبي

أن جارية هلم كانت ترعى بسلع فرأت شاة من غنمها هبا موت فكسرت حجرا فذحبتها به فقال ألهله : عنه أخربه 
ال تأكلوا منها حىت آيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فأسأله أو قال أرسل إليه من يسأله فأتى النيب صلى اهللا عليه و 

اهللا إن جارية لنا كانت ترعى بسلع فأبصرت شاة من غنمها هبا موت  سلم فسأله عن ذلك أو رسوله فقال يا نيب
فكسرت حجرا فذحبتها به فأمره النيب صلى اهللا عليه و سلم بأكلها رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن أيب بكر 

  عن معتمر بن سليمان 

ة بن سعيد ثنا يعقوب عن زيد بن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيب - ١٨٩٣٠
أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد فأخذها املوت فلم : أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بين حارثة 

جيد شيئا ينحرها به فأخذ وتدا فوجأ به يف لبتها حىت أهريق دمها مث جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربه 
  بذلك فأمره بأكلها 

ورواه جرير بن حازم قال مسعت زيد بن أسلم قال حدثين عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري رضي  - ١٨٩٣١
أن ناقة كانت لرجل من األنصار يف قبل أحد فعرض هلا فنحرها بوتد فسأل النيب صلى اهللا عليه و سلم : اهللا عنه 

  عن أكلها فامره بأكلها 

أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا حممد بن غالب ثنا سليمان بن أخربناه أبو احلسني بن الفضل القطان  - ١٨٩٣٢
فذكره ورواه حبان بن هالل عن جرير بن حازم زاد فقلت له حديد قال ال بل خشب : حرب ثنا جرير بن حازم 

  يعين الوتد 



عبيد ثنا بن  وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز عن أيب - ١٨٩٣٣
سئل عن الذبيحة بالعود فقال كل ما أفرى األوداج : عليه عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما أنه 

غري مثرد قال أبو عبيد قال أبو زياد الكاليب التثريد أن تذبح الذبيحة بشيء ال حد له فال ينهر الدم وال يسيله قال 
 ما شققها وأسال منها الدم قال أبو عبيد وقد تأول بعض الناس هذا احلديث أبو عبيد وقوله ما أفرى األوداج يعين

أن قوله كل من األكل وهذا خطأ ولو أراد من األكل لوقع املعىن على الشفرة ألن الشفرة هي اليت تفري وإمنا معىن 
   ١٧احلديث أن كل شيء افرى األوداج من عود أو حجر بعد أن يفريها فهو ذكي 

  يف طعام أهل الكتابباب ما جاء 

قال الشافعي رمحه اهللا وكان طعامهم عند بعض من } وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم { قال اهللا جل ثناؤه 
  حفظنا عنه من أهل التفسري ذبائحهم وكانت اآلثار تدل على احالل ذبائحهم 

حممد الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد  أخربنا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي أنبأ أبو احلسن أمحد بن - ١٨٩٣٤
: الدارمي ثنا عبد اهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

  طعامهم ذبائحهم وروينا عن جماهد ومكحول 

ت املروزي حدثين أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حممد بن ثاب - ١٨٩٣٥
فكلوا مما ذكر اسم اهللا : علي بن حسني عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

الذين أوتوا الكتاب حل لكم { عليه وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه فنسخ واستثىن من ذلك فقال طعام 
   ١٨} وطعامكم حل هلم 

  وإن كانوا حربا باب ما جاء يف طعامهم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا متيم بن حممد ثنا شيبان بن فروخ ثنا سليمان ثنا  - ١٨٩٣٦
أصبت جرابا من شحم يوم خيرب فالتزمته فقلت ال : محيد هو بن هالل عن عبد اهللا بن مغفل رضي اهللا عنه قال 

فت فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متبسم رواه مسلم يف الصحيح عن أعطي أحدا اليوم من هذا شيئا فالت
  شيبان 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن  - ١٨٩٣٧
إمنا : اهللا عنهما قال  علي بن عفان ثنا حيىي بن فضيل ثنا احلسن بن صاحل عن مساك عن عكرمة عن بن عباس رضي

   ١٩أحلت ذبائح اليهود والنصارى ألهنم آمنوا بالتوراة واإلجنيل 

  باب ما جاء يف ذبيحة من أطاق الذبح من امرأة وصيب من املسلمني أو من أهل

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا إسحاق بن  - ١٨٩٣٨الكتاب 
أن امرأة ذحبت شاة : يم أنبأ عبدة ثنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي اهللا عنه إبراه



حبجر فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم ير هبا بأسا رواه البخاري يف الصحيح عن صدقة بن الفضل 
  عن عبدة 

ر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بك - ١٨٩٣٩
أن جارية : ثنا مالك عن نافع موىل عبد اهللا بن عمر عن رجل من األنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخربه 
ل رسول لكعب بن مالك رضي اهللا عنه كانت ترعى غنما له بالسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذحبتها حبجر فسئ

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك فقال ال بأس هبا فكلوها رواه البخاري يف الصحيح عن بن أيب أويس عن مالك 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا صدقة بن منصور ثنا أبو معمر ثنا عبد اهللا بن  - ١٨٩٤٠
ثنا أبو معمر عن عبد اهللا بن معاذ عن معمر عن جابر عن الشعيب عن  معاذ قال أبو أمحد وأخربين احلسن بن سفيان

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رخص يف ذبيحة املرأة والصيب أو الغالم إذا ذكروا اسم اهللا : جابر رضي اهللا عنه 
  هذا إسناد فيه ضعف وقد تابعه الواقدي يف ذبيحة الغالم وهو أيضا ضعيف 

خلالق بن علي بن عبد اخلالق املؤذن أنبأ بكر بن حممد الصرييف ثنا حممد بن الفرج ثنا أخربناه عبد ا - ١٨٩٤١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : الواقدي ثنا معمر عن جابر اجلعفي عن عامر عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه 

أس بذبيحة الصيب واملرأة من املسلمني سلم أمر بذبيحة الغالم أن تؤكل إذا مسى اهللا وروينا عن جماهد أنه قال ال ب
   ٢٠وأهل الكتاب 

  باب ما يستحب للمرء من أن يتوىل ذبح نسكه أو يشهده

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن القاسم العتكي ثنا جعفر بن سوار ثنا قتيبة بن سعيد ثنا أبو  - ١٨٩٤٢
اهللا صلى اهللا عليه و سلم بكبشني أملحني أقرنني ضحى رسول : عوانة عن قتادة عن أنس رضي اهللا عنه قال 

  وذحبهما بيده ومسى وكرب ووضع رجله على صفاحهما رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد ثنا احلسن بن حممد  - ١٨٩٤٣
ن هارون أنبأ سعيد بن زيد ثنا عمرو بن خالد عن حممد بن علي عن آبائه عن علي بن أيب طالب الزعفراين ثنا يزيد ب

يا فاطمة قومي فأشهدي أضحيتك أما إن لك بأول : رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لفاطمة 
ودمائها سبعني ضعفا حىت توضع يف قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب أما إنه جياء هبا يوم القيامة بلحومها 

ميزانك فقال أبو سعيد اخلدري رضي اهللا عنه يا رسول اهللا أهذه آلل حممد خاصة فهم أهل ملا خصوا به من خري أو 
  آلل حممد والناس عامة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بل هي آلل حممد والناس عامة عمرو بن خالد ضعيف 

احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أبو مسلم ثنا معقل بن مالك ثنا وأخربنا أبو  - ١٨٩٤٤
النضر بن إمساعيل عن أيب محزة الثمايل عن سعيد بن جبري عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 

قطرة تقطر من دمها كل ذنب يا فاطمة قومي فأشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول : صلى اهللا عليه و سلم 
} إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني { عملتيه وقويل 



قلت يا رسول اهللا هذا لك وألهل بيتك خاصة فأهل ذلك أنتم أم للمسلمني عامة قال بل للمسلمني عامة ورواه 
ة عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أيضا عمرو بن قيس املالئي عن عطي

   ٢١لفاطمة فذكر معناه ويذكر عن أيب موسى رضي اهللا عنه أنه أمر بناته أن يضحني بأيديهن 

  باب النسيكة يذحبها غري مالكها

  بعضه غريه  قال الشافعي رمحه اهللا اجزأت ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم حنر بعض هديه وحنر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن  - ١٨٩٤٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : وهب أخربين مالك بن أنس عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر رضي اهللا عنه 

  سلم حنر بعض هديه بيده وحنر بعضه غريه 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا سعدان بن نصر ثنا  - ١٨٩٤٦
ضحى رسول اهللا صلى اهللا : سفيان بن عيينة عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

فيان قال الشافعي رمحه اهللا وأهدي هديا وإمنا حنره عليه و سلم عن نسائه بالبقر أخرجاه يف الصحيح من حديث س
  من أهداه معه 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا حممد بن حيىي  - ١٨٩٤٧
أبا قبيصة القطعي ثنا عبد األعلى ثنا سعيد عن قتادة عن سنان بن سلمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما أن ذؤيبا 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يبعث معه بالبدن مث يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتا : حدثه 
فاحنرها مث اغمس نعلها يف دمها مث اضرب به صفحتها وال تطعمها أنت وال أحد من أهل رفقتك رواه مسلم يف 

   غري أين أكره أن يذبح من النسائك مشرك الصحيح عن أيب غسان عن عبد األعلى قال الشافعي رمحه اهللا

أخربنا أبو بكر االردستاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد اجلوهري ثنا علي بن احلسن ثنا  - ١٨٩٤٨
قال ال يذبح نسيكة املسلم اليهودي : عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان حدثين جعفر عن أبيه عن علي رضي اهللا عنه أنه 

  اين والنصر

أنه كره أن يذبح : وبإسناده حدثنا سفيان حدثين قابوس عن أيب ظبيان عن بن عباس رضي اهللا عنهما  - ١٨٩٤٩
  نسيكه املسلم اليهودي والنصراين 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا أمحد بن يونس ثنا زهري ثنا  - ١٨٩٥٠
ال يذبح أضحيتك إال مسلم وإذا ذحبت فقل : بيان أن أباه حدثه قال قال بن عباس رضي اهللا عنهما قابوس بن أيب ظ

بسم اهللا اللهم منك ولك اللهم تقبل من فالن قال الشافعي فإن ذحبها مشرك حتل ذكاته أجزأت مع كراهييت هلا 
   ٢٢أنه مل ير به بأسا قال الشيخ وهذا ملا مضى يف إحالل ذبائحهم وروينا عن عطاء بن أيب رباح 

  باب ذبائح نصارى العرب



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس هو األصم أنبأ الربيع بن  - ١٨٩٥١
سليمان أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن أيب حيىي عن عبد اهللا بن دينار عن سعد الفلحة موىل عمر أو بن سعد الفلحة أن 

ما نصارى العرب بأهل كتاب وما حتل لنا ذبائحهم وما أنا بتاركهم حىت : بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال  عمر
  يسلموا أو أضرب أعناقهم 

وأخربنا أبو زكريا وأبو بكر قاال ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ الثقفي عن أيوب عن بن  - ١٨٩٥٢
قال ال تأكلوا ذبائح نصارى بين تغلب فإهنم مل يتمسكوا من : رضي اهللا عنه أنه سريين عن عبيدة السلماين عن علي 

   ٢٣دينهم إال بشرب اخلمر 

  باب ما جاء يف ذبيحة اجملوس

أخربنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر املشاط قاال ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا إبراهيم بن علي الذهلي ثنا  - ١٨٩٥٣
كتب رسول اهللا صلى : فيان عن قيس بن مسلم عن احلسن بن حممد بن احلنفية قال حيىي بن حيىي أنبأ وكيع عن س

اهللا عليه و سلم إىل جموس هجر يعرض عليهم اإلسالم فمن أسلم قبل منه ومن أىب ضربت عليهم اجلزية على أن ال 
  تؤكل هلم ذبيحة وال تنكح هلم امرأة هذا مرسل وإمجاع أكثر األمة عليه يؤكده 

خربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا عبد الرمحن بن أيب حامت ثنا أمحد بن وأ - ١٨٩٥٤
سنان ثنا عبد اهللا بن منري عن حيىي بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن عبد اهللا بن اخلليل احلضرمي عن علي رضي اهللا 

خزمية عن يوسف بن موسى عن بن منري وعن حممد بن  ال بأس بطعام اجملوس إمنا هني عن ذبائحهم رواه بن: عنه قال 
ميمون املكي عن أيب سعيد موىل بين هاشم عن حيىي بن سلمة حمتجا به وحيىي بن سلمة فيه ضعف وقد قيل عنه عن 
أبيه عن عبد اهللا بن اخلليل عن أبيه عن علي رضي اهللا عنه وروي عن قيس بن الربيع عن سلمة بن كهيل عن عبد 

   ٢٤ اخلليل احلضرمي عن علي رضي اهللا عنه اهللا بن أيب

  باب السنة يف أن يستقبل بالذبيحة القبلة قاله الزهري وقال إن جهل فال بأس

أن يأكل إذا ذكر اسم اهللا عليها وروينا يف حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال ذبح النيب صلى اهللا عليه و 
وجههما قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفا فذكره  سلم كبشني أقرنني أملحني يوم العيد فلما

وأخربنا أبو بكر االردستاين أنبأ أبو نصر  - ١٨٩٥٥وذلك يرد ويف رواية أخرى وجههما إىل القبلة حني ذبح 
ن عمر العراقي ثنا سفيان اجلوهري ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن بن جريج عن نافع عن ب

كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح ورواه غريه عن بن جريج وقال يف احلديث كان : رضي اهللا عنهما أنه 
يستقبل بذبيحته القبلة وروي فيه حديث مرفوع عن غالب اجلزري عن عطاء عن عائشة رضي اهللا عنها وإسناده 

   ٢٥ضعيف 

  باب التسمية على الذبيحة



هللا احلافظ أخربين أبو أمحد احلافظ أنبأ أبو عروبة ثنا بندار وحممد بن املثىن وحيىي بن أخربنا أبو عبد ا - ١٨٩٥٦
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان : حكيم قالوا ثنا بن أيب عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي اهللا عنه 

رواه مسلم يف الصحيح عن يضحي بكبشني ويضع رجله على صفاحهما فيذحبهما بيده ويقول بسم اهللا واهللا أكرب 
أخربنا أبو سعيد  - ١٨٩٥٧باب الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند الذبيحة  ٢٦حممد بن املثىن 

قال الشافعي رمحه اهللا والتسمية على الذبيحة بسم : بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان قال 
من ذكر اهللا فالزيادة خري وال أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول صلى اهللا على اهللا فإن زاد بعد ذلك شيئا 

رسول اهللا بل أحبه له وأحب إيل أن يكثر الصالة عليه فصلى اهللا عليه يف كل احلاالت ألن ذكر اهللا والصالة عليه 
ن عوف أنه كان مع النيب صلى اهللا عليه إميان باهللا وعبادة له يؤجر عليها إن شاء اهللا من قاهلا وقد ذكر عبد الرمحن ب

  و سلم 

فذكر معىن ما أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن إبراهيم  - ١٨٩٥٨
بن ملحان ثنا بن بكري ثنا الليث عن بن اهلاد عن عمرو هو بن أيب عمرو عن عبد الرمحن بن احلويرث عن حممد بن 

دخلت املسجد فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خارجا : ن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه قال جبري ع
من املسجد فاتبعته أمشي وراءه وال يشعر حىت دخل خنال فاستقبل القبلة فسجد فأطال السجود وأنا وراءه حىت 

نظر يف وجهه فرفع رأسه فقال ما لك يا ظننت أن اهللا عز و جل قد توفاه فأقبلت أمشي حىت جئته فطأطأت رأسي أ
عبد الرمحن فقلت له ملا أطلت السجود يا رسول اهللا خشيت ان يكون اهللا عز و جل قد توىف نفسك فجئت أنظر 

فقال إين ملا دخلت النخل لقيت جربيل عليه السالم فقال إين أبشرك أن اهللا عز و جل يقول من سلم عليك سلمت 
عليه وروي ذلك أيضا عن بن أيب سندر األسلمي عن موىل لعبد الرمحن بن عوف عن عليه ومن صلى عليك صليت 

عبد الرمحن رضي اهللا عنه قال الشافعي رمحه اهللا وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من نسي الصالة علي 
  خطىء به طريق اجلنة 

حممد عبد اهللا بن حممد بن موسى بن كعب  أخربناه أبو سهل أمحد بن حممد بن إبراهيم املهراين أنبأ أبو - ١٨٩٥٩
التاجر ثنا حممد بن سليمان ثنا عمر بن حفص بن غياث حدثين أيب عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة 

  من نسي الصالة علي خطىء به طريق اجلنة : رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أيب إسحاق املزكي وأبو بكر بن احلسن وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  أخربنا أبو زكريا بن - ١٨٩٦٠
يف قوله ورفعنا لك ذكرك ال : يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن بن أيب جنيح عن جماهد 

  أذكر إال ذكرت أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا 

نا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا جعفر يعين بن هاشم ثنا سهل بن أخرب - ١٨٩٦١
إذا ذكر اهللا ذكر رسول اهللا : عثمان حدثين حيىي بن أيب زائدة حدثين املبارك عن احلسن ورفعنا لك ذكرك قال 

  صلى اهللا عليه و سلم 

 احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق بن أيوب الفقيه أنبأ إمساعيل وأما احلديث الذي أخربنا أبو عبد اهللا - ١٨٩٦٢
بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ سليمان بن عيسى أخربين عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى 



عبد الرحيم وأبوه ال تذكروين عند ثالث تسمية الطعام وعند الذبح وعند العطاس فهذا منقطع و: اهللا عليه و سلم 
ضعيفان وسليمان بن عيسى السجزي يف عداد من يضع احلديث ولو عرف حيىي بن حيىي حاله ملا استجاز الرواية 
عنه وهو فيما ذكره شيخنا أبو عبد اهللا احلافظ رمحه اهللا ونسبه أبو أمحد بن عدي احلافظ أيضا إىل وضع احلديث 

  فيما أخربنا أبو سعد املاليين عنه 

وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي قال مسعت حممد بن محاد يقول قال السعدي وهو  - ١٨٩٦٣
   ٢٧: إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين سليمان بن عيسى الذي يروي آداب سفيان كذاب مصرح 

  باب قول املضحي اللهم منك وإليك فتقبل مين وقول املضحي عن غريه اللهم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا إمساعيل بن أمحد أنبأ حممد بن احلسن بن قتيبة ثنا حرملة  - ١٨٩٦٤تقبل من فالن 
أنبأ بن وهب ح وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا هارون بن 

عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا معروف ثنا بن وهب قال قال حيوة أخربين أبو صخر عن يزيد بن قسيط عن 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بكبش أقرن يطأ يف سواد ويربك يف سواد وينظر يف سواد فأيت به : عنها 

ليضحي به قال يا عائشة هلمي املدية أشحذيها حبجر ففعلت مث أخذها وأخذ الكبش فأضجعه مث ذحبه مث قال بسم 
  د وآل حممد ومن أمة حممد مث ضحى به رواه مسلم يف الصحيح عن هارون بن معروف اهللا اللهم تقبل من حمم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد احلكم القطري ثنا سعيد بن  - ١٨٩٦٥
:  رضي اهللا عنه قال منصور ثنا يعقوب بن عبد الرمحن عن عمرو بن أيب عمرو عن املطلب عن جابر بن عبد اهللا

شهدت أضحى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باملصلى فلما قضى خطبته ونزل عن منربه أيت بكبشه فذحبه 
  وقال بسم اهللا واهللا أكرب هذا عين وعمن مل يضح من أميت 

ثنا أمحد بن خالد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو زرعة الدمشقي  - ١٨٩٦٦
الوهيب عن حممد بن إسحاق ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا إبراهيم بن موسى 

الرازي ثنا عيسى ثنا حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب عياش عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال 
م الذبح كبشني أقرنني املحني موجئني فلما وجههما قال إين وجهت وجهي ذبح النيب صلى اهللا عليه و سلم يو: 

للذي فطر السماوات واألرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من املشركني إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا 
 أكرب مث ذبح رب العاملني ال شريك له وبذلك أمرت وأنا من املسلمني اللهم منك ولك عن حممد وأمته بسم اهللا واهللا

صلى اهللا عليه و سلم لفظ حديث عيسى بن يونس ويف رواية الوهيب ذبح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كبشني 
يوم العيد فلما وجههما قال فذكر الدعاء مث قال اللهم منك ولك عن حممد وأمته ومسى وذبح ورواه إبراهيم بن 

ما إىل القبلة حني ذبح وقيل عن حممد بن إسحاق عن يزيد عن طهمان عن حممد بن إسحاق وقال يف احلديث وجهه
خالد بن أيب عمران عن أيب عياش عن جابر رضي اهللا عنه قال الشافعي رمحه اهللا وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه 

آلخر و سلم من وجه ال يثبت مثله أنه ضحى بكبشني فقال يف أحدمها بعد ذكر اهللا اللهم عن حممد وآل حممد ويف ا
  اللهم عن حممد وأمة حممد 



قال الشيخ وإمنا أراد ما أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري  - ١٨٩٦٧
حدثين جامع بن سوادة ثنا أبو حازم احلسني بن دينار ثنا سفيان ح وأنبأ علي بن أمحد بن عبدان أنبأ سليمان بن 

مرمي ثنا الفريايب عن سفيان عن عبد اهللا عن حممد بن عقيل عن أيب سلمة عن عائشة أو عن أمحد اللخمي ثنا بن أيب 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يضحي بكبشني أقرنني موجئني فيبدأ بأحدمها : أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

د وشهد يل بالبالغ ويذبح اآلخر فيقول بسم اهللا واهللا أكرب اللهم منك ولك عن حممد وأمته من شهد لك بالتوحي
ويقول بسم اهللا واهللا أكرب اللهم منك ولك عن حممد وآل حممد لفظ حديث بن بشران ويف رواية بن عبدان كان 

النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا ضحى اشترى كبشني مسينني أقرنني أملحني موجئني فذبح أحدمها عن أمته من شهد 
غ واآلخر عن حممد وآل حممد هكذا رواه مجاعة عن سفيان الثوري ورواه زهري بن حممد هللا بالتوحيد وشهد له بالبال

عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن علي بن احلسني عن أيب رافع رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
النيب صلى اهللا عليه و ورواه محاد بن سلمة عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن عبد الرمحن بن جابر عن أبيه عن 

  سلم قال البخاري لعله مسع من هؤالء قال الشيخ وفيما ذكرنا قبل حديثه كفاية 
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  سنن البيهقي الكربى: كتاب 
بيهقي : املؤلف  احلسني بن علي بن موسى أبو بكر ال بن   أمحد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو زكريا العنربي ثنا حممد بن عبد السالم ثنا إسحاق أنبأ جرير عن  - ١٨٩٦٨
تعاىل والبدن جعلناها لكم  قلت له قوله: األعمش ومنصور عن أيب ظبيان عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

من شعائر اهللا لكم فيها خري فاذكروا اسم اهللا عليها صواف قال إذا أردت أن تنحر البدنة فأقمها مث قل اهللا أكرب 
  اهللا أكرب اللهم منك ولك مث سم مث احنرها قال قلت وأقول ذلك يف األضحية قال واألضحية 

ردستاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد ثنا علي بن أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم األ - ١٨٩٦٩
أيت علي بن أيب : احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان حدثين أبو بكر الزبيدي عن عاصم بن شريب قال 

طالب رضي اهللا عنه يوم النحر بكبش فذحبه وقال بسم اهللا اللهم منك ولك ومن حممد لك مث أمر به فتصدق به 
 أيت بكبش آخر فذحبه فقال بسم اهللا اللهم منك ولك ومن علي لك قال مث قال ائتين بطابق منه وتصدق مث

  بسائره 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا مالك بن  - ١٨٩٧٠
كان علي بن أيب : يبة عن حنش بن احلارث قال إمساعيل النهدي ثنا شريك عن أيب احلسناء عن احلكم بن عت

طالب رضي اهللا عنه يضحي بكبش عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبكبش عن نفسه قلنا يا أمري املؤمنني 
تضحي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرين أن أضحي عنه أبدأ 

رواه أبو داود عن عثمان بن أيب شيبة عن شريك تفرد به شريك بن عبد اهللا بإسناده وهو فأنا أضحي عنه أبدا 
إن ثبت يدل على جواز التضحية عمن خرج من دار الدنيا من املسلمني واما عن احلمل فقد قال الشافعي ال 

  يضحى عما يف البطن 

بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري  وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي - ١٨٩٧١ ثنا حممد 
   ٢٨أن عبد اهللا بن عمر كان ال يضحي عما يف بطن املرأة : ثنا مالك عن نافع 

  باب ما جاء يف حالق الشعر بعد ذبح األضحية

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك  - ١٨٩٧٢
أن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما ضحى مرة باملدينة قال نافع فأمرين أن أشتري له كبشا فحيال : عن نافع 

أقرن مث أذحبه يوم األضحى يف مصلى الناس قال نافع ففعلت مث محل الكبش إىل عبد اهللا فحلق رأسه حني ذبح 
اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما يقول ليس الكبش وكان مريضا مل يشهد العيد مع الناس قال نافع وكان عبد 

   ٢٩حالق الرأس بواجب على من ضحى إذا مل حيج وقد فعله عبد اهللا بن عمر 

  باب الرجل يوجب شاة أضحية مل يكن له أن يبدهلا خبري وال شر منها



سن بن عبد أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان أبو الشيخ أنبأ أمحد بن احل - ١٨٩٧٣
بن  اجلبار ثنا علي بن عيسى األلثغ املخرمي ثنا حممد بن سلمة عن أيب عبد الرحيم عن اجلهم بن جارود عن سامل 

أن عمر رضي اهللا عنه أهدي خبتية له قد أعطي هبا ثالمثائة دينار فأراد أن يبيعها ويشتري : عبد اهللا عن أبيه 
   ٣٠لم عن ذلك فامره أن ينحرها وال يبيعها كذا قال خبتية له بثمنها بدنا فسأل النيب صلى اهللا عليه و س

  باب ما جاء يف ولد األضحية ولبنها

أخربنا أبو بكر االردستاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا  - ١٨٩٧٤
كنا مع علي رضي اهللا عنه بالرحبة : ي قال بن الوليد ثنا سفيان ثنا زهري بن أيب ثابت عن مغرية بن حذف العبس

فجاء رجل من مهدان يسوق بقرة معها ولدها فقال إين اشتريتها أضحي هبا وإهنا ولدت قال فال تشرب من 
   ٣١لبنها إال فضال عن ولدها فإذا كان يوم النحر فاحنرها هي وولدها عن سبعة 

  ت املنسكباب الرجل يشتري أضحية وهي تامة مث عرض هلا نقص وبلغ

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن علي الوراق ثنا  - ١٨٩٧٥
عبيد اهللا بن موسى ثنا سفيان عن جابر ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو 

أمحد بن خالد الوهيب ثنا إسرائيل عن جابر عن حممد هو  العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن خالد بن خلي ثنا
اشتريت شاة ألضحي هبا فخرجت فأخذ الذئب أليتها : بن قرظة عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال 

سلم فقال ضح هبا ويف رواية سفيان اشترينا كبشا لنضحي به فقطع الذئب أليته  فسألت النيب صلى اهللا عليه و 
ألت النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمرين أن أضحي به ومبعناه رواه شعبة بن احلجاج وشريك بن أو من أليته فس

  عبد اهللا عن جابر اجلعفي إال أن جابرا غري حمتج به 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز وإمساعيل بن حممد الصفار قاال  - ١٨٩٧٦
بو معاوية ثنا احلجاج بن أرطأة عن شيخ من أهل املدينة عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا ثنا سعدان بن نصر ثنا أ

سلم  ال بأس باألضحية املقطوعة الذنب وهذا خمتصر من احلديث : عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
 عليه و سلم األول فقد رواه محاد بن سلمة عن حجاج عن عطية عن أيب سعيد أن رجال سأل النيب صلى اهللا

  عن شاة قطع الذئب ذنبها يضحي هبا قال ضح هبا 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب  - ١٨٩٧٧
قال أن بن الزبري رضي اهللا عنهما رأى هدايا له فيها ناقة عوراء ف: أنبأ جعفر بن عون أنبأ معسر عن أيب حصني 

   ٣٢إن كان أصاهبا بعد ما اشتريتموها فامضوها وإن كان أصاهبا قبل أن تشتروها فأبدلوها 

  باب الرجل يشتري أضحية فتموت أو تسرق أو تضل



أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عبد الكرمي بن اهليثم  - ١٨٩٧٨
أميا رجل أهدي هدية : بن أيب محزة قال قال نافع كان بن عمر رضي اهللا عنهما يقول ثنا أبو اليمان أنبأ شعيب 

فضلت فإن كانت نذرا أبدهلا وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدهلا وإن شاء تركها هكذا رواه مالك عن نافع 
ا ورواه عبد اهللا بن عامر األسلمي عن نافع مرفوعا والصواب موقوف    موقوف

عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن جعفر العدل أنبأ حيىي بن حممد ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب  أخربنا أبو - ١٨٩٧٩
اشتريت شاة مبىن أضحية فضلت فسألت بن عباس رضي اهللا : ثنا شعبة عن متيم بن حويص يعين املصري قال 

إن مضت أيام النحر كما عنهما عن ذلك فقال ال يضرك قال الشافعي ولكنه إن وجدها بعد ما أوجبها ذحبها و
  يصنع يف البدن من اهلدي 

أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا بن ناجية ثنا علي بن شعيب ثنا أبو  - ١٨٩٨٠
أهنا ساقت بدنتني فضلتا فأرسل : معاوية ثنا سعد بن سعيد عن القاسم يعين بن حممد عن عائشة رضي اهللا عنها 

  الزبري بدنتني مكاهنما فنحرهتما مث وجدت األوليني فنحرهتما أيضا مث قالت هكذا السنة يف البدن  إليها بن

أخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا سعدان بن نصر ثنا  - ١٨٩٨١
   ٣٣فذكره : أبو معاوية 

  باب التضحية يف الليل من أيام مىن

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي  - ١٨٩٨٢
بن آدم ثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي بن حسني أنه قال لقيم له جد خنله بالليل أمل 

لليل أو قال وحصاد الليل قال سفيان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن جداد الليل وصرام ا: تعلم 
  يقال حىت يكون بالنهار وحيضره املساكني 

وأخربنا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف اإلسفرائيين هبا أنبأ بشر بن أمحد أنبأ أمحد بن احلسني بن  - ١٨٩٨٣
فسألوا جعفرا عن مبعناه مل يذكر الصرام واحلصاد قال سفيان : نصر ثنا علي بن املديين ثنا سفيان فذكره 

  األضحى بالليل فقال ال قال سفيان هذا يف حال املساكني 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي  - ١٨٩٨٤
بن غياث عن أشعث بن عبد امللك عن احلسن قال   هنى عن جداد الليل وحصاد الليل: بن آدم ثنا حفص 

   ٣٤واألضحى بالليل وإمنا كان ذلك من شدة حال الناس كان الرجل يفعله ليال فنهى عنه مث رخص يف ذلك 

  باب النهي عن أكل حلوم الضحايا بعد ثالث



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن قالوا ثنا أبو العباس  - ١٨٩٨٥
: الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن الزهري عن أيب عبيد موىل بن أزهر قال حممد بن يعقوب أنبأ 

شهدت العيد مع علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فسمعته يقول ال يأكلن أحدكم من نسكه بعد ثالث كذا 
  ع رواه الشافعي عن سفيان موقوفا ومن حديث معمر مرفوعا واحلديث عند غريه عن سفيان مرفو

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الفضل بن إبراهيم أنبأ أمحد بن سلمة ثنا عبد اجلبار بن العالء  - ١٨٩٨٦
شهدت العيد مع علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فبدأ بالصالة : املكي ثنا سفيان عن الزهري عن أيب عبيد قال 

ى أن نأكل من حلوم نسكنا بعد ثالث رواه مسلم يف قبل اخلطبة وقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هن
الصحيح عن عبد اجلبار بن العالء وأخرجه البخاري ومسلم من حديث يونس بن يزيد وغريه عن الزهري 

  مرفوعا 

وحدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء ثنا أبو بكر حممد بن احلسني بن احلسن  - ١٨٩٨٧
يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أيب عبيد موىل عبد الرمحن بن القطان ثنا أمحد بن 

أيها الناس إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد هنى : عوف أنه مسع عليا رضي اهللا عنه يقول يوم األضحى 
  بد الرزاق أن تأكلوا من نسككم بعد ثالث فال تأكلوها رواه مسلم يف الصحيح عن عبد بن محيد عن ع

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد حدثين أيب ثنا عبد الرزاق  - ١٨٩٨٨
بن عمر رضي اهللا عنهما  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى أن : أنبأ معمر عن الزهري عن سامل عن 

ال يأكل حلوم األضاحي فوق ثالث رواه مسلم يف تؤكل حلوم األضاحي بعد ثالث قال سامل كان بن عمر 
   ٣٥الصحيح عن بن أيب عمر وعبد بن محيد عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الزهري 

  باب الرخصة يف األكل من حلوم الضحايا واإلطعام واالدخار

ربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبا ال - ١٨٩٨٩
مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن عبد السالم ثنا حيىي بن حيىي قال 

انه هنى عن أكل حلوم : قرأت على مالك عن أيب الزبري عن جابر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  مث قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي الضحايا بعد ثالث 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا حممد بن أيوب أنبأ مسدد ثنا حيىي  - ١٨٩٩٠
م بدننا فوق ثالث كنا ال نأكل من حلو: ثنا بن جريج ثنا عطاء أنه مسع جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه يقول 

فرخص لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا قلت لعطاء قال جابر حىت جئنا 
املدينة قال ال رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن حممد بن حامت عن حيىي القطان وقال نعم 

  رواه مسدد بدل قوله ال ورواه أمحد بن حنبل عن حيىي كما 



أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل ثنا حيىي بن الربيع املكي ثنا  - ١٨٩٩١
كنا نتزود من حلوم اهلدي على عهد رسول اهللا صلى : سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي اهللا عنه قال 

سلم إىل املدينة رواه البخاري عن علي وغريه ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة كلهم عن  اهللا عليه و 
بن دينار عن عطاء وحفظه أيضا عبد امللك بن أيب سليمان عن  سفيان بن عيينة فالتزود إىل املدينة حفظه عمرو 

  عطاء وحفظه زهري بن معاوية عن أيب الزبري عن جابر 

يم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراه - ١٨٩٩٢
عبد الرمحن بن مهدي ثنا معاوية بن صاحل عن أيب الزاهرية عن جبري بن نفري عن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا 

ذبح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أضحيته فقال يا ثوبان هىيء لنا هذه الشاة وأصلحها : عليه و سلم قال 
  زلت أطعمه منها حىت قدمنا املدينة رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم قال فما 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٨٩٩٣
فري أنه حدثه عن إسحاق الصغاين ثنا أبو مسهر ثنا حيىي بن محزة حدثين الزبيدي عن عبد الرمحن بن جبري بن ن

أبيه عن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ح وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي السكري ببغداد أنبأ 
إمساعيل الصفار ثنا عباس الترقفي ثنا حممد بن املبارك حدثين حيىي بن محزة عن الزبيدي حممد بن الوليد عن عبد 

صلى اهللا عليه و سلم : قال حدثين أيب حدثنا ثوبان قال قال يل رسول اهللا الرمحن بن جبري بن نفري أنه حدثه 
اصلح هذا اللحم فأصلحته قال فلم يزل يأكل منه حىت بلغ املدينة زاد أبو مسهر يف روايته قال يف حجة الوداع 

وظة رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن منصور عن أيب مسهر وقال فيه يف حجة الوداع وال أراها حمف
  ورواه عن عبد اهللا الدارمي عن حممد بن املبارك دون هذه اللفظة 

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا إمالء أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني بن  - ١٨٩٩٤
بن بريدة  اخلليل القطان ثنا أبو األزهر السليطي ثنا حممد بن يوسف قال ذكر سفيان عن علقمة بن مرثد عن 

سلم قال  كنت هنيتكم أن تأكلوا حلوم األضاحي فوق ثالثة أيام وإمنا أردت : عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و 
  بذلك ليتسع أهل السعة على من ال سعة له فكلوا ما بدا لكم وادخروا 

نا الفريايب ثنا سفيان وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن املصري ثنا بن أيب مرمي ث - ١٨٩٩٥
مبثله أخرجه مسلم يف : عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  الصحيح عن حجاج بن الشاعر عن أيب عاصم عن سفيان كما مضى يف كتاب األشربة 

ار ثنا بشر بن موسى ثنا خالد بن أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبا أمحد بن عبيد الصف - ١٨٩٩٦
هنيتكم : حيىي ثنا معرف حدثين حمارب بن دثار عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

عن ثالث وأنا آمركم هبن هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن يف زيارهتا تذكرة وهنيتكم عن األشربة أن 
ا يف كل وعاء غري أن ال تشربوا مسكرا وهنيتكم عن حلوم األضاحي أن تأكلوها تشربوا يف ظروف األدم فاشربو

بعد ثالث فكلوها واستنفعوا هبا يف أسفاركم أخرجه مسلم يف الصحيح من وجه آخر عن معرف بن واصل وبن 



عبد بريدة هذا عبد اهللا بن بريدة فقد أخرجه مسلم من حديث أيب سنان ضرار بن مرة عن حمارب بن دثار عن 
  اهللا بن بريدة عن أبيه 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا حيىي بن بكري  - ١٨٩٩٧
أن أبا سعيد بن مالك اخلدري قدم : ثنا ليث هو بن سعد عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد عن بن خباب 

فقال ما أنا بآكله حىت أسأل فانطلق إىل أخيه ألمه وكان بدريا قتادة بن  من سفر فقدم إليه من حلوم األضاحي
النعمان فسأله عن ذلك فقال له قد حدث بعدك أمر نقضا ملا كان هنى عنه من أكل حلوم الضحايا بعد ثالثة أيام 

  رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن الليث 

احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان  وأخربنا أبو احلسن حممد بن - ١٨٩٩٨
ثنا أمحد بن األزهر العبدي ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثين أيب عن بن إسحاق حدثين حممد بن علي بن 
 حسني أبو جعفر وأيب إسحاق بن يسار عن عبد اهللا بن خباب موىل بين عدي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد هنانا أن نأكل حلوم نسكنا فوق ثالث فخرجت يف سفر مث : عنه قال 
قدمت على أهلي فقالت إنه رخص للناس بعد ذلك قال فلم أصدقها حىت بعثت إىل أخي قتادة بن النعمان 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و  وكان بدريا أسأله عن ذلك قال فبعث إيل أن كل طعامك فقد صدقت قد أرخص
  سلم للمسلمني يف ذلك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبا أبو حممد عبد اهللا بن إسحاق البغوي العدل ببغداد ثنا حيىي بن أيب  - ١٨٩٩٩
طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد بن إياس اجلريري ح قال وأخربنا أبو الفضل بن إبراهيم واللفظ له 

محد بن سلمة ثنا أبو موسى حممد بن املثىن ثنا عبد األعلى ثنا سعيد يعين اجلريري عن أيب نضرة عن أيب ثنا أ
يا أهل املدينة ال تأكلوا حلوم األضاحي : سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

هلم عياال وحشما وخدما فقال كلوا وأطعموا  فوق ثالثة أيام فشكوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان
  واحبسوا وادخروا رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا حيىي بن جعفر  - ١٩٠٠٠
سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  ثنا الضحاك بن خملد ثنا يزيد بن أيب عبيد عن 

من ضحى منكم فال يصبحن من أضحيته يف بيته بعد ثالثة شيء فلما كان العام املقبل : و سلم يوم األضحى 
قالوا يا رسول اهللا نفعل يف هذا العام كما فعلنا يف العام املاضي فقال ال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام 

و كلمة تشبهها فأردت أن تقسموا يف الناس رواه البخاري يف الصحيح عن أيب عاصم الضحاك كان فيه شدة أ
  بن خملد ورواه مسلم عن إسحاق بن منصور عن أيب عاصم وقال فأردت أن يفشو فيهم 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد  - ١٩٠٠١
إنا كنا هنيناكم عن حلومها أن : ذاء عن أيب املليح عن نبيشة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احل

تأكلوها فوق ثالث لكي يسعكم جاء اهللا بالسعة فكلوا وادخروا واجتروا أال وإن هذه األيام أيام أكل وشرب 



يد الصدقة اليت يبتغي أجرها وليس من باب وذكر اهللا عز و جل قوله واجتروا أصله ائتجروا على وزن افتعلوا ير
  التجارة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ احلسن بن علي بن زياد ثنا بن أيب أويس  - ١٩٠٠٢
الضحية كنا منلح منه ونقدم به : حدثين أخي عن سليمان عن حيىي عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

اهللا عليه و سلم باملدينة فقال ال تأكلوا منه إال ثالثة أيام وليست بعزمية ولكن أراد أن تطعموا منه إىل النيب صلى 
  واهللا أعلم رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبا الربيع بن سليمان أنبا الشافعي  - ١٩٠٠٣
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أنبأ مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عبد اهللا بن واقد بن عبد اهللا أنه قال 

سلم عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث قال عبد اهللا بن أيب بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق مسعت 
مان النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال عائشة رضي اهللا عنها تقول دف ناس من أهل البادية حضرة األضحى يف ز

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ادخروا الثالث وتصدقوا مبا بقي قالت فلما كان بعد ذلك قيل يا رسول اهللا 
لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم جيملون منها الودك ويتخذون منها األسقية فقال رسول اهللا صلى اهللا 

ا ذاك أو كما  قال قالوا يا رسول اهللا هنيت عن أكل حلوم الضحايا بعد ثالث فقال رسول اهللا عليه و سلم وم
سلم إمنا هنيتكم من أجل الدافة اليت دفت حضرة األضحى فكلوا وتصدقوا وادخروا أخرجه  صلى اهللا عليه و 

  مسلم يف الصحيح من حديث روح عن مالك 

سن علي بن حممد املصري ثنا بن أيب مرمي ثنا أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو احل - ١٩٠٠٤
بن عابس أخربين أيب عن عائشة رضي اهللا عنها قال  سألتها أكان رسول اهللا : الفريايب ثنا سفيان عن عبد الرمحن 

سلم هنى ح وأنبأ أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف  صلى اهللا عليه و 
حممد بن كثري ثنا سفيان ثنا عبد الرمحن بن عابس بن ربيعة عن أبيه عابس بن ربيعة أنه قال قيل  بن يعقوب ثنا

لعائشة رضي اهللا عنها أهنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يؤكل حلوم األضاحي فوق ثالثة أيام قالت ما 
قد كنا خنرج الكراع بعد مخس عشرة هنى عنه إال مرة يف عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغين الفقري ول

فنأكله فقلت ومل تفعلون ذلك قال فضحكت وقالت ما شبع آل حممد صلى اهللا عليه و سلم من خبز بر مأدوم 
  ثالثة أيام حىت حلق باهللا عز و جل رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن كثري 

م أنبأ الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا ملا روت أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األص - ١٩٠٠٥
سلم هنى عنه للدافة مث قال كلوا وتصدقوا وادخروا وروى : عائشة رضي اهللا عنها  أن النيب صلى اهللا عليه و 

ثله  جابر ما ذكرنا كان جيب على من علم األمرين معا أن يقول هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم ملعىن فإذا كان م
هي عنه وإذا مل يكن مثله مل يكن منهيا عنه أو يقول هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم يف وقت مث أرخص فهو من

فيه بعده واآلخر من أمره ناسخ لألول قال وقال الشافعي رمحه اهللا يف موضع آخر يشبه أن يكون هنى النيب 
سلم عن إمساك حلوم الضحايا بعد ثالث إذا كانت الداف ة على معىن االختيار ال على معىن صلى اهللا عليه و 



الفرض لقول اهللا تعاىل يف البدن فإذا وجبت جنوهبا فكلوا منها وأطعموا وهذه اآلية يف البدن اليت يتطوع هبا 
   ٣٦أصحاهبا 

  باب إطعام البائس الفقري وإطعام القانع واملعتر وما جاء يف تفسريهم

 )  

اقال اهللا تبارك وتعاىل فكلوا منها وأطعموا ا   لبائس الفقري وقال واطعمو

القانع واملعتر قال الشافعي رمحه اهللا القانع هو السائل واملعتر هو الزائر واملار بال وقت وقال يف موضع آخر 
أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ  -  ١٩٠٠٦القانع الفقري واملعتر الزائر وقيل الذي يتعرض للعطية منها 

يف قول اهللا عز : ثنا سعدان بن نصر ثنا وكيع بن اجلراح ثنا طلحة بن عمرو عن عطاء  إمساعيل بن حممد الصفار
  و جل وأطعموا البائس الفقري قال الذي يسألك 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا سعدان ثنا وكيع ثنا سفيان عن فرات القزاز  - ١٩٠٠٧
  ل واملعتر الذي يعتريك يريدك وال يسألك القانع السائ: عن سعيد بن جبري قال 

  القانع اجلالس يف بيته واملعتر الذي يعتريك : وبإسناده عن سفيان عن منصور عن إبراهيم وجماهد  - ١٩٠٠٨

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ العباس بن الفضل النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا  - ١٩٠٠٩
القانع واملعتر قال القانع الذي يقنع للرجل يسأله واملعتر الذي : ور عن احلسن يف قوله هشيم أنبأ يونس ومنص

  يتعرض وال يسأل 

  أحدمها املار واآلخر السائل : قال وحدثناه سعيد ثنا هشيم أنبا مغرية عن إبراهيم قال  - ١٩٠١٠

  انع السائل الق: قال وحدثنا سعيد ثنا سفيان عن بن أيب جنيح عن جماهد قال  - ١٩٠١١

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي بن السقاء اإلسفرائيين أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن  - ١٩٠١٢
بطة األصبهاين ثنا عبد اهللا بن حممد بن زكريا ثنا سعيد بن حيىي بن سعيد األموي ثنا مسلم بن خالد عن بن أيب 

الذي يسأل بيده إذا سأل } البائس { قال } موا البائس الفقري فكلوا منها وأطع{ يف قوله : جنيح عن جماهد 
الذي يعتريك بنفسه وال يسألك يتعرض } قال والقانع الطامع الذي يطمع يف ذبيحتك من جريانك قال واملعتر 

  لك وروي يف ذلك عن بن عباس 

بن جندة ثنا أمحد بن يونس ثنا  أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن مخريويه اهلروي أنبأ أمحد - ١٩٠١٣
قلنا البن عباس رضي اهللا عنهما أرأيت القانع واملعتر ما القانع : زهري ثنا قابوس بن أيب ظبيان أن أباه حدثه قال 

   ٣٧واملعتر قال أما القانع فالقانع مبا أرسلت إليه يف بيته واملعتر الذي يعتريك 



  اجلازر منهاباب ال يبيع من أضحيته شيئا وال يعطي أجر 

حدثنا أبو جعفر كامل بن أمحد املستملي أنبأ بشر بن أمحد اإلسفرائيين ثنا داود بن احلسني البيهقي  - ١٩٠١٤
ثنا حيىي بن حيىي أنبأ أبو خيثمة عن عبد الكرمي ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد اهللا بن حممد بن موسى ثنا 

بن أيب شيبة قاال ثنا سفيان عن عبد الكرمي اجلزري عن جماهد عن عبد حممد بن أيوب أنبأ مسدد وعبد اهللا 
أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أقوم على بدنة وأن : الرمحن بن أيب ليلى عن علي رضي اهللا عنه قال 

يب خيثمة وأن أقسم جلودها وجالهلا وأمرين أن ال أعطي اجلازر منها شيئا وقال حنن نعطيه من عندنا ويف رواية أ
أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن ال أعطي أجر اجلازر منها قال حنن نعطيه من عندنا رواه مسلم يف 

  الصحيح عن حيىي بن حيىي وعن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عبد الكرمي 

اهللا بن حممد بن إسحاق العدل ببغداد ثنا حيىي بن أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو حممد عبد  - ١٩٠١٥
جعفر بن الزبرقان ثنا زيد بن احلباب ثنا عبد اهللا بن عياش بن عباس عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة 

   ٣٨من باع جلد أضحيته فال أضحية له : رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  األضحيةباب االشتراك يف اهلدي و

أخربنا أبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان النيسابوري ثنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا  - ١٩٠١٦
حامد بن أيب حامد ثنا إسحاق بن سليمان ثنا مالك بن أنس ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن يعقوب 

حنرنا : ن جابر بن عبد اهللا األنصاري رضي اهللا عنه قال ثنا جعفر بن سوار ثنا قتيبة عن مالك عن أيب الزبري ع
مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باحلديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة لفظ حديث قتيبة رواه مسلم 

  يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وقتيبة بن سعيد 

أنبأ احلسن بن علي بن زياد ثنا أمحد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن إسحاق بن أيوب  - ١٩٠١٧
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مهلني : يونس ثنا زهري ثنا أبو الزبري عن جابر رضي اهللا عنه قال 

باحلج فأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نشترك يف اإلبل والبقر كل سبعة منا يف بدنة رواه مسلم يف 
  ن يونس الصحيح عن أمحد ب

بن حيىي ثنا  - ١٩٠١٨ أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن يعقوب هو الشيباين ثنا حيىي بن حممد 
كنا مع النيب : مسدد ثنا حيىي عن بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه يقول 

سلم يف احلج والعمرة فاشتركنا يف  اجلزور سبعة فقال له رجل البقرة يشترك فيها قال ما هي صلى اهللا عليه و 
إال من البدن وحضر جابر احلديبية فقال اشتركنا كل سبعة يف بدنة فنحرنا يومئذ سبعني بدنة رواه مسلم يف 

  الصحيح عن حممد بن حامت عن حيىي بن سعيد 



لقطان ثنا إسحاق بن احلسن بن أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنبأ أبو سهل بن زياد ا - ١٩٠١٩
ميمون احلريب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أنبأ قيس بن سعد عن عطاء عن جابر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا 

البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة رواية عطاء عن جابر على أن البدنة عن سبعة وإمجاع : عليه و سلم قال 
جابر مث رواية عطاء عن جابر على أن البدنة عن سبعة أوىل من رواية الثوري هؤالء األئمة عن أيب الزبري عن 

عن أيب الزبري عن جابر رضي اهللا عنه يف البدنة عن عشرة وروينا عن علي وحذيفة وأيب مسعود األنصاري 
   ٣٩وعائشة رضي اهللا عنهم أهنم قالوا البقرة عن سبعة 

  باب األضحية يف السفر

بد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب أخربنا أبو ع - ١٩٠٢٠
شيبة ح قال وأخربين أبو الوليد ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا حممد بن رافع قاال ثنا زيد بن احلباب عن معاوية بن 

أن : وبان رضي اهللا عنه صاحل ثنا أبو الزاهرية حدير بن كريب عن جبري بن نفري بن مالك احلضرمي عن ث
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذبح أضحيته يف السفر مث قال يا ثوبان أصلح حلمها فلم أزل أصلحه حىت 

   ٤٠قدمنا املدينة رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وحممد بن رافع 

  كباب من قال األضحى جائز يوم النحر وأيام مىن كلها ألهنا أيام النس

أخربنا أبو حامد أمحد بن علي بن أمحد احلافظ اإلسفرائيين هبا أنبأ أبو علي زاهر بن أمحد ثنا أبو  - ١٩٠٢١
بكر بن زياد النيسابوري ثنا أبو األزهر ثنا أبو املغرية ثنا سعيد بن عبد العزيز حدثين سليمان بن موسى عن 

يه و س كل عرفات موقف وارفعوا عن عرنات : لم قال جبري بن مطعم رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عل
  وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن حمسر وكل فجاج مىن منحر وكل أيام التشريق ذبح 

مبثله هذا : قال وحدثنا أبو بكر ثنا أمحد بن يوسف ثنا أبو اليمان ثنا سعيد بن عبد العزيز فذكره  - ١٩٠٢٢
  هو الصحيح وهو مرسل 

نا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا أمحد بن احلسن بن عبد وقد روى كما أخرب - ١٩٠٢٣
بن موسى عن عبد الرمحن بن أيب حسني  اجلبار الصويف ثنا أبو نصر التمار ثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان 

بن مطعم رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  فعوا عن عرنة عرفات موقف وار: عن جبري 
وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن حمسر وكل فجاج مىن منحر ويف كل أيام التشريق ذبح ورواه سويد بن عبد 

  العزيز وهو ضعيف عند بعض أهل النقل عن سعيد 

كما أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حيىي بن صاعد وأخربنا أبو  - ١٩٠٢٤
فظ أنبأ زاهر بن أمحد ثنا أبو بكر النيسابوري قاال ثنا أمحد بن منصور ثنا حممد بن بكري احلضرمي ثنا حامد احلا



يمان بن موسى عن نافع بن جبري بن مطعم عن  سويد بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن سل
  ريق كلها ذبح أيام التش: أبيه رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

وروي من وجه آخر عن سليمان كما أخربنا أبو بكر بن احلارث أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو  - ١٩٠٢٥
بكر النيسابوري ثنا أمحد بن عيسى اخلشاب ثنا عمرو بن أيب سلمة ثنا أبو معبد عن سليمان بن موسى أن 

يه و سلم قال عمرو بن دينار حدثه عن جبري بن مطعم رضي اهللا عنه أن الن كل أيام التشريق : يب صلى اهللا عل
  ذبح 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا روح بن عبادة عن  - ١٩٠٢٦
بن جريج أخربين عمرو بن دينار أن نافع بن جبري بن مطعم رضي اهللا عنه أخربه عن رجل من أصحاب النيب 

سلم قد مساه نافع فنسيته أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لرجل من غفار  صلى اهللا عليه قم فأذن إنه ال : و 
يدخل اجلنة إال مؤمن وأهنا أيام أكل وشرب أيام مىن زاد سليمان بن موسى وذبح يقول أيام ذبح بن جريج 

  يقوله 

مرة عن أيب سعيد ومرة عن أيب ورواه معاوية بن حيىي الصديف عن الزهري عن سعيد بن املسيب  - ١٩٠٢٧
هريرة رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أيام التشريق كلها ذبح أخربناه أبو سعد املاليين أنبأ أبو 

فذكره : أمحد بن عدي احلافظ أنبأ عبد اهللا بن حممد بن مسلم ثنا دحيم ثنا حممد بن شعيب ثنا معاوية بن حيىي 
  وقال عن أيب سعيد 

وأخربنا أبو سعد أنبأ أبو أمحد ثنا جعفر بن أمحد بن عاصم ثنا دحيم ثنا حممد بن شعيب عن  - ١٩٠٢٨
فذكره وقال عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال أبو أمحد وهذا سواء قال عن الزهري عن سعيد عن أيب : الصديف 

ا غري حمفوظني ال يرويهما غري هريرة رضي اهللا عنه وسواء قال عن الزهري عن بن املسيب عن أيب سعيد مجيع
  الصديف قال الشيخ رمحه اهللا والصديف ضعيف ال حيتج به 

أخربنا أبو حامد أمحد بن علي احلافظ أنبأ زاهر بن أمحد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا حممد  - ١٩٠٢٩
طلحة بن عمرو احلضرمي عن عطاء عن بن عباس رضي اهللا ع األضحى : نهما قال بن حيىي ثنا أبو داود عن 

  ثالثة أيام بعد يوم النحر 

يضحى إىل آخر أيام : قال وحدثنا حممد بن حيىي أنبا روح ثنا محاد عن مطر أن احلسن وعطاء قاال  - ١٩٠٣٠
  التشريق 

قال وحدثنا حممد بن إسحاق هو الصغاين ثنا روح قال بن جريج قال قال عطاء يذبح يف أيام  - ١٩٠٣١
  األضحى ثالثة أيام بعد يوم النحر : حممد ثنا أبو داود ثنا شعبة عن قتادة عن احلسن قال  التشريق قال وثنا



يذبح يف أيام : قال وحدثنا حممد بن إسحاق هو الصغاين ثنا روح قال بن جريج قال قال عطاء  - ١٩٠٣٢
  مىن كلها ويف يوم النفر اآلخر 

ة ثنا إمساعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر أن قال وحدثنا حممد بن إسحاق ثنا هيثم بن خارج - ١٩٠٣٣
  األضحى يوم النحر وثالثة أيام بعده : عمر بن عبد العزيز قال 

سليمان بن  - ١٩٠٣٤ قال وحدثين إبراهيم بن هانئ ثنا احلكم بن موسى ثنا حيىي بن محزة عن النعمان عن 
   ٤١النحر ثالثة أيام فقال مكحول صدق : موسى أنه قال 

  األضحى يوم النحر ويومني بعده باب من قال

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عبد الكرمي بن اهليثم  - ١٩٠٣٥
سأل أبو سلمة عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما بعد النحر بيوم فقال : ثنا أبو اليمان أنبا شعيب قال قال نافع 

  ال بن عمر رضي اهللا عنهما من شاء فليضح اليوم مث غدا إن شاء اهللا إين بدا يل أن أضحي فق

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد  - ١٩٠٣٦
األضحى : بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا مالك عن نافع أن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما كان يقول 

يوما بعد يوم األضحى قال وثنا مالك أنه بلغه أن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه كان يقول األضحى يوما بعد 
  يوم األضحى 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن جنيد أنبا أبو مسلم ثنا عبد الرمحن بن محاد ثنا سعيد بن  - ١٩٠٣٧
   ٤٢الذبح بعد النحر يومان :  عنه قال أيب عروبة عن قتادة عن أنس رضي اهللا

  باب من قال الضحايا إىل آخر الشهر ملن أراد أن يستأين ذلك

ح وأخربنا أبو حامد أمحد بن علي  - ١٩٠٣٨ أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ 
سعيد بن صخر ثنا حبان بن هالل ثنا أبان بن  احلافظ أنبأ زاهر بن أمحد قاال ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أمحد بن

يزيد ثنا حيىي بن أيب كثري عن حممد بن إبراهيم حدثين أبو سلمة وسليمان بن يسار أنه بلغهما أن رسول اهللا 
سلم قال  الضحايا إىل آخر الشهر ملن أراد أن يستأين ذلك لفظ حديث األصبهاين ويف رواية : صلى اهللا عليه و 

 اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الضحايا إىل هالل احملرم ملن أراد أن يستأين ذلك رواه أبو داود أيب حامد أن نيب
  يف املراسيل عن موسى بن إمساعيل عن أبان 

أخربنا أبو حامد أمحد بن علي احلافظ أنبأ زاهر بن أمحد ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا حممد بن  - ١٩٠٣٩
بن  منصور ثنا عباد بن العوام ثنا حيىي بن سعيد قال مسعت أبا أمامة بن سهل بن إبراهيم بن مسلم ثنا معلى 

أن كان املسلمون ليشتري أحدهم األضحية فيسمنها فيذحبها بعد األضحى آخر ذي احلجة : حنيف يقول 



يمان مرسل وحديث أيب أمامة حكاية عمن مل يسم وقد قال أبو إسحاق املروزي رمحه اهللا  حديث أيب سلمة وسل
يف الشرح روي يف بعض األخبار األضحية إىل رأس احملرم فإن صح ذلك فاألمر يتسع فيه إىل غرة احملرم وإن مل 
يصح فاخلرب الصحيح أيام مىن أيام حنر وعلى هذا بىن الشافعي رمحه اهللا قال الشيخ رمحه اهللا يف كالمها نظر هذا 

يمان بن مو بن موسى أوالمها أن يقال به إلرساله وما مضى الختالف الرواة فيه على سل سى وحديث سليمان 
   ٤٣واهللا أعلم مجاع أبواب العقيقة 

  باب العقيقة سنة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب ثنا  - ١٩٠٤٠
مع الغالم عقيقة فأهريقوا عنه الدم : محاد بن زيد عن أيوب عن حممد عن رجل يقال له سلمان رفعه قال 

وأميطوا عنه األذى رواه البخاري يف الصحيح عن عارم عن محاد بن زيد ومل يقل رفعه قال وقال حجاج ثنا 
سلمة أنبأ أيوب وقتادة وهشام وحبيب عن بن سريين عن سلمان رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا  محاد يعين بن 

  عليه و سلم 

بو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا حجاج بن منهال ثنا أخربنا أ - ١٩٠٤١
محاد بن سلمة ثنا أيوب وقتادة وحبيب عن حممد ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار 

وهشام وحبيب وقتادة يف ثنا خلف بن عمرو العكربي ثنا عبد األعلى بن محاد ثنا محاد عن يونس وأيوب 
: آخرين عن حممد بن سريين عن سلمان بن عامر الضيب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

يف الغالم عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه األذى قال الفقيه رمحه اهللا وقد روي عن الثوري عن أيوب 
  كذلك جمودا 

مد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا إمالء أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا حدثنا أبو احلسن حم - ١٩٠٤٢
بن عامر الضيب رضي اهللا  سلمان  أمحد بن يوسف السلمي ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن أيوب عن بن سريين عن 

سلم  ا وأميطوا عنه: عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  أهريقوا عنه دم األذى  عن الغالم عقيقة ف
واستشهد البخاري أيضا برواية جرير بن حازم عن أيوب كذلك جمودا قال البخاري ورواه يزيد بن إبراهيم عن 

  بن سريين عن سلمان قوله 

أخربناه أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  - ١٩٠٤٣
العقيقة مع الولد فأهريقوا عنه الدم : ثنا بن سريين قال قال سلمان  سليمان بن حرب ثنا يزيد بن إبراهيم

  وأميطوا عنه األذى قال حممد حرصت على أن أعلم ما أميطوا عنه األذى فلم أجد من خيربين 

  إماطة األذى حلق الرأس : قال الفقيه رمحه اهللا قد روى هشام عن احلسن البصري أنه كان يقول  - ١٩٠٤٤



ا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حيىي بن خلف ثنا عبد األعلى ثنا أخربن - ١٩٠٤٥
فذكره قال البخاري وقال غري واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سريين عن الرباب : هشام عن احلسن 

  عن سلمان رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

هللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أخربنا أبو حممد عبد ا - ١٩٠٤٦
أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ هشام بن حسان عن حفصة بنت سريين عن الرباب عن سلمان بن عامر 

ا وأميطو: رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم    ا عنه األذى مع الغالم عقيقة فأهريقوا عنه دم

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين ثنا إبراهيم  - ١٩٠٤٧
بن إسحاق القاضي ثنا جعفر بن عون عن سعيد عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه أن نيب 

  ته تذبح عنه يوم سابعه وحيلق رأسه ويسمى كل غالم رهينة بعقيق: اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أمحد بن كامل القاضي أبو  - ١٩٠٤٨
سل : بكر ثنا عبد امللك بن حممد الرقاشي ثنا قريش بن أنس ثنا حبيب بن الشهيد قال قال يل حممد بن سريين 

العقيقة فسألته فقال من مسرة بن جندب رضي اهللا عنه رواه البخاري يف الصحيح عن  احلسن ممن مسع حديث
  عبد اهللا بن أيب األسود عن قريش 

أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا إسحاق بن أمحد الفارسي ثنا أبو  - ١٩٠٤٩
ا مرهتن بعقيقة قال حيرم شفاعة ولده : حامت ثنا سليمان بن شرحبيل ثنا حيىي بن محزة قال  قلت لعطاء اخلرساين م

قال الشافعي رمحه اهللا روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه عق عن احلسن واحلسني وحلق شعورمها 
  وتصدقت فاطمة رضي اهللا عنها بزنته فضة 

مد بن عبد اهللا بن عمرويه ثنا أخربناه أبو احلسني حممد بن احلسني بن الفضل القطان ببغداد ثنا حم - ١٩٠٥٠
حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو معمر عبد اهللا بن عمرو املنقري ثنا عبد الوارث ثنا أيوب عن عكرمة عن بن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عق عن احلسن كبشا وعن احلسني كبشا رواه أبو : عباس رضي اهللا عنهما 
  داود يف كتاب السنن عن أيب معمر 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عثمان بن عبدان وأبو صادق حممد بن أمحد العطار قالوا ثنا أبو  - ١٩٠٥١
العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حممد بن حيىي النيسابوري ثنا أمحد بن صاحل ثنا بن 

نيب صلى اهللا عليه و سلم عق عن احلسن أن ال: وهب عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي اهللا عنه 
  واحلسني كبشني 



أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك  - ١٩٠٥٢
وزنت فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن حممد بن علي بن حسني أنه قال 

  لم شعر حسن وحسني فتصدقت بزنة ذلك فضة و س

أنه عق عن حسن وحسني ابين علي بن أيب طالب رضي اهللا : قال وحدثنا مالك عن حيىي بن سعيد  - ١٩٠٥٣
  عنهم وقيل عن ربيعة عن أنس وليس مبحفوظ 

بن أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو عثمان بن عبدان و - ١٩٠٥٤ أبو حممد 
أيب حامد املقرئ قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن سنان القزاز ثنا حيىي بن عبد اهللا بن بكري 

: حدثين عبد اهللا بن هليعة حدثين عمارة بن غزية عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه 
أس احلسن واحلسني ابين علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم يوم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بر

سابعهما فحلقا مث تصدق بوزنه فضة ومل جيد أو جيد ذحبا وقيل عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي اهللا 
  عنها وليس مبحفوظ 

وحممد بن عبد اهللا  أنبأين أبو عبد اهللا إجازة ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان - ١٩٠٥٥
بن عبد احلكم قاال ثنا عبد اهللا بن وهب ح وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ أنبأ أمحد بن 

احلارث بن مسكني ثنا بن وهب أخربين حممد بن عمرو يعين اليافعي عن بن جريج عن حيىي بن سعيد عن عمرة 
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن احلسن واحلسني يوم السابع ومسامها عق رسو: عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

وأمر أن مياط عن رأسهما األذى قال أبو أمحد ال أعلم يرويه عن بن جريج هبذا اإلسناد غري حممد بن عمرو 
ة النيب صلى اليافعي وعبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب رواد قال الفقيه رمحه اهللا وروى عبد اهللا بن حمرر يف عقيق

سلم عن نفسه حديثا منكرا    اهللا عليه و 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا أنبأ حاجب بن أمحد بن سفيان  - ١٩٠٥٦
أن : الطوسي ثنا حممد بن محاد األبيوردي ثنا عبد الرزاق أنبأ عبد اهللا بن حمرر عن قتادة عن أنس رضي اهللا عنه 

اهللا عليه و سلم عق عن نفسه بعد النبوة قال عبد الرزاق إمنا تركوا عبد اهللا بن حمرر حلال هذا النيب صلى 
   ٤٤احلديث قال الفقيه رمحه اهللا وقد روي من وجه آخر عن قتادة ومن وجه آخر عن أنس وليس بشيء 

  باب ما يستدل به على أن العقيقة على االختيار ال على الوجوب

علي احلسني بن حممد الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا القعنيب ثنا داود بن أخربنا أبو  - ١٩٠٥٧
قيس عن عمرو بن شعيب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ح وحدثنا حممد بن سليمان األنباري ثنا عبد 

بن شعيب عن أبيه عن جده قال  ليه و سلم عن سئل النيب صلى اهللا ع: امللك بن عمرو عن داود عن عمرو 
العقيقة فقال ال حيب اهللا العقوق كأنه كره االسم وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغالم 

  شاتان مكافأتان وعن اجلارية شاة 



أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك  - ١٩٠٥٨
سلم سئل عن العقيقة فقال : ن أسلم عن رجل من بين ضمرة عن أبيه عن زيد ب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ال أحب العقوق وكأنه إمنا كره االسم وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل قال الشيخ رمحه 
   ٤٥اهللا وهذا إذا انضم إىل األول قويا وقد علق فيهما ذلك مبحبته 

  يعق عن الغالم وما يعق عن اجلاريةباب ما 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب  - ١٩٠٥٩
القاضي ثنا إبراهيم بن بشار ثنا سفيان ثنا عبيد اهللا بن أيب يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز اخلزاعية 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يف العقيقة عن الغالم شاتان : الت وهي الكعبية رضي اهللا عنها ق
  مكافأتان وعن اجلارية شاة ال يضركم ذكرانا كن أم إناثا كذا قاله سفيان بن عيينة عن أبيه وذكر أبيه فيه وهم 

د بن زيد عن عبيد اهللا أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا محا - ١٩٠٦٠
: بن أيب يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 

عن الغالم شاتان مثالن وعن اجلارية شاة قال أبو داود هذا هو احلديث وحديث سفيان وهم قال الفقيه العامل 
لشافعي عن سفيان عن عبيد اهللا بن أيب يزيد عن سباع بن وهب عن أم رمحه اهللا ورواه املزين يف املختصر عن ا

كرز واملزين واهم فيه يف موضعني أحدمها أن سائر الرواة رووه عن بن عيينة عن عبيد اهللا بن أيب يزيد عن أبيه 
املوضعني عن سباع واآلخر أهنم قالوا فيه سباع بن ثابت وقد رواه الطحاوي عن املزين يف كتاب السنن يف أحد 

على الصواب كما رواه سائر الناس عن سفيان وباهللا التوفيق ورواه بن جريج عن عبيد اهللا بن أيب يزيد عن 
  سباع بن ثابت أن حممد بن ثابت بن سباع أخربه أن أم كرز أخربته وروي ذلك من وجه آخر عن أم كرز 

بأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أن - ١٩٠٦١
بن دينار عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن  مبكة ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو 

سلم يقول  عن الغالم شاتان مكافأتان وعن اجلارية : أم كرز رضي اهللا عنها أهنا مسعت النيب صلى اهللا عليه و 
  شاة 

نا أبو حممد السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أخرب - ١٩٠٦٢
هبذا احلديث قلت يعين لعطاء وما املكافأتان قال املثالن والضأن أحب إليه من املعز : أنبأ بن جريج أخربين عطاء 

ذحبت مكاهنا جزورا قال أبدأ بالذي مسى مث وذكر أهنا أحب إليه من إناثها رأى منه قال إنسان لعطاء أرأيت إن 
  اذبح بعد ما شئت قلت له والسنة قال والسنة 

حدثنا أبو جعفر كامل بن أمحد املستملي رمحه اهللا أنبأ بشر بن أمحد اإلسفرائيين ثنا داود بن  - ١٩٠٦٣
نفس لعبد الرمحن بن : ول احلسني البيهقي ثنا حيىي بن حيىي ثنا عبد اجلبار بن ورد قال مسعت بن أيب مليكة يق



ا  أيب بكر غالم فقيل لعائشة رضي اهللا عنها يا أم املؤمنني عقي عليه أو قال عنه جزورا فقالت معاذ اهللا ولكن م
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شاتان مكافأتان 

ثنا عبد اهللا بن أمحد بن وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان  - ١٩٠٦٤
: حنبل حدثين أيب ثنا بشر بن املفضل أبو إمساعيل عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك قال 

دخلنا على حفصة بنت عبد الرمحن فأخربتنا أن عائشة رضي اهللا عنها أخربهتا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  اجلارية شاة سلم قال عن الغالم شاتان مكافأتان وعن 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا حيىي بن جعفر أنبأ  - ١٩٠٦٥
بن متيم عن أبيه عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن  الضحاك بن خملد ثنا أبو حفص سامل 

ن الغالم وال تعق عن اجلارية فعقوا عن الغالم شاتني وعن إن اليهود تعق ع: النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
   ٤٦اجلارية شاة 

  باب من اقتصر يف عقيقة الغالم على شاة واحدة

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام حدثين أبو معمر عبد اهللا بن  - ١٩٠٦٦
بد العزيز بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر أنبأ أبو خليفة ثنا أبو عمرو اهلذيل املقعد ح وأخربنا أبو نصر عمر بن ع

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : معمر ثنا عبد الوارث ثنا أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما 
  عق عن احلسن كبشا وعن احلسني كبشا 

ي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزك - ١٩٠٦٧
مل يكن يسأله أحد من ولده عقيقة إال أعطاه إياها وكان يعق : عن نافع عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أنه 

  عن أوالده شاة شاة عن الذكر واألنثى 

عن بنيه الذكور واإلناث كان يعق : قال وحدثنا مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبري  - ١٩٠٦٨
   ٤٧شاة شاة 

  باب من قال ال تكسر عظام العقيقة ويأكل أهلها منها ويتصدقون ويهدون

روى أبو داود يف املراسيل عن حممد بن العالء عن حفص عن جعفر بن حممد عن أبيه أن النيب  - ١٩٠٦٩
سلم قال  حلسني عليهم السالم أن يبعثوا إىل القابلة يف العقيقة اليت عقتها فاطمة عن احلسن وا: صلى اهللا عليه و 

منها برجل وكلوا وأطعموا وال تكسروا منها عظما أخربناه أبو بكر حممد بن حممد أنبأ أبو احلسني الداودي ثنا 
  أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره 



دد ثنا عبد الوارث عن أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبا أمحد بن عبيد ثنا عثمان بن عمر ثنا مس - ١٩٠٧٠
عن الغالم : عامر األحول عن عطاء عن أم كرز رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

شاتان مكافأتان وعن اجلارية شاة قال وكان عطاء يقول تقطع جدوال وال يكسر هلا عظم أظنه قال ويطبخ قال 
هذه عقيقة فالن ويف رواية بن جريج عن عطاء أنه قال يف العقيقة وقال عطاء إذا ذحبت فقل بسم اهللا واهللا أكرب 

   ٤٨يقطع آرابا آرابا ويطبخ مباء وملح ويهدي يف اجلريان وروي يف ذلك عن جابر بن عبد اهللا من قوله 

  باب ال ميس الصيب بشيء من دمها

بن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد  - ١٩٠٧١ بن حممد بن ثابت ثنا علي 
كنا يف اجلاهلية إذا ولد الحدنا : احلسني ثنا أيب ثنا عبد اهللا بن بريدة قال مسعت أيب بريدة رضي اهللا عنه يقول 

غالم ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء اهللا باإلسالم كنا نذبح شاة وحنلق رأسه ونلطخه بزعفران قال 
وب بن موسى عن يزيد بن عبد اهللا املزين عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و الشيخ رمحه اهللا ويف حديث أي

  سلم قال يف اإلبل فرع ويف الغنم فرع ويعق عن الغالم وال ميس رأسه بدم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ احلسن بن علي بن زياد ثنا أبو محة  - ١٩٠٧٢
ف أنبأ أبو قرة عن بن جريج حديثا ذكره عن حيىي بن سعيد ح وأخربنا أبو بكر بن احلارث حممد بن يوس

األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا حممد بن عبد اهللا بن رسته ثنا حممد بن بكار الصرييف ثنا عبد اجمليد بن عبد 
 عنها يف حديث العقيقة قالت العزيز عن بن جريج عن حيىي بن سعيد األنصاري عن عمرة عن عائشة رضي اهللا

دم العقيقة وجيعلونه على رأس الصيب فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و :  وكان أهل اجلاهلية جيعلون قطنة يف 
سلم أن جيعل مكان الدم خلوقا قال الفقيه رمحه اهللا وقوله يف حديث سلمان بن عامر أميطوا عنه األذى حيتمل 

  والنهي عن أن ميس رأسه بدمها أن يكون املراد به حلق الرأس 

وأما احلديث الذي أخربنا أبو احلسني بن بشران ثنا أبو جعفر الرزاز ثنا جعفر بن حممد بن شاكر  - ١٩٠٧٣
ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة ح وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان أنبأ حممد بن جبلة ثنا أبو عمر حفص 

مهام عن قتادة عن احلسن عن مسرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و بن عمر صاحب احلوض ثنا 
كل غالم رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم السابع وحيلق رأسه ويدمى زاد احلوضي يف روايته قال وكان : سلم قال 

داجها مث توضع قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به قال إذا ذحبت العقيقة أخذت صوفة منها فاستقبل هبا أو
  على يافوخ الصيب حىت تسيل مثل اخليط مث يغسل رأسه وحيلق بعد 

فقد أخربنا أبو علي الروذباري أنبا أبو بكر بن داسه قال قال أبو داود هذا وهم من مهام يدمي  - ١٩٠٧٤
و بن أيب عروبة عن أخربنا أبو علي أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا بن املثىن ثنا بن أيب عدي عن سعيد ه

فذكره وقال يوم سابعه وحيلق ويسمى قال أبو داود ويسمى أصح كذا قال سالم بن أيب مطيع يعين عن : قتادة 
   ٤٩قتادة وإياس بن دغفل وأشعث عن احلسن 



  باب ما جاء يف وقت العقيقة وحلق الرأس والتسمية

قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو - ١٩٠٧٥
: عبد اجلبار ثنا حفص بن غياث عن هشام عن حفصة عن الرباب عن سلمان بن عامر رضي اهللا عنه رفعه قال 
الغالم مرهتن بعقيقته مياط عنه األذى ويراق عنه الدم يف اليوم السابع وقد مضى يف هذا حديث بن أيب عروبة 

  عن قتادة 

وأخربنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر احلفار ببغداد أنبأ احلسني بن حيىي بن عياش القطان ثنا  - ١٩٠٧٦
احلسن بن حممد بن الصباح ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن إمساعيل بن مسلم عن قتادة عن عبد اهللا بن بريدة عن 

  بع عشرة وإلحدى وعشرين العقيقة تذبح لسبع وألر: أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ احلسن بن علي بن زياد ثنا أبو محة  - ١٩٠٧٧
حممد بن يوسف ثنا أبو قرة عن بن جريج حديثا ذكره عن حيىي بن سعيد ح وأخربنا أبو بكر بن احلارث 

بن عبد اهللا بن رسته ثنا حممد بن بكار الصرييف ثنا عبد اجمليد بن عبد  األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا حممد
العزيز عن بن جريج عن حيىي بن سعيد األنصاري عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه 

سلم عن  يعق عن الغالم شاتان مكافأتان وعن اجلارية شاة وقال وعق رسول اهللا صلى اهللا عليه و: و سلم قال 
احلسن واحلسني شاتني يوم السابع وأمر أن مياط عن رأسه األذى وقال اذحبوا على امسه وقولوا بسم اهللا واهللا 

أكرب اللهم لك وإليك هذه عقيقة فالن لفظ حديث عبد اجمليد ويف رواية أيب قرة عن احلسن شاتني وعن حسني 
  شاتني ذحبهما يوم السابع ومسامها 

بو حممد السكري ببغداد أنبأ إمساعيل الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ بن وأخربنا أ - ١٩٠٧٨
أنه مسى احلسن يوم سابعه وأنه اشتق من : جريج ثنا جعفر بن حممد عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

   ٥٠حسن حسينا وذكر أنه مل يكن بينهما إال احلمل 

  ره فضة وما تعطى القابلةباب ما جاء يف التصدق بزنة شع

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد  - ١٩٠٧٩
وزنت فاطمة بنت رسول : بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثنا مالك عن جعفر بن حممد بن علي عن أبيه أنه قال 

سن وحسني وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة ورويناه عن ربيعة اهللا صلى اهللا عليه و سلم شعر ح
  عن حممد بن علي بن حسني يف حسن وحسني عليهما السالم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ موسى بن احلسن ثنا القعنيب ثنا  - ١٩٠٨٠
أن فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذحبت : عن جده سليمان بن بالل عن جعفر بن حممد عن أبيه 

  عن حسن وحسني حني ولدهتما شاة وحلقت شعورمها مث تصدقت بوزنه فضة 



بن علي احلافظ أنبأ حيىي بن حممد بن صاعد ثنا سعيد بن عبد  - ١٩٠٨١ وحدثنا أبو علي احلافظ ثنا احلسني 
أن رسول اهللا : بن حممد عن أبيه عن جده عن علي رضي اهللا عنه  الرمحن املخزومي ثنا حسني بن زيد عن جعفر

سلم أمر فاطمة عليها السالم فقال زين شعر احلسني وتصدقي بوزنه فضة وأعطي القابلة رجل  صلى اهللا عليه و 
بن زيد عن جعفر بن حممد عن أبيه أن علي بن أيب  العقيقة كذا يف هذه الرواية وروى احلميدي عن احلسني 

رضي اهللا عنه أعطى القابلة رجل العقيقة ورواه حفص بن غياث عن جعفر بن حممد عن أبيه عن النيب  طالب
سلم مرسال يف أن يبعثوا إىل القابلة منها برجل ويف رواية حممد بن إسحاق عن عبد اهللا بن أيب  صلى اهللا عليه و 

بن حسني عن علي رضي اهللا عنه قال عق رسول اهللا  صلى اهللا عليه و سلم عن احلسن بكر عن حممد بن علي 
بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة فوزناه فكان وزنه درمها وبعض درهم وهذا أيضا 
منقطع وقيل يف روايته عن حممد بن علي بن حسني عن أبيه عن جده عن علي رضي اهللا عنه وال أدري حمفوظ 

  هو أم ال 

لفتح العمري أنبأ عبد الرمحن بن أيب شريح أنبأ عبد اهللا بن حممد بن عبد أخربنا الشريف أبو ا - ١٩٠٨٢
بن احلسني عن أيب رافع قال  ملا ولدت : العزيز ثنا علي بن اجلعد أنبأ شريك عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن 

ه وتصدقي فاطمة حسنا رضي اهللا عنهما قالت يا رسول اهللا أال أعق عن ابين بدم قال ال ولكن احلقي شعر
بوزنه من الورق على األوفاض أو على املساكني قال قال علي قال شريك يعين باألوفاض أهل الصفة ففعلت 

  ذلك فلما ولدت حسينا فعلت مثل ذلك 

وأخربنا أبو سعيد الصرييف أنبأ أبو عبد اهللا الصفار ثنا حممد بن غالب ثنا سعيد بن أشعث ثنا سعيد  - ١٩٠٨٣
أن احلسن بن علي عليهما : احلسام ثنا عبد اهللا بن حممد عن علي بن حسني عن أيب رافع  بن سلمة وهو بن أيب

السالم حني ولدته أمه أرادت أن تعق عنه بكبش عظيم فأتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال هلا ال تعقي عنه 
ى بن السبيل وولدت بشيء ولكن احلقي شعر رأسه مث تصدقي بوزنه من الورق يف سبيل اهللا عز و جل أو عل

احلسني من العام املقبل فصنعت مثل ذلك تفرد به بن عقيل وهو إن صح فكأنه أراد أن يتوىل العقيقة عنهما 
   ٥١بنفسه كما رويناه فأمرها بغريها وهو التصدق بوزن شعرمها من الورق وباهللا التوفيق 

  باب النهي عن القزع

بو عمرو عثمان بن أمحد الدقاق ببغداد ثنا حيىي بن جعفر بن أيب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أ - ١٩٠٨٤
ح وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي  طالب ثنا شجاع بن الوليد ثنا عبيد اهللا بن عمر 

بن حيىي ثنا مسدد ثنا حيىي وهو بن سعيد ثنا عبيد اهللا ثنا عمر بن نافع عن أبيه ناف ع عن بن عمر رضي بن حممد 
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن القزع والقزع أن حيلق بعض رأس الصيب ويدع بعضه : اهللا عنهما قال 

لفظ حديث حيىي بن سعيد رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن حيىي وأخرجه البخاري من حديث 
  بن جريج عن عبيد اهللا 



افظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو بكر حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احل - ١٩٠٨٥
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه : شبابة بن سوار ثنا شعبة عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال 

   ٥٢و سلم عن القزع 

  باب ما جاء يف التأذين يف أذن الصيب حني يولد

منصور الظفر بن حممد بن أمحد العلوي رمحه اهللا أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم أخربنا أبو  - ١٩٠٨٦
ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة أنبأ عبيد اهللا بن موسى ح وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار 

الرزاق قاال أنبأ سفيان  السكري ببغداد أنبا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد
رأيت رسول اهللا صلى اهللا : الثوري عن عاصم بن عبيد اهللا بن عاصم عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن أبيه قال 

   ٥٣عليه و سلم أذن يف أذن احلسن بن علي رضي اهللا عنه بالصالة حني ولدته فاطمة رضي اهللا عنها 

  مما مضى باب تسمية املولود حني يولد وما جاء فيها أصح

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا أبو عبد اهللا حممد بن نصر اإلمام ومتيم بن  - ١٩٠٨٧
حممد واحلسن بن سفيان قالوا ثنا عبد األعلى بن محاد النرسي ثنا محاد بن سلمة عن ثابت البناين عن أنس بن 

يب طلحة األنصاري إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني ذهبت بعبد اهللا بن أ: مالك رضي اهللا عنه قال 
اءة يهنأ بعريا له فقال هل معك متر فقلت نعم فناولته مترات  ولد ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف عب

ا الصيب فمجه يف فيه فجعل الصيب يتلمظه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  فألقاهن يف فيه فالكهن مث فغر ف
ب األنصار التمر ومساه عبد اهللا رواه مسلم يف الصحيح عن عبد األعلى وأخرجاه من حديث أنس بن سلم ح

  سريين عن أنس بن مالك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن  - ١٩٠٨٨
بن عفان ثنا أبو أسامة ثنا بريد بن عبد  ولد يل غالم : اهللا عن أيب بردة عن أيب موسى رضي اهللا عنه قال بن علي 

ه إبراهيم وحنكه بتمرة رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق بن  فأتيت به النيب صلى اهللا عليه و سلم فسما
نصر عن أيب أسامة وزاد فيه ودعا له بالربكة ودفعه إىل وكان أكرب ولد أيب موسى ورواه مسلم عن أيب بكر بن 

   ٥٤أيب شيبة وغريه عن أيب أسامة 

  باب ما يستحب أن يسمى به

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه ثنا عثمان بن سعيد  - ١٩٠٨٩
الدارمي وعلي بن عبد العزيز البغوي ح وأخربنا أبو حممد بن يوسف األصبهاين وأبو زكريا بن أيب إسحاق 

يسابور وأبو حممد احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن فراس مبكة قالوا ثنا أبو حفص عمر بن حممد بن أمحد املزكي بن
بن عبد الرمحن اجلمحي أنبأ أبو احلسن بن عبد العزيز قاال ثنا إبراهيم بن زياد البغدادي الذي يقال له سبالن ثنا 



سنة أربع وأربعني ومائة عن نافع عن بن عمر رضي عباد بن عباد حدثين عبيد اهللا بن عمر وأخوه عبد اهللا مبكة 
اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أحب أمسائكم إىل اهللا عز و جل عبد اهللا وعبد الرمحن 

لفظ حديث أيب عبد اهللا وليس يف حديث الباقني الذي يقال له سبالن وال التاريخ رواه مسلم يف الصحيح عن 
  ياد إبراهيم بن ز

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ثنا أيب ثنا  - ١٩٠٩٠
هشام يعين بن سعيد الطالقاين ثنا حممد بن مهاجر حدثين عقيل بن شبيب عن أيب وهب اجلشمي رضي اهللا عنه 

مسوا بأمساء األنبياء وأحب األمساء إىل اهللا عبد اهللا : م وكانت له صحبة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
  وعبد الرمحن وأصدقها حارث ومهام وأقبحها حرب ومرة 

أخربنا أبو العباس الفضل بن علي بن حممد اإلسفرائيين أنبأ أبو سهل بشر بن أمحد ثنا إبراهيم بن  - ١٩٠٩١
و عن عبد اهللا بن أيب زكريا اخلزاعي عن أيب الدرداء علي الذهلي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ هشيم عن داود بن عمر
إنكم تدعون يوم القيامة بأمسائكم وأمساء آبائكم : رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٥٥فأحسنوا أمساءكم هذا مرسل بن أيب زكريا مل يسمع من أيب الدرداء 

  باب ما يكره أن يسمى به

العباس الفضل بن علي أنبأ بشر بن أمحد ثنا إبراهيم بن علي الذهلي ح وأخربنا أبو عبد أخربنا أبو  - ١٩٠٩٢
اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة قاال ثنا حيىي بن حيىي أنبأ معتمر بن سليمان قال مسعت 

نا نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن هنا: الركني بن الربيع حيدث عن أبيه عن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال 
  نسمي رقيقنا بأربعة أمساء أفلح ورباح ويسار ونافع رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا الشيباين ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أمحد بن يونس ثنا  - ١٩٠٩٣
اف عن الربيع بن عميلة عن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا زهري ثنا منصور عن هالل بن يس

سلم  أحب الكالم إىل اهللا عز و جل أربع ال إله إال اهللا واهللا أكرب وسبحان اهللا واحلمد هللا ال : صلى اهللا عليه و 
و فال يكون فيقول ال يضرك بأيهن بدأت ال تسم غالمك يسارا وال رباحا وال جنيحا وال أفلح فإنك تقول أمث ه

  إمنا هي أربع فال تزيدن علي رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن يونس 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا هارون بن  - ١٩٠٩٤
أراد النيب صلى : ي اهللا عنه يقول عبد اهللا ثنا روح بن عبادة ثنا بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابرا رض

سلم أن ينهى عن أن يسمى بيعلى وبركة وبأفلح وبيسار وبنافع وحنو ذلك مث رأيته سكت بعد عنها  اهللا عليه و 
فلم يقل شيئا مث قبض ومل ينه عن ذلك مث أراد عمر رضي اهللا عنه أن ينهى عن ذلك مث تركه رواه مسلم يف 

  الصحيح عن بن أيب خلف عن روح 



أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ح وأخربنا أبو عبد اهللا  - ١٩٠٩٥
احلافظ أنبأ حممد بن يعقوب ثنا حممد بن حممد بن رجاء ثنا أبو بكر بن أيب شيبة قاال ثنا سفيان بن عيينة عن أيب 

اخنع اسم عند اهللا يوم : غ به النيب صلى اهللا عليه و سلم الزناد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه يبل
القيامة رجل يسمى ملك األمالك لفظ حديث أمحد زاد أبو بكر بن أيب شيبة يف روايته ال مالك إال اهللا رواه 

البخاري يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا عن بن عيينة ورواه مسلم عن أمحد بن حنبل وأيب بكر بن أيب شيبة 
   ٥٦ال أمحد بن حنبل سألت أبا عمرو عن اخنع فقال أوضع زاد ق

  باب تغيري االسم القبيح وحتويل االسم إىل ما هو أحسن منه

أخربنا أبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان النيسابوري ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب  - ١٩٠٩٦
ح وأخربنا أبو عبد اهللا  احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا إبراهيم بن إمساعيل احلافظ ثنا حيىي بن حممد بن حيىي 

أن النيب : قاال ثنا أمحد بن حنبل ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما 
سلم غري اسم عاصية قال أنت مجيلة رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن حنبل وغريه    صلى اهللا عليه و 

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري بطوس أنبأ أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه  - ١٩٠٩٧
أيت باملنذر بن : ثنا عثمان بن سعيد ثنا سعيد بن أيب مرمي ثنا أبو غسان حدثين أبو حازم عن سهل بن سعد قال 

ذه وأبو أسيد جالس فلهي النيب صلى أيب أسيد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني ولد فوضعه على فخ
سلم بشيء بني يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ النيب صلى اهللا عليه و سلم فأقلبوه  اهللا عليه و 

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أين الصيب قال أبو أسيد اقلبناه يا رسول اهللا قال ما امسه قال فالن قال ال 
ذر فسماه يومئذ املنذر رواه البخاري يف الصحيح عن سعيد بن أيب مرمي ورواه مسلم عن حممد ولكن امسه املن

  بن سهل وغريه عن سعيد 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا  - ١٩٠٩٨
قال قال يل : الزهري عن بن املسيب عن أبيه عن جده  أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما امسك قال قلت حزن قال بل أنت سهل قال ال أغري امسا مسانيه أيب قال بن 
  املسيب ففينا تلك احلزونة بعد رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا وغريه عن عبد الرزاق 

أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة ح أخربنا  - ١٩٠٩٩
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن بشار ثنا حممد بن جعفر ثنا 

أن زينب كان امسها برة : هللا عنه شعبة عن عطاء بن أيب ميمونة قال مسعت أبا رافع حيدث عن أيب هريرة رضي ا
فقيل تزكي نفسها فسماها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زينب لفظ حديث حممد بن جعفر رواه البخاري يف 

  الصحيح عن صدقة بن الفضل عن حممد ورواه مسلم عن بن بشار وغريه 



بو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أ - ١٩١٠٠
جعفر أمحد بن عبد احلميد احلارثي ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثري حدثين حممد بن عمرو بن عطاء قال حدثتين 

سلم زينب ودخلت عليه زينب : زينب بنت أم سلمة قالت  كان امسي برة فسماين رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  ينب رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب عن أيب أسامة بنت جحش وامسها برة فسماها ز

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو احلسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا حيىي بن بكري  - ١٩١٠١
تويف صاحب يل غريبا فكنا : حدثين الليث عن يزيد بن أيب حبيب عن عبد اهللا بن احلارث بن جزء الزبيدي قال 

أنا وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عمرو بن العاص وكان امسي العاص واسم بن عمر العاص واسم بن على قربه 
سلم انزلوا واقربوه وأنتم عبيد اهللا قال فنزلنا فقربنا أخانا  عمرو العاص فقال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

إنه غري اسم العاص بن األسود مبطيع وأصرم وصعدنا من القرب وقد أبدلت أمساؤنا ويف هذا الباب أخبار كثرية ف
   ٥٧بزرعة وشهاب هبشام وحرب بسلم واملضطجع باملنبعث وغري ذلك مما يطول بنقله الكتاب 

  باب ما يكره أن يتكىن به

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قراءة وأبو عبد الرمحن حممد بن  - ١٩١٠٢
الء قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو حيىي زكريا بن حيىي بن أسد ثنا سفيان بن احلسني السلمي إم

عيينة عن أيوب عن حممد بن سريين قال مسعت أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول قال أبو القاسم صلى اهللا عليه و 
د اهللا ورواه مسلم عن أيب تسموا بامسي وال تكتنوا بكنييت رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن عب: سلم 

  بكر بن أيب شيبة وغريه عن سفيان 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة  - ١٩١٠٣
وا مس: وأبو عوانة عن أيب حصني عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  بامسي وال تكتنوا بكنييت رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل عن أيب عوانة 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أبو حيىي زكريا بن حيىي  - ١٩١٠٤
ولد لرجل منا غالم فسماه القاسم : بن أسد ثنا سفيان بن عيينة عن بن املنكدر مسع جابرا رضي اهللا عنه يقول 

فقلنا ال نكنيك أبا القاسم وال ننعم عينا فأتينا النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر ذلك له فقال سم ابنك عبد 
  الرمحن أخرجاه يف الصحيح من حديث بن عيينة 

ه العسكري ثنا أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حمموي - ١٩١٠٥
بن عبد الرمحن عن سامل بن أيب اجلعد عن  جعفر بن حممد القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة عن حصني 

مسوا بامسي وال تكتنوا بكنييت فإمنا أنا : جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة  قاسم بعثت أقسم بينكم رواه البخاري يف



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو املثىن ثنا مسدد ثنا خالد هو بن عبد اهللا  - ١٩١٠٦
ولد لرجل منا غالم فسماه باسم : ثنا حصني عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال 

يب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا ال نكنيه حىت نسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فقال مسوا بامسي وال الن
رفاعة بن اهليثم عن خالد وهبذا املعىن رواه  تكتنوا بكنييت رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن 

  عبثر عن حصني 

بن رجاء ثنا عثمان  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ - ١٩١٠٧ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن حممد 
بن أيب شيبة ثنا جرير ح قال وأنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير عن 

له قومه ال ولد لرجل منا غالم فسماه حممد فقال : منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر رضي اهللا عنه قال 
ندعك تسمي باسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فانطلق بابنه حامله على ظهره فأتى به رسول اهللا صلى اهللا 

عليه و سلم فقال يا رسول اهللا ولد يل غالم فسميته حممدا فقال يل قومي ال ندعك تسمي باسم رسول اهللا 
سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تسموا بامسي وال تكتنوا بكنييت فإمنا أنا قاسم أقسم  صلى اهللا عليه و 

بينكم رواه مسلم يف الصحيح عن عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم وأخرجاه من حديث شعبة عن 
  منصور 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ١٩١٠٨
ام بن مالس النمريي ثنا مروان بن معاوي الفزاري ثنا محيد قال قال أنس نادى رجل بالبقيع يا أبا القاسم هش

يا رسول اهللا مل أعنك إمنا عنيت فالنا فقال مسوا بامسي وال : فالتفت إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  كريب عن مروان  تكتنوا بكنييت رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر وأيب

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري ثنا أبو بكر بن حممويه العسكري ثنا جعفر بن حممد ثنا  - ١٩١٠٩
كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يف : آدم ثنا شعبة عن محيد الطويل عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إمنا دعوت هذا السوق فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت إليه رسول 
  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تسموا بامسي وال تكتنوا بكنييت رواه البخاري يف الصحيح عن آدم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا العباس حممد بن يعقوب يقول مسعت الربيع بن سليمان  - ١٩١١٠
ال حيل ألحد أن يكتين بأيب القاسم كان امسه حممدا أو غريه قال الفقيه : عت الشافعي رمحه اهللا يقول يقول مس

   ٥٨رمحه اهللا وروينا معىن هذا عن طاوس اليماين رمحه اهللا 

  باب من رأى الكراهة يف اجلمع بينهما

ثنا أبو داود الطيالسي ثنا أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب  - ١٩١١١
هشام عن ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق وأبو مسلم قاال 

من : ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا أبو الزبري عن جابر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 



ومن تكىن بكنييت فال يتسمى بامسي وروي ذلك أيضا من وجة آخر عن أيب  تسمى بامسي فال يكتين بكنييت
   ٥٩هريرة رضي اهللا عنه واختلف عليه فيها وأحاديث النهي على اإلطالق أكثر وأصح طريقا واهللا أعلم 

  باب ما جاء من الرخصة يف اجلمع بينهما

د ثنا عثمان وأبو بكر ابنا أيب شيبة قاال ثنا أخربنا أبو علي الروذباري أنبا حممد بن بكر ثنا أبو داو - ١٩١١٢
يا رسول اهللا إن ولد يل من : أبو أسامة عن فطر عن منذر عن حممد بن احلنفية قال قال علي رضي اهللا عنه قلت 

سلم    بعدك ولد أمسيه بامسك وأكنيه بكنيتك قال نعم مل يقل أبو بكر قلت قال قال علي للنيب صلى اهللا عليه و 

خربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن حممد بن السري التميمي احلافظ بالكوفة أنبأ أبو وأ - ١٩١١٣
حممد احلسن بن علي بن جعفر الصرييف ثنا أبو نعيم ثنا فطر وهو بن خليفة عن منذر الثوري قال مسعت بن 

 بعدك أمسيه بامسك وأكنيه بكنيتك كانت رخصة لعلي رضي اهللا عنه قال يا رسول اهللا إن ولد يل: احلنفية يقول 
  قال نعم وروي من وجه آخر ضعيف عن حممد بن احلنفية واحلديث خمتلف يف وصله 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا النفيلي ثنا حممد بن عمران احلجيب  - ١٩١١٤
جاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم  :عن جدته صفية بنت شيبة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

فقالت يا رسول اهللا إين قد ولدت غالما فسميته حممدا وكنيته أبا القاسم فذكر يل إنك تكره ذلك فقال ما 
الذي أحل امسي وحرم كنييت أو ما الذي حرم كنييت واحل امسي قال الفقيه رمحه اهللا أحاديث النهي عن التكين 

إلطالق أصح من حديث احلجيب هذا وأكثر فاحلكم هلا دونه وحديث علي رضي اهللا عنه يدل بأيب القاسم على ا
على أنه عرف هنيا حىت سأل الرخصة له وحده وقد حيتمل حديث عائشة رضي اهللا عنها إن صح طريقه أن 

ى التحرمي بني أنه يكون هنيه وقع يف االبتداء على الكراهية والتنزيه ال على التحرمي فحني تومهت املرأة أنه عل
على غري التحرمي واألول أظهر واهللا أعلم وقد قال محيد بن زجنويه يف كتاب األدب سألت بن أيب أويس ما كان 
سلم وكنيته فأشار إىل شيخ جالس معنا فقال هذا حممد  مالك يقول يف الرجل جيمع اسم النيب صلى اهللا عليه و 

ن يقول إمنا هني عن ذلك يف حياة النيب صلى اهللا عليه و سلم كراهية بن مالك مساه حممدا وكناه أبا القاسم وكا
أن يدعى أحد بامسه أو كنيته فيلتفت النيب صلى اهللا عليه و سلم فأما اليوم فال بأس بذلك قال محيد بن زجنويه 

لما قبض ذهب إمنا كره أن يدعى أحد بكنيته يف حياته ومل يكره أن يدعى بامسه ألنه ال يكاد أحد يدعو بامسه ف
ذلك أال ترى أنه أذن لعلي رضي اهللا عنه إن ولد له بن بعده أن جيمع له االسم والكنية وإن نفرا من أبناء وجوه 
الصحابة مجعوا بينهما منهم حممد بن أيب بكر وحممد بن جعفر بن أيب طالب وحممد بن سعد بن أيب وقاص وحممد 

لتخصيص حبياته واالستدالل ملن مجع بينهما بعد وفاته من النوع بن حاطب وحممد بن املنتشر قال الشيخ وهذا ا
سلم اهللا أعلم     ٦٠الذي كان يقول الشافعي رمحه اهللا ال حجة يف قول أحد مع النيب صلى اهللا عليه و 

  باب من تكىن بأيب عيسى



أيب الزرقاء ثنا أيب  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا هارون بن زيد بن - ١٩١١٥
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ضرب ابنا له يكىن أبا عيسى : ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه 

وأن املغرية بن شعبة تكىن بأيب عيسى فقال عمر رضي اهللا عنه أما يكفيك أن تكىن بأيب عبد اهللا فقال رسول اهللا 
سلم كناين فقال إن  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنا صلى اهللا عليه و 

   ٦١يف جليتنا فلم يزل يكىن بأيب عبد اهللا حىت هلك 

  باب من تكىن وليس له ولد

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ح قال  - ١٩١١٦
بكر بن عبد اهللا أنبأ احلسن بن سفيان ثنا شيبان بن فروخ وجعفر بن مهران قاال ثنا عبد الوارث  وأخربين أبو

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحسن الناس خلقا كان يل : عن أيب التياح عن أنس رضي اهللا عنه قال 
سلم فرآه قال أبا أخ يقال له أبو عمري أحسبه قال كان فطيما قال فكان إذا جاء رسول اهللا صل ى اهللا عليه و 

عمري ما فعل النغري قال وكان يلعب به رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن شيبان بن فروخ 
   ٦٢وعن أيب الربيع 

  باب املرأة تكىن وليس هلا ولد

عون عن محاد بن أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبا أمحد بن عبيد ثنا بن أيب قماش ثنا عمرو بن  - ١٩١١٧
يا رسول اهللا كل نسائك هلن كىن : زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قلت 

  غريي قال تكين بابنك عبد اهللا بن الزبري فكانت تكىن بأم عبد اهللا حىت ماتت 

س حممد بن يعقوب ثنا أمحد وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العبا - ١٩١١٨
بن عبد اجلبار ثنا أبو معاوية عن هشام ح وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي من أصل مساعه وأبو نصر أمحد بن 

علي الفامي يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري الكويف ثنا أبو 
يا : بن محزة بن عبد اهللا بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت  أسامة عن هشام بن عروة عن عباد

رسول اهللا أال تكنيين فكل نسائك هلا كنية فقال بلى اكتين بابنك عبد اهللا فكانت تكىن أم عبد اهللا لفظ حديث 
   ٦٣أيب أسامة تابعه محاد بن سلمة ومسلمة بن قعنب عن هشام 

  باب اقروا الطري على مكاناهتا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن شيبان الرملي ثنا سفيان بن  - ١٩١١٩
عيينة عن عبيد اهللا بن أيب يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت مسعه من أم كرز الكعبية رضي اهللا عنها حتدث عن 

ارية شاة ال يضركم ذكرانا كن أم إناثا ومسعته يقول عن الغالم شاتان وعن اجل: النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  أقروا الطري على مكاناهتا 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ١٩١٢٠
سباع بن ثابت مسع أم كرز ثنا أبو حيىي زكريا بن حيىي بن أسد ثنا سفيان عن عبيد اهللا بن أيب يزيد عن أبيه عن 

سلم  أقروا الطري على مكاناهتا وقال غريه عن سفيان : الكعبية رضي اهللا عنها تقول قال النيب صلى اهللا عليه و 
  على مكناهتا وهي بنصب الكاف أيضا مجع مكان كما بلغين 

سأل إنسان يونس بن : قال  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا إبراهيم بن حممود - ١٩١٢١
عبد األعلى عن معىن قول النيب صلى اهللا عليه و سلم أقروا الطري على مكناهتا فقال إن اهللا حيب احلق إن 

الشافعي كان صاحب ذا مسعته يقول يف تفسري قول النيب صلى اهللا عليه و سلم أقروا الطري على مكناهتا فقال 
جة أتى الطري يف وكره فنفره فإن أخذ ذات اليمني مضى حلاجته وإن أخذ كان الرجل يف اجلاهلية إذا أتى احلا

ذات الشمال رجع فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك قال وكان الشافعي رمحه اهللا نسيج وحده 
   ٦٤يف هذه املعاين 

  باب ما جاء يف الفرع والعترية

نبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ونصر بن أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أ - ١٩١٢٢
قال نبيشة نادى رجل رسول : علي عن بشر بن املفضل املعين ثنا خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب املليح قال 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إنا كنا نعتر عترية يف اجلاهلية يف رجب فما تأمرنا قال اذحبوا هللا يف أي شهر كان 
بروا هللا وأطعموا قال إنا كنا نفرع فرعا يف اجلاهلية فما تأمرنا قال يف كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حىت إذا و

استجمل ذحبته فتصدقت بلحمه قال خالد أحسبه قال على بن السبيل فإن ذلك خري قال خالد قلت أليب قالبة 
  كم السائمة قال مائة كذا قاله أبو قالبة 

أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار  وقد أخربنا - ١٩١٢٣
ثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج عن بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت 

عة من كل مخسني أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالفر: عبد الرمحن عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
واحدة كذا يف كتايب ويف رواية حجاج بن حممد وغريه عن بن جريج يف كل مخس واحدة ورواه محاد بن سلمة 

  عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم وقال من كل مخسني شاة شاة 

ن عمرو أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا القعنيب ثنا داود بن قيس ع - ١٩١٢٤
يمان األنباري ثنا عبد امللك بن عمرو  بن شعيب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ح قال وحدثنا حممد بن سل

سلم عن العقيقة فذكره : عن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده قال  سئل النيب صلى اهللا عليه و 
بكرا شعوبا بن خماض أو بن لبون فتعطيه أرملة  وقال وسئل عن الفرع قال والفرع حق وأن تتركوه حىت يكون

يلزق حلمه بوبرة تكفأ إناءك وتوله ناقتك    أو حتمل عليه أو يف سبيل اهللا خري من أن تذحبه ف



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن شيبان ثنا سفيان ثنا زيد بن  - ١٩١٢٥
شهدت النيب صلى اهللا عليه و سلم بعرفة وسئل عن العقيقة فقال ال : عمه قال أسلم عن رجل عن أبيه أو 

أحب العقوق ومن ولد له ولد وأحب أن ينسك عنه فلينسك وسئل عن العترية فقال حق وسئل عن الفرع 
فقال حق وليس هو أن تذحبه عراة من عراة ولكن متكنه من مالك حىت إذا كان بن لبون أو بن خماض زخربا 

 ذحبته وذلك خري من أن تكفأ إناءك وتوله ناقتك وتذحبه خيتلط حلمه بشعره ورواه عبد اجلبار بن العالء عن يعين
بن خماض    سفيان فقال يف احلديث وإن تتركه حتت أمه حىت يكون بن لبون أو 

بن أيب أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن عيسى  - ١٩١٢٦
قماش ثنا أبو معمر عبد اهللا بن عمرو عن عبد الوارث بن سعيد عن عتبة بن عبد امللك السهمي ثنا زرارة بن 

أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم بعرفات أو قال مبىن وقد : كرمي بن احلارث أن احلارث بن عمرو حدثه قال 
ة فقال من شاء عتر ومن شاء مل يعتر ومن شاء أطاف به الناس فذكر احلديث قال فيه وسأله رجل عن العتري

  فرع ومن شاء مل يفرع وقال يف الغنم أضحيتها ووصف لنا أبو معمر وأشار بالسبابة واحدة 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو جعفر حممد بن عبد اهللا بن مهران  - ١٩١٢٧
وانة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس قال أخربين عمي أبو رزين أنه الدينوري ثنا خلف بن هشام ثنا أبو ع

يا رسول اهللا إنا كنا نذبح يف اجلاهلية ذبائح فنأكل منها ونطعم من جاءنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال 
  و سلم ال بأس بذلك قال وكيع ال أدعها أبدا ورواه غريه عن أيب عوانة فقال ذحبنا يف رجب 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا روح ثنا بن عون ثنا  - ١٩١٢٨
سليم الغامدي قال  سلم بعرفات فسمعته يقول يا : أبو رملة عن خمنف بن  ا مع النيب صلى اهللا عليه و  كنا وقوف

  ا العترية هي اليت تسمى الرجبية أيها الناس على كل أهل بيت يف كل عام أضحية وعترية هل تدري م

بن حيىي أنبأ سفيان  - ١٩١٢٩ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد ثنا حيىي 
ال فرعة وال : بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ي يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا عن سفيان ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي عترية رواه البخار

بن سفيان ثنا  - ١٩١٣٠ أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن هو 
اهللا عليه و حبان أنبأ عبد اهللا عن معمر حدثين الزهري عن سعيد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى 

ال فرع وال عترية قال والفرع أول نتاج كان ينتج هلم كانوا يذحبونه لطواغيتهم والعترية يف رجب : سلم قال 
  رواه البخاري يف الصحيح عن عبدان عن عبد اهللا بن املبارك 

يب عوانة أنبا أخربنا الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن حممد األرموي رمحه اهللا أنبأ شافع بن حممد بن أ - ١٩١٣١
هو شيء كان أهل اجلاهلية يطلبون به الربكة يف أمواهلم : أبو جعفر الطحاوي ثنا املزين ثنا الشافعي مسعته يقول 

فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته فال يغذوه رجاء الربكة فيما يأيت بعده فسألوا النيب صلى اهللا عليه و سلم 



ا أن يكره يف عنه فقال فرعوا إن شئتم أي اذحبوا  إن شئتم وكانوا يسألونه عما كانوا يصنعون يف اجلاهلية خوف
  اإلسالم فأعلمهم أنه ال مكروه عليهم فيه وأمرهم اختيارا أن يغذوه مث حيملوا عليه يف سبيل اهللا 

أن : قال الشافعي رمحه اهللا أخربين من مسع زيد بن أسلم حيدث عن رجل من بين ضمرة عن أبيه  - ١٩١٣٢
يب صلى اهللا عليه و سلم سئل عن الفرعة فقال الفرعة حق وأن تغذوه حىت يكون بن لبون زخربا فتعطيه الن

أرملة أو حتمل عليه يف سبيل اهللا خري من أن تكفأ إناءك وتوله ناقتك وتأكله يلصق حلمه بوبره قال الشافعي 
رج على جواب السائل وقد روي عنه رمحه اهللا قوله الفرعة حق معناه أهنا ليست بباطل ولكنه كالم عريب خي

عليه السالم ال فرعة وال عترية وليس هذا باختالف من الرواية إمنا هذا ال فرعة واجبة وال عترية واجبة 
واحلديث اآلخر يدل على معىن ذا أنه أباح له الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو حيمل عليه يف سبيل اهللا 

ة كان أهل اجلاهلية يتربرون هبا يف رجب فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال والعترية هي الرجبية وهي ذبيح
عترية على معىن ال عترية الزمة وقوله عليه السالم حيث سئل عن العترية على معىن اذحبوا هللا يف أي شهر ما 

ا سواه من  كان أي اذحبوا إن شئتم واجعلوا الذبح هللا ال لغريه يف أي شهر ما كان ال اهنا يف رجب دون م
  الشهور 

قال أبو عبيد : أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز قال  - ١٩١٣٣
الفرع أول شيء تنتجه الناقة كانوا يذحبونه حني يولد فكره ذلك وقال دعوه حىت يكون بن خماض أو بن لبون 

مه واشتد حلمه وقوله خري من أن تكفأ إناءك يقول إذا ذحبته فيصري له طعم والزخرب هو الذي قد غلظ جس
حني تضعه أمه بقيت األم بال ولد ترضعه فانقطع لذلك لبنها يقول فإذا فعلت ذلك فقد كفأت إناءك وهرقته 

   ٦٥وقوله توله ناقتك فهو ذحبه ولدها وكل أنثى فقدت ولدها فهي واله 

  نباب ما جاء يف معاقرة األعراب وذبائح اجل

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا هارون بن عبد اهللا ثنا محاد بن مسعدة  - ١٩١٣٤
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن معاقرة : عن عوف عن أيب رحيانة عن بن عباس رضي اهللا عنه قال 

  اسم أيب رحيانة عبد اهللا بن مطر  األعراب قال أبو داود غندر أوقفه على بن عباس قال أبو داود

أخربنا أبو حامد أمحد بن الوليد الزوزين أنبأ أبو القاسم الطرباين ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ثنا  - ١٩١٣٥
عبد الرزاق ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حيىي 

ال عقر : د الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال بن معني ثنا عب
يف اإلسالم قال أبو زكريا العقر يعين األعراب عند املاء يعقر هذا ويعقر هذا فيأكلون لغري اهللا ورسوله وقال أبو 

كل واحد منهما جيادل صاحبه فيعقر هذا  سليمان اخلطايب فيما بلغين عنه معاقرة األعراب أن يتبارى الرجالن
  عددا من إبله ويعقر صاحبه فأيهما كان أكثر عقرا غلب صاحبه وكره حلومها لئال يكون مما أهل به لغري اهللا 



أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبا أبو احلسن الكارزي أنبا علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد  - ١٩١٣٦
أنه هنى عن ذبائح اجلن قال وأما : نس بن يزيد األيلي عن الزهري يرفع احلديث حدثين عمر بن هارون عن يو

ذبائح اجلن أن تشتري الدار وتستخرج العني وما أشبه ذلك فتذبح هلا ذبيحة للطرية قال أبو عبيد وهذا التفسري 
بهم فيها شيء من اجلن يف احلديث معناه أهنم يتطريون إىل هذا الفعل خمافة أهنم إن مل يذحبوا فيطعموا أن يصي

   ٧٦يؤذيهم فأبطل النيب صلى اهللا عليه و سلم هذا وهنى عنه 

  مجاع أبواب ما حيل وحيرم من احليوانات

 )١   

  باب ما حيرم من جهة ما ال تأكل العرب

 )  

  قال اهللا تبارك وتعاىل الذين يتبعون الرسول النيب األمي الذي جيدونه

يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث  مكتوبا عندهم يف التوراة واإلجنيل
قال الشافعي رمحه اهللا وإمنا تكون الطيبات واخلبائث عند اآلكلني كانوا هلا وهم العرب الذين سألوا عن هذا 

ما أوحي إيل ونزلت فيهم األحكام قال ومسعت بعض أهل العلم يقولون يف قول اهللا عز و جل قل ال أجد يف 
ا ذكر بعدها قال الشافعي وهذا أوىل معانيه  حمرما على طاعم يطعمه يعين مما كنتم تأكلون إال أن يكون ميتة وم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب  - ١٩١٣٧استدالال بالسنة 
عقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين إسحاق املزكي قالوا ثنا أبو العباس حممد بن ي

مالك بن أنس وبن أيب ذئب وعمرو بن احلارث ويونس بن يزيد وغريهم أن بن شهاب حدثهم عن أيب إدريس 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن أكل كل ذي ناب : اخلوالين عن أيب ثعلبة اخلشين رضي اهللا عنه 

ع رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك قال وتابعه يونس ومجاعة ذكرهم من السبا
ورواه مسلم عن أيب الطاهر عن بن وهب عن مالك وبن أيب ذئب ويونس وعن هارون األيلي عن بن وهب عن 

  عمرو 

قالوا ثنا أبو العباس  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق - ١٩١٣٨
حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن بن شهاب عن أيب إدريس اخلوالين عن أيب 
ثعلبة اخلشين ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبا أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان 

ان رسول اهللا صلى : أبو إدريس اخلوالين عن أيب ثعلبة اخلشين رضي اهللا عنه  قال مسعت الزهري يقول أخربين
سلم هنى عن أكل كل ذي ناب من السباع ويف رواية احلميدي السبع قال الزهري ومل أمسع هذا  اهللا عليه و 



أيب شيبة  احلديث حىت أتيت الشام رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد ورواه مسلم عن أيب بكر بن
  وغريه كلهم عن بن عيينة وأخرجه أيضا من حديث معمر ويوسف املاجشون وصاحل بن كيسان عن الزهري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبا الشافعي أنبأ  - ١٩١٣٩
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا  مالك عن إمساعيل بن أيب حكيم عن عبيدة بن سفيان احلضرمي

  أكل كل ذي ناب من السباع حرام : عليه و سلم قال 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ يوسف بن يعقوب القاضي ثنا حممد بن أيب  - ١٩١٤٠
ل ذي ناب من السباع فأكله حرام رواه ك: بكر ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا مالك فذكره بإسناده إال إنه قال 
  مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن عبد الرمحن بن مهدي 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ١٩١٤١
هنى رسول اهللا صلى : نهما قال أبو عوانة عن احلكم وأيب بشر عن ميمون بن مهران عن بن عباس رضي اهللا ع

سلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من الطري رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن  اهللا عليه و 
  حنبل عن أيب داود وأخرجه أيضا من حديث شعبة عن احلكم هكذا مرفوعا ومن حديث هشيم عن أيب بشر 

عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد السالم ثنا حيىي  كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو - ١٩١٤٢
هني عن أكل كل ذي : بن حيىي أنبأ هشيم عن أيب بشر عن ميمون بن مهران عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

ناب من السباع وعن كل ذي خملب من الطري رواه مسلم عن حيىي بن حيىي ورواه علي بن احلكم البناين عن 
  هران عن سعيد بن جبري عن بن عباس ميمون بن م

أخربناه أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا سعدان بن  - ١٩١٤٣
نصر ثنا روح بن عبادة عن سعيد بن أيب عروبة عن علي بن احلكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبري عن 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن  أن رسول: بن عباس رضي اهللا عنهما 
  كل ذي خملب من الطري وكذلك رواه بن أيب عدي عن سعيد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ  - ١٩١٤٤
ا أخربهم عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه أن رسول  عبد اهللا بن وهب أخربين مالك بن أنس وغريه أن نافع

مخس من الدواب ليس على احملرم يف قتلهن جناح الغراب واحلدأة والفأرة : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
والعقرب والكلب رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

  عن مالك 



وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو العباس أنبأ حممد بن عبد اهللا أنبأ عبد اهللا بن وهب أخربين مالك بن  - ١٩١٤٥
مثله رواه البخاري : أنس عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  حديث إمساعيل بن جعفر عن عبد اهللا يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم من 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا سعدان بن نصر  - ١٩١٤٦
سلم قال  مخس من الدواب ال : ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سامل عن أبيه يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و 

واحلرم الغراب والفأرة واحلدأة والعقرب والكلب العقور رواه مسلم يف الصحيح عن  جناح يف قتلهن يف احلل
  زهري بن حرب وغريه عن سفيان 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبا أبو بكر بن عبد اهللا أنبا احلسن بن سفيان ثنا حممد بن املنهال ثنا  - ١٩١٤٧
ة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و يزيد بن زريع ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائش

مخس فواسق يقتلن يف احلرم العقرب واحلدأة والغراب األبقع والفأرة والكلب العقور رواه البخاري يف : سلم 
  الصحيح عن مسدد عن يزيد بن زريع ورواه مسلم عن القواريري عن يزيد إال أهنما مل يقوال األبقع 

بو عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن أمحد بن سنان الزاهد ثنا حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا أخربنا أ - ١٩١٤٨
بندار وأبو موسى قاال ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن سعيد بن املسيب عن عائشة 

واحلرم احلية والغراب مخس فواسق يقتلن يف احلل : رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
  األبقع والفأرة والكلب العقور واحلديا رواه مسلم يف الصحيح عن بندار وأيب موسى وذكر فيه األبقع 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا أمحد بن اخلليل  - ١٩١٤٩
الرمحن املسعودي عن عبد الرمحن بن القاسم بن حممد عن أبيه الربجالين ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا عبد 

احلية فاسقة والعقرب فاسقة والفارة : عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فاسقة والغراب فاسق فقال إنسان للقاسم أيؤكل الغراب قال ومن يأكل الغراب بعد قول رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم فاسق 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا هشيم أنبا يزيد بن  - ١٩١٥٠
يه و سلم : أيب زياد ثنا عبد الرمحن بن أيب نعم البجلي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه  أن النيب صلى اهللا عل

لعقرب والفويسقة ويرمي الغراب وال يقتله والكلب العقور واحلدأة والسبع سئل عما يقتل احملرم قال احلية وا
العادي وروينا يف احلج حديث بن املسيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قتل احلية والذئب وروينا حديث 

  سعد بن أيب وقاص وغريه يف قتل الوزغ 

و بكر حممد بن احلسني القطان أنبا علي بن احلسن وحدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف إمالء أنبأ أب - ١٩١٥١
اهلاليل ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأ بن جريج عن عبد احلميد بن جبري بن شيبة عن سعيد بن املسيب عن أم 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بقتل األوزاغ وقال إنه كان ينفخ على إبراهيم : شريك رضي اهللا عنها 



رواه البخاري يف الصحيح عن عبيد اهللا بن موسى أو عن رجل عن عبيد اهللا وأخرجه مسلم من عليه السالم 
  وجه آخر عن بن جريج 

أخربنا أبو عبد الرمحن حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن حمبور الدهان ثنا أبو حامد أمحد بن حممد  - ١٩١٥٢
املهراين ثنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي ثنا أبو  بن حيىي بن بالل البزاز ثنا أبو األزهر ح وأخربنا أبو سهل

الوليد بن برد األنطاكي قاال ثنا اهليثم بن مجيل ثنا شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن بن عمر رضي اهللا 
من يأكل الغراب وقد مساه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاسقا واهللا ما هو من الطيبات سقط : عنهما قال 

  كتايب عن الدهان عن أبيه وهو فيه من 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه الفارسي ثنا يعقوب بن سفيان  - ١٩١٥٣
الفارسي ثنا إمساعيل بن أيب أويس حدثين أيب عن حيىي بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرمحن وعن هشام بن عروة 

إين ألعجب ممن يأكل الغراب وقد أذن رسول اهللا صلى اهللا : ا أهنا قالت عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنه
تله للمحرم ومساه فاسقا واهللا ما هو من الطيبات    عليه و سلم يف ق

بن عبد الوهاب أنبا  - ١٩١٥٤ وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد 
كيف يكون من الطيبات وقد : ه قال سئل عن الغراب من الطيبات هو قال جعفر بن عون أنبأ هشام عن أبي

سلم الفاسق مل جياوز به عروة    مساه رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد الصرييف قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا عبد الرمحن  - ١٩١٥٥
سألت احلكم عن أكل الغربان فقال أما هذه : آدم بن أيب إياس ثنا شعبة قال  بن عبد الرمحن اهلامشي حبلب ثنا

  السود الكبار فإين أكره أكلها وأما تلك الصغار اليت يقال هلا الزاغ فال بأس بأكله 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس السياري ثنا أبو املوجه ثنا صدقة بن الفضل ثنا عبد  - ١٩١٥٦
هنى رسول اهللا صلى اهللا : أنبأ عمر بن زيد من أهل صنعاء عن أيب الزبري عن جابر رضي اهللا عنه قال  الرزاق

  عليه و سلم عن أكل اهلرة وأكل مثنها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن علي الصنعاين مبكة ثنا إسحاق بن إبراهيم  - ١٩١٥٧
هنى : أ معمر عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال الدبري أنبأ عبد الرزاق أنب

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن قتل أربعة من الدواب النملة والنحلة واهلدهد والصرد 

مد أخربنا أبو عبد اهللا أخربين إمساعيل بن حممد بن الفضل الشعراين ثنا جدي حدثين أبو ثابت حم - ١٩١٥٨
بن عبيد اهللا ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب 

سلم    حنوه : صلى اهللا عليه و 



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب قال  - ١٩١٥٩
دثه عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن عبد اهللا بن عباس ومسعت بن جريج حيدث عمن ح

أربعة من الدواب ال يقتلن النملة والنحلة واهلدهد : رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  والصرد 

د بن حنبل ثنا حيىي بن وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمح - ١٩١٦٠
هنى : سعيد عن بن جريج قال حدثت عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن قتل النملة والنحلة والصرد واهلدهد قال حيىي ورأيت يف كتاب سفيان عن 
  هذا احلديث بن جريج عن بن أيب لبيد عن الزهري يعين 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا بن قتيبة وعبد اهللا بن حممد بن نصر  - ١٩١٦١
الرملي قاال ثنا وارث بن الفضل ثنا خلف بن أيوب ثنا خارجة هو بن مصعب عن عبد اجمليد بن سهيل عن 

ى اهللا عليه و سلم عن أكل الرمخة مل أكتبه إال هنى رسول اهللا صل: عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 
  هبذا اإلسناد وليس بالقوي 

بن  - ١٩١٦٢ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد 
ال مسعت إسحاق الصغاين أنبأ علي بن حبر هو القطان أنبا عبد املهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي ق

هنى عن قتل اخلمسة عن النملة والنحلة : أيب يذكر عن جدي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه 
والضفدع والصرد واهلدهد تفرد به عبد املهيمن بن عباس وهو ضعيف وحديث عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن 

  ضفدع ما عباس رضي اهللا عنهما أقوى ما ورد يف هذا الباب وأقوى ما ورد يف ال

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن  - ١٩١٦٣
سفيان ثنا أبو عاصم الضحاك بن خملد عن بن أيب ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن املسيب عن عبد 

صلى اهللا عليه و سلم لدواء فنهى عن  ذكروا الضفدع عند رسول اهللا: الرمحن بن عثمان رجل من بين تيم قال 
  قتلها 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا  - ١٩١٦٤
حسني بن حممد ثنا أبو أويس ثنا عبد الرمحن بن إسحاق عن عبد الرمحن بن معاوية أيب احلويرث املرادي عن 

أنه هنى عن قتل اخلطاطيف وقال ال تقتلوا هذه العوذ إهنا تعوذ بكم من غريكم : لم النيب صلى اهللا عليه و س
سلم عن اخلطاطيف  ورواه إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبيه قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  لوضع عوذ البيوت وكالمها منقطع وقد روى محزة النصييب فيه حديثا مسندا إال أنه كان يرمي با

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن  - ١٩١٦٥
أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ حنظلة بن أيب سفيان عن القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا 



ت تنفخ النار بأفواهها والوطواط تطفئها بأجنحتها قال أبو قالت كانت األوزاغ يوم أحرقت بيت املقدس جعل: 
  نصر يعين عبد الوهاب بن عطاء هو اخلفاش 

وأخربنا أبو عبد اهللا وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس ثنا حيىي ثنا عبد الوهاب أنبأ هشام  - ١٩١٦٦
ال تقتلوا الضفادع فإن : ضي اهللا عنهما قال الدستوائي عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن عبد اهللا بن عمرو ر

نقيقها تسبيح وال تقتلوا اخلفاش فإنه ملا خرب بيت املقدس قال يا رب سلطين على البحر حىت أغرقهم فهذان 
موقوفان يف اخلفاش وإسنادمها صحيح فالذي أمر بقتله يف احلل واحلرم حيرم أكله إذ لو كان حالال ملا أمر بقتله 

يف اإلحرام وقد هنى اهللا عن قتل الصيد يف اإلحرام والذي هنى عن قتله حيرم أكله إذ لو كان حالال  يف احلرم وال
ذحبه وأكله واهللا أعلم     ٢ألمر بذحبه وملا هنى عنه كما مل ينه عن قتل ما حيل 

  باب ما جاء يف الضبع والثعلب

ا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبا حممد أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي يف آخرين قالوا ثن - ١٩١٦٧
بن  بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا بن وهب أنبأ بن جريج عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري الليثي عن عبد الرمحن 

قلت جلابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه آكل الضبع قال نعم قلت أصيد هي قال نعم قلت : أيب عمار أنه قال 
  صلى اهللا عليه و سلم قال نعم  أمسعت ذلك من رسول اهللا

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس  - ١٩١٦٨
هو األصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبا مسلم وعبد اجمليد وعبيد اهللا بن احلارث عن بن جريج فذكره 

  يف روايته قال الشافعي وما يباع حلم الضباع مبكة إال بني الصفا واملروة مبعناه زاد أبو سعيد : 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا عبيد اهللا بن  - ١٩١٦٩
بن جريج حدثه ح  سعيد بن عفري ثنا عبد اهللا بن صاحل ثنا الليث بن سعد قال حدثين عبد اهللا بن وهب عن 

وقال وأنبأ علي ثنا أمحد بن محاد ثنا بن أيب مرمي ثنا حيىي بن أيوب حدثين إمساعيل بن أمية وبن جريج وجرير بن 
أنه سأل جابر بن عبد اهللا رضي : حازم أن عبد اهللا بن عبيد بن عمري حدثهم أخربين عبد الرمحن بن أيب عمار 

  اهللا عنه عن الضبع فذكره بنحوه 

نا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب أخرب - ١٩١٧٠
القاضي ثنا حممد بن أيب بكر ثنا حسان بن إبراهيم ثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر رضي اهللا عنه عن 

  الضبع صيد وجزاؤها كبش مسن وتؤكل : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا مسلم بن أخربنا  - ١٩١٧١
: إبراهيم ثنا احلسن بن أيب جعفر ثنا أبو حممد عن عبد الرمحن بن معقل السلمي صاحب الدثنية رضي اهللا عنه 

 تنه عنه فأنا آكله قال قلت قال قلت يا رسول اهللا ما تقول يف الضبع فقال ال آكله وال أهنى عنه قال قلت ما مل



يا نيب اهللا ما تقول يف الضب قال ال آكله وال أهنى عنه قال قلت ما مل تنه عنه فإين آكله قال قلت يا نيب اهللا ما 
تقول يف األرنب قال ال آكلها وال أحرمها قال قلت ما مل حترمه فأين آكله قال قلت يا نيب اهللا ما تقول يف 

ك أحد فقلت يا نيب اهللا ما تقول يف الثعلب قال أو يأكل ذلك أحد وروي عن عبد الذئب قال أو يأكل ذل
الكرمي بن أيب املخارق عن حبان بن جزء عن أخيه خزمية رضي اهللا عنه قال قدمت على رسول اهللا صلى اهللا 

وروينا يف عليه و سلم فذكر احلديث يوافق السلمي يف بعض حديثه وخيالفه يف بعضه ويف كال اإلسنادين ضعف 
كتاب احلج عن عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب وعبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهم أهنم جعلوا يف الضبع 

  كبشا إذا أصابه احملرم 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبيد  - ١٩١٧٢
سألت أبا هريرة رضي : ل نصر بن أوس الطائي كويف ثقة عن عبد اهللا بن زيد قال اهللا بن موسى أنبأ أبو املنها

  اهللا عنه عن ولد الضبع فقال ذاك الفرعل نعجة من الغنم 

وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبا أبو احلسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد قال  - ١٩١٧٣
أنه سئل عن الضبع فقال : صر بن أوس عن عمه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ثنا حممد بن ربيعة الرواسي عن ن

الفرعل تلك نعجة من الغنم قال أبو عبيد الفرعل عند العرب ولد الضبع والذي يراد من هذا احلديث قوله 
  نعجة من الغنم يقول إهنا حالل مبنزلة الغنم 

حممد بن أمحد بن حمبوب ثنا عبد اجمليد بن إبراهيم ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس  - ١٩١٧٤
سعيد بن منصور ثنا عبد الرمحن بن زياد عن شعبة عن عبد امللك بن ميسرة عن زيد بن وهب قال أتاهم كتاب 

بلغين أنكم يف أرض تأكلون طعاما يقال له اجلنب فانظروا : عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وهم يف بعض املغازي 
  ه من حرامه وتلبسون الفراء فانظروا ذكيه من ميته ما حالل

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس القاسم بن القاسم السياري ثنا عبد اهللا بن أمحد بن عبد  - ١٩١٧٥
الرمحن بن عبد اهللا بن سعد الدشتكي ثنا أيب ثنا أيب ثنا إبراهيم بن طهمان حدثين يونس بن خباب عن أيب عبيد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن اجلنب والسمن والفراء فقال : هللا عن سلمان رضي اهللا عنه ا
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلالل ما أحل اهللا لنا يف القرآن واحلرام ما حرم اهللا يف القرآن وما سكت عنه 

ا عنه ورواه سيف بن هارون عن التيمي عن أيب عثمان عن  سلمان مرفوعا إال أنه قال يف كتابه وذلك فقد عف
   ٣يرد إن شاء اهللا 

  باب ما جاء يف األرنب

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أبو مسلم ثنا  - ١٩١٧٦
بن زيد بن أنس رضي اهللا عنه قال  مبر الظهران فسعى القوم  أنفجنا أرنبا: سليمان بن حرب ثنا شعبة عن هشام 

فلغبوا فأدركتها فأخذهتا فذهبت هبا إىل أيب طلحة فذحبها وبعث منها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



بوركها وفخذها قال فخذها ال أشك فيه فقبله قلت وأكل منه قال وأكل منه مث قال بعد قبله رواه البخاري يف 
  الصحيح عن سليمان بن حرب 

خربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا حممد بن أيوب أخربين أبو الوليد ثنا شعبة وأ - ١٩١٧٧
انفجنا أرنبا وحنن مبر الظهران فسعى القوم : عن هشام بن زيد قال مسعت أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول 

طلحة فذحبها وبعث بوركيها وفخذيها  إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلغبوا فأخذهتا فجئت هبا إىل أيب 
فقبلها رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن شعبة حنو حديث أيب الوليد 

بلها    ورواه عفان عن شعبة قال فيه قلت أكلها قال ق

ا حممد بن عبد امللك بن أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثن - ١٩١٧٨
أنه : مروان ثنا يزيد بن هارون أنبأ عاصم عن الشعيب عن صفوان بن حممد أو حممد بن صفوان رضي اهللا عنه 

صاد أرنبني فلم جيد حديدة يذكيهما هبا فذكامها مبروة فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر ذلك له 
  فأمره بأكلهما 

بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن  وأخربنا أبو بكر - ١٩١٧٩
صاد أرنبا وذحبها مبروة فأتى النيب : عاصم قال مسعت الشعيب حيدث عن حممد بن صفوان رضي اهللا عنه أنه 

بن سلم فذكر ذلك له فأمره بأكلها تابعه داود بن أيب هند عن الشعيب عن حممد    صفوان  صلى اهللا عليه و 

أخربناه علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا يزيد بن هارون أنبأ  - ١٩١٨٠
سلم : داود بن أيب هند عن الشعيب عن حممد بن صفوان رضي اهللا عنه أنه  مر على النيب صلى اهللا عليه و 

ني فلم أجد حديدة أذكيهما هبا فذحبتهما مبروة فآكل بأرنبني فعلقهما وقال يا رسول اهللا اصطدت هذين األرنب
  قال كل وقيل عن الشعيب عن جابر بن عبد اهللا وحديث بن صفوان أصح قاله البخاري 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ قراءة وأبو حممد عبيد بن حممد بن حممد بن مهدي القشريي لفظا قاال  - ١٩١٨١
حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد هو بن أيب عروبة عن ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا 

أن غالما من قومه صاد أرنبا فذحبها مبروة فتعلقها فسأل : قتادة عن الشعيب عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه 
بنحوه وأرسله مهام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أكلها فامره بأكلها ويروى عن عمر بن عامر عن قتادة 

  عن قتادة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس ثنا عباس الدوري ثنا يزيد بن هارون أنبأ سفيان عن  - ١٩١٨٢
جاء غالم من بين هاشم بأرنب إىل رسول اهللا صلى : جابر عن الشعيب عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال 

سلم يتلها فقال يا  رسول اهللا إين دخلت أحدا فاصطدت هذه األرنب فلم أجد ما أذحبها به فذكيتها اهللا عليه و 
  مبروة قال كلها 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ١٩١٨٣
ين موسى بن طلحة عن بن احلوتكية ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا أبو حيىي احلماين عن أيب حنيفة حدث

سئل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن األرنب فقال لوال أين أكره أن أزيد يف هذا احلديث أو أنقص : قال 
منه حلدثتكم به ولكن سأرسل إىل من شهد ذلك فأرسل إىل عمار بن ياسر رضي اهللا عنه فقال له حدث هؤالء 

إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أرنبا مشوية فأمرنا بأكلها ومل حديث األرنب فقال عمار أهدى أعرايب 
يأكل واعتزل رجل فلم يأكل فقالوا له ما لك فقال إين صائم فقال صوم ماذا فقال صوم ثالثة أيام من كل شهر 

ا فقال النيب  صلى اهللا قال فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أفال جعلتهن البيض فقال األعرايب إين رأيت هبا دم
  عليه و سلم ليس بشيء 

طلحة بن حيىي عن موسى  - ١٩١٨٤ مثله إال أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : قال وحدثنا أبو حيىي عن 
  أفال جعلتهن البيض ثالث عشرة وأربع عشرة ومخس عشرة 

داود ثنا املسعودي عن  وأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو - ١٩١٨٥
أيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بأرنب فذكر : حكيم بن جبري عن موسى بن طلحة عن بن احلوتكية قال 

  معىن هذه القصة ومل يذكر املسألة عن غري عمار 

وأخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عثمان بن أيب  - ١٩١٨٦
يبة ثنا حسني بن علي عن زائدة بن قدامة عن حكيم بن جبري عن موسى بن طلحة قال قال عمر أليب ذر ش

أتذكرون يوم كنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم مبكان كذا وكذا فأتاه : وعمار وأيب الدرداء رضي اهللا عنهم 
يأكل قالوا نعم مث قال له ادنه اطعم قال إين  أعرايب بأرنب فقال يا رسول اهللا إين رأيت هبا دما فأمرنا بأكلها ومل

  صائم ومل يذكر بن احلوتكية يف إسناده 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حيىي بن خلف ثنا روح بن عبادة ثنا  - ١٩١٨٧
كان بالصفاح مكان : ا حممد بن خالد قال مسعت أيب خالد بن احلويرث أن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهم

مبكة وأن رجال جاءنا بأرنب قد صادها فقال يا عبد اهللا بن عمرو ما تقول قال قد جيء هبا إىل رسول اهللا صلى 
سلم وأنا جالس فلم يأكلها ومل ينه عن أكلها وزعم أهنا حتيض     ٤اهللا عليه و 

  باب ما جاء يف محار الوحش وما أكلته العرب يف غري ضرورة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ  - ١٩١٨٨
كان أبو قتادة يف قوم حمرمني فعرض هلم محار : جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد اهللا بن أيب قتادة قال 

ه فصرعه وأتاهم به فأكلوه فلقوا وحش فلم يؤذنوه حىت أبصره هو فاختلس من رجل منهم سوطا فحمل علي
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسألوه فقال هل أشار إليه إنسان منكم بشيء فقالوا ال فقال كلوا رواه مسلم 

  يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وأخرجه البخاري من أوجه أخر عن عبد اهللا بن أيب قتادة 



أنبأ أبو عمرو بن جنيد ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري  أخربنا عمر بن عبد العزيز بن قتادة - ١٩١٨٩
ثنا مالك عن حيىي بن سعيد أنه قال أخربين حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد اهللا 

و أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج يريد مكة وه: عن عمري بن سلمة الضمري أنه أخرب عن البهزي 
دعوه فإنه  سلم فقال  حمرم حىت إذا كان بالروحاء إذا محار وحشي عقري فذكر لرسول اهللا صلى اهللا عليه و 

يوشك أن يأيت صاحبه فجاء البهزي وهو صاحبه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا شأنكم 
  اهللا عنه فقسمه بني الرفاق هبذا احلمار فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا بكر رضي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قالوا ثنا  - ١٩١٩٠
أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين بن جريج أن أبا الزبري 

أكلنا زمن خيرب اخليل ومحر الوحش وهنى رسول اهللا : بد اهللا رضي اهللا عنه يقول املكي أخربه أنه مسع جابر بن ع
بن وهب  سلم عن احلمار األهلي رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر عن    صلى اهللا عليه و 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبا أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا  - ١٩١٩١
رأيت النيب صلى اهللا عليه و : فيان عن أيوب عن أيب قالبة عن زهدم اجلرمي أن أبا موسى رضي اهللا عنه قال س

سلم يأكل الدجاج رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر عن بن عيينة وأخرجه البخاري من وجه آخر عن 
  أيوب 

ثنا متتام ثنا سليمان بن داود املنقري ثنا  أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار - ١٩١٩٢
سلمة  بن حممد بن  بن احلسن  بن أيب فديك أخربين بريه بن عمر بن سفينة ح وأخربنا أبو طاهر احلسني بن علي 
اهلمذاين هبا أنبأ عمر بن نوح ثنا أبو حممد ثنا توبة بن خالد بن بالويه ثنا النضر بن طاهر أبو احلجاج ثنا بريه بن 

أكلت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم حلم حبارى وقد مضت اآلثار عن : سفينة عن أبيه عن جده قال  عمر بن
   ٥الصحابة والتابعني يف جزاء هذه الصيود اليت ذكرناها ويف جزاء الوبر والريبوع وغريمها 

  باب ما جاء يف الضب

بن علي بن معاوية العطار قاال ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو إسحاق إبراهيم بن حممد  - ١٩١٩٣
: العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبا مالك عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن الضب فقال لست آكله وال حمرمه أخرجه مسلم من حديث 

  وغريهم عن نافع الليث وعبيد اهللا بن عمر وأيوب 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن عبد اهللا بن دينار  - ١٩١٩٤
ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا بكري بن حممد احلداد مبكة ثنا يعقوب بن إسحاق البيهسي ثنا عفان ثنا عبد 

سئل رسول اهللا صلى اهللا : دينار عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال  العزيز بن مسلم عن عبد اهللا بن



عليه و سلم عن الضب فقال لست بآكله وال حمرمه رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل عن عبد 
  العزيز بن مسلم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن عبد اهللا 

ببغداد وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي بنيسابور قاال أنبأ أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان  - ١٩١٩٥
أبو احلسني أمحد بن عثمان ثنا أبو قالبة عبد امللك بن حممد ثنا وهب بن جرير عن شعبة عن توبة العنربي قال 

أين جالست بن عمر قريبا من سنتني : قال يل الشعيب أرأيت احلسن حني حيدث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
فما مسعته حيدث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم غري انه قال ذات يوم كان ناس من أصحاب رسول اهللا صلى 
سلم يأكلون عنده ضبا فيهم سعد بن مالك فنادهتم امرأة من أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه  اهللا عليه و 

ليس حبرام وال بأس به ولكنه ليس من  ضب فأمسك القوم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كلوا فإنه
طعام قومي ويف رواية أيب زكريا أو ال بأس به أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث غندر وغريه عن 

  شعبة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ١٩١٩٦
بن سهل بن حنيف عن بن عباس رضي اهللا عنهما مالك عن بن شهاب  قال الشافعي أشك قال : عن أيب أمامة 

بن عباس وخالد بن الوليد رضي اهللا عنهم أهنما دخال مع النيب  مالك عن بن عباس عن خالد بن الوليد أو عن 
سلم بيت ميمونة فايت بضب حمنوذ فأهوى إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيده فقال  صلى اهللا عليه و 

بعض النسوة الاليت يف بيت ميمونة أخربوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبا يريد أن يأكل فقالوا هو ضب يا 
رسول اهللا فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يده فقلت أحرام هو فقال ال ولكنه مل يكن بأرض قومي 

  هللا صلى اهللا عليه و سلم ينظر فأجدين أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول ا

أخربناه أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق  - ١٩١٩٧
القاضي ثنا عبد اهللا بن مسلمة هو القعنيب عن مالك عن بن شهاب عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد 

انه دخل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الوليد رضي اهللا عنه اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما عن خالد بن 
بيت ميمونة فذكر احلديث مبثله رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب وكذلك قاله إمساعيل بن أيب أويس عن 

  مالك كما رواه القعنيب 

بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا أبو موسى  - ١٩١٩٨ هارون بن موسى بن كثري 
مهران ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد اهللا بن 

دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيت ميمونة بنت : عباس رضي اهللا عنهما قال 
الصحيح عن حيىي بن حيىي ومبعناه قاله حيىي بن بكري عن مالك وكأن  احلارث وذكر احلديث مبثله رواه مسلم يف

مالكا كان يشك فيه والصحيح رواية القعنيب ومن تابعه وقد رواه يونس بن يزيد ومعمر يف رواية هشام بن 
  يوسف عنه وصاحل بن كيسان عن الزهري حنو رواية القعنيب عن مالك 



ربين بشر بن أمحد اإلسفرائيين ثنا داود بن احلسني بن عقيل هو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخ - ١٩١٩٩
اخلسروجردي ثنا عبد امللك بن شعيب بن الليث حدثين أيب عن جدي حدثين خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب 

أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : هالل عن حممد بن املنكدر أن أبا أمامة أخربه عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 
سلم وهو يف بيت ميمونة وعنده خالد بن الوليد بلحم ضب فقالت ميمونة أخربوا رسول اهللا صلى اهللا عليه  و

و سلم ما هو فلما أخرب تركه فقال خالد يا رسول اهللا حرام هو قال ال ولكين أعافه فأخذ خالد يتمشمش 
  عظامه رواه مسلم يف الصحيح عن عبد امللك بن شعيب 

عبد اهللا احلافظ وأبو صادق بن أيب الفوارس قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  أخربنا أبو - ١٩٢٠٠
دعينا لعرس باملدينة فقرب : احلسن بن علي بن عفان ثنا أسباط بن حممد عن الشيباين عن يزيد بن األصم قال 

عباس فقلت تزوج فالن  إلينا طعام فاكلنا مث قرب إلينا ثالثة عشر ضبا فمن آكل وتارك فلما أصبحت أتيت بن
فقرب إلينا طعام فأكلنا مث قرب إلينا ثالثة عشر ضبا فمن آكل وتارك فقال بعض من عند بن عباس رضي اهللا 

عنهما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال آكله وال أحرمه وال آمر به وال أهنى عنه فقال بن عباس بئس ما 
ا قرب لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلم تقولون ما بعث رسول اهللا صلى اهللا علي ه و سلم إال حملال وحمرم

ضب فمد يده ليأكل فقالت له ميمونة يا رسول اهللا إنه حلم ضب فكب يده وقال هذا حلم مل آكله قط فكلوا 
قال فأكل الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة كانت معهم وقالت ميمونة ال آكل من طعام مل يأكل منه 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخرجه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن علي بن مسهر عن ر
  الشيباين 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن حممويه العسكري ثنا جعفر بن حممد القالنسي ثنا آدم  - ١٩٢٠١
ن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أيب إياس ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الرمح

أهدت أم : ثنا شعبة ثنا جعفر بن إياس قال مسعت سعيد بن جبري حيدث عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 
حفيد خالة بن عباس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقطا ومسنا وأضبا فأكل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

السمن وترك األضب تقذرا قال بن عباس فأكل على مائدة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سلم من األقط و
ولو كان حراما ما أكل على مائدته رواه البخاري يف الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من حديث إندر عن 

  شعبة 

بن يعقوب ثنا  أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف - ١٩٢٠٢
أن النيب صلى اهللا : حممد بن أيب بكر ثنا يزيد بن زريع ثنا حبيب املعلم عن عطاء عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

  عليه و سلم أيت بصحفة فيها ضباب فقال كلوا فإين عائف 

سن بن سفيان ثنا وأما احلديث الذي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنبأ احل - ١٩٢٠٣
إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن بن جريج أخربين أبو الزبري قال مسعت جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه 

أيت النيب صلى اهللا عليه و سلم بضب فأىب أن يأكله قال إين ال أدري لعله من القرون األوىل اليت : يقول 



هيم فهذا مثل حديث بن عمر وبن عباس يف أنه امتنع من مسخت رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبرا
ا يدل على اإلباحة    أكله وزاد عليهما يف حكاية علة االمتناع علة أخرى لالمتناع سوى التقذر وزاد عليه م

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب وأبو عمرو بن أيب جعفر قاال ثنا  - ١٩٢٠٤
سألت جابرا رضي اهللا :  بن حممد ثنا سلمة بن شبيب ثنا احلسن بن أعني ثنا معقل عن أيب الزبري قال عبد اهللا

سلم  عنه عن الضب فقال ال تطعموه وقدره وقال قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و 
منه ولو كان عندي طعمته رواه مسلم يف مل حيرمه إن اهللا تعاىل ينفع به غري واحد فإمنا طعام عامة الرعاء 

الصحيح عن سلمة بن شبيب وكذلك رواه سليمان اليشكري عن جابر عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
  وعلى هذا حديث أيب سعيد اخلدري 

أخربناه أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا علي بن  - ١٩٢٠٥
جاء : الواسطي ثنا يزيد بن هارون أنبأ داود بن أيب هند عن أيب نضرة عن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال إبراهيم 

رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إنا بأرض مضبة فما تأمرنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  م يأمره ومل ينهه بلغين أن أمة من بين إسرائيل مسخت دوابا وال أدري أي الدواب هي فل

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا الشيباين حدثين أيب أنبأ حممد بن املثىن ثنا بن أيب عدي  - ١٩٢٠٦
مبعىن هذا احلديث قال أبو سعيد فلما كان بعد ذلك قام عمر بن : عن داود عن أيب نضرة عن أيب سعيد 

به غري واحد وإنه لطعام عامة هذه الرعاء ولو كان عندي لطعمته إمنا  اخلطاب رضي اهللا عنه فقال إن اهللا لينفع
  عافه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ١٩٢٠٧
ل بشري بن عقبة ثنا أبو نضرة عن أيب سعيد رضي اهللا عنه أن أعرابيا سأل النيب صلى اهللا عليه و شعبة ثنا أبو عقي

يا رسول اهللا إين يف حائط مضبة وإنه عامة طعام أهلي فسكت عنه فقلنا عاوده فعاوده فسكت عنه : سلم فقال 
ا عاوده فعاوده الثالثة فقال يا أعرايب إن اهللا عز و جل غضب على  سبطني من بين إسرائيل فمسخهم دوابا مث قلن

يدبون يف األرض فال أدري لعلها بعضها ولست بناهيك عنها وال آمرك هبا أخرجه مسلم يف الصحيح من وجه 
  آخر عن أيب عقيل وقال فلست آكلها وال أهنى عنها 

إسحاق الصاغاين ثنا  أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن - ١٩٢٠٨
كنا يف سفر فأصابنا : يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرمحن بن حسنة رضي اهللا عنه قال 

جوع فنزلنا منزال كثري الضباب فبينما القدور تغلي هبا إذ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنه مسخت أمة 
  فينا القدور كذا رواه األعمش عن زيد من بين إسرائيل وأخاف أن تكون هذه فأك

ورواه احلكم بن عتيبة عن زيد كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي وأبو احلسن علي  - ١٩٢٠٩
بن حممد السبيعي قالوا ثنا أبو العباس هو األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا شعبة ح 



خلليل بن أمحد بن حممد القاضي البسيت ثنا أبو العباس أمحد بن املظفر البكري أنبأ بن أيب وأخربنا أبو سعيد ا
خيثمة ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن احلكم عن زيد بن وهب عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه عن ثابت 

سلم أيت بضب فقال أمة ممن : بن وديعة رضي اهللا عنه  مسخ واهللا أعلم ويف رواية أن النيب صلى اهللا عليه و 
عبيد اهللا أيت النيب صلى اهللا عليه و سلم بضب فقال إن أمة مسخت واهللا أعلم كذا قال احلكم ورواه حصني 

عن زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة وقيل ثابت بن يزيد األنصاري ويزيد أبوه ووديعة أمه وهو يف معىن 
  ال البخاري حديث ثابت بن وديعة أصح ويف نفس احلديث نظر أحاديث من قبله وليس فيه حترمي واهللا أعلم ق

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محاد بن سلمة  - ١٩٢١٠
اهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن محاد عن إبراهيم عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

يأكله فقلت يا رسول اهللا أال تطعمه املساكني فقال ال تطعموهم مما ال تأكلون تفرد به محاد بن أيب ضب فلم 
  سليمان موصوال وقيل عنه عن إبراهيم عن عائشة مرسال 

أخربناه بن بشران أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو ثنا أمحد بن الوليد الفحام ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا  - ١٩٢١١
أهدي لنا ضب فقدمته إىل النيب صلى اهللا عليه و : اد عن إبراهيم عن عائشة رضي اهللا عنها قالت سفيان عن مح

سلم فلم يأكل منه فقلت يا رسول اهللا أال تطعمه السؤال فقال إنا ال نطعمهم مما ال نأكل وهو إن ثبت يف معىن 
  مما ال يأكل واهللا أعلم وباهللا التوفيق ما تقدم من امتناعه من أكله مث فيه أنه استحب أن ال يطعم املساكني 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن  - ١٩٢١٢
سفيان ثنا أبو اليمان ثنا إمساعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أيب راشد احلرباين عن 

نيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن أكل الضب وهذا ينفرد به إمساعيل بن عياش أن ال: عبد الرمحن بن شبل 
  وليس حبجة وما مضى يف إباحته أصح منه واهللا أعلم 

أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال أنبأ حاجب بن أمحد الطوسي ثنا عبد  - ١٩٢١٣
سني بن واقد عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال الرحيم بن منيب ثنا الفضل بن موسى ثنا احل

وددت أن عندنا خبزة بيضاء من بر مسراء مليقة بسمن ولنب فقام رجل من : قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
القوم فاختذه فجاء به فسأله يف أي شيء كان هذا قال كان يف عكة ضب فقال ارفعه أخرجه أبو داود يف السنن 

  ل هذا حديث منكر وقا

أخربنا الشيخ أبو الفتح العمري أنبأ عبد الرمحن بن أيب شريح ثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن  - ١٩٢١٤
اجلعد ثنا زهري عن أيب إسحاق قال كنت عند عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود فجاء بن له أراه القاسم قال 

ا حاجته قال ما رأيت غالما آكل لضب منه فقال بعض القوم أصبت اليوم من حاجتك شيئا فقال بعض القوم م
ا حرمة قال أمل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكرهه قال أو ليس الرجل  أو ليس حبرام فسأل قال وم

   ٦إن حمرم احلالل كمستحل احلرام : يكره الشيء وليس حبرام قال قال عبد اهللا 



  باب ما روي يف القنفذ وحشرات األرض

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد الكليب ثنا  - ١٩٢١٥
بن عمر رضي اهللا عنهما : سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن حممد عن عيسى بن متيلة عن أبيه قال  كنت عند 

ا قا يما أوحي إيل حمرم ل شيخ عنده مسعت أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول فسئل عن أكل القنفذ فتال قل ال أجد ف
ذكر عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال خبيثة من اخلبائث فقال بن عمر رضي اهللا عنهما إن كان قال 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذا فهو كما قال هذا حديث مل يرو إال هبذا اإلسناد وهو إسناد فيه ضعف 

بن أخربنا أ - ١٩٢١٦ بو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو ثنا أمحد بن زهري ثنا هوذة 
جاءت أم حفيد بضب وقنفذ إىل رسول اهللا : خليفة ثنا عوف ثنا جعفر بن أيب وحشية عن سعيد بن جبري قال 

سلم فوضعته بني يديه فنحاه ومل يأكل هذا مرسل وقد رويناه من حديث  شعبة عن جعفر أيب صلى اهللا عليه و 
ذكر القنفذ مث هذا إن صح مل  بشر موصوال دون ذكر القنفذ وكذلك رواه أبو عوانة عن أيب بشر موصوال دون 

  يدل على التحرمي وكأنه عافه كما عاف الضب 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا غالب بن  - ١٩٢١٧
سلم فلم أمسع حلشرة األرض : ثين ملقام بن تلب عن أبيه قال حجرة حد صحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

حترميا وهذا إن صح مل يدل على اإلباحة وما مل يسمعه ومسعه غريه فاحلكم للسامع دونه وقد روينا عن النيب 
سلم ما دل على حترمي العقرب واحلية فكذلك ما يف معنامها  مما يستخبثه العرب وال تأكله يف صلى اهللا عليه و 

   ٧غري الضرورة واهللا أعلم 

  باب أكل حلوم اخليل

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل القاضي ثنا سليمان  - ١٩٢١٨
د اهللا رضي اهللا عنه بن حرب ومسدد قاال ثنا محاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن حممد بن علي عن جابر بن عب

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم خيرب عن حلوم احلمر األهلية وأذن يف حلوم اخليل قال ومل يذكر : قال 
سليمان يف حديثه األهلية وقال مسدد يف حديثه قال هنانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري يف 

  ه مسلم عن حيىي بن حيىي وغريه عن محاد بن زيد الصحيح عن سليمان بن حرب ومسدد وروا

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد عن أيب  - ١٩٢١٩
ا يوم خيرب اخليل والبغال واحلمري فنهانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الزبري عن جابر بن عبد اهللا  قال ذحبن

  بغال واحلمري ومل ينهانا عن اخليل عن ال

أخربنا أبو علي الروذباري وأبو احلسني بن بشران قاال أنبا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن  - ١٩٢٢٠
  كنا نأكل حلوم اخليل : نصر ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكرمي عن عطاء عن جابر رضي اهللا عنه قال 



رث األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو حممد بن صاعد ثنا أمحد بن أخربنا أبو بكر بن احلا - ١٩٢٢١
سافرنا : منصور ثنا حممد بن بكري احلضرمي ثنا شريك عن عبد الكرمي عن عطاء عن جابر رضي اهللا عنه قال 

  يعين مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكنا نأكل حلوم اخليل ونشرب ألباهنا 

بن حكيم أبو سعيد ثنا كثري بن هشام ثنا وأخربنا أ - ١٩٢٢٢ بو بكر أنبأ علي ثنا أبو حممد بن صاعد ثنا حيىي 
أهنم كانوا يأكلون : فرات بن سلمان عن عبد الكرمي اجلزري عن عطاء بن أيب رباح عن جابر رضي اهللا عنه 

  على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلوم اخليل 

 احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا أخربنا أبو عبد اهللا - ١٩٢٢٣
أكلنا حلم : أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما قالت 
وأخرجه  فرس على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب عن أيب أسامة

  البخاري ومسلم من أوجه عن هشام 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب  - ١٩٢٢٤
مبثل حديث أيب أسامة وزاد فيه وحنن : ثنا حممد بن عبد الوهاب الفراء أنبأ جعفر بن عون أنبأ هشام فذكره 

  أيضا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة باملدينة وذكره 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس هو األصم أنبأ الربيع بن  - ١٩٢٢٥
قالت حنرنا فرسا على : سليمان قال قال الشافعي أنبأ سفيان عن هشام عن فاطمة عن أمساء رضي اهللا عنها 

  و سلم فاكلناه  عهد النيب صلى اهللا عليه

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا  - ١٩٢٢٦
حنرنا فرسا على عهد : سفيان ثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر عن جدهتا أمساء رضي اهللا عنها قالت 

واه البخاري يف الصحيح عن احلميدي وقد أخرجاه من أوجه أخر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأكلناه ر
  عن هشام بن عروة 

أخربناه أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس هو األصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي أنبأ سفيان  - ١٩٢٢٧
  أكلت فرسا يف عهد بن الزبري فوجدته حلوا : عن عبد الكرمي أيب أمية قال 

أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا وكيع عن شعبة  أخربنا - ١٩٢٢٨
  ال بأس بلحم الفرس : عن يونس عن احلسن قال 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا بن فضيل  - ١٩٢٢٩
غزونا مع عبد الرمحن بن مسرة إىل سجستان فذكر احلديث وقال كنا :  عن إمساعيل بن مسلم عن احلسن قال

   ٨نأكل حلوم اخليل يف غزاتنا هذه وروينا عن إبراهيم عن األسود أنه أكل حلم فرس 



  باب بيان ضعف احلديث الذي روي يف النهي عن حلوم اخليل

ن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا ب - ١٩٢٣٠
سفيان ثنا حممد بن املصفى ثنا بقية حدثين ثور بن يزيد عن صاحل بن حيىي بن املقدام عن أبيه عن جده عن خالد 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن حلوم اخليل والبغال واحلمري وكل ذي : بن الوليد رضي اهللا عنه قال 
  ناب من السباع 

وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث قاال أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا بن مبشر  - ١٩٢٣١
بإسناده حنوه إال أنه قال هنى يوم : ثنا أمحد بن سنان القطان ثنا حممد بن عمر الواقدي ثنا ثور بن يزيد فذكره 

اه عمر بن هارون البلخي عن ثور عن خيرب ورواه حممد بن محري عن ثور عن صاحل أنه مسع جده املقدام ورو
  حيىي بن املقدام عن أبيه عن خالد فهذا إسناد مضطرب ومع اضطرابه خمالف حلديث الثقات 

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا ثنا حممد بن سليمان  - ١٩٢٣٢
احل بن حيىي بن املقدام بن معدي كرب الكندي الشامي عن أبيه بن فارس ثنا حممد بن إمساعيل البخاري قال ص

يمان بن سليم فيه نظر    : روى عنه ثور وسل

وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث قاال أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو سهل  - ١٩٢٣٣
وه إال جبده وهذا ضعيف وزعم بن زياد قال مسعت موسى بن هارون يقول ال يعرف صاحل بن حيىي وال أب

   ٩الواقدي أن خالد بن الوليد أسلم بعد فتح خيرب 

  باب ما جاء يف أكل حلوم احلمر األهلية

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى ثنا أبو حيىي اخلفاف وحممد بن عمرو وإبراهيم بن  - ١٩٢٣٤
ت على مالك عن بن شهاب عن عبد اهللا واحلسن ابين علي وموسى بن حممد قالوا ثنا حيىي بن حيىي قال قرأ

سلم هنى عن : حممد بن علي عن أبيهما عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
متعة النساء يوم خيرب وعن حلوم احلمر األهلية رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي ورواه البخاري عن 

  وغريه عن مالك عبد اهللا بن يوسف 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ علي بن حممد بن عقبة الشيباين بالكوفة ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن  - ١٩٢٣٥
أن رسول اهللا : أيب العنبس القاضي ثنا حممد بن عبيد عن عبيد اهللا عن نافع وسامل عن بن عمر رضي اهللا عنهما 

سلم هنى عن أكل حلوم ا حلمر األهلية رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق بن نصر عن صلى اهللا عليه و 
  حممد بن عبيد ورواه مسلم من وجه آخر عن عبيد اهللا 

بن سفيان ثنا  - ١٩٢٣٦ أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن هو 
دثين مصرف بن عمرو اليامي ثنا عبدة ثنا عبيد اهللا عن نافع بن منري ثنا أيب ثنا عبيد اهللا ح قال وأخربين احلسن ح



أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن حلوم احلمر األهلية زاد عبدة : وسامل عن بن عمر رضي اهللا عنهما 
يمان  يوم خيرب وقال بن منري حدثين نافع وسامل رواه البخاري يف الصحيح عن صدقة بن الفضل عن عبدة بن سل

  واه مسلم عن حممد بن عبد اهللا بن منري ور

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبا أمحد بن عبيد أنبأ إمساعيل القاضي ثنا عارم بن  - ١٩٢٣٧
الفضل ثنا محاد بن زيد ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي 

أن رسول اهللا صلى : زيد عن عمرو بن دينار عن حممد بن علي عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه  أنبأ محاد بن
سلم هنى يوم خيرب عن حلوم احلمر األهلية وأذن يف حلوم اخليل رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد  اهللا عليه و 

  عن محاد ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي وغريه 

د بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أبو مسلم ثنا سليمان بن حرب وعمرو بن أخربنا علي بن أمح - ١٩٢٣٨
بن ثابت عن الرباء رضي اهللا عنه قال  كنا مع رسول اهللا : مرزوق واللفظ لسليمان قاال ثنا شعبة عن عدي 

سلم فأصبنا محرا فطبخناها فأمر مناديا فنادى أو قال فأمر فنودي أن اكفئوا الق   دور صلى اهللا عليه و 

قال وحدثنا أبو مسلم ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن بن أيب أوىف رضي اهللا  - ١٩٢٣٩
  مبثله أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من أوجه أخر عن شعبة : عنه 

اال ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن سلمان الفقيه ثنا احلسن بن سالم وجعفر الصائغ ق - ١٩٢٤٠
أهنم أصابوا : عفان ثنا شعبة عن عدي بن ثابت وأيب إسحاق عن الرباء وعبد اهللا بن أيب أوىف رضي اهللا عنهما 

يوم خيرب محرا فطبخوها فنادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن اكفئوها أخرجه مسلم من حديث 
  غندر عن شعبة عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب 

أخربنا أبو عمرو البسطامي أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا عمران بن موسى ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا  - ١٩٢٤١
أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن : جرير عن عاصم األحول عن عامر عن الرباء رضي اهللا عنه قال 

م يف الصحيح عن زهري بن حرب عن نكفىء حلم احلمر األهلية نية ونضيجة مث مل يأمرنا بأكله بعده رواه مسل
  جرير وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عاصم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا صفوان  - ١٩٢٤٢
أ محاد بن مسعدة بن عيسى ح قال وأخربنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنب

ملا قدمنا خيرب رأى رسول : وصفوان بن عيسى عن يزيد بن أيب عبيد عن سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه قال 
ا توقد هذه النريان قالوا على حلوم احلمر األهلية قال اكسروا  اهللا صلى اهللا عليه و سلم نريانا توقد فقال على م

ن القوم يا رسول اهللا أهنريق ما فيها ونغسلها قال أو ذاك لفظ حديث القدور وأهريقوا ما فيها قال فقال رجل م
  بن حنبل رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وأخرجه البخاري من وجه آخر عن يزيد 



وأما احلديث الذي أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا بشر بن موسى  - ١٩٢٤٣
أن :  بن الزبري احلميدي ثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال قلت جلابر بن زيد إهنم يزعمون األسدي ثنا عبد اهللا

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن حلوم احلمر األهلية زمن خيرب قال قد كان يقول ذلك احلكم بن عمرو 
ل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولكن أىب ذلك البحر يعين بن عباس وقرأ ق

وقد كان أهل اجلاهلية يتركون أشياء تقذرا فأنزل اهللا تعاىل كتابه وبني حالله وحرامه فما أحل فهو حالل وما 
حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو مث تال هذه اآلية قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه إال 

أو حلم خنزير فقد أخرج البخاري أوله يف الصحيح عن علي بن املديين عن  أن يكون ميتة أو دما مسفوحا
يه و سلم حرمه حترميا مل يصر إىل غريه إال أنه مل  سفيان ولو علم بن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عل

  يعلمه 

د بن يوسف ثنا عمر بن وقد أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمح - ١٩٢٤٤
ال أدري أهنى عنه رسول : حفص بن غياث حدثين أيب عن عاصم عن عامر عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أجل أنه كان محولة الناس فكره أن تذهب محولتهم أو حرمه يف يوم خيرب حلم 
ن أيب احلسني عن عمر بن حفص ورواه مسلم عن أمحد بن احلمر األهلية رواه البخاري يف الصحيح عن حممد ب

  يوسف األزدي 

ويف مثل هذا احلديث الذي أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق  - ١٩٢٤٥
بن أيب  جعفر ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا حممد بن أيب بكر ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو 

ثنا عمران بن موسى ثنا أبو كامل قاال ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا سليمان الشيباين قال مسعت عبد اهللا بن أيب 
أصابتنا جماعة ليايل خيرب قال فلما كان يوم خيرب وقعنا يف احلمر األهلية فانتحرناها : أوىف رضي اهللا عنه يقول 

سلم اكفؤوا القدور وال تأكلوا من حلوم احلمر فلما غلت هبا القدور نادى منادي رسول اهللا  صلى اهللا عليه و 
سلم ألهنا مل ختمس وقال اآلخرون هنى عنها البتة  شيئا قال فقال ناس إمنا هنى عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ن لفظ حديث أيب كامل ويف رواية بن أيب بكري وقال ناس حرمها البتة رواه البخاري يف الصحيح عن موسى ب

  إمساعيل عن عبد الواحد ورواه مسلم عن أيب كامل 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا حممود بن حممد الواسطي ثنا وهب عن خالد  - ١٩٢٤٦
أصابتنا جماعة يوم خيرب فذكر احلديث قال الشيباين فلقيت : عن الشيباين عن بن أيب أوىف رضي اهللا عنه قال 

سلم عنها البتة ألهنا كانت تأكل العذرة سعيد بن جبري  فذكرت ذلك له فقال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
أخرجه البخاري من حديث عباد بن العوام عن الشيباين وقد علم مجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم أن النهي 

  عن ذلك وقع على التحرمي 

نبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي هو أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أ - ١٩٢٤٧
بن بكري ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن أيب إدريس عن أيب ثعلبة اخلشين رضي اهللا عنه صاحب رسول 



حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلم احلمر وحلم كل ذي ناب من : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  السباع 

فذكره بإسناده حنوه إال أنه قال عن أيب : أخربنا أبو احلسن أنبأ أمحد ثنا بن ملحان ثنا حيىي و - ١٩٢٤٨
إدريس اخلوالين وقال حلوم يف املوضعني أخرجه البخاري يف الصحيح من حديث صاحل بن كيسان عن بن 

  شهاب مث قال تابعه الزبيدي وعقيل عن بن شهاب 

مد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب أخربنا أبو احلسن علي بن حم - ١٩٢٤٩
القاضي ثنا حيىي بن حبيب بن عريب ثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن حممد بن سريين عن أنس رضي اهللا 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم جاءه جاء فقال أكلت احلمر مث جاءه جاء فقال أكلت احلمر مث جاءه جاء : عنه 
أفنيت احلمر فنادى منادي يف الناس إن اهللا عز و جل ورسوله ينهيانكم عن حلوم احلمر األهلية فإهنا جنس فقال 

  قال فأكفئت القدور وإهنا لتفور باللحم رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن سالم وغريه عن عبد الوهاب 

يعقوب ثنا حممد بن نعيم وأمحد بن سهل قاال وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن  - ١٩٢٥٠
ملا فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان عن أيوب عن حممد عن أنس رضي اهللا عنه قال 

سلم خيرب أصبنا محرا خارجا من القرية فطبخناها فنادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال إن اهللا 
عنها فإهنا رجس من عمل الشيطان فأكفئت القدور مبا فيها وإهنا لتفور مبا فيها رواه مسلم يف  ورسوله ينهيانكم

بن حسان عن حممد على لفظ حديث عبد الوهاب إال أنه  الصحيح عن بن أيب عمر وأخرجه من حديث هشام 
نقول فيه يدل على التحرمي قال فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا طلحة رضي اهللا عنه فنادى والتعليل امل

  واهللا أعلم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد  - ١٩٢٥١
بن عبد احلميد احلارثي ثنا حسني اجلعفي عن زائدة عن حممد بن عمرو الليثي عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم حرم يوم خيرب كل ذي ناب من السباع واجملثمة واحلمار األنسي أن رسول : اهللا عنه 

أخربنا أبو القاسم علي بن حممد بن علي اإليادي املالكي ببغداد ثنا أبو بكر أمحد بن سلمان بن  - ١٩٢٥٢
جابر انه مسع املقدام احلسن ثنا حممد بن إمساعيل السلمي ثنا أبو صاحل حدثين معاوية بن صاحل حدثين بن 

حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أشياء يوم خيرب منها احلمار : صاحب النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 
األهلي وقال يوشك الرجل متكئ على أريكته حيدث حبديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب اهللا فما وجدنا فيه من 

حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما حرم اهللا عز و جل بن  حالل أحللناه ومن حرام حرمناه أال وإن ما
  جابر هذا هو احلسن بن جابر رواه عبد الرمحن بن مهدي عن معاوية بن صاحل 

وشاهده ما أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد  - ١٩٢٥٣
لترقفي ثنا حممد بن املبارك حدثين حيىي بن محزة حدثين حممد بن الوليد الزبيدي الصفار ثنا عباس بن عبد اهللا ا



عن مروان بن روبة أنه حدثه عن عبد الرمحن بن أيب عوف اجلرشي عن املقدام بن معد يكرب الكندي عن النيب 
سلم قال  ول بيننا وبينكم أوتيت الكتاب وما يعدله يعين ومثله يوشك شبعان على أريكته يق: صلى اهللا عليه و 

هذا الكتاب فما كان فيه من حالل أحللناه وما كان من حرام حرمناه أال وإنه ليس كذلك أال ال حيل ذو ناب 
من السباع وال احلمار األهلي وال اللقطة من مال معاهد إال أن يستغين عنها وأميا رجل أضاف قوما فلم يقروه 

  فإن له أن يعقبهم مبثل قراه 

نا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو طلحة أمحد بن حممد بن وأخرب - ١٩٢٥٤
عبد الكرمي ثنا بندار ثنا عبد الرمحن ثنا إسرائيل عن جمزأة بن زاهر عن أبيه قال وكان بايع النيب صلى اهللا عليه 

  قها فكره ذلك اشتكى فنعت له أن يستنقع يف ألبان اآلتان ومر: و سلم حتت الشجرة أنه 

وأما احلديث الذي أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن أيب  - ١٩٢٥٥
زياد ثنا عبيد اهللا عن إسرائيل عن منصور عن عبيد أيب احلسن عن عبد الرمحن هو بن معقل عن غالب بن أجبر 

هلي إال شيء من محر وقد كان النيب صلى اهللا عليه و سلم أصابتنا سنة فلم يكن يف مايل شيء أطعم أ: قال 
حرم حلوم احلمر األهلية فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا رسول اهللا أصابتنا سنة ومل يكن يف مايل ما 

أطعم أهلي إال مسان محر وإنك حرمت حلوم احلمر األهلية فقال أطعم أهلك من مسني محرك فإمنا حرمتها من 
جوايل القرية فهذا حديث خمتلف يف إسناده رواه شعبة يف إحدى الروايتني عنه عن عبيد عن عبد الرمحن  أجل

بن معقل عن عبد الرمحن بن بشر عن ناس من مزينة أن أجبر أو بن أجبر سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم ويف 
شر وروي عن مسعر عن عبيد عن بن رواية أخرى عنه عن عبيد اهللا عن عبد اهللا بن معقل عن عبد اهللا بن ب

معقل عن رجلني من مزينة أحدمها عن اآلخر عن عبد اهللا بن عامر بن لؤي وغالب بن أجبر قال مسعر وأرى 
سلم وروي عن أيب العميس عن عبيد بن احلسن عن عبد اهللا  غالب بن أجبر الذي سأل النيب صلى اهللا عليه و 

يعارض به األحاديث الصحيحة اليت قد مضت مصرحة بتحرمي حلوم بن معقل عن غالب بن أجبر ومثل هذا ال 
   ١٠احلمر األهلية وباهللا التوفيق 

  باب ما جاء يف أكل اجلاللة وألباهنا وهي اإلبل اليت يكون أكثر علفها

ا العذرة وأرواح العذرة توجد يف عرقها وجررها قال الشافعي رمحه اهللا ويف معىن اإلبل البقر والغنم وغريمها مم
بن أيب شيبة ثنا عبدة عن  - ١٩٢٥٦يؤكل  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان 

بن أيب جنيح عن جماهد عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حممد بن إسحاق عن 
  سليم  سلم عن أكل اجلاللة وألباهنا خالفه شريك عن ليث بن أيب

أخربنا أبو طاهر الفقيه ثنا أمحد بن إسحاق الصيدالين ثنا أمحد بن حممد بن نصر ثنا أبو نعيم ثنا  - ١٩٢٥٧
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم فتح : شريك عن ليث عن جماهد عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 
  مر رضي اهللا عنهما مكة عن حلوم اجلاللة وعن النهبة وروي من وجه آخر عن بن ع



أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو  - ١٩٢٥٨
الوليد الفقيه ثنا حممد بن نعيم قاال ثنا أمحد بن أيب شريح الرازي أخربين عبد اهللا بن اجلهم ثنا عمرو بن أيب قيس 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن : ع عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال عن أيوب السختياين عن ناف
  اجلاللة يف اإلبل أن يركب عليها أو يشرب من ألباهنا 

هنى عن ركوب اجلاللة : ورواه عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال  - ١٩٢٥٩
ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد الوارث فذكره أخربنا أبو بكر أمحد أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر 

بن الزبرقان ثنا أبو عامر العقدي ثنا هشام بن  بن احلسن القاضي أنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا حيىي بن جعفر 
عن اجملثمة  أيب عبد اهللا عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى

  وعن لنب اجلاللة وأن يشرب من يف السقاء 

تابعه سعيد بن أيب عروبة ومحاد بن سلمة وعمر بن عامر عن قتادة إال أن محاد بن سلمة قال وعن  - ١٩٢٦٠
ركوب اجلاللة مل يذكر اللنب أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق 

سلمة ثنا قتادة  الصغاين فذكره مبعناه وقال عن ركوب اجلاللة وقد قيل عن عكرمة عن : ثنا عفان ثنا محاد بن 
  أيب هريرة رضي اهللا عنه 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان انا أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل القاضي ثنا حجاج ثنا محاد عن أيوب  - ١٩٢٦١
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يشرب من يف السقاء أن ر: عن عكرمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

  واجملثمة واجلاللة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا عبيد اهللا بن  - ١٩٢٦٢
بن عباس رضي اهللا سعيد بن كثري بن عفري املصري حدثين أيب حدثين بن هليعة عن أيب الزبري عن طاوس عن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن أكل حلوم اجلاللة وألباهنا وكان عطاء بن أيب رباح ينهى : عنهما 
  عن اجلاللة من اإلبل والغنم أن تؤكل 

د وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا بكر بن حممد الصرييف مبرو ثنا أمحد بن عبيد اهللا بن إدريس ثنا أمح - ١٩٢٦٣
بن إسحاق احلضرمي ثنا وهيب ثنا عبد اهللا بن طاوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اهللا بن عمرو 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى يوم خيرب عن حلوم احلمر األهلية وعن اجلاللة عن : رضي اهللا عنه 
  وهيب ركوهبا وأكل حلومها رواه أبو داود يف السنن عن سهل بن بكار عن 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن سنان القزاز ثنا أبو علي  - ١٩٢٦٤
عبيد اهللا بن عبد اجمليد احلنفي ثنا إمساعيل بن إبراهيم بن مهاجر قال مسعت أيب حيدث عن عبد اهللا بن باباه عن 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن اجلاللة أن يؤكل حلمها هنى رسول : عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه قال 
ويشرب لبنها وال حيمل عليها أظنه قال إال األدم وال يركبها الناس حىت تعلف أربعني ليلة ليس هذا بالقوي وقد 



أشار إليه الشافعي وزعم أنه أراد تغريها من الطباع املكروهة إىل الطباع غري املكروهة اليت هي فطرة الدواب 
   ١١ىت ال توجد أرواح العذرة يف عرقها وجررها ح

  باب ما جاء يف الدجاج الذي يأكل الننت

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا حممد بن يوسف الفريايب  - ١٩٢٦٥
مان بن أمحد الطرباين ثنا بن قال ذكر سفيان ح وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سلي

رأيت أبا موسى رضي اهللا عنه يأكل : أيب مرمي ثنا الفريايب ثنا سفيان عن أيوب عن أيب قالبة عن زهدم قال 
الدجاج فدعاين فقلت إين رأيته يأكل نتنا قال ادنه فكل فإين رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يأكله أخرجه 

   ١٢ع عن سفيان وأخرجاه من أوجه عن أيوب البخاري يف الصحيح من حديث وكي

  باب ما جاء يف املصبورة

قال الشافعي رمحه اهللا واملصبورة الشاة تربط مث ترمى بالنبل وقال أبو عبيد هو الطائر أو غريه من ذوات الروح 
  يصرب حيا مث يرمى حىت يقتل وأصل الصرب احلبس 

بكر ثنا أبو داود ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن أخربنا أبو علي الروذباري أنبا حممد بن  - ١٩٢٦٦
دخلت مع أنس رضي اهللا عنه على احلكم بن أيوب فرأى فتيانا أو غلمانا قد نصبوا دجاجة : هشام بن زيد قال 

يرموهنا فقال أنس رضي اهللا عنه هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن تصرب البهائم رواه البخاري يف 
  أيب الوليد وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن شعبة  الصحيح عن

أخربنا أبو بكر بن فورك رمحه اهللا أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي  - ١٩٢٦٧
كنت مع بن عمر رضي اهللا عنهما فإذا طري أو : ثنا أبو عوانة وهشيم عن أيب بشر عن سعيد بن جبري قال 

لما رأوا بن عمر رضي اهللا عنهما تفرقوا فقال لعن اهللا من فعل هذا إن رسول اهللا صلى اهللا دجاجة يرموهنا ف
  عليه و سلم لعن من فعل هذا أخرجه البخاري ومسلم من حديث أيب عوانة وأخرجه مسلم من حديث هشيم 

رمحن بن أمحد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو حممد عبد ال - ١٩٢٦٨
إبراهيم املقرئ وأبو صادق حممد بن أمحد العطار قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم أبو 

دخل عبد اهللا بن عمر : علي ثنا أبو النضر ثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال 
ص وغالم من بنيه رابط دجاجة وهو يرميها فمشى إىل الدجاجة رضي اهللا عنهما على حيىي بن سعيد وهو بن العا

فحلها مث أقبل هبا وبالغالم فقال ليحىي ازجروا غالمكم هذا عن أن يصرب هذا الطري على القتل فإين مسعت 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى أن تصرب هبيمة وإن أردمت أن تذحبوها فاذحبوها رواه البخاري يف الصحيح 

  أمحد بن يعقوب عن إسحاق بن سعيد عن 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حجاج  - ١٩٢٦٩
هنى النيب صلى اهللا : بن حممد عن بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما يقول 

  من الدواب صربا رواه مسلم عن هارون بن عبد اهللا عن حجاج بن حممد  عليه و سلم ان يقتل شيء

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبا احلسن بن يعقوب العدل ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد  - ١٩٢٧٠
هنى رسول : الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن لنب اجلاللة وعن أكل اجملثمة وعن الشرب من يف السقاء 

أخربنا أبو سعيد عبد الرمحن بن حممد بن شبابة الشاهد هبمذان أنبأ أبو القاسم عبد الرمحن بن  - ١٩٢٧١
ا الزهري عن أيب إدريس احلسن األسدي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا عبد اهللا بن مسلمة القعنيب ثنا أبو أويس ثن

سلم عن اخلطفة والنهبة  هنى رسول اهللا: اخلوالين عن أيب ثعلبة اخلشين رضي اهللا عنه قال  صلى اهللا عليه و 
واجملثمة وعن أكل كل ذي ناب من السباع قال أبو عبيد اجملثمة هي املصبورة أيضا ولكنها ال تكون إال يف 

   ١٣الطري واألرانب وأشباه ذلك مما جيثم باألرض وغريها إذا لزمه 

  باب ذكاة ما يف بطن الذبيحة

أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام وبن أيب قماش وبن  أخربنا أبو احلسن علي بن - ١٩٢٧٢
زوران قالوا ثنا احلسن بن بشر بن سلم البجلي ثنا زهري عن أيب الزبري عن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول 

ة أمه وكذلك رواه عبيد اهللا بن أيب زياد القداح ا: اهللا صلى اهللا عليه و سلم  ملكي عن أيب ذكاة اجلنني ذكا
الزبري ومن ذلك الوجه أخرجه أبو داود يف كتاب السنن وكذلك رواه محاد بن شعيب وبن أيب ليلى عن أيب 

  الزبري 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام ثنا عبد اهللا بن مسلمة ثنا بن  - ١٩٢٧٣
سألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أيب سعيد رضي اهللا عنه قال املبارك عن جمالد بن سعيد عن أيب الوداك عن 

  سلم عن اجلنني فقال كلوه إن شئتم رواه أبو داود يف كتاب السنن عن عبد اهللا بن مسلمة القعنيب 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب  - ١٩٢٧٤
يا رسول اهللا أحدنا : ثنا هشيم عن جمالد عن أيب الوداك عن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال قلنا القاضي ثنا مسدد 

ة أمه رواه  ينحر الناقة ويذبح البقرة والشاة ويف بطنها اجلنني أيلقيه أم يأكله فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكا
  أبو داود يف السنن عن مسدد 

فقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ثنا علي بن أخربنا أبو بكر بن احلارث ال - ١٩٢٧٥
مسلم ثنا أبو يوسف القاضي ثنا جمالد بن سعيد عن أيب الوداك عن أيب سعيد رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى 



سلم  اته ذكاة أمه سئل عن اجلزور والبقرة يوجد يف بطنها اجلنني قال إذا مسيتم على الذبيحة فذك: اهللا عليه و 
  وروي ذلك عن أيب عبيدة احلداد عن يونس عن أيب الوداك خمتصرا 

وهو فيما أنبأين أبو عبد اهللا احلافظ أن أبا بكر حممد بن جعفر املزكي حدثهم ثنا حممد بن إبراهيم  - ١٩٢٧٦
سحاق عن أيب العبدي ثنا أمحد بن حنبل حدثين عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة احلداد ثنا يونس بن أيب إ

ذكاة : الوداك جرب بن نوف عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
اجلنني ذكاة أمه ويف الباب عن علي وعبد اهللا بن مسعود وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عباس وأيب أيوب وأيب 

ي اهللا عنهم مرفوعا ويف حديث الزهري عن بن كعب بن هريرة وأيب الدرداء وأيب أمامة والرباء بن عازب رض
  مالك أنه قال كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقولون يف اجلنني إذا أشعر فذكاته ذكاة أمه 

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد  - ١٩٢٧٧
العبدي ثنا بن بكري ثنا مالك عن نافع عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أنه كان يقول ح  بن إبراهيم

وأخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا 
 واحد أن نافعا حدثهم أن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب حدثين عبد اهللا بن عمر ومالك بن أنس أو غري

إذا حنرت الناقة فذكاة ما يف بطنها يف ذكاهتا إذا كان قد مت خلقه ونبت : بن عمر رضي اهللا عنهما كان يقول 
شعره وإذا خرج من بطنها حيا ذبح حىت خيرج الدم من جوفه لفظ حديث بن بكري ويف رواية بن وهب بذكاهتا 

  موقوف  والباقي سواء هذا هو الصحيح

وقد أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا أنبأ حممد بن محدويه بن سهل  - ١٩٢٧٨
بن حممد بن معمر العويف ثنا عصام بن يوسف ثنا املبارك بن جماهد عن  املروزي املطوعي ثنا أبو شهاب معمر 

يف اجلنني : سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما أن ر
ذكاته ذكاة أمه أشعر أو مل يشعر رواه أبو احلسن علي بن عمر الدارقطين يف كتابه عن حممد بن محدويه املروزي 

  هذا وعلي بن الفضل بن طاهر 

من أوجه عن أخربنا بذلك أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ فذكره وروي  - ١٩٢٧٩
بن عمر رضي اهللا عنهما مرفوعا ورفعه عنه ضعيف والصحيح موقوف ويف حديث احلارث عن علي رضي اهللا 

ة اجلنني ذكاة أمه : عنه أنه    قال يف ذكا

أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن عبد اهللا احلريف ببغداد ثنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا  - ١٩٢٨٠
الشافعي إمالء ثنا أبو حيىي جعفر بن حممد يعين الرازي ثنا سهل بن عثمان ثنا حيىي بن أيب زائدة عن بن إبراهيم 

هبيمة األنعام أحلت لكم وذكاته ذكاة أمه ويف حديث : إدريس عن عطية عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال 
يا حنظلة أحلت لكم هبيمة األنعام  حممد بن مسلم أيب مثامة البصري مسع حنظلة أبا خلدة قال قال عمار بن ياسر
  وإمنا أنزلت فيما أهبم عليه الرحم إذا مت خلقه ونبت شعره فذكاته ذكاة أمه 



أخربناه أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا ثنا حممد بن سليمان  - ١٩٢٨١
  : هللا بن رجاء عن حممد بن مسلم بن فارس ثنا حممد بن إمساعيل البخاري قال قال عبد ا

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبا أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا جرير  - ١٩٢٨٢
ذحبت يف احلي بقرة فوجدنا يف بطنها جنينا فشويناه وقدمنا إىل أيب ظبيان فتناول : عن منصور عن قابوس قال 

نا به بن عباس رضي اهللا عنهما أنه من هبيمة األنعام ورواه أيضا طاوس عن بن لقمة منه فقال هذا الذي حدث
عباس رضي اهللا عنهما وروينا عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال يف هبيمة األنعام هو اجلنني 

  ذكاته ذكاة أمه 

آدم ثنا شعبة عن املغرية عن أخربنا أبو احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب ثنا  - ١٩٢٨٣
ة أمه : إبراهيم قال    اجلنني ذكاته ذكا

  ذكاته ذكاة أمه : قال وحدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن الزبري بن عدي عن إبراهيم قال  - ١٩٢٨٤

كان يقال إمنا هو ركن : قال وحدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن احلسن بن عبيد اهللا عن إبراهيم قال  - ١٩٢٨٥
  اهنا ذكاته ذكاة أمه من أرك

كله أشعر أو مل يشعر إن مل تقذره يعين : قال وثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال  - ١٩٢٨٦
اجلنني قال يعقوب وقد روي عن محاد عن إبراهيم قال ال يكون ذكاة نفس ذكاة نفسني قال يعقوب حدثنا 

كان محاد إذا قال برأيه أصاب وإذا قال قال إبراهيم أخطأ  بعض أصحابنا عن عثمان بن عثمان أنبأ البيت قال
وروينا عن سعيد بن املسيب والقاسم بن حممد واحلسن البصري وعامر الشعيب وعطاء وطاوس وجماهد ونافع 

   ٧٧وعبد الرمحن بن أيب ليلى وعكرمة وعمرو بن دينار حنو قولنا 

  مجاع أبواب كسب احلجام

 )١   

  جامباب التنزيه عن كسب احل

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن حممويه ثنا جعفر بن حممد ثنا آدم ثنا شعبة ثنا عون بن  - ١٩٢٨٧
سلم هنى : أيب جحيفة قال اشترى أيب عبدا حجاما فأمر مبحامجه فكسرت وقال  إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

تومشة وآكل الربا ومؤكله ولعن املصور رواه عن مثن الكلب وكسب البغي ومثن الدم ولعن الوامشة واملس
  البخاري يف الصحيح عن آدم 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٩٢٨٨
 قال حدثين يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أخربين أيب قال مسعت األوزاعي قال حدثين حيىي بن أيب كثري

إبراهيم بن قارظ حدثين السائب بن يزيد حدثين رافع بن خديج رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
كسب احلجام خبيث ومهر البغي خبيث ومثن الكلب خبيث أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث : سلم قال 

  الوليد بن مسلم عن األوزاعي 

افظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا حممد بن نصر اإلمام ثنا أبو قدامة ثنا حيىي وأخربنا أبو عبد اهللا احل - ١٩٢٨٩
القطان ثنا حممد بن يوسف موىل عمرو بن عثمان املدين حدثين السائب بن يزيد عن رافع بن خديج رضي اهللا 

سلم قال  مسلم عن  شر الكسب مهر البغي ومثن الكلب وكسب احلجام رواه: عنه عن النيب صلى اهللا عليه و 
  حممد بن حامت عن حيىي بن سعيد 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ١٩٢٩٠
أن حميصة رضي اهللا عنه : الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن الزهري عن حرام بن سعد بن حميصة 

عليه و سلم عن كسب احلجام فنهاه عنه فلم يزل يكلمه حىت قال أطعمه رقيقك واعلفه  سأل النيب صلى اهللا
  ناضحك 

وأخربنا أبو زكريا وأبو بكر قاال ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو  - ١٩٢٩١
ن بكري ثنا مالك عن بن شهاب عن بن أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا ب

استأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف إجارة احلجام فنهاه عنها فلم : حميصة أحد بين حارثة عن أبيه أنه 
  يزل يسأله حىت قال اعلفه ناضحك ورقيقك 

بن بكري ثنا الليث أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا حيىي  - ١٩٢٩٢
عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب عفري األنصاري عن حممد بن سهل بن أيب حثمة عن حميصة بن مسعود األنصاري 

أنه كان له غالم حجام يقال له نافع فانطلق إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسأله عن : رضي اهللا عنه 
   ٢هللا عليه و سلم فقال اعلف به الناضح واجعله يف كرشه خراجه فقال ال تقربه فرده على رسول اهللا صلى ا

  باب الرخصة يف كسب احلجام

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر حممد بن احلسن احملمدأباذي أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا السعدي  - ١٩٢٩٣
سلم أن رسول ا: أنبأ يزيد بن هارون أنبأ محيد الطويل عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه  هللا صلى اهللا عليه و 

حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعني من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته وقال خري ما تداويتم به احلجامة 
والقسط البحري وال تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من أوجه عن 

  محيد 



حاق وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أخربنا أبو زكريا بن أيب إس - ١٩٢٩٤
حجم أبو طيبة رسول اهللا : أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن محيد عن أنس رضي اهللا عنه قال 

سلم فأمر له بصاع من متر وأمر أهله أن خيففوا عنه من خراجه رواه البخاري يف ال صحيح عن صلى اهللا عليه و 
  عبد اهللا بن يوسف عن مالك 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن حممويه العسكري ثنا جعفر بن حممد القالنسي ثنا آدم  - ١٩٢٩٥
دعا رسول اهللا صلى اهللا : بن أيب إياس ثنا شعبة عن محيد الطويل قال مسعت أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول 

يه فخفف من ضريبته رواه عليه و سلم غالما فحجمه  وأمر له بصاع أو صاعني أو مد أو مدين وكلم ف
  البخاري يف الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة 

أخربنا أبو علي الروذباري وأبو احلسني بن بشران قاال أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن  - ١٩٢٩٦
كان رسول اهللا : رو بن عامر عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال نصر ثنا حممد بن عبيد عن مسعر عن عم

بن كدام  سلم حيتجم وال يظلم أحدا أجره أخرجه مسلم يف الصحيح من وجه آخر عن مسعر    صلى اهللا عليه و 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه وأبو بكر بن بالويه قاال أنبأ إسحاق بن  - ١٩٢٩٧
ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا موسى بن احلسن بن احل سن ثنا عفان 

أن : عباد ثنا معلى بن أسد العمي قاال ثنا وهيب عن عبد اهللا بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رضي اهللا عنهما 
عط رواه البخاري عن معلى بن أسد ورواه مسلم النيب صلى اهللا عليه و سلم أحتجم وأعطى احلجام أجره واست

  عن أيب بكر بن أيب شيبة عن عفان 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم  - ١٩٢٩٨
يمان عن الشعيب عن بن عباس رضي اهللا عنهما  ن رسول اهللا أ: أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن عاصم بن سل

سلم حجمه عبد لبين بياضة فأعطاه أجره ولو كان حراما مل يعطه وأمر مواليه أن خيففوا عنه  صلى اهللا عليه و 
  من خراجه رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم 

قاضي أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ال - ١٩٢٩٩
احتجم رسول اهللا صلى : ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

سلم وأعطى احلجام أجره ولو علمه خبيثا مل يعطه رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد    اهللا عليه و 

لصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ا - ١٩٣٠٠
القاضي ثنا حممد بن أيب بكر ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا خالد عن عكرمة وحممد عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احتجم وأعطى احلجام أجره ولو كان خبيثا مل يعطه ورواه أيضا أيوب : 
بن عباس ورواي   ة حممد بن سريين عن بن عباس مرسلة عن حممد بن سريين عن 



أخربناه أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس هو األصم أنبأ الربيع أنبا  - ١٩٣٠١
الشافعي أنبا عبد الوهاب عن أيوب ح وأنبأ علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق 

أن النيب : نا محاد بن زيد عن أيوب عن حممد بن سريين عن بن عباس رضي اهللا عنهما ثنا سليمان بن حرب ث
سلم احتجم وأجره ولو كان حراما مل يعطه    صلى اهللا عليه و 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا حجاج وسليمان قاال  - ١٩٣٠٢
احتجم رسول اهللا صلى : د بن سريين قال أنبئت أن بن عباس رضي اهللا عنهما قال ثنا يزيد بن إبراهيم ثنا حمم

سلم وأجره ولو رأى به بأسا مل يعطه    اهللا عليه و 

أخربنا أبو زكريا وأبو بكر قاال ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان أخربين إبراهيم بن  - ١٩٣٠٣
  هللا صلى اهللا عليه و سلم وقال للحاجم اشكموه احتجم رسول ا: ميسرة عن طاوس 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا ورقاء عن عبد  - ١٩٣٠٤
احتجم النيب صلى اهللا عليه و سلم وأمرين فأعطيت احلجام : األعلى عن أيب مجيلة عن علي رضي اهللا عنه قال 

 واشبه مبا مضى مما روي عن عطاء اخلرساين عن عبد اهللا بن ضمرة عن علي رضي اهللا عنه أجره وهذا أوىل
  كسب احلجام من السحت 

أن : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي وقد روي  - ١٩٣٠٥
اشه فذكر له غلة محام وكسب حجام أو حجامني رجال ذا قرابة لعثمان رضي اهللا عنه قدم عليه فسأله عن مع

  فقال إن كسبكم لوسخ أو قال لدنس أو لدينء أو كلمة تشبهها 

أخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبا حممد  - ١٩٣٠٦
أن : يب الزناد عن أبيه أنه قال أخربنا الثقة بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين عبد الرمحن بن أ

قريشا كانت تتكرم يف اجلاهلية عن كسب احلجام ولو كان حراما مل يقل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ٣لألنصاري اجعله يف علف ناضح اليتيم 

  باب ما جاء يف فضل احلجامة على طريق االختصار حديث أنس بن مالك قد مضى

نا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قالوا ثنا أبو العباس وأخرب - ١٩٣٠٧
حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث ان بكريا حدثه أن عاصم بن عمر بن 

حيتجم فإين مسعت رسول اهللا أن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه عاد املقنع مث قال ال أبرح حىت : قتادة حدثه 
صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول إن فيه شفاء رواه البخاري يف الصحيح عن سعيد بن تليد ورواه مسلم عن 

  هارون بن معروف وأيب الطاهر كلهم عن بن وهب 



عبد اهللا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا - ١٩٣٠٨
إن أمثل : بن بكر السهمي ثنا محيد عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ما تداويتم به أو خري ما تداويتم به احلجامة والقسط البحري وال تعذبوا صبيانكم بالغمز أخرجاه يف الصحيح 
  كما مضى 

بأ أمحد بن عبيد ثنا أمحد بن اهليثم الشعراين ثنا أمحد بن يونس ثنا أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أن - ١٩٣٠٩
بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه  أن أبا هند حجم النيب صلى اهللا : محاد بن سلمة عن حممد 

  عليه و سلم يف يافوخه من وجع كان به وقال وإن كان يف شيء شفاء مما تداوون به فاحلجامة 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنبأ حاجب بن أمحد بن سفيان ثنا عبد الرحيم بن منيب ثنا  - ١٩٣١٠
اعدا : جرير عن عبد امللك هو بن عمري عن حصني بن أيب حر عن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال  كنت ق

شرطه بشفرة فدخل عليه عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فدعا احلجام فعلق عليه حماجم قرون مث 
أعرايب من بين فزارة فقال يا رسول اهللا ما هذا يقطع جلدك قال هذا احلجم قال وما احلجم قال من خري دواء 

  يتداوى به الناس 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن الوزير الدمشقي ثنا حيىي بن  - ١٩٣١١
ن بن أيب املوايل ثنا فائد موىل عبيد اهللا بن علي بن أيب رافع عن مواله عبيد اهللا بن علي بن حسان ثنا عبد الرمح

ا كان أحد يشتكي : أيب رافع عن جدته سلمى رضي اهللا عنها خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت  م
ا يف رأسه إال قال احتجم وال وجعا يف    رجليه إال قال اخضبهما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجع

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبا أبو طاهر حممد بن احلسن احملمدأباذي ثنا أبو قالبة عبد امللك بن حممد  - ١٩٣١٢
: الرقاشي البصري ببغداد ثنا أبو عامر ثنا عبد الرمحن بن أيب املوايل عن أيوب بن حسن عن جدته سلمى قالت 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجع رأسه إال أمره باحلجامة وال وجع رجليه إال ما مسعت أحدا يشكو إىل رسول 
   ٤أمره أن خيضبهما باحلناء أيوب بن حسن هو بن علي بن أيب رافع وقد اختلف فيه علي بن أيب املوايل 

  باب موضع احلجامة

اجر ثنا أبو حامت حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد الرمحن حممد بن عبد اهللا الت - ١٩٣١٣
: إدريس الرازي ثنا األنصاري ثنا هشام بن حسان قال أخربين عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

احتجم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو حمرم يف رأسه من صداع كان به أو وثي واحتجم يف ماء يقال له 
وأخرجه أيضا من حديث عبد اهللا بن حبينة رضي اهللا عنه  حلي مجل رواه البخاري يف الصحيح عن األنصاري

  مبعناه وقد مضى يف كتاب احلج 



حدثنا السيد أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني  - ١٩٣١٤
أن النيب : نس رضي اهللا عنه بن احلسن القطان ثنا أبو األزهر السليطي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة عن أ

سلم احتجم على ظهر قدمه وهو حمرم كذا يف هذه الرواية على ظهر قدمه ويف رواية بن حبينة  صلى اهللا عليه و 
وبن عباس رضي اهللا عنهما يف رأسه والعدد أوىل باحلفظ من الواحد إال أن يكون فعل ذلك مرتني وهو حمرم 

  واهللا أعلم 

أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق وأبو مسلم قاال ثنا أخربنا علي بن  - ١٩٣١٥
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم احتجم على وركه من : مسلم ثنا هشام عن أيب الزبري عن جابر رضي اهللا عنه 

  وثي كان به كذا قال مسلم بن إبراهيم على وركه 

أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشام عن  وقد أخربنا أبو بكر بن فورك - ١٩٣١٦
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم احتجم وهو حمرم من وثي كان : أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه 

سلم احتجم يف رأسه وهو حمرم من وثي كان به أو صداع  كما بوركه أو قال بظهره فكأنه صلى اهللا عليه و 
  رويناه يف حديث بن عباس رضي اهللا عنهما 

أخربنا أبو اخلري جامع بن أمحد بن حممد الوكيل أنبأ أبو طاهر حممد بن احلسن احملمدأباذي ح  - ١٩٣١٧
وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس العنزي قاال ثنا عثمان بن 

كان حيتجم : مان الالحقي ثنا جرير وهو بن حازم عن قتادة عن أنس رضي اهللا عنه قال سعيد ثنا علي بن عث
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثا اثنني يف األخدعني وواحدا يف الكاهل 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن الفضل حدثين بن مصفى ثنا الوليد  - ١٩٣١٨
أن نيب اهللا صلى اهللا : مسلم حدثين بن ثوبان عن أبيه عن أيب كبشة األمناري رضي اهللا عنه أنه حدثه هو بن 

عليه و سلم كان حيتجم على هامته وبني كتفيه ويقول من إهراق من هذه الدماء فال يضره أن ال يتداوى بشيء 
   ٥أظنه قال لشيء 

  باب ما جاء يف وقت احلجامة

ي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو توبة الربيع بن نافع ثنا سعيد بن أخربنا أبو عل - ١٩٣١٩
: عبد الرمحن اجلمحي عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء 

نا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا وأخرب - ١٩٣٢٠
بن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  ا : عباد بن منصور عن عكرمة عن  خري م



هللا عليه و سلم حتتجمون فيه سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين ورواه أيضا الزهري عن النيب صلى ا
  مرسال 

سلم الطويل وهو متروك عن زيد العمي عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار  - ١٩٣٢١ وروى سالم بن 
من احتجم يوم الثالثاء لسبع عشرة من الشهر كان دواء : رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

د بن عدي احلافظ ثنا أبو خليفة ثنا أبو الربيع الزهراين ثنا سالم لداء السنة أخربناه أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمح
  الطويل فذكره 

وروي عن زيد كما أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أمحد بن حيىي احللواين ثنا  - ١٩٣٢٢
الثالثاء لسبع عشرة  من احتجم يوم: أبو معمر ثنا هشيم عن زيد العمي عن معاوية بن قرة عن أنس يرفعه قال 

  خلت من الشهر أخرج اهللا منه داء سنة 

ورواه أبو جزي نصر بن طريف بإسنادين له عن أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعا وهو متروك ال  - ١٩٣٢٣
ينبغي ذكره أخربناه علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام ثنا أبو سلمة قال وحدثين هشام 

لي السريايف ثنا أبو سلمة املنقري ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن ع
أن : بن إمساعيل وهو أبو سلمة أخربين أبو بكرة بكار بن عبد العزيز أخربتين عميت وهي كبشة بنت أيب بكرة 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يوم الثالثاء يوم  أباها كان ينهى أهله عن احلجامة يوم الثالثاء ويزعم عن رسول
أ لفظ حديث أيب داود ورواية بن عبدان مبعناه النهي الذي فيه موقوف غري مرفوع  الدم وفيه ساعة ال يرق

  وإسناده ليس بالقوي واهللا أعلم 

نبأ أبو مسلم حدثنا أبو عبد الرمحن السلمي إمالء أنبأ عبد اهللا بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي أ - ١٩٣٢٤
الكجي ثنا حجاج بن منهال أنبا محاد بن سلمة عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب 

من احتجم يوم األربعاء ويوم السبت فرأى : هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
بن مسعان وسليمان بن يزيد عن الزهري كذلك وضحا فال يلومن إال نفسه سليمان بن أرقم ضعيف وروي عن 

أيضا موصوال وهو أيضا ضعيف وروي عن احلسن بن الصلت عن بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 
ا واهللا أعلم    مرفوعا وهو أيضا ضعيف واحملفوظ عن الزهري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم منقطع

بن داود العلوي رمحه اهللا أنبأ أبو نصر حممد بن محدويه بن أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني  - ١٩٣٢٥
بن خالد عن نافع عن بن عمر رضي  سهل املروزي ثنا عبد اهللا بن محاد اآلملي ثنا عبد اهللا بن صاحل ثنا عطاف 

له  إن يف اجلمعة ساعة ال حيتجم فيها حمتجم إال عرض: اهللا عنهما أنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
داء ال يشفى منه عطاف بن خالد ضعيف وروى حيىي بن العالء الرازي وهو متروك بإسناد له عن احلسني بن 

   ٦علي فيه حديثا مرفوعا وليس بشيء 

  باب ما جاء يف استحباب ترك االكتواء واالسترقاء



أبو نعيم ثنا عبد الرمحن أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا الباغندي ثنا  - ١٩٣٢٦
بن الغسيل بن حنظلة بن الراهب عن عاصم بن عمر بن قتادة قال مسعت جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه يقول 

إن كان يف شيء من أدويتكم خري ففي شرطة احلجامة أو شربة : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم عسل أو لذعة بنار وما أحب أن أكتوي رواه 

وأخربنا علي أنبأ أمحد ثنا عباس بن الفضل ثنا أبو الوليد ثنا عبد الرمحن بن سليمان بن الغسيل ثنا  - ١٩٣٢٧
أتانا جابر رضي اهللا عنه إىل بيتنا فحدثنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عاصم بن عمر بن قتادة قال 

أو ما تداوون به خري فشرطة حجام أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق داء وما أحب أن إن كان يف أدويتكم 
  أكتوي رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد وأخرجه مسلم من وجه آخر عن عبد الرمحن 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو احلسن علي بن عمر احلافظ ثنا أبو حامد حممد بن هارون  - ١٩٣٢٨
ضرمي ثنا أبو حيىي حممد بن عبد الرحيم ثنا سريج بن يونس عن مروان بن شجاع عن سامل األفطس عن احل

الشفاء يف ثالثة يف شرطة : سعيد بن جبري عن بن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  الصحيح عن حممد بن عبد الرحيم حمجم أو شربة عسل أو كية بنار وأنا أهنى أميت عن الكي رواه البخاري يف 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن أمحد الصفار األصبهاين إمالء ثنا أبو  - ١٩٣٢٩
حيىي أمحد بن عصام بن عبد اجمليد األنصاري األصبهاين ثنا روح بن عبادة القيسي ثنا شعبة قال مسعت حصني بن 

ت قاعدا عند سعيد بن جبري فقال أية ساعة البارحة كان كذا وكذا فقلت كذا وكذا فظننته عبد الرمحن قال كن
ظن أين كنت أصلي فقلت إين لدغت البارحة فقال أال استرقيت فقلت إين مسعت الشعيب حيدث عن بريدة بن 

إن رسول اهللا  حصيب أنه قال ال رقية إال من عني أو محة فقال سعيد بن جبري عن بن عباس رضي اهللا عنهما
سلم قال  يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفا بغري حساب قال فقلت من هم قال هم الذين ال : صلى اهللا عليه و 

يسترقون وال يتطريون وال يعتافون وعلى رهبم يتوكلون رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق عن روح 
  وأخرجه مسلم من وجه آخر عن حصني 

عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن أخربنا أبو حممد  - ١٩٣٣٠
منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري حدثين منصور بن املعتمر عن جماهد عن عقار بن املغرية بن شعبة عن أبيه قال 

لتوكل وقيل عنه عن من اكتوى أو استرقى فقد بريء من ا: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
جماهد عن حسان بن أيب وجزة عن عقار وقد مسع جماهد احلديث عن عقار إال أنه مل حيفظه فأمر حسانا فحفظه 

  له قاله جرير عن منصور 

حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك رمحه اهللا أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو  - ١٩٣٣١
هنانا رسول اهللا صلى : سلمة عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال داود ثنا محاد بن 

سلم عن الكي فاكتوينا فما افلحنا وال أجنحنا     ٧اهللا عليه و 



  باب ما جاء يف إباحة قطع العروق والكي عند احلاجة

بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ أبو  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق قاال أنبأ إمساعيل - ١٩٣٣٢
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل أيب : معاوية عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر رضي اهللا عنه قال 

  بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا مث كواه عليه رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

نبأ أبو جعفر حممد بن عمرو ثنا عباس بن حممد ثنا يعلى بن وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أ - ١٩٣٣٣
مرض أيب بن كعب رضي اهللا عنه مرضا فبعث : عبيد ثنا األعمش عن أيب سفيان عن جابر رضي اهللا عنه قال 

  إليه النيب صلى اهللا عليه و سلم طبيبا فكواه على أكحله أخرجه مسلم يف الصحيح من أوجه عن األعمش 

أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن أيوب أنبأ أمحد بن يونس ثنا  أخربنا - ١٩٣٣٤
بن حيىي أنبأ أبو  زهري ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا حممد بن نصر اإلمام ثنا حيىي 

سعد بن معاذ يف أكحله فحسمه النيب صلى رمي : خيثمة عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال 
سلم بيده مث ورمت فحسمه الثانية لفظ حديث حيىي رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأمحد  اهللا عليه و 

  بن يونس 

أخربنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي قاال أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا إبراهيم  - ١٩٣٣٥
أن رسول : نا حيىي بن حيىي أنبأ يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه بن علي ث

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبا  - ١٩٣٣٦
جاء نفر إىل رسول اهللا صلى اهللا : إسحاق عن أيب األحوص عن بن مسعود رضي اهللا عنه قال  معمر عن أيب

عليه و سلم فقالوا يا رسول اهللا إن صاحبا لنا اشتكى أفنكويه قال فسكت ساعة مث قال إن شئتم فاكووه وإن 
  لرضف شئتم فارضفوه يعين باحلجارة ورواه الثوري عن أيب إسحاق مبعناه وقال فارضفوه با

أخربناه أبو منصور الظفر بن حممد بن أمحد العلوي رمحه اهللا أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا أمحد بن  - ١٩٣٣٧
اشتكى رجل من : حازم ثنا قبيصة ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال 

 عليه و سلم فسألوه فسكت ثالثا فقال إن شئتم األنصار فاشتد وجعه فنعت له الكي فأتوا رسول اهللا صلى اهللا
  وإن شئتم فارضفوه بالرضف 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبا بكر بن حممد الصرييف ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا علي  - ١٩٣٣٨
اهللا عنه قال  بن عبد اهللا ثنا رحيان بن سعيد ثنا عباد بن منصور عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس بن مالك رضي

أذن رسول اهللا ألهل بيت من األنصار يرقوا من احلمة وأذن برقية العني والنفس وقال أنس كويت من ذات : 
طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة  اجلنب ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حي وشهدين أبو 



بعد حديث عارم عن محاد عن أيوب عن أيب كواين قال البخاري وقال عباد بن منصور وساق هذا احلديث 
  قالبة عن أنس أن أبا طلحة وأنس بن النضر كوياه كواه أبو طلحة بيده 

وأخربنا أبو احلسن املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن عبيد  - ١٩٣٣٩
: عه من أيب قالبة عن أنس رضي اهللا عنه قال ثنا محاد بن زيد قال قرأ جرير كتبا أليب قالبة قال أيوب قد مس

  كويت من ذات اجلنب فشهدين أنس بن النضر وأبو طلحة كواين 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد  - ١٩٣٤٠
ى من اللقوة وكوى ابنه واقدا وأخربنا اكتو: الرزاق عن معمر عن الزهري عن سامل أن بن عمر رضي اهللا عنه 

بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا عبد اهللا بن منري عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع 
   ٨عن بن عمر رضي اهللا عنهما أنه اكتوى من اللقوة واسترقى من العقرب 

  باب ما جاء يف إباحة التداوي

علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي أنبأ أبو احلسن  - ١٩٣٤١
بن سعيد عن عطاء بن أيب رباح عن أيب هريرة رضي اهللا عنه  ثنا حممد بن أيب بكر ثنا أبو أمحد الزبريي عن عمر 

ري يف الصحيح عن حممد إن اهللا مل ينزل داء إال أنزل له شفاء رواه البخا: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  بن املثىن عن أيب أمحد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قالوا ثنا أبو العباس  - ١٩٣٤٢
حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن عبد ربه بن سعيد عن أيب الزبري عن 

لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ :  عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال جابر رضي اهللا
  بإذن اهللا عز و جل رواه مسلم يف الصحيح عن هارون بن معروف وغريه عن بن وهب 

الفقيه ثنا أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن عبد اهللا احلريف ببغداد أنبأ أمحد بن سلمان  - ١٩٣٤٣
: إمساعيل بن إسحاق ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن زياد بن عالقة عن أسامة بن شريك رضي اهللا عنه قال 

أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه كأمنا على رؤوسهم الطري فسلمت مث قعدت فجاء األعراب 
 عز و جل مل يضع داء إال وضع له دواء غري من ههنا وههنا فقالوا يا رسول اهللا نتداوى قال تداووا فإن اهللا

ال بأس هبا علينا حرج يف كذا وعلينا حرج يف كذا قال عباد اهللا وضع اهللا  واحد اهلرم قال وسألوه عن أشياء 
احلرج إال من اقترض امرءا ظلما فذاك الذي حرج وهلك قالوا يا رسول اهللا ما خري ما أعطي الناس قال خلق 

  يف كتاب السنن عن حفص بن عمر إىل قوله اهلرم  حسن رواه أبو داود



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن شيبان ثنا سفيان بن عيينة  - ١٩٣٤٤
ما : عن عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن عن بن مسعود رضي اهللا عنه يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم 

   ٩من داء إال وأنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله أنزل اهللا 

  باب ما جاء يف االحتماء

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد  - ١٩٣٤٥
ن األنصاري عن يعقوب بن الزعفراين ثنا زيد بن احلباب ثنا فليح بن سليمان املدين أخربين أيوب بن عبد الرمح

دخل علي : أيب يعقوب عن أم مبشر األنصارية وكانت بعض خاالت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومعه علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ناقه من املرض ويف البيت عذق معلق 

سلم فتناول منه فأ قبل علي يتناول منه فقال دعه فإنه ال يوافقك إنك ناقه قالت فقام النيب صلى اهللا عليه و 
فقمت إىل شعري وسلق وطبخته فجئت به النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال كل من هذا فإنه أنفع لك كذا قال 

  أم مبشر وكذلك قاله إسحاق احلنظلي عن زيد بن احلباب 

جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن  - ١٩٣٤٦
ثنا أبو عامر ثنا فليح عن أيوب بن عبد الرمحن بن صعصعة عن يعقوب بن أيب يعقوب عن أم املنذر بنت قيس 

سلم ومعه علي رضي اهللا عنه فذكر معناه وكذلك : األنصارية قالت  دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سليمان عن فليح ويف رواية زيد بن احلباب وهم قاله أبو داود    وسريج بن النعمان عن فليح وكذلك املعاىف بن 

أخربنا أبو حامد أمحد بن أيب خلف بن أمحد الصويف اإلسفرائيين هبا ثنا أبو بكر حممد بن يزداد بن  - ١٩٣٤٧
د احلميد بن زياد بن صهيب عن مسعود ثنا حممد بن أيوب أنبأ سهل بن عثمان ثنا عبد اهللا بن املبارك عن عب

قدمت على النيب صلى اهللا عليه و سلم مهاجرا وبني يديه التمر فقال تعال كل قال : أبيه عن جده صهيب قال 
فجعلت آكل التمر قال تأكل التمر وبك رمد قال قلت إين أمضغه من ناحية أخرى قال فتبسم النيب صلى اهللا 

أخربنا أبو  - ١٩٣٤٨اهللا عليه و سلم سوى ما مضى يف الباب قبله باب أدوية النيب صلى  ١٠عليه و سلم 
عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين عمران بن موسى ثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار قاال ثنا حممد 

س : لم فقال بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة عن أيب املتوكل عن أيب سعيد أن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و 
إن بطن أخي قد استطلق فقال اسقه العسل فسقاه فقال قد سقيته فلم يزده إال استطالقا فقال اسقه عسال يف 
الثالثة أو الرابعة قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صدق اهللا وكذب بطن أخيك اسقه عسال فسقاه 

  لم عن حممد بن مثىن وحممد بن بشار فربأ رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن بشار ورواه مس

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر حممد بن عبد اهللا احلفيد ثنا إبراهيم بن حممد بن سفيان  - ١٩٣٤٩
ثنا علي بن سلمة اللبقي ثنا زيد بن احلباب ثنا سفيان الثوري عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا 

عليكم بالشفاءين العسل والقرآن رفعه غري معروف : سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رضي اهللا عنه قال قال ر
  والصحيح موقوف ورواه وكيع عن سفيان موقوفا 



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ محزة بن حممد بن العباس بن الفضل ح وأنبأ أبو علي احلسن  - ١٩٣٥٠
محزة بن حممد بن العباس ثنا العباس الدوري ثنا عبيد اهللا هو بن بن إسحاق بن إبراهيم بن شاذان ببغداد أنبأ 

يف القرآن شفاءان : موسى أنبأ إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 
القرآن والعسل القرآن شفاء ملا يف الصدور والعسل شفاء من كل داء هذا هو الصحيح موقوف ورواه أيضا 

ا األع   مش عن خيثمة واألسود عن عبد اهللا موقوف

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني بن احلسن القطان ثنا  - ١٩٣٥١
أبو بكر أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر بن راشد عن الزهري أخربين أبو سلمة بن عبد 

عليكم هبذه : اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول للشونيز  الرمحن عن أيب هريرة رضي
احلبة السوداء فإن فيها شفاء من كل شيء أو داء إال السام يريد به املوت رواه مسلم يف الصحيح عن عبد بن 

  محيد عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الزهري 

بن بشران أنبا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن عبد أخربنا أبو احلسني  - ١٩٣٥٢
امللك بن عمري عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه 

للعني رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر عن سفيان : و سلم قال  وأخرجاه الكمأة من املن وماؤها شفاء 
  من أوجه أخر عن عبد امللك 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن عبيد اهللا املنادي  - ١٩٣٥٣
: ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد أن سعدا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 

عجوة مل يضره ذلك اليوم سم وال سحر رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن  من تصبح بسبع مترات من
  راهويه عن أيب بدر وأخرجاه من أوجه أخر عن هاشم 

ورواه أبو طوالة عبد اهللا بن عبد الرمحن عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أيب وقاص رضي اهللا  - ١٩٣٥٤
كل سبع مترات مما بني البتيها حني يصبح مل يضره شيء حىت من أ: عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ميسي أخربناه أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن حممد الديبلي مبكة ثنا حممد بن علي بن زيد 
يمان بن بالل عن عبد اهللا بن عبد الرمحن فذكره رواه مسلم ع ن الصائغ ثنا عبد اهللا بن مسلمة القعنيب ثنا سل

  القعنيب 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف إمالء أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن إسحاق الفاكهي مبكة ثنا أبو  - ١٩٣٥٥
بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد اهللا  حيىي بن أيب مسرة ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا املسعودي عن قيس 

إن اهللا عز و جل مل ينزل داء إال وضع له : ه و سلم قال بن مسعود رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا علي
  شفاء إال السام فعليكم بألبان البقر فإهنا ترم من كل شجر 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا أبو  - ١٩٣٥٦
عفية أهنا قالت هلا عليك بسمن البقر من الذحبة أو من خيثمة عن امرأة من أهله عن مليكة بنت عمرو اجل
  إن ألباهنا أو لبنها شفاء ومسنها دواء وحلمها أو حلومها داء : القرحتني فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين اهليثم بن خلف الدوري وعبد اهللا بن  - ١٩٣٥٧
صاحل قاال ثنا حممد بن علي بن احلسن بن شقيق قال مسعت أيب يقول أنبأ عبد اهللا بن املبارك عن يونس عن 

كانت تأمر بالتلبينة للمريض واحملزون على : عقيل عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا 
جتم فؤاد املريض وتذهب بعض احلزن  اهلالك وتقول إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول التلبينة

رواه البخاري يف الصحيح عن حبان عن بن املبارك هكذا وأخرجاه من حديث الليث عن عقيل وقد مضى يف 
  كتاب اجلنائز 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا عبد  - ١٩٣٥٨
ثوم بنت  امللك بن عبد احلميد امليموين ثنا روح بن عبادة ثنا امين بن نابل حدثتين فاطمة بنت أيب ليث عن أم كل

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عمرو بن أيب عقرب قالت مسعت عائشة رضي اهللا عنها تقول 
وجهه باملاء من  عليك بالتلبني البغيض النافع والذي نفسي بيده إنه يغسل بطن أحدكم كما يغسل أحدكم

  الوسخ وقالت كان إذا اشتكى أحد من أهله شيئا ال تزال الربمة على النار حىت يأيت على أحد طرفيه 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة  - ١٩٣٥٩
دخلت : حمصن أخت عكاشة بن حمصن األسدية قالت عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن أم قيس بنت 

بابن يل على النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أعلقت عليه أو قال عنه من العذرة قال على ما تدغرن أوالدكن 
هبذا العالق عليكن هبذا العود اهلندي فإن فيه شفاء من سبعة أشفية يسعط به من العذرة ويلد به من ذات 

  يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي وبن أيب عمر وغريمها اجلنب رواه البخاري 

عن سفيان قال فيه بن أيب عمر يعين القسط وذلك فيما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن  - ١٩٣٦٠
  فذكره وقال إن فيه أشفية : عيسى ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد املقرئ بن احلمامي ثنا أمحد بن سلمان ثنا احلسن بن مكرم ثنا  - ١٩٣٦١
مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن خالد احلذاء عن ميمون أيب عبد اهللا عن زيد بن أرقم رضي اهللا عنه قال قال 

البحري ورواه عبد الرمحن بن تداووا من ذات اجلنب بالزيت والقسط : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ميمون عن أبيه عن زيد بن أرقم رضي اهللا عنه قال نعت لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات اجلنب ورسا 

  وزيتا وقسطا 



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر  - ١٩٣٦٢
دثين الليث عن احلسن بن ثوبان اهلمداين عن قيس بن رافع األشجعي أن رسول اهللا بن نصر ثنا بن وهب ح

سلم قال    ماذا يف األمرين من الشفاء الصرب والثفاء أورده أبو داود يف املراسيل : صلى اهللا عليه و 

ا إسحاق األزرق أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا حممد بن عبيد اهللا بن يزيد ثن - ١٩٣٦٣
خري الدواء السعوط واللدود واحلجامة : ثنا زكريا عن الشعيب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

بن عباس رضي  واملشي والعلق هذا مرسل أورده أبو داود يف املراسيل ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن 
ما تداويتم به السعوط واللدود واحلجامة واملشي  اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري

وروينا فيما مضى عن بن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عليكم باإلمثد فإنه جيلو 
  البصر وينبت الشعر 

ا أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثن - ١٩٣٦٤
حممد بن أيب بكر ثنا أبو بكر احلنفي ثنا عبد احلميد بن جعفر عن عتبة بن عبد اهللا التيمي عن أمساء بنت عميس 

سألين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مباذا تستمشني قلت بالشربم قال حار قالت مث : رضي اهللا عنها قالت 
كان يف السنا هكذا رواه أبو بكر احلنفي عن عبد قلت استمشيت بالسنا قال إن كان يف شيء شفاء من املوت ل

احلميد بن جعفر وخالفه أبو أسامة عن عبد احلميد يف إسناده فقال عن زرعة بن عبد اهللا البياضي األنصاري 
  وقيل بن عبد الرمحن عن موىل ملعمر التيمي عن أمساء بنت عميس 

د بن يعقوب ثنا أبو زرعة الدمشقي حدثين عبد وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حمم - ١٩٣٦٥
الرمحن بن إبراهيم حدثين عبد اهللا بن مروان بن معاوية الفزاري قال مسعت شداد بن عبد الرمحن من ولد شداد 
بن أوس حدثين إبراهيم بن أيب عبلة قال انطلقت مع بن الديلمي حىت دخلنا على أيب أيوب األنصاري رضي اهللا 

السنا والسنوت فيهما دواء من كل داء قال فقيل : سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول عنه فقال مسعت ر
إلبراهيم وما السنوت فقال أما مسعت قول الشاعر هم السمن بالسنوت ال ألس فيهم وهم مينعون اجلار أن 

رو السنوت يف هذا يتقردا ورواه عمرو بن بكر بن متيم عن إبراهيم بن أيب عبلة وزاد فيه إال السام وفسر عم
احلديث بالعسل وأما يف غريب كالم العرب فهو رب عكة السمن خيرج خططا سودا على السمن مث ذكر 

  الشعر وفسر قوله ال ألس فيهم قال ال غش فيهم وقوله أن يتقردا أي ال يستذل جارهم 

صنعاين ثنا إسحاق بن إبراهيم أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد احلميد ال - ١٩٣٦٦
بن عبد اهللا يعين بن حبري بن ريسان قال أخربين من مسع فروة بن  الدبري أنبأ عبد الرزاق عن معمر عن حيىي 

يا رسول اهللا إن أرضا عندنا يقال هلا أرض أبني وهي أرض ريعنا ومريتنا وهي : مسيك رضي اهللا عنه قال قلت 
قال النيب صلى اهللا عليه و سلم دعها عنك فإن من القرف التلف قال القتييب وبيئة أو قال وباؤها شديد قال ف

القرف مداناة الوباء واملرض قال أبو سليمان وهذا من باب الطب ألن فساد األهواء من أضر األشياء وأسرعها 



م إذا مسعتم به يف إىل اسقام البدن عند األطباء قال الشيخ رمحه اهللا تعاىل وهذا نظري قوله صلى اهللا عليه و سل
   ١١أرض فال تقدموا عليه وكل ذلك مبشيئة اهللا وإذنه وال حول وال قوة إال باهللا 

  باب ال تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا حيىي بن منصور القاضي ثنا إبراهيم بن أيب طالب ح  - ١٩٣٦٧
قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا أبو عبد اهللا حممد بن زياد بقرية حدادة قاال ثنا أبو كريب وأخربنا أبو نصر بن 

بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا  ثنا بكر بن يونس عن موسى بن علي 
سلم  يسقيهم لفظ حديث أيب ال تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن اهللا يطعمهم و: صلى اهللا عليه و 

نصر إسنادا ومتنا تفرد به بكر بن يونس بن بكري عن موسى بن علي وهو منكر احلديث قاله البخاري ورواه 
علي بن قتيبة الرفاعي وحممد بن الوليد اليشكري عن مالك عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما مرفوعا وهو 

قية بكتاب اهللا عز و جل ومبا يعرف من ذكر اهللا باب إباحة الر ١٢باطل ال أصل له من حديث مالك 
أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب  - ١٩٣٦٨

القاضي ثنا حممد بن أيب بكر ثنا عبد الواحد بن زياد أنبأ سليمان الشيباين عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه 
شة رضي اهللا عنها عن الرقية من احلمة فقالت رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سألت عائ: أنه قال 

الرقية من كل ذي محة رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل عن عبد الواحد وأخرجه مسلم من 
ملثىن أنبأ حممد بن كثري وجه آخر عن الشيباين أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أبو ا

أنبأ سفيان بن سعيد حدثين معبد بن خالد عن عبد اهللا بن شداد عن عائشة رضي اهللا عنها قالت أمرين رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أسترقي من العني رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن كثري وأخرجه مسلم من 

  وجه آخر عن سفيان 

احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا حممد أخربنا أبو  - ١٩٣٦٩
بن وهب ثنا حممد بن حرب ثنا الزبيدي عن الزهري عن عروة بن الزبري عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة 

و استرقوا هلا فإن هبا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى يف بيتها جارية يف وجهها سفعة فقال ل: رضي اهللا عنها 
  نظرة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا أبو عبد اهللا حممد بن بشر بن  - ١٩٣٧٠
مبثل إسناده أن : مروان ثنا أبو الربيع سليمان بن داود ثنا حممد بن حرب حدثين حممد بن الوليد الزبيدي 

م قال جلارية يف بيت أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى بوجهها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
سفعة فقال هبا نظرة فاسترقوا هلا يعين بوجهها صفرة رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن خالد عن حممد بن 

  وهب بن عطية الدمشقي ورواه مسلم عن أيب الربيع 

ني بن بشران قاال ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن أخربنا أبو علي الروذباري وأبو احلس - ١٩٣٧١
اعة  منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رف



عن أمساء بنت عميس رضي اهللا عنها قالت قلت أي رسول اهللا إن بين جعفر تصيبهم العني أفأسترقي هلم قال 
  لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العني و: نعم 

وحدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي إمالء أنبأ أبو نصر حممد بن محدويه بن سهل املروزي  - ١٩٣٧٢
ثنا حممود بن آدم املروزي ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي 

  فذكره بنحوه إال أنه قال القضاء بدل القدر : هللا عنها قالت يا رسول اهللا أن أمساء بنت عميس رضي ا

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أمحد بن حيىي احللواين ثنا بن الصباح ثنا  - ١٩٣٧٣
لعباس األصم ثنا إمساعيل بن زكريا عن حصني ح وأخربنا أبو سعيد الصرييف وأبو عبد اهللا السوسي قاال ثنا أبو ا

أمحد بن عبد احلميد ثنا طلق بن غنام حدثين مالك بن مغول عن حصني عن الشعيب عن عمران بن حصني رضي 
ال رقية إال من عني أو محة قال الشيخ يعين واهللا أعلم مها : اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ة سم ذوات السموم أوىل بالرقى ملا فيهما من زيادة الضرر واحلم

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ثنا بن أيب مرمي ثنا الفريايب  - ١٩٣٧٤
رخص رسول : ثنا سفيان عن عاصم عن يوسف بن عبد اهللا بن احلارث عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال 

  وة والنملة واحلمة كذا يف كتايب اللقوة اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الرقية من اللق

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب  - ١٩٣٧٥
فذكره بإسناده وقال من العني بدل اللقوة رواه مسلم يف الصحيح عن أيب : شيبة ثنا حيىي بن آدم ثنا سفيان 

  بة وقال أبو عبيد قال األصمعي النملة هي قروح خترج يف اجلنب وغريه بكر بن أيب شي

بن أيب طالب ثنا عبد الوهاب بن  - ١٩٣٧٦ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي 
سلم لبين  رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه و: عطاء أنبأ بن جريج عن أيب الزبري عن جابر رضي اهللا عنه قال 

  عمرو بن حزم يف رقية احلية 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن  - ١٩٣٧٧
أيب طالب ح وأخربنا أبو سهل حممد بن نصرويه املروزي ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن خنب أنبأ أبو بكر حيىي 

أن النيب صلى : عبد الوهاب أنبأ بن جريج عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه  بن أيب طالب أنبأ
سلم قال ألمساء ما يل أرى أجسام بين أخي ضارعة أتصيبهم حاجة قالت ال ولكن العني تسرع إليهم  اهللا عليه و 

سلم يف الصحيح مدرجا يف األول أفأرقيهم قال ومباذا فعرضت عليه كالما ال بأس به فقال نعم أرقيهم رواه م
  من حديث أيب عاصم عن بن جريج 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه وأبو العباس النضروي قاال أنبأ احلارث بن  - ١٩٣٧٨
رجال منا لدغ : أيب أسامة ثنا روح بن عبادة ثنا بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابرا رضي اهللا عنه يقول 



عقرب وحنن جلوس مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال رجل يا رسول اهللا أرقيه فقال من استطاع منكم أن 
  ينفع أخاه فلينفعه رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن حامت عن روح 

الصفار ثنا أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد  - ١٩٣٧٩
هنى رسول : سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الرقى وكان عند آل عمرو بن حزم رقية يرقون هبا من العقرب فأتوا النيب صلى 
سلم فقالوا يا رسول اهللا إنك هنيت عن الرقى وكانت عندنا رقية نرقي هبا من العقرب قال فاعرضها  اهللا عليه و 

ا أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه رواه مسلم يف الصحيح عن أيب  علي فعرضها عليه فقال م
  كريب عن أيب معاوية 

نا أمحد بن عيسى أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن رجاء ث - ١٩٣٨٠
أنبأ بن وهب عن معاوية بن صاحل عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عن عوف بن مالك رضي اهللا عنه 

كنا نرقي يف اجلاهلية فقلنا يا رسول اهللا ما تقول يف ذلك فقال اعرضوا علي رقاكم ال بأس بالرقى ما مل : قال 
  طاهر عن بن وهب يكن فيه شرك رواه مسلم يف الصحيح عن أيب ال

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة وأبو بكر حممد بن إبراهيم املشاط قاال أنبا  - ١٩٣٨١
أبو عمرو بن مطر ثنا إبراهيم بن علي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ أبو معاوية عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن 

سليمان  دخل رسول اهللا صلى : بن أيب حثمة عن الشفاء رضي اهللا عنها قالت صاحل بن كيسان عن أيب بكر بن 
سلم على حفصة وأنا عندها فقال يل أال تعلميها رقية النمل كما علمتيها الكتابة    اهللا عليه و 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد  - ١٩٣٨٢
ب ثنا حبر بن نصر ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث ويونس بن يزيد عن بن شهاب أن أبا بن يعقو

يا رسول اهللا أرأيت دواء نتداوى به ورقى نسترقي هبا واتقاء نتقيها هل يرد : خزامة حدثه أن أباه حدثه أنه قال 
  ه من قدر اهللا ذلك من قدر اهللا من شيء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر الفارسي ثنا يعقوب بن سفيان  - ١٩٣٨٣
ثنا أبو صاحل حدثين الليث حدثين يونس عن بن شهاب حدثين أبو خزامة أحد بين احلارث بن سعد أن أباه 

  ن معمر السعدي سعد هذمي قضاعي أنه سأل فذكره مبثله قال يعقوب أبو خزامة ب: أخربه 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا أبو عبد اهللا حممد  - ١٩٣٨٤
بن عبد اهللا األنصاري القاضي ثنا طلحة بن حيىي عن يونس عن بن شهاب عن أيب خزامة زيد بن احلارث عن 

 عليه و سلم كذا قال واألول أصح واهللا أعلم قال الشيخ وروي عن معمر أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا: أبيه 
  وعبد الرمحن بن إسحاق عن الزهري عن بن أيب خزامة عن أبيه واألول أصح 



وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا حممد بن يوسف قال  - ١٩٣٨٥
دخل أبو بكر رضي اهللا عنه عليها : عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت ذكر سفيان عن حيىي بن سعيد 

  وعندها يهودية ترقيها فقال إرقيها بكتاب اهللا عز و جل 

سألت الشافعي عن الرقية : وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع قال  - ١٩٣٨٦
 وما يعرف من ذكر اهللا فقلت أيرقي أهل الكتاب املسلمني فقال نعم فقال ال بأس أن يرقي الرجل بكتاب اهللا

إذا رقوا مبا يعرف من كتاب اهللا وذكر اهللا فقلت وما احلجة يف ذلك فقال غري حجة وأما رواية صاحبنا 
وصاحبك فإن مالكا أخربنا عن حيىي بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرمحن أن أبا بكر رضي اهللا عنه دخل على 

ة وهي تشتكي ويهودية ترقيها قال أرقيها بكتاب اهللا قال الشيخ رمحه اهللا واألخبار فيما رقى به النيب صلى عائش
سلم ورقي به وفيما تداوى به وأمر بالتداوي به كثرية قد أخرجت بعض ما ورد يف الرقى يف كتاب  اهللا عليه و 

   ١٣الدعوات وباهللا التوفيق 

  باب التمائم

علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن العالء ثنا أبو معاوية ثنا  أخربنا أبو - ١٩٣٨٧
األعمش عن عمرو بن مرة عن حيىي بن اجلزار عن بن أخي زينب امرأة عبد اهللا يعين بن مسعود عن زينب امرأة 

إن الرقى والتمائم : ول عبد اهللا عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يق
والتولة شرك قالت قلت مل تقول هذا واهللا لقد كانت عيين تقذف فكنت أختلف إىل فالن اليهودي يرقيين فإذا 

رقاين سكنت فقال عبد اهللا إمنا كان ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها إمنا كان 
عليه و سلم يقول أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشايف ال  يكفيك أن تقويل كما كان رسول اهللا صلى اهللا

  شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما 

أنبأ أبو نصر بن قتادة وأبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي قاال أنبأ أبو عمرو بن مطر قال حدثنا  - ١٩٣٨٨
ع بن عميلة عن القاسم بن حسان عن إبراهيم بن علي الذهلي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ جرير عن الركني بن الربي
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عمه عبد الرمحن بن حرملة عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال 

يكره عشر خالل ختتم الذهب وجر اإلزار والصفرة يعين اخللوق وتغيري الشيب والرقى إال باملعوذات وعقد 
بالزينة لغري حملها وعزل املاء عن حمله وإفساد الصيب غري حمرمه قال أبو عبيد التمائم والضرب بالكعاب والتربج 

أما التولة فهي بكسر التاء وهو الذي حيبب املرأة إىل زوجها هو من السحر وذلك ال جيوز وأما الرقى والتمائم 
ة يقال إهنا خرزة كانوا فإمنا أراد عبد اهللا ما كان بغري لسان العربية مما ال يدرى ما هو قال الشيخ والتميم

  يتعلقوهنا يرون اهنا تدفع عنهم اآلفات ويقال قالدة تعلق فيها العوذ 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٩٣٨٩
حدثه عن أيب املصعب مشرح بن حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين حيوة بن شريح أن خالد بن عبيد املعافري 

هاعان أنه مسعه يقول مسعت عقبة بن عامر اجلهين رضي اهللا عنه يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



من علق متيمة فال أمت اهللا له ومن علق ودعة فال ودع اهللا له قال الشيخ وهذا أيضا يرجع معناه إىل ما : يقول 
ون ذلك وما أشبهه من النهي والكراهية فيمن تعلقها وهو يرى متام العافية قال أبو عبيد وقد حيتمل أن يك

ا كان أهل اجلاهلية يصنعون فاما من تعلقها متربكا بذكر اهللا تعاىل فيها وهو يعلم أن ال  وزوال العلة منها على م
  كاشف إال اهللا وال دافع عنه سواه فال بأس هبا إن شاء اهللا 

هللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون أخربنا أبو عبد ا - ١٩٣٩٠
طلحة بن أيب سعيد عن بكري بن عبد اهللا بن  بن سليمان ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن عبد اهللا بن املبارك عن 

بالء إمنا التميمة ما ليس التميمة ما يعلق قبل ال: األشج عن القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
  يعلق بعد البالء ليدفع به املقادير 

التمائم ما علق قبل نزول البالء وما علق : ورواه عبدان عن بن املبارك وقال يف متنه إهنا قالت  - ١٩٣٩١
أنبأ  بعد نزول البالء فليس بتميمة أنبأنيه أبو عبد اهللا إجازة أخربين احلسن بن حليم أنبأ أبو املوجه أنبا عبدان

  عبد اهللا فذكره وهذا أصح 

أخربنا أبو زكريا وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب  - ١٩٣٩٢
بن احلارث عن بكري بن عبد اهللا عن القاسم بن حممد عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم  أخربين عمرو 

ا علق : أهنا قالت    بعد ان يقع البالء وهذا يدل على صحة رواية عبدان ليست بتميمة م

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد الرمحن السلمي من أصله وأبو بكر القاضي وأبو سعيد بن أيب  - ١٩٣٩٣
عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن سنان ثنا عثمان بن عمر أنبأ أبو عامر اخلراز عن احلسن 

دخل على النيب صلى اهللا عليه و سلم ويف عنقه حلقة من صفر فقال : ران بن حصني رضي اهللا عنه أنه عن عم
  ما هذه قال من الواهنة قال أيسرك أن توكل إليها انبذها عنك 

أخربنا الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم الطوسي ثنا أبو الوليد حسان بن حممد الفقيه  - ١٩٣٩٤
بن أيب ليلى عن أخيه عن عبد اهللا بن عكيم رضي اهللا عنه قال ثنا إب راهيم بن علي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ وكيع عن 

  من تعلق عالقة وكل إليها : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

الرمحن بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس ثنا هارون ثنا عبد  - ١٩٣٩٥
من تعلق : مهدي عن شعبة عن قتادة عن واقع بن سحبان عن أسري بن جابر قال قال عبد اهللا رضي اهللا عنه 

شيئا وكل إليه قال وحدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن جرير بن حازم قال مسعت احلسن قال قال رسول اهللا 
سلم من تعلق شيئا وكل إليه قال وحدثنا عبد ا لرمحن بن مهدي عن شعبة عن احلجاج عن صلى اهللا عليه و 

فضيل أن سعيد بن جبري كان يكتب البنه املعاذة قال وسألت عطاء فقال ما كنا نكرهها إال شيئا جاءنا من 
  قبلكم 



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا  - ١٩٣٩٦
أنه سأل حيىي بن سعيد عن الرقى وتعليق الكتب فقال كان سعيد بن املسيب : ع بن يزيد بن وهب أخربين ناف

ال بأس به قال الشيخ رمحه اهللا وهذا كله يرجع إىل ما قلنا من أنه إن رقى مبا ال يعرف  يأمر بتعليق القرآن وقال 
ا كان من أهل اجلاهلية من إضافة العافية إىل الرقى مل جيز وإن رقى بكتاب اهللا أو مبا يعرف من ذكر  أو على م
   ١٤اهللا متربكا به وهو يرى نزول الشفاء من اهللا تعاىل فال بأس به وباهللا التوفيق 

  باب النشرة

قال أبو سليمان النشرة ضرب من الرقية والعالج يعاجل به من كان يظن مس اجلن وقيل مسيت نشرة ألنه 
  ينشرها عنه أي حيل عنه ما خامره من الداء 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا عبد الرزاق ثنا  - ١٩٣٩٧
سئل رسول اهللا صلى : عقيل بن معقل قال مسعت وهب بن منبه حيدث عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال 

سلم عن النشرة فقال هو من عمل الشيطان قال الشيخ وروي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  اهللا عليه و 
   ١٥مرسال وهو مع إرساله أصح والقول فيما يكره من النشرة وفيما ال يكره كالقول يف الرقية وقد ذكرناه 

  باب االستغسال للمعني

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبا علي بن عبد العزيز ح قال وأنبأ أمحد بن  - ١٩٣٩٨
بدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي قاال ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب عن بن طاوس عن أبيه عن بن حممد بن ع

العني حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العني : عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
الدارمي وحجاج بن الشاعر وأمحد  وإذا استغسلتم فاغسلوا رواه مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن عبد الرمحن

  بن خراش عن مسلم بن إبراهيم 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا جرير عن  - ١٩٣٩٩
   كان يؤمر العائن فيتوضأ مث يغتسل منه املعني: األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد ثنا احلسن بن  - ١٩٤٠٠
مر عامر بن : حممد بن الصباح الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف قال 

د خمبأة فما لبث أن لبط به فأتى النيب صلى اهللا ربيعة على سهل بن حنيف وهو يغتسل فقال مل أر كاليوم وال جل
عليه و سلم فقيل له أدرك سهال صريعا فقال من تتهمون به قالوا عامر بن ربيعة فقال على ما يقتل أحدكم 

أخاه إذا رأى ما يعجبه فليدع بالربكة وأمره أن يتوضأ ويغسل وجهه ويديه إىل مرفقيه وركبتيه وداخلة إزاره 
ه قال معمر قال الزهري ويكفأ اإلناء من خلفه قال سفيان حدثين هبذا احلديث معمر وزاد فيه ويصب املاء علي

  هذا 



وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر  - ١٩٤٠١
فذكر معىن : ن سهل بن حنيف بن نصر ثنا بن وهب أخربين يونس بن يزيد عن بن شهاب أخربين أبو أمامة ب

ا يقتل أحدكم أخاه أال تربك اغتسل له  هذا احلديث إال انه قال فدعا عامر بن ربيعة فتغيظ عليه وقال له على م
فاغتسل له عامر فراح سهل مع الركب قال بن شهاب الغسل الذي أدركنا علمائنا يصفونه أن يؤتى الرجل 

يم سك له مرفوعا من األرض فيدخل الذي يعني صاحبه يده اليمىن يف املاء الذي يعني صاحبه بالقدح فيه املاء ف
فيصب على وجهه صبة واحدة يف القدح مث يدخل يده فيمضمض مث ميجه مث يدخل يده اليسرى فيغترف من 
ملاء املاء فيصبه يف املاء فيغسل يده اليمىن إىل املرفق بيده اليسرى صبة واحدة يف القدح مث يدخل يديه مجيعا يف ا

صبة واحدة يف القدح مث يدخل يده فيمضمض مث ميجه يف القدح مث يدخل يده اليسرى فيغترف من املاء فيصبه 
على ظهر كفه اليمىن صبة واحدة يف القدح مث يدخل يده اليسرى فيصب على مرفق يده اليمىن صبة واحدة يف 

رى مث يفعل ذلك يف ظهر قدمه اليمىن من عند القدح وهو ثاين يده إىل عنقه مث يفعل مثل ذلك يف مرفق يده اليس
األصابع واليسرى كذلك مث يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمىن مث يفعل باليسرى مثل ذلك مث يغمس 
داخلة إزاره اليمىن يف املاء مث يقوم الذي يف يده القدح بالقدح فيصبه على رأس املعيون من ورائه مث يكفأ القدح 

ن ورائه ورواه بن أيب ذئب عن الزهري فقال يؤتى الرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه على وجه األرض م
فيتمضمض مث ميجه يف القدح مث يغسل وجهه يف القدح مث يدخل يده اليسرى فيصب على كفه اليمىن مث يدخل 

 فيصب يده اليمىن فيصب على كفه اليسرى مث يدخل يده اليسرى فيصب على مرفقه اليمىن مث يدخل اليمىن
على مرفقه اليسرى مث يدخل يده اليسرى فيصب على قدمه اليمىن مث يدخل يده اليمىن فيصب على قدمه 

اليسرى مث يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمىن مث يدخل يده اليمىن فيصب على ركبته اليمىن مث يدخل 
القدح باألرض مث يصب على رأس يده اليمىن فيصب على ركبته اليسرى مث يغسل داخلة إزاره وال يوضع 

الرجل الذي اصيب بالعني من خلفه صبة واحدة قال أبو عبيد إمنا أراد بداخلة إزاره طرف إزاره الداخل الذي 
يلي جسده ورواه حيىي بن سعيد عن الزهري زاد فيه مث يعطي ذلك الرجل الذي أصابه القدح قبل أن يضعه يف 

ى وجهه مث يصب على رأسه مث يكفىء القدح على ظهره مجاع األرض فيحسو منه ويتمضمض ويهريق عل
   ١٦أبواب ما ال حيل أكله وما جيوز للمضطر من امليتة وغري ذلك 

  باب السمن أو الزيت متوت فيه فأرة

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي  - ١٩٤٠٢
بن أيب أويس ح وأخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب اخلوارزمي ببغداد ثنا أبو العباس حممد بن ثنا إمساعيل 

أمحد بن محدان النيسابوري ثنا حممد بن أيوب أنبأ بن أيب أويس حدثين مالك عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن 
أن رسول اهللا صلى : ضي اهللا عنها عبد اهللا بن عتبة بن مسعود عن عبد اهللا بن عباس عن ميمونة بنت احلارث ر

سلم خذوها وما حوهلا وكلوا  سلم سئل عن فأرة سقطت يف مسن فماتت فقال النيب صلى اهللا عليه و  اهللا عليه و 
مسنكم لفظ حديث حممد ويف رواية القاضي خذوها وما حوهلا من السمن فاطرحوه رواه البخاري يف الصحيح 

  عن إمساعيل بن أيب أويس 



أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة  - ١٩٤٠٣
ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عباس رضي اهللا عنهما عن 

ا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل عن فأرة : ميمونة رضي اهللا عنها  وقعت يف مسن فماتت فيه فقال ألقوها وم
  حوهلا وكلوه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا  - ١٩٤٠٤
سفيان ثنا الزهري أنبأ عبيد اهللا بن عبد اهللا أنه مسع بن عباس رضي اهللا عنهما حيدث عن ميمونة رضي اهللا عنها 

ن فأرة وقعت يف مسن فماتت فسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عنها فقال ألقوها وما حوهلا وكلوا فقيل أ: 
لسفيان فإن معمرا حيدثه عن الزهري عن سعيد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال سفيان ما مسعت الزهري حيدثه 

صلى اهللا عليه و سلم ولقد مسعته منه مرارا  إال عن عبيد اهللا عن بن عباس عن ميمونة رضي اهللا عنها عن النيب
  رواه البخاري يف الصحيح عن احلميدي 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ثنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا إمساعيل القاضي ثنا حممد بن  - ١٩٤٠٥
صاحل واحلسن بن علي  عبد امللك ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن

واللفظ للحسن قالوا ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 
ا حوهلا وإن : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  إذا وقعت الفأرة يف السمن فإن كان جامدا فألقوها وم
د الرزاق ورمبا حدث به معمر عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا كان مائعا فال تقربوه قال احلسن قال عب

بن عبد امللك قال عبد الرزاق أخربين عبد  عن بن عباس عن ميمونة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال حممد 
ة الرمحن بن عمر أن معمرا كان يرويه أيضا عن الزهري عن عبيد اهللا عن بن عباس رضي اهللا عنهما عن ميمون

  رضي اهللا عنها 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضيب ثنا مسدد ثنا  - ١٩٤٠٦
سئل : عبد الواحد هو بن زياد ثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

ن فقال إن كان جامدا أخذت وما حوهلا فألقيت وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن فأرة وقعت يف مس
  كان ذائبا أو مائعا مل يؤكل 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد ثنا  - ١٩٤٠٧
وقعت يف مسن سئل عن فأرة : هشيم عن معمر بن أبان عن راشد موىل قريش عن بن عمر رضي اهللا عنهما أنه 

فقال إن كان مائعا فألقه كله وإن كان جامسا فألق الفارة وما حوهلا وكل ما بقي قال أبو عبيد جامسا يعين 
   ١٧جامدا 

  باب من قال ال جيوز بيع ما جنس منه استدالال بقوله ألقوها وما حوهلا



نبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أ - ١٩٤٠٨وقوله وإن كان مائعا فال تقربوه 
إمساعيل بن إسحاق ثنا بن منهال ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد احلذاء عن بركة أيب الوليد عن بن عباس رضي اهللا 

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املسجد فرفع بصره إىل السماء فتبسم وقال لعن اهللا اليهود : عنهما قال 
ليهود إن اهللا حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أمثاهنا إن اهللا إذا حرم على قوم أكل لعن اهللا اليهود لعن اهللا ا

   ١٨شيء حرم عليهم مثنه 

  باب من أباح االستصباح به

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن وغريهم قالوا ثنا  - ١٩٤٠٩
بأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبا بن وهب أخربين عبد اجلبار بن عمر عن بن أبو العباس حممد بن يعقوب أن

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن : شهاب عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه رضي اهللا عنهما 
ا بقي فقالوا يا نيب اهللا أفرأيت إن كا ن السمن مائعا قال فأرة وقعت يف مسن فقال ألقوها وما حوهلا وكلوا م

بن شهاب هكذا والطريق إليه  انتفعوا به وال تأكلوه عبد اجلبار بن عمر غري حمتج به وروي عن بن جريج عن 
  غري قوي 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا بكر بن سهل ثنا  - ١٩٤١٠
بن عمر رضي اهللا عنهما شعيب بن حيىي ثنا حيىي بن أيوب عن بن ج ريج عن بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن 

سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الفأرة تقع يف السمن أو الودك فقال اطرحوها وما حوهلا إن : قال 
كان جامدا فقالوا يا رسول اهللا فإن كان مائعا قال فانتفعوا به وال تأكلوه والصحيح عن بن عمر من قوله 

ا عليه غري مرفوع م   وقوف

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبا  - ١٩٤١١
يف فأرة وقعت يف زيت قال : يعلى بن عبيد ثنا سفيان الثوري عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما 

  استصبحوا به وادهنوا به أدمكم 

خربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا عمر بن حممد بن القاسم أ - ١٩٤١٢
النيسابوري ثنا حممد بن أمحد بن راشد األصبهاين ثنا حممد بن عبد الرحيم الربقي ثنا عمرو بن أيب سلمة عن 

ى اهللا عليه و سلم عن سئل رسول اهللا صل: سعيد بن بشري عن أيب هارون عن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال 
الفأرة تقع يف السمن والزيت قال استصبحوا به وال تأكلوه وحنو ذلك قال علي ورواه الثوري عن أيب هارون 

ا على أيب سعيد    موقوف

أخربنا أبو بكر أنبأ علي أنبأ عبد اهللا بن أيب داود ثنا يونس بن حبيب وأسيد بن عاصم قاال ثنا  - ١٩٤١٣
قال يف الفأرة تقع : فيان الثوري عن أيب هارون العبدي عن أيب سعيد رضي اهللا عنه أنه احلسني بن حفص ثنا س

   ١٩يف السمن أو الزيت استنفعوا به وال تأكلوه قال الشيخ هذا هو احملفوظ موقوف 



  باب من منع االنتفاع به

ا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن استدالال مبا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثن - ١٩٤١٤
سعيد ثنا الليث عن يزيد هو بن أيب حبيب عن عطاء بن أيب رباح عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أنه مسع 

إن اهللا ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول عام الفتح وهو مبكة 
أرأيت شحوم امليتة فإنه يطلى هبا السفن ويدهن هبا اجللود ويستصبح هبا الناس واألصنام فقيل يا رسول اهللا 

فقال ال هو حرام قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند ذلك قاتل اهللا اليهود إن اهللا ملا حرم عليهم 
  شحومهما أمجلوه مث باعوه رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد 

أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ أخربنا  - ١٩٤١٥
حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أخربين بن وهب أخربين أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

وله حرم بيع اخلمر وامليتة إن اهللا ورس: قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول عام الفتح وهو مبكة 
واخلنزير واألصنام فقيل له عند ذلك يا رسول اهللا أرأيت شحوم امليتة فإنه يدهن هبا السقاء واجللود ويستصبح 

هبا الناس قال ال هي حرام مث قال عند ذلك قاتل اهللا اليهود إن اهللا ملا حرم عليهم شحومها أمجلوه مث باعوه 
العلماء من فرق بني امليتة وبني ما جنس بوقوع جناسة فيه فأباح االنتفاع مبا جنس فأكلوا مثنه قال الشيخ ومن 

   ٢٠حادثا دون امليتة اتباعا لآلثار فيهما وبأن جناسة امليتة أغلظ وجناسة الزيت أخف وباهللا التوفيق 

  باب حترمي أكل السم القاتل

 بن جعفر األصبهاين ثنا يونس بن حبيب ثنا أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبا عبد اهللا - ١٩٤١٦
أبو داود ثنا شعبة عن األعمش عن ذكوان عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

من قتل نفسه حبديدة فحديدته يف يده جيأ هبا بطنه يوم القيامة يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا ومن قتل : قال 
ه يف يده يتحساه يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى نفسه بسم فسم

   ٢١يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من وجه آخر عن شعبة 

  باب ما جاء يف أكل الترياق

داود ثنا عبيد اهللا بن عمر بن ميسرة ثنا عبد  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو - ١٩٤١٧
اهللا بن يزيد ثنا سعيد بن أيب أيوب ثنا شرحبيل بن يزيد املعافري عن عبد الرمحن بن رافع التنوخي قال مسعت 

سلم يقول  ا أبايل ما أتيت إن أنا : عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و  م
اقا أو تعلقت متيمة أو قلت الشعر من قبل نفسي وروينا عن بن سريين أنه كان يكره الترياق ألنه شربت تري

يصنع فيه احلية قال اإلمام أمحد وهلذا املعىن كرهه الشافعي فقال ال جيوز أكل الترياق املعمول بلحوم احليات إال 
وقد { تة بالضرورة قال اهللا تبارك وتعاىل باب ما حيل من املي ٢٢أن يكون يف حال الضرورة حيث جتوز امليتة 

إمنا حرم عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير وما أهل به { إليه وقال } فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررمت 



قال جماهد غري باغ وال عاد يقول غري قاطع السبيل وال } لغري اهللا فمن اضطر غري باغ وال عاد فال إمث عليه 
أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ  -  ١٩٤١٨وال خارج يف معصية اهللا جل جالله مفارق األئمة 

أبو عمرو بن السماك ثنا حممد بن الفرج األزرق ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن مساك عن جابر بن مسرة رضي اهللا 
يستفتيه فزعم جابر أن رسول اهللا مات بغل أو قال ناقة عند رجل فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم ل: عنه قال 

سلم قال لصاحبها أما لك ما يغنيك عنها قال ال قال اذهب كلها    صلى اهللا عليه و 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد هو بن  - ١٩٤١٩
ن رجال نزل احلرة ومعه أهله وولده فقال رجل أ: سلمة عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه 

إن ناقة يل قد ضلت فإن وجدهتا فأمسكها فوجدها فلم جيد صاحبها فمرضت فقالت امرأته احنرها فأىب فنفقت 
فقالت اسلخها حىت نقدد شحمها وحلمها ونأكله فقال حىت أسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتاه فسأله 

ال قال فكلوها قال فجاء صاحبها فأخربه اخلرب فقال هال كنت حنرهتا قال فقال هل عندك غىن يغن يك قال 
  استحييت منك تابعهما شريك بن عبد اهللا عن مساك بن حرب 

وفيما روى إسحاق بن إبراهيم احلنظلي عن الوليد بن مسلم عن األوزاعي قال حدثين حسان بن  - ١٩٤٢٠
يا رسول اهللا إنا بأرض تصيبنا هبا : د الليثي رضي اهللا عنه أهنم قالوا عطية عن بن مرثد أو أيب مرثد عن أيب واق

املخمصة فما حيل لنا من امليتة فقال إذا مل تصطبحوا أو مل تغتبقوا أو مل حتتفئوا بقال فشأنكم هبا أخربنيه أبو عبد 
  سحاق فذكره الرمحن السلمي إجازة أن أبا احلسن بن صبيح أخربهم أنبأ عبد اهللا بن شريويه أنبأ إ

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبا أمحد بن شعيب بن هارون الزاهد ثنا سهل بن عمار العتكي ثنا  - ١٩٤٢١
يا : حممد بن القاسم األسدي ثنا األوزاعي عن حسان بن عطية عن أيب واقد الليثي رضي اهللا عنه قال قلنا 

قال إذا مل تصطبحوا أو تغتبقوا أو حتتفئوا هبا بقال فشأنكم رسول اهللا إنا تصيبنا خممصة فما يصلح لنا من امليتة 
  هبا 

وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن حممد بن حممد بن احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد  - ١٩٤٢٢
أن العزيز عن أيب عبيد ثنا حممد بن كثري عن األوزاعي عن حسان بن عطية عن أيب واقد الليثي رضي اهللا عنه 

يا رسول اهللا إنا نكون باألرض فتصيبنا هبا املخمصة فمىت حتل لنا امليتة فقال ما مل تصطبحوا أو : رجال قال 
تغتبقوا أو حتتفئوا هبا بقال فشأنكم هبا قال أبو عبيد قال أبو عبيدة هو من احلفأ وهو مهموز مقصور وهو أصل 

ا مل تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه قال أبو عبيد الربدي األبيض الرطب منه وهو يؤكل فتأوله يف قوله حت تفئوا يقول م
وأما قوله ما مل تصطبحوا أو تغتبقوا فإنه يقول إمنا لكم منها الصبوح وهو الغداء والغبوق وهو العشاء يقول 
 فليس لكم أن جتمعومها من امليتة قال أبو عبيد حدثنا معاذ عن بن عون قال رأيت عند احلسن كتب مسرة لبنيه
أنه جيزئ من االضطرار أو الضرورة صبوح أو غبوق قال الشيخ رمحه اهللا هذا التفسري الذي فسره أبو عبيد 

رمحه اهللا صحيح ملا حدث عن كتاب مسرة فأما اخلرب املرفوع فقد قيل حيتمل انه إمنا قصد به واهللا أعلم إحالل 



ا مل يكن هلم من احلالل صبوح أو غبوق أو بق لة يعيشون بأكلها وهذا هو الذي يليق بسؤاهلم يف امليتة هلم مىت م
  رواية أيب عبيد مىت حتل لنا امليتة وبقوله أو حتتفئوا هبا بقال 

وقد حدثنا أبو جعفر كامل بن أمحد املستملي أنبأ بشر بن أمحد املهرجاين ثنا داود بن احلسني  - ١٩٤٢٣
سعد وأعطاين كتابا عن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه  البيهقي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ خارجة عن ثور عن راشد بن

سلم قال  إذا أرويت أهلك من اللنب غبوقا فاجتنب ما هناك اهللا عنه من امليتة وهذا : أن النيب صلى اهللا عليه و 
ا فسره به أبو عبيد اشهر عند أهل العلم وأليق بقوله فما حيل لنا من امليتة يف رواي ة يؤكد ما قبل واهللا أعلم وم

الوليد بن مسلم وذكره أبو عبد اهللا احلليمي رمحه اهللا يف كتابه وقال فأبان أهنم إذا مل يأكلوها أكل الطعام املباح 
فال إمث عليهم فيها فأكل الطعام املباح أن ال يتحني له حال ضرورة خياف منها على النفس لكن الواجد يصطبح 

ن يكون أبلغ إىل حوائجه فإذا أمسى تناول منه ما تركه بالنهار بشيء فيستغين به عما سواه إىل الليل يريد به أ
وإن مل تكن به ضرورة شديدة وقد يضم إليه البقل وغريه إما مزدادا من الطعام وإما مستطيبا له وليس هذا 
 سبيل امليتة إمنا أذن منها فيما ميسك منه الرمق والضرورة الداعية إليها ال تتفق يف وقت بعينه من صباح أو
مساء وال تؤكل استطابة فيضم إليها بقل أو حنوه فبني النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنم إذا مل يأكلوها كما 

  يأكلون الطعام املباح فال إمث عليهم فيها واهللا أعلم 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا هارون بن عبد اهللا ثنا الفضل بن  - ١٩٤٢٤
أنه أتى : ثنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال مسعت أيب حيدث عن الفجيع العامري رضي اهللا عنه دكني 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ما حيل لنا من امليتة قال ما طعامكم قلنا نغتبق ونصطبح قال أبو نعيم 
تة على هذه احلال قال أبو داود فسره يل عقبة قدح بكرة وقدح عشية قال ذاك وأىب اجلوع فأحل هلم املي

الغبوق من آخر النهار ورواه غريه عن أيب نعيم فقال ذاك دار اجلوع ويف هذا أنه أباح هلم تناول امليتة مع تناول 
ما ميسك الرمق ويقيم النفس صبوحا وغبوقا إذا كانا ال يغذوان البدن وال يشبعان الشبع التام واهللا أعلم ويف 

  نظر وحديث جابر بن مسرة أصحها ثبوت هذه األحاديث 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو سعيد إمساعيل بن أمحد اجلرجاين أنبأ حممد بن احلسن العسقالين  - ١٩٤٢٥
ثنا حرملة بن حيىي أنبأ بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن سعيد بن أيب هالل عن عتبة وهو بن أيب حكيم 

بن عباس أنه قيل لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهم حدثنا حديثا عن شأن ساعة عن نافع بن جبري عن عبد اهللا 
خرجنا إىل تبوك يف قيظ شديد فنزلنا منزال أصابنا فيه عطش حىت ظننا أن رقابنا ستنقطع : العسرة فقال عمر 

ريه حىت أن كان الرجل يذهب يلتمس املاء فال يرجع حىت يظن أن رقبته ستنقطع حىت أن الرجل لينحر بع
فيعصر فرثه فيشربه فيجعل ما بقي على كبده فقال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه يا رسول اهللا إن اهللا قد 

عودك يف الدعاء خريا فادع لنا فقال أحتب ذلك قال نعم فرفع يديه فلم يرجعهما حىت قالت السماء فأظلت مث 
  سكبت فملؤوا ما معهم مث ذهبنا ننظر فلم جندها جازت العسكر 



أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق عن  - ١٩٤٢٦
من اضطر إىل امليتة والدم وحلم اخلنزير فلم يأكل ومل : معمر عن األعمش عن أيب الضحى عن مسروق قال 

يبلغه وال يتضلع منها قال معمر ومل  يشرب حىت ميوت دخل النار وعن معمر عن قتادة قال يأكل من امليتة ما
   ٢٣أمسع يف اخلمر رخصة 

  باب حترمي أكل مال الغري بغري إذنه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا القعنيب فيما قرأ  - ١٩٤٢٧
رشي ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك على مالك ح قال وأخربين أبو نصر بن عمر ثنا حممد بن عمرو احل

ال حيلنب أحد ماشية أحد إال : عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
بإذنه أحيب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإمنا خيزن هلم ضروع مواشيهم أطعمتهم فال 

إال بإذنه لفظ حديث حيىي ويف رواية القعنيب فينتثل رواه البخاري يف الصحيح عن عبد حيلنب أحد ماشية أحد 
  اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

بن عفان  - ١٩٤٢٨ وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو حممد احلسن بن علي 
هنى رسول اهللا صلى اهللا : عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال العامري الكويف ثنا أبو أسامة 

عليه و سلم أن حتتلب املواشي إال بإذن أهلها قال حيب أحدكم أن تؤتى مشربته اليت فيها طعامه فينتثل ما فيها 
عمر وأخرجه أيضا  فإمنا ضروع مواشيهم مثل ما يف مشارهبم أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث عبيد اهللا بن

من حديث الليث وأيوب وموسى بن عقبة وإمساعيل بن أمية كلهم عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما عن 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو القاسم عبد اخلالق بن علي بن عبد اخلالق املؤذن أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن خنب ثنا  - ١٩٤٢٩
ن إمساعيل الترمذي ثنا أيوب بن سليمان بن بالل حدثين أبو بكر بن أيب أويس عن سليمان أبو إمساعيل حممد ب

بن بالل عن سهيل بن أيب صاحل عن عبد الرمحن بن سعيد عن أيب محيد الساعدي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 
سلم قال  ة ما حرم اهللا مال ال حيل المرىء أن يأخذ عصا أخيه بغري طيب نفسه وذلك لشد: صلى اهللا عليه و 

يمان بن بالل عن سهيل عن عبد الرمحن بن سعد عن أيب محيد ورواه  املسلم على املسلم ورواه بن وهب عن سل
عبد امللك بن احلسن عن عبد الرمحن بن أيب سعيد عن عمارة بن حارثة الضمري عن عمرو بن يثريب الضمري 

صب وهو عبد الرمحن بن سعد بن مالك وهو بن أيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقد مضى يف كتاب الغ
  سعيد اخلدري قاله البخاري 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن حممد الربيت ثنا أبو حذيفة ثنا  - ١٩٤٣٠
نه فأتينا على كنا مع سعد رضي اهللا ع: عكرمة هو بن عمار عن حيىي قال حدثين موىل لسعد بن أيب وقاص قال 

ا ومترا فذهبت فلم أجد يف النخل أحدا فرجعت إليه  واد فيه خنل قد أدرك فأعطاين درمهني فقال اشتر لنا علف
  فأخربته فقال يل إن سرك أن تكون مؤمنا حقا فال تأكل من النخل مترة فبات وباتت محارتنا جائعني 



مد بن يعقوب ثنا أبو عتبة ثنا بقية عن شعبة عن أيوب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حم - ١٩٤٣١
ال وال مترة واحدة : عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما أنه     ٢٤سئل عما يسقط من النخلة أنأكل منه قال 

  باب ما جاء فيمن مر حبائط إنسان أو ماشيته

من مر : ع قال قال الشافعي رمحه اهللا أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربي - ١٩٤٣٢
لرجل بزرع أو ماشية أو غري ذلك من ماله مل يكن له أخذ شيء منه إال بإذنه ألن هذا مما مل يأت فيه كتاب وال 
سنة ثابتة بإباحته فهو ممنوع ملالكه إال بإذنه واهللا أعلم قال وقد قيل من مر حبائط فليأكل وال يتخذ خبنة وروي 

ثله عندنا مل خنالفه والكتاب واحلديث الثابت أنه ال جيوز أكل مال أحد إال بإذنه قال فيه حديث لو  كان يثبت م
  الشيخ أما قائل هذا القول فعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم االردستاين أنبا أبو نصر أمحد بن عمرو العراقي ثنا سفيان بن حممد  - ١٩٤٣٣
نا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان ثنا منصور عن جماهد عن أيب عياض أن عمر بن اجلوهري ث

  قال من مر منكم حبائط فليأكل يف بطنه وال يتخذ خبنة : اخلطاب رضي اهللا عنه 

عدان وأخربنا أبو علي الروذباري وأبو احلسني بن بشران قاال أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا س - ١٩٤٣٤
إذا كنتم ثالثة فأمروا : بن نصر ثنا أبو معاوية عن األعمش عن زيد بن وهب قال قال عمر رضي اهللا عنه 

عليكم واحدا منكم فإذا مررمت براعي اإلبل فنادوا يا راعي اإلبل فإن أجابكم فاستسقوه وإن مل جيبكم فأتوها 
سناديه مجيعا وهو عندنا حممول على حال فحلوها واشربوا مث صروها هذا عن عمر رضي اهللا عنه صحيح بإ

  الضرورة واهللا أعلم 

وأما احلديث الذي روي ففيما رواه حيىي بن سليم عن عبيد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه عن نافع  - ١٩٤٣٥
سلم قال  من دخل حائطا فليأكل وال يتخذ خبنة أخربناه عمر بن أمحد : عن بن عمر ان النيب صلى اهللا عليه و 

بو عمرو السلمي ثنا أبو جعفر حممد بن موسى احللواين ثنا حممد بن منصور اجلواز املكي ثنا حيىي بن سليم أنبأ أ
  فذكره 

وقد أخربنا أبو حممد السكري أنبأ أبو بكر الشافعي ثنا جعفر بن حممد بن األزهر ثنا املفضل بن  - ١٩٤٣٦
يف الرجل مير باحلائط : م الطائفي عن عبيد اهللا غسان قال وذكر أليب زكريا حيىي بن معني حديث حيىي بن سلي

ا أبو عيسى الترمذي سألت حممد بن إمساعيل عن هذا احلديث فقال حيىي بن سليم  فيأكل منه قال هذا غلط وق
  يروي أحاديث عن عبيد اهللا يهم فيها قال الشيخ وقد روي من أوجه أخر ليست بقوية 

ا أخربنا أبو سعيد بن أيب - ١٩٤٣٧  عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد احلميد فمنها م
مسعت رجال من مزينة : احلارثي ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثري حدثين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 

سلم وأنا أمسع عن الضالة فذكر احلديث قال مث سأله عن الثمار يصيبه الرج ل سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



قال ما أخذ يف أكمامه يعين رؤوس النخل فاحتمله فثمنه ومثله معه وضرب نكال وما كان يف أجرانه فأخذ ففيه 
القطع إذا بلغ ذلك مثن اجملن وإن أكل بفيه ومل يأخذ فيتخذ خبنة فليس عليه شيء وهذا إن صح فمحمول على 

  أن ليس عليه فيه قطع حني مل خيرجه من احلرز 

ا أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عياش بن الوليد الرقام ثنا ومنها م - ١٩٤٣٨
عبد األعلى ثنا سعيد عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فليحتلب وليشرب وإن مل يكن  إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له: قال 
فيها فليصوت ثالثا فإن أجابة فليستأذنه وإال فليحتلب وليشرب وال حيمل قال الشيخ أحاديث احلسن عن مسرة 
ال يثبتها بعض احلفاظ ويزعم أهنا من كتاب غري حديث العقيقة الذي قد ذكر فيه السماع وإن صح فهو حممول 

  على حال الضرورة 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا احلارث بن أيب ومنها ما  - ١٩٤٣٩
أسامة ثنا يزيد بن هارون أنبأ اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا 

وإال فليحلب وليشرب وال  إذا أتى أحدكم على راعي فليناد يا راعي اإلبل ثالثا فإن أجابه: عليه و سلم قال 
حيملن وإذا أتى أحدكم على حائط فليناد ثالثا يا صاحب احلائط فإن أجابه وإال فليأكل وال حيملن تفرد به 

سعيد بن إياس اجلريري وهو من الثقات إال أنه اختلط يف آخر عمره ومساع يزيد بن هارون عنه بعد اختالطه 
يس بالقوي وقد روي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب ورواه أيضا محاد بن سلمة عن اجلريري ول

سلم خبالف ذلك    صلى اهللا عليه و 

أخربناه أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد ثنا  - ١٩٤٤٠
ال حيل ألحد أن حيل صرار : ل شريك عن عبد اهللا بن عاصم قال مسعت أبا سعيد اخلدري رضي اهللا عنه يقو

ناقة إال بإذن أهلها فإن خامت أهلها عليها فقيل لشريك أرفعه قال نعم قال الشيخ وهذا يوافق احلديث الثابت 
عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف النهي عن ذلك وقد مضى يف الباب 

  قبله 

قال أبو : محن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز قال أخربنا أبو عبد الر - ١٩٤٤١
عبيد وإمنا يوجه هذا احلديث يعين حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مث حديث عمرو بن شعيب يف 
الرخصة أنه رخص فيه للجائع املضطر الذي ال شيء معه يشتري به وهو مفسر يف حديث آخر حدثناه 

مد بن عبد اهللا عن بن جريج عن عطاء قال رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للجائع املضطر األنصاري حم
إذا مر باحلائط أن يأكل منه وال يتخذ خبنة قال أبو عبيد ومما يبني ذلك حديث عمر رضي اهللا عنه يف األنصار 

م فأصابوا منهم فاتوا عمر الذي مروا حبي من العرب فسألوهم القرى فأبوا فسألوهم الشرى فأبوا فضبطوه
رضي اهللا عنه فذكروا ذلك له فهم باألعراب وقال بن السبيل أحق باملاء من التاىنء عليه قال أبو عبيد حدثناه 
حجاج عن شعبة عن حممد بن عبيد اهللا الثقفي عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن عمر قال أبو عبيد فهذا مفسر 



شرى وكذلك قال يف احلديث األول ليصوت يا راعي اإلبل ثالثا ليكون طلب إمنا هو ملن مل يقدر على قرى وال 
القرى قبل قال الشيخ ويف مثل هذا ما أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا متتام ثنا حممد بن 

ل قلت يا عباد املكي ثنا حممد بن سليمان املخزومي قال مسعت القاسم بن خمول البهزي يقول مسعت أيب يقو
رسول اهللا اإلبل نلقاها وحنن حمتاجون وهي مصراة قال تنادي يا صاحب اإلبل ثالثا فإن أجابك وإال فاحلب مث 

  دع للنب دواعيه زاد فيه غريه واحلب مث صر وبق للنب دواعيه 

الرمحن بن أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا عبد  - ١٩٤٤٢
حممد بن منصور ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن احلجاج بن أرطأة عن سليط بن عبد اهللا التميمي عن ذهيل 

كنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فإذا إبل مصررة : بن عوف بن مشاخ عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
ليه و سلم فقال أرأيتم لو أن ناسا عمدوا إىل بعضاه الشجر فانطلق ناس ليحتلبوا فدعاهم النيب صلى اهللا ع

مزاودكم فيها أزودتكم فأخذوا ما فيها لكانوا غدروكم قالوا نعم قال هذه ألهل بيت من املسلمني إن ما يف 
ضروعها مثل ما يف أزودتكم قالوا يا رسول اهللا فما حيل للرجل من مال أخيه قال أن يأكل وال حيمل ويشرب 

جمهول ال تقوم مبثله احلجة واحلجاج بن أرطأة غري حمتج به وقد روي من وجه آخر عن  وال حيمل هذا إسناد
  احلجاج ما دل أنه يف املضطر 

أخربناه أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  - ١٩٤٤٣
اهللا عن ذهيل بن عوف بن مشاخ قال حدثنا  حممد بن أيب بكر ثنا عمر بن علي عن احلجاج عن سليط بن عبد

بينا حنن مع النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ رأينا إبال مصرورة بعضاة الشجر قال : أبو هريرة رضي اهللا عنه قال 
وذكر احلديث قال فقلنا أفرأيت إن احتجنا إىل الطعام والشراب فقال كل وال حتمل واشرب وال حتمل ورواه 

  جاج فخالف يف إسناده من مضى شريك القاضي عن احل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو عبد اهللا أمحد بن حيىي احلجري  - ١٩٤٤٤
سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  الكويف ثنا أيب ثنا شريك عن حجاج بن أرطأة عن سليط التميمي عن أيب 

سلم عما حيل للرجل من مال أخيه قال يأكل حىت يشبع إذا كان جائعا ويشرب  سئل النيب صلى اهللا عليه و: 
بسم اهللا الرمحن الرحيم رب يسر بفضلك أخربنا الشيخ الزكي أبو القاسم منصور بن { ]  ٢ص [ حىت يروى 

ام احلافظ أمحد عبد املنعم بن عبد اهللا الفراوي قال أخربنا أبو املعايل حممد بن إمساعيل الفارسي قال أخربنا اإلم
بن احلسني بن علي البيهقي وأنبأنا غري واحد من أشياخنا عن زاهر بن طاهر الشحامي قال أخربنا اإلمام احلافظ 

   ٢٥(  ١} أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي رمحه اهللا قال 

  باب ما حيل للمضطر من مال الغري

بد اهللا بن جعفر األصبهاين ثنا يونس بن حبيب ثنا أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ ع - ١٩٤٤٥) 
قدمت املدينة وقد أصابين جوع شديد : أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن أيب بشر عن عباد بن شرحبيل قال 

فدخلت حائطا فأخذت سنبال فأكلت منه وجعلت يف ثويب فجاء صاحب احلائط فضربين وأخذ ما يف ثويب قال 



ا علمته إذ كان  فانطلقنا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكرنا ذلك له فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم م
ا فأمر يل بنصف وسق من شعري    جاهال وال أطعمته إذ كان ساغب

أخربنا أبو حامد أمحد بن أيب خلف الصويف اإلسفرائيين هبا ثنا أبو بكر حممد بن يزداد بن مسعود  - ١٩٤٤٦
حيىي الرازي أنبأ معاذ بن أسد اخلرساين أنبأ الفضل بن موسى أنبأ صاحل بن أيب جبري عن ثنا حممد بن أيوب بن 

كنت أرمي خنال لألنصار فأخذوين فذهبوا يب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أبيه عن رافع بن عمرو قال 
قال ال ترم وكل مما يقع أشبعك  فقالوا إن هذا يرمي خنلنا فقال يا رافع مل ترمي خنلهم قلت يا رسول اهللا أجوع

  اهللا ورواك 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حممد بن عبيد اهللا املنادي ثنا  - ١٩٤٤٧
عمر بن عثمان بن أخي علي بن عاصم ثنا أبو متيلة عن صاحل بن أيب جبري موىل احلكم بن عمرو الغفاري عن 

: من أهل املدينة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن غالما من بين غفار يرمي خنلهم قال أبيه قال شكا ناس 
خذوه فأتوين به فإذا هو رافع بن عمرو أخو احلكم بن عمرو فذكر معناه وهذا منقطع وروي ذلك بإسناد آخر 

  عن رافع بن عمرو الغفاري 

و بن السماك ثنا حممد بن عبيد اهللا املنادي ثنا عمر بن أخربناه أبو احلسني بن الفضل أنبأ أبو عمر - ١٩٤٤٨
عثمان بن أخي علي بن عاصم ثنا معتمر بن سليمان قال مسعت بن أيب احلكم الغفاري يقول حدثتين جديت عن 

سلم إن : عم أيب رافع بن عمرو الغفاري قال  كنت وأنا غالم ارمي خنال لألنصار فقيل للنيب صلى اهللا عليه و 
ما يرمي خنلنا قال قال خذوه فأتوين به قال يا غالم مل ترمي خنلهم قال إين أريد أن آكل قال ال ترم ههنا غال

خنلهم وكل مما يف أصوهلا قال ومسح رأس الغالم وقال اللهم أشبع بطنه رواه أبو داود يف السنن عن أيب بكر 
  وعثمان ابين أيب شيبة عن معتمر مبعناه 

علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب أخربنا أبو احلسن  - ١٩٤٤٩
القاضي ثنا حممد بن أيب بكر ثنا يزيد بن زريع ثنا عبد الرمحن بن إسحاق عن أبيه عن عمري موىل أيب اللحم قال 

ابتين جماعة أقبلت مع ساديت نريد اهلجرة حىت إذا دنونا من املدينة جعلوين يف ظهرهم ودخلوا املدينة فأص: 
شديدة قال فمر يب بعض من خيرج من املدينة فقال إنك لو دخلت املدينة فأصبت من مثار حوائطها فدخلت 

حائطا من حوائط املدينة فقطعت قنوين فجاء صاحبه ومها معي فذهب يب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فسألين 
ال خذه وأمر صاحب احلائط فأخذ اآلخر وخلى عن أمري فأخربته فقال أيهما أفضل فأشرت إىل أحدمها فق

سبيلي وهذه األخبار إن ثبتت كانت دالة مع غريها على جواز األكل من مال الغري عند الضرورة مث وجوب 
البدل فمستفاد من الدالئل اليت دلت على حترمي مال الغري بغري طيبة نفسه وباهللا التوفيق وقد استدل بعض 

ب الطهارة من حديث عمران بن حصني حني خرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و أصحابنا مبا ذكرنا يف كتا
سلم يف سفر هو وأصحابه فأصاهبم عطش شديد وإنه بعث إىل املرأة اليت كان معها بعري عليه مزادتان حىت أتى 



م حىت مأل هلا ثوهبا هبا وأخذوا من مائها واملزادتان كما مها مل تزدادا إال امتالء مث أمر أصحابه فجاؤوا من زاده
٢٦(  ١   

  باب صاحب املال ال مينع املضطر فضال إن كان عنده

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب  - ١٩٤٥٠) 
نيب صلى اهللا كنا مع ال: القاضي ثنا أبو الوليد ثنا أبو األشهب عن أيب نضرة عن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال 

عليه و سلم يف سفر إذ جاء رجل على راحلة فجعل يصرفها ميينا ومشاال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
من كان عنده فضل من ظهر فليعد به على من ال ظهر له ومن كان عنده فضل من زاد فليعد به على من ال زاد 

نا يف فضل عنده رواه مسلم يف الصحيح عن شيبان عن له وذكر أصناف األموال حىت رأينا أنه ال حق ألحد م
  أيب األشهب 

حدثنا أبو سعد الزاهد إمالء أنبأ أبو احلسن حممد بن احلسن بن إمساعيل السراج أنبأ يوسف بن  - ١٩٤٥١
يعقوب القاضي ثنا حممد بن كثري أنبأ سفيان الثوري عن منصور بن املعتمر عن أيب وائل عن أيب موسى 

أطعموا اجلائع وعودوا املريض وفكوا العاين رواه : ي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم األشعري رض
  البخاري يف الصحيح عن حممد بن كثري 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو ثنا أمحد بن الوليد الفحام  - ١٩٤٥٢
نا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا بن أيب مرمي ثنا ثنا أبو أمحد الزبريي ح وأخرب

الفريايب قاال ثنا سفيان عن عبد امللك بن أيب بشري عن عبد اهللا بن املساور قال مسعت بن عباس رضي اهللا عنه 
الذي يشبع وجاره جائع  ليس املؤمن: وهو يبخل بن الزبري يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  إىل جنبه لفظ حديث أيب أمحد 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم  - ١٩٤٥٣
ثنا شعبة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا سليمان بن حرب ثنا 

سافر ناس من األنصار فأرملوا فأتوا : بن احلجاج عن أيب عون الثقفي عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال شعبة 
على حي من أحياء العرب فسألوهم القرى أو الشرى فأبوا فضبطوهم فأصابوا منهم فذهبت األعراب إىل عمر 

عون بن السبيل ما خيلف اهللا يف رضي اهللا عنه وأشفقت األنصار من ذلك فهم هبم عمر رضي اهللا عنه وقال متن
ضروع اإلبل والغنم بالليل والنهار بن السبيل أحق باملاء من التاىنء عليه هذا لفظ حديث سليمان ويف رواية 

ا من األنصار أرملوا فمروا بقوم من األعراب فسألوهم الشراء فأبوا وسألوهم القرى فأبوا  حيىي بن آدم أن قوم
عمر متنعون بن السبيل ما خيلف اهللا يف ضروع املواشي بالليل والنهار مث قال بن  فضبطوهم واحتلبوا قال فقال

  السبيل أحق باملاء من التاىنء عليه 



وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا احلسن بن علي ثنا حيىي بن آدم ثنا بن  - ١٩٤٥٤
  بن السبيل أحق باملاء والظل من التاىنء عليه : عن عمر قال واقد املدين عن كثري بن عبد اهللا عن أبيه عن جده 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي  - ١٩٤٥٥
أن رجال أتى أهل ماء : وهو بن آدم ثنا محاد بن زيد عن يونس بن عبيد وهشام بن حسان عن احلسن 

  يسقوه حىت مات عطشا فأغرمهم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ديته  فاستسقاهم فلم

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب  - ١٩٤٥٦
وه مبعىن هذا قال إمساعيل وكان احلسن يقول إن أبوا أن يطعم: بن عطاء أنبأ إمساعيل بن مسلم عن احلسن 

   ٢٧(  ١وخشي على نفسه قاتلهم 

  باب ما حيل من األدوية النجسة بالضرورة

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي رمحه اهللا أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا عبد الرمحن بن  - ١٩٤٥٧) 
أمر العرنيني أن  أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم: بشر ثنا سامل بن نوح ثنا عمر بن عامر عن قتادة عن أنس 

  يشربوا ألبان اإلبل وأبواهلا 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه ثنا حممد بن أيوب ثنا أبو  - ١٩٤٥٨
إنا قد اجتوينا : سلمة ثنا مهام عن قتادة عن أنس أن رهطا من عرينة أتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا 

سلم أن يلحقوا براعي اإلبل فيشربوا املدينة وعظ مت بطوننا وارهتست أعضادنا فأمرهم النيب صلى اهللا عليه و 
من ألباهنا وأبواهلا فلحقوا براعي اإلبل فشربوا من أبواهلا وألباهنا حىت صلحت بطوهنم وأبداهنم مث قتلوا الراعي 

طلبه م فجيء هبم فقطع أيديهم وأرجلهم ومسر وساقوا اإلبل فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فبعث يف 
بن سريين أن ذلك قبل أن تنزل احلدود رواه البخاري يف الصحيح عن أيب  أعينهم قال قتادة فحدثين حممد 

  سلمة ورواه مسلم عن هدبة بن خالد عن مهام 

ف بن عبيد اهللا أخربنا أبو سعد املاليين ثنا أبو أمحد بن عدي ثنا موسى بن عبيد اهللا املقرئ وطري - ١٩٤٥٩
قاال ثنا علي بن اجلعد أخربين إسرائيل عن ثوير عن شيخ من أهل قباء عن أبيه وكان من أصحاب النيب صلى 

سلم  أنه سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن شرب ألبان األتن فقال ال بأس هبا قال الشيخ ليس : اهللا عليه و 
   ٢٨(  ١هذا بالقوي 

  سكرباب النهي عن التداوي بامل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٩٤٦٠) 
إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن مساك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه أن طارق بن 

سلم عن اخلمر فنهى عن صنعتها فقال سأل النيب صلى اهللا عليه و : سويد أو سويد بن طارق رجال من جعفي 



سلم أهنا ليست بدواء ولكنها داء أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث  أهنا دواء فقال النيب صلى اهللا عليه و 
  غندر عن شعبة وقال إن طارق بن سويد سأل 

مد بن احلسن أخربنا السيد أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي رمحه اهللا أنبأ أبو حامد أمحد بن حم - ١٩٤٦١
احلافظ ثنا العباس بن حممد الدوري وإبراهيم بن احلارث البغدادي قاال ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا زهري بن حممد 
عن موسى بن جبري عن نافع موىل عبد اهللا بن عمر عن عبد اهللا بن عمر أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

 إىل األرض قالت املالئكة أي رب أجتعل فيها من يفسد فيها إن آدم عليه السالم ملا أهبطه اهللا: سلم يقول 
ويسفك الدماء وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك قال أين أعلم ما ال تعلمون قالوا ربنا حنن أطوع لك من بين آدم 

قال اهللا للمالئكة هلموا ملكني من املالئكة حىت هنبطهما إىل األرض فننظر كيف تعملون قالوا ربنا هاروت 
روت فاهبطا إىل األرض ومثلت هلما الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءهتما فسأالها نفسها فقالت ال واهللا وما

حىت تكلما هبذه الكلمة من اإلشراك قاال ال واهللا ال نشرك باهللا أبدا فذهبت عنهما مث رجعت بصيب حتمله 
 ال نقتله أبدا فذهبت مث رجعت بقدح مخر فسأالها نفسها فقالت ال واهللا حىت تقتال هذا الصيب فقاال ال واهللا

حتمله فسأالها نفسها فقالت ال واهللا حىت تشربا هذا اخلمر فشربا فسكرا فوقعا عليها وقتال الصيب فلما أفاقا 
تماه حني سكرمتا فخريا عند ذلك بني عذاب الدنيا وعذاب  قالت املرأة واهللا ما تركتما مما أبيتما علي إال قد فعل

تارا عذاب الدنيا تفرد به زهري بن حممد عن موسى بن جبري عن نافع ورواه موسى بن عقبة عن نافع اآلخرة فاخ
  عن بن عمر عن كعب قال ذكرت املالئكة أعمال بين آدم فذكر بعض هذه القصة وهذا أشبه 

نا سفيان أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ث - ١٩٤٦٢
إياكم واخلمر فإهنا مفتاح : عن عمرو وهو بن دينار عن حيىي بن جعدة قال قال عثمان بن عفان رضي اهللا عنه 

كل شر أتى رجل فقيل له إما أن حترق هذا الكتاب وإما أن تقتل هذا الصيب وإما أن تقع على هذه املرأة وإما 
لم ير فيها شيئا أهون من شرب الكأس فلما شرهبا أن تشرب هذا الكأس وإما أن تسجد هلذا الصليب قال ف

سجد للصليب وقتل الصيب ووقع على املرأة وحرق الكتاب وقد رويناه يف كتاب األشربة من حديث عبد 
  الرمحن بن احلارث عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه 

حسن بن هارون بن سليمان  أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنا أبو حممد بن حيان األصبهاين ثنا - ١٩٤٦٣
نبذت نبيذا : ثنا أبو معمر القطيعي ثنا جرير عن أيب إسحاق الشيباين عن حسان بن خمارق عن أم سلمة قالت 

يف كوز فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يغلي فقال ما هذا قلت اشتكت ابنة يل فنعت هلا هذا فقال 
 مل جيعل شفاءكم فيما حرم عليكم ورواه خالد الواسطي عن الشيباين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا

  عن حسان أن أم سلمة قالت دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر معناه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن  - ١٩٤٦٤
اشتكى رجل منا : يونس بن بكري عن األعمش عن حبيب بن حسان عن شقيق بن سلمة قال عبد اجلبار ثنا 



اء األصفر فأتى عبد اهللا فقال أين اشتكيت بطين فنعت يل السكر فقال عبد اهللا إن  بطنه فوجد فيه الصفر يعين امل
   ٢٩(  ١اهللا مل جيعل شفاءكم فيما حرم عليكم 

  ا يف غري حال الضرورةباب النهي عن التداوي مبا يكون حرام

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن عبادة الواسطي ثنا يزيد بن  - ١٩٤٦٥) 
هارون أنبأ إمساعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم عن أيب عمران األنصاري عن أم الدرداء عن أيب الدرداء قال 

إن اهللا عز و جل أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا وال :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
  تداووا حبرام 

وأخربنا أبو علي أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا هارون بن عبد اهللا ثنا حممد بن بشر ثنا يونس  - ١٩٤٦٦
م عن الدواء اخلبيث وهذان هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: بن أيب إسحاق عن جماهد عن أيب هريرة قال 

احلديثان إن صحا فمحموالن على النهي عن التداوي باملسكر أو على التداوي بكل حرام يف غري حال 
  الضرورة ليكون مجعا بينهما وبني حديث العرنيني واهللا أعلم 

عقوب ثنا حبر أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن ي - ١٩٤٦٧
: بن نصر ثنا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث أن عبد ربه بن سعيد حدثه أنه مسع نافعا يقول كان بن عمر 

   ٣٠(  ١إذا دعا طبيبا يعاجل بعض أهله اشترط عليه أن ال يداوي بشيء مما حرم اهللا عز و جل 

  باب أكل اجلنب

بكر ثنا أبو داود ثنا حيىي بن موسى البلخي ثنا إبراهيم  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن - ١٩٤٦٨) 
سلم : بن عيينة عن عمرو بن منصور عن الشعيب عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال  أيت النيب صلى اهللا عليه و 

  جببنة يف تبوك فدعا بسكني فسمى وقطع 

ب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا وأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبي - ١٩٤٦٩
سلم ملا فتح مكة : شريك عن جابر عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

رأى جبنة فقال ما هذا فقالوا هذا طعام يصنع بأرض العجم قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضعوا 
  فيه السكني واذكروا اسم اهللا وكلوا 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر وأبو احلسن السراج قاال أنبأ حممد بن حيىي بن  - ١٩٤٧٠
: سليمان املروزي ثنا عاصم بن علي ثنا شعبة عن أيب إسحاق قال مسعت قرظة حيدث عن كثري بن شهاب قال 

للبا فكلوا واذكروا اسم اهللا عليه وال سألت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن اجلنب فقال إن اجلنب من اللنب وا
  يغرنكم أعداء اهللا 



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين أنبأ حممد بن عبد  - ١٩٤٧١
إذا أردت أن تأكل اجلنب فضع : الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ مسلم عن حبة عن علي رضي اهللا عنه قال 

سلمان  الشفرة فيه واذكر اسم اهللا وكل وروي يف ذلك من وجه آخر عن علي رضي اهللا عنه وروي عن 
  الفارسي 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ١٩٤٧٢
يه عن أيب بكر يعين بن املنكدر أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا بن وهب أخربين خمرمة بن بكري عن أب

سألت امرأة منا عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم عن أكل اجلنب فقالت عائشة رضي اهللا عنها إن : قال 
  مل تأكليه فأعطينيه آكله 

أيب  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا حممد بن جعفر العدل أنبأ حيىي بن حممد ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا - ١٩٤٧٣
سلم أهنا قالت  يف : ثنا شعبة عن أيب إسحاق عن متلك عن أم سلمة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه و 

   ٣١(  ١اجلنب كلوا واذكروا اسم اهللا عز و جل 

ا ال حيل   باب ما حيل من اجلنب وم

اسم البغوي ثنا علي بن أخربنا الشريف أبو الفتح العمري أنبأ عبد الرمحن الشرحيي ثنا أبو الق - ١٩٤٧٤) 
أن : اجلعد أنبأ شعبة عن رجل من بين عقيل عن عمه قال قرئ علينا كتاب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

  كلوا اجلنب مما صنعه أهل الكتاب قال الشيخ هو إبراهيم العقيلي وعمه ثور بن قدامة رواه الثوري عنه 

ر العراقي ثنا سفيان اجلوهري ثنا علي بن احلسن اهلاليل ثنا أخربناه أبو بكر األردستاين أنبأ أبو نص - ١٩٤٧٥
جاءنا كتاب عمر بن : عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان حدثين إبراهيم العقيلي حدثين عمي ثور بن قدامة قال 

  اخلطاب رضي اهللا عنه أن ال تأكلوا من اجلنب إال ما صنع أهل الكتاب 

نا أبو العباس حممد بن يعقوب إمالء سنة سبع وثالثني ثنا هارون بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ث - ١٩٤٧٦
سليمان ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان وشعبة عن منصور عن عبيد بن أيب اجلعد عن قيس بن سكن قال 

  كلوا اجلنب ما صنع املسلمون وأهل الكتاب : قال عبد اهللا هو بن مسعود رضي اهللا عنه 

بد اهللا احلافظ أنبأ أبو علي احلافظ أنبأ علي بن عباس ثنا حممد بن بشار ثنا حممد بن أخربنا أبو ع - ١٩٤٧٧
أنه سأل بن عمر عن اجلنب فقال كل ما صنع املسلمون وأهل : جعفر ثنا شعبة عن قتادة عن علي البارقي 

منها اإلنفحة الكتاب وروينا مثل هذا عن عبد اهللا بن عباس وأنس بن مالك وهذا ألن السخال تذبح فتؤخذ 
اليت هبا يصلح اجلنب فإذا كانت من ذبائح اجملوس وأهل األوثان مل حيل وهكذا إذا ماتت السخلة فأخذت منها 

  اإلنفحة مل حتل 



أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان البصري ثنا حممد بن عبد الوهاب ثنا يعلى بن عبيد ثنا  - ١٩٤٧٨
بن عمر عن اجلنب والسمن فقال سم وكل فقيل إن فيه ميتة فقال إن  سئل: سفيان عن جبلة بن سحيم قال 

علمت أن فيه ميتة فال تأكله وقد كان بعض الصحابة رضي اهللا عنهم ال يسأل عنه تغليبا للطهارة روينا ذلك 
عن بن عباس وبن عمر رضي اهللا عنهما وغريمها وبعضهم يسأل عنه احتياطا وروينا عن أيب مسعود األنصاري 

ه قال ألن أخر من هذا القصر أحب إيل من أن آكل جبنا ال أسأل عنه وعن احلسن البصري قال كان أن
  أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم يسألون عن اجلنب وال يسألون عن السمن 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس هو األصم أنبأ حممد  - ١٩٤٧٩
ن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين اخلليل بن مرة عن أبان بن أيب عياش عن أنس بن مالك رضي ب

ا نأكل اجلنب على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبعد ذلك ال نسأل عنه وكان أنس ال : اهللا عنه قال  كن
   يأكل إال ما صنع املسلمون وأهل الكتاب أبان بن أيب عياش متروك

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األصم ثنا احلسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا أبو  - ١٩٤٨٠
يا أبا عبد الرمحن يعين البن عمر أو قال غريي : خيثمة ثنا عطاء بن السائب عن كثري بن مجهان قال قلت 

ال ال قال يا أبا عبد الرمحن مررت مررت على دجاجة ميتة فوطئت عليها فخرجت من أستها بيضة آكلها ق
على دجاجة ميتة فوطئت عليها فخرجت من استها بيضة ففرختها فأخرجت فرخا آكله قال ممن أنت قال قلت 

   ٣٢(  ١من أهل العراق 

  باب ما جاء يف الكبد والطحال

نبأ أمحد بن جندة ثنا أخربنا أبو نصر بن قتادة البشريي أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل اهلروي أ - ١٩٤٨١) 
سعيد بن منصور ثنا عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا 

سلم  أحلت لنا ميتتان ودمان فأما امليتتان فاجلراد واحليتان وإما الدمان فالطحال والكبد : صلى اهللا عليه و 
  رواه غريهم موقوفا على بن عمر وهو الصحيح كذلك رواه عبد الرمحن وأخواه عن أبيهم و

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو حممد بن إسحاق بن البغدادي اهلروي هبا أنبأ معاذ بن جندة ثنا  - ١٩٤٨٢
بشر بن آدم ثنا عبد اهللا بن املبارك أخربين معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه 

  الطحال وما يب إليه حاجة إال ليعلم أهلي أنه ال بأس به أين آلكل : قال 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو حممد بن إسحاق أنبأ معاذ ثنا بشر ثنا أبو األحوص عن مساك بن  - ١٩٤٨٣
سأل رجل بن عباس رضي اهللا عنهما فقال آكل الطحال قال نعم قال إن عامتها دم : حرب عن عكرمة قال 

   ٣٣(  ١م الدم املسفوح قال إمنا حر

  باب ما يكره من الشاة إذا ذحبت



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ أخربين يزيد بن اهليثم أن إبراهيم بن أيب الليث  - ١٩٤٨٤) 
كان رسول اهللا صلى اهللا : حدثهم ثنا األشجعي عن سفيان عن األوزاعي عن واصل بن أيب مجيل عن جماهد قال 

سلم يكره من الشاة سبعا الدم واملرار والذكر واألنثيني واحليا والغدة واملثانة قال وكان أعجب الشاة  عليه و
  إليه صلى اهللا عليه و سلم مقدمها هذا منقطع 

بن موسى بن وجيه وهو ضعيف عن واصل بن أيب مجيل عن جماهد عن بن عباس رضي  - ١٩٤٨٥ ورواه عمر 
 عليه و سلم كان يكره أكل سبع من الشاة فذكر احلديث أخربناه أبو سعد أن النيب صلى اهللا: اهللا عنهما 

املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا وقار بن احلسني الرقي ثنا أيوب الوزان ثنا فهر بن بشري ثنا عمر بن موسى 
يمان اخلطايب فيما بلغين عنه الدم حرام باإلمجاع وعا مة املذكورات فذكره موصوال وال يصح وصله قال أبو سل

   ٣٤(  ١معه مكروهة غري حمرمة 

  باب ما حرم على بين إسرائيل مث ورد عليه النسخ بشريعة نبينا حممد صلى

سلم  كل الطعام كان حال لبين إسرائيل إال ما حرم { قال الشافعي رمحه اهللا قال اهللا تبارك وتعاىل ) اهللا عليه و 
  اآلية } إسرائيل على نفسه 

عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد أنبأ إمساعيل الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد أخربنا  - ١٩٤٨٦
الرزاق أنبأ الثوري ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو املثىن ثنا مسدد ثنا حيىي بن 

أن إسرائيل أخذه : اهللا عنهما  سعيد عن سفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضي
عرق النسا فكان يبيت وله زقاء قال فجعل إن شفاه اهللا أن ال يأكل حلما فيه عروق قال فحرمته اليهود فنزلت 

كل الطعام كان حال لبين إسرائيل إال ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة { 
أي إن هذا كان قبل التوراة قال عبد الرزاق قال سفيان زقاء صياحا قال الشافعي  }فاتلوها إن كنتم صادقني 

اآلية قال الشافعي رمحه اهللا } فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم { قال اهللا تبارك وتعاىل 
ومن البقر والغنم  وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر{ وهن يعين واهللا أعلم طيبات كانت أحلت هلم وقال 

قال الشافعي احلوايا ما حوى } حرمنا عليهم شحومهما إال ما محلت ظهورمها أو احلوايا أو ما اختلط بعظم 
  الطعام والشراب يف البطن 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو احلسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد اهللا بن صاحل  - ١٩٤٨٧
طلحة عن بن عباس رضي اهللا عنه عن معاوية بن صا بن أيب  قال هو } كل ذي ظفر { يف قوله : حل عن علي 

وهو املبعر } احلوايا { يعين ما علق بالظهر من الشحم أو } إال ما محلت ظهورمها { البعري والنعامة ويف قوله 
د مضى يف احلديث الثابت واحلوايا وق} كل ذي ظفر { ومبعناه رواه بن أيب جنيح عن جماهد من قوله يف تفسري 

سلم أنه قال لعن اهللا اليهود حرمت عليهم  بن اخلطاب رضي اهللا عنه وغريه عن النيب صلى اهللا عليه و  عن عمر 
الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أمثاهنا قال الشافعي رمحه اهللا فلم يزل ما حرم اهللا عز و جل على بين إسرائيل 

سلم ففرض  اليهود خاصة وغريهم عامة حمرما من حني حرمه حىت بعث اهللا عز و جل حممدا صلى اهللا عليه و 



اإلميان به وأعلم خلقه أن دينه اإلسالم الذي نسخ به كل دين قبله فقال إن الدين عند اهللا اإلسالم وأنزل يف 
حىت { بقتاهلم وأمر } قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم اآلية { أهل الكتاب من املشركني 

الذين يتبعون الرسول النيب األمي الذي جيدونه مكتوبا عندهم يف { إن مل يسلموا وأنزل فيهم } يعطوا اجلزية 
التوراة واإلجنيل يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث ويضع عنهم 

ي رمحه اهللا فقيل واهللا أعلم أوزارهم وما منعوا مبا أحدثوا قبل قال الشافع} إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم 
  ما شرع من دين حممد صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو زكريا أنبأ أبو احلسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد اهللا بن صاحل عن معاوية بن  - ١٩٤٨٨
هو ما كان اهللا أخذ عليهم من امليثاق فيما : صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

خلق يعقل منذ بعث اهللا عز و جل حممدا صلى  حرم عليهم أن يضع ذلك عنهم قال الشافعي رمحه اهللا فلم يبق 
سلم من جن وال إنس بلغته دعوته إال قامت عليه حجة اهللا باتباع دينه ولزم كل امرئ منهم حترمي ما  اهللا عليه و 

  لسان نبيه وإحالل ما أحل على لسان حممد صلى اهللا عليه و سلم حرم اهللا على 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف ثنا حممد بن نصر املروزي ثنا  - ١٩٤٨٩
بكر بن إسحاق بن إبراهيم أنبأ أبو معاوية ح قال وأخربين أبو عمرو بن أيب جعفر أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو 

أتى النيب صلى اهللا عليه و : أيب شيبة ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر رضي اهللا عنه قال 
سلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول اهللا أرأيت إذا صليت املكتوبة وحرمت احلرام وأحللت احلالل أأدخل 

  الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة اجلنة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم نعم رواه مسلم يف 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ بكر بن حممد الصرييف ثنا عبد الصمد بن الفضل ثنا مكي بن  - ١٩٤٩٠
إبراهيم ثنا عبيد اهللا بن أيب محيد عن أيب املليح عن معقل بن يسار رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

قرآن أحلوا حالله وحرموا حرامه واقتدوا به وال تكفروا بشيء منه وما تشابه عليكم اعملوا بال: عليه و سلم 
منه فردوه إىل اهللا وإىل أويل العلم من بعدي كما خيربوكم وآمنوا بالتوراة واإلجنيل والزبور وما أويت النبيون من 

ل آية نور يوم القيامة وإين رهبم وليسعكم القرآن وما فيه من البيان فإنه شافع مشفع وماحل مصدق أال ولك
أعطيت سورة البقرة من الذكر األول وأعطيت طه وطواسني واحلواميم من ألواح موسى وأعطيت فاحتة 

الكتاب من حتت العرش عبيد اهللا بن أيب محيد تكلموا فيه قال الشافعي وأحل اهللا عز و جل طعام أهل الكتاب 
منها شيئا فال جيوز أن حتل ذبيحة كتايب ويف الذبيحة حرام على فكان ذلك عند أهل التفسري ذبائحهم مل يستثن 

سلم    كل مسلم مما كان حرم على أهل الكتاب قبل حممد صلى اهللا عليه و 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي رمحه اهللا أنبأ أبو األحرز حممد بن عمر بن مجيل الطوسي  - ١٩٤٩١
ملروزي احلريب ثنا سعدويه ثنا سليمان هو بن املغرية عن محيد بن هالل عن ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق ا
ال أعطي أحدا : عبد اهللا بن مغفل رضي اهللا عنه قال  ملا كان يوم خيرب ديل جراب من شحم فاحتضنته فقلت 

  منه شيئا فالتفت فإذا النيب صلى اهللا عليه و سلم يتبسم 



أبو أمحد بن عدي أخربين الفضل بن حباب ثنا أبو الوليد نا شعبة عن  وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ - ١٩٤٩٢
ديل جراب من شحم يوم خيرب فالتزمته فقلت هذا يل ال أعطي أحدا : محيد بن هالل عن عبد اهللا بن مغفل قال 

ما  شيئا فالتفت فإذا النيب صلى اهللا عليه و سلم يتبسم فاستحييت منه أخرجاه يف الصحيح كما مضى ويف هذا
   ٣٥(  ١دل على أنه أباح الشحم من ذبيحة أهل الكتاب ويف ذلك ما دل على صحة قول الشافعي رمحه اهللا 

  باب ما حرم املشركون على أنفسهم

قال الشافعي رمحه اهللا حرم املشركون على أنفسهم من أمواهلم أشياء أبان اهللا عز و جل أهنا ليست حراما ) 
لسائبة والوصيلة واحلام كانوا ينزلوهنا يف اإلبل والغنم كالعتق فيحرمون ألباهنا بتحرميهم وذلك مثل البحرية وا

  وحلومها وملكها وساق الكالم فيه كما هو منقول يف املبسوط 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو سعيد بن أيب  - ١٩٤٩٣
اس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ أيب وشعيب قاال أنبأ الليث عمرو قالوا ثنا أبو العب

بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و  عن بن اهلاد عن بن شهاب عن 
ب قال سعيد السائبة رأيت عمرو بن عامر اخلزاعي جير قصبه يف النار كان أول من سيب السوائ: سلم يقول 

اليت تسيب فال حيمل عليها شيء والبحرية اليت مينع درها للطواغيت فال حيلبها أحد والوصيلة الناقة البكر تبكر 
يف أول نتاج اإلبل بأنثى مث تثين بعد بأنثى فكانوا يسيبوهنا للطواغيت يدعوهنا الوصيلة إن وصلت إحدامها 

ر من اإلبل فإذا قضى ضرابه جدعوه للطواغيت فأعفوه من احلمل فلم باألخرى واحلام فحل اإلبل يضرب العش
حيملوا عليه شيئا فسموه احلام أخرجاه يف الصحيح من حديث صاحل بن كيسان وغريه عن بن شهاب قال 

  البخاري ورواه بن اهلاد 

أبو علي إمساعيل  حدثنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد إمالء وقراءة أنبأ - ١٩٤٩٤
بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن أيب إسحاق عن أيب األحوص اجلشمي عن أبيه 

رآين النيب صلى اهللا عليه و سلم وعلي أطمار فقال هل لك من مال قال قلت نعم قال من أي املال قال : قال 
قال فلتر نعمة اهللا وكرامته عليك مث قال النيب صلى اهللا عليه و  قلت قد آتاين اهللا عز و جل من الشاء واإلبل

سلم هل تنتج إبلك وافية آذاهنا قال وهل تنتج إال كذلك ومل يكن أسلم يومئذ قال فلعلك تأخذ موساك فتقطع 
 أذن بعضها فتقول هذه حبري وتشق أذن أخرى فتقول هذه صرم قال نعم قال فال تفعل فإن كل ما آتاك اهللا حل
وأن موسى اهللا أحد وساعد اهللا أشد قال يا حممد أرأيت إن مررت برجل فلم يقرين ومل يضيفين مث مر بعد ذلك 

  أقريه أم أجزيه قال بل أقره 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو احلسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد اهللا بن صاحل  - ١٩٤٩٥
بن طلحة عن بن عباس رضي اهللا عنهما  عن معاوية بن صاحل عن علي  يف قوله تعاىل وجعلوا هللا مما ذرأ من : أيب 

احلرث واألنعام نصيبا فقالوا هذا هللا بزعمهم وهذا لشركائنا قال جعلوا هللا من مثراهتم وماهلم نصيبا وللشيطان 
علوا للشيطان يف واألوثان نصيبا فإن سقط من مثر ما جعلوا هللا يف نصيب الشيطان تركوه وإن سقط مما ج



نصيب اهللا التقطوه وحفظوه وردوه إىل نصيب الشيطان وهكذا يف سقي املاء قال وأما ما جعلوا للشيطان من 
قال الشافعي رمحه } ما جعل اهللا من حبرية وال سائبة وال وصيلة وال حام { األنعام فهو يف قول اهللا عز و جل 

فرد } شهدون أن اهللا حرم هذا فإن شهدوا فال تشهد معهم اهللا ويقال نزل فيهم قل هلم شهداءكم الذين ي
(  ١عليهم ما أخرجوا وأعلمهم أنه مل حيرم عليهم ما حرموا بتحرميهم وذكر سائر اآليات اليت وردت يف ذلك 

٣٦   

  باب استعمال أواين املشركني واألكل من طعامهم

شيباين ثنا حممد بن إسحاق وعبد اهللا بن حممد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن يعقوب ال - ١٩٤٩٦) 
قاال ثنا هناد بن السري ثنا عبد اهللا بن املبارك أنبأ حيوة بن شريح قال مسعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول 

أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أخربين أبو إدريس عائذ اهللا قال مسعت أبا ثعلبة اخلشين رضي اهللا عنه يقول 
يا رسول اهللا إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل يف آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكليب  سلم فقلت

املعلم وبكليب الذي ليس مبعلم أخربين ما الذي حيل لنا من ذلك قال أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم أهل كتاب 
مث كلوا وأما ما ذكرت إنك  تأكلون يف آنيتهم فإن وجدمت غري آنيتهم فال تأكلوا فيها وإن مل جتدوا فاغسلوها

بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم اهللا مث كل وما اصطدت بكلبك املعلم فاذكر اسم اهللا مث كل وما 
اصطدت بكلبك الذي ليس مبعلم فأدركت ذكاته فكل رواه مسلم يف الصحيح عن هناد بن السري وأخرجه 

  البخاري من وجه آخر عن بن املبارك 

أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أبو بكر حممد بن أخربنا  - ١٩٤٩٧
إمساعيل ثنا عبد الرمحن بن إبراهيم الدمشقي ولقبه دحيم ثنا حممد بن شعيب ثنا عبد الرمحن بن يزيد بن جابر 

هللا صلى اهللا عليه و سلم أتيت رسول ا: عن عمري بن هانئ أنه أخربه عن أيب ثعلبة اخلشين رضي اهللا عنه قال 
فقلت أي رسول اهللا أين أرمي بقوسي فمنه ما أدرك ذكاته ومنه ما ال أدرك فماذا حيل يل وما حيرم علي إنا يف 

أرض أهل الكتاب وهم يأكلون يف آنيتهم اخلنزير ويشربون فيها اخلمر فنأكل فيها ونشرب قال كل ما رد 
عن آنية أهل الكتاب غىن فال تأكل وإن مل جتد عنها غىن عليك قوسك وذكرت اسم اهللا فكل وإن وجدت 

فارحضوها باملاء رحضا شديدا مث كلوا فيها ويف هذا داللة على أن األمر بالغسل إمنا وقع عند العلم بنجاستها 
  واهللا أعلم 

على أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن شيبة ثنا عبد األ - ١٩٤٩٨
ا نغزو مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : وإمساعيل عن برد بن سنان عن عطاء عن جابر رضي اهللا عنه قال  كن

  سلم فنصيب من آنية املشركني وأسقيتهم فنستمتع هبا وال نعيب ذلك عليهم 

قطان ثنا حممد وحدثنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو سهل أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن زياد ال - ١٩٤٩٩
كنا نغزو فنأكل : بن غالب ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن برد عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال 

يف أوعية املشركني ونشرب يف أسقيتهم قال الشافعي يف رواية حرملة أهدت للنيب صلى اهللا عليه و سلم يهودية 



سلم ما زالت األكلة شاة حمنوذة مستها يف ذراعها فأكل منها هو ي عين وغريه وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  اليت أكلت من الشاة تعادين حىت كان هذا أوان قطعت أهبري 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حيىي بن حبيب بن عريب ثنا خالد بن  - ١٩٥٠٠
أن امرأة يهودية أتت رسول اهللا صلى اهللا : مالك رضي اهللا عنه احلارث ثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن 

عليه و سلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء هبا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسأهلا عن ذلك فقالت 
أردت ألقتلك قال ما كان اهللا ليسلطك على ذلك أو قال علي قال فقالوا أال نقتلها قال ال قال فما زلت 

يف هلوات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حبيب ورواه البخاري  أعرفها
  عن احلجيب عن خالد وروينا فيه حديث جابر وغريه يف كتاب اجلراح 

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر حممد بن أمحد بن حيىي األشقر ثنا يوسف بن موسى  - ١٩٥٠١
نا أمحد بن صاحل ثنا عنبسة ثنا يونس عن بن شهاب قال قال عروة كانت عائشة رضي اهللا عنها املروروذي ث

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يف مرضه الذي تويف فيه يا عائشة أين أجد أمل الطعام الذي : تقول 
   ٣٧(  ١قال وقال يونس أكلت خبيرب فهذا أوان انقطاع أهبري من ذلك السم أخرجه البخاري يف الصحيح ف

  باب ما جاء يف أكل الطني

 ( (  
  قد روي يف حترميه أحاديث ال يصح شيء منها 

وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن بن حممد بن إبراهيم احلرضي النيسابوري أنا أبو علي  - ١٩٥٠٢
بن عبد الرمحن الدمشقي أبو أيوب ثنا  حامد بن حممد بن عبد اهللا اهلروي الرفاء ثنا عثمان بن سعيد ثنا سليمان

عبد اهللا بن مروان زعم أنه ثقة دمشقي عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا 
سلم قال  من اهنمك يف أكل الطني فقد أعان على نفسه عبد اهللا بن مروان هذا جمهول وروي : صلى اهللا عليه و 
  معناه بإسناد آخر جمهول 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا احلسني بن أيب معشر ثنا املسيب بن واضح  - ١٩٥٠٣
ثنا بقية عن عبد امللك بن مهران عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال النيب 

سلم  ه قال أبو أمحد وهذا ال أعلم يرويه عن سهيل من أكل الطني فكأمنا أعان على قتل نفس: صلى اهللا عليه و 
بن أيب صاحل غري عبد امللك هذا وهو جمهول قال الشيخ وهذا لو صح مل يدل على التحرمي وإمنا دل على 

حىت يضر ببدنه ممنوع واهللا أعلم    كراهية اإلكثار منه واإلكثار منه ومن غريه 

حممد بن عبد اهللا اجلراحي مبرو ثنا حيىي بن ساسويه ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو بكر - ١٩٥٠٤
عبد الكرمي السكري ثنا وهب بن زمعة أنا سفيان بن عبد امللك قال وذكر لعبد اهللا يعين بن املبارك حديث أن 



أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاله حلملته على الرأس والعني : أكل الطني حرام فأنكره وقال لو علمت 
  سمع والطاعة وال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أصبغ  - ١٩٥٠٥
مسعته وسئل عن بيع املدر الذي يأكل الناس فقال ما يعجبين : بن الفرج ثنا عبد اهللا بن وهب عن مالك قال 

يسألونك ماذا أحل هلم قل أحل لكم { اهللا عز و جل ذلك أن يبيع ما يضر الناس يف دينهم ودنياهم قال 
قال مالك وأرى لصاحب السوق أن مينعهم عن بيع ذلك وينهى عنه وقال مالك وهو أيضا من باب } الطيبات 

   ٣٨(  ١السفه 

ا ذكر حترميه مما يؤكل أو يشرب   باب ما مل يذكر حترميه وال كان يف معىن م

ران العدل ببغداد أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا بشر بن موسى أبو أخربنا أبو احلسني بن بش - ١٩٥٠٦) 
إن اهللا عز و : علي ثنا احلميدي عن سفيان ثنا سليمان عن أيب عثمان عن سلمان رضي اهللا عنه أراه رفعه قال 
  جل أحل حالال وحرم حراما فما أحل فهو حالل وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو 

نا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن علي ثنا أبو معمر وأخرب - ١٩٥٠٧
ثنا سيف بن هارون وكان من خيار خلق اهللا من أعبد الناس وكان سفيان الثوري يعظمه وكان فوق أخيه ثنا 

نا رسول اهللا صلى اهللا عليه سأل: سليمان التيمي عن أيب عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي اهللا عنه قال 
و سلم عن السمن واجلنب والفراء فقال احلالل ما أحل اهللا يف كتابه واحلرام ما حرم اهللا يف كتابه وما سكت عنه 

فهو عفو وروينا ذلك فيما مضى من وجه آخر عن سلمان مرفوعا وروي يف ذلك عن بن عباس وأيب الدرداء 
  رضي اهللا عنهم 

عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر حممد بن علي الشيباين ثنا أمحد بن حازم الغفاري ثنا أبو أخربنا أبو  - ١٩٥٠٨
ما أحل اهللا يف كتابه : نعيم ثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه رفع احلديث قال 

بلوا من اهللا عافي ته فإن اهللا مل يكن نسيا مث تال هذه فهو حالل وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية فاق
  اآلية وما كان ربك نسيا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن  - ١٩٥٠٩
هللا إن ا: عبد اجلبار ثنا حفص بن غياث عن داود هو بن أيب هند عن مكحول عن أيب ثعلبة رضي اهللا عنه قال 

فرض فرائض فال تضيعوها وحد حدودا فال تعتدوها وهنى عن أشياء فال تنتهكوها وسكت عن أشياء رخصة 
  لكم ليس بنسيان فال تبحثوا عنها هذا موقوف 



وأنبأنيه شيخنا أبو عبد اهللا احلافظ يف املستدرك فيما مل يقرأ عليه إجازة حدثين علي بن عيسى ثنا  - ١٩٥١٠
ثنا القعنيب ثنا علي بن مسهر عن داود بن أيب هند عن مكحول عن أيب ثعلبة اخلشين  حممد بن عمرو احلرشي

   ٧٨(  ١مبعناه : رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكره 

  كتاب السبق والرمي

 ) (١  )١   

  باب التحريض على الرمي

أهل دينه وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط قال الشافعي رمحه اهللا قال اهللا جل ثناؤه فيما ندب به ) 
  اخليل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم فزعم أهل العلم بالتفسري أن القوة هي الرمي 

أخربنا أبو القاسم طلحة بن علي بن الصقر ببغداد ثنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي حدثين  - ١٩٥١١
أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر أنبأ أبو يعلى قاال  أبو بكر حممد بن خالد اآلجري ح وأخربنا

ثنا هارون بن معروف ثنا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن أيب علي مثامة بن شفي أنه مسع عقبة بن عامر 
تطعتم من وأعدوا هلم ما اس: رضي اهللا عنه يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو على املنرب يقول 

  قوة أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي رواه مسلم يف الصحيح عن هارون بن معروف 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد  - ١٩٥١٢
اهلمداين أنه مسع عقبة بن عامر اجلهين رضي اهللا عنه  احلكم أنبأ بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن أيب علي

ستفتح لكم أرضون ويكفيكم اهللا املؤنة فال يعجز أحدكم : قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  أن يلهو بأسهمه رواه مسلم يف الصحيح عن هارون بن معروف عن بن وهب 

ن أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان حدثين حيىي هو أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدا - ١٩٥١٣
بن بكري حدثين الليث حدثين احلارث بن يعقوب عن عبد الرمحن بن مشاسة أن فقيم اللخمي قال لعقبة بن عامر 

ختتلف بني هذين الغرضني وأنت كبري يشق عليك ذلك فقال عقبة لوال كالم مسعته من رسول اهللا صلى اهللا : 
لم مل أعانه قال احلارث فقال بن مشاسة وما ذاك قال إنه من علم الرمي مث إنه تركه فليس منا أو قد عليه و س

ا ذاك  عصى رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رمح عن الليث إال أنه قال قال احلارث فقلت البن مشاسة وم
  قال إنه قال من علم الرمي الذي تركه فليس منا أو قد عصى 

: اه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا حممد بن رمح أنبأ الليث أخربن - ١٩٥١٤
  فذكره 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد البريويت  - ١٩٥١٥
كنت رجال : الم األسود عن خالد بن زيد قال ثنا حممد بن شعيب ثنا عبد الرمحن بن يزيد بن جابر ثنا أبو س

راميا أرامي عقبة بن عامر فمر يب ذات يوم فقال يا خالد أخرج بنا نرمي فأبطأت عليه فقال يا خالد تعال 
سلم قال  أحدثك ما حدثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو أقول لك كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ليه و سلم إن اهللا عز و جل يدخل بالسهم الواحد ثالثة نفر اجلنة صانعه الذي احتسب رسول اهللا صلى اهللا ع
يف صنعته اخلري ومنبله والرامي ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إيل من أن تركبوا وليس من اللهو إال ثالثة 

عمة كفرها وكذلك تأديب الرجل فرسه ومالعبته زوجته ورميه بنبله عن قوسه ومن علم الرمي مث تركه فهي ن
  رواه بن املبارك والوليد بن مسلم والوليد بن مزيد عن بن جابر 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  - ١٩٥١٦
عقبة بن عامر الطيالسي ثنا هشام عن حيىي هو بن أيب كثري عن أيب سالم عن عبد اهللا بن يزيد األزرق عن 

إن اهللا عز و جل ليدخل الثالثة بالسهم : اجلهين رضي اهللا عنه قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  الواحد اجلنة صانعه حيتسب بصنعته اخلري والرامي به واملمد به 

سلم وهبذا اإلسناد عن عقبة بن عامر اجلهين رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا علي - ١٩٥١٧ ارموا : ه و 
واركبوا وأن ترموا أحب إيل من أن تركبوا وكل شيء يلهو به الرجل باطل إال رمي الرجل بقوسه أو تأديبه 

فرسه أو مالعبته امرأته فإهنن من احلق ومن ترك الرمي بعد ما علمه فقد كفر الذي علمه كذا يف كتايب بن يزيد 
  وقال غريه عبد اهللا بن زيد 

علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا خلف بن عمرو العكربي ثنا عبد اهللا أخربنا  - ١٩٥١٨
طلحة حدثين عبد الرمحن بن سامل بن عبد الرمحن بن عومي بن ساعدة عن أبيه عن  بن الزبري احلميدي ثنا حممد بن 

سلم رجال معه قوس فارسية فقال ا: جده قال  طرحها مث أشار إىل القوس أبصر رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
العربية فقال هبذه ورماح القنا ميكن اهللا لكم هبا يف البالد وينصركم على عدوكم تفرد به حممد بن طلحة وفيه 

  انقطاع عبد الرمحن بن عومي ليست له صحبة وقيل يف هذا اإلسناد كما 

ال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ قا - ١٩٥١٩
إبراهيم بن سليمان ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي ثنا حممد بن طلحة ثنا عبد الرمحن بن سامل بن عتبة بن عومي بن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأى قوسا فارسيا فقال ملعون ملعون من محلها : ساعدة عن أبيه عن جده 
ر إىل القوس العربية وبرماح القنا ميكن اهللا لكم يف البالد وينصركم على عدوكم قال البخاري عليكم هبذه وأشا

  عتبة بن عومي مل يصح حديثه 

حدثنا أبو بكر بن فورك رمحه اهللا أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ١٩٥٢٠
عممين رسول اهللا : احلرباين عن علي رضي اهللا عنه قال  األشعث بن سعيد ثنا عبد اهللا بن بسر عن أيب راشد

سلم يوم غدير خم بعمامة سدهلا خلفي مث قال إن اهللا أمدين يوم بدر وحنني مبالئكة يعتمون  صلى اهللا عليه و 



هذه العمة وقال إن العمامة حاجزة بني الكفر واإلميان ورأى رجال يرمي بقوس فارسية فقال ارم هبا مث نظر إىل 
س عربية فقال عليكم هبذه وأمثاهلا ورماح القنا فإن هبذه ميكن اهللا لكم يف البالد ويؤيدكم يف النصر أشعث قو

هو أبو الربيع السمان وليس بالقوي وخالفه إمساعيل بن عياش فرواه عن عبد اهللا بن بسر هذا عن عبد الرمحن 
ا وعبد اهللا بن بسر هذا ليس  بن عدي البهراين عن أخيه عبد األعلى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم منقطع

  بالقوي قاله أبو داود السجستاين وغريه 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ عبد اهللا بن أمحد بن سعيد البزاز ثنا أبو عبد اهللا البوشنجي قال قال  - ١٩٥٢١
هنا إذا انقطع وترها مل ينتفع إمنا هنى عن القوس الفارسية أل: أبو عبد الرمحن بن عائشة قال أهل العلم باحلديث 

هبا صاحبها وأن القوس العربية إذا انقطع وترها كانت له عصا يدب هبا قال وكانت معهم رماح خشب فكانوا 
إذا طعنوا هبا أخذها املطعون فكسرها فأمرهم برماح القنا لكي إذا طعن الرجل فأخذه املطعون انثىن ومل ينكسر 

  وكانت حتمل من البحرين 

بن حممويه العسكري ثنا  - ١٩٥٢٢ أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد 
أتانا : جعفر بن حممد القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة عن عاصم األحول عن أيب عثمان النهدي قال 

د فاتزروا وانتعلوا وارتدوا وألقوا كتاب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وحنن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أما بع
اخلفاف والسراويالت وعليكم بلباس أبيكم إمساعيل وإياكم والتنعم وزي العجم وعليكم بالشمس فإهنا محام 
العرب ومتعددوا واخشوشنوا واخلولقوا واقطعوا الركب وانزوا على اخليل نزوا وارموا األغراض وامشوا ما 

  بينها وذكر باقي احلديث 

كتب إىل أيب عبيدة رضي اهللا : وروينا يف كتاب الفرائض عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه  - ١٩٥٢٣
عنه أن علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمي قال وكانوا خيتلفون بني األغراض فجاء سهم غرب فأصاب 

ثنا حممد بن ربح البزاز ثنا أبو غالما فقتل وذكر باقي احلديث أخربناه علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد 
نعيم ثنا سفيان عن عبد الرمحن بن احلارث بن عياش بن أيب ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن 

  أيب أمامة بن سهل بن حنيف قال كتب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل أيب عبيدة فذكره 

ينا أنبأ أبو القاسم عبد العزيز بن جعفر بن حممد أخربنا أبو الفضل بن أيب سعد اهلروي قدم عل - ١٩٥٢٤
سليمان الباغندي ثنا عبد اهللا بن معبد احلراين ثنا بن هليعة عن أيب الزبري  احلريري ببغداد أنا حممد بن حممد بن 

سلم قال  وجبت حمبيت على من سعى بني : عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و 
  بقوسي ال بقوس كسرى الغرضني 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا جعفر بن حممد بن فرقد الفريايب ثنا  - ١٩٥٢٥
عبد العزيز بن حيىي أبو األصبغ ثنا حممد يعين بن سلمة اجلزري عن أيب عبد الرحيم عن عبد الوهاب يعين بن 

بن عبد اهللا وجابر بن عمري األنصاريني رضي اهللا عنهما يرمتيان فمل  خبت عن عطاء بن أيب رباح قال رأيت جابر
كل شيء ليس من : أحدمها فجلس فقال له صاحبه أجلست أما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 



ه ذكر اهللا فهو سهو وهلو إال أربع مشي الرجل بني الغرضني وتأديبه فرسه وتعلمه السباحة ومالعبته أهله تابع
  إسحاق بن إبراهيم احلنظلي عن حممد بن سلمة اجلزري 

حدثنا أبو القاسم عبد الرمحن بن حممد بن السراج إمالء أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس  - ١٩٥٢٦
الطرائفي أنبأ عثمان بن سعيد ثنا يزيد بن عبد ربه ثنا بقية عن عيسى بن إبراهيم عن الزهري عن أيب سليمان 

يا رسول اهللا أللولد علينا حق كحقنا عليهم قال نعم حق الولد على : رافع عن أيب رافع قال قلت  موىل أيب
الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي وأن يورثه طيبا هذا حديث ضعيف عيسى بن إبراهيم اهلامشي هذا من 

باط اخليل عدة يف سبيل اهللا عز و باب ارت ٢شيوخ بقية منكر احلديث ضعفه حيىي بن معني والبخاري وغريمها 
أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا  -  ١٩٥٢٧جل 

سفيان قال مسع شبيب بن غرقدة عروة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو قال مسعت رسول اهللا 
سلم يقول  ود يف نواصي اخليل إىل يوم القيامة قال سفيان وزاد فيه جمالد عن اخلري معق: صلى اهللا عليه و 

  الشعيب عن عروة البارقي األجر واملغنم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن شيبان ثنا سفيان بن عيينة  - ١٩٥٢٨
ن عروة البارقي قال قال النيب صلى اهللا عليه و عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي وعن جمالد عن الشعيب ع

ثله أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث سفيان عن شبيب كما مضى : سلم فذكر    م

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا القعنيب  - ١٩٥٢٩
عن أيب صاحل السمان عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  فيما قرأ على مالك عن زيد بن أسلم

اخليل ثالثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي هو له أجر فرجل ربطها يف سبيل اهللا : قال 
فأطال هلا يف مرج أو روضة فما أصابت يف طيلها ذلك من املرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أهنا قطعت 

يلها فاستنت شرفا أو شرفني كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو أهنا مرت بنهر فشربت منه ومل يرد أن ط
يسقيها كان ذلك حسنات له ورجل ربطها تغنيا وتعففا وسترا مث مل ينس حق اهللا يف رقاهبا وال ظهورها فهي 

ر وسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه لذلك ستر ورجل ربطها فخرا ورئاء ونواء ألهل اإلسالم فهي على ذلك وز
ا أنزل علي فيها شيء إال هذه اآلية اجلامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن  و سلم عن احلمر فقال م
  يعمل مثقال ذرة شرا يره رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب وأخرجه مسلم من وجه آخر عن زيد بن أسلم 

احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ  أخربنا أبو عبد اهللا - ١٩٥٣٠
  : بن وهب ثنا طلحة بن أيب سعيد أن سعيدا املقربي حدثه عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

املوجه ثنا عبدان أنبأ وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد احلسن بن حممد بن حليم ثنا أبو  - ١٩٥٣١
عبد اهللا أنبأ طلحة بن أيب سعيد قال مسعت سعيدا املقربي حيدث أنه مسع أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى 

سلم  من احتبس فرسا يف سبيل اهللا إميانا باهللا وتصديقا مبوعوده كان شبعه وريه وبوله وروثه : اهللا عليه و 



اية بن وهب إميانا باهللا وتصديق موعود اهللا رواه البخاري يف الصحيح عن حسنات يف ميزانه يوم القيامة ويف رو
   ٣علي بن حفص عن عبد اهللا بن املبارك 

  باب ال سبق إال يف خف أو حافر أو نصل

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا بن أيب ذئب أنا  - ١٩٥٣٢
  ال سبق إال يف خف أو حافر أو نصل : افع عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نافع بن أيب ن

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ح وأنبأ أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب  - ١٩٥٣٣
احلسن بن علي بن عفان ثنا زيد بن احلباب ثنا طاهر البغدادي هبا أنبأ علي بن حممد بن الزبري القرشي قاال ثنا 

ال سبق إال يف : بن أيب ذئب ثنا نافع بن أيب نافع قال مسعت أبا هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  خف أو نصل أو حافر 

أنبأ  وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان - ١٩٥٣٤
الشافعي أنبأ بن أيب فديك عن بن أيب ذئب عن نافع بن أيب نافع عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  ال سبق إال يف نصل أو حافر أو خف : سلم قال 

قال وأخربنا بن أيب فديك عن بن أيب ذئب عن عباد بن أيب صاحل عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا  - ١٩٥٣٥
ال سبق إال يف حافر أو خف قال البخاري يف التاريخ قال يل عبد الرمحن بن شيبة أخربين بن : م قال عليه و سل

  أيب الفديك فذكر حديث عباد بن أيب صاحل وقال إال يف نصل أو حافر أو خف 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن هشام بن أيب  - ١٩٥٣٦
الدميك ثنا إبراهيم بن زياد سبالن ثنا عباد بن عباد املهليب عن حممد بن عمرو عن أيب احلكم موىل الليثيني عن 

ال سبق إال يف خف أو حافر قال حممد بن عمرو يقولون : أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  يب عبد اهللا موىل اجلندعيني عن أيب هريرة حنوه أو نصل تابعه يزيد بن هارون عن حممد بن عمرو ويذكر عن أ

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قالوا ثنا أبو العباس  - ١٩٥٣٧
حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر 

بن إبراهيم الفارسي قاال أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا إبراهيم بن علي الذهلي ثنا حيىي بن بن قتادة و أبو بكر حممد 
يه و سلم سابق باخليل اليت قد : حيىي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر  أن النيب صلى اهللا عل

الثنية إىل مسجد بين زريق وكان بن عمر أضمرت من احلفيا إىل ثنية الوداع وسابق باخليل اليت مل تضمر من 
فيمن سابق هبا لفظ حديث حيىي رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن 

  حيىي بن حيىي 



أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو الفضل عبدوس بن احلسني بن منصور النيسابوري ثنا أبو حامت  - ١٩٥٣٨
ازي ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري حدثين محيد الطويل عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه حممد بن إدريس الر

سلم ناقة تسمى العضباء ال تسبق فجاء أعرايب على قعود له فسبقها : قال  كانت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و 
إن حقا على اهللا أن ال فشق ذلك على املسلمني فلما رأى ما يف وجوههم قال يا رسول اهللا سبقت العضباء قال 

  يرفع شيئا من الدنيا إال وضعه أخرجه البخاري يف الصحيح من أوجه عن محيد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ح وحدثنا  - ١٩٥٣٩
باب اجلمحي قاال ثنا مسدد ثنا حيىي بن أبو سعد الزاهد أنبأ أبو احلسن علي بن بندار الصويف أنبأ الفضل بن ح

سلم : سعيد عن يزيد بن أيب عبيد ثنا سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه قال  خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق فقال ارموا يا بين إمساعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بين فالن ألحد 

م قال ما لكم ارموا قالوا وكيف نرمي وأنت مع بين فالن قال ارموا وأنا معكم كلكم الفريقني فأمسكوا أيديه
  رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو العباس حممد بن إسحاق الصبغي ثنا احلسن بن علي بن زياد ثنا  - ١٩٥٤٠
بن حرملة عن حممد بن إياس بن سلمة بن بن أيب أويس حدثين أخي عن سليمان بن بالل عن عبد ال رمحن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر على ناس من أسلم يتناضلون قال حسن : األكوع عن أبيه عن جده 
هلذا اللهو مرتني ارموا فإنه كان لكم أب يرمي ارموا وأنا مع بن األدرع قال فأمسك القوم أيديهم فقال ما لكم 

سلم ارموا وأنا فقالوا ال واهللا ال  نرمي وأنت معه يا رسول اهللا إذا ينضلنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  معكم مجيعا قال فقال رموا عامة يومهم مث تفرقوا على السواء ما نضل بعضهم بعضا 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور  - ١٩٥٤١
بينا احلبشة : رمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال ال

يلعبون عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبراهبم دخل عمر فأهوى إىل احلصباء فحصبهم هبا فقال له رسول 
دعهم يا عمر رواه مسلم يف الصحيح عن بن رافع وعبد بن محيد عن عبد  اهللا صلى اهللا عليه و سلم  حممد 

   ٤الرزاق وأخرجه البخاري من وجه آخر عن معمر 

  باب ما جاء يف املسابقة بالعدو

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ  - ١٩٥٤٢
قال غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا : إياس بن سلمة عن أبيه  أبو عامر العقدي ثنا عكرمة بن عمار اليمامي عن

سلم وراءه على العضباء فأقبلت إىل املدينة  عليه و سلم فذكر احلديث قال فأردفين رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
فبينما حنن نسوق وكان رجل من األنصار ال يسبق شدا فجعل يقول أال من مسابق إىل املدينة هل من مسابق 

ل يقول ذلك مرارا فلما مسعت كالمه قلت له أما تكرم كرميا وال هتاب شريفا قال ال إال أن يكون رسول فجع
اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قلت يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي ائذن يل فألسابق الرجل قال إن شئت قال 



يه فقلت سبقتك واهللا قال إن أظن فطفرت مث عدوت شرفا أو شرفني مث أين ترفعت حني حلقته فاصطكه بني كتف
  قال فسبقته إىل املدينة رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ١٩٥٤٣
شام بن عروة عن أيب سلمة بن عبد ثنا حممد بن إسحاق ثنا معاوية بن عمرو عن أيب إسحاق الفزاري عن ه

سلم يف سفر وهي جارية فقال : الرمحن قال أخربتين عائشة رضي اهللا عنها أهنا  كانت مع النيب صلى اهللا عليه و 
ألصحابه تقدموا فتقدموا مث قال تعال أسابقك فسابقته فسبقته على رجلي فلما كان بعد خرجت أيضا معه يف 

قال تعال أسابقك ونسيت الذي كان وقد محلت اللحم فقلت وكيف أسابقك يا سفر فقال ألصحابه تقدموا مث 
  رسول اهللا وأنا على هذه احلال فقال لتفعلن فسابقته فسبقين فقال هذه بتلك السبقة 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو صاحل األنطاكي حمبوب بن  - ١٩٥٤٤
أهنا : اق الفزاري عن هشام بن عروة عن أبيه وعن أيب سلمة عن عائشة رضي اهللا عنها موسى أنبأ أبو إسح

كانت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فسابقته فسبقته على رجلي فلما محلت اللحم سابقته فسبقين 
سلمة عن عائشة رضي اهللا ع نها ورواه فقال هذه بتلك السبقة ورواه أبو أسامة عن هشام عن رجل عن أيب 

   ٥جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها 

  باب ما جاء يف املصارعة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن حممد بن حممد بن احلسن أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا  - ١٩٥٤٥
أبيه عن مسرة بن جندب رضي اهللا  إبراهيم بن عبد اهللا اهلروي ثنا هشيم ثنا عبد احلميد بن جعفر األنصاري عن

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعرض غلمان األنصار يف كل عام فيلحق من أدرك منهم قال : عنه قال 
وعرضت عاما فأحلق غالما وردين فقلت يا رسول اهللا لقد أحلقته ورددتين ولو صارعته لصرعته قال فصارعه 

  فصارعته فصرعته فأحلقين 

واه أبو داود يف املراسيل عن موسى بن إمساعيل عن محاد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ور - ١٩٥٤٦
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان بالبطحاء فأتى عليه يزيد بن ركانة أو ركانة بن يزيد : سعيد بن جبري 

مي فصارعه فصرعه فأخذ ومعه أغنز له فقال له يا حممد هل لك أن تصارعين فقال ما تسبقين قال شاة من غن
شاة قال ركانة هل لك يف العود قال ما تسبقين قال أخرى ذكر ذلك مرارا فقال يا حممد واهللا ما وضع أحد 

جنيب إىل األرض وما أنت الذي تصرعين يعين فأسلم ورد عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غنمه أخربناه 
ا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره وهو مرسل جيد وقد روي أبو بكر بن حممد أنبأ أبو احلسني الفسوي ثن

   ٦بإسناد آخر موصوال إال أنه ضعيف واهللا أعلم 

  باب ما جاء يف اللعب باحلمام



أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضيب ثنا  - ١٩٥٤٧
رأى رسول اهللا : عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  أبو الوليد ثنا محاد بن سلمة

سلم رجال يتبع محامة فقال شيطان يتبع شيطانة خالفه شريك فيما روي عنه فقال عن حممد بن  صلى اهللا عليه و 
عن حصني  عمرو عن أيب سلمة عن عائشة رضي اهللا عنها وحديث محاد أصح واهللا أعلم وروى عمر بن محزة

   ٧بن مصعب قال كره أبو هريرة رضي اهللا عنه التراهن باحلمامتني 

  باب ما جاء يف الوايل يسبق بني اخليل من غاية إىل غاية

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حممد بن عبد اهللا ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن  - ١٩٥٤٨
ة أخربنا أبو الفضل حممد بن عبد اهللا بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة قاال ثنا أمحد حيىي ح وأخربنا أبو نصر بن قتاد

سلم سابق بني اخليل : بن يونس ثنا الليث عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
مدها من الثنية إىل مسجد بين يرسلها من احلفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بني اخليل اليت مل تضمر وكان أ

زريق وأن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما كان سابق هبا لفظ حديث بن قتادة وحديث أيب عبد اهللا يف اليت مل 
  تضمر مل يذكر ما قبله 

: وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ الفريايب ثنا قتيبة ثنا الليث بن سعد فذكره  - ١٩٥٤٩
  بإسناده مثله بتمامه رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن يونس خمتصرا ورواه مسلم عن قتيبة 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد الطرباين ثنا حفص بن عمر ثنا قبيصة ثنا سفيان  - ١٩٥٥٠
ا ضمر من اخليل أجرى النيب صلى اهللا: عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال   عليه و سلم م

من احلفياء إىل ثنية الوداع وأجرى ما مل يضمر من الثنية إىل مسجد بين زريق رواه البخاري يف الصحيح عن 
  قبيصة بن عقبة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو صادق حممد بن أيب الفوارس قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ١٩٥٥١
أن : علي بن عفان العامري ثنا أبو أسامة عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما ثنا احلسن بن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضمر اخليل وأرسلها من احلفياء وما كان منها غري مضمر أرسله من ثنية كذا 
  ة إىل مسجد بين زريق رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن أيب أسام

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق إمالء أنبأ أبو مسلم ثنا سليمان بن حرب ح قال  - ١٩٥٥٢
: وأنبأ حممد بن أيوب أنبأ سليمان العتكي قاال ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما 

غاية املضمرات من احلفيا إىل ثنية الوداع وما مل  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سبق بني اخليل فجعل
يضمر من الثنية إىل مسجد بين زريق قال بن عمر رضي اهللا عنهما جئت سابقا فطفف يب الفرس املسجد لفظ 

  حديث بن حرب رواه مسلم يف الصحيح عن سليمان العتكي 
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  سنن البيهقي الكربى: كتاب 
بيهقي : املؤلف  احلسني بن علي بن موسى أبو بكر ال بن   أمحد 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو أمحد هو احلافظ أنبأ أبو عروبة ثنا املسيب بن واضح ثنا  - ١٩٥٥٣
سبق رسول اهللا صلى اهللا : أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال 

عليه و سلم بني اخليل اليت أضمرت فأرسلها من احلفياء وكان أمدها ثنية الوداع فقلت ملوسى وكم بني ذلك 
قال ستة أميال أو سبعة وسبق بني اخليل اليت مل تضمر فأرسلها من ثنية الوداع وكان أمدها مسجد بين زريق 

وكان بن عمر رضي اهللا عنهما ممن سابق فيها رواه البخاري يف قلت وكم بني ذلك قال ميل أو حنوه قال 
الصحيح عن عبد اهللا بن حممد عن معاوية بن عمرو عن أيب إسحاق وأخرجه مسلم من حديث بن جريج عن 

  موسى بن عقبة وأخرجه أيضا من حديث إمساعيل بن أمية وأسامة بن زيد عن نافع 

أ أبو الطيب حممد بن علي العبد الصاحل ثنا سهل بن عمار العتكي ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنب - ١٩٥٥٤
أن اخليل كانت جتري من ستة أميال : محاد بن سليمان عن العمري عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما 

يمان هذا جمهول     ٨فتسبق فأعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم السابق محاد بن سل

  سيهما وخيرج كل واحد منهما سبقا ويدخالن بينهماباب الرجلني يستبقان بفر

  حملال على أنه إن سبقهما احمللل كان ما أخرجاه له وإن سبق أحدمها احمللل أحرز ماله وأخذ مال صاحبه 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضيب ثنا مسدد ثنا  - ١٩٥٥٥
بن حسني ح وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق حصني بن منري عن س فيان 

ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا حممد بن أيب بكر ثنا يزيد بن هارون أنبأ سفيان بن حسني عن الزهري عن 
خل فرسا بني فرسني من أد: سعيد بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  وقد أمن أن يسبق فهو قمار ومن أدخل فرسا بني فرسني وهو ال يأمن أن يسبق فليس بقمار 

وأخربنا أبو سعد أمحد بن حممد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ أنبأ القاسم بن الليث الرسعين  - ١٩٥٥٦
د بن مسلم ثنا سعيد بن بشري عن الزهري عن سعيد وعمر بن سنان وبن دحيم قالوا ثنا هشام بن عمار ثنا الولي

من أدخل فرسا بني فرسني : بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
وهو ال خياف أن يسبق فهو قمار ومن أدخل فرسا بني فرسني وهو خياف أن يسبق فليس بقمار تفرد به سفيان 

  شري عن الزهري وقد أخرجهما أبو داود يف كتاب السنن بن حسني وسعيد بن ب

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد  - ١٩٥٥٧
ليس برهان : بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكري ثنا مالك عن حيىي بن سعيد أنه مسع سعيد بن املسيب يقول 

  أس إذا أدخل فيها حملل فإن سبق أخذ السبق وإن سبق مل يكن عليه شيء اخليل ب



أخربنا أبو احلسن الرفاء أنبأ عثمان بن حممد بن بشر ثنا إمساعيل القاضي ثنا بن أيب أويس ثنا بن  - ١٩٥٥٨
اخليل جائز إذا  كانوا يقولون الرهان يف: أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إىل قوهلم من أهل املدينة 

   ٩أدخل فيها حملل إن سبق أخذ وإن سبق مل يغرم شيئا وينبغي أن يكون احمللل شبيها باخليل يف النجاء واجلودة 

ال جيوز ا جيوز منه وما    باب ما جاء يف الرهان على اخليل وم

ل القاضي ثنا حجاج أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعي - ١٩٥٥٩
بن منهال ثنا سعيد بن زيد عن الزبري بن اخلريت عن أيب لبيد قال أرسل احلكم بن أيوب اخليل يوما قلنا لو أتينا 

سلم قال نعم لقد راهن : أنس بن مالك فأتيناه فسألناه  أكنتم تراهنون على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
فرس له يقال هلا سبحة جاءت سابقة فهش لذلك وأعجبه ومبعناه رواه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على 

بن مسلم عن سعيد بن زيد    يزيد بن هارون وعفان 

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب ثنا  - ١٩٥٦٠
أصبحت يف احلجر بعد ما : موسى بن عبيد قال  محاد بن زيد أو سعيد بن زيد عن واصل موىل أيب عيينة حدثين

صلينا الغداة فلما أسفرنا إذا فينا عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما فجعل يستقرئنا رجال رجال يقول أين صليت 
يا فالن قال يقول ههنا حىت أتى علي فقال أين صليت يا بن عبيد فقلت ههنا قال بخ بخ ما نعلم صالة أفضل 

ة الصبح مجاعة يوم اجلمعة فسألوه فقالوا يا أبا عبد الرمحن أكنتم تراهنون على عهد رسول اهللا عند اهللا من صال
يمان  سلم قال نعم لقد راهن على فرس له يقال هلا سبحة فجاءت سابقة قال إمساعيل كان سل صلى اهللا عليه و 

سعيد بن زيد قال الشيخ ورواه  بن حرب حدثنا هبذا احلديث عن محاد بن زيد مث قال بعد ذلك محاد بن زيد أو
أمحد بن سعيد الدارمي عن سليمان بن حرب عن محاد بن زيد من غري شك ورواه أسد بن موسى عن محاد بن 

زيد قال الشيخ وهذا إن صح فإمنا أرادا إذا سبق أحد الفارسني صاحبه فيكون السبق منه دون صاحبه واهللا 
  أعلم 

ل القطان أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا حممد بن املثىن أخربنا أبو احلسني بن الفض - ١٩٥٦١
من يراهنين قال : وبن بشار قاال ثنا غندر ثنا شعبة عن مساك قال مسعت عياض األشعري قال قال أبو عبيدة 

  فقال شاب أنا إن مل تغضب قال فسبقه قال فرأيت عقيصيت أيب عبيدة تنقزان وهو خلفه على فرس عريب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد أنبأ األسود بن عامر  - ١٩٥٦٢
شاذان ثنا شريك عن الركني عن القاسم بن حسان عن بن مسعود رضي اهللا عنه رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و 

نسان فأما فرس الرمحن فالذي يرتبط يف سبيل اخليل ثالثة فرس للرمحن وفرس للشيطان وفرس لإل: سلم قال 
اهللا روثه وبوله يف ميزانه وأما فرس الشيطان فالذي يراهن عليه وأما فرس اإلنسان فالذي يرتبطها يلتمس بطنها 

خمافة الفقر وهذا إن ثبت فإمنا أراد به واهللا أعلم أن خيرجا سبقني من عندمها ومل يدخال بينهما حملال فيكون 
   ١٠جيوز واهللا أعلم  قمارا فال



  باب ال جلب وال جنب يف الرهان

حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  - ١٩٥٦٣
الطيالسي ثنا محاد بن سلمة عن محيد ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حيىي بن 

ا عبد الوهاب بن عبد اجمليد ثنا عنبسة مجيعا عن احلسن عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه عن النيب خلف ثن
سلم قال  ال جلب وال جنب يف الرهان هذا لفظ حديث عنبسة ويف رواية محيد ال جنب وال : صلى اهللا عليه و 

  جلب وال شغار يف اإلسالم 

بن بكر ثنا أبو داود ثنا بن املثىن ثنا عبد األعلى عن سعيد وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد  - ١٩٥٦٤
  اجللب واجلنب يف الرهان : عن قتادة قال 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكري  - ١٩٥٦٥
س يف السباق فيحرك وراءه الشيء يستحث سئل مالك ما تفسري ذلك فقال أما اجللب فإن يتخلف الفر: قال 

به فيسبق فهذا اجللب وأما اجلنب فإنه جينب مع الفرس الذي يسابق به فرس آخر حىت إذا وىن حتول راكبه 
  على الفرس اجملنوب فأخذ السبق 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا احلسن بن علي بن شبيب  - ١٩٥٦٦
قال مسعت حممد بن صدران السلمي يقول ثنا عبد اهللا بن ميمون املرائي ثنا عوف عن احلسن أو خالس عن 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لعلي رضي اهللا عنه يا علي قد جعلت : علي رضي اهللا عنه شك بن ميمون 
فقال يا سراقة أين قد جعلت إليك  إليك هذه السبقة بني الناس فخرج علي رضي اهللا عنه فدعا سراقة بن مالك

ما جعل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف عنقي من هذه السبقة يف عنقك فإذا أتيت امليطار قال أبو عبد الرمحن 
وامليطار مرسلها من الغاية فصف اخليل مث ناد هل مصل للجام أو حامل لغالم أو طارح جلل فإذا مل جيبك أحد 

ثالثة يسعد اهللا بسبقه من شاء من خلقه وكان علي رضي اهللا عنه يقعد عند منتهى فكرب ثالثا مث خلها عند ال
الغاية وخيط خطا يقيم رجلني متقابلني عند طرف اخلط طرفه بني إهبام أرجلهما ومتر اخليل بني الرجلني ويقول 

ن شككتما فاجعلوا هلما إذا خرج أحد الفرسني على صاحبه بطرف أذنيه أو أذن أو عذار فاجعلوا السبقة له فإ
سبقهما نصفني فإذا قرنتم الشيئني فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الشيئني وال جلب وال جنب وال شغار يف 

   ١١اإلسالم هذا إسناد ضعيف 

  باب النهي عن التحريش بني البهائم

اهللا احلضرمي  أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو احلسن حممد بن احلسن السراج ثنا حممد بن عبد - ١٩٥٦٧
مطني ثنا حممد بن العالء ثنا حيىي بن آدم عن قطبة يعين بن عبد العزيز عن األعمش عن أيب حيىي عن جماهد عن 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن التحريش بني البهائم رواه أبو داود : بن عباس رضي اهللا عنهما قال 
عن شريك عن األعمش ورواه زياد بن عبد اهللا البكائي عن  يف كتاب السنن عن حممد بن العالء وكذلك روي



األعمش عن املنهال بن عمرو عن جماهد عن بن عباس ورواه منصور بن أيب األسود عن األعمش عن سعيد بن 
سليم عن جماهد عن بن  سلم ورواه ليث بن أيب  بن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و  جبري عن 

  لى اهللا عليه و سلم عمر عن النيب ص

واحملفوظ ما أخربنا أبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي بالكوفة أنا أبو جعفر حممد بن علي بن  - ١٩٥٦٨
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن : دحيم ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنبأ وكيع عن األعمش عن جماهد قال 

  راهية انزاء احلمر على اخليل باب ك ١٢التحريش بني البهائم وهذا مرسل 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد  - ١٩٥٦٩
بن أيب  الزعفراين ثنا شبابة بن سوار ثنا ليث عن يزيد هو بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن بن زرير عن علي 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم بغلة فركبها فقال علي رضي اهللا عنه لو  أهديت لرسول: طالب رضي اهللا عنه قال 
محلنا احلمر على اخليل فكان لنا مثل هذه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا يفعل ذلك الذين ال يعلمون 

ن الليث رواه أبو داود يف كتاب السنن عن قتيبة عن الليث بن سعد هكذا وكذلك رواه حيىي بن بكري وغريه ع
وكذلك رواه علي بن املديين عن أيب الوليد هشام بن عبد امللك عن الليث وكذلك رواه بن هليعة عن يزيد بن 

  أيب حبيب ورواه شعيب بن أيوب الصريفيين عن أيب الوليد كما 

بن شوذب الواسطي هبا ثنا شعيب بن - ١٩٥٧٠  أخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو حممد عبد اهللا بن عمر 
أيوب ثنا أبو الوليد هشام بن عبد امللك ثنا الليث عن يزيد بن أيب حبيب عن عبد العزيز بن أيب الصعبة عن أيب 

أهديت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بغلة : أفلح اهلمداين عن عبد اهللا بن زرير عن علي رضي اهللا عنه قال 
ا حىت تأيت مبثل هذه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و فأعجبتنا فقلت يا رسول اهللا أال ننزي احلمر على خيلن

  سلم إمنا يفعل ذلك الذين ال يعلمون وكذلك رواه حممد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن أيب حبيب 

أخربناه أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو احلسن علي بن الفضل بن حممد بن عقيل اخلزاعي أنبأ أبو  - ١٩٥٧١
عبد اهللا املديين ثنا عبد األعلى ثنا حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن عبد  شعيب احلراين ثنا علي بن

ملا : العزيز بن أيب الصعبة عن أيب أفلح اهلمداين عن عبد اهللا بن زرير عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال 
يا رسول اهللا لو أنزينا احلمر  أهدى صاحب أيلة أو فروة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بغلته البيضاء قلت

على اخليل العراب جلاءنا مثل هذه فقال إمنا يفعل ذلك الذين ال يعلمون وقد روي ذلك من وجه آخر عن علي 
  رضي اهللا عنه 

أخربنا عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا  - ١٩٥٧٢
ثنا شريك عن عثمان بن أيب زرعة ح وحدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا حممد بن الصباح 

بن املغرية وهو بن أيب زرعة عن سامل بن أيب اجلعد عن علي  يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شريك عن عثمان 
ر على الفرس قال إمنا يعمل أننزي احلما: بن علقمة عن علي رضي اهللا عنه قال قيل للنيب صلى اهللا عليه و سلم 

ذلك الذين ال يعلمون هذا لفظ حديث أيب داود ويف رواية بن الصباح قال أهدي للنيب صلى اهللا عليه و سلم 



بغلة أو بغل فقلت يا رسول اهللا ما هذا قال بغل أو بغلة ينزى احلمار على الفرس فيخرج هذا من بينهما فقلت 
  ل ذلك الذين ال يعلمون ننزي فالنا على فالنة قال إمنا يفع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن علي امليموين ثنا حممد بن  - ١٩٥٧٣
كثري العبدي ثنا سفيان عن أيب جهضم موسى بن سامل عن عبيد اهللا من ولد العباس عن بن عباس رضي اهللا 

ليه و سلم بإسباغ الوضوء وهنانا وال أقول هناكم أن نأكل الصدقة وال أمرنا رسول اهللا صلى اهللا ع: عنهما قال 
ننزي محارا على فرس كذا قاله الثوري يف هذا اإلسناد عبيد اهللا وكذلك قاله محاد بن سلمة فيما روى عنه 
اعيل الطيالسي وإمنا هو عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عباس وكذلك رواه محاد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد وإمس

  بن علية عن أيب جهضم وحديث سفيان وهم قاله البخاري وغريه 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد الوارث عن موسى  - ١٩٥٧٤
ل بن دخلت على بن عباس رضي اهللا عنهما يف شباب من بين هاشم فقا: بن سامل ثنا عبد اهللا بن عبيد اهللا قال 

عباس يف حديث ذكره عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما اختصنا دون الناس بشيء إال بثالث خصال 
   ١٣أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن ال نأكل الصدقة وأن ال ننزي احلمار على الفرس 

  باب كراهية خصاء البهائم

ا العباس بن حممد بن حامت الدوري ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أبو العباس حممد بن يعقوب ثن - ١٩٥٧٥
: عبيد اهللا بن موسى أنبأ بن أيب ذئب عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن صرب الروح وخصاء البهائم قال العباس مل يروه خلق إال عبيد اهللا وهو 
  شيخ كذا رواه العباس يستغرب عنه قال ال

بن علي بن دحيم الشيباين ثنا أمحد  - ١٩٥٧٦ وقد أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو جعفر حممد 
فذكر إسناده إال أنه قال عن صرب الروح واخصاء البهائم صرب شديد قال : بن حازم ثنا عبيد اهللا بن موسى 

س على ما هني عنه من صرب الروح وهو من قول الزهري فقد رواه الشيخ قوله واخصاء البهائم صرب شديد قيا
  غري عبيد اهللا عن بن أيب ذئب مرسال وجعل الكالم يف اإلخصاء من قول الزهري 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو البختري ثنا حممد بن أمحد بن أيب العوام  - ١٩٥٧٧
: أيب ذئب قال سألت الزهري عن اإلخصاء فقال حدثين عبيد اهللا بن عبد اهللا قال  ثنا أبو عامر العقدي ثنا بن

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن صرب الروح قال الزهري واإلخصاء صرب شديد وكذلك رواه يونس 
 ما ومعمر عن الزهري مرسال وذكر معمر عن الزهري اخلصاء كما ذكره بن أيب ذئب واحملفوظ يف هذا اخلرب

رواه العقدي عن بن أيب ذئب ملتابعة معمر ويونس واهللا أعلم وروي يف ذلك من وجه آخر عن بن عباس رضي 
  اهللا عنهما بإسناد فيه ضعف 



أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا مقدام بن داود ثنا  - ١٩٥٧٨
عن عطاء عن بن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  النضر بن عبد اجلبار ثنا بن هليعة

  ال إخصاء يف اإلسالم وال بنيان كنيسة : قال 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا  - ١٩٥٧٩
كان يكره إخصاء البهائم : بن عمر رضي اهللا عنهما أنه  عبد اهللا بن منري عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن

  ويقول ال تقطعوا نامية خلق اهللا عز و جل هذا هو الصحيح موقوف وقد روي مرفوعا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ وأبو بكر القاضي وأبو صادق بن أيب  - ١٩٥٨٠
د بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أمحد بن عمر الصحاف ثنا جبارة بن املغلس ثنا الفوارس قالوا ثنا أبو العباس حمم

سلم : عيسى بن يونس عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
عبيد اهللا ورواه  عن إخصاء اإلبل والبقر والغنم واخليل وقال إمنا النماء يف احلبل وكذلك رواه حيىي بن ميان عن

غري جبارة عن عيسى بن يونس عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم 
بن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب  ورواه جبارة أيضا عن عيسى بن يونس عن عبد اهللا بن نافع عن أبيه عن 

سلم وكذلك رواه غري جبارة عن عيسى ب ن يونس وهذا املنت هبذا اإلسناد أشبه فعبد اهللا بن صلى اهللا عليه و 
نافع فيه ضعف يليق به رفع املوقوفات واهللا أعلم وروي عن موسى بن يسار عن نافع عن بن عمر مرفوعا 

بن عمر أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا  والصحيح موقوف ورواه عاصم بن عبيد اهللا عن سامل بن عبد اهللا عن 
البهائم ويقول وهل النماء إال يف الذكور وروي عن إبراهيم بن املهاجر قال كتب  عنه كان ينهى عن إخصاء

عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل سعد رضي اهللا عنه أن ال ختصني فرسا وال جتري فرسا بني املائتني وهذا 
  منقطع وروايات عاصم فيها ضعف واهللا أعلم 

بن أيب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد  - ١٩٥٨١ الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم 
إياس ثنا محاد بن سلمة عن عمار بن أيب عمار عن بن عباس ح قال وحدثنا محاد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة 

  قال يعين إخصاء البهائم } وآلمرهنم فليغرين خلق اهللا { يف قوله : عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

  الفطرة الدين : ال وحدثنا آدم ثنا ورقاء عن بن أيب جنيح عن جماهد قال قال يعين ق - ١٩٥٨٢

قال وقال حدثنا آدم ثنا ورقاء عن مغرية عن إبراهيم قال يعين دين اهللا وروينا عن احلسن وسعيد  - ١٩٥٨٣
بن عبد العزيز أخصي بغال له: بن جبري وقتادة مثل قول إبراهيم وعن بشري قال  يف خالفته وعن  أمرين عمر 

احلسن أنه سئل عن اخلصاء فقال ال بأس به وعن عروة بن الزبري أنه أخصى بغال له وعن بن سريين أنه قال ال 
بأس بإخصاء اخليل لو تركت الفحول ألكل بعضها بعضا وعن عطاء ما خيف عضاضه وسوء خلقه فال بأس به 

ه من السنة املروية أوىل وباهللا التوفيق وحيتمل جواز ومتابعة قول بن عمر وبن عباس رضي اهللا عنهما مع ما في
ذلك إذا اتصل به غرض صحيح كما حكينا عن التابعني وروينا يف كتاب الضحايا تضحية النيب صلى اهللا عليه 

   ١٤و سلم بكبشني موجوءين وذلك ملا فيه من تطييب اللحم 



  باب ما جاء يف تسمية البهائم والدواب

بد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عبد اهللا أخربنا أبو ع - ١٩٥٨٤
كانت ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن بكر السهمي ثنا محيد عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال 

ني فلما رأى ما يف تسمى العضباء وكانت ال تسبق فجاء أعرايب على قعود له فسبقها فشق ذلك على املسلم
وجوههم قالوا يا رسول اهللا سبقت العضباء فقال إن حقا على اهللا أن ال يرفع شيئا من الدنيا إال وضعه أخرجه 
البخاري يف الصحيح من أوجه عن محيد وقد مضى يف كتاب احلج عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه يف قصة 

  ء حىت أتى املوقف فجعل بطن ناقته القصواء إىل الصخرات حج النيب صلى اهللا عليه و سلم مث ركب القصوا

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عباس بن حممد ثنا سعيد اجلرمي ح  - ١٩٥٨٥
وأخربنا أبو عمرو البسطامي أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا عمران بن موسى ثنا إبراهيم بن املنذر قاال ثنا معن بن 

كان للنيب صلى اهللا عليه و سلم فرس يف : يسى ثنا أيب بن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده قال ع
حائطنا يقال له اللحيف لفظ حديث إبراهيم ويف رواية اجلرمي اللخيف باخلاء رواه البخاري يف الصحيح عن 

  علي بن عبد اهللا عن معن باحلاء مث قال وقال بعضهم اللخيف باخلاء 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عباس بن حممد ثنا سعيد اجلرمي ثنا  - ١٩٥٨٦
كان للنيب صلى اهللا عليه و سلم : معن حدثين أيب بن عباس عن أخيه مصدق بن عباس عن أبيه هكذا قال أنه 

  عندهم فرس يقال هلا الضرب وآخر يقال له اللزاز 

و عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا وأخربنا أب - ١٩٥٨٧
: حممد بن إسحاق الصغاين أنبأ علي بن حبر ثنا عبد املهيمن بن عباس بن سهل عن أبيه عن سهل بن سعد أنه 

سلم يعلفهن وأمساؤهن ا   للزاز واللحيف والظرب كان عند سعد بن أيب سهل ثالثة أفراس للنيب صلى اهللا عليه و 

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن حممويه العسكري ثنا جعفر بن  - ١٩٥٨٨
كان فزع باملدينة : حممد القالنسي ثنا آدم ثنا شعبة عن قتادة قال مسعت أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول 

سا من أيب طلحة يقال له املندوب فركبه فلما رجع قال ما رأينا من فاستعار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فر
  شيء وإن وجدناه لبحرا رواه البخاري يف الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجهني آخرين عن شعبة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حسني بن حممد بن زياد ثنا أبو بكر  - ١٩٥٨٩
كنت : يب شيبة ثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال بن أ

ردف النيب صلى اهللا عليه و سلم على محار يقال له عفري وذكر احلديث رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر 
  وأخرجه البخاري من وجه آخر عن أيب األحوص 



حلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا عبد أخربنا أبو عبد اهللا ا - ١٩٥٩٠
احلميد بن صاحل ثنا حبان بن علي عن إدريس األودي عن احلكم عن حيىي بن اجلزار عن علي رضي اهللا عنه قال 

له عفري وسيفه كان فرس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقال له املرجتز وبغلته يقال هلا دلدل ومحاره يقال : 
  يقال له ذو الفقار ودرعه ذات الفضول وناقته القصواء 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف ثنا حممد بن يوسف قال ذكر سفيان  - ١٩٥٩١
ء ومحاره كانت ناقة النيب صلى اهللا عليه و سلم تسمى العضباء وبغلته الشهبا: عن جعفر بن حممد عن أبيه قال 

ا ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  يعفور وجاريته خضرة وقد مضى يف حديث عمرو بن احلارث أنه قال م
   ٧٩إال بغلته البيضاء وسالحه وأرضا جعلها صدقة 

  كتاب األميان

 حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن - ١٩٥٩٢باب احللف باهللا عز و جل أو باسم من أمساء اهللا عز و جل  ١( 
بن فورك رمحه اهللا أنبأ عبد اهللا بن جعفر األصبهاين ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ح وأنبأ أبو عمرو 
سليمان املروزي ثنا خلف بن هشام قاال  حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ حممد بن حيىي بن 

أتيت رسول اهللا صلى اهللا : عن أيب موسى رضي اهللا عنه قال  ثنا محاد بن زيد عن غيالن بن جرير عن أيب بردة
ا عندي ما أمحلكم عليه قال فلبثنا ما شاء  عليه و سلم يف رهط من األشعريني نستحمله قال واهللا ما أمحلكم وم

أتينا رسول اهللا مث أيت بإبل فأمر لنا بثالث ذود غر الذرى فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا لبعض ال يبارك اهللا لنا 
ا أنا محلتكم ولكن اهللا عز  ا فأتوه فأخربوه فقال م اهللا صلى اهللا عليه و سلم نستحمله فحلف أن ال حيملنا مث محلن

و جل محلكم أين واهللا إن شاء اهللا ال أحلف على ميني مث أرى خريا منها إال كفرت مييين وأتيت الذي هو خري 
ناه رواه البخاري يف الصحيح عن أيب النعمان وقتيبة ورواه لفظ حديث خلف بن هشام وحديث الطيالسي مبع

  مسلم عن خلف بن هشام وغريه كلهم عن محاد بن زيد 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا عمران بن موسى ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا  - ١٩٥٩٣
خسفت الشمس على عهد رسول اهللا : الت عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها ق

ا أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا رواه  سلم احلديث إىل أن قالت فقال واهللا لو تعلمون م صلى اهللا عليه و 
  البخاري يف الصحيح عن حممد عن عبدة وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام بن عروة 

د بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبد أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حمم - ١٩٥٩٤
الرزاق ثنا معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي اهللا عنه قال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثريا ولضحكتم قليال أخرجه البخاري يف الصحيح من : و سلم 
  آخر عن معمر وجه 



وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر ثنا أمحد ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما  - ١٩٥٩٥
والذي نفس حممد بيده لو أن : حدثنا أبو هريرة رضي اهللا عنه قال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ليال وعندي منه دينار أجد من يتقبله إال شيء أرصده لدين  عندي أحدا ذهبا ألحببت أن ال يأيت علي ثالث
  علي رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق عن عبد الرزاق 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا وكيع ثنا عكرمة  - ١٩٥٩٦
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اهللا عنه قال بن عمار عن عاصم بن مشيخ عن أيب سعيد اخلدري رضي 
  إذا اجتهد يف اليمني قال ال والذي نفس أيب القاسم بيده 

أخربنا أبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي بالكوفة وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي بنيسابور  - ١٩٥٩٧
اهللا أنبأ وكيع عن األعمش عن املعرور بن سويد  قاال أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا إبراهيم بن عبد

انتهيت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو جالس يف ظل الكعبة فلما رآين قال : عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال 
هم األخسرون ورب الكعبة قال فجئت حىت جلست فلم أتقار أن قمت فقلت فداك أيب وأمي يا رسول اهللا من 

ون أمواال إال من قال باملال هكذا وهكذا وهكذا من بني يديه ومن خلفه وعن ميينه وعن هم قال هم األكثر
  مشاله وقليل ما هم رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن وكيع ورواه البخاري 

: عن عمر بن حفص عن أبيه عن األعمش عن املعرور بن سويد عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال  - ١٩٥٩٨
ا شأين أيرى يف شيئا فجلست وهو انته يت إليه وهو يقول يف ظل الكعبة هم األخسرون ورب الكعبة قلت م

ا شاء اهللا فقلت من هم بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا قال األكثرون  يقول فما استطعت أن أسكت وتغشاين م
ر حممد بن صاحل بن هانئ ثنا أمواال إال من قال هكذا وهكذا وهكذا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعف

  السري بن خزمية ثنا عمر بن حفص ثنا أيب ثنا األعمش فذكره 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن علي  - ١٩٥٩٩
يل رسول اهللا صلى اهللا  العطار ثنا أبو أسامة أنبأ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال

إين ألعلم إذا كنت عين راضية وإذا كنت علي غضىب قالت قلت من أين تعلم ذاك يا رسول اهللا : عليه و سلم 
قال إذا كنت عين راضية قلت ال ورب حممد وإذا كنت علي غضىب قلت ال ورب إبراهيم رواه البخاري يف 

  ريب كالمها عن أيب أسامة الصحيح عن عبيد بن إمساعيل ورواه مسلم عن أيب ك

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا حممد  - ١٩٦٠٠
كان للنيب صلى اهللا عليه : بن يوسف ثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن سامل عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال 

باب أمساء اهللا عز و  ٢رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن يوسف  و سلم ميني حيلف هبا ال ومقلب القلوب
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي قاال ثنا أبو  -  ١٩٦٠١جل ثناؤه 

 العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن خالد بن خلي احلمصي ثنا بشر بن شعيب بن أيب محزة عن أبيه عن أيب
إن هللا تسعة وتسعني : الزناد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



امسا مائة إال واحدا من أحصاها دخل اجلنة إنه وتر حيب الوتر رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان عن 
  شعيب بن أيب محزة وأخرجاه من حديث سفيان عن أيب الزناد 

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة البشريي أنبأ علي بن الفضل بن حممد بن  - ١٩٦٠٢
عقيل اخلزاعي أنبأ جعفر بن حممد بن املستفاض الفريايب ثنا صفوان بن صاحل أبو عبد امللك الدمشقي يف سنة 

ن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اثنتني وثالثني ومائتني ثنا الوليد بن مسلم ثنا شعيب بن أيب محزة ع
إن هللا تسعة وتسعني امسا مائة غري واحدة من أحصاها دخل : اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

اجلنة وهو وتر حيب الوتر هو اهللا الذي ال إله إال هو الرمحن الرحيم امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز 
املتكرب اخلالق البارئ املصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط اخلافض الرافع اجلبار 

املعز املذل السميع البصري احلكم العدل اللطيف اخلبري احلليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبري احلفيظ 
لودود اجمليد الباعث الشهيد احلق الوكيل القوي املقيت احلسيب اجلليل الكرمي الرقيب اجمليب الواسع احلكيم ا

املتني الويل احلميد احملصي املبتدئ املعيد احمليي املميت احلي القيوم الواجد املاجد الواحد الصمد القادر املقتدر 
و اجلالل املقدم املؤخر األول اآلخر الظاهر الباطن الوايل املتعايل الرب التواب املنتقم العفو الرءوف مالك امللك ذ

  واإلكرام املقسط اجلامع الغين املغين املانع الضار النافع النور اهلادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن  - ١٩٦٠٣
  هللا أو باسم من أمساء اهللا فحنث فعليه الكفارة قال الشافعي رمحه اهللا من حلف با: سليمان قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأخربين احلسني بن حممد الدارمي أنبأ عبد الرمحن يعين بن حممد  - ١٩٦٠٤
من حلف باسم من أمساء اهللا فحنث فعليه : احلنظلي حدثين الربيع بن سليمان قال مسعت الشافعي يقول 

يه الكفارة ألنه خملوق وذاك غري الكفارة ألن اسم اهللا غري حلف بالكعبة أو بالصفا واملروة فليس عل  خملوق ومن 
أخربنا أبو طاهر حممد بن حممد بن حممش الفقيه  -  ١٩٦٠٥باب كراهية احللف بغري اهللا عز و جل  ٣خملوق 

أن : لزهري عن سامل عن أبيه أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي البزاز ثنا حيىي بن الربيع املكي ثنا سفيان عن ا
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسع عمر رضي اهللا عنه وهو يقول وأيب وأيب فقال إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا 

  بآبائكم قال عمر فواهللا ما حلفت به ذاكرا وال آثرا 

أنبأ الشافعي أنبأ  وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان - ١٩٦٠٦
سلم عمر حيلف بأبيه فقال : سفيان ثنا الزهري أخربين سامل بن عبد اهللا عن أبيه قال  مسع النيب صلى اهللا عليه و 

أال إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم قال عمر رضي اهللا عنه واهللا ما حلفت هبا بعد ذاكرا وال آثرا رواه مسلم 
  شيبة وغريه عن سفيان وأخرجه البخاري فقال وقال بن عيينة فذكره  يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا  - ١٩٦٠٧
ه قال أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن سامل عن بن عمر عن عمر رضي اهللا عن

مسعين النيب صلى اهللا عليه و سلم وأنا أحلف أقول وأيب فقال إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم قال عمر فما : 



حلفت هبا ذاكرا وال آثرا رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد عن عبد الرزاق 
ا بالضد من ذلك ورواه يونس بن يزيد وعقيل واختلف فيه على معمر وبن عيينة فقيل عنهما هكذا وقيل عنهم

  بن خالد والزبيدي عن الزهري عن سامل عن أبيه عن عمر رضي اهللا عنه 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا أبو حيىي جعفر بن  - ١٩٦٠٨
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن هاشم السمسار ثنا عبد اهللا بن مسلمة القعنيب عن مالك ح و

يما قرأ على مالك عن نافع عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا  حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا القعنيب ف
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أدرك عمر بن اخلطاب وهو يسري يف ركب وهو حيلف بأبيه فقال : عنهما 

ى اهللا عليه و سلم أال إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف باهللا أو ليصمت رسول اهللا صل
  رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل البزاز ثنا حيىي بن الربيع املكي ثنا سفيان بن عيينة  - ١٩٦٠٩
أدرك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عمر : عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال عن إمساعيل بن أمية عن نافع 

وهو يف بعض أسفاره وهو يقول وأيب وأيب فقال إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف باهللا 
  أو ليصمت رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر عن سفيان 

افظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن أخربنا أبو عبد اهللا احل - ١٩٦١٠
عبد احلميد احلارثي ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثري حدثين نافع موىل عبد اهللا بن عمر أن بن عمر رضي اهللا 

حيلف بأبيه فلما عنهما حدثهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أدرك عمر رضي اهللا عنه وهو يف ركب وهو 
مهال فإن اهللا قد هناكم أن حتلفوا بآبائكم من حلف فليحلف باهللا أو : مسعه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ليسكت رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب عن أيب أسامة وكذلك رواه الليث بن سعد وأيوب السختياين 
اهللا بن عمر عن نافع فقيل عنه هكذا وقيل عنه عن نافع  والضحاك بن عثمان عن نافع واختلف فيه على عبيد

سلم  بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و    عن بن عمر عن عمر 

أخربناه أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عباس بن  - ١٩٦١١
بن معاوية ثنا عبيد اهللا بن عمر حدثين نافع عن عبد اهللا بن عمر عن  حممد الدوري ثنا أمحد بن يونس ثنا زهري

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أدركه وهو يف ركب وهو حيلف بأبيه : عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
  فقال إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم فليحلف حالف باهللا أو ليسكت 

أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن عبيد اهللا النرسي  أخربنا أبو احلسن علي بن - ١٩٦١٢
ثنا يزيد بن هارون أنبأ هشام بن حسان عن احلسن عن عبد الرمحن بن مسرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 

سلم    هشام ال حتلفوا بآبائكم وال بالطواغيت أخرجه مسلم يف الصحيح من وجه آخر عن : صلى اهللا عليه و 



أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام وأبو جعفر الترمذي قاال ثنا عبيد  - ١٩٦١٣
اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا عوف عن حممد هو بن سريين عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و 

تام وال باألنداد وال حتلفوا إال باهللا وال حتلفوا إال وأنتم ال حتلفوا بآبائكم وال بأمهاتكم زاد مت: سلم قال 
  صادقون رواه أبو داود يف كتاب السنن عن عبيد اهللا بن معاذ بتمامه 

أخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة ثنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم  - ١٩٦١٤
 غرزة الغفاري أنبأ مالك بن إمساعيل ثنا مسعود بن سعد عن احلسن الشيباين ثنا أبو عمرو أمحد بن حازم بن أيب

ال حتلف بالكعبة : بن عبيد اهللا عن سعد بن عبيدة قال مسع بن عمر رضي اهللا عنهما رجال حيلف بالكعبة فقال 
ه سعد فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك وهذا مما مل يسمع

  بن عبيدة من بن عمر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر هو القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب  - ١٩٦١٥
كنت عند عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما : ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة قال 

تيت سعيد بن املسيب قال فجاء الكندي فزعا فقال جاء بن عمر رجل فقمت وتركت رجال عنده من كندة فأ
فقال احلف بالكعبة قال ال ولكن أحلف برب الكعبة فإن عمر كان حيلف بأبيه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  و سلم ال حتلف بأبيك فإنه من حلف بغري اهللا فقد أشرك 

بن احلسن ثنا أبو أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنب - ١٩٦١٦ أ أبو حممد بن حيان ثنا إبراهيم بن حممد 
: عامر موسى بن عامر ثنا الوليد بن مسلم ثنا بن جريج عن عبد اهللا بن أيب مليكة ثنا عبد اهللا بن الزبري قال 

سابقين عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فسبقته فقلت سبقتك والكعبة مث سبقين فقال سبقتك ورب الكعبة فلما 
زل أراد ضريب وقال أحتلف بالكعبة وأما الذي روينا يف كتاب الصالة عن طلحة بن عبيد اهللا يف قصة األعرايب ن

سلم قال أفلح وأبيه إن صدق فيحتمل أن يكون هذا القول منه قبل النهي وحيتمل أن  أن النيب صلى اهللا عليه و 
 يقصد به القسم كلغو اليمني املعفو عنه يكون جرى ذلك منه على عادة الكالم اجلاري على األلسن وهو ال

ا كان خبالفه ومل  وحيتمل أن يكون النهي إمنا وقع عنه إذا كان منه على وجه التوقري له والتعظيم حلقه دون م
يكن ذلك منه على وجه التعظيم بل كان على وجه التوكيد وحيتمل أنه كان صلى اهللا عليه و سلم أضمر فيه 

   ٤ال ال ورب أبيه وغريه ال يضمر بل يذهب فيه مذهب التعظيم ألبيه اسم اهللا تعاىل كأنه ق

حلف بالرباءة من اإلسالم أو مبلة غري   باب من حلف بغري اهللا مث حنث أو 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي  - ١٩٦١٧اإلسالم أو باألمانة 
ل بن جعفر ثنا عبد اهللا بن دينار أنه مسع بن عمر رضي اهللا عنه يقول قال رسول اهللا صلى اهللا بن حيىي أنبأ إمساعي

من كان حالفا فال حيلف إال باهللا وكانت قريش حتلف بآبائها فقال ال حتلفوا بآبائكم رواه مسلم : عليه و سلم 
  تصرا يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عبد اهللا خم



أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد ثنا أبو احلسني عبد الصمد بن علي بن حممد بن مكرم ثنا  - ١٩٦١٨
عبيد بن عبد الواحد ثنا حيىي بن عبد اهللا بن بكري ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب قال أخربين محيد بن عبد 

من حلف منكم فقال :  صلى اهللا عليه و سلم الرمحن بن عوف أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا
يف حلفه بالالت والعزى فليقل ال إله إال اهللا ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق رواه البخاري يف 

  الصحيح عن بن بكري وأخرجاه من أوجه آخر عن بن شهاب 

ثنا أبو داود ثنا هشام عن حيىي أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب  - ١٩٦١٩
سلم قال  بن أيب كثري عن أيب قالبة حدثين ثابت بن الضحاك األنصاري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و 

تله ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ومن حلف :  ال ميلك ولعن املؤمن كق ليس على املؤمن نذر فيما 
ما قال أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث هشام الدستوائي وأخرجاه من وجه مبلة غري اإلسالم كاذبا فهو ك

  آخر عن حيىي بن أيب كثري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا زيد بن  - ١٩٦٢٠
من حلف : اهللا صلى اهللا عليه و سلم  احلباب ثنا حسني بن واقد عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال قال رسول

  أنه بريء من اإلسالم فإن كان صادقا مل يرجع إىل اإلسالم ساملا وإن كان كاذبا فهو كما قال 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف إمالء أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان أنبأ إبراهيم بن  - ١٩٦٢١
ثنا زهري بن معاوية ثنا الوليد بن ثعلبة عن بن بريدة عن أبيه قال قال احلارث البغدادي ثنا حيىي بن أيب بكري 

  من حلف باألمانة فليس منا ومن خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

بن احلسن  - ١٩٦٢٢ ثنا أبو أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا إبراهيم بن حممد 
ليس عليه كفارة يعين من : عامر موسى بن عامر ثنا الوليد بن مسلم قال قال سعيد كان قتادة واحلسن يقوالن 

  حلف باليهودية أو النصرانية مث حنث 

وأما احلديث الذي أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا زيد بن عبد  - ١٩٦٢٣
ح قال وأخربنا بن حيان ثنا إبراهيم العزيز املوصلي ثن سليمان  ا حممد بن أمحد بن عبد امللك احلراين ثنا حممد بن 

بن احلسن وعلي بن سراج قاال ثنا عبد اهللا بن حممد بن عيشون ثنا حممد بن سليمان بن أيب داود  بن حممد 
صلى اهللا عليه و سلم عن  سئل رسول اهللا: حدثين أيب عن الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال 

الرجل يقول هو يهودي أو نصراين أو بريء من اإلسالم يف اليمني حيلف عليه فيحنث قال كفارة ميني فهذا ال 
أصل له من حديث الزهري وال غريه تفرد به سليمان بن أيب داود احلراين وهو منكر احلديث ضعفه األئمة 

   ٥وتركوه 

  يما كان هللا طاعةباب من كره األميان باهللا إال ف



أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حيان ثنا حممد بن  - ١٩٦٢٤
موسى احللواين ثنا سلم بن جنادة ثنا أبو معاوية ثنا بشار بن كدام عن حممد بن زيد عن بن عمر رضي اهللا 

سلم احللف حنث أو ندم كذا رواه بشار بن كدام وهو أخو :  عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  مسعر بن كدام 

وقد أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا حممد بن  - ١٩٦٢٥
عت سليمان بن فارس ثنا حممد بن إمساعيل البخاري قال قال أمحد بن يونس ثنا عاصم بن حممد بن زيد قال مس

   ٦اليمني أمثة أو مندمة قال البخاري وحديث عمر أوىل : أيب يقول قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

  باب من حلف على ميني فرأى خريا منها فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه

حممد بن  أخربنا السيد أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا ثنا أبو حامد أمحد بن - ١٩٦٢٦
احلسن احلافظ أماله علينا حفظا سنة مخس وعشرين وثالمثائة ثنا أبو علي سختويه بن مازيار ثنا يوسف بن 

يعقوب السدوسي ثنا سليمان التيمي عن احلسن عن عبد الرمحن بن مسرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 
سلم  إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها يا عبد الرمحن ال تسأل اإلمارة فإنك : صلى اهللا عليه و 

عن غري مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على ميني فرأيت غريها خريا منها فأت الذي هو خري وكفر عن ميينك 
  أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث سليمان التيمي يف احللف دون األمارة وأخرجاه من أوجه أخر عن احلسن 

 بن الفضل القطان ببغداد ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن عمرويه الصفار أخربنا أبو احلسني - ١٩٦٢٧
ثنا حممد بن إسحاق هو الصغاين ثنا عبد الرمحن بن املبارك أبو بكر ثنا الصعق بن حزن ثنا مطر الوراق عن 

لت إين دخلت على أيب موسى رضي اهللا عنه وهو يأكل حلم دجاج فقال ادن فكل فق: زهدم اجلرمي قال 
حلفت ال آكله قال ادن فكل وسأخربك عن ميينك هذه قال فدنوت فأكلت قال أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ال واهللا ال أمحلكم وما عندي ما أمحلكم عليه قال فما برحنا حىت  و سلم يف ناس من األشعريني نستحمله فقال 

 يسريا حىت قلنا ما صنعنا نسينا رسول اهللا صلى اهللا أتته فرائض غر الذرى فأمر لنا منها حبمالن فما برحنا إال
عليه و سلم ميينه واهللا ال نفلح قال فرجعنا إليه قال ما ردكم قالوا إنك حلفت أال حتملنا فخشينا أن ال يبارك 
لنا وخشينا أن نكون نسيناك ميينك قال أين واهللا ما نسيتها ولكن من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها 

  أت الذي هو خري وليكفر عن ميينه فلي

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حيىي بن منصور القاضي ثنا حممد بن عمر بن العالء ثنا شيبان بن  - ١٩٦٢٨
  فذكره رواه مسلم يف الصحيح عن شيبان : فروخ ثنا الصعق بن حزن 

د بن محدويه بن سهل املروزي ثنا أبو أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود أنبأ أبو نصر حمم - ١٩٦٢٩
داود سليمان بن معبد السنجي ثنا يزيد بن هارون أنبأ سليمان التيمي عن أيب السليل عن زهدم عن أيب موسى 

ا عندي : األشعري رضي اهللا عنه قال  أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نستحمله فقال واهللا ال أمحلكم وم



سلم بثالث ذود فقلت يا رسول اهللا ما أمحلكم عليه قال فلم ا رجعنا أرسل إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
إنك حلفت أن ال حتملنا فحملتنا قال أين مل أمحلكم ولكن اهللا محلكم واهللا ال أحلف على ميني فأرى غريها خريا 

تيمي فلم ينقل فيه منها إال أتيته أخرجه مسلم يف الصحيح من وجه آخر عن سليمان قال الشيخ قصر به ال
  الكفارة 

وقد أخرجناه من حديث أيب قالبة والقاسم بن عاصم عن زهدم اجلرمي عن أيب موسى رضي اهللا  - ١٩٦٣٠
سلم يف هذا احلديث قال  أين واهللا إن شاء اهللا ال أحلف على ميني فأرى غريها : عنه عن النيب صلى اهللا عليه و 

تها أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي خريا منها إال أتيت الذي هو خري وحتلل
بن حيىي ثنا أبو الربيع الزهراين ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن زهدم اجلرمي قال أيوب  بن حممد 

  وحدثنيه القاسم الكليب عن زهدم فذكره 

إين واهللا ال : النيب صلى اهللا عليه و سلم يف هذا احلديث ورواه أبو بردة بن أيب موسى عن أبيه عن  - ١٩٦٣١
أحلف على ميني فأرى غريها خريا منها إال كفرت مييين وأتيت الذي هو خري أخربناه أبو احلسن املقرئ أنبأ 

احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا محاد ثنا غيالن بن جرير عن أيب بردة 
  أبيه فذكره أخرجاه يف الصحيح كما مضى عن 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا عمرو بن زرارة ثنا  - ١٩٦٣٢
اعتم رجل عند : مروان بن معاوية ثنا يزيد بن كيسان اليشكري عن أيب حازم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

و سلم مث رجع إىل أهله فوجد الصبية قد ناموا فأتاه أهله بطعام فحلف أن ال يأكل من أجل النيب صلى اهللا عليه 
صبيته مث بدا له فأكل فأتيا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكرا ذلك له فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

لم يف الصحيح عن زهري بن سلم من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فليأهتا وليكفر عن ميينه رواه مس
  حرب عن مروان 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ علي بن الفضل بن حممد بن عقيل أنبأ أبو شعيب احلراين ثنا علي بن  - ١٩٦٣٣
جاء رجل إىل عدي بن حامت : املديين ثنا جرير بن عبد احلميد عن عبد العزيز بن رفيع عن متيم بن طرفة قال 

خادم فقال له عدي ما عندي إال درعي ومغفري فأنا أكتب لك إىل أهلي تعطها قال فلم  فسأله نفقة أو يف مثن
ال يعطيه شيئا قال فرضي الرجل قال فقال لوال أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا  يرض قال فغضب عدي فحلف 

عن قتيبة عليه و سلم يقول من حلف على ميني فرأى تقاءها فليأت التقوى ما حنثت رواه مسلم يف الصحيح 
  عن جرير 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن عبد  - ١٩٦٣٤
من حلف : العزيز بن رفيع عن متيم الطائي عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

ي هو خري وليترك أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث معاذ على ميني فرأى غريها خريا منها فليأت الذ



العنربي عن شعبة وقال وليترك ميينه ورواه األعمش عن عبد العزيز بن رفيع عن متيم الطائي عن عدي قال قال 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا حلف أحدكم على ميني فرأى خريا منها فليكفرها وليأت الذي هو خري 

بن أخرب - ١٩٦٣٥ نا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن سهل البخاري أنبأ صاحل بن حممد احلافظ ثنا حممد 
بن فضيل : عبد اهللا بن منري ثنا حممد بن فضيل بن غزوان عن األعمش  فذكره رواه مسلم يف الصحيح عن حممد 

حرب عن متيم بن طرفة فذكر وأخرجه من حديث الشيباين عن عبد العزيز مع ذكر الكفارة فيه ورواه مساك بن 
  فيه الكفارة يف إحدى الروايتني عنه ومل يذكرها يف الرواية األخرى ورواه غري متيم عن عدي فذكر فيه الكفارة 

أخربناه أبو بكر بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة أخربين  - ١٩٦٣٦
مرو موىل احلسن بن علي حيدث أن عدي بن حامت رضي اهللا عنه سئل فحلف عمرو بن مرة مسع عبد اهللا بن ع

من حلف على ميني فرأى غريها خريا : أن ال يعطي مث أعطى فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  منها فليأت الذي هو خري وليكفر ميينه 

 القطان ثنا أمحد بن يوسف ثنا عبد الرزاق أنبأ أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني - ١٩٦٣٧
: معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي اهللا عنه قال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

واهللا ألن يلج أحدكم بيمينه يف أهله آمث له عند اهللا من أن يعطي كفارته اليت فرض اهللا رواه البخاري يف 
  إسحاق بن إبراهيم ورواه مسلم عن حممد بن رافع كالمها عن عبد الرزاق  الصحيح عن

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن حنبل ثنا حيىي بن معني  - ١٩٦٣٨
نه قال قال ثنا حيىي بن صاحل ثنا معاوية بن سالم ثنا حيىي بن أيب كثري عن عكرمة عن أيب هريرة رضي اهللا ع

إذا استلج الرجل يف أهله فهو أعظم إمثا ليس تغين الكفارة رواه البخاري يف : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن حيىي بن صاحل 

رمي وأنبأين أبو عبد اهللا احلافظ إجازة أخربين إبراهيم بن إمساعيل القارىء ثنا عثمان بن سعيد الدا - ١٩٦٣٩
  من استلج يف أهله بيمينه فهو أعظم إمثا : ثنا حيىي بن صاحل الوحاظي فذكره بإسناده غري أنه قال 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو احلسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد اهللا بن  - ١٩٦٤٠
وال جتعلوا { يف قوله عز و جل : اهللا عنه صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس رضي 

  يقول ال جتعلين عرضة ليمينك أن ال تصنع اخلري ولكن كفر عن ميينك واصنع اخلري } اهللا عرضة ألميانكم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم  - ١٩٦٤١
قال } وال جتعلوا اهللا عرضة ألميانكم { يف قوله : بن عبادة عن سعيد عن قتادة عن احلسن بن مرزوق ثنا روح 

ال تعتلوا باهللا ال يقول أحدكم أين آليت أن ال أصل رمحا وال أسعى يف صالح وال أتصدق من مايل كفر عن 
   ٧ميينك وائت الذي حلفت عليه وهو قول قتادة 



  مني إذا كان حنثها طاعةباب شبهة من زعم أن ال كفارة يف الي

أخربنا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف الفقيه اإلسفرائيين هبا أنبأ أبو سهل بشر بن أمحد  - ١٩٦٤٢
اإلسفرائيين أنبأ أمحد بن احلسني بن نصر احلذاء ثنا علي بن املديين ثنا يزيد بن زريع ثنا حبيب هو املعلم عن 

وين من األنصار كان بينهما مرياث فسأل أحدمها صاحبه القسمة عمرو بن شعيب عن سعيد بن املسيب أن أخ
فقال ال لئن عدت تسألين القسمة مل أكلمك أبدا وكل مال يل يف رتاج الكعبة فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا 
: عنه إن الكعبة لغنية عن مالك فكفر عن ميينك وكلم أخاك فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

ميني وال نذر فيما يسخط الرب وال يف قطيعة الرحم وال فيما ال ميلك فتوى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  ال
بالكفارة دليل على أن املراد باخلرب ال ميني يؤمر باملقام عليها واحملافظة على الرب فيها إذا كانت يف معصية ال أن 

  ا الكفارة ال جتب باحلنث فيها وهذا هو املراد أيضا مب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن  - ١٩٦٤٣
عبد احلميد احلارثي ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثري حدثين عبد الرمحن بن احلارث عن عمرو بن شعيب عن 

سلم قال أبيه عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا  طلق ما ال ميلك فال : صلى اهللا عليه و  من 
طالق له ومن أعتق ما ال ميلك فال عتاقة له ومن نذر فيما ال ميلك فال نذر له ومن حلف على معصية اهللا فال 

ميني له ومن حلف على قطيعة رحم فال ميني له وقد روي يف هذا احلديث زيادة ختالف الروايات الصحيحة عن 
   عليه و سلم النيب صلى اهللا

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا املنذر بن الوليد اجلارودي ثنا عبد اهللا  - ١٩٦٤٤
بن بكر ثنا عبيد اهللا بن األخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

دم وال يف معصية اهللا وال يف قطيعة رحم ومن حلف على ميني فرأى ال نذر وال ميني فيما ال ميلك بن آ: سلم 
  غريها خريا منها فليدعها وليأت الذي هو خري فإن تركها كفارهتا وروي ذلك من وجه آخر أضعف من هذا 

أخربناه أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا حامد بن شعيب ثنا سريج ثنا  - ١٩٦٤٥
من : حيىي بن عبيد اهللا عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  هشيم عن

  حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فأتى الذي هو خري فهو كفارته 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر قال قال أبو داود األحاديث كلها عن النيب صلى اهللا  - ١٩٦٤٦
بن سعيد عن حيىي علي ال يعبأ به قال أبو داود قلت ألمحد بن حنبل روى حيىي  ه و سلم وليكفر عن ميينه إال ما 

  : بن عبيد اهللا فقال تركه بعد ذلك وكان لذلك أهال قال أمحد بن حنبل أحاديثه مناكري وأبوه ال يعرف 

ا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن املثىن ثنا سامل أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثن - ١٩٦٤٧
نزل علينا أضياف لنا قال وكان أيب : بن نوح عن اجلريري عن أيب عثمان عن عبد الرمحن بن أيب بكر قال 

يتحدث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من الليل قال فانطلق وقال افرغ من أضيافك قال فلما أمسيت 



الوا حىت جييء أبو منزلنا فيطعم معنا قال فقلت إنه رجل حديد وإنكم إن مل تفعلوا جئت بقراهم قال فأبوا فق
خفت أن ميسين منه أذى قال فأبوا فلما جاء مل يبدأ بشيء فقال أفرغتم من أضيافكم قالوا ال واهللا ما فرغنا قال 

أجبت قال فجئت قلت أمل آمر عبد الرمحن قال فتنحيت فقال يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صويت أال 
واهللا ما يل ذنب هؤالء أضيافك فسلهم قد أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حىت جتيء قال فقال ما لكم ال تقبلون 
عنا قراكم فواهللا ال أطعمه الليلة قال فقالوا واهللا ال نطعمه حىت تطعمه قال فقال كالشر منذ الليلة ال تقبلون عنا 

 فمن الشيطان هلموا قراكم فلما أصبح غدا على النيب صلى اهللا عليه و سلم قال قراكم قال مث قال أما األوىل
فقال يا رسول اهللا بروا وحنثت قال فأخربه فقال بل أنت أبرهم وأخريهم قال ومل يبلغين كفارة رواه مسلم يف 

ليل على أن اليمني الصحيح عن حممد بن املثىن وقول أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أما األوىل فمن الشيطان د
على ترك الطعام مكروهة وإمنا مل يأمره النيب صلى اهللا عليه و سلم بالكفارة إن كان مل يأمره هبا لعلمه مبعرفته 

  بوجوهبا وحيتمل أن ذلك كان قبل نزول الكفارة واألول أشبه 

بأ أبو املوجه أنبأ عبدان أنبأ فقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسن بن حممد بن حليم املروزي أن - ١٩٦٤٨
أن أبا بكر رضي اهللا عنه مل حينث يف ميني قط : عبد اهللا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها 

حىت أنزل اهللا كفارة اليمني فقال ال أحلف على ميني فرأيت غريها خريا منها إال أتيت الذي هو خري وكفرت 
  صحيح عن حممد بن مقاتل عن عبد اهللا بن املبارك عن مييين رواه البخاري يف ال

وأخربنا الشيخ أبو الفتح أنبأ أبو احلسن بن فراس ثنا أبو جعفر حممد بن إبراهيم ثنا عبد احلميد بن  - ١٩٦٤٩
من حلف على ملك ميينه أن يضربه : صبيح ثنا سفيان عن سليمان األحول عن أيب معبد عن بن عباس قال 

   ٨الكفارة حسنة فكفارته تركه ومع 

  باب إبرار القسم إذا كان الرب طاعة أو مل يكن احلنث خريا من الرب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر أمحد بن إسحاق أنبأ حممد بن عيسى بن السكن ثنا أبو  - ١٩٦٥٠
ي احلافظ ببغداد ثنا أبو الوليد هشام بن عبد امللك عن شعبة ح وأنبأ أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب اخلوارزم

العباس حممد بن أمحد بن محدان النيسابوري ثنا حممد بن أيوب أنبأ أبو عمر ثنا شعبة عن األشعث بن سليم عن 
أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بسبع وهنانا عن : معاوية بن سويد بن مقرن عن الرباء بن عازب قال 

ذهب وعن آنية الفضة وعن لبس احلرير والديباج واإلستربق وامليثرة سبع هنانا عن خامت الذهب أو حلقة ال
والقسي وأمرنا بسبع أمرنا بعيادة املريض واتباع اجلنائز ورد السالم وتشميت العاطس وإجابة الداعي ونصر 

املظلوم وإبرار القسم لفظ حديث اخلوارزمي وحديث أيب عبد اهللا مبعناه رواه البخاري يف الصحيح عن أيب 
  الوليد وأيب عمر احلوضي 

أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن  - ١٩٦٥١
: ثنا أبو عامر موسى بن عامر ثنا الوليد بن مسلم أخربين حريز عن شرحبيل بن شفعة عن ناسج احلضرمي قال 

رجلني يتحالفان على بيع يقول أحدمها واهللا ال أخفضك واآلخر يقول مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ب



واهللا ال أزيدك مث رأى الشاة قد اشتراها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجب أحدمها يعين اإلمث 
  والكفارة تفرد به حريز بن عثمان بإسناده هذا واهللا أعلم 

د بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعي - ١٩٦٥٢
: امللك بن عبد احلميد امليموين ثنا روح ثنا شعبة عن أيب الفيض قال مسعت عبد اهللا رجال من أهل محص قال 
 رأيت أبا الدرداء رضي اهللا عنه يساوم رجال بغنم فحلف أن ال يبيعها مث قال بعد أبيعها فقال أبو الدرداء أين

   ٩ألكره أن أمحلك على إمث فأىب أن يشتريها 

  باب ما جاء يف اليمني الغموس

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا جعفر  - ١٩٦٥٣
بن شاكر ثنا حممد يعين بن سابق ثنا شيبان عن فراس عن عامر عن عبد اهللا هو بن عم رو رضي اهللا بن حممد 

ا الكبائر قال اإلشراك باهللا قال مث ماذا قال : عنهما قال  جاء أعرايب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال م
ا اليمني الغموس قال الذي يقتطع مال  مث عقوق الوالدين قال مث ماذا قال مث اليمني الغموس قال فقلت لعامر م

  امرئ مسلم بيمينه وهو فيها كاذب 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس احملبويب ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا  - ١٩٦٥٤
بإسناده إال أنه مل يذكر العقوق رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن احلسني عن عبيد اهللا بن : شيبان فذكره 

  موسى 

ب حممد بن أمحد بن احلسني احلريي إمالء ثنا عبد اهللا بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الطي - ١٩٦٥٥
أمحد بن أيب مسرة ثنا املقرئ عن أيب حنيفة عن حيىي بن أيب كثري عن جماهد وعكرمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

ليس شيء أطيع اهللا فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم وليس شيء : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
عقابا من البغي وقطيعة الرحم واليمني الفاجرة تدع الديار بالقع كذا رواه عبد اهللا بن يزيد املقرئ عن  أعجل

أيب حنيفة وخالفه إبراهيم بن طهمان وعلي بن ظبيان والقاسم بن احلكم فرووه عن أيب حنيفة عن ناصح بن 
عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقيل عبد اهللا عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا 

  عن حيىي عن أيب سلمة عن أبيه واحلديث مشهور باإلرسال 

أخربناه أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر  - ١٩٦٥٦
فذكرهن ويف آخرهن واليمني الفاجرة ثالث من كن فيه رأى وباهلن قبل موته : عن حيىي بن أيب كثري يرويه قال 

  تدع الديار بالقع 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه من أصل كتابه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا حممد بن عبد  - ١٩٦٥٧
إن : الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن أيب العالء عن مكحول قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



اخلري ثوابا صلة الرحم وإن أعجل الشر عقوبة البغي واليمني الصرب الفاجرة تدع الديار بالقع قال  أعجل
الشافعي رمحه اهللا من حلف عامدا للكذب فقال واهللا لقد كان كذا وكذا ومل يكن كفر وقد أمث وأساء حيث 

ا احلجة يف أن يكفر وقد عم د الباطل قيل أقرهبا قول النيب صلى عمد احللف باهللا باطال قال الشافعي فإن قال وم
سلم فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه فقد أمره أن يعمد احلنث    اهللا عليه و 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن كامل بن خلف القاضي ببغداد ثنا أبو قالبة ثنا  - ١٩٦٥٨
بن عون عن احلسن بن أيب احلسن عن عبد الرمحن بن مسرة  حممد بن عبد اهللا األنصاري وأشهل بن حامت قاال ثنا

رضي اهللا عنه قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ح وأخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود 
العلوي أنبأ حممد بن عمر بن مجيل األزدي ثنا إبراهيم بن اهليثم البلدي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا هشيم ثنا يونس 

ن عبيد ومنصور بن زاذان ومحيد الطويل عن احلسن قال أخربين عبد الرمحن بن مسرة رضي اهللا عنه أن رسول ب
إذا آليت على ميني ويف رواية بن عون إذا حلفت على ميني فرأيت غريها خريا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

علي بن حجر عن هشيم وأخرجه منها فائت الذي هو خري وكفر عن ميينك رواه مسلم يف الصحيح عن 
البخاري من وجه آخر عن بن عون مث قال وتابعه أشهل عن بن عون قال الشافعي رمحه اهللا وقول اهللا وال يأتل 

أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل القرىب نزلت يف رجل حلف أال ينفع رجال فأمره اهللا أن ينفعه قال 
  الشيخ وهذا يف قصة اإلفك 

وذلك فيما أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أمحد بن إبراهيم بن  - ١٩٦٥٩
ملحان ثنا حيىي بن عبد اهللا بن بكري ثنا الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال أخربين عروة 

 بن عتبة عن حديث عائشة رضي اهللا عنها بن الزبري وسعيد بن املسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد اهللا بن عبد اهللا
زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم حني قال هلا أهل اإلفك ما قالوا فربأها اهللا مما قالوا وكل حدثين طائفة من 

بعض فذكر احلديث بطوله قال فيه فأنزل : احلديث وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من 
العشر اآليات فيما أنزل اهللا هذا يف براءيت قال أبو بكر } جاؤوا باإلفك عصبة منكم إن الذين { اهللا عز و جل 

وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره واهللا ال أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة 
هاجرين يف سبيل اهللا وليعفوا فأنزل اهللا وال يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل القرىب واملساكني وامل

وليصفحوا أال حتبون أن يغفر اهللا لكم واهللا غفور رحيم قال أبو بكر بلى واهللا أين ألحب أن يغفر اهللا يل فرجع 
إىل مسطح النفقة اليت كان ينفق عليه وقال واهللا ال أنزعها منه أبدا رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري 

  آخر عن يونس وأخرجه مسلم من وجه 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا بن أيب  - ١٩٦٦٠
كان : مرمي أنبأ بن أيب الزناد حدثين هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت 

ما قال يف عائشة رضي اهللا عنها ما قال أقسم باهللا أبو بكر أال أبو بكر رضي اهللا عنه يعول مسطح بن أثاثة فل
ينفعه أبدا فلما أنزل اهللا عز و جل وال يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل القريب واملساكني 
سطح واملهاجرين يف سبيل اهللا اآلية قال أبو بكر رضي اهللا عنه بلى واهللا أين ألحب أن يغفر اهللا يل فرد على م



وكفر عن ميينه قال الشافعي رمحه اهللا وقول اهللا تعاىل وإهنم ليقولون منكر من القول وزورا مث جعل اهللا فيه 
  الكفارة قال الشيخ رمحه اهللا وجوب الكفارة فيه بالنص فيه وقد مضت األخبار فيه يف كتاب الظهار 

بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل  وأما احلديث الذي أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد - ١٩٦٦١
أن رجلني اختصما إىل النيب صلى : ثنا محاد أنبأ عطاء بن السائب عن أيب حيىي عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

سلم فسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الطالب البينة فلم يكن له بينة فاستحلف املطلوب  اهللا عليه و 
سلم قد فعلت ولكن غفر لك بإخالص قول ال فحلف باهللا الذي ال  إله إال هو فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

إله إال اهللا فهكذا رواه محاد بن سلمة وعبد الوارث والثوري وجرير وشريك عن عطاء ورواه شعبة عن عطاء 
  بن السائب 

نا أبو املثىن حدثين أيب ثنا أيب عن كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن عبد اهللا الصفار ث - ١٩٦٦٢
شعبة ح قال وحدثنا أبو املثىن ثنا عبد الرمحن بن املبارك ثنا خالد بن احلارث ثنا شعبة عن عطاء عن أيب 

أن رجال حلف باهللا الذي : البختري عن عبيدة عن بن الزبري رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
باهللا كاذبا فغفر له يعين إلخالصه باهللا وهذا وهم من شعبة والصواب رواية اجلماعة  ال إله إال هو أو قال حلف

وعبيدة مات قبل بن الزبري فيما زعم أهل التواريخ بتسع سنني فتبعد روايته عنه واهللا أعلم تفرد به عطاء بن 
  السائب مع االختالف عليه يف إسناده وروي من حديث ثابت عن أنس وليس بالقوي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا مالك بن  - ١٩٦٦٣
إمساعيل ثنا أبو قدامة عن ثابت البناين عن أنس بن مالك رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ه إال هو ما فعلته قال ورسول اهللا صلى اهللا عليه يا فالن فعلت كذا وكذا قال ال واهللا الذي ال إل: سلم لرجل 
و سلم يعلم أنه قد فعله قال وكرر ذلك عليه مرارا كل ذلك حيلف قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كفر 

  اهللا عنك كذبك بصدقك بال إله إال اهللا وقيل عن ثابت عن بن عمر 

احلسن بن صبيح أخربهم ثنا عبد اهللا بن شريويه ثنا أخربنيه أبو عبد الرمحن السلمي إجازة أن أبا  - ١٩٦٦٤
أن رسول : إسحاق بن إبراهيم أنبأ حيىي بن آدم ثنا محاد بن سلمة عن ثابت البناين عن بن عمر رضي اهللا عنهما 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لرجل فعلت كذا وكذا فقال ال واهللا الذي ال إله إال هو فأتاه جربيل عليه السالم 
  قال بلى قد فعله ولكن قد غفر له بقوله ال إله إال اهللا وروي من وجه آخر مرسال ف

بن محدان  - ١٩٦٦٥ أخربناه أبو منصور عبد القاهر بن طاهر اإلمام وأبو نصر بن قتادة وعبد الرمحن بن علي 
أن رجال فقد ناقة له  :الفارسي قالوا أنبأ أبو عمرو بن جنيد أنبأ أبو مسلم ثنا األنصاري ثنا أشعث عن احلسن 

وادعاها على رجل فأيت به النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال هذا أخذ ناقيت فقال ال واهللا الذي ال إله إال هو ما 
أخذهتا فقال قد أخذهتا ردها عليه فردها عليه فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم قد غفر لك بإخالصك هذا 

ملقصود منه البيان أن الذنب وإن عظم مل يكن موجبا للنار مىت ما صحت منقطع فإن كان يف األصل صحيحا فا
  العقيدة وكان ممن سبقت له املغفرة وليس هذا التعيني ألحد بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم 



وأما األثر الذي أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث األصبهاين الفقيه قاال أنبأ  - ١٩٦٦٦
عمر احلافظ ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا خلف بن هشام ثنا عبثر عن ليث عن محاد عن  علي بن

األميان أربعة ميينان تكفران وميينان ال تكفران فالرجل حيلف واهللا ال يفعل : إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال 
ن اللذان ال تكفران فالرجل حيلف ما فعلت كذا كذا وكذا فيفعل والرجل يقول واهللا أفعل فال يفعل وأما اليمينا

وكذا وقد فعله والرجل حيلف لقد فعلت كذا وكذا ومل يفعله فهكذا رواه عبثر بن القاسم عن ليث بن أيب 
  سليم وخالفه سفيان الثوري فرواه عن ليث عن زياد بن كليب أيب معشر عن إبراهيم من قوله وهو أشبه 

 احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أخربناه أبو عبد اهللا - ١٩٦٦٧
األميان أربع ميينان يكفران وميينان ال : مرزوق ثنا روح عن الثوري عن ليث ثنا زياد بن كليب عن إبراهيم قال 

شيئا فهو كذب وإن يكفران قول الرجل واهللا ما فعلت واهللا لقد فعلت ليس يف شيء منه كفارة إن كان تعمد 
كان يرى أنه كما قال فهو لغو وقول الرجل واهللا ال أفعل وواهللا ألفعلن فهذا فيه كفارة قال الشيخ وليث ومحاد 

  بن أيب سليمان غري حمتج هبما واهللا أعلم وروي من وجه آخر عن بن مسعود 

لقاسم البغوي ثنا علي بن اجلعد أنبأ أخربنا أبو الفتح الفقيه أنا عبد الرمحن بن أيب شريح ثنا أبو ا - ١٩٦٦٨
كنا نعد من الذنب الذي ال : شعبة عن أيب التياح قال مسعت أبا العالية قال قال أبو عبد الرمحن يعين بن مسعود 

   ١٠كفارة له اليمني الغموس فقيل ما اليمني الغموس قال اقتطاع الرجل مال أخيه باليمني الكاذبة 

  أقسمت باب ما جاء يف قوله أقسم أو

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا  - ١٩٦٦٩
أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عباس رضي اهللا 

هللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أين رأيت الليلة ظلة كان أبو هريرة حيدث أن رجال أتى رسول ا: عنهما قال 
ينطف منها السمن والعسل فأرى الناس يتكففون يف أيديهم فاملستكثر واملستقل وأرى سببا واصال من السماء 

إىل األرض فأراك يا رسول اهللا أخذت به فعلوت مث أخذ به رجل آخر فعال مث أخذ به رجل آخر فعال مث أخذ به 
قطع به مث وصل له فعال قال أبو بكر رضي اهللا عنه أي رسول اهللا بأيب أنت واهللا لتدعين فألعربها رجل آخر فان

فقال اعربها فقال أما الظلة فظله اإلسالم وأما التنطف من السمن والعسل فهو القرآن ولينه وحالوته وأما 
واصل من السماء إىل األرض فهو احلق املستكثر واملستقل فهو املستكثر من القرآن واملستقل منه وأما السبب ال

الذي أنت عليه تأخذ به فعليك اهللا مث يأخذ به بعدك رجل آخر فيعلوا به مث يأخذ به آخر بعده فيعلوا به مث يأخذ 
به رجل آخر فيقطع به مث يوصل فيعلوا به أي رسول اهللا لتحدثين أصبت أم أخطأت قال أصبت بعضا وأخطأت 

يا رسول اهللا لتحدثين بالذي أخطأت فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تقسم  بعضا قال أقسمت بأيب أنت
رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق إال أنه قال عن عبيد اهللا أحيانا عن بن عباس وأحيانا 

ر ورواه أمحد بن عن أيب هريرة وكما رواه الرمادي رواه حممد بن حيىي الذهلي وفياض بن زهري وأمحد بن أزه
يوسف السلمي فقال كان معمر يقول مرة عن أيب هريرة ومرة عن بن عباس أن أبا هريرة حيدث ورواه إسحاق 



بن إبراهيم عن عبد الرزاق فقال عن بن عباس أن رجال جاء ورواه سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد اهللا 
وكذلك رواه يونس بن يزيد عن بن شهاب عن بن عباس قال جاء رجل وقال يف احلديث أقسمت عليك 

  الزهري إال أنه قال يف احلديث قال فواهللا يا رسول اهللا لتخربين بالذي أخطأت 

أخربناه أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي  - ١٩٦٧٠
 احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو بن بكري حدثين الليث عن يونس ح وأخربنا أبو عبد اهللا

العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن 
: عتبة بن مسعود أن بن عباس رضي اهللا عنهما كان حيدث أن رجال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

اهللا أين أرى الليلة يف املنام ظلة تنطف السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم فاملستكثر  يا رسول
واملستقل وأرى سببا واصال من السماء إىل األرض فأراك أخذت به فعلوت مث أخذ به رجل من بعدك فعال مث 

أبو بكر رضي اهللا عنه يا رسول اهللا  أخذ به رجل آخر فعال مث أخذ به رجل آخر فانقطع به مث وصل له فعال قال
بأيب أنت وأمي لتدعين فألعربنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اعرب قال أبو بكر أما الظلة فظله اإلسالم 

ا يتكفف الناس من ذلك فاملستكثر من  وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن حالوته ولينه وأما م
ب الواصل من السماء إىل األرض فاحلق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك اهللا مث يأخذ القرآن واملستقل وأما السب

به رجل بعدك فيعلوا به مث يأخذ به رجل آخر فيعلو به مث يأخذ به رجل آخر فيعلوا به فينقطع به مث يوصل له 
سلم أصبت فيعلوا به فأخربين يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي أصبت أو أخطأت قال رسول اهللا صلى اهللا  عليه و 

بعضا وأخطأت بعضا قال فواهللا لتخربين بالذي أخطأت قال ال تقسم لفظ حديث بن وهب ويف حديث الليث 
فقال يا رسول اهللا أين رأيت الليلة يف املنام وقال وإذا سبب واصل من األرض إىل السماء وأراك أخذت به 

بن فعلوت والباقي مثل حديث بن وهب رواه البخاري يف الص حيح عن حيىي بن بكري ورواه مسلم عن حرملة 
حيىي عن بن وهب قال البخاري تابعه سليمان بن كثري وبن أخي الزهري وسفيان بن حسني عن الزهري عن 
عبيد اهللا عن بن عباس رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال الزبيدي عن الزهري عن 

 عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال الزبيدي عن الزهري عن عبيد اهللا عن بن عباس رضي اهللا
عبيد اهللا أن بن عباس أو أبا هريرة رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الشيخ وقال يف احلديث 

  واهللا يا رسول اهللا 

لم ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن جنيد أنبأ أبو مس - ١٩٦٧١
إذا قال أقسمت فليس بشيء حىت يقول أقسمت باهللا وقد روي يف هذا حديث مسند إال أنه : عطاء قال 

  ضعيف مبرة 

وروى إسحاق احلنظلي عن عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن بن عباس رضي  - ١٩٦٧٢
حىت يقول أقسم باهللا ويف قوله أشهد قال ال يكون ميينا حىت يقول  ال يكون ميينا: اهللا عنهما يف قوله أقسم قال 

أشهد باهللا وهذا فيما أنبأين أبو عبد اهللا إجازة عن أيب الوليد عن عبد اهللا بن شريويه قال قال أبو عبد اهللا يعين 
   ١١حممد بن نصر ثنا إسحاق فذكره وروي ذلك عن احلسن البصري من قوله 



  املقسمباب ما جاء يف إبرار 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضيب ثنا مسدد ثنا أبو  - ١٩٦٧٣
أمرنا رسول : عوانة عن أشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال 

دة املريض واتباع اجلنازة وتشميت العاطس وإفشاء اهللا صلى اهللا عليه و سلم بسبع وهنانا عن سبع أمرنا بعيا
السالم ونصر املظلوم وإبرار املقسم وإجابة الداعي وهنانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب يف آنية الفضة وعن 
احلرير والديباج واإلستربق واملياثر والقسي رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل ورواه مسلم عن 

  مها عن أيب عوانة أيب الربيع كال

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  - ١٩٦٧٤
أبو الربيع ثنا جرير بن عبد احلميد عن يزيد بن أيب زياد عن جماهد عن عبد الرمحن بن صفوان رضي اهللا عنه 

 ليبايعه على اهلجرة قال بل أبايعه على اجلهاد فانطلقت إىل أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأيب: قال 
العباس وهو يف السقاية فقلت يا أبا الفضل إين انطلقت بأيب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ليبايعه على اهلجرة 

سلم فقال يا رسول اهللا قد عرفت  فلم يفعل فقام معه العباس يف قميص ماعليه رداء فأتى النيب صلى اهللا عليه و 
ما بيين وبني عبد الرمحن بن صفوان وأتاك بأبيه لتبايعه على اهلجرة فلم تفعل فقال إهنا ال هجرة قال أقسمت 

سلم يده وقال ها أبررت عمي وال هجرة قال البخاري عبد  عليك لتبايعنه قال فمد رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
صلى اهللا عليه و سلم قاله يزيد بن أيب زياد عن جماهد ال  الرمحن بن صفوان أو صفوان بن عبد الرمحن عن النيب

  يصح 

  : أخربنا بذلك أبو بكر الفارسي أنبأ إبراهيم األصبهاين ثنا أبو أمحد بن فارس عن البخاري  - ١٩٦٧٥

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا علي بن احلسن بن هارون بن رستم  - ١٩٦٧٦
مد بن عبد امللك الدقيقي ثنا يزيد بن هارون ثنا بقية ثنا إسحاق بن مالك احلضرمي عن عكرمة عن أيب ثنا حم

من حلف على أحد بيمني وهو يرى أنه سيربه فلم : هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  يفعل فإمنا إمثه على الذي مل يربه 

بن إمساعيل ثنا الصغاين ثنا أمحد وأخربنا أبو بكر بن احلا - ١٩٦٧٧ رث أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا احلسني 
بن أيب الطيب ثنا بن وهب حدثين معاوية بن صاحل عن أيب الزاهرية وراشد بن سعد عن عائشة رضي اهللا عنها 

رأة أقسمت أهدت هلا امرأة طبقا فيه متر فأكلت منه عائشة رضي اهللا عنها وأبقت منه مترات فقالت امل: قالت 
عليك إال أكلتيه كله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبريها فإن اإلمث على احملنث حديث أيب هريرة رضي 

اهللا عنه يف إسناده من جيهل من مشايخ بقية وحديث عائشة أمثل وهو مرسل أورده أبو داود يف املراسيل من 
ديث علي بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة واهللا حديث ليث بن سعد عن معاوية بن صاحل وله شاهد من ح

   ١٢أعلم وروينا عن القاسم بن حممد ومكحول واحلكم بن عتيبة أن الكفارة على املقسم 



  باب من قال لعمر اهللا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أمحد بن إبراهيم بن ملحان ثنا حيىي بن  - ١٩٦٧٨
 بن بكري ثنا الليث عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال أخربين عروة بن الزبري وسعيد بن املسيب عبد اهللا

وعلقمة بن وقاص وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن حديث عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه و 
ا قالوا فربأها اهللا مما قالوا  ر احلديث بطوله قالت فقال رسول اهللا صلى اهللا وذك: سلم حني قال هلا أهل اإلفك م

عليه و سلم وهو على املنرب يا معشر املسلمني من يعذرنا من رجل قد بلغنا أذاه يف أهل بييت فواهللا ما علمت يف 
أهلي إال خريا ولقد ذكروا رجال ما علمت عليه إال خريا وما كان يدخل على أهلي إال معي فقام سعد بن معاذ 

رضي اهللا عنه فقال يا رسول اهللا أنا أعذرك منه إن كان من األوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا األنصاري 
من اخلزرج أمرتنا ففعلنا أمرك قالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد اخلزرج وكان قبل ذلك رجال صاحلا ولكن 

تله فقام أسيد بن حضري وهو بن احتملته احلمية فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر اهللا ال تقتله وال تقدر على  ق
عم سعد بن معاذ رضي اهللا عنه فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر اهللا لنقتلنه فإنك منافق جتادل عن املنافقني 

   ١٣وذكر احلديث رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يونس 

  عزة والقدرة واجلالل والكربياءباب ما جاء يف احللف بصفات اهللا تعاىل كال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد أمحد بن عبد اهللا  -  ١٩٦٧٩والعظمة والكالم والسمع وحنو ذلك 
املزين أنبأ علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخربين شعيب عن الزهري أخربين سعيد بن املسيب وعطاء بن 

أن الناس قالوا يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم القيامة فقال : ضي اهللا عنه أخربمها يزيد الليثي أن أبا هريرة ر
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل متارون يف القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا ال يا رسول اهللا قال 

وذكر احلديث قال  فهل متارون يف الشمس ليس دوهنا سحاب قالوا ال يا رسول اهللا قال فإنكم ترونه كذلك
ويبقى رجل بني اجلنة والنار وهو آخر أهل اجلنة دخوال اجلنة مقبال بوجهه على النار يقول يا رب اصرف 

وجهي عن النار فإنه قد قشبين رحيها وأحرقين ذكاؤها فيقول اهللا عز و جل فهل عسيت إن فعلت ذلك بك أن 
هد وميثاق فيصرف اهللا وجهه عن النار فإذا أقبل تسأل غري ذلك فيقول ال وعزتك فيعطي ربه ما شاء من ع

بوجهه على اجلنة فرأى هبجتها فيسكت ما شاء اهللا أن يسكت مث يقول يا رب قدمين عند باب اجلنة فيقول اهللا 
ألست قد أعطيت العهود واملواثيق أن ال تسأل غري الذي كنت سألت فيقول يا رب ال أكون أشقى خلقك 

ذلك أن تسأل غريه فيقول ال وعزتك ال أسألك غري ذلك وذكر احلديث إىل أن  فيقول هل عسيت إن أعطيت
قال مث يأذن له يف دخول اجلنة فيقول له متن فيتمىن حىت إذا انقطع به قال اهللا تبارك وتعاىل من كذا وكذا فسل 

يب هريرة رضي اهللا يذكره ربه حىت إذا انتهت به األماين قال اهللا لك ذلك ومثله معه قال أبو سعيد اخلدري أل
عنه إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لك ذلك وعشرة أمثاله رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان 
ورواه مسلم عن عبد اهللا بن عبد الرمحن عن أيب اليمان قال البخاري وقال أيوب النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قصة وعزتك ال غىن يب عن بركتك ويف حديث قتادة ع



جهنم فتقول قط قط وعزتك قال الشيخ ويف حديث أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الذي 
  يغمس يف اجلنة فيقال له هل رأيت بؤسا قط يقول ال وعزتك وجاللك 

بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا  أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد - ١٩٦٨٠
أتيت أنس بن مالك رضي اهللا : حيىي بن عباد ثنا محاد بن زيد ثنا معبد بن هالل العنزي وأثىن عليه خريا قال 

عنه يف رهط من أهل البصرة ومساهم لنا نسأله عن حديث الشفاعة فذكر احلديث بطوله يف سؤاله وجوابه 
خوهلم على احلسن بن أيب احلسن البصري قال احلسن حدثين كما حدثكم قال مث قال وخروجهم من عنده ود

يعين النيب صلى اهللا عليه و سلم فأجيء يف الرابعة فأمحده بتلك احملامد مث أخر له ساجدا فيقال يل يا حممد أرفع 
هللا فيقول ليس ذلك رأسك قل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب ائذن يل فيمن قال ال إله إال ا

إليك ولكين وعزيت وكربيائي وعظميت ألخرجن منها من قال ال إله إال اهللا رواه البخاري يف الصحيح عن 
  سليمان بن حرب عن محاد بن زيد زاد فيه وجاليل ورواه مسلم عن سعيد بن منصور وغريه عن محاد 

أبو علي احلسن بن أشعث القرشي قاال أنا أخربنا الشريفان أبو الفتح ناصر بن احلسني العمري و - ١٩٦٨١
عبد الرمحن بن أيب شريح أنبأ أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا شيبان ثنا سليمان بن املغرية عن 

دخل أبو مسعود على حذيفة فقال له أعهد إيل فقال له أمل : محيد بن هالل قال حدثين موىل أليب مسعود قال 
بلى وعزة ريب قال فاعلم أن الضاللة حق الضاللة أن تعرف ما كنت تنكره وأن تنكر ما كنت  يأتك اليقني قال

  تعرفه وإياك والتلون فإن دين اهللا واحد 

وأخربنا الشريفان أبو الفتح وأبو علي قاال أنبأ عبد الرمحن بن أيب شريح أنبأ عبد اهللا ثنا علي بن  - ١٩٦٨٢
سألت بن عمر أو سئل بن عمر رضي اهللا عنهما وأنا : عن أيب عياض قال اجلعد أنبأ شريك عن زياد بن فياض 

  أمسع عن اخلمر فقال ال ومسع اهللا عز و جل ال حيل بيعها وال ابتياعها 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو حممد بن شوذب الواسطي ثنا شعيب بن أيوب ثنا أبو داود عن  - ١٩٦٨٣
من حلف بسورة من القرآن فعليه : ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سفيان عن يونس عن احلسن قال قا

  بكل آية كفارة إن شاء بر وإن شاء فجر 

وأخربنا أبو بكر األردستاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا  - ١٩٦٨٤
من حلف بسورة من :  صلى اهللا عليه و سلم بن الوليد ثنا سفيان عن يونس عن احلسن قال قال رسول اهللا

  القرآن فعليه بكل آية ميني صرب من شاء بر ومن شاء فجر 

مثله هذا احلديث إمنا : قال وحدثنا سفيان عن ليث عن جماهد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ١٩٦٨٥
ضعيف وروي يف ذلك  روي من وجهني مجيعا مرسال وروي عن ثابت بن الضحاك موصوال مرفوعا وإسناده

  عن عبد اهللا بن مسعود 



أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل الضيب ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن  - ١٩٦٨٦
بينما أنا أمشي مع بن : منصور ثنا إمساعيل بن زكريا عن األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن أيب كنيف قال 

وق الدقيق إذ مسع رجال حيلف بسورة البقرة فقال بن مسعود إن عليه لكل آية منها مسعود رضي اهللا عنه يف س
ميينا قال األعمش فذكرت ذلك إلبراهيم فقال قال عبد اهللا من حلف بالقرآن فعليه بكل آية ميني ومن كفر بآية 

  من القرآن فقد كفر به كله 

ة ثنا سعيد بن منصور ثنا خالد بن عبد اهللا عن أيب وأخربنا أبو نصر أنبأ أبو منصور ثنا أمحد بن جند - ١٩٦٨٧
بن مسعود رضي اهللا عنه حىت : سنان عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل عن حنظلة بن خويلد العنربي قال  خرجت مع 

أتى السدة سدة بالسوق فاستقبلها مث قال أين أسألك من خريها وخري أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها مث 
رج املسجد فسمع رجال حيلف بسورة من القرآن فقال يا حنظلة أترى هذا يكفر عن ميينه إن مشى حىت أتى د

لكل آية كفارة أو قال ميني وكذلك رواه مسعر عن أيب سنان وقال شعبة سويد بن حنظلة وقال سفيان هو عبد 
  اهللا بن حنظلة 

بن حممد ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا  أخربنا أبو بكر األردستاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان - ١٩٦٨٨
كنت مع : بن الوليد ثنا سفيان عن أيب سنان الشيباين عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل عن عبد اهللا بن حنظلة قال 

عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه فسمع رجال حيلف بسورة البقرة فقال أتراه مكفرا عليه بكل آية ميني فقول 
رضي اهللا عنه مع احلديث املرسل فيه دليل على أن احللف بالقرآن يكون ميينا يف اجلملة مث  عبد اهللا بن مسعود

  التغليظ يف الكفارة متروك باإلمجاع 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس العنزي قال  - ١٩٦٨٩
عت إسحاق بن إبراهيم احلنظلي يقول قال سفيان بن عيينة مسعت أبا سعيد عثمان بن سعيد الدارمي يقول مس

ا سواه خملوق والقرآن كالم اهللا : عن عمرو بن دينار قال  أدركت الناس منذ سبعني سنة يقولون اهللا اخلالق وم
  عز و جل 

الربيع أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه قال مسعت إبراهيم بن حممود يقول مسعت  - ١٩٦٩٠
القرآن خملوق فقال له : بن سليمان يقول أخربين أبو شعيب أن حفص الفرد ناظر الشافعي فقال حفص 

   ١٤الشافعي كفرت باهللا العظيم 

  باب من قال اهللا ألفعلن كذا أو مل أفعل كذا ينوي به ميينا

ا يوسف بن يعقوب أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثن - ١٩٦٩١
القاضي ثنا شيبان بن فروخ ثنا جرير بن حازم ثنا الزبري بن سعيد اهلامشي عن عبد اهللا بن علي بن ركانة عن أبيه 

سلم فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم : عن جده أنه  طلق امرأته البتة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  ال آهللا قال آهللا قال فهو على ما أردت فأخربه فقال ما نويت بذلك قال واحدة ق



أخربنا أبو احلسن أنبأ احلسن ثنا يوسف ثنا أبو الربيع ثنا جرير بن حازم عن الزبري بن سعيد ثنا  - ١٩٦٩٢
بنحوه هكذا رواه جرير : عبد اهللا بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

يف كتاب الطالق من حديث نافع بن عجري بن عبد يزيد بن ركانة عن النيب صلى اهللا عليه بن حازم وقد رويناه 
   ١٥و سلم يف هذه القصة واهللا ما أردت إال واحدة فقال ركانة واهللا ما أردت إال واحدة 

  باب من قال وأمي اهللا

سالم الوراق وجعفر بن حممد أخربنا أبو عبد اهللا أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن عبد ال - ١٩٦٩٣
بعث : قاال ثنا حيىي بن حيىي أنبأ إمساعيل بن جعفر عن عبد اهللا بن دينار أنه مسع بن عمر رضي اهللا عنهما يقول 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن الناس يف إمرته فقام رسول اهللا صلى اهللا 
ا لألمارة وإن عليه و سلم فقال إن تطع نوا يف إمرته فقد كنتم تطعنون يف إمرة أبيه من قبل وأمي اهللا إن كان خلليق

كان ملن أحب الناس إيل وإن هذا من أحب الناس إيل بعده رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة عن إمساعيل 
  ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي وغريه 

ني بن داود العلوي رمحه اهللا إمالء أنبأ أبو حامد بن الشرقي حدثنا السيد أبو احلسن حممد بن احلس - ١٩٦٩٤
ثنا حممد بن عقيل ثنا حفص بن عبد اهللا ثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة قال أخربين أبو الزناد عن 

بن قال سليمان : عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
داود عليهما السالم ألطوفن الليلة على سبعني امرأة كل واحدة تأيت بفارس يقاتل يف سبيل اهللا فقال له صاحبه 
ا فلم حتمل منهن إال امرأة واحدة جاءت بشق  قل إن شاء اهللا فلم يفعل ومل يقل إن شاء اهللا فطاف عليهن مجيع

دوا يف سبيل اهللا أمجعون أخرجه مسلم يف الصحيح من رجل وأمي الذي نفس حممد بيده لو قال إن شاء اهللا جلاه
وجه آخر عن موسى بن عقبة وأخرجه البخاري من وجه آخر عن أيب الزناد وروينا يف حديث أيب قتادة يف قصة 

   ١٦السلب قول أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه عند النيب صلى اهللا عليه و سلم الها اهللا إذا 

  يد به مييناباب من قال علي عهد اهللا ير

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا حممد بن عبيد اهللا هو  - ١٩٦٩٥
بن املنادي ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا رضي اهللا عنه عن رسول اهللا 

سلم أنه قال  اذبا ليقتطع هبا مال امرئ مسلم أو قال مال أخيه لقي اهللا من حلف على ميني ك: صلى اهللا عليه و 
وهو عليه غضبان قال فأنزل اهللا عز و جل تصديق ذلك يف القرآن إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال 
إىل آخر اآلية قال فمر األشعث فقال يف نزلت ويف رجل اختصمنا يف بئر أخرجه البخاري يف الصحيح من وجه 

  خر عن شعبة وأخرجه مسلم من أوجه آخر عن األعمش آ

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا إبراهيم بن عبد اهللا  - ١٩٦٩٦
البصري ثنا عبد اهللا بن رجاء ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أبو علي هشام بن 



ي بن هشام السريايف ثنا عبد اهللا بن رجاء ثنا شيبان أبو معاوية عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد اهللا عل
سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي الناس خري قال قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث الذين : قال 

هادته قال إبراهيم فكان أصحابنا ينهوننا وحنن غلمان أن يلوهنم مث جييء قوم تسبق شهادة أحدهم ميينه وميينه ش
حنلف بالشهادة والعهد لفظ حديثهما سواء إال أن قوله مث الذين يلوهنم يف رواية القطان مرتني رواه البخاري يف 

   ١٧الصحيح عن سعد بن حفص عن شيبان وأخرجاه من وجه آخر عن منصور 

  باب من قال علي نذر ومل يسم شيئا

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٩٦٩٧
يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب قال مسعت حيىي بن عبد اهللا بن سامل حيدث عن إمساعيل 

: ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول بن رافع عن خالد بن سعيد عن عقبة بن عامر أنه قال أشهد لسمعت رس
من نذر نذرا مل يسمه فكفارته كفارة ميني كذا قال خالد بن سعيد وأظنه خالد بن زيد الذي يروي عن عقبة 

حديث الرمي والرواية الصحيحة عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كفارة 
  عند أهل العلم على نذر اللجاج الذي خيرج خمرج األميان واهللا أعلم  النذر كفارة اليمني وذلك حممول

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث قاال ثنا علي بن عمر احلافظ ثنا محزة بن  - ١٩٦٩٨
ك بن القاسم اإلمام ثنا حممد بن اخلليل ثنا حممد بن عبد اهللا بن عمران البياضي ثنا طلحة بن حيىي عن الضحا

عثمان عن عبد اهللا بن سعيد ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا جعفر بن مسافر 
عن بن أيب فديك حدثين طلحة بن حيىي األنصاري عن عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند عن بكري بن األشج عن 

من نذر نذرا مل يسمه فكفارته : ه و سلم قال كريب عن بن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا علي
كفارة ميني ومن نذر نذرا ال يطيقه فكفارته كفارة ميني مل يذكر بن مسافر الضحاك بن عثمان يف إسناده قال أبو 

داود رواه وكيع عن عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند أوقفه على بن عباس رضي اهللا عنهما قال الشيخ رمحه اهللا 
ريه عن عبد اهللا كذلك مرفوعا وروي من وجه آخر غري قوي عن بكري بن األشج كذلك وقد روي عن غ

   ١٨مرفوعا وهو إن صح حممول عند من ال يقول بظاهره على نذر اللجاج والغضب واهللا أعلم 

  باب االستثناء يف اليمني

بل رمحه اهللا ثنا سفيان عن أخربنا أبو علي الروذباري أنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حن - ١٩٦٩٩
بن عمر رضي اهللا عنهما يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  من حلف على ميني فقال : أيوب عن نافع عن 

  إن شاء اهللا فقد استثىن 

وأخربنا القاضي أبو عمر حممد بن احلسني أنا حممد بن أمحد بن سنان احلريي أبو عمرو ثنا عبد اهللا  - ١٩٧٠٠
بن موسى وهو عبدان األهوازي ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن  بن أمحد

من حلف على شيء فقال إن شاء : نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



بن موسى وكذلك روي عن بن اهللا فله ثنيا كذا وجدته وهو يف األول من فوائد أيب عمرو بن محدان أيوب 
  وهب عن سفيان عن أيوب بن موسى وإمنا يعرف هذا احلديث مرفوعا من حديث أيوب السختياين 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا إسحاق بن احلسن  - ١٩٧٠١
سلمة عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي اهللا  احلريب ثنا عفان ثنا وهيب بن خالد وعبد الوارث ومحاد بن

سلم قال  حلف على ميني فقال إن شاء اهللا فهو باخليار إن شاء فليمض : عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و  من 
  وإن شاء فليترك 

وحدثنا الشيخ اإلمام أبو الطيب سهل بن حممد بن سليمان احلنفي رمحه اهللا إمالء ثنا اإلمام والدي  - ١٩٧٠٢
أنبأ أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا إمساعيل بن علية ثنا أيوب عن نافع عن بن 

من حلف فاستثىن فهو باخليار إن شاء أن : عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ميضي على ميينه مضى وإن شاء أن يرجع رجع غري حرج 

خربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان األصبهاين ثنا عبدان ثنا أبو بكر بن أيب وأ - ١٩٧٠٣
فذكره بنحوه إال أنه قال ال أعلم إال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم الشك من أيوب وقال : شيبة ثنا بن علية 

  يف آخره رجع غري حنث 

نا أبو حممد بن حيان ثنا عبدان ثنا أبو بكر بن خالد قال قال أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه ث - ١٩٧٠٤
هذا احلديث مث تركه قال الشيخ لعله إمنا تركه لشك اعتراه يف رفعه وهو أيوب : محاد بن زيد كان أيوب يرفع 

بن أيب متيمة السختياين وقد روي ذلك أيضا عن موسى بن عقبة وعبد اهللا بن عمر وحسان بن عطية وكثري بن 
قد عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وال يكاد يصح رفعه إال من جهة فر

أيوب السختياين وأيوب يشك فيه أيضا ورواية اجلماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن بن عمر رضي اهللا 
  عنهما من قوله غري مرفوع واهللا أعلم 

زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد  أخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو - ١٩٧٠٥
بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب حدثين عبد اهللا بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد أن نافعا حدثهم 

  ليه مل حينث من قال واهللا مث قال إن شاء اهللا فلم يفعل الذي حلف ع: أن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال 

بن عبد الوهاب أنبأ  - ١٩٧٠٦ وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد 
من : جعفر بن عون أنبأ مسعر عن القاسم يعين بن عبد الرمحن قال قال عبد اهللا يعين بن مسعود رضي اهللا عنه 

  حلف على ميني فقال إن شاء اهللا فقد استثىن 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا إسحاق بن إبراهيم بن  - ١٩٧٠٧
االستثناء جائز يف كل ميني وروينا عن : بشر ثنا عمر بن إبراهيم ثنا املسعودي عن القاسم قال قال بن مسعود 



جائز والذي روي فيه عن معاذ مرفوعا  عطاء وطاوس وجماهد االستثناء يف الطالق ويف العتاق ويف كل شيء
  مذكور يف كتاب الطالق 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن شعيب بن جربيل األديب ثنا احلسن بن علي بن شبيب  - ١٩٧٠٨
بن مالك اللخمي عن مكحول  املعمري ثنا عبد اهللا بن عامر بن زرارة احلضرمي ثنا إمساعيل بن عياش عن محيد 

يا معاذ بن : بن معدان عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  عن خالد
جبل إذا قال الرجل المرأته أنت طالق إن شاء اهللا مل تطلق وإذا قال لعبده أنت حر إن شاء اهللا فإنه حر تفرد به 

ه عن مكحول عن مالك بن خيامر عن محيد بن مالك وهو جمهول واختلف عليه يف إسناده فقيل هكذا وقيل عن
   ١٩معاذ وقيل عنه عن مكحول عن معاذ وهو منقطع 

  باب صلة االستثناء باليمني

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب طاهر الدقاق أنبأ أمحد بن عثمان اآلدمي ثنا موسى بن  - ١٩٧٠٩
محن العطار عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن إسحاق األنصاري ثنا عمر بن أيب الرطيل ثنا داود بن عبد الر

إذا حلف الرجل فاستثىن فقال إن شاء اهللا مث وصل الكالم باالستثناء مث فعل الذي : عمر رضي اهللا عنهما قال 
  حلف عليه مل حينث هذا موقوف 

اعيل أبو بكر وقد أخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل ثنا أبو عثمان البصري ثنا حممد بن إمس - ١٩٧١٠
ثنا عبد امللك بن شعيب بن الليث حدثين أيب عن جدي حدثين اهلقل بن زياد عن األوزاعي عن داود بن عطاء 

رجل من أهل املدينة قال حدثين موسى بن عقبة حدثين نافع عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا 
سلم كان  يما حلف فيه فإن  يقول من حلف على ميني: صلى اهللا عليه و  فقال يف أثر ميينه إن شاء اهللا مث حنث ف

  كفارة ميينه إن شاء اهللا 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد  - ١٩٧١١
موصول فال حنث على  كل استثناء: الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن سامل عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال 

   ٢٠صاحبه وإن كان غري موصول فهو حانث 

  باب احلالف يسكت بني ميينه واستثنائه سكتة يسرية النقطاع صوت أو أخذ نفس

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا األسفاطي يعين العباس بن الفضل ثنا  - ١٩٧١٢
عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم  عمرو بن عون ثنا شريك عن مساك عن

  واهللا ألغزون قريشا واهللا ألغزون قريشا مث سكت ساعة مث قال إن شاء اهللا : قال 



ورواه أبو أمحد الزبريي عن شريك كذلك موصوال وقال مث سكت سكتة مث قال إن شاء اهللا  - ١٩٧١٣
ملقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا أخربناه أبو احلسن علي بن حممد ا

  فذكره ورواه قتيبة بن سعيد عن شريك فأرسله ومل يذكر السكات : أبو أمحد ثنا شريك 

أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا شريك عن مساك  - ١٩٧١٤
واهللا ألغزون قريشا واهللا ألغزون قريشا واهللا ألغزون : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  عن عكرمة

  قريشا مث قال إن شاء اهللا وكذلك رواه مسعر عن مساك مرسال وذكر السكات يف آخره 

بشر عن مسعر  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن العالء أنبأ بن - ١٩٧١٥
واهللا ألغزون قريشا مث قال إن شاء اهللا مث قال واهللا ألغزون قريشا إن شاء اهللا : عن مساك عن عكرمة يرفعه قال 

مث قال واهللا ألغزون قريشا مث سكت مث قال إن شاء اهللا قال الشيخ حيتمل أن يكون صلى اهللا عليه و سلم إن 
وال تقولن لشيء إين فاعل ذلك { وإمنا قال ذلك لقول اهللا عز و جل صح هذا مل يقصد رد االستثناء إىل اليمني 

  } غدا إال أن يشاء اهللا 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور أنبأ أبو  - ١٩٧١٦
{ ثناء ولو بعد سنة مث قرأ كان يرى االست: معاوية عن األعمش عن جماهد عن بن عباس رضي اهللا عنهما أنه 

قال إذا ذكرت قال الشيخ كذا } وال تقولن لشيء إين فاعل ذلك غدا إال أن يشاء اهللا واذكر ربك إذا نسيت 
قال وبقول بن عمر نقول يف ذلك يف األميان وقد حيتمل قول بن عباس رضي اهللا عنهما أن يكون املراد به أنه 

يما يكون ميينا واهللا أعلم يكون مستعمال لآلية وإن ذكر االستثن    ٢١اء بعد حني يف مثل ما وردت فيه اآلية ال ف

  باب احلالف يستثين يف نفسه

روينا عن إبراهيم النخعي أنه قال يف الذي حيلف ويستثين يف نفسه قال ليس بشيء إال أن يظهر ويتكلم به ويف 
فقال إن شاء اهللا كالدليل على هذا  رواية اجلماعة وهيب وعبد الوارث ومحاد عن أيوب من حلف على ميني

  حيث علق ذلك بالقول وروي فيه حديث ضعيف مبرة ال حيتج مبثله 

أخربناه أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا بن مصعب ثنا عبد اجلبار بن  - ١٩٧١٧
عيد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال العالء ثنا مروان بن معاوية ثنا عبد اهللا بن سعيد املقربي عن جده أيب س

الرجل حيلف على اليمني مث يستثين يف نفسه قال ليس ذلك بشيء : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف 
   ٢٢حىت يظهر االستثناء كما يظهر اليمني 

  باب لغو اليمني

ال ثنا أبو العباس حممد بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو وهذا لفظه قا - ١٩٧١٨
ا لغو اليمني قال اهللا أعلم أما الذي نذهب إليه فما قالت  يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قلت للشافعي م



لغو اليمني : عائشة رضي اهللا عنها أنبأ مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت 
   قول اإلنسان ال واهللا وبلى واهللا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى احلريي ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا حممد بن بشار ثنا  - ١٩٧١٩
قالت } ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم { يف هذه اآلية : حيىي ثنا هشام حدثين أيب عن عائشة رضي اهللا عنها 
  يف الصحيح عن حممد بن املثىن عن حيىي القطان  هو قول الرجل ال واهللا وبلى واهللا رواه البخاري

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٩٧٢٠
إبراهيم بن مرزوق ثنا روح بن عبادة ثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي اهللا عنها كانت 

ما كان يف املراء واهلزل ومزاحة احلديث الذي ال يعقد عليه القلب وإمنا الكفارة يف كل ميني  أميان اللغو: تقول 
  حلفتها على جد من األمر يف غضب أو غريه لتفعلن أو لتتركن فذلك عقد األميان اليت فرض اهللا فيها الكفارة 

محيد بن مسعدة ثنا حسان بن وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا  - ١٩٧٢١
إبراهيم ثنا إبراهيم بن ميمون الصائغ من أهل مرو عن عطاء يف اللغو يف اليمني قال قالت عائشة رضي اهللا عنها 

كالم الرجل يف بيته كال واهللا وبلى واهللا قال أبو داود وروى هذا : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال هو 
ا ورواه الزهري احلديث داود بن أيب الفر ات عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن عائشة رضي اهللا عنها موقوف

وعبد امللك ومالك بن مغول كلهم عن عطاء عن عائشة رضي اهللا عنها موقوفا أيضا قال الشيخ وكذلك رواه 
ا    عمرو بن دينار وبن جريج وهشام بن حسان عن عطاء عن عائشة رضي اهللا عنها موقوف

أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي  أخربنا - ١٩٧٢٢
ذهبت أنا وعبيد بن عمري إىل عائشة رضي اهللا عنها وهي : أنبأ سفيان ثنا عمرو وبن جريج عن عطاء قال 
  قالت ال واهللا وبلى واهللا } انكم ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أمي{ معتكفة يف ثبري فسألناها عن قول اهللا عز و جل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم  - ١٩٧٢٣
أتينا عائشة أنا وعبيد بن عمري وهي ببئر ميمون نسمع : بن مرزوق ثنا روح بن عبادة ثنا هشام عن عطاء قال 

احلجاب وهي تستاك فألقت إلينا وسادة قال فسألناها عن أشياء وسألنا عن هذه اآلية  صريف السواك من وراء
  فقلنا هلا ما اللغو فقالت هو أحاديث الناس فعلنا واهللا صنعنا واهللا } ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم { 

أمحد بن جندة ثنا سعيد بن  أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل النضروي ثنا - ١٩٧٢٤
لغو اليمني أن : منصور ثنا خالد عن عطاء بن السائب عن وسيم عن طاوس عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

  حتلف وأنت غضبان 

: قال وحدثنا سعيد ثنا عتاب بن بشري عن خصيف عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال  - ١٩٧٢٥
   ٢٣هو ال واهللا وبلى واهللا 



  اب من حلف على شيء وهو يرى أنه صادق مث وجده كاذباب

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو العباس حممد  - ١٩٧٢٦
: بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين عمر بن قيس عن عطاء بن أيب رباح قال 

وعبيد بن عمري الليثي عند عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم فسأهلا عبيد عن  كنت أنا
ال جيده على ذلك } ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم { قول اهللا عز و جل  قالت حلف الرجل على علمه مث 

ء على الوجه الذي مضى يف باب فليس فيه كفارة كذا رواه عمر بن قيس وليس بالقوي رواية اجلماعة عن عطا
  اللغو وروي من وجه آخر عن عائشة رضي اهللا عنها 

أخربناه أبو بكر وأبو زكريا قاال ثنا أبو العباس أنبأ حممد بن عبد اهللا أنبأ بن وهب أخربين الثقة عن  - ١٩٧٢٧
تتأول هذه اآلية فتقول أهنا كانت : بن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ا حلف عليه كذا روي هبذا اإلسناد  هو الشيء حيلف عليه أحدكم مل يرد به إال الصدق فيكون على غري م
  ورويناه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها على الوجه الذي مضى واهللا أعلم 

ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال  - ١٩٧٢٨
يف هذه اآلية قال أن حيلف الرجل على الشيء : مرزوق ثنا روح ثنا سفيان الثوري عن بن أيب جنيح عن جماهد 

  يرى أنه كذلك يقول هذا فالن وليس به 

و يف أميانكم قال ال يؤاخذكم اهللا باللغ: قال وحدثنا روح عن عوف عن احلسن يف قوله عز و جل  - ١٩٧٢٩
يه مؤاخذة وال كفارة ولكن املؤاخذة فيما حلفت  اللغو يف األميان أن حتلف على شيء وترى أنه كذلك فليس ف

  على علم 

واهللا ما فعلت وقد فعل ناسيا فليس بشيء هي : قال حدثنا روح ثنا هشام عن احلسن أنه قال  - ١٩٧٣٠
   ٢٤كذبة كذهبا يستغفر اهللا وال كفارة عليه 

  باب الكفارة بعد احلنث

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو قالبة ثنا حممد بن عبد اهللا  - ١٩٧٣١
األنصاري ثنا بن عون عن احلسن ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أبو عمرو 

عن منصور بن زاذان ومحيد الطويل ويونس عن احلسن عن عبد الرمحن بن  املستملي ثنا علي بن حجر ثنا هشيم
يا عبد الرمحن بن مسرة إذا حلفت على ميني : مسره رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فرأيت غريها خريا منها فائت الذي هو خري وكفر عن ميينك أخرجه البخاري يف الصحيح من وجه آخر عن بن 
  عون ورواه مسلم عن علي بن حجر 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حيىي بن منصور القاضي ثنا احلسن بن علي بن شبيب املعمري ثنا  - ١٩٧٣٢
أبو كامل اجلحدري ثنا محاد بن زيد عن مساك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام يف آخرين عن احلسن عن عبد 

ال تسأل اإلمارة فإنك إن : ل النيب صلى اهللا عليه و سلم الرمحن بن مسرة رضي اهللا عنه قال قا يا عبد الرمحن 
أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غري مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على ميني فرأيت غريها 

خريا منها فائت الذي هو خري وكفر عن ميينك رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كامل واستشهد البخاري 
  يتهم بروا

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ علي بن الفضل بن حممد بن عقيل اخلزاعي أنبأ  - ١٩٧٣٣
أبو شعيب احلراين ثنا علي بن املديين ثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد ثنا أيوب ح وأخربنا حممد بن عبد اهللا 

العباس املؤدب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن أيب قالبة  احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ثنا حممد بن
كان بيننا وبني األشعريني إخاء قال فكنا عند أيب موسى فقرب : وعن القاسم التميمي عن زهدم اجلرمي قال 

 إلينا طعاما فيه حلم دجاج ويف القوم رجل أمحر شبيه باملوايل من تيم اهللا فقال أبو موسى ادن فكل يعين فقال أين
سلم يأكل منه مث حدث أنه  رأيته يأكل نتنا فحلفت أن ال أطعمه أبدا فقال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف نفر من األشعريني يستحمله فأتاه وهو يقسم ذودا من إبل الصدقة 
وال أجد ما أمحلكم عليه مث أيت بنهب ذود غر  فقلت يا رسول اهللا امحلنا وهو غضبان فقال واهللا ال أمحلكم

سلم مخس ذود غر الذرى فقلت تغفلنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و  الذرى فأعطانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم ال نفلح أبدا فأتيناه فقلنا يا رسول اهللا كنت حلفت أن ال حتملنا فقال أين لست أنا محلتكم ولكن اهللا 

أحلف على ميني فأرى غريها خريا منها إال أتيت الذي هو خري وحتللت عن مييين لفظ حديث  محلكم واهللا ال
وهيب رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة ورواه مسلم عن بن أيب عمر كالمها عن عبد الوهاب ورواه مسلم 

  عن أيب بكر بن إسحاق الصغاين عن عفان 

رث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا حامد بن شعيب ثنا أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلا - ١٩٧٣٤
شريح ثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أيب حازم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 

سلم  من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فليأهتا وليكفر عن ميينه رواه مسلم يف : صلى اهللا عليه و 
عن زهري بن حرب عن مروان وكذلك رواه عبد العزيز بن املطلب عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه  الصحيح

   ٢٥عن أيب هريرة رضي اهللا عنه وقد مضى ذلك يف كتاب السري 

  باب الكفارة قبل احلنث

بن هشام  أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ أبو يعلى ثنا خلف - ١٩٧٣٥
أتيت : وأبو الربيع فرقهما قاال ثنا محاد عن غيالن بن جرير عن أيب بردة عن أيب موسى رضي اهللا عنه قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف رهط من األشعريني نستحمله قال واهللا ال أمحلكم وما عندي ما أمحلكم 
ث ذود غر الذرى فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا لبعض ال عليه قال فلبثنا ما شاء اهللا مث أيت بإبل فأمر لنا بثال



ال حيملنا مث محلنا فأتوه فأخربوه فقال ما  يبارك اهللا لنا أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نستحمله فحلف أن 
رت مييين أنا محلتكم ولكن اهللا محلكم أين واهللا إن شاء اهللا ال أحلف على ميني فأرى غريها خريا منها إال كف

خلف بن هشام  وأتيت الذي هو خري هذا حديث خلف رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة ورواه مسلم عن 
وحيىي بن حبيب وقتيبة كلهم عن محاد بن زيد وكذلك رواه عبيد اهللا بن موسى وأبو داود الطيالسي وغريهم 

  عن محاد بن زيد 

ين وأتيت الذي هو خري أو قال إال أتيت الذي هو خري ورواه مجاعة عن محاد بالشك إال كفرت ميي - ١٩٧٣٦
وكفرت مييين أخربناه علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا 

محاد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا عمرو بن عون أنبأ 
اد بن زيد ح وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا حممد بن أيب بكر مح

  فذكروه بإسناده ومعناه بالشك رواه البخاري يف الصحيح عن أيب النعمان عن محاد بالشك : املقدمي ثنا محاد 

ن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلس - ١٩٧٣٧
سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن زهدم اجلرمي قال وحدثين القاسم الكليين عن 

كنا عند أيب موسى فدعا مبائدة وعليها حلم دجاج فدخل رجل : زهدم اجلرمي وأنا حلديث القاسم أحفظ قال 
تلكأ قال هلم فإين رأيت رسول اهللا  من بين تيم اهللا أمحر شبيه باملوايل فقال له أبو موسى رضي اهللا عنه هلم ف

سلم يأكله أو قال أو يأكل منه قال إين واهللا رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت أن ال آكل منه  صلى اهللا عليه و 
على ميني فأرى غريها  قال فهلم أخربك عن ذاك إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إين واهللا ال أحلف

خريا منها إال كفرت مييين وحتللتها انطلقوا فإمنا محلكم اهللا كذا رواه سليمان بن حرب وهو من احلفاظ األثبات 
  عن محاد بن زيد ورواه غريه عنه فقالوا يف هذا احلديث فأرى غريها خريا منها إال أتيت الذي هو خري وحتللتها 

احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أخربنا أبو عبد اهللا  - ١٩٧٣٨
بن عائذ  ثنا العباس بن حممد ثنا احلكم بن موسى ثنا اهليثم بن محيد عن زيد بن واقد عن بسر بن عبيد اهللا عن 

إبال ففرقها فقال أبو أفاء اهللا على رسوله : عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
موسى األشعري أجدين فقال ال فقال له ثالثا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال واهللا ال أفعل قال وبقي أربع 
غر الذرى فقال له يا أبا موسى خذهن فقال يا رسول اهللا إين استحملتك فمنعتين وحلفت فأشفقت أن يكون 

سلم  وهم فقال أين إذا حلفت على ميني فرأيت أن غري ذلك أفضل دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  كفرت عن مييين وأتيت الذي هو أفضل وهذا يؤكد رواية من مل يشك يف حديث محاد بن زيد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حامد بن حممد اهلروي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن  - ١٩٧٣٩
ثنا جرير بن حازم ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا  إبراهيم وحجاج بن منهال قاال

حممد بن نصر اإلمام ثنا شيبان بن فروخ ح وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو أمحد حممد 
ثنا احلسن ثنا عبد بن عيسى اجللودي حدثين أبو العباس املاسرجسي ثنا شيبان بن فروخ ثنا جرير بن حازم 



سلم  يا عبد الرمحن بن مسرة ال تسأل : الرمحن بن مسرة رضي اهللا عنه قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
اإلمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غري مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على ميني 

ئت الذي هو خري رواه مسلم يف الصحيح عن شيبان ورواه البخاري فرأيت غريها خريا منها فكفر عن ميينك وا
  عن أيب النعمان وحجاج بن منهال عن جرير 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا حممد بن الفرج األزرق ثنا  - ١٩٧٤٠
ن بن مسرة عن النيب صلى اهللا عليه السهمي يعين عبد اهللا بن بكر ثنا هشام بن حسان عن احلسن عن عبد الرمح

  مبثله : و سلم 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن علي الوراق ثنا  - ١٩٧٤١
مسلم بن إبراهيم ثنا قرة بن خالد عن احلسن عن عبد الرمحن بن مسرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى 

سلم  اهللا عليه   فذكره مبثله وقال فكفر عن ميينك وائت الذي هو خري : و 

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد أنبأ أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا ثنا سهل بن  - ١٩٧٤٢
فذكره : بكار ثنا يزيد بن إبراهيم عن احلسن قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعبد الرمحن بن مسرة 

  مبثله وقال فكفر عن ميينك وائت الذي هو خري 

وأخربنا أبو بكر بن رجاء األديب ثنا أبو احلسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز البغوي ثنا  - ١٩٧٤٣
حجاج بن منهال األمناطي ثنا محاد بن سلمة عن يونس ومحيد وثابت وحبيب عن احلسن عن عبد الرمحن بن 

  فذكره مبثله : صلى اهللا عليه و سلم قال  مسرة رضي اهللا عنه أن النيب

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو احلسن حممد بن احلسني بن منصور  - ١٩٧٤٤
التاجر ثنا حيىي بن حممد بن البختري احلنائي ثنا عبيد اهللا هو بن معاذ بن معاذ العنربي ثنا املعتمر هو بن سليمان 

قال إذا : احلسن عن عبد الرمحن بن مسرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه عن أبيه عن 
حلف أحدكم على ميني فرأى غريها خريا منها فليكفر عن ميينه ولينظر الذي هو خري فليأته رواه مسلم يف 

  الصحيح عن عبيد اهللا بن معاذ 

ن بكر ثنا أبو داود ثنا حيىي بن خلف ثنا عبد األعلى ثنا أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد ب - ١٩٧٤٥
يا : سعيد عن قتادة عن احلسن عن عبد الرمحن بن مسرة رضي اهللا عنه أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال له 

عبد الرمحن فذكر معناه إال أنه قال فرأيت غريها خريا منها فكفر عن ميينك مث ائت الذي هو خري أخرجه مسلم 
  يف الصحيح من وجه آخر عن سعيد بن أيب عروبة إال أنه أحال بالروايات على رواية جرير بن حازم عن احلسن 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قالوا ثنا أبو العباس  - ١٩٧٤٦
ن وهب أخربين مالك بن أنس عن سهيل بن أيب صاحل حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ ب



من حلف على ميني فرأى : عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
  خريا منها فليكفر عن ميينه وليفعل رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر عن بن وهب 

ق بن علي بن عبد اخلالق املؤذن أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن خنب أخربنا أبو القاسم عبد اخلال - ١٩٧٤٧
أنبأ أبو إمساعيل الترمذي ثنا أيوب بن سليمان بن بالل حدثين أبو بكر بن أيب أويس حدثين سليمان بن بالل 

ذا إ: عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
حلف أحدكم بيمني مث رأى خريا مما حلف عليه فليكفر ميينه وليفعل الذي هو خري منه أخرجه مسلم يف 

سليمان بن بالل    الصحيح من وجه آخر عن 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال أخربين أبو الوليد ثنا أبو جعفر بن ذريح ثنا حممد بن طريف أبو  - ١٩٧٤٨
عن عبد العزيز بن رفيع عن متيم الطائي عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه قال بكر ثنا بن فضيل عن األعمش 

إذا حلف أحدكم على ميني فرأى غريها خريا منها فليكفرها وليأت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  الذي هو خري رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن طريف 

كر حممد بن بكر ثنا أبو داود السجستاين قال أحاديث أيب أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو ب - ١٩٧٤٩
قال الشيخ وعبد الرمحن بن مسرة روى حديث : موسى األشعري وعدي بن حامت وأيب هريرة رضي اهللا عنهم 

كل واحد منهم ما دل على احلنث قبل الكفارة وبعضها ما دل على الكفارة بعد احلنث وأكثرها قالوا فليكفر 
  ذي هو خري قال الشيخ رمحه اهللا واحتجاج الشافعي رمحه اهللا يف هذه املسألة مبا ميينه وليأت ال

قال الشافعي وإن كفر : أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد األصم أنبأ الربيع قال  - ١٩٧٥٠
نفسهم وأمواهلم فاحلق قبل احلنث بإطعام رجوت أن جيزئ عنه وذلك أنا نزعم أن هللا تعاىل حقا على العباد يف أ

الذي يف أمواهلم إذا قدموه قبل حمله أجزأ وأصل ذلك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم تسلف من العباس صدقة 
عام قبل أن يدخل وأن املسلمني قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر فجعلنا احلقوق اليت يف األموال 

  هذا يف كتاب الزكاة  قياسا على هذا قال الشيخ قد مضى احلديث يف

وأخربنا عبد اخلالق بن علي املؤذن أنبأ حممد بن احلسن بن احلسني السمسار ثنا حممد بن إبراهيم  - ١٩٧٥١
بن سعيد العبدي ثنا سعيد بن منصور ثنا إمساعيل بن زكريا عن احلجاج بن دينار عن احلكم بن عتيبة عن حجية 

سأل رسول اهللا صلى : أن العباس بن عبد املطلب رضي اهللا عنه  بن عدي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
سلم يف تعجيل صدقته قبل أن حتل فرخص له يف ذلك    اهللا عليه و 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا بن منري  - ١٩٧٥٢
كان رمبا كفر ميينه قبل أن حينث ورمبا كفر : ي اهللا عنهما أنه عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر رض

فكفارته إطعام عشرة مساكني من أوسط ما { باب اإلطعام يف كفارة اليمني قال اهللا جل ثناؤه  ٢٦بعد ما حينث 
رسول قال الشافعي رمحه اهللا جيزئ يف كفارة اليمني مد مبد النيب صلى اهللا عليه و سلم ألن } تطعمون أهليكم 



اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيت بعرق متر فدفعه إىل رجل وأمره أن يطعمه ستني مسكينا والعرق فيما يقدر مخسة 
  عشر صاعا وذلك ستون مدا لكل مسكني مد 

أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين الفقيه أنبأ أبو احلسن علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر  - ١٩٧٥٣
عمر عيسى بن أيب عمران البزار بالرملة ثنا الوليد بن مسلم ثنا األوزاعي قال حدثين  النيسابوري ثنا أبو

أن رجال جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 
قال فأعتق رقبة  سلم فقال يا رسول اهللا هلكت قال وحيك وما ذاك قال وقعت على أهلي يف يوم من رمضان

ا أجد قال فأيت النيب صلى  قال ما أجد قال فصم شهرين متتابعني قال ما أستطيع قال فأطعم ستني مسكينا قال م
سلم بعرق فيه متر مخسة عشر صاعا قال خذه فتصدق به قال على أفقر من أهلي فواهللا ما بني ألبيت  اهللا عليه و 

اهللا عليه و سلم حىت بدت أنيابه مث قال خذه واستغفر اهللا  املدينة أحوج من أهلي فضحك رسول اهللا صلى
وأطعمه أهلك قال أبو احلسن الدارقطين احلافظ رمحه اهللا هذا إسناد صحيح قال الشيخ وكذلك رواه اهلقل بن 
زياد عن األوزاعي وقد مضى ذكره يف كتاب احلج ورواه بن املبارك عن األوزاعي فجعل تقدير العرق يف رواية 

  ري عن عمرو بن شعيب وروي من حديث منصور عن الزهري وقد مضى يف كتاب الصيام الزه

وأما احلديث الذي أخربنا أبو بكر بن احلسن ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ  - ١٩٧٥٤
و سلم فذكر  أتى أعرايب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه: مالك عن عطاء اخلرساين عن سعيد بن املسيب قال 

حديث املصيب أهله يف رمضان قال عطاء فسألت سعيدا كم يف ذلك العرق قال ما بني مخسة عشر صاعا إىل 
عشرين فقد قال الشافعي أكثر ما قال سعيد بن املسيب مد وربع أو مد وثلث وإمنا هذا شك أدخله بن املسيب 

يث بن املسيب منقطع وعطاء اخلرساين والعرق كما وصفت كان يقدر على مخسة عشر صاعا قال الشيخ حد
  غريه أوثق منه وقد روي عن بن املسيب من وجه آخر مخسة عشر صاعا من غري شك 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسني أمحد بن عثمان بن حيىي اآلدمي ببغداد أنبأ حممد بن  - ١٩٧٥٥
طأة عن إبراهيم بن عامر عن سعيد بن املسيب وعن مسلمة الواسطي أنبأ يزيد بن هارون أنبأ احلجاج بن أر

بينا حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و : الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
ال أجد قال فأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم  سلم فذكر حديث املواقع قال فيه قال فأطعم ستني مسكينا قال 

  عشر صاعا من متر قال خذ هذا فأطعمه ستني مسكينا  بعرق فيه مخسة

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد أنبأ أبو بكر بن دلويه ثنا أمحد بن حفص حدثين أيب  - ١٩٧٥٦
جاء رجل إىل : حدثين إبراهيم بن طهمان عن عمر بن سعيد عن طلق بن حبيب عن سعيد بن املسيب أنه قال 

سلم مبكتل فيه رسول اهللا صلى ا هللا عليه و سلم فذكر حديث املواقع قال فيه فأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
مخسة عشر صاعا من طعام يكون ستني ربعا قال أذهب فتصدق هبذا وقد مضى ذلك من حديث األعمش عن 

  طلق يف كتاب الظهار 



بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا  - ١٩٧٥٧
أنه كان يقول جيزئ طعام املساكني يف كفارة اليمني مد : نعيم ثنا هشام عن حيىي عن أيب سلمة عن زيد بن ثابت 

  حنطة لكل مسكني 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٩٧٥٨
أن عبد اهللا بن عمر : نبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين مالك بن أنس عن نافع يعقوب أ

رضي اهللا عنهما كان يكفر عن ميينه بإطعام عشرة مساكني لكل إنسان منهم مد من حنطة وكان يعتق املرة إذا 
  وكد اليمني 

أنبأ زاهر بن أمحد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا أخربنا أبو حامد أمحد بن علي اإلسفرائيين هبا  - ١٩٧٥٩
: علي بن حرب ثنا عبد اهللا بن إدريس عن داود بن أيب هند عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

  لكل مسكني مد من حنطة ربعه إدامه ويذكر عن عطاء عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال لكل مسكني مد مد 

و عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث األصبهاين قاال أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أخربنا أب - ١٩٧٦٠
أبو بكر النيسابوري حدثين يوسف بن سعيد بن مسلم ثنا حجاج عن بن هليعة عن سليمان بن موسى عن عطاء 

رة اليمني ويف كفارة ثالثة أشياء فيهن مد مد يف كفا: قال مسعت أبا هريرة رضي اهللا عنه يف هذا املسجد يقول 
  الظهار وفدية طعام مسكني 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكري  - ١٩٧٦١
ما أدركت الناس إال وهم إذا أعطوا يف كفارة اليمني : ثنا مالك عن حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال 

  مدا من احلنطة باملد األصغر ورأوا أن ذلك جمزئ عنهم أعطوا 

حدثنا أبو احلسن علي بن عبد اهللا اخلسروجردي أنبأ أبو أمحد حممد بن أمحد بن الغطريف أنبأ أبو  - ١٩٧٦٢
يف الكفارة مد حنطة أو مد : خليفة ثنا احلوضي ثنا هشام عن قتادة عن احلسن وسعيد بن املسيب أهنما قاال 

  شعري 

وأما الذي أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا  - ١٩٧٦٣
سلمة عن يسار بن منري قال قال عمر رضي اهللا عنه  أين أحلف أن ال : أبو معاوية عن األعمش عن شقيق بن 

عين عشرة مساكني بني كل مسكينني  أعطي أقواما مث يبدوا يل أن أعطيهم فإذا رأيتين قد فعلت ذلك فأطعم
صاعا من بر أو صاعا من متر فهذا شيء كان يراه عمر رضي اهللا عنه ولعله كان يستحب أن يزيد وجيزئ أقل 

   ٢٧منه بدليل ما ذكرنا 

  باب من حلف يف الشيء ال يفعله مرارا



عي أنبأ أبو شعيب احلراين ثنا أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ علي بن الفضل بن حممد بن عقيل اخلزا - ١٩٧٦٤
جاء رجل إىل : علي بن املديين ثنا هشام أبو الوليد ثنا شعبة أخربين هالل الوزان قال مسعت بن أيب ليلى قال 

عمر رضي اهللا عنه فقال يا أمري املؤمنني امحلين فقال واهللا ال أمحلك فقال واهللا لتحملين قال واهللا ال أمحلك قال 
بن سبيل قد أدت يب راحليت فقال واهللا ال أمحلك حىت حلف حنوا من عشرين ميينا قال فقال له  واهللا لتحملين إين

رجل من األنصار ما لك وألمري املؤمنني قال واهللا ليحملين إين بن سبيل قد أدت يب راحليت قال فقال عمر واهللا 
ا خريا منها فليأت الذي هو خري ألمحلنك مث واهللا ألمحلنك قال فحمله مث قال من حلف على ميني فرأى غريه

وليكفر عن ميينه قال علي بن املديين هذا حديث غريب الكفارة واحدة قال الشيخ ليس ذلك ببني يف احلديث 
ويذكر عن جماهد عن بن عمر رضي اهللا عنهما أنه أقسم مرارا فكفر كفارة واحدة وروي عن بن عمر رضي 

  يف الشيء الواحد مذهب آخر اهللا عنهما يف توكيد اليمني وهو تكريرها 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي  - ١٩٧٦٥
أنبأ مالك ح وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن 

من حلف بيمني فوكدها مث حنث : عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أنه كان يقول بكري ثنا مالك عن نافع 
فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكني ومن حلف بيمني فلم يؤكدها مث حنث فعليه إطعام عشرة مساكني 

رة من لكل مسكني مد من حنطة فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام هذا لفظ حديث بن بكري ورواية الشافعي خمتص
حلف على ميني فوكدها فعليه عتق رقبة قال الشيخ ظاهر الكتاب مث ظاهر السنة مث ما روينا يف هذا الباب عن 

   ٢٨عمر رضي اهللا عنه وإن كان مرسال ال يفرق شيء من ذلك بني توكيد اليمني وغري توكيدها واهللا أعلم 

  باب ما جيزئ من الكسوة يف الكفارة

ا وقع عليه اسم    كسوة من عمامة أو سراويل أو إزار أو مقنعة وغري ذلك قال اهللا تعاىل أو كسوهتم وهو كل م

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا  - ١٩٧٦٦
عنه حلف على أن أبا موسى األشعري رضي اهللا : إمساعيل بن إبراهيم أنبأ سلمة بن علقمة عن حممد بن سريين 

ميني فكفر وأمر باملساكني فأدخلوا بيت املال فأمر جبفنة من ثريد فقدمت إليهم فأكلوا مث كسا كل إنسان منهم 
ثوبا إما معقدا وإما ظهرانيا قال الشيخ وكأنه مل ير الكفارة مبا أعطاهم من الثريد جمزية فأعطى كل واحد منهم 

ألشعري رضي اهللا عنه أنه حلف فأعطى عشرة مساكني عشرة ثوبا وروي عن زهدم اجلرمي عن أيب موسى ا
  أثواب لكل مسكني ثوبا من معقد هجر 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا عتاب  - ١٩٧٦٧
ار أو رداء فقلت لكل مسكني ثوب قميص أو إز: بن بشري أنبأ خصيف عن عطاء وجماهد وعكرمة قالوا 

خلصيف أرأيت إن كان موسرا قال أي ذا فعل فحسن فمن مل جيد هذه اخلصال فصيام ثالثة أيام وذكر أهنا يف 
  قراءة أيب متتابعة ويف رواية بن جريج عن عطاء أنه قال يف كفارة اليمني مد مد والكسوة ثوب ثوب 



د بن عبيد الصفار ثنا معاذ بن املثىن ثنا عبد أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمح - ١٩٧٦٨
سأل : الرمحن بن املبارك ثنا عبد الوارث بن سعيد ثنا حممد بن الزبري احلنظلي عن أبيه أن رجال حدثه أنه 

عمران بن حصني رضي اهللا عنه عن رجل حلف أنه ال يصلي يف مسجد قومه فقال عمران رضي اهللا عنه مسعت 
ليه و سلم يقول ال نذر يف معصية اهللا وكفارته كفارة ميني فقلت يا أبا جنيد إن صاحبنا رسول اهللا صلى اهللا ع

ا قاموا إىل أمري من األمراء وكسا كل إنسان منهم قلنسوة لقال الناس قد  ليس باملوسر فبم يكفر قال لو أن قوم
   ٢٩كساهم ويذكر عن سلمان رضي اهللا عنه أنه قال نعم الثوب التبان 

  وز يف عتق الكفاراتباب ما جي

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد  - ١٩٧٦٩
بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين مالك بن أنس عن هالل بن أسامة عن 

قال أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا : أنه عطاء بن يسار عن عمر بن احلكم رضي اهللا عنه 
رسول اهللا إن جارية يل كانت ترعى غنما يل ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت 

وكنت من بين آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أأعتقها فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أين اهللا فقالت 
لسماء فقال من أنا فقالت أنت رسول اهللا قال أعتقها كذا قاله مالك بن أنس ورواه حيىي بن أيب كثري هو يف ا

  عن هالل بن أيب ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن احلكم السلمي 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي وأبو سعيد بن أيب  - ١٩٧٧٠
رو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد أخربين أيب ثنا األوزاعي حدثين حيىي بن أيب عم

فذكر احلديث يف الطرية : كثري عن هالل بن أيب ميمونة حدثين عطاء بن يسار حدثين معاوية بن احلكم السلمي 
يل قبل أحد واجلوانية فوجدت الذئب قد أصاب  ويف العطاس يف الصالة قال مث أطلعت غنيمة يل ترعاها جارية

منها شاة وأثنا رجل من بين آدم آسف كما يأسفون فصككتها صكة مث انصرفت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم فأخربته فعظم ذلك علي قال فقلت يا رسول اهللا أفال أعتقها قال بلى ائتين هبا قال فجئت هبا رسول اهللا 

س أعتقها صلى اهللا عليه و  لم فقال هلا أين اهللا قالت يف السماء قال فمن أنا قالت أنت رسول اهللا قال أهنا مؤمنة ف
  أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث األوزاعي دون قصة اجلارية 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ١٩٧٧١
بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن  حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين يونس بن يزيد عن 

أن رجال من األنصار أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم بوليدة سوداء فقال يا رسول اهللا إين علي رقبة : عتبة 
ه و سلم أتشهدين أن ال إله إال اهللا مؤمنة فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقها فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا علي

قالت نعم قال أتشهدين أن حممدا رسول اهللا قالت نعم قال أفتؤمنني بالبعث بعد املوت قالت نعم قال أعتقها 
هذا مرسل وقد قيل عن عون بن عبد اهللا بن عتبة عن عبد اهللا بن عتبة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه وقد قيل 

   ٣٠د مضى يف كتاب الظهار عن عون عن أبيه عن جده وق



  باب ما جاء يف ولد الزنا

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ حاجب بن أمحد الطوسي ثنا عبد الرحيم بن منيب ثنا جرير بن عبد  - ١٩٧٧٢
سلم  : احلميد أنبأ سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  شر الثالثة  ولد الزنا

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو نصر أمحد بن سهل الفقيه ببخارى ثنا صاحل بن حممد احلافظ ثنا  - ١٩٧٧٣
أبو الربيع الزهراين وعثمان بن أيب شيبة وزهري بن حرب قالوا ثنا جرير عن سهيل بن أيب صاحل فذكره مبثله زاد 

  متع بسوط يف سبيل اهللا أحب إيل من أن أعتق ولد زنية ألن أ: قال قال أبو هريرة رضي اهللا عنه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا  - ١٩٧٧٤
موسى بن إمساعيل ثنا أبو عوانة عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 

سلم  صلى   ولد الزنا شر الثالثة : اهللا عليه و 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري عن  - ١٩٧٧٥
منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن جابان عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا 

  يدخل اجلنة ولد زنية وروي ذلك أيضا عن جماهد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعا  ال: عليه و سلم قال 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق أنبأ حممد بن غالب ثنا احلسن بن عمر  - ١٩٧٧٦
عائشة رضي اهللا  بن شقيق ثنا سلمة بن الفضل عن حممد بن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبري قال بلغ

ألن أمتع بسوط يف سبيل اهللا : عنها أن أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
أحب إيل من أن أعتق ولد الزنا وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ولد الزنا شر الثالثة وإن امليت يعذب 

ا رحم اهللا أبا هريرة أساء مسعا فأساء إجابة ألن أمتع بسوط يف سبيل اهللا ببكاء احلي فقالت عائشة رضي اهللا عنه
قيل يا رسول } فال اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة { أحب إيل من أن أعتق ولد الزنا أهنا ملا نزلت 

فزنني فجئن بأوالد  اهللا ما عندنا ما نعتق إال أن أحدنا له اجلارية السوداء ختدمه وتسعى عليه فلو أمرناهن
فأعتقناهم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألن أمتع بسوط يف سبيل اهللا أحب إيل من أن آمر بالزنا مث 

أعتق الولد وأما قوله ولد الزنا شر الثالثة فلم يكن احلديث على هذا إمنا كان رجل من املنافقني يؤذي رسول 
رين من فالن قيل يا رسول اهللا إنه مع ما به ولد الزنا فقال رسول اهللا اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال من يعذ

سلم هو شر الثالثة واهللا تعاىل يقول وال تزر وازرة وزر أخرى وأما قوله إن امليت ليعذب  صلى اهللا عليه و 
قد  ببكاء احلي فلم يكن احلديث على هذا ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر بدار رجل من اليهود

مات وأهله يبكون عليه فقال إهنم ليبكون عليه وإنه ليعذب واهللا عز و جل يقول ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها 
سلمة بن الفضل األبرش يروي مناكري وقد روي عن أيب سليمان الشامي وهو برد بن سنان عن الزهري عن 

  عائشة رضي اهللا عنها مرسال يف إعتاق ولد الزنا واهللا أعلم 



أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد اللخمي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا  - ١٩٧٧٧
يف ولد الزنا ليس عليه من وزر أبويه شيء ال تزر : سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
  وازرة وزر أخرى رفعه بعض الضعفاء والصحيح موقوف 

نا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا إسحاق وأخرب - ١٩٧٧٨
بن منصور السلويل ثنا إسرائيل عن إبراهيم عن حممد بن قيس عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا 

سلم    ولد الزنا شر الثالثة إذا عمل بعمل أبويه : صلى اهللا عليه و 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا سليمان بن حممد اخلزاعي ثنا أبو أمية حممد  - ١٩٧٧٩
بن إبراهيم ثنا بشر بن آدم ثنا حبان بن علي ثنا بن أيب ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده بن عباس رضي 

نا شر الثالثة إذا عمل بعمل أبويه هذا إسناد ولد الز: اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
بله ليس بالقوي وإمنا يروي هذا الكالم على اخلرب من قول سفيان الثوري    ضعيف وما ق

أخربناه علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو القاسم الطرباين ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو حذيفة ثنا  - ١٩٧٨٠
سلم عن ولد : ة رضي اهللا عنه قال سفيان عن سهيل عن أبيه عن أيب هرير سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  الزنا فقال هو شر الثالثة قال سفيان يعين إذا عمل بعمل والديه 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا الشيباين ثنا أبو أمحد الفراء أنبأ جعفر بن عون أنبأ  - ١٩٧٨١
  ولد الزنا شر الثالثة ألن أبويه يتوبان : ن عباس رضي اهللا عنهما قال مسلم املالئي عن جماهد عن ب

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف ثنا حممد بن يوسف قال ذكر  - ١٩٧٨٢
به إمنا مسي ولد الزانية شر الثالثة أن أمه قالت له لست ألبيك الذي تدعي : سفيان عن رجل عن احلسن قال 

   ٣١فقتلها فسمي شر الثالثة 

  باب ما جاء يف إعتاق ولد الزنا

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك  - ١٩٧٨٣
فقال أبو  سئل أبو هريرة رضي اهللا عنه عن الرجل يكون عليه الرقبة هل يعتق بن زنا: أنه بلغه عن املقربي أنه 

  هريرة نعم 

  أن عبد اهللا بن عمر أعتق بن زنا وأمه : قال وحدثنا مالك عن نافع  - ١٩٧٨٤

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا احلميدي ثنا  - ١٩٧٨٥
رضي اهللا عنها أهنا قالت يف أوالد  سفيان ثنا عمرو أخربين الزبري بن موسى عن أم حكيم بنت طارق عن عائشة

  أعتقوهم وأحسنوا إليهم : الزنا 



وأخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم األردستاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد اجلوهري ثنا  - ١٩٧٨٦
أن بن عباس علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن ثور بن يزيد عن عمر بن عبد الرمحن القرشي 

سئل عن ولد الزنا وولد رشدة يف العتاقة فقال انظر أكثرمها مثنا فوجدوا ولد الزنا أكثرمها : رضي اهللا عنهما 
  مثنا بدينار فأمرهم به 

أنه كان يرى ولد الزنا وغريه يف العتق سواء وعن : قال وحدثنا سفيان عن يونس عن احلسن  - ١٩٧٨٧
  ا مثنا فراس عن الشعيب قال انظر أكثرمه

بن عفان ثنا بن منري عن عبيد  - ١٩٧٨٨ أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا احلسن بن علي 
  أعتق بن عمر غالما له ولد زنا : اهللا عن نافع قال 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أمحد بن علي اخلزاز ثنا عبد اهللا بن اهليثم  - ١٩٧٨٩
أنه أعتق ولد زنية وقال قد أمرنا اهللا : البصري ثنا عمرو بن مرزوق عن شعبة عن أيوب عن نافع عن بن عمر 

ورسوله صلى اهللا عليه و سلم أن منن علي من هو شر منه قال اهللا تبارك وتعاىل إما منا بعد وإما فداء وروي عن 
  عمر رضي اهللا عنه أنه كرهه 

الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو صاحل وبن  أخربنا أبو احلسني بن - ١٩٧٩٠
بكري قاال ثنا الليث حدثين عقيل عن بن شهاب قال أخربين أبو حسن موىل عبد اهللا بن احلارث وكان من قدماء 

غالم هلا بن زنية يف أنه مسع امرأة تقول لعبد اهللا بن نوفل تستفتيه يف : موايل قريش وأهل العلم منهم والصالح 
رقبة كانت عليها قال هلا عبد اهللا بن نوفل ال أراه يقضي الرقبة اليت عليك عتق بن زنية قال عبد اهللا بن نوفل 

   ٣٢مسعت عمر رضي اهللا عنه يقول ألن أمحل على نعلني يف سبيل اهللا أحب إيل من أن أعتق بن زنية 

  مل جيد فصيام ثالثة أيام باب التخيري بني اإلطعام والكسوة والعتق فمن

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو احلسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد اهللا بن  - ١٩٧٩١
هو : صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس رضي اهللا عنهما يف آية كفارة اليمني قال 

إن مل جيد شيئا من ذلك فصيام ثالثة أيام متتابعات ويف رواية ليث بن أيب سليم باخليار يف هؤالء الثالث األول ف
عن جماهد عن بن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال كل شيء يف القرآن أو أو فهو خمري فإذا كان مل جيد فهو األول 

  األول 

محد ثنا هشيم ثنا يونس عن أنبأين أبو عبد اهللا إجازة عن أيب الوليد ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا أ - ١٩٧٩٢
أنه كان ال يرى بأسا أن يفرق بني الثالثة األيام يف كفارة اليمني قال أبو الوليد وغري هشيم يقول : احلسن 

   ٣٣كانوا ال يرون بذلك بأسا 

  باب التتابع يف صوم الكفارة



بن حممد الدوري ثنا عبيد اهللا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس  - ١٩٧٩٣
كان يقرأ فصيام : بن موسى ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أيب العالية عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه أنه 

  ثالثة أيام متتابعات 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد يعين بن عبد اهللا بن عبد احلكم  - ١٩٧٩٤
بأ بن وهب أخربين مالك ح وأخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم أن

كنت أطوف مع جماهد فجاء إنسان يسأله : البوشنجي ثنا بن بكري ثنا مالك عن محيد بن قيس املكي أنه قال 
ال فضرب جماهد يف صد   ري وقال أهنا يف قراءة أيب متتابعات عن صيام الكفارة أتتابع قال محيد فقلت 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان  - ١٩٧٩٥
  إن شاء فرق فقال له جماهد يف قراءة عبد اهللا متتابعة قال فهي متتابعة : عن بن أيب جنيح عن عطاء أو طاوس قال 

قال سألت عطاء عن الصيام يف كفارة اليمني قال إن : ثنا سعيد ثنا هشيم أخربين حجاج قال وحد - ١٩٧٩٦
  شاء فرق قلت فإهنا يف قراءة عبد اهللا متتابعة قال إذا ننقاد لكتاب اهللا عز و جل 

 يف قراءتنا يف كفارة اليمني ثالثة: قال وحدثنا سعيد ثنا محاد بن زيد عن بن عون عن إبراهيم قال  - ١٩٧٩٧
أيام متتابعات قال الشيخ رواية بن أيب جنيح يف كتايب عن عطاء وهو يف سائر الروايات عن طاوس ويذكر عن 
األعمش أن بن مسعود رضي اهللا عنه كان يقرأ فصيام ثالثة أيام متتابعات وكل ذلك مراسيل عن عبد اهللا بن 

   ٣٤مسعود رضي اهللا عنه واهللا أعلم 

  يا ليمينه أو مكرها عليه قال اهللا جل ثناؤهباب جامع األميان من حنث ناس

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ١٩٧٩٨} إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان { 
ثنا الربيع بن سليمان املرادي ثنا بشر بن بكر عن األوزاعي ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف موضع آخر قال 

باس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر بن سابق اخلوالين ثنا بشر بن بكر عن األوزاعي عن عطاء بن أيب ثنا أبو الع
جتاوز اهللا : رباح عن عبيد بن عمري عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ويف رواية الربيع أن رسول 
جتاوز يل كذا قال يف أحد املوضعني عن أيب العباس عن حبر وقد مضى ذلك عن أيب عبد اهللا السوسي وغريه عن 

أيب العباس عن الربيع وهو أشهر ورواه مجاعة من املصريني وغريهم عن الربيع وبه يعرف وتابعه على ذلك 
  وية ورواه الوليد بن مسلم عن األوزاعي فلم يذكر يف إسناده عبيد بن عمري البويطي واحلسني بن أيب معا

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يوسف بن  - ١٩٧٩٩
اهللا  سعيد بن مسلم ثنا حجاج بن حممد عن بن جريج عن عطاء عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول

سلم  إن اهللا جتاوز عن أميت ما حدثت به أنفسها وما أكرهوا عليه إال أن يتكلموا به أو : صلى اهللا عليه و 



يعملوا به كذا قال عن أيب هريرة والظاهر أن عطاء مسعه من الوجهني مجيعا ومها حديثان يؤدي كل واحد منهما 
اه بن أيب أوىف عن أيب هريرة رضي اهللا عنه يرفعه يف ما قصد به من املعىن وفيهما مجيعا طرح اإلكراه وقد رو

حديث النفس والوسوسة مبعناه وقوله إال أن يتكلموا به أو يعملوا به يرجع إىل حديث النفس دون اإلكراه واهللا 
  أعلم 

 ثنا وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان األصبهاين ثنا عبد اهللا بن عبد الكرمي - ١٩٨٠٠
عبيد اهللا بن سعد ثنا عمي حدثين أيب عن بن إسحاق عن ثور بن يزيد احلمصي عن حممد بن عبيد بن أيب صاحل 

ال طالق وال عتاق يف : عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
   ٣٥إغالق رواه أبو داود يف السنن عن عبيد اهللا بن سعد 

ا يستدل به علىباب م   ا جاء فيمن حلف ليقضني حقه إىل حني أو إىل زمان وم

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا  - ١٩٨٠١أنه ليس له وقت معلوم 
ع األصبهاين ثنا أبو أمحد بن فارس ثنا حممد بن إمساعيل البخاري حدثين إبراهيم بن املنذر عن حممد بن معن مس

  احلني ستة أشهر : حممد بن عبد اهللا بن حنني عن أبيه عن جده مسع عليا رضي اهللا عنه قال 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية  - ١٩٨٠٢
  غدوة وعشية  احلني قد يكون: عن األعمش عن أيب ظبيان عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا أبو نعيم ثنا حممد  - ١٩٨٠٣
أن رجال سأل بن املسيب قال أين حلفت أن ال أكلم رجال حينا قال تؤيت : بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة 

  يكون فيها محلها شهرا وشهرين فنرى احلني شهرين  أكلها كل حني بإذن رهبا إبراهيم قال هي النخلة

وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو العباس ثنا حممد بن إسحاق ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن إبراهيم  - ١٩٨٠٤
  احلني ستة أشهر : بن املنهال عن عكرمة قال 

أرسل : ثنا بن الغسيل أخربين عكرمة قال  وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو العباس ثنا حممد ثنا أبو نعيم - ١٩٨٠٥
ال أصنع حينا كذا وكذا فما احلني الذي ال يدرك قال فقرأ هل أتى  حلفت أن  بن عبد العزيز فقال أين  إيل عمر 

تؤيت أكلها { على اإلنسان حني من الدهر ما يدري كم أتى منذ خلقه اهللا وأما احلني الذي يدرك قول اهللا تعاىل 
   صرام النخل إىل مثرها ما بني} كل حني 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن  - ١٩٨٠٦
{ يف قوله تعاىل ولتعلمن نبأه بعد حني قال بعد املوت : أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة 

قال كل سبعة أشهر } تؤيت أكلها كل حني { قال ثالثة أيام ويف قوله } وا حىت حني ويف مثود إذ قيل هلم متتع
  وذكر عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن أنه قال احلني سنة 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا أبو نعيم ثنا أبو  - ١٩٨٠٧
وس وأنا عنده عن رجل حلف أن ال يكلم رجال زمانا قال الزمان شهرين أو سئل طا: حفص يزيد بن كيسان 

ثالثة ما مل يوقت أجال اختالفهم يف احلني واختالف معىن احلني يف مواضعه دليل على أن ليس للحني غاية عند 
   ٣٦اإلطالق وكذلك الزمان واهللا أعلم 

ال يكون حنثا احتج بعض أصحابنا يف    ذلك مباباب ما يقرب من احلنث 

أخربنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر ببغداد أنبأ احلسني بن حيىي بن عياش ثنا إبراهيم بن جمشر  - ١٩٨٠٨
ثنا سلمة بن صاحل األمحر عن يزيد بن أيب خالد عن عبد الكرمي أيب أمية عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول 

 أخربك بآية أو سورة مل تنزل على نيب بعد سليمان غريي ال أخرج من املسجد حىت: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
قال فمشى فتبعته حىت انتهى إىل باب املسجد قال فأخرج إحدى رجليه من أسكفة املسجد وبقيت األخرى يف 

أقبل علي بوجهه قال بأي شيء تفتتح القرآن إذا افتتحت الصالة  املسجد فقلت بيين وبني نفسي نسي قال ف
   ٣٧ الرمحن الرحيم قال هي هي مث خرج إسناده ضعيف قال قلت ببسم اهللا

  باب من حلف ال يأكل خبزا بأدم فأكله مبا يعد أدما يف العادة مبا يصطبغ به

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو احلريي ثنا عبد اهللا بن شريويه ثنا عبد  - ١٩٨٠٩أو ال يصطبغ 
يمان بن بالل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا بن عبد الرمحن الدارمي ثنا حيىي  بن حسان ثنا سل

  نعم اإلدام اخلل رواه مسلم يف الصحيح عن الدارمي : اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ىي ثنا أبو وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حي - ١٩٨١٠
سلم سأل : عوانة عن أيب بشر عن أيب سفيان عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما  أن النيب صلى اهللا عليه و 

أهله األدم فقالوا ما عندنا إال خل فدعا به فجعل يأكل منه ويقول نعم األدم اخلل نعم األدم اخلل رواه مسلم 
  ديث عائشة رضي اهللا عنها يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأخرجه أيضا من ح

وأخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ثنا علي بن  - ١٩٨١١
عبد العزيز ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أيب عن حممد بن أيب حيىي األسلمي عن يزيد بن أيب أمية األعور عن 

ت النيب صلى اهللا عليه و سلم أخذ كسرة من خبز شعري فوضع عليها رأي: يوسف بن عبد اهللا بن سالم قال 
   ٣٨مترة وقال هذه إدام هذه فأكلها 

  باب من حلف ال يكلم رجال فأرسل إليه رسوال أو كتب إليه كتابا

قال اهللا جل ثناؤه وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوال فيوحي بإذنه ما 
وقال للمؤمنني يف املنافقني قل ال تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا اهللا من أخباركم وإمنا نبأهم من أخبارهم  يشاء

بالوحي الذي ينزل به جربائيل عليه السالم على النيب صلى اهللا عليه و سلم وخيربهم النيب صلى اهللا عليه و 



إن كالم اآلدميني ال يشبه كالم اهللا كالم اآلدميني  سلم بوحي إليه قال الشافعي رمحه اهللا من قال ال حينث قال
باملواجهة أال ترى أنه لو هجر رجل رجال كانت اهلجرة حمرمة عليه فوق ثالث ليال فكتب إليه أو أرسل إليه 

  رسوال وهو يقدر على كالمه مل خيرجه هذا من هجرته اليت يأمث هبا 

هللا بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد ا - ١٩٨١٢
أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب أيوب 

ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالثة يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخريمها : األنصاري رضي اهللا عنه يرويه 
  لسالم رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغريه عن عبد الرزاق الذي يبدأ با

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو وأبو صادق  - ١٩٨١٣
مد بن هالل عن بن أيب الفوارس قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد ثنا خالد بن خملد ثنا حم

ال حيل ملؤمن أن يهجر مؤمنا : أبيه قال مسعت أبا هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فوق ثالثة أيام فإذا مر ثالث لقيه فسلم عليه فإن رده فقد اشتركا يف األجر وإن مل يرد عليه فقد بريء املسلم 

   ٣٩من اهلجرة وصارت على صاحبه 

  ن حلف ما له مال وله عرض أو عقار أو حيوانباب م

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ١٩٨١٤
العباس الدوري ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا 

اهللا املنادي قاال ثنا روح بن عبادة ثنا أبو نعامة العدوي عن مسلم بن بديل عن إياس بن زهري عن حممد بن عبيد 
خري مال املرء مهرة مأمورة أو سكة مأبورة : سويد بن هبرية رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

و عبيد سكة يقول هي املصطفة من النخل ويف رواية الدوري قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول قال أب
   ٤٠وأما املأبورة فإهنا اليت قد لقحت وأما املهرة املأمورة فإهنا الكثرية النتاج 

  باب من حلف ليضربن عبدة مائة سوط فجمعها فضربه هبا مل حينث

 (  
  } وخذ بيدك ضغثا فاضرب به وال حتنث { استالال بقوله عز و جل 

ي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن سعيد اهلمذاين ثنا بن وهب وأخربنا أبو عل - ١٩٨١٥
أخربين يونس عن بن شهاب أخربين أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخربه بعض أصحاب رسول اهللا صلى اهللا 

رية لبعضهم أنه اشتكى رجل منهم حىت أضين فعاد جلده على عظم فدخلت عليه جا: عليه و سلم من األنصار 
فهش هلا فوقع عليها مث ذكر قصته قال فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يأخذوا له مائة مشراخ فيضربوه 

  هبا ضربة واحدة 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن  - ١٩٨١٦
جاءه رجل وأنا عنده فقال أين حلفت أن ال : مساعيل بن عبد امللك عن عطاء قال عبد اجلبار ثنا وكيع عن إ

أكسو أهلي حىت أقف بعرفة وذاك يف غري أيام احلج فقال عطاء أذهب فقف واكس أهلك فقيل لعطاء إمنا نوى 
أمثال احلج فقال عطاء أرأيت أيوب عليه السالم حني حلف ليضربن أهله حلف ليضربنها بضغث إمنا القرآن 

   ٤١وعرب 

  باب ما يستدل به على أنه حيلل ميينه بأدىن ضرب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا  - ١٩٨١٧
 خالد بن خملد ثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول

ال ميوت ألحد ثالثة من الولد فتمسه النار إال حتلة القسم أخرجه البخاري يف : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وإن منكم إال { الصحيح من حديث مالك قال أبو عبيد نرى قوله حتلة القسم يعين قول اهللا تبارك وتعاىل 

 اهللا قسمه فيه وفيه أنه أصل للرجل حيلف يقول فال يردها إال بقدر ما يرب} واردها كان على ربك حتما مقضيا 
   ٤٢ليفعلن كذا وكذا مث يفعل منه شيئا دون شيء يرب يف ميينه قال الشيخ يعين يفعل ما يقع عليه االسم 

  باب احللف على التأويل فيما بينه وبني اهللا تعاىل

حممد بن عمرو الرزاز ثنا أمحد  أخربنا أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن إبراهيم اهلامشي ثنا أبو جعفر - ١٩٨١٨
بن الوليد الفحام ثنا أبو أمحد الزبريي أظنه قال ثنا إسرائيل ح وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو 

العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر أنبأ إسرائيل عن إبراهيم بن عبد األعلى عن 
أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم ومعنا وائل بن حجر : نظلة رضي اهللا عنه قال جدته عن أبيها سويد بن ح

فلقيه قوم هم له عدو فأىب القوم أن حيلفوا وتقدمت فحلفت أنه أخي فلما أتينا النيب صلى اهللا عليه و سلم قلت 
سلم لفظ حديث يا رسول اهللا إن القوم أبوا أن حيلفوا وتقدمت فحلفت أنه أخي قال صدقت املسلم أخو امل

   ٤٣عثمان بن عمر وحديث الزبريي مبعناه خمتصر 

  باب اليمني على نية املستحلف يف احلكومات

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ  - ١٩٨١٩
واللفظ له ثنا عثمان بن سعيد الدارمي وحممد بن هشيم ح قال وأخربين أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف 

أيوب قاال ثنا مسدد ثنا هشيم أخربين عبد اهللا بن أيب صاحل أخو سهيل عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
ا يصدقك به صاحبك رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  ميينك على م

  ناقد حيىي وعمرو ال



وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي واحلسن بن  - ١٩٨٢٠
سفيان قاال ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا يزيد بن هارون عن هشيم عن عباد بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة 

إمنا اليمني على نية املستحلف رواه مسلم يف الصحيح : لم رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
   ٤٤عن أيب بكر بن أيب شيبة 

  باب من جعل شيئا من ماله صدقة أو يف سبيل اهللا أو يف رتاج الكعبة على

معاين األميان قال الشافعي رمحه اهللا والذي يذهب إليه عطاء أنه جيزيه من ذلك كفارة ميني ومن قال هذا القول 
يف كل ما حنث فيه سوى عتق أو طالق وهو مذهب عائشة رضي اهللا عنها ومذهب عدد من أصحاب قاله 

النيب صلى اهللا عليه و سلم ورضي عنهم أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا أمحد 
سلمة بن كهيل عن عطاء عن عائشة  رضي اهللا عنها يف رجل جعل بن الوليد ثنا يزيد بن هارون أنبأ شعبة عن 

  ماله يف املساكني صدقة قالت كفارة ميني 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنبأ  - ١٩٨٢١
ه صفية أهنا يزيد بن هارون أنبأ حيىي يعين بن سعيد عن منصور بن عبد الرمحن رجل من بين عبد الدار عن أم

كل مال له يف سبيل اهللا أو كل مال له يف رتاج : مسعت عائشة رضي اهللا عنها وإنسان يسأهلا عن الذي يقول 
  الكعبة ما يكفر ذلك قالت عائشة يكفره ما يكفر اليمني 

ورواه سفيان الثوري عن منصور بن عبد الرمحن عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة رضي اهللا  - ١٩٨٢٢
أن رجال أو امرأة سألتها عن شيء كان بينها وبني ذي قرابة هلا فحلفت إن كلمته فماهلا يف رتاج الكعبة : عنها 

  فقالت عائشة رضي اهللا عنها يكفره ما يكفر اليمني 

أخربناه أبو بكر األردستاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا  - ١٩٨٢٣
  فذكره : ليد ثنا سفيان بن الو

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو احلسن حممد بن احلسن السراج ثنا أبو شعيب  - ١٩٨٢٤
احلراين ثنا أمحد بن عبيد اهللا البصري العنربي ثنا يزيد بن زريع ثنا حبيب املعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد 

ن بينهما مرياث فسأل أحدمها صاحبه القسمة فقال لئن عدت تسألين بن املسيب أن أخوين من األنصار كا
القسمة مل أكلمك أبدا وكل مال يل يف رتاج الكعبة فقال عمر رضي اهللا عنه إن الكعبة لغنية عن مالك كفر عن 

ب ال ميني عليك وال نذر يف معصية الر: ميينك وكلم أخاك فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  وال يف قطيعة الرحم وال فيما ال متلك 

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا أبو أمحد بن فارس  - ١٩٨٢٥
ثنا حممد بن إمساعيل البخاري ثنا موسى بن إمساعيل أنبأ إياس بن أيب متيمة أبو خملد صاحب البصري حدثين عبد 



أنه كان مملوكا البنة عم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فحلفت أن ماهلا يف :  رافع عن أبيه الرمحن بن أيب
  املساكني صدقة فقال بن عمر كفري ميينك 

قال وحدثنا حممد حدثين حممود عن النضر أنبأ أشعث عن بكر بن عبد اهللا عن أيب رافع عن بن  - ١٩٨٢٦
  تكفر ميينها :  عمر وعائشة وأم سلمة رضي اهللا عنهما قالوا

قال وحدثنا حممد ثنا حجاج عن محاد عن علي بن زيد عن أيب رافع عن زينب امرأة من املهاجرات  - ١٩٨٢٧
حنوه وعن محاد عن محيد عن بكر : وعبد اهللا بن عمر وحفصة بنت عمر حنوه وعن محاد عن ثابت عن أيب رافع 

  بن عبد اهللا عن أيب رافع حنوه 

اهر الفقيه أنبأ أبو طاهر احملمدأباذي ثنا أبو قالبة ثنا روح بن عبادة ثنا األشعث عن أخربنا أبو ط - ١٩٨٢٨
  أنه كان بينه وبني امرأة له شيء فحلفت موالة له ح : بكر بن عبد اهللا املزين عن أيب رافع 

افظ ثنا أبو وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال أنبأ علي بن عمر احل - ١٩٨٢٩
اهللا األنصاري ثنا أشعث ثنا بكر بن عبد اهللا املزين عن أيب بكر النيسابوري ثنا حممد بن حيىي ثنا حممد بن عبد 

أن موالته أرادت أن تفرق بينه وبني امرأته فقالت هي يوما يهودية ويوما نصرانية وكل مملوك هلا حر : رافع 
عمر وكل مال هلا يف سبيل اهللا وعليها املشي إىل بيت اهللا إن مل تفرق بينهما فسألت عائشة رضي اهللا عنها وبن 

وبن عباس وحفصة وأم سلمة فكلهم قال هلا أتريدين أن تكوين مثل هاروت وماروت وأمروها أن تكفر ميينها 
  وختلي بينهما لفظ حديث األنصاري وحديث روح خمتصر ومل يذكر حفصة 

ثنا  أخربنا أمحد بن حممد بن احلارث األصبهاين أنبأنا علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري - ١٩٨٣٠
حممد بن إسحاق ثنا احلسن بن موسى ثنا أبو هالل ثنا غالب عن بكر بن عبد اهللا املزين عن أيب رافع قال قالت 

ألفرقن بينك وبني امرأتك وكل مال هلا يف رتاج الكعبة وهي يوما يهودية ويوما نصرانية ويوما جموسية : مواليت 
املؤمنني أم سلمة رضي اهللا عنها فقلت إن مواليت تريد أن إن مل تفرق بينك وبني امرأتك قال فانطلقت إىل أم 

تفرق بيين وبني امرأيت فقالت انطلق إىل موالتك فقل هلا إن هذا ال حيل لك فرجعت إليها قال مث أتيت بن عمر 
فأخربته فجاء حىت انتهى إىل الباب فقال ههنا هاروت وماروت فقالت أين جعلت كل مال يل يف رتاج الكعبة 

ما تأكلني قالت وقلت وأنا يوما يهودية ويوما نصرانية ويوما جموسية فقال إن هتودت قتلت وإن تنصرت قال ف
  قتلت وإن متجست قتلت فقالت فما تأمرين قال تكفري ميينك وجتمعي بني فتاك وفتاتك 

بكر بن زياد  وأخربنا أبو حامد أمحد بن علي اإلسفرائيين هبا أنبأ زاهر بن أمحد السرخسي ثنا أبو - ١٩٨٣١
سليمان التيمي ثنا بكر بن عبد اهللا عن أيب رافع  أن : النيسابوري ثنا عبد الرمحن بن بشر ثنا حيىي بن سعيد عن 
ليلى بنت العجماء موالته قالت هي يهودية وهي نصرانية وكل مملوك حمرر وكل مال هلا هدي إن مل يطلق 

فقالت ههنا هاروت وماروت قالت قد علم اهللا ما قلت كل  امرأته إن مل تفرق بينكما فأتى زينب فانطلقت معه
مال يل هدي وكل مملوك يل حمرر وهي يهودية وهي نصرانية قالت خلي بني الرجل وامرأته قال فأتيت حفصة 



فأرسلت إليها كما قالت زينب قالت خلي بني الرجل وامرأته فأتيت بن عمر فجاء معي فقام بالباب فلما سلم 
وأبوك قال أمن حجارة أنت أم من حديد أتتك زينب وأرسلت إليك حفصة قالت قد حلفت  قالت بأيب أنت

بكذا أو كذا قال كفري عن ميينك وخلي بني الرجل وامرأته قال الشيخ وهذا يف غري العتق فقد روي عن بن 
وي قصر عمر رضي اهللا عنهما من وجه آخر أن العتاق يقع وكذلك عن بن عباس رضي اهللا عنهما وكأن الرا

  بنقله يف رواية بكر بن عبد اهللا أو مل يكن هلا يف الوقت مملوك فلم يتعرضوا له واهللا أعلم 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو بكر حممد بن إبراهيم خشكنانه البلخي ثنا أمحد بن حيىي بن موسى  - ١٩٨٣٢
يف الرجل : طاب وعائشة رضي اهللا عنهما اخلنب ثنا قتيبة ثنا حبيب عن العوام عن جماهد قال قال عمر بن اخل

  حيلف باملشي أو ماله يف املساكني أو يف رتاج الكعبة أهنا ميني يكفرها إطعام عشرة مساكني 

: أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع قال مسعت الشافعي  - ١٩٨٣٣
لكعبة فأفتاه بكفارة ميني فقال له الرجل هبذا تقول يا أبا عبد اهللا فقال وسأله رجل عن املشي فحنث باملشي إىل ا

بن أيب رباح    هذا قول من هو خري مين قال من هو قال عطاء 

أخربنا أبو حامد أمحد بن علي اإلسفرائيين أنبأ زاهر بن أمحد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا  - ١٩٨٣٤
أهنما قاال : بن خارجة ثنا هشيم أنبأ منصور عن احلسن وحجاج عن عطاء  يوسف يعين بن سعيد ثنا هيثم يعين

  فيمن قال هو حمرم حبجة فحنث فيه كفارة ميني قال الشيخ ومن قال هبذا القول يشبه أن حيتج مبا 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن وأبو عبد الرمحن السلمي قالوا ثنا أبو العباس  - ١٩٨٣٥
مد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب ح وأنبأ أبو نصر عمر بن عبد العزيز أنبأ أبو حم

احلسن حممد بن احلسن بن أمحد بن إمساعيل السراج ثنا موسى بن هارون البزاز ثنا أبو مهام الوليد بن شجاع 
عبد اهللا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن بن الوليد وأمحد بن عيسى ويونس بن عبد األعلى قالوا ثنا 

كعب بن علقمة عن عبد الرمحن بن مشاسة عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى 
سلم قال  كفارة النذر كفارة اليمني سقط من رواية بن عبد احلكم أبو اخلري فلم يذكره يف إسناده : اهللا عليه و 
  يح عن هارون بن سعيد وأمحد بن عيسى ويونس بن عبد األعلى رواه مسلم يف الصح

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب  - ١٩٨٣٦
القاضي ثنا أمحد بن عيسى ثنا بن وهب أخربين حيىي بن عبد اهللا بن سامل عن عبد الرمحن بن احلارث املخزومي 

   ٤٥إمنا النذر ما ابتغي به وجه اهللا : شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عن عمرو بن 

  باب اخلالف يف النذر الذي خيرجه خمرج اليمني

قد مضى قول عطاء بن أيب رباح ومن قال مثل قوله من الصحابة رضي اهللا عنهم يف أنه ميني يكفره ما يكفر 
ا يقوته فإذا أيسر اليمني قال الشافعي رمحه اهللا  وقد قال غريه يتصدق جبميع ما ميلك إال أنه قال وحيبس قدر م



تصدق بالذي حبس وذهب غريه إىل أن يتصدق بثلث ماله وغريه إىل أن يتصدق بالزكاة قال الشيخ أما 
  املذهب األول فيحكى عن بعض العراقيني وأما الثاين فهو مذهب مالك واحتج بعض من ذهب مذهبه مبا 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد  - ١٩٨٣٧
بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب قال أخربين بعض بين السائب بن أيب لبابة 

إن من توبيت أن أهجر دار قومي اليت أصبت فيها أن أبا لبابة حني ارتبط فتاب اهللا عليه قال يا رسول اهللا : 
سلم جيزئ عنك  الذنب وأجاورك وأن أخنلع من مايل صدقة إىل اهللا ورسوله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

الثلث من مالك ورواه مالك يف املوطأ عن عثمان بن حفص عن بن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة ورواه حممد بن 
الزهري عن حسني بن السائب بن أيب لبابة أن جده حدثه أن أبا لبابة حني تاب اهللا عليه  الوليد الزبيدي عن

فذكره وقد مضى يف كتاب الزكاة ورواه حممد بن أيب حفصة عن الزهري عن حسني بن السائب بن أيب لبابة 
  عن أبيه وقيل عنه عن الزهري عن حسني بن السائب أو غريه حنوه 

بن وأخربنا أبو عل - ١٩٨٣٨ ي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عبيد اهللا بن عمر ثنا سفيان 
قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم أو أبو لبابة أو من شاء : عيينة عن الزهري عن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه 

ه صدقة قال جيزئ عنك اهللا إن من توبيت أن أهجر دار قومي اليت أصبت فيها الذنب وأن أخنلع من ملكي كل
  الثلث 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن املتوكل ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر  - ١٩٨٣٩
ه قال أبو داود والقصة أليب لبابة قال : عن الزهري أخربين بن كعب بن مالك قال كان أبو لبابة  فذكر معنا

ا قال لكعب بن مالك فغري مقدر بالثلث الشيخ رمحه اهللا هو هبذا ال   لفظ يف قصة أيب لبابة فأما م

أخربناه أبو حممد عبد اهللا بن يوسف وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قالوا ثنا أبو  - ١٩٨٤٠
شهاب العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين يونس بن يزيد عن بن 

قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني تيب عليه يا : قال أخربين عبد اهللا بن كعب بن مالك عن أبيه أنه 
رسول اهللا أين أريد أن أخنلع من مايل صدقة إىل اهللا ورسوله فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمسك 

بن وهب عن بعض مالك فهو خري لك رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد  بن صاحل عن بن وهب وقيل عن 
يونس عن بن شهاب عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك عن عبد اهللا بن كعب بن مالك عن أبيه 
وهذا حديث صحيح واألول خمتلف يف إسناده وال يثبت موصوال وال يصح االحتجاج به يف هذه املسألة فأبو 

ا هللا تعاىل حني تاب اهللا عليه فأمره النيب صلى اهللا عليه و سلم أن ميسك لبابة إمنا أراد أن يتصدق مباله شكر
  بعض ماله كما قال لكعب بن مالك ومل يبلغنا أنه نذر شيئا أو حلف على شيء واهللا أعلم 

وأما املذهب الثالث ففيما أخربنا أبو حامد أمحد بن علي اإلسفرائيين هبا أنبأ زاهر بن أمحد ثنا أبو  - ١٩٨٤١
ر بن زياد النيسابوري ثنا أبو األزهر وعبد الرمحن بن بشر قاال ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن إمساعيل بن أمية بك

حلفت امرأة من آل ذي أصبح فقالت ماهلا يف سبيل اهللا وجاريتها حرة إن مل : عن عثمان بن أيب حاضر قال 



ئل عن ذلك بن عباس وبن عمر رضي اهللا يفعل كذا وكذا لشيء يكرهه زوجها فحلف زوجها أن ال يفعله فس
عنهم فقاال أما اجلارية فتعتق وأما قوهلا مايل يف سبيل اهللا فتصدق بزكاة ماهلا كذا يف هذه الرواية وقد روينا عن 
بن عباس وبن عمر رضي اهللا عنهم ما دل على جواز التكفري واهللا أعلم وروي عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

  يف معناه مذهب آخر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن جعفر هو بن مطر ثنا حيىي بن حممد ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا  - ١٩٨٤٢
مسع بن عباس رضي اهللا عنهما عن رجل عليه مائة بدنة إن كلم أخاه قال يهدي : أيب ثنا شعبة عن أيب اجلويرية 

   ٤٦ثالثني بدنة ويكلم أخاه 

  صية اهللا قال الشافعي أصل معقول قول عطاء يف هذاباب من نذر نذرا يف مع

أنه ذهب إىل أنه مل يكن عليه قضاء وال كفارة قال الشافعي رمحه اهللا وإمنا أبطل اهللا النذر يف البحرية والسائبة 
  أهنا معصية ومل يذكر يف ذلك كفارة وبذلك جاءت السنة 

بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد - ١٩٨٤٣
الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر 

طلحة بن عبد امللك األيلي  بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد اهللا بن مسلمة وبن بكري عن مالك عن 
ها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم Bلقاسم بن حممد عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم وعن ا
من نذر أن يطيع اهللا فليطعه ومن نذر أن يعصي اهللا فال يعصه رواه البخاري يف الصحيح عن أيب عاصم : قال 

  وأيب نعيم عن مالك 

باس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو الع - ١٩٨٤٤
أنبأ بن عيينة وعبد الوهاب بن عبد اجمليد عن أيوب بن أيب متيمة السختياين عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن 

ال نذر يف معصية وال فيما ال ميلك : عمران بن حصني رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
آدم قال الشافعي رمحه اهللا وكان يف حديث عبد الوهاب الثقفي هبذا اإلسناد أن امرأة من األنصار نذرت بن 

سلم هذا  وهربت على ناقة للنيب صلى اهللا عليه و سلم إن جناها اهللا عليها لتنحرهنا فقال النيب صلى اهللا عليه و 
ر مثلها وال تكفر قال الشافعي رمحه اهللا فبذلك نقول القول وأخذ ناقته قال الشافعي رمحه اهللا ومل يأمرها أن تنح

إن من نذر تربرا أن ينحر مال غريه فالنذر ساقط عنه ومن نذر ما ال يطيق أن يعمله حبال سقط النذر عنه ألنه 
  ال ميلك أن يعمله فهو كما ال ميلك سواه 

ا يعقوب بن سفيان ثنا أبو بكر أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثن - ١٩٨٤٥
قلت للشعيب رجل نذر أن ينحر ابنه فقال لعلك من : احلميدي ثنا سفيان ثنا أيوب بن عائذ الطائي قال 

   ٤٧القياسني ما علمت أحدا من الناس كان أطلب لعلم يف أفق من اآلفاق من مسروق قال ال نذر يف معصية 



  باب من جعل فيه كفارة ميني

ا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أخربن - ١٩٨٤٦
سلمة عن عائشة رضي اهللا عنها أن  عبد اهللا بن عثمان أنبأ عبد اهللا هو بن املبارك أنبأ يونس عن الزهري عن أيب 

ني هذا احلديث مل يسمعه الزهري من ال نذر يف معصية وكفارته كفارة مي: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  أيب سلمة 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد اهللا بن  - ١٩٨٤٧
عثمان يف كتاب يونس األصل أنبأ عبد اهللا أنبأ يونس عن الزهري قال وبلغين عن أيب سلمة أن عائشة رضي اهللا 

   نذر يف معصية وكفارته كفارة ميني ال: عنها قالت 

قال يعقوب وحدثين أبو حممد األموي عن عنبسة بن خالد أنبأ يونس عن بن شهاب قال حدث  - ١٩٨٤٨
أبو سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

يمان بن ال نذر يف معصية وكفارته كفارة مي: سلم  ني هذا يدل على أنه مل يسمعه من أيب سلمة وإمنا مسعه من سل
  أرقم عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة 

حدثناه أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن فراس  - ١٩٨٤٩
عبيد الصفار قاال ثنا العباس بن الفضل األسفاطي املالكي مبكة ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن 

ثنا إمساعيل بن أيب أويس حدثين أخي عن سليمان هو بن بالل عن حممد بن أيب عتيق وموسى بن عقبة عن بن 
يمان بن أرقم عن حيىي بن أيب كثري الذي كان يسكن اليمامة حدثه أنه مسع أبا سلمة بن عبد  شهاب عن سل

سلم قال الرمحن خيرب عن عائشة  ال نذر يف معصية اهللا : رضي اهللا عنها أهنا قالت إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  وكفارته كفارة ميني 

أخربنا عبد اخلالق بن علي بن عبد اخلالق املؤذن أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن خنب أنبأ حممد بن  - ١٩٨٥٠
فذكره : بكر بن أيب أويس حدثين سليمان بن بالل  إمساعيل الترمذي ثنا أيوب بن سليمان بن بالل حدثين أبو

قال الشيخ رمحه اهللا وهذا وهم من سليمان بن أرقم فيحىي بن أيب كثري إمنا رواه عن حممد بن الزبري احلنظلي 
سلم كذلك رواه علي بن املبارك عن حيىي بن أيب كثري    عن أبيه عن عمران بن حصني عن النيب صلى اهللا عليه و 

خربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حممد املروزي قال قال بن أ - ١٩٨٥١
يف هذا احلديث حدث أبو سلمة يدل ذلك على أن الزهري مل يسمعه من أيب سلمة قال أمحد بن حممد : املبارك 

علي بن املبارك عن حيىي بن أيب وتصديق ذلك حديث أيوب بن سليمان بن بالل قال أمحد وإمنا احلديث حديث 
كثري عن حممد بن الزبري عن أبيه عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أبو 
سلمة قال أبو داود رواه بقية عن  داود أراد أن سليمان بن أرقم وهم فيه ومحله عنه الزهري وأرسله عن أيب 

ثله األوزاعي عن حيىي عن حممد بن ال   زبري بإسناد علي بن املبارك م



أخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس األصم أنبأ العباس بن  - ١٩٨٥٢
الوليد هو بن مزيد أخربين أيب أنبأ األوزاعي حدثين حيىي بن أيب كثري عن رجل من بين حنظلة عن عمران بن 

سلم حصني رضي اهللا عنه قال قال رسول ا   ال نذر يف غضب وكفارته كفارة ميني : هللا صلى اهللا عليه و 

ورواه هقل بن زياد عن األوزاعي عن حيىي قال حدثين رجل من بين حنظلة عن أبيه عن عمران  - ١٩٨٥٣
مثله أخربناه أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي أنبأ عبد اهللا بن عمر بن نضري بن حويط ثنا عبد امللك بن 

فذكره وهذا احلديث مشهور مبحمد بن الزبري احلنظلي : عيب حدثين أيب عن جدي الليث حدثين هقل ش
  واختلف عليه يف إسناده ومتنه 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ثنا عبد امللك بن حممد ثنا  - ١٩٨٥٤
احلنظلي عن أبيه عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه أن رسول اهللا  روح ثنا بن أيب عروبة عن حممد بن الزبري

سلم قال    ال نذر يف معصية اهللا وكفارته كفارة ميني : صلى اهللا عليه و 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو جعفر احلسن بن علي الكرابيسي  - ١٩٨٥٥
عن حممد بن الزبري عن أبيه عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال قال  ثنا خلف بن هشام ثنا محاد بن زيد
ال نذر يف غضب وكفارته كفارة ميني وهذا منقطع الزبري احلنظلي مل يسمع : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  من عمران 

قال قال حيىي بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد - ١٩٨٥٦
قال الشيخ رمحه اهللا والذي يدل : معني قيل حملمد بن الزبري احلنظلي مسع أبوك من عمران بن حصني قال ال 

  على هذا ما 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا معاذ بن املثىن ثنا عبد الرمحن بن املبارك ثنا  - ١٩٨٥٧
سأل عمران بن حصني رضي اهللا : د بن الزبري احلنظلي عن أبيه أن رجال حدثه أنه عبد الوارث بن سعيد ثنا حمم

عنه عن رجل حلف أنه ال يصلي يف مسجد قومه فقال عمران رضي اهللا عنه مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
صحبه عن سلم يقول ال نذر يف معصية اهللا وكفارته كفارة ميني وقيل عن حممد بن الزبري احلنظلي عن رجل 

  عمران 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا أبو عروبة ثنا حممد بن احلارث ثنا حممد بن سلمة  - ١٩٨٥٨
عن بن إسحاق عن حممد بن الزبري عن رجل صحبه عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا 

ا كان من نذر يف معصية اهللا النذر نذران فما كان من نذر يف : عليه و سلم  طاعة اهللا فذلك لك وفيه الوفاء وم
ا يكفر اليمني وقيل عن حممد بن الزبري عن احلسن عن عمران    فذلك للشيطان وال وفاء فيه فيكفره م



أخربناه أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو احلسن حممد بن احلسن السراج ثنا مطني ثنا حممد بن العالء ثنا  - ١٩٨٥٩
بن الزبري عن احلسن عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى  معاوية عن سفيان عن حممد 

سلم  ال نذر يف معصية وكفارته كفارة ميني ورواه عبد اهللا بن الوليد العدين عن سفيان بإسناده ال : اهللا عليه و 
يصح عن احلسن عن عمران مساع من نذر يف معصية أو يف غضب وكفارته كفارة ميني وهذا أيضا منقطع وال 

  وجه صحيح يثبت مثله 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق أنبأ حممد بن أمحد بن الرباء قال مسعت  - ١٩٨٦٠
مل يصح عن احلسن عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه مساع من وجه صحيح يثبت قال : علي بن املديين يقول 

  هللا وحممد بن الزبري احلنظلي ليس بالقوي الشيخ رمحه ا

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي قال مسعت بن محاد يقول قال البخاري حممد بن  - ١٩٨٦١
  قال الشيخ ورواه غريه عن احلسن كما : الزبري احلنظلي منكر احلديث وفيه نظر 

مد بن مهرويه الرازي ثنا احلسن بن أمحد بن الليث ح أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حم - ١٩٨٦٢
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو بكر بن داود ثنا احلسن بن أمحد بن الليث ثنا أبو حامت حممد بن إدريس 
حدثين أبن أخي بن وهب ثنا عمي حدثين حيىي بن عبد اهللا بن سامل عن عبيد اهللا بن عمر عن مبارك بن فضالة 

كفارة النذر كفارة اليمني زاد أبو بكر بن داود يف روايته قال : سن أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عن احل
أبو حامت وهو حممد بن إدريس الرازي روى عبيد اهللا بن عمر عن مبارك بن فضالة هذا احلديث الواحد وقد 

  عن احلسن ما روى مبارك عن عبيد اهللا أحاديث قال الشيخ رمحه اهللا وأصح شيء فيه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ثنا جعفر بن أيب عثمان الطيالسي ثنا  - ١٩٨٦٣
حممد بن سنان العويف ثنا مهام عن قتادة ح وأخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا 

بن  إسحاق ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن احلسن عن هياج بن عمران أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد 
أن غالما ألبيه أبق فجعل هللا عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده فلما قدر عليه بعثين إىل عمران بن حصني : الربمجي 

سلم حيث يف خطبته على الصدقة وين هى عن رضي اهللا عنه فسألته فقال أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
املثلة فقال قل ألبيك فليكفر عن ميينه وليتجاوز عن غالمه قال وبعثين إىل مسرة فقال مسعت النيب صلى اهللا عليه 
ثلة فقل ألبيك يكفر عن ميينه وليتجاوز عن غالمه وهذا إسناد  و سلم حيث يف خطبته على الصدقة وينهى عن امل

على عمران ومسرة وأما اهلياج بن عمران فإنه خمتلف يف امسه  موصول إال أن األمر بالتكفري عن ميينه موقوف فيه
  فقيل هكذا وقيل حيان بن عمران الربمجي 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا حيىي بن عثمان  - ١٩٨٦٤
ن بن أيب هند عن بكري بن عبد اهللا بن ثنا هاشم بن حممد الربعي ثنا عنبسة بن خالد األيلي عن بن جريج ع

من نذر نذرا مل : األشج عن كريب عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
يسمه فكفارته كفارة ميني ومن نذر نذرا يف معصية اهللا عز و جل فكفارته كفارة ميني ومن نذر نذرا مل يطقه 



نذرا فأطاقه فليف به وهكذا روي عن طلحة بن حيىي تارة عنه عن عبد اهللا بن  فكفارته كفارة ميني ومن نذر
سعيد بن أيب هند عن بكري وتارة عنه عن الضحاك بن عثمان عن عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند ورواه وكيع بن 

ا على بن عباس رضي اهللا عنهما وروي من وجه آخر ضعيف عن بن   عباس  اجلراح عن عبد اهللا بن سعيد موقوف

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ دعلج بن أمحد ثنا بن اجلارود ثنا حممد بن حيىي ثنا حممد بن  - ١٩٨٦٥
موسى بن أعني ثنا خطاب ثنا عبد الكرمي عن عطاء بن أيب رباح عن بن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى 

سلم قال  ا كان للشيطان فال وفاء له وعليه كفارة  إن النذر نذران فما كان هللا فكفارته: اهللا عليه و  الوفاء به وم
   ٤٨ميني 

  باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه أو نفسه

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا حممد بن عبد  - ١٩٨٦٦
ا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ حيىي بن سعيد عن القاسم ح وأخربن

بن سعيد قال مسعت القاسم بن  أبو عمرو بن جنيد ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكري ثنا مالك عن حيىي 
أتت امرأة إىل عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما فقالت أين نذرت أن أحنر ابين فقال بن عباس : حممد يقول 

ا ال تنحري ابنك وكفري عن ميينك فقال شيخ عند بن عباس جالس وكيف يكون يف هذا رضي اهللا عنهم
كفارة فقال بن عباس رضي اهللا عنهما إن اهللا تعاىل يقول والذين يظاهرون من نسائهم مث جعل فيه من الكفارة 

س اهللا يقول ما قد رأيت ويف رواية جعفر فقال له شيخ وكيف تكون كفارة يف طاعة الشيطان فقال بلى ألي
فذكر معناه هذا إسناد صحيح وكذلك رواه الثوري عن حيىي بن سعيد األنصاري وخالفه عكرمة عن بن عباس 

  فقال يذبح كبشا 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر احملمدأباذي ثنا أبو جعفر حممد بن عبيد اهللا املنادي ثنا وهب  - ١٩٨٦٧
قال يف رجل نذر أن : د احلذاء عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما أنه بن جرير ثنا شعبة عن قتادة وخال

  يذبح ابنه قال يذبح كبشا وكذلك روي عن عطاء عن بن عباس رضي اهللا عنهما يف إحدى الروايتني عنه 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا  - ١٩٨٦٨
أين نذرت أن أحنر ابين : مان بن عمر أنبأ بن جريج عن عطاء أن رجال قال البن عباس رضي اهللا عنهما عث

فأمره بن عباس رضي اهللا عنهما بكبش وقال لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة كذا وجدته يف هذه 
هللا عنهما أن رجال أتاه الرواية ورواه سفيان الثوري يف اجلامع عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس رضي ا

فقال أين نذرت أن أحنر نفسي فقال لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة فأمره بكبش فسئل عطاء أين يذبح 
الكبش قال مبكة أخربنا أبو بكر األصبهاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد ثنا علي بن احلسن ثنا عبد 

  اهللا بن الوليد ثنا سفيان فذكره 



وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد الطرباين ثنا بن أيب مرمي ثنا الفريايب ثنا سفيان  - ١٩٨٦٩
يف رجل نذر أن يذبح نفسه قال لقد كان لكم يف : عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

عمر خطأ وكذلك رواه غري سفيان عن  رسول اهللا أسوة حسنة فأفتاه بكبش هذا يدل على أن رواية عثمان بن
  بن جريج 

أخربنا منصور بن عبد الوهاب أنبأ أبو عمرو بن محدان أنبأ عبد اهللا بن حممد بن سيار ثنا عبد  - ١٩٨٧٠
ح وأنبأ أبو الفوارس احلسن بن أمحد بن أيب الفوارس أخو الشيخ أيب الفتح احلافظ  امللك بن شعيب ثنا بن وهب 

بن املظفر احلافظ ثنا أسامة بن علي بن سعيد مبصر ثنا أبو عبيد اهللا أمحد بن عبد الرمحن بن أخي ببغداد أنبأ حممد 
بن جريج أن عطاء بن أيب  بن وهب قال حدثين عمي قال حدثين الليث بن سعد قال قال حيىي بن سعيد وزعم 

فقال بن عباس رضي اهللا  أن رجال أتى بن عباس رضي اهللا عنهما فقال أين نذرت ألحنرن نفسي: رباح حدثه 
عنهما لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة مث تال بن عباس رضي اهللا عنهما وفديناه بذبح عظيم وهذا يدل 

على أنه أراد برسول اهللا إبراهيم النيب صلى اهللا عليه و سلم وعلى نبينا وقد روي عن بن عباس رضي اهللا 
  عنهما فيمن نذر أن ينحر نفسه فتوى أخرى 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا عبد اهللا  - ١٩٨٧١
ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن  بن منري عن األعمش 

أتاه : ن كريب عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال نصر ثنا أبو معاوية عن األعمش عن سامل بن أيب اجلعد ع
رجل فقال أين نذرت أن أحنر نفسي قال وعند بن عباس رضي اهللا عنهما رجل يريد أن خيرج إىل اجلهاد ومعه 

أبواه وبن عباس رضي اهللا عنهما مشتغل يقول له أقم مع أبويك قال فجعل الرجل يقول أين نذرت أن أحنر 
ضي اهللا عنهما ما أصنع بك أذهب فاحنر نفسك فلما فرغ بن عباس رضي اهللا عنهما نفسي فقال له بن عباس ر

من الرجل وأبويه قال علي بالرجل فذهبوا فوجدوه قد بكر على ركبتيه يريد أن ينحر نفسه فجاؤوا به إىل بن 
حراما عباس رضي اهللا عنهما فقال وحيك لقد أردت أن حتل ثالث خصال أن حتل بلدا حراما وتقطع رمحا 

نفسك أقرب األرحام إليك وأن تسفك دما حراما أجتد مائة من اإلبل قال نعم قال فاذهب فاحنر يف كل عام 
ثلثا ال يفسد اللحم هذا لفظ حديث أيب معاوية ورواية بن منري مبعناه وزاد قال كريب فشهدته عامني فأما 

وزاد قال األعمش فبلغين عن بن عباس رضي  الثالث فال أدري ما فعل ورواه سفيان الثوري عن األعمش مبعناه
  اهللا عنهما أنه قال لو اعتل علي ألمرته بكبش 

وأخربنا أبو بكر األصبهاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا  - ١٩٨٧٢
ما أنه أمر يف مثل هذه املسألة فذكره وقد روي من وجه آخر عن بن عباس رضي اهللا عنه: بن الوليد ثنا سفيان 

بكبش قال الشيخ رمحه اهللا اختالف فتاويه يف ذلك وفيمن نذر أن ينحر ابنه يدل على أنه كان يقوله استدالال 
  ونظرا ال أنه عرف فيه توقيفا واهللا أعلم 



بن نصر ثنا  أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان - ١٩٨٧٣
أن رجال سأل بن عمر رضي اهللا عنهما عن رجل نذر أن : إسحاق بن يوسف األزرق ثنا بن عون حدثين رجل 

ال يكلم أخاه فإن كلمه فهو ينحر نفسه بني املقام والركن يف أيام التشريق فقال يا بن أخي أبلغ من وراءك أنه 
ه كان خريا له ولو نذر أن ال يصلي فصلى كان خريا له ال نذر يف معصية اهللا لو نذر أن ال يصوم رمضان فصام

   ٨٠مر صاحبك فليكفر عن ميينه وليكلم أخاه هذا عن بن عمر رضي اهللا عنهما منقطع واهللا أعلم 

  كتاب النذور

 )١   

  باب الوفاء بالنذر

 )  

  قال اهللا جل ثناؤه يف مدح قوم يوفون بالنذر وخيافون يوما كان شره مستطريا

آخرين ومنهم من عاهد اهللا لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصاحلني فلما آتاهم من  وقال يف ذم
فضله خبلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا يف قلوهبم إىل يوم يلقونه مبا أخلفوا اهللا ما وعدوه ومبا كانوا 

ن أمحد احملبويب ثنا سعيد بن مسعود ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد ب - ١٩٨٧٤يكذبون 
عبيد اهللا بن موسى ثنا سفيان عن األعمش ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا 

احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا عبد اهللا بن منري عن األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق عن عبد اهللا 
ويف رواية سفيان عن النيب صلى اهللا عليه : عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بن عمرو رضي اهللا 

و سلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حىت 
عن أيب بكر يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر رواه مسلم يف الصحيح 

  بن أيب شيبة وحممد بن عبد اهللا بن منري عن عبد اهللا بن منري وأخرجاه من حديث سفيان الثوري 

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن  - ١٩٨٧٥
شعبة أخربين أبو مجرة قال دخل علي زهدم فأخربين احلافظ ثنا عبد الرمحن بن بشر بن احلكم ثنا هبز بن أسد ثنا 

خريكم قرين مث الذين يلوهنم مث : أنه مسع عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
الذين يلوهنم مث يكون قوم بعدهم خيونون وال يؤمتنون ويشهدون وال يستشهدون وينذرون وال يوفون ويظهر 

   ٢ه مسلم يف الصحيح عن عبد الرمحن بن بشر وأخرجاه من وجه آخر عن شعبة فيهم السمن روا

  باب ما يوىف به من النذور وما ال يوىف



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه إمالء أنبأ أبو مسلم أنبأ أبو عاصم عن  - ١٩٨٧٦
طلحة بن عبد امللك عن القاسم عن عائشة رضي اهللا  عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مالك عن 

  من نذر أن يطيع اهللا فليطعه ومن نذر أن يعصيه فال يعصه رواه البخاري يف الصحيح عن أيب عاصم : 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا جعفر بن أمحد بن نصر ثنا علي بن حجر ح قال  - ١٩٨٧٧
إبراهيم واللفظ له ثنا أمحد بن سلمة ثنا عمرو بن زرارة بن واقد الكاليب قاال ثنا إمساعيل  وأخربين أبو الفضل بن

كانت ثقيف : بن إبراهيم ثنا أيوب عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن احلصني رضي اهللا عنه قال 
صحاب رسول اهللا صلى حلفاء لبين عقيل فأسرت ثقيف رجلني من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم وأسر أ

سلم رجال وأصابوا معه العضباء فذكر احلديث كما مضى وفيه قال وأسرت امرأة من األنصار  اهللا عليه و 
وأصيبت العضباء فكانت املرأة يف الوثاق وكان القوم يرحيون نعمهم بني أيدي بيوهتم فانفلتت ذات ليلة من 

فتتركه حىت تنتهي إىل العضباء فلم ترغ قال وناقة منوقة الوثاق فأتت اإلبل فجعلت إذا دنت من البعري رغا 
فقعدت يف عجزها مث زجرهتا فانطلقت ونذروا هبا فطلبوها فأعجزهتم قال ونذرت إن اهللا أجناها لتنحرهنا فلما 
قدمت املدينة رءاها الناس فقالوا العضباء ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت إهنا قد نذرت إن اهللا 

جناها عليها لتنحرهنا فأتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكروا ذلك له فقال سبحان اهللا بئس ما جزهتا إن اهللا أ
ميلك العبد رواه مسلم يف الصحيح عن علي بن  أجناها عليها لتنحرهنا ال وفاء لنذر يف معصية اهللا وال فيما ال 

  حجر وغريه 

بو بكر بن خنب أنبأ حممد بن إمساعيل الترمذي ثنا أيوب بن أخربنا عبد اخلالق بن علي أنبأ أ - ١٩٨٧٨
سليمان بن بالل حدثين أبو بكر بن أيب أويس حدثين سليمان بن بالل عن عبد الرمحن بن حارث عن عمرو بن 

أن امرأة أيب ذر جاءت على القصواء راحلة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت : شعيب عن أبيه عن جده 
ملسجد فقالت يا رسول اهللا نذرت لئن جناين اهللا عليها آلكلن من كبدها وسنامها قال بئسما أناخت عند ا

  جزيتيها ليس هذا نذرا إمنا النذر ما ابتغي به وجه اهللا 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ح وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا  - ١٩٨٧٩
صاحل بن هانئ ثنا السري بن خزمية قاال ثنا موسى بن إمساعيل ثنا وهيب ثنا أيوب عن أبو جعفر حممد بن 

بينما النيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب إذا هو برجل قائم يف : عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 
م وال يفطر فقال الشمس فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم وال يقعد وال يستظل وال يتكلم ويصو
  مرة فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل 

وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ١٩٨٨٠
سلم مر بأيب : الربيع بن سليمان عن الشافعي أنبأ بن عيينة عن عمرو عن طاوس  أن النيب صلى اهللا عليه و 

إسرائيل وهو قائم يف الشمس فقال ما له فقالوا نذر أن ال يستظل وال يقعد وال يكلم أحدا ويصوم فأمره النيب 
سلم أن يستظل وأن يقعد وأن يكلم الناس ويتم صومه ومل يأمره بكفارة هذا مرسل جيد وفيه  صلى اهللا عليه و 



لى أنه مل يأمر بكفارة ورواه احلسن بن عمارة عن حبيب بن أيب ثابت عن سعيد بن جبري عن وفيما قبله داللة ع
بن عباس رضي اهللا عنهما مبثله ويف آخره ومل يأمره بالكفارة وروي عن حممد بن كريب عن أبيه عن بن عباس 

  رضي اهللا عنهما وفيه األمر بالكفارة وحممد بن كريب ضعيف 

د اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا علي بن احلسن بن أيب أخربناه أبو عب - ١٩٨٨١
عيسى ثنا إبراهيم بن نصر السبئي الشهيد ثنا عبد الرمحن بن مغراء أنبأ حممد بن كريب عن أبيه عن بن عباس 

ظل وال يتكلم فأيت به إنه كان نذر أن يصوم وال يقعد وال يست: رضي اهللا عنهما قال قال أبو إسرائيل بن قشري 
النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقعد واستظل وتكلم وكفر كذا وجدته 

  وكفر وعندي أن ذلك تصحيف إمنا هو وصم كما هو يف سائر الروايات واهللا أعلم 

ا العباس بن حممد وحيىي بن أيب طالب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثن - ١٩٨٨٢
فرقهما قاال ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا عبيد اهللا بن إياد بن لقيط عن أبيه إياد بن لقيط قال حدثتين ليلى امرأة بشري 

أنه : بن اخلصاصية وكان امسه قبل ذلك زحم فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشريا قالت حدثين بشري 
سلم عن صوم يوم اجلمعة وأن ال يكلم ذلك اليوم أحدا قال فقال له ال تصم سأل رسول اهللا  صلى اهللا عليه و 

يوم اجلمعة إال يف أيام كنت تصومها أو يف شهر وأن ال تكلم أحدا فلعمري ألن تكلم فتأمر مبعروف أو تنهي 
  عن منكر خري من أن تسكت 

حلسن بن حممد بن حبيب من أصله قاال أنبأ أبو عبد اهللا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو القاسم ا - ١٩٨٨٣
حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن مهران ثنا عفان بن مسلم الصفار ثنا أبو عوانة ثنا بيان بن بشر عن قيس 

دخل أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه على امرأة من أمحس يقال هلا زينب قال فرآها ال تكلم : بن أيب حازم قال 
ال ما هلذه ال تكلم قال فقالوا حجت مصمتة فقال تكلمي فإن هذا ال حيل هذا من عمل اجلاهلية فتكلمت ق

فقالت من أنت قال أنا من املهاجرين قالت من أي املهاجرين قال من قريش قالت من أي قريش قال إنك 
بعد اجلاهلية بعد النيب صلى اهللا لسؤول أنا أبو بكر فقالت ما بقاؤنا على هذا األمر الصاحل الذي جاء اهللا به 

عليه و سلم قال فقال بقاؤكم عليه ما استقامت أئمتكم قالت وما األئمة قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف 
يأمروهنم ويطيعوهنم قالت بلى قال فهم أمثال أولئك يكونون على الناس رواه البخاري يف الصحيح عن أيب 

  النعمان عن أيب عوانة 

نا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو يعلى ثنا أبو خيثمة أخرب - ١٩٨٨٤
أتى قبة امرأة فسلم فلم تكلمه : ثنا جرير عن يزيد عن زيد بن وهب عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أنه 
ملهاجرون كثري فمن أيهم أنت قال فلم يتركها حىت كلمته قالت يا عبد اهللا من أنت قال من املهاجرين قالت ا

فقال من قريش قالت قريش كثري فمن أيهم أنت قال أنا أبو بكر قالت بأيب أنت وأمي كان بيننا وبني قوم يف 
ال أكلم أحدا حىت أحج قال إن اإلسالم هدم ذلك فتكلمي    اجلاهلية شيء فحلفت إن اهللا عافانا أن 



أنبأ عبد الرمحن بن أيب شريح أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا علي بن  أخربنا الفقيه أبو الفتح العمري - ١٩٨٨٥
كنت جالسا عند عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه : اجلعد أنبأ زهري عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب قال 

 فجاء رجالن فسلم أحدمها ومل يسلم اآلخر فقلنا أو قال ما بال صاحبك مل يسلم قال إنه نذر صوما ال يكلم
اليوم إنسيا قال عبد اهللا بئس ما قلت إمنا كانت تلك امرأة قالت ذلك ليكون هلا عذر وكانوا ينكرون أن يكون 

   ٣ولد من غري زوج وال زنا أو إال زنا فسلم وأمر باملعروف وأنه عن املنكر خري من ذلك 

  باب ما يوىف به من نذور اجلاهلية

ن داود العلوي رمحه اهللا إمالء أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني ب - ١٩٨٨٦
أمحد بن األزهر بن منيع من أصله ثنا يزيد بن أيب حكيم ثنا سفيان حدثين عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن 

نذرت أن أعتكف يف املسجد احلرام فلما : عمر رضي اهللا عنهما قال قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
  ألت النيب صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك فقال أوف بنذرك أسلمت س

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب  - ١٩٨٨٧
القاضي ثنا حممد بن أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن 

أن عمر رضي اهللا عنه : ثنا مسدد ثنا حيىي عن عبيد اهللا أخربين نافع عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما  سعيد
سلم إين نذرت يف اجلاهلية أن أعتكف يف املسجد احلرام فقال أوف بنذرك لفظ  قال للنيب صلى اهللا عليه و 

رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد حديث حممد ويف رواية مسدد إين نذرت أن أعتكف ليلة يف اجلاهلية 
   ٤ورواه مسلم عن حممد بن أيب بكر وغريه 

  باب ما يوىف به من نذر ما يكون مباحا وإن مل يكن طاعة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا علي بن  - ١٩٨٨٨
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قدم من : ثنا عبد اهللا بن بريدة عن أبيه  احلسن بن شقيق أنبأ احلسني بن واقد

بعض مغازيه فأتته جارية سوداء فقالت يا رسول اهللا إين كنت نذرت إن ردك اهللا ساملا أن أضرب بني يديك 
بالدف فقال إن كنت نذرت فاضريب قال فجعلت تضرب فدخل أبو بكر رضي اهللا عنه وهي تضرب مث دخل 

رضي اهللا عنه فألقت الدف حتتها وقعدت عليه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الشيطان خياف عمر 
  منك يا عمر 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا احلارث بن عبيد أبو قدامة  - ١٩٨٨٩
ده أن امرأة أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم عن عبيد اهللا بن األخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ج

يا رسول اهللا إين نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال أويف بنذرك قال الشيخ رمحه اهللا يشبه أن : فقالت 
يكون صلى اهللا عليه و سلم إمنا أذن هلا يف الضرب ألنه أمر مباح وفيه إظهار الفرح بظهور رسول اهللا صلى اهللا 

   ٥وعه ساملا ال أنه جيب بالنذر واهللا أعلم عليه و سلم ورج



  باب كراهية النذر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا احلسني بن احلسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو حيىي بن أيب مسرة ثنا  - ١٩٨٩٠
ن خالد بن حيىي ح وأخربنا أبو الفوارس احلسن بن أمحد بن أيب الفوارس ببغداد أنبأ أبو علي حممد بن أمحد ب

بن عمر رضي اهللا  احلسن ثنا بشر بن موسى ثنا أبو نعيم قاال ثنا سفيان عن منصور عن عبد اهللا بن قرة عن 
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن النذر وقال إنه ال يرد شيئا إمنا يستخرج به من الشحيح : عنهما قال 

الصحيح عن أيب نعيم وخالد بن حيىي ويف رواية خالد ولكن يستخرج به من الشحيح رواه البخاري يف 
  وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سفيان 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر أنبأ أبو يعلى ثنا حيىي بن أيوب ثنا  - ١٩٨٩١
عنه أن إمساعيل بن جعفر ثنا عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا 

إن النذر ال يقرب من بن آدم شيئا مل يكن اهللا قدره له ولكن النذر يوافق : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
القدر فيخرج بذلك من البخيل ما مل يكن البخيل يريد أن خيرجه رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن أيوب 

   ٦وغريه وأخرجه البخاري من حديث أيب الزناد عن األعرج 

  اب من نذر تربرا أن ميشي إىل بيت اهللا احلرامب

قال الشافعي رمحه اهللا لزمه أن ميشي إن قدر على املشي قال أصحابنا ألن املشي إىل موضع الرب بر استدالال 
  بقوله تعالىيأتوك رجاال 

 بن جعفر ومبا أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حيىي - ١٩٨٩٢
كان رجل ما أعلم أحدا من : الواسطي ثنا يزيد بن هارون أنبأ سليمان عن أيب عثمان عن أيب بن كعب قال 

أهل املدينة ممن يصلي القبلة أبعد منزال من املسجد منه وكان حيضر الصلوات مع النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ماء فقال واهللا ما أحب أن منزيل يلزق املسجد فأخرب قال فقيل له لو اشتريت محارا فركبته يف الرمضاء والظل

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بذلك فسأله فقال يا رسول اهللا كيما يكتب أثري وخطاي ورجوعي إىل أهلي 
وإقبايل وإدباري فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنطاك اهللا ما احتسبت أمجع أخرجه مسلم يف الصحيح 

سل   يمان التيمي من أوجه عن 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو البختري عبد اهللا بن حممد بن  - ١٩٨٩٣
شاكر ثنا أبو أسامة محاد بن أسامة ثنا بريد بن عبد اهللا بن أيب بردة عن جده عن أيب موسى األشعري عن النيب 

سلم قال  جرا يف الصالة أبعدهم إليها مشيا والذي ينتظر الصالة حىت إن أعظم الناس أ: صلى اهللا عليه و 
  يصليها مع اإلمام يف مجاعة أعظم أجرا ممن يصليها مث ينام أخرجاه يف الصحيح من حديث أيب أسامة 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو علي احلافظ أنبأ حممد بن احلسني بن حفص اخلثعمي ثنا علي بن  - ١٩٨٩٤
مرض بن عباس : روق الكندي ثنا عيسى بن سوادة عن إمساعيل بن أيب خالد عن زاذان قال سعيد بن مس

رضي اهللا عنهما مرضا فدعا ولده فجمعهم فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من حج من مكة 
يل وما ماشيا حىت يرجع إىل مكة كتب اهللا له بكل خطوة سبعمائة حسنة كل حسنة مثل حسنات احلرم ق

  حسنات احلرم قال بكل حسنة مائة ألف حسنة وروينا يف كتاب احلج فضل املشي إىل بيت اهللا احلرام 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٩٨٩٥
عقوب بن عبد الرمحن الزهري وحفص بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين ي

إذا نذر اإلنسان على مشي إىل : ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال 
   ٧الكعبة فهذا نذر فليمش إىل الكعبة قال بن وهب قال الليث مثله 

  باب ركوب من مل يقدر على املشي

نبأ عبدوس بن احلسني بن منصور ح وأخربنا أبو علي الروذباري ثنا أبو أخربنا أبو طاهر الفقيه أ - ١٩٨٩٦
بن عباس بن سنان الرازي قاال ثنا أبو حامت الرازي ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري حدثين  بكر حممد بن مهرويه 

ا بال هذ: محيد عن ثابت عن أنس قال  ا قالوا نذر يا مر شيخ كبري يهادي بني ابنيه فقال صلى اهللا عليه و سلم م
  رسول اهللا أن ميشي قال إن اهللا عز و جل عن تعذيب هذا نفسه لغين وأمره أن يركب فركب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمرو عثمان بن أمحد بن السماك ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا محاد  - ١٩٨٩٧
و سلم رأى رجال يهادي بني رجلني فقال ما له  أن النيب صلى اهللا عليه: بن مسعدة ثنا محيد عن ثابت عن أنس 

فقالوا نذر أن ميشي إىل البيت قال فإن اهللا عز و جل غين عن تعذيب هذا نفسه فمروه فلريكب أخرجه 
  البخاري ومسلم يف الصحيح من حديث مروان الفزاري وغريه عن محيد 

د بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حمم - ١٩٨٩٨
أبو الربيع ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنبأ احلسن بن سفيان أنبأ قتيبة بن سعيد 

أن : قاال ثنا إمساعيل بن جعفر ثنا عمرو بن أيب عمرو عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 
عليه و سلم أدرك شيخا ميشي بني ابنيه يتوكأ عليهما فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ما  رسول اهللا صلى اهللا

شأن هذا الشيخ قال ابناه كان عليه نذر فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اركب أيها الشيخ فإن اهللا عز و جل 
   ٨ غين عنك وعن نذرك لفظهما سواء رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد وغريه

يما عجز عنه   باب املشي فيما قدر عليه والركوب ف

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ح وأخربنا  - ١٩٨٩٩
أبو نصر حممد بن أمحد بن إمساعيل البزاز بالطابران ثنا عبد اهللا بن أمحد بن منصور الطوسي ثنا حممد بن إمساعيل 



لصائغ قاال ثنا روح بن عبادة ثنا بن جريج أخربين حيىي بن أيوب أن يزيد بن أيب حبيب خربه أن أبا اخلري أخربه ا
نذرت أخيت أن متشي إىل بيت اهللا فأمرتين أن أستفيت هلا النيب صلى : عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه أنه قال 

سلم فاستفتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال لتمش ولتركب قال وكان أبو اخلري ال يفارق عقبة  اهللا عليه و 
  رواه البخاري يف الصحيح عن أيب عاصم عن بن جريج ورواه مسلم عن حممد بن حامت وغريه عن روح 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا زكريا بن حيىي ثنا  - ١٩٩٠٠
نا عبد اهللا بن عياش عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه املفضل بن فضالة ث

نذرت أخيت أن متشي إىل بيت اهللا حافية فأمرتين أن أستفيت هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاستفتيته : قال 
   ٩فقال متشي وتركب رواه مسلم يف الصحيح عن زكريا بن حيىي بن صاحل املصري 

  باب اهلدي فيما ركب واختالف الروايات فيه

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي إمالء أنبأ أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل البزاز ثنا أمحد  - ١٩٩٠١
بن حفص بن عبد اهللا حدثين أيب حدثين إبراهيم بن طهمان عن مطر الوراق عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا 

ن أخت عقبة نذرت أن حتج ماشية وأهنا ال تطيق ذلك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إ: عنهما أنه 
  إن اهللا لغين عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدنة 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل القاضي ثنا هدبة  - ١٩٩٠٢
أن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال للنيب صلى : ن عباس رضي اهللا عنهما ثنا مهام عن قتادة عن عكرمة عن ب

سلم إن أخته نذرت أن متشي إىل البيت فقال إن اهللا غين عن نذر أختك لتحج راكبة وهتدي بدنة  اهللا عليه و 
كذا قال وهتدي بدنة ورواه أبو الوليد الطيالسي عن مهام وقال يف احلديث وهتدي هديا وخالفه هشام 

  الدستوائي فرواه عن قتادة دون ذكر اهلدي فيه 

أخربناه علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل القاضي ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا  - ١٩٩٠٣
سلم بلغه أن : هشام الدستوائي ثنا قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما  أن النيب صلى اهللا عليه و 

ر نذرت أن حتج ماشية فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا لغين عن نذرها فمرها أخت عقبة بن عام
فلتركب وكذلك روي عن خالد احلذاء عن عكرمة دون ذكر اهلدي فيه ورواه بن أيب عروبة عن قتادة فأرسله 

  ومل يذكر اهلدي فيه 

قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي  - ١٩٩٠٤
أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن حتج : بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة عن عكرمة 

ماشية فسأل عقبة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال مرها أن تركب فإن اهللا تعاىل غين عن نذر أختك أو 
  مشي أختك شك سعيد 



وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا بن املثىن ثنا بن أيب عدي عن سعيد  - ١٩٩٠٥
عن قتادة عن عكرمة أن أخت عقبة مبعىن هشام مل يذكر اهلدي وقال فيه مر أختك فلتركب قال أبو داود 

  : كر اهلدي فيه ورواه خالد عن عكرمة مبعناه وقيل عن عكرمة عن عقبة بن عامر دون ذ

أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا شعيب بن أيوب ثنا معاوية بن هشام  - ١٩٩٠٦
إن أخيت نذرت : عن سفيان عن أبيه عن عكرمة عن عقبة بن عامر اجلهين أنه قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ي أختك إىل البيت شيئا أن متشي إىل البيت فقال إن اهللا ال يصنع مبش

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن علي الوراق ثنا سعيد بن  - ١٩٩٠٧
: سليمان ثنا شريك عن حممد بن عبد الرمحن موىل آل طلحة عن كريب عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

سلم فقال  يا رسول اهللا إن أخيت نذرت أن حتج ماشية فقال إن اهللا ال يصنع جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و 
  بشقاء أختك شيئا لتحج راكبة مث تكفر ميينها تفرد به شريك القاضي 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا أبو أمحد حممد  - ١٩٩٠٨
ن أنبأ حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا بن زحر عن أيب سعيد الرعيين عن عبد اهللا بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عو

نذرت أخيت أن حتج هللا ماشية غري خمتمرة قال فذكرت : بن مالك عن عقبة بن عامر اجلهين رضي اهللا عنه قال 
رواه حيىي ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال مر أختك فلتختمر ولتركب ولتصم ثالثة أيام وكذلك 

بن سعيد القطان عن حيىي بن سعيد األنصاري وكذلك رواه بن جريج قال كتب إيل حيىي بن سعيد فذكره 
  ورواه الثوري عن حيىي بن سعيد واختلف عليه يف إسناده 

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي ثنا إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين ثنا أبو أمحد بن فارس  - ١٩٩٠٩
  ال يصح فيه اهلدي يعين يف حديث عقبة بن عامر : ل قال حممد بن إمساعيل البخاري قا

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٩٩١٠
ىي بن عبيد اهللا عن أبيه يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين عبد اهللا بن يزيد عن حي

بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسري يف ركب يف جوف الليل إذ بصر : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
ا لك قالت أين نذرت أن  خبيال قد نفرت منه إبلهم فأنزل رجال فنظر فإذا هو بامرأة عريانة ناقضة شعرها فقال م

ري فأنا أتكمن بالنهار وأتنكب الطريق بالليل فأتى النيب صلى اهللا عليه و أحج البيت ماشية عريانة ناقضة شع
سلم فأخربه فقال ارجع إليها فمرها فلتلبس ثياهبا ولتهرق دما هذا إسناد ضعيف وروي من وجه آخر منقطع 

  دون ذكر اهلدي فيه 

حممد بن يعقوب هو األصم ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس - ١٩٩١١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن أيوب عن عكرمة 



سلم حانت منه نظرة فإذا هو بامرأة ناشرة شعرها فقال ما هذه قالوا يا رسول اهللا نذرت أن حتج ماشية ناشرة 
  عليه و سلم مروها فلتغطي رأسها ولتركب  شعرها فقال رسول اهللا صلى اهللا

حدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا أبو عامر صاحل  - ١٩٩١٢
قلما قام فينا رسول اهللا : بن رستم عن كثري بن شنظري عن احلسن عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال 

سلم إال حثنا فيه على الصدقة وهنانا عن املثلة وقال إن من املثلة أن تنذر أن خترم أنفه ومن  صلى اهللا عليه و 
املثلة أن تنذر أن حتج ماشيا فإذا نذر أحدكم أن حيج ماشيا فليهد هديا ولريكب ورواه حممد بن عبد اهللا 

  األنصاري عن صاحل وقال يف احلديث فليهد بدنه ولريكب 

احلافظ أنبأ عبد اهللا بن إسحاق البغوي ببغداد أنبأ أبو قالبة عبد امللك بن حممد  أخربنا أبو عبد اهللا - ١٩٩١٣
فذكره مبعناه وقال فليهد بدنة ولريكب وال يصح مساع : ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري ثنا صاحل بن رستم 

  احلسن من عمران ففيه إرسال واهللا أعلم وروي فيه عن علي رضي اهللا عنه 

ا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا عن بن أخربن - ١٩٩١٤
يف الرجل حيلف عليه املشي فقال ميشي فإن عجز : علية عن سعيد عن قتادة عن احلسن عن علي رضي اهللا عنه 

   ١٠ركب وأهدى بدنه 

  مشى حىت يأيت بهباب من أمر فيه باإلعادة واملشي فيما ركب والركوب فيما 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس  - ١٩٩١٥كما نذره 
حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين مالك بن أنس وعبد اهللا بن عمر عن 

ي حىت إذا كنا ببعض الطريق عجزت فأرسلت موىل هلا إىل خرجت مع جدة يل عليها مش: عروة بن أذينة قال 
عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما يسأله فخرجت معه فسأل بن عمر رضي اهللا عنهما فقال مرها فلتركب مث 

  لتمش من حيث عجزت 

وري عن وأخربنا أبو زكريا وأبو بكر قاال ثنا أبو العباس أنبأ حممد أنبأ بن وهب أخربين سفيان الث - ١٩٩١٦
بن عباس رضي : إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما  مثل قول بن عمر قال 

  اهللا عنهما وتنحر بدنة 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن داود الرزاز ببغداد أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا  - ١٩٩١٧
أنه : ري ثنا يعلى بن عبيد ويزيد بن هارون عن إمساعيل عن عامر يعين الشعيب الشافعي ثنا حممد بن اجلهم السم

سئل عن رجل نذر أن ميشي إىل الكعبة فمشى نصف الطريق مث ركب قال بن عباس رضي اهللا عنهما إذا كان 
  عام قابل فلريكب ما مشى وميشي ما ركب وينحر بدنة 



العباس هو األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن حيىي أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو  - ١٩٩١٨
كان علي مشي فأصابتين خاصرة فركبت حىت أتيت مكة فسألت عطاء بن أيب رباح وغريه : بن سعيد أنه قال 

فقالوا عليك هدي فلما قدمت املدينة سألت فأمروين أن أمشي من حيث عجزت فمشيت مرة أخرى والذي 
ه اهللا يف كتاب النذور من وجوب املشي فيما قدر عليه وسقوطه فيما عجز عنه أشبه أجازه الشافعي رمح

األقاويل حبديث أيب هريرة وأنس بن مالك رضي اهللا عنهما وأيب اخلري عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه عن النيب 
سلم فهو أوىل به وباهللا التوفيق     ١١صلى اهللا عليه و 

  ال أن يكون نوى مكانا حىت يصدر روي ذلك عنباب من قال ميشي من ميقاته إ

وأخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان ثنا إبراهيم بن  - ١٩٩١٩عطاء بن أيب رباح 
جعل : حممد بن احلسني ثنا أمحد بن عبد العزيز ثنا الوليد بن مسلم قال سألت أبا عمرو يعين األوزاعي عمن 

اهللا من أين ميشي قال إن كان نوى مكانا فمن حيث نوى وإن مل يكن نوى مكانا فمن  عليه املشي إىل بيت
   ١٢ميقاته وأخربنيه عطاء عن بن عباس رضي اهللا عنهما بذلك 

  باب من نذر املشي إىل مسجد املدينة أو مسجد بيت املقدس

لقطان ثنا إمساعيل بن إسحاق أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد ا - ١٩٩٢٠
القاضي ثنا مسدد وعلي بن عبد اهللا قاال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام ومسجد رسول اهللا : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
هكذا حدثنا به سفيان هذه املرة على هذا اللفظ وأكثر لفظه تشد الرحال إىل  واملسجد األقصى قال بن املديين

  ثالثة مساجد رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن املديين ورواه مسلم عن عمرو الناقد عن سفيان 

لوليد أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن أيب قماش ثنا أبو ا - ١٩٩٢١
بن عمري عن قزعة موىل زياد قال مسعت أبا سعيد اخلدري رضي اهللا عنه حيدث عن النيب  ثنا شعبة عن عبد امللك 

سلم قال  أربع أعجبتين وأيقنتين قال ال تسافر املرأة فوق ثالثة أيام إال مع ذي حمرم وال صيام : صلى اهللا عليه و 
 بعد صالتني بعد الصبح حىت تطلع الشمس وبعد العصر حىت يف يومني يوم الفطر ويوم األضحى وال صالة يعين

تغرب الشمس وال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد مسجدي واملسجد احلرام واملسجد األقصى أو قال بيت 
   ١٣املقدس رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة 

  ام األفضل من هذه املساجد الثالثة مقامباب من مل ير وجوبه بالنذر أو أق

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو األزهر ثنا قريش بن أنس عن  - ١٩٩٢٢ما هو أدىن منه 
حبيب بن الشهيد وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو العباس حممد بن 

ن سنان القزاز ثنا بكار بن احلصيب ثنا حبيب بن الشهيد عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا يعقوب ثنا حممد ب



يا رسول اهللا أين نذرت زمن الفتح إن فتح اهللا عليك أن أصلي يف بيت املقدس : رضي اهللا عنهما أن رجال قال 
بن سلمة عن حبيب املعلم  فقال صل ههنا فأعادها عليه مرتني أو ثالثا فقال رسول اهللا فشأنك إذا ورواه محاد

  عن عطاء 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم املزكي ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد  - ١٩٩٢٣
اشتكت امرأة شكوى فقالت لئن شفاين اهللا : ثنا الليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد اهللا بن معبد أنه قال 

ملقدس فربأت مث جتهزت تريد اخلروج فجاءت ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه و ألخرجن فألصلني يف بيت ا
سلم تسلم عليها فأخربهتا ذلك فقالت اجلسي فكلي مما صنعت وصلي يف مسجد الرسول صلى اهللا عليه و 
د سلم فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول صالة فيه أفضل من ألف صالة فيما سواه من املساج

  إال مسجد الكعبة رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا روح بن الفرج عن  - ١٩٩٢٤
حيىي بن بكري عن مالك بن أنس عن زيد بن رباح وعبيد اهللا بن سلمان كالمها عن أيب عبد اهللا األغر عن أيب 

صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة :  عنه أنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هريرة رضي اهللا
   ١٤فيما سواه إال املسجد احلرام رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك 

  باب من نذر أن ينحر مبكة

أ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنب - ١٩٩٢٥
شيبة وحممد بن عبد اهللا بن منري قاال ثنا حفص بن غياث عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر رضي اهللا عنه أن 

حنرت ههنا ومىن كلها منحر رواه مسلم يف الصحيح عن عمر بن حفص : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
حلج حديث عطاء عن جابر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مىن عن أبيه وقد مضى يف كتاب ا

   ١٥كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر 

  باب من نذر أن ينحر بغريها ليتصدق

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا داود بن رشيد ثنا شعيب بن إسحاق  - ١٩٩٢٦
نذر رجل على عهد رسول اهللا : بن أيب كثري عن أيب قالبة حدثين ثابت بن الضحاك قال  عن األوزاعي عن حيىي

سلم أن ينحر ببوانة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل كان فيها وثن من أوثان  صلى اهللا عليه و 
اهللا عليه و سلم أوف  اجلاهلية يعبد قالوا ال قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا ال فقال رسول اهللا صلى

  بنذرك فإنه ال وفاء لنذر يف معصية اهللا وال فيما ال ميلك بن آدم 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا مالك بن حيىي ثنا  - ١٩٩٢٧
مقسم عن ميمونة بنت  يزيد بن هارون أنبأ عبد اهللا بن يزيد بن مقسم وهو بن ضبة حدثتين عميت سارة بنت



رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبكة وهو على ناقة له وأنا مع أيب فذكر احلديث قالت : كردم قالت 
فقال له أيب يف ذلك املقام أين نذرت أن أذبح عدة من الغنم قال ال أعلم إال قال مخسني شاة على رأس بوانة 

ليها من هذه األوثان شيء قال ال قال فأوف هللا ما نذرت له قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل ع
فجمعها أيب فجعل يذحبها فانفلتت منه شاة فطلبها وهو يقول اللهم أوف عين نذري حىت أخذها فذحبها رواه أبو 

داود يف السنن عن احلسن بن علي عن يزيد وقال أين نذرت إن ولد يل ولد ذكر أن أحنر على رأس بوانة يف 
  بة من الثنايا عدة من الغنم عق

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف غرائب الشيوخ أنبأ أمحد بن سلمان الفقيه ثنا احلسن بن سالم  - ١٩٩٢٨
السواق ثنا عبد اهللا بن رجاء الغداين ثنا املسعودي عن حبيب بن أيب ثابت عن سعيد بن جبري عن بن عباس 

ى اهللا عليه و سلم فقال أين نذرت أن أذبح ببوانة فقال يف قلبك من أتى رجل النيب صل: رضي اهللا عنهما قال 
ال قال أوف بنذرك     ١٦اجلاهلية شيء قال 

  باب من نذر هديا مل يسمه

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو  - ١٩٩٢٩
نة عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه يبلغ به النيب حممد اهلاليل وهو سفيان بن عيي

سلم قال  إذا كان يوم اجلمعة كان على كل باب من أبواب املسجد مالئكة يكتبون الناس : صلى اهللا عليه و 
دي كبشا حىت األول فاألول فاملهجر إىل الصالة كاملهدي بدنة مث الذي يليه كاملهدي بقرة مث الذي يليه كامله

ذكر الدجاجة والبيضة فإذا جلس اإلمام طوى الصحف واجتمعوا للخطبة رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن 
حيىي عن سفيان وأخرجاه من وجه آخر عن الزهري عن األغر عن أيب هريرة مث كالذي يهدي الدجاجة مث 

 عنهم أهنما قاال اهلدي من األزواج كالذي يهدي البيضة وروينا يف كتاب احلج عن علي وبن عباس رضي اهللا
   ١٧مثانية واهللا أعلم 

ا مساه فوافق يوم فطر أو أضحى   باب من قال هللا علي أن أصوم يوم

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب  - ١٩٩٣٠
مان عن موسى بن عقبة حدثين حكيم بن أيب حرة القاضي ثنا حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا فضيل بن سلي

األسلمي مسع رجال يسأل عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما عن رجل نذر أن ال يأيت عليه يوم مساه إال وهو 
لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة : صائم فيه فوافق ذلك يوم أضحى أو يوم فطر فقال بن عمر رضي اهللا عنهما 

 صلى اهللا عليه و سلم يصوم يوم األضحى وال يوم الفطر وال يأمر بصيامهما رواه حسنة مل يكن رسول اهللا
البخاري يف الصحيح عن حممد بن أيب بكر املقدمي ويف هذه الرواية مع ما روينا عن عمران بن حصني رضي اهللا 

اء لنذر يف معصية اهللا وال فيما ال ميلك بن آ سلم ال وف دم داللة على أنه ال يلزم عنه عن النيب صلى اهللا عليه و 
  قضاؤه 



وقد أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ يوسف القاضي ثنا حممد بن املنهال ثنا  - ١٩٩٣١
كنت عند بن عمر رضي اهللا عنهما أتاه رجل فقال أين : يزيد بن زريع ثنا يونس بن عبيد عن زياد بن جبري قال 

و أربعاء ما عشت فإن وافقت هذا اليوم يوم حنر فقال بن عمر رضي اهللا عنهما إنه نذرت أن أصوم كل ثالثاء أ
قد أمر اهللا بوفاء النذر وهنينا أن نصوم هذا اليوم قال فخيل إىل الرجل أنه مل يفهم فأعاد عليه الكالم الثانية فقال 

قال يونس فذكرت ذلك للحسن  بن عمر رضي اهللا عنهما قد أمر اهللا بوفاء النذر وهنينا عن صيام هذا اليوم
فقال يصوم يوما مكانه رواه البخاري يف الصحيح عن القعنيب عن يزيد بن زريع دون قول احلسن وأخرجه 

   ١٨مسلم من حديث بن عون عن زياد بن جبري 

  باب نذر العمرة يف شهر مسمى فيه عن جابر من قوله

 عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا عبد وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب - ١٩٩٣٢
سئل عن املرأة : امللك بن عبد احلميد امليموين ثنا روح ثنا بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا 

جتعل عليها عمرة يف شهر مسمى مث خيلو إال ليلة واحدة مث حتيض قال لتخرج مث لتهل بعمرة مث لتنتظر حىت 
   ١٩هر مث لتطف بالكعبة مث لتصل تط

  باب من نذر ضرب عنق مشرك إن ظفر به فأسلم

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا داود بن معاذ ثنا عبد الوارث عن  - ١٩٩٣٣
ال العالء بن نافع أيب غالب يف حديث ذكره عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه يف الصالة على اجلنازة قال فق

غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال نعم غزوت معه حنينا فخرج املشركون : زياد يا أبا محزة 
فحملوا علينا حىت رأينا خيلنا وراء ظهورنا ويف القوم رجل حيمل علينا فيدقنا وحيطمنا فهزمهم اهللا عز و جل 

جل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن علي مجيعا وجعل جياء هبم فيبايعونه على اإلسالم فقال ر
نذرا إن جاء اهللا بالرجل الذي كان منذ اليوم حيطمنا ألضربن عنقه فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وجيء بالرجل فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يا رسول اهللا تبت إىل اهللا فأمسك رسول اهللا 

سلم ال يبايعه ليفي اآلخر بنذره قال فجعل الرجل يتصدى لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  صلى اهللا عليه و 
ليأمره بقتله وجعل يهاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يقتله فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

نه منذ اليوم إال لتويف بنذرك فقال يا أنه ال يصنع شيئا بايعه فقال الرجل يا رسول اهللا نذري قال أين مل أمسك ع
   ٢٠رسول اهللا أال أومضت إيل فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إنه ليس لنيب أن يومض 

  باب من مات وعليه نذر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي  - ١٩٩٣٤
مان أن شعيب بن أيب محزة أخربه عن الزهري أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن قال قرأت على أيب الي

إن سعد بن عبادة األنصاري رضي اهللا عنه استفىت رسول اهللا صلى : مسعود أن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 



أمره رسول اهللا صلى اهللا سلم يف نذر كان على أمه وتوفيت قبل أن تقضيه ف سلم أن يقضيه  اهللا عليه و  عليه و 
  عنها فكانت سنة بعد رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عمرو بن عون أنبأ هشيم عن أيب بشر  - ١٩٩٣٥
اهللا أن تصوم شهرا  أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن جناها: عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

فنجاها اهللا فلم تصم حىت ماتت فجاءت بنتها أو أختها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمرها أن تصوم 
   ٨١عنها سائر الروايات فيه قد مضت يف كتاب الصيام وكتاب احلج وباهللا التوفيق 

  كتاب آداب القاضي

 )  

  ألمانات إىل أهلها وإذاقال اهللا جل ثناؤه إن اهللا يأمركم أن تؤدوا ا

حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل وقال لنبيه صلى اهللا عليه و سلم وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا وال تتبع 
أهواءهم وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العمال والقضاة وكذلك اخللفاء بعده وهبم القدوة يف الشريعة 

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا  - ١٩٩٣٦وباهللا التوفيق والعصمة 
أن : عثمان بن سعيد الدارمي ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن أيب إسحاق عن صلة عن حذيفة رضي اهللا عنه 

 فاستشرف النيب صلى اهللا عليه و سلم بعث رجال على جنران فشكوه فقال ألبعثن عليكم رجال أمينا حق أمني
بن  هلا أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فبعث أبا عبيدة بن اجلراح رواه البخاري يف الصحيح عن مسلم 

  إبراهيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا ثنا يزيد بن  - ١٩٩٣٧
أ شعبة ح قال وأخربين أبو النضر الفقيه واللفظ له قال ثنا عثمان بن سعيد الدارمي واحلسن بن هارون أنب

أن : سفيان قاال ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا وكيع بن اجلراح عن شعبة عن سعيد بن أيب بردة عن أبيه عن جده 
ا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم بعثه ومعاذا إىل اليمن فقال يسرا وال تعسر ا وبشرا وال تنفرا وتطاوعا وال ختتلف

وكان لكل واحد منهما فسطاط يزور كل واحد منهما صاحبه فيه رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب 
  شيبة واستشهد البخاري برواية يزيد بن هارون ووكيع 

نبأ عبد اهللا بن جعفر بن أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل القطان ببغداد أ - ١٩٩٣٨
درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو اليمان ثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عاصم بن محيد 

سلم إىل اليمن خرج النيب صلى : السكوين عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أنه  ملا بعثه النيب صلى اهللا عليه و 
سلم معه يوصيه بوصية ومعاذ را كب ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميشي حتت راحلته فلما فرغ اهللا عليه و 



قال يا معاذ أنت عسى أن ال تلقاين بعد عامي هذا ولعلك أن متر مبسجدي وقربي قال الشيخ وهذا يف بعثته 
  الثانية 

عن  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا احلسن بن الصباح ثنا شبابة - ١٩٩٣٩
سلم عمر : ورقاء عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  بن اخلطاب رضي اهللا عنه على الصدقة أخرجه مسلم يف الصحيح كما مضى 

ب ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقو - ١٩٩٤٠
بعثين النيب صلى اهللا : أبو الربيع ثنا شريك عن مساك بن حرب عن حنش بن املعتمر عن علي رضي اهللا عنه قال 

عليه و سلم قاضيا يعين إىل اليمن فقلت يا رسول اهللا أين شاب وتبعثين إىل أقوام ذوي أسنان قال فدعا يل 
قضني حىت تسمع من اآلخر فإنه أثبت لك قال فما بدعوات مث قال إذا أتاك اخلصمان فسمعت من أحدمها فال ت

  اختلف علي بعد ذلك القضاء 

أخربنا أبو علي الروذباري وأبو عبد اهللا احلسني بن عمر بن برهان وأبو احلسني بن الفضل القطان  - ١٩٩٤١
ن أبو حفص وأبو حممد السكري قالوا أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن عرفة ثنا عمر بن عبد الرمح

بعثين رسول اهللا صلى اهللا : األبار عن األعمش عن عمرو بن مرة عن أيب البختري عن علي رضي اهللا عنه قال 
عليه و سلم إىل اليمن فقلت يا رسول اهللا تبعثين وأنا حديث السن ال علم يل بالقضاء قال انطلق فإن اهللا عز و 

  اء بني رجلني جل سيهدي قلبك ويثبت لسانك قال فما شككت يف قض

وأخربنا بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن عمرو بن  - ١٩٩٤٢
ملا بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مرة مسع أبا البختري يقول حدثين من مسع عليا رضي اهللا عنه يقول 

حديث السن ال علم يل بكثري من القضاء قال فضرب يده يف  إىل اليمن فقلت يا رسول اهللا تبعثين وأنا رجل
  صدري وقال إن اهللا سيثبت لسانك ويهدي قلبك فما أعياين قضاء بني اثنني 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن  - ١٩٩٤٣
ملا ويل أبو بكر ويل عمر رضي اهللا : مسعر بن كدام عن حمارب بن دثار قال عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري ثنا 

عنهما القضاء وويل أبا عبيدة رضي اهللا عنه املال وقال أعينوين فمكث عمر سنة ال يأتيه اثنان أو ال يقضي بني 
  اثنني 

قوب بن سفيان ثنا أبو بكر أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يع - ١٩٩٤٤
إن عمر رضي اهللا عنه استعمل عبد اهللا بن : احلميدي ثنا سفيان ثنا عامر بن شقيق أنه مسع أبا وائل يقول 

  مسعود رضي اهللا عنه على القضاء وبيت املال 



نعيم ثنا  وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو - ١٩٩٤٥
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بعث بن سور على قضاء البصرة وبعث شرحيا على قضاء : زكريا عن عامر 

  الكوفة 

وأخربنا أبو احلسني أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم ثنا الوليد بن  - ١٩٩٤٦
ء رضي اهللا عنه ملا حضرته الوفاة وكان يقضي بني أهل دمشق أن أبا الدردا: مسلم عن خالد بن يزيد عن أبيه 

   ١قال له معاوية من ترى هلذا األمر قال فضالة بن عبيد 

  باب فضل من ابتلي بشيء من األعمال فقام فيه بالقسط وقضى باحلق

م ثنا حيىي بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد السال - ١٩٩٤٧
حيىي قال قرأت على مالك عن خبيب بن عبد الرمحن عن حفص بن عاصم عن أيب سعيد اخلدري أو أيب هريرة 

ال ظل إال ظله إمام : رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم 
إذا خرج منه حىت يعود إليه ورجالن حتابا يف اهللا فاجتمعا عادل وشاب نشأ بعبادة اهللا ورجل قلبه معلق باملسجد 

على ذلك وتفرقا ورجل ذكر اهللا خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته ذات حسب ومجال فقال أين أخاف اهللا 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

  د اهللا بن عمر عن خبيب عن حفص عن أيب هريرة من غري شك وأخرجاه من حديث عبي

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر األصبهاين ثنا يونس بن حبيب ثنا  - ١٩٩٤٨
أبو داود ثنا هشام عن قتادة عن مطرف بن عبد اهللا بن الشخري عن عياض بن محار اجملاشعي أن نيب اهللا صلى 

سلم قال ذات يوم يف خطبته اهللا عل فذكر احلديث قال وقال أهل اجلنة ثالثة ذو سلطان مقصد متصدق : يه و 
موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرىب ومسلم وفقري عفيف متصدق وأهل النار مخسة الضعيف الذي ال 

طم ع وإن دق إال خانه ورجل ال زبر له الذين هم فيكم تبع ال يتبعون أهال وال ماال واخلائن الذي ال خيفى له 
يصبح وال ميسي إال وهو خيادعك عن أهلك ومالك وذكر البخل والكذب والشنظري الفاحش أخرجه مسلم يف 

  الصحيح من حديث هشام وغريه عن قتادة وقال ذو سلطان مقسط 

ن الربيع املكي ثنا أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل ثنا حيىي ب - ١٩٩٤٩
بن أوس عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و  سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو 

املقسطون عند اهللا يوم القيامة على منابر من نور عن ميني الرمحن وكلتا يديه ميني الذين يعدلون يف : سلم قال 
  الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن سفيان  حكمهم وأهليهم وما ولوا رواه مسلم يف

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا زهري عن سعد  - ١٩٩٥٠
ثالثة ال ترد : الطائي حدثين أبو املدله مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



اإلمام العادل والصائم حىت يفطر ودعوة املظلوم حتمل على الغمام وتفتح هلا أبواب السماء ويقول  دعوهتم
  الرب وعزيت ألنصرنك ولو بعد حني 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان قال قال أبو بكر  - ١٩٩٥١
افظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان احلميدي ح وأخربنا أبو عبد اهللا احل

ا حدثنا به الزهري قال مسعت قيس بن أيب حازم يقول مسعت : ثنا إمساعيل بن أيب خالد  هبذا احلديث على غري م
تني رجل آتاه عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حسد إال يف اثن

اهللا ماال فسلطه على هلكته يف احلق ورجل آتاه اهللا حكمة فهو يقضي هبا ويعلمها رواه البخاري يف الصحيح 
  عن احلميدي وأخرجه مسلم من وجه آخر عن إمساعيل 

 أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عباس العنربي ثنا عمر بن يونس ثنا - ١٩٩٥٢
مالزم بن عمر وحدثين موسى بن جندة عن جده يزيد بن عبد الرمحن وهو أبو كثري قال حدثين أبو هريرة رضي 

من طلب قضاء املسلمني حىت يناله مث غلب عدله جوره فله اجلنة : اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  ومن غلب جوره عدله فله النار 

احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن وأبو سعيد بن أيب أخربنا أبو عبد اهللا  - ١٩٩٥٣
عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن سليمان الربلسي ثنا العالء بن عمرو احلنفي ثنا حيىي 

لى اهللا عليه و بن يزيد األشعري عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا ص
إذا جلس القاضي يف مكانه هبط عليه ملكان يسددانه ويوفقانه ويرشدانه ما مل جير فإذا جار عرجا : سلم 

  وتركاه 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو أمحد محزة بن حممد بن العباس بن الفضل بن  - ١٩٩٥٤
ا عمرو بن عاصم الكاليب ثنا عمران القطان عن الشيباين عن بن أيب احلارث ثنا أبو قالبة عبد امللك بن حممد ثن

إن اهللا عز و جل مع القاضي ما مل جير فإذا جار بريء اهللا منه : أوىف قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ولزمه الشيطان 

د بن سنان القطان ثنا حممد بن وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي أنبأ بن صاعد أنبأ أمح - ١٩٩٥٥
بالل عن عمران القطان عن حسني املعلم عن أيب إسحاق الشيباين عن بن أيب أوىف قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

إن اهللا عز و جل مع القاضي ما مل جير فإذا جار وكله إىل نفسه قال بن صاعد رواه عمرو بن : عليه و سلم 
  يف إسناده حسينا عاصم عن عمران القطان فلم يذكر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا أبو سعيد احلسن بن عبد الصمد  - ١٩٩٥٦
القهندزي ثنا عبدان بن عثمان ثنا عبد اهللا بن املبارك أنبأ الفضيل بن مرزوق ثنا عطية العويف عن أيب سعيد 



إن أحب الناس إىل اهللا يوم القيامة وأقرهبم : عليه و سلم  اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا
  مين جملسا إمام عادل وأبغض الناس إيل اهللا يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن الفرج األزرق ثنا  - ١٩٩٥٧
بد امللك بن ميسرة قال مسعت كردوس بن قيس وكان قاضي العامة بالكوفة يقول أبو النضر ثنا شعبة عن ع

ألن أقعد يف مثل هذا اجمللس أحب إيل من أن أعتق : أخربين رجل من أصحاب بدر أنه مسع رسول اهللا يقول 
  أربع رقاب قال شعبة فقلت ألي جملس يعين قال كان قاضيا 

أ إمساعيل الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معمر بن سليمان الرقي أخربنا أبو احلسني بن بشران أنب - ١٩٩٥٨
ألن أقضي يوما وأوافق فيه احلق والعدل أحب : عن احلجاج بن أرطأة أن بن مسعود رضي اهللا عنه كان يقول 

  إيل من غزو سنة أو قال مائة يوم رفعه احلجاج بن أرطأة إىل بن مسعود منقطعا وإمنا يروى عن مسروق 

أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو حامد حممد بن هارون  - ١٩٩٥٩
احلضرمي ثنا عمرو بن علي ثنا حيىي بن سعيد ثنا جمالد بن سعيد حدثين عامر عن مسروق عن عبد اهللا رضي اهللا 

سلم قال  حلديث قال وقال مسروق ألن ما من حاكم حيكم بني الناس فذكر ا: عنه عن النيب صلى اهللا عليه و 
   ٢أقضي يوما حبق أحب إيل من أن أغزو سنة يف سبيل اهللا عز و جل 

  باب فضل املؤمن القوي الذي يقوم بأمر الناس ويصرب على أذاهم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب  - ١٩٩٦٠
د اهللا بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن حممد بن حيىي بن حبان عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا شيبة ثنا عب

سلم  املؤمن القوي خري وأحب إيل اهللا من املؤمن الضعيف ويف كل : عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ا ينفعك واستعن باهللا وال تعجز وإن أصابك شيء فال تقل ل و أين فعلت كذا وكذا قل قدر خري احرص على م

  اهللا وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا وهب بن  - ١٩٩٦١
زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ أنبأ جرير عن شعبة عن األعمش ح وأخربنا أبو 

بن عمر  حممد بن عبد الوهاب أنبأ عمار بن عبد اجلبار عن شعبة قال حدثين األعمش عن حيىي بن وثاب عن 
سلم قال  املؤمن الذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم أفضل من : رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و 

  ملؤمن الذي ال خيالط الناس وال يصرب على أذاهم لفظ حديث أيب عبد اهللا ا

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس ثنا العباس ثنا حممد بن عبيد الطنافسي ثنا األعمش عن  - ١٩٩٦٢
اهللا عليه حيىي بن وثاب وأيب صاحل عن شيخ من أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم قال قال رسول اهللا صلى 



املؤمن الذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم أعظم أجرا من املؤمن الذي ال خيالط الناس وال يصرب : و سلم 
  على أذاهم 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن  - ١٩٩٦٣
لى اهللا عليه و سلم كان يف سفر ففقد رجال من أصحابه أن النيب ص: األزرق بن قيس عن عسعس بن سالمة 

فأيت به فقال أين أردت أن أخلو بعبادة ريب وأعتزل الناس فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فال تفعله وال 
ا خاليا     ٣يفعله أحد منكم قاهلا ثالثا فلصرب ساعة يف بعض مواطن املسلمني خري من عبادة أربعني عام

  تدل به على أن القضاء وسائر أعمال الوالة مما يكون أمرا مبعروفباب ما يس

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي  - ١٩٩٦٤أو هنيا عن منكر من فروض الكفايات 
هللا قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن اجلهم ثنا يزيد بن هارون عن محيد الطويل عن أنس رضي ا

انصر أخاك ظاملا أو مظلوما قالوا يا رسول اهللا هذا ننصره : عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
مظلوما فكيف ننصره ظاملا قال متنعه من الظلم أخرجه البخاري يف الصحيح من وجهني آخرين عن محيد وروينا 

 عليه و سلم بسبع فذكرهن وفيهن نصر عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال أمرنا رسول اهللا صلى اهللا
  املظلوم 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام ثنا حيىي بن عبد احلميد ثنا إبراهيم  - ١٩٩٦٥
بن سعد عن صاحل بن كيسان عن احلارث يعين بن فضيل اخلطمي عن جعفر بن عبد اهللا بن احلكم عن عبد 

ر عن أيب رافع عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الرمحن بن املسو
بلي إال كان له من أمته حواري وأصحاب يأخذون بسننه ويقتدون هبا مث خيلف من :  ما من نيب بعثه اهللا يف أمة ق

فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال يؤمرون فمن جاهدهم بيده 
فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل أخرجه مسلم يف الصحيح من 

  وجه آخر عن إبراهيم وحديث أيب سعيد اخلدري يف معناه قد مضى بتمامه يف كتاب صالة العيدين 

بن إبراهيم بن الفضل الفحام ثنا حممد بن حيىي الذهلي وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد  - ١٩٩٦٦
ثنا حممد بن عبيد ثنا األعمش عن إمساعيل بن رجاء عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال مسعت 

من رأى منكم منكرا فإن استطاع أن يغريه بيده فليغريه بيده فإن مل : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  سانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان أخرجه مسلم يف الصحيح يستطع فبل

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف إمالء أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا إبراهيم بن  - ١٩٩٦٧
طاهر احلارث البغدادي ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا شعبة عن قتادة قال مسعت أبا نضرة حيدث عن ح وأخربنا أبو 

الفقيه أنبأ أبو بكر الفحام ثنا حممد بن حيىي ثنا وهب بن جرير وعبد الصمد قاال ثنا شعبة عن قتادة عن أيب 



ال مينعن أحدكم خمافة : نضرة عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  البالء حىت قصرنا وإنا لنبلغ يف السر  الناس أن يتكلم حبق إذا علمه قال أبو سعيد فما زال بنا

وحدثنا عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو بكر القطان ثنا إبراهيم بن احلارث ثنا حيىي بن أيب  - ١٩٩٦٨
بكري ثنا شعبة عن أيب مسلمة قال مسعت أبا نضرة حيدث عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول 

فذكره قال أبو سعيد اخلدري وذاك الذي محلين على أن رحلت إىل معاوية فمألت : م اهللا صلى اهللا عليه و سل
  مسامعه مث رجعت 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر الفحام ثنا حممد بن حيىي ثنا عبد الرزاق أنبأ سفيان عن زبيد  - ١٩٩٦٩
ثة فأول ما يغلب عليه اليد مث اللسان مث كان اجلهاد ثال: عن الشعيب عن أيب جحيفة عن علي رضي اهللا عنه قال 

ال يعرف حقا وال ينكر منكرا نكس فجعل أعاله أسفله هذا موقوف    القلب فإذا كان القلب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا  - ١٩٩٧٠
يب طوالة عن هنار العبدي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب سفيان بن عيينة ثنا حيىي بن سعيد عن أ

سلم قال  إن اهللا ليسأل العبد يوم القيامة عن كل شيء حىت يسأل ما منعك إذا رأيت منكرا : صلى اهللا عليه و 
  أن تنكره فإذا لقي اهللا العبد حجته قال يا رب رجوتك وخفت الناس 

يه أنبأ أبو بكر الفحام ثنا حممد بن حيىي إجازة ثنا حممد بن عبيد ثنا األعمش وأخربنا أبو طاهر الفق - ١٩٩٧١
عن عمرو بن مرة عن أيب البختري عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

منعك أن تقول يوم  ال حيقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا هللا عليه فيه مقال ال يقوم به فيلقى اهللا فيقول ما: سلم 
  كذا وكذا قال قال يا رب أين خشيت الناس قال قال إياي أحق أن ختشي وتابعه زبيد وشعبة عن عمرو بن مرة 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر الفحام ثنا حممد بن حيىي ثنا عبد السالم بن مطهر ثنا جعفر بن  - ١٩٩٧٢
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال سليمان عن املعلى بن زياد عن أيب غالب ع

سلم حني رمى اجلمرة قيل يا رسول اهللا أي اجلهاد أحب إيل اهللا قال كلمة حق تقال إلمام جائر قال املعلى 
  وكان احلسن يقول إلمام ظامل 

نا عفان بن مسلم ثنا سالم بن أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر الفحام ثنا حممد بن حيىي ث - ١٩٩٧٣
سليمان قارئ أهل البصرة ح وأخربنا أبو طاهر قال أنبأ أبو طاهر احملمدأباذ ثنا العباس الدوري ثنا يزيد بن 

عمرو بن جنزة املدائين ثنا سالم أبو املنذر املقرئ البصري عن حممد بن واسع عن عبد اهللا بن الصامت عن أيب 
يلي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بسبع أمرين أن أنظر إىل من هو دوين أوصا: ذر رضي اهللا عنه قال  ين خل

وال أنظر إىل من هو فوقي وأمرين حبب املساكني والدنو منهم وأمرين أن ال أسأل أحدا شيئا وأمرين أن أصل 
وأمرين أن أكثر من  الرحم وإن أدبرت وأمرين أن أقول احلق وإن كان مرا وأمرين أن ال يأخذين يف اهللا لومه الئم

  قول ال حول وال قوة إال باهللا فإهنا من كنز اجلنة لفظ حديثه عن احملمدآباذي 



وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو بن البختري ثنا إمساعيل بن حممد  - ١٩٩٧٤
بإسناده حنوه يف : واسع فذكره  الفسوي ثنا مكي بن إبراهيم ثنا هشام بن حسان واحلسن بن دينار عن حممد بن

  التاسع من اإلمالء 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب  - ١٩٩٧٥
ثنا أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ األعمش عن الشعيب عن النعمان بن بشري قال قال 

مثل الواقع يف حدود اهللا واملداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة : هللا صلى اهللا عليه و سلم رسول ا
فأصاب بعضهم سفل وأصاب بعضهم علو فكان الذين يف السفل يستقون من العلو فيمرون عليهم فيؤذوهنم 

ن يف السفل فجعلوا حيفرون يف فقال الذين يف العلو قد آذيتمونا تصبون علينا املاء قال فأخذوا فأسا يعين الذي
ا وإن أخذوا على أيديهم جنوا  السفينة فقال هلم الذين يف العلو ما تصنعون فإن تركوهم وما يريدون هلكوا مجيع

  مجيعا أخرجه البخاري يف الصحيح من حديث األعمش 

زيد بن هارون أنبأ أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر الفحام ثنا حممد بن حيىي الذهلي ثنا ي - ١٩٩٧٦
إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال قام أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال 

وإين } يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم { أيها الناس إنكم تقرءون هذه اآلية 
إن الناس إذا رأوا الظامل مث مل يأخذوا على يديه أوشكوا أن : م يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

  يعمهم اهللا بعقاب 

ورواه خالد بن عبد اهللا الواسطي عن إمساعيل مبعناه زاد فيه إنكم تقرءون هذه اآلية وتضعوهنا  - ١٩٩٧٧
: هب بن بقية عن خالد على غري موضعها أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا و

  فذكره 

: ورواه هشيم عن إمساعيل بزيادته إال أنه قال وإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  - ١٩٩٧٨
ما من قوم يعمل فيهم باملعاصي يقدرون على أن يغريوا فال يغريوا إال أوشك أن يعمهم اهللا منه بعقاب أخربناه 

ر حممد بن مهرويه بن عباس بن سنان الرازي ثنا أبو حامت الرازي ثنا عمرو بن أبو علي الروذباري أنبأ أبو بك
  عون الواسطي أنبأ هشيم عن إمساعيل فذكره 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر الفحام ثنا حممد بن حيىي ثنا وهب بن جرير ح وأخربنا أبو  - ١٩٩٧٩
وس بن احلسني السمسار ثنا أبو حامت الرازي ثنا عمرو بن احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو الفضل عبد

مرزوق قاال أنبأ شعبة عن أيب إسحاق عن عبيد اهللا بن جرير عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
 ما من قوم يعمل فيهم باملعاصي هم أكثر وأعز ممن يعمل هبا مث ال يغريونه إال يوشك أن يعمهم اهللا بعقاب ويف: 

  حديث وهب إال عمهم 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ١٩٩٨٠
يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أنبأ حممد بن شعيب أنبأ عتبة بن أيب حكيم اهلمداين ح وأنبأ أبو علي 

بو داود ثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي ثنا بن املبارك عن عتبة بن أيب الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أ
حكيم حدثين عمرو بن جارية اللخمي حدثين أبو أمية الشعباين ويف رواية بن شعيب عن أيب أمية الشعباين قال 

يا أيها الذين آمنوا { كيف تصنع هبذه اآلية قال أية آية قال قلت قوله تعاىل : أتيت أبا ثعلبة اخلشين فقلت 
قال أما واهللا لقد سألت عنها خبريا سألت عنها رسول اهللا } عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم 

ا  سلم فقال بل أنتم ائتمروا باملعروف وتناهوا عن املنكر حىت إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبع صلى اهللا عليه و 
يت أمرا ال يدان لك به فعليك نفسك ودع عنك أمر العوام فإن ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأيه ورأ

من ورائك أيام الصرب الصرب فيهن مثل قبض على اجلمر للعامل فيهن كأجر مخسني رجال يعملون مثل عمله 
لفظ حديث بن شعيب زاد بن املبارك يف روايته قال وزادين غريه قالوا يا رسول اهللا أجر مخسني منهم قال أجر 

  نكم مخسني م

بن علي بن دحيم ثنا  - ١٩٩٨١ أخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة أنبأ أبو جعفر حممد 
: أمحد بن حازم بن أيب غرزة أنبأ عبيد اهللا بن موسى ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أيب العالية قال 

قع بني الناس فوثب كل واحد منهما إىل صاحبه فقال كانوا عند عبد اهللا بن مسعود فوقع بني رجلني ما ي
يا أيها { بعضهم أال أقوم فآمرمها باملعروف وأهنامها عن املنكر فقال بعضهم عليك نفسك إن اهللا تعاىل قال 

فسمعها بن مسعود فقال مل جييء تأويل هذه اآلية } الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم 
رآن أنزل حني أنزل وكان منه آي مضى تأويله قبل أن ينزل وكان منه آي وقع تأويله بعد اليوم ومنه بعد إن الق

آي يقع تأويله عند الساعة وما ذكروا من أمر الساعة ومنه آي يقع تأويله بعد يوم احلساب واجلنة والنار فما 
أس بعض فمروا واهنوا فإذا اختلفت دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة ومل تلبسوا شيعا ومل يذق بعضكم ب

  القلوب واألهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه فعند ذلك جاء تأويلها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي  - ١٩٩٨٢
بن عباس وهو يقرأ يف املصحف قبل أن : ل أخربين حيىي بن سليم ثنا بن جريج عن عكرمة قا دخلت على 

ا يبكيك يا بن عباس جعلين اهللا فداءك فقال يل هل تعرف أيلة فقلت وما أيلة  يذهب بصره وهو يبكي فقلت م
قال قرية كان هبا ناس من اليهود فحرم اهللا عليهم احليتان يوم السبت فكانت حيتاهنم تأتيهم يوم سبتهم شرعا 

ثال املخاض بأفنيائهم وأبنياهتم فإذا كان غري يوم السبت مل جيدوها ومل يدركوها إال يف مشقة بيض مسان كأم
ا لو أخذناها يوم السبت وأكلناها يف غري يوم  ومؤنة شديدة فقال بعضهم لبعض أو من قال ذلك منهم لعلن

هللا ما نرى أصاب بين السبت ففعل ذلك أهل بيت منهم فأخذوا فشووا فوجد جرياهنم ريح الشواء فقالوا وا
فالن شيء فأخذها آخرون حىت فشا ذلك فيهم وكثر فافترقوا فرقا ثالثة فرقة أكلت وفرقة هنت وفرقة قالت مل 

ا اهللا مهلكهم أو معذهبم عذابا شديدا فقالت الفرقة اليت هنت انا حنذركم غضب اهللا وعتابه أن  تعظون قوم
ا عنده م ن العذاب واهللا ال نبايتكم يف مكان وأنتم فيه قال فخرجوا من يصيبكم اهللا خبسف أو قذف أو ببعض م

السور فغدوا عليه من الغد فضربوا باب السور فلم جيبهم أحد فاتوا بسلم فاسندوه إىل السور مث رقي منهم 



راق على السور فقال يا عباد اهللا قردة واهللا هلا أذناب تعادي ثالث مرات مث نزل من السور ففتح السور فدخل 
الناس عليهم فعرفت القرود أنساهبا من اإلنس ومل تعرف اإلنس أنساهبا من القرود قال فيأيت القرد إىل نسيبه 

وقريبه من اإلنس فيحتك به ويلصق به ويقول اإلنسان أنت فالن فيشري برأسه أي نعم ويبكي وتأيت القردة إىل 
 برأسها أي نعم وتبكي فيقول هلم اإلنس انا نسيبها وقريبها من اإلنس فيقول هلا اإلنسان أنت فالنة فتشري

ا عنده من العذاب قال بن عباس رضي اهللا  حذرناكم غضب اهللا وعقابه أن يصيبكم خبسف أو مسخ أو ببعض م
عنهما فأمسع اهللا تعاىل يقول أجنينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس مبا كانوا يفسقون 

لفرقة الثالثة قال بن عباس رضي اهللا عنهما فكم قد رأينا منكرا فلم ننه عنه قال عكرمة فال أدري ما فعلت ا
فقلت أال ترى جعلين اهللا فداءك أهنم قد أنكروا وكرهوا حني قالوا مل تعظون قوما اهللا مهلكهم أو معذهبم عذابا 

  شديدا فأعجبه قويل ذلك وأمر يل بربدين غليظني فكسانيهما 

أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن حممد النفيلي ثنا يونس بن أخربنا  - ١٩٩٨٣
راشد عن علي بن بذمية عن أيب عبيدة عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ا دخل النقص على بين إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل في: و سلم  قول يا هذا اتق اهللا ودع ما تصنع إن أول م
ه من الغد فال مينعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب اهللا  فإنه ال حيل لك مث يلقا

قلوب بعضهم ببعض مث قال لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مرمي ذلك مبا عصوا 
عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون مث قال كال واهللا لتأمرن باملعروف وكانوا يعتدون كانوا ال يتناهون 

  ولتنهون عن املنكر ولتأخذن على يد الظامل ولتأطرنه على احلق أطرا ولتقصرنه على احلق قصرا 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري  - ١٩٩٨٤
كة ثنا حممد بن سعيد بن غالب ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أربع نسوة بعضهن أسفل من مب

بعض فقيل يا أبا حممد من ذكرت قال الزهري عن عروة عن أربع نسوة بعضهن أسفل من بعض قيل يا أبا حممد 
حبيبة عن زينب بنت جحش  ما امسهن فقال الزهري عن عروة عن زينب بنت أيب سلمة عن حبيبة عن أمها أم

استيقظ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من نوم وهو حممر وجهه فقال ال إله إال اهللا ويل للعرب من : قالت 
شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج وعقد تسعني فقلت يا رسول اهللا أهنلك وفينا الصاحلون فقال 

  نعم إذا كثر اخلبث 

اهللا أنبأ أبو سعيد ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن زينب بنت  وحدثنا عبد - ١٩٩٨٥
سلم فذكره بنحوه إال أنه قال وهو  أيب سلمة عن حبيبة عن أمها أم حبيبة عن زينب زوج النيب صلى اهللا عليه و 

عن مالك بن إمساعيل ال إله إال اهللا ثالث مرات وقال وحلق حلقة بإصبعه رواه البخاري يف الصحيح : يقول 
  عن سفيان ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن سفيان 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب  - ١٩٩٨٦
األشهلي عن  القاضي ثنا أبو الربيع ثنا إمساعيل بن جعفر ثنا عمرو بن أيب عمرو عن عبد اهللا بن عبد الرمحن



سلم قال  لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر أو : حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و 
  ليوشكن اهللا أن يبعث عليكم عقابا من عنده مث لتدعونه فال يستجيب لكم 

بن حيىي ثنا أبو مهام الدالل أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ حممد بن إبراهيم أبو بكر الفحام ثنا حممد  - ١٩٩٨٧
ثنا هشام يعين بن سعد عن عمرو بن عثمان بن هانئ عن عاصم بن عمر بن عثمان عن عروة بن الزبري عن 

دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما فعرفت يف وجهه أن قد حضره : عائشة رضي اهللا عنها قالت 
ت أمسع ما يقول فقعد على املنرب مث قال أيها الناس إن اهللا شيء فتوضأ وخرج وما يكلم أحدا فلصقت باحلجرا

عز و جل يقول مروا باملعروف واهنوا عن املنكر من قبل أن تدعوين فال أجيبكم وتسألوين فال أعطيكم 
  وتستنصروين فال أنصركم 

محد بن سيار ثنا عبد حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا أ - ١٩٩٨٨
اهللا بن عثمان بن جبلة أخربين أيب ثنا شعبة عن مساك قال كنا مع مدرك بن املهلب بسجستان يف سرادقه 

سلم قال  إن اهللا ال : فسمعت شيخا حيدث عن أيب سفيان بن احلارث بن عبد املطلب عن النيب صلى اهللا عليه و 
   متعتع يقدس أمة ال يأخذ الضعيف حقه من القوي وهو غري

وحدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا أبو موسى  - ١٩٩٨٩
وبندار قاال ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مساك بن حرب عن عبد اهللا بن أيب سفيان بن احلارث بن عبد 

فأتاه يتقاضاه فاستقرض النيب صلى اهللا عليه و  كان لرجل على النيب صلى اهللا عليه و سلم متر: املطلب قال 
سلم من خولة بنت حكيم مترا وأعطاه إياه وقال أما إنه قد كان عندي متر ولكنه كان غربا مث قال كذلك يفعل 

ال يأخذ الضعيف فيهم حقه غري متعتع هذا مرسل وهو الصحيح    عباد اهللا املؤمنون إن اهللا ال يترحم على أمة 

ا علي بن أمحد بن عبدان أنبا أمحد بن عبيد الصفار ثنا معاذ بن املثىن ثنا سعيد بن سليمان عن أخربن - ١٩٩٩٠
بن السائب عن حمارب بن دثار عن بن بريدة عن أبيه قال  ا قدم جعفر : منصور يعين بن أيب األسود عن عطاء  مل

سلم ما أعجب شيء رأيت قال  رأيت امرأة على رأسها مكتل من احلبشة قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
من طعام فمر فارس يركض فأذراه فجعلت جتمع طعامها وقالت ويل لك يوم يضع امللك كرسيه فيأخذ 

للمظلوم من الظامل فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم تصديقا لقوهلا ال قدست أمة أو كيف قدست ال يؤخذ 
  لضعيفها من شديدها وهو غري متعتع 

علي ثنا أمحد ثنا األسفاطي وهو العباس بن الفضل ثنا سعيد بن سليمان سعدويه ثنا وأخربنا  - ١٩٩٩١
منصور بن أيب األسود عن عطاء بن السائب عن حمارب بن دثار عن بن بريدة عن أبيه بذلك وقد مضى يف 

   بنحوه وروي من وجه آخر عن جابر بن عبد اهللا: كتاب الغصب عن عمرو بن أيب قيس عن عطاء بن السائب 

ح  - ١٩٩٩٢ أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر احملمدآباذي ثنا أبو قالبة ثنا أبو عامر ثنا زهري بن حممد 
وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر الفحام ثنا حممد بن حيىي ثنا موسى بن مسعود ثنا زهري هو بن حممد عن زيد 



إياكم : رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري 
واجللوس بالطرقات فقالوا يا رسول اهللا ما لنا من جمالسنا بد نتحدث فيها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ر إذا أبيتم إال اجمللس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق قال غض البصر وكف األذى ورد السالم واألم

باملعروف والنهي عن املنكر أخرجه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد عن أيب عامر وأخرجاه من 
  حديث حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم 

حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك رمحه اهللا أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو  - ١٩٩٩٣
ين مساك بن حرب قال مسعت عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود حيدث عن أبيه أنه داود الطيالسي ثنا شعبة أخرب

إنكم مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم فمن أدرك ذلك منكم فليتق : مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  اهللا وليأمر باملعروف ولينه عن املنكر 

يد الصفار ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا ثنا أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عب - ١٩٩٩٤
ح وأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  سليمان بن حرب ثنا شعبة 

ثنا شعبة عن سعيد بن أيب بردة عن أبيه عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
كل مسلم صدقة يف كل يوم قالوا يا رسول اهللا فإن مل جيد قال ليعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق  على: قال 

قالوا يا رسول اهللا فإن مل يفعل قال يعني ذا احلاجة امللهوف قالوا فإن مل يستطع قال يأمر باملعروف وينهى عن 
حديث أيب داود وليس يف رواية املنكر قالوا فإن مل يستطع قال ليمسك عن الشر فإن ذلك له صدقة لفظ 

  سليمان يف كل يوم وال قوله وينهى عن املنكر أخرجاه يف الصحيح كما مضى 

أخربنا علي بن حممد بن علي املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - ١٩٩٩٥
بن عقيل عن حيىي بن يعمر ثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء ثنا مهدي بن ميمون ثنا واصل موىل أيب  عيينة عن حيىي 

يه و سلم  على كل سالمى منكم : عن أيب األسود الديلي عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عل
صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل حتميدة صدقة وكل هتليلة صدقة وكل تكبرية صدقة وأمر باملعروف صدقة 

ركعتان تركعهما من الضحى رواه مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن  وهني عن املنكر صدقة وجيزي عن ذلك
  حممد ويف هذا الكالم كالداللة على أهنما من فروض الكفايات واهللا أعلم 

بن عبد اهللا البصري ثنا أبو أمحد  - ١٩٩٩٦ أخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل ثنا أبو عثمان عمرو 
واهللا ال : ن عبيد ثنا األعمش عن شقيق عن أسامة بن زيد رضي اهللا عنه قال حممد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى ب

أقول لرجل إنك خري الناس وإن كان علي أمريا بعد إذ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول قالوا وما 
ا يف النار كما يدور مسعته يقول قال مسعته يقول جياء بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النار فتندلق أقتابه فيدور هب

ا لك ما أصابك أمل تكن تأمرنا باملعروف وتنهانا عن املنكر  احلمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون يا فالن م
فيقول كنت آمركم باملعروف وال آتيه وأهناكم عن املنكر وآتيه أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من 

  حديث األعمش 



ن بشران ثنا أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا مسلم بن إبراهيم أخربنا أبو احلسني ب - ١٩٩٩٧
أن جده عمري بن حبيب وكان قد بايع النيب صلى اهللا عليه و سلم : ثنا محاد بن سلمة ثنا أبو جعفر اخلطمي 

حبمله ومن  وصي بنية قال هلم أي بين إياكم وخمالطة السفهاء فإن جمالستهم داء وإنه من حيلم عن السفيه يسر
ا يأيت به السفيه يقر بالكثري وإذا أراد أحدكم أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر  جيبه يندم ومن ال يقر بقليل م

   ٤فليوطن نفسه قبل ذلك على األذى وليوقن بالثواب من اهللا فإنه من يوقن بالثواب من اهللا ال جيد مس األذى 

  ا ملن رأى من نفسه ضعفا أو رأىباب كراهية اإلمارة وكراهية تويل أعماهل

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن الفضل بن نظيف املصري مبكة ثنا أبو العباس  -  ١٩٩٩٨فرضها عنه بغريه ساقطا 
أمحد بن احلسن بن إسحاق الرازي إمالء مبصر ثنا هارون بن عيسى بن ملول ثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ ح 

الروذباري ثنا أبو عمرو حممد بن عبد الواحد بن أيب هاشم الزاهد النحوي ثنا  وأخربنا أبو علي احلسني بن حممد
بشر بن موسى األسدي ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا سعيد بن أيب أيوب عن عبيد اهللا بن أيب جعفر القرشي عن 

يا أبا : ه و سلم قال يل سامل بن أيب سامل اجليشاين عن أبيه عن أيب ذر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا علي
ذر أحب لك ما أحب لنفسي أين أراك ضعيفا فال تأمرن على اثنني وال تولني مال يتيم رواه مسلم يف الصحيح 

  عن زهري بن حرب وغريه عن املقرئ 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد حسان بن حممد الفقيه قال قرأت على أيب بكر حممد  - ١٩٩٩٩
مساعيل قلت حدثكم عبد امللك بن شعيب عن أبيه عن الليث حدثين يزيد بن أيب حبيب عن بكر بن عمرو بن إ

قلت يا رسول اهللا : عن احلارث بن يزيد احلضرمي عن بن حجرية األكرب عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال 
ا يوم القيامة خزي وندامة إال استعملين قال فضرب بيده على منكيب مث قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإهنا أمانة وإهن

  من أخذها حبقها وأدى الذي عليه فيها رواه مسلم يف الصحيح عن عبد امللك بن شعيب 

أخربنا أبو حازم عمر بن أمحد العبدوي احلافظ أخربين أبو الفضل حممد بن عبد اهللا بن سيار البزاز  - ٢٠٠٠٠
نس ثنا بن أيب ذئب عن سعيد املقربي عن أيب هريرة رضي أنبأ أمحد بن جندة بن العريان القرشي ثنا أمحد بن يو

إنكم ستحرصون على اإلمارة وإهنا ستكون حسرة وندامة : اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  يوم القيامة فنعم املرضعة وبئست الفاطمة رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن يونس 

بن أيب املعروف الفقيه أنبأ أبو عمرو إمساعيل بن جنيد السلمي أنبأ أبو  أخربنا أبو احلسن حممد - ٢٠٠٠١
مسلم البصري ثنا أبو عاصم عن بن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

  ما من أمري عشرة إال يؤتى به يوم القيامة ويده مغلولة إىل عنقه : عليه و سلم 

ا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو حممد عبد العزيز بن عبد الرمحن الدباس مبكة ثنا حممد بن علي وأخربن - ٢٠٠٠٢
بن زيد املكي ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي ثنا عبد اهللا بن حممد بن عجالن عن أبيه عن جده عن أيب هريرة 



ة إال وهو يؤتى به يوم القيامة مغلوال ما من أمري عشر: رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  حىت يفكه العدل أو يوبقه اجلور 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو  - ٢٠٠٠٣
بعض ما يا رسول اهللا أمرين على : أسامة حدثين سفيان عن حممد بن املنكدر قال قال العباس رضي اهللا عنه 

والك اهللا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم يا عباس يا عم رسول اهللا نفس تنجيها خري من إمارة ال حتصيها هذا 
هو احملفوظ مرسل وقيل عنه عن بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا قال العباس بن عبد املطلب يا رسول اهللا أال 

 أبو عبد اهللا أمحد بن قانع القاضي ببغداد ثنا حممد بن علي بن توليين فذكره أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ حدثين
الوليد السلمي البصري ثنا نصر بن علي ثنا أبو أمحد الزبريي عن سفيان بن سعيد فذكره موصوال واألول أصح 

  تفرد به هذا السلمي البصري 

ثنا بشر بن موسى ثنا عبد اهللا  أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو احلسن أمحد بن إسحاق الطييب - ٢٠٠٠٤
بن يزيد املقرئ ثنا عبد الرمحن بن زياد حدثين زياد بن نعيم احلضرمي قال مسعت زياد بن احلارث الصدائي 

سلم حيدث قال  أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبايعته على : صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
زل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منزال فأتاه أهل ذلك املنزل اإلسالم وذكر احلديث بطوله قال فيه فن

يشكون عاملهم ويقولون أخذنا بشيء كان بيننا وبني قومه يف اجلاهلية فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو 
ة لرجل فعل ذلك فقالوا نعم فالتفت النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل أصحابه وأنا فيهم فقال ال خري يف اإلمار

  مؤمن 

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا حممد بن عمرو  - ٢٠٠٠٥
كشمرد أنبأ القعنيب ح وأخربنا أبو القاسم علي بن احلسن بن علي الطهماين أنبأ أبو الفضل بن فضلويه ثنا حممد 

نسي عن سعيد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال بن أيوب أنبأ القعنيب ثنا بن أيب ذئب عن عثمان األخ
من جعل على القضاء فكأمنا ذبح نفسه بغري سكني وقال بن أيوب يف روايته : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  عن عثمان بن األخنس 

النسي حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي إمالء أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن إسحاق الق - ٢٠٠٠٦
ثنا حممد بن يزيد ثنا العالء بن عبد اجلبار ثنا عبد اهللا بن جعفر عن عثمان بن حممد بن األخنس عن سعيد بن أيب 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من قعد : سعيد املقربي وعن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
  قاضيا بني املسلمني فقد ذبح بغري سكني 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب  - ٢٠٠٠٧
يمان ثنا عمرو بن أيب عمرو عن املقربي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه  القاضي ثنا نصر بن علي ثنا فضيل بن سل

سلم قال    من ويل القضاء فقد ذبح بغري سكني : أن النيب صلى اهللا عليه و 



أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك رمحه اهللا أنبأ عبد اهللا بن جعفر األصبهاين ثنا يونس بن  - ٢٠٠٠٨
حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا عمر بن العالء اليشكري ثنا صاحل بن سرج بن عبد القيس عن عمران بن 

هللا صلى اهللا عليه و سلم حطان قال مسعت عائشة رضي اهللا عنها وذكر عندها القضاة فقالت مسعت رسول ا
يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة احلساب ما يتمىن أنه مل يقض بني اثنني يف مترة قط كذا : يقول 

  يف كتايب عمر بن العالء 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو بكر بن حجة ثنا أبو الوليد ثنا  - ٢٠٠٠٩
بن العالء اليشكري عن صاحل بن سرج عن عمران بن حطان عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول عمرو 

  فذكره مبثله : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يؤتى بالقاضي العادل 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  - ٢٠٠١٠
ثنا حيىي بن سعيد عن جمالد عن الشعيب عن مسروق عن عبد اهللا رمبا ذكر النيب صلى اهللا عليه  حممد بن أيب بكر

ما من حكم حيكم بني الناس إال وكل به ملك آخذ بقفاه حىت يقف به على شفري جهنم فريفع : و سلم قال 
  رأسه إىل اهللا فإن أمره أن يقذفه قذفه يف مهوى أربعني خريفا 

يخ اإلمام أبو الطيب سهل بن حممد بن سليمان رمحه اهللا إمالء ثنا أبو العباس األصم ثنا حدثنا الش - ٢٠٠١١
حيىي بن أيب طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ هشام عن عباد بن أيب علي عن أيب حازم عن أيب هريرة رضي 

سلم قال  يل لألمناء ليتمنني أقوام يوم ويل لألمراء وويل للعرفاء وو: اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  القيامة أن نواصيهم معلقة بالثريا يتخلخلون بني السماء واألرض وأهنم مل يلوا عمال 

أخربنا أبو بكر بن فورك رمحه اهللا أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشام  - ٢٠٠١٢
  معلقة بالثريا يتذبذبون  بإسناده حنوه إال أنه قال ذوائبهم كانت: فذكره 

وأخربنا أبو بكر أنبأ عبد اهللا ثنا يونس ثنا أبو داود ثنا هشام ثنا عباد بن أيب علي عن أيب حازم عن  - ٢٠٠١٣
العرافة أوهلا مالمة وآخرها ندامة والعذاب يوم القيامة قال قلت يا أبا هريرة إال : أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

  ل إمنا أحدثك كما مسعت من اتقى اهللا منهم قا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا موسى بن إمساعيل  - ٢٠٠١٤
يف قصة مقتل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال فدخلنا عليه : ثنا أبو عوانة عن حصني عن عمرو بن ميمون 
ال أبشر يا أمري املؤمنني ببشرى اهللا لك من صحبة رسول اهللا صلى وجاء الناس يثنون عليه وجاء رجل شاب فق

سلم وقدم يف اإلسالم ما قد علمت مث وليت فعدلت مث الشهادة قال يا بن أخي وددت أن ذلك  اهللا عليه و 
كفاف ال علي وال يل فلما أدبر إذا إزاره ميس األرض فقال ردوا علي الغالم قال يا بن أخي ارفع ثوبك فإنه 

  قى لثوبك وأتقى لربك رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل أن



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس  - ٢٠٠١٥
بن عباس  حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد أنبأ عقبة يعين بن علقمة ثنا األوزاعي حدثين مساك قال مسعت

ا طعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه دخلت عليه فقلت أبشر يا أمري املؤمنني فإن اهللا : رضي اهللا عنه يقول  مل
تعاىل قد مصر بك األمصار ودفع بك النفاق وأفشى بك الرزق فقال عمر أيف اإلمارة تثين علي يا بن عباس قال 

بيده لوددت أين خرجت منها كما دخلت فيها ال أجر وال نعم يا أمري املؤمنني ويف غريها قال فوالذي نفسي 
  وزر 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن  - ٢٠٠١٦
كان سعيد بن املسيب رجال يصوم فدخل : سفيان حدثين حممد بن أيب زكريا ثنا بن وهب حدثين مالك قال 

أكل خبزا وسلقا فقال له تعال فكل قال فسأله الرجل عن شيء قال ما لك ظننت أنه من أمر عليه رجل وهو ي
القضاء فقال له سعيد أراك أمحق أذهب إىل القاضي الذي أجلس هلذا أتراين أين كنت أشغل نفسي هبذا أو قال 

  بك 

وجدت : ا محاد قال قال أيوب وأخربنا أبو احلسني أنبأ عبد اهللا ثنا يعقوب ثنا أبو عمرو النمري ثن - ٢٠٠١٧
أعلم الناس بالقضاء أشد الناس منه فرارا وأشدهم منه فرقا مث قال وما أدركت أحدا كان أعلم بالقضاء من أيب 
قالبة ال أدري ما حممد بن سريين فكان يراد على القضاء فيفر إىل الشام مرة ويفر إىل اليمامة مرة وكان إذا قدم 

  ي حىت خيرج إىل البصرة كان كاملستخف

وأخربنا أبو احلسني أنبأ عبد اهللا ثنا يعقوب ثنا إبراهيم بن حممد أنبأ احلارث بن عمري عن أيوب  - ٢٠٠١٨
إمنا مثل القاضي كمثل رجل يسبح يف البحر فكم عسى يسبح حىت يغرق قال وطلب أبو : عن أيب قالبة قال 

  قالبة للقضاء فهرب 

بد اهللا ثنا يعقوب بن سفيان حدثين أمحد بن اخلليل ثنا األخنسي أمحد بن وأخربنا أبو احلسني أنبأ ع - ٢٠٠١٩
جئت وإذا حمارب بن دثار قائم يصلي فلما رآين : عمران حدثين احلسن بن عمرو عن أيب الصهباء التيمي قال 

أخماصم أو مسلم أو حاجة قال قلت ال بل مسلم  أخف الصالة مث جاء فجلس يف جملس القضاء مث بعث إيل 
فذهب الرسول فأخربه مث أتاين فقال يل قم قال فسلمت عليه فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال اللهم إنك تعلم أين مل 

أجلس هذا اجمللس الذي ابتليتين به وقد قدرته علي إال وأنا أكرهه وأبغضه فاكفين شر عواقبه قال مث أخرج 
كث ما شاء اهللا مث ويل بعده بن شربمة قال خرقة نظيفة فوضعها على وجهه فلم يزل يبكي حىت قمت قال فم

فجئت فإذا هو قائم يصلي فلما رآين أخف الصالة مث بعث إيل أخماصم أو مسلم أو حاجة قال قلت ال بل مسلم 
فذهب الرسول فأخربه مث أتاين فقال يل قم فقمت فسلمت عليه وجلست إىل جنبه فقال حدثين حديث أخي 

قال اللهم إنك تعلم أين مل أجلس هذا اجمللس الذي ابتليتين به إال وأنا أحبه حمارب بن دثار فحدثته احلديث ف
  وأشتهيه فاكفين شر عواقبه مث أخرج خرقة نظيفة فوضعها على وجهه فما زال يبكي حىت قمت 



أخربنا أبو العباس أمحد بن علي بن احلسن البزاز الكسائي املصري مبكة ثنا أبو عيسى عبد الرمحن  - ٢٠٠٢٠
ملا ويل حمارب بن : إمساعيل العروضي ثنا أبو جعفر الطحاوي قال مسعت أبا جعفر حممد بن العباس يقول بن 

أهنيه عليها وال أصيب عند نفسه  دثار القضاء قيل للحكم بن عتيبة أال تأتيه قال واهللا ما نال عندي غنيمة ف
  مبصيبة فأعزيه عليها وما كنت زوارا له قبل اليوم فأزوره اليوم 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق قال قال  - ٢٠٠٢١
خرج شريح من عند زياد فلقيه رجل فقال كربت سنك ورق عظمك وارتشى ابنك قال فرجع إليه : أبو نعيم 

برجل فأشار عليه بأيب بردة فواله فأخربه فقال من قال لك قال ال أعرفه فاعفين قال ال أعفيك حىت تشري علي 
  القضاء 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو بكر  - ٢٠٠٢٢
ه وال فواله القضاء فأىب عليه فلم يزل به حىت قبل فلما : احلميدي ثنا سفيان قال  كان قعنب التميمي قد دعا

به وتوارى قال فأرسل الوايل يف طلبه فبينما هم يطلبونه إذ سقط عليه البيت الذي  خرج من عنده بعهده رمى
  كان فيه متواريا فلم يشعروا إال وقد خرج عليهم جبنازته 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان قال مسعت حيىي بن عبد  - ٢٠٠٢٣
تلي يل مصر قلت يا أمري املؤمنني إين أضعف من ذلك وإين رجل : ال يل أبو جعفر اهللا بن بكري قال قال الليث ق

من املوايل فقال ما بك من ضعف معي ولكن ضعفت نيتك يف العمل يل على ذلك أتريد قوة أقوى مين ومن 
رية عملي فأما إذ أبيت فدلين على رجل أقلده أمر مصر قلت عثمان بن احلكم اجلذامي رجل له صالح وله عش

  قال فبلغه ذلك فعاهد اهللا أن ال يكلم الليث بن سعد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين خلف بن حممد البخاري ثنا أبو بكر بن أيب أمحد وهو احلافظ  - ٢٠٠٢٤
ا : البخاري قال مسعت حممد بن أيب عمرو الطواويسي يقول قال حممد بن األزهر بلغين عن أيب يوسف قال  مل

قاضي أهل البصرة دعا أبو جعفر يعين املنصور أبا حنيفة فقال له إن سوارا قد مات وإنه ال بد هلذا مات سوار 
أقبل القضاء فقد وليتك قضاء البصرة فقال أبو حنيفة واهللا الذي ال إله إال هو أين ال  املصر يعين من قاض ف

تقضي رجال ال يصلح للقضاء ولئن أصلح للقضاء وواهللا يا أمري املؤمنني لئن كنت صادقا فما يسعك أن تس
كنت كاذبا فما يسعك أن تستقضي رجال كذابا وإنه ال يصلح هلذا األمر إال رجل من العرب وقد أصبحت 
ال يصلح هلذا األمر إال مثل أيب بكر وعمر فتلك أمة قد  خمالفا لك قال فقال له أبو جعفر صدقت إنك قلت 

يصلح هلذا األمر إال رجل من العرب فإنا نأخذ مبا قال اهللا تعاىل يف خلت هلا ما كسبت اآلية وأما قولك إنه ال 
وليس علينا إال اجلهد يف أهل زماننا وأما قولك إنك أصبحت خمالفا يل } إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم { كتابه 

يت مكاين الساعة فإن الرأي خيالف الرأي فأقبل هذا األمر فقال أبو حنيفة يا أمري املؤمنني لئن خليت عين وإال لب
  فما يسعك أن حتبس ملبيا قال فخلى عنه بعد ذلك 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين احلسني بن حممد أنبأ عبد الرمحن يعين بن حممد ثنا الربيع بن  - ٢٠٠٢٥
ط دخل سفيان الثوري على أمري املؤمنني فجعل يتجانن عليهم وميسح البسا: سليمان قال مسعت الشافعي يقول 

ويقول ما أحسنه ما أحسنه بكم أخذمت هذا مث قال البول البول حىت أخرج يعين أنه احتال ليتباعد منهم ويسلم 
  من أمرهم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد املزين ثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة ثنا عبيد بن يعيش  - ٢٠٠٢٦
  : قال وقال رجل ميدح سفيان 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق  - ٢٠٠٢٧وأمسى شريك مرصدا للدراهم ... فر بدينه حترز سفيان و( 
املزكي قال مسعت والدي يقول مسعت ح وأنبأ أبو القاسم احلسن بن حممد بن حبيب املفسر من أصل كتابه أنبأ 

: بد األعلى يقول أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي أنبأ حممد بن املسيب األرغياين قال مسعت يونس بن ع
كتب اخلليفة إىل عبد اهللا بن وهب يف قضاء مصر فجنن نفسه ولزم البيت وأراد أن يتوضأ يف وسط الدار 

فاطلع عليه رشدين بن سعد من السطح فقال يا أبا حممد أال خترج إىل الناس فتحكم بينهم مبا أمر اهللا ورسوله 
إىل ههنا انتهى علمك أمل تعلم أن القضاة حيشرون يوم قد جننت نفسك ولزمت البيت فرفع رأسه إليه وقال 

  القيامة مع السالطني وحيشر العلماء مع األنبياء واملرسلني 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا على بن عيسى احلريي ثنا أبو حيىي زكريا بن داود قال مسعت أمحد  - ٢٠٠٢٨
ني بن منصور على دخوله يف العدالة مث قال له أليس مسعت حيىي بن حيىي يعاتب احلس: بن يوسف السلمي يقول 

حكيت أنت عن سفيان بن عيينة قال ال تكن معدال وال من يعرفه معدل مث قال حيىي بن حيىي إمنا العدالة طبيق 
  يبعث إىل أحدهم 

الوهاب  وأخربنا أبو عبد اهللا أخربين حممد بن احلسن بن احلسني بن منصور ثنا أيب ثنا حممد بن عبد - ٢٠٠٢٩
دخلت على حيىي بن حيىي فسلمت فلم يلتفت إيل فجلست ناحية حىت : قال مسعت احلسني بن منصور يقول 

تفرق الناس فدنوت وقبلت رأسه فقلت يا أستاذ أي جناية جنيتها قال بلى جنيت جناية وركبت ذنبا عظيما 
اهللا بن طاهر ألست ممن يؤخذ يف العدالة فقلت ما هي قال أرأيت إذا نادى املنادي يوم القيامة أين أصحاب عبد 

  قال فقلت أستغفر اهللا وأتوب إليه قال فدنا مين وعانقين وقال اآلن أنت أخي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا صاحل خلف بن حممد البخاري يقول مسعت أبا عمرو أمحد  - ٢٠٠٣٠
وعرض عليه قضاء نيسابور فاختفى : ور النيسابوري بن نصر رئيس نيسابور ببخارى يقول ثنا احلسني بن منص

  ثالثة أيام ودعا اهللا فمات يف اليوم الثالث 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ يقول مسعت إبراهيم بن  - ٢٠٠٣١
فجعل ال يرفع رأسه إيل فقلت  قدمت على أمحد بن حنبل: أيب طالب يقول مسعت أمحد بن سعيد الرباطي يقول 

يا أبا عبد اهللا إنه يكتب عين خبراسان وإن عاملتين هبذه املعاملة رموا حبديثي فقال يل يا أمحد هل بد يوم القيامة 
من أن يقال أين عبد اهللا بن طاهر وأتباعه انظر أين تكون أنت منه قال قلت يا أبا عبد اهللا إمنا والين أمر الرباط 



يه قال فجعل يكرر علي يا أمحد هل بد يوم القيامة من أن يقال أين عبد اهللا بن طاهر وأتباعه لذاك دخلت ف
  انظر أين تكون أنت منه 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو بكر بن أيب دارم احلافظ قال مسعت علي بن العباس بن  - ٢٠٠٣٢
ة فورد علينا كتاب السلطان بتقليده القضاء كنا عند نصر بن علي اجلهضمي عشي: الوليد البجلي يقول 

ا ما هذا قالوا مات  بالبصرة فقال أشاور نفسي الليلة وأخربكم غدا فغدونا إليه من الغد فإذا على بابه نعش فقلن
نصر فسألنا أهله عنه فقالوا بات ليلته يصلي فلما كان يف السحر سجد فأطال فحركناه فوجدناه ميتا رضي اهللا 

   ٥عنه 

  كراهية طلب اإلمارة والقضاء وما يكره من احلرص عليهما والتسرع إليهماباب 

أخربنا أبو احلسني بن بشران  - ٢٠٠٣٣وأنه إذا ابتلي هبما عن غري مسألة كان األمر أسهل وإىل النجاة أقرب 
كر أمحد بن كامل أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو ثنا عبد امللك بن حممد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو ب

بن خلف القاضي ببغداد ثنا أبو قالبة ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري وأشهل بن حامت قاال ثنا بن عون عن 
يا : احلسن بن أيب احلسن عن عبد الرمحن بن مسرة رضي اهللا عنه قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غري مسألة أعنت أبا عبد الرمحن ال تسأل اإلمارة فإنك إن أعط
عليها وإذا حلفت علي ميني فرأيت غريها خريا منها فائت الذي هو خري وكفر عن ميينك أخرجه البخاري يف 

  الصحيح من وجه آخر عن بن عون مث قال تابعه أشهل بن حامت وأخرجاه من وجه آخر عن احلسن 

د اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أبو عمرو املستملي ثنا علي بن وأخربناه أبو عب - ٢٠٠٣٤
حجر ثنا هشيم عن منصور بن زاذان ومحيد الطويل ويونس عن احلسن عن عبد الرمحن بن مسرة رضي اهللا عنه 

ح وأخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو بكر أمحد بن  إسحاق الفقيه أنبأ قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ خالد بن عبد اهللا عن يونس عن احلسن عن عبد الرمحن بن مسرة رضي اهللا 

يا عبد الرمحن ال تسأل اإلمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة : عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
أعنت عليها وإذا حلفت على ميني فرأيت غريها خريا منها فائت الذي وكلت إليها وإن أعطيتها عن غري مسألة 

  هو خري وكفر عن ميينك رواه مسلم يف الصحيح عن علي بن حجر وعن حيىي بن حيىي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو سعيد بن أيب عمرو وأبو عبد  - ٢٠٠٣٥
سعيد أمحد بن حممد بن مزاحم الصفار األديب لفظا قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  الرمحن السلمي قراءة وأبو

: يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري حدثين أبو أسامة حدثين بريد عن جده عن أيب موسى قال 
رنا على دخلت على النيب صلى اهللا عليه و سلم أنا ورجالن من بين عمي فقال أحد الرجلني يا رسول اهللا أم

بعض ما والك اهللا وقال اآلخر مثل ذلك فقال انا واهللا ال نويل هذا العمل أحدا سأله وال أحدا حرص عليه رواه 
  البخاري يف الصحيح عن حممد بن العالء ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة كالمها عن أيب أسامة 



بن أمحد السماك إمالء ثنا أمحد بن  أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو - ٢٠٠٣٦ عمرو عثمان 
مالعب ثنا أبو غسان ثنا إسرائيل عن عبد األعلى عن بالل بن أيب بردة عن أنس بن مالك قال مسعت رسول 

من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن مل يطلبه ومل يستعن عليه أنزل : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
سدده وكذلك رواه وكيع وغريه عن إسرائيل عن عبد األعلى بن عامر الثعليب عن بالل بن أيب اهللا إليه ملكا ي

  بردة بن أيب موسى األشعري عن أنس 

وروي عن أيب عوانة عن عبد األعلى كما أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أبو  - ٢٠٠٣٧
يمان الواسطي ثنا حيىي بن محاد احلناط ثنا أبو عوانة عن النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه ثنا حممد بن سل

عبد األعلى الثعليب عن بالل بن مرداس الفزاري عن خيثمة عن أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و 
من ابتغى القضاء وسأل عليه الشفعاء وكل إىل نفسه ومن أكره عليه أنزل اهللا عليه عز و جل ملكا : سلم قال 
قال أبو عيسى الترمذي فيما بلغين عنه هذا حديث حسن غريب وهو أصح من حديث إسرائيل عن  يسدده

  عبد األعلى 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل ثنا قبيصة ثنا  - ٢٠٠٣٨
د فقاال من يقضي بيننا فقال شاب جاء رجالن إىل املسج: سفيان عن األعمش عن رجاء عن عبد الرمحن قال 

  أنا فقال أبو مسعود ال تسارعوا إىل احلكم 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن العالء وحممد بن املثىن قاال  - ٢٠٠٣٩
رجالن من أبواب دخل : ثنا أبو معاوية عن األعمش عن رجاء األنصاري عن عبد الرمحن بن بشر األزرق قال 

كندة وأبو مسعود األنصاري جالس يف حلقة فقال أال رجل ينفذ بيننا فقال رجل من احللقة أنا قال فأخذ أبو 
ه به وقال مه إنه كان يكره التسرع إىل احلكم    مسعود كفا من حصى فرما

بن عبد العزيز ثنا أبو  أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو القاسم الطرباين ثنا علي - ٢٠٠٤٠
بن عباس رضي اهللا عنهما رفعه قال  من : نعيم ثنا سفيان عن أيب موسى يعين اليماين عن وهب بن منبه عن 

  سكن البادية جفا ومن تبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتنت 

: ال قال رسول اهللا قال وأنبأ أبو القاسم ثنا بن كيسان ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان فذكره بإسناده ق - ٢٠٠٤١
  مثله 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أبو جعفر أمحد بن  - ٢٠٠٤٢
مهران األصبهاين ثنا حممد بن الصباح ثنا إمساعيل بن زكريا عن احلسن بن احلكم النخعي عن عدي بن ثابت 

سلم  عن أيب حازم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه من بدا جفا ومن أتبع : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان يفتنت وما ازداد عبد من سلطان قربا إال ازداد من اهللا بعدا ورواه غريه 



ه عن النخعي عن عدي عن شيخ من األنصار عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مبعنا
٦   

  باب ما يستحب للقاضي من أن يقضي يف موضع بارز للناس ال يكون دونه حجاب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ٢٠٠٤٣وأن يكون متوسط املصر 
: ل لبعض أهله عبد الوهاب أنبأ حيىي بن أيب بكري ثنا شعبة عن ثابت قال مسعت أنسا رضي اهللا عنه وهو يقو

أتعرفني فالنة فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر هبا وهي عند قرب تبكي فقال هلا اتقي اهللا واصربي فقالت 
إليك عين فإنك ال تبايل مبصيبيت فقيل هلا إنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخذها مثل املوت فانتهت إىل 

يا رسول اهللا أين مل أعرفك فقال هلا الصرب عند أول صدمة أخرجه  بابه فلم جتد بوابني فدخلت عليه فقالت
  البخاري ومسلم يف الصحيح من أوجه عن شعبة 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار أنبأ أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر  - ٢٠٠٤٤
ال يغلق دونه األبواب وال يقوم دونه احلجبة  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان: عن رجل عن احلسن 

وال يغدى عليه باجلفان وال يراح عليه هبا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بارزا من أراد أن يلقى رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقيه كان جيلس باألرض ويوضع طعامه باألرض ويلبس الغليظ ويركب احلمار 

   يده ويردف خلفه ويلعق واهللا

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا حممد  - ٢٠٠٤٥
بن محزة عن يزيد بن أيب مرمي قال ثنا القاسم بن خميمرة عن رجل من أهل فلسطني  بن مبارك ثنا صدقة وحيىي 

ية ما أقدمك قال حديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا قدم على معاوية فقال له معاو: يكىن أبا مرمي من األسد 
عليه و سلم فلما رأيت موقفك جئت أخربك مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من واله اهللا من أمر 

اقتهم احتجب اهللا يوم القيامة عن حاجته وخلته وفاقته     ٧الناس شيئا فاحتجب عن حاجاهتم وخلتهم وف

  تجاب يف غري وقت القضاء ويف وقت القضاء إذا خشيباب الرخصة يف االح

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا أبو حيىي  -  ٢٠٠٤٦االزدحام عليه 
عبد الكرمي بن اهليثم ثنا أبو اليمان أنبأ شعيب عن الزهري أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن أيب ثور عن عبد اهللا 

يف قصة املرأتني اللتني تظاهرتا قال فجئت املشربة اليت فيها : عباس عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت لغالم له أسود أستأذن لعمر فدخل الغالم فكلم رسول اهللا صلى اهللا 

كرتك له فصمت فرجعت فجلست عليه و سلم مث رجع إيل فقال كلمت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وذ
مع الرهط الذين عند املنرب مث غلبين ما أجد فجئت الغالم فقلت له استأذن لعمر بن اخلطاب فدخل مث رجع إيل 

ا إذا الغالم يدعوين فقال قد أذن لك رسول اهللا صلى اهللا  فقال قد ذكرتك له فصمت قال فلما وليت منصرف
هللا عليه و سلم فإذا هو مضطجع على رمال حصري ليس بينه وبينه عليه و سلم فدخلت على رسول اهللا صلى ا



فراش قد أثر الرمال جبنبه متكئ على وسادة من آدم حشوها الليف وذكر احلديث رواه البخاري يف الصحيح 
  عن أيب اليمان 

م بن ملحان أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن إبراهي - ٢٠٠٤٧
ثنا حيىي بن عبد اهللا بن بكري حدثين الليث عن عقيل عن بن شهاب أنه قال أخربين مالك بن أوس بن احلدثان 

النصري وكان حممد بن جبري بن مطعم ذكر يل ذكرا من حديثه ذلك فانطلقت حىت دخلت على مالك بن أوس 
جالس يف أهلي حني متع النهار إذا رسول عمر بن بينا أنا : بن احلدثان فسألته عن ذلك احلديث فقال يل مالك 

اخلطاب رضي اهللا عنه قال أجب أمري املؤمنني فانطلقت معه حىت إذا دخلت على عمر فإذا هو جالس على 
رمال سرير ليس بينه وبينه فراش متكئ على وسادة من آدم فسلمت عليه مث جلست فقال يل ههنا يا مال يعين 

بيات من قومك وقد أمرت هلم فاقسم بينهم قال فقلت يا أمري املؤمنني لو أمرت به يا مالك إنه قد قدم أهل أ
غريي قال فاقبضه أيها املرء قال فبينا أنا جالس عنده إذ جاءه حاجبه يرفأ فقال هل لك يف عثمان وعبد الرمحن 

ليال فقال لعمر هل لك والزبري وسعد يستأذنون عليك قال نعم فأذن هلم قال فدخلوا فسلموا قال مث لبث يرفأ ق
يف علي والعباس قال نعم ائذن هلما فلما دخال سلما وجلسا فقال عباس يا أمري املؤمنني اقض بيين وبني هذا 

فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمري املؤمنني اقض بينهما وأرح أحدمها من اآلخر وذكر احلديث رواه البخاري 
  يف الصحيح عن حيىي بن بكري 

ربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا أبو خيثمة ثنا جرير أخ - ٢٠٠٤٨
   ٨كان شريح يدخل يوم اجلمعة بيتا خيلو فيه ال يدري الناس ما يصنع فيه : عن مغرية قال 

  باب ما يستحب للقاضي من أن ال يكون قضاؤه يف املسجد

 (  
  يغشاه لغري ما بنيت له املساجد  قال الشافعي رمحه اهللا لكثرة من

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا علي بن احلسن اهلاليل وحممد بن  - ٢٠٠٤٩
أمحد بن أنس القرشي قاال ثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ ثنا حيوة قال مسعت أبا األسود أخربين أبو عبد اهللا موىل 

من مسع رجال ينشد ضالة يف املسجد : ريرة رضي اهللا عنه يقول مسعت رسول اهللا يقول شداد أنه مسع أبا ه
  فليقل ال أداها اهللا إليك فإن املساجد مل تنب هلذا رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب عن املقرئ 

مد الصيدالين ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن حم - ٢٠٠٥٠
قتيبة بن سعيد ثنا جرير عن حممد بن شيبة عن علقمة بن مرثد عن بن بريدة عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و 

ال وجدت إمنا : سلم مسع أعرابيا أو رجال يقول من دعا إىل اجلمل األمحر فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  يف الصحيح عن قتيبة بنيت هذه املساجد ملا بنيت له رواه مسلم 



أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام ثنا أبو حذيفة ثنا عكرمة بن عمار  - ٢٠٠٥١
طلحة عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال  بال أعرايب يف املسجد فقال : بن إسحاق عن عبد اهللا بن أيب 

يه و سلم ال تزرموه قال فلما فرغ دعاه النيب أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم مه مه فق ال النيب صلى اهللا عل
سلم فقال إن هذه املساجد مل تتخذ هلذا القذر والبول واخلالء إمنا تتخذ لقراءة القرآن ولذكر  صلى اهللا عليه و 

عمار اهللا مث أمر بعض أصحابه بدلو من ماء فصبه عليه أخرجه مسلم يف الصحيح من وجه آخر عن عكرمة بن 
  وقال يف احلديث إمنا هي لذكر اهللا والصالة وقراءة القرآن 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب ثنا أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو القاسم البغوي ثنا  - ٢٠٠٥٢
:  عبيد اهللا بن عمر اجلشمي ثنا حيىي بن سعيد عن اجلعد بن أوس عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال
بينما أنا مضطجع يف املسجد إذا رجل حيصبين فرفعت رأسي فإذا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال أذهب 
هلما عمر ممن أنتما أو من أين أنتما قاال من أهل الطائف  إىل هذين الرجلني فائتين هبما فذهبت فأتيته هبما فقال 

صواتكما يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لو كنتما من أهل هذا البلد ألوجعتكما ضربا ترفعان أ
رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن املديين عن حيىي واجلعد بن أوس هذا هو اجلعد بن عبد الرمحن بن أوس 

  ويقال له جعيد 

مالك  أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي أنبأ حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا - ٢٠٠٥٣
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بين إىل جانب املسجد رحبة فسماها : حدثين أبو النضر عن سامل بن عبد اهللا 

  البطيحاء فكان يقول من أراد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوتا فليخرج إىل هذه الرحبة 

يوب بن حيىي أخربين حممد بن أيب بكر أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا حممد بن أ - ٢٠٠٥٤
املقدمي حدثين عمر بن علي عن حممد بن عبد اهللا بن املهاجر عن زفر بن وثيمة بن أوس بن احلدثان عن حكيم 

  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يستقاد يف املسجد أو ينشد فيه أو تقام فيه احلدود : بن حزام قال 

بن أيب عمرو ثنا أبو عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن مهران األصبهاين ثنا أبو نعيم  أخربنا أبو سعيد - ٢٠٠٥٥
يعين النخعي ثنا العالء بن كثري عن مكحول عن أيب الدرداء وعن واثلة وعن أيب أمامة رضي اهللا عنهم كلهم 

انكم وجمانينكم جنبوا مساجدكم صبي: يقول مسعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو على املنرب يقول 
وخصوماتكم ورفع أصواتكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم وأمجروها يف اجلمع واختذوا على أبواب 

مساجدكم مطاهر العالء بن كثري هذا شامي منكر احلديث وقيل عن مكحول عن حيىي بن العالء عن معاذ 
  مرفوعا وليس بصحيح 

لعراقي ثنا سفيان بن حممد ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا أخربنا أبو بكر األردستاين أنبأ أبو نصر ا - ٢٠٠٥٦
كتب عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا إىل عبد احلميد بن زيد أن ال تقضي : بن الوليد ثنا سفيان عن جابر قال 

باب التثبت يف احلكم  ٩باجلوار وكتب إليه أن ال تقضي يف املسجد فإنه يأتيك اليهودي والنصراين واحلائض 
ا { اهللا جل ثناؤه قال  يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما جبهالة فتصبحوا على م



أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي بن  - ٢٠٠٥٧إذا ضربتم يف سبيل اهللا فتبينوا { وقال } فعلتم نادمني 
سعيد ثنا أبو الوليد ثنا الليث عن يزيد بن أيب حبيب  السقاء أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد الطرائفي ثنا عثمان بن

التأين من اهللا والعجلة : عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  من الشيطان 

ي وأبو سعد أخربنا احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ رمحه اهللا وأبو حممد عبد اهللا بن علي بن أمحد املعاذ - ٢٠٠٥٨
سعيد بن حممد الشعييب وأبو الفضل بن أيب سعيد اهلروي قالوا أنبأ أبو حفص عمر بن حممد بن الزيات الصرييف 
البغدادي ببغداد ثنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن ناجية بن جنبة ثنا حممد بن ثعلبة بن سواء أنبأ عمي حممد بن 

قرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا ذران بن سفيان ثنا عمرو سواء ح وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد امل
بن علي ثنا حممد بن سواء عن سعيد بن مساك بن حرب عن أبيه عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 

إذا تأنيت ويف رواية املعاذي والشعييب واهلروي إذا تبينت أصبت أو كدت : قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ب وإذا استعجلت أخطأت أو كدت ختطىء تصي

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن صاحل األمناطي ثنا  - ٢٠٠٥٩
أن النيب صلى : عبد اهللا بن عبد الوهاب ثنا بشر بن املفضل ثنا قرة عن أيب مجرة عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

سلم قال   لألشج أشج عبد القيس إن فيك خللتني حيبهما اهللا احللم واألناة  اهللا عليه و 

وأخربنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر احلفار ببغداد أنبأ احلسني بن حيىي بن عياش القطان ثنا  - ٢٠٠٦٠
حدث  أبو األشعث ثنا خالد بن احلارث ثنا سعيد عن قتادة حدثنا غري واحد ممن لقي الوفد وذكر أبا نضرة أنه

ا قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر : عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه  أن وفد عبد القيس مل
احلديث قال فيه مث قال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألشج عبد القيس إن فيك خصلتني حيبهما اهللا عز و جل 

  عيد بن أيب عروبة ورسوله احللم واألناة أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث س

قال أبو عبيد : أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز قال  - ٢٠٠٦١
يف حديث علي رضي اهللا عنه يف الرجل الذي سافر مع أصحاب له فلم يرجع حني رجعوا فاهتم أهله أصحابه 

فعوا إىل علي رضي اهللا عنه وأخربوه بقول شريح فقال علي فرفعوهم إىل شريح فسأهلم البينة على قتله فارت
رضي اهللا عنه أوردها سعد وسعد مشتمل يا سعد ال تروي هبا ذاك اإلبل مث قال إن أهون السقي التشريع قال مث 

فرق بينهم وسأهلم فاختلفوا مث أقروا بقتله فأحسبه قال فقتلهم به قال أبو عبيد حدثنيه رجل ال أحفظ امسه عن 
شام بن حسان عن بن سريين عن علي رضي اهللا عنه قال أبو عبيد قوله أوردها سعد وسعد مشتمل هذا مثل ه

يقال إن أصله أن رجال أورد إبله ماء ال تصل إىل شربه إال باالستقاء مث اشتمل ونام وتركها يقول فهذا الفعل ال 
إن أيسر ما ينبغي أن يفعل هبا أن ميكنها من تروي به اإلبل وقوله إن أهون السقي التشريع هو مثل أيضا يقول 

ا كان ينبغي لشريح أن يفعل أن يستقصي يف املسألة والنظر والكشف عن  الشريعة أو احلوض يقول إن أهون م
   ١٠خرب الرجل حىت يعذر يف طلبه وال يقتصر على طلب البينة فقط 



  باب ال يقضي وهو غضبان

ربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخ - ٢٠٠٦٢
كتب أبو بكرة رضي اهللا : أيب إياس ثنا شعبة ثنا عبد امللك بن عمري قال مسعت عبد الرمحن بن أيب بكرة يقول 

و سلم  عنه إىل ابنه وهو على سجستان ال تقضي بني اثنني وأنت غضبان فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه
يقول ال يقضي حكم بني اثنني وهو غضبان رواه البخاري يف الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجه آخر 

  عن شعبة 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن  - ٢٠٠٦٣
كتب أيب : عمري عن عبد الرمحن بن أيب بكرة قال  سعيد ثنا موسى بن إمساعيل ثنا أبو عوانة ثنا عبد امللك بن

وكتبت له بيدي إىل ابنه عبيد اهللا وهو على سجستان ال أعرفن ما حكمت بني اثنني وأنت غضبان فإين مسعت 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال حيكمن حكم بني اثنني وهو غضبان رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة 

  عن أيب عوانة 

حدثنا أبو عبد الرمحن السلمي حدثين جدي أبو عمرو بن جنيد أنبأ أبو مسلم الكجي ثنا أبو عاصم  - ٢٠٠٦٤
النبيل أنبأ سفيان يعين الثوري ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا بن أيب 

ب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ إسحاق وأبو عبد الرمحن السلمي قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقو
سفيان يعين بن عيينة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي 
بن حيىي أنبأ هشيم كلهم عن عبد امللك بن عمري عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا 

ال يقضي القاضي بني اثنني وهو غضبان معناهم واحد رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن : سلم قال  عليه و
  حيىي وأخرجه من وجه آخر عن سفيان الثوري 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا  - ٢٠٠٦٥
أنبأ معمر عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن رجل من أصحاب النيب أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق 

سلم قال  قال رجل أوصين يا رسول اهللا قال ال تغضب قال الرجل ففكرت حني قال رسول : صلى اهللا عليه و 
ا قال فإذا الغضب جيمع الشر كله    اهللا صلى اهللا عليه و سلم م

أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام ثنا حيىي بن يوسف ثنا أبو بكر بن وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ  - ٢٠٠٦٦
جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم : عياش ثنا أبو حصني عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

عن فقال له أوصين قال ال تغضب فتردد إليه مرارا ال يزيد على أن يقول ال تغضب رواه البخاري يف الصحيح 
  حيىي بن يوسف ورواه عبد الواحد بن زياد عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب  - ٢٠٠٦٧
: عنه قال القاضي ثنا مسدد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا 



سلم فقال يا رسول اهللا علمين عمال أدخل به اجلنة وأقلل لعلي أعقل قال  جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و 
ال تغضب ورواه أبو معاوية وشيبان عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة أو عن أيب سعيد بالشك قال أتى 

لمين شيئا ينفعين اهللا به وأقلل لعلي أعي ما تقول قال النيب صلى اهللا عليه و سلم رجل فقال يا رسول اهللا ع
  فقال له ال تغضب فقال يا رسول اهللا علمين شيئا ينفعين قال فأعاد عليه مرارا يقول له ال تغضب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ والصرييف قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا أبو  - ٢٠٠٦٨
   ١١: ي من وجه آخر عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم معاوية ورو

  باب ال يقضي القاضي إال وهو شبعان ريان

أخربنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر احلفار ببغداد أنبأ احلسني بن حيىي بن عياش القطان ثنا  - ٢٠٠٦٩
ح وأنبأ أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان إمساعيل بن أيب احلارث ثنا موسى بن داود عن القاسم بن عبد اهللا 

أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا كثري بن حيىي ثنا القاسم بن عبد اهللا بن عمر العمري ثنا عبد اهللا 
بن عبد الرمحن بن أيب طوالة عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

يقضي القاضي إال هو شبعان ريان تفرد به القاسم العمري وهو ضعيف واحلديث الصحيح يف الباب  ال: سلم 
  قبله يؤدي معناه 

حدثنا أبو طاهر الفقيه إمالء وقراءة أنبأ أمحد بن حممد بن حيىي ثنا حيىي بن الربيع املكي ثنا سفيان  - ٢٠٠٧٠
هذا كتاب عمر إىل أيب موسى : يب بردة كتابا وقال بن عيينة عن إدريس األودي قال أخرج إلينا سعيد بن أ

رضي اهللا عنهما فذكر احلديث وفيه قال مث إياك والضجر والقلق والتأذي بالناس والتنكر باخلصوم يف مواطن 
احلق اليت يوجب اهللا تعاىل هبا األجر ويكسب هبا الذخر فإنه من يصلح سريرته فيما بينه وبني ربه أصلح اهللا ما 

ني الناس من تزين للناس مبا يعلم اهللا منه خالف ذلك يشنه اهللا فما ظنك بثواب غري اهللا يف عاجل الدنيا بينه وب
  وخزائن رمحته والسالم 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك أنبأ حنبل بن إسحاق ثنا  - ٢٠٠٧١
ام فلم يقض بني أحد : ن شريح مسدد أنبأ هشيم عن أيب إسحاق عن أيب حريز ع   أنه كان إذا غضب أو جاع ق

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف ثنا عبد الرزاق أنبأ حممد بن عمارة  - ٢٠٠٧٢
 كان بن أيب ليلى ال يقعد للقضاء إال يؤتى بقصعة فيأكل مث يؤتى بغالية فيتغلف وإذا كان يوم: بن شربمة قال 

   ١٢النساء أجلس معه رجال 

  باب القاضي يقضي يف حال غضبه فوافق احلق

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عباس بن الفضل وعثمان  - ٢٠٠٧٣
ا أمحد بن بن عمر الضيب فرقهما قاال ثنا أبو الوليد ثنا ليث بن سعد ح وأخربنا أبو احلسن أنبأ أمحد بن عبيد ثن



إبراهيم بن ملحان ثنا حيىي هو بن بكري ثنا الليث عن بن شهاب عن عروة أنه حدثه أن عبد اهللا بن الزبري حدثه 
أن رجال من األنصار خاصم الزبري عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف شراج احلرة اليت يسقون هبا : 

صما عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا النخل فقال األنصاري سرح املاء مير فأىب عليه فاخت
سلم للزبري أسق يا زبري مث أرسل إىل جارك فغضب األنصاري فقال أن كان بن عمتك فتلون  صلى اهللا عليه و 
وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال يا زبري أسق مث أحبس املاء حىت يرجع إىل اجلدر قال فقال الزبري 

أين ألحسب هذه اآلية نزلت يف ذلك فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم اآلية رواه  واهللا
  البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف ورواه مسلم عن قتيبة وغريه كلهم عن الليث 

سفيان ثنا  وأخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن - ٢٠٠٧٤
خاصم الزبري رضي اهللا عنه رجل من : حبان أنبا عبد اهللا أنبا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبري قال 

سلم أسق يا زبري مث أرسل املاء إىل جارك فقال  األنصار يف شرج من احلرة فقال النيب صلى اهللا عليه و 
 صلى اهللا عليه و سلم مث قال أسق يا زبري مث األنصاري يا رسول اهللا إن كان بن عمتك فتلون وجه رسول اهللا

أحبس املاء حىت يرجع املاء إىل اجلدر مث أرسل إىل جارك قال واستوعب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للزبري 
حقه يف صريح احلكم حني أحفظه األنصاري قال وقد كان أشار عليهما قبل ذلك بأمر كان هلما فيه سعة قال 

هذه اآلية نزلت إال يف ذلك فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم قال  الزبري فما أحسب
سلم مث أحبس املاء حىت يرجع إىل اجلدر فكان  فسمعت غري الزهري يقول نظرنا يف قول النيب صلى اهللا عليه و 

   ١٣ذلك إىل الكعبني أخرجه البخاري يف الصحيح عن عبدان عن عبد اهللا بن املبارك خمتصرا 

  باب ما يكره للقاضي من الشراء والبيع والنظر يف النفقة على أهله ويف

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ٢٠٠٧٥ضيعته لئال يشغل فهمه 
ن خالد بن خلي احلمصي ثنا بشر بن شعيب بن أيب محزة عن أبيه عن الزهري قال حدثين عروة بن الزبري أ

ملا استخلف أبو بكر رضي اهللا عنه قال قد علم قومي أن : عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت 
حرفيت مل تكن لتعجز عن مؤنة أهلي وقد شغلت بأمر املسلمني فسيأكل آل أيب بكر من هذا املال واحترف 

  للمسلمني فيه 

سلم قالت قال وحدثين عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا ع - ٢٠٠٧٦ ملا : نها زوج النيب صلى اهللا عليه و 
استخلف عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أكل هو وأهله من املال واحترف يف مال نفسه أخرجه البخاري يف 

الصحيح من حديث يونس عن الزهري كما مضى يف كتاب القسم وروينا عن احلسن أن أبا بكر رضي اهللا عنه 
ذكر احلديث قال فلما أصبح غدا إىل السوق فقال له عمر رضي اهللا عنه أين خطب الناس يعين حني استخلف ف

ا يشغلك عن السوق قال سبحان اهللا يشغلين عن عيايل قال تفرض باملعروف  تريد قال السوق قال وقد جاءك م
ا أخذ منه يف بيت املال    مث ذكر احلديث وذكر فيه وصيته برد م



ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا سعيد بن عثمان التنوخي ثنا معاوية أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ  - ٢٠٠٧٧
بن غيالن عن سليمان بن موسى قال  كتب عمر بن اخلطاب رضي : بن حفص أنبأ الوليد بن مسلم عن حفص 

  اهللا عنه إن جتارة األمري يف إمارته خسارة 

هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثين أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد ا - ٢٠٠٧٨
حرملة أنبأ بن وهب قال حدثين الليث عن بعض إخوانه عن جزي بن عبد العزيز أن زبان بن عبد العزيز قال 

يا أمري املؤمنني لو ركبت فتروحت قال عمر فمن جيزئ عمل ذلك اليوم قال جتزيه من : لعمر بن عبد العزيز 
  واحد فكيف إذا اجتمع علي عمل يومني يف يوم واحد الغد قال لقد كدحين عمل يوم 

وأخربنا أبو احلسني أنبأ عبد اهللا ثنا يعقوب ثنا أبو بكر احلميدي ثنا سفيان قال مسعت بن شربمة  - ٢٠٠٧٩
ويل بن هبرية الشعيب القضاء وكلفه أن يسمر معه بالليل فقال له الشعيب ال أستطيع هذا أفردين بأحد : قال 

   ١٤أستطيع القضاء ومسر الليل األمرين ال 

  باب ما يستحب للقاضي والوايل من أن يويل الشراء له والبيع رجال مأمونا

أخربنا أبو بكر أمحد بن  - ٢٠٠٨٠غري مشهور بأنه يبيع له خوف احملاباة ويف معناه أثر إسناده غري قوي 
ا حممد بن عبيد ثنا املختار وهو بن نافع عن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد ثن

خرجت من املسجد فإذا رجل ينادي من خلفي أرفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لك وخذ من : بن مطر قال 
رأسك إن كنت مسلما فمشيت خلفه فقلت من هذا فقال يل رجل هذا علي أمري املؤمنني فذكر احلديث قال 

بيس فقال يا شيخ أحسن بيعي يف قميص بثالثة دراهم فلما عرفه مل يشتر منه مث أتى دار فرات وهو سوق الكرا
شيئا مث أتى آخر فلما عرفه مل يشتر منه شيئا فأتى غالما حدثا فاشترى منه قميصا بثالثة دراهم ولبسه ما بني 

أمري املؤمنني الرسغني إىل الكعبني قال فجاء أبو الغالم صاحب الثوب فقيل يا فالن قد باع ابنك اليوم من 
قميصا بثالثة دراهم قال أفال أخذت درمهني فأخذ أبوه درمها وجاء به إىل أمري املؤمنني فقال أمسك هذا الدرهم 

   ١٥يا أمري املؤمنني قال ما شأن هذا الدرهم قال كان قميصا مثن درمهني قال باعين برضاي وأخذ برضاه 

  رضى ويشهد اجلنائزباب القاضي يأيت الوليمة إذا دعي هلا ويعود امل

 (  
  قال البخاري رمحه اهللا قد أجاب عثمان رضي اهللا عنه عبدا للمغرية بن شعبة 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  - ٢٠٠٨١
عن األشعث بن أيب الشعثاء عن علي بن عبد اهللا بن جعفر ثنا جرير بن عبد احلميد عن أيب إسحاق الشيباين 

سلم بسبع : معاوية بن سويد بن مقرن عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال  أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



أمرنا باتباع اجلنائز وعيادة املريض وتشميت العاطس ونصر املظلوم وإفشاء السالم وإجابة الداعي وإبرار 
  ث جرير املقسم أخرجاه يف الصحيح من حدي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن أمحد بن املقرئ أنبأ أبو يعلى ثنا حيىي بن أيوب ثنا  - ٢٠٠٨٢
: إمساعيل بن جعفر عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ل إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا حق املسلم على املسلم ست قيل ما هن يا رسول اهللا قا
استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد اهللا فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبع جنازته رواه مسلم يف 

  الصحيح عن حيىي بن أيوب وغريه 

يمان  - ٢٠٠٨٣ ثنا أبو أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان أنبأ حممد بن سل
بن مهدي ثنا منصور بن أيب األسود عن األعمش عن إبراهيم عن األسود  حفص عمرو بن علي ثنا عبد الرمحن 

كان عمر رضي اهللا عنه إذا قدم عليه الوفود سأهلم عن أمريهم أيعود املريض أجييب العبد كيف صنيعه : قال 
   ١٦من يقوم على بابه فإن قالوا خلصلة منها ال عزله 

  قاضي إذا بان له من أحد اخلصمني اللدد هناه عنهباب ال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حجاج  - ٢٠٠٨٤
: وأبو عاصم عن بن جريج أخربين بن أيب مليكة عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

إىل اهللا األلد اخلصم رواه البخاري يف الصحيح عن أيب عاصم وأخرجه مسلم من حديث وكيع أبغض الرجال 
  عن بن جريج 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق حدثين أبو عبد اهللا  - ٢٠٠٨٥
حممد بن سريين أن عمر رضي اهللا عنه يعين أمحد بن حنبل ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أنبأ حبيب بن الشهيد عن 

انظر يف قضاء أيب مرمي قال أين ال أهتم أبا مرمي قال وأنا ال أهتمه ولكن إذا رأيت : قال أليب موسى رضي اهللا عنه 
  من خصم ظلما فعاقبه 

ين ثنا أخربنا أبو احلسن العالء بن حممد بن أيب سعيد اإلسفرائيين هبا أنبأ بشر بن أمحد اإلسفرائي - ٢٠٠٨٦
إبراهيم بن علي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ محاد بن زيد عن أيوب عن حممد بن سريين أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا 

   ١٧ألنزعن فالنا عن القضاء وألستعملن على القضاء رجال إذا رآه الفاجر فرقه : عنه قال 

  باب مشاورة الوايل والقاضي يف األمر

 )  

  األمر قال اهللا جل ثناؤه وشاورهم يف



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر حممد بن حممد البغدادي بنيسابور ثنا حيىي بن أيوب  - ٢٠٠٨٧
يف : العالف مبصر ثنا سعيد بن أيب مرمي أنبأ سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

  رضي اهللا عنهما قال أبو بكر وعمر } وشاورهم يف األمر { قوله عز و جل 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا أبو أمحد بن زياد ثنا بن أيب عمر ثنا عبد  - ٢٠٠٨٨
الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عروة بن الزبري عن املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم يف قصة احلديبية قاال 

على أترون أن منيل إىل ذراري هؤالء الذين أعانوهم فنصيبهم أم أشريوا : فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه قال أبو بكر رضي اهللا عنه اهللا ورسوله أعلم إمنا جئنا معتمرين ومل 

قال جنيء لقتال أحد ولكن من حال بيننا وبني البيت قاتلناه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم فروحوا إذا 
الزهري قال أبو هريرة ما رأيت أحدا كان أكثر مشاورة ألصحابه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخرجه 

  البخاري يف الصحيح من حديث عبد الرزاق 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ عبدوس بن احلسني بن منصور ثنا أبو حامت الرازي ثنا األنصاري حدثين  - ٢٠٠٨٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا سار إىل بدر استشار املسلمني : لك رضي اهللا عنه محيد عن أنس بن ما

فأشار عليه أبو بكر رضي اهللا عنه مث استشارهم فأشار عليه عمر رضي اهللا عنه مث استشارهم فقالت األنصار يا 
سلم قالوا إذا ال نقول  كما قالت بنو إسرائيل ملوسى معشر األنصار إياكم يريد رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  اذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنا قاعدون والذي بعثك باحلق لو ضربت أكبادها إىل برك الغماد التبعناك 

أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا احلريف ببغداد ثنا محزة بن حممد بن العباس ثنا حممد بن  - ٢٠٠٩٠
ة بن عمار عن أيب زميل عن بن عباس عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه غالب ثنا موسى بن مسعود ثنا عكرم

ملا كان يوم بدر قال ما ترون يف هؤالء األسرى فقال أبو بكر رضي اهللا عنه يا نيب اهللا بنو العم والعشرية : قال 
سالم ويكونوا لنا واالخوان غري أنا نأخذ منهم الفداء ليكون لنا قوة على املشركني وعسى اهللا أن يهديهم إىل اإل

عضدا قال فماذا ترى يا بن اخلطاب قلت يا نيب اهللا ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكن هؤالء أئمة الكفر 
ا قال أبو بكر رضي اهللا عنه  وصناديدهم فقرهبم فاضرب أعناقهم قال فهوى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم م

ا قلت أنا وأخذ منهم الفداء فلما أصبحت غدوت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإذا هو  ومل يهو م
وأبو بكر رضي اهللا عنه قاعدان يبكيان فقلت يا نيب اهللا أخربين من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت 

بكاء بكيت وإال تباكيت لبكائكما قال الذي عرض على أصحابك لقد عرض علي عذابكم أدىن من هذه 
نزل اهللا عز و جل ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض تريدون الشجرة وشجرة قريبة حينئذ فأ

  عرض الدنيا واهللا يريد اآلخرة واهللا عزيز حكيم أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث عكرمة بن عمار 

ان أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفي - ٢٠٠٩١
يف قوله عز و جل وشاورهم يف األمر قال علمه اهللا سبحانه أنه ما به إليهم من : عن بن شربمة عن احلسن 

  حاجة ولكن أراد أن يسنت به من بعده 



أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا قبيصة ثنا  - ٢٠٠٩٢
من سره أن يأخذ بالوثيقة من القضاء فليأخذ بقضاء عمر فإنه : قال قال الشعيب سفيان عن صاحل يعين بن حي 

  كان يستشري 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز أنبأ حيىي بن جعفر بن  - ٢٠٠٩٣
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  الزبرقان ثنا زيد بن احلباب أنبأ أشعث أنبأ علي بن زيد عن سعيد بن املسيب قال

رأس العقل بعد اإلميان باهللا التودد إىل الناس وما يستغين رجل عن مشورة وإن أهل املعروف يف الدنيا : و سلم 
  هم أهل املعروف يف اآلخرة وإن أهل املنكر يف الدنيا هم أهل املنكر يف اآلخرة 

أبو الفضل احلسن بن يعقوب بن يوسف بن البخاري  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ - ٢٠٠٩٤
الرجال ثالثة فرجل : ثنا حيىي يعين بن أيب طالب أنبأ زيد بن احلباب أنبأ داود بن أيب هند عن الشعيب قال 

ونصف رجل وال شيء فأما الرجل التام فالذي له رأي وهو يستشري وأما نصف رجل فالذي ليس له رأي وهو 
  شيء فالذي ليس له رأي وال يستشري  يستشري وأما الذي ال

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف ثنا حممد بن يوسف  - ٢٠٠٩٥
سأل عمر بن عبد العزيز عن قاضي الكوفة وقال القاضي ال ينبغي أن : قال ذكر سفيان عن حيىي بن سعيد قال 

س خصال عفيف حليم عامل مبا كان قبله يستشري ذوي األلباب ال يبايل مبالمة يكون قاضيا حىت يكون فيه مخ
  الناس 
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لكربى: كتاب  لبيهقي ا   سنن ا
البيهقي : املؤلف  بكر  و  أب بن موسى  بن علي  بن احلسني   أمحد 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق حدثين أبو عبد اهللا يعين  - ٢٠٠٩٦
مسار يستشريهم فيما يرفع إليه من  كان لعمر بن عبد العزيز: أمحد بن حنبل ثنا جرير بن عبد احلميد عن مغرية قال 

  أمور الناس وكان عالمة ما بينه وبينهم إذا أحب أن يقوموا قال إذا شئتم 

حدثنا أبو الفتح حممد بن عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن الالسكي بالري أنبأ أبو احلسن علي بن حممد  - ٢٠٠٩٧
عيد األشج ثنا عيسى بن يونس عن األوزاعي عن حيىي بن أيب بن عمر أنبأ أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامت ثنا أبو س

يا بين ال تقطع أمرا حىت تؤامر مرشدا فإنك إذا فعلت ذلك مل : كثري قال قال سليمان بن داود عليه السالم البنه 
  حتزن عليه 

عقوب ثنا احلسن بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن ي - ٢٠٠٩٨
كان سلمان بن ربيعة : علي بن عفان ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أيب إسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال 

يقضي يف املسجد فسئل عن فريضة فأخطأ فيها فقال له عمرو بن شرحبيل القضاء فيها كذا وكذا فكأنه وجد يف 
مان فما كان نولك تغضب وأما أنت يا عمرو فكان من نولك نفسه فرجع ذلك إىل أيب موسى فقال أما أنت يا سل

   ١٨تشاوره يف أذنه 

  باب موضع املشاورة قال الشافعي رمحه اهللا إذا نزل باحلاكم األمر حيتمل

أخربنا أبو نصر بن قتادة األنصاري وأبو حازم احلافظ قاال ثنا أبو  - ٢٠٠٩٩وجوها أو مشكل ينبغي له أن يشاور 
ملا بعث عمر بن : يه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا سيار عن الشعيب قال الفضل بن مخريو

اخلطاب رضي اهللا عنه شرحيا على قضاء الكوفة قال انظر ما تبني لك يف كتاب اهللا فال تسألن عنه أحدا وما مل يتبني 
  هد فيه رأيك لك يف كتاب اهللا فاتبع فيه السنة وما مل يتبني لك يف السنة فاجت

وأخربنا أبو حازم العبدوي احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا  - ٢٠١٠٠
كتب عمر رضي اهللا عنه إىل شريح إذا أتاك أمر يف كتاب اهللا : سفيان عن أيب إسحاق الشيباين عن الشعيب قال 

إن مل يكن يف كتاب اهللا وكان يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تعاىل فاقض به وال يلفتنك الرجال عنه ف
فاقض به فإن مل يكن يف كتاب اهللا وال يف سنة رسوله فاقض مبا قضى به أئمة اهلدى فإن مل يكن يف كتاب اهللا وال يف 

أيك وإن شئت أن سنة رسوله صلى اهللا عليه و سلم وال فيما قضى به أئمة اهلدى فأنت باخليار إن شئت جتتهد ر
تؤامرين وال أرى مؤامرتك إياي إال أسلم لك قال الشيخ رمحه اهللا فأخرب عمر رضي اهللا عنه عن موضع املؤامرة 

   ١٩وهي املشاورة فرمبا يكون عنده من األصول ما مل يبلغ شرحيا فيخربه به وباهللا التوفيق 

  األمانةباب من يشاور قال الشافعي رمحه اهللا يشاور من مجع العلم و



وأخربنا أبو القاسم عبد اخلالق بن علي بن عبد اخلالق املؤذن أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن خنب ح  - ٢٠١٠١
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن داود الرزاز قاال أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا 

مساعيل ثنا أيوب بن سليمان حدثين أبو بكر بن أيب أويس عن سليمان بن الشافعي قاال ثنا أبو إمساعيل حممد بن إ
بالل قال قال حيىي بن سعيد أخربين بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن 

انتان بطانة تأمره ما بعث اهللا من نيب وال استخلف من خليفة إال كانت له بط: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  باخلري وحتضه عليه وبطانة تأمره بالشر وحتضه عليه فاملعصوم من عصمه اهللا 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا حبان أنبأ عبد اهللا هو بن  - ٢٠١٠٢
ما :  عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املبارك أنبأ يونس عن الزهري حدثين أبو سلمة عن أيب سعيد رضي اهللا

  استخلف خليفة إال له بطانتان فذكره 

وأخربنا أبو عمرو أنبأ أبو بكر أخربين احلسن ثنا حرملة بن حيىي أنبأ عبد اهللا بن وهب أخربين يونس  - ٢٠١٠٣
ول اهللا صلى اهللا عليه و عن بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن رس

ما بعث من نيب وال استخلف من خليفة إال كانت له بطانتان فذكره رواه البخاري يف الصحيح عن : سلم أنه قال 
عبدان عن بن املبارك وعن أصبغ بن الفرج عن بن وهب واستشهد برواية حيىي بن سعيد قال البخاري وقال 

  لرمحن عن أيب هريرة األوزاعي عن الزهري عن أيب سلمة بن عبد ا

فذكر ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا الربيع  - ٢٠١٠٤
بن سليمان ثنا بشر بن بكر ثنا األوزاعي ح وأخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس 

بن الوليد أخربين أيب ثنا األوزاعي حدثين بن شهاب حدثين أبو سلمة عن أيب هريرة حممد بن يعقوب أنبا العباس 
ما من نيب وال وال إال وله بطانتان بطانة تأمره باملعروف : رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

تغلب عليه منهما لفظ حديث وتنهاه عن املنكر وبطانة ال تألوه خباال فمن وقي شرمها فقد وقي وهي من اليت 
  السوسي 

وذكر البخاري ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو العباس  - ٢٠١٠٥
أمحد بن حممد الشاذياخي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد 

أيب وشعيب عن الليث عن عبيد اهللا بن أيب جعفر أنه قال حدثين صفوان بن سليم عن أيب سلمة عن أيب احلكم ثنا 
ما بعث اهللا من نيب وال كان بعده خليفة : أيوب رضي اهللا عنه أنه قال مسعت نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  ال تألوه خباال فمن وقي بطانة السوء فقد وقي إال له بطانتان بطانة تأمره باملعروف وتنهاه عن املنكر وبطانة 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املهرجاين وأبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان وأبو  - ٢٠١٠٦
عبد الرمحن السلمي من أصله وأبو صادق حممد بن أمحد بن العطار قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو عتبة 

بن الفرج ثنا بقية ثنا بن املبارك عن بن أيب حسني عن القاسم بن حممد قال مسعت عميت عائشة رضي اهللا عنها أمحد 
من ويل منكم عمال فأراد اهللا به خريا جعل له وزيرا صاحلا إن نسي : تقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ذكره وإن ذكر أعانه 



أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا حممد بن عبد الواحد بن عبدوس ثنا موسى وأخربنا أبو سعد املاليين  - ٢٠١٠٧
بن أيوب النصييب ثنا الوليد بن مسلم ثنا زهري بن حممد عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي اهللا 

صدق إن نسي ذكره وإن إذا أراد اهللا باألمري خريا جعل له وزير : عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ذكر أعانه وإذا أراد غري ذلك جعل له وزير سوء إن نسي مل يذكره وإن ذكر مل يعنه رواه أبو داود يف السنن عن 

  موسى بن عامر عن الوليد 

وروى أبو داود يف املراسيل عن موسى بن مروان الرقي عن املعاىف بن عمران عن ثور عن خالد بن  - ٢٠١٠٨
يا رسول اهللا ما احلزم قال أن تشاور ذا رأي مث تطيعه وعن حممد بن الوزير عن حيىي بن محزة : جل معدان قال قال ر

عن ثور بن يزيد عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب حسني أن رجال قال يا رسول اهللا ذكر مثله غري أنه قال ذا لب 
  نا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكرمها أخربنا هبما أبو بكر بن حممد بن حممد أنبأ أبو احلسني الفسوي ث

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا بن املثىن ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا شيبان  - ٢٠١٠٩
: عن عبد امللك بن عمري عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مؤمتن ورواه أبو عوانة عن عبد امللك بن عمري عن عبد اهللا بن الزبري ورواه عبد احلكيم بن منصور عن  املستشار
  عبد امللك عن أيب سلمة عن أيب اهليثم بن التيهان 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد ح وأخربنا أبو طاهر  - ٢٠١١٠
أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أبو األزهر قاال ثنا األسود بن عامر ثنا شريك عن األعمش عن أيب  الفقيه أنبأ

املستشار مؤمتن ويف : عمرو الشيباين عن أيب مسعود األنصاري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  رواية العباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو احلسن حممد بن يعقوب الفقيه بالطابران رمحه اهللا ثنا أبو علي حممد بن أمحد بن احلسن  - ٢٠١١١
الصواف ثنا بشر بن موسى ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ حدثين سعيد حدثين بكر بن عمرو عن أيب عثمان مسلم بن 

ب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن يسار ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقو
وهب أخربين سعيد بن أيوب عن بكر بن عمرو عن عمرو بن أيب نعيم عن أيب عثمان مسلم بن يسار عن أيب هريرة 

من قال علي ما مل أقل فليتبوأ مقعده من النار ومن : رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
فأشار عليه بغري رشده فقد خانه ومن أفىت بفتيا غري ثبت فإمنا إمثه على من أفتاه لفظ حديث بن استشاره أخوه 

  وهب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين يونس  - ٢٠١١٢
تعرضن فيما ال يعنيك واعتزل عدوك واحتفظ بلغنا أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال ال : عن بن شهاب قال 

من خليلك إال األمني فإن األمني من القوم ال يعدله شيء وال تصحب الفاجر يعلمك من فجوره وال تفش إليه سرك 
  واستشر يف دينك الذين خيشون اهللا عز و جل 



حممد بن إبراهيم الكهيلي أنبأ  أخربنا أبو جعفر حممد بن أمحد بن جعفر القرميسيين هبا أنبأ أبو احلسني - ٢٠١١٣
احلضرمي ثنا الليث بن هارون أبو عتبة العكلي ثنا زيد بن حباب عن عمر بن عثمان بن عبد اهللا بن سعيد وكان 

قال كان عثمان رضي اهللا عنه إذا : امسه الصرم فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سعيدا قال حدثين جدي 
ان فقال ألحدمها اذهب أدع عليا وقال لآلخر اذهب فادع طلحة والزبري ونفرا من جلس على املقاعد جاءه اخلصم

أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم مث يقول هلما تكلما مث يقبل على القوم فيقول ما تقولون فإن قالوا ما يوافق رأيه 
  أمضاه وإال نظر فيه بعد فيقومان وقد سلما 

ظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن أخربنا أبو عبد اهللا احلاف - ٢٠١١٤
قرأ عمر بن : الوليد أخربين بن شعيب أخربين عمر بن حممد عن أبيه حممد بن زيد بن عبد اهللا بن عمر أنه حدثه قال 

 من بين مدجل فإهنم العرب اخلطاب رضي اهللا عنه هذه اآلية ما جعل عليكم يف الدين من حرج مث قال ادعو يل رجال
  قال عمر رضي اهللا عنه ما احلرج فيكم قال الضيق 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن  - ٢٠١١٥
هذيل فقال رجل أنا فقال سئل عن احلرج فقال ههنا أحد من : عبيد اهللا بن أيب يزيد مسع بن عباس رضي اهللا عنهما 

  ما تعدون احلرج فيكم قال الشيء الضيق قال هو ذاك 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا  - ٢٠١١٦
يكرب يف أمر  أن عمر كتب إىل سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه أن شاور طليحة وعمرو بن معد: عبد امللك 

  حربك وال توهلما من األمر شيئا فإن كل صانع هو أعلم بصناعته 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق حدثين أبو عبد اهللا يعين  - ٢٠١١٧
س كان عبد اهللا يعين كان زر بن حبيش من أعرب النا: أمحد بن حنبل ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو بكر عن عاصم قال 

  بن مسعود يسأله عن العربية 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو علي الفسوي بالبصرة ثنا يعقوب بن سفيان ثنا حيىي بن حيىي أنبأ  - ٢٠١١٨
د يوسف املاجشون ح وأخربنا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف الفقيه أنبأ بشر بن أمحد اإلسفرائيين أنبأ أبو جعفر أمح
بن احلسني بن نصر احلذاء ثنا علي بن املديين ثنا يوسف بن املاجشون قال قال لنا بن شهاب أنا وبن أخي وبن عم 

ال حتقروا أنفسكم حلداثة أسنانكم فإن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : يل وحنن غلمان أحداث نسأله عن احلديث 
  يبتغي حدة عقوهلم لفظ حديث علي كان إذا نزل به األمر املعضل دعا الفتيان فاستشارهم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا سعيد بن عثمان التنوخي ثنا معاوية بن  - ٢٠١١٩
إن كان عمر رضي اهللا عنه ليستشري يف األمر حىت : حفص كويف أنبأ يزيد بن هارون عن هشام عن بن سريين قال 

  فرمبا أبصر يف قوهلا أو الشيء يستحسنه فيأخذ به  إن كان ليستشري املرأة



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن  - ٢٠١٢٠
أتيت عليا رضي اهللا عنه فقلت أين أثبت من عمي وأجرأ : عون أنبأ سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة قال 

  رأيت أن جتعلين مكانه قال يا بن أخي إن رأي الشيخ خري من مشهد الغالم  فإن

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا قبيصة ثنا سفيان عن  - ٢٠١٢١
ي اهللا عنه رأي أن رجال أتى عليا رضي اهللا عنه بابن له بديال فقال علي رض: سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة 

   ٢٠الشيخ أحب إيل من مشهد الشاب 

  باب ما يقضي به القاضي ويفيت به املفيت فإنه غري جائز له أن يقلد أحدا من

فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول إن { أهل دهره وال أن حيكم أو يفيت باالستحسان قال اهللا جل ثناؤه 
قال الشافعي رمحه اهللا فإن تنازعتم يف شيء يعين واهللا أعلم هم وأمراؤهم الذين } كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر 

أمروا بطاعتهم فردوه إىل اهللا والرسول يعين واهللا أعلم إىل ما قال اهللا والرسول وقال أحيسب اإلنسان أن يترك 
ال ينهى ومن أفىت أو حكم سدى قال الشافعي فلم خيتلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى الذي ال يؤمر و

مبا مل يؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون يف معاين السدى قال الشيخ وروينا عن جماهد يف تفسري اآليتني بنحو ما قال 
أخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة أنبأ أبو جعفر حممد بن  - ٢٠١٢٢الشافعي رمحه اهللا 

إبراهيم بن إسحاق الزهري ثنا جعفر يعين بن عون ويعلى يعين بن عبيد عن أيب حيان  علي بن دحيم الشيباين ثنا
قام فينا ذات يوم رسول اهللا صلى اهللا عليه و : التيمي عن يزيد بن حيان قال مسعت زيد بن أرقم رضي اهللا عنه قال 

ك أن يأيت رسول ريب فأجيبه وإين تارك سلم خطيبا فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال إما بعد أيها الناس إمنا أنا بشر يوش
فيكم الثقلني أوهلما كتاب اهللا فيه اهلدى والنور فاستمسكوا بكتاب اهللا وخذوا به فحث على كتاب اهللا ورغب فيه 
  مث قال وأهل بييت أذكركم اهللا تعاىل يف أهل بييت ثالث مرات أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث أيب حيان التيمي 

ا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين إمساعيل بن حممد بن الفضل الشعراين ثنا جدي ثنا بن أيب أويس ثنا أخربن - ٢٠١٢٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطب : أيب عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

متم به فلن تضلوا أبدا كتاب اهللا وسنة الناس يف حجة الوداع فقال يا أيها الناس أين قد تركت فيكم ما إن اعتص
  نبيه 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو أمحد محزة بن حممد بن العباس ثنا عبد الكرمي بن  - ٢٠١٢٤
اهليثم أنبأ العباس بن اهليثم ثنا صاحل بن موسى الطلحي عن عبد العزيز بن رفيع عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي 

أين قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدمها ما أخذمت هبما أو عملتم : نه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اهللا ع
  هبما كتاب اهللا وسنيت ولن يفترقا حىت يردا على احلوض 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر بن حفص بن احلمامي املقرئ ببغداد أنبأ أمحد بن سلمان أنبأ  - ٢٠١٢٥
د امللك بن حممد ثنا أبو عاصم ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد عب

الدوري ثنا أبو عاصم ثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرمحن بن عمرو السلمي عن العرباض بن 



ة الصبح مث أقبل علينا فوعظنا موعظة وجلت منها صلى لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صال: سارية قال 
القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول اهللا كأهنا موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى اهللا والسمع 

والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين 
  ليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة لفظ حديث الدوري املهديني عضوا ع

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر األصبهاين ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو  - ٢٠١٢٦
معاذ من أهل داود الطيالسي ثنا شعبة أخربين أبو عون الثقفي قال مسعت احلارث بن عمرو حيدث عن أصحاب 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا بعث معاذا إىل اليمن قال له كيف تقضي إذا : محص قال وقال مرة عن معاذ 
عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب اهللا قال فإن مل جتده يف كتاب اهللا قال أقضي بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ل أجتهد برأيي ال آلو قال فضرب بيده يف صدري وقال احلمد هللا الذي سلم قال فإن مل جتده يف سنة رسول اهللا قا
  وفق رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا يرضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود السجستاين ثنا مسدد ثنا حيىي عن شعبة  - ٢٠١٢٧
أن رسول اهللا : عن احلارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه حدثين أبو عون 

  صلى اهللا عليه و سلم ملا بعثه إىل اليمن مبعناه 

أخربنا الشريف أبو الفتح العمري أنبأ عبد الرمحن بن أيب شريح أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا داود بن  - ٢٠١٢٨
كان أبو بكر رضي اهللا عنه إذا ورد عليه : جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال رشيد ثنا عمر بن أيوب ثنا 

خصم نظر يف كتاب اهللا فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به بينهم فإن مل جيد يف الكتاب نظر هل كانت من النيب 
أتاين كذا وكذا فنظرت صلى اهللا عليه و سلم فيه سنة فإن علمها قضى هبا وإن مل يعلم خرج فسأل املسلمني فقال 

يف كتاب اهللا ويف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم أجد يف ذلك شيئا فهل تعلمون أن نيب اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم قضى يف ذلك بقضاء فرمبا قام إليه الرهط فقالوا نعم قضى فيه بكذا وكذا فيأخذ بقضاء رسول اهللا 

ثين غري ميمون أن أبا بكر رضي اهللا عنه كان يقول عند ذلك احلمد هللا الذي صلى اهللا عليه و سلم قال جعفر وحد
جعل فينا من حيفظ عن نبينا صلى اهللا عليه و سلم وإن أعياه ذلك دعا رؤوس املسلمني وعلماءهم فاستشارهم فإذا 

يفعل ذلك فإن  اجتمع رأيهم على األمر قضى به قال جعفر وحدثين ميمون أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان
أعياه أن جيد يف القرآن والسنة نظر هل كان أليب بكر رضي اهللا عنه فيه قضاء فإن وجد أبا بكر رضي اهللا عنه قد 

  قضى فيه بقضاء قضى به وإال دعا رؤوس املسلمني وعلماءهم فاستشارهم فإذا اجتمعوا على األمر قضى بينهم 

و العباس حممد بن يعقوب ثنا سعيد بن عثمان التنوخي احلمصي ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أب - ٢٠١٢٩
معاوية بن حفص كويف أنبأ علي بن مسهر وبن فضيل وأسباط وغريه عن أيب إسحاق الشيباين عن الشعيب عن 

أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كتب إليه إذا جاءك أمر يف كتاب اهللا عز و جل فاقض به وال يلفتنك : شريح 
الرجال فإن أتاك ما ليس يف كتاب اهللا فأنظر سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاقض هبا فإن جاءك ما ليس عنه 

يف كتاب اهللا ومل يكن فيه سنة من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأنظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به فإن جاءك 
ى اهللا عليه و سلم ومل يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي ما ليس يف كتاب اهللا ومل يكن فيه سنة من رسول اهللا صل



األمرين شئت إن شئت أن جتتهد برأيك مث تقدم فتقدم وإن شئت أن تأخر فتأخر وال أرى التأخر إال خريا لك رواه 
  سفيان الثوري عن أيب إسحاق الشيباين مبعناه 

مرو بن مطر ثنا أبو خليفة ثنا حممد بن كثري ثنا وأخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو ع - ٢٠١٣٠
سفيان عن األعمش عن عمارة بن عمري عن عبد الرمحن بن يزيد ورمبا قال عن حريث بن ظهري قال قال عبد اهللا بن 

أيها الناس قد أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هنالك فإن اهللا عز و جل قد بلغنا ما ترون : مسعود رضي اهللا عنه 
عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض فيه مبا يف كتاب اهللا عز و جل فإن أتاه أمر ليس يف كتاب اهللا عز و  فمن

جل فليقض فيه مبا قضى به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإن أتاه أمر ليس يف كتاب اهللا عز و جل ومل يقض به 
فإن أتاه أمر ليس يف كتاب اهللا ومل يقض به رسول  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فليقض مبا قضى به الصاحلون

اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل يقض به الصاحلون فليجتهد رأيه وال يقولن أحدكم أين أخاف وإين أرى فإن احلالل 
  بني واحلرام بني وبني ذلك أمور مشتبهة فدع ما يريبك إىل ما ال يريبك 

ن عمري عن حريث بن ظهري عن عبد اهللا مبعناه أخربناه أبو نصر ورواه شعبة عن األعمش عن عمارة ب - ٢٠١٣١
  فذكره : بن قتادة أنبأ أبو احلسني حممد بن عبد اهللا القهستاين ثنا حممد بن أيوب أنبأ أبو عمر ثنا شعبة عن األعمش 

فضل ثنا أمحد بن أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبا أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن ال - ٢٠١٣٢
أن بكري بن عبد اهللا أخربه عن يزيد بن أيب حبيب عن مسلمة بن : عيسى ثنا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث 

خملد أنه قام على زيد بن ثابت فقال يا بن عم أكرهنا على القضاء فقال زيد اقض بكتاب اهللا عز و جل فإن مل يكن 
يه و سلم فإن مل يكن يف سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم فادع أهل الرأي يف كتاب اهللا ففي سنة النيب صلى اهللا عل

  مث اجتهد واختر لنفسك وال حرج 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن  - ٢٠١٣٣
إذا سئل : ل مسعت عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما وهب قال مسعت سفيان حيدث عن عبيد اهللا بن أيب يزيد قا

عن شيء هو يف كتاب اهللا قال به وإذا مل يكن يف كتاب اهللا وقاله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال به وإن مل 
اجتهد يكن يف كتاب اهللا ومل يقله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقاله أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما قال به وإال 

  رأيه 

حدثنا أبو طاهر الفقيه إمالء وقراءة أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا حيىي بن الربيع املكي ثنا سفيان عن  - ٢٠١٣٤
هذا كتاب عمر رضي اهللا عنه إىل أيب موسى رضي : إدريس األودي قال أخرج إلينا سعيد بن أيب بردة كتابا فقال 

فيما خيتلج يف صدرك مما مل يبلغك يف القرآن والسنة فتعرف األمثال  اهللا عنه فذكر احلديث قال فيه الفهم الفهم
  واألشباه مث قس األمور عند ذلك واعمد إىل أحبها إىل اهللا وأشبهها فيما ترى 

أخربنا أبو بكر األصبهاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد اجلوهري ثنا علي بن احلسن ثنا عبد  - ٢٠١٣٥
كتب كاتب لعمر بن اخلطاب رضي اهللا : ثنا سفيان عن الشيباين عن أيب الضحى عن مسورق قال  اهللا بن الوليد



عنه هذا ما أرى اهللا أمري املؤمنني عمر فانتهره عمر رضي اهللا عنه وقال ال بل اكتب هذا ما رأى عمر فإن كان 
  صوابا فمن اهللا وإن كان خطأ فمن عمر 

ثنا أبو احلسني حممد بن أمحد القنطري ثنا أبو األحوص القاضي ثنا حممد بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ - ٢٠١٣٦
أال ال يقلدن رجل رجال : كثري املصيصي ثنا األوزاعي حدثين عبدة بن أيب لبابة أن بن مسعود رضي اهللا عنه قال 

  ي ال تؤمن عليه الفتنة دينه فإن آمن آمن وإن كفر كفر فإن كان مقلدا ال حمالة فليقلد امليت ويترك احلي فإن احل

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا بن أيب قماش ثنا سعيد بن سليمان عن عبد السالم  - ٢٠١٣٧
أتيت النيب صلى : بن حرب املالئي عن غطيف اجلزري عن مصعب بن سعد عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه قال 

قال } اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللا { ب قال فسمعته يقول اهللا عليه و سلم ويف عنقي صليب من ذه
قلت يا رسول اهللا إهنم مل يكونوا يعبدوهنم قال أجل ولكن حيلون هلم ما حرم اهللا فيستحلونه وحيرمون عليهم ما أحل 

  اهللا فيحرمونه فتلك عبادهتم هلم 

بد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو ع - ٢٠١٣٨
عون عن األعمش ح وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا علي بن احلسن اهلاليل ثنا طلق بن غنام ثنا 

اختذوا أحبارهم { سئل حذيفة رضي اهللا عنه عن هذه اآلية : زائدة عن األعمش عن حبيب عن أيب البختري قال 
أكانوا يصلون هلم قال ال ولكنهم كانوا حيلون هلم ما حرم اهللا عليهم فيستحلونه } ورهباهنم أربابا من دون اهللا 

   ٢١وحيرمون عليهم ما أحل اهللا هلم فيحرمونه فصاروا بذلك أربابا لفظ حديث زائدة 

  باب إمث من أفىت أو قضى باجلهل

بهاين إمالء أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األص - ٢٠١٣٩
ح وأخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قاال ثنا احلسن بن علي بن عفان 

مسعت رسول  العامري ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال مسعت عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما يقول
إن اهللا ال ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلماء حىت إذا مل : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

يترك عاملا أختذ الناس رءوسا جهاال فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا لفظ حديث أيب العباس رواه مسلم يف الصحيح 
  خاري ومسلم من أوجه أخر عن هشام عن أيب كريب عن أيب أسامة وأخرجه الب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر حممد بن حممد بن عبد اهللا البغدادي ثنا حيىي بن عثمان بن  - ٢٠١٤٠
صاحل السهمي حدثين أيب ثنا حيىي بن أيوب عن بكر بن عمرو عن عمرو بن أيب نعيمة رضيع عبد امللك بن مروان 

بن يسار قال مسعت أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و وكان امرئ صدق عن مسلم 
من قال علي ما مل أقل فليتبوأ بيتا يف جهنم ومن أفىت بغري علم كان إمثه على من أفتاه ومن أشار على أخيه : سلم 

  بأمر يعلم أن الرشد يف غريه فقد خانه 



عبدوي احلافظ وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة قاال أنبأ أبو أخربنا أبو حازم عمر بن أمحد ال - ٢٠١٤١
الفضل حممد بن عبد اهللا بن حممد بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة القرشي ثنا سعيد بن منصور ثنا خلف بن خليفة ثنا 

لقضاة ثالثة اثنان ا: أبو هاشم قال لوال حديث حدثين بن بريدة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
يف النار وواحد يف اجلنة رجل عرف احلق فقضى به فهو يف اجلنة ورجل قضى بني الناس باجلهل فهو يف النار ورجل 

عرف احلق فجار فهو يف النار لقلنا إن القاضي إذا اجتهد فليس عليه شيء قال الشيخ رمحه اهللا اجتهاده بغري علم ال 
  يكن مأذونا له فيه  يهديه إىل احلق إال اتفاقا فلم

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ احلسني بن احلسن بن أيوب الطوسي أنبأ أبو حامت الرازي ثنا احلسن بن  - ٢٠١٤٢
بشر البجلي ثنا شريك بن عبد اهللا عن األعمش عن سعد بن عبيدة عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى 

ضيان يف النار وقاض يف اجلنة قاض قضى بغري احلق وهو يعلم فذاك يف النار وقاض ثالثة قا: اهللا عليه و سلم القضاة 
  قضى وهو ال يعلم فأهلك حقوق الناس فذاك يف النار وقاض قضى باحلق فذاك يف اجلنة 

ن وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي أنبأ احلسن بن سفيان ثنا حرملة ثنا بن وهب ثنا حامت ب - ٢٠١٤٣
  بنحوه : إمساعيل عن شريك فذكره 

حدثنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر حممد بن احلسن احملمدآباذي ثنا أبو جعفر حممد بن عبيد اهللا بن  - ٢٠١٤٤
القضاة ثالثة فاثنان يف : املنادي ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن قتادة عن أيب العالية عن علي رضي اهللا عنه قال 

 اجلنة فأما اللذان يف النار فرجل جار عن احلق متعمدا ورجل اجتهد رأيه فأخطأ وأما الذي يف اجلنة النار وواحد يف
فرجل اجتهد رأيه يف احلق فأصاب قال فقلت أليب العالية ما بال هذا الذي اجتهد رأيه يف احلق فأخطأ قال لو شاء مل 

 العالية على من مل حيسن يقضي دليل على أن اخلرب جيلس يقضي وهو ال حيسن يقضي قال الشيخ رمحه اهللا تفسري أيب
ورد فيمن اجتهد رأيه وهو من غري أهل االجتهاد فإن كان من أهل االجتهاد فأخطأ فيما يسوغ فيه االجتهاد رفع 
عنه خطؤه إن شاء اهللا حبكم النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حديث عمرو بن العاص وأيب هريرة رضي اهللا عنهما 

  د وباهللا التوفيق وذلك ير

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن  - ٢٠١٤٥
يا أيها الناس : وهب أخربين يونس بن يزيد عن بن شهاب أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال وهو على املنرب 

صلى اهللا عليه و سلم مصيبا ألن اهللا عز و جل كان يريه إمنا هو منا الظن إن الرأي إمنا كان من رسول اهللا 
والتكلف قال الشيخ رمحه اهللا وإمنا أراد به واهللا أعلم الرأي الذي ال يكون مشبها بأصل ويف معناه ورد ما روي عنه 

  لم وعن غريه يف ذم الرأي فقد روينا عن أكثرهم اجتهاد الرأي يف غري موضع النص واهللا أع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن  - ٢٠١٤٦
الوليد أنبأ عقبة ثنا سعيد بن عبد العزيز حدثين إمساعيل بن عبيد اهللا عن عبد الرمحن بن غنم عن عمر بن اخلطاب 

من ديان من يف السماء يوم يلقونه إال من أم العدل وقضى باحلق ومل ويل لديان من يف األرض : رضي اهللا عنه قال 
  يقض على هوى وال على قرابة وال على رغب وال على رهب وجعل كتاب اهللا مرآة بني عينيه 



حدثنا أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن علي اخلسروجردي رمحه اهللا ثنا أبو أمحد الغطريفي أنبأ أبو خليفة  - ٢٠١٤٧
أن عليا رضي اهللا عنه أتى على قاض : لم بن إبراهيم عن شعبة ثنا أبو حصني عن أيب عبد الرمحن السلمي أنبأ مس

  فقال له هل تعلم الناسخ من املنسوخ قال ال قال هلكت وأهلكت 

عن أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان  - ٢٠١٤٨
ال ينبغي للرجل أن يكون قاضيا حىت يكون فيه مخس : عمرو بن عامر عن عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا أنه قال 

خصال فإن أخطأته واحدة كانت فيه وصمة وإن أخطأته اثنتان كانت فيه وصمتان حىت يكون عاملا مبا كان قبله 
   ٢٢ال لألئمة مستشريا لذي الرأي ذا نزاهة عن الطمع حليما عن اخلصم حمتم

  باب ال يويل الوايل امرأة وال فاسقا وال جاهال أمر القضاء

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إسحاق بن احلسن احلريب  - ٢٠١٤٩
قد نفعين اهللا : ل وهشام بن علي فرقهما قاال ثنا عثمان بن اهليثم ثنا عوف عن احلسن عن أيب بكرة رضي اهللا عنه قا

بكلمة مسعتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد ما كدت أن أحلق بأصحاب اجلمل فأقاتل معهم بلغ رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أهل فارس ملكوا عليهم ابنة كسرى فقال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة لفظ حديث 

  أة رواه البخاري يف الصحيح عن عثمان بن اهليثم احلريب ويف رواية هشام ملكوا أمرهم امر

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أمحد بن علي اخلزاز ثنا سريج بن النعمان ثنا فليح  - ٢٠١٥٠
بينما النيب صلى اهللا عليه و : بن سليمان عن هالل بن علي عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

جالس يف جملسه حيدث القوم حديثا جاءه أعرايب فقال يا رسول اهللا مىت الساعة ومضى رسول اهللا صلى اهللا  سلم
عليه و سلم حيدث فقال بعض القوم مسع ما قال فكره ما قال وقال بعض مل يسمع حىت إذا قضى حديثه قال أين 

فانتظر الساعة قالوا يا رسول اهللا ما إضاعتها  السائل عن الساعة قال هذا أنا يا رسول اهللا قال إذا ضيعت األمانة
  قال إذا أسند األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن سنان عن فليح 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر حممد بن حممد بن عبد اهللا البغدادي ثنا حيىي بن عثمان بن  - ٢٠١٥١
نا بن هليعة ثنا يزيد بن أيب حبيب عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا صاحل ثنا أيب ث
من استعمل عامال من املسلمني وهو يعلم أن فيهم أوىل بذلك منه وأعلم بكتاب اهللا وسنة نبيه فقد : عليه و سلم 

   ٢٣خان اهللا ورسوله ومجيع املسلمني 

  فيه االجتهاد وهو من أهل االجتهاد قال اهللاباب اجتهاد احلاكم فيما يسوغ 

وداود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا حلكمهم شاهدين ففهمناها { جل ثناؤه 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن عيسى ثنا أبو حيىي بن زكريا  - ٢٠١٥٢} سليمان وكال آتينا حكما وعلما 

بن حيىي أنبأ عبد الرمحن بن حممد احملاريب عن أشعث عن أيب إسحاق عن مرة عن بن مسعود رضي  بن داود ثنا حيىي
قال كرم وقد } وداود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث إذ نفشت فيه غنم القوم { يف قوله عز و جل : اهللا عنه 



سليمان غري هذا يا نيب اهللا صلى أنبتت عناقيده فأفسدته قال فقضى داود عليه السالم بالغنم لصاحب الكرم فقال 
اهللا عليه و سلم قال وما ذاك قال تدفع الكرم إىل صاحب الغنم فيقوم عليه حىت يعود كما كان وتدفع الغنم إىل 

صاحب الكرم فيصيب منها حىت إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إىل صاحبه ودفعت الغنم إىل صاحبها قال 
وروينا عن مسروق وجماهد معىن هذا وقد رد اهللا تعاىل } مان وكال آتينا حكما وعلما ففهمناها سلي{ اهللا عز و جل 

احلكم يف هذه احلادثة وأشباهها إىل ما حكم به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ناقة الرباء بن عازب حني 
أهل املواشي ما أفسدت دخلت حائطا لقوم من األنصار فأفسدت فقضى أن حفظ األموال على أهلها بالنهار وعلى 

املواشي بالليل قال الشافعي قال احلسن بن أيب احلسن لوال هذه اآلية لرأيت أن احلكام قد هلكوا ولكن اهللا محد هذا 
  بصوابه وأثىن على هذا باجتهاده 

اهللا بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ وأبو عبد اهللا حممد بن عبد  - ٢٠١٥٣
دينار قاال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أنس القرشي ثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ ثنا حيوة حدثين يزيد بن عبد اهللا 
بن أسامة بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم بن احلارث عن بسر بن سعيد عن أيب قيس موىل عمرو بن العاص عن عمرو 

إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله : ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول بن العاص رضي اهللا عنه أنه مسع رسو
أجران وإذا حكم احلاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر قال يعين بن اهلاد فحدثت هبذا احلديث أبا بكر بن حممد بن عمرو 

 عليه و سلم بن حزم فقال هكذا حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا
  رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يزيد املقرئ 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن إبراهيم بن ملحان ثنا بن بكري ثنا  - ٢٠١٥٤
ن حزم فقال هكذا فذكر بإسناده حنوه قال فحدثت هبذا احلديث أبا بكر بن حممد بن عمرو ب: الليث عن بن اهلاد 

حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة رواه مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن عبد الرمحن عن مروان بن 
  حممد عن الليث وأخرجه أيضا من حديث الدراوردي عن بن اهلاد 

ين ثنا بن حنبل حدثين أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أمحد الطربا - ٢٠١٥٥
أيب ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الثوري عن حيىي بن سعيد عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أيب سلمة 

إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد : عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  ال معمر تفرد به عنه عبد الرزاق فأخطأ فله أجر مل يروه عن سفيان إ

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن دلويه  - ٢٠١٥٦
الدقاق ثنا أبو األزهر السليطي ثنا مروان بن حممد ثنا يزيد بن ربيعة حدثين ربيعة بن يزيد قال مسعت واثلة بن 

من طلب علما فأدركه كان له كفالن من األجر فإن مل يدركه : هللا صلى اهللا عليه و سلم األسقع قال قال رسول ا
  كان له كفل من األجر 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ علي بن الفضل بن حممد بن عقيل اخلزاعي ثنا إبراهيم بن هاشم البغوي  - ٢٠١٥٧
نادى فينا رسول اهللا صلى اهللا : عن نافع عن عبد اهللا قال ثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء ثنا عمي جويرية بن أمساء 

عليه و سلم يوم انصرف من األحزاب أال ال يصلني أحد الظهر إال يف بين قريظة قال فتخوف ناس فوت الوقت 



فصلوا دون بين قريظة وقال آخرون ال نصلي إال حيث أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإن فاتنا الوقت قال 
   ٢٤ا عنف واحدا من الفريقني رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد بن أمساء فم

  باب من اجتهد مث رأى أن اجتهاده خالف نصا أو إمجاعا أو ما يف معناه رده

 أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو - ٢٠١٥٨على نفسه وعلى غريه 
يعلى ثنا حممد بن الصباح يعين الدواليب ثنا إبراهيم بن سعد ثنا أيب عن القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهللا عنها 

من أحدث يف أمرنا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري يف الصحيح عن : قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  غريه يعقوب بن إبراهيم ورواه مسلم عن حممد بن الصباح و

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا حيىي بن الربيع ثنا سفيان عن إدريس األودي قال  - ٢٠١٥٩
هذا كتاب عمر إىل أيب موسى رضي اهللا عنهما أما بعد ال مينعك قضاء : أخرج إلينا سعيد بن أيب بردة كتابا فقال 

ل احلق شيء ومراجعة احلق خري من التمادي يف الباطل ورواه قضيته باألمس راجعت احلق فإن احلق قدمي ال يبط
أمحد بن حنبل وغريه عن سفيان وقالوا يف احلديث ال مينعك قضاء قضيته باألمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه 

  لرشدك أن تراجع احلق فإن احلق قدمي وإن احلق ال يبطله شيء ومراجعة احلق خري من التمادي يف الباطل 

خربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن سهل ثنا إبراهيم بن معقل حدثين حرملة ثنا بن وهب حدثين أ - ٢٠١٦٠
ما من طينة أهون علي فكا : مالك عن حيىي بن سعيد وربيعة بن أيب عبد الرمحن قاال كان عمر بن عبد العزيز يقول 

   ٢٥يف غريه ففسخته وما من كتاب أيسر علي ردا من كتاب قضيت به مث أبصرت أن احلق 

  باب من اجتهد من احلكام مث تغري اجتهاده أو اجتهاد غريه فيما يسوغ فيه

ومبا أخربنا أبو سعيد بن  - ٢٠١٦١االجتهاد مل يرد ما قضى به استدالال مبا مضى يف خطأ القبلة يف كتاب الصالة 
املروزي ثنا احلسن بن عيسى أنبأ بن املبارك  أيب عمرو أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا حممد بن نصر

شهدت : أنبأ معمر قال مسعت مساك بن الفضل اخلوالين حيدث عن وهب بن منبه عن احلكم بن مسعود الثقفي قال 
عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أشرك اإلخوة من األب واألم مع اإلخوة من األم يف الثلث فقال له رجل لقد 

ذا قال فكيف قضيت قال جعلته لإلخوة من األب واألم ومل جتعل لإلخوة من األم شيئا قال قضيت عام أول بغري ه
  تلك على ما قضينا وهذه علي ما قضينا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا بن منري عن  - ٢٠١٦٢
و كان علي طاعنا على عمر رضي اهللا عنهما يوما من الدهر لطعن عليه يوم ل: األعمش عن سامل بن أيب اجلعد قال 

أتاه أهل جنران وكان علي رضي اهللا عنه كتب الكتاب بني أهل جنران وبني النيب صلى اهللا عليه و سلم فكثروا يف 
ألوه البدل عهد عمر رضي اهللا عنه حىت خافهم على الناس فوقع بينهم االختالف فأتوا عمر رضي اهللا عنه فس

فأبدهلم قال مث ندموا ووضع بينهم شيء فأبوه فاستقالوه فأىب أن يقيلهم فلما ويل علي رضي اهللا عنه أتوه فقالوا يا 



أمري املؤمنني شفاعتك بلسانك وخطك بيمينك فقال علي رضي اهللا عنه وحيكم إن عمر رضي اهللا عنه كان رشيد 
  األمر 

فظ ثنا أبو الفضل حممد بن إبراهيم ثنا أبو داود سليمان بن سالم نيسابوري وأخربنا أبو عبد اهللا احلا - ٢٠١٦٣
كنت قريبا من علي رضي : ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عطاء بن مسلم قال مسعت صاحل املرادي يقول قال عبد خري 

ا بني يديه قال مث اهللا عنه حني جاءه أهل جنران قال قلت إن كان رادا على عمر شيئا فاليوم قال فسلموا واصطفو
أدخل بعضهم يده يف كمه فأخرجه كتابا فوضعه يف يد علي رضي اهللا عنه قالوا يا أمري املؤمنني خطك بيمينك 

وإمالء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليك قال فرأيت عليا رضي اهللا عنه وقد جرت الدموع على خده قال مث 
آلخر كتاب كتبته بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالوا رفع رأسه إليهم فقال يا أهل جنران أن هذا 

فأعطنا ما فيه قال سأخربكم عن ذاك إن الذي أخذ منكم عمر رضي اهللا عنه مل يأخذه لنفسه إمنا أخذه جلماعة من 
رضي اهللا  املسلمني وكان الذي أخذ منكم خريا مما أعطاكم واهللا ال أرد شيئا مما صنعه عمر رضي اهللا عنه إن عمر

  عنه كان رشيد األمر 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب أنبأ احلسن بن حممد الزعفراين  - ٢٠١٦٤
أن العباس بن خرشة الكاليب قال له بنو عمه وبنو : ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أيب حسان 

ال حتبك فإن أحببت أن تعلم ذلك فخريها فقال يا برزة بنت احلر اختاري فقالت وحيك عم امرأته أن امرأتك 
اخترت ولست خبيار قالت ذلك ثالث مرات فقالوا حرمت عليك فقال كذبتم فأتى عليا رضي اهللا عنه فذكر ذلك 

ما استخلف معاوية له فقال لئن قربتها حىت تنكح زوجا غريك ألغيبنك باحلجارة أو قال أرضخك باحلجارة قال فل
رضي اهللا عنه أتاه فقال إن أبا تراب فرق بيين وبني امرأيت بكذا وكذا قال قد أجزنا قضاءه عليك أو قال ما كنا 

  لنرد قضاء قضاه عليك 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبا علي بن عمر احلافظ ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ثنا احلسن بن  - ٢٠١٦٥
كانت أم ولد ألخي شريح بن احلارث ولدت له : مساعيل بن علية عن بن عون عن عيسى بن احلارث قال عرفة ثنا إ

جارية فزوجت فولدت غالما مث توفيت أم الولد قال فاختصم يف مرياثها شريح بن احلارث وبن ابنتها إىل شريح 
بن بنتها فقضى شريح مبرياثها البن  فجعل شريح بن احلارث يقول لشريح إنه ليس له مرياث يف كتاب اهللا إمنا هو

بنتها وقال وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا فركب ميسرة بن يزيد إىل بن الزبري فأخربه الذي كان 
من شريح فكتب بن الزبري إىل شريح أن ميسرة بن يزيد ذكر يل كذا وكذا وأنك قلت عند ذلك وأولو األرحام 

اهللا إمنا كانت تلك اآلية يف شأن العصبة كان الرجل يعاقد الرجل فيقول ترثين وأرثك  بعضهم أوىل ببعض يف كتاب
فلما نزلت ترك ذلك قال فجاء ميسرة بن يزيد بالكتاب إىل شريح فلما قرأه أيب أن يرد قضاءه وقال إمنا أعتقها 

  حيتان بطنها 

ثنا إبراهيم بن معقل ثنا حرملة ثنا بن وهب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن سهل الفقيه  - ٢٠١٦٦
أن أبان بن عثمان حني ويل املدينة يف خالفة عبد امللك بن مروان فأراد أن ينقض ما كان عبد اهللا بن : حدثين مالك 

الزبري قضى فيه فكتب أبان بن عثمان يف ذلك إىل عبد امللك فكتب إليه عبد امللك انا مل ننقم على بن الزبري ما كان 



يقضي به ولكن نقمنا عليه ما كان أراد من اإلمارة فإذا جاءك كتايب هذا فامض ما كان قضى به بن الزبري وال ترده 
   ٢٦فإن نقضنا القضاء عناء معىن 

  باب وعظ القاضي الشهود وختويفهم وتعريفهم عند الريبة مبا يف شهادة الزور

هللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب بن يوسف أخربنا أبو عبد ا - ٢٠١٦٧من كبري اإلمث وعظيم الوزر 
احلافظ ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنبأ يزيد بن هارون أنبأ اجلريري ح وأنبأ أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن علي 

أبو خيثمة اخلسروجردي رمحه اهللا أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ أبو عبد اهللا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف ثنا 
ثنا إمساعيل بن إبراهيم هو بن علية عن اجلريري ح وأنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن 

عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا مسدد ثنا بشر بن املفضل ثنا اجلريري عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه 
أال أخربكم بأكرب الكبائر ثالثا قالوا بلى يا رسول اهللا قال اإلشراك باهللا :  قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

وعقوق الوالدين قال وجلس وكان متكئا أال وقول الزور فما زال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكررها حىت 
و سلم فقال أال  قلنا ليته سكت لفظ حديث بشر ويف رواية بن علية قال كنا جلوسا عند النيب صلى اهللا عليه

  أنبئكم وقال شهادة الزور ثالثا رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد وأخرجاه من حديث بن علية عن اجلريري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا علي بن احلسن الدراجبردي ثنا عبد  - ٢٠١٦٨
أن : هللا بن أيب بكر بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه امللك بن إبراهيم اجلدي ثنا شعبة عن عبيد ا

النيب صلى اهللا عليه و سلم ذكر عنده الكبائر فقال الشرك باهللا وقتل النفس وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو 
  قول الزور 

الفضل املزكي ثنا يوسف وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو الفضل حممد بن إبراهيم بن  - ٢٠١٦٩
بإسناده حنوه إال أنه قال أكرب الكبائر اإلشراك باهللا مث : بن يعقوب القاضي ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة فذكره 

ذكره رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن منري عن عبد امللك اجلدي قال وقال عمرو بن مرزوق وأخرجه 
  مسلم من وجه آخر عن شعبة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة أنبأ حممد  - ٢٠١٧٠
ويعلى ابنا عبيد مجيعا عن سفيان بن حممد العصفري عن أبيه عن حبيب بن النعمان األسدي عن خرمي بن فاتك 

الة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ص: األسدي رضي اهللا عنه قال 
فاجتنبوا الرجس من األوثان واجتنبوا قول الزور { عدلت شهادة الزور بالشرك باهللا ثالث مرات مث تال هذه اآلية 

  حنفاء هللا غري مشركني به 

صم بن علي ثنا أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا حممد بن حيىي املروزي ثنا عا - ٢٠١٧١
حممد بن الفرات التميمي قال مسعت حمارب بن دثار يقول مسعت بن عمر رضي اهللا عنهما يقول قال رسول اهللا 

شاهد الزور ال تزول قدماه حىت توجب له النار وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : صلى اهللا عليه و سلم 
ا وتطرح ما يف بطوهنا وليس عندها طلبة فاتقه حممد بن الفرات الطري يوم القيامة ترفع مناقريها وتضرب بأذناهب



الكويف ضعيف أنبأين أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا علي بن 
   ٢٧هاشم عن أبيه عن حمرر بن صاحل أن عليا رضي اهللا عنه فرق بني الشهود 

  أحوال الشهود ففي الناس بر وفاجر وأمني وخائن وقدباب مسألة القاضي عن 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا  - ٢٠١٧٢} ممن ترضون من الشهداء { قال اهللا تعاىل 
أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا أبو داود احلفري عن سفيان الثوري عن األعمش ح 

بأ أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ وأن
حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عيسى بن يونس عن األعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي اهللا عنه قال 

األمانة نزلت يف جذر قلوب الرجال فنزل القرآن فعلموا سلم حبديثني وقد رأيت أحدمها وأنا أنتظر اآلخر حدثنا أن 
من القرآن وعلموا من السنة مث حدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل نومة فتقبض األمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر 

 الوكت مث ينام الرجل نومة فتقبض األمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر اجملل كجمر دحرجته على رجلك فنفط
فتراه منتربا وليس فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون وال يكاد أحد يؤدي حىت يقال إن يف بين فالن رجال أمينا وحىت 
يقال للرجل ما أجلده وأظرفه وأعقله وليس يف قلبه مثقال حبة خردل من خري قال حذيفة رضي اهللا عنه ولقد أتى 

ن على دينه ولئن كان يهوديا أو نصرانيا لريدن على ساعيه فأما علي زمان وما أبايل أيكم بايعته لئن كان مؤمنا لريد
اليوم فما كنت أبايع إال فالنا وفالنا لفظ حديث أيب صاحل رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن كثري عن سفيان 

  ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم 

حممد بن احلسني بن احلسن القطان أنبأ علي  حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو بكر - ٢٠١٧٣
بن احلسن اهلاليل ثنا حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة عن بيان عن قيس هو بن أيب حازم عن مرداس األسلمي رضي اهللا 

يذهب الصاحلون األول فاألول ويبقى حفالة مثل حفالة الشعري أو التمر : عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  يهم اهللا باال رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن محاد ال يبال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا حماضر ثنا  - ٢٠١٧٤
الذين خري الناس قرين مث : األعمش عن إبراهيم عن عبيدة قال قال عبد اهللا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يلوهنم مث الذين يلوهنم مث جييء قوم تسبق أمياهنم شهادهتم وشهادهتم أمياهنم أخرجه البخاري من وجه آخر عن 
  األعمش 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري ثنا جعفر بن  - ٢٠١٧٥
عبة ثنا أبو مجرة قال مسعت زهدم بن مضرب يقول مسعت عمران بن حممد القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا ش

خريكم قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث : حصني رضي اهللا عنه يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
الثة مث قال الذين يلوهنم قال عمران بن حصني ال أدري أذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد قرنه قرنني أو ث

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن بعدكم قوما خيونون وال يؤمتنون ويشهدون وال يستشهدون وينذرون وال يفون 
   ٢٨ويظهر فيهم السمن رواه البخاري يف الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن شعبة 



  باب اعتماد القاضي على تزكية املزكني وجرحهم

و احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي أخربنا أب - ٢٠١٧٦
مر على النيب صلى : ثنا أبو الربيع ومسدد واللفظ ملسدد قاال ثنا محاد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي اهللا عنه أنه 

ثين عليه شرا فقال وجبت فقيل يا رسول اهللا عليه و سلم جبنازة فأثين عليها خريا فقال وجبت مث مر عليه جبنازة فأ
اهللا قلت هلذه وجبت وهلذه وجبت قال شهادة القوم واملؤمنون شهداء اهللا يف األرض رواه البخاري يف الصحيح عن 

  سليمان بن حرب عن محاد ورواه مسلم عن أيب الربيع 

وسى ثنا خالد بن حيىي ح قال وأخربنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن م - ٢٠١٧٧
علي بن عبد العزيز ثنا داود بن عمرو الضيب قاال ثنا نافع بن عمر اجلمحي ثنا أمية بن صفوان عن أيب بكر بن أيب 

توشكوا أن تعرفوا أهل : زهري الثقفي عن أبيه قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم بالنباة أو قال بالنباوة يقول 
أهل النار أو قال خياركم من شراركم قيل يا رسول اهللا مباذا قال بالثناء احلسن والثناء السىيء أنتم شهداء اجلنة من 

   ٢٩بعضكم على بعض 

  باب عدد املزكني

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا عباس بن الفضل ثنا أبو الوليد ثنا داود بن أيب  - ٢٠١٧٨
مد بن عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق واللفظ هلما قاال أنبأ أبو احلسن أمحد بن الفرات ح وأخربنا حم

حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا موسى بن إمساعيل ثنا داود بن أيب الفرات الكندي ثنا عبد اهللا بن 
هم ميوتون موتا ذريعا فجلست إىل عمر بن أتيت املدينة وقد وقع هبا مرض ف: بريدة عن أيب األسود الديلي قال 

اخلطاب رضي اهللا عنه فمرت عليه جنازة فأثىن على صاحبها خريا فقال عمر رضي اهللا عنه وجبت مث مر بأخرى 
فأثين عليها خريا فقال عمر وجبت مث مر بالثالثة فأثين على صاحبها شرا فقال عمر رضي اهللا عنه وجبت قال أبو 

يا أمري املؤمنني قال قلت كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أميا مسلم شهد له أربعة  األسود فقلت ما وجبت
خبري أدخله اهللا اجلنة قال قلنا وثالثة قال وثالثة قال قلنا واثنان قال واثنان مث مل نسأله عن الواحد رواه البخاري يف 

   ٣٠الصحيح عن موسى بن إمساعيل 

  تت عدالته إال بأن يقفه على ما جيرحه به قالباب ال يقبل اجلرح فيمن ثب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبا أبو بكر أمحد  - ٢٠١٧٩الشافعي رمحه اهللا ألن الناس خيتلفون ويتباينون يف األهواء 
بن إسحاق الفقيه أنبأ أمحد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب أنه قال أخربين حممود بن 

أنه أتى : لربيع األنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم ممن شهد بدرا أخربه ا
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت األمطار سأل 

م وددت يا رسول اهللا إنك تأيت فتصلي يف بييت الوادي الذي بيين وبينهم ومل أستطع أن آيت مسجدهم فأصلي هل
فأختذه مصلى قال فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سأفعل إن شاء اهللا قال عتبان فغدا رسول اهللا صلى اهللا 

عليه و سلم وأبو بكر رضي اهللا عنه حني ارتفع النهار فاستأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأذنت له فلم 



ىت دخل البيت فقال يل أين حتب أن أصلي من بيتك قال فأشرت إىل ناحية من البيت فقام رسول اهللا صلى جيلس ح
اهللا عليه و سلم فكرب فقمنا فصففنا فصلى ركعتني مث سلم قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له قال فثاب يف البيت 

بن الدخشن فقال بعضهم ذلك منافق ال حيب رجال من أهل الدار ذوو عدد واجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك 
اهللا ورسوله قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تقل له ذلك أال تراه وقد قال ال إله إال اهللا يريد بذلك 

وجه اهللا قال اهللا ورسوله أعلم قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إىل املنافقني قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ن اهللا قد حرم على النار من قال ال إله إال اهللا يبتغي بذلك وجه اهللا قال بن شهاب مث سألت احلصني بن حممد إ

األنصاري وهو أحد بين سامل وكان من سراهتم عن حديث حممود بن الربيع فصدقه بذلك رواه البخاري يف 
صلى اهللا عليه و سلم مل يقبل قول  الصحيح عن حيىي بن بكري وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهري فالنيب

  الواقع يف مالك بن الدخشن بأنه منافق حىت تبني له من أين يقول ذلك مث ملا بينه مل يره نفاقا فرد عليه قوله 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنبأ حاجب بن أمحد بن سفيان ثنا عبد الرحيم بن منيب ثنا  - ٢٠١٨٠
كان يقال العدل يف املسلمني من مل يظهر منه ريبة قال الشيخ رمحه : ور عن إبراهيم قال الفضيل بن عياض عن منص

   ٣١اهللا وهذا عندنا فيمن ثبتت عدالته فهو على أصل العدالة ما مل يظهر منه ريبة واهللا أعلم 

  باب ما يقول يف لفظ التعديل

مد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حم - ٢٠١٨١
: سليمان بن حرب ثنا محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة أن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه قال 

أقطعين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أرض كذا وكذا فذهب الزبري إىل آل عمر 
عثمان بن عفان رضي اهللا عنه فقال إن عبد الرمحن زعم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و فاشترى نصيبه منهم مث أتى 

سلم أقطعه أرض كذا وكذا فقال هو جائز الشهادة له وعليه وقد مضى يف حديث السهو يف الصالة عن عمر بن 
  فماذا مسعت  اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال لعبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه فأنت عندنا العدل الرضا

وفيما روى أبو داود يف املراسيل عن احلسن بن علي عن أيب أسامة ويزيد عن الصعق بن حزن عن  - ٢٠١٨٢
إذا سئل الرجل عن أخيه فهو باخليار إن شاء سكت وإن شاء : احلسن قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره قال وقال قال فصدق أخربناه أبو بكر السليماين أنبأ أبو احلسني 
   ٣٢أحدمها عن الرجل 

  باب من يرجع إليه يف السؤال جيب أن تكون معرفته باطنة متقادمة

استدالال مبا أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن  - ٢٠١٨٣
د الرزاق أنبأ معمر عن منصور عن أيب وائل عن بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رجل منصور الرمادي ثنا عب

يا رسول اهللا كيف أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا : للنيب صلى اهللا عليه و سلم 
  مسعت جريانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت وإذا مسعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت 



أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو  - ٢٠١٨٤
أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم رجل فقال يا : معاوية عن األعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم اخلزاعي قال 
أت أين قد أسأت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و رسول اهللا كيف يل أن أعلم إذا أحسنت أين قد أحسنت وإذا أس

  سلم إذا قال لك جريانك قد أحسنت فقد أحسنت وإذا قال لك جريانك قد أسأت فقد أسأت 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا أبو عاصم عن أيب عباد  - ٢٠١٨٥
كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمر : عمر رضي اهللا عنهما قال  حدثين بن أيب جنيح عن جماهد عن بن

رجل برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسأله فقال كيف أنت يا عبد اهللا أتعرفه قلت نعم قال ما امسه قلت ال أدري 
  قال فأين منزله قال قلت ال أدري قال فليس هذه مبعرفة كذا قال 

مر رجل على :  املراسيل عن سليمان بن حرب عن بن عيينة عن بن أيب جنيح قال ورواه أبو داود يف - ٢٠١٨٦
النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال من يعرفه فقال رجل أنا أعرفه بوجهه وال أعرفه بامسه قال ليست تلك مبعرفة 

فذكره مرسال وهو  أخربناه أبو بكر حممد بن حممد ثنا أبو احلسني الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود
  الصحيح 

أخربنا الشريف أبو الفتح العمري أنبأ عبد الرمحن بن أيب شريح اهلروي أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا  - ٢٠١٨٧
شهد : داود بن رشيد ثنا الفضل بن زياد ثنا شيبان عن األعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن احلر قال 

بشهادة فقال له لست أعرفك وال يضرك أن ال أعرفك ائت مبن يعرفك رجل عند عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
فقال رجل من القوم أنا أعرفه قال بأي شيء تعرفه قال بالعدالة والفضل فقال فهو جارك األدىن الذي تعرفه ليله 

ال فرفيقك وهناره ومدخله وخمرجه قال ال قال فمعاملك بالدينار والدرهم اللذين هبما يستدل على الورع قال ال ق
   ٣٣يف السفر الذي يستدل به على مكارم األخالق قال ال قال لست تعرفه مث قال للرجل ائت مبن يعرفك 

  باب اختاذ الكتاب

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو علي الرفاء ثنا علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا حيىي بن  - ٢٠١٨٨
يف قوله تعاىل يوم نطوي السماء : أيب اجلوزاء عن بن عباس رضي اهللا عنهما  عمرو بن مالك النكري عن أبيه عن

  قال كان للنيب صلى اهللا عليه و سلم كاتب يدعي السجل } كطي السجل للكتب 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر أنبأ أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا نوح بن قيس عن  - ٢٠١٨٩
السجل كاتب كان للنيب : عمرو بن مالك عن أيب اجلوزاء عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال يزيد بن كعب عن 

  صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا الفضل بن حممد البيهقي ثنا عبد اهللا بن صاحل  - ٢٠١٩٠
د بن أيب عون عن القاسم بن حممد عن عبد اهللا بن عمر رضي ثنا عبد العزيز بن أيب سلمة املاجشون عن عبد الواح



أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم كتاب رجل فقال لعبد اهللا بن األرقم أجب عين فكتب جوابه مث : اهللا عنهما قال 
  قرأه عليه فقال أصبت وأحسنت اللهم وفقه فلما ويل عمر رضي اهللا عنه كان يشاوره 

عبد اهللا بن حيىي بن عبد اهللا السكري ببغداد أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي ثنا  أخربنا أبو حممد - ٢٠١٩١
من كان كاتب : جعفر بن حممد بن األزهر ثنا املفضل بن غسان الغاليب ثنا يعلى ثنا األعمش قال قلت لشقيق 

ر رضي اهللا عنه بالقادسية ويف أسفله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عبد اهللا بن أرقم وقد أتانا كتاب أيب بك
  وكتب عبد اهللا بن أرقم 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن الفضل حدثين حممد بن محيد ثنا سلمة  - ٢٠١٩٢
يه و سلم أن النيب صلى اهللا عل: عن بن إسحاق عن حممد بن جعفر بن الزبري عن عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنه 

استكتب عبد اهللا بن أرقم فكان يكتب عبد اهللا بن أرقم وكان جييب عنه امللوك فبلغ من أمانته أنه كان يأمره أن 
يكتب إىل بعض امللوك فيكتب مث يأمره أن يكتب وخيتم وال يقرأه ألمانته عنده مث استكتب أيضا زيد بن ثابت فكان 

ذا غاب عبد اهللا بن أرقم وزيد بن ثابت واحتاج أن يكتب إىل بعض يكتب الوحي ويكتب إىل امللوك أيضا وكان إ
أمراء األجناد وامللوك أو يكتب إلنسان كتابا يقطعه أمر جعفرا أن يكتب وقد كتب له عمر وعثمان وكان زيد 

   ٣٤واملغرية ومعاوية وخالد بن سعيد بن العاص وغريهم ممن قد مسي من العرب 

  اس حىت جيمع أن يكون عدال عاقال فقيها بعيداباب ال يتخذ كاتبا ألمور الن

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا بشر بن موسى ثنا احلسن  - ٢٠١٩٣من الطمع 
يعين األشيب عن إبراهيم بن سعد الزهري عن بن شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه قال 

إنك رجل شاب عاقل ال نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول اهللا صلى اهللا عليه و : اهللا عنه قال أبو بكر رضي 
   ٣٥سلم فتتبع القرآن فامجعه أخرجه البخاري يف الصحيح عن أيب ثابت وغريه عن إبراهيم 

  باب ال ينبغي للقاضي وال للوايل أن يتخذ كاتبا ذميا وال يضع الذمي يف

ا يف كتاب السري عن عروة عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلملن أستعني موضع يتفضل فيه مسلما روين
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حممد بن  - ٢٠١٩٤مبشرك واللفظ عام 

ي الروذباري أنبأ حممد عمرو احلرشي ثنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس ثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد ح وأخربنا أبو عل
بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن يونس ثنا بن أيب الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت قال قال زيد بن ثابت 

أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتعلمت له كتاب يهود وقال أين واهللا ما آمن يهود على كتايب فتعلمته فلم : 
أبو داود إال نصف شهر حىت حذقته قال أيب فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب مير يب نصف شهر وقال 

  إليه 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين ثنا حممد بن  - ٢٠١٩٥
قال كان أنس بن مالك رضي احلسني بن أيب احلنني ثنا مسدد ثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن األزهر بن راشد 



اهللا عنه حيدث أصحابه فإذا حدثهم حبديث ال يدرون ما هو أتوا احلسن ففسر هلم فحدثهم ذات يوم قال قال رسول 
ال تستضيئوا بنار املشركني وال تنقشوا يف خواتيمكم عربيا فأتوا احلسن فقالوا إن أنسا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
دري ما هو قال وما حدثكم فذكروه قال نعم أما قوله ال تنقشوا يف خواتيمكم عربيا فإنه حدثنا اليوم حبديث ال ن

يقول ال تنقشوا يف خواتيمكم حممدا وأما قوله ال تستضيئوا بنار املشركني فإنه يقول ال تستشريوا املشركني يف شيء 
تخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم يا أيها الذين آمنوا ال ت{ من أموركم وتصديق ذلك يف كتاب اهللا عز و جل 

  } خباال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو سعيد إمساعيل بن أمحد اجلرجاين إمالء أنبأ احلسن بن حممد أبو علي  - ٢٠١٩٦
أن أبا موسى رضي اهللا عنه : الوشاء ثنا علي بن اجلعد أنبأ شعبة عن مساك بن حرب قال مسعت عياض األشعري 

بن اخلطاب رضي اهللا عنه ومعه كاتب نصراين فأعجب عمر رضي اهللا عنه ما رأى من حفظه فقال قل  وفد إىل عمر
لكاتبك يقرأ لنا كتابا قال إنه نصراين ال يدخل املسجد فانتهره عمر رضي اهللا عنه وهم به وقال ال تكرموهم إذ 

ز و جل وأخربنا أبو القاسم زيد بن أيب هاشم أهاهنم اهللا وال تدنوهم إذ أقصاهم اهللا وال تأمتنوهم إذ خوهنم اهللا ع
العلوي وأبو القاسم عبد الواحد بن حممد بن النجار املقرئ بالكوفة قاال أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا أمحد بن حازم ثنا 

عمرو بن محاد عن أسباط عن مساك عن عياض األشعري عن أيب موسى رضي اهللا عنه أن عمر رضي اهللا عنه أمره 
إليه ما أخذ وما أعطى يف أدمي واحد وكان أليب موسى كاتب نصراين يرفع إليه ذلك فعجب عمر رضي اهللا  أن يرفع

عنه وقال إن هذا حلافظ وقال إن لنا كتابا يف املسجد وكان جاء من الشام فادعه فليقرأ قال أبو موسى إنه ال 
نصراين قال فانتهرين وضرب فخذي وقال  يستطيع أن يدخل املسجد فقال عمر رضي اهللا عنه أجنب هو قال ال بل

اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهلم منكم فإنه } يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا { أخرجه وقرأ 
منهم إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني قال أبو موسى واهللا ما توليته إمنا كان يكتب قال أما وجدت يف أهل اإلسالم 

   ٣٦لك ال تدهنم إذ أقصاهم اهللا وال تأمنهم إذ خاهنم اهللا وال تعزهم بعد إذ أذهلم اهللا فأخرجه  من يكتب

  باب كتاب القاضي إىل القاضي والقاضي إىل األمري واألمري إىل القاضي

كري ثنا أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو إمساعيل بن جنيد ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن ب - ٢٠١٩٧
: مالك حدثين أبو ليلى بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن سهل عن سهل بن أيب حثمة أنه أخربه رجال من كرباء قومه 

فذكر حديث القسامة وفيه قال فكتب إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك فكتبوا أنه واهللا ما قتلناه 
ا عن عبد اهللا بن عكيم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح كما مضى وروين

كتب إىل أرض جهينة وروينا يف حديث عمرو بن حزم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كتب إىل أهل اليمن بكتاب 
  فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن 

ي أنبأ عبد اهللا بن عمر بن أمحد بن شوذب الواسطي ثنا شعيب بن أيوب ثنا وأخربنا أبو علي الروذبار - ٢٠١٩٨
حممد بن عبد اهللا األنصاري حدثين أيب عبد اهللا بن املثىن حدثين مثامة بن عبد اهللا بن أنس أن أنسا رضي اهللا عنه 

ن الرحيم هذه فرائض أن أبا بكر رضي اهللا عنه كتب هذا الكتاب ملا وجهه إىل البحرين بسم اهللا الرمح: حدثه 
الصدقة اليت فرضها اهللا على املسلمني اليت أمر اهللا هبا رسوله صلى اهللا عليه و سلم فمن سئلها من املسلمني على 

  وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فال يعط وذكر احلديث رواه البخاري يف الصحيح عن األنصاري 



بن أمحد اجلرجاين أنبأ أبو يعلى املوصلي ثنا أبو خيثمة ثنا جرير أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا إمساعيل  - ٢٠١٩٩
أن عتبة بن فرقد بعث إىل عمر رضي اهللا عنه معه ومع غالم لعتبة من أذربيجان : عن عاصم األحول عن أيب عثمان 

ل عمر خببيص جيد صنعه يف الساليل عليها اللبود فلما انتهى إىل عمر رضي اهللا عنه كشف عمر عن اخلبيص فقا
رضي اهللا عنه أيشبع املسلمون يف رحاهلم من هذا فقال الرسول اللهم ال فقال عمر رضي اهللا عنه ال أريد وكتب إىل 

عتبة أما بعد فإنه ليس من كدك وال من كد أبيك وال من كد أمك فأشبع من قبلك من املسلمني يف رحاهلم مما 
ا وألقوا السراويالت واخلفاف وارموا األغراض وألقوا الركب تشبع منه يف رحلك مث قال ائتزروا وارتدوا وانتعلو

وانزوا نزوا وعليكم باملعدية والعربية وذروا التنعم وزي العجم وإياكم ولبس احلرير فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
مة و سلم هنانا عن لبس احلرير إال هكذا ووضع إصبعيه السبابة والوسطى رواه مسلم يف الصحيح عن أيب خيث

   ٣٧وأخرجه البخاري خمتصرا كما مضى 

  باب ختم الكتاب

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري ثنا جعفر  - ٢٠٢٠٠
اهللا ملا أراد رسول : بن حممد القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال 

صلى اهللا عليه و سلم أن يكتب إىل الروم قيل له إهنم لن يقرءوا كتابك إذا مل يكن خمتوما فاختذ خامتا من فضة 
ونقشه حممد رسول اهللا قال أنس فكأمنا انظر إىل بياضه يف يده رواه البخاري يف الصحيح عن آدم وأخرجاه من 

  حديث غندر عن شعبة 

شران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر أخربنا أبو احلسني بن ب - ٢٠٢٠١
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صنع خامتا من ورق فنقش فيه حممد : عن ثابت عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال ال تنقشوا عليه 

افظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا مسدد ثنا محاد بن أخربنا أبو عبد اهللا احل - ٢٠٢٠٢
زيد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن عبد السالم ثنا حيىي بن حيىي أنبأ محاد بن 

 عليه و سلم أختذ خامتا من فضة أن رسول اهللا صلى اهللا: زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي اهللا عنه 
ونقش فيه حممد رسول اهللا وقال أين اختذت خامتا من فضة ونقشت فيه حممد رسول اهللا فال ينقش أحد على نقشه 

   ٣٨رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

  وقدباب االحتياط يف قراءة الكتاب واإلشهاد عليه وختمه لئال يزور عليه 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ أبو  - ٢٠٢٠٣قال مطرف بن عبد اهللا احترسوا من الناس بسوء الظن 
سهل بن زياد القطان ثنا إسحاق بن احلسن احلريب ثنا عفان ثنا مهدي بن ميمون ثنا غيالن بن جرير قال قال 

رمحه اهللا وروي ذلك عن أنس بن مالك مرفوعا  احترسوا من الناس بسوء الظن قال الشيخ: مطرف بن عبد اهللا 
  واحلذر من أمثاله سنة متبعة 



أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن حيىي بن فارس ثنا نوح بن يزيد  - ٢٠٢٠٤
مرو بن الفغواء بن سيار املؤدب ثنا إبراهيم بن سعد حدثنيه بن إسحاق عن عيسى بن معمر عن عبد اهللا بن ع

دعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد أراد أن يبعثين مبال إىل أيب سفيان يقسمه يف : اخلزاعي عن أبيه قال 
قريش مبكة بعد الفتح فقال التمس صاحبا قال فجاءين عمرو بن أمية الضمري فقال بلغين إنك تريد اخلروج 

قال فجئت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت قد وجدت  وتلتمس صاحبا قال قلت أجل قال فأنا لك صاحب
صاحبا قال فقال يل من فقلت عمرو بن أمية الضمري قال إذا هبطت بالد قومه فاحذره فإنه قد قال القائل أخوك 
ما البكري فال تأمنه قال فخرجنا حىت إذا كنا باألبواء قال أين أريد حاجة إىل قومي بودان فتلبث يل قلت راشدا فل

ويل ذكرت قول النيب صلى اهللا عليه و سلم فشددت على بعريي حىت خرجت أوضعه حىت إذا كنت باألصفار إذا 
هو يعارضين يف رهط قال وأوضعت فسبقته فلما رءاين أن قد فته انصرفوا وجاءين فقال كانت يل إىل قومي حاجة 

  يان قال قلت أجل ومضينا حىت إذا قدمنا مكة فدفعت املال إىل أيب سف

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين جعفر بن حممد بن احلارث ثنا أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب ثنا  - ٢٠٢٠٥
قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه 

  بخاري ومسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني رواه ال: و سلم قال 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن منصور  - ٢٠٢٠٦
أنه كان يكره شهادة الرجل على الوصية يف صحيفة خمتومة حىت يعلم ما فيها : ثنا خالد عن يونس عن احلسن 

أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب أن أبا قالبة  وأخربنا أبو احلسني
  كان يكره أن يشهد على الصحيفة املختومة قال لعل فيها جورا 

يف : وأخربنا أبو احلسني أنبأ عبد اهللا ثنا يعقوب ثنا سعيد ثنا جرير عن مغرية عن محاد عن إبراهيم  - ٢٠٢٠٧
م على وصيته وقال اشهدوا على ما فيها قال ال جيوز حىت يقرأها أو تقرأ عليه فيقر مبا فيها قال وحدثنا الرجل خيت

يعقوب حدثين عبد العزيز بن عمران ثنا حممد بن يوسف قال سئل سفيان عن رجل كتب وصيته فختم عليها وقال 
   ٣٩جييزوهنا له  اشهدوا مبا فيها قال كان بن أيب ليلى يبطلها قال سفيان والقضاة ال

  باب الرجل يبدأ بنفسه يف الكتاب

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا هشيم عن منصور عن  - ٢٠٢٠٨
بن سريين قال أمحد قال مرة عن بعض ولد العالء أن العالء بن احلضرمي رضي اهللا عنه كان عامل النيب صلى اهللا 

  و سلم على البحرين وكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه عليه 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا سريج بن  - ٢٠٢٠٩
كتب إيل رسول اهللا صلى : النعمان ثنا محاد بن سلمة عن هشام بن حسان عن بن سريين أن العالء بن احلضرمي 

  لم بسم اهللا الرمحن الرحيم من العالء بن احلضرمي إىل حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اهللا عليه و س



أن أبا عبيدة : وأخربنا أبو احلسني أنبأ أبو عمرو ثنا حنبل ثنا علي يعين بن اجلعد ثنا أبو هالل ثنا قتادة  - ٢٠٢١٠
  نه فبدءا بأنفسهما بن اجلراح وخالد بن الوليد كتبا إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا ع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو احلسن علي بن أمحد بن إبراهيم اخلسروجردي قاال أنبأ أبو حامد أمحد  - ٢٠٢١١
بن حممد بن احلسني البيهقي ثنا داود بن احلسني ثنا قتيبة ثنا عبد الكرمي بن حممد عن قيس عن أيب هاشم عن زاذان 

مل يكن أحد أعظم حرمة من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان أصحاب رسول  :عن سلمان رضي اهللا عنه قال 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كتبوا إليه يكتبون من فالن إىل حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أبو سلمة  أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا أمحد بن حممد بن عيسى ثنا - ٢٠٢١٢
املنقري ثنا أبو عوانة عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة أنه مسعه يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

إن رجال من بين إسرائيل كان يسلف الناس إذا أتاه بوكيل فذكر احلديث قال فيه وينطلق الذي عليه املال : سلم 
وفها وكتب إليه بصحيفة من فالن إىل فالن أين قد دفعت مالك إىل ينجر خشبة حني حل األجل فجعل املال يف ج

   ٤٠وكيلي الذي توكل يل وذكر احلديث 

  باب من بدأ باملكتوب إليه وكيف يكتب

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل حدثين أيب ثنا  - ٢٠٢١٣
كتب مرة إىل معاوية فأراد أن يبدأ بنفسه فلم : عون عن نافع أن بن عمر رضي اهللا عنه يزيد يعين بن هارون أنبأ بن 

  يزالوا به حىت كتب إىل معاوية من عبد اهللا بن عمر 

وأخربنا بن بشران أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا سريج بن النعمان ثنا محاد عن  - ٢٠٢١٤
ب إىل عامل يف رجل يشفع له بسم اهللا الرمحن الرحيم إىل فالن بن فالن من بكر بن أن بكر بن عبد اهللا كت: محيد 

  عبد اهللا فقلت له أتبدأ بامسه قال وما علي أن يقضي اهللا حاجة أخي املسلم وأبدأ بامسه 

ل أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا أيب إسحاق بن حنب - ٢٠٢١٥
ثنا يزيد بن هارون ح وأخربنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر ببغداد أنبأ احلسني بن حيىي بن عياش ثنا أبو 

قال ذكروا عند بن عمر رضي اهللا عنه أن رجال : األشعث ثنا سليم بن أخضر أنبأ بن عون عن حممد بن سريين 
  هللا له كتب بسم اهللا الرمحن الرحيم لفالن فقال بن عمر مه أمساء ا

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل ثنا سريج ثنا محاد بن سلمة قال قال  - ٢٠٢١٦
   ٤١يكتب بسم اهللا الرمحن الرحيم إىل فالن بن فالن وال يكتب لفالن بن فالن : محيد وكان بكر بن عبد اهللا يقول 

  باب كيف يكتب إىل أهل الكتاب

نا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد أخرب - ٢٠٢١٧
أن رسول اهللا صلى : الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن بن عباس رضي اهللا عنهما 



قال عبد الرزاق ومل جياوز به بن عباس يف اهللا عليه و سلم كتب إىل هرقل عظيم الروم سالم على من أتبع اهلدى 
  هذا املوضع 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين إمساعيل بن حممد بن الفضل بن حممد الشعراين ثنا جدي ثنا إبراهيم  - ٢٠٢١٨
بن بن محزة ثنا إبراهيم بن سعد عن صاحل بن كيسان عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن عبد اهللا 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتب إىل قيصر يدعوه إىل اإلسالم وبعث : عباس رضي اهللا عنهما أنه أخربه 
بكتابه إليه مع دحية الكليب وذكر احلديث قال فيه قال بن عباس فأخربين أبو سفيان فذكر احلديث فيه يف إرسال 

دعا بكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأمر به فقرئ هرقل إليه ودخوله عليه وسؤاله عنه قال أبو سفيان مث 
فإذا فيه بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد عبد اهللا ورسوله إىل هرقل عظيم الروم سالم على من أتبع اهلدى أما بعد 

   ٤٢رواه البخاري يف الصحيح عن إبراهيم بن محزة وأخرجه مسلم كما مضى 

  حكوم له مبسئلته كتاباباب القاضي حيكم بشيء فيكتب للم

أخربنا أبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي بالكوفة أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا حممد بن احلسني بن أيب  - ٢٠٢١٩
احلنني ثنا أبو غسان ثنا زهري ح وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين إبراهيم بن شريك ثنا أمحد 

دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ن حيىي بن سعيد قال مسعت أنسا رضي اهللا عنه يقول بن يونس ثنا زهري ع
األنصار ليكتب هلم بالبحرين فقالوا ال واهللا حىت تكتب إلخواننا من قريش مبثلها فقال ذاك هلم ما شاء اهللا كل ذاك 

  ري يف الصحيح عن أمحد بن يونس يقولون له فقال إنكم سترون بعدي أثرة فاصربوا حىت تلقوين رواه البخا

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل أنبأ علي بن عبد العزيز أن أبا عمر احلوضي  - ٢٠٢٢٠
إن : حدثهم قال ثنا محاد بن زيد قال ثنا حيىي بن سعيد قال قدم علينا أنس بن مالك رضي اهللا عنه املدينة فحدثنا 

ليه و سلم أقطع األنصار البحرين وأراد أن يكتب هلم هبا كتابا فقالوا ال حىت تعطي إخواننا رسول اهللا صلى اهللا ع
   ٤٣من قريش مثلها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنكم سترون بعدي أثرة فاصربوا حىت تلقوين 

  باب القاضي حيكم بشيء فيشهد على نفسه مبا حكم به

شران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا علي بن إبراهيم ثنا احلارث بن منصور ثنا أخربنا أبو احلسني بن ب - ٢٠٢٢١
يف قصة الرجل الذي قتل امرأته بالوقيعة يف رسول اهللا صلى : إسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة عن بن عباس 

ا يف بطنها فقال اهللا عليه و سلم قال فلما كان البارحة ذكرتك فوقعت فيك فلم أصرب أن قمت إىل املعول فوضعته
   ٤٤النيب صلى اهللا عليه و سلم اشهدوا أن دمها هدر 

  باب القسمة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو علي احلسني بن علي احلافظ أنبأ أبو خليفة ثنا مسدد ثنا أبو  - ٢٠٢٢٢
: رضي اهللا عنه قال عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج 

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بذي احلليفة فأصاب الناس جوع فأصبنا إبال وغنما وكان رسول اهللا صلى 



اهللا عليه و سلم يف أخريات الناس فعجلوا فذحبوا ونصبوا القدور فدفع إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمر 
را من الغنم ببعري وذكر احلديث رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن بالقدور فأكفئت مث قسم فعدل عش

  إمساعيل وغريه عن أيب عوانة وأخرجاه من أوجه أخر عن سعيد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب بن يوسف حدثين أيب ثنا أبو كريب  - ٢٠٢٢٣
ين يزيد بن عبد اهللا بن أيب بردة بن أيب موسى عن جده أيب بردة عن أيب وحممود بن غيالن قاال ثنا أبو أسامة حدث

إن األشعريني إذا أرملوا يف الغزو وقل طعام عياهلم : موسى رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
مين وأنا منهم رواه باملدينة مجعوا ما كان عندهم يف ثوب واحد مث اقتسموه بينهم يف إناء واحد بالسوية فهم 

  البخاري ومسلم يف الصحيح عن أيب كريب 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حسني بن علي ثنا حممد بن فضيل عن  - ٢٠٢٢٤
أن رسول : حيىي بن سعيد عن بشري بن يسار موىل األنصار عن رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

 صلى اهللا عليه و سلم ملا ظهر على خيرب قسمها على ستة وثالثني سهما مجع كل سهم مائة سهم فكان لرسول اهللا
اهللا صلى اهللا عليه و سلم وللمسلمني النصف من ذلك وعزل النصف الباقي ملن نزل به من الوفود واألمور ونوائب 

  الناس 

اس األصم ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي بن آدم ثنا وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العب - ٢٠٢٢٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قسم خيرب على ستة : محاد بن سلمة عن حيىي بن سعيد عن بشري بن يسار 

ر وثالثني سهما لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثانية عشر سهما ملا ينوبه من احلقوق وأمر الناس وقسم مثانية عش
  سهما جتمع مثانية عشر رجال يضرب كل رجل مبائة رجل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ٢٠٢٢٦
أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق حدثين عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم عن عبد اهللا بن مكنف 

ملا أخرج عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يهود خيرب ركب يف املهاجرين واألنصار وخرج معه : خي بين حارثة قال 
جببار بن صخر بن خنساء أحد بين سلمة وكان خارص أهل املدينة وحاسبهم ويزيد بن ثابت فهما قسما خيرب بني 

  أهلها على أصل مجاعة السهمان اليت كانت عليها 

أ

أبو حممد عبد اهللا بن يوسف ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا  حدثنا - ٢٠٢٢٧
حيىي بن إسحاق السيلحيين أنبأ عبد اهللا بن هليعة عن عبيد اهللا بن أيب جعفر عن عمرو بن األسود عن أيب أيوب 

ني يقضي ويد اهللا مع القاسم حني يقسم يد اهللا مع القاضي ح: األنصاري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
٤٥   

  باب ما جاء يف أجر القسام قال الشافعي رمحه اهللا ينبغي أن يعطي أجر



القسام من بيت املال ألن القسام حكام قال الشيخ الفقيه رمحه اهللا قد روينا يف سهم املصاحل سهم النيب صلى اهللا 
وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبا  - ٢٠٢٢٨عليه و سلم أنه كان لنوائبه ونوائب الناس 

الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا حكاية عن أيب بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن موسى بن طريف 
دخل علي رضي اهللا عنه بيت املال فاضرط به وقال ال أمسي وفيك درهم فأمر رجال من بين أسد : األسدي قال 

إىل الليل فقال الناس لو عوضته فقال إن شاء ولكنه سحت قال الشافعي رمحه اهللا ال حيل ألحد أن يعطي  فقسمه
السحت كما ال حيل ألحد أن يأخذه وال نرى عليا رضي اهللا عنه يعطي شيئا يراه سحتا إن شاء اهللا قال الشيخ رمحه 

  عن علي رضي اهللا عنه كما  اهللا إسناده ضعيف موسى بن طريف ال حيتج به وقيل عنه عن أبيه

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن  - ٢٠٢٢٩
أن عليا رضي اهللا عنه قسم شيئا فدعا رجال حيسب فقيل لو : عبد العزيز بن رفيع عن موسى بن طريف عن أبيه 

   ٤٦ت أعطيته شيئا قال إن شاء وهو سح

  باب ما ال حيتمل القسمة

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد  - ٢٠٢٣٠
بن أيب بكر ثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة بن أيب عياش حدثين إسحاق بن حيىي بن الوليد بن عبادة بن 

إن من قضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قضى أن ال : ي اهللا عنه قال الصامت عن عبادة بن الصامت رض
  ضرر وال ضرار 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن جنيد ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن عمرو بن  - ٢٠٢٣١
رر وال ضرار هذا مرسل وقد رويناه يف كتاب ال ض: حيىي املازين عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  الصلح موصوال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس الدوري ثنا األحوص بن جواب  - ٢٠٢٣٢
ة أبو اجلواب ثنا زهري بن معاوية اجلعفي عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان عن موالة له مسعت أبا صرم

من ضار أضر اهللا به ومن شاق شق اهللا عليه قال الشافعي رمحه اهللا : حيدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  يف القدمي وقد روى بن جريج عن صديق بن موسى 

فذكر احلديث الذي أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز  - ٢٠٢٣٣
مد بن أمحد الرياحي ثنا روح ثنا بن جريج أخربين صديق بن موسى عن حممد بن أيب بكر يعين بن حزم عن أنبأ حم

  ال تعضيه على أهل املرياث إال ما محل القسم يقول ال يبعض على الوارث : أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

قال أبو عبيد يف : ارزي ثنا علي بن عبد العزيز قال وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي ثنا أبو احلسن الك - ٢٠٢٣٤
حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تعضيه يف مرياث إال ما محل القسم قال أبو عبيد حدثنيه حجاج عن بن جريج 
عن صديق بن موسى عن حممد بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه رفعه قال أبو عبيد قوله ال تعضيه يف 



ث يعين أن ميوت امليت ويدع شيئا إن قسم بني ورثته إذا أراد بعضهم القسمة كان يف ذلك ضرر عليهم أو مريا
على بعضهم يقول فال يقسم والتعضية التفريق وهو مأخوذ من اإلعضاء يقال عضيت اللحم إذا فرقته قال 

وهو قول من لقينا من فقهائنا قال الزعفراين قال الشافعي يف القدمي وال يكون مثل هذا احلديث حجة ألنه ضعيف 
  الشيخ رمحه اهللا وإمنا ضعفه النقطاعه وهو قول الكافة 

وأخربنا أبو بكر حممد بن حممد أنبأ أبو احلسني الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود ثنا حممد بن  - ٢٠٢٣٥
هنى رسول اهللا : معاوية قال  عوف ثنا يعقوب بن كعب ثنا عيسى عن ثور عن سليمان بن موسى عن نصري موىل

صلى اهللا عليه و سلم عن قسمة الضرار قال الشيخ أمحد رمحه اهللا وهذا مرسل مجاع أبواب ما على القاضي يف 
   ٤٧اخلصوم والشهود 

  باب إنصاف القاضي يف احلكم وما جيب عليه من العدل فيه ملا يف الظلم من

كر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو أخربنا أبو ب - ٢٠٢٣٦عظيم الوزر وكبري اإلمث 
داود ثنا عبد العزيز بن أيب سلمة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق ثنا احلسن بن علي بن زياد 

قال قال رسول اهللا  ثنا أمحد بن يونس ثنا عبد العزيز بن أيب سلمة عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر رضي اهللا عنهما
الظلم ظلمات يوم القيامة رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد بن يونس وأخرجه من وجه : صلى اهللا عليه و سلم 
  آخر عن عبد العزيز 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق إمالء أنبأ أبو املثىن وحممد بن عيسى بن السكن قاال  - ٢٠٢٣٧
نا داود بن قيس عن عبيد اهللا بن مقسم عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه ثنا القعنيب ث
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم محلهم على : و سلم قال 

  عنيب أن سفكوا دماءهم واستحلوا حمارمهم رواه مسلم يف الصحيح عن الق

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسني أمحد بن عثمان املقرئ ببغداد ثنا أبو قالبة ثنا عمرو بن  - ٢٠٢٣٨
إن اهللا : عاصم ثنا عمران القطان عن الشيباين عن عبد اهللا بن أيب أوىف قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   منه وألزمه الشيطان مع القاضي ما مل جير فإذا جار برئ اهللا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد  - ٢٠٢٣٩
ح قال وحدثنا علي بن محشاذ أنبأ عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب قاال ثنا حيىي بن سعيد ثنا بن عجالن عن 

أين أحرج عليكم حق : يرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سعيد املقربي عن أيب هر
الضعيفني اليتيم واملرأة وروى عبد اهللا بن عبد العزيز العمري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال أنه ملا استعمل 

  القوي  عليا رضي اهللا عنه على اليمن قال له قدم الوضيع قبل الشريف وقدم الضعيف قبل

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن املصري ثنا بن أيب مرمي ثنا نعيم بن محاد ثنا عبد اهللا  - ٢٠٢٤٠
بن إدريس ثنا شعبة ومسعر عن سعد بن إبراهيم عن احلكم بن ميناء عن املسور بن خمرمة قال مسعت عمر رضي اهللا 



يا معشر املسلمني أين ال أخاف الناس عليكم إمنا : ه وهو يقول عنه وإن إحدى إصبعي لفي جرحه هذه أو هذ
أخافكم على الناس أين قد تركت فيكم اثنتني لن تربحوا خبري ما لزمتمومها العدل يف احلكم والعدل يف القسم وإين 

  قد تركتكم على مثل خمرفة النعم إال أن يعوج قوم فيعوج هبم 

ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا سعيد بن عثمان التنوخي ثنا معاوية بن  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ - ٢٠٢٤١
كان أبو عبيدة بن حذيفة قاضيا فدخل عليه : حفص ثنا حيىي بن املهلب أبو كدينة عن بن عون عن بن سريين قال 

قال سبحان رجل من األشراف وهو يستوقد فسأله حاجة قال له بن حذيفة أسألك أن تدخل أصبعك يف هذه النار 
   ٤٨اهللا قال أفبخلت علي بأصبع من أصابعك يف هذه النار وسألتين جسمي أو قال كله يف نار جهنم 

  باب إنصاف اخلصمني يف املدخل عليه واالستماع منهما واإلنصات لكل واحد

اعيل بن أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمس - ٢٠٢٤٢منهما حىت تنفد حجته وحسن اإلقبال عليهما 
حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن سامل عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال 

الناس كاإلبل املائة ال جيد الرجل فيها راحلة رواه مسلم يف الصحيح عن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
رجه البخاري من وجه آخر عن الزهري وهذا احلديث قد يتأول حممد بن رافع وعبد بن محيد عن عبد الرزاق وأخ

على أن الناس يف أحكام الدين سواء ال فضل فيها لشريف على مشروف وال لرفيع منهم على وضيع كاإلبل املائة 
  ال تكون فيها راحلة وهي الذلول اليت ترحل وتركب وجاءت فاعلة مبعىن مفعولة 

ي أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن منيع ثنا عبد اهللا بن املبارك ثنا أخربنا أبو علي الروذبار - ٢٠٢٤٣
قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن اخلصمني يقعدان بني يدي : مصعب بن ثابت عن عبد اهللا بن الزبري قال 

  احلاكم 

ثنا حممد بن العباس املؤدب ثنا عبد  أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار - ٢٠٢٤٤
اهللا بن صاحل املقرئ ثنا زهري بن معاوية أبو خيثمة عن عباد بن كثري حدثين أبو عبد اهللا عن عطاء بن يسار عن أم 

من ابتلي بالقضاء بني املسلمني : سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
م يف حلظة وإشارته ومقعده رواه زيد بن أيب الزرقاء عن عباد عن أيب عبد اهللا العنزي بإسناده وقال يف فليعدل بينه

  إشارته وحلظه وكالمه 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو عبيد القاسم بن إمساعيل احملاملي ثنا  - ٢٠٢٤٥
بكري ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا زهري عن عباد بن كثري عن أيب عبد اهللا عن عطاء بن  عبد اهللا بن حممد بن حيىي بن أيب

من ابتلي بالقضاء بني الناس فليعدل : يسار عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  بينهم يف حلظه وإشارته ومقعده 

من ابتلي بالقضاء بني الناس فال يرفعن : صلى اهللا عليه و سلم وبه عن أم سلمة قالت قال رسول اهللا  - ٢٠٢٤٦
  صوته على أحد اخلصمني ما ال يرفع على اآلخر هذا إسناد فيه ضعيف 



واالعتماد على ما حدثنا أبو طاهر الفقيه إمالء وقراءة أنبأ أمحد بن حممد بن حيىي البزاز ثنا حيىي بن  - ٢٠٢٤٧
هذا كتاب عمر : ة عن إدريس األودي قال أخرج إلينا سعيد بن أيب بردة كتابا وقال الربيع املكي ثنا سفيان بن عيين

إيل أيب موسى رضي اهللا عنهما أما بعد فإن القضاء فريضة حمكمة وسنة متبعة أفهم إذا أديل إليك فإنه ال ينفع كلمة 
وال خياف ضعيف من حق ال نفاذ له آس بني الناس يف وجهك وجملسك وعدلك حىت ال يطمع شريف يف حيفك 

  جورك 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا حممد بن عبد اهللا بن منري ثنا أيب  - ٢٠٢٤٨
كتب عمر إىل أيب موسى رضي اهللا عنهما إن الناس يؤدون إىل اإلمام ما أدى : ثنا عبيد اهللا عن يزيد بن رومان قال 

وإن اإلمام إذا رتع رتعت الرعية وإنه يوشك أن يكون للناس نفرة عن سلطاهنم وإين أعوذ باهللا أن  اإلمام إىل اهللا
  يدركين وإياكم ضغائن حممولة وأهواء متبعة ودنيا مؤثرة فأقيموا احلق ولو ساعة من هنار 

أ أمحد بن جندة ثنا سعيد أخربنا أبو نصر بن قتادة وأبو حازم احلافظ قاال ثنا أبو الفضل بن مخريويه أنب - ٢٠٢٤٩
كتب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل الناس : بن منصور ثنا إمساعيل بن عياش عن أيب رواحة يزيد بن أيهم قال 

اجعلوا الناس عندكم يف احلق سواء قريبهم كبعيدهم وبعيدهم كقريبهم وإياكم والرشا واحلكم باهلوى وأن تأخذوا 
  ولو ساعة من هنار  الناس عند الغضب فقوموا باحلق

أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة القرشي ثنا سعيد بن منصور ثنا  - ٢٠٢٥٠
كان بني عمر بن اخلطاب وبني أيب بن كعب رضي اهللا عنهما تدارىء يف شيء : هشيم ثنا سيار ثنا الشعيب قال 

نكر ذلك فجعال بينهما زيد بن ثابت فأتياه يف منزله فلما دخال عليه قال له وادعى أيب على عمر رضي اهللا عنهما فأ
عمر رضي اهللا عنه أتيناك لتحكم بيننا ويف بيته يؤتى احلكم فوسع له زيد عن صدر فراشه فقال ههنا يا أمري املؤمنني 

ادعى أيب وأنكر عمر فقال له عمر رضي اهللا عنه لقد جرت يف الفتيا ولكن أجلس مع خصمي فجلسا بني يديه ف
رضي اهللا عنهما فقال زيد أليب أعف أمري املؤمنني من اليمني وما كنت ألسأهلا ألحد غريه فحلف عمر رضي اهللا عنه 

  مث أقسم ال يدرك زيد بن ثابت القضاء حىت يكون عمر ورجل من عرض املسلمني عنده سواء 

نبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أ - ٢٠٢٥١
جاء بن أيب عصيفري إىل شريح خياصم رجال فجلس معه على الطنفسة : معاوية عن األعمش عن متيم بن سلمة قال 

فقال له قم فاجلس مع خصمك فإن جملسك يريبه فغضب بن أيب عصيفري فقال له شريح قم فاجلس مع خصمك 
  وأنا عليها لقادر أين ال أدع النصرة 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أمحد بن علي اخلزاز ثنا أسيد بن زيد اجلمال ثنا  - ٢٠٢٥٢
عمرو بن مشر ح وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو حممد بن اخلرساين ثنا حممد بن عبيد بن أيب هارون 

خرج علي بن أيب طالب إىل السوق فإذا هو : بن مشر عن جابر عن الشعيب قال  ثنا إبراهيم بن حبيب ثنا عمرو
بنصراين يبيع درعا قال فعرف علي الدرع فقال هذه درعي بيين وبينك قاضي املسلمني قال وكان قاضي املسلمني 

لسه وجلس شريح كان علي استقضاه قال فلما رأى شريح أمري املؤمنني قام من جملس القضاء وأجلس عليا يف جم
شريح قدامه إىل جنب النصراين فقال له علي أما يا شريح لو كان خصمي مسلما لقعدت معه جملس اخلصم ولكين 



مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال تصافحوهم وال تبدءوهم بالسالم وال تعودوا مرضاهم وال تصلوا 
اهللا اقض بيين وبينه يا شريح فقال شريح تقول يا أمري عليهم وأجلئوهم إىل مضايق الطرق وصغروهم كما صغرهم 

املؤمنني قال فقال علي هذه درعي ذهبت مين منذ زمان قال فقال شريح ما تقول يا نصراين قال فقال النصراين ما 
أكذب أمري املؤمنني الدرع هي درعي قال فقال شريح ما أرى أن خترج من يده فهل من بينة فقال علي رضي اهللا 

صدق شريح قال فقال النصراين أما أنا أشهد أن هذه أحكام األنبياء أمري املؤمنني جييء إىل قاضيه وقاضيه عنه 
يقضي عليه هي واهللا يا أمري املؤمنني درعك اتبعتك من اجليش وقد زالت عن مجلك األورق فأخذهتا فإين أشهد أن 

 عنه أما إذا أسلمت فهي لك ومحله على فرس عتيق قال ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا قال فقال علي رضي اهللا
فقال الشعيب لقد رأيته يقاتل املشركني هذا لفظ حديث أيب زكريا ويف رواية بن عبدان قال يا شريح لوال أن 

خصمي نصراين جلثيت بني يديك وقال يف آخره قال فوهبها علي رضي اهللا عنه له وفرض له ألفني وأصيب معه يوم 
   ٤٩باقي مبعناه وروي من وجه آخر أيضا ضعيف عن األعمش عن إبراهيم التيمي صفني وال

  باب القاضي ال ينهر اخلصمني

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حسني بن حسن بن مهاجر ثنا هارون  - ٢٠٢٥٣
أتيت عائشة رضي اهللا عنها : ن بن مشاسة قال بن سعيد األيلي ثنا بن وهب حدثين حرملة املصري عن عبد الرمح

أسأهلا عن شيء فقالت ممن أنت فقلت رجل من أهل مصر فقالت أين أخربك ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم يقول يف بييت هذا اللهم من ويل من أمر أميت شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ويل من أمر أميت شيئا فرفق 

   ٥٠ه رواه مسلم يف الصحيح عن هارون بن سعيد األيلي هبم فارفق ب

  باب القاضي يكف كل واحد من اخلصمني عن عرض صاحبه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أمحد بن يونس ثنا  - ٢٠٢٥٤
من املهاجرين وغالم من األنصار فنادى املهاجري يا  اقتتل غالمان غالم: زهري ثنا أبو الزبري عن جابر قال 

للمهاجرين ونادى األنصاري يا لألنصار فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما هذا أدعوى اجلاهلية قالوا 
إن  ال يا رسول اهللا إال إن غالمني اقتتال فكسع واحد منهما اآلخر قال فال بأس ولينصر الرجل أخاه ظاملا أو مظلوما

كان ظاملا فلينهه فإنه له نصر أو كلمة حنوها وإن كان مظلوما فلينصره رواه مسلم يف الصحيح عن أمحد بن يونس 
٥١   

  باب ما يقول القاضي إذا جلس اخلصمان بني يديه

أخربنا أبو القاسم عبيد اهللا بن عمر بن علي الفقيه الفامي ببغداد يف مسجد الرصافة ثنا أمحد بن  - ٢٠٢٥٥
ان ثنا إبراهيم بن عبد اهللا ثنا أبو الوليد ثنا أبو عوانة عن عبد امللك بن عمري عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل سلم

كنت عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فأتاه رجالن خيتصمان فقال أحدمها إن هذا : بن حجر رضي اهللا عنه قال 
الكندي وخصمه ربيعة وقال اآلخر هي أرضي ازرعها انتزى على أرضي يف اجلاهلية وهو امرؤ القيس بن عابس 

قال ألك بينة قال ال قال فلك ميينه قال إنه ليس يبايل ما حلف عليه قال ليس لك فيه إال ذلك قال فلما ذهب 



ليحلف قال أما إنه إن حلف على ماله ظلما ليلقني اهللا عز و جل وهو عليه غضبان رواه مسلم يف الصحيح عن 
يم وزهري بن حرب عن أيب الوليد قال الشيخ رمحه اهللا وربيعة هو بن عيدان بفتح العني وياء معجمة إسحاق بن إبراه

  من حتتها بنقطتني وقيل بن عبدان بكسر العني وبباء معجمة من حتتها بواحدة 

حسني أخربنا أبو علي الروذباري ثنا عبد اهللا بن عمر بن شوذب الواسطي هبا ثنا شعيب بن أيوب ثنا  - ٢٠٢٥٦
: بن علي اجلعفي عن زائدة عن مساك عن حنش عن علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

إذا تقاضى إليك رجالن فال تقض لألول حىت تسمع كالم اآلخر فسوف ترى كيف تقضي قال فما زلت بعد قاضيا 
٥٢   

  ى من األمرباب ال ينبغي للقاضي أن يضيف اخلصم إال وخصمه معه ملا مض

أخربنا أبو علي الروذباري ثنا عبد اهللا بن عمر بن  - ٢٠٢٥٧بالتسوية بينهما وروي فيه أثر بإسناد فيه ضعف 
نزل : شوذب الواسطي ثنا شعيب بن أيوب ثنا إمساعيل بن عبد اهللا بن بشر عن إمساعيل بن مسلم عن احلسن قال 

ما له فقال له علي رضي اهللا عنه أخصم أنت قال نعم قال على علي رضي اهللا عنه رجل وهو بالكوفة مث قدم خص
فتحول فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنانا أن نضيف اخلصم إال وخصمه معه تابعه أبو معاوية وغريه عن 

  إمساعيل مبعناه هكذا 

وي ثنا حممد بن بكار وأخربنا الشريف أبو الفتح العمري أنبأ عبد الرمحن الشرحيي ثنا أبو القاسم البغ - ٢٠٢٥٨
حدثنا رجل نزل على علي رضي اهللا عنه بالكوفة فأقام : ثنا قيس بن الربيع عن إمساعيل بن مسلم عن احلسن قال 

عنده أياما مث ذكر خصومة له فقال له علي رضي اهللا عنه حتول عن منزيل فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى 
  أن ينزل اخلصم إال وخصمه معه 

وقرأت يف كتاب بن خزمية عن موسى بن سهل الرملي عن حممد بن عبد العزيز الرملي عن القاسم بن  - ٢٠٢٥٩
: غصن عن داود بن أيب هند عن أيب حرب بن األسود الديلي عن أبيه عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال 

   ٥٣كان النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يضيف اخلصم إال وخصمه معه 

  ال يقبل منه هديةباب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين أنبأ علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو  - ٢٠٢٦٠
أن رسول : اليمان أخربين شعيب عن الزهري أخربين عروة بن الزبري عن أيب محيد األنصاري مث الساعدي أنه أخربه 

عمل عامال على الصدقة فجاءه العامل حني فرغ من عمله فقال يا رسول اهللا هذا اهللا صلى اهللا عليه و سلم است
الذي لكم وهذا الذي أهدي يل فقال رسول اهللا فهال قعدت يف بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم ال مث قام 

 قال أما بعد فما بال النيب صلى اهللا عليه و سلم عشية على املنرب بعد الصالة فتشهد وأثىن على اهللا مبا هو أهله مث
العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا الذي أهدي يل فهال قعد يف بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم 
ال والذي نفس حممد بيده ال يقبل أحد منكم منها شيئا إال جاء به يوم القيامة حيمله على عنقه إن كان بعريا جاء به 



جاء هبا وهلا خوار وإن كانت شاة جاء هبا تيعر فقد بلغت قال أبو محيد مث رفع النيب صلى  له رغاء وإن كانت بقرة
اهللا عليه و سلم يديه حىت أننا لننظر إىل عفرة إبطيه قال أبو محيد قد مسع ذلك معي من رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم زيد بن ثابت فسلوه رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو معمر وداود بن  - ٢٠٢٦١
رشيد قاال ثنا إمساعيل بن عياش عن حيىي بن سعيد عن عروة عن أيب محيد الساعدي قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

  هدايا األمراء غلول : عليه و سلم 

 بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو بن البختري ثنا عباس بن حممد ثنا أخربنا أبو احلسني - ٢٠٢٦٢
يعلى بن عبيد ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن قيس عن عدي بن عمرية قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

م رجل من األنصار كأين أراه يا أيها الناس من عمل لنا على عمل فكتمنا خميطا فهو يأيت به يوم القيامة فقا: يقول 
فقال يا رسول اهللا أقبل عين عملك قال وما لك قال مسعتك تقول الذي قلت قال وأنا أقوله اآلن من استعملناه 
على عمل فليجىء بقليله وكثريه فما أويت منه أخذ وما هني عنه انتهى أخرجه مسلم يف الصحيح من أوجه عن 

  إمساعيل 

هللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو أمية أخربنا أبو عبد ا - ٢٠٢٦٣
أن رجال كان يهدي إىل عمر بن اخلطاب : الطرسوسي ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا أبو زياد الفقيمي حدثين أبو حريز 

ل يا أمري املؤمنني اقض رضي اهللا عنه كل سنة فخذ جزور قال فجاء خياصم إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقا
بيننا قضاء فصال كما تفصل الفخذ من اجلزور قال فكتب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل عماله ال تقبلوا اهلدي 

  فإهنا رشوة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن علي املقرئ ثنا حممد بن أصبغ بن الفرج املصري أنبأ أيب  - ٢٠٢٦٤
قال أهدى رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان من : ن بن القاسم ثنا مالك أخربين عبد الرمح

عمال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه منرقتني المرأة عمر رضي اهللا عنه فدخل عمر فرآمها فقال من أين لك هاتني 
ا إذا أراد حاجة فلم يستطعها من قبلي اشتريتهما أخربيين وال تكذبيين قالت بعث هبما إيل فالن فقال قاتل اهللا فالن

أتاين من قبل أهلي فاجتبذمها اجتباذا شديدا من حتت من كان عليهما جالسا فخرج حيملهما فتبعته جاريتها فقالت 
إن صوفهما لنا ففتقهما وطرح إليها الصوف وخرج هبما فأعطى إحدامها امرأة من املهاجرات وأعطى األخرى امرأة 

   ٥٤من األنصار 

  اب التشديد يف أخذ الرشوة ويف إعطائها على إبطال حقب

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا بن  - ٢٠٢٦٥
لعن رسول : أيب ذئب حدثين خايل احلارث بن عبد الرمحن عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عبد اهللا بن عمرو قال 

  هللا صلى اهللا عليه و سلم الراشي واملرتشي ا



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق أنبأ عمر بن حفص ثنا عاصم بن علي ثنا شعبة  - ٢٠٢٦٦
سألت عبد اهللا يعين بن مسعود عن السحت فقال الرشا : عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن مسروق قال 

  احلكم فقال ذلك الكفر وسألته عن اجلور يف 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق  - ٢٠٢٦٧
سئل عبد اهللا : ثنا مكي بن إبراهيم ثنا فطر بن خليفة عن منصور بن املعتمر عن سامل بن أيب اجلعد عن مسروق قال 

فقال يف احلكم فقال عبد اهللا ذلك الكفر وتال هذه اآلية ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا عن السحت فقال هي الرشا 
  فأولئك هم الكافرون 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان  - ٢٠٢٦٨
بن مسعود عن السحت أهو رشوة يف احلكم قال سألت : عن عمار الدهين عن سامل بن أيب اجلعد عن مسروق قال 

ال ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون والظاملون والفاسقون ولكن السحت أن يستعينك رجل على 
   ٥٥مظلمة فيهدي لك فتقبله فذلك السحت 

  باب من أعطاها ليدفع هبا عن نفسه أو ماله ظلما أو يأخذ هبا حقا

حلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا زيد بن أخربنا أبو ا - ٢٠٢٦٩
املبارك الصنعاين وكان من اخليار قال ثنا وكيع ثنا أبو العميس عن القاسم بن عبد الرمحن عن بن مسعود رضي اهللا 

  بيله أنه ملا أتى أرض احلبشة أخذ بشيء فتعلق به فأعطى دينارين حىت خلي س: عنه 

وأخربنا بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا زيد ثنا عبد امللك بن عبد الرمحن  - ٢٠٢٧٠
ليست الرشوة اليت يأمث فيها صاحبها بأن يرشو فيدفع عن ماله : عن حممد بن سعيد عن أبيه عن وهب بن منبه قال 

   ٥٦ما ليس لك ودمه إمنا الرشوة اليت تأمث فيها أن ترشو لتعطى 

  باب القاضي يقدم الناس األول فاألول فلألول حق السبق والسبق أصل يف

الشريعة وروينا عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مين مناخ من سبق وعن أمسر بن مضرس 
أخربنا  - ٢٠٢٧١إحياء املوات عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من سبق إىل ما مل يسبقه إليه مسلم فهو له يريد به 

أبو عبد اهللا احلافظ قال أخربين أبو احلسن علي بن أمحد بن قرقوب التمار هبمذان ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا أبو 
اليمان أنبأ شعيب عن الزهري حدثين سعيد بن املسيب أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا 

خل اجلنة من أميت زمرة هي سبعون ألفا تضىء وجوههم إضاءة القمر فقام عكاشة بن حمصن يد: عليه و سلم يقول 
األسدي يرفع منرة عليه فقال أدع يل يا رسول اهللا أن جيعلين منهم فقال اللهم أجعله منهم مث قام رجل من األنصار 

م سبقك هبا عكاشة رواه البخاري يف فقال يا رسول اهللا أدع اهللا أن جيعلين منهم فقال النيب صلى اهللا عليه و سل
   ٥٧الصحيح عن أيب اليمان وأخرجاه من حديث يونس عن الزهري 

  باب من دعي إىل حكم حاكم قال اهللا جل ثناؤه وإذا دعوا إىل اهللا ورسوله



نا وفيما أخربنا أبو بكر حممد بن حممد ثنا أبو احلسني الداودي ث - ٢٠٢٧٢ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون 
أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا جعفر بن حيان عن احلسن قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

   ٥٨من دعي إىل حكم من احلكام فلم جيب فهو ظامل هذا مرسل : و سلم 

  باب القاضي ال يقبل شهادة الشاهد إال مبحضر من اخلصم املشهود عليه وال

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أنبأ عبد اهللا بن عمر بن أمحد بن  - ٢٠٢٧٣ يقضي على الغائب
شوذب الواسطي هبا ثنا شعيب بن أيوب ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري عن حامت بن أيب صغرية عن مساك بن حرب 

سلم إىل اليمن فقلت يا رسول  بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و: عن حنش بن املعتمر عن علي رضي اهللا عنه قال 
اهللا تبعثين إىل قوم أقضي بينهم وأنا حديث السن ال علم يل بالقضاء فقال يل يا علي إذا أتاك أحد اخلصمني فسمعت 
منه فال تقض له حىت تسمع من اآلخر كما مسعت من األول فإنه يتبني لك القضاء قال فما زلت قاضيا كذا يف رواية 

  حامت بن أيب صغرية 

وقد أخربنا أبو علي الروذباري يف كتاب السنن أليب داود أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عمرو  - ٢٠٢٧٤
بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل : بن عون أنبأ شريك عن مساك عن حنش عن علي رضي اهللا عنه قال 

 علم يل بالقضاء فقال إن اهللا جل ثناؤه سيهدي قلبك اليمن قاضيا فقلت يا رسول اهللا ترسلين وأنا حديث السن وال
ويثبت لسانك فإذا جلس بني يديك اخلصمان فال تقضني حىت تسمع من اآلخر كما مسعت من األول فإنه أحرى أن 
يتبني لك القضاء قال فما زلت قاضيا أو ما شككت يف قضاء بعد وهذا يتناول املوضع الذي حيضره اخلصمان مجيعا 

  رواه غري شريك ومبعناه 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شريك وزائدة  - ٢٠٢٧٥
ملا بعثين رسول اهللا : وسليمان بن معاذ قالوا ثنا مساك بن حرب عن حنش بن املعتمر عن علي رضي اهللا عنه قال 

وأنا حديث السن ال علم يل بكثري من القضاء فقال يل إذا أتاك  صلى اهللا عليه و سلم إىل اليمن قلت تبعثين
اخلصمان فال تقض لألول حىت تسمع ما يقول اآلخر فإنك إذا مسعت ما يقول اآلخر عرفت كيف تقضي إن اهللا 

   ٥٩سيثبت لسانك ويهدي قلبك قال علي رضي اهللا عنه فما زلت قاضيا بعد 

  باب من أجاز القضاء على الغائب

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد الطرباين ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو  - ٢٠٢٧٦
نعيم ثنا سفيان عن هشام ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين علي بن عيسى بن إبراهيم ثنا جعفر بن حممد بن 

العزيز بن حممد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي احلسني وإبراهيم بن علي قاال ثنا حيىي بن حيىي أنبأ عبد 
اهللا عنها أهنا قالت جاءت هند أم معاوية إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه 

 عليه ال يعطيين ما يكفيين وولدي إال ما أخذت منه وهو ال يعلم فهل علي يف ذلك من شيء فقال هلا النيب صلى اهللا
خذي ما يكفيك وبنيك باملعروف لفظ حديث عبد العزيز رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم ورواه : و سلم 

  مسلم عن حيىي بن حيىي 



أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن  - ٢٠٢٧٧
أن رجال من جهينة كان يشتري الرواحل فيغايل هبا مث يسرع السري فيسبق : ف عن أبيه عمر بن عبد الرمحن بن دال

احلاج فأفلس فرفع أمره إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال أما بعد أيها الناس فإن األسيفع أسيفع جهينة رضي 
من كان له عليه دين فليأتنا بالغداة من دينه وأمانته أن يقال سبق احلاج إال أنه قد ادان معرضا فأصبح قد رين به ف

   ٦٠نقسم ماله بني غرمائه 

  باب ما يفعل بشاهد الزور

أخربنا الشريف أبو الفتح العمري أنبأ عبد الرمحن بن أيب شريح أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا علي بن  - ٢٠٢٧٨
رضي اهللا عنه بشاهد زور فوقفه أيت عمر : اجلعد أنبأ شريك عن عاصم بن عبيد اهللا عن عبد اهللا بن عامر قال 

للناس يوما إىل الليل يقول هذا فالن يشهد بزور فاعرفوه مث حبسه ورواه أبو الربيع عن شريك عن عاصم وزاد فيه 
  فجلده وأقامه للناس 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا بن أيب مرمي ثنا عمرو  - ٢٠٢٧٩
أيب سلمة ثنا إمساعيل بن عياش حدثين عطاء بن عجالن عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري عن عمر بن  بن

ظهر على شاهد زور فضربه أحد عشر سوطا مث قال ال تأسروا الناس بشهود الزور فإنا : اخلطاب رضي اهللا عنه أنه 
  ال نقبل من الشهود إال العدل 

أ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا بن عياش أخربنا أبو حازم احلافظ أنب - ٢٠٢٨٠
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ضرب شاهد الزور أربعني سوطا : عن أيب بكر عن مكحول وعطية بن قيس 

  وسخم وجهه وطاف به باملدينة 

أن عمر بن اخلطاب : كحول قال وثنا سعيد بن منصور ثنا أبو شهاب عن حجاج بن أرطأة عن م - ٢٠٢٨١
رضي اهللا عنه كتب إىل عماله يف كور الشام يف شاهد الزور أن جيلد أربعني وحيلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به 

ويطال حبسه هاتان الروايتان ضعيفتان ومنقطعتان والروايتان األوليان موصولتان إال أن يف كل واحدة منهما من ال 
ا يف كتاب احلدود احلديث الثابت عن أيب بردة بن نيار عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حيتج به واهللا أعلم وقد روين

  قال ال جيلد فوق عشر جلدات إال يف حد من حدود اهللا واألخذ به أوىل وباهللا التوفيق 

ن بن أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا أبو األزهر ثنا يونس بن بكري عن عبد الرمح - ٢٠٢٨٢
كان علي رضي اهللا عنه إذا أخذ شاهد زور بعث به إىل عشريته فقال إن : يامني قال مسعت علي بن حسني يقول 

هذا شاهد زور فاعرفوه وعرفوه مث خلى سبيله قال عبد الرمحن قلت لعلي بن احلسني هل كان فيه ضرب قال ال 
  وهذا أيضا منقطع 



األصبهاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد ثنا علي بن احلسن  أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم - ٢٠٢٨٣
أيت شريح بشاهد زور فنزع عمامته وخفقه خفقات : ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن جعد بن ذكوان قال 

  وعرفه أهل املسجد 

ر فيطوف به يف أهل مسجده أن شرحيا كان يؤتى بشاهد الزو: وبإسناده قال ثنا سفيان عن أيب حصني  - ٢٠٢٨٤
   ٦١وسوقه فيقول انا قد زيفنا شهادة هذا 

  باب من قال للقاضي أن يقضي بعلمه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا إبراهيم بن حممد املروزي وجعفر بن أمحد بن نصر قاال  - ٢٠٢٨٥
دخلت هند بنت عتبة : ة رضي اهللا عنها قالت ثنا علي بن حجر ثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائش

امرأة أيب سفيان على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا إن أبا سفيان رجل شحيح ال يعطيين من 
النفقة ما يكفيين ويكفي بين إال ما أخذت من ماله بغري علمه فهل علي من ذلك جناح فقال رسول اهللا صلى اهللا 

خذي باملعروف ما يكفيك ويكفي بنيك رواه مسلم يف الصحيح عن علي بن حجر وأخرجه البخاري  عليه و سلم
  من وجه آخر عن هشام 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد  - ٢٠٢٨٦
د بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام ثنا الواحد بن غياث ثنا محاد بن سلمة عن ح وأخربنا علي بن أمح

أن أخاه مات وترك ثالمثائة : عفان ثنا محاد بن سلمة حدثين عبد امللك أبو جعفر عن أيب نضرة عن سعد بن األطول 
ه درهم وترك عياال قال فأردت أن أنفقها على عياله قال فقال يل النيب صلى اهللا عليه و سلم إن أخاك حمبوس بدين
فاقض عنه قلت يا رسول اهللا قد قضيت عنه إال دينارين ادعتهما امرأة وليست هلا بينة قال أعطها فإهنا حمقة لفظ 

  حديث عفان ويف رواية عبد الواحد أعطها فإهنا صادقة 

وأخربنا علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن ثنا يوسف ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا محاد بن سلمة عن  - ٢٠٢٨٧
  مبثله إال أنه مل يسم كم ترك : يد اجلريري عن أيب نضرة عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم سع

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أمحد بن إبراهيم بن ملحان ثنا حيىي بن  - ٢٠٢٨٨
أن : النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا أخربته بكري ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن عروة عن عائشة زوج 

فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أرسلت إىل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما تسأله مرياثها من رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم مما أفاء اهللا باملدينة وفدك وما بقي من مخس خيرب قال أبو بكر رضي اهللا عنه إن رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم قال ال نورث ما تركنا صدقة إمنا يأكل آل حممد يف هذا املال وإين واهللا ال أغري شيئا من 
صدقة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن حاهلا اليت كانت عليه يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ىب أبو بكر أن يدفع إىل فاطمة رضي اهللا عنهما منها وألعملن فيها مبا عمل به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأ
   ٦٢شيئا وذكر احلديث رواه البخاري يف الصحيح عن بن بكري ورواه مسلم من وجه آخر عن الليث 



  باب من قال ليس للقاضي أن يقضي بعلمه

 يعين بن مسلمة عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن غالب ثنا عبد اهللا - ٢٠٢٨٩
مالك عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أيب سلمة عن أم سلمة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

إمنا أنا بشر وإنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض فأقضي حنو ما أمسع فمن : قال 
طع له قطعة من النار رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن مسلمة قضيت له حبق أخيه شيئا فال يأخذه فإمنا أق

  وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام بن عروة وهذا فيما مل يقع له به علم من قبل 

فقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين ح وأخربين أبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو حممد أمحد بن  - ٢٠٢٩٠
أنبأ علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخربين شعيب عن الزهري أخربين عروة بن الزبري أن زينب  عبد اهللا املزين

بنت أيب سلمة وأمها أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربته أن أمها أم سلمة رضي اهللا عنها قالت مسع 
أنا بشر وإنه يأتيين اخلصم ولعل بعضهم : إمنا  النيب صلى اهللا عليه و سلم جلبة خصام عند بابه فخرج إليهم فقال

أن يكون أبلغ من بعض فأقضي له بذلك وأحسب أنه صادق فمن قضيت له حبق مسلم فإمنا هو قطعة من النار 
  فليأخذها أو ليدعها رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن الزهري 

لقاسم عبيد اهللا بن عمر الفامي ببغداد ثنا أمحد بن سلمان النجاد ثنا إمساعيل بن أخربنا الفقيه أبو ا - ٢٠٢٩١
إسحاق ثنا عاصم بن علي ثنا أبو األحوص عن مساك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت 

بين على أرضي يا رسول اهللا إن هذا قد غل: ورجل من كندة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال احلضرمي 
قد كانت أليب فقال الكندي هي أرضي يف يدي ازرعها ليس له فيها حق فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

للحضرمي ألك بينة قال ال قال فلك ميينه قال يا نيب اهللا إنه ليس يبايل ما حلف عليه ليس يتورع عن شيء قال ليس 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا أدبر أما لئن حلف على مال ليأخذه  لك إال ذلك قال فانطلق به ليحلفه فقال رسول

ظلما فليلقني اهللا يوم القيامة وهو عنه معرض هكذا وجدته يف كتايب وكذلك وجدته يف كتاب مسلم عن إسحاق بن 
عيد إبراهيم وزهري بن حرب عن أيب الوليد عن أيب عوانة عن عبد امللك بن عمري عن علقمة ورواه عثمان بن س

الدارمي وحممد بن احلسني بن أيب احلنني وأبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا الكجي وغريهم عن أيب الوليد فقالوا يف 
احلديث ليس لك منه إال ذلك وكذلك رواه قتيبة بن سعيد وغريه عن أيب األحوص ليس لك منه إال ذلك وهذا ال 

  دعى عليه شيء غري اليمني واهللا أعلم ينفي احلكم بالعلم وإمنا ينفي أن يكون له من جهة امل

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم األصبهاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد ثنا علي بن احلسن  - ٢٠٢٩٢
لو وجدت : ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن بن أيب ذئب عن الزهري قال قال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه 

  من حدود اهللا مل أحده أنا ومل أدع له أحدا حىت يكون معي غريي  رجال على حد

أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال لعبد الرمحن : قال وحدثنا سفيان عن عبد الكرمي عن عكرمة  - ٢٠٢٩٣
  بن عوف أرأيت لو رأيت رجال قتل أو سرق أو زىن قال أرى شهادتك شهادة رجل من املسلمني قال أصبت 

  ال أكون أنا أول األربعة : قال وحدثنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن علي رضي اهللا عنه قال  - ٢٠٢٩٤



سألت الشعيب عن رجل كانت عنده شهادة فجعل قاضيا : قال وحدثنا سفيان حدثين بن شربمة قال  - ٢٠٢٩٥
  ح فقال أيت شريح يف ذلك فقال ائت األمري وأنا أشهد لك وهذه اآلثار منقطعة غري أثر شري

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن  - ٢٠٢٩٦
   ٦٣القضاء مجر فارفع اجلمر عنك بعودين : عون أنبأ مسعر عن أيب حصني قال قال شريح 

  باب القاضي ال حيكم لنفسه

اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن مهران ثنا علي بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد  - ٢٠٢٩٧
كان بني عمر وأيب رضي اهللا عنهما خصومة فقال عمر اجعل : اجلعد أنبأ شعبة عن سيار قال مسعت الشعيب قال 

ويف بيين وبينك رجال قال فجعال بينهما زيد بن ثابت قال فأتوه قال فقال عمر رضي اهللا عنه آتيناك لتحكم بيننا 
بيته يؤتى احلكم قال فلما دخلوا عليه أجلسه معه على صدر فراشه قال فقال هذا أول جور جرت يف حكمك 

أجلسين وخصمي جملسا قال فقصا عليه القصة قال فقال زيد أليب اليمني على أمري املؤمنني فإن شئت أعفيته قال 
   ٦٤اء حىت ال يكون يل عندك على أحد فضيلة فأقسم عمر رضي اهللا عنه على ذلك مث أقسم له ال تدرك باب القض

  باب ما جاء يف التحكيم

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود قال ثنا الربيع بن نافع عن يزيد بن املقدام بن  - ٢٠٢٩٨
أتى املدينة فسمعهم  ملا وفد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: شريح عن أبيه عن جده شريح عن أبيه هانئ أنه 

يكنونه بأيب احلكم فدعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إن اهللا هو احلكم وإليه احلكم فلم تكىن أبا احلكم 
قال إن قومي إذا اختلفوا يف شيء أتوين فحكمت بينهم فرضي كال الفريقني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

قال يل شريح ومسلم وعبد اهللا قال فمن أكربهم قال قلت شريح قال فأنت أبو  ما أحسن هذا فما لك من الولد
  شريح 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن داود الرزاز ببغداد أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي  - ٢٠٢٩٩
عمر وأيب رضي اهللا عنهما كان بني : ثنا حممد بن اجلهم السمري ثنا يعلى بن عبيد عن إمساعيل عن عامر قال 

خصومة يف حائط فقال عمر رضي اهللا عنه بيين وبينك زيد بن ثابت فانطلقا فطرق عمر الباب فعرف زيد صوته 
   ٨٢ففتح الباب فقال يا أمري املؤمنني أال بعثت إيل حىت آتيك فقال يف بيته يؤتى احلكم بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  كتاب الشهادات

 )١   

  اإلشهادباب األمر ب



قال الشافعي رمحه اهللا الذي يشبه واهللا أعلم وإياه أسأل التوفيق أن } وأشهدوا إذا تبايعتم { قال اهللا جل ثناؤه ( 
يكون أمره باإلشهاد عند البيع داللة على ما فيه احلظ بالشهادة ال حتما واحتج بقوله تعاىل يف آية الدين والدين 

سفر ومل جتدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤمتن  تبايع فاكتبوه مث قال وأن كنتم على
أمانته فلما أمر إذا مل جيدوا كاتبا بالرهن مث أباح ترك الرهن دل على أن األمر األول داللة على احلظ ال فرضا منه 

احلافظ أنبأ حممد بن احلسني أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي  - ٢٠٣٠٠يعصي من تركه واهللا أعلم 
بن شهريار ثنا هالل بن بشر ثنا حممد بن مروان ح وأخربنا أبو عمرو الرزجاهي أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ الصويف 
وهو أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار ثنا أبو مهام الوليد بن شجاع ثنا حممد بن مروان ثنا عبد امللك بن أيب نضرة عن 

حىت } يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى { : يد اخلدري رضي اهللا عنه قال تال أبيه عن أيب سع
  قال هذه نسخت ما قبلها } فإن أمن بعضكم بعضا { بلغ 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  - ٢٠٣٠١
قال إن أشهدت } فإن أمن بعضكم بعضا { يف هذه اآلية قال : عفان عن وهيب عن داود عن عامر  مرزوق ثنا

فحزم وإن ائتمنته ففي حل وسعة وروينا عن احلسن البصري أنه قال إن شاء اشهد وإن شاء مل يشهد أال تسمع إىل 
اهللا عليه و سلم أنه بايع أعرابيا يف  قال الشافعي رمحه اهللا وقد حفظ عن النيب صلى} فإن أمن بعضكم بعضا { قوله 

  فرس فجحد األعرايب بأمر بعض املنافقني ومل يكن بينهما بينة 

أخربنا أبو عبد اهللا أخربين أبو احلسن علي بن أمحد بن قرقوب التمار هبمذان ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا  - ٢٠٣٠٢
ن خزمية أن عمه حدثه وكان من أصحاب النيب صلى أبو اليمان أخربين شعيب بن أيب محزة عن الزهري عن عمارة ب

اهللا عليه و سلم ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي واحلسن بن 
علي بن زياد قاال أنبأ إمساعيل بن أيب أويس حدثين أخي أبو بكر عن سليمان بن بالل عن حممد بن أيب عتيق عن بن 

أن رسول اهللا : هاب عن عمارة بن خزمية أن عمه أخربه وكان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ش
صلى اهللا عليه و سلم أبتاع فرسا من رجل من األعراب فاستتبعه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليقضي مثن فرسه 

فق رجال يعترضون األعرايب ويساومونه الفرس فأسرع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املشي وأبطأ األعرايب فط
وال يشعرون أن رسول اهللا قد ابتاعه حىت زاد بعضهم األعرايب يف السوم فلما زادوا نادى األعرايب رسول اهللا صلى 

اهللا عليه و سلم إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإال بعته فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني مسع نداء 
ايب حىت أتى األعرايب فقال أو ليس قد ابتعت منك قال ال واهللا ما بعتكه قال بل ابتعته منك فطفق الناس األعر

يلوذون برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وباألعرايب ومها يتراجعان فطفق األعرايب يقول هلم شهيدا أين بايعتك 
عليه و سلم على خزمية فقال مب تشهد قال بتصديقك فقال خزمية أنا أشهد إنك بايعته فأقبل رسول اهللا صلى اهللا 

  فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شهادة خزمية شهادة رجلني 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ األستاذ أبو الوليد ثنا إبراهيم بن أيب طالب وحممد بن إسحاق قاال ثنا  - ٢٠٣٠٣
حدثين حممد بن زرارة بن عبد اهللا بن خزمية بن ثابت حدثين عمارة بن عبدة بن عبد اهللا اخلزاعي ثنا زيد بن احلباب 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ابتاع من سواء بن احلارث : خزمية عن أبيه خزمية بن ثابت رضي اهللا عنه 

الشهادة ومل احملاريب فرسا فجحده فشهد له خزمية بن ثابت فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما محلك على 



تكن معه قال صدقت يا رسول اهللا ولكن صدقتك مبا قلت وعرفت إنك ال تقول إال حقا فقال من شهد له خزمية 
   ٢أو شهد عليه فهو حسبه قال الشافعي رمحه اهللا فلو كان حتما مل يبايع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بال بينة 

  باب االختيار يف األشهاد

مد بن عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا أبو املثىن معاذ بن املثىن بن معاذ بن معاذ أخربنا حم - ٢٠٣٠٤
العنربي ثنا أيب ثنا أيب ثنا شعبة عن فراس عن الشعيب عن أيب بردة عن أيب موسى رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا 

ته امرأة سيئة اخللق فلم يطلقها ورجل كان له ثالثة يدعون اهللا فال يستجاب هلم رجل كانت حت: عليه و سلم قال 
  } وال تؤتوا السفهاء أموالكم { على رجل مال فلم يشهد عليه ورجل آيت سفيها ماله وقد قال اهللا عز و جل 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محاد بن سلمة عن  - ٢٠٣٠٥
: عن يوسف بن مهران عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف قول اهللا عز و جل علي بن زيد 

إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه إىل آخر اآلية إن أول من جحد آدم عليه السالم إن اهللا تبارك وتعاىل أراه 
نك داود قال يا رب فما عمره قال ستون سنة ذريته فرأى رجال أزهر ساطعا نوره فقال يا رب من هذا قال هذا اب

قال يا رب زد يف عمره قال ال إال أن تزيده من عمرك قال وما عمري قال ألف سنة قال آدم فقد وهبت له أربعني 
سنة قال وكتب اهللا عليه كتابا وأشهد عليه مالئكته فلما حضره املوت وجاءته املالئكة قال إنه بقي من عمري 

  ا إنه قد وهبته البنك داود قال ما وهبت ألحد شيئا قال فأخرج اهللا الكتاب وشهد عليه مالئكته أربعون سنة قالو

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إبراهيم بن إسحاق البغوي ثنا أبو سلمة موسى  - ٢٠٣٠٦
أوله ملا نزلت آية الدين قال رسول اهللا صلى فذكر معىن هذا احلديث إال أنه قال يف : بن إمساعيل ثنا محاد بن سلمة 

  اهللا عليه و سلم وقال يف آخره فاكمل آلدم ألف سنة ولداود مائة سنة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا بكار بن قتيبة القاضي مبصر ثنا صفوان  - ٢٠٣٠٧
 ذباب عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قال بن عيسى القاضي ثنا احلارث بن عبد الرمحن بن أيب

ملا خلق اهللا آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال احلمد هللا فحمد اهللا بإذن اهللا فقال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ليكم فذهب له ربه رمحك ربك يا آدم فقال له يا آدم أذهب إىل أولئك املالئكة إىل مأل منهم جلوس فقل السالم ع

قالوا وعليك السالم ورمحة اهللا وبركاته مث رجع إىل ربه فقال هذه حتيتك وحتية بنيك وبنيهم وقال اهللا تبارك وتعاىل 
له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت فقال اخترت ميني ريب وكلتا يدي ريب ميني مباركة مث بسطها فإذا فيها آدم 

ء ذريتك فإذا كل إنسان مكتوب عمره بني عينيه وإذا فيهم رجل أضوأهم وذريته فقال أي رب ما هؤالء قال هؤال
أو قال من أضوائهم مل يكتب له إال أربعون سنة فقال أي رب زد يف عمره قال ذاك الذي كتب له قال فإين قد 

لنفسه جعلت له من عمري ستني سنة قال أنت وذاك قال مث اسكن اجلنة ما شاء اهللا مث اهبط منها وكان آدم يعد 
فأتاه ملك املوت فقال له آدم قد عجلت قد كتبت يل ألف سنة قال بلى ولكنك جعلت البنك داود منها ستني سنة 

   ٣فجحد فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته فيومئذ أمر بالكتاب والشهود 

  باب الشهادة يف الزنا



والذين يرمون { وقال } يهن أربعة منكم والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عل{ قال اهللا جل ثناؤه ( 
أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا  - ٢٠٣٠٨} احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة 

أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب 
يا رسول اهللا أرأيت إن وجدت مع امرأيت رجال أمهله حىت آيت بأربعة شهداء فقال رسول اهللا : سعدا قال هريرة أن 

  صلى اهللا عليه و سلم نعم أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث مالك كما مضى 

هللا بن أيب وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ موسى بن إسحاق األنصاري ثنا عبد ا - ٢٠٣٠٩
لو وجدت : شيبة ثنا خالد بن خملد عن سليمان بن بالل ثنا سهيل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال سعد بن عبادة 

مع امرأيت رجال مل أمسه حىت آيت بأربعة شهداء قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعم قال كال والذي بعثك 
ى اهللا عليه و سلم امسعوا إىل ما يقول سيدكم فإنه غيور وأنا باحلق إن كنت ألعجله بالسيف قال رسول اهللا صل

  أغري منه واهللا أغري مين رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

وأخربنا أبو حازم احلافظ ثنا أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو  - ٢٠٣١٠
أن معاوية كتب إىل أيب موسى سل عليا رضي اهللا : بن سعيد عن سعيد بن املسيب شهاب عبد ربه بن نافع عن حيىي 

عنه عن رجل دخل بيته فإذا مع امرأته رجل فقتلها أو قتله فسأله أبو موسى فقال له علي رضي اهللا عنه ما ذكرك 
أبو حسن إن جاءنا  هذا إن هذا لشيء ما هو بأرضنا عزمت عليك قال كتب إيل معاوية يف أن أسألك عنها قال أنا

بأربعة شهداء وإال دفع برمته قال حيىي بن سعيد يقتل قال الشيخ رمحه اهللا وقد مضى من حديث مالك بن أنس عن 
حيىي بن سعيد قال الشافعي رمحه اهللا وشهد ثالثة على رجل عند عمر رضي اهللا عنه بالزنا ومل يثبت الرابع فجلد 

  الثالثة 

 احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان أنبأ أبو بكر هو بن أيب شيبة عن أخربنا أبو عبد اهللا - ٢٠٣١١
بن علية عن التيمي عن أيب عثمان قال ملا شهد أبو بكرة وصاحباه على املغرية جاء زياد فقال عمر رضي اهللا عنه 

له عمر رضي اهللا عنه هل رأيت املرود إن يشهد إن شاء اهللا إال باحلق قال رأيت ابتهارا وجملسا سيئا فقال : رجل 
   ٤دخل املكحلة قال ال فأمر هبم فجلدوا 

  باب الشهادة يف الطالق والرجعة وما يف معنامها من النكاح والقصاص واحلدود

} فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم { قال اهللا جل ثناؤه 
علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا احلسن بن علي بن راشد أنبأ أخربنا أبو  - ٢٠٣١٢

أصبح رجل من األنصار مقتوال خبيرب : هشيم عن أيب حيان التيمي ثنا عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال 
دان يشهدان على قتل فانطلق أولياؤه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكروا ذلك له فقال ألكم شاه

صاحبكم قالوا يا رسول اهللا مل يكن مث أحد من املسلمني وإمنا هم يهود وقد جيترئون على أعظم من هذا وذكر 
  احلديث 



أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو علي حامد بن حممد الرفاء اهلروي ثنا أبو  - ٢٠٣١٣
محاد القومسي ثنا عبد الرمحن بن يونس ثنا عيسى بن يونس عن بن جريج عن سليمان بن حممد عبد اهللا بن أمحد بن 

ال نكاح إال بويل وشاهدي : موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
كاح عن احلسن عدل فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له فإن نكحت فنكاحها باطل وروينا يف كتاب الن

وسعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل ورويناه عن بن عباس 
والذي رواه حجاج بن أرطأة عن عطاء عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه أجاز شهادة الرجل مع النساء يف 

جاج بن أرطأة ال حيتج به ومرسل بن املسيب عن عمر النكاح ال يصح فعطاء عن عمر رضي اهللا عنه منقطع واحل
  رضي اهللا عنه أصح وباهللا التوفيق 

أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ  - ٢٠٣١٤
  أنه كان ال جييز شهادة النساء على الطالق : يونس عن احلسن 

أنه كان ال جييز شهادة النساء على احلدود : وحدثنا هشيم أنبأ شعبة عن احلكم عن إبراهيم  قال - ٢٠٣١٥
   ٥والطالق قال والطالق من أشد احلدود 

  باب الشهادة يف الدين وما يف معناه مما يكون ماال أو يقصد به املال قال

ا واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل اهللا جل ثناؤه إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه وقال يف سياقه
 - ٢٠٣١٦يكونا رجلني فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن بن 
يا معشر : دينار عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  اهلاد عن عبد اهللا بن

النساء تصدقن وأكثرن االستغفار فإين رأيتكن أكثر أهل النار قالت امرأة منهن ما لنا يا رسول اهللا قال تكثرن اللعن 
ن قالت يا رسول اهللا وما نقصان العقل وتكفرن العشري وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب منك

والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتني تعدل شهادة رجل واحد فهذا نقصان العقل ومتكث الليايل ال تصلي 
  وتفطر يف رمضان فهذا نقصان الدين 

ثنا حممد بن رمح  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا علي بن إبراهيم النسوي - ٢٠٣١٧
فذكره بإسناده حنوه إال أنه قال فقالت امرأة منهن جزلة ما لنا يا رسول اهللا أكثر أهل : التجييب أنبأ الليث بن سعد 

   ٦النار رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رمح 

  باب ال حييل حكم القاضي على املقضي له واملقضي عليه وال جيعل احلالل على

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب  - ٢٠٣١٨ا وال احلرام على واحد منهما حالال واحد منهما حرام
إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ 

ة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا الشافعي أنبأ مالك عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أيب سلمة عن أم سلم



إمنا أنا بشر وإنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض فأقضي له على : عليه و سلم قال 
حنو ما أمسع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فال يأخذ منه فإمنا أقطع له قطعة من النار رواه البخاري يف 

  غريه عن مالك الصحيح عن القعنيب و

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس  - ٢٠٣١٩
الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا حممد بن كثري العبدي أنبأ سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن عروة عن 

إمنا أنا بشر وإنكم : عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي اهللا 
ختتصمون إيل ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض فأقضي له على حنو ما أمسع فمن قضيت له من حق أخيه 

  شيئا فال يأخذن منه شيئا فإمنا أقطع له قطعة من النار رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن كثري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ أبو  - ٢٠٣٢٠
بإسناده ومتنه إال أنه قال فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فال يأخذه فإمنا أقطع : معاوية عن هشام بن عروة فذكره 

  حيىي بن حيىي له به قطعة من النار رواه مسلم يف الصحيح عن 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا البسطامي أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين القاسم يعين بن زكريا ثنا  - ٢٠٣٢١
بن أشكاب ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن حيىي قاال ثنا 

 أيب عن صاحل عن بن شهاب قال أخربين عروة بن الزبري عن زينب بنت أيب يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثين
أنه مسع : سلمة أخربته أن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربهتا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

لغ من بعض خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إمنا أنا بشر وإنه يأتيين اخلصم فلعل بعضهم أن يكون أب
فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك فمن قضيت له حبق مسلم فإمنا هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها رواه 
  البخاري يف الصحيح عن عبد العزيز بن عبد اهللا عن إبراهيم بن سعد ورواه مسلم عن عمرو الناقد عن يعقوب 

عيلي أنبأ الفضل بن احلباب ثنا أبو الوليد ثنا ليث عن بن أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمسا - ٢٠٣٢٢
اختصم سعد وعبد بن زمعة يف غالم فقال سعد يا رسول اهللا : شهاب عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

 هذا بن أخي عتبة عهد إيل أنه ابنه فأنظر إىل شبهة وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول اهللا ولد على فراش أيب من
وليدته فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل شبه بني بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر احلجر 
  واحتجيب منه يا سودة فلم ير سودة قط رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد وأخرجاه عن قتيبة عن الليث 

لفقيه ثنا حممد بن أيوب ثنا حممد بن سنان ثنا إبراهيم بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو النضر ا - ٢٠٣٢٣
من : سعد عن أبيه عن القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري يف الصحيح عن يعقوب ورواه مسلم عن حممد بن الصباح 
  لهم عن إبراهيم وغريه ك

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا بن كناسة  - ٢٠٣٢٤
كتب عمر إىل أيب موسى األشعري رضي اهللا : ثنا جعفر بن برقان عن معمر البصري عن أيب العوام البصري قال 



فافهم إذا أديل إليك فإنه ال ينفع تكلم حبق ال نفاذ له وآس بني الناس يف  عنهما أن القضاء فريضة حمكمة وسنة متبعة
وجهك وجملسك وقضائك حىت ال يطمع شريف يف حيفك وال ييئس ضعيف من عدلك البينة على من ادعى 

ينة واليمني على من أنكر والصلح جائز بني املسلمني إال صلحا أحل حراما أو حرم حالال ومن ادعى حقا غائبا أو ب
فاضرب له أمدا ينتهي إليه فإن جاء ببينة أعطيته حبقه فإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية فإن ذلك أبلغ يف 

العذر وأجلى للعمى وال مينعك من قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه لرأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع احلق ألن 
دي يف الباطل واملسلمون عدول بعضهم على بعض يف احلق قدمي ال يبطل احلق شيء ومراجعة احلق خري من التما

الشهادة إال جملود يف حد أو جمرب عليه شهادة الزور أو ظنني يف والء أو قرابة فإن اهللا عز و جل توىل من العباد 
قايس السرائر وستر عليهم احلدود إال بالبينات واألميان مث الفهم الفهم فيما أديل إليك مما ليس يف قرآن وال سنة مث 
األمور عند ذلك وأعرف األمثال واألشباه مث أعمد إىل أحبها إىل اهللا فيما ترى وأشبهها باحلق وإياك والغضب 

والقلق والضجر والتأذي بالناس عند اخلصومة والتنكر فإن القضاء يف مواطن احلق يوجب اهللا له األجر وحيسن به 
ه اهللا ما بينه وبني الناس ومن تزين هلم مبا ليس يف قلبه الذخر فمن خلصت نيته يف احلق ولو كان على نفسه كفا

شأنه اهللا فإن اهللا تبارك وتعاىل ال يقبل من العباد إال ما كان له خالصا وما ظنك بثواب غري اهللا يف عاجل رزقه 
  وخزائن رمحته 

ن حممد ثنا علي بن احلسن أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم األصبهاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان ب - ٢٠٣٢٥
أنه كان يقول للرجل أين ألقضي لك وإين : ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن هشام عن بن سريين عن شريح 

   ٧ألظنك ظاملا ولكن ال يسعين إال أن أقضي مبا حيضرين من البينة وإن قضائي ال حيل لك حراما 

  ب النساءباب شهادة النساء ال رجل معهن يف الوالدة وعيو

أخربنا أبو حازم العبدوي احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا  - ٢٠٣٢٦
كان شريح جييز شهادة النسوة على االستهالل وما ال ينظر إليه الرجال قال : هشيم أنبأ جمالد عن الشعيب قال 

   ٨الشيخ رمحه اهللا وهذا قول الكافة 

  جاء يف عددهن باب ما

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنبأ احلسن بن سفيان ثنا حممد بن رمح التجييب  - ٢٠٣٢٧
أنبأ الليث بن سعد عن بن اهلاد عن عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا 

ديث وفيه ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب منكن قالت يا رسول فذكر احل: عليه و سلم أنه قال 
اهللا وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتني تعدل شهادة رجل فذلك نقصان العقل ومتكث 

  الليايل ما تصلي وتفطر يف رمضان فهذا نقصان الدين رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رمح 

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم أنبأ أبو نصر العراقي أنبأ سفيان بن حممد أنبأ علي بن احلسن ثنا عبد  - ٢٠٣٢٨
ال جيوز إال أربع : اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن بن جريج وعبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء بن أيب رباح قال 

  نسوة يف االستهالل 



أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا أمحد بن القاسم بن مسافر ثنا حممد بن  أخربنا أبو احلسن علي بن - ٢٠٣٢٩
أن رسول اهللا : إبراهيم بن معمر القطيعي ثنا حممد بن عبد امللك الواسطي عن األعمش عن أيب وائل عن حذيفة 

  رجل جمهول صلى اهللا عليه و سلم أجاز شهادة القابلة حممد بن عبد امللك مل يسمعه من األعمش بينهما 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو احلسن علي بن عمر احلافظ ثنا عمر بن احلسن ثنا إمساعيل  - ٢٠٣٣٠
بن الفضل وحممد بن بشر بن مطر قاال ثنا وهب بن بقية ثنا حممد بن عبد امللك عن أيب عبد الرمحن املدائين عن 

  طين أبو عبد الرمحن املدائين رجل جمهول فذكره بنحوه قال أبو احلسن الدارق: األعمش 

أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة  - ٢٠٣٣١
كان جييز شهادة القابلة زاد أبو عوانة وحدها : وهشيم عن جابر عن عبد اهللا بن جني عن علي رضي اهللا عنه أنه 

صح جابر اجلعفي متروك وعبد اهللا بن جني فيه نظر ورواه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف عن غيالن بن هذا ال ي
جامع عن عطاء بن أيب مروان عن أبيه أن عليا رضي اهللا عنه فذكره قال إسحاق احلنظلي لو صحت شهادة القابلة 

اهللا لو ثبت عن علي رضي اهللا عنه صرنا  عن علي رضي اهللا عنه لقلنا به ولكن يف إسناده خلل قال الشافعي رمحه
   ٩إليه إن شاء اهللا ولكنه ال يثبت عندكم وال عندنا عنه 

  باب شهادة القاذف

والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة { قال اهللا جل ثناؤه 
قال الشافعي رمحه اهللا } ا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اهللا غفور رحيم أبدا وأولئك هم الفاسقون إال الذين تابو

والثنيا يف سياق الكالم على أول الكالم وآخره يف مجيع ما ذهب إليه أهل الفقه إال أن يفرق بني ذلك خرب قال 
  الشافعي رمحه اهللا وإن فيه حلديثا 

أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ  فذكر احلديث الذي أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا - ٢٠٣٣٢
زعم أهل العراق أن شهادة احملدود ال جتوز فاشهد ألخربين : الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة قال مسعت الزهري يقول 

فالن أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال أليب بكرة تب تقبل شهادتك أو إن تبت قبلت شهادتك قال سفيان 
لذي أخربه فحفظته مث نسيته وشككت فيه فلما قمنا سألت من حضر فقال يل عمر بن قيس هو سعيد مسي الزهري ا

بن املسيب قال الشافعي رمحه اهللا فقلت له فهل شككت فيما قال لك قال ال هو سعيد بن املسيب غري شك قال 
شاء اهللا وقد رواه غريه من أهل الشافعي وكثريا ما مسعته حيدثه فيسمي سعيدا وكثريا ما مسعته يقول عن سعيد إن 

احلفظ عن سعيد ليس فيه شك وزاد فيه أن عمر رضي اهللا عنه استتاب الثالثة فتاب اثنان فأجاز شهادهتما وأيب أبو 
  بكرة فرد شهادته 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن شيبان ثنا سفيان عن الزهري عن  - ٢٠٣٣٣
  أن عمر رضي اهللا عنه قال أليب بكرة إن تبت قبلت شهادتك أو قال تب تقبل شهادتك : سعيد بن املسيب 



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أخربنا الشافعي قال أخربين من أثق به  - ٢٠٣٣٤
اخلطاب رضي اهللا عنه ملا جلد الثالثة استتاهبم  أن عمر بن: من أهل املدينة عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب 

فرجع اثنان فقبل شهادهتما وأيب أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته ورواه سليمان بن كثري عن الزهري عن سعيد بن 
املسيب أن عمر رضي اهللا عنه قال أليب بكرة وشبل ونافع من تاب منكم قبلت شهادته ورواه األوزاعي عن 

سيب أن عمر رضي اهللا عنه استتاب أبا بكرة قال الشيخ وروى عبد الرزاق عن حممد بن مسلم الزهري عن بن امل
عن إبراهيم بن ميسرة عن بن املسيب أن عمر رضي اهللا عنه قال للذين شهدوا على املغرية رضي اهللا عنه توبوا تقبل 

   عنه ال يقبل شهادته شهادتكم قال فتاب منهم اثنان وأيب أبو بكرة أن يتوب قال وكان عمر رضي اهللا

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا أبو األزهر ثنا عمرو بن حممد عن قيس عن سامل  - ٢٠٣٣٥
كان أبو بكرة إذا أتاه الرجل يشهده قال أشهد غريي فإن املسلمني قد فسقوين : األفطس عن سعيد بن عاصم قال 

من قذفه وأقام عليه ولو كان قد تاب منه ملا ألزموه اسم الفسق واهللا أعلم  وهذا إن صح فألنه أمتنع من أن يتوب
  قال الشافعي رمحه اهللا وبلغين عن بن عباس أنه كان جييز شهادة القاذف إذا تاب 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو احلسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد اهللا بن  - ٢٠٣٣٦
يف قوله تعاىل وال تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك : معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس  صاحل عن

  هم الفاسقون مث قال يعين إال الذين تابوا فمن تاب وأصلح فشهادته يف كتاب اهللا تقبل 

ي أنبأ إمساعيل بن علية عن أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافع - ٢٠٣٣٧
  يف القاذف إذا تاب قال تقبل شهادته وقال كلنا يقوله عطاء وطاوس وجماهد : بن أيب جنيح 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن  - ٢٠٣٣٨
يف القاذف إن تاب قبلت : ن عطاء وطاوس وجماهد أهنم قالوا منصور ثنا إمساعيل بن إبراهيم أنبأ بن أيب جنيح ع

  شهادته 

  يقبل اهللا توبته وارد شهادته : قال وحدثنا سعيد ثنا هشيم أنبأ عبد امللك عن عطاء قال  - ٢٠٣٣٩

قال وثنا شعبة ثنا شريك عن أيب حصني عن الشعيب قال يقبل اهللا توبته وال تقبلون شهادته قال وحدثنا  - ٢٠٣٤٠
أنه كان يقول يف القاذف إذا فرغ من ضربه فأكذب نفسه ورجع عن قوله : سعيد ثنا هشيم أنبأ مطرف عن الشعيب 

  قبلت شهادته 

قال وحدثنا سعيد ثنا سفيان عن مسعر عن رجل عن عبد اهللا بن عتبة قال إذا تاب قبلت شهادته قال  - ٢٠٣٤١
  كان يقول إذا تاب قبلت شهادته  أنه: وحدثنا سعيد ثنا هشيم أنبأ جويرب عن الضحاك 

قال وثنا سعيد ثنا هشيم أنبأ حصني قال رأيت رجال جلد حدا يف قذف بالريبة فلما فرغ من ضربه  - ٢٠٣٤٢
أستغفر اهللا وأتوب إليه من قذف احملصنات فلقيت أبا الزناد فأخربته بذلك فقال يل األمر عندنا : أحدث توبة قال 



به قبلت شهادته قال الشيخ وروى أبو معاوية وحيىي بن سعيد عن مسعر عن عمران بن إذا رجع عن قوله واستغفر ر
  عمري عن عبد اهللا بن عتبة قوله يف شهادة القاذف 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين ثنا أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك أنه  - ٢٠٣٤٣
سئال عن رجل جلد هل جتوز شهادته فقاال نعم إذا ظهرت منه التوبة : ان بن يسار بلغه أن سعيد بن املسيب وسليم

وعن بن شهاب أنه سئل عن رجل إذا جلد احلد هل جتوز شهادته قال نعم إذا ظهرت منه التوبة قال مالك وذلك 
تاب الذي جيلد احلد  األمر عندنا قال اهللا تعاىل إال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اهللا غفور رحيم فإذا

  وأصلح جازت شهادته 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ثنا أبو زكريا حيىي بن حممد بن حيىي  - ٢٠٣٤٤
الشهيد ثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي الزهراين ثنا فليح بن سليمان املديين عن بن شهاب الزهري عن 

ري وسعيد بن املسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن عائشة زوج النيب عروة بن الزب
فذكر احلديث بطوله وفيه قالت فتشهد تعين : صلى اهللا عليه و سلم حني قال هلا أهل اإلفك ما قالوا فربأها اهللا منه 

بلغين عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيربئك اهللا وإن  النيب صلى اهللا عليه و سلم مث قال أما بعد يا عائشة فإنه قد
كنت أملمت بالذنب فاستغفري اهللا وتويب إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه مث تاب تاب اهللا عليه وذكر احلديث يف 

  نزول اآليات يف براءهتا أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح عن أيب الربيع 

بأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا حممد بن أخربنا أبو طاهر الفقيه أن - ٢٠٣٤٥
يوسف ثنا سفيان عن عبد الكرمي اجلزري عن زياد بن أيب مرمي عن عبد اهللا بن معقل أن أباه سأل بن مسعود هل 

  الندم توبة قال نعم : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

بد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا إبراهيم وحدثنا أبو حممد ع - ٢٠٣٤٦
بن احلارث البغدادي ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا زهري بن معاوية عن عبد الكرمي اجلزري عن زياد عن عبد اهللا بن معقل 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال نعم قال كنت مع أيب إىل جنب عبد اهللا بن مسعود فقال له أيب أنت مسعته من رسو
  يقول الندم توبة : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن عبد  - ٢٠٣٤٧
توبة والتائب كمن ال ذنب له كذا رواه عبد الندم : الكرمي اجلزري عن زياد بن أيب مرمي عن عبد اهللا أنه قال 

  الرزاق عن معمر منقطعا موقوفا بزيادته 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو علي الرفاء أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا حممد بن عبد اهللا الرقاشي ثنا  - ٢٠٣٤٨
ضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وهيب بن خالد ثنا معمر عن عبد الكرمي اجلزري عن أيب عبيدة عن عبد اهللا ر

التائب من الذنب كمن ال ذنب له كذا قال وهو وهم واحلديث عن عبد الكرمي عن زياد بن أيب مرمي : و سلم قال 
عن عبد اهللا بن معقل عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه كما تقدم واهللا أعلم وروي من أوجه ضعيفة هبذا اللفظ 

  ة وفيما ذكرناه كفاي



أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ثنا أمحد بن عبيد ثنا عثمان بن عمر الضيب ثنا عثمان بن عبد  - ٢٠٣٤٩
اهللا الشامي ثنا بقية بن الوليد ثنا حممد بن زياد األهلاين قال مسعت أبا عتبة اخلوالين يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا 

  ال ذنب له  التائب من الذنب كمن: عليه و سلم يقول 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن علي الروذباري والد أيب احلسن املزكي ثنا إبراهيم  - ٢٠٣٥٠
بن إمساعيل العنربي ثنا أبو كريب ثنا سلم بن سامل عن سعيد بن عبد اجلبار عن عاصم احلداين عن عطاء عن بن 

التائب من الذنب كمن ال ذنب له هذا اسناد :  صلى اهللا عليه و سلم عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا
  فيه ضعف وروي من وجه آخر ضعيف عن أيب سعدة األنصاري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - ٢٠٣٥١
 بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة حدثين عبيد اهللا بن سلمان يعين األغر عن أبيه عن أيب ثنا حممد بن أيب

كل شيء يتكلم به بن آدم فإنه مكتوب عليه فإذا أخطأ : الدرداء رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
مد يديه إىل اهللا عز و جل مث يقول أين أتوب إليك اخلطيئة وأحب أن يتوب إىل اهللا عز و جل فليأت بقعة رفيعة فلي

  منها ال أرجع إليها أبدا فإنه يغفر له ما مل يرجع يف عمله ذلك 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق  - ٢٠٣٥٢
ن بشري عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف قول اهللا عز و األزرق ثنا سفيان عن مساك بن حرب عن النعمان ب

  توبوا إىل اهللا توبة نصوحا قال هو الرجل يعمل الذنب مث ال يعود إليه : جل 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا معاوية بن  - ٢٠٣٥٣
يا أيها الذين آمنوا توبوا إىل اهللا { يف قوله : إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا  هشام عن علي بن صاحل عن أيب

  قال يتوب من الذنب مث ال يعود تابعه إسرائيل عن أيب إسحاق } توبة نصوحا 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو احلسني إسحاق بن أمحد الكادي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل  - ٢٠٣٥٤
أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا معاوية بن صاحل عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عن عوف بن مالك ثنا 

   ١٠ما من ذنب إال وأنا أعرف توبته قالوا له يا أبا عبد الرمحن وما توبته قال أن يتركه مث ال يعود إليه : قال 

  باب من قال ال تقبل شهادته

 احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا حيىي بن أيب أخربنا أبو عبد اهللا - ٢٠٣٥٥
بكري ثنا أبو جعفر الرازي عن آدم بن فائد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال النيب صلى اهللا عليه و 

  غمر على أخيه ال جتوز شهادة خائن وال خائنة وال حمدود يف اإلسالم وال حمدودة وال ذي : سلم 

وحدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو حممد دعلج بن أمحد بن دعلج السجزي ببغداد  - ٢٠٣٥٦
ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا قزعة بن سويد ثنا املثىن بن الصباح ثنا عمرو بن شعيب 

ال جتوز شهادة خائن وال خائنة وال موقوف على حد :  عليه و سلم قال عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا



وال ذي غمر على أخيه آدم بن فائد واملثىن بن الصباح ال حيتج هبما وروي من أوجه ضعيفة عن عمرو ومن روى 
  من الثقات هذا احلديث عن عمرو مل يذكر فيه اجمللود واهللا أعلم وقد روي من وجهني آخرين ضعيفني 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا حممد بن أمحد بن عبد الواحد بصور ثنا موسى  - ٢٠٣٥٧
بن أيوب النصييب ح قال وثنا أبو أمحد قال وثنا عبد الرمحن بن إسحاق بدمشق ثنا دحيم قاال ثنا مروان بن معاوية 

ن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه عن يزيد بن أيب زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة ع
ال جتوز شهادة خائن وال خائنة وال جملود حد وال ذي غمر ألخيه وال جمرب عليه شهادة زور وال ظنني يف : و سلم 

  والء وال قرابة يزيد بن أيب زياد ويقال بن زياد الشامي هذا ضعيف 

ي وأبو بكر بن احلارث الفقيه قاال أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن أخربنا أبو عبد الرمحن السلم - ٢٠٣٥٨
إمساعيل ثنا احلسن بن علي بن خلف الدمشقي ثنا سليمان بن عبد الرمحن ثنا عبد األعلى بن حممد ثنا حيىي بن سعيد 

 عليه و سلم خطب ثنا الزهري عن سعيد بن املسيب عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا
أال ال جتوز شهادة اخلائن وال اخلائنة وال ذي غمر على أخيه وال املوقوف على حد قال علي حيىي بن سعيد : وقال 

هو الفارسي متروك وعبد األعلى ضعيف قال الشيخ ال يصح يف هذا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم شيء يعتمد 
  نه عليه ويروي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا ع

حدثناه أبو طاهر الفقيه أنبأ أمحد بن حممد بن حيىي ثنا حيىي بن الربيع املكي ثنا سفيان عن إدريس  - ٢٠٣٥٩
هذا كتاب عمر إىل أيب موسى رضي اهللا عنهما فذكره فقال : األودي قال أخرج إلينا سعيد بن أيب بردة كتابا فقال 
حد أو جمربا يف شهادة زور أو ظنينا يف والء أو قرابة وهذا فيه واملسلمون عدول بعضهم على بعض إال جملودا يف 

إمنا أراد به قبل أن يتوب فقد روينا عنه أنه قال أليب بكرة رمحه اهللا تب تقبل شهادتك وهذا هو املراد مبا عسى 
  يصح فيه من األخبار كما هو املراد بسائر من رد شهادته معه واهللا أعلم 

تادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ أخربنا أبو نصر بن ق - ٢٠٣٦٠
  أنه كان يقول ال جتوز شهادة القاذف أبدا وتوبته فيما بينه وبني ربه : الشيباين عن الشعيب عن شريح 

تقبل شهادته أبدا ال : حدثنا سعيد ثنا هشيم أنبأ مغرية عن إبراهيم قال وأنبأ يونس عن احلسن قاال  - ٢٠٣٦١
  وتوبته فيما بينه وبني ربه 

توبته فيما بينه وبني ربه من العذاب : قال وثنا سعيد ثنا شريك عن سامل عن سعيد بن جبري قال  - ٢٠٣٦٢
  العظيم وال تقبل شهادته 

   ١١جائزة  يف القاذف إذا شهد قبل أن جيلد فشهادته: قال وثنا سعيد ثنا هشيم أنبأ عبيدة عن إبراهيم  - ٢٠٣٦٣

  باب شهادة املقطوع يف السرقة



أن : روى أبو داود يف املراسيل عن حممد بن املثىن عن عفان عن محاد عن قتادة ومحيد عن احلسن  - ٢٠٣٦٤
رجال من قريش سرق ناقة فقطع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يده وكان جائز الشهادة أخربناه أبو بكر حممد بن 

باب التحفظ يف الشهادة والعلم هبا قال  ١٢ن النسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره حممد أنبأ أبو احلس
إال { وقال } وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال { اهللا جل ثناؤه 

وما شهدنا إال مبا علمنا وما { م وقال يف قصة إخوة يوسف عليهم الصالة والسال} من شهد باحلق وهم يعلمون 
أخربنا أبو احلسن  - ٢٠٣٦٥يسع شاهدا أن يشهد إال مبا علم قال الشافعي رمحه اهللا وال } كنا للغيب حافظني 

علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا إبراهيم بن عبد اهللا اهلروي 
اهللا عليه  ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن اجلريري قال ثنا عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه قال كنا عند رسول اهللا صلى

أال أحدثكم بأكرب الكبائر اإلشراك باهللا وعقوق الوالدين قال وكان متكئا فجلس وقال وشهادة : و سلم فقال 
الزور وشهادة الزور وشهادة الزور أو قول الزور فما زال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكررها حىت قلنا ليته 

  رواه مسلم عن عمرو الناقد كالمها عن إمساعيل سكت رواه البخاري يف الصحيح عن قيس بن حفص و

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو أمحد حممد بن حممد بن احلسن الشيباين ثنا أبو عبد اهللا حممد بن  - ٢٠٣٦٦
إبراهيم البوشنجي ثنا عمرو بن مالك البصري ثنا حممد بن سليمان بن مسمول املكي ثنا عبيد اهللا بن سلمة بن 

ذكر عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الرجل يشهد : ملكي عن أبيه عن طاوس عن بن عباس قال وهرام ا
بشهادة فقال أما أنت يا بن عباس فال تشهد إال على أمر يضيء لك كضياء هذه الشمس وأومى رسول اهللا صلى 

دي ومل يرو من وجه يعتمد عليه اهللا عليه و سلم بيده إىل الشمس حممد بن سليمان بن مسمول هذا تكلم فيه احلمي
  واهللا أعلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر أنبأ  - ٢٠٣٦٧
   ١٣قلت البن عمر إن ناسا يدعونين يشهدونين وأكره ذاك قال أشهد مبا تعلم : عمران بن حدير عن أيب جملز قال 

  العلم بالشهادةباب وجوه 

قال الشافعي رمحه اهللا منها ما عاينه الشاهد فيشهد باملعاينة قال الشيخ وهي األفعال اليت تعاينها فتشهد عليها 
  باملعاينة 

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا إمالء ثنا أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي  - ٢٠٣٦٨
محد بن حفص بن عبد اهللا حدثين أيب حدثين إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن بالل البزاز ثنا أ

رأى عيسى بن مرمي : بن سليم عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة أنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ال عيسى عليه السالم آمنت عليهما السالم رجال يسرق فقال أسرقت قال ال قال واهللا الذي ال إله إال هو قال فق

باهللا وكذبت بصري أخرجه البخاري يف الصحيح فقال وقال إبراهيم بن طهمان قال الشافعي ومنها ما تظاهرت به 
  األخبار مما ال ميكن يف أكثره العيان وتثبت معرفته يف القلوب فيشهد عليه هبذا الوجه 



عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ  - ٢٠٣٦٩
كنت عند بن عباس فأتاه رجل فسأله ممن أنت فمت له برحم بعيدة : الطيالسي ثنا إسحاق بن سعيد حدثين أيب قال 

فأالن له القول وقال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم فإنه ال قرب للرحم إذا 
ت وإن كانت قريبة وال بعد هلا إذا وصلت وإن كانت بعيدة فأمر مبعرفة األنساب والعلم بأصلها إمنا يقع قطع

  بتظاهر األخبار وال ميكن يف أكثرها العيان 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عمرو عثمان بن أمحد الدقاق ببغداد ثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل  - ٢٠٣٧٠
ا إبراهيم بن يوسف بن أيب إسحاق عن أبيه عن أيب إسحاق أنه مسع األسود يقول مسعت أبا موسى ثنا أبو غسان ثن
لقد قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إال أن عبد اهللا بن مسعود رجل من أهل بيت : األشعري يقول 

 عليه و سلم أخرجاه يف الصحيح من النيب صلى اهللا عليه و سلم مما نرى من دخوله ودخول أمه على النيب صلى اهللا
  حديث إبراهيم بن يوسف 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم  - ٢٠٣٧١
نا من اليمن قدم: أنبأ حيىي بن آدم ثنا بن أيب زائدة عن أبيه عن أيب إسحاق عن األسود بن يزيد عن أيب موسى قال 

فمكثنا حينا وال نرى إال وبن مسعود وأمه من أهل بيت النيب صلى اهللا عليه و سلم لكثرة دخوهلم ولزومهم له 
رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد وغريه عن حيىي بن آدم ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم ويف 

صرف فيها يستدل هبما على امللك واهللا أعلم قال الشافعي رمحه هذا كالداللة على أن كثرة الدخول يف الدار والت
  اهللا ومنها ما مسعه فيشهد مبا أثبت مسعا من املشهود عليه مع إثبات بصر 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ح قال  - ٢٠٣٧٢
ه واللفظ له ثنا أبو علي صاحل بن حممد ومتيم بن حممد قاال ثنا حممد بن رمح قاال ثنا الليث وأخربنا أبو النضر الفقي

عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما أنه قال له رجل من بين ليث إن أبا سعيد اخلدري أثر هذا عن رسول اهللا 
ع الذهب بالذهب إال مثال مبثل فأشار أنه هنى عن بيع الورق بالورق إال مثال مبثل وعن بي: صلى اهللا عليه و سلم 

أبو سعيد بإصبعيه إىل عينيه وأذنيه فقال أبصر عيناي ومسعت أذناي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال تبيعوا 
الذهب بالذهب وال تبيعوا الورق بالورق إال مثال مبثل وال تشفوا بعضه على بعض وال تبيعوا منه غائبا بناجز إال يدا 

واه مسلم يف الصحيح عن قتيبة وحممد بن رمح فأخرب أن العلم بالقول يقع مبعاينة قائله ومساعه منه ويف هذا بيد ر
عن الصحابة رضي اهللا عنهم أمثلة كثرية قال الشافعي رمحه اهللا وهبذا قلت ال جتوز شهادة األعمى إال أن يكون 

ال وإذا كان القول أو الفعل وهو أعمى مل جيز من قبل أن أثبت شيئا معاينة أو معاينة ومسعا مث عمي فتجوز شهادته ق
  الصوت يشبه الصوت 

أخربنا أبو حازم العبدوي احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا  - ٢٠٣٧٣
  عمى يف سرقة مل جيزها إن عليا رضي اهللا عنه رد شهادة أ: سفيان ثنا األسود بن قيس العنزي مسع قومه يقولون 



أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم احلافظ أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد ثنا علي بن احلسن ثنا  - ٢٠٣٧٤
أنه كره شهادة األعمى قال الشافعي وإذا كان هذا هكذا كان : عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن يونس عن احلسن 

  د يشهد عليه الكتاب أحرى أن ال حيل ألح

أخربنا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف الفقيه أنبأ بشر بن أمحد اإلسفرائيين أنبأ أمحد بن نصر بن  - ٢٠٣٧٥
: احلسي احلذاء ثنا علي بن املديين ثنا وكيع بن اجلراح حدثين أبو معاوية عمرو بن عبد اهللا بن وهب النخعي قال 

رف نقش خامتي يف الصك وال أعرف الشهادة قال ال تشهد إال على ما قلت للشعيب أو مسعت رجال قال للشعيب أع
  تعرف فإن الناس قد ينقشون على اخلواتيم 

قلت إلبراهيم أرى امسي يف الصك وال أذكر : قال وحدثنا علي ثنا أزهر بن سعد ثنا بن عون قال  - ٢٠٣٧٦
   ١٤الشهادة فقال قال اهللا تعاىل إال من شهد باحلق وهم يعلمون 

  اب ما جيب على املرء من القيام بشهادته إذا شهدب

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني هللا شهداء بالقسط وال جيرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا { قال اهللا جل ثناؤه 
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم أو { وقال } اعدلوا هو أقرب للتقوى 

وال تكتموا الشهادة ومن { اآلية وقال } دين واألقربني إن يكن غنيا أو فقريا فاهللا أوىل هبما فال تتبعوا اهلوى الوال
قال الشافعي رمحه اهللا الذي أحفظ عن كل من مسعت منه من أهل } يكتمها فإنه آمث قلبه واهللا مبا تعملون عليم 

  ة العلم يف هذه اآلية أنه يف الشاهد قد لزمته الشهاد

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو احلسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد اهللا بن  - ٢٠٣٧٧
كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا ولو { يف قوله : صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس 

أبنائكم وال حتابوا غنيا لغناه وال ترمحوا مسكينا ملسكنته  قال أو آبائكم أو} على أنفسكم أو الوالدين واألقربني 
  فتذروا احلق فتجوروا } فال تتبعوا اهلوى أن تعدلوا { ويف قوله } إن يكن غنيا أو فقريا فاهللا أوىل هبما { وذلك قوله 

 ثنا آدم بن أيب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني - ٢٠٣٧٨
تلووا } وإن تلووا أو تعرضوا فإن اهللا كان مبا تعملون خبريا { يف قوله : إياس ثنا ورقاء عن بن أيب جنيح عن جماهد 

  يقول تبدلوا الشهادة أو تعرضوا يقول تكتموها 

إبراهيم بن محزة  أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا العباس بن الفضل األسفاطي ثنا - ٢٠٣٧٩
ثنا عبد العزيز بن حممد عن يزيد بن عبد اهللا يعين بن اهلاد عن عبادة يعين بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه 

بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على السمع والطاعة يف العسر واليسر واملنشط واملكره : قال حدثين أيب قال 
األمر أهله ونقول احلق حيث ما كنا ال خناف يف اهللا لومه الئم رواه مسلم يف الصحيح عن  وأثرة علينا وأن ال ننازع

  بن أيب عمر عن عبد العزيز وأخرجه البخاري من وجه أخر عن عبادة بن الوليد 



ن أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة ع - ٢٠٣٨٠
أيب إسحاق قال مسعت كديرا الضيب قال أبو إسحاق مسعته منه منذ مخسني سنة قال شعبة ومسعته أنا من أيب إسحاق 
: منذ أربعني سنة أو أكثر قال أبو داود ومسعته أنا من شعبة منذ مخس أو ست وأربعني سنة قال أتى رجل النيب فقال 

لعدل وأعط الفضل قال فإن مل أطق ذلك قال فأطعم الطعام وأفش يا رسول اهللا أخربين بعمل يدخلين اجلنة قال قل ا
السالم قال فإن مل أطق ذاك أو أستطع ذاك قال فهل لك من إبل قال نعم قال فأنظر بعريا من إبلك وسقاء وأنظر 
   ١٥ أهل بيت ال يشربون املاء إال غبا فاسقهم فإنك لعلك أن ال ينفق بعريك وال ينخرق سقاؤك حىت جتب لك اجلنة

  باب ما جاء يف خري الشهداء

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حيىي بن منصور القاضي ثنا حممد بن عبد السالم الوراق ثنا حيىي بن حيىي  - ٢٠٣٨١
قال قرأت على مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان عن بن أيب عمرة األنصاري 

أال أخربكم خبري الشهداء الذي يأيت بشهادته قبل أن : اجلهين أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عن زيد بن خالد 
يسأهلا رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وهذا واهللا أعلم يف الذي عنده إلنسان شهادة وهو ال يعلم هبا 

مساع كل واحد من هؤالء الرواة عمن  فيخرب بشهادته ومبعناه ذكره مالك بن أنس ورواه بن وهب عن مالك وذكر
  فوقه 

ورواه أيب بن العباس بن سهل عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن عبد اهللا بن عمر وأخربين خارجة بن  - ٢٠٣٨٢
مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم فزاد خارجة : زيد قال أخربين عبد الرمحن بن أيب عمرة قال أخربين زيد بن خالد 

أخربناه أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا اهليثم بن خلف الدوري ثنا حممد بن عبد اهللا  بن زيد يف إسناده
  بن املبارك املخرمي ثنا زيد بن احلباب أخربين أيب بن عباس فذكره 

د بن أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا هاشم بن اجلنيد أبو صاحل البذشي القومسي ثنا زي - ٢٠٣٨٣
من كانت عنده شهادة فال يقول ال : احلباب حدثين حممد بن مسلم الطائفي ثنا عمرو بن دينار عن بن عباس قال 

أشهد هبا إال عند إمام ولكنه يشهد لعله يرجع ويرعوي هذا موقوف وهو الصحيح وقد روي مرفوعا وال يصح 
  رفعه 

ريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخ - ٢٠٣٨٤
كتب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه من كانت عنده : أبو إسحاق الشيباين عن حممد بن عبيد اهللا الثقفي قال 

شهادة فلم يشهد هبا حيث رآها أو حيث علم فإمنا يشهد على ضغن هذا منقطع فيما بني الثقفي وعمر رضي اهللا 
   ١٦عنه 

  باب كراهية التسارع إىل الشهادة وصاحبها هبا عامل حىت يستشهده

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عمرو عثمان بن أمحد الدقاق وأبو العباس حممد بن يعقوب األموي  - ٢٠٣٨٥
و قالبة عبد امللك وأبو احلسني حممد بن أمحد بن متيم القنطري وأبو أمحد بكر بن حممد بن محدان الصرييف قالوا ثنا أب



بن حممد ثنا أزهر بن سعد السمان ثنا بن عون عن إبراهيم عن عبيدة قال قال عبد اهللا رضي اهللا عنه عن النيب صلى 
خري الناس قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم قال وال أدري قال يف الثالثة أو يف الرابعة : اهللا عليه و سلم أنه قال 
يسبق شهادة أحدهم ميينه وميينه شهادته رواه مسلم يف الصحيح عن احلسن بن علي عن مث خيلف بعدهم خلف 

  أزهر وأخرجه البخاري من وجه آخر عن إبراهيم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب وأبو الفضل بن إبراهيم قاال ثنا أمحد بن سلمة ثنا  - ٢٠٣٨٦
ام حدثين أيب عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن عمران بن حصني عن النيب صلى اهللا حممد بن بشار ثنا معاذ بن هش

خري الناس قرين مث الذين يلوهنم مث ينشأ قوم ينذرون وال يوفون وحيلفون وال يستحلفون وخيونون : عليه و سلم قال 
ت أمحد بن سلمة يقول وال يؤمتنون ويشهدون وال يستشهدون ويفشو فيهم السمن قال أبو الفضل يف حديثه مسع

حيلفون ليس إال يف حديث هشام من أصحاب قتادة رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن بشار بزيادته وهذه زيادة 
  ينفرد هبا معاذ بن هشام عن أبيه 

وقد حدثناه أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشام عن  - ٢٠٣٨٧
خري أميت القرن الذي بعثت فيهم : ن زرارة عن عمران بن حصني قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قتادة ع

مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث يأيت قوم ينذرون وال يوفون وخيونون وال يؤمتنون ويشهدون وال يستشهدون 
ف وذكر احللف فيه إن كان حفظه معاذ ويفشو فيهم السمن هكذا رواه سائر أصحاب هشام ليس فيه ذكر احلل

يوافق حديث بن مسعود وقد حيتمل أن يكون املراد بذلك يف الشهادة أن يشهد مبا مل يشهد عليه ومل يعلمه فيكون 
   ١٧شاهد زور وباهللا التوفيق والعصمة 

  باب ما على من دعي ليشهد قال اهللا جل ثناؤه وال يأب الشهداء إذا ما دعوا

ا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم وأخربن - ٢٠٣٨٨
إذا دعي ليشهد وإذا دعي ليقيمها كالمها زاد فيه : وخالد وإمساعيل بن إبراهيم عن يونس بن عبيد عن احلسن قال 

ك وقد ذهب مجاعة من املفسرين إىل غريه عن احلسن فإن الناس كلهم لو أبوا أن يشهد بعضهم لبعض مل يسعهم ذل
أن هذه اآلية يف إقامة الشهادة واآلية حمتملة للوجهني مجيعا كما ذهب إليه احلسن وهو يف التحمل فرض على 

   ١٨الكفاية فإذا قام به وبالكتابة من يكفي أخرج من ختلف من املأمث واهللا أعلم 

  باب وال يضار كاتب وال شهيد

اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن  أخربنا أبو عبد - ٢٠٣٨٩
وال يضار { يف قوله عز و جل : مرزوق ثنا أبو حذيفة عن سفيان عن يزيد بن أيب زياد عن مقسم عن بن عباس 

هبما فقال قد أمرمتا أن جتيبا  قال إن جييء فيدعو الكاتب والشهيد فيقوالن إنا على حاجة فيضار} كاتب وال شهيد 
  فال يضارمها 



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو احلسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد اهللا بن صاحل عن  - ٢٠٣٩٠
يف قوله وال يأب الشهداء إذا ما دعوا يقول من احتيج إليه : معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس 

لمني قد شهد على شهادة أو كانت عنده شهادة فال حيل له أن يأىب إذا ما دعي مث قال بعد هذا وال يضار من املس
كاتب وال شهيد واإلضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غين إن اهللا قد أمرك أن ال تأىب إذا ما دعيت فيضاره 

  فسوق بكم يعين بالفسوق املعصية بذلك وهو مكفي بغريه فنهاه اهللا عز و جل وقال وإن تفعلوا فإنه 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان ح  - ٢٠٣٩١
وأخربنا الشريف أبو الفتح العمري أنبأ أبو احلسن بن فراس ثنا حممد بن إبراهيم الديبلي ثنا سعيد بن عبد الرمحن ثنا 

قرأ عمر رضي اهللا عنه وال يضار كاتب وال شهيد قال سفيان : ة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال سفيان بن عيين
هو الرجل يأيت الرجل فيقول اكتب يل فيقول أنا مشغول انظر غريي وال يضاره يقول ال أريد إال أنت لينظر غريه 

ال يضاره فيقول ال أريد إال أنت والشهيد أن يأيت الرجل يشهده على الشيء فيقول أين مشغول فأنظر غريي ف
  ليشهد غريه ليس يف رواية بن قتادة قول سفيان 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ٢٠٣٩٢
ال : األعرج عن جماهد قال  يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ إمساعيل بن مسلم عن محيد

  يضار الكاتب وال الشهيد يقول يأتيه فيشغله عن ضيعته وعن سوقه 

قال } وال يضار كاتب وال شهيد { يف قوله : قال وأنبأ عبد الوهاب أنبأ إمساعيل بن مسلم عن احلسن  - ٢٠٣٩٣
وأنبأ عبد الوهاب أنبأ سعيد عن قتادة  ال يضار الكاتب فيكتب ما مل يؤمر به وال يضار الشهيد فيزيد يف شهادته قال

   ١٩مبثل ذلك 

  باب من رد شهادة العبيد ومن قبلها قال الشافعي رمحه اهللا قال اهللا جل

قال ورجالنا أحرارنا ال مماليكنا الذي يغلبهم من ميلكهم على كثري من } واستشهدوا شهيدين من رجالكم { ثناؤه 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو  - ٢٠٣٩٤إن قل أمورهم فال جيوز شهادة مملوك يف شيء و

يف : قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو عامر عن سفيان عن بن أيب جنيح عن جماهد 
  قال من األحرار } واستشهدوا شهيدين من رجالكم { قوله 

أ أبو منصور النضروي أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ أخربنا أبو نصر بن قتادة أنب - ٢٠٣٩٥
والذين { سألت جماهدا عن الظهار من األمة قال ليس بشيء فقلت أليس اهللا سبحانه يقول : داود بن أيب هند قال 
} جالكم واستشهدوا شهيدين من ر{ أفليست من النساء فقال واهللا عز و جل يقول } يظاهرون من نسائهم 

أفتجوز شهادة العبيد فبني جماهد رمحه اهللا أن مطلق اخلطاب يتناول األحرار واهللا أعلم وقال أبو حيىي الساجي روي 
عن علي واحلسن والنخعي والزهري وجماهد وعطاء ال جتوز شهادة العبيد وقال البخاري رمحه اهللا يف الترمجة قال 

زها شريح وزرارة بن أوىف وقال بن سريين شهادته جائزة إال العبد أنس شهادة العبد جائزة إذا كان عدال وأجا
   ٢٠لسيده وأجازها احلسن وإبراهيم يف الشيء التافه وقال شريح كلكم بنو عبيد وإماء 



  باب من رد شهادة الصبيان ومن قبلها يف اجلراح ما مل يتفرقوا

أن ال جتوز شهادة الصبيان واهللا أعلم يف شيء قال الشافعي رمحه اهللا وقول اهللا عز و جل من رجالكم يدل على 
وألنه إمنا خوطب بالفرائض البالغون دون من مل يبلغ وألهنم ليسوا ممن يرضى من الشهداء وإمنا أمرنا اهللا أن نقبل 

شهادة من نرضى قال الشيخ وقد روينا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال رفع القلم عن ثالثة عن الصيب حىت 
  لم وعن املعتوه حىت يفيق وعن النائم حىت يستيقظ قال الشافعي فإن قال قائل أجازها بن الزبري فابن عباس ردها حيت

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٢٠٣٩٦
يف شهادة : يب مليكة عن بن عباس رضي اهللا عنهما الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن أ

  الصبيان ال جتوز 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة وأبو حازم احلافظ قاال أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد  - ٢٠٣٩٧
ا يسأله عن شهادة بن منصور ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن بن أيب مليكة إنه كتب إىل بن عباس رضي اهللا عنهم

  وليسوا ممن نرضى ال جتوز } ممن ترضون من الشهداء { إن اهللا عز و جل يقول : الصبيان فكتب إليه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين علي بن حممد الصنعاين مبكة ثنا علي بن املبارك الصنعاين ثنا يزيد بن  - ٢٠٣٩٨
أرسلت إىل بن عباس رضي اهللا : ريج عن عبد اهللا بن أيب مليكة قال املبارك الصنعاين ثنا حممد بن ثور عن بن ج

عنهما أسأله عن شهادة الصبيان فقال قال اهللا عز و جل ممن ترضون من الشهداء وليسوا ممن نرضى قال فأرسلت 
  قال بن الزبري إىل بن الزبري رضي اهللا عنه أسأله فقال باحلري إن سئلوا أن يصدقوا قال فما رأيت القضاء إال على ما 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن  - ٢٠٣٩٩
باب من رد شهادة  ٢١أن عبد اهللا بن الزبري كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من اجلراح : هشام بن عروة 

ممن { وقال } وقال واستشهدوا شهيدين من رجالكم } دوا ذوي عدل منكم وأشه{ أهل الذمة قال اهللا جل ثناؤه 
قال الشافعي رمحه اهللا ففي هاتني اآليتني واهللا أعلم داللة على أن اهللا تعاىل إمنا عىن املسلمني } ترضون من الشهداء 

الية بيننا وبينهم بالدين قال دون غريهم من قبل إن رجالنا ومن نرضى من أهل ديننا ال املشركون لقطع اهللا تعاىل الو
الشافعي وكيف جيوز أن ترد شهادة مسلم بأن نعرفه يكذب على بعض اآلدميني وجنيز شهادة ذمي وهو يكذب 

على اهللا تبارك وتعاىل قال الشافعي وقد أخربنا اهللا بأهنم قد بدلوا كتاب اهللا وكتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا هذا من 
  ا قليال اآلية عند اهللا ليشتروا به مثن

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين أنبأ علي بن حممد بن عيسى ثنا أبو  - ٢٠٤٠٠
إن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال يا معشر : اليمان أخربين شعيب عن الزهري أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا 

كتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل اهللا على رسوله أحدث األخبار باهللا تقرءونه املسلمني كيف تسألون أهل ال
حمضا مل يشب وقد حدثكم اهللا أن أهل الكتاب قد بدلوا ما كتب اهللا وغريوا وكتبوا بأيديهم الكتب وقالوا هو من 

 ما رأينا رجال منهم قط عند اهللا ليشتروا به مثنا قليال أفال ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسائلتهم فال واهللا
  يسألكم عن الذي أنزل عليكم 



وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي بن بكري ثنا  - ٢٠٤٠١
  فذكره مبعناه رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان وعن حيىي بن بكري : الليث عن يونس عن بن شهاب 

خربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد احلافظ أنبأ أبو عروبة ثنا بندار وبن املثىن قاال ثنا عثمان بن وأ - ٢٠٤٠٢
كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة : عمر أنبأ علي بن املبارك عن حيىي عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تصدقوا أهل الكتاب وال  بالعربانية ويفسروهنا بالعربية ألهل اإلسالم فقال
  رواه البخاري يف الصحيح عن بندار } ؟ ؟ قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم اآلية { تكذبوهم 

باس بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الع - ٢٠٤٠٣
حممد الدوري ثنا شاذان قال كنت عند سفيان الثوري فسمعت شيخا حيدث عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن 

ال يتوارث أهل ملتني شىت وال جتوز شهادة ملة : أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أبو عبد الرمحن شاذان فسألت عن هذا الشيخ بعض أصحابنا  على ملة إال ملة حممد فإهنا جتوز على غريهم قال

  فزعم أنه عمر بن راشد احلنفي ورواه بقية بن الوليد عن األسود بن عامر وهو شاذان عن عمر بن راشد 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس الطرائفي ثنا عثمان  - ٢٠٤٠٤
لدارمي ثنا يزيد بن عبد ربه احلمصي ثنا بقية عن األسود بن عامر األزدي عن عمر بن راشد عن حيىي بن بن سعيد ا

ال ترث ملة ملة وال : أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
مجيع امللل وكذلك رواه احلسن بن موسى عن عمر بن  جتوز شهادة ملة على ملة إال شهادة املسلمني فإهنا جتوز على

  راشد 

ورواه علي بن اجلعد عن عمر كما أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ أنبأ حممد بن  - ٢٠٤٠٥
يب حيىي بن سليمان املروزي ثنا علي بن اجلعد ثنا عمر بن راشد اليمامي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أ

ال يرث أهل ملة ملة وال جتوز شهادة ملة : هريرة رضي اهللا عنه أحسبه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
على ملة إال أميت جتوز شهادهتم على من سواهم عمر بن راشد هذا ليس بالقوي قد ضعفه أمحد بن حنبل وحيىي بن 

  معني وغريمها من أئمة أهل النقل 

يل أبو عبد اهللا احلافظ روايته عنه عن أيب العباس عن الربيع عن الشافعي أنبأ مسلم بن  وفيما أجاز - ٢٠٤٠٦
 ٢٢عدالن حران مسلمان يعين قول اهللا تعاىل ممن ترضون من الشهداء : خالد عن بن أيب جنيح عن جماهد أنه قال 

أحدكم املوت حني الوصية اثنان  يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر{ باب ما جاء يف قول اهللا عز و جل 
أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع  - ٢٠٤٠٧} ذوا عدل منكم أو آخران من غريكم 

يف هذه اآلية واهللا أعلم مبعىن ما أراد من هذا وقد مسعت من يتأول هذه اآلية على من : قال قال الشافعي رمحه اهللا 
حتبسوهنما من بعد الصالة فيقسمان باهللا إن ارتبتم ال { سلمني وحيتج فيها بقول اهللا تبارك وتعاىل غري قبيلكم من امل

وإمنا القرابة بني املسلمني الذين كانوا } ولو كان ذا قرىب { والصالة املوقتة للمسلمني وبقول اهللا } نشتري به مثنا 
وال { أهل األوثان ال بينهم وبني أهل الذمة ويقول اهللا  مع النيب صلى اهللا عليه و سلم من العرب أو بينهم وبني

  وإمنا يتأمث من كتمان الشهادة للمسلمني املسلمون ال أهل الذمة } نكتم شهادة اهللا إنا إذا ملن اآلمثني 



أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا خالد بن  - ٢٠٤٠٨
قال من املسلمني إال أنه } اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غريكم { : عبد اهللا عن يونس عن احلسن يف قوله 

وروينا عن } حتبسوهنما من بعد الصالة { يقول من القبيلة أو غري القبيلة زاد فيه غريه عن احلسن أال ترى أنه يقول 
لمني من غري حية قال الشافعي رمحه اهللا وقد مسعت من يذكر قال من املس} أو آخران من غريكم { عكرمة أنه قال 

أهنا منسوخة بقول اهللا عز و جل وأشهدوا ذوي عدل منكم ورأيت مفيت أهل دار اهلجرة والسنة يفتون أن ال جتوز 
شهادة غري املسلمني العدول وذلك قويل وحكى الشافعي رمحة اهللا يف موضع آخر عن بن املسيب وأيب بكر بن حزم 

أو { وغريمها أهنم أبوا إجازة شهادة أهل الذمة قال الشيخ هذا مع ما روي عن بن املسيب أنه كان يقول يف قوله 
من أهل الكتاب دل على أنه اعتقد فيها النسخ أو محل اآلية على غري الشهادة كما نذكره إن } آخران من غريكم 

  شاء اهللا تعاىل 

أنبأ أمحد بن كامل أنبأ حممد بن سعد بن حممد بن احلسن بن عطية ثنا أيب وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ  - ٢٠٤٠٩
هي : حدثين عمي حدثين أيب عن أبيه عطية بن سعد عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما يف هذه اآلية قال 
  عنني شهادة منسوخة ومن أهل التفسري من محل الشهادة املذكورة يف هذه اآلية على اليمني كما مسيت إميان املتال

ومعىن اآلية حينئذ ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن الطرائفي وأبو حممد الكعيب قاال أنبأ  - ٢٠٤١٠
يا أيها الذين { يف قوله : إمساعيل بن قتيبة ثنا أبو خالد يزيد بن صاحل حدثين بكري بن معروف عن مقاتل بن حيان 

يقول شاهدان ذوا عدل منكم من } م املوت حني الوصية اثنان ذوا عدل منكم آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدك
وذلك أن } إن أنتم ضربتم يف األرض { يقول يهوديني أو نصرانيني قوله } أو آخران من غريكم { أهل دينكم 

ومع رجلني نصرانيني من أهل دارين أحدمها متيم واآلخر عدي صحبهما موىل لقريش يف جتارة وركبوا البحر 
القرشي مال معلوم قد علمه أولياؤه من بني آنية وبزورقة فمرض القرشي فجعل الوصية إىل الداريني فمات فقبض 
الداريان املال فلما رجعا من جتارهتما جاءا باملال والوصية فدفعاه إىل أولياء امليت وجاءا ببعض ماله فاستنكر القوم 

ج معه مبال كثري مما أتيتما به فهل باع شيئا أو اشترى شيئا فوضع فيه أم قلة املال فقالوا للداريني إن صاحبنا قد خر
هل طال مرضه فأنفق على نفسه قاال ال قالوا إنكما قد خنتما لنا فقبضوا املال ورفعوا أمرهم إىل النيب صلى اهللا عليه 

إىل آخر اآلية فلما نزلت } ت يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم املو{ و سلم فأنزل اهللا عز و جل 
أن حيبسا بعد الصالة أمرمها النيب صلى اهللا عليه و سلم فقاما بعد الصالة فحلفا باهللا رب السماوات ورب األرض 
ما ترك موالكم من املال إال ما أتيناكم به وإنا ال نشتري بأمياننا مثنا من الدنيا ولو كان ذا قرىب وال نكتم شهادة اهللا 

ن اآلمثني فلما حلفا خلي سبيلهما مث إهنم وجدوا بعد ذلك إناء من آنية امليت وأخذوا الداريني فقاال إنا إذا مل
اشتريناه منه يف حياته وكذبا فكلفا البينة فلم يقدرا عليها فرفعوا ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأنزل اهللا 

{ يعين الداريني يقول إن كانا كتما حقا } استحقا إمثا على أهنما { يقول فإن اطلع } فإن عثر { تبارك وتعاىل 
يقول فيحلفان باهللا } يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم األوليان فيقسمان باهللا { من أولياء امليت } فآخران 

ذا قول فه} وما اعتدينا إنا إذا ملن الظاملني { إن مال صاحبنا كان كذا وكذا وإن الذي نطلب قبل الداريني حلق 
} ذلك أدىن أن يأتوا بالشهادة على وجهها { الشاهدين أولياء امليت حني اطلع على خيانة الداريني يقول اهللا تعاىل 

  يعين الداريني والناس أن يعودوا ملثل ذلك 



سعيد وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ أبو  - ٢٠٤١١
معاذ بن موسى اجلعفري عن بكري بن معروف عن مقاتل بن حيان قال بكري قال مقاتل أخذت هذا التفسري عن 
جماهد واحلسن والضحاك يف قول اهللا تبارك وتعاىل اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غريكم اآلية إن رجلني 

لقريش يف جتارة فركبوا البحر ومع القرشي مال  نصرانيني من أهل دارين أحدمها متيمي واآلخر مياين صحبهما موىل
معلوم فذكر معىن ما روينا قال الشافعي رمحه اهللا وإمنا معىن شهادة بينكم إميان بينكم إذا كان هذا املعىن واهللا أعلم 
 قال الشيخ رمحه اهللا وقد ثبت معىن ما ذكره مقاتل بن حيان عن أهل التفسري بإسناد صحيح عن بن عباس رضي اهللا

  عنهما إال أنه مل حيفظ فيه دعوى متيم وعدي أهنما اشترياه وحفظه مقاتل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو قتيبة سلمة بن الفضل اآلدمي مبكة ثنا إبراهيم بن عبد اهللا البصري  - ٢٠٤١٢
امللك بن سعيد بن جبري عن أبيه  ثنا علي بن املديين ثنا حيىي بن آدم ثنا بن أيب زائدة عن حممد بن أيب القاسم عن عبد

خرج رجل من بين سهم مع متيم الداري وعدي بن بذا فمات السهمي بأرض : عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 
ليس هبا مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة خموص بالذهب فأحلفهما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث 

من متيم وعدي فقام رجالن من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادهتما  وجدوا اجلام مبكة فقالوا اشتريناه
وإن اجلام لصاحبهم وفيهم نزلت هذه اآلية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم أخرجه البخاري يف الصحيح فقال قال 

بري عن بن عباس يل علي بن عبد اهللا هو بن املديين فذكره وكذلك روي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن ج
   ٢٣رضي اهللا عنهما 

  باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية يف السفر عند عدم من شهد عليها

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا  - ٢٠٤١٣من املسلمني 
أبو علي الروذباري واللفظ له أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن منري عن زكريا بن أيب زائدة ح وأخربنا 

أن رجال من املسلمني حضرته الوفاة بدقوقا هذه ومل جيد أحدا من : زياد بن أيوب ثنا هشيم أنبأ زكريا عن الشعيب 
ا بتركته املسلمني يشهد على وصيته فأشهد رجلني من أهل الكتاب فقدما الكوفة فأتيا األشعري فأخرباه وقدم

ووصيته فقال األشعري هذا أمر مل يكن بعد الذي كان يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأحلفهما بعد 
العصر باهللا ما خانا وال كذبا وال بدال وال كتما وال غريا وإهنا لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادهتما هذا حديث 

  هشيم وحديث بن منري خمتصر 

احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا علي بن احلسن السكري ثنا حممد بن  أخربنا أبو - ٢٠٤١٤
طريف الكويف ثنا أبو خالد ح وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو احلسن حممد بن احلسن السراج ثنا مطني ثنا حسن 

اهللا عليه و سلم أجاز شهادة اليهود  أن النيب صلى: بن محاد ثنا أبو خالد األمحر عن جمالد عن الشعيب عن جابر 
بعضهم على بعض ويف رواية بن عبدان أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض هكذا رواه أبو خالد األمحر عن 

  جمالد وهو مما أخطأ فيه وإمنا رواه غريه عن جمالد عن الشعيب عن شريح من قوله وحكمه غري مرفوع 

األصبهاين الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا علي بن مبشر أنبأ حممد بن  أخربنا أبو بكر بن احلارث - ٢٠٤١٥
كان شريح جييز شهادة كل ملة على : عبادة ثنا أبو أسامة عن عبد الواحد قال مسعت جمالدا يذكر عن الشعيب قال 



كان جييز شهادهتم على  ملتها وال جييز شهادة اليهودي على النصراين وال النصراين على اليهودي إال املسلمني فإنه
  امللل كلها 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا خالد بن  - ٢٠٤١٦
إذا مات الرجل يف أرض غربة : قال } أو آخران من غريكم { عبد اهللا عن داود عن الشعيب عن شريح يف قوله 

غري املسلمني شاهدين فشهادهتما جائزة فإن جاء مسلمان فشهدا خبالف ذلك أخذ  فلم جيد مسلما فأشهد من
  بشهادة املسلمني وردت شهادهتما 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم  - ٢٠٤١٧
 جييز شهادة يهودي وال نصراين على املسلمني إال يف أنه كان ال: وأبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن شريح 

الوصية وال جييزها يف الوصية إال يف السفر وروى حيىي بن وثاب أن شرحيا كان جييز شهادة أهل الكتاب بعضهم 
ممن { وقال } وأشهدوا ذوي عدل منكم { باب ال جيوز شهادة غري عدل قال اهللا جل ثناؤه  ٢٤على بعض 

  قال الشافعي رمحه اهللا وإنا ال نرضى أهل الفسق منا وإن الرضا إمنا يقع على العدول منا } ء ترضون من الشهدا

أخربنا أبو أمحد املهرجاين ثنا أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن  - ٢٠٤١٨
 عنه رجل من قبل العراق فقال جئتك ألمر قدم على عمر بن اخلطاب رضي اهللا: ربيعة بن أيب عبد الرمحن أنه قال 

ما له رأس وال ذنب قال عمر رضي اهللا عنه وما هو قال شهادات الزور ظهرت بأرضنا قال وقد كان ذلك قال نعم 
قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ال واهللا ال يؤسر رجل يف اإلسالم بغري العدول قال أبو عبيد ال يؤسر يعين ال 

  حيبس 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان عن حبان بن موسى عن بن املبارك  - ٢٠٤١٩
أدع ما شئت وائت بشهود عدول فإنا أمرنا بالعدول وائت فسل : عن بن عون عن حممد بن سريين عن شريح قال 

   ٢٥عنه قال وذكر احلديث 

  و عبد مث أسلم الكافر وبلغ الصيبباب من حتمل الشهادة وهو كافر أو صيب أ

وعتق العبد فقاموا بشهادهتم فيما روى بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن عطاء بن أيب رباح أن املطلب بن أيب 
  وداعة ويعلى بن أمية كانت عندمها شهادة يف اجلاهلية فرفعا إىل معاوية يف اإلسالم فأجازها 

افظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا وأخربنا أبو حازم العبدوي احل - ٢٠٤٢٠
أهنم كانوا يقولون يف شهادة الغالم إذا : هشيم أنبأ مغرية عن إبراهيم ويونس عن احلسن وحممد بن سامل عن الشعيب 

ما والعبد إذا شهد مث أعتق شهد قبل أن يبلغ مث قام هبا إذا بلغ والنصراين واليهودي إذا شهدا يف حال شرك مث أسل
   ٢٦مث قاموا بشهادهتم أن شهادهتم جائزة 

  باب القضاء باليمني مع الشاهد



أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو علي إمساعيل بن حممد  - ٢٠٤٢١
اال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قاال ثنا احلسن الصفار ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد حممد بن موسى ق

بن علي بن عفان العامري ثنا زيد بن احلباب حدثين سيف بن سليمان املكي حدثين قيس بن سعد عن عمرو بن 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى بشاهد وميني أخرجه مسلم بن : دينار عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

عن أيب بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبد اهللا بن منري عن زيد بن احلباب وأخرجه أبو داود  احلجاج يف الصحيح
السجستاين يف كتاب السنن عن عثمان بن أيب شيبة واحلسن بن علي عن زيد بن احلباب وكذلك رواه عبد اهللا بن 

  احلارث املخزومي عن سيف بن سليمان 

بو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أ - ٢٠٤٢٢
اهللا بن احلارث املخزومي عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى باليمني مع الشاهد قال عمرو يف األموال : 

نا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ أنبأ أبو عبد الرمحن النسائي ثنا أبو قدامة ح وأخرب - ٢٠٤٢٣
وأنبأ أبو نصر بن قتادة وكتبه يل خبطه أنبأ أبو حامت بن أيب الفضل اهلروي ثنا أبو عبد اهللا ح وأخربنا كامل بن أمحد 

بن عبد الوهاب الفقيه قاال ثنا حممد بن عبد الرمحن الشامي املستملي أخربين بشر بن حممد بن عبد اهللا املزين وفتح 
فذكره بإسناده ومتنه وقال مع الشاهد الواحد قال أبو : ثنا أمحد بن حنبل قاال ثنا عبد اهللا بن احلارث املخزومي 

  قدامة يف روايته مع الشاهد وقال أمحد يف روايته قال عمرو يف األموال 

أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال حديث بن أخربنا أبو سعيد بن  - ٢٠٤٢٤
ال يرد أحد من أهل العلم مثله لو مل يكن فيها : عباس رضي اهللا عنهما ثابت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  غريه مع أن معه غريه مما يشهده 

بو أمحد بن عدي ثنا احلسني بن حممد بن الضحاك وحيىي بن زكريا وأخربنا أمحد بن حممد املاليين أنبأ أ - ٢٠٤٢٥
وإمساعيل بن داود بن وردان كلهم مبصر قالوا ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم قال مسعت الشافعي يقول قال يل 

د اهللا حممد بن احلسن لو علمت أن سيف بن سليمان يروي حديث اليمني مع الشاهد ألفسدته قال فقلت يا أبا عب
  قال الشيخ سيف بن سليمان املكي ثقة ثبت عند أئمة أهل النقل : إذا أفسدته فسد 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل ثنا علي  - ٢٠٤٢٦
  وحيفظ هو عندنا ممن يصدق : بن املديين قال سألت حيىي بن سعيد عن سيف بن سليمان قال 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن بنت العباس بن محزة ثنا هارون بن عبد  - ٢٠٤٢٧
كان عندي : الصمد الرخي ثنا علي بن املديين قال وسألته يعين حيىي بن سعيد القطان عن سيف بن سليمان فقال 

  ثبتا ممن يصدق وحيفظ 



كان : املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا اجلنيدي ثنا البخاري قال قال حيىي القطان أخربنا أبو سعد  - ٢٠٤٢٨
سيف بن سليمان حيا سنة مخسني وكان عندنا ثقة ممن يصدق وحيفظ وقد تابعه على هذه الرواية عبد الرزاق وأبو 

  هما حذيفة كالمها عن حممد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن بن عباس رضي اهللا عن

أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن حيىي وسلمة بن شبيب قاال ثنا  - ٢٠٤٢٩
عبد الرزاق أنبأ حممد بن مسلم ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو نصر بن قتادة قاال أنبأ أبو علي الرفاء أنبأ علي 

أن النيب : ا حممد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن بن عباس رضي اهللا عنهما بن عبد العزيز املكي ثنا أبو حذيفة ثن
صلى اهللا عليه و سلم قضى باليمني مع الشاهد قال سلمة يف حديثه عن عبد الرزاق قال عمرو يف احلقوق وخالفهما 

عمرو فزاد يف من ال حيتج بروايتهم عن حممد بن مسلم فزادوا يف إسناده طاوسا ورواه بعضهم من وجه آخر عن 
إسناده جابر بن زيد ورواية الثقات ال تعلل برواية الضعفاء وروي ذلك من وجه آخر عن بن عباس رضي اهللا 

  عنهما 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٢٠٤٣٠
يعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرمحن عن بن عباس رضي اهللا عنهما ورجل الشافعي أنبأ إبراهيم بن حممد عن رب

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : آخر مساه فال حيضرين ذكر امسه من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  قضى باليمني مع الشاهد 

مد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا أنبأ أبو العباس حم - ٢٠٤٣١
الشافعي أنبأ عبد العزيز بن حممد عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة رضي 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى باليمني مع الشاهد قال عبد العزيز فذكرت ذلك لسهيل قال : اهللا عنه 
وهو عندي ثقة إين حدثته إياه وال أحفظه قال عبد العزيز وقد كان أصاب سهيال علة أذهبت بعض  أخربين ربيعة

  عقله ونسي بعض حديثه وكان سهيل بعد حيدثه عن ربيعة عنه عن أبيه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي وأبو سعيد بن أيب عمرو  - ٢٠٤٣٢
ن قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب أنبأ سليمان بن بالل ح يف آخري

وأنبأ أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل القاضي ثنا بن أيب أويس ثنا سليمان 
بد اهللا احلسني بن احلسن بن أيوب التوقايت ثنا أبو حامت الرازي ثنا بن بالل ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو ع

أن رسول اهللا : القعنيب ثنا سليمان بن بالل عن ربيعة عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 
  صلى اهللا عليه و سلم قضى باليمني مع الشاهد 

بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن داود اإلسكندراين ثنا زياد بن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد  - ٢٠٤٣٣
بإسناده قال سليمان فلقيت سهيال فسألته عن هذا احلديث فقال ما : يونس حدثين سليمان بن بالل عن ربيعة 

 أعرفه فقلت له إن ربيعة أخربين به عنك قال فإن كان ربيعة أخربك عين فحدث به عن ربيعة عين وقد رواه غري
  ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن سهيل 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا  - ٢٠٤٣٤
يعقوب بن محيد ثنا حممد بن عبد الرمحن العامري مدين ثقة أنه مسع سهيل بن أيب صاحل حيدث عن أبيه عن أيب هريرة 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى باليمني مع الشاهد وروي من وجه آخر عن أيب هريرة أن رسول : 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا عمر بن القاسم بن حممد بن بندار السباك  - ٢٠٤٣٥
أمحد بن عدي قال حدثنا  اجلرجاين ثنا حممد بن عوف ويوسف بن سعيد وأمحد بن أيب احلناجر ح قال وأخربنا أبو

علي بن إبراهيم بن اهليثم قال حدثنا حممد بن عوف قالوا ثنا حممد بن مبارك ثنا املغرية بن عبد الرمحن عن أيب الزناد 
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قضى باليمني مع الشاهد : عن األعرج عن أيب هريرة 

حممد عبد اهللا بن إسحاق بن إبراهيم اخلرساين العدل ببغداد ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو  - ٢٠٤٣٦
إبراهيم بن اهليثم البلدي ثنا عبد اهللا بن نافع حدثين املغرية بن عبد الرمحن عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة 

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى باليمني مع الشاهد : 

اليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا حممد بن منري ثنا إبراهيم بن اهليثم ثنا عبد اهللا بن وأخربنا أبو سعد امل - ٢٠٤٣٧
  بإسناده مثله : نافع بن أيب نافع القرشي فذكره 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا عمر بن القاسم بن حممد بن بندار يقول مسعت حممد  - ٢٠٤٣٨
  : نبل ليس يف هذا الباب يعين قضى باليمني مع الشاهد حديث أصح من هذا بن عوف يقول قال أمحد بن ح

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو  - ٢٠٤٣٩
 جعفر بن حممد العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين أنبأ احلجاج بن حممد قال قال بن جريج أخربين

بن علي ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قالوا ثنا أبو العباس حممد بن 
يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين عمر بن حممد ومالك بن أنس وحيىي بن أيوب عن جعفر بن حممد ح 

د بن صاحل ثنا احلسن بن عبد الصمد ثنا حيىي بن حيىي أنبأ إمساعيل بن جعفر وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين حمم
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى باليمني مع الشاهد الواحد زاد : املديين عن جعفر بن حممد عن أبيه 

ر بن حممد مرسال إمساعيل بن جعفر يف روايته وأن عليا رضي اهللا عنه قضى به بالعراق هكذا رواه مجاعة عن جعف
ورواه عبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي وهو من الثقات عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا عن النيب 

  صلى اهللا عليه و سلم موصوال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق يف آخرين قالوا أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب  - ٢٠٤٤٠
أ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنه قال لبعض من يناظره قال فقلت له روى الثقفي وهو ثقة عن جعفر بن حممد أنب

  قضى باليمني مع الشاهد : عن أبيه عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

حممد بن رزمويه ثنا أبو أخربنا اإلمام أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم اإلسفرائيين أنبأ حممد بن  - ٢٠٤٤١
زكريا حيىي بن حممد بن غالب النسوي ثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي أنبأ عبد الوهاب ح وأخربنا أبو احلسن علي 



بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل القاضي ثنا علي بن عبد اهللا بن جعفر ثنا عبد الوهاب بن 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى باليمني مع : حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا عبد اجمليد ثنا جعفر بن 

الشاهد زاد احلنظلي يف روايته الواحد قال وقال أيب وقضى به علي رضي اهللا عنه بالعراق قال الشيخ وروي عن 
  موصوال محيد بن األسود وعبد اهللا العمري وهشام بن سعد وغريهم عن جعفر بن حممد كذلك 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا أبو عمرو أمحد بن املبارك املستملي ثنا  - ٢٠٤٤٢
أبو رجاء قتيبة بن سعيد ثنا إبراهيم بن أيب حية عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا 

ليه السالم فأمرين أن أقضي باليمني مع الشاهد وقال إن يوم األربعاء يوم أتاين جربيل ع: صلى اهللا عليه و سلم 
  حنس مستمر وقد قيل عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا  - ٢٠٤٤٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : يل بن أيب أويس ثنا سليمان بن بالل عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده إمساع

سلم قضى باليمني مع الشاهد وقال قضى بذلك علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وقد قيل عن جعفر بن حممد عن 
  أبيه عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

 احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن أخربنا أبو عبد اهللا - ٢٠٤٤٤
: حممد الدوري ثنا شبابة بن سوار ثنا عبد العزيز بن أيب سلمة عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي رضي اهللا عنه 

  رضي اهللا عنه بالعراق  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى بشاهد وميني وقضى به علي بن أيب طالب

وقيل عن شبابة كما أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأ أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ ثنا  - ٢٠٤٤٥
أمحد بن حممد بن الصباح ثنا شبابة ثنا عبد العزيز املاجشون عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده عن علي بن أيب 

صلى اهللا عليه و سلم قضى بشهادة رجل واحد مع ميني صاحب احلق وقضى به  أن النيب: طالب رضي اهللا عنه 
  علي رضي اهللا عنه بالعراق وكذلك رواه حسني بن زيد عن جعفر بن حممد 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن سعد احلافظ ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي  - ٢٠٤٤٦
األنصاري قال مسعت حسني بن زيد يقول حدثين جعفر بن حممد عن أبيه عن جده عن علي ثنا إسحاق بن موسى 

أنه قضى باليمني مع الشاهد الواحد علي بن : بن أيب طالب رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
من االتصال من رواية  احلسني بن علي بن أيب طالب جد جعفر بن حممد وإن مل يدرك عليا رضي اهللا عنه فهو أقرب

  حممد بن علي عن علي رضي اهللا عنه وقد رواه غري جعفر بن حممد عن حممد بن علي الباقر على اإلرسال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ موسى بن احلسن ثنا عبد اهللا بن مسلمة  - ٢٠٤٤٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى باليمني مع : مد بن علي ثنا سليمان يعين بن بالل عن ربيعة عن حم

  الشاهد الواحد 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قالوا ثنا أبو العباس حممد  - ٢٠٤٤٨
أن رسول : يب كرمية عن أيب جعفر بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن خالد بن أ

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى باليمني مع الشاهد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - ٢٠٤٤٩
عة بن أيب عبد الرمحن عن سعيد بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد العزيز بن حممد بن أيب عبيد الدراوردي عن ربي

أن رسول اهللا صلى اهللا : عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده قال وجدنا يف كتب سعد 
عليه و سلم قضى باليمني مع الشاهد قال الشافعي رمحه اهللا وذكر عبد العزيز بن املطلب عن سعيد بن عمرو عن 

بن عبادة يشهد سعد بن عبادة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر عمرو بن  أبيه قال وجدنا يف كتب سعد
  حزم أن يقضي باليمني مع الشاهد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو  - ٢٠٤٥٠
معلى بن منصور ثنا سليمان بن بالل عن ربيعة عن  العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين أنبأ

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : إمساعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه أهنم وجدوا يف كتاب سعد 
  سلم قضى باليمني مع الشاهد 

ثنا أبو العباس حممد بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قالوا - ٢٠٤٥١
يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين بن هليعة ونافع بن يزيد عن عمارة بن غزية األنصاري عن سعد بن 

أنه وجد كتابا يف كتب آبائه هذا ما رفع أو ذكر عمرو بن حزم واملغرية بن : عمرو بن شرحبيل بن سعد بن عبادة 
صلى اهللا عليه و سلم دخل رجالن خيتصمان مع أحدمها شاهد له علي حقه فجعل  شعبة قاال بينا حنن عند رسول اهللا

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميني صاحب احلق مع شاهده فاقتطع بذلك حقه 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن عبدة ثنا عمار بن شعيث بن عبد  - ٢٠٤٥٢
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جيشا إىل : بيب العنربي حدثين أيب قال مسعت جدي الزبيب يقول اهللا بن الز

بين العنرب فأخذوهم بركية من ناحية الطائف فاستاقوهم إىل نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فركبت فسبقتهم إىل النيب 
هللا وبركاته أتانا جندك فأخذونا وقد كنا أسلمنا صلى اهللا عليه و سلم فقلت السالم عليك يا نيب اهللا ورمحة ا

وخضرمنا آذان النعم فلما قدم بلعنرب قال يل نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل لكم بينة على أنكم أسلمتم قبل أن 
تؤخذوا يف هذه األيام قلت نعم قال من بينتك قلت مسرة رجل من بين العنرب ورجل آخر مساه له فشهد الرجل وأيب 

رة أن يشهد فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أيب أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك اآلخر قلت نعم مس
فاستحلفين فحلفت باهللا لقد أسلمنا يوم كذا وكذا وخضرمنا آذان النعم فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذهبوا 

جل ال حيب ضاللة العمل ما رزئناكم عقاال قال  فقامسوهم أنصاف األموال وال متسوا ذراريهم لوال أن اهللا عز و
الزبيب فدعتين أمي فقالت هذا الرجل أخذ زربييت فانصرفت إىل نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعين فأخربته فقال يل 
 احبسه فأخذت بتلبيبه وقمت معه مكاننا مث نظر إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قائمني فقال ما تريد بأسريك
فأرسلته من يدي فقام نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال للرجل رد على هذا زريبة أمه اليت أخذت منها فقال يا 
نيب اهللا أهنا خرجت من يدي قال فاختلع نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم سيف الرجل فأعطانيه فقال لرجل أذهب 



نا آذان النعم يريد قطعنا أطراف آذاهنا كان ذلك يف فزده آصعا من طعام قال فزادين آصعا من شعري قوله خضرم
األموال عالمة بني من أسلم وبني من مل يسلم قاله أبو سليمان اخلطايب رمحه اهللا قال ويف هذا احلديث استعمال 
 اليمني مع الشاهد يف غري األموال إال أن إسناده ليس بذاك قال وحيتمل أيضا أن يكون اليمني قصد هبا ههنا املال

  ألن اإلسالم حيقن املال كما حيقن الدم 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان  - ٢٠٤٥٣
أن رسول اهللا صلى اهللا : أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن حممد عن عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب عن بن املسيب 

  قضى باليمني مع الشاهد  عليه و سلم

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ  - ٢٠٤٥٤
يف الشهادة فإن جاء بشاهد : مسلم بن خالد عن بن جريج عن عمرو بن شعيب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  حلف مع شاهده هذا مرسل 

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو النضر الفقيه الطوسي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا إمساعيل  - ٢٠٤٥٥
: بن عبد اهللا أنا أبو عبد اهللا الرقي ثنا مطرف بن مازن ثنا بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 

  قوق وكذلك رواه غريه عن مطرف قضى النيب صلى اهللا عليه و سلم بشاهد وميني يف احل

أخربنا أبو القاسم عبد العزيز بن عبد اهللا الناجي أنبأ أبو القاسم محزة بن عبيد اهللا املالكي أنبأ أبو حامت  - ٢٠٤٥٦
الرازي ح وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي قاال ثنا النفيلي ثنا حممد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ن عبد اهللا بن عبيد بن عمري الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ب
  قضى باليمني مع الشاهد مطرف بن مازن وحممد بن عبد اهللا بن عمري ليسا بالقويني وهو بإرساله شاهد ملا تقدم 

سحاق وأبو بكر بن احلسن قالوا ثنا أبو العباس حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إ - ٢٠٤٥٧
يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين عثمان بن احلكم حدثين زهري بن حممد عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه 

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى بيمني وشاهد : عن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه 

كامل بن أمحد املستملي أنبأ أبو علي الرفاء ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أبو مسلم ثنا سهل  أخربنا أبو جعفر - ٢٠٤٥٨
بن بكار ثنا جويرية بن أمساء عن عبد اهللا بن يزيد موىل املنبعث عن رجل من املصريني عن رجل ينزل بني أظهرهم 

ى اهللا عليه و سلم بيمني وشاهد قضى رسول اهللا صل: من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يقال له سرق قال 
  تابعه مسدد عن جويرية هكذا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  - ٢٠٤٥٩
 عليه و سلم أن النيب صلى اهللا: يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن جعفر بن حممد عن أبيه 

  قضى باليمني مع الشاهد 



أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا عبد الصمد بن علي ثنا إبراهيم بن  - ٢٠٤٦٠
أن : أمحد بن مروان ثنا شيبان ثنا طلحة بن زيد ثنا جعفر بن حممد عن أبيه عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

 عليه و سلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد رسول اهللا صلى اهللا
  وميني املدعي قال جعفر والقضاة يقضون بذلك عندنا اليوم 

حضرت أبا بكر وعمر وعثمان : ورواه أبو بكر بن أيب سربة عن أيب الزناد عن عبد اهللا بن عامر قال  - ٢٠٤٦١
اليمني مع الشاهد أخربناه أبو بكر بن احلارث أنبأ علي بن عمر ثنا حممد بن أمحد بن أسد رضي اهللا عنهم يقضون ب

اهلروي ثنا حممد بن أشكاب ثنا أبو عاصم عن أيب بكر بن أيب سربة فذكره والرواية فيه عن أيب بكر وعمر وعثمان 
مشهورة وفيما روى سليمان بن رضي اهللا عنهم ضعيفة وهي عن علي بن أيب طالب وأيب بن كعب رضي اهللا عنهما 

بالل عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كتب بذلك إىل شريح وهو وإن كان منقطعا 
  ففيه تأكيد لرواية بن أيب سربة 

مان أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سلي - ٢٠٤٦٢
مسعت احلكم بن عتيبة يسأل أيب وقد وضع يده على جدار : الشافعي أنبأ مسلم بن خالد حدثين جعفر بن حممد قال 

  القرب ليقوم أقضي النيب صلى اهللا عليه و سلم باليمني مع الشاهد قال نعم وقضى به علي رضي اهللا عنه بني أظهركم 

ين حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن احلسن اللبان أن عباد بن يعقوب وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخرب - ٢٠٤٦٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى باليمني : حدثهم قال ثنا إبراهيم بن أيب حيىي عن جعفر بن حممد عن أبيه 

هد عمر مع الشاهد يعين يف األموال وقضى بذلك علي رضي اهللا عنه بالكوفة قال وقضى بذلك أيب بن كعب على ع
  رضي اهللا عنهما 

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي قال وذكر عن إبراهيم  - ٢٠٤٦٤
أن أيب بن كعب رضي اهللا عنه قضى باليمني مع : بن أيب حبيبة عن داود بن احلصني عن أيب جعفر حممد بن علي 

  الشاهد 

أن عمر بن عبد : ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن أيب الزناد  أخربنا أبو سعيد - ٢٠٤٦٥
  العزيز كتب إىل عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب وهو عامل له بالكوفة أن اقض باليمني مع الشاهد 

أن عمر بن عبد العزيز : الزناد قال وأنبأ الشافعي أنبأ الثقة من أصحابنا عن حممد بن عجالن عن أيب  - ٢٠٤٦٦
كتب إىل عبد احلميد بن عبد الرمحن وهو عامله على الكوفة أن اقض باليمني مع الشاهد فإهنا السنة قال أبو الزناد 

  فقام رجل من كربائهم فقال أشهد أن شرحيا قضى هبذا يف هذا املسجد 

كتبت إىل عمر بن عبد : رزيق بن حكيم قال  قال وأنبأ الشافعي قال وذكر عبد العزيز املاجشون عن - ٢٠٤٦٧
  العزيز أخربه أين مل أجد اليمني مع الشاهد إال باملدينة قال فكتب إيل أن اقض هبا فإهنا السنة 



أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو ثنا حممد بن جعفر بن الزبرقان أنبأ زيد بن  - ٢٠٤٦٨
أن رزيق بن حكيم كان عامال لعمر بن عبد العزيز على أيلة فكتب إليه أين مل : بن أيب سلمة  احلباب أنبأ عبد العزيز

  أجد الشاهد واليمني إال باحلجاز فكتب إليه عمر أن اقض به فإنه السنة 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مروان بن معاوية  - ٢٠٤٦٩
خاصمت إىل الشعيب يف موضحة فشهد القائس أهنا موضحة فقال الشاج : الفزاري ثنا حفص بن ميمون الثقفي قال 

للشعيب أتقبل على شهادة رجل واحد قال الشعيب قد شهد القائس أهنا موضحة وحيلف املشجوج على مثل ذلك 
أن الشعيب قال إن أهل املدينة يقضون  قال فقضى الشعيب فيها قال الشافعي رمحه اهللا وذكر عن هشيم عن مغرية

  باليمني مع الشاهد 

أن سليمان بن يسار وأبا سلمة بن : وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك  - ٢٠٤٧٠
يوب بن أيب عبد الرمحن سئال أيقضى باليمني مع الشاهد فقاال نعم قال الشافعي رمحه اهللا وذكر محاد بن زيد عن أ

متيمة السختياين عن حممد بن سريين أن شرحيا قضى باليمني مع الشاهد قال وذكر إمساعيل بن علية عن أيوب عن 
بن سريين أن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود قضى باليمني مع الشاهد قال وذكر هشيم عن حصني قال خاصمت إىل 

عي وذكر عن عمران بن حدير عن أيب جملز قال قضى زرارة عبد اهللا بن عتبة فقضى باليمني مع الشاهد قال الشاف
بن أوىف فقضى بشهاديت وحدي قال وقال شعبة عن أيب قيس وعن أيب إسحاق إن شرحيا أجاز شهادة كل واحد 

  منهما وحده 

يب عن أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن منري ثنا أ - ٢٠٤٧١
  أجاز شريح شهاديت وحدي : األعمش عن أيب إسحاق قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو سعيد األمحسي ثنا احلسني بن محيد ثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن أيب  - ٢٠٤٧٢
  شهدت عند شريح على مصحف فأجاز شهادته وحده : قيس قال 

الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو  - ٢٠٤٧٣
  كان شريح جييز شهادة الشاهد الواحد إذا عرفة مع ميني الطالب يف الشيء اليسري : يونس عن بن سريين قال 

نا عفان بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ثنا احلسني بن الفضل ث - ٢٠٤٧٤
  أن حيىي بن يعمر كان يقضي بشهادة شاهد وميني : مسلم ثنا محاد بن زيد عن عبد اجمليد العتكي 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ٢٠٤٧٥
أنه مسع أبا سلمة يستحلف صاحب احلق مع الشاهد : حممد بن إسحاق ثنا أبو األسود أنبأ بن هليعة عن بكري 

  الواحد قال بكري ومل يزل يقضي بذلك عندنا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا ثنا أبو  - ٢٠٤٧٦
أدركت : ا كلثوم بن زياد قال العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عبد اهللا بن يوسف ثن



سليمان بن حبيب والزهري يقضيان بذلك يعين بشاهد وميني قال كلثوم وكان أبو ثابت سليمان بن حبيب قاضي 
  أهل املدينة ثالثني سنة يقضي باليمني مع الشاهد 

الزجني بن خالد أنبأ  أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبا الشافعي قال - ٢٠٤٧٧
ال رجعة إال بشاهدين إال أن يكون عذر فيأيت بشاهد وحيلف مع شاهده قال : عن بن جريج عن عطاء أنه قال 

الشافعي رمحه اهللا فعطاء يفيت باليمني مع الشاهد فيما ال يقول به أحد من أصحابنا قال الشافعي رمحه اهللا واليمني 
آن شيئا ألنا حنكم بشاهدين وبشاهد وامرأتني وال ميني فإذا كان شاهد حكمنا مع الشاهد ال خيالف من ظاهر القر

بشاهد وميني وليس هذا خبالف ظاهر القرآن ألنه مل حيرم أن جيوز أقل مما نص عليه يف كتابه قال الشافعي رمحه اهللا 
عز و جل أن نأخذ ما آتانا وننتهي ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعلم مبعىن ما أراد اهللا عز و جل وقد أمرنا اهللا 

  عما هنانا ونسأل اهللا العصمة والتوفيق 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن يوسف البغدادي أنبأ عثمان بن حممد بن بشر ثنا إمساعيل القاضي  - ٢٠٤٧٨
ين ينتهي إىل قوهلم من ثنا بن أيب أويس وعيسى بن ميناء قاال ثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذ

كانوا يقولون ال تكون اليمني مع الشاهد يف الطالق وال العتاق وال الفرقة ومل يكونوا جييزون شهادة : أهل املدينة 
النساء ال رجل معهن إال فيما ال يراه إال النساء وكانوا يقولون من شهد له شاهد على قتل عبدة حلف مع شاهده 

   ٢٧عبدة  ميينا واحدة واستوجب قيمة

  باب تأكيد اليمني باملكان

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن داود الرزاز قرأت عليه من أصله ببغداد ثنا أبو عمرو  - ٢٠٤٧٩
عثمان بن أمحد الدقاق ثنا حممد بن عبيد اهللا املنادي ثنا أبو بدر ثنا هاشم بن هاشم أخربين عبد اهللا بن نسطاس موىل 

ال حيلف : أن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أخربه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  كثري بن الصلت
أحد على ميني آمثة عند منربي هذا ولو على سواك أخضر إال تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار وكذلك قاله 

  أبو ضمرة أنس بن عياض عن هاشم بن هاشم عند هذا املنرب 

ورواه مالك بن أنس كما أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ٢٠٤٨٠
الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أيب وقاص عن عبد اهللا بن نسطاس عن 

من حلف على منربي هذا بيمني آمثة تبوأ : جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  مقعده من النار 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي قال أخربنا عن الضحاك  - ٢٠٤٨١
أن  كتب إيل أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه: بن عثمان عن نوفل بن مساحق العامري عن املهاجر بن أيب أمية قال 

ابعث إيل بقيس بن مكشوح يف وثاق فأحلفه مخسني ميينا عند منرب النيب صلى اهللا عليه و سلم ما قتل دادوي ورواه 
  يف القدمي فقال أخربنا من نثق به عن الضحاك بن عثمان عن املقربي عن نوفل بن مساحق فذكره مبعناه وأمت منه 



ن جعفر بن مطر ثنا حيىي بن حممد ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد ب - ٢٠٤٨٢
قتل رجل فأدخل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه احلجر من املدعى عليهم : شعبة عن منصور عن الشعيب قال 

ى مخسني رجال فأقسموا ما قتلنا وال علمنا قاتال وروينا عن عطاء بن أيب رباح أن رجال قال المرأته حبلك عل
غاربك مرارا فأتى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فاستحلفه بني الركن واملقام ما الذي أردت بقولك ومها مرسالن 

  أحدمها يؤكد صاحبه فيما اجتمعا فيه من نقل اليمني إىل املسجد احلرام 

لشافعي قال وهذا قول أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ ا - ٢٠٤٨٣
حكام املكيني ومفتيهم ومن حجتهم فيه مع إمجاعهم أن مسلما والقداح أخرباين عن بن جريج عن عكرمة بن خالد 

أن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه رأى قوما حيلفون بني املقام والبيت فقال أعلى دم فقالوا ال قال فعلى : 
يت أن يبهى الناس هبذا املقام قال الشافعي رمحه اهللا فذهبوا إىل أن العظيم عظيم من األموال قالوا ال قال لقد خش

من األموال ما وصفت من عشرين دينارا فصاعدا قال وقال مالك حيلف على املنرب على ربع دينار قال الشيخ رمحه 
  لشيء إذا أنست به اهللا قوله يبهى الناس يعين يأنسوا به فتذهب هيبته من قلوهبم قال أبو عبيد يقال هبأت با

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ٢٠٤٨٤
اختصم زيد بن ثابت وبن مطيع إىل : مالك بن أنس عن داود بن احلصني أنه مسع أبا غطفان بن طريف املري قال 

ني على زيد بن ثابت على املنرب فقال زيد احلف له مكاين قال مروان ال واهللا مروان بن احلكم يف دار فقضى باليم
إال عند مقاطع احلقوق فجعل زيد حيلف أن حقه حلق ويأىب أن حيلف على املنرب فجعل مروان يعجب من ذلك قال 

  مالك كره زيد صرب اليمني 

أن عمر بن : يع أنبأ الشافعي قال وبلغين وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الرب - ٢٠٤٨٥
اخلطاب رضي اهللا عنه حلف على املنرب يف خصومة كانت بينه وبني رجل وأن عثمان رضي اهللا عنه ردت عليه 

  اليمني على املنرب فاتقاها وافتدى منها وقال أخاف أن يوافق قدر بالء فيقال بيمينه 

بو بكر بن حممويه العسكري ثنا عيسى بن غيالن ثنا حاضر بن أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أ - ٢٠٤٨٦
سئل عن امرأة شهدت أهنا : مطهر ثنا أبو عبيدة جماعة عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس رضي اهللا عنهما أنه 

ا أرضعت امرأة وزوجها فقال استحلفها عند املقام فإهنا إن كانت كاذبة مل حيل عليها احلول حىت يبيض ثدياه
باب تأكيد اليمني بالزمان واحللف على املصحف  ٢٨فاستحلفت فحلفت فلم حيل عليها احلول حىت أبيض ثدياها 

قال الشافعي رمحه اهللا وقال املفسرون صالة العصر } حتبسوهنما من بعد الصالة فيقسمان باهللا { قال اهللا جل ثناؤه 
  قال الشيخ 

هذا أمر مل يكن بعد الذي كان يف : األشعري يف قصة الوصية قال قد روينا عن الشعيب عن أيب موسى  - ٢٠٤٨٧
  عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأحلفهما بعد العصر ما خانا 

أخربناه أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا  - ٢٠٤٨٨
  ره فذك: هشيم أنبأ زكريا عن الشعيب 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي بنيسابور وأبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي  - ٢٠٤٨٩
بالكوفة قالوا أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنبأ وكيع عن األعمش ح وأخربنا أبو 

منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير عن صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن 
ثالثة ال يكلمهم اهللا : األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ايع إماما للدنيا يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالطريق مينع بن السبيل منه ورجل ب
فإن أعطاه ما يريد ويف له وإن مل يعط مل يف له ورجل ساوم رجال على سلعة بعد العصر فحلف باهللا لقد أعطي هبا 
كذا وكذا فصدقه اآلخر لفظ حديث جرير وليس يف حديث وكيع ورجل بايع إماما رواه مسلم يف الصحيح عن 

  ن وكيع ورواه البخاري عن علي بن عبد اهللا عن جرير زهري بن حرب عن جرير وعن بن أيب شيبة واألشج ع

  : ورواه مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه  - ٢٠٤٩٠

كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين ثنا عبد اهللا بن حممد بن ناجية ثنا  - ٢٠٤٩١
عن عمرو بن دينار عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب  حممد بن يونس اجلمال ثنا سفيان بن عيينة

ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال يزكيهم وال ينظر إليهم رجل حلف على مال امرئ : صلى اهللا عليه و سلم قال 
فضل ماء مسلم بعد صالة العصر فيقتطعه ورجل حلف لقد أعطي بسلعته أكثر مما أعطى وهو كاذب ورجل منع 

يقول اهللا عز و جل أمنعك فضلي كما منعت فضل ما مل تعمله يدك أخرجاه يف الصحيح من حديث سفيان كما 
  أخرجته يف كتاب إحياء املوات عاليا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد  - ٢٠٤٩٢
كتبت إىل بن عباس رضي اهللا عنهما من الطائف يف جاريتني ضربت إحدامها : عن بن أيب مليكة قال  اهللا بن مؤمل

األخرى وال شاهد عليهما فكتب إيل أن احبسهما بعد صالة العصر مث اقرأ عليهما إن الذين يشترون بعهد اهللا 
  وأمياهنم مثنا قليال ففعلت فاعترفت 

: رو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أخربين مطرف بن مازن أخربنا أبو سعيد بن أيب عم - ٢٠٤٩٣
بإسناد ال أحفظه أن بن الزبري أمر بأن حيلف على املصحف قال الشافعي رمحه اهللا ورأيت مطرفا بصنعاء حيلف على 

   ٢٩حسن  املصحف قال الشافعي رمحه اهللا وقد كان من حكام اآلفاق من يستحلف على املصحف وذلك عندي

  باب التشديد يف اليمني الفاجرة وما يستحب لألمام من الوعظ فيها

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد الرمحن السلمي وغريمها قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ٢٠٤٩٤
: صلى اهللا عليه و سلم  احلسن بن علي بن عفان ثنا بن منري عن األعمش عن شقيق قال قال عبد اهللا قال رسول اهللا

  من حلف على ميني صرب ليقتطع هبا مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي اهللا وهو عليه غضبان 

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق  - ٢٠٤٩٥
شقيق بن سلمة عن عبد اهللا هو بن مسعود رضي اهللا عنه عن بن إبراهيم أنبأ وكيع ثنا األعمش عن أيب وائل وهو 



من حلف على ميني صرب ليقتطع هبا مال امرئ مسلم لقي اهللا وهو عليه : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
غضبان وتصديق ذلك يف كتاب اهللا عز و جل إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال إىل آخر اآلية فدخل 

ألشعث بن قيس فقال ما حدثكم أبو عبد الرمحن قال كذا وكذا قال صدق يف نزلت كان بيين وبني رجل يف أرض ا
باليمن خصومة فاختصمنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال هل لك بينة قلت ال قال فيمينه قلت إذا حيلف 

وهو عليه غضبان فأنزل اهللا عز و جل إن الذين  قال من حلف على ميني صرب ليقتطع هبا مال امرئ مسلم لقي اهللا
يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال إىل آخر اآلية رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وأخرجه البخاري 

  من وجه آخر عن األعمش 

ى احلميدي ثنا سفيان أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه إمالء أنبأ بشر بن موس - ٢٠٤٩٦
من : ثنا عبد امللك بن أعني وجامع بن أيب راشد عن أيب وائل عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

اقتطع مال امرئ مسلم بيمني كاذبة لقي اهللا وهو عليه غضبان قال عبد اهللا مث قرأ علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
 عز و جل إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال اآلية رواه البخاري يف الصحيح سلم مصداقه من كتاب اهللا

  عن احلميدي ورواه مسلم عن بن أيب عمر عن سفيان 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا مالك بن حيىي ثنا  - ٢٠٤٩٧
: ير بن حازم ثنا عدي بن عدي عن رجاء بن حيوة والعرس بن عمرية عن أبيه عدي قال يزيد بن هارون أنبأ جر

كان بني امرئ القيس وبني رجل من حضرموت خصومة فارتفعوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال بينتك 
لم من حلف على ميني وإال فيمينه قال يا رسول اهللا إن حلف ذهب بأرضي قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

كاذبة ليقتطع هبا مال أخيه لقي اهللا عز و جل وهو عليه غضبان فقال امرؤ القيس يا رسول اهللا فما ملن تركها حمقا 
قال اجلنة قال فإين أشهد أين قد تركتها قال جرير فزادين أيوب وكنا مجيعا حني مسعنا من عدي قال قال عدي يف 

اآلية إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال إىل آخرها ومل أحفظها من  حديث العرس بن عمرية فنزلت هذه
  عدي 

أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن  - ٢٠٤٩٨
ل من حضرموت ورجل من كندة سعيد الثقفي ثنا أبو األحوص عن مساك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رج

يا رسول اهللا إن هذا قد غلبين على أرضي كانت أليب فقال : إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال احلضرمي 
الكندي هي أرضي ويف يدي ازرعها ليس له فيها حق فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم للحضرمي ألك بينة قال ال 

الرجل فاجر ال يبايل على ما حلف عليه وليس يتورع عن شيء قال ليس لك  قال فلك ميينه قال يا رسول اهللا إن
منه إال ذلك فانطلق ليحلف له فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا أدبر أما لئن حلف على مال ليأكله ظلما 

لف له وقوله قال ليلقني اهللا وهو عنه معرض رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد وغريه يف قوله فانطلق ليح
  ملا أدبر كالداللة على أن األميان كانت تنقل باملدينة إىل املسجد واهللا أعلم 

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن  - ٢٠٤٩٩
ن عن معبد بن كعب عن أخيه عبد اهللا بن كعب إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكري ثنا مالك عن العالء بن عبد الرمح



من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم اهللا عليه اجلنة وأوجب له : عن أيب أمامة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  النار قالوا وإن كان شيئا يسريا يا رسول اهللا قال وإن كان قضيبا من أراك قاهلا ثالثا 

 احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد يعقوب ثنا حممد بن نعيم ثنا قتيبة بن سعيد ثنا إمساعيل وأخربنا أبو عبد اهللا - ٢٠٥٠٠
أنه مل يقل قاهلا ثالثا رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة : بن جعفر عن العالء بن عبد الرمحن فذكره بإسناده حنوه إال 

  بن سعيد 

ه ثنا أبو سلمة معاذ بن جندة القرشي ح وأخربنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو النضر الفقي - ٢٠٥٠١
النضر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو حممد أمحد بن إسحاق بن شيبان البغدادي مث اهلروي هبا أنبأ معاذ بن 

كتبت إىل بن عباس رضي اهللا عنهما يف : جندة ثنا خالد بن حيىي ثنا نافع بن عمر املكي عن بن أيب مليكة قال 
امرأتني كانتا خترزان خريزا يف بيت ويف احلجرة حداث فخرجت إحدامها ويدها تشخب دما فقالت أصابت يدي 

هذه وأنكرت األخرى ذلك قال فكتب إىل بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى أن اليمني على 
فادعها وأقرأ عليها إن الذين يشترون املدعى عليه ولو أن الناس أعطوا بدعواهم ادعى ناس دماء أناس وأمواهلم 

بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال أولئك ال خالق هلم يف اآلخرة وال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم يوم القيامة وال يزكيهم 
قال فاعترفت فبلغ ذلك بن عباس فسره رواه البخاري يف الصحيح عن خالد بن حيىي خمتصرا } وهلم عذاب أليم 
   ٣٠من وجه آخر خمتصرا عن نافع وأخرجه البخاري من حديث بن جريج عن بن أيب مليكة بطوله وأخرجه مسلم 

  باب ما جاء يف االفتداء عن اليمني ومن رخص فيها إذا كان حمقا

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا إمساعيل بن العباس الوراق  - ٢٠٥٠٢
باس البغوي قاال ثنا علي بن حرب ثنا محيد بن عبد الرمحن الرؤاسي عن احلسن بن صاحل عن األسود وأمحد بن الع

زعموا أن حذيفة عرف مجال له سرق فخاصم فيه إىل قاضي املسلمني فصارت : بن قيس عن حسان بن مثامة قال 
ال لك عشرون فأىب فقال لك على حذيفة ميني يف القضاء فأراد أن يشتري ميينه فقال لك عشرة دراهم فأىب فق

ثالثون فأىب فقال لك أربعون فأىب فقال حذيفة أترك مجلي فحلف أنه مجله ما باعه وال وهبه ويذكر عن جبري بن 
مطعم أنه فدى ميينه بعشرة آالف درهم ويذكر عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف خصومة كانت بينه وبني معاذ 

   ٣١ضي اهللا عنه مث قال أتراين أين قد استحققتها بيميين أذهب اآلن فهي لك بن عفراء يف شيء قال فحلف عمر ر

  باب كيف حيلف أهل الذمة واملستأمنون

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنبأ حاجب بن أمحد بن سفيان ثنا حممد بن محاد ثنا أبو معاوية  - ٢٠٥٠٣
من حلف على ميني وهو فيها فاجر : صلى اهللا عليه و سلم  عن األعمش عن شقيق عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا

ليقتطع هبا مال امرئ مسلم لقي اهللا عز و جل وهو عليه غضبان فقال األشعث يف واهللا كان ذلك كان بيين وبني 
رجل من اليهود أرض فجحدين فقدمته إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألك 

إن الذين { نة قلت ال فقال لليهودي احلف قلت يا رسول اهللا إذا حيلف فيذهب مبايل فأنزل اهللا عز و جل بي
  اآلية } يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال أولئك ال خالق هلم يف اآلخرة 



ين أيب حدثين أبو وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدث - ٢٠٥٠٤
فذكره بإسناده مثله رواه البخاري يف الصحيح عن حممد عن أيب معاوية ورواه مسلم عن بن : معاوية ثنا األعمش 
  منري عن أيب معاوية 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا حيىي بن بكري ثنا  - ٢٠٥٠٥
عن بن شهاب أنه مسع رجال من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه حيدث سعيد بن املسيب أن أبا هريرة  الليث عن عقيل

بينما حنن جلوس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث يف اليهودي الذي زىن : رضي اهللا عنه قال 
س فقال هلم يا معشر اليهود أنشدكم باهللا بعد ما أحصن قال فانطلق يعين النيب صلى اهللا عليه و سلم يؤم بيت املدرا

  الذي أنزل التوراة على موسى ما جتدون يف التوراة من العقوبة على من زىن وقد أحصن 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن  - ٢٠٥٠٦
كتب : بن عبيد اهللا بن عباس عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال  بن إسحاق حدثين حسني بن عبد اهللا

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل يهود من حممد رسول اهللا أخي موسى وصاحبه بعثه اهللا مبا بعثه به أين أنشدكم 
ن والسلوى وظلل باهللا وما أنزل على موسى يوم طور سيناء وفلق لكم البحر وأجناكم وأهلك عدوكم وأطعمكم امل

عليكم الغمام هل جتدون يف كتابكم أين رسول اهللا إليكم وإىل الناس كافة فإن كان ذلك كذلك فاتقوا اهللا وأسلموا 
  وإن مل يكن عندكم فال تباعه عليكم 

 أنبأ أخربنا أبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي بالكوفة أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا إبراهيم بن عبد اهللا - ٢٠٥٠٧
أن كعب بن سور أدخل يهوديا الكنيسة ووضع التوراة على رأسه : وكيع عن سفيان عن أيوب عن بن سريين 

   ٣٢واستحلفه باهللا ويذكر عن األشعري رضي اهللا عنه قال يستحلف اليهودي يف الكنيسة 

  باب حيلف املدعى عليه يف حق نفسه على البت وفيما غاب عنه على نفي العلم

خربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا أبو األحوص ثنا عطاء بن أ - ٢٠٥٠٨
أن رسول صلى اهللا عليه و سلم قال لرجل حلفه احلف باهللا : السائب عن أيب حيىي عن بن عباس رضي اهللا عنهما 
  الذي ال إله إال هو ما له عندك شيء يعين للمدعي 

عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد احلسن بن حممد بن سختويه العدل ثنا أبو إمساعيل حممد بن أخربنا أبو  - ٢٠٥٠٩
إمساعيل ثنا أبو نعيم الفضل بن دكني ح وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا متتام ثنا أبو 

بن قيس الكندي عن رسول اهللا صلى اهللا  نعيم ثنا احلارث بن سليمان الكندي حدثين كردوس الثعليب عن أشعث
أن رجال من كندة ورجال من حضرموت اختصما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أرض : عليه و سلم 

باليمن فقال احلضرمي يا رسول اهللا أرضي اغتصبنيها أبو هذا فقال الكندي ما تقول فقال أقول أهنا أرضي ويف يدي 
ضرمي هل لك من بينة قال ال ولكن حيلف يا رسول اهللا باهللا الذي ال إله إال هو ما يعلم أهنا ورثتها من أيب فقال للح

أرضي اغتصبنيها أبوه قال فتهيأ الكندي لليمني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنه ال يقتطع رجل ماال بيمينه 
باب ما جاء  ٣٣وحديث بن عبدان قريب منه إال لقي اهللا يوم يلقاه وهو أجذم فردها الكندي لفظ حديث احلافظ 



أخربنا  - ٢٠٥١٠ومن رضي حبكم اهللا عز و جل يف ذلك } يف قول اهللا عز و جل وآتيناه احلكمة وفصل اخلطاب 
يف قوله : أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن عثمان اآلدمي ثنا أبو قالبة ثنا بشر بن عمر ثنا شعبة عن احلكم عن شريح 

  قال األميان والشهود وكذا قال جماهد } احلكمة وفصل اخلطاب وآتيناه { 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ٢٠٥١١
النيب  أن داود: احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو حيىي احلماين عن مسعر عن أيب حصني عن أيب عبد الرمحن السلمي 

صلى اهللا عليه و سلم أمر بالقضاء فقطع به فأوحى اهللا عز و جل أن استحلفهم بامسي وسلهم البينات قال فذلك 
  فصل اخلطاب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أسباط عن  - ٢٠٥١٢
مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال حيلف بأبيه : اهللا عنهما  حممد بن عجالن عن نافع عن بن عمر رضي

فقال ال حتلفوا بآبائكم من حلف باهللا فليصدق ومن حلف له باهللا فلريض ومن حلف له باهللا فلم يرض فليس من اهللا 
  تابعه حممد بن إمساعيل األمحسي عن أسباط 

اق بن شيبان أنبأ معاذ بن جندة ثنا كامل بن طلحة ثنا ليث أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أمحد بن إسح - ٢٠٥١٣
اختصم رجالن إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكأن أحدمها هتاون : بن سعد ثنا عقيل عن بن شهاب قال 

ببعض حجته مل يبلغ فيها فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لآلخر فقال املتهاون حبجته حسيب اهللا ونعم 
ل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حسيب اهللا ونعم الوكيل حيرك يده مرتني أو ثالثا قال أطلب حقك الوكي

  حىت تعجز فإذا عجزت فقل حسيب اهللا ونعم الوكيل فإمنا يقضي بينكم على حجتكم هذا منقطع 

وهاب بن جندة وموسى بن وقد أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد ال - ٢٠٥١٤
مروان الرقي قاال ثنا بقية بن الوليد عن حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن سيف عن عوف بن مالك رضي اهللا 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قضى بني رجلني فقال املقضي عليه ملا أدبر حسيب اهللا ونعم الوكيل : عنه أنه حدثهم 
لم إن اهللا جل ثناؤه يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسيب فقال النيب صلى اهللا عليه و س

   ٣٤اهللا ونعم الوكيل 

  باب من بدأ فحلف عند احلاكم أعاد احلاكم عليه اليمني حىت تكون ميينه بعد

يعقوب أنبأ أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو يف آخرين قالوا أنبأ أبو العباس حممد بن  - ٢٠٥١٥خروج احلكم هبا 
الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال احلجة فيه إن حممد بن علي بن شافع أخربنا عن عبد اهللا بن علي بن السائب عن 

أين : نافع بن عجري بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته مث أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
 واحدة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واهللا ما أردت إال واحدة فقال طلقت امرأيت البتة واهللا ما أردت إال

   ٣٥ركانة واهللا ما أردت إال واحدة فردها إليه 

  باب اليمني يف الطالق والعتاق وغريمها



 قال الشافعي رمحه اهللا وإذا أحلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركانة يف الطالق فهذا يدل على أن اليمني يف
  الطالق كما هي يف غريه 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا القعنيب ثنا نافع بن  - ٢٠٥١٦
كتب إيل بن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى : عمر اجلمحي عن بن أيب مليكة قال 

  أخرجاه يف الصحيح من حديث نافع بن عمر وهذا يتناول كل مدعى عليه إال ما قام دليله باليمني على املدعى عليه 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ٢٠٥١٧
إذا ملك : هللا بن عمر قال يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين مالك وعبد اهللا بن عمر عن نافع عن عبد ا

  الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت إال أن يناكرها يقول مل أرد إال تطليقة واحدة فيحلف على ذلك فترد إليه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ٢٠٥١٨
إذا ادعت املرأة الطالق على : شريك عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال علي ثنا موسى بن داود ثنا 

   ٣٦زوجها فتناكرا فيمينه باهللا ما فعل 

  باب املدعي يستمهل ليأيت ببينة

حدثنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أمحد بن حممد بن حيىي ثنا حيىي بن الربيع املكي ثنا سفيان بن عيينة عن  - ٢٠٥١٩
هذا كتاب عمر إىل أيب موسى رضي اهللا عنهما : ودي قال أخرج إلينا سعيد بن أيب بردة كتابا وقال إدريس األ

فذكره وفيه واجعل للمدعي أمدا ينتهي إليه فإن أحضر بينة وإال وجهت عليه القضاء فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ 
   ٣٧يف العذر 

  عمر بن اخلطاب رضيباب البينة العادلة أحق من اليمني الفاجرة روي ذلك عن 

أخربنا الشريف أبو الفتح ناصر بن احلسني العمري أنبأ عبد الرمحن  - ٢٠٥٢٠اهللا عنه وشريح القاضي رمحه اهللا 
: بن أيب شريح حدثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن اجلعد ثنا شريك عن عاصم عن حممد بن سريين عن شريح قال 

   ٣٨نة احلق أحق من قضائي احلق أحق من ميني فاجرة من ادعى قضائي فهو عليه حىت يأيت ببي

  باب النكول ورد اليمني

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان  - ٢٠٥٢١
أيب حثمة أخربه  أنبأ الشافعي أنبأ مالك بن أنس عن أيب ليلى بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن سهل أن سهل بن

حتلفون وتستحقون : ورجال من كرباء قومه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال حلويصة وحميصة وعبد الرمحن 
  دم صاحبكم قالوا ال قال فيحلف يهود أخرجاه يف الصحيح كما مضى يف كتاب القسامة 



ي قال وثنا سفيان بن عيينة والثقفي عن حيىي بن وأخربنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافع - ٢٠٥٢٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بدأ األنصاريني فلما مل حيلفوا : سعيد عن بشري بن يسار عن سهل بن أيب حثمة 

  رد األميان على يهود 

مثله قال  :قال وأنبأ مالك عن حيىي بن سعيد عن بشري بن يسار عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٠٥٢٣
  الشيخ أما رواية مالك بن أنس عن حيىي بن سعيد فإهنا يف املوطأ هكذا مرسلة 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن حيىي بن  - ٢٠٥٢٤
أحتلفون مخسني ميينا : سلم قال هلم سعيد عن بشري بن يسار فذكر احلديث وفيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم فقالوا يا رسول اهللا كيف ومل نشهد ومل حنضر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم فتربئكم يهود خبمسني ميينا وأما رواية عبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي فإهنا هكذا يف املعىن إال أهنا موصولة 

نا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أيب طالب حدثين حممد بن أخرب - ٢٠٥٢٥
املثىن ثنا عبد الوهاب ح قال وأنبأ أبو الفضل بن إبراهيم واللفظ له أنبأ أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ 

أن عبد اهللا بن :  بن يسار عن سهل بن أيب حثمة عبد الوهاب الثقفي قال مسعت حيىي بن سعيد يقول أخربين بشري
سهل األنصاري وحميصة بن مسعود خرجا إىل خيرب فتفرقا حلاجتهما فقتل عبد اهللا بن سهل فجاء عبد الرمحن بن 
سهل وحويصة وحميصة ابنا مسعود إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذهب عبد الرمحن أخو املقتول ليتكلم 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم الكرب الكرب فتكلم حويصة وحميصة فذكروا له شأن عبد اهللا بن سهل فقال فقال له رسول 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحيلف منكم مخسون فتستحقون قاتلكم أو صاحبكم فقالوا يا رسول اهللا مل حنضر 

ني ميينا قالوا يا رسول اهللا كيف نقبل إميان ومل نشهد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتربئكم يهود خبمس
قوم كفار قال فعقله النيب صلى اهللا عليه و سلم من عنده رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن عن عبد 

الوهاب وهكذا رواه الشافعي عن الثقفي يف موضع آخر بطوله وكذلك رواه الليث بن سعد ومحاد بن زيد وبشر 
حيىي بن سعيد وأما بن عيينة فإن رواية اجلماعة عنه يف هذا احلديث أن رسول اهللا صلى اهللا  بن املفضل وغريهم عن

عليه و سلم قال أفتربئكم يهود خبمسني ميينا حيلفون أهنم مل يقتلوه قالوا وكيف نرضى بأمياهنم وهم مشركون قال 
  ديث أفيقسم منكم مخسون أهنم قتلوه قالوا كيف نقسم على ما مل نره وذكر احل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا إسحاق أنبأ سفيان بن عيينة عن  - ٢٠٥٢٦
حيىي بن سعيد عن بشري بن يسار أنه مسعه خيرب عن سهل بن أيب حثمة أن عبد اهللا بن سهل األنصاري وجد يف قليب 

ميان اليهود مث رد على األنصاريني وهو خالف رواية اجلماعة واجلماعة وذكر احلديث وهذا يدل على أنه بدأ بأ: 
أوىل باحلفظ من الواحد والشافعي رمحه اهللا محل حديث بن عيينة ههنا على حديث الثقفي وكذلك فعله مسلم بن 

رمحه اهللا  احلجاج فأخرج حديث بن عيينة يف كتابه وأحال به على رواية اجلماعة دون سياق متنه وقد قال الشافعي
يف كتاب القسامة كان بن عيينة ال يثبت أقدم النيب صلى اهللا عليه و سلم األنصاريني يف األميان أو يهود فيقال يف 
احلديث إنه قدم األنصاريني فيقول فهو ذاك أو ما أشبه هذا قال الشيخ والقول قول من أثبت ومل يشك دون من 

  اهللا التوفيق شك والذين أثبتوا عدد كلهم حفاظ اثبات وب



أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان  - ٢٠٥٢٧
أن رجال من بين سعد بن ليث أجرى فرسا : أنبأ الشافعي أنبأ مالك بن أنس عن بن شهاب عن سليمان بن يسار 

فقال عمر رضي اهللا عنه للذين ادعى عليهم حتلفون مخسني فوطىء على إصبع رجل من جهينة فنزى منها فمات 
ميينا ما مات منها فأبوا وحترجوا من األميان فقال لآلخرين احلفوا أنتم فأبوا زاد أبو سعيد يف روايته بإسناده قال قال 

مل حيلفوا حوهلا الشافعي رمحه اهللا فقد رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اليمني على األنصاريني يستحقون فلما 
على اليهود يربؤون هبا ورأى عمر رضي اهللا عنه اليمني على الليثيني يربؤون هبا فلما أبوا حوهلا على اجلهنيني 

يستحقون هبا فكل هذا حتويل ميني من موضع قد رتبت فيه إىل املوضع الذي خيالفه فبهذا وما أدركنا عليه أهل العلم 
  قدميا وحديثا قلنا يف رد اليمني  ببلدنا حيكون عن مفتيهم وحكامهم

أنبأين أبو عبد اهللا احلافظ إجازة فيما مل يقرأ عليه من املستدرك أنبأ أمحد بن حممد بن سلمة العنزي ثنا  - ٢٠٥٢٨
عثمان بن سعيد الدارمي ثنا سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي ح وأخربنا أبو سعيد عثمان بن عبدوس بن حمفوظ 

ثنا أبو حممد حيىي بن منصور ثنا أبو عبد الرمحن حممد بن املنذر بن سعيد اهلروي شكر ثنا يزيد بن الفقيه اجلنزروذي 
عبد الصمد الدمشقي وسليمان بن أيوب الدمشقي قاال ثنا سليمان بن عبد الرمحن ثنا حممد بن مسروق عن إسحاق 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم رد اليمني أن ا: بن الفرات عن الليث بن سعد عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما 
  على طالب احلق تفرد به سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي بإسناده هذا واالعتماد على ما مضى واهللا أعلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا حممد بن هارون عن عثمان بن سعيد ثنا أبو الوليد  - ٢٠٥٢٩
استقرض من عثمان بن عفان رضي اهللا عنه سبعة آالف : ة عن داود عن الشعيب أن املقداد ثنا مسلمة بن علقم

درهم فلما تقاضاه قال إمنا هي أربعة آالف فخاصمه إىل عمر رضي اهللا عنه فقال أين قد أقرضت املقداد سبعة 
قال عمر رضي اهللا عنه أنصفك آالف درهم فقال املقداد إمنا هي أربعة آالف فقال املقداد أحلفه أهنا سبعة آالف ف

فأىب أن حيلف فقال عمر خذ ما أعطاك قال وذكر احلديث هذا إسناد صحيح إال أنه منقطع وهو مع ما روينا عن 
عمر رضي اهللا عنه يف القسامة يؤكد أحدمها صاحبه فيما اجتمعا فيه من مذهب عمر رضي اهللا عنه يف رد اليمني 

  مذهب عثمان واملقداد رضي اهللا عنهما واهللا أعلم  على املدعي ويف هذا املرسل زيادة

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو العباس حممد بن إسحاق بن أيوب الصبغي ثنا احلسن بن علي بن زياد  - ٢٠٥٣٠
ثنا بن أيب أويس حدثين حسني بن عبد اهللا بن ضمرية بن أيب ضمرية عن أبيه عن جده عن علي بن أيب طالب رضي 

قال اليمني مع الشاهد فإن مل يكن له بينة فاليمني على املدعى عليه إذا كان قد خالطه فإن نكل حلف : ه أنه اهللا عن
   ٣٩املدعي 

  مجاع أبواب من جتوز شهادته ومن ال جتوز من األحرار البالغني العاقلني

لطاعة واملروءة حىت ال خيلطها املسلمني قال الشافعي رمحه اهللا ليس أحد من الناس نعلمه أن ال يكون قليال ميحض ا
مبعصية وال ترك املروءة وال ميحض املعصية وترك املروءة حىت ال خيلطها بشيء من الطاعة واملروءة قال الشيخ رمحه 

  اهللا هو كما قال الشافعي رمحه اهللا 



نا أبو الوليد ثنا شعبة وقد أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام ث - ٢٠٥٣١
الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم { ملا نزلت : عن األعمش قال مسعت إبراهيم حيدث عن علقمة عن عبد اهللا قال 

قال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أينا مل يلبس أميانه بظلم قال فنزلت ال تشرك باهللا إن الشرك لظلم } 
  لصحيح عن أيب الوليد عظيم رواه البخاري يف ا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو هو بن أيب جعفر أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب  - ٢٠٥٣٢
{ قال ملا نزلت : شيبة ثنا عبد اهللا بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا 

شق ذلك على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقالوا أينا ال يظلم } اهنم بظلم الذين آمنوا ومل يلبسوا إمي
نفسه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ليس هو كما تظنون إمنا هو كما قال لقمان البنه ال تشرك باهللا إن الشرك 

  لظلم عظيم رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

تاذ أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم أنبأ أبو بكر حممد بن إبراهيم الشافعي ثنا أبو أخربنا األس - ٢٠٥٣٣
قالبة ثنا أبو عاصم ثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال قال 

  : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن  - ٢٠٥٣٤ال أملا وأي عبد لك ... اللهم إن تغفر تغفر مجا ( 

: يعقوب ثنا حممد بن سنان القزاز ثنا أبو عاصم أنبأ زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس 
ال وقال رسول اهللا الذين جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش إال اللمم قال هو أن يأيت الرجل الفاحشة مث يتوب منها ق

  صلى اهللا عليه و سلم 
  ومبعناه رواه روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق ) وأي عبد لك ال أملا ... اللهم إن تغفر تغفر مجا ( 

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أيب  - ٢٠٥٣٥
يف هذه اآلية إال اللمم قال الذي يلم بالذنب مث يدعه أمل تسمع : ثنا منصور عن جماهد عن بن عباس إياس ثنا شعبة 
  قول الشاعر 

هذا أشبه وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد  - ٢٠٥٣٦وأي عبد لك ال أملا ... إن تغفر اللهم تغفر مجا ( 
ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن بن طاوس عن  اهللا بن يعقوب ثنا إبراهيم بن حممد الصيدالين

ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا : أبيه عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال 
لنظر وزنا اللسان صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا كتب علي بن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك ال حمالة فزنا العينني ا

النطق والنفس تتمىن وتشتهي ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه رواه البخاري يف الصحيح عن حممود بن غيالن عن 
  عبد الرزاق ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم 

 أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد - ٢٠٥٣٧
بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن بن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ما من عبد إال وقد أخطأ أو هم خبطيئة ليس حيىي بن زكريا فإنه مل خيطىء ومل يهم خبطيئة : قال 



حممد بن غالب ثنا عفان وأبو سلمة قاال وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق أنبأ  - ٢٠٥٣٨
ثنا محاد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد ويونس بن عبيد ومحيد عن احلسن عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وعلي بن 

ما من آدمي فذكر : زيد عن يوسف بن مهران عن بن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
ه اهللا فإن كان األغلب على الرجل األظهر من أمره الطاعة واملروءة قبلت شهادته وإذا كان معناه قال الشافعي رمح

  األغلب األظهر من أمره املعصية وخالف املروءة ردت شهادته 

قال الشيخ وتفسري هذا فيما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا الوليد الفقيه يقول مسعت أبا  - ٢٠٥٣٩
وسئل عن صفة العدالة فقال يكون حرا مسلما بالغا عاقال غري مرتكب لكبرية وال مصر : ج يقول العباس بن سري

على صغرية وال يكون تاركا للمروءة يف غالب العادة قال الشيخ أما احلجة يف شرط اإلسالم واحلرية والبلوغ 
  والعقل فقد مضت 

بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر قال الشيخ أما احلجة فيما بعده ففيما أخربنا أبو  - ٢٠٥٤٠
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن عبيد اهللا بن أيب بكر عن أنس 

عن الكبائر فقال اإلشراك باهللا وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور أو قال وقول الزور أخرجاه يف 
  ح من حديث شعبة الصحي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا عباس بن حممد ثنا العباس بن الفضل  - ٢٠٥٤١
كنت : األزرق ثنا حرب بن شداد ثنا حيىي بن أيب كثري عن عبد احلميد بن سنان عن عبيد بن عمري حدثين أيب قال 

لوداع فسمعته يقول أال إن أولياء اهللا املصلون أال وإنه من يتم الصالة مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حجة ا
املكتوبة يراها هللا عليه حقا ويؤدي الزكاة املفروضة ويصوم رمضان وجيتنب الكبائر فقال له رجل يا رسول اهللا وما 

م وقذف احملصنة والفرار الكبائر قال الكبائر تسع أعظمهن إشراك باهللا وقتل نفس مؤمن وأكل الربا وأكل مال اليتي
من الزحف وعقوق الوالدين والسحر واستحالل البيت احلرام من لقي اهللا وهو بريء منهن كان معي يف جنة 

  مصاريعها من ذهب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ثنا أمحد بن إبراهيم بن ملحان ح وأنبأ  - ٢٠٥٤٢
ين أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا أبو عبد اهللا البوشنجي قاال ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن أبو عبد اهللا حدث

عقيل عن بن شهاب عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول 
رب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن وال يسرق ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يش: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

السارق حني يسرقها وهو مؤمن وال ينتهب هنبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حني ينتهبها وهو مؤمن وعن عقيل 
عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا 

حديث أيب بكر هذا إال النهبة رواه البخاري يف الصحيح عن سعيد بن عفري عن الليث وأخرجه عليه و سلم مبثل 
  مسلم من وجه آخر عن الليث زاد فيه أبو صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه والتوبة معروضة بعد 

يم بن احلسني ثنا آدم أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الرمحن بن احلسن األسدي هبمذان ثنا إبراه - ٢٠٥٤٣
بن أيب إياس ثنا شعبة عن األعمش عن ذكوان عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



فذكره بزيادته إال أنه مل يذكر النهبة قال أبو عبد اهللا رواه البخاري يف الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من : سلم 
  حديث بن أيب عدي عن شعبة 

أخربنا أبو القاسم عبد العزيز بن حممد العطار املعروف بابن شبان وأبو احلسن علي بن أمحد بن حممد  - ٢٠٥٤٤
الرزاز ببغداد قاال ثنا أبو عمرو عثمان بن أمحد الدقاق ثنا أيوب بن سليمان الصغدي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة 

عيب عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال عن إمساعيل بن أيب خالد وعبد اهللا بن أيب السفر عن الش
من سلم املسلمون من لسانه ويده واملهاجر من هجر ما هنى اهللا عنه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املسلم 

  رواه البخاري يف الصحيح عن آدم 

افظ إمالء ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احل - ٢٠٥٤٥
السعدي أنبأ أبو عاصم عن بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابرا رضي اهللا عنه يقول قال النيب صلى اهللا عليه و 

  املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده رواه مسلم يف الصحيح عن عبد بن محيد عن أيب عاصم : سلم 

سن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا العباس بن الفضل وأبو بكر الطيالسي حممد أخربنا أبو احل - ٢٠٥٤٦
بن إبراهيم قاال ثنا إبراهيم قاال ثنا أبو الوليد ثنا إسحاق بن سعيد يعين بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثين أيب 

هدت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كنت عند عثمان بن عفان رضي اهللا عنه فدعا بطهور فقال ش: عن أبيه قال 
يقول ما من مسلم حتضره صالة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وسجودها إال كانت له كفارة ملا مضى من 

  الذنوب ما مل يأت كبرية وهذا الدهر كله رواه مسلم يف الصحيح عن عبد بن محيد وغريه عن أيب الوليد 

خربين أبو أمحد بن أيب احلسن ثنا حممد بن إسحاق ثنا علي بن حجر ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أ - ٢٠٥٤٧
: إمساعيل بن جعفر عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
لي بن الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة كفارات ملا بينهن ما مل تغش الكبائر رواه مسلم يف الصحيح عن ع

  حجر وغريه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد الفقيه أنبأ احلسن بن سفيان ثنا هارون بن سعيد األيلي ثنا  - ٢٠٥٤٨
بن وهب عن أيب صخر أن عمر بن إسحاق موىل زائدة حدثه عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 

صلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان مكفرات ما بينهما ال: صلى اهللا عليه و سلم كان يقول 
  إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم يف الصحيح عن هارون بن سعيد وغريه 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ  - ٢٠٥٤٩
ن احلارث أن بن أيب هالل حدثه أن نعيم بن عبد اهللا اجملمر حدثه أن صهيبا موىل العتواريني بن وهب أخربين عمرو ب

أنه جلس على املنرب مث قال : حدثه أنه مسع أبا سعيد اخلدري وأبا هريرة خيربان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث والذي نفسي بيده ثالث مرات مث سكت فأكب كل رجل منا يبكي حزينا ليمني 

قال ما من عبد يأيت الصلوات اخلمس ويصوم رمضان وجيتنب الكبائر السبع إال فتحت له أبواب اجلنة يوم القيامة 
ففي هذه األخبار وما جانسها من } إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم { حىت أهنا لتصفق مث تال 



ر والتكفري عن الصغائر ما يؤكد قول من فرق بينهما برد شهادة من أرتكب كبرية دون من التغليظ يف الكبائ
أرتكب صغرية ومن األخبار اليت تدل على أن الصغائر إذا كثرت بلغت بصاحبها مبلغ مرتكب الكبرية يف رد 

  الشهادة وغريه ما 

وسى الصيدالين ثنا حممد بن أيوب أنبأ أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد اهللا بن حممد بن م - ٢٠٥٥٠
قال إنكم لتعملون أعماال هي أدق يف أعينكم من الشعر إن كنا : الوليد ثنا مهدي بن ميمون ثنا غيالن عن أنس 

  لنعد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهنا هلي املوبقات رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد 

بو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا عمران أخربنا أ - ٢٠٥٥١
القطان عن قتادة عن عبد ربه عن أيب عياض عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إياكم وحمقرات األعمال إهنن ليجتمعن على الرجل حىت يهلكنه وإ: سلم قال 
ضرب هلن مثال كمثل قوم نزلوا بأرض فالة فحضر صنيع القوم فجعل الرجل جييء بالعود والرجل جييء بالعويد 
حىت مجعوا من ذلك سوادا مث أججوا نارا فأنضجت ما قذف فيها وروي يف ذلك عن عبد الرمحن بن يزيد عن بن 

  مرفوع مسعود رضي اهللا عنه من قوله غري 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا بكار بن قتيبة القاضي مبصر ثنا صفوان  - ٢٠٥٥٢
بن عيسى أنبأ حممد بن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى 

با كانت نكتة سوداء يف قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها قلبه إن املؤمن إذا أذنب ذن: اهللا عليه و سلم قال 
كال بل ران على قلوهبم ما كانوا { فإن عاد رانت حىت يغلق هبا قلبه فذاك الذي ذكر اهللا عز و جل يف كتابه 

ب غري قال الشيخ ويشبه أن تكون هذه األخبار وما جانسها يف التغليظ والتشديد فيمن أصر على الذنو} يكسبون 
  مستغفر منها وال حمدث نفسه بتركها 

فقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو النضر الفقيه ثنا حممد بن أيوب أنبأ أبو الوليد الطيالسي ثنا مهام  - ٢٠٥٥٣
بن حيىي قال مسعت إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة يقول مسعت عبد الرمحن بن أيب عمرة يقول مسعت أبا هريرة 

إن عبدا أصاب ذنبا فقال يا رب أين أذنبت ذنبا : اهللا عنه يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول رضي 
فاغفر يل فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له مث مكث ما شاء اهللا مث أصاب ذنبا آخر ورمبا 

اغفر يل قال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قال أذنب ذنبا آخر فقال يا رب أين أذنبت ذنبا آخر ف
فغفر له مث مكث ما شاء اهللا مث أصاب ذنبا آخر ورمبا قال أذنب ذنبا آخر فقال يا رب أين أذنبت ذنبا آخر فاغفر يل 

يف  فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقال ربه غفرت لعبدي فليعمل ما شاء رواه البخاري
  الصحيح عن حممد عن عبد اهللا بن رجاء عن مهام ورواه مسلم عن عبد بن محيد عن أيب الوليد 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ بن داسه ثنا أبو داود ثنا النفيلي ثنا خملد بن يزيد ثنا عثمان بن واقد  - ٢٠٥٥٤
أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه قال قال  العمري عن أيب نصرية عن موىل آلل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه عن

  ما أصر من استغفر وإن عاد يف اليوم سبعني مرة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن عمرو بن  - ٢٠٥٥٥
إن اهللا يبسط يده : عري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مرة مسع أبا عبيدة حيدث عن أيب موسى األش

بالليل ليتوب مسيء النهار وبالنهار ليتوب مسيء الليل حىت تطلع الشمس من مغرهبا رواه مسلم يف الصحيح عن 
  بندار عن أيب داود 

علي بن عفان العامري ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن  - ٢٠٥٥٦
أسامة عن األعمش عن عمارة بن عمري قال مسعت احلارث بن سويد يقول أتينا عبد اهللا يعين بن مسعود فحدثنا 

: حبديثني أحدمها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واآلخر عن نفسه فقال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ؤمن من رجل قال بأرض فالة دوية ومهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فنزل عنها هللا أشد فرحا بتوبة عبده امل

فنام وراحلته عند رأسه فاستيقظ وقد ذهبت فذهب يف طلبها فلم يقدر عليها حىت أدركه العطش فقال واهللا 
ابه قال مث قال عبد ألرجعن فألموتن حيث كان رحلي فرجع فنام واستيقظ وإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشر

اهللا إن املؤمن يرى ذنوبه كأنه جالس يف أصل جبل خياف أن ينقلب عليه وأن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على 
أنفه وقال له هكذا فذهب وأمر بيده على أنفه رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن منصور عن أيب أسامة قال 

كل حزب مبا لديهم { ذا احلديث مبعىن الرضا والقبول كقوله تعاىل الشيخ والفرح املضاف إىل اهللا عز و جل يف ه
يعين راضون كذلك ذكره بعض أهل العلم وهو حسن ويف التوبة من الذنب أخبار كثرية وليس ههنا } فرحون 

اء موضعها وأما من خرج من أهل اإلسالم من دار الدنيا وقد تلوث بالذنوب واخلطايا فهو يف مشيئة اهللا تعاىل إن ش
غفر له بفضله ذنوبه صغارها وكبارها وإن شاء عاقبه بعدله على ذنوبه مث أخرجه من عقوبته إىل جنته برمحته أو 

  بشفاعة الشافعني بإذنه يف ذلك أخبار كثرية إال أنا نشري ههنا إىل ما يقع به البيان بتوفيق اهللا تعاىل 

بن صاحل بن هانئ ثنا السري بن خزمية ثنا عمر بن حفص  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر حممد - ٢٠٥٥٧
كنت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم : بن غياث ثنا أيب ثنا األعمش ثنا زيد بن وهب ثنا واهللا أبو ذر بالربذة قال 

دي منه أمشي يف حرة املدينة عشاء فاستقبلنا أحد فقال يا أبا ذر ما أحب أن أحدا ذاك يل ذهبا تأيت عليه ليلة وعن
دينار إال دينار أرصده لدين إال أن أقول به يف عباد اهللا هكذا وهكذا وأومأ بيده مث قال يا أبا ذر قلت لبيك 

وسعديك يا رسول اهللا قال أال إن األكثرين هم األقلون إال من قال هكذا وهكذا وهكذا مث قال يل مكانك ال تربح 
عين فسمعت صوتا فتخوفت أن يكون عرض لرسول اهللا صلى اهللا يا أبا ذر حىت أرجع إليك قال وانطلق حىت غاب 

عليه و سلم فأردت أن آتيه مث ذكرت قوله ال تربح فقلت يا رسول اهللا مسعت صوتا خشيت أن يكون عرض لك 
ذاك مث ذكرت قولك فأقمت فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ذاك جربائيل أتاين فأخربين أنه من مات من أميت ال 

اهللا شيئا دخل اجلنة قلت يا رسول اهللا وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق رواه البخاري يف الصحيح يشرك ب
  عن عمر بن حفص بن غياث وأخرجاه من أوجه أخر عن األعمش 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل ثنا السري بن خزمية ثنا عمر بن حفص ثنا أيب ثنا  - ٢٠٥٥٨
حنوه رواه البخاري يف الصحيح عن عمر بن حفص قال البخاري : ثين أبو صاحل عن أيب الدرداء األعمش حد

  حديث أيب صاحل عن أيب الدرداء مرسل والصحيح حديث أيب ذر قال البخاري وقال النضر بن مشيل فذكر ما 



د بن حممد بن احلسني أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن عبد اهللا بن حممد السديري البيهقي أنبأ أمح - ٢٠٥٥٩
اخلسروجردي ثنا داود بن احلسني البيهقي ثنا محيد بن زجنويه ثنا النضر بن مشيل أنبأ شعبة ثنا حبيب بن أيب ثابت 
وسليمان األعمش وعبد العزيز بن رفيع قالوا مسعنا زيد بن وهب حيدث عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال رسول 

جربيل أتاين فبشرين أنه من مات من أميت ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة قال قلت إن : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قال سليمان يعين لزيد بن وهب إمنا يروي هذا احلديث عن أيب الدرداء 

  قال أما أنا فسمعته من أيب ذر 

دي حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ ج - ٢٠٥٦٠
خرجت ليلة من : بن إبراهيم أنبأ جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال 

الليايل فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميشي ليس معه إنسان فذكر احلديث قال فلما جاء مل أصرب حىت قلت يا 
نيب اهللا جعلين اهللا فداءك من كنت تكلم يف جانب احلرة فقال بشر أمتك أنه من مات ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة 

فقلت يا جربيل وإن سرق وإن زنا قال نعم وإن سرق وإن زنا قلت وإن سرق وزنا قال وإن سرق وزنا وشرب 
  اخلمر رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة عن جرير 

ربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا عبد أخ - ٢٠٥٦١
أين ألعلم آخر : اهللا بن منري عن األعمش عن املعرور بن سويد عن أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه أهل اجلنة دخوال اجلنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤت
وارفعوا عنه كبارها فيعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا 
وكذا فيقول نعم ال يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مبكان كل سيئة 

قد عملت أشياء ال أراها ههنا فلقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضحك حىت بدت حسنة فيقول رب 
  نواجذه رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن منري عن أبيه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا ثنا احلسن بن سفيان ثنا حرملة بن حيىي ثنا بن  - ٢٠٥٦٢
ربين يونس عن بن شهاب أن عمرو بن أيب سفيان حدثه أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال لكعب األحبار أن وهب أخ

إن لكل نيب دعوة مستجابة فتعجل كل نيب دعوته وإين اختبأت دعويت : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
 يشرك باهللا شيئا قال كعب أليب هريرة أمسعت شفاعة ألميت إىل يوم القيامة فهي نائلة إن شاء اهللا من مات من أميت ال

هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أبو هريرة نعم رواه مسلم يف الصحيح عن حرملة بن حيىي وهبذا 
  اللفظ أخرجه أيضا من حديث أيب صاحل عن أيب هريرة 

أ إمساعيل بن إسحاق القاضي وأبو املثىن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنب - ٢٠٥٦٣
العنربي قاال ثنا سليمان بن حرب ثنا بسطام بن حريث عن أشعث احلداين عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  شفاعيت ألهل الكبائر من أميت : قال 

الصغاين ثنا روح بن  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق - ٢٠٥٦٤
عبادة ح وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ثنا أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا 



إن لكل نيب : روح بن عبادة ثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
إين اختبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة رواه مسلم يف الصحيح عن زهري بن حرب دعوة قد دعا هبا يف أمته و

  وغريه عن روح 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ٢٠٥٦٥
ه مسع جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه يقول قال إسحاق الصغاين ثنا روح بن عبادة ثنا بن جريج أخربين أبو الزبري أن

  مبثله رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن أمحد بن أيب خلف عن روح : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكره 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء أنبأ أبو سعيد بن األعرايب أنبأ سعدان بن نصر  - ٢٠٥٦٦
سفيان بن عيينة قال مسع عمرو جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و  املخرمي أنبأ

إن اهللا خيرج قوما من النار فيدخلهم اجلنة رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة : سلم بأذين هاتني يقول 
  عن سفيان 

ن أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا عارم بن أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدا - ٢٠٥٦٧
خيرج : الفضل ثنا محاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

د وكان عمرو قوم من النار بالشفاعة فينبتون كأهنم الثعارير قال قيل لعمرو وما الثعارير قال الضغابيس قال محا
سقط فمه قال محاد فقلت لعمرو يا أبا حممد مسعت جابر بن عبد اهللا يقول مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 
إن اهللا عز و جل خيرج قوما من النار بالشفاعة قال نعم رواه البخاري يف الصحيح عن عارم ورواه مسلم عن أيب 

الفقري عن جابر واحتج يف ذلك جابر بقوله عز و جل عسى أنه الربيع عن محاد وأخرجه أيضا من حديث يزيد 
  يبعثك ربك مقاما حممودا وقال إنه مقام حممد احملمود الذي خيرج اهللا به من خيرج 

وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا حممد بن غالب ثنا موسى بن إمساعيل  - ٢٠٥٦٨
الد عن عمرو بن حيىي عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا أبو سلمة ثنا وهيب بن خ

إذا دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار يقول اهللا عز و جل من كان يف قلبه مثقال خردلة من : عليه و سلم قال 
هنر احلياة قال فينبتون فيه كما تنبت  خري فأخرجوه فيخرجون قد امتحشوا وعادوا محما قال فيلقون يف هنر يقال له

احلبة يف محيل السيل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمل تروا أهنا تنبت صفراء ملتوية رواه البخاري يف 
الصحيح عن موسى بن إمساعيل وأخرجاه من حديث مالك وغريه عن عمرو قال الشيخ ويف هذا أخبار كثرية وفيما 

   ٤٠بغفران ما دون الشرك ملن يشاء كفاية وباهللا التوفيق ذكرنا مع نص الكتاب 

  باب بيان مكارم األخالق ومعاليها اليت من كان متخلقا هبا كان من أهل

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف  - ٢٠٥٦٩املروءة اليت هي شرط يف قبول الشهادة على طريق االختصار 
رمادي يعين أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن أيب حازم عن األصبهاين ثنا أبو سعيد بن األعرايب ثنا ال

إن اهللا تعاىل كرمي حيب معايل األخالق ويكره : طلحة بن كريز اخلزاعي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  سفسافها هذا مرسل وكذلك رواه الثوري عن أيب حازم 



ان ببغداد أنبأ أبو احلسني أمحد بن عثمان بن حيىي اآلدمي ثنا عيسى أخربنا أبو احلسني بن الفضل القط - ٢٠٥٧٠
بن عبد اهللا الطيالسي ثنا أمحد بن يونس ثنا فضيل بن عياض عن حممد بن ثور عن معمر عن أيب حازم عن سهل بن 

فها إن اهللا كرمي حيب الكرم ومعايل األخالق ويبغض سفسا: سعد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  وكذلك روي عن أيب غسان عن أيب حازم 

أخربنا أبو حممد بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا أبو بكر حممد بن عبيد اهللا  - ٢٠٥٧١
املروروذي ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن حممد أخربين حممد بن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل 

إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق كذا روي : اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  عن أيب هريرة رضي
  عن الدراوردي 

وأخربنا أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب أنبأ أبو يعقوب إسحاق بن جابر القطان قراءة  - ٢٠٥٧٢
بن عجالن أن القعقاع بن حكيم أخربه عن أيب صاحل  عليه حدثكم سعيد بن أيب مرمي ثنا حيىي هو بن أيوب حدثين

أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا قال بن : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  عجالن وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعثت ألمتم صاحل األخالق 

أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا عبد اهللا بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا - ٢٠٥٧٣
إن رسول اهللا صلى اهللا : منري عن األعمش عن شقيق عن مسروق قال مسعت عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه يقول 

صحيح عن عليه و سلم مل يكن فاحشا وال متفحشا وإنه كان يقول إن خياركم أحاسنكم أخالقا رواه مسلم يف ال
حممد بن عبد اهللا بن منري عن أبيه وأخرجه البخاري ومسلم من أوجه أخر عن األعمش وقال بعضهم يف احلديث من 

  خياركم 

أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا احلريف وأبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب طاهر الدقاق  - ٢٠٥٧٤
 القرشي الكويف ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا زيد بن احلباب عن معاوية بن ببغداد قاال أنبأ علي بن حممد بن الزبري

سألت : صاحل حدثين عبد الرمحن بن جبري بن نفري بن مالك احلضرمي عن أبيه عن النواس بن مسعان األنصاري قال 
فسك وكرهت أن يطلع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الرب واإلمث فقال الرب حسن اخللق واإلمث ما حاك يف ن

  عليه الناس أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث عبد الرمحن بن مهدي عن معاوية بن صاحل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان األصبهاين ثنا عبد  - ٢٠٥٧٥
تبة يقول مسعت أبا سعيد اخلدري رضي اهللا عنه الرمحن بن مهدي عن شعبة عن قتادة قال مسعت عبد اهللا بن أيب ع

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أشد حياء من العذراء يف خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه يف وجهه : يقول 
  رواه البخاري يف الصحيح عن بندار عن بن مهدي ورواه مسلم عن زهري بن حرب وغريه عن بن مهدي 

احلسني بن حممد الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه ثنا جعفر القالنسي أخربنا أبو علي  - ٢٠٥٧٦
ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة عن منصور قال مسعت ربعي بن حراش حيدث عن أيب مسعود قال قال رسول اهللا 



رواه البخاري يف الصحيح إن مما أدرك الناس من كالم النبوة إذا مل تستحي فاصنع ما شئت : صلى اهللا عليه و سلم 
  عن آدم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم وهناد  - ٢٠٥٧٧
ما رأيت رسول اهللا : بن السري قاال أنبأ أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

م ضرب خادما قط وال ضرب بيده شيئا قط إال أن جياهد يف سبيل اهللا وال نيل منه شيء قط صلى اهللا عليه و سل
فينتقمه من صاحبه إال أن يكون هللا فإذا كان هللا انتقم منه وال عرض له أمران إال أخذ الذي هو أيسر حىت يكون إمثا 

  أيب معاوية  فإذا كان إمثا كان أبعد الناس منه رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب عن

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا  - ٢٠٥٧٨
أصبغ بن فرج وحيىي بن سليمان قاال ثنا بن وهب عن عمرو بن احلارث حدثين أبو النضر عن سليمان بن يسار عن 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم مستجمعا ضاحكا حىت أرى منه هلواته إمنا  ما رأيت رسول: عائشة رضي اهللا عنها قالت 
كان يتبسم رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن سليمان ورواه مسلم عن هارون بن معروف وغريه عن بن 

  وهب 

ران بن زيد أخربنا أبو احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا عم - ٢٠٥٧٩
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صافح أو : أبو حيىي املالئي حدثين زيد العمي عن أنس بن مالك قال 

صافحه الرجل ال ينزع يده من يده حىت يكون الرجل ينزع فإن استقبله بوجهه ال يصرفه عنه حىت يكون الرجل 
  ينصرف ومل ير مقدما ركبتيه بني يدي جليس له 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا حممد بن أيوب ثنا حممد بن سنان  - ٢٠٥٨٠
مل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاحشا متفحشا وال لعانا : ثنا فليح ثنا هالل يعين بن علي عن أنس قال 

  رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن سنان  وال سبابا كان يقول ألحدنا عند املعتبة ما له تربت جبينه

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور الرمادي  - ٢٠٥٨١
كان عبد امللك بن مروان يرسل إىل أم الدرداء فتبيت عند نسائه : ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن زيد بن أسلم قال 

عن الشيء قال فقام ليلة فدعا خادمه فأبطأت عليه فلعنها فقالت ال تلعن فإن أبا الدرداء حدثين أنه مسع  ويسائلها
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن اللعانني ال يكونون يوم القيامة شفعاء وال شهداء رواه مسلم يف الصحيح 

  عن إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق 

مد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حدثنا أبو حم - ٢٠٥٨٢
الربيع بن سليمان أنبأ عبد اهللا بن وهب أنبأ سليمان بن بالل عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة رضي 

ن لعانا رواه مسلم يف الصحيح عن ال ينبغي لصديق أن يكو: اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  هارون األيلي عن بن وهب 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن أيوب ثنا أمحد بن يونس ح وأنبأ أبو  - ٢٠٥٨٣
نا أمحد بن منصور أمحد بن علي الدامغاين مث البيهقي أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو إسحاق إبراهيم بن شريك ث

عبد اهللا بن يونس ثنا أبو بكر بن عياش عن احلسن بن عمرو الفقيمي عن حممد بن عبد الرمحن بن يزيد عن أبيه عن 
ليس املؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذيء وروي : عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   عليه و سلم مثله عن علقمة عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا أبو معاوية عن  - ٢٠٥٨٤
األعمش عن متيم بن سلمة عن عبد الرمحن بن هالل عن جرير بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  واه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب عن أيب معاوية من حيرم الرفق حيرم اخلري ر: سلم 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر األصبهاين ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو  - ٢٠٥٨٥
أهنا كانت على مجل فجعلت تضربه فقال : داود ثنا شعبة عن املقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها 

لى اهللا عليه و سلم يا عائشة عليك بالرفق فإنه مل يكن يف شيء إال زانه ومل ينزع من شيء إال شأنه أخرجه النيب ص
  مسلم يف الصحيح من وجهني آخرين عن شعبة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا هارون بن  - ٢٠٥٨٦
هللا بن وهب أخربين حيوة حدثين بن اهلاد عن أيب بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد معروف ثنا عبد ا

يا : الرمحن عن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
عطي على ما سواه رواه مسلم يف عائشة إن اهللا رفيق حيب الرفق ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف وما ال ي

  الصحيح عن حرملة عن بن وهب 

حدثنا عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن عمرو بن دينار  - ٢٠٥٨٧
من :  عن بن أيب مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء ترويه عن أيب الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال

أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من اخلري ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من اخلري وقال أثقل شيء 
  يف ميزان املؤمن خلق حسن إن اهللا يبغض الفاحش البذيء 

أخربنا أبو حممد بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا حممد بن عبد امللك الدقيقي ثنا  - ٢٠٥٨٨
: يزيد بن هارون أنبأ داود بن أيب هند عن مكحول عن أيب ثعلبة اخلشين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

إن أحبكم إيل وأقربكم مين أحاسنكم أخالقا وإن أبغضكم إيل وأبعدكم مين مساوئكم أخالقا الثرثارون املتشدقون 
  املتفيهقون 

و بكر حممد بن إبراهيم الفحام ثنا حممد بن حيىي ثنا أبو نعيم ثنا الرباء بن وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أب - ٢٠٥٨٩
: عبد اهللا القاص حدثين عبد اهللا بن شقيق العقيلي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  رهم أحاسنهم أخالقا أال أخربكم بشرار هذه األمة الثرثارون املتشدقون املتفيهقون أوال أنبئكم خبيا



أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ دعلج بن أمحد ثنا حممد بن عمرو بن النضر ثنا أمحد بن  - ٢٠٥٩٠
يونس ثنا زهري ثنا قابوس بن أيب ظبيان عن أبيه عن بن عباس رضي اهللا عنهما عن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  احل واالقتصاد جزء من مخسة وعشرين جزءا من النبوة اهلدي الصاحل والسمت الص: 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو احلسن حممد بن عبد اهللا اجلوهري ثنا حممد بن إسحاق ثنا حممد  - ٢٠٥٩١
ة بن بشار وحممد بن املثىن قاال ثنا بن أيب عدي عن سعيد عن قتادة أخربين غري واحد ممن لقي الوفد وذكر أبا نضر

وأيت نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأشج عبد القيس فقال إن فيك : عن أيب سعيد فذكر قصة وفد عبد القيس قال 
  خصلتني حيبهما اهللا ورسوله احللم واألناة أخرجه مسلم يف الصحيح عن حممد بن مثىن وحممد بن بشار 

يه أنبأ حممد بن غالب بن حرب ثنا عفان بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفق - ٢٠٥٩٢
مسلم ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا األعمش عن مالك بن احلارث عن مصعب بن سعد عن أبيه قال األعمش وال 

  التؤدة يف كل شيء خري إال يف عمل اآلخرة : أعلمه إال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين قاال أنبأ أبو بكر القطان ثنا أمحد بن أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو  - ٢٠٥٩٣
يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال 

ل محار بالنهار إن اهللا يبغض كل جعظري جواظ سخاب يف األسواق جيفة باللي: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  عامل بالدنيا جاهل باآلخرة 

أخربنا األستاذ أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن  - ٢٠٥٩٤
أال أدلكم على أهل اجلنة كل ضعيف : معبد بن خالد عن حارثة بن وهب مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 

على اهللا ألبره وقال أهل النار كل جواظ عتل مستكرب أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من  متضعف لو أقسم
  حديث شعبة 

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي رمحه اهللا أنبأ عبد اهللا بن حممد بن احلسن بن الشرقي ثنا أبو  - ٢٠٥٩٥
أيب عمرو عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب األزهر ثنا حماضر ثنا سعد بن سعيد األنصاري حدثين عمرو بن 

من كان لينا هينا سهال حرمه اهللا على النار رواه سهل بن عمار عن حماضر فقال فيه : صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
  عن املطلب عن أيب هريرة 

عن أيب عقيل عن أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا بن أيب قماش ثنا سعدويه  - ٢٠٥٩٦
إمساعيل بن رافع عن بن ألم سلمة املخزومي عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت قال رسول اهللا 

  أول ما هناين عنه ريب عز و جل وعهد إيل بعد عبادة األوثان وشرب اخلمر ملالحاة الرجال : صلى اهللا عليه و سلم 

القاضي بنيسابور وأبو منصور أمحد بن علي الدامغاين ببيهق قاال أنبأ أبو  أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن - ٢٠٥٩٧
أمحد عبد اهللا بن عدي احلافظ ثنا إسحاق بن إبراهيم بن إمساعيل أبو عمران الغزي بغزة سنة ثالمثائة ثنا حممد بن أيب 

كنا : ية بن قرة املزين قال السري العسقالين ثنا بكر بن بشر السلمي ثنا عبد احلميد بن سوار عن إياس بن معاو



عند عمر بن عبد العزيز فذكر عنده احلياء فقالوا احلياء من الدين فقال عمر بل هو الدين كله فقال إياس حدثين أيب 
عن جدي قرة قال كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر عنده احلياء فقالوا يا رسول اهللا احلياء من الدين 

لى اهللا عليه و سلم بل هو الدين كله مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن احلياء والعفاف فقال رسول اهللا ص
والعي عي اللسان ال عي القلب والعمل من اإلميان وإهنن يزدن يف اآلخرة وينقصن من الدنيا وما يزدن يف اآلخرة 

عزيز فأمليتها عليه مث كتبها خبطه مث صلى بنا أكثر مما يزدن يف الدنيا قال إياس بن معاوية فأمرين عمر بن عبد ال
  الظهر والعصر وإنه لفي كمه ما وضعها إعجابا هبا 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا عباس الدوري ثنا أبو داود سليمان  - ٢٠٥٩٨
فصة عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن بن حممد املباركي ثنا أبو شهاب عن سفيان الثوري عن احلجاج بن فرا

املؤمن غر كرمي والفاجر خب : عبد الرمحن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
لئيم وكذلك روي عن عيسى بن يونس عن سفيان وقيل عن سفيان عن احلجاج عن رجل عن أيب سلمة عن أيب 

  عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة كذلك مرفوعا هريرة ورواه بشر بن رافع 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا العباس بن حممد الدوري  - ٢٠٥٩٩
ه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ثنا يونس بن حممد املؤدب ثنا مسلم بن خالد الزجني عن العالء بن عبد الرمحن عن أبي

كرم املؤمن دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه هذا يعرف مبسلم بن خالد : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  الزجني وقد روي من وجهني آخرين ضعيفني عن أيب هريرة 

أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو صادق حممد بن أمحد العطار قاال ثنا  - ٢٠٦٠٠
حممد بن إسحاق ثنا موسى بن داود ثنا شعبة عن عبد اهللا بن أيب السفر قال مسعت الشعيب يقول مسعت زياد بن 

حسب املرء دنيه ومروءته خلقه وأصله عقله هذا : حدير يقول مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول 
  املوقوف إسناده صحيح 

أبو عبد الرمحن السلمي قال مسعت أبا منصور حممد بن القاسم بن عبد الرمحن يقول مسعت أخربنا  - ٢٠٦٠١
املروءة أربعة أركان حسن اخللق : إبراهيم بن حممود يقول مسعت الربيع بن سليمان يقول مسعت الشافعي يقول 

  والسخاء والتواضع والنسك 

اود الزاهد ثنا احلسن بن سفيان حدثين املنتجع بن مصعب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن د - ٢٠٦٠٢
أن معاوية سأل رجال من عبد القيس ما تعدون املروءة فيكم قال احلرفة : ثنا غندر عن شعبة عن حبيب التميمي 

  والعفة وروينا عن أيب سوار قال قيل ملعاوية ما املروءة قال العفاف يف الدين وإصالح يف املعيشة 

نا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا بكر بن املؤمل يقول مسعت أبا عبد اهللا حممد بن يعقوب وأخرب - ٢٠٦٠٣
يف بعض الكتب أن يزيد بن معاوية سأل األحنف بن قيس عن املروءة فقال األحنف املروءة : الفارسي يقول قرأت 

  التقي واالحتمال مث أطرق األحنف ساعة وقال 
  ) أت اجلميل فما مجاله ي... وإذا مجيل الوجه مل ( 



فقال يزيد أحسنت يا أبا حبر وافق اليم زيرا قال األحنف هال قلت ) إال تقاه واحتماله ... ما خري أخالق الفىت ( 
  وافق املعىن تفسريا 

أخربنا أبو حممد املؤملي ثنا أبو عثمان البصري ثنا أبو أمحد الفراء أنبأ علي بن عثام عن األصمعي قال  - ٢٠٦٠٤
الدنيا العافية والشباب الصحة واملرؤة الصرب على الرجال قال فسألت ما الصرب على الرجال : ل سلم بن قتيبة قا

  فوصف املداراة 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا مشرف بن سعيد ثنا  - ٢٠٦٠٥
إلياس بن معاوية ما املرؤة قال أما يف بلدك وحيث تعرف التقوى قلت : إسحاق بن حممد ثنا سفيان بن حسني قال 

   ٤١وأما حيث ال تعرف فاللباس 

  باب من كان منكشف الكذب مظهره غري مستتر به مل جتز شهادته

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا عبد اهللا بن  - ٢٠٦٠٦
: األعمش عن شقيق قال قال عبد اهللا يعين بن مسعود رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  منري عن

عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة وإن الرجل ليصدق حىت يكتب عند اهللا صديقا 
النار وإن الرجل ليكذب حىت يكتب عند  وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إىل الفجور وإن الفجور يهدي إىل

  اهللا كذابا 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عمرو ثنا حيىي بن حيىي أنبأ أبو  - ٢٠٦٠٧
وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب عند اهللا : معاوية عن األعمش فذكره بإسناده إال أنه قال 

ديقا وقال يف آخره وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حىت يكتب عند اهللا كذابا رواه مسلم يف الصحيح ص
  عن حيىي بن حيىي وأخرجاه من حديث منصور عن أيب وائل شقيق 

د ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب إمالء ثنا حممد بن نعيم ثنا قتيبة بن سعي - ٢٠٦٠٨
إمساعيل بن جعفر عن أيب سهيل نافع بن مالك بن أيب عامر عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى 

آية املنافق ثالث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤمتن خان رواه البخاري ومسلم يف : اهللا عليه و سلم قال 
  الصحيح عن قتيبة 

احلافظ ثنا علي بن عيسى ثنا حممد بن عمرو احلرشي وموسى بن حممد الذهلي قاال  أخربنا أبو عبد اهللا - ٢٠٦٠٩
ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى 

رواه مسلم يف الصحيح  إن من شر الناس ذا الوجهني الذي يأيت هؤالء بوجه وهؤالء بوجه: اهللا عليه و سلم قال 
  عن حيىي بن حيىي وأخرجه البخاري من حديث أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور الرمادي  - ٢٠٦١٠
ما كان خلق أبغض إيل : رضي اهللا عنها قالت ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن أيوب عن بن أيب مليكة أن عائشة 



رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من الكذب ولقد كان الرجل يكذب عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الكذبة 
فما تزال يف نفسه عليه حىت يعلم أنه قد أحدث منها توبة قال أبو بكر كان يف نسختنا عن عبد الرزاق هذا احلديث 

ليكة أو غريه فحدثنا عبد الرزاق بغري شك فقال عن بن أيب مليكة ومل يذكر أو غريه قال الشيخ وله عن بن أيب م
  شاهد عن بن أيب مليكة 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو زرعة  - ٢٠٦١١
مد بن مسلم ثنا أيوب السختياين عن عبد اهللا بن أيب مليكة عن الدمشقي حدثين حممود بن خالد ثنا مروان ثنا حم

ما كان شيء أبغض إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من الكذب وما جرب : عائشة رضي اهللا عنها قالت 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أحد كذبا فرجع إليه ما كان حىت يعرف منه توبة وأخرجه شيخنا فيما مل ميل 

ن كتاب املستدرك عن األصم عن بن عبد احلكم عن بن وهب عن حممد بن مسلم عن أيوب السختياين عن حممد م
  بن سريين عن عائشة رضي اهللا عنها 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ  - ٢٠٦١٢
ن النيب صلى اهللا عليه و سلم أبطل شهادة رجل يف كذبة كذهبا كذا يف كتايب أ: معمر عن موسى بن أيب شيبة 

  موسى بن أيب شيبة 

وقد أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا محزة الكاتب ثنا نعيم بن محاد ثنا بن املبارك عن  - ٢٠٦١٣
شهادة رجل يف كذبة كذهبا وهذا أصح وهو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جرح : معمر عن موسى بن شيبة 

  مرسل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا أبو عاصم  - ٢٠٦١٤
أنبأ هبز بن حكيم ح وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا 

ويل : بن يوسف قال ذكر سفيان عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  حممد
  للذي حيدث فيكذب ليضحك به الناس ويل له ويل له 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر  - ٢٠٦١٥
إياكم : مساعيل هو بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال مسعت أبا بكر رضي اهللا عنه يقول بن عون أنبأ إ

  والكذب فإن الكذب جمانب لإلميان هذا موقوف وهو الصحيح وقد روي مرفوعا 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - ٢٠٦١٦
املسلم يطبع على كل الطبيعة : و بن مرزوق ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد عن أبيه قال ثنا عمر

  غري اخليانة والكذب هذا موقوف وهو الصحيح وقد روي مرفوعا 



أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا عبد اهللا بن حفص الوكيل ثنا داود بن رشيد  - ٢٠٦١٧
: علي بن هاشم عن األعمش عن أيب إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ثنا 

   ٤٢يطبع املؤمن على كل شيء إال اخليانة والكذب 

  باب من جرب بشهادة زور مل تقبل شهادته

ثنا عمرو بن مرزوق أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - ٢٠٦١٨
أكرب : أنبأ شعبة عن عبيد اهللا بن أيب بكر بن أنس عن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

الكبائر اإلشراك باهللا وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال شهادة الزور أخرجاه يف الصحيح من 
  ق حديث شعبة ورواه البخاري عن عمرو بن مرزو

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث قاال أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو جعفر حممد  - ٢٠٦١٩
بن سليمان النعماين ثنا عبد اهللا بن عبد الصمد بن أيب خداش ثنا عيسى بن يونس ثنا عبيد اهللا بن أيب محيد عن أيب 

 موسى األشعري رضي اهللا عنهما فذكر احلديث قال فيه املسلمون كتب عمر بن اخلطاب إىل أيب: املليح اهلذيل قال 
   ٤٣عدول بعضهم على بعض إال جملود يف حد أو جمرب يف شهادة زور أو ظنني يف والء أو قرابة 

  باب من يظن به الكذب وله خمرج منه مل يلزمه اسم كذاب

بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل  - ٢٠٦٢٠
الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة وكانت من املهاجرات األول 

ليس الكاذب من أصلح بني الناس فقال خريا أو منى خريا : قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  يح من حديث بن علية عن معمر أخرجه مسلم يف الصح

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا  - ٢٠٦٢١
يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أيب عن صاحل بن كيسان ثنا حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب أن محيد بن عبد 

ليس : ن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخربته أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول الرمحن بن عوف أخربه أ
الكذاب الذي يصلح بني الناس فينمي خريا أو يقول خريا وقالت مل أمسعه يرخص يف شيء مما يقول الناس إال يف 

وكانت أم كلثوم بنت عقبة  ثالث يف احلرب واإلصالح بني الناس وحديث الرجل امرأته وحديث املرأة زوجها قال
من املهاجرات الاليت بايعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري يف الصحيح عن عبد العزيز بن عبد اهللا 

عن إبراهيم بن سعد خمتصرا ورواه مسلم عن عمرو الناقد عن يعقوب بتمامه وأخرجه من حديث يونس عن بن 
  لباقي من قول بن شهاب شهاب إىل قوله وينمي خريا مث جعل ا

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن  - ٢٠٦٢٢
ما مسعت : بن اهلاد عن عبد الوهاب عن بن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت 

ص يف شيء من الكذب إال يف ثالث كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يرخ



يقول ال أعده كاذبا الرجل يصلح بني الناس يقول القول ال يريد به إال اإلصالح والرجل يقول القول يف احلرب 
اب عن أيب والرجل حيدث امرأته واملرأة حتدث زوجها وكذلك رواه نافع بن يزيد وغريه عن بن اهلاد عن عبد الوه

  بكر 

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي إمالء أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا حممد بن عقيل وأمحد بن  - ٢٠٦٢٣
حفص قاال ثنا حفص بن عبد اهللا حدثين إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة أخربين أبو الزناد عن األعرج عن 

إن إبراهيم خليل الرمحن مل يكذب قط إال ثالث كذبات قوله : ه و سلم أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا علي
وقوله لسارة أخيت هذا حديث } إين سقيم { وقوله حني دعوه إىل أن حياج آهلتهم } يف آهلتهم بل فعله كبريهم هذا 

خمرج خرج } بل فعله كبريهم هذا { ثابت قد أخرجاه يف الصحيح من حديث بن سريين عن أيب هريرة وقوله 
على معىن أنه سيسقم وقوله لسارة أخيت على معىن إخوة } إين سقيم { التقريع والبيان إن آهلتهم ال صنع هلا وقوله 

   ٤٤اإلسالم واهللا أعلم 

  باب من وعد غريه شيئا ومن نيته أن يفي به مث ويف به أو مل يف به لعذر ومن

علي بن أمحد بن عمر املقرئ بن احلمامي ببغداد رمحه اهللا أخربنا أبو احلسن  - ٢٠٦٢٤وعد ومن نيته أن ال يفي به 
أنبأ أمحد بن سلمان ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا حممد بن سنان العويف ثنا إبراهيم بن طهمان عن بديل عن عبد الكرمي 

قيت له بقية بايعت النيب صلى اهللا عليه و سلم فب: عن عبد اهللا بن شقيق عن أبيه عن عبد اهللا بن أيب احلمساء قال 
فوعدته أن آتيه هبا يف مكانه ذلك قال فنسيته يومي ذاك والغد فأتيته يف اليوم الثالث وهو يف مكانه فقال يل يا فىت 

  لقد شققت علي أنا ههنا من ثالث أنتظرك هكذا قال عن عبد اهللا بن شقيق عن أبيه 

الرمحن السلمي قالوا ثنا أبو العباس حممد بن  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي وأبو عبد - ٢٠٦٢٥
يعقوب ثنا أبو أمية ثنا حممد بن سنان البصري ثنا إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الكرمي عن عبد 

بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ببيع قبل أن يبعث : اهللا بن شقيق عن أبيه عن عبد اهللا بن أيب احلمساء قال 
  ر هذا احلديث مبعناه فذك

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا حممد بن حيىي النيسابوري ثنا حممد  - ٢٠٦٢٦
فذكر هذا احلديث قال أبو داود قال حممد بن حيىي هذا عندنا عبد الكرمي بن عبد اهللا بن شقيق قال : بن سنان 

راهيم بن هانئ عن حممد بن سنان فقال عن عبد اهللا بن أيب احلمساء أو احلمساء الشيخ أمحد رمحه اهللا ورواه إب
  بالشك ورواه معاذ بن هانئ عن إبراهيم بن طهمان ومل يشك يف عبد اهللا بن أيب احلمساء 

بن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا بن املثىن ثنا أبو عامر ثنا إبراهيم  - ٢٠٦٢٧
طهمان عن علي بن عبد األعلى عن أيب النعمان عن أيب وقاص عن زيد بن أرقم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف ومل جييء للميعاد فال إمث عليه : 



سفاطي ثنا أبو الوليد ثنا ليث بن أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عباس األ - ٢٠٦٢٨
جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و : سعد عن حممد بن عجالن عن موىل لعبد اهللا بن عامر عن عبد اهللا بن عامر قال 

سلم بيتنا وأنا صيب صغري فذهبت ألعب فقالت يل أمي يا عبد اهللا تعال أعطيك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  يه قالت أردت أن أعطيه مترا قال أما إنك لو مل تفعلي لكتبت عليك كذبة سلم ما أردت أن تعط

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن أيب مرمي  - ٢٠٦٢٩
اهللا بن عامر بن ربيعة أنبأ حيىي بن أيوب حدثين حممد بن عجالن عن زياد موىل عبد اهللا بن عامر بن ربيعة عن عبد 

دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أمي وأنا غالم فأدبرت خارجا فنادتين أمي يا عبد اهللا تعال : مسعه يقول 
هاك فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ماذا تعطيه قالت أعطيه مترا قال أما إنك لو مل تفعلي كتبت عليك 

   ٤٥كذبة 

  ها مندوحة عن الكذبباب املعاريض في

أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن عبد امللك ثنا  - ٢٠٦٣٠
إن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال ما يف املعاريض ما : يزيد هو بن هارون أنبأ سليمان هو التيمي عن أيب عثمان 

  يغين الرجل عن الكذب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن  - ٢٠٦٣١
إن يف املعاريض ملندوحة عن : عطاء أنبأ سعيد هو بن أيب عروبة عن قتادة عن مطرف عن عمران بن احلصني أنه قال 

  الكذب هذا هو الصحيح موقوف 

ن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا حممد بن الفضل بن جابر ثنا أبو إبراهيم ثنا وقد أخربنا أبو احلسن ب - ٢٠٦٣٢
داود بن الزبرقان عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال قال 

  إن يف املعاريض ملندوحة عن الكذب : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

بو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا أمحد بن حممد بن عبد العزيز بن اجلعد الوشاء وأخربنا أ - ٢٠٦٣٣
فذكره بإسناده مثله تفرد برفعه داود بن الزبرقان وروي من وجه آخر ضعيف عن علي : ثنا أبو إبراهيم الترمجاين 

  رضي اهللا عنه مرفوعا 

قال أبو عبيد : أبو احلسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز قال  أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ - ٢٠٦٣٤
املعاريض أن يريد الرجل أن يتكلم بالكالم الذي إن صرح به كان كذبا فيعارضه بكالم آخر يوافق ذلك الكالم يف 

إمنا جيوز  اللفظ وخيالفه يف املعىن فيتوهم السامع أنه أراد ذلك وقوله مندوحة يعين سعة وفسحة قال الشيخ وهذا
  فيما يرد به ضررا وال يرجع بالضرر على غريه وأما فيما يضر غريه فال 

فقد أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حيوة بن شريح احلضرمي ثنا بقية بن  - ٢٠٦٣٥
يه عن سفيان بن أسيد الوليد عن ضبارة بن مالك احلضرمي عن أبيه عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أب



كربت خيانة أن حتدث أخاك حديثا هو لك به : احلضرمي قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  مصدق وأنت له به كاذب 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار أنبأ عبيد بن شريك ثنا عبد الوهاب هو بن  - ٢٠٦٣٦
ليد حدثين أبو شريح ضبارة بن مالك احلضرمي أنه مسع أباه حيدث عن عبد الرمحن بن جبري بن جندة ثنا بقية بن الو

   ٤٦فذكره : نفري أن أباه حدثه عن سفيان بن أسيد احلضرمي أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  باب من مسي املرأة قارورة والفرس حبرا على طريق التشبيه أو مسي األعمى

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه ثنا جعفر بن  - ٢٠٦٣٧على طريق التفاؤل بصريا 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : حممد القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة ثنا ثابت البناين عن أنس بن مالك قال 

ويف موضع آخر قال فحدا احلادي فقال رسول اهللا صلى اهللا  و سلم يف مسري له ونساؤه بني يديه وإذا حاد أو سائق
  عليه و سلم أرفق يا أجنشة وحيك بالقوارير رواه البخاري يف الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجه آخر 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد بن شاكر ثنا حسني بن  - ٢٠٦٣٨
فزع الناس فركب النيب صلى اهللا عليه و سلم فرسا أليب طلحة : روروذي ثنا جرير عن حممد عن أنس قال حممد امل

بطيا مث خرج يركض وحده فركب الناس يركضون خلفه فقال لن تراعوا إنه لبحر رواه البخاري يف الصحيح عن 
  الفضل بن سهل عن حسني بن حممد 

بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن قتادة قال حدثنا أخربنا بن فورك أنبأ عبد اهللا  - ٢٠٦٣٩
كان فزع باملدينة فركب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرسا أليب طلحة يقال له مندوب فقال رسول : أنس قال 

حديث اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن كان من فزع وإن وجدناه لبحرا أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من 
  شعبة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن  - ٢٠٦٤٠
علي بن عفان ثنا حسني بن علي عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  نعوده وكان رجال أعمى كذا قال  انطلقوا بنا إىل البصري الذي يف بين واقف: 

وقد أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا زكريا بن حيىي أبو  - ٢٠٦٤١
حيىي الناقد ثنا حممد بن يونس احلمال ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه 

اذهبوا بنا إىل بين واقف نزور البصري قال سفيان وهم حي : اهللا عليه و سلم يقول ألصحابه قال كان النيب صلى 
من األنصار وكان حمجوب البصر كذا أتى به موصوال والصحيح عن سفيان عن عمرو عن حممد بن جبري بن مطعم 

  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال 



بد اهللا بن حممد بن النعمان املهرجاين ثنا حيىي بن حممد البختري ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ ع - ٢٠٦٤٢
قال قال يل النيب صلى اهللا عليه و سلم يا بين رواه مسلم : حممد بن عبيد الغربي ثنا أبو عوانة عن اجلعد عن أنس 

   ٤٧يف الصحيح عن حممد بن عبيد 

  ال ظنني وال خصمباب ال تقبل شهادة خائن وال خائنة وال ذي غمر على أخيه و

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو صادق حممد بن أمحد بن العطار قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ٢٠٦٤٣
أن : احلسن بن مكرم ثنا أبو النضر حممد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

ئن واخلائنة وذي الغمر على أخيه ورد شهادة القانع ألهل البيت يعين النيب صلى اهللا عليه و سلم رد شهادة اخلا
  التابع وأجازها على غريهم 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حفص بن عمر ثنا حممد بن راشد فذكره  - ٢٠٦٤٤
  بإسناده مثله إال أنه قال وأجازها لغريهم ومل يقل يعين التابع : 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد الرمحن السلمي قاال أنبأ أبو علي احلسني بن علي احلافظ ثنا حممد  - ٢٠٦٤٥
بن املعاىف الصيداوي بصيدا ثنا حيىي بن عثمان احلضرمي ثنا زيد بن حيىي بن عبيد ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ 

ن طارق ثنا زيد بن حيىي بن عبيد اخلزاعي ثنا سعيد بن عبد العزيز عن حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن خلف ب
ال جتوز شهادة خائن وال خائنة وال زان وال : سليمان بن موسى بإسناده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  زانية وال ذي غمر على أخيه زاد أبو عبد اهللا يف روايته يف اإلسالم 

اهللا احلافظ وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  أخربنا أبو عبد - ٢٠٦٤٦
احلسن بن علي بن عفان ثنا عبيد اهللا بن موسى عن الزجني بن خالد قال مسعت العالء بن عبد الرمحن يذكر عن أبيه 

دة ذي اخللة وال ذي اجلنة وال ذي ال جتوز شها: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  احلنة احملقود كذا قال 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا متتام ثنا عبد الصمد ثنا مسلم بن خالد ثنا العالء  - ٢٠٦٤٧
ز شهادة ذي ال جتو: بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  احلنة والظنة الظنة أحفظ من اخللة وأصح ما روي يف هذا الباب وإن كان مرسال 

ما أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي ثنا جدي أبو حممد حيىي بن منصور القاضي ثنا أبو علي حممد  - ٢٠٦٤٨
األعرج قال قال رسول اهللا صلى اهللا  بن عمرو ثنا القعنيب ثنا بن أيب ذئب عن احلكم بن مسلم عن عبد الرمحن أنبأ

ال جتوز شهادة ذي الظنة واجلنة واحلنة اجلنة اجلنون واحلنة الذي يكون بينكم وبينه عداوة ال أدري : عليه و سلم 
  هذا التفسري من قول من من هؤالء الرواة وروي من وجه آخر مرسل يف اخلصم والظنني 

نا أبو احلسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد ثنا حفص أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي ث - ٢٠٦٤٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث : بن غياث عن حممد بن زيد بن مهاجر عن طلحة بن عبد اهللا بن عوف 



اود مع حديث مناديا حىت انتهى إىل الثنية أنه ال جتوز شهادة خصم وال ظنني واليمني على املدعى عليه أخرجه أبو د
  األعرج يف املراسيل 

: أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك أنه  - ٢٠٦٥٠
   ٤٨بلغه أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال ال جتوز شهادة خصم وال ظنني 

  لوالديهباب من قال ال جتوز شهادة الوالد لولده والولد 

  قال الشافعي رمحه اهللا ألنه من آبائه فإمنا يشهد لشيء هو منه وإن بنيه هم منه فكأمنا شهد لبعضه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ إسحاق بن احلسن بن ميمون ثنا أبو الوليد  - ٢٠٦٥١
مليكة عن املسور بن خمرمة أن رسول اهللا صلى اهللا  الطيالسي ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن أيب

فاطمة بضعة مين من آذاها فقد آذاين رواه البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد ورواه مسلم عن : عليه و سلم قال 
  أيب معمر عن سفيان 

بن نصر ثنا سفيان أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان  - ٢٠٦٥٢
عن إبراهيم بن ميسرة عن بن أيب سويد عن عمر بن عبد العزيز قال زعمت املرأة الصاحلة خولة بنت حكيم امرأة 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرج وهو حمتضن أحد ابين ابنته وهو يقول واهللا إنكم لتجهلون : عثمان بن مظعون 
وحدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا حممد بن علي بن  وجتبنون وتبخلون وإنكم ملن رحيان اهللا

بطحا ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أيب راشد عن يعلى بن منية الثقفي قال جاء 
  د مبخلة جمبنة حمزنة احلسن واحلسني يستبقان إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فضمهما إليه مث قال إن الول

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان النيسابوري قاال ثنا أبو عبد  - ٢٠٦٥٣
اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا إبراهيم بن حممد الرباطي يف رجب سنة ست وستني ومائتني قال قرئ على أيب عبيد 

لمي أنبأ أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد ثنا مروان الفزاري ح وأخربنا أبو عبد الرمحن الس
عن شيخ من أهل اجلزيرة يقال له يزيد بن أيب زياد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى 

ال ظنني يف والء وال قرابة وال ال جتوز شهادة خائن وال خائنة وال ذي غمر على أخيه و: اهللا عليه و سلم أنه قال 
القانع مع أهل البيت هلم لفظ حديث علي ويف رواية الرباطي وال ظنني وال متهم بقرابة واألول أصح يزيد هذا 

  ضعيف 

ورواه عقيل عن الزهري أنه قال مضت السنة أن ال جتوز شهادة خصم وال ظنني أخربناه أبو عبد اهللا  - ٢٠٦٥٤
: ثنا إبراهيم عن احلسن بن عيسى عن بن املبارك عن حيىي بن أيوب عن عقيل عن بن شهاب احلافظ ثنا أبو الوليد 

  فذكره 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا حممد بن هارون ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد اهللا بن صاحل  - ٢٠٦٥٥
شهادته قال بن شهاب مضت السنة يف  سألت بن شهاب عن رجل ويل يتيما هل جتوز: عن الليث عن عقيل قال 



اإلسالم أن ال جتوز شهادة خصم وال ظنني وال شهادة خصم ملن خياصم قال الشيخ وإمنا يروي هذا اللفظ يف القرابة 
يف الكتاب الذي كتبه عمر إىل أيب موسى األشعري رضي اهللا عنهما وقد مضى بإسناده وروينا رد شهادة الظنني 

 عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من وجه آخر موصوال إال أن فيه ضعفا وهو يقوي مطلقا من وجهني مرسلني
  باملرسلني معه واهللا أعلم 
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  سنن البيهقي الكربى: كتاب 
بيهقي : املؤلف  احلسني بن علي بن موسى أبو بكر ال بن   أمحد 

٤٩   

  باب ما جاء يف شهادة األخ ألخيه

أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم  - ٢٠٦٥٦
  جييز شهادة األخ ألخيه إذا كان عدال  أن شرحيا كان: أنبأ الشيباين عن الشعيب 

أنه : قال وحدثنا سعيد ثنا خالد بن عبد اهللا عن حممد بن عمرو بن علقمة عن عمر بن عبد العزيز  - ٢٠٦٥٧
أجاز شهادة األخ ألخيه وروينا عن أيب حيىي الساجي أنه رواه عن بن الزبري وشريح واحلسن والشعيب وعمر بن 

   ٥٠سن والزهري جتوز شهادة الزوج واملرأة عبد العزيز قال وقال احل

  باب ما ترد به شهادة أهل األهواء

قال بعض أصحابنا هو إظهار من أظهر منهم نفي صفات اهللا تعاىل اليت قد ورد الكتاب هبا ودلت السنة 
كلها هللا تعاىل املستفيضة مع إمجاع سلف هذه األمة على أثباهتا حنو الكالم والقدرة والعلم واملشيئة وإن األفعال 

  خملوقة فقد جاءت األخبار بتكفري منكريها وتربأ سلف هذه األمة من مذهب أهل األهواء فيها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن سلمان بن احلسن الفقيه إمالء يف جامع املنصور ثنا  - ٢٠٦٥٨
العزيز بن أيب حازم عن أبيه عن بن عمر عن النيب  أبو داود سليمان بن األشعث ثنا موسى بن إمساعيل ثنا عبد

سلم قال  القدرية جموس هذه األمة إن مرضوا فال تعودوهم وإن ماتوا فال تشهدوهم أخرجه : صلى اهللا عليه و 
  أبو داود يف كتاب السنن هكذا 

اين ثنا علي بن عبد أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرب - ٢٠٦٥٩
العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عمر بن حممد عن عمر موىل غفرة عن رجل من األنصار عن حذيفة قال قال 

إن لكل أمة جموسا وإن جموس هذه األمة الذين يقولون ال قدر فمن مرض : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
شيعة الدجال وحق على اهللا عز و جل أن يلحقهم به منهم فال تعودوه ومن مات منهم فال تشهدوه وهم 

أخرجه أبو داود يف كتاب السنن عن حممد بن كثري عن سفيان والذي روي عن بن عمر وحذيفة يف تكفري 
القدرية نصا موجود داللة ظاهرة يف احلديث الثابت عن بن عمر عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف 

  ممن نفي القدر األميان مع تربي بن عمر 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو  - ٢٠٦٦٠
الرزاز ثنا عيسى بن عبد اهللا الطيالسي ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا كهمس بن احلسن قال مسعت عبد اهللا بن 



من قال يف القدر يف البصرة معبد اجلهين فانطلقنا حجاجا أنا  كان أول: بريدة حيدث أن حيىي بن يعمر قال 
ا قلنا لو لقينا بعض أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسألناه عما يقول  ومحيد بن عبد الرمحن فلما قدمن

آلخر عن هؤالء القوم يف القدر قال فوافقنا عبد اهللا بن عمر يف املسجد فاكتنفته أنا وصاحيب أحدنا عن ميينه وا
مشاله قال حيىي فظننت أن صاحيب يكل الكالم إيل فقلت يا أبا عبد الرمحن إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن 

ويعرفون العلم يزعمون أن ال قدر إمنا األمر أنف قال عبد اهللا فإذا لقيتم أولئك فأخربوهم أين بريء منهم وأهنم 
ن ألحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله اهللا عز و جل منه حىت مين براء والذي حيلف به عبد اهللا بن عمر لو أ

يؤمن بالقدر كله خريه وشره مث قال حدثين عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال بينما حنن عند رسول اهللا صلى 
سلم ذات يوم إذ طلع رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ال يرى عليه أثر السفر وال  اهللا عليه و 

حىت جلس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأسند ركبتيه إىل ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه مث قال نعرفه 
يا حممد أخربين عن اإلسالم ما اإلسالم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا 

ان وحتج البيت إن استطعت السبيل فقال وأن حممدا عبده ورسوله وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمض
الرجل صدقت قال عمر عجبنا له يسأله ويصدقه مث قال يا حممد أخربين عن اإلميان ما اإلميان فقال اإلميان أن 

تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر كله خريه وشره فقال صدقت فقال أخربين عن 
اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك قال فحدثين عن الساعة مىت الساعة  اإلحسان فقال اإلحسان أن تعبد

قال ما املسئول بأعلم هبا من السائل قال فأخربين عن إمارهتا قال أن تلد األمة ربتها وأن ترى احلفاة العراة العالة 
مث قال يل رسول اهللا صلى اهللا  رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان مث انطلق فقال عمر رضي اهللا عنه فلبثت مليا

ا تدري من السائل قلت اهللا ورسوله أعلم قال ذاك جربائيل عليه السالم أتاكم يعلمكم  عليه و سلم يا عمر م
  دينكم 

وأخربنا أبو احلسني أنبأ أبو جعفر ثنا حممد بن عبيد اهللا بن يزيد ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ  - ٢٠٦٦١
معناه أخرجه مسلم بن احلجاج يف الصحيح من حديث كهمس وغريه : يدة فذكر كهمس عن عبد اهللا بن بر

وأخرجه البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وشواهده كثرية 
  من حديث علي وأيب ذر وغريمها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

نا أبو أمحد ثنا بكر بن حممد الصرييف مبرو ثنا عبد الصمد بن الفضل أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ث - ٢٠٦٦٢
البلخي ثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ حدثين سعيد بن أيب أيوب حدثين عطاء بن دينار حدثين حكيم بن شريك 

اهلذيل عن حيىي بن ميمون احلضرمي عن ربيعة اجلرشي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن عمر بن اخلطاب رضي 
ال جتالسوا أهل القدر وال تفاحتوهم أخرجه أبو داود يف كتاب : اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  السنن عن أمحد بن حنبل عن املقرئ 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن  - ٢٠٦٦٣
أنبأ أبو سنان سعيد بن سنان الشيباين قال مسعت وهب بن خالد احلمصي حيدثنا مكرم ثنا إسحاق بن سليمان 

وقع يف نفسي شيء من القدر فأتيت أيب بن كعب فقلت يا أبا املنذر وقع يف نفسي شيء : عن بن الديلمي قال 



ته وأهل من القدر خفت أن يكون فيه هالك ديين وأمري فقال يا بن أخي إن اهللا عز و جل لو عذب أهل مساوا
أرضه لعذهبم وهو غري ظامل هلم ولو رمحهم لكانت رمحته هلم خريا من أعماهلم ولو أن لك مثل أحد ذهبا أنفقته 

يف سبيل اهللا ما قبله اهللا منك حىت تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك وإن ما أخطأك مل يكن 
ك أن تأيت أخي عبد اهللا بن مسعود فتسأله فأتيت عبد ليصيبك وإنك إذا مت على غري هذا دخلت النار وال علي

اهللا بن مسعود فسألته فقال مثل ذلك قال إسحاق قص القصة كلها كما قال غري أين اختصرته وقال يل ال 
عليك أن تأيت حذيفة بن اليمان فتسأله فأتيت حذيفة بن اليمان فسألته وقال يل مثل ذلك وقال ائت زيد بن 

يد بن ثابت فسألته فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن اهللا عز و جل لو ثابت فسله فأتيت ز
عذب أهل مساواته وأهل أرضه لعذهبم وهو غري ظامل هلم ولو رمحهم كانت رمحته خريا هلم من أعماهلم ولو أن 

ن ما أصابك مل يكن ليخطئك لك مثل أحد ذهبا أنفقته يف سبيل اهللا ما قبله اهللا منك حىت تؤمن بالقدر وتعلم أ
وأن ما أخطأك مل يكن ليصيبك وأنه إن مات على غري هذا دخل النار أخرجه أبو داود يف كتاب السنن عن 

حممد بن كثري عن سفيان الثوري عن أيب سنان وروينا يف ذلك عن علي بن أيب طالب وعبادة بن الصامت 
  وسلمان الفارسي وغريهم رضي اهللا عنهم 

ربنا أبو علي الروذباري يف كتاب السنن ثنا أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا جعفر بن أخ - ٢٠٦٦٤
بن  مسافر اهلذيل ثنا حيىي بن حسان ثنا الوليد بن رباح عن إبراهيم بن أيب عبلة عن أيب حفصة قال قال عبادة 

ا أصا: الصامت البنه  بك مل يكن ليخطئك وما أخطأك مل يا بين إنك لن جتد طعم حقيقة اإلميان حىت تعلم أن م
يكن ليصيبك مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن أول ما خلق اهللا القلم فقال له اكتب قال رب 
وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حىت تقوم الساعة يا بين أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  يقول من مات على غري هذا فليس مين 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ بشر بن موسى ثنا أبو نعيم ثنا سفيان  - ٢٠٦٦٥
أنه سئل عن اإلميان بالقدر قال تعلم أن ما أصابك مل يكن : عن أيب إسحاق عن أيب احلجاج األزدي عن سلمان 

  ليخطئك وإن ما أخطأك مل يكن ليصيبك 

و عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ وأخربنا أب - ٢٠٦٦٦
خطب الناس على منرب الكوفة فقال ليس منا : ثنا أبو حنيفة عن اهليثم عن الشعيب عن علي رضي اهللا عنه أنه 

  من مل يؤمن بالقدر خريه وشره 

أ حممد بن حممد بن حيان األنصاري ثنا حممد بن كثري أنبأ شعبة وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ أبو بكر أنب - ٢٠٦٦٧
  ال جيد عبد طعم اإلميان حىت يؤمن بالقدر : عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي رضي اهللا عنه قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ موسى بن احلسن بن عباد ثنا حجاج بن  - ٢٠٦٦٨
أتيت بن عباس برجل فقلت يا بن عباس هذا يكلمك يف : اد عن سليمان التيمي عن جماهد قال منهال ثنا مح



القدر قال ادنه مين فقلت هو ذا تريد أن تقتله قال إي والذي نفسي بيده لو أدنيته مين لوضعت يدي يف عنقه 
  فلم يفارقين حىت أدقها 

الفضل القطان وأبو حممد السكري ببغداد قالوا أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا بن برهان وأبو احلسني بن  - ٢٠٦٦٩
إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن عرفة ثنا مروان بن شجاع اجلزري عن عبد امللك بن جريج عن عطاء 

أتيت بن عباس وهو ينزع يف زمزم قد ابتلت أسافل ثيابه فقلت له قد تكلم يف القدر فقال : بن أيب رباح قال 
لت نعم قال فواهللا ما نزلت هذه اآلية إال فيهم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر أولئك أوقد فعلوها فق

  شرار هذه األمة ال تعودوا مرضاهم وال تصلوا على موتاهم إن أريتين أحدا منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتني 

ا السري بن خزمية ثنا أبو عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ثن - ٢٠٦٧٠
كان البن عمر صديق : الرمحن عبد اهللا بن يزيد املقرئ ثنا سعيد بن أيب أيوب أخربين أبو صخر عن نافع قال 

من أهل الشام يكاتبه فكتب إليه عبد اهللا بن عمر أنه بلغين إنك تكلمت يف شيء من القدر فإياك أن تكتب إيل 
  عليه و سلم يقول إنه سيكون يف أميت أقوام يكذبون بالقدر  فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا حممد بن نصر اإلمام ثنا عبد األعلى بن محاد  - ٢٠٦٧١
النرسي قال قرأت على مالك بن أنس عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاوس اليماين أنه قال أدركت 

سا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقولون كل شيء بقدر قال طاوس ومسعت عبد اهللا بن عمر نا
كل شيء بقدر حىت العجز والكيس أو الكيس والعجز رواه : يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  مسلم يف الصحيح عن عبد األعلى بن محاد 

أ أبو عمرو بن جنيد ثنا حممد بن إبراهيم ثنا حيىي بن بكري ثنا مالك عن أخربنا أبو نصر بن قتادة أنب - ٢٠٦٧٢
كنت أسري مع عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه فقال ما رأيك يف هؤالء : عمه أيب سهيل بن مالك أنه قال 

أيي القدرية قال قلت أرى أن تستتيبهم فإن قبلوا وإال عرضتهم على السيف فقال عمر بن عبد العزيز ذلك ر
  قال مالك وذلك أيضا رأيي 

أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا احلريف ببغداد أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ثنا  - ٢٠٦٧٣
عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا أنس بن عياض حدثين نافع بن مالك أبو سهيل أن عمر بن عبد العزيز 

يقولون ال قدر قال أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإال ضربت أعناقهم قال عمر ذاك ما ترى يف الذين : قال له 
ا أنتم عليه بفاتنني إال من هو صال  الرأي فيهم لو مل تكن إال هذه اآلية الواحدة كفى هبا فإنكم وما تعبدون م

  اجلحيم 

بد اهللا حممد بن إبراهيم القماط ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن دارم احلافظ ثنا أبو ع - ٢٠٦٧٤
  مسعت األوزاعي وسئل عن القدرية فقال ال جتالسوهم : أبو سعيد األشج ثنا احلكم بن سليمان الكندي قال 



حليم ثنا أبو احلسن حممد بن إسحاق بن راهويه  - ٢٠٦٧٥ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد احلسن بن 
 وأنا أمسع عن القرآن فقال القرآن كالم اهللا وعلمه ووحيه ليس مبخلوق ولقد ذكر سئل أيب: القاضي مبرو قال 

سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أدركت مشيختنا منذ سبعني سنة ح وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق 
م احلنظلي أنبأ أمحد بن حممد بن عبدوس قال مسعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول مسعت إسحاق بن إبراهي

بن دينار قال أدركت الناس منذ سبعني سنة يقولون اهللا اخلالق وما سواه  يقول قال سفيان بن عيينة عن عمرو 
خملوق والقرآن كالم اهللا عز و جل قال أبو احلسن قال أيب وقد أدرك عمرو بن دينار أجله أصحاب رسول اهللا 

سلم من البدريني واملهاجرين واألنص ار مثل جابر بن عبد اهللا وأيب سعيد اخلدري وعبد اهللا بن صلى اهللا عليه و 
  عمر وعبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن الزبري وأجله التابعني وعلى هذا مضى صدر هذه األمة 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو احلسن حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن عبدة ثنا أبو عبد اهللا حممد  - ٢٠٦٧٦
لبوشنجي ثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد ثنا القاسم بن حممد قال هو بغدادي ثقة ثنا عبد الرمحن يعين بن إبراهيم ا

بن حبيب بن أيب حبيب عن أبيه عن جده قال  شهدت خالد بن عبد اهللا القسري وقد خطبهم يف يوم : بن حممد 
د بن درهم فإنه زعم أن اهللا مل أضحى بواسط فقال ارجعوا أيها الناس فضحوا تقبل اهللا منكم فإين مضح باجلع

يتخذ إبراهيم خليال ومل يكلم موسى تكليما سبحانه وتعاىل عما يقول اجلعد بن درهم قال مث نزل فذحبه قال أبو 
  رجاء وكان اجلهم أخذ هذا الكالم من اجلعد بن درهم 

بن عبدا - ٢٠٦٧٧ ن قاال ثنا أبو العباس حممد وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد 
سألت جعفر بن حممد : بن يعقوب ثنا حسنون البناء الكويف ثنا عمر بن إبراهيم بن خالد ثنا قيس بن الربيع قال 

  عن القرآن فقال كالم اهللا قلت فمخلوق قال ال قلت فما تقول فيمن زعم أنه خملوق قال يقتل وال يستتاب 

افظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أخربنا أبو عبد اهللا احل - ٢٠٦٧٨
ما تقول : ثنا أبو أمية الطرسوسي ثنا حيىي بن خلف املقرئ قال كنت عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال 

 فيمن يقول القرآن خملوق قال عندي كافر فاقتلوه وقال حيىي بن خلف فسألت الليث بن سعد وبن هليعة عمن
  قال القرآن خملوق فقاال كافر 

بن  - ٢٠٦٧٩ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا زكريا حيىي بن حممد العنربي يقول مسعت عمران 
موسى اجلرجاين بنيسابور يقول مسعت سويد بن سعيد يقول مسعت مالك بن أنس ومحاد بن زيد وسفيان بن 

يمان املخزومي عيينة والفضيل بن عياض وشريك بن عبد اهللا و حيىي بن سليم ومسلم بن خالد وهشام بن سل
وجرير بن عبد احلميد وعلي بن مسهر وعبدة وعبد اهللا بن إدريس وحفص بن غياث ووكيع وحممد بن فضيل 

وعبد الرحيم بن سليمان وعبد العزيز بن أيب حازم والدراوردي وإمساعيل بن جعفر وحامت بن إمساعيل وعبد اهللا 
اإلميان قول وعمل ويزيد وينقص والقرآن كالم اهللا من : رئ ومجيع من محلت عنهم العلم يقولون بن يزيد املق

صفة ذاته غري خملوق ومن قال إنه خملوق فهو كافر باهللا العظيم ورويناه عن عبد اهللا بن املبارك ويزيد بن هارون 



بن احلجاج وأيب عبيد القاسم بن  وعبد الرمحن بن مهدي وحيىي بن حيىي وحممد بن إمساعيل البخاري ومسلم
  سالم وغريهم من أئمتنا رمحهم اهللا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حممد بن  - ٢٠٦٨٠
صنفان ما على : إسحاق الصغاين أنبأ حممد بن أشكيب قال مسعت أيب يقول مسعت أبا يوسف خبراسان يقول 

  األرض أبغض إيل منهما املقاتلية واجلهمية 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا حبيب حممد بن أمحد بن موسى املصاحفي يقول مسعت أيب  - ٢٠٦٨١
  كان حممد بن احلسن ال جييز شهادة اجلهمية : يقول مسعت أيوب بن احلسن الفقيه يقول 

بن زياد أخربنا أبو عبد الرمحن حممد بن ا - ٢٠٦٨٢ حلسني السلمي قال مسعت عبد اهللا بن حممد بن علي 
يقول مسعت حممد بن إسحاق بن خزمية يقول مسعت الربيع يقول ملا كلم الشافعي حفص الفرد فقال حفص 

  : القرآن خملوق قال له الشافعي كفرت باهللا العظيم 

العدل حدثين محل بن عمرو العدل ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الفضل بن أيب نصر  - ٢٠٦٨٣
سألت الشافعي عن القرآن فقال يل كالم اهللا : حممد بن عبد اهللا بن فورش عن علي بن سهل الرملي أنه قال 

غري خملوق قلت فمن قال باملخلوق فما هو عندك قال كافر فقلت للشافعي رمحه اهللا من لقيت من أستاذيك 
ا لقيت أحدا م   نهم إال قال من قال يف القرآن خملوق فهو كافر عندهم قالوا ما قلت قال م

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد اهللا بن حممد بن حيان القاضي ثنا حممد بن عبد الرمحن بن زياد  - ٢٠٦٨٤
 ألن يلقى اهللا العبد بكل: أنبأ أبو حيىي الساجي أو فيما أجاز يل مشافهة ثنا الربيع قال مسعت الشافعي يقول 

ذنب ما خال الشرك باهللا خري من أن يلقاه بشيء من هذه األهواء وذلك أنه رأى قوما يتجادلون يف القدر بني 
يديه فقال الشافعي يف كتاب اهللا املشيئة له دون خلقه واملشيئة إرادة اهللا يقول اهللا عز و جل وما تشاءون إال أن 

  ر يشاء اهللا فاعلم خلقه أن املشيئة له وكان يثبت القد

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين الزبري بن عبد الواحد احلافظ حدثين محزة بن علي العطار مبصر  - ٢٠٦٨٥
  سئل الشافعي عن القدر فأنشأ يقول : ثنا الربيع بن سليمان قال 

  ) وما شئت إن مل تشأ مل يكن ... ما شئت كان وإن مل أشأ ( 
  ) م جيري الفىت واملسن ففي العل... خلقت العباد على ما علمت ( 
  ) وهذا أعنت وذا مل تعن ... على ذا مننت وهذا خذلت ( 
  ومنهم قبيح ومنهم حسن ... فمنهم شقي ومنه سعيد ( 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا أمحد احلسني بن علي يقول مسعت أبا بكر بن إسحاق  - ٢٠٦٨٦
من قال القرآن خملوق فهو كافر قال اهللا عز و جل إمنا قولنا :  يقول مسعت الربيع يقول مسعت البويطي يقول



لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فأخرب اهللا أنه خيلق اخللق بكن فمن زعم أن كن خملوق فقد زعم أن اهللا 
  خيلق اخللق خبلق 

بن احلارث  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد الرمحن السلمي قاال مسعنا أبا حممد - ٢٠٦٨٧ جعفر بن حممد 
  القرآن كالم اهللا غري خملوق : يقول مسعت أبا زكريا حيىي بن زكريا يقول مسعت املزين يقول 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو حممد املزين قال مسعت يوسف بن موسى املروروذي سنة مخس  - ٢٠٦٨٨
ا عند أيب إبراهيم املزين مب: وتسعني ومائتني يقول  صر مجاعة من أهل خراسان وكنا جنتمع عنده بالليل فنلقي كن

املسألة فيما بيننا ويقوم للصالة فإذا سلم ألتفت إلينا فيقول أرأيتم لو قيل لكم كذا وكذا مباذا جتيبوهنم ويعود 
دنا إىل صالته فقمنا ليلة من الليايل فتقدمت أنا وأصحاب لنا إليه فقلنا حنن قوم من أهل خراسان وقد نشأ عن
قوم يقولون القرآن خملوق ولسنا ممن خيوض يف الكالم وال نستفتيك يف هذه املسألة إال لديننا وملن عندنا 

لنخربهم عنك مبا جتيبنا فيه فقال القرآن كالم اهللا غري خملوق ومن قال إن القرآن خملوق فهو كافر قال الشيخ 
دعة الذين حرموا التوفيق وتركوا ظاهر الكتاب والسنة رمحه اهللا فهذا مذهب أئمتنا رمحهم اهللا يف هؤالء املبت

بأرائهم املزخرفة وتأويالهتم املستنكرة وقد مسعت أبا حازم عمر بن أمحد العبدوي احلافظ يقول مسعت زاهر بن 
أمحد السرخسي يقول ملا قرب حضور أجل أيب احلسن األشعري رمحه اهللا يف داري ببغداد دعاين فقال أشهد 

أكفر أحدا من أهل هذه القبلة ألن الكل يشريون إىل معبود واحد وإمنا هذا اختالف العبارات قال علي أين ال 
ذهب إىل هذا زعم أن هذا أيضا مذهب الشافعي رمحه اهللا أال تراه قال يف كتاب أدب  الشيخ رمحه اهللا فمن 

ور اختلفوا فيها فتباينوا فيها القاضي ذهب الناس من تأول القرآن واألحاديث والقياس أو من ذهب منهم إىل أم
تباينا شديدا واستحل فيها بعضهم من بعض بعض ما تطول حكايته وكل ذلك متقادم منه ما كان يف عهد 

السلف وبعدهم إىل اليوم فلم نعلم أحدا من سلف هذه األمة يقتدي به وال من التابعني بعدهم رد شهادة أحد 
 أن قال وشهادة من يرى الكذب شركا باهللا أو معصية له يوجب بتأويل وإن خطأه وضلله مث ساق الكالم إىل

عليها النار أوىل أن تطيب النفس عليها من شهادة من خيفف املأمث فيها قالوا والذي روينا عن الشافعي وغريه 
م مبا من األئمة من تكفري هؤالء املبتدعة فإمنا أرادوا به كفرا دون كفر وهو كما قال اهللا عز و جل ومن مل حيك

أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون قال بن عباس إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه إنه ليس بكفر ينقل عن ملة 
ولكن كفر دون كفر قال الشيخ رمحه اهللا فكأهنم أرادوا بتكفريهم ما ذهبوا إليه من نفي هذه الصفات اليت 

ادهم إثبات ما أثبت اهللا تعاىل فعدلوا عن الظاهر بتأويل أثبتها اهللا تعاىل لنفسه وجحودهم هلا بتأويل بعيد مع اعتق
فلم خيرجوا به عن امللة وإن كان التأويل خطأ كما مل خيرج من أنكر إثبات املعوذتني يف املصاحف كسائر السور 

ا ذهب إليه من الشبهة وإن كانت عند غريه خطأ والذي روينا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من  من امللة مل
له القدرية جموس هذه األمة إمنا مساهم جموسا ملضاهاة بعض ما يذهبون إليه مذاهب اجملوس يف قوهلم باألصلني قو

ومها النور والظلمة يزعمون أن اخلري من فعل النور وأن الشر من فعل الظلمة فصاروا ثنوية كذلك القدرية 
 والشر واألمران معا منضافان إليه خلقا وإجيادا إىل يضيفون اخلري إىل اهللا والشر إىل غريه واهللا تعاىل خالق اخلري

الفاعلني هلما من عباده فعال واكتسابا هذا قول أيب سليمان اخلطايب رمحه اهللا على اخلري وقال أبو بكر أمحد بن 
  إسحاق الصبغي فيما 



إن اجملوس قالت خلق يف الدليل على أن القدرية جموس هذه األمة : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ عنه  - ٢٠٦٨٩
اهللا بعض هذه األعراض دون بعض خلق النور ومل خيلق الظلمة وقالت القدرية خلق اهللا بعض األعراض دون 
بعض خلق صوت الرعد ومل خيلق صوت املقدح وقالت اجملوس إن اهللا مل خيلق اجلهل والنسيان وقالت القدرية 

س إن اهللا ال يضل أحدا وقالت القدرية مثله وقد قال اهللا عز و إن اهللا مل خيلق احلفظ والعلم والعمل وقالت اجملو
جل يضل من يشاء وقال يريد أن يغويكم قال الشيخ رمحه اهللا وإمنا مساهم جموس هلذه املعاين أو بعضها وأضافهم 

  مع ذلك إىل األمة 

ر حممد بن بكر ثنا أبو وقد أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري يف كتاب السنن أنبأ أبو بك - ٢٠٦٩٠
داود ثنا وهب بن بقية عن خالد عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول 

افترقت اليهود على إحدى أو ثنتني وسبعني فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
يما بلغين عنه قوله ثنتني وسبعني فرقة وتفترق أميت على ثالث و سبعني فرقة قال أبو سليمان اخلطايب رمحه اهللا ف

ستفترق أميت على ثالث وسبعني فرقة فيه داللة على أن هذه الفرق كلها غري خارجني من الدين إذ النيب صلى 
سلم جعلهم كلهم من أمته وفيه أن املتأول ال خيرج من امللة وإن أخطأ يف تأويله قال الش يخ رمحه اهللا اهللا عليه و 

ومن كفر مسلما على اإلطالق بتأويل مل خيرج بتكفريه إياه بالتأويل عن امللة فقد مضى يف كتاب الصالة يف 
حديث جابر بن عبد اهللا يف قصة الرجل الذي خرج من صالة معاذ بن جبل فبلغ ذلك معاذا فقال منافق مث إن 

ى اهللا عليه و سلم مل يزد معاذا على أن أمره بتخفيف الرجل ذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم والنيب صل
الصالة وقال أفتان أنت لتطويله الصالة وروينا يف قصة حاطب بن أيب بلتعة حيث كتب إىل قريش مبسري النيب 
سلم إليهم عام الفتح أن عمر رضي اهللا عنه قال يا رسول اهللا دعين أضرب عنق هذا املنافق  صلى اهللا عليه و 

 صلى اهللا عليه و سلم إنه قد شهد بدرا ومل ينكر على عمر رضي اهللا عنه تسميته بذلك إذ كان ما فقال النيب
  فعل عالمة ظاهرة على النفاق وإمنا يكفر من كفر مسلما بغري تأويل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن سلمان ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا القعنيب عن مالك عن  - ٢٠٦٩١
أميا رجل قال ألخيه كافر فقد باء به أحدمها : هللا بن دينار عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عبد ا

رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل عن مالك وأخرجه مسلم من حديث إمساعيل بن جعفر عن عبد اهللا بن 
  ماضية  دينار فعلى هذه الطريقة شهادة أهل األهواء إذا كان هلم تأويل تكون

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا جعفر حممد بن صاحل بن هانئ يقول مسعت أبا عمرو  - ٢٠٦٩٢
يكتب العلم عن أصحاب : املستملي يقول مسعت احلسني بن منصور يقول مسعت عبد الرمحن بن مهدي يقول 

  نهم ومل جتز شهاداهتم يريد بكتبه العلم األخبار األهواء وجتوز شهاداهتم ما مل يدعوا إليه فإذا دعوا إليه مل يكتب ع

قال أبو عبد اهللا احلافظ فيما أجاز يل روايته عنه حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع قال  - ٢٠٦٩٣
قال الشافعي يف كتاب أدب القاضي إال أن يكون منهم من يعرف باستحالل شهادة الزور على الرجل ألنه : 

دم أو حالل املال فترد شهادته بالزور أو يكون منهم من يستحل أو يرى الشهادة للرجل إذا وثق يراه حالل ال



به فيحلف له على حقه ويشهد له بالبت به ومل حيضره ومل يسمعه فترد شهادته من قبل استحالله الشهادة 
  من جهة العداوة  بالزور أو يكون منهم من يباين الرجل املخالف له مباينة العداوة له فترد شهادته

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا تراب يقول مسعت حممد بن املنذر يقول مسعت أبا حامت  - ٢٠٦٩٤
مل أر أحدا أشهد بالزور من الرافضة كذلك رواه غري : الرازي يقول مسعت حرملة يقول مسعت الشافعي يقول 

  حرملة 

مد بن فنجويه الدينوري بالدامغان ثنا عبد اهللا بن حممد بن شيبة أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن حم - ٢٠٦٩٥
ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن إبراهيم الكرابيسي ثنا أبو حامت الرازي قال مسعت يونس بن عبد األعلى يقول 

 أجيز شهادة أهل األهواء كلهم إال الرافضة فإنه يشهد بعضهم لبعض قال الشيخ رمحه: مسعت الشافعي يقول 
ا كان سبه  اهللا وكذلك من عرف منهم بسب الصحابة الذين هم سرج هذه األمة وصدرها مل تقبل شهادته مىت م

  إياهم على وجه العصبية أو اجلهالة ال على تأويل أو شبهة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن عتاب العبدي ببغداد وأبو الفضل  - ٢٠٦٩٦
ن يعقوب العدل بنيسابور وأبو جعفر حممد بن علي الشيباين بالكوفة قالوا ثنا إبراهيم بن عبد اهللا احلسن ب

ال تسبوا : العبسي ثنا وكيع عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
حدهم وال نصيفه رواه مسلم يف أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أ

  الصحيح عن أيب كريب وغريه عن وكيع 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم ثنا سليمان هو بن حرب ثنا  - ٢٠٦٩٧
 سباب املسلم: شعبة عن منصور قال مسعت أبا وائل حيدث عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  فسوق وقتاله كفر رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب ورواه مسلم من وجه آخر عن شعبة 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا عبد اهللا بن علي بن اجلارود ثنا حممد بن  - ٢٠٦٩٨
شهد رجل عند أيب شهادة فرد : ي قال إبراهيم البوشنجي ثنا يعقوب بن إسحاق حدثين عبد اهللا بن سوار العنرب

شهادته فأتاه بعد فقال رددت شهاديت قال نعم قال ومل قال ألنه بلغين إنك تناول أو تبغض أصحاب النيب صلى 
ا أتناول إال عمرو بن العاص قال نعم أما أين أزيدك حبسا حىت حتدث توبة  سلم قال م    ٥١اهللا عليه و 

  الرجل من أهل احلديث فيقول كفوا عن حديثه باب الرجل من أهل الفقه يسأل عن

ألنه يغلط أو حيدث مبا مل يسمع أو أنه ال يبصر الفتيا قال الشافعي رمحه اهللا ليس هذا بعداوة وال غيبة إذا كان 
  يقوله ملن خياف أن يتبعه فيخطئ باتباعه وهذا من معاين الشهادات 

مي أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو يعلى ثنا أبو الربيع أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا البسطا - ٢٠٦٩٩
ثنا محاد ثنا ثابت ح قال وأخربنا أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ أبو بكر املروزي ثنا خلف بن هشام ثنا محاد عن ثابت 



سلم وجبت مر على النيب صلى اهللا عليه و سلم جبنازة فأثىن عليها خريا فقال النيب صلى اهللا عليه و : عن أنس 
قال ومر عليه جبنازة أخرى فأثىن عليها شرا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم وجبت فقيل يا رسول اهللا قلت 

لذلك وجبت وقلت هلذه وجبت فقال شهادة القوم املؤمنون شهداء اهللا يف األرض رواه مسلم يف الصحيح عن 
يد وروينا فيما مضى عن النيب صلى اهللا عليه و أيب الربيع ورواه البخاري عن سليمان بن حرب عن محاد بن ز

  سلم أنه قال إمنا الدين النصيحة 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا أبو  - ٢٠٧٠٠
بن عبد الرمحن العذري قال  الربيع الزهراين ثنا محاد بن زيد عن بقية بن الوليد عن معاذ بن رفاعة عن إبراهيم

خلف عدوله ينفون عنه تأويل اجلاهلني وانتحال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  يرث هذا العلم من كل 
  املبطلني وحتريف الغالني 

وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي ثنا احلسن بن سفيان ثنا إبراهيم يعين بن أيوب  - ٢٠٧٠١
ثنا الوليد يعين بن مسلم ثنا إبراهيم بن عبد الرمحن ثنا الثقة من أشياخنا قال قال رسول اهللا صلى اهللا الدمشقي 

  حنوه : عليه و سلم 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب  - ٢٠٧٠٢
أن سبيعة بنت احلارث : عن حممد عن عبد اهللا بن عتبة القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب 

ا فمر هبا أبو السنابل فقال كأنك تريدين الزوج فقالت نعم أو كما  وضعت بعد وفاة زوجها خبمسة عشر يوم
قالت قال ال حىت متضي أربعة أشهر وعشرا فأتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال كذب أبو 

من ترضني فأخربيين هذا مرسل حسن وله شواهد وقد روينا عن مجاعة من الصحابة والتابعني  السنابل إذا أتاك
تبيني حال من وجد منه ما يوجب رد خربه وليس ههنا موضعه إال أن الشافعي رمحه اهللا أدخل هذه املسألة 

  خالل مسألة شهادة أهل األهواء فأشرنا إىل بعض أدلتها وباهللا التوفيق 

احلديث الذي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ وأبو الطيب  وأما - ٢٠٧٠٣
حممد بن عبد اهللا الشعريي قاال ثنا أبو شجاع أمحد بن حممد الصيدالين ثنا اجلارود بن يزيد عن هبز بن حكيم 

ذكر الفاجر اذكروه مبا فيه كي أترعوون عن : عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
يعرفه الناس وحيذره الناس فهذا حديث يعرف باجلارود بن يزيد النيسابوري وأنكره عليه أهل العلم باحلديث 

مسعت أبا عبد اهللا احلافظ يقول مسعت أبا عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ غري مرة يقول كان أبو بكر 
حلسني بن معاذ يقول يا أبة لو مل حتدث حبديث هبز بن حكيم لزرتك قال اجلارودي إذا مر بقرب جده يف مقربة ا

  الشيخ وقد سرقه عنه مجاعة من الضعفاء فرووه عن هبز بن حكيم ومل يصح فيه شيء 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد قال قرئ على إمساعيل بن حممد  - ٢٠٧٠٤
نا أمسع قال ثنا عباس بن عبد اهللا الترقفي ثنا رواد بن اجلراح أبو عصام العسقالين ثنا أبو بن إمساعيل الصفار وأ



من ألقى جلباب احلياء فال غيبة : سعد الساعدي عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ٥٢له وهذا أيضا ليس بالقوي واهللا أعلم 

  باب ما جتوز به شهادة أهل األهواء

قال الشافعي رمحه اهللا كل من تأول فأتى شيئا مستحال كان فيه حد أو مل يكن مل ترد شهادته بذلك أال ترى أن 
ممن محل عنه الدين ونصب علما يف البلدان من قد أستحل املتعة ومنهم من يستحل الدينار بعشرة دنانري يدا بيد 

كل مسكر غري اخلمر ومنهم من أحل إتيان  ومنهم من قد تأول فاستحل سفك الدماء ومنهم من تأول فشرب
النساء يف أدبارهن ومنهم من أحل بيوعا حمرمة عند غريه فإذا كان هؤالء مع ما وصفت أهل ثقة يف دينهم 

وقناعة عند من عرفهم وقد ترك عليهم ما تأولوا فأخطأوا فيه ومل خيرجوا بعظيم اخلطأ إذا كان منهم على وجه 
  األهواء يف هذه املنزلة االستحالل كان مجيع أهل 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا عبد الكرمي بن اهليثم ثنا  - ٢٠٧٠٥
أبو اليمان ح وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا 

لزهري ح قال وحدثنا حجاج يعين بن أيب منيع ثنا جدي عن الزهري حدثين أبو أبو اليمان أخربين شعيب عن ا
إدريس عائذ اهللا بن عبد اهللا اخلوالين أنه أخربه يزيد بن عمرية صاحب معاذ أن معاذا رضي اهللا عنه كان يقول 

جلس جملس ذكر  اذ بن جبل اهللا حكم عدل وقال أبو اليمان قسط تبارك امسه هلك املرتابون فقال مع: كلما 
يوما يف جملس جلسه وراءكم فنت يكثر فيها املال ويفتح فيها القرآن حىت يأخذه املؤمن واملنافق واحلر والعبد 
والرجل واملرأة والكبري والصغري فيوشك قائل أن يقول فما للناس ال يتبعوين وقد قرأت القرآن واهللا ما هم 

ا ابتدع ضاللة واحذروا زيغة احلكيم فإن الشيطان قد يقول مبتبعي حىت أبتدع هلم غريه فإياكم وما ابتدع فإ ن م
ا يدريين يرمحك اهللا أن احلكيم يقول  كلمة الضالل على فم احلكيم وقد يقول املنافق كلمة احلق قال قلت له وم

كلمة الضاللة وأن املنافق يقول كلمة احلق قال اجتنب من كالم احلكيم املشتبهات اليت تقول ما هذه وال 
ئينك ذلك منه فإنه لعله أن يراجع ويلقي احلق إذا مسعه فإن على احلق نورا ويف رواية القاضي وال يثنينك ين

بن جبل أن زيغة احلكيم ال  ذلك عنه ورواه عقيل عن الزهري فقال يف احلديث وال يثنينك ذلك عنه فأخرب معاذ 
ا ليس عليه نور فإن على  احلق نورا يعين واهللا أعلم داللة من كتاب توجب األعراض عنه ولكن يترك من قوله م

  أو سنة أو إمجاع أو قياس على بعض هذا 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام ثنا حممد بن إسحاق  - ٢٠٧٠٦
ن رسول اهللا صلى اهللا املسييب ثنا عبد اهللا بن نافع عن كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أ

  اتقوا زلة العامل وانتظروا فيئته وكذلك رواه معن بن عيسى عن كثري : عليه و سلم قال 

ويف مثل هذا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا العباس حممد بن يعقوب يقول مسعت العباس  - ٢٠٧٠٧
من أخذ بنوادر العلماء خرج : زاعي يقول بن الوليد يقول مسعت حممد بن شعيب بن شابور يقول مسعت األو

  من اإلسالم 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد السوسي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ٢٠٧٠٨
سلمة قال مسعت األوزاعي يقول  يترك من قول أهل مكة : يعقوب ثنا أمحد بن عيسى التنيسي ثنا عمرو بن أيب 

رف ومن قول أهل املدينة السماع وإتيان النساء يف أدبارهن ومن قول أهل الشام اجلرب والطاعة ومن املتعة والص
  قول أهل الكوفة النبيذ والسحور 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن  - ٢٠٧٠٩
جنتنب أو نترك : عبد اهللا من بج حوران قال مسعت األوزاعي رمحه اهللا يقول  الوليد بن مزيد البريويت حدثين أبو

من قول أهل العراق مخسا ومن قول أهل احلجاز مخسا من قول أهل العراق شرب املسكر واألكل يف الفجر يف 
يوم  رمضان وال مجعة إال يف سبعة أمصار وتأخري صالة العصر حىت يكون ظل كل شيء أربعة أمثاله والفرار

الزحف ومن قول أهل احلجاز استماع املالهي واجلمع بني الصالتني من غري عذر واملتعة بالنساء والدرهم 
  بالدرمهني والدينار بالدينارين يدا بيد وإتيان النساء يف أدبارهن 

ت أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا الوليد يقول مسعت أبا العباس بن سريج يقول مسع - ٢٠٧١٠
دخلت على املعتضد فدفع إيل كتابا نظرت فيه وكان قد مجع له الرخص : إمساعيل بن إسحاق القاضي يقول 

من زلل العلماء وما احتج به كل منهم لنفسه فقلت له يا أمري املؤمنني مصنف هذا الكتاب زنديق فقال مل تصح 
يبح املتعة ومن أباح املتعة مل يبح الغناء هذه األحاديث قلت األحاديث على ما رويت ولكن من أباح املسكر مل 

واملسكر وما من عامل إال وله زلة ومن مجع زلل العلماء مث أخذ هبا ذهب دينه فأمر املعتضد فأحرق ذلك الكتاب 
٥٣   

  باب االختالف يف اللعب بالشطرنج

حلمام وإن كرهنا له قال الشافعي وإذا كانوا هكذا يعين أهل األهواء فالالعب بالشطرنج وإن كرهنا له وبا
  أخف حاال من هؤالء مبا ال حيصى وال يقدر وإمنا قال ذلك ملا فيه أيضا من اختالف العلماء 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا العباس حممد بن يعقوب يقول مسعت الربيع بن سليمان  - ٢٠٧١١
اء ظهره فيقول بأيش دفع كذا قال بكذا لعب سعيد بن جبري بالشطرنج من ور: يقول مسعت الشافعي يقول 

  قال ادفع بكذا 

وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ احلسن بن رشيق إجازة ثنا حممد بن الربيع ثنا حممد بن عبد  - ٢٠٧١٢
يلعبان بالشطرنج استدبارا : اهللا بن عبد احلكم أنبأ الشافعي قال    كان حممد بن سريين وهشام بن عروة 

نا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد أخرب - ٢٠٧١٣
كان يلعب بالشطرنج ويلبس ملحفة ويرخي شعره وذلك أنه كان : الرزاق قال قال معمر بلغين أن الشعيب 

  متواريا من احلجاج 



: أ أبو مسلم ثنا معقل بن مالك الباهلي قال وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنب - ٢٠٧١٤
خرجت من املسجد اجلامع فإذا رجل قد قربت إليه دابة فسأله رجل ما كان احلسن يقول يف الشطرنج فقال 

  كان ال يرى هبا بأسا وكان يكره النردشري فقلت من هذا فقالوا بن عون وكان مضبب األسنان بالذهب 

 أنبأ أبو أمحد بن عدي أنبأ حممد بن إمساعيل العطار ثنا القاسم بن حممد أخربنا أبو سعد املاليين - ٢٠٧١٥
سليمان اجلعفي ثنا أمحد بن بشري قال  أتيت البصرة يف طلب احلديث فأتيت هبز بن : السالماين ثنا حيىي بن 

  حكيم فوجدته مع قوم يلعب بالشطرنج 

ي حدثين أمحد بن حممد ثنا الرمادي قال مسعت وأخربنا أبو سعد أنبأ أبو أمحد أنبأ زكريا الساج - ٢٠٧١٦
رأيت إبراهيم اهلجري وكان يلعب بالشطرنج فجعل الشافعي رمحه اهللا اللعب بالشطرنج من : سفيان يقول 

املسائل املختلف فيها يف أنه ال يوجب رد الشهادة فأما كراهية اللعب هبا فقد صرح هبا فيما قدمنا ذكره وهو 
  ه فالذين كرهوا أكثر ومعهم من حيتج بقوله وباهللا التوفيق األشبه واألوىل مبذهب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع  - ٢٠٧١٧
 :بن سليمان ثنا بن وهب ثنا سليمان بن بالل عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي رضي اهللا عنه أنه كان يقول 

  الشطرنج هو ميسر األعاجم هذا مرسل ولكن له شواهد 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو علي احلسني بن صفوان ثنا عبد اهللا بن حممد بن أيب  - ٢٠٧١٨
مر علي بن أيب : الدنيا ثنا زياد بن أيوب ثنا شبابة بن سوار عن فضيل بن مرزوق عن ميسرة بن حبيب قال 

   عنه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل اليت أنتم هلا عاكفون طالب رضي اهللا

وأخربنا أبو احلسني ثنا احلسني ثنا عبد اهللا ثنا علي بن اجلعد ثنا أبو معاوية ثنا سعد بن طريف عن  - ٢٠٧١٩
لتماثيل اليت أنتم هلا مر على قوم يلعبون الشطرنج فقال ما هذه ا: األصبغ بن نباتة عن علي رضي اهللا عنه أنه 

أ خري له من أن ميسها    عاكفون ألن ميس مجرا حىت يطف

: قال وحدثنا علي بن اجلعد أنبأ شريك عن بن أيب ليلى عن احلكم قال قال علي رضي اهللا عنه  - ٢٠٧٢٠
  صاحب الشطرنج أكذب الناس يقول أحدهم قتلت وما قتل 

بد اهللا حدثين إبراهيم بن راشد أبو إسحاق ثنا القعنيب ثنا أخربنا أبو احلسني أنبأ احلسني ثنا ع - ٢٠٧٢١
مر علي رضي اهللا عنه مبجلس من جمالس : مروان بن معاوية عن حممد بن أيب زكريا عن عمار بن أيب عمار قال 

 تيم اهللا وهم يلعبون بالشطرنج فوقف عليهم فقال أما واهللا لغري هذا خلقتم أما واهللا لوال أن تكون سنة لضربت
  هبا وجوهكم 

أخربنا أبو احلسني أنبأ احلسني ثنا عبد اهللا ثنا إسحاق بن البهلول قال مسعت معن بن عيسى يقول  - ٢٠٧٢٢
  أنه ويل مال يتيم فأحرقها : قال مالك الشطرنج من النرد بلغنا عن بن عباس 



جعفر بن منري القطان  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل ثنا أمحد بن سلمة حدثين - ٢٠٧٢٣
أنه سئل : املدائين الرجل الصاحل قال ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر 

  عن الشطرنج فقال هو شر من النرد 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب  - ٢٠٧٢٤
  قال ال يلعب بالشطرنج إال خاطئ : ونس بن يزيد عن بن شهاب أن أبا موسى األشعري أخربين ي

وأخربنا أبو زكريا ثنا أبو العباس ثنا حبر ثنا بن وهب أخربين الليث بن سعد عن عبيد اهللا بن أيب  - ٢٠٧٢٥
يه و سلم  ا وأبو سعيد اخلدري تكره الكبل وإن مل يقامر عليه: جعفر قال كانت عائشة زوج النيب صلى اهللا عل

  يكره أن يلعب بالشطرنج 

وأخربنا أبو زكريا ثنا أبو العباس ثنا حبر ثنا بن وهب حدثين عبد اجلبار بن عمر عن صاحل بن أيب  - ٢٠٧٢٦
  سألت بن املسيب عن الشطرنج فقال هي باطل وال حيب اهللا الباطل : يزيد قال 

حبر ثنا بن وهب أخربين حيىي بن أيوب عن عقيل عن بن  وأخربنا أبو زكريا ثنا أبو العباس ثنا - ٢٠٧٢٧
  أنه سئل عن لعب الشطرنج فقال هي من الباطل وال أحبها : شهاب 

أنه سأل بن شهاب عن : وبإسناده ثنا بن وهب أخربين معاوية بن صاحل عن إبراهيم بن إسحاق  - ٢٠٧٢٨
  الشطرنج فقال هي من الباطل وال حيب اهللا الباطل 

خربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ احلسني بن صفوان ثنا عبد اهللا بن حممد بن أيب الدنيا ثنا خلف بن أ - ٢٠٧٢٩
سئل أبو جعفر عن الشطرنج فقال دعونا من هذه اجملوسية وروينا يف : هشام ثنا أبو شهاب عن إمساعيل قال 

   ٥٤ومالك بن أنس  كراهية اللعب هبا عن يزيد بن أيب حبيب وحممد بن سريين وإبراهيم النخعي

  باب كراهية اللعب باحلمام

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد عن حممد  - ٢٠٧٣٠
سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأى رجال يتبع محامة : بن عمرو عن أيب 

  تبع شيطانة فقال شيطان ي

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا روح بن عبادة عن  - ٢٠٧٣١
   ٥٥شهدت عمر بن عبد العزيز يأمر باحلمام الطيارات فيذحبن وتترك املقصصات : أسامة بن زيد قال 

  غريمها قالباب ما يدل على رد شهادة من قامر باحلمام أو بالشطرنج أو ب



أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ محزة بن حممد بن العباس  -  ٢٠٧٣٢اهللا تعاىل إمنا اخلمر وامليسر اآلية 
ثنا إبراهيم بن دنوقا ثنا زكريا بن أيب عدي ثنا عبيد اهللا بن عمرو ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد 

سيوطي وعباس بن الفضل قاال ثنا جندل بن والق ثنا عبيد اهللا بن عمرو بن عبيد الصفار ثنا أمحد بن حممد ال
الرقي عن عبد الكرمي عن قيس بن حبتر عن بن عباس رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إن اهللا حرم عليكم اخلمر وامليسر والكوبة وقال كل مسكر حرام : قال 

إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن أخربنا أبو زكريا بن أيب  - ٢٠٧٣٣
: وهب أخربين يعقوب بن عبد الرمحن وعياض بن عبد اهللا الفهري عن موسى بن عقبة عن نافع أن بن عمر 

  كان يقول امليسر القمار 

يم بن احلسني ثنا آدم ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراه - ٢٠٧٣٤
  امليسر قال كعاب فارس وقداح العرب والقمار كله : ورقاء عن بن أيب جنيح عن جماهد يف قوله 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر  - ٢٠٧٣٥
   ٥٦وز الذي يلعب به الصبيان امليسر القمار كله حىت اجل: عن ليث عن جماهد قال 

  باب شهادة أهل األشربة

قال الشافعي رمحه اهللا من شرب من اخلمر شيئا وهو يعرفها مخرا ردت شهادته ألن حترميها نص يف كتاب اهللا 
سكر أو مل يسكر وقال فيما سواها من األشربة اليت يسكر كثريها فهو عندنا خمطىء بشربة آمث به وال ترد به 

عين ملا فيه من اخلالف قال الشافعي ما مل يسكر منه فإذا سكر منه فشهادته مردودة من قبل أن السكر شهادته ي
  حمرم عند مجيع أهل اإلسالم 

أخربنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر احلفار أنبأ احلسني بن حيىي بن عياش القطان ثنا حيىي بن  - ٢٠٧٣٦
حرمت اخلمر لعينها قليلها : عبد اهللا بن شداد قال قال بن عباس  السري ثنا جرير عن مسعر عن أيب عون عن

وكثريها والسكر من كل شراب فمن هذا وما أشبهه وقعت شبهة من أباح القليل من سائر األشربة وأما حنن 
و فال نبيح شيئا منه إذا أسكر كثرية ملا روينا عن سعد بن أيب وقاص وبن عمر وغريمها عن النيب صلى اهللا عليه 

ا أسكر كثرية فقليله حرام وقال كل مسكر مخر وكل مسكر حرام  ا أسكر كثرية وقال م سلم أهناكم عن قليل م
  وروينا يف حديث بن عباس هذا أنه قال واملسكر من كل شراب 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا إسحاق بن احلسن  - ٢٠٧٣٧
كنت مع : نا عفان ثنا محاد بن سلمة ثنا مساك بن حرب عن عبد اهللا بن شداد بن اهلاد عن بن عمر قال احلريب ث

عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف حج أو عمرة فإذا حنن براكب فقال عمر رضي اهللا عنه أرى هذا يطلبنا قال 
إال أن تكون قتلت نفسا فتقتل  فجاء الرجل فبكى قال ما شأنك إن كنت غارما أعناك وإن كنت خائفا آمناك



هبا وإن كنت كرهت جوار قوم حولناك عنهم قال أين شربت اخلمر وأنا أحد بين تيم وإن أبا موسى جلدين 
وحلقين وسود وجهي وطاف يب يف الناس وقال ال جتالسوه وال تؤاكلوه فحدثت نفسي بإحدى ثالث إما أن 

حولين إىل الشام فإهنم ال يعرفونين وإما أن أحلق بالعدو فآكل أختذ سيفا فأضرب به أبا موسى وإما أن آتيك فت
معهم واشرب قال فبكى عمر رضي اهللا عنه وقال ما يسرين إنك فعلت وإن لعمر كذا وكذا وإين كنت 

ألشرب الناس هلا يف اجلاهلية وإهنا ليست كالزنا وكتب إىل أيب موسى سالم عليك أما بعد فإن فالن بن فالن 
ا التيمي أخرب ين بكذا وكذا وأمي اهللا لئن عدت ألسودن وجهك وألطوفن بك يف الناس فإن أردت أن تعلم حق م

ا شهادته ومحله وأعطاه مائيت درهم فأخرب عمر  أقول لك فعد فأمر الناس أن جيالسوه ويؤاكلوه وإن تاب فاقبلو
قال الشافعي رمحه اهللا وبائع  رضي اهللا عنه أن شهادته تسقط بشربه اخلمر وأنه إذا تاب حينئذ تقبل شهادته

اخلمر مردود الشهادة ألنه ال خالف بني أحد من املسلمني يف أن بيعها حمرم قال الشيخ وقد مضت الداللة على 
   ٥٧حترمي بيعها مع اإلمجاع يف كتاب البيوع 

  باب كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعب بالشيء من املالهي لثبوت

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ح وأنبأ  -  ٢٠٧٣٨ اخلرب فيه وكثرته
أبو علي الروذباري وأبو احلسني بن بشران قاال أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار قاال ثنا سعدان بن نصر ثنا 

بن صفوان أنبأ بن أيب الدنيا  إسحاق بن يوسف ثنا سفيان الثوري ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ احلسني
ثنا أبو خيثمة ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال 

من لعب بالنردشري فهو كمن غمس يده يف حلم اخلنزير ودمه لفظ حديث : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
سلم قال من لعب بالنردشري فكأمنا صبغ يده يف حلم  إسحاق ويف رواية عبد الرمحن أن النيب صلى اهللا عليه و 

  خنزير ودمه أخرجه مسلم يف الصحيح عن أيب خيثمة زهري بن حرب 

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد  - ٢٠٧٣٩
ا مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أيب هند عن أيب موسى األشعري أن بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكري ثن

من لعب بالنرد فقد عصى اهللا ورسوله وكذلك رواه يزيد بن اهلاد : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  وأسامة بن زيد عن سعيد بن أيب هند 

قرئ قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد بن أيب حامد امل - ٢٠٧٤٠
احلسن بن علي بن عفان ثنا حممد بن عبيد عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن سعيد بن أيب هند عن أيب موسى 

من لعب بالنرد فقد عصى اهللا ورسوله وكذلك رواه حيىي : األشعري قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
اه أيوب السختياين عن نافع عن سعيد عن أيب موسى من قوله غري مرفوع واختلف فيه القطان عن عبيد اهللا ورو

سلم يف  على عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند فقيل عنه عن أبيه عن رجل عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و 
  الكعاب وقيل عنه عن أيب موسى حنو رواية اجلماعة وهو أوىل 



بن بشران ببغداد أنبأ احلسني بن صفوان ثنا عبد اهللا بن حممد بن أيب الدنيا ثنا  أخربنا أبو احلسني - ٢٠٧٤١
أبو خيثمة ثنا مكي بن إبراهيم ثنا اجلعيد عن يزيد بن خصيفة عن محيد بن بشري عن حممد بن كعب قال حدثين 

ب كعباهتا أحد ينتظر ال يقل: أبو موسى األشعري رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  ما تأيت به إال عصى اهللا ورسوله 

أخربنا أبو الفتح حممد بن أمحد بن أيب الفوارس احلافظ رمحه اهللا ببغداد أنبأ أبو بكر أمحد بن  - ٢٠٧٤٢
إبراهيم اإلمساعيلي ثنا إبراهيم بن زهري احللواين ثنا مكي بن إبراهيم ثنا اجلعيد بن عبد الرمحن عن موسى بن 

الرمحن يعين اخلطمي أنه مسع حممد بن كعب وهو يسأل عبد الرمحن فقال أخربين ما مسعت أباك يقول عن  عبد
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال عبد الرمحن مسعت أيب يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  اخلنزير مث يقوم فيصلي به مثل الذي يلعب بالنرد مث يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم : يقول 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ احلسني بن صفوان ثنا بن أيب الدنيا ثنا زياد بن أيوب ثنا زياد بن  - ٢٠٧٤٣
: عبد اهللا البكائي ثنا إبراهيم بن مسلم عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وسومتني اللتني تزجران زجرا فإهنما من ميسر العجم رفعه البكائي عن إبراهيم وسويد اتقوا هاتني الكعبتني امل
  عن أيب معاوية عن إبراهيم واحملفوظ موقوف 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو عبد اهللا الشيباين أنبأ حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن  - ٢٠٧٤٤
اتقوا هاتني الكعبتني املوسومتني اللتني إمنا تزجران : وص عن عبد اهللا قال عون أنبأ إبراهيم اهلجري عن أيب األح

ا    زجرا فإهنما ميسر العجم وكذلك رواه عبد امللك بن عمري وغريهم عن أيب األحوص عن بن مسعود موقوف

ثنا الربيع أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ٢٠٧٤٥
بن سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب أنبأ سليمان بن بالل حدثين اجلعيد عن موسى عن أيب سهيل عن زبيد بن 

يا أيها الناس إياكم وامليسر يريد النرد : الصلت أنه مسع عثمان بن عفان رضي اهللا عنه وهو على املنرب يقول 
 بيته فليحرقها أو فليكسرها قال عثمان رضي اهللا عنه فإهنا قد ذكرت يل أهنا يف بيوت ناس منكم فمن كانت يف

مرة أخرى وهو على املنرب يا أيها الناس إين قد كلمتكم يف هذا النرد ومل أركم أخرجتموها ولقد مهمت أن آمر 
  حبزم احلطب مث أرسل إىل بيوت الذين هي يف بيوهتم فأحرقها عليهم 

أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا  - ٢٠٧٤٦
  النرد هي امليسر : أخربين معاوية بن صاحل عن حيىي بن سعيد عن نافع أن عبد اهللا بن عمر كان يقول 

بن عمر  - ٢٠٧٤٧ : أخربنا أبو زكريا ثنا أبو العباس ثنا حبر ثنا بن وهب أخربين يونس بن يزيد عن نافع أن 
  مع أحد من أهله أمر هبا فكسرت وضربه مث أمر هبا فأحرقت بالنار  كان إذا وجدها



أخربنا أبو أمحد املهرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن نافع  - ٢٠٧٤٨
  كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها : عن عبد اهللا بن عمر 

ثنا مالك عن علقمة بن أيب علقمة عن أمه عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و وبإسناده حد - ٢٠٧٤٩
أن أهل بيت يف دارها كانوا سكانا فيها عندهم نرد فأرسلت إليهم لئن مل خترجوها ألخرجنكم : سلم أنه بلغها 

  من داري وأنكرت ذلك عليهم 

نا بن أيب الدنيا ثنا علي بن اجلعد ثنا سالم بن أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ احلسني بن صفوان ث - ٢٠٧٥٠
الالعب بالنرد قمارا كأكل حلم اخلنزير والالعب : مسكني ثنا قتادة عن أيب أيوب عن عبد اهللا بن عمرو قال 

  هبا عن غري قمار كاملدهن بودك اخلنزير ورواه أيضا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده موقوفا 

أيب عمرو أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا حممد بن غالب ثنا أخربنا أبو سعيد بن  - ٢٠٧٥١
خطبنا بن الزبري مبكة فقال يا أهل مكة بلغين أن رجاال : مسلم بن إبراهيم ثنا ربيعة بن كلثوم حدثين أيب قال 

ذين آمنوا إمنا اخلمر يا أيها ال{ من قريش يلعبون لعبة يقال هلا النردشري وإن اهللا عز و جل يقول يف كتابه 
اآلية كلها وإين أقسم باهللا عز و جل ال أوتى } وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 

  برجل لعب هبذه إال عاقبته يف شعره وبشره وأعطيت سلبه من أتاين به 

ا ثنا بشر بن معاذ العقدي أنبأ أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ احلسني بن صفوان ثنا بن أيب الدني - ٢٠٧٥٢
مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقوم يلعبون بالنرد فقال قلوب : عامر بن يساف عن حيىي بن أيب كثري قال 

   ٥٨الهية وأيد عاملة وألسنة الغية هذا مرسل 

  باب من كره كلما لعب الناس به من احلزة وهي قطعة خشب يكون فيها حفر

  وحنوها قال الشافعي رمحه اهللا ألن اللعب ليس من صنعة أهل الدين وال املروءة  يلعبون هبا والقرق

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن أمحد بن حمبوب التاجر مبرو ثنا سعيد بن مسعود  - ٢٠٧٥٣
حممد بن املثىن ثنا حممد بن  ثنا النضر بن مشيل أنبأ شعبة ح قال وأنبأ حممد بن يعقوب ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا

جعفر ثنا شعبة عن عبد امللك بن عمري عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
إن أصدق بيت قالته الشعراء أال كل شيء ما خال اهللا باطل لفظ حديث النضر ويف رواية غندر : و سلم قال 

  ه البخاري ومسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن عن النيب صلى اهللا عليه و سلم روا

أخربنا أبو القاسم زيد بن جعفر بن حممد العلوي بالكوفة من أصل مساعه أنبأ أبو جعفر حممد بن  - ٢٠٧٥٤
علي بن دحيم ثنا حممد بن احلسني بن أيب احلنني ثنا بن املديين ثنا حيىي بن حممد بن قيس من أهل املدينة قال 

لست من دد : أيب عمرو قال مسعت أنس بن مالك يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  مسعت عمرو بن
وال دد مين قال علي بن املديين سألت أبا عبيدة صاحب العربية عن هذا فقال يقول لست من الباطل وال 



رو عن املطلب عن الباطل مين قال الشيخ وقال أبو عبيد القاسم بن سالم الدد هو اللعب واللهو وقيل عن عم
  معاوية وروي ذلك يف حديث أيب الزبري عن جابر 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب  - ٢٠٧٥٥
ألن أعبد صنما يعبد يف اجلاهلية أحب إيل من أن : حدثين حيىي بن أيوب ثنا أبو قبيل عن عقبة بن عامر قال 

  بذي امليسر أو قال القنني قال وهي عيدان كان يلعب فيها يف األرض ورأيته يف موضع آخر بذي العشرة  ألعب

قال وحدثنا بن وهب أخربين بن هليعة عن عبد اهللا بن هبرية عن حنش بن عبد اهللا عن فضالة بن  - ٢٠٧٥٦
   ما أبايل لعبت بالكبل أو توضأت بدم خنزير مث قمت إىل الصالة: عبيد قال 

مر بغلمان يلعبون : وحدثنا بن وهب أخربين عبد اهللا بن عمر عن عبد اهللا بن دينار أن بن عمر  - ٢٠٧٥٧
  بالكجة وكانت حفرا فيها حطب يلعبون هبا فسدها بن عمر وهناهم عنها قال فما فتحت إال بعد 

مد بن أيب الدنيا ثنا عبيد اهللا أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ احلسني بن صفوان ثنا عبد اهللا بن حم - ٢٠٧٥٨
دخل على بعض أهله وهم يلعبون هبذه : بن عمر ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن صفية أن بن عمر 
  الشهادة فكسرها قال ومسعت محادا مرة يقول كسرها على رأسه 

عمرو إمساعيل بن جنيد أنبأ أخربنا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف الفقيه اإلسفرائيين هبا أنبأ أبو  - ٢٠٧٥٩
أنه كان ينهى بنيه عن لعب األربع عشرة : أبو مسلم ثنا أبو عاصم عن يزيد بن أيب عبيد عن سلمة بن األكوع 

فقيل له تنهاهم قال إهنم حيلفون ويكذبون وروينا عن أم سلمة أهنا كرهتها قال الشافعي رمحه اهللا ومن لعب 
  ترد شهادته قال الشيخ رمحه اهللا وهذا لالختالف فيه أو يف بعضه بشيء من هذا على االستحالل له مل 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق األزرق  - ٢٠٧٦٠
سألت أبا جعفر عن النردشري فكرهه وقال كان علي بن احلسني يالعب : عن بسام بن عبد اهللا الصرييف قال 

ه بالشهادة قال الشافعي رمحه اهللا وإن غفل به عن الصالة فأكثر حىت تفوته مث يعود له حىت تفوته رددنا أهل
  شهادته على االستخفاف مبواقيت الصالة 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا القعنيب عن مالك عن حيىي بن سعيد  - ٢٠٧٦١
عن بن حمرييز أن رجال من بين كنانة يدعي املخدجي مسع رجال بالشام يدعى أبا  عن حممد بن حيىي بن حبان

حممد يقول إن الوتر واجب قال املخدجي فرحت إىل عبادة بن الصامت فأخربته فقال عبادة كذب أبو حممد 
ضيع مخس صلوات كتبهن اهللا على العباد فمن جاء هبن مل ي: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

منهن شيئا استخفافا حبقهن كان له عند اهللا عهد أن يدخله اجلنة ومن مل يأت هبن فليس له عند اهللا عز و جل 
  عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله اجلنة 



وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب  - ٢٠٧٦٢
قلت للقاسم بن حممد ما امليسر فقال كل ما أهلى عن ذكر :  بن سامل عن أيب سلمة قال أخربين حيىي بن عبد اهللا

  اهللا وعن الصالة فهي ميسر 

قال حيىي وحدثين عبيد اهللا بن عمر أنه مسع عمر بن عبيد اهللا يقول للقاسم بن حممد هذه النرد  - ٢٠٧٦٣
   ٥٩ن ذكر اهللا وعن الصالة فهي ميسر كل ما أهلى ع: ميسر أرأيت الشطرنج أميسر هي قال القاسم 

  باب ما ال ينهى عنه من اللعب

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد يعين بن مزيد  - ٢٠٧٦٤
قوب بن سفيان أخربين أيب ثنا بن جابر ح وأنبأ أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يع

ثنا عبد اهللا بن عثمان وسعيد بن منصور قاال ثنا عبد اهللا بن املبارك ثنا عبد الرمحن بن يزيد بن جابر حدثين أبو 
سالم حدثين خالد بن زيد قال كنت رجال راميا فكان عقبة بن عامر يدعوين فيقول أخرج بنا يا خالد نرمي 

ك ما حدثين به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو أقول لك ما فلما كان ذات يوم أبطأت عنه فقال تعال أحدث
إن اهللا عز و جل : قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

يدخل بالسهم الواحد ثالثة نفر اجلنة صانعه حيتسب يف صنعته اخلري والرامي به ومنبله فارموا واركبوا وإن 
ترموا أحب إيل من أن تركبوا وليس من اللهو إال ثالثة تأديب الرجل فرسه ومالعبته امرأته ورميه بقوسه ونبله 

  ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإهنا نعمة كفرها لفظ حديث الوليد بن مزيد 

حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس  - ٢٠٧٦٥
أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ هشام الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سالم عن عبد اهللا بن 

فذكر احلديث مبعناه قال وكل : يزيد الزرقي أن عقبة بن عامر اجلهين قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
مي الرجل بقوسه وتأديبه فرسه ومالعبته امرأته فإهنن من احلق ومن ترك الرمي شيء يلهو به الرجل باطل إال ر

بعد ما علمه فقد كفر الذي علمه قال الشيخ رمحه اهللا كذا يف كتايب عبد اهللا بن يزيد وقال غريه عن هشام عبد 
  اهللا بن زيد األزرق 

إلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر ا - ٢٠٧٦٦
أمحد بن عيسى ثنا بن وهب أنبأ عمرو أن حممد بن عبد الرمحن حدثه عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا 

دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش : قالت 
هللا عنه فانتهرين وقال مزمارة الشيطان عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و وحول وجهه ودخل أبو بكر رضي ا

سلم فأقبل عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال دعهما فلما غفل غمزهتما فخرجتا وقالت كان يوم عيد 
فقلت يلعب السودان بالدرق واحلراب فإما سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإما قال تشتهني تنظرين 

نعم قالت فأقامين وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بين أرفدة حىت إذا مللت قال حسبك قلت نعم 



قال اذهيب رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد ورواه مسلم عن هارون بن سعيد ويونس بن عبد األعلى كلهم 
  عن بن وهب 

بن سعد احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم  أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ عبد اهللا بن أمحد - ٢٠٧٦٧
البوشنجي ثنا يوسف بن عدي ثنا شريك بن عبد اهللا عن مغرية عن عامر الشعيب عن عياض األشعري أنه شهد 

ما يل ال أراكم تقلسون كانوا يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفعلونه قال يوسف : عيدا باألنبار فقال 
قليس أن تقعد اجلواري والصبيان على أفواه الطرق يلعبون بالطبل وغري ذلك قال الشيخ رمحه اهللا بن عدي الت

وروايه هشيم عن املغرية غري أنه قال فإنه من السنة يف العيدين يعين ضرب الدف عند االنصراف ورواه يزيد بن 
  هارون عن شريك فقال زياد بن عياض األشعري 

 احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الرحيم اهلروي بسافرية أخربنا أبو عبد اهللا - ٢٠٧٦٨
ما كان على عهد رسول : ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شيبان وإسرائيل عن جابر عن عامر عن قيس بن سعد قال 

بن اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال وقد رأيته يعمل بعده إال شيء واحد كان يقلس له يوم الفطر  ورواه عمرو 
   ٦٠حممد عن إسرائيل قال كان يقلس لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم العيد والتقليس اللعب 

  باب ينبغي للمرء أن ال يبلغ منه وال من غريه من تالوة قرآن وال صالة

ا يشغله عن الصالة حىت خيرج وقتها قال الشافعي رمحه اهللا ألن املكتو بة أوجب عليه من نافلة وال نظر يف علم م
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي إمالء ثنا  -  ٢٠٧٦٩مجيع النوافل 

سليمان بن بالل أخربين شريك  أبو العباس حممد بن إسحاق ثنا حممد بن عثمان بن كرامة ثنا خالد بن خملد عن 
إن اهللا : هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بن عبد اهللا بن أيب منر عن عطاء عن أيب 

عز و جل قال من عادى يل وليا فقد بارزين باحلرب وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما افترضت عليه وما 
ليت يزال يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده ا

اعله  يبطش هبا ورجله اليت ميشي هبا ولئن سألين عبدي أعطيته ولئن استعاذين ألعيذنه وما ترددت عن شيء أنا ف
ترددي عن نفس املؤمن يكره املوت وأكره مساءته رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن عثمان بن كرامة 

٦١   

  باب ما جاء يف اللعب بالبنات

 احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو أخربنا أبو عبد اهللا - ٢٠٧٧٠
قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ أنس بن عياض عن هشام بن عروة 

عليه و سلم وكان  قالت كنت ألعب بالبنات عند رسول اهللا صلى اهللا: عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا 
يأتيين صواحيب فكن ينقمعن من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم 



بن  يسرهبن إيل فيلعنب معي قال أنس ينقمعن يفررن أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من أوجه عن هشام 
  عروة 

بأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أن - ٢٠٧٧١
سعيد الدارمي ثنا سعيد بن أيب مرمي أنبأ حيىي بن أيوب حدثين عمارة بن غزية أن حممد بن إبراهيم التيمي حدثه 

قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من غزوة : عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
ا يل يا تبوك وق اءة وعلى عرض بييت ستر أرمين فدخل البيت فلما رآه قال م د نصبت على باب حجريت عب

عائشة والدنيا فهتك الستر حىت وقع باألرض ويف سهوهتا ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات 
قع قال فما هذا لعائشة لعب فقال ما هذا يا عائشة قالت بنايت قالت ورأى بني طوهبا فرسا له جناحان من ر

ا مسعت  الذي أرى يف وسطهن قالت فرس قال ما هذا الذي عليه قالت جناحان قال فرس له جناحان قالت أو م
أن لسليمان بن داود خيال له أجنحة قالت فضحك حىت بدت نواجذه رواه أبو داود يف السنن عن حممد بن 

خيرب وقد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و عوف عن سعيد بن أيب مرمي وقال يف احلديث من غزوة تبوك أو 
سلم النهي عن التصاوير والتماثيل من أوجه كثرية عنه فيحتمل أن يكون احملفوظ يف رواية أيب سلمة عن عائشة 

قدومه من غزوة خيرب وأن ذلك كان قبل حترمي الصور والتماثيل مث كان حترميها بعد ذلك فمن مجلة من روى 
 صلى اهللا عليه و سلم أبو هريرة وإسالمه كان زمن خيرب فيكون السماع بعده ويف حديث النهي عنها عن النيب

جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأيت الكعبة 
فيها قال الشيخ زمن فيمحو كل صورة فيها فلم يدخلها النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت حميت كل صورة 

الفتح كان بعد خيرب وأيضا فإهنا كانت صغرية يف الوقت الذي زفت فيه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ومعها 
  اللعب ثبت 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم تزوجها وهي ابنة سبع سنني : عن الزهري عن عروة عن عائشة  - ٢٠٧٧٢
معها ومات عنها وهي ابنة مثان عشرة أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أخربين وزفت إليه وهي ابنة تسع سنني ولعبها 

أبو عمرو بن أيب جعفر أنبأ احلسن بن سفيان ثنا فياض بن زهري ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري فذكره 
مبلغ رواه مسلم يف الصحيح عن عبد بن محيد عن عبد الرزاق وليس يف شيء من الروايات أهنا كانت بلغت 

النساء بغري السن يف وقت زفافها فيحتمل إن كان إشغاهلا بلعبها وتقرير النيب صلى اهللا عليه و سلم إياها على 
ذلك إىل وقت بلوغها واهللا أعلم وعلى هذا محله أبو عبيد فقال وليس وجه ذلك عندنا إال من أجل أهنا هلو 

إن عمل من خشب أو حجر أو صفر أو حناس شبة  للصبيان فلو كان للكبار لكان مكروها وذكر احلليمي أنه
آدمي تام األطراف كالوثن وجب كسره ومل جيز إطالق إمساكه هلن فأما إذا كانت الواحدة منهن تأخذ خرقة 
فتلفها مث تشكلها بشكل من أشكال الصبايا وتسميها بنتا أو أما وتلعب هبا فال متنع منها وذكر ما يف ذلك من 

   ٦٢شوها وممارستها معاجلة الصبيان انبساط قلبها وحسن ن

  باب ما جاء يف املراجيح



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين احلسني بن علي بن حممد بن حيىي الدارمي من أصل كتابه حدثين  - ٢٠٧٧٣
: أبو بكر حممد بن إسحاق أماله علينا ثنا أبو كريب ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت 

تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لست سنني وبىن يب وأنا ابنة تسع سنني قالت فقدمت املدينة فوعكت 
شهرا فواىف شعري مجيمة فأتتين أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحيب فصرخت يب فأتيتها وما أدري ما 

فأدخلتين بيتا فإذا نسوة من  يراد يب فأخذت بيدي فأوقفتين على الباب فقلت هذه هذه حىت ذهب نفسي
األنصار فقلن على اخلري والربكة وعلى خري طائر فأسلمنين إليهن فغسلن رأسي وأصلحنين فلم يرعين إال رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأسلمنين إليه رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب وأخرجه البخاري من وجه آخر 

  عن هشام 

سن علي بن أمحد بن حممد بن داود الرزاز ببغداد ثنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا وأخربنا أبو احل - ٢٠٧٧٤
أمحد بن عبد اجلبار ثنا عبد اهللا بن إدريس األودي عن حممد بن عمرو عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب قال 

ت املدينة نزلنا تزوجين يعين النيب صلى اهللا عليه و سلم لست سنني فلما قدم: قالت عائشة رضي اهللا عنها 
السنح يف بين احلارث بن اخلزرج قالت فإين ألرجح بني عذقني وأنا ابنة تسع إذ جاءت أمي فأنزلتين مث مشت يب 

حىت انتهت يب إىل الباب وأنا أهنج فمسحت وجهي بشيء من ماء وفرقت مجيمة كانت يل ودخلت يب على 
فقالت هؤالء أهلك فبارك اهللا لك فيهم وبارك هلم  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف البيت رجال ونساء

  فيك وقام الرجال والنساء وخرجوا وبىن يب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ احلسني بن صفوان ثنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب  - ٢٠٧٧٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر :  عمر عن صاحل أيب اخلليل الدنيا حدثين أيب أنبأ هشيم عن زياد بن أيب

بن  بقطع املراجيح هذا منقطع وروي من وجه آخر ضعيف موصوال وليس بشيء وكان أبو بردة وطلحة 
   ٦٣مصرف يكرهاهنا 

  باب ما جاء يف ذم املالهي من املعازف واملزامري وحنوها

  } ري هلو احلديث ليضل عن سبيل اهللا ومن الناس من يشت{ قال اهللا جل ثناؤه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا عباس  - ٢٠٧٧٦
الدوري ثنا أبو غسان مالك بن إمساعيل النهدي عن منصور بن أيب األسود عن عطاء بن السائب عن سعيد بن 

بن عباس    قال نزلت يف الغناء وأشباهه } من يشتري هلو احلديث { آلية يف هذه ا: جبري عن 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنبأ احلسن بن سفيان ثنا هشام بن عمار ثنا  - ٢٠٧٧٧
صدقة بن خالد ثنا بن جابر عن عطية بن قيس الكاليب عن عبد الرمحن بن غنم األشعري قال حدثين أبو عامر 

ليكونن يف أميت أقوام يستحلون احلرير : أو أبو مالك واهللا ما كذبين أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 
واخلمر واملعازف ولينزلن أقوام إىل جنب علم تروح عليهم سارحة هلم فيأتيهم رجل حلاجته فيقولون ارجع إلينا 



ر إىل يوم القيامة أخرجه البخاري يف الصحيح فقال غدا فيبيتهم اهللا فيضع العلم وميسخ آخرين قردة وخنازي
  وقال هشام بن عمار 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو إمساعيل الترمذي ثنا أبو صاحل ثنا  - ٢٠٧٧٨
بن حريث عن مالك بن أيب مرمي  مشق أن عبد الرمحن بن غنم األشعري وفد د: معاوية بن صاحل عن حامت 

فاجتمع إليه عصابة منا فذكرنا الطالء فمنا املرخص فيه ومنا الكاره له قال فأتيته بعد ما خضنا فيه فقال أين 
سلم أنه  سلم حيدث عن النيب صلى اهللا عليه و  مسعت أبا مالك األشعري صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

على رؤوسهم املعازف واملغنيات خيسف اهللا هبم  قال ليشربن أناس من أميت اخلمر يسموهنا بغري امسها ويضرب
األرض وجيعل منهم القردة واخلنازير وهلذا شواهد من حديث علي وعمران بن حصني وعبد اهللا بن بسر وسهل 

  بن سعد وأنس بن مالك وعائشة رضي اهللا عنهم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

بن صفوان ثنا عبد اهللا بن حممد بن أيب الدنيا ثنا حيىي بن  أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ احلسني - ٢٠٧٧٩
يوسف الزمي ثنا عبيد اهللا بن عمرو عن عبد الكرمي هو اجلزري عن قيس بن حبتر عن بن عباس عن النيب صلى 

سلم قال  إن اهللا تبارك وتعاىل حرم عليكم اخلمر وامليسر والكوبة وهو الطبل وقال كل مسكر : اهللا عليه و 
  حرام 

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  - ٢٠٧٨٠
حممد بن أيب بكر ثنا حممد بن عبد اهللا الزبريي ثنا سفيان عن علي بن بذمية عن قيس بن حبتر قال سألت بن 

إن اهللا حرم علي أو حرم : عليه و سلم  عباس عن اجلر فذكر قصة عبد القيس قال مث قال يعين النيب صلى اهللا
اخلمر وامليسر والكوبة وقال كل مسكر حرام وقال سفيان قلت لعلي ما الكوبة قال الطبل رواه أبو داود يف 

  السنن عن حممد بن بشار عن أيب أمحد الزبريي 

ب بن سفيان ثنا احلجاج أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقو - ٢٠٧٨١
أن : بن منهال ثنا محاد عن حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن الوليد بن عبدة عن عبد اهللا بن عمرو 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن اخلمر وامليسر والكوبة والغبرياء وقال كل مسكر حرام خالفه عبد 
  ن أيب حبيب احلميد بن جعفر يف اسم من روى عنه يزيد ب

أخربنا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف الفقيه اإلسفرائيين هبا أنبأ أبو عمرو إمساعيل بن خبيد  - ٢٠٧٨٢
السلمي أنبأ أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا ثنا أبو عاصم عن عبد احلميد بن جعفر عن يزيد بن أيب حبيب عن 

من كذب علي متعمدا فليتبوأ :  صلى اهللا عليه و سلم عمرو بن الوليد عن عبد اهللا بن عمرو قال رسول اهللا
مقعده من النار مث قال إن اهللا ورسوله حرما اخلمر وامليسر والكوبة والغبرياء وقال غريه عن عبد احلميد عن 

  يزيد عن عمرو بن الوليد بن عبدة 



ضي قاال ثنا أبو العباس وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن القا - ٢٠٧٨٣
حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين بن هليعة عن عبد اهللا بن هبرية عن أيب 

أن رسول اهللا صلى اهللا : هريرة أو هبرية العجالين عن موىل لعبد اهللا بن عمرو عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص 
يوم وهم يف املسجد فقال إن ريب حرم علي اخلمر وامليسر والكوبة والقنني عليه و سلم خرج إليهم ذات 

  والكوبة الطبل 

قال وأنبأ بن وهب أخربين الليث بن سعد وبن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن عمرو بن الوليد  - ٢٠٧٨٤
ى اهللا عليه و صلى اهللا عليه و سلم أن رسول اهللا صل: بن عبدة عن قيس بن سعد وكان صاحب راية النيب 

سلم قال ذلك قال والغبرياء وكل مسكر حرام قال عمرو بن الوليد وبلغين عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص 
  مثله ومل يذكر الليث القنني 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ احلسني بن صفوان ثنا عبد اهللا بن حممد بن أيب الدنيا حدثين أيب  - ٢٠٧٨٥
بن أيوب عن عبيد اهللا بن زحر عن بكر بن سوادة عن قيس بن  الدنيا ثنا حيىي بن إسحاق الساحليين عن حيىي 

إن ريب حرم علي اخلمر وامليسر والقنني والكوبة قال : سعد بن عبادة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  أبو زكريا القنني العود 

العباس األصم ثنا حممد بن إسحاق ثنا أبو مسهر ثنا أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو  - ٢٠٧٨٦
سعيد بن عبد العزيز ح وأخربنا أبو علي الروذباري واللفظ له أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن عبيد 

قال مسع بن عمر : اهللا الغداين ثنا الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع 
ال قال فرفع  مزمارا قال فوضع إصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق وقال يل يا نافع هل تسمع شيئا قال فقلت 

إصبعيه من أذنيه وقال كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا ويف رواية 
سمع قلت ال مث عارض القاضي قال كنت أسري مع بن عمر فسمع زمر رعاء فترك الطريق وجعل يقول هل ت

سلم فعل    الطريق مث قال هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

أخربنا أبو علي أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممود بن خالد ثنا أيب ثنا مطعم بن املقدام ثنا  - ٢٠٧٨٧
  كنت ردف بن عمر إذ مر براعي يزمر فذكر حنوه : نافع قال 

لي أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن إبراهيم ثنا عبد اهللا بن جعفر الرقي ثنا وأخربنا أبو ع - ٢٠٧٨٨
  كنا مع بن عمر فسمعت صوت مزمار فذكر حنوه : أبو املليح عن ميمون عن نافع قال 

بن أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد  - ٢٠٧٨٩
الدف حرام واملعازف : منصور ثنا أبو عوانة عن عبد الكرمي اجلزري عن أيب هاشم الكويف عن بن عباس قال 

  حرام والكوبة حرام واملزمار حرام 



أخربنا أبو علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا هشام بن علي ثنا عبد اهللا بن رجاء ثنا عبد  - ٢٠٧٩٠
عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد ثنا أبو العزيز ح وأخربنا أبو 

النضر عن عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة عن هالل بن أيب هالل عن عطاء بن يسار عن عبد اهللا بن عمرو 
نصاب واألزالم رجس من عمل يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واأل{ قال يف هذه اآلية يف القرآن : 

قال هي يف التوراة إن اهللا أنزل احلق ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب } الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 
والزفن واملزمارات واملزاهر والكنارات زاد بن رجاء يف روايته والتصاوير والشعر واخلمر فمن طعمها أقسم 

ا حرم تها ألعطشنه يوم القيامة ومن تركها بعد ما حرمتها سقيته إياها من حظرية بيمينه وعزته ملن شرهبا بعد م
القدس قال أبو عبيد قوله املزاهر وأحدها مزهر وهو العود الذي يضرب به وأما الكنارات فيقال أهنا العيدان 

أن الكوبة  أيضا ويقال بل الدفوف وأما الكوبة يعين املذكورة يف خرب آخر مرفوع فإن حممد بن كثري أخربين
  النرد يف كالم أهل اليمن وقال غريه الطبل قال الشيخ 

إن فيما أنزل اهللا : ورواه زيد بن احلباب عن أيب مودود املدين عن عطاء بن يسار عن كعب قال  - ٢٠٧٩١
عز و جل على موسى إنا أنزلنا احلق لنبطل به الباطل ونبطل به اللعب واملزامري والكنارات والشعر واخلمر 

أقسم ريب عز و جل ال يتركها عبد خشية مين إال سقيته من حياض القدس قال زيد بن احلباب سألت أبا ف
ا الكنارات قال الطنابري أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو  مودود ما املزامري قال الدفوف املربعة فقلت م

و أمحد شعثم بن أصيل العجلي إمالء إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا أبو بكر حممد بن إسحاق ثنا أب
   ٦٤جبنجروذ ثنا زيد بن احلباب ثنا أبو مودود املدين فذكره مع التفسري 

  باب الرجل يغين فيتخذ الغناء صناعة يؤتى عليه ويأيت له ويكون منسوبا إليه

ن اللهو املكروه الذي مشهورا به معروفا أو املرأة قال الشافعي رمحه اهللا ال جتوز شهادة واحد منهما وذلك أنه م
يشبه الباطل فإن من صنع هذا كان منسوبا إىل السفه وسقاطة املروءة ومن رضي هذا لنفسه كان مستخفا وإن 

  مل يكن حمرما بني التحرمي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا بكار بن قتيبة القاضي ثنا صفوان بن  - ٢٠٧٩٢
ومن : ثنا محيد اخلراط عن عمار الدهين عن سعيد بن جبري عن أيب الصهباء عن بن مسعود قال  عيسى القاضي

  الناس من يشتري هلو احلديث ليضل عن سبيل اهللا قال هو واهللا الغناء 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ احلسني بن صفوان أنبأ عبد اهللا بن حممد بن أيب الدنيا ثنا زهري بن  - ٢٠٧٩٣
ومن الناس من يشتري هلو احلديث : ب ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس حر

  قال هو الغناء وأشباهه ورويناه عن جماهد وعكرمة وإبراهيم النخعي 



أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ احلسني بن صفوان ثنا بن أيب الدنيا ثنا عبيد اهللا بن  - ٢٠٧٩٤
الغناء باحلمريية : مر ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان عن أبيه عن عكرمة عن بن عباس وأنتم سامدون قال هو ع

  امسدي لنا تغين لنا 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ احلسني بن صفوان ثنا عبد اهللا بن حممد بن أيب الدنيا ثنا أبو  - ٢٠٧٩٥
: شعبة عن احلكم عن محاد عن إبراهيم قال قال عبد اهللا بن مسعود خيثمة وعبيد اهللا بن عمر قاال ثنا غندر عن 

  الغناء ينبت النفاق يف القلب 

وأخربنا بن بشران أنبأ احلسني بن صفوان ثنا بن أيب الدنيا ثنا علي بن اجلعد أنبأ حممد بن طلحة  - ٢٠٧٩٦
الغناء ينبت النفاق يف القلب : ل عن سعيد بن كعب املرادي عن حممد بن عبد الرمحن بن يزيد عن بن مسعود قا

  كما ينبت املاء الزرع والذكر ينبت اإلميان يف القلب كما ينبت املاء الزرع 

أخربنا بن بشران أنبأ احلسني بن صفوان ثنا بن أيب الدنيا حدثين عصمة بن الفضل ثنا حرمي بن  - ٢٠٧٩٧
ن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و عمارة ثنا سالم بن مسكني ثنا شيخ عن أيب وائل عن عبد اهللا ب

  الغناء ينبت النفاق يف القلب كما ينبت املاء البقل : سلم 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ احلسني بن صفوان ثنا بن أيب الدنيا ثنا أبو خيثمة ثنا بشر بن  - ٢٠٧٩٨
بن عمر جبارية صغرية تغين فقال لو ترك مر : السري عن عبد العزيز املاجشون عن عبد اهللا بن دينار قال 

  الشيطان أحدا ترك هذه 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس األصم أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن  - ٢٠٧٩٩
أن بنات أخي عائشة : وهب عن عمرو بن احلارث أن بكري بن األشج حدثه أن أم علقمة موالة عائشة أخربته 

هلن من يلهيهن قالت بلى قالت فأرسل إىل  أملن ذلك فقيل لعائشة يا أم املؤمنني أال ندعو  رضي اهللا عنها خفضن ف
فالن املغين فأتاهم فمرت به عائشة رضي اهللا عنها يف البيت فرأته يتغىن وحيرك رأسه طربا وكان ذا شعر كثري 

  رجوه فقالت عائشة رضي اهللا عنها أف شيطان أخرجوه أخرجوه فأخ

وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ احلسني بن صفوان ثنا بن أيب الدنيا ثنا عبيد اهللا بن عمر وأبو  - ٢٠٨٠٠
سأل إنسان القاسم بن حممد عن الغناء فقال أهناك عنه : خيثمة قاال ثنا حيىي بن سليم عن عبيد اهللا بن عمر قال 

   ٦٥ز اهللا احلق من الباطل يف أيهما جيعل الغناء وأكرهه قال أحرام هو قال انظر يا بن أخي إذا مي

  باب الرجل ال ينسب نفسه إىل الغناء وال يؤتى لذلك وال يأيت عليه وإمنا

  يعرف بأنه يطرب يف احلال فيترمن فيها قال الشافعي رمحه اهللا مل يسقط هذا شهادته وكذلك املرأة 



 عمر قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب - ٢٠٨٠١
دخل أبو بكر : عبد احلميد احلارثي ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

رضي اهللا عنه وعندي جاريتان من جواري األنصار تغنيان مبا تقاولت األنصار يوم بعاث أو بغاث شك احلارثي 
يستا مبغنيتني فقال أبو بكر رضي اهللا عنه أمزمور الشيطان يف بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت ول

وذلك يوم عيد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا رواه البخاري يف 
مها عن أيب أسامة وقاال يوم بعاث من الصحيح عن عبيد بن إمساعيل ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة كال

  غري شك 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي ثنا  - ٢٠٨٠٢
أن أبا بكر رضي اهللا عنه دخل : الليث عن عقيل عن بن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها 

ريتان يف أيام مىن تغنيان وتدففان وتضربان ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متغش بثوبه عليها وعندها جا
فانتهرهن أبو بكر رضي اهللا عنه فكشف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن وجهه وقال دعهما يا أبا بكر 

ة رضي اهللا عنها رأيت رسول فإهنا أيام عيد وتلك أيام مىن ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باملدينة قالت عائش
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسترين بثوبه وأنا أنظر إىل احلبشة وهم يلعبون يف املسجد وأنا جارية رواه البخاري يف 

  الصحيح عن حيىي بن بكري وأخرجه مسلم من وجه آخر عن بن شهاب 

قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي  - ٢٠٨٠٣
بينا : ثنا حممد بن خالد احلمصي ثنا بشر بن شعيب بن أيب محزة عن أبيه عن الزهري قال قال السائب بن يزيد 

حنن مع عبد الرمحن بن عوف يف طريق احلج وحنن نؤم مكة اعتزل عبد الرمحن رضي اهللا عنه الطريق مث قال 
ا حسان وكان حيسن النصب فبينا رباح يغنيه أدركهم عمر بن اخلطاب رضي اهللا لرباح بن املغترف غننا يا أب

عنه يف خالفته فقال ما هذا فقال عبد الرمحن ما بأس هبذا نلهو ونقصر عنا فقال عمر رضي اهللا عنه فإن كنت 
اين آخذا فعليك بشعر ضرار بن اخلطاب وضرار رجل من بين حمارب بن فهر قال الشيخ والنصب ضرب من أغ
األعراب وهو يشبه احلداء قاله أبو عبيد اهلروي وروينا فيه قصة أخرى عن خوات بن جبري عن عمر وعبد 

الرمحن بن عوف وأيب عبيدة بن اجلراح رضي اهللا عنهم يف كتاب احلج قال فيها خوات فما زلت أغنيهم حىت 
  إذا كان السحر 

اعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمس - ٢٠٨٠٤
رأيت أسامة بن : الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل قال 

  زيد رضي اهللا عنه جالسا يف اجمللس رافعا إحدى رجليه على األخرى رافعا عقريته قال حسبته قال يتغىن النصب 

ربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حممد بن خالد ثنا أخ - ٢٠٨٠٥
رأى : بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري أخربين عمر بن عبد العزيز أن حممد بن عبد اهللا بن نوفل أخربه أنه 



رجليه على األخرى يتغىن أسامة بن زيد يف مسجد الرسول صلى اهللا عليه و سلم مضطجعا رافعا إحدى 
  النصب هكذا قاله يونس بن يزيد وغريه عن الزهري قال مسلم بن احلجاج واحلديث كما قال القوم غري معمر 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر قاال ثنا أبو العباس ثنا حممد بن خالد ثنا بشر عن أبيه عن  - ٢٠٨٠٦
ال يتهم أنه مسع أبا مسعود عقبة بن عمرو األنصاري وكان قد شهد  الزهري قال أخربين سليمان أنه حدثه من

بدرا وهو جد زيد بن حسن أبو أمه قال سليمان فأخربين من مسعه وهو على راحلته وهو أمري اجليش رافعا 
بن  عقريته يتغىن النصب وعن الزهري قال أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أن أباه أخربه أنه مسع عبد اهللا

وال واهللا ما رأيت رجال قط ممن رأيت وأدركت أراه قال كان أخشى : األرقم رافعا عقريته يتغىن قال عبد اهللا 
  هللا من عبد اهللا بن األرقم 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن  - ٢٠٨٠٧
تغىن بالل قال فقال له رجل : كيسان قال قال عبد اهللا بن الزبري وكان متكئا هشام بن عروة عن وهب بن 

  تغىن فاستوى جالسا مث قال وأي رجل من املهاجرين مل أمسعه يتغىن النصب 

بن سليمان بن فارس ثنا حممد  - ٢٠٨٠٨ أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي ثنا احلسني بن علي التميمي ثنا حممد 
سألت عطاء عن الغناء بالشعر فقال ال أرى به : ا أبو داود ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال بن رجاء السلمي ثن

   ٦٦بأسا ما مل يكن فحشا 

  باب الرجل يتخذ الغالم واجلارية املغنيني وجيمع عليهما ويغنيان

  ثة قال الشافعي رمحه اهللا فهذا سفه ترد به شهادته وهو يف اجلارية أكثر من قبل أن فيه سفها وديا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا  - ٢٠٨٠٩
قال هو اشتراؤه املغين } ومن الناس من يشتري هلو احلديث { يف قوله : ورقاء عن بن أيب جنيح عن جماهد 

  طل واملغنية باملال الكثري واالستماع إليه وإىل مثله من البا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي قاال ثنا أبو العباس  - ٢٠٨١٠
حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا عبد اهللا بن منري عن األعمش عن شقيق قال قال عبد 

اهللا ولذلك حرم الفواحش وما أحد أحب إليه  قال ما أحد أغري من: اهللا يعين بن مسعود رضي اهللا عنه قال 
املدح من اهللا عز و جل رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن عبد اهللا بن منري وأخرجه البخاري 

  من وجه آخر عن األعمش 

إمساعيل  وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام ثنا موسى بن - ٢٠٨١١
ثنا مهام عن حيىي بن أيب كثري أن أبا سلمة حدثه أن أبا هريرة رضي اهللا عنه حدثه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم ح وأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر األصبهاين ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا 



سلم حرب بن شداد عن حيىي عن أيب سلمة عن أيب ه : ريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
إن اهللا تبارك وتعاىل يغار وإن املؤمن يغار وغرية اهللا أن يأيت املؤمن ما حرم عليه ويف رواية مهام ومن غرية اهللا أن 

مسلم عن أيب  يأيت املؤمن الفاحشة اليت حرم اهللا عليه رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل ورواه
  موسى عن أيب داود 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا  - ٢٠٨١٢
إن الغرية من اإلميان وإن املذاء : عبد الرزاق أنبأ معمر عن زيد بن أسلم قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ث من النفاق واملذاء الديو

ورواه أبو عبيد القاسم بن سالم عن غري واحد عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم هكذا مرسال  - ٢٠٨١٣
قال أبو عبيد املذاء أخذ من املذي يعين أن جيمع بني الرجال والنساء مث خيليهم : دون قوله واملذاء الديوث 

احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن مياذي بعضهم بعضا مذاء أخربناه أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو 
أيب عبيد قال حدثناه غري واحد عن داود بن قيس فذكره قال الشيخ ورواه غريمها عن زيد بن أسلم عن عطاء 

سلم موصوال    بن يسار عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و 

النيسابوري أنبأ حممد بن أمحد بن خنب أبو  أخربنا أبو القاسم عبد اخلالق بن علي بن عبد اخلالق - ٢٠٨١٤
بكر ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا مكرم بن أمحد القاضي ببغداد قاال ثنا أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل 

الترمذي ثنا أيوب بن سليمان بن بالل حدثين أبو بكر بن أيب أويس عن سليمان بن بالل عن عبد اهللا بن يسار 
ثالثة ال : سامل بن عبد اهللا بن عمر حيدث عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال  األعرج أنه مسع

  يدخلون اجلنة العاق والديه والديوث ورجلة النساء تابعه عمر بن حممد عن عبد اهللا بن يسار 

إسحاق ثنا  أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن - ٢٠٨١٥
جاء رجل إىل احلسن فقال له يا أبا سعيد : أمحد بن هشام بن هبرام املدائين ثنا هشام بن الحق عن عاصم قال 

إن يل جارية حسنة الصوت لو علمتها الغناء لعلي آخذ هبا من مال هؤالء قال احلسن إن إمساعيل كان يأمر أهله 
ه الرجل القول ثالث مرات كل ذلك يقول له احلسن إن بالصالة والزكاة وكان عند ربه مرضيا فأعاد علي

   ٦٧إمساعيل كان يأمر أهله بالصالة والزكاة 

  باب من رخص يف الرقص إذا مل يكن فيه تكسر وختنث

أخربنا أبو احلسني حممد بن علي بن خشيش املقرئ بالكوفة أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم  - ٢٠٨١٦
بن أيب غرزة ثنا عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن هانئ بن هانئ  الشيباين ثنا أمحد بن حازم

أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنا وجعفر وزيد فقال لزيد أنت أخونا : عن علي رضي اهللا عنه قال 
ك وموالنا فحجل وقال جلعفر أشبهت خلقي وخلقي فحجل وراء حجل زيد مث قال يل أنت مين وأنا من

فحجلت وراء حجل جعفر قال الشيخ هانئ بن هانئ ليس باملعروف جدا ويف هذا إن صح داللة على جواز 



احلجل وهو أن يرفع رجال ويقفز على األخرى من الفرح فالرقص الذي يكون على مثاله يكون مثله يف اجلواز 
   ٦٨واهللا أعلم 

  باب ال بأس باستماع احلداء ونشيد األعراب كثر أو قل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ٢٠٨١٧
: سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال أردفين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

قال فأنشدته بيتا فقال هيه قال فأنشدته حىت هل معك من شعر أمية بن أيب الصلت شيء قال قلت نعم قال هيه 
  بلغت مائة بيت 

: أخربنا أبو عبد اهللا أخربين أبو الوليد ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان فذكره  - ٢٠٨١٨
  بإسناده حنوه رواه مسلم يف الصحيح عن بن أيب عمر 

بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد - ٢٠٨١٩
ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ أبو أمحد الزبريي ثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن الثقفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال 

افية من قول أمية بن أيب الصلت كل ذلك يقول هيه هيه مث قال إ:  سلم مائة ق ن أنشدت النيب صلى اهللا عليه و 
يمان وعبد الرمحن بن مهدي عن عبد  كاد يف شعره ليسلم أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث املعتمر بن سل

سلم احلداء والرجز    اهللا بن عبد الرمحن قال الشافعي رمحه اهللا ومسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار  - ٢٠٨٢٠
: ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن ثابت عن أنس وأيوب عن أيب قالبة عن أنس رضي اهللا عنه قال 

سلم يف سفر وكان غالم يقال له أجنشة حيدو هلم ويسوق هبم فقال له رسول  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ة رويدا سوقك بالقوارير قال أيوب عن أيب قالبة يعين النساء رواه اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحيك يا أجنش

يمان بن حرب ورواه مسلم عن أيب الربيع وغريه عن محاد    البخاري يف الصحيح عن سل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عفان ثنا  - ٢٠٨٢١
أن حاديا للنيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقال له أجنشة وكان حسن : ن أنس رضي اهللا عنه مهام ثنا قتادة ع

الصوت فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم رويدك يا أجنشة ال تكسر القوارير أخرجاه يف الصحيح من حديث 
  مهام 

أبو داود ثنا محاد بن سلمة  أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا - ٢٠٨٢٢
كان أجنشة حيدو بالنساء وكان الرباء بن مالك حيدو بالرجال وكان : عن ثابت عن أنس رضي اهللا عنه قال 

سلم وحيك يا أجنشة رويدك  أجنشة حسن الصوت كان إذا حدا أعنقت اإلبل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سوقك بالقوارير 



حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا أبو يعلى ثنا حممد بن عباد ثنا  أخربنا أبو عمرو - ٢٠٨٢٣
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا : حامت بن إمساعيل عن يزيد بن أيب عبيد موىل سلمة عن سلمة بن األكوع قال 

معنا من هنيهاتك وكان عامر عليه و سلم إىل خيرب قال فسرنا ليال فقال رجل من القوم لعامر بن األكوع أال تس
  رجال شاعرا فنزل حيدو بالقوم يقول 

  ) وال تصدقنا وال صلينا ... اللهم لوال أنت ما اهتدينا ( 
  ) وثبت األقدام إن القينا ... فاغفر فداء لك ما اقتفينا ( 
  ) إنا إذا صيح بنا أتينا ... وألقني سكينة علينا ( 
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم من هذا السائق فقالوا عامر بن األكوع قال فقال رسو) وبالصياح عولوا علينا ( 
وذكر احلديث رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن عباد ورواه البخاري ومسلم عن قتيبة عن حامت قال  Cي

  الشافعي رمحه اهللا وأمر بن رواحة يف سفر فقال حرك بالقوم فاندفع يرجز 

حلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا أبو عمرو أمحد بن نصر ثنا أخربنا أبو عبد اهللا ا - ٢٠٨٢٤
أمحد بن عبيد اهللا الوراق ثنا عمر بن علي عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن عبد اهللا بن 

سلم يف مسري له فقال له يا : رواحة رضي اهللا عنه أنه  بن رواحة انزل كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
فحرك الركاب فقال يا رسول اهللا قد تركت ذلك فقال له عمر رضي اهللا عنه امسع وأطع قال فرمى بنفسه 

  وقال 
  ) وما تصدقنا وال صلينا ... واهللا لوال أنت ما اهتدينا ( 
  وثبت األقدام إن القينا ... فأنزلن سكينة علينا ( 

بن داود العلوي رمحه اهللا أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان  أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني - ٢٠٨٢٥
دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ثنا أبو األزهر السلطي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أنس قال 

  سلم مكة وبن رواحة آخذ بغرزة وهو يقول 
  ) اليوم نضربكم على تنزيله ... خلوا بين الكفار عن سبيله ( 
  ) ويذهل اخلليل عن خليله ... ضربا يزيل اهلام عن مقيله ( 
وأخربنا أبو عمر حممد بن احلسني القاضي ثنا سليمان بن أمحد بن أيوب  - ٢٠٨٢٦يا رب أين مؤمن بقيله ( 

أبو القاسم اللخمي بأصبهان ثنا إبراهيم بن أيب سويد الشبامي سنة مثان وسبعني ومائتني مبدينة شبام ثنا عبد 
ا دخل النيب صلى اهللا عليه و سلم مكة يف عمرة القضاء مشى : لرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس قال ا مل

  عبد اهللا بن رواحة بني يديه وهو قول 
  ) قد نزل الرمحن يف تنزيله ... خلوا بين الكفار عن سبيله ( 
  ) حنن قاتلناكم على تأويله ... إن خري القتل يف سبيله ( 
وأخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ أنبأ أبو يعلى ثنا  -  ٢٠٨٢٧م على تنزيله كما قاتلناك( 

يمان ثنا ثابت قال قطن أحسبه عن أنس قال  بن نسري أنبأ جعفر بن سل دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قطن 
وإىل أصحابه قال وبن رواحة ميشي  سلم مكة فقام أهلها مساطني ينظرون إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم



  بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال بن رواحة 
  ) فاليوم نضربكم على تنزيله ... خلوا بين الكفار عن سبيله ( 
  ) ويذهل اخلليل عن خليله ... ضربا يزيل اهلام عن مقيله ( 
حة أيف حرم اهللا وبني يدي رسول اهللا صلى اهللا فقال عمر رضي اهللا عنه يا بن روا) يا رب أين مؤمن بقيله ( 

عليه و سلم تقول الشعر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مه يا عمر فوالذي نفسي بيده لكالمه هذا أشد 
عليهم من وقع النبل قال الشافعي رمحه اهللا وأدرك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركبا من بين متيم ومعهم 

  القصة اليت  حاد فذكر معىن

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ  - ٢٠٨٢٨
كان : أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز قاال ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال 

فسمع حاديا من الليل فقال أسرعوا بنا إىل هذا احلادي قال  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسري إىل الشام
فأسرعوا حىت أدركوه فسلم فقال من القوم قالوا مضر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن من مضر قال 

فبلغ تلك الليلة بالنسبة إىل مضر فقال رجل يا رسول اهللا أنا أول من حدا اإلبل يف اجلاهلية قال فكيف ذاك 
ل أغار رجل منا على إبل فاستاقها فجعل يقول لغالمه أو ألجريه أمجعها فيأىب فجعلت اإلبل تفرق فضربه قا

وكسر يده فجعل الغالم يقول وايداه وايداه فجعلت اإلبل جتتمع وهو يقول قل كذا قال فجعل رسول اهللا 
سلم يضحك قال سفيان وزاد فيه العالء بن عبد الكرمي عن  جماهد أن النيب صلى اهللا عليه و صلى اهللا عليه و 

   ٦٩سلم قال إن حادينا وىن 

  باب حتسني الصوت بالقرآن والذكر

سلم أنه قال ما أذن اهللا لشيء إذنه لنيب حسن الترمن  قال الشيخ رمحه اهللا قد روي عن النيب صلى اهللا عليه و 
  بالقرآن 

ن عبيد الصفار ثنا عباس بن الفضل ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد ب - ٢٠٨٢٩
سلمة عن أيب هريرة  بن إبراهيم عن أيب  إبراهيم يعين بن محزة ثنا بن أيب حازم عن يزيد يعين بن اهلاد عن حممد 

ما أذن اهللا لشيء ما أذن لنيب حسن الصوت بالقرآن : رضي اهللا عنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  يف الصحيح عن إبراهيم بن محزة وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يزيد بن اهلاد  جيهر به رواه البخاري

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي ثنا  - ٢٠٨٣٠
أنه كان يقول الليث عن عقيل عن بن شهاب أنه أخربه أبو سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

ما أذن اهللا لشيء ما أذن لنيب يتغىن بالقرآن وقال صاحب له زاد جيهر به : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن بكري وأخرجه مسلم من وجه آخر 



إذنه لنيب يتغىن عن بن شهاب وقال يونس بن يزيد يف روايته عن بن شهاب ما أذن اهللا لشيء ك - ٢٠٨٣١
بن  بالقرآن أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا إمساعيل بن أمحد اجلرجاين أنبأ حممد بن احلسن بن قتيبة ثنا حرملة 

حيىي ثنا بن وهب أخربين يونس بن يزيد عن بن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرمحن أخربه عن أيب هريرة رضي 
فذكره رواه مسلم عن حرملة واحملفوظ يف هذه : ليه و سلم يقول اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا ع

الرواية كأذنه وبعضهم يقول كإذنه قال أبو عبيد يف قوله كأذنه يعين ما استمع اهللا لشيء كاستماعه لنيب يتغين 
ل ومن بالقرآن ومل يرض من رواية من روى كإذنه قال وقوله يتغىن بالقرآن إمنا مذهبه عندنا حتزين القراءة قا

  ذلك حديثه اآلخر يعين 

ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن  - ٢٠٨٣٢
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : جرير ثنا شعبة عن أيب إياس معاوية بن قرة عن عبد اهللا بن املغفل قال 

فرجع قال وقرأ عبد اهللا بن املغفل فرجع قال وقرأ أبو إياس وقال لوال أين أخشى  يوم فتح مكة قرأ سورة الفتح
أن جيتمع علي الناس لقرأت بذلك اللحن الذي قرأ به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخرجه البخاري 

  ومسلم يف الصحيح من حديث شعبة قال أبو عبيد وهو تأويل قوله زينوا القرآن بأصواتكم 

أخربناه أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا أمحد بن الفرج اجلشمي ثنا عبد اهللا  - ٢٠٨٣٣
بن منري أنبأ سليمان األعمش عن طلحة بن مصرف عن عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء بن عازب قال قال 

  زينوا القرآن بأصواتكم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  وأخربنا - ٢٠٨٣٤
أبو الربيع ثنا جرير عن منصور عن طلحة بن مصرف عن عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء بن عازب قال كان 

بت أنه قال إن اهللا ومالئكته يصلون على الصف األول قال وحس: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
وزينوا القرآن بأصواتكم هذا حديث طويل قد رواه مجاعة عن طلحة بن مصرف إال أن عبد الرمحن بن عوسجة 

كان يشك يف هذه اللفظة وقال يف رواية شعبة عن طلحة بن مصرف عنه كنت نسيت هذه الكلمة حىت 
  ذكرنيها الضحاك بن مزاحم واهللا أعلم 

 إسحاق املزكي أنبأ أبو احلسن عبد الباقي بن قانع احلافظ ثنا حممد بن حيىي أخربنا أبو زكريا بن أيب - ٢٠٨٣٥
بن املنذر ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 

سلم  أيب عاصم هبذا  ليس منا من مل يتغن بالقرآن رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق عن: صلى اهللا عليه و 
اللفظ واجلماعة عن الزهري إمنا رووه باللفظ الذي نقلناه يف أول هذا الباب وبذلك اللفظ رواه حيىي بن أيب 
كثري وحممد بن إبراهيم التيمي وحممد بن عمرو عن أيب سلمة وهذا اللفظ إمنا يعرف من حديث سعد بن أيب 

زهري هبذا اللفظ حافظ إمام فيحتمل أن يكونا مجيعا وقاص رضي اهللا عنه وغريه إال أن الذي رواه عن ال
  حمفوظني واهللا أعلم 



أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عباس بن الفضل والفضل  - ٢٠٨٣٦
د بن أيب وقاص بن عمرو قاال ثنا أبو الوليد ثنا ليث ثنا عبد اهللا بن أيب مليكة عن عبيد اهللا بن أيب هنيك عن سع

  ليس منا من مل يتغن بالقرآن : رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه وعلي بن محشاذ قاال أنبأ بشر بن موسى  - ٢٠٨٣٧
يد اهللا بن أيب هنيك عن سعد قال أتيته فسألين ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا عمرو بن دينار عن بن أيب مليكة عن عب

ليس منا من مل : من أنت فأخربته عن كسيب فقال سعد جتار كسبة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  يتغن بالقرآن قال سفيان يعين يستغين به 

عت الربيع بن سليمان أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا العباس حممد بن يعقوب يقول مس - ٢٠٨٣٨
ال ليس هذا معناه : يقول مسعت الشافعي يقول  ليس منا من مل يتغن بالقرآن فقال له رجل ليستغين به فقال 
  معناه يقرؤه حدرا وحتزينا 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  - ٢٠٨٣٩
ثنا عبد اجلبار بن ورد قال مسعت بن أيب مليكة يقول قال عبيد اهللا بن أيب يزيد مسعت أبا  عبد األعلى بن محاد

ليس منا من مل يتغن بالقرآن قلت البن أيب مليكة يا أبا : لبابة يقول مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 
ا استطاع هذا حديث خمتلف يف إسناده على بن أيب مليكة  حممد أرأيت إذا مل يكن حسن الصوت قال حيسنه م

بن عباس وقيل عنه عن عائشة وقيل عنه وغري ذلك وقول بن أيب  فروي عنه من هذين الوجهني وقيل عنه عن 
  مليكة يف هذا احلديث يؤكد صحة تأويل الشافعي رمحه اهللا 

مها قالوا أخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي وأبو عبد الرمحن السلمي وغري - ٢٠٨٤٠
ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أنبأ أيب ثنا األوزاعي ثنا إمساعيل بن عبيد اهللا بن 

هللا أشد أذنا للرجل : أيب املهاجر عن فضالة بن عبيد األنصاري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ينته احلسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إىل ق

ورواه الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن إمساعيل عن ميسرة موىل فضالة عن فضالة قال مسعت  - ٢٠٨٤١
هللا أشد أذنا إىل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إىل قينته أخربناه : النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 

أ حممد بن أيوب أنبأ حممد بن عقبة بن كثري أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أمحد بن إسحاق بن أيوب الفقيه أنب
السدوسي ثنا الوليد بن مسلم ثنا األوزاعي فذكره قال الشافعي رمحه اهللا وإنه صلى اهللا عليه و سلم مسع عبد 

  اهللا بن قيس يعين أبا موسى يقرأ فقال لقد أويت هذا من مزامري آل داود 

عبد اخلالق أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن خنب ثنا حيىي  أخربنا أبو القاسم عبد اخلالق بن علي بن - ٢٠٨٤٢
أن رسول اهللا : بن أيب طالب أنبأ زيد بن احلباب ثنا مالك بن مغول عن عبد اهللا بن بريدة بن حصيب عن أبيه 



سلم قال أليب موسى األشعري وإذا هو يقرأ يف جانب املسجد لقد أعطي هذا مزمارا من  صلى اهللا عليه و 
  داود أخرجه مسلم يف الصحيح من وجه آخر عن مالك بن مغول  مزامري آل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حسني بن حممد القباين وعمران بن  - ٢٠٨٤٣
 موسى قاال ثنا داود بن رشيد قال ثنا حيىي بن سعيد األموي ثنا طلحة بن حيىي عن أيب بردة عن أيب موسى قال

لو رأيتين وأنا أمسع قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامري آل : قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
داود فقال لو علمت حلربته لك حتبريا رواه مسلم يف الصحيح عن داود بن رشيد وأخرجه البخاري من وجه 

  أخر عن أيب بردة خمتصرا 

ن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أخربنا أبو حممد عبد اهللا ب - ٢٠٨٤٤
كان عمر رضي اهللا عنه إذا جلس : أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أيب سلمة قال 

ذكر يا أبا موسى فيقرأ    عند أيب موسى قال له 

سن القاضي وأبو عبد الرمحن السلمي قالوا ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احل - ٢٠٨٤٥
{ يف قوله : العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو أمية ثنا أبو عاصم ثنا صاحل الناجي عن بن جريج عن بن شهاب 

   ٧٠قال حسن الصوت } يزيد يف اخللق ما يشاء 

  باب البكاء عند قراءة القرآن

العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن علي بن ميمون الرقي ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو - ٢٠٨٤٦
الفريايب ثنا سفيان عن األعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 

سلم  فكيف { اقرأ علي فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال فقرأت سورة النساء فلما بلغت : صلى اهللا عليه و 
قال حسبك فالتفت فإذا عيناه تذرفان رواه } ا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا إذ

  البخاري يف الصحيح عن الفريايب وأخرجاه من أوجه عن األعمش 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ احلسن بن علي بن زياد ثنا إبراهيم بن  - ٢٠٨٤٧
بن محدان وأبو بكر بن قريش قاال موسى ثنا الو ليد بن مسلم ح وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو عمرو 

أنبأ احلسن بن سفيان ثنا عبد اهللا بن حممد بن سامل وصفوان بن صاحل قاال ثنا الوليد بن مسلم عن إمساعيل بن 
عد بن مالك فأتيته مسلما فنسبين قدم علينا س: رافع حدثين بن أيب مليكة عن عبد الرمحن بن السائب قال 

فانتسبت فقال مرحبا بابن أخي بلغين إنك حسن الصوت بالقرآن مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
إن هذا القرآن نزل حبزن فإذا قرأمتوه فابكوا فإن مل تبكوا فتباكوا لفظ حديث السلمي ويف رواية أيب عبد اهللا 

قاص وقد كف بصره فأتيته مسلما فقال من أنت فأخربته فقال يا بن أخي فذكره قال قدم علينا سعد بن أيب و
   ٧١وزاد يف آخره وتغنوا به فمن مل يتغن به فليس منا 



  باب شهادة أهل العصبية

قال الشافعي رمحه اهللا من أظهر العصبية بالكالم وتألف عليها ودعا إليها فهو مردود الشهادة ألنه أتى حمرما ال 
يه بني علماء املسلمني علمته واحتج بقول اهللا تعاىل إمنا املؤمنون إخوة وبقول رسول اهللا صلى اهللا اختالف ف

  عليه و سلم وكونوا عباد اهللا إخوانا 

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أنبأ أبو علي إمساعيل بن حممد بن إمساعيل الصفار ثنا  - ٢٠٨٤٨
نا روح بن عبادة ثنا مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه حممد بن عبد امللك الدقيقي ث

ثنا هارون بن موسى ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا 
 جتسسوا وال حتسسوا إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث وال: عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

وال تنافسوا وال حتاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد اهللا إخوانا رواه البخاري يف الصحيح عن عبد 
  اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

دوري ثنا وهب بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد ال - ٢٠٨٤٩
ال تقاطعوا : جرير ثنا شعبة عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وال تدابروا وال تباغضوا وال حتاسدوا وكونوا عباد اهللا إخوانا كما أمركم اهللا عز و جل رواه مسلم يف 
  بن جرير  الصحيح عن احلسن بن علي احللواين وغريه عن وهب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين وأبو علي حامد بن حممد اهلروي  - ٢٠٨٥٠
ح وحدثنا أبو القاسم عبد الرمحن بن حممد السراج أنبأ أبو علي حامد بن حممد اهلروي قاال أنبأ علي بن حممد 

هري قال أخربين أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و بن عيسى ثنا أبو اليمان أخربين شعيب عن الز
ال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا وكونوا عباد اهللا إخوانا وال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق : سلم قال 

ثالث ليال يلتقيان يصد هذا ويصد هذا وخريمها الذي يبدأ بالسالم رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان 
خرجه مسلم من وجه آخر عن الزهري قال الشافعي رمحه اهللا قد مجع اهللا الناس باإلسالم ونسبهم إليه فهو وأ

  أشرف أنساهبم فإن أحب امرؤ فليحبب عليه 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر حممد بن احلسن حممد آباذي ثنا أبو قالبة ثنا حسني بن حفص  - ٢٠٨٥١
إن : يد املقربي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثنا هشام بن سعد عن سع

اهللا عز و جل قد أذهب عنكم عبية اجلاهلية والفخر باآلباء مؤمن تقي وفاجر شقي الناس بنو آدم وآدم خلق 
جلعالن اليت تدفع الننت من تراب لينتهني أقوام عن فخرهم بآبائهم يف اجلاهلية أو ليكونن أهون على اهللا من ا

  بأنفها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو القاسم عبد الرمحن بن احلسن األسدي إمالء ثنا أبو إسحاق  - ٢٠٨٥٢
إبراهيم بن حسني بن ديزيل ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 



سلم  د أحدكم حالوة اإلميان حىت حيب املرء ال حيبه إال هللا وحىت يكون أن يقذف يف ال جي: صلى اهللا عليه و 
النار أحب إليه من أن يرجع يف الكفر بعد إذ أنقذه اهللا منه وحىت يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها رواه 

  البخاري يف الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجه أخر عن شعبة 

ر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن عمر بن حفص الزاهد ثنا إبراهيم بن عبد اهللا العبسي أخربنا أبو طاه - ٢٠٨٥٣
: أنبأ وكيع عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

تموه حتاببتم  والذي نفسي بيده ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا وال تؤمنوا حىت حتابوا أوال أدلكم على شيء إذا فعل
  أفشوا السالم بينكم أخرجه مسلم يف الصحيح من وجه آخر عن األعمش 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد  - ٢٠٨٥٤
ش بن الوليد عن الزبري بن الزعفراين ثنا يزيد بن هارون أنبأ هشام الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن يعي

دب إليكم داء األمم قبلكم احلسد والبغضاء : العوام رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
هي احلالقة حالقة الدين ال حالقة الشعر والذي نفس حممد بيده ال تؤمنوا حىت حتابوا أفال أنبئكم بأمر إذا 

  نكم فعلتموه حتاببتم أفشوا السالم بي

يمان التيمي عن حيىي عن يعيش عن موىل للزبري عن الزبري أن رسول اهللا صلى اهللا  - ٢٠٨٥٥ وروي عن سل
عليه و سلم قال أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ إمساعيل الصفار ثنا حممد بن غالب ثنا عبيد بن عبيدة ثنا معتمر 

  فذكره مبعناه : بن سليمان عن أبيه 

عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نعيم ثنا قتيبة بن سعيد عن مالك  أخربنا أبو - ٢٠٨٥٦
عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن معمر عن سعيد بن يسار عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى 

سلم  ال ظل إال إن اهللا عز و جل يقول يوم القيامة أين املتحابون جباليل : اهللا عليه و  ظلي يوم  اليوم أظلهم يف 
  ظلي رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة ثنا يعلى  - ٢٠٨٥٧
أحدثك إال أتيت عبادة بن الصامت فقال ال : بن عطاء عن الوليد بن عبد الرمحن عن أيب إدريس العائذي قال 

ما مسعت على لسان حممد صلى اهللا عليه و سلم حقت حمبيت للمتحابني يف وحقت حمبيت للمتواصلني يف وحقت 
  حمبيت للمتصافني يف أو قال حقت حمبيت للمتباذلني يف 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا الصعق بن  - ٢٠٨٥٨
عن عقيل اجلعدي عن أيب إسحاق عن سويد بن غفلة عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال حزن 

يا عبد اهللا أي عرى اإلسالم أوثق قال قلت اهللا ورسوله أعلم قال الوالية يف : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وعائشة رضي اهللا عنهم قال الشافعي اهللا واحلب يف اهللا والبغض يف اهللا روي ذلك من حديث الرباء وبن عباس 



ا ليس حيل له فهذه صلة ليست بعصبية فقل امرؤ  رمحه اهللا ولو خص امرؤ قومه باحملبة ما مل حيمل على غريهم م
  إال وفيه حمبوب ومكروه 

ىي بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا أبو عبد اهللا حممد بن نصر اإلمام ثنا حي - ٢٠٨٥٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حيىي ثنا خالد بن عبد اهللا عن خالد عن أيب عثمان قال أخربين عمرو بن العاص 

  سلم بعثه على جيش ذات السالسل 

بن إسحاق  - ٢٠٨٦٠ ح وأخربنا أبو عبد اهللا أخربين أبو احلسن حممد بن عبد اهللا اجلوهري ثنا أبو بكر حممد 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث عمرو بن : طي ثنا خالد عن خالد عن أيب عثمان ثنا أبو بشر الواس

العاص على جيش ذات السالسل قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك ويف حديث حيىي فقلت يا رسول اهللا 
واه البخاري من أحب الناس إليك قال عائشة قلت من الرجال قال أبوها قلت مث من قال مث عمر فعد رجاال ر

  يف الصحيح عن أيب بشر الواسطي وهو إسحاق بن شاهني ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم ثنا احلجاج بن منهال ثنا شعبة  - ٢٠٨٦١
سلم واحلسن على رأيت رسول اهللا صلى : بن احلجاج ثنا عدي بن ثابت قال مسعت الرباء قال  اهللا عليه و 

عاتقه وهو يقول اللهم أين أحبه فأحبه رواه البخاري يف الصحيح عن حجاج وأخرجه مسلم من وجه آخر عن 
  شعبة 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا حيىي بن الربيع املكي ثنا سفيان عن عبيد اهللا بن  - ٢٠٨٦٢
اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا  أيب يزيد ح وأخربنا أبو عبد

سفيان حدثين عبيد اهللا بن أيب يزيد عن نافع بن جبري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و 
مسلم يف الصحيح عن أمحد بن أنه قال للحسن رضي اهللا عنه اللهم أين أحبه فأحبه وأحبب من حيبه رواه : سلم 

  حنبل 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن مكرم وأمحد بن  - ٢٠٨٦٣
كان رسول : مالعب قاال ثنا هوذة بن خليفة ثنا سليمان التيمي عن أيب عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال 

ين واحلسن بن علي فيقول اللهم أين أحبهما فأحبهما أخرجه البخاري يف اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأخذ
يمان عن أبيه قال الشافعي رمحه اهللا فاملكروه يف حمبة الرجل من هو منه أن  الصحيح من حديث معتمر بن سل
ة حيمل على غريه ما حرم اهللا عليه من البغي والطعن يف النسب والعصبية والبغضة على النسب ال على معصي

اهللا وال على جناية من املبغض على املبغض ولكن يقول أبغضه ألنه من بين فالن فهذه العصبية احملضة اليت ترد 
  هبا الشهادة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار ثنا عبيد اهللا بن عمر  - ٢٠٨٦٤
بن جرير عن زياد بن رباح عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن  القواريري ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن غيالن 



من خرج من الطاعة وفارق اجلماعة فمات ميتة جاهلية ومن قتل حتت راية : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
عمية يغضب لعصبية وينصر عصبية ويدعو إىل عصبية فقتل فقتلته جاهلية ومن خرج على أميت يضرب برها 

  ها ال يتحاشى من مؤمنها وال يفي لذي عهدها فليس من أميت رواه مسلم يف الصحيح عن القواريري وفاجر

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممود بن خالد الدمشقي ثنا الفريايب  - ٢٠٨٦٥
يا رسول اهللا ما العصبية قال : ول قلت ثنا سلمة بن بشر الدمشقي عن ابنة واثلة بن األسقع أهنا مسعت أباها يق

  أن تعني قومك على الظلم 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق بن أيوب الفقيه أنبأ حممد بن سليمان  - ٢٠٨٦٦
يه و بن احلارث ثنا حممد بن عبد اهللا ثنا محيد الطويل عن أنس بن مالك قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عل

  يا رسول اهللا أمن العصبية أن يعني الرجل قومه على احلق قال ال : سلم فقال 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ٢٠٨٦٧
مثل الذي : قال  شعبة وعمرو بن ثابت عن مساك بن حرب قال مسعت عبد الرمحن بن عبد اهللا حيدث عن أبيه

يعني قومه على غري احلق مثل بعري ردي وهو جير بذنبه قال أبو داود رفعه عمرو بن ثابت ومل يرفعه شعبة قال 
  الشيخ رمحه اهللا وقد روي عن سفيان وإسرائيل مرفوعا 

ا سفيان عن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا بن بشار ثنا أبو عامر ثن - ٢٠٨٦٨
انتهيت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم : مساك بن حرب عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه قال 

  وهو يف قبة من آدم فذكر حنوه 

حدثنا أبو حممد بن يوسف أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن إسحاق ثنا أبو حيىي بن أيب مسرة ثنا  - ٢٠٨٦٩
سرائيل عن مساك بن حرب عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه قال قال رسول حيىي بن قزعة ثنا إ

ظلم فهو كالبعري املتردي فهو ينزع بذنبه ورواه زهري بن معاوية عن : اهللا صلى اهللا عليه و سلم  من أعان على 
  مساك موقوفا 

حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا  أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن - ٢٠٨٧٠
خالل من خالل اجلاهلية الطعن يف األنساب : سفيان بن عيينة عن عبيد اهللا بن أيب يزيد مسع بن عباس يقول 

والنياحة ونسي الثالثة قال سفيان يقولون أهنا االستسقاء باألنواء رواه البخاري يف الصحيح عن علي عن سفيان 
  وعا من حديث أيب مالك األشعري وأيب هريرة رضي اهللا عنهما وقد مضى ذلك مبعناه مرف

بن احلسن  - ٢٠٨٧١ حدثنا السيد أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي إمالء أنبأ عبد اهللا بن حممد 
ول الرجماري أنبأ عبد اهللا بن هاشم ثنا وكيع ثنا عيينة بن عبد الرمحن الغطفاين عن أبيه عن أيب بكرة قال قال رس



ما من ذنب أجدر أن يعجل اهللا لصاحبه العقوبة يف الدنيا مع ما يدخر له يف اآلخرة : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  من البغي وقطيعة الرحم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا أبو عمار احلسني بن  - ٢٠٨٧٢
احلسني بن واقد عن مطر حدثين قتادة عن مطرف بن عبد اهللا بن الشخري عن  حريث ثنا الفضل بن موسى عن

قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث قال فيه وإن اهللا أوحى إيل أن : عياض بن محار قال 
  تواضعوا حىت ال يفخر أحد على أحد رواه مسلم يف الصحيح عن أيب عمار 

ر حممد بن عيسى اهلمذاين هبا أنبأ أبو بكر أمحد بن حممد بن إبراهيم القطان وأخربنا أبو منصو - ٢٠٨٧٣
فذكره : بأصبهان ثنا أبو علي احلسني بن حممد بن احلسن الداركي ثنا أبو عمار احلسني بن حريث املروزي 
بن احلجاج بإسناده أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يف خطبته زاد وال يبغي أحد على أحد ورواه احلجاج 

عن قتادة عن يزيد بن عبد اهللا عن عياض عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وزاد فيه أيضا حىت ال يبغي أحد على 
  أحد 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا  - ٢٠٨٧٤
بد الرمحن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن محيد بن ع

سلم  ليس الشديد بالصرعة قالوا فمن الشديد يا رسول اهللا قال الذي ميلك نفسه عند : صلى اهللا عليه و 
  الغضب رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع وعبد بن محيد عن عبد الرزاق 

عنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر ال - ٢٠٨٧٥
بن اهلاد عن سعد بن إبراهيم عن محيد بن عبد الرمحن عن عبد اهللا بن عمرو بن  سعيد الثقفي ثنا الليث عن 

 من الكبائر شتم الرجل والديه فقالوا يا رسول اهللا هل يشتم: العاص أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
الرجل والديه فقال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة 

  وأخرجه البخاري من وجه آخر عن سعد بن إبراهيم 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا عمران القطان  - ٢٠٨٧٦
ل مهام عن يزيد بن عبد اهللا بن الشخري وقال عمران عن مطرف بن عبد اهللا بن الشخري عن ومهام عن قتادة قا

يا رسول اهللا الرجل من قومي يشتمين وهو دوين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عياض بن محار قال قلت 
  ظلوم سلم املستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان فما قااله فهو على البادئ حىت يعتدي امل

ورواه بن أيب عروبة عن قتادة عن : ورواه عمرو بن مرزوق عن عمران عن قتادة عن يزيد  - ٢٠٨٧٧
مطرف إىل قوله ويتكاذبان ورواه شيبان عن قتادة قال وحدث مطرف بن عبد اهللا بن الشخري عن عياض بن 

ين وهو أنقص مين نسبا فقال رسول محار أنه سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا نيب اهللا أرأيت رجال يشتم
اهللا صلى اهللا عليه و سلم املستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان وكان يقال فذكر معىن ما بعده أخربناه أبو عبد 



اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبيد اهللا بن أيب داود 
ا قبله املنادي ثنا يونس ب   ن حممد ثنا شيبان عن قتادة فذكره وقد ثبت ذلك اللفظ من حديث أيب هريرة دون م

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد اهللا بن يعقوب ثنا حممد بن نعيم ثنا قتيبة بن سعيد ثنا إمساعيل  - ٢٠٨٧٨
املستبان ما : هللا عليه و سلم قال بن جعفر عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى ا

قاال فعلى البادئ ما مل يعتد املظلوم رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة وغريه وروي ذلك يف حديث أنس بن 
مالك وفيه داللة على جواز االنتصار من غري تعد وال إظهار فحش وحديث عائشة يف قصة زينب بنت جحش 

ر حيث قالت فلم تربح زينب بنت جحش حىت عرفت أن رسول اهللا رضي اهللا عنهما دليل على إباحة االنتصا
سلم ال يكره أن أنتصر والعفو وترك االنتصار أوىل    صلى اهللا عليه و 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  - ٢٠٨٧٩
ن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا أبو الربيع ثنا إمساعيل بن جعفر ثنا العالء ب

ما نقصت صدقة من مال وال زاد اهللا بالعفو إال عزا وما تواضع أحد هللا إال رفعه اهللا رواه : عليه و سلم قال 
  مسلم يف الصحيح عن مجاعة عن إمساعيل 

بكر بن أيب دارم احلافظ بالكوفة ثنا إبراهيم بن  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو - ٢٠٨٨٠
عبد اهللا بن أيوب املخرمي ثنا سعيد بن حممد اجلرمي ثنا يعقوب بن أيب املتئد عن أيب إسحاق عن احلارث عن 

أال أدلكم على أكرم أخالق الدنيا واآلخرة تعفو : علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  وتعطي من حرمك وتصل من قطعك  عمن ظلمك

وحدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا حممد بن شاذان اجلوهري ثنا  - ٢٠٨٨١
سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه  بن أيب كثري عن أيب  يمان بن داود اليمامي عن حيىي  سعيد بن سليمان ثنا سل

ثالث من كن فيه حاسبه اهللا حسابا يسريا وأدخله اجلنة برمحته قالوا : عليه و سلم قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
ظلمك وتصل من قطعك قال فإذا فعلت ذلك فما يل يا  من يا رسول اهللا قال تعطي من حرمك وتعفو عمن 

  رسول اهللا قال أن حتاسب حسابا يسريا ويدخلك اهللا اجلنة برمحته 

اري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا حيىي عن أيب غفار ثنا أخربنا أبو علي الروذب - ٢٠٨٨٢
سليم قال  رأيت رجال يصدر الناس : أبو متيمة اهلجيمي وأبو متيمة امسه طريف بن جمالد عن أيب جرى جابر بن 

عليك السالم  عن رأيه ال يقول شيئا إال صدروا عنه قلت من هذا قالوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قلت
يا رسول اهللا مرتني قال ال تقل عليك السالم عليك السالم حتية امليت قل السالم عليك قال قلت أنت رسول 
اهللا قال أنا رسول اهللا الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك وإذا 

قال قلت أعهد إيل قال ال تسنب أحدا قال فما  كنت بأرض قفر أو فالة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك
سببت بعده حرا وال عبدا وال بعريا وال شاة قال وال حتقرن من املعروف شيئا وأن تكلم أخاك وأنت منبسط 
إليه وجهك إن ذلك من املعروف وارفع إزارك إىل نصف الساق فإن أبيت فإىل الكعبني وإياك وإسبال اإلزار 



اهللا ال حيب املخيلة وإن امرؤ شتمك وعريك مبا يعلم فيك فال تعريه مبا تعلم فيه فإمنا وبال فإهنا من املخيلة وإن 
  ذلك عليه 

أخربنا أبو احلسن حممد بن حممد بن حم اإلسفرائيين هبا ثنا أبو عمرو إمساعيل بن جنيد السلمي أنبأ  - ٢٠٨٨٣
قال خرجت أريد : بيد عن سلمة بن األكوع أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا ثنا أبو عاصم عن يزيد بن أيب ع

سلم قال قلت من  الغابة فسمعت غالما لعبد الرمحن بن عوف يقول أخذت لقاح رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
أخذها قال غطفان وفزارة قال فصعدت الثنية فناديت يا صباحاه يا صباحاه مث انطلقت أسعى يف آثارهم حىت 

 صلى اهللا عليه و سلم يف نفر من أصحابه فقلت يا رسول اهللا إن القوم عطاش استنقذهتا منهم وجاء رسول اهللا
أعجلناهم أن يستقوا لسقيهم قال يا بن األكوع ملكت فأسجح إن القوم يف غطفان يقرون أخرجه مسلم يف 

  الصحيح من حديث حامت بن إمساعيل عن يزيد بن أيب عبيد 

بدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا احلسن بن علي املعمري ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن ع - ٢٠٨٨٤
هشام بن عمار ثنا صدقة بن خالد ثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد اهللا عن عائذ اهللا أيب إدريس اخلوالين عن 

سلم إذ أقبل أبو بكر رضي اهللا عنه أخذا بطرف: أيب الدرداء قال  ثوبه  كنت جالسا عند النيب صلى اهللا عليه و 
حىت أبدى عن ركبتيه فقال أما صاحبكم هذا فقد غامر فسلم وقال إنه كان بيين وبني عمر بن اخلطاب شيء 

فأسرعت إليه مث ذهب فسألته أن يغفر يل فأىب علي وحترز مين بداره فأقبلت إليك فقال يغفر اهللا لك يا أبا بكر 
ي اهللا عنه فسأل أمث أبو بكر فقالوا ال فأقبل إىل النيب ثالثا مث إن عمر رضي اهللا عنه ندم فأتى منزل أيب بكر رض

يه و سلم يتمعر حىت أشفق أبو بكر فجثا على ركبتيه فقال  سلم فجعل وجه النيب صلى اهللا عل صلى اهللا عليه و 
يا رسول اهللا أنا واهللا كنت أظلم مرتني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أيها الناس إن اهللا سبحانه 

تعاىل بعثين إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وواساين بنفسه وماله فهل أنتم تاركون يل صاحيب قاهلا و
  مرتني فما أوذي بعدها رواه البخاري يف الصحيح عن هشام بن عمار 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  - ٢٠٨٨٥
جعل رجل : د بن أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد عن بن عجالن حدثين سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة قال حمم

يشتم أبا بكر رضي اهللا عنه ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالس فجعل يعجب ويتبسم فلما أكثر ذلك رد 
أبو بكر رضي اهللا عنه فقال يا عليه أبو بكر بعض قوله فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقام فلحقه 

رسول اهللا كان يشتمين وأنت جالس فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت قال فإنه كان معك من يرد 
عنك فلما رددت عليه قعد الشيطان فلم أكن ألقعد مع الشيطان مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أبا 

عز و جل إال أعز اهللا عز و جل هبا نصره رواه الليث بن سعد عن  بكر ما من عبد ظلم مظلمة فيغضي عنها هللا
سعيد املقربي عن بشري عن سعيد بن املسيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قصة أيب بكر رضي اهللا عنه 

  مرسال دون ما يف آخره من الترغيب يف اإلغضاء 



نا عثمان بن سعيد ثنا هارون بن معروف أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو احلسن الطرائفي ث - ٢٠٨٨٦
البغدادي ثنا عبد اهللا بن وهب ثنا أبو صخر عن أيب حازم عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال 

   ٧٢املؤمن مألف وال خري فيمن ال يألف وال يؤلف : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  باب شهادة الشعراء

عر كالم حسنه كحسن الكالم وقبيحه كقبيح الكالم غري أنه كالم باق سائر فذلك قال الشافعي رمحه اهللا الش
فضله على الكالم فمن كان من الشعراء ال يعرف بنقص املسلمني وأذاهم واإلكثار من ذلك وال بأن ميدح 

  فيكثر الكذب مل ترد شهادته 

حبيب ثنا أبو داود ثنا إبراهيم بن  أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن - ٢٠٨٨٧
سعد عن الزهري ح وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم 
بن سعد بن إبراهيم عن بن شهاب عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن مروان بن احلكم عن عبد الرمحن بن األسود 

إن من الشعر حكمة لفظ حديث الشافعي ويف رواية : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال بن عبد يغوث أن رسول 
  أيب داود قال عن أيب بن كعب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن من الشعر حكمة 

بن عيسى ثنا  - ٢٠٨٨٨ وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو حممد أمحد بن إسحاق اهلروي أنبأ علي بن حممد 
يمان أخربين شعيب عن الزهري أخربين أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام أن مروان بن احلكم أبو ال

أخربه أن عبد الرمحن بن األسود أخربه إن أيب بن كعب األنصاري أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ه من حديث شعيب بن أيب محزة عن إن من الشعر حكمة رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان وروينا: قال 

الزهري موصوال ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري يف الصحيح وكذلك رواه إمساعيل بن أمية وزياد بن سعد 
  وحممد بن أيب عتيق ويونس بن يزيد عن الزهري 

قي ثنا حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا إمالء أنبأ أبو حامد بن الشر - ٢٠٨٨٩
علي بن سعيد النسوي ثنا بكر بن بكار ثنا شعبة ثنا مساك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما 

  إن من الشعر حكمة : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ا روح ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أمحد بن عصام ثن - ٢٠٨٩٠
شعبة قال مسعت عبد امللك بن عمري قال مسعت أبا سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قال 

أصدق بيت قالته العرب أال كل شيء ما خال اهللا باطل أخرجاه يف : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  الصحيح من حديث غندر عن شعبة 

 بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد أخربنا أبو احلسني - ٢٠٨٩١
: الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن بن املسيب أن حسان بن ثابت قال يعين لقوم فيهم أبو هريرة رضي اهللا عنه 



ل اللهم نعم أنشدك اهللا أمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أجب عين أيدك اهللا بروح القدس فقا
  رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع وغريه عن عبد الرزاق وأخرجاه من حديث بن عيينة عن الزهري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي  - ٢٠٨٩٢
لزهري قال أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن أنه قال قرأت على أيب اليمان أن شعيب بن أيب محزة أخربه عن ا

أنشدك اهللا هل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسع حسان بن ثابت األنصاري يستشهد أبا هريرة 
يقول يا حسان أجب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم أيده بروح القدس فقال أبو هريرة رضي اهللا 

   الصحيح عن أيب اليمان ورواه مسلم عن عبد اهللا بن عبد الرمحن عن أيب اليمان عنه نعم رواه البخاري يف

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو حممد بن شوذب املقرئ الواسطي هبا ثنا أمحد بن سنان ثنا وهب  - ٢٠٨٩٣
ن سعيد الدارمي ثنا بن جرير ثنا شعبة ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر الفقيه ثنا عثمان ب

سليمان بن حرب ثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن الرباء بن عازب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
اهجهم وجربيل معك لفظ حديث وهب ويف رواية سليمان اهجهم أو قال هاجهم وجربئيل معك : حلسان 

  ه عن شعبة رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب وأخرجه مسلم من أوج

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو احلسن أمحد بن إسحاق بن إبراهيم الصيدالين العدل إمالء ثنا  - ٢٠٨٩٤
إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ حيىي بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

فيان فقال فكيف بقرابيت منه فقال والذي أكرمك ألسلنك منهم يا رسول اهللا ائذن يل يف أيب س: قال حسان 
كما تسل الشعرة من اخلمري فقال حسان إن سنام اجملد من آل هاشم بنو بنت خمزوم ووالدك العبد رواه مسلم 

  يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وأخرجاه دون الشعر من حديث عبدة عن هشام 

بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان حدثين حيىي بن أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد  - ٢٠٨٩٥
بكري ثنا الليث عن خالد يعين بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن عمارة بن غزية عن حممد بن إبراهيم عن أيب 

ه اهجوا قريشا فإن: سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
أشد عليها من رشق النبل فأرسل إيل بن رواحة فقال اهجهم فهجاهم فلم يرض فأرسل إىل كعب بن مالك مث 
أرسل إىل حسان بن ثابت فلما دخل عليه قال حسان قد آن لكم أن ترسلوا إىل هذا األسد الضارب بذنبه مث 

األدمي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه أدلع لسانه فجعل حيركه مث قال والذي بعثك باحلق ألفرينهم بلساين فري 
و سلم ال تعجل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنساهبا وإن يل فيهم نسبا حىت خيلص لك نسيب فأتاه حسان مث رجع 

فقال يا رسول اهللا قد حمض يل نسبك والذي بعثك باحلق ألسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجني قالت 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول حلسان إن روح القدس ال يزال يؤيدك ما عائشة رضي اهللا عنها فسمعت رسول 

نافحت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول هجاهم 
  حسان فشفى واشتفى فقال حسان 

  ) وعند اهللا يف ذاك اجلزاء ... هجوت حممدا فأجبت عنه ( 



  ) رسول اهللا شيمته الوفاء ... حنيفا هجوت حممدا برا ( 
اء ... فإن أيب ووالده وعرضي (    ) لعرض حممد منكم وق
  ) تثري النقع موعدها كداء ... ثكلت بنييت إن مل تروها ( 
  ) على أكتافها األسل الظماء ... ينازعن األسنة مشرعات ( 
  ) تلطمهن باخلمر النساء ... تظل جيادنا متمطرات ( 
  ) وكان الفتح وانكشف الغطاء ... م عنا اعتمرنا فإن أعرضت( 
  ) يعز اهللا فيه من يشاء ... وإال فاصربوا لضراب يوم ( 
  ) يقول احلق ليس به خفاء ... وقال اهللا قد أرسلت عبدا ( 
  ) هم األنصار عزمتها اللقاء ... وقال اهللا قد أرسلت جندا ( 
  ) جاء سباء أو قتال أو ه... لنا يف كل يوم من معد ( 
  ) وميدحه وينصره سواء ... فمن يهجو رسول اهللا منكم ( 
أخرجه مسلم يف الصحيح عن عبد امللك بن شعيب ) وروح القدس ليس له كفاء ... وجربيل رسول اهللا فينا ( 

  بن الليث عن أبيه عن جده 

سلمة وعبد اهللا بن حممد  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن - ٢٠٨٩٦
دخلت على : قاال ثنا بشر بن خالد ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان عن أيب الضحى عن مسروق قال 

عائشة رضي اهللا عنها وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبب بأبيات له فقال حصان رزان ما تزن بريبة 
اهللا عنها لكنك لست كذاك قال مسروق فقلت هلا مل وتصبح غرثى من حلوم الغوافل فقالت عائشة رضي 

فقالت فأي عذاب } والذي توىل كربه منهم له عذاب عظيم { تأذنني له يدخل عليك وقد قال اهللا عز و جل 
أشد من العمي وقالت إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخرجه البخاري ومسلم 

  الد يف الصحيح عن بشر بن خ

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد  - ٢٠٨٩٧
يه و سلم  : الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنيب صلى اهللا عل

جياهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأمنا إن اهللا عز و جل قد أنزل يف الشعر ما أنزل قال إن املؤمن 
  ترموهنم به نضح النبل كذا قال 

وأخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا عبد الكرمي بن اهليثم ثنا أبو  - ٢٠٨٩٨
مالك حني  اليمان أخربين شعيب عن الزهري أخربين عبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك أن كعب بن

إن اهللا قد أنزل يف الشعر ما قد : أنزل اهللا يف الشعر ما أنزل أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له 
سلم إن املؤمن جياهد بسيفه ولسانه    علمت فكيف ترى فيه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



ن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا أبو وأخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد ب - ٢٠٨٩٩
اليمان احلكم بن نافع أنبأ شعيب عن الزهري قال وكان بشري بن كعب بن مالك حيدث أن كعب بن مالك 

والذي نفسي بيده لكأمنا تنضحوهنم بالنبل فيما تقولون هلم من : كان حيدث أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  الشعر 

الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حممد املروزي حدثين أخربنا أبو علي  - ٢٠٩٠٠
والشعراء يتبعهم الغاوون فنسخ من : علي بن حسني عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال 

  } إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وذكروا اهللا كثريا { ذلك واستثىن فقال 

بو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن أخربنا أ - ٢٠٩٠١
سفيان ثنا أبو صاحل وبن بكري قاال ثنا الليث حدثين يونس عن بن شهاب أخربين اهليثم بن أيب سنان أنه مسع أبا 

أخا لكم ال يقول  إن: هريرة وهو يقص وهو يقول يف قصصه وهو يذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  الرفث يعين بذلك عبد اهللا بن رواحة قال 

  ) إذا انشق معروف من الفجر ساطع ... وفينا رسول اهللا يتلو كتابه ( 
  ) به موقنات أن ما قال واقع ... أرانا اهلدى بعد العمى فقلوبنا ( 
خاري يف الصحيح عن حيىي بن رواه الب) إذا استثقلت بالكافرين املضاجع ... يبيت جيايف جنبه عن فراشه ( 

  بكري 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو عمرو بن محدان أنبأ أبو يعلى ثنا عباد بن موسى ثنا عبد  - ٢٠٩٠٢
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : الرمحن بن ثابت عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

فحسنه حسن وقبيحه قبيح وصله مجاعة والصحيح عنه عن النيب صلى اهللا عليه سلم عن الشعر فقال هو كالم 
  و سلم مرسل 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو  - ٢٠٩٠٣
كان رسول اهللا  سئلت عائشة رضي اهللا عنها هل: أسامة عن عبد امللك ثنا مساك بن حرب عن عكرمة قال 

سلم يتمثل بشيء من الشعر قالت رمبا دخل وهو يقول سيأتيك باألخبار من مل تزود    صلى اهللا عليه و 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن يعقوب  - ٢٠٩٠٤
بكر حممد بن إبراهيم الفارسي قدما علينا  الكرابيسي ثنا حممد بن أيب بكر ح وأخربنا أبو نصر بن قتادة وأبو

بيهق ومها صحيح مساعهما قاال أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا حممد بن أيوب أنبأ حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا أبو 
: معشر البصري يعين الرباء حدثين صدقة بن طيسلة أخربين معن بن ثعلبة املازين حدثين األعشى املازين قال 

  صلى اهللا عليه و سلم فأنشدته  أتيت رسول اهللا
  ) إين لقيت ذربة من الذرب ... يا مالك الناس وديان العرب ( 
  ) فخلفتين بنزاع وحرب ... غدوت أبغيها الطعام يف رجب ويف رواية الكرابيسي خرجت أبغيها ( 



سلم قال فجعل رسول اهللا صلى اهللا عل) وهن شر غالب ملن غلب ... أخلفت العهد ولطت بالذنب (  يه و 
  يتمثلها ويقول وهن شر غالب ملن غلب 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد أنبأ أمحد بن حيىي احللواين ثنا إبراهيم بن عرعرة  - ٢٠٩٠٥
أتيت : ثنا يوسف بن يزيد أبو معشر الرباء أنبأ طيسلة بن نباتة املازين حدثين أيب واحلي عن أعشى بن ماعز قال 

صلى اهللا عليه و سلم فأنشدته فذكره إال أنه قال تزوجت ذربة وقال ذهبت أبغيها وقال فخالفتين بنزاع  النيب
  وهرب ومل يذكر البيت اخلامس وقال غريه عن إبراهيم طيسلة بن صدقة 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا عاصم بن  - ٢٠٩٠٦
قال قلت له رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم قال نعم : ي ثنا قيس بن الربيع حدثين مساك عن جابر بن مسرة عل

وكان طويل الصمت وكان أصحابه يتناشدون الشعر عنده ويذكرون أشياء من أمر اجلاهلية ويضحكون 
  فيتبسم معهم إذا ضحكوا 

بن عبد وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ  - ٢٠٩٠٧ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا حيىي 
أكنت جتالس النيب صلى اهللا عليه و سلم قال نعم وكان : احلميد ثنا شريك عن مساك قال قلت جلابر بن مسرة 

طويل الصمت قليل الضحك وكان أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يتناشدون الشعر والنيب صلى اهللا عليه 
   و سلم يتبسم

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا إبراهيم بن نصر ثنا  - ٢٠٩٠٨
سلم يتناشدون : أبو إمساعيل عن أيب البالد عن الشعيب قال  رأيت ناسا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و 

  اهيم الشعر عند البيت أو حول البيت ال أعلم إال قال حمرمني شك إبر

قال وحدثنا حنبل بن إسحاق ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا إمساعيل بن علية عن أيوب عن حممد بن  - ٢٠٩٠٩
  إن آخر جملس جالسنا فيه زيد بن ثابت جملس تناشدنا فيه الشعر : كثري بن أفلح قال 

إبراهيم بن عبد اهللا ثنا  أخربنا أبو القاسم بن أيب هاشم العلوي بالكوفة أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا - ٢٠٩١٠
وكيع عن األعمش ثنا أبو خالد الواليب قال كنا جنالس أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيتناشدون 

  : األشعار ويتذاكرون أيامهم يف اجلاهلية 

عمر أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ م - ٢٠٩١١
صحبت عمران بن حصني من البصرة إىل مكة وكان ينشدين كل : عن مطر الوراق عن مطرف بن عبد اهللا قال 

  يوم مث قال يل إن الشعر كالم وإن من الكالم حقا وباطال 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون  - ٢٠٩١٢
كان شعراء أصحاب : يمان ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سعيد بن عبد الرمحن عن حممد بن سريين قال بن سل

سلم عبد اهللا بن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك    حممد صلى اهللا عليه و 

بار ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس ثنا أمحد بن عبد اجل - ٢٠٩١٣
إذا قرأ أحدكم شيئا من القرآن فلم يدر ما تفسريه : وكيع عن أسامة بن زيد عن عكرمة عن بن عباس قال 

  فليلتمسه يف الشعر فإنه ديوان العرب هذا هو الصحيح موقوف 

د بن وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن علي بن حممد بن عقبة الشيباين بالكوفة ثنا أمح - ٢٠٩١٤
موسى احلمار ثنا احلسن بن علي ثنا حيىي بن آدم أنبأ إسرائيل عن مساك عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا 

سلم  إن من الشعر حكمة وإذا التبس عليكم شيء من القرآن : عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
مساك وأما اللفظ الثاين فيحتمل أن يكون  فالتمسوه من الشعر فإنه عريب اللفظ األول قد رواه غري إسرائيل عن

   ٧٣من قول بن عباس فأدرج يف احلديث 

  باب الشاعر يكثر الوقيعة يف الناس على الغضب واحلرمان

  قال الشافعي رمحه اهللا ردت شهادته به 

بن احلسن بن - ٢٠٩١٥  حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي إمالء أنبأ عبد اهللا بن حممد 
الشرقي ثنا حممد بن حيىي الذهلي ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن املسيب 

ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  ميلك نفسه عند الغضب أخرجاه يف الصحيح من حديث مالك 

ربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو أخ - ٢٠٩١٦
اليمان أخربين شعيب بن أيب محزة عن عبد اهللا بن أيب حسني حدثين نوفل بن مساحق عن سعيد بن زيد عن النيب 

سلم أنه قال    غري حق من أرىب الربا االستطالة يف عرض املسلم ب: صلى اهللا عليه و 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر  - ٢٠٩١٧
إن أرىب الربا شتم : عن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان يرويه قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

مرسل وهو يؤكد ما قبله ورواه عمران بن أنس املكي األعراض وأشد الشتم اهلجاء والراوية أحد الشامتني هذا 
  عن بن أيب مليكة عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم موصوال باللفظ األول قال البخاري ومل يتابع عليه 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو عبد الرمحن السلمي وأبو صادق بن أيب الفوارس  - ٢٠٩١٨
نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد البريويت أنبأ حممد بن شعيب بن العطار قالوا ث

يمان األعمش إنه حدثهم عن عمرو بن مرة عن يوسف بن ماهك عن  شابور أنبأ شيبان بن عبد الرمحن عن سل



أعظم الناس فرية : سلم عبيد بن عمري عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  إن 
   ٧٤لرجل هجا رجال فهجا القبيلة بأسرها ورجل انتفى من أبيه وزىن أمه 

  باب ما جاء يف إعطاء الشعراء

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب أنبأ احلسن بن حممد الزعفراين ثنا  - ٢٠٩١٩
شاعرا أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال النيب صلى اهللا عليه و أن : سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة 

ه أربعني درمها وحلة قال قطعت واهللا لساين قطعت واهللا لساين هذا منقطع  سلم يا بالل أقطع عين لسانه فأعطا
  وروي عن حممد بن مسلم عن عمرو موصوال بذكر بن عباس وليس مبحفوظ 

افظ ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا أبو داود الطيالسي أخربنا أبو عبد اهللا احل - ٢٠٩٢٠
أنه أعطى شاعرا فقيل له يا أبا جنيد : ثنا يعقوب الطائفي حدثين أيب عن جنيد بن عمران بن حصني عن أبيه 

  أتعطي شاعرا قال أين أفتدي عرضي منه 

يد الصفار ثنا أمحد بن حيىي احللواين ثنا بن بكار ثنا أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عب - ٢٠٩٢١
عبد احلميد بن احلسن اهلاليل عن حممد بن املنكدر عن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ا أنفق الرجل على نفسه وأهله كتبت له صدقة وما وقى به الرجل عرضه كتبت : سلم  كل معروف صدقة وم
أنفق من نفقة فعلى اهللا خلفها إال ما كان يف بنيان أو معصية قلت حملمد بن املنكدر ما يقي به له صدقه وما 

  عرضه قال يعطي الشاعر وذا اللسان 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا حممد بن علي ثنا سعيد بن سليمان ثنا  - ٢٠٩٢٢
ا : عن جابر بن عبد اهللا فذكره مسور بن الصلت ثنا حممد بن املنكدر  بنحوه مرفوعا إال أنه قال قال حممد فقلن

جلابر ما أراد ما وقى به املرء عرضه قال يعين الشاعر وذا اللسان املتقى كأنه يقول الذي يتقي لسانه ورواه غري 
   ٧٥مسور حنو حديث اهلاليل وهذا احلديث يعرف هبما وليسا بالقويني واهللا أعلم 

  ر ميدح الناس مبا ليس فيهم حىت يكون ذلك كثريا ظاهرا كذبا حمضاباب الشاع

  قال الشافعي رمحه اهللا ردت شهادته به 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري ثنا جعفر بن حممد  - ٢٠٩٢٣
أن رجال ذكر : ن بن أيب بكرة عن أبيه القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس ثنا شعبة عن خالد احلذاء عن عبد الرمح

عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فأثىن عليه رجل خريا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحيك قطعت عنق 
صاحبك يقوله مرارا أن كان أحدكم مادحا أخاه ال حمالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذاك 

  اهللا رواه البخاري يف الصحيح عن آدم وحسيبه اهللا وال يزكي أحد على 



حدثنا الشيخ اإلمام أبو الطيب سهل بن حممد بن سليمان رمحه اهللا إمالء أنبأ أبو سهل بشر بن أيب  - ٢٠٩٢٤
حيىي املهرجاين ثنا إبراهيم بن علي الذهلي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ يزيد بن زريع عن خالد احلذاء عن عبد الرمحن 

ويلك قطعت عنق صاحبك : بيه قال مدح رجل رجال عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال بن أيب بكرة عن أ
مرارا إذا كان أحدكم مادحا صاحبه ال حمالة فليقل أحسب فالنا واهللا حسيبه وال أزكي على اهللا أحدا أحسبه 

  أن كان يعلم ذاك كذا وكذا رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي 

و عبد اهللا احلافظ ثنا أبو حممد عمرو بن إسحاق السكين البخاري ثنا صاحل بن حممد أخربنا أب - ٢٠٩٢٥
مسع : احلافظ ثنا حممد بن الصباح ثنا إمساعيل بن زكريا ثنا يزيد بن عبد اهللا عن أيب بردة عن أيب موسى قال 

أو قطعتم ظهر الرجل رواه النيب صلى اهللا عليه و سلم رجال يثين على رجل ويطريه يف املدحة فقال لقد أهلكتم 
  البخاري ومسلم يف الصحيح عن حممد بن الصباح 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا عبد  - ٢٠٩٢٦
ري من الرمحن بن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن جماهد عن أيب معمر قال قام رجل فأثىن على أم

أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن حنثو يف وجوه : األمراء فجعل املقداد حيثو يف وجهه التراب وقال 
  املداحني التراب رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن عبد الرمحن 

ثنا أبو خيثمة ح قال وأنبأ أبو  أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو يعلى - ٢٠٩٢٧
بكر ثنا عمران بن موسى ثنا عثمان قاال ثنا جرير عن منصور عن أيب وائل عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا 

سلم  إن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة وإن الرجل ليصدق حىت يكتب عند : صلى اهللا عليه و 
الفجور وإن الفجور يهدي إىل النار وإن الرجل ليكذب حىت يكتب عند اهللا اهللا صديقا وإن الكذب يهدي إىل 

بن أيب شيبة ورواه مسلم عن أيب خيثمة وعثمان     ٧٦كذابا رواه البخاري يف الصحيح عن عثمان 

  باب الشاعر يشبب بامرأة بعينها ليست مما حيل له وطؤها فيكثر فيها

   ويبتهرها قال الشافعي رمحه اهللا ردت شهادته

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة  - ٢٠٩٢٨
واملسعودي عن عمرو بن مرة قال مسعت عبد اهللا بن احلارث حيدث عن أيب كثري الزبيدي عن عبد اهللا بن عمرو 

ن الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم إياكم والظلم فإ: بن العاص قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
بلكم أمرهم بالقطيعة  والفحش فإن اهللا ال حيب الفحش وال التفحش وإياكم والشح فإنه أهلك من كان ق

فقطعوا وأمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالفجور ففجروا فقام رجل فقال يا رسول اهللا أي اإلسالم أفضل قال 
انه ويده وقال املسعودي أن يسلم املسلمون من لسانه ويده فقام ذلك شعبة يف حديثه من سلم املسلمون من لس

أو غريه فقال يا رسول اهللا أي اهلجرة أفضل قال أن هتجر ما كره ربك وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
 اهلجرة هجرتان هجرة احلاضر وهجرة البادي فأما البادي فيجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر وأما احلاضر فهو



أعظمهما بلية وأفضلهما أجرا وقال املسعودي وناداه رجل فقال يا رسول اهللا أي الشهداء أفضل قال أن يعقر 
  جوادك ويهراق دمك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ حممد بن غالب بن حرب ثنا  - ٢٠٩٢٩
ش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى حممد بن سابق ثنا إسرائيل بن يونس عن األعم

سلم    ليس املؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش البذيء : اهللا عليه و 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا إبراهيم بن نصر ثنا  - ٢٠٩٣٠
ا نتناشد األشعار عند الكعبة فأقبل بن الزبري إلينا فقال أيف حرم اهللا : قال أبو إمساعيل عن اجملالد عن الشعيب  كن

وعند كعبة اهللا تتناشدون الشعر فأقبل رجل من األنصار كان معنا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
سلم إمنا هنى عن الشعر إذا أبنت  يا بن الزبري إنه ليس بك بأس إن مل تفسد نفسك إن نيب اهللا صلى اهللا عليه و 

   ٧٧فيه النساء وبذر فيه األموال 

  باب من شبب فلم يسم أحدا مل ترد شهادته قال الشافعي رمحه اهللا ألنه ميكن

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو القاسم عبد الرمحن بن احلسن  -  ٢٠٩٣١أن يشبب بامرأته وجاريته 
ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي ثنا احلجاج بن ذي الرقيبة بن عبد الرمحن األسدي هبمذان ثنا إبراهيم بن احلسني 

خرج كعب وجبري ابنا زهري فذكر احلديث يف : بن كعب بن زهري بن أيب سلمى املزين عن أبيه عن جده قال 
سلم وإسالمه وإنشاده  إسالم جبري وما كان من شعر كعب فيه مث قدوم كعب على النيب صلى اهللا عليه و 

  صيدته اليت أوهلا ق
  ) متيم عندها مل يفد مغلول ... بانت سعاد فقليب اليوم متبول ( 
  ) إال أغن غضيض الطرف مكحول ... وما سعاد غداة البني إذ ظعنوا ( 
وذكر القصيدة بطوهلا وهي مثانية ) كأهنا منهل بالكأس معلول ... جتلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت ( 

  وأربعون بيتا فيها 
  ) والعفو عند رسول اهللا مأمول ... نبئت أن رسول اهللا أوعدين أ( 
  ) الفرقان فيه مواعظ وتفصيل ... مهال رسول الذي أعطاك نافلة ( 
  ) أجرم ولو كثرت عين األقاويل ... ال تأخذن بأقوال الوشاة ومل ( 
  ) وصارم من سيوف اهللا مسلول ... إن الرسول لنور يستضاء به ( 
ا أسلموا زولوا ... ريش قال قائلهم يف فتية من ق(  قال وحدثنا إبراهيم بن املنذر حدثين حممد بن ) ببطن مكة مل

بن زهري بانت سعاد يف مسجده باملدينة  فليح عن موسى بن عقبة قال أنشد النيب صلى اهللا عليه و سلم كعب 
  فلما بلغ قوله 

  ) مهند من سيوف اهللا مسلول ... إن الرسول لسيف يستضاء به ( 



ا أسلموا زولوا ... يف فتية من قريش قال قائلهم (  أشار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بكمه ) ببطن مكة مل
   ٧٨إىل اخللق ليأتوا فيسمعوا منه 

  باب ما يكره أن يكون الغالب على اإلنسان الشعر حىت يصده عن ذكر اهللا

أ أبو عبد اهللا احلسني بن احلسن بن أيوب الطوسي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنب - ٢٠٩٣٢والعلم والقرآن 
بن عمر قال  أنبأ أبو حامت الرازي ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأ حنظلة بن أيب سفيان اجلمحي املكي عن سامل عن 

ألن ميتلئ جوف أحدكم قيحا خري له من أن ميتلئ شعرا رواه البخاري : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  عن عبيد اهللا بن موسى يف الصحيح 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن عمر بن حفص الزاهد ثنا إبراهيم بن عبد اهللا العبسي  - ٢٠٩٣٣
: أنبأ وكيع عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ن أن ميتلئ شعرا أخرجه البخاري يف الصحيح من وجه آخر عن ألن ميتلئ جوف الرجل قيحا يريه خري م
األعمش ورواه مسلم عن أيب سعيد األشج عن وكيع وأخرجه أيضا من حديث سعد بن أيب وقاص رضي اهللا 

  عنه مرفوعا 

ال أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن شاذان وأمحد بن سلمة قا - ٢٠٩٣٤
بينما حنن : ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بن اهلاد عن حينس موىل مصعب بن الزبري عن أيب سعيد اخلدري قال 

نسري مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالعرج إذ عرض شاعر ينشد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
خري له من أن ميتلئ شعرا رواه مسلم يف  خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان ألن ميتلئ جوف رجل قيحا

  الصحيح عن قتيبة 

أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد قال  - ٢٠٩٣٥
قال األصمعي قوله حىت يريه هو من الوري وهو أن يدوي جوفه قال أبو عبيد ومسعت يزيد بن هارون حيدث 

سلم قال عن الشرقي  ألن ميتلئ جوف : بن القطامي عن جمالد عن الشعيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
أحدكم قيحا حىت يريه خري له من أن ميتلئ شعرا يعين من الشعر الذي هجي به النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

اهللا عليه و سلم لو كان  أبو عبيد والذي عندي يف هذا احلديث غري هذا القول ألن الذي هجي به النيب صلى
شطر بيت لكان كفرا ولكن وجهه عندي أن ميتلئ قلبه حىت يغلب عليه فيشغله عن القرآن وعن ذكر اهللا 

  فيكون الغالب عليه من أي الشعر كان 

أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا األسود بن  - ٢٠٩٣٦
قيل لعائشة رضي اهللا عنها أكان ينشد عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أبو نوفل بن أيب عقرب قال  شيبان ثنا

   ٧٩سلم الشعر فقالت كان أبغض احلديث إليه 



  باب من خرق أعراض الناس يسأهلم أمواهلم وإذا مل يعطوه إياها شتمهم

  جعله الشافعي رمحه اهللا يف مثل معىن الشاعر يف رد شهادته 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام ثنا حيىي بن يوسف  - ٢٠٩٣٧
الزمي ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو بكر بن عبد اهللا أنبأ احلسن بن سفيان ثنا مسلم بن سالم قاال 

ة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ثنا أبو بكر بن عياش عن أيب حصني عن أيب صاحل عن أيب هرير
تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة واخلميصة إن أعطي رضي وإن مل يعط مل يف رواه البخاري يف : قال 

  الصحيح عن حيىي بن يوسف ورواه مسلم عن مسلم بن سالم 

قرئ قاال أنبأ احلسن بن حممد أخربنا أبو احلسن بن أيب علي السقاء وأبو احلسن علي بن حممد امل - ٢٠٩٣٨
بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار عن أبيه عن أيب 

تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد : عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا
اخلميصة إن أعطي رضي وإن منع سخط تعس وانتكس وإذا شيك فال انتقش وذكر احلديث أخرجه البخاري 

  يف الصحيح فقال وقال عمرو فذكره 

الصفار ثنا زكريا بن حيىي املروزي ثنا أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد  - ٢٠٩٣٩
أن رجال استأذن : سفيان بن عيينة عن بن املنكدر أنه مسع عروة بن الزبري يقول حدثتنا عائشة رضي اهللا عنها 

على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ائذنوا له فبئس رجل العشرية أو بئس أخو العشرية فلما دخل أالن له 
رسول اهللا قلت له الذي قلت فلما دخل البيت ألنت له القول قال يا عائشة إن شر القول قالت عائشة يا 

الناس منزلة يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن قتيبة وغريه 
   ٨٠عن سفيان 

  باب من عضه غريه حبد أو نفي نسب ردت شهادته وكذلك من أكثر النميمة أو

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب حدثين حممد بن نعيم حدثين  -  ٢٠٩٤٠لغيبة ا
إمساعيل بن سامل أنبأ هشيم أنبأ خالد عن أيب قالبة عن أيب األشعث الصنعاين عن عبادة بن الصامت رضي اهللا 

على النساء أن ال نشرك باهللا شيئا وال نسرق أخذ علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما أخذ : عنه قال 
وال نزين وال نقتل أوالدنا وال يعضه بعضنا لبعض فمن ويف منكم فأجره على اهللا ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه 

فهو كفارته ومن ستره اهللا عليه فأمره إىل اهللا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له رواه مسلم يف الصحيح عن 
  إمساعيل بن سامل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنبأ حممد بن  - ٢٠٩٤١
اثنتان : عبيد ثنا األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



سلم يف الصحيح عن حممد بن عبد اهللا بن منري عن هي يف الناس كفر نياحة على امليت وطعن يف النسب رواه م
  أبيه وحممد بن عبيد 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا  - ٢٠٩٤٢
ى شهدت األعراب يسألون النيب صل: سعدان بن نصر ثنا سفيان عن زياد بن عالقة مسع أسامة بن شريك يقول 

سلم هل علينا حرج يف كذا فقال عباد اهللا وضع اهللا احلرج إال من اقترض من عرض أخيه شيئا  اهللا عليه و 
  فذلك الذي حرج قالوا يا رسول اهللا ما خري ما أعطي العبد قال خلق حسن 

بن عبيد أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا أبو مسعود أمحد بن الفرات ثنا يعلى  - ٢٠٩٤٣
الطنافسي ثنا األعمش ح وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن 

عفان ثنا بن منري عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
يأيت هؤالء حبديث هؤالء وهؤالء حبديث هؤالء ويف رواية  جتد شر الناس يوم القيامة ذا الوجهني الذي: سلم 

  الطنافسي جتد من شرار الناس ذا الوجهني قال األعمش الذي يأيت هؤالء بوجه وهؤالء بوجه 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة  - ٢٠٩٤٤
بله من شرار خلق اهللا ذو الوجهني يأيت هؤالء بوجه : عن األعمش  ثنا حفص وأبو معاوية بإسناده مثله وق

  وهؤالء بوجه رواه البخاري يف الصحيح عن عمر بن حفص عن أبيه عن األعمش باللفظ األول 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي قاال ثنا أبو  - ٢٠٩٤٥
س حممد بن يعقوب ثنا أبو أمية الطرسوسي ثنا منصور بن سلمة ثنا سليمان بن بالل عن حممد بن عجالن العبا

ال : عن عبيد اهللا بن سليمان عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  ينبغي لذي الوجهني أن يكون أمينا 

دان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام ثنا أبو نعيم الفضل بن دكني ثنا أخربنا علي بن أمحد بن عب - ٢٠٩٤٦
من : شريك عن الركني بن الربيع عن نعيم بن حنظلة عن عمار بن ياسر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  كان ذا وجهني يف الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة 

ظ أخربين عبد اهللا بن سعد ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا حممد بن املثىن أخربنا أبو عبد اهللا احلاف - ٢٠٩٤٧
وحممد بن بشار قاال ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت أبا إسحاق حيدث قال مسعت أبا األحوص حيدث عن 

سلم قال  ي النميمة أال أنبئكم ما العضة ه: عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال إن حممدا صلى اهللا عليه و 
القالة بني الناس وإن حممدا صلى اهللا عليه و سلم قال إن الرجل ليصدق حىت يكتب عند اهللا صديقا وإن الرجل 

  ليكذب حىت يكتب عند اهللا كذابا رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن مثىن وحممد بن بشار 



ن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد ب - ٢٠٩٤٨
أمحد بن عيسى ثنا بن وهب أخربين بن هليعة وعمرو بن احلارث عن يزيد بن أيب حبيب عن سنان يعين بن سعد 

أتدرون ما العضة قالوا اهللا ورسوله أعلم قال نقل : عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
  يفسد بينهم احلديث من بعض الناس إىل بعض ل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين إمالء ثنا حممد بن عبد الوهاب  - ٢٠٩٤٩
كنا جلوسا عند حذيفة رضي : الفراء أنبأ أبو نعيم ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مهام بن احلارث قال 

ىل عثمان فقال حذيفة رضي اهللا عنه مسعت رسول اهللا صلى اهللا اهللا عنه فمر رجل فقالوا هذا يرفع احلديث إ
عليه و سلم يقول ال يدخل اجلنة قتات رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم ورواه مسلم من وجه آخر عن 

  منصور 

ثنا أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  - ٢٠٩٥٠
بن أيب ذئب ح وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصور القاضي ثنا حممد بن عمرو 
كشمرد أنبأ القعنيب ثنا بن أيب ذئب عن عبد الرمحن بن عطاء عن عبد امللك بن جابر بن عتيك عن جابر بن 

إذا حدث الرجل حبديث مث ألتفت فهي أمانة :  عبد اهللا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
  لفظ حديث القعنيب 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن صاحل قال قرأت على عبد  - ٢٠٩٥١
قال اهللا بن نافع قال أخربين بن أيب ذئب عن بن أخي جابر بن عبد اهللا عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال 

اجملالس باألمانة إال ثالثة جمالس سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  بغري حق 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  - ٢٠٩٥٢
عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن محدان أنبأ أبو يعلى ثنا حيىي أبو الربيع أنبأ إمساعيل بن جعفر ح وأخربنا أبو 

بن أيوب ثنا إمساعيل بن جعفر عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
يف أخي ما أتدرون ما الغيبة قالوا اهللا ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك مبا يكره قيل أفرأيت إن كان : سلم قال 

أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن مل يكن فيه ما تقول فقد هبته رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن 
  أيوب وغريه 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا األسفاطي ثنا أمحد بن عبد اهللا بن  - ٢٠٩٥٣
عن سعيد بن عبد اهللا بن جريج عن أيب برزة قال قال رسول اهللا صلى  يونس ثنا أبو بكر بن عياش عن األعمش

سلم  يا معشر من آمن بلسانه ومل يدخل اإلميان يف قلبه ال تغتابوا املسلمني وال تتبعوا عوراهتم فإن : اهللا عليه و 
  من أتبع عورة أخيه املسلم اتبع اهللا عورته وفضحه وهو يف بيته 



محد بن علي املقرئ اخلسروجردي رمحه اهللا ثنا أبو بكر حممد بن إمساعيل الوراق أخربنا أبو حامد أ - ٢٠٩٥٤
ببغداد ثنا أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا علي بن اجلعد ثنا سفيان الثوري عن علي بن األقمر 

ا أحب أين حكيت إنسانا فقال يل النيب صلى اهللا : عن أيب حذيفة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  عليه و سلم م
   ٨١حكيت إنسانا وأن يل كذا وكذا 

  باب ما يكره من رواية اإلرجاف وإن مل يقدح يف الشهادة

أخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ٢٠٩٥٥
ين حيىي بن أيب كثري حدثين أبو قالبة اجلرمي العباس بن الوليد بن مزيد أنبأ أيب قال مسعت األوزاعي قال حدث

كيف مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يف زعموا قال : قال قال أبو عبد اهللا اجلرمي أليب مسعود 
   ٨٢مسعته يقول بئس مطية الرجل 

  باب املزاح ال ترد به الشهادة ما مل خيرج يف املزاح إىل عضه النسب أو عضه

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو الفضل عبدوس بن احلسني بن منصور النيسابوري  - ٢٠٩٥٦حبد أو فاحشة 
كان بن ألم سليم يقال له أبو عمري كان النيب : ثنا أبو حامت الرازي ثنا األنصاري حدثين محيد عن أنس قال 

سلم رمبا ميازحه إذا جاء فدخل يوما ميازحه فوجده حزينا فقال م ا يل يف أرى أبا عمري حزينا صلى اهللا عليه و 
ا فعل النغري    فقالوا يا رسول اهللا مات نغريه الذي كان يلعب به فجعل يناديه يا أبا عمري م

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا خلف بن هشام  - ٢٠٩٥٧
استحمل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى  أن رجال: ثنا خالد بن عبد اهللا عن محيد عن أنس 

سلم إنا حاملوك على ولد ناقة فقال يا رسول اهللا ما أصنع بولد ناقة فقال له رسول اهللا صلى اهللا  اهللا عليه و 
  عليه و سلم وهل تلد اإلبل إال النوق 

نا إبراهيم بن مهدي ثنا شريك عن أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ث - ٢٠٩٥٨
سلم يا ذا األذنني : عاصم عن أنس رضي اهللا عنه قال    قال يل النيب صلى اهللا عليه و 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد احلافظ أنبأ أبو احلسني أمحد بن عمري ثنا موسى بن عامر  - ٢٠٩٥٩
ء بن زبر أنه مسع بسر بن عبيد اهللا احلضرمي عن أيب إدريس ثنا الوليد بن مسلم حدثين عبد اهللا بن العال
أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة تبوك وهو يف خباء : اخلوالين عن عوف بن مالك األشجعي قال 

  من آدم فجلست بفناء اخلباء فسلمت فرد وقال ادخل يا عوف فقلت أكلي أم بعضي قال كلك فدخلت 

و علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا صفوان بن صاحل ثنا الوليد ثنا أخربنا أب - ٢٠٩٦٠
  إمنا قال كلي من صغر القبة : عثمان بن أيب العاتكة قال 



أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد  - ٢٠٩٦١
أن رجال من أهل البادية كان امسه زاهر بن حزام أو حرام قال وكان : ت عن أنس الرزاق أنبأ معمر عن ثاب

اعه فاحتضنه من  ا وهو يبيع مت النيب صلى اهللا عليه و سلم حيبه وكان دميما فأتاه النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم
ل ال يألو ما ألزق خلفه وهو ال يبصره فقال أرسلين من هذا فالتفت فعرف النيب صلى اهللا عليه و سلم فجع

سلم حني عرفة وجعل النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول من يشتري العبد  ظهره بصدر النيب صلى اهللا عليه و 
فقال يا رسول اهللا إذا واهللا جتدين كاسدا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم لكن عند اهللا لست بكاسد أو قال 

خالف فقيل حزام وقيل حرام قال قال عبد الغين احلافظ حرام بالراء لكن عند اهللا أنت غال مل يثبته شيخنا وفيه 
  أصح 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  - ٢٠٩٦٢
املقربي عن أيب العباس بن حممد الدوري ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن املبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد 

  يا رسول اهللا إنك تداعبنا فقال أين ال أقول إال حقا : هريرة رضي اهللا عنه قال قيل 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا عبيد بن شريك ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث  - ٢٠٩٦٣
ال : اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال عن بن عجالن عن سعيد املقربي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول 

أقول إال حقا قال بعض أصحابه إنك تالعب يا رسول اهللا قال ال أقول إال حقا قال بعض أصحابه إنك تالعب 
دعابة    يا رسول اهللا قال ال أقول إال حقا وروى عكرمة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال إنه كانت فيه 

الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد قال  أخربناه أبو عبد - ٢٠٩٦٤
  حدثين بن علية عن خالد احلذاء عن عكرمة يرفعه قال أبو عبيد قوله الدعابة يعين املزاح 

ث أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سليمان بن األشع - ٢٠٩٦٥
السجستاين وهو أبو داود ح وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن عثمان 

الدمشقي ثنا أبو كعب أيوب بن حممد السعدي حدثين سليمان بن حبيب احملاريب عن أيب أمامة قال قال رسول 
رك املراء وإن كان حمقا وببيت يف وسط اجلنة ملن أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ت: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت يف أعلى اجلنة ملن حسن خلقه 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن سليمان األنباري ثنا بن منري  - ٢٠٩٦٦
صلى اهللا عليه و :  ليلى قال حدثنا أصحاب حممد عن األعمش عن عبد اهللا بن يسار عن عبد الرمحن بن أيب

سلم أهنم كانوا يسريون مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إىل أحبل معه فأخذها 
   ٨٣ففزع فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حيل ملسلم يروع مسلما 

  باب ما جاء يف أكذب الناس الصباغون والصواغون



أخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا مهام  - ٢٠٩٦٧
عن فرقد السبخي عن يزيد بن عبد اهللا بن الشخري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

مهام عن فرقد وأخطأ فيه بعضهم على مهام  أكذب الناس الصباغون والصواغون هذا هو احملفوظ حديث: قال 
فقال عنه عن قتادة عن يزيد وقال بعضهم عنه عن قتادة عن أنس وكالمها باطل وروي من وجه آخر عن أيب 

  هريرة وقيل عن أيب سعيد مرفوعا 

خرمي ثنا وقد أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا بن أيوب امل - ٢٠٩٦٨
سألت أبا عبيد القاسم بن سالم عن تفسري هذا فقال أما الصباغ فهو الذي يزيد : حيىي بن موسى البلخي قال 

يف احلديث ألفاظا يزينه هبا وأما الصائغ فهو الذي يصوغ احلديث ليس له أصل قال الشيخ رمحه اهللا كذا قال 
و صريح فيما روي فيه عن أيب سعيد وإمنا نسبه إىل فيما روي عنه وحيتمل أن يكون املراد العامل بيديه وه

الكذب واهللا أعلم لكثرة مواعيده الكاذبة مع علمه بأنه ال يفي هبا ويف صحة احلديث نظر ذكر الشافعي رمحه 
اهللا شهادة من يأخذ اجلعل على اخلري وقد مضت الداللة على جوازه يف كتاب اإلجارة وكتاب قسم الفيء 

وذكر شهادة السؤال وقد مضت الداللة على من جيوز له السؤال ومن ال جيوز يف كتاب قسم والغنيمة وغريمها 
الصدقات وذكر شهادة من يأيت الدعوة بغري دعاء وقد مضى اخلرب فيه يف كتاب الوليمة فال معىن لإلعادة وكل 

ه فإذا نزع وتاب قبلت من كان على شيء ترد به شهادته قال الشافعي رمحه اهللا إمنا ترد شهادته ما كان علي
   ٨٤شهادته قال الشيخ وقد مضت األخبار فيه يف باب شهادة القاذف 

  باب شهادة ولد الزنا قد مضى يف حديث أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه

 ٢٠٩٦٩و سلم قال املؤمنون شهداء اهللا يف األرض وروينا عن عطاء والشعيب أهنما قاال جتوز شهادة ولد الزنا 
يف : ربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا السراج ثنا زياد بن أيوب عن هشيم عن يونس عن احلسن أخ -

  ولد الزنا قال ال يفضله ولد الرشدة إال بالتقوى 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ عثمان بن حممد بن بشر ثنا  - ٢٠٩٧٠
ا بن أيب أويس ثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إىل قوهلم من إمساعيل بن إسحاق ثن

كانوا يقولون يف ولد الزنا إن أصله ألصل سوء وإذا حسنت حالته ومروءته جازت شهادته : أهل املدينة 
   ٨٥وكانوا يرون عتقه حسنا 

  باب ما جاء يف شهادة البدوي على القروي

نا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا عبيد بن شريك ثنا بن أيب مرمي ثنا نافع بن أخرب - ٢٠٩٧١
يزيد ح وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو حممد دعلج بن أمحد السجزي ثنا أبو عبد اهللا البوشنجي ثنا 

بن عطاء عن عطاء بن يسار عن  روح بن صالح ثنا حيىي بن أيوب ونافع بن يزيد بن اهلاد عن حممد بن عمرو
ال جتوز شهادة بدوي على صاحب : أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 



قرية وهذا حيتمل أن يكون ورد يف الشهادة على االعتبار وفيما يعترب أن يكون الشاهد فيه من أهل اخلربة 
يما بلغين عنه يشبه أن يكون إمنا كره شهادة أهل البدو ملا الباطنة قال الشيخ أبو سليمان اخلطايب  رمحه اهللا ف

فيهم من اجلفاء يف الدين واجلهالة بأحكام الشريعة ألهنم يف الغالب ال يضبطون الشهادة على وجهها وال 
   ٨٦يقيموهنا على حقها لقصور علمهم عما حييلها ويغريها عن جهتها واهللا أعلم 

  م يشهد قبل أن يبلغ والعبد قبل أن يعتق والكافر قبلباب ما جاء يف الغال

أن يسلم مث بلغ الصيب وعتق العبد وأسلم الكافر وكانوا عدوال فشهدوا هبا قال الشافعي رمحه اهللا قبلت 
  شهاداهتم 

شيبة أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر هو بن أيب  - ٢٠٩٧٢
أنه كان يقول يف العبد والذمي إذا شهدا ردت شهادهتما مث : قال ثنا معاذ بن هشام عن األشعث عن احلسن 

  أعتق هذا وأسلم هذا أهنما جتوز شهادهتما 

سلمة عن عبد الكرمي عن عمرو بن شعيب وعطاء  - ٢٠٩٧٣ قال وحدثنا أبو بكر ثنا بن مهدي عن محاد بن 
   ٨٧وذكر احلديث : شهادهتم جائزة قال إن عمر رضي اهللا عنه قال 

  باب الشهادة على الشهادة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حممد بن نعيم ثنا قتيبة بن سعيد ثنا جرير  - ٢٠٩٧٤
بن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا  عن األعمش عن عبد اهللا بن عبد اهللا عن سعيد بن جبري عن 

سلم     ٨٨تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم : صلى اهللا عليه و 

  باب ما جاء يف الشهادة على الشهادة يف حدود اهللا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه أنبأ احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا وكيع عن  - ٢٠٩٧٥
  ال جتوز شهادة على شهادة يف حد وال يكفل يف حد :  إسرائيل عن جابر عن مسروق وشريح أهنما قاال

قال وحدثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا محيد بن عبد الرمحن عن حسن عن ليث عن عطاء  - ٢٠٩٧٦
ال جتوز شهادة على شهادة يف حد وروينا عن الشعيب وإبراهيم وقد مضت األخبار فيه يف درء : وطاوس قاال 

   ٨٩تاب احلدود احلدود بالشبهات يف ك

  باب ما جاء يف شهادة املختىبء

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا احلميدي ثنا  - ٢٠٩٧٧
  ال أجيز شهادة خمتىبء : سفيان عن األسود بن قيس عن كلثوم بن األقمر عن شريح قال 



أنه كان ال جييز شهادة املختىبء قال مث : رقبة عن بيان عن الشعيب  قال وحدثنا سفيان قال حدثنيه - ٢٠٩٧٨
  مسعته من بيان 

أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم  - ٢٠٩٧٩
ويقول كذلك يفعل باخلائن  أن عمرو بن حريث كان جييز شهادته: أنبأ الشيباين عن حممد بن عبيد اهللا الثقفي 

والفاجر قال الشيخ رمحه اهللا وهبذا نقول قال الشافعي رمحه اهللا فيما حكي عنه ألن عمر رضي اهللا عنه أجاز 
   ٩٠شهادة الذين رصدوا رجال يزين ولكن مل يتموا أربعة قال وهذا أشبه القولني 

  باب ما جاء يف عدد شهود الفرع

احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر ح قال وأنبأ أبو أخربنا أبو عبد اهللا  - ٢٠٩٨٠
ال : الوليد ثنا حممد بن أمحد بن زهري ثنا عبد اهللا بن هاشم قاال ثنا وكيع عن إمساعيل األزرق عن الشعيب قال 

شافعي رمحه اهللا ههنا باب جتوز شهادة الشاهد على الشاهد حىت يكونا اثنني قال الشيخ رمحه اهللا قد أعاد ال
   ٩١الشهادة على احلدود وقد ذكرنا األخبار واآلثار فيه يف كتاب احلدود وكتاب السرقة 

  باب الرجوع عن الشهادة

أخربنا أبو سعيد الصرييف ثنا أبو العباس األصم ثنا الربيع قال قال الشافعي عن سفيان ح وأخربنا  - ٢٠٩٨١
الوليد الفقيه ثنا حممد بن إسحاق ثنا علي بن حجر ثنا هشيم مجيعا عن مطرف عن أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو 

أن رجلني شهدا عند علي رضي اهللا عنه على رجل بالسرقة فقطع على يده مث جاءا بآخر فقاال هذا : الشعيب 
كما تعمدمتا هو السارق ال األول فأغرم علي رضي اهللا عنه الشاهدين دية يد املقطوع األول وقال لو أعلم أن

  لقطعت أيديكما ومل يقطع الثاين لفظ حديث هشيم ويف رواية سفيان عن مطرف فقاال وأخطأنا على األول 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا جعفر بن حممد عن حيىي بن حيىي عن هشيم عن منصور  - ٢٠٩٨٢
ل مث يرجع أحد الشاهدين قتل قال الشيخ وهذا فيه إذا شهد شاهدان على قتل مث قتل القات: عن احلسن قال 

  إذا قال عمدت أن أشهد عليه ليقتل واألول يف اخلطأ 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا حبان عن بن املبارك عن سفيان  - ٢٠٩٨٣
كم فيها فرجع الرجل بعد فلم أنه شهد عنده رجل بشهادة وأمضى شريح احل: عن أيب حصني عن شريح 

  يصدق قوله يعين فلم ينقض األول ومل يصدق قوله يف الرجوع مث التغرمي فيما يكون إتالفا على ما مضى 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس الدوري ثنا حممد بن مصعب  - ٢٠٩٨٤
جل شهد عند اإلمام فأثبت اإلمام شهادته مث دعي هلا فبدهلا أجتوز سألت الزهري عن ر: ثنا األوزاعي قال 

شهادته األوىل أو اآلخرة قال ال شهادة له يف األوىل وال يف اآلخرة قال الشيخ وهذا يف الرجوع قبل إمضاء 
   ٩٢احلكم باألوىل 



  باب علم احلاكم حبال من قضى بشهادته

بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن الصباح ثنا إبراهيم بن سعد  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد - ٢٠٩٨٥
ح قال وحدثنا حممد بن عيسى ثنا عبد اهللا بن جعفر املخرمي وإبراهيم بن سعد عن سعد بن إبراهيم عن القاسم 

من أحدث يف أمرنا ما ليس : بن حممد عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ه فهو رد قال بن عيسى قال النيب صلى اهللا عليه و سلم من صنع أمرا على غري أمرنا فهو رد رواه مسلم يف من

   ٨٣الصحيح عن حممد بن الصباح وأخرجه البخاري ومسلم من حديث إبراهيم وعبد اهللا بن جعفر 

  كتاب الدعوى والبينات

 )١   

  باب البينة على املدعى واليمني على املدعى عليه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن  - ٢٠٩٨٦
أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ بن جريج عن عبد اهللا بن أيب مليكة عن بن عباس رضي اهللا عنهما عن 

دعى ناس دماء قوم وأمواهلم ولكن اليمني على لو يعطي الناس بدعواهم ال: النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  املدعى عليه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا عبد اهللا بن حممد بن يوسف ثنا أبو  - ٢٠٩٨٧
  بإسناده حنوه رواه مسلم يف الصحيح عن أيب الطاهر عن بن وهب : طاهر ثنا بن وهب أخربين بن جريج فذكره 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين عمران بن موسى ثنا  - ٢٠٩٨٨
أن امرأتني كانتا خترزان يف بيت : نصر بن علي اجلهضمي ثنا عبد اهللا بن داود أنبأ بن جريج عن بن أيب مليكة 

بن عباس رضي اهللا عنهما إن رسول اهللا فخرجت إحدامها وقد أنفذ بأشفى يف كفها فرفعت إىل بن عباس فقال 
سلم قال لو يعطي الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأمواهلم ذكروها باهللا واقرؤوا عليها إن  صلى اهللا عليه و 
بن عباس قال النيب صلى اهللا عليه و سلم  الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال فذكروها فاعترفت وقال 

  ليه رواه البخاري يف الصحيح عن نصر بن علي على هذا رواية اجلماعة عن بن جريج اليمني على املدعى ع

وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان ثنا صفوان بن صاحل  - ٢٠٩٨٩
وجأهتا بأشفى  رفع إيل امرأة تزعم أن صاحبتها: ثنا الوليد هو بن مسلم ثنا بن جريج عن بن أيب مليكة قال 

حىت ظهر من كفها فسألت بن عباس فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لو يعطي الناس بدعواهم 
  الدعى رجال دماء رجال وأمواهلم ولكن البينة على الطالب واليمني على املطلوب 



جعفر بن حممد الفريايب ثنا  أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا - ٢٠٩٩٠
احلسن بن سهل ثنا عبد اهللا بن إدريس ثنا بن جريج وعثمان بن األسود عن بن أيب مليكة قال كنت قاضيا البن 
الزبري على الطائف فذكر قصة املرأتني قال فكتبت إىل بن عباس فكتب بن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا 

سلم قال  طى الناس بدعواهم الدعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على لو يع: صلى اهللا عليه و 
  املدعي واليمني على من أنكر وذكر احلديث 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو احلسن بن عبدوس أنبأ عثمان بن سعيد الدارمي ثنا القعنيب ثنا  - ٢٠٩٩١
واللفظ له ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أيب شيبة نافع بن عمر ح قال وحدثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب 

أن رسول اهللا صلى اهللا : ثنا حممد بن بشر عن نافع بن عمر عن بن أيب مليكة عن بن عباس رضي اهللا عنهما 
عليه و سلم قضى باليمني على املدعى عليه رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم وخالد عن نافع بن عمر 

م عن أيب بكر بن أيب شيبة وقد مضى يف كتاب الشهادات بطوله على هذا رواية اجلمهور عن نافع ورواه مسل
  بن عمر اجلمحي 

وقد أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أمحد اللخمي أنبأ حممد بن إبراهيم  - ٢٠٩٩٢
بن أيب مليكة عن بن عباس رضي اهللا بن كثري الصوري يف كتابه إلينا ثنا الفريايب ثنا سفيان عن  بن عمر عن  نافع 

سلم قال  البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه قال أبو القاسم مل يروه : عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و 
  عن سفيان إال الفريايب 

وس ثنا عثمان بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبد - ٢٠٩٩٣
سعيد الدارمي ثنا موسى بن إمساعيل ثنا أبو عوانة عن األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال قال 

من حلف على ميني صرب يقتطع هبا مال امرئ مسلم لقي اهللا وهو عليه : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
لذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال إىل آخر اآلية فدخل غضبان فأنزل اهللا تبارك وتعاىل تصديق ذلك إن ا

ا حدثكم أبو عبد الرمحن قالوا كذا وكذا قال يف أنزلت هذه اآلية كانت يل بئر يف  األشعث بن قيس فقال م
 أرض بن عم يل فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال بينتك أو ميينه قلت إذا حيلف عليها يا رسول اهللا
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حلف على ميني صرب هو فيها فاجر يقتطع هبا مال امرئ مسلم لقي 
  اهللا وهو عليه غضبان رواه البخاري يف الصحيح عن موسى بن إمساعيل وأخرجاه من أوجه أخر عن األعمش 

ر القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن منصو - ٢٠٩٩٤
إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير ح وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا عمران بن موسى ثنا 

من حلف على ميني يستحق هبا ماال وهو فيها فاجر : عثمان ثنا جرير عن منصور عن أيب وائل عن عبد اهللا قال 
إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال أولئك ال { يق ذلك يف كتاب اهللا لقي اهللا وهو عليه غضبان وتصد

اآلية قال مث إن األشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما حيدثكم أبو عبد الرمحن فحدثناه مبا } خالق هلم يف اآلخرة 
صلى اهللا عليه و سلم  قال فقال صدق لفي نزلت كانت بيين وبني رجل خصومة يف بئر فاختصمنا إىل رسول اهللا



حلف على ميني  فقال شاهداك أو ميينه فقلت إذا حيلف وال يبايل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من 
يستحق هبا ماال هو فيها فاجر لقي اهللا وهو عليه غضبان فأنزل اهللا عز و جل تصديق ذلك مث اقترأ هذه اآلية إن 

قليال اآلية لفظ حديث إسحاق رواه البخاري يف الصحيح عن عثمان بن  الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا
  أيب شيبة ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ  - ٢٠٩٩٥
سلم قال روح عن احلجاج بن أيب عثمان عن محيد بن هالل عن ز : يد بن ثابت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

إذا مل يكن للطالب بينة فعلى املطلوب اليمني روينا حديث البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه من أوجه 
يما ذكرناه كفاية    أخر كلها ضعيفة وف

الربيع املكي ثنا سفيان بن عيينة عن  حدثنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أمحد بن حممد بن حيىي ثنا حيىي بن - ٢٠٩٩٦
هذا كتاب عمر إىل أيب موسى األشعري رضي : إدريس األودي قال أخرج إلينا سعيد بن أيب بردة كتابا وقال 

  اهللا عنهما فذكره وفيه البينة على من ادعى واليمني على من أنكر 

ن أيب عمرو قالوا ثنا أبو العباس حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي وأبو سعيد ب - ٢٠٩٩٧
وآتيناه احلكمة وفصل { يف قوله : يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة 

قال البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه وروينا فيما مضى عن شريح أنه قال يف هذه اآلية } اخلطاب 
  د األميان والشهو

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف أحاديث مالك ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان  - ٢٠٩٩٨
أنه كان حيضر عمر بن عبد العزيز إذ كان عامال على : أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن مجيل بن عبد الرمحن املؤذن 
ى الرجل حقا نظر فإن كانت بينهما خمالطة ومالبسة املدينة وهو يقضي بني الناس فإذا جاءه الرجل يدعي عل

حلف الذي ادعى عليه وإن مل يكن شيء من ذلك مل حيلفه قال الشيخ رمحه اهللا وهذا شيء ذهب إيل على وجه 
االستحسان وكذلك ما روينا عن القاسم بن حممد أنه قال إذا ادعى الرجل الفاجر الصاحل الشيء الذي يرى 

مل يكن بينهما معاملة مل يستحلف له واألحاديث اليت ذكرناها ختالفه قال الشافعي رمحه اهللا  الناس أنه كاذب وأنه
   ٢يف كتاب الدعوى اليمني على املدعى عليه سواء كانت بينهما خمالطة أو مل تكن 

  باب الرجلني يتنازعان املال وما يتنازعان يف يد أحدمها

  ميينه إذا مل تقم لواحد منهما بينة قال الشافعي رمحه اهللا فهو للذي يف يده مع 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضيب ثنا  - ٢٠٩٩٩
مسدد ثنا أبو األحوص ثنا مساك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت 

يا رسول اهللا إن هذا قد غلبين على :  عليه و سلم فقال احلضرمي ورجل من كندة إىل رسول اهللا صلى اهللا



أرض كانت يل فقال الكندي هي أرضي يف يدي ازرعها ليس له فيها حق فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ع للحضرمي ألك بينة قال ال قال فلك ميينه قال يا رسول اهللا إنه رجل فاجر ليس يبايل ما حلف عليه ليس يتور
من شيء فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم ليس لك منه إال ذلك فانطلق ليحلف قال فلما أدبر الرجل قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما إنه إن حلف على مال ليأكله ظلما لقي اهللا وهو عنه معرض رواه مسلم 

  يف الصحيح عن قتيبة ومجاعة عن أيب األحوص 

زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر أمحد بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أخربنا أبو  - ٢١٠٠٠
حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين سليمان بن بالل أن حيىي بن سعيد حدثه أن أبا الزبري أخربه عن عدي بن عدي 

مها هي يل وقال اآلخر قال أتى رجالن خيتصمان إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف أرض فقال أحد: عن أبيه 
هي يل حزهتا وقبضتها فقال فيها اليمني للذي بيده األرض فلما تفوه ليحلف قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم أما إنه من حلف على مال امرئ مسلم لقي اهللا وهو عليه غضبان قال فمن تركها قال كان له اجلنة 

العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو  أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو - ٢١٠٠١
أسامة عن جرير هو بن حازم قال مسعت عدي بن عدي الكندي حيدث يف حلقة مبىن قال حدثين رجاء بن حيوة 

أن امرئ القيس بن عابس الكندي خاصم إىل رسول اهللا : والعرس بن عمرية عن عدي بن عمرية الكندي 
سلم رجال من حضرموت يف أرض فسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلضرمي البينة فلم  صلى اهللا عليه و 

تكن له بينة فقضى على امرئ القيس باليمني فقال احلضرمي أمكنته يا رسول اهللا من اليمني ذهبت واهللا أرضي 
اهللا عز و جل يوم  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حلف على ميني كاذبة ليقتطع هبا مال أخيه لقي

يلقاه وهو عليه غضبان قال وقال رجل وتال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الذين يشترون بعهد اهللا 
وأمياهنم مثنا قليال إىل آخر اآلية قال فقال امرؤ القيس يا رسول اهللا فماذا ملن تركها قال له اجلنة قال فإين 

   ٣أشهدك أين قد تركتها 

  يتنازعان املال وما يتنازعان فيه يف أيديهما معاباب املتداعيني 

قال الشافعي رمحه اهللا فهو يف الظاهر بينهما نصفان فإن مل جيد واحد منهما بينة احلفنا كل واحد منهما على 
  دعوى صاحبه 

طوسي أخربنا أبو نصر حممد بن أمحد بن إمساعيل البزاز بالطابران ثنا عبد اهللا بن أمحد بن منصور ال - ٢١٠٠٢
ثنا حممد بن إمساعيل الصائغ ثنا روح بن عبادة ثنا سعيد ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد 
الصفار ثنا حممد بن يونس ثنا سعيد بن عامر ثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن سعيد بن أيب بردة عن أبيه 

هللا عليه و سلم يف شيء وقال روح يف بعري ليس اختصم رجالن إىل رسول اهللا صلى ا: عن أيب موسى قال 
لواحد منهما بينة فقضى به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينهما نصفني وكذلك رواه يزيد بن زريع وعبد 
بن بكر عن بن أيب عروبة وكذلك روي عن سعيد بن بشري عن قتادة ورواه شعبة  الرحيم بن سليمان وحممد 

  عن قتادة فأرسله 



بن  - ٢١٠٠٣ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا حممد 
أن رجلني اختصما إىل نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم : جعفر ثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن أيب بردة عن أبيه 

  يف دابة ليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفني 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود السجستاين ثنا حممد بن املنهال ثنا يزيد  - ٢١٠٠٤
أن رجلني : بن زريع ثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن خالس عن أيب رافع عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم استهما  اختصما يف متاع إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ليس لواحد منهما بينة
ا كانا أحبا ذلك أو كرها    على اليمني م

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا خالد بن  - ٢١٠٠٥
ول اهللا صلى اهللا عليه و بإسناده مثله قال يف دابة وليس هلما بينة فأمرمها رس: احلارث عن سعيد بن أيب عروبة 

سلم أن يستهما على اليمني قال الشيخ فيحتمل أن تكون هذه القضية من تتمة القضية األوىل يف حديث أيب 
سلم جعل ذلك بينهما نصفني حبكم اليد فطلب كل واحد منهما ميني صاحبه يف  بردة فكأنه صلى اهللا عليه و 

  عا يف البداية بأحدمها فأمرمها أن يقترعا على اليمني واهللا أعلم النصف الذي حصل له فجعل عليهما اليمني فتناز

ويف مثل هذا ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل حممد بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا  - ٢١٠٠٦
معمر عن إسحاق بن إبراهيم وعبد الرمحن بن بشر قال إسحاق أخربنا وقال عبد الرمحن حدثنا عبد الرزاق أنبأ 

إن النيب صلى اهللا عليه و سلم عرض على قوم اليمني : مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال وقال 
فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم يف اليمني أيهم حيلف رواه البخاري يف الصحيح عن إسحاق بن نصر عن عبد 

  الرزاق هبذا اللفظ 

بأ أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن وقد أخربنا أبو طاهر الفقيه أن - ٢١٠٠٧
إذا أكره االثنان على : مهام بن منبه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

اية أمحد إذا اليمني فاستحباها فأسهم بينهما وهبذا اللفظ رواه أمحد بن حنبل ومجاعة عن عبد الرزاق إال أن يف رو
أكره االثنان على اليمني واستحباها فيستهما عليها يعين واهللا أعلم كرهاها أو استحباها ففي احلالني مجيعا يقرع 
بينهما ورواه أبو بكر بن حيىي بن النضر عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا 

   ٤ستهما عليها كره االثنان اليمني أو استحباها ا

  باب املتداعيني يتداعيان شيئا يف يد أحدمها فيقيم الذي ليس يف يده بينة

بدعواه قال الشافعي رمحه اهللا قيل للذي هو يف يده البينة العادلة اليت ال جتر إىل نفسها أقوى من كينونة الشيء 
  يف يدك 



يم ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراه - ٢١٠٠٨
وكيع ثنا األعمش عن أيب وائل عن األشعث بن قيس قال كان بيين وبني رجل يف أرض خصومة فاختصمنا إىل 

  هل لك بينة قلت ال قال فيمينه أخرجاه يف الصحيح كما مضى : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

قمة بن وائل بن حجر احلضرمي عن أبيه يف قصة احلضرمي والكندي فقال وروينا يف حديث عل - ٢١٠٠٩
يا رسول اهللا إن هذا غلبين على أرض كانت أليب فقال الكندي هي أرضي يف يدي ازرعها ليس له : احلضرمي 

باري فيها حق فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم للحضرمي ألك بينة قال ال قال فلك ميينه أخربناه أبو علي الروذ
ثنا حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا هناد بن السري ثنا أبو األحوص عن مساك عن علقمة بن وائل بن حجر 

احلضرمي عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكره 
  أخرجه مسلم يف الصحيح عن هناد 

حممد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس األصم ثنا جعفر بن حممد  أخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن - ٢١٠١٠
بن هشام األمحري ثنا إبراهيم بن إسحاق الصيين ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن احلجاج بن أرطأة عن عمرو بن 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يوم فتح مكة املدعى عليه أوىل : شعيب عن أبيه عن جده قال 
  يمني إال أن تقوم عليه البينة بال

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا جعفر بن أمحد ثنا علي بن حجر ثنا إمساعيل بن  - ٢١٠١١
املدعى : عياش عن املثىن بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٥له بينة عليه أوىل باليمني ممن مل تقم 

  باب املتداعيني يتنازعان شيئا يف يد أحدمها ويقيم كل واحد منهما على ذلك

بينة قال الشافعي رمحه اهللا قيل قد استويتما يف الدعوى والبينة وللذي هو يف يديه سبب بكينونته يف يده هو 
  أقوى من سببك فهو له بفضل قوة سببه وفيه سنة مبثل ما قلنا 

يث الذي أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ فذكر احلد - ٢١٠١٢
الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن أيب حيىي عن إسحاق بن أيب فروة عن عمر بن احلكم عن جابر بن عبد 

ا رسول اهللا صلى اهللا عليه و أن رجلني تداعيا بدابة فأقام كل واحد منهما البينة أهنا دابته نتجها فقضى هب: اهللا 
  سلم للذي هي يف يديه 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا احلسني بن إمساعيل  - ٢١٠١٣
وحممد بن جعفر املطريي وأبو بكر أمحد بن عيسى اخلواص قالوا ثنا حممد بن عبد اهللا بن منصور أبو إمساعيل 

أن : زيد بن نعيم ببغداد ثنا حممد بن احلسن ثنا أبو حنيفة عن هيثم الصرييف عن الشعيب عن جابر الفقيه ثنا 



رجلني اختصما إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ناقة فقال كل واحد منهما نتجت هذه الناقة عندي وأقام بينة 
  فقضى هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للذي هي يف يديه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه أنبأ احلسن بن سفيان ثنا حممد بن عبيد ثنا محاد  - ٢١٠١٤
أن رجلني اختصما إىل شريح يف دابة فأقام كل واحد منهما البينة أهنا له وأنه : بن زيد عن أيوب عن حممد 

  أنتجها فقال شريح هي للذي يف يديه الناتج أحق من العارف 

وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ أبو الوليد ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا عمرو بن زرارة أنبأ هشيم عن يونس  - ٢١٠١٥
ا دابة فأقام أحدمها البينة وهي يف يده أنه : وبن عون وهشام عن حممد بن سريين عن شريح  أن رجلني ادعي

   ٦العارف نتجها وأقام اآلخر بينة أهنا دابته عرفها فقال شريح الناتج أحق من 

  باب من قال ال يرجح يف الشهود بكثرة العدد أخربنا

أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا جعفر بن أمحد ثنا علي بن حجر ثنا هشيم عن داود  - ٢١٠١٦
 كتب عبد الرمحن بن أذينة إىل شريح يف ناس من األزد ادعوا قبل ناس من بين أسد قال وإذا: عن الشعيب قال 

غدا هؤالء ببينة راح أولئك بأكثر منهم قال فكتب إليه لست من التهاتر والتكاثر يف شيء الدابة ملن هي يف 
   ٧أيديهم إذا أقاموا البينة وروينا عن حنش عن علي رضي اهللا عنه إنه ال يرجح بكثرة العدد 

  باب املتداعيني يتنازعان شيئا يف أيدمها معا ويقيم كل واحد منهما بينة

  عواه قال الشافعي رمحه اهللا جعلته بينهما نصفني بد

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام يعين حممد بن غالب  - ٢١٠١٧
أن رجلني ادعيا بعريا فبعث كل : حدثين هدبة ثنا مهام ثنا قتادة عن سعيد بن أيب بردة عن أبيه عن أيب موسى 

ا شاهدين فقسمه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينهما وكذلك رواه حجاج بن منهال عن مهام واحد منهم
  وهو من حديث مهام بن حيىي عن قتادة هبذا اللفظ حمفوظ 

وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر حممد بن احلسن حممد آباذي ثنا أبو قالبة ثنا سعيد بن عامر  - ٢١٠١٨
أن رجلني اختصما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن سعيد بن أيب بردة عن أبيه عن جده  ثنا شعبة عن قتادة

سلم فأقام كل واحد منهما شاهدين فقضى به النيب صلى اهللا عليه و سلم بينهما نصفني كذا قال عن شعبة وقد 
الفان مهاما وهذه الرواية رويناه فيما مضى عن بن أيب عروبة عن قتادة موصوال وعن شعبة عن قتادة مرسال خي

إهنما قاال ليس لواحد منهما بينة ويف رواية مهام وهذه الرواية عن شعبة فبعث كل واحد  عن شعبة يف لفظه ف
منهما شاهدين وحيتمل على البعد أن تكونا قضيتني وحيتمل أن تكون قصة واحدة والبينتان حني تعارضتا سقطتا 

يء بينهما نصفني حبكم اليد واهللا أعلم واحلديث معلول عند أهل فقيل ليس لواحد منهما بينة وقسم الش
  احلديث مع االختالف يف إسناده على قتادة 



بن صاعد ثنا عمرو بن أيوب  - ٢١٠١٩ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا حيىي بن حممد 
ضحاك بن محزة عن قتادة أن أبا جملز أخربه عن أيب الطائي بن بنت أيب املغرية قال حدثين جدي أبو املغرية عن ال

أن رجلني اختصما إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف بعري أدعياه كالمها يزعم أنه له وجاء : بردة عن أيب موسى 
  مع كل واحد منهما شاهدان أن البعري له فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه بينهما نصفني 

أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد اهللا بن حممد بن شريويه ثنا إسحاق أنبأ عبد أخربنا  - ٢١٠٢٠
الصمد بن عبد الوارث ثنا محاد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة رضي 

ا دابة فأقام كل واحد منهما شاهدين فجعله رسول اهللا ص: اهللا عنه  لى اهللا عليه و سلم بينهما أن رجلني ادعي
نصفني كذا وجدته يف كتايب يف موضعني وقد رأيته يف مسند إسحاق هكذا إال أنه ضرب على اسم بشري بن 

  هنيك بعد كتبته خبط قدمي 

وقد أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا هشام بن علي ثنا أبو عمر الضرير حفص  - ٢١٠٢١
سلمة عن قتادة أخربهم عن النضر بن أنس عن أيب بردة عن أيب موسى بن عمر ثنا محاد  أن رجلني : بن 

اختصما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بعري فأقام كل واحد منهما البينة أنه له فجعله رسول اهللا صلى 
سلم بينهما نصفني وكذلك رواه فيما بلغين إسحاق بن إبراهيم عن النضر ب ن مشيل عن محاد متصال اهللا عليه و 

فعاد احلديث إىل حديث أيب بردة إال أنه عن قتادة عن النضر بن أنس غريب ورواه أبو الوليد عن محاد فأرسله 
بن  فقال عن قتادة عن النضر بن أنس عن أيب بردة أن رجلني ادعيا دابة وجداها يف يد رجل وهو فيما ذكره 

  خزمية عن أيب موسى عن أيب الوليد 

أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو  - ٢١٠٢٢
أن رجلني اختصما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عوانة عن مساك بن حرب عن متيم بن طرفة قال أنبئت 

  ن الثوري عن مساك سلم يف بعري ونزع كل واحد منهما شاهدين فجعله بينهما وكذلك رواه سفيا

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد اهللا بن حممد قال قال أبو عبد اهللا يعين حممد بن  - ٢١٠٢٣
اختصم رجالن إىل النيب صلى اهللا : نصر أنبأ حيىي بن حيىي أنبأ حممد بن جابر عن مساك عن متيم بن طرفة قال 

ما آخذ برأسه فجاء كل واحد منهما بشاهدين فجعله بينهما نصفني هذا عليه و سلم يف بعري كل واحد منه
مرسل وقد بلغين عن أيب عيسى الترمذي أنه سأل حممد بن إمساعيل البخاري عن حديث سعيد بن أيب بردة عن 
أبيه يف هذا الباب فقال يرجع هذا احلديث إىل حديث مساك بن حرب عن متيم بن طرفة قال البخاري وقد روى 

اد بن سلمة قال قال مساك بن حرب أنا حدثت أبا بردة هبذا احلديث قال الشيخ وإرسال شعبة هذا احلديث مح
   ٨عن قتادة عن سعيد بن أيب بردة عن أبيه يف رواية غندر عنه كالداللة على ذلك واهللا أعلم 

  باب املتداعيني يتداعيان ما مل يكن يف يد واحد منهما ويقيم كل واحد منهما



بدعواه قال الشافعي رمحه اهللا فيها قوالن أحدمها يقرع بينهما فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بينة 
حبق مث يقضي له هبا قال وكان سعيد بن املسيب يقول بالقرعة ويرويه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  والكوفيون يرووهنا عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

املسيب فأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا أما حديث بن  - ٢١٠٢٤
اختصم رجالن : حممد بن حيىي ثنا بن أيب مرمي ثنا الليث عن بكري بن عبد اهللا أنه مسع سعيد بن املسيب يقول 

على عدة واحدة فأسهم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أمر فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول 
سلم وقال اللهم أنت تقضي بينهم فقضى للذي خرج له السهم أخرجه أبو داود يف  بينهما صلى اهللا عليه و 

  املراسيل عن قتيبة عن الليث وهلذا شاهد من وجه آخر 

ظنه حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد اهللا بن حممد حدثين أبو عبد اهللا أ - ٢١٠٢٥
يمان بن يسار  أن رجلني اختصما : نصر ثنا الصغاين عن أيب األسود عن بن هليعة عن أيب األسود عن عروة وسل

إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأتى كل واحد منهما بشهود وكانوا سواء فأسهم بينهم رسول اهللا صلى اهللا 
بن أيب طالب ر   ضي اهللا عنه ففيما عليه و سلم وأما الرواية فيه عن علي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو كامل ح قال أبو الوليد  - ٢١٠٢٦
وحدثنا عبد اهللا بن حممد قال قال أبو عبد اهللا ثنا أبو كامل وحامد بن عمر وهذا حديثه قاال ثنا أبو عوانة عن 

 عنه ببغل يباع يف السوق فقال رجل هذا بغلي مل أبع ومل أهب ونزع أيت علي رضي اهللا: مساك عن حنش قال 
على ما قال مخسة يشهدون وجاء رجل آخر يدعيه ويزعم أنه بغله وجاء بشاهدين فقال علي رضي اهللا عنه إن 
اء فيه قضاء وصلحة أما الصلح فيباع البغل فنقسمه على سبعة أسهم هلذا مخسة وهلذا اثنان فإن أبيتم إال القض

ا باعه وال وهبه فإن تشاححتما أيكما حيلف أقرعت بينكما على  باحلق فإنه حيلف أحد اخلصمني أنه بغلة م
ا    احللف فأيكما قرع حلف فقضى هبذا وأنا شاهد وقد روي فيه عن أيب هريرة رفعه م

وسى بن إمساعيل أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حممد بن غالب ثنا م - ٢١٠٢٧
إذا جاء هذا بشاهد وهذا بشاهد : ثنا أبان ثنا قتادة عن خالس عن أيب رافع عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

أقرع بينهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم كذا قال بشاهد وحيتمل أن يكون املراد به جنس الشهود وقد 
أيب رافع عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا مضى يف رواية بن أيب عروبة عن قتادة عن خالس عن 

عليه و سلم يف رجلني اختصما إليه يف متاع ليس لواحد منهما بينة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم استهما 
  على اليمني قال الشافعي رمحه اهللا والقول اآلخر إنه يقضي بينهما نصفني ألن حجة كل واحد منهما فيها سواء 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا هدبة ثنا مهام عن قتادة عن سعيد  - ٢١٠٢٨
أن رجلني ادعيا بعريا فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسم رسول اهللا : بن أيب بردة عن أبيه عن أيب موسى 

سلم بينهما قد مضى الكالم يف علة هذا احلديث وما وقع من االختالف يف إسناده ووصله  صلى اهللا عليه و 
  ومتنه وليس فيه أن البعري مل يكن يف أيديهما 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا حممد بن عبد اهللا بن يوسف ثنا قتيبة ثنا أبو عوانة عن  - ٢١٠٢٩
سلم يف بعري فأقام كل واحد منهما  أن رجلني اختصما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و: مساك عن متيم بن طرفة 

شاهدين فقضى بينهما نصفني قال أبو الوليد وحدثنا إبراهيم بن علي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ أبو عوانة فذكر مثله 
سواء قال الشيخ رمحه اهللا هذا منقطع وقد مضى يف رواية حممد بن جابر عن مساك ما دل على أن البعري كان يف 

رمحه اهللا يف كتاب القدمي متيم رجل جمهول واجملهول لو مل يعارضه أحد ال تكون روايته  أيديهما قال الشافعي
زعمنا أن احلديثني  حجة وسعيد بن املسيب يروي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ما وصفنا وسعيد سعيد وقد 

ا يشكل عليه أن حديثنا أصح وأن س عيدا من أصح الناس إذا اختلفا فاحلجة يف أصح احلديثني وال أعلم عامل
مرسال وهو بالسنن يف القرعة أشبه قال الشيخ متيم بن طرفة الطائي كويف يروي عن عدي بن حامت وجابر بن 

  مسرة وهو من متأخري التابعني ومىت يدرك درجة سعيد بن املسيب 

مد بن عبيد ثنا محاد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا حم - ٢١٠٣٠
بن أيب ليلى قال  شهدت أبا الدرداء واختصم إليه قوم يف فرس : زيد عن عطاء بن السائب عن عبد الرمحن 

  وأقام كل واحد منهما بينة أهنا دابته أنتجه قال فقضى بينهما 

فيان بن حممد اجلوهري قال وأخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم األصبهاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا س - ٢١٠٣١
: ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال 

اختصم رجالن إىل أيب الدرداء يف فرس فأقام كل واحد منهما البينة أنه أنتج عنده مل يبعه ومل يهبه وجاء اآلخر 
كما كاذب فقسمه بينهما نصفني وروي يف هذه القصة اختصما يف فرس مبثل ذلك فقال أبو الدرداء إن أحد

  وجداه مع رجل 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد األصبهاين أنبأ أبو حممد بن حيان أنبأ عبد اهللا بن بندار أخربين  - ٢١٠٣٢
ة بن مرثد وعطاء بن إبراهيم الضيب ثنا حممد بن املغرية ثنا النعمان بن عبد السالم عن قيس بن الربيع عن علقم

أين جلالس عند أيب الدرداء فذكر معناه وقال يف فرس وجداه مع : السائب عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال 
رجل قال الشافعي رمحه اهللا يف مثل هذه املسألة بعد ذكر الفرس وهذا مما أستخري اهللا فيه وأنا فيه واقف مث قال 

  صطلحا قال الشيخ رمحه اهللا واألصل يف أمثال ذلك ما ال يعطي واحد منهما شيئا ويوقف حىت ي

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين أنبأ أبو أمحد  - ٢١٠٣٣
جاء : حممد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ أسامة بن زيد عن عبد اهللا بن رافع عن أم سلمة قالت 

ألنصار إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيتصمان يف مواريث قد درس عليها وهلك من يعرفها رجالن من ا
فقال إمنا أنا بشر أقضي فيما مل ينزل علي فيه شيء برأيي فمن قضيت له شيئا من حق أخيه فإمنا يقتطع اسطاما 

ا قتسما وتوخيا احلق مث استهما مث من نار قال فبكيا وقال كل واحد منهما حقي له يا رسول اهللا قال اذهبا ف
   ٩ليحلل كل واحد منكما صاحبه 

  باب من عرف له أصل ملك فهو على ملكه حىت يعلم زواله عنه ببينة تقوم عليه



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا حبان بن موسى عن بن  - ٢١٠٣٤
أتقضي باألصول يف الدور قال نعم إذا قامت البينة أهنا :  سليمان قال قيل لعطاء املبارك عن عبد امللك بن أيب

داره مل يبع ومل يهب وروينا عن عطاء أنه قال أدركت الناس يقضون باألصول يف الدور وعن شريح وعامر 
   ١٠الشعيب أهنما كانا يقضيان باألصل يف الدور 

  ني عليه مع شاهديهباب الرجل جييء بشاهدين على رجل حبق فال مي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد وأمحد بن سلمة قاال  - ٢١٠٣٥
من حلف على ميني يستحق هبا ماال : ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير عن منصور عن أيب وائل عن عبد اهللا قال 

ان قال مث أنزل اهللا عز و جل تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد اهللا وهو فيها فاجر لقي اهللا وهو عليه غضب
وأمياهنم مثنا قليال إىل آخر اآلية مث إن األشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما حيدثكم أبو عبد الرمحن فحدثناه مبا 

و سلم  قال فقال صدق لفي نزلت كانت بيين وبني رجل خصومة يف شيء فاختصمنا إىل النيب صلى اهللا عليه
فقال شاهداك أو ميينه فقلت إنه إذا حيلف وال يبايل قال النيب صلى اهللا عليه و سلم من حلف على ميني ليستحق 

هبا ماال وهو فيها فاجر لقي اهللا وهو عليه غضبان فأنزل اهللا عز و جل تصديق ذلك مث قرأ هذه اآلية رواه 
  سلم عن إسحاق بن إبراهيم البخاري يف الصحيح عن عثمان وقتيبة عن جرير ورواه م

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أمحد بن حممد بن سلمة ثنا عثمان بن سعيد أبو سعيد  - ٢١٠٣٦
كنت عند النيب : ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا أبو عوانة عن عبد امللك بن عمري عن علقمة بن وائل عن أبيه قال 

سلم فأتاه خصم ان فقال أحدمها يا رسول اهللا إن هذا انتزى على أرضي يف اجلاهلية وهو امرؤ صلى اهللا عليه و 
القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة فقال أرضي ازرعها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألك بينة 

سلم إنه ليس قال ال قال ميينه قال إذا يذهب هبا إنه ليس يبايل ما حلف عليه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ذهب ليحلف قال أما إنه إن حلف على ماله ظلما لقي اهللا وهو عليه غضبان رواه مسلم  لك منه إال ذلك فلما 

   ١١يف الصحيح عن زهري وإسحاق عن أيب الوليد 

  باب من رأى احللف مع البينة

قال : بن سليمان قال أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع  - ٢١٠٣٧
ا رضي اهللا عنه كان يرى احللف مع  الشافعي قال حفص بن غياث عن بن أيب ليلى عن احلكم عن حنش أن علي
البينة كذا رواه حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى وقد روينا فيما مضى من وجه آخر عن حنش عن علي رضي 

  علم اهللا عنه أنه إمنا رآه عند تعارض البينتني واهللا أ

أخربنا أبو حازم العبدوي احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور  - ٢١٠٣٨
أن رجال ادعى قبل رجل حقا وأقام عليه البينة فاستحلفه شريح : ثنا هشيم ثنا هشام ومنصور عن بن سريين 

  فكأنه يأىب اليمني فقال شريح بئس ما تثين على شهودك 



وأخربنا أبو حازم أنبأ أبو الفضل أنبأ أمحد ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ أبو مالك األشجعي  - ٢١٠٣٩
أهنا دابته أنتجها فسأله : قال شهدت شرحيا واختصم إليه رجالن ادعى أحدمها قبل اآلخر دابة وإنه يزعم 

استحلفه فقال احلف فقال له أثبت عندك شريح البينة فجاءه بثمانية رهط فشهدوا له فقال الذي يف يده الدابة 
  بثمانية من الشهود فقال شريح لو أثبت عندي كذا وكذا شاهدا ما قضيت لك حىت حتلف 

وأخربنا أبو حازم أنبأ أبو الفضل أنبأ أمحد أنبأ سعيد ثنا هشيم أنبأ أشعث بن سوار عن عون بن  - ٢١٠٤٠
بينة فأىب أن حيلف فقال له عبد اهللا بن عتبة ال أقضي لك مبال أنه استحلف رجال مع : عبد اهللا بن عتبة عن أبيه 

  ال حتلف عليه 

أخربنا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف الفقيه أنبأ بشر بن أمحد اإلسفرائيين أنبأ أبو جعفر أمحد بن  - ٢١٠٤١
داود بن أيب هند عن عامر عن احلسني احلذاء ثنا علي بن عبد اهللا املديين ثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة أخربين 

بينة الطالب على أصل حقه براءة أهل امليت إن صاحبهم قد أدى ميني الطالب باهللا الذي ال إله إال : شريح قال 
   ١٢هو لقد مات وهذا احلق عليه وحنن نقول به يف الدعوى إذا قامت على ميت أو غائب أو طفل أو جمنون 

  باب القافة ودعوى الولد

ربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه قال مسعت حممد بن إسحاق بن خزمية يقول قال أخ - ٢١٠٤٢
املزين قال الشافعي رمحه اهللا أنبأ سفيان ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو نصر أمحد بن سهل الفقيه ببخارى 

دخل : روة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت ثنا قيس بن أنيف ثنا قتيبة بن سعيد ثنا سفيان عن الزهري عن ع
علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم وهو مسرور تربق أسارير وجهه قال أمل تري أن جمززا املدجلي 

دخل علي فرأى أسامة بن زيد وزيد بن حارثة عليهما قطيفة وقد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه 
حديث قتيبة رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد ورواه مسلم عن أيب  األقدام بعضها من بعض لفظ

  بكر بن أيب شيبة وغريه عن سفيان 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران وأبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار  - ٢١٠٤٣
د بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج السكري ببغداد قاال أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمح
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل عليها وهو : أخربين بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها 

ا قال جمزز املدجلي ورأى أسامة وزيدا نائمني وقد خرجت  مسرور تربق أسارير وجهه فقال أمل تسمعي م
م بعضها من بعض رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي ورواه مسلم عن عبد بن أقدامهما فقال إن هذه األقدا

  محيد كالمها عن عبد الرزاق وأخرجاه من حديث الليث بن سعد عن الزهري كذلك 

وأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ح وأنبأ أبو  - ٢١٠٤٤
األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين احلسن هو بن سفيان وأبو عبد اهللا الصويف قال عمرو حممد بن عبد اهللا 

: ثنا منصور بن أيب مزاحم قاال ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 



فقال إن هذه  دخل قائف ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان
األقدام بعضها من بعض فسر بذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم وأعجبه وأخرب به عائشة لفظ حديث منصور 

  بن أيب مزاحم رواه البخاري يف الصحيح عن حيىي بن قزعة عن إبراهيم ورواه مسلم عن منصور بن أيب مزاحم 

أ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه األصبهاين أنب - ٢١٠٤٥
فذكر احلديث بنحوه وزاد قال إبراهيم بن سعد : أمحد بن عبد الرمحن بن وهب ثنا عمي ثنا إبراهيم بن سعيد 

  وكان زيد أمحر أشقر أبيض وكان أسامة مثل الليل 

بأ احلسن بن سفيان ثنا حرملة بن حيىي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمر وهو بن محدان أن - ٢١٠٤٦
دخل علي : أنبأ بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسرورا فرحا مما قال جمزز املدجلي ونظر إىل أسامة بن زيد مضطجعا مع أبيه 
  كان جمزز قائفا رواه مسلم يف الصحيح عن حرملة فقال هذه أقدام بعضها من بعض و

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد  - ٢١٠٤٧
بن عبد  بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن حيىي 

أن رجلني تداعيا ولدا فدعا له عمر رضي اهللا عنه القافة فقالوا لقد اشتركا فيه فقال له : اطب الرمحن بن ح
  عمر رضي اهللا عنه وآل أيهما شئت 

مثل : قال وأنبأ الشافعي أنبأ مالك عن حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر رضي اهللا عنه  - ٢١٠٤٨
  معناه 

طرف بن مازن عن معمر عن الزهري عن عروة عن عمر بن اخلطاب قال وأنبأ الشافعي أنبأ م - ٢١٠٤٩
  مثل معناه : رضي اهللا عنه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا عبد اهللا بن إبراهيم األكفاين ثنا حبر بن نصر ثنا  - ٢١٠٥٠
حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب عن  بن وهب وحدثين عبد الرمحن بن أيب الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن

أتى رجالن إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه خيتصمان يف غالم من والد اجلاهلية يقول هذا هو ابين : أبيه قال 
ويقول هذا هو ابين فدعا عمر رضي اهللا عنه قائفا من بين املصطلق فسأله عن الغالم فنظر إليه املصطلقي ونظر 

ا فقام عمر رضي اهللا عنه إليه بالدرة فضربه هبا قال وذكر احلديث مث قال لعمر رضي اهللا ع نه قد اشتركا فيه مجيع
قال فقال عمر رضي اهللا عنه للغالم أتبع أيهما شئت فقام الغالم فاتبع أحدمها قال عبد الرمحن فكأين أنظر إليه 

  متبعا ألحدمها يذهب وقال عمر رضي اهللا عنه قاتل اهللا أخا بين املصطلق 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا أبو  - ٢١٠٥١
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا : أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب عن أبيه 



ي اهللا عنه للرجل أتبع أيهما شئت هذا إسناد عنه قضى يف رجلني ادعيا رجال ال يدري أيهما أبوه فقال عمر رض
  صحيح موصول 

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن جنيد ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا  - ٢١٠٥٢
بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان يليط أوالد : بن بكري ثنا مالك عن حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار  أن عمر 

يمان فأتى رجالن كالمها يدعي ولد امرأة فدعا عمر بن اخلطاب رضي ا جلاهلية مبن أدعاهم يف اإلسالم قال سل
اهللا عنه قائفا فنظر إليهما فقال القائف لقد اشتركا فيه فضربه عمر رضي اهللا عنه بالدرة مث قال للمرأة أخربيين 

ها فال يفارقها حىت يظن أن قد استمر هبا محل مث خربك فقالت كان هذا ألحد الرجلني يأتيها وهي يف إبل أهل
انصرف عنها فأهريقت دما مث خلف هذا تعين اآلخر فال أدري من أيهما هو فكرب القائف فقال عمر بن اخلطاب 

  رضي اهللا عنه للغالم وال أيهما شئت 

بكر بن أيب شيبة ثنا أبو بكر أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو  - ٢١٠٥٣
باع عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه جارية : بن عياش عن أسلم املنقري عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري قال 

كان يقع عليها قبل أن يستربئها فظهر هبا محل عند املشتري فخاصموه إىل عمر رضي اهللا عنه قال فدعا عمر 
إليه فأحلقوه به وقال يف موضع آخر فقال عمر رضي اهللا عنه أكنت تقع عليها رضي اهللا عنه عليه القافة فنظروا 

قال نعم قال فبعتها قبل أن تستربئها قال نعم قال ما كنت خبليق قال فدعا عمر رضي اهللا عنه عليه القافة 
  فذكره 

بن يعقوب ثنا حيىي بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد - ٢١٠٥٤
أن رجلني اشتركا يف طهر امرأة : أيب طالب أنبأ يزيد بن هارون ثنا مهام بن حيىي عن قتادة عن سعيد بن املسيب 

فولدت ولدا فارتفعوا إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فدعا هلم ثالثة من القافة فدعوا بتراب فوطىء فيه 
ر فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر مث قال أسر أم أعلن فقال بل أسر الرجالن والغالم مث قال ألحدهم انظ

فقال لقد أخذ الشبة منهما مجيعا فما أدري أليهما هو فأجلسه مث قال لآلخر انظر فنظر واستقبل واستعرض 
 واستدبر مث قال أسر أم أعلن فقال بل أسر فقال لقد أخذ الشبه منهما مجيعا فما أدري أليهما هو فأجلسه مث
قال للثالث انظر فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر مث قال أسر أم أعلن فقال بل أعلن فقال لقد أخذ الشبه 

منهما مجيعا فما أدري أليهما هو فقال عمر رضي اهللا عنه إنا نقوف اآلثار ثالثا يقوهلا وكان عمر رضي اهللا عنه 
هلما يرثانه ويرثهما فقال سعيد أتدري من عصبت ال قال الباقي منهما قائفا فجعله    ه قلت 

وأخربنا أبو بكر أمحد بن علي األصبهاين أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين أنبأ إمساعيل بن إبراهيم  - ٢١٠٥٥
دعا عمر رضي اهللا : القطان ثنا احلسن بن عيسى أنبأ بن املبارك أنبأ شعبة عن قتادة عن سعيد بن املسيب قال 

ركا يف امرأة ادعى كل واحد منهما الولد فقالوا اشتركا فيه فجعله عمر رضي اهللا عنه عنه القافة يف رجلني اشت
  بينهما فقال سعيد أتدري من يرثه قال آخرمها موتا يرثه 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد قاال ثنا أبو العباس ثنا حيىي أنبأ يزيد عن مبارك بن فضالة عن  - ٢١٠٥٦
يف رجلني وطئا جارية يف طهر واحد فجاءت بغالم فارتفعا إىل عمر رضي اهللا :  عنه احلسن عن عمر رضي اهللا

عنه فدعا له ثالثة من القافة فاجتمعوا على أنه قد أخذ الشبه منهما مجيعا وكان عمر رضي اهللا عنه قائفا يقوف 
ب شبهه ومل أكن أرى هذا فقال قد كانت الكلبة ينزو عليها الكلب األسود واألصفر واألمنر فتؤدي إىل كل كل

يف الناس حىت رأيت هذا فجعله عمر رضي اهللا عنه هلما يرثانه ويرثهما وهو للباقي منهما قال الشيخ رمحه اهللا 
هاتان الروايتان رواية البصريني عن سعيد بن املسيب عن عمر وروايتهم عن احلسن عن عمر رضي اهللا عنه 

ع ما تقدم على احلكم بالشبه والرجوع عند االشتباه إىل قول القافة كلتامها منقطعة وفيهما لو صحتا داللة م
فأما احلاقه الولد هبما عند عدم القافة فالبصريون ينفردون به عن عمر رضي اهللا عنه ورواية احلجازيني عن عمر 

عن أبيه  رضي اهللا عنه على ما مضى ورواية احلجازيني عنه أوىل بالصحة ورواية حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب
عن عمر رضي اهللا عنه موصولة ورواية سليمان بن يسار هلا شاهدة وكالمها يثبت قول عمر رضي اهللا عنه وآل 

  أيهما شئت وعبد الرمحن بن حاطب يقول يف روايته فكأين أنظر إليه متبعا ألحدمها يذهب واهللا أعلم 

بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ثنا أبو العباس حممد  - ٢١٠٥٧
دعا له القافة : أنبأ بن علية عن محيد عن أنس    أنه شك يف بن له ف

بن عبد األعلى ثنا  - ٢١٠٥٨ وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا حممد 
أن أنسا مرض مرضا له فشك يف محل جارية له : بن مالك املعتمر قال مسعت محيدا حيدث عن بعض ولد أنس 

  فقال إن مت فادعوا له القافة قال فصح 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حسن بن محشاذ ثنا حممد بن إمساعيل أبو إمساعيل ثنا بن أيب مرمي  - ٢١٠٥٩
أنه أوصى يف مرضه : مالك حدثين حيىي بن أيوب حدثين محيد أن موسى بن أنس بن مالك حدثه عن أنس بن 

  وشك يف حبل جارية فقال انظروا أن تدعوا لولدها القافة قال فصح من مرضه ذلك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا جعفر بن حممد ثنا حيىي بن حيىي أنبأ محاد بن زيد ح  - ٢١٠٦٠
أن أبا موسى : زيد عمن أخربه عن حممد بن سريين قال وحدثنا احلسن بن سفيان ثنا حممد بن عبيد ثنا محاد بن 

ا دل على أنه أخذ بقول القافة     ١٣رضي اهللا عنه قضى بالقافة ويذكر عن بن عباس م

  باب الدليل على أن لغلبة األشباه تأثريا يف األنساب وأن هلا حكما إذا مل

حلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا ا - ٢١٠٦١يكن ما هو أقوى منها من فراش أو غريه 
: إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أنبأ الليث بن سعد عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل علي مسرورا تربق أسارير وجهه فقال أمل تري أن جمززا نظر آنفا إىل 
  ة بن زيد فقال إن بعض هذه األقدام من بعض زيد بن حارثة وإىل أسام



بإسناده : قال وأخربنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث فذكره  - ٢١٠٦٢
  مثله رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن قتيبة ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 

عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا أبو عمرو املستملي ثنا قتيبة بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو - ٢١٠٦٣
سعيد ثنا بن أيب زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبد اهللا عن عروة بن الزبري عن عائشة رضي 

ذلك يف قصة احتالم املرأة قالت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهل يكون الشبه إال من قبل : اهللا عنها 
إذا عال ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا عال ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعمامه رواه مسلم يف 

  الصحيح من حديث حيىي بن زكريا بن أيب زائدة 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا إمساعيل القاضي ثنا  - ٢١٠٦٤
أن رسول اهللا صلى اهللا : أيب أويس ثنا مالك عن بن شهاب عن سعيد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه إمساعيل بن 

عليه و سلم جاءه رجل أعرايب فقال يا رسول اهللا إن امرأيت ولدت غالما أسود فقال له النيب صلى اهللا عليه و 
ا ألواهنا قال محر قال هل فيها من أورق  قال نعم قال فأىن كان ذلك قال سلم هل لك من إبل قال نعم قال م

أراه عرقا نزعه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعل ابنك هذا نزعة عرق رواه البخاري يف الصحيح عن 
  إمساعيل بن أيب أويس وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهري 

ن الواسطي ثنا حممد بن املثىن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد احلافظ أنبأ حممد بن سليما - ٢١٠٦٥
ثنا عبد األعلى ثنا هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن أنس بن مالك يف قصة اللعان قال فقال رسول اهللا 

سلم  أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا قضىء العينني فهو هلالل بن أمية وإن جاءت به : صلى اهللا عليه و 
سحماء قال فأنبئت أهنا جاءت به أكحل جعدا محش الساقني رواه أكحل جعدا محش الساقني فهو لشريك بن 

  مسلم يف الصحيح عن حممد بن مثىن 

وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن بشار ثنا بن أيب عدي قال  - ٢١٠٦٦
ف امرأته عند النيب صلى اهللا عليه أن هالل بن أمية قذ: أنبأنا هشام بن حسان قال حدثين عكرمة عن بن عباس 

و سلم بشريك بن سحماء فذكر احلديث يف قصة اللعان قال فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أبصروها فإن 
جاءت به أكحل العينني سابغ اإلليتني خدجل الساقني فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك فقال النيب 

سلم لوال ما مضى من كت اب اهللا لكان يل وهلا شأن رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن صلى اهللا عليه و 
  بشار 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث  - ٢١٠٦٧
 غالم اختصم سعد بن أيب وقاص وعبد بن زمعة يف: عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

فقال سعد هذا يا رسول اهللا بن أخي عتبة بن أيب وقاص عهد إيل أنه ابنه انظر إىل شبهه وقال عبد بن زمعة هذا 
أخي يا رسول اهللا ولد على فراش أيب من وليدته فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل شبهه فرأى شبها 



احلجر واحتجيب منه يا سودة بنت زمعة فلم ير سودة قط  بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر
  رواه البخاري ومسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد 

أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سليمان  - ٢١٠٦٨
بنا أبو الوليد وحنن سبعة ولد سريين فمر حج : بن حرب ثنا محاد عن هشام بن حسان عن حممد بن سريين قال 

بنا على املدينة فأدخلنا على زيد بن ثابت فقال له هؤالء بنو سريين قال فقال زيد هذان ألم وهذان ألم وهذان 
   ١٤ألم وهذا ألم قال فما أخطأ وكان حيىي بن سريين أخو حممد ألمه 

ا م   ن ماء رجلنيباب ما يستدل به على أن الولد الواحد ال يكون خملوق

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو  - ٢١٠٦٩
البختري الرزاز ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن زيد بن وهب عن عبد اهللا قال حدثنا رسول 

كم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوما مث يكون أن أحد: اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو الصادق املصدوق 
علقة مثل ذلك مث يكون مضغة مثل ذلك مث يبعث اهللا إليه امللك فينفخ فيه الروح مث يؤمر بأربع اكتب رزقه 

وعمله وأجله وشقي هو أم سعيد والذي ال إله غريه إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكون بينه وبينها 
عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل اجلنة فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما  إال ذراع فيسبق

يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها رواه مسلم يف الصحيح عن 
ش فأخرب النيب صلى اهللا عليه حممد بن عبد اهللا بن منري عن أيب معاوية وأخرجه البخاري من أوجه أخر عن األعم

و سلم أن مجيع خلقه بعد أربعني يكون علقة أربعني يوما مث مجيعه بعد الثمانني يكون مضغة أربعني يوما ومن 
جعل الولد من اثنني أجاز أن يكون بعضه ماء وبعضه علقة وبعضه ماء أو علقة وبعضه مضغة وذلك خبالف 

   ١٥الظاهر 

  ا مل يكن قافةباب من قال يقرع بينهما إذ

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أبو األزهر ثنا عبد الرزاق أنبأ  - ٢١٠٧٠
أيت علي رضي اهللا عنه وهو باليمن يف ثالثة : الثوري عن صاحل عن الشعيب عن عبد خري عن زيد بن أرقم قال 

ان هلذا بالولد فقاال ال مث سأل اثنني فقال أتقران هلذا بالولد قاال وقعوا على امرأة يف طهر واحد فسأل اثنني أتقر
ال مث سأل اثنني فقال أتقران هلذا بالولد قاال ال قال فجعل كلما سأل اثنني أتقران هلذا بالولد قاال ال فأقرع 

اهللا عليه و سلم بينهم فأحلق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية قال فذكر ذلك للنيب صلى 
  فضحك حىت بدت نواجذه هذا احلديث مما يعد يف أفراد عبد الرزاق عن سفيان الثوري 

واملشهور يف هذا الباب ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ أبو  - ٢١٠٧١
كنت جالسا عند : ليل عن زيد بن أرقم قال املثىن ثنا مسدد ثنا حيىي عن األجلح عن الشعيب عن عبد اهللا بن اخل

النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ جاءه رجل من أهل اليمن فقال إن ثالثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا رضي اهللا 



عنه خيتصمون إليه يف ولد وقد وقعوا على امرأة يف طهر واحد فقال لإلثنني منهما طيبا بالولد هلذا فغلبا مث قال 
با بالولد هلذا فغلبا فقال أنتم شركاء متشاكسون أين مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه لإلثنني طي

ثلثا الدية فاقرع بينهم فجعله ملن قرع فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت بدت أضراسه أو قال 
لكويف عن الشعيب وحممد بن نواجذه أخرجه أبو داود يف كتاب السنن عن مسدد وكذلك رواه حممد بن سامل ا

سامل متروك واألجلح بن عبد اهللا قد روى عنه األئمة الثوري وبن املبارك وحيىي بن القطان إال أنه مل حيتج به 
  الشيخان البخاري ومسلم وعبد اهللا بن اخلليل ينفرد به واختلف عليه يف إسناده ورفعه 

عدي احلافظ قال مسعت بن محاد يقول قال البخاري عبد  أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن - ٢١٠٧٢
سلم  يف القرعة مل يتابع عليه قال الشيخ : اهللا بن اخلليل احلضرمي عن زيد بن أرقم عن النيب صلى اهللا عليه و 

وقد ذكر البخاري حديث عبد الرزاق حيث قال عن عبد خري وكأنه مل يعده حمفوظا وحديث بن اخلليل كذا 
عن األجلح وقيل عنه عن عامر الشعيب عن أيب اخلليل عن زيد وقيل عنه عن الشعيب عن عبد اهللا بن رواه مجاعة 

  خليل احلضرمي عن علي رضي اهللا عنه وقيل عنه عن الشعيب عن علي رضي اهللا عنه 

ن وأصح ما روى يف هذا الباب ما أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد ب - ٢١٠٧٣
سلمة بن كهيل عن الشعيب عن أيب اخلليل أو بن  األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا شبابة ثنا شعبة عن 

أن ثالثة اشتركوا يف طهر امرأة فادعوا الولد فأمر علي رضي اهللا عنه رجال أن : اخلليل عن علي رضي اهللا عنه 
ة ويكون الولد له وهذا موقوف وبن اخلليل ينفرد به يقرع بينهم وأمر الذي قرع أن يعطي اآلخرين ثلثي الدي

واهللا أعلم وقد ذكر الشافعي رضي اهللا عنه هذا احلديث يف القدمي ويف كتاب علي وعبد اهللا رضي اهللا عنهما 
  وذكر أنه لو ثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قلنا به وكانت احلجة فيه 

أنبأ أبو الوليد ثنا عبد اهللا بن حممد قال قال أبو عبد اهللا يعين حممد وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ  - ٢١٠٧٤
قد كان أبو عبد اهللا يعين الشافعي رمحه اهللا قال إذا مل يكن قافة وعدم الذي كان من قبله : بن نصر قال أبو ثور 

  البيان أقرع بينهم قال الشيخ رمحه اهللا روي من وجه آخر عن علي رضي اهللا عنه مرفوعا 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو الصرييف قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ٢١٠٧٥
ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا عبيد اهللا هو بن موسى أنبأ داود األودي عن الشعيب عن أيب جحيفة السوائي 

يف غالم أو قال خيتصمون يف غالم فقال كل واحد  أتاه ثالثة نفر حيتقون: قال ملا كان علي رضي اهللا عنه باليمن 
منهم هو ابين فأقرع علي رضي اهللا عنه بينهم فجعل الولد للقارع وجعل عليه للرجلني ثلثي الدية قال فبلغ 

سلم فضحك حىت بدت نواجذه من قضاء علي رضي اهللا عنه داود بن يزيد  ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  وي عن علي رضي اهللا عنه فيه قضاء آخر يف غري هذه القصة األودي غري حمتج به ور

أخربنا أبو بكر أمحد بن علي األصبهاين احلافظ أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين أنبأ إمساعيل بن  - ٢١٠٧٦
نه إبراهيم القطان ثنا احلسن بن عيسى أنبأ بن املبارك أنبأ سفيان عن قابوس عن أيب ظبيان عن علي رضي اهللا ع



أتاه رجالن وقعا على امرأة يف طهر فقال الولد بينكما وهو للباقي منكما وروي من وجه آخر عن علي : قال 
   ١٦رضي اهللا عنه مرسال ويف ثبوته عن علي رضي اهللا عنه نظر 

  باب ما يستدل به على أن الولد الواحد ال يلحق بأمني

إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي وأبو بكر أمحد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد اهللا  - ٢١٠٧٧
احلسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن خالد بن خلي احلمصي ثنا بشر بن شعيب عن 

بينما : أبيه عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ما ابنامها جاء الذئب فذهب بابن إحدامها فقالت هذه لصاحبتها إمنا ذهب بابنك وقالت األخرى إمنا امرأتان معه

ذهب بابنك فتحاكمتا إىل داود عليه السالم فقضى به للكربى فخرجتا على سليمان بن داود عليه السالم 
هو ابنها فقضى به للصغرى وقال  فأخربتاه فقال ائتوين بالسكني أشقه بينهما فقالت الصغرى ال تفعل يرمحك اهللا

ا نقول إال املدية رواه البخاري يف  أبو هريرة رضي اهللا عنه واهللا إن مسعت بالسكني قط إال يومئذ وما كن
  الصحيح عن أيب اليمان عن شعيب 

بن إبراه - ٢١٠٧٨ يم أخربنا أبو حازم احلافظ ثنا أبو عمرو إمساعيل بن جنيد السلمي أنبأ أبو عبد اهللا حممد 
العبدي ثنا أمية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم عن حممد بن عجالن عن أيب الزناد عن األعرج 

أن امرأتني أكل أحد ابنيهما الذئب فجاءتا : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فلما خرجتا على سليمان عليه السالم قال كيف قضى إىل داود عليه السالم ختتصمان يف الباقي فقضى للكربى 

بينكما فأخربتاه فقال ائتوين بالسكني قال أبو هريرة رضي اهللا عنه وأول من مسعته يقول السكني رسول اهللا 
سلم إمنا كنا نسميه املدية قالت الصغرى مل قال ألشقه بينكما قالت ادفعه إليها وقالت الكربى  صلى اهللا عليه و 

نا قال فقضى للصغرى وقال لو كان ابنك مل ترضني أن تشقيه رواه مسلم يف الصحيح عن أمية بن شقه بين
} والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإميان { باب الولد يسلم بإسالم أحد أبويه قال اهللا جل ثناؤه  ١٧بسطام 

احلسن بن السراج قاال أنبأ أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر وأبو احلسن حممد بن  - ٢١٠٧٩
سألت سعيد بن جبري عن : حممد بن حيىي بن سليمان املروزي ثنا عاصم بن علي ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال 

قال قال بن عباس رضي اهللا عنه املؤمن حيلق به ذريته ليقر اهللا هبم } والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم { هذه اآلية 
  عمل عينه وإن كانوا دونه يف ال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن علي الصنعاين مبكة ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد أنبأ عبد  - ٢١٠٨٠
الرزاق أنبأ الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله عز و جل أحلقنا 

 يرفع ذرية املؤمن معه يف درجته يف اجلنة وإن كانوا دونه هبم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء قال إن اهللا
يقول وما نقصناهم مل } والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإميان أحلقنا هبم ذريتهم وما ألتناهم { يف العمل مث قرأ 

يسمعه الثوري من عمر وإمنا رواه غريه عن الثوري عن مساعه عن عمرو وقد ذكرناه يف غري هذا املوضع 
حديث شعبة عن عمرو موصول قال الشافعي رمحه اهللا يف مجلة ما احتج به وكان اإلسالم أوىل به ألن اهللا تعاىل و



أعلى اإلسالم على األديان واألعلى أوىل أن يكون له احلكم وقد روي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه معىن 
  ذلك 

نا عبد اهللا بن حممد قال قال أبو عبد اهللا يعين حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ث - ٢١٠٨١
الولد للوالد املسلم : نصر ثنا حيىي بن حيىي أنبأ أبو معاوية عن أشعث عن احلسن قال قال عمر رضي اهللا عنه 

  قال 

أنه اختصم إليه يف صيب : قال أبو عبد اهللا ثنا حيىي عن هشيم عن أشعث عن الشعيب عن شريح  - ٢١٠٨٢
  أبويه نصراين قال الوالد املسلم أحق بالولد أحد 

يف الصغري قال مع : قال قال أبو عبد اهللا ثنا حيىي بن حيىي أنبأ يزيد بن زريع عن يونس عن احلسن  - ٢١٠٨٣
   ١٨املسلم من والديه وقد مضى سائر ما روي يف هذا الباب يف كتاب اللقيط 

  باب متاع البيت خيتلف فيه الزوجان

رمحه اهللا فمن أقام البينة على شيء من ذلك فهو له ومن مل يقم بينة فالقياس الذي ال يعذر أحد  قال الشافعي
دعواه فإن  عندي بالغفلة عنه على اإلمجاع أن هذا املتاع يف أيديهما معا فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على 

  حلفا مجيعا فهو بينهما نصفان 

ن عبد اهللا بن عبد الرمحن التاجر األصبهاين بالري أنبأ أبو القاسم أخربنا أبو القاسم عبد العزيز ب - ٢١٠٨٤
محزة بن عبيد اهللا بن أمحد املالكي أنبأ أبو حامت حممد بن إدريس ثنا أبو الوليد هشام بن عبد امللك الطيالسي 

عباس رضي اهللا كتب إيل بن : وعبد اهللا بن مسلمة القعنيب قاال ثنا نافع بن عمر اجلمحي عن بن أيب مليكة قال 
عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى أن اليمني على املدعى عليه أخرجاه يف الصحيح كما مضى 

وههنا كل واحد منهما مدعى عليه ما يف يده فالقول قوله مع ميينه يف نفي ما يدعي صاحبه قال الشافعي رمحه 
لك متاع الرجل بالشراء واملرياث وغري ذلك وقد أستحل اهللا وألن الرجل قد ميلك متاع النساء واملرأة قد مت

علي بن أيب طالب فاطمة رضي اهللا عنهما ببدن من حديد وهذا متاع الرجل وقد كانت فاطمة رضي اهللا عنها 
يف تلك احلال مالكة للبدن دون علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال الشيخ وقد مضى هذا يف رواية عكرمة 

ا تزوج علي فاطمة رضي اهللا عنهما قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعطها شيئا قال عن بن عباس قال مل
  ما عندي شيء قال أين درعك احلطمية 

وقد روي عن علي رضي اهللا عنه ما أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد  - ٢١٠٨٥
سليمان ثنا رقبة قال قال خرج يزيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ث يمان ثنا حممد بن  نا سعيد بن سل

ا كان للرجل  بن أيب مسلم من عند احلجاج فقال لقد قضى األمري بقضية فقال له الشعيب وما هي فقال قال م
فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة فقال الشعيب قضاء رجل من أهل بدر قال ومن هو قال ال أخربك قال 



ن هو على عهد اهللا وميثاقه أن ال أخربه قال هو علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال فدخل على احلجاج م
   ١٩: فأخربه فقال احلجاج صدق وحيك إنا مل ننقم على علي قضاءه قد علمنا أن عليا كان أقضاهم 

  باب أخذ الرجل حقه ممن مينعه إياه

زكي أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممد يعين الطرائفي ثنا أبو سعيد أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق امل - ٢١٠٨٦
عثمان بن سعيد ثنا حممد بن كثري العبدي أنبأ سفيان وهو الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي 

صلى اهللا عليه و سلم يا رسول اهللا إن أبا سفيان رجل شحيح أعلي جناح أن : اهللا عنها أن هندا قالت للنيب 
ا يكفيك وولدك باملعروف رواه البخاري يف الصحيح عن حممد بن كثري آ   خذ من ماله سرا قال خذي م

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ٢١٠٨٧
ح وأخربنا أبو عبد اهللا  يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ أنس بن عياض عن هشام بن عروة

احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا أبو كريب ثنا وكيع وبن منري عن هشام بن عروة عن أبيه 
جاءت هند إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا إن أبا : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

ال على ولدي ما يكفيين وبين أفآخذ من ماله وهو ال يشعر فقال خذي ما سفيان رجل شحيح وال ينفق علي و
يكفيك وولدك باملعروف ويف رواية أنس بن عياض وإنه ال يعطيين ما يكفيين وولدي إال ما أخذت منه سرا 

وهو ال يعلم فهل علي يف ذلك من شيء مث ذكره رواه مسلم يف الصحيح عن أيب كريب وأخرجاه من حديث 
  عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها الزهري 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا حيىي بن بكري  - ٢١٠٨٨
ثنا الليث حدثين يونس عن بن شهاب ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو حممد احلسن بن حممد بن حليم 

و بن املوجه أنبأ عبدان أنبأ عبد اهللا عن يونس بن يزيد عن الزهري حدثين عروة عن املروزي ثنا حممد بن عمر
بن ربيعة فقالت يا رسول اهللا واهللا ما كان على ظهر : عائشة رضي اهللا عنها قالت  جاءت هند بنت عتبة 

اء أحب األرض من أهل خباء أحب إيل أن يذلوا من أهل خبائك مث ما أصبح اليوم على ظهر األرض أهل خب
إيل أن يعزوا من أهل خبائك قال وأيضا والذي نفسي بيده مث قالت يا رسول اهللا إن أبا سفيان رجل ممسك فهل 

علي حرج يف أن أطعم من الذي له عياال قال ال باملعروف ويف رواية بن بكري فهل علي من حرج أن أطعم من 
إحياء أو خباء رواه البخاري يف الصحيح عن بن الذي له قال نعم باملعروف ومعنامها واحد وشك بن بكري يف 

بن شهاب    بكري ويف موضع آخر عن عبدان وأخرجه مسلم من وجهني آخرين عن 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا علي بن احلسن ثنا أبو جابر حممد بن عبد امللك ثنا  - ٢١٠٨٩
أميا : أنه مسع املقدام أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول شعبة عن أيب اجلودي قال مسعت سعيد بن املهاجر 

ا على كل مسلم نصره حىت يأخذ له بقراه من ماله وزرعه    مسلم ضاف قوما فأصبح الضيف حمروما كان حق



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو  - ٢١٠٩٠
منصور بن سلمة اخلزاعي ثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر قال  سلمة
يا رسول اهللا إنك تبعثنا فننزل بقوم ال يقروننا فما ترى يف ذلك فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إن : قلت 

منهم حق الضيف الذي ينبغي هلم رواه نزلتم بقوم فأمر لكم مبا ينبغي للضيف فاقبلوا فإن مل يفعلوا فخذوا 
  البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف وغريه عن الليث ورواه مسلم عن قتيبة عن الليث 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو كامل أن يزيد بن زريع حدثهم  - ٢١٠٩١
كنت أكتب لفالن نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف : قال  قال ثنا محيد الطويل عن يوسف بن ماهك املكي

درهم فأداها إليهم فأدركت هلم أمواهلم مثلها قال قلت اقبض األلف الذي ذهبوا به منك قال ال حدثين أيب أنه 
  مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أد إىل من ائتمنك وال ختن من خانك 

علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو  وأخربنا أبو احلسني - ٢١٠٩٢
الرزاز ثنا عباس بن حممد ثنا طلق بن غنام النخعي أنبأ شريك وقيس عن أيب حصني عن أيب صاحل عن أيب هريرة 

سلم قال  قلت لطلق  أد األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانك قال أبو الفضل: أن النيب صلى اهللا عليه و 
أكتب شريكا وأدع قيسا قال أنت أعلم احلديث األول يف حكم املنقطع حيث مل يذكر يوسف بن ماهك اسم 
من حدثه وال اسم من حدث عنه من حدثه وحديث أيب حصني تفرد به عنه شريك القاضي وقيس بن الربيع 

بن احلجاج يف الشواهد وروي عن وقيس ضعيف وشريك مل حيتج به أكثر أهل العلم باحلديث وإمنا ذكره مسلم 
أيب حفص الدمشقي عن مكحول عن أيب أمامة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وهذا ضعيف ألن مكحوال مل 
يسمع من أيب أمامة شيئا وأبو حفص الدمشقي هذا جمهول وروي عن احلسن عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  وهو منقطع 

عيف عن بن شوذب عن أيب التياح عن أنس مرفوعا أخربناه أبو ورواه أيوب بن سويد وهو ض - ٢١٠٩٣
بكر حممد بن حممد بن عبد اهللا العطار احلريي أنبأ أبو سعيد الرازي ثنا أمحد بن عمري ثنا سليمان اخلصاف أن 

  حدثهم فذكره : أيوب بن سويد 

ل قال الشافعي رمحه اهللا يف هذا أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع قا - ٢١٠٩٤
احلديث ليس بثابت عند أهل احلديث منكم ولو كان ثابتا مل يكن فيه حجة علينا مث ساق الكالم إىل أن قال إذا 

دلت السنة وإمجاع كثري من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرا من الذي هو عليه فقد دل أن 
 حيل أخذه فلو خانين درمها فقلت فقد أستحل خيانيت مل يكن يل أن آخذ منه ذلك ليس خبيانة اخليانة أخذ ما ال

عشرة دراهم مكافأة خبيانته يل وكان يل أن آخذ درمها وال أكون هبذا خائنا ظاملا كما كنت خائنا ظاملا يأخذ 
   ٨٤: تسعة مع درمهي ألنه مل خينها 

  كتاب العتق



 )١   

  باب فضل إعتاق النسمة وفك الرقبة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ احلسن بن علي بن زياد قال ثنا أمحد بن  - ٢١٠٩٥
يونس ثنا عاصم بن حممد حدثين واقد بن حممد حدثين سعيد بن مرجانة صاحب علي بن احلسني قال قال أبو 

م أعتق امرءا مسلما استنقذه اهللا أميا امرئ مسل: هريرة رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
بكل عضو منه عضوا من النار قال سعيد بن مرجانة مسعت احلديث فانطلقت به إىل علي بن احلسني فعمد إىل 

عبد قد أعطاه به عبد اهللا بن جعفر عشرة آالف درهم أو ألف دينار فأعتقه رواه البخاري يف الصحيح عن أمحد 
  عن عاصم  بن يونس وأخرجه مسلم من وجه آخر

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا بن بكري ثنا الليث عن  - ٢١٠٩٦
بن اهلاد عن عمر بن علي بن احلسني عن سعيد بن مرجانة مسعه حيدث عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت 

أعتق اهللا بكل عضو منه عضوا منه من النار حىت يعتق من أعتق رقبة مؤمنة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  فرجه بفرجه رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة عن الليث 

أخربنا أبو نصر حممد بن علي بن حممد الشريازي الفقيه ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد  - ٢١٠٩٧
سلم عن حممد بن مطرف أيب غسان عن زيد بن بن نعيم وأمحد بن سهل قاال ثنا داود بن رشيد ثنا الوليد بن م

أسلم عن علي بن حسني عن سعيد بن مرجانة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
من أعتق رقبة أعتق اهللا بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حىت فرجه بفرجه رواه مسلم يف : سلم قال 

  اه البخاري عن حممد بن عبد الرحيم عن داود بن رشيد الصحيح عن داود بن رشيد ورو

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ٢١٠٩٨
شعبة عن عمرو بن مرة قال مسعت سامل بن أيب اجلعد عن شرحبيل بن السمط قال قيل لكعب بن مرة أو مرة بن 

سلم هللا أبوك واحذر قال مسعت رسول اهللا كعب البهز ي حدثنا حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم يقول  أميا رجل مسلم أعتق رجال مسلما كان فكاكه من النار جيزئ بكل عظم من : صلى اهللا عليه و 

جيزئ بكل عظمني من عظامه عظما من عظامه وأميا رجل مسلم أعتق امرأتني مسلمتني كانتا فكاكه من النار 
عظامهما عظما من عظامه وأميا امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار جتزى بكل عظم من 

  عظامها عظما من عظامها 

أخربنا أبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان النيسابوري أنبأ أبو بكر حممد بن املؤمل ثنا  - ٢١٠٩٩
ثنا أبو صاحل حدثين معاوية بن صاحل أنه قال مسعت أسد بن وداعة الطائي يقول قال  الفضل بن حممد الشعراين

شرحبيل بن السمط وهو أمري على محص لعمرو بن عبسة السلمي صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا 
مسعت رسول اهللا أبا جنيح حدثنا حبديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس فيه تزيد وال نسيان قال 



سلم يقول  من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اهللا بكل عضو منها عضوا منه من النار ومن رمى : صلى اهللا عليه و 
بسهم يف سبيل اهللا فبلغ العدو وأصاب كان له كعدل رقبة ومن شاب شيبة يف سبيل اهللا كانت له نورا يوم 

  القيامة 

رك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فو - ٢١١٠٠
طلحة اليعمري عن أيب جنيح السلمي قال  حاصرنا مع : هشام عن قتادة عن سامل بن أيب اجلعد عن معدان بن أيب 

النيب صلى اهللا عليه و سلم قصر الطائف فسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من بلغ بسهم يف 
اهللا فهو له عدل حمرر فبلغت يومئذ ستة عشر سهما فسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من سبيل 

رمى بسهم يف سبيل اهللا فهو له درجة يف اجلنة ومن شاب شيبة يف اإلسالم كانت له نورا يوم القيامة وأميا رجل 
عظامه حمررة من النار وأميا امرأة مسلم أعتق رجال مسلما فإن اهللا جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظما من 

مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن اهللا عز و جل جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظامها حمررة من 
  النار 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا إبراهيم بن احلسني بن ديزيل ثنا آدم بن أيب  - ٢١١٠١
اهللا بن الزبري احلميدي وإبراهيم بن بشار الرمادي قالوا ثنا سفيان بن عيينة حدثين شيخ إياس العسقالين وعبد 

من أهل الكوفة يقال له شعبة قال كنا عند أيب بردة بن أيب موسى ومعه بنوه فقال أال أحدثكم حبديث حدثين به 
سلم يقول من أعتق رقبة أو أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا ع: أيب قالوا بلى يا أبت فحدثنا قال حدثين أيب  ليه و 

  عبدا كانت فكاكه من النار عضوا بعضو 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن عمر بن حفص الزاهد ثنا السري بن خزمية ثنا أبو  - ٢١١٠٢
عيسى بن عبد نعيم ح وأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود قاال ثنا 

الرمحن عن طلحة اليامي عن عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء قال جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 
يا رسول اهللا أخربين بعمل يدخلين اجلنة قال لئن قصرت يف اخلطبة لقد غرضت املسألة أعتق النسمة : فقال 

ق النسمة أن تنفرد هبا وفك الرقبة أن تعني يف مثنها واملنحة وفك الرقبة قال يا رسول اهللا أمها سواء قال ال عت
الوكوف والفىء على ذي الرحم الظامل قال فمن يطيق ذلك قال فأطعم اجلائع واسق الظمآن قال فإن مل أستطع 

   ٢قال مر باملعروف وأنه عن املنكر قال فمن مل يطق ذلك قال فكف لسانك إال من خري لفظ حديث أيب داود 

  ي الرقاب أفضلباب أ

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو حممد احلسن بن عمران القاضي اهلروي ثنا  - ٢١١٠٣
أبو حامت عبد اجلليل بن عبد الرمحن ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأ هشام بن عروة عن أبيه عن أيب مراوح الغفاري 

ليه و سلم أي العمل أفضل قال إميان باهللا وجهاد يف سبيله قلت سألت رسول اهللا صلى اهللا ع: عن أيب ذر قال 
أي الرقاب أفضل قال أغالها مثنا وأنفسها عن أهلها قال قلت فإن مل أفعل قال تعني صانعا أو تصنع ألخرق قال 



قلت فإن مل أفعل قال تدع الناس من الشر فإهنا صدقة تصدق هبا على نفسك رواه البخاري يف الصحيح عن 
   ٣د اهللا بن موسى عبي

  باب فضل العتق يف الصحة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو نعيم  - ٢١١٠٤
لقيت أبا الدرداء فقلت إن أخا يل مات وأوصى إيل : ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن أيب حبيب الطائي قال 

أي شيء أضعه يف الفقراء واجملاهدين ويف الرقاب قال أما أنا فلو كنت مل أعدل باجملاهدين  بطائفة من ماله ففي
   ٤ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مثل الذي يعتق عند املوت مثل الذي يهدي بعد ما يشبع 

  باب من أعتق من مملوكه شقصا

أبو داود ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا مهام ح قال  أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا - ٢١١٠٥
أن رجال أعتق شقصا له : وحدثنا حممد بن كثري املعين أنبأ مهام عن قتادة عن أيب املليح قال أبو الوليد عن أبيه 

من غالم فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ليس هللا شريك زاد بن كثري يف حديثه فأجاز النيب صلى 
سلم عتقه قال الشيخ رمحه اهللا وحيتمل أن يكون هذا فيمن أعتق شقصا له من غالم مشترك بينه وبني اهللا  عليه و 

  غريه وحيتمل غريه 

وقد أخربنا أبو جعفر كامل بن أمحد املستملي أنبأ بشر بن أمحد اإلسفرائيين ثنا داود بن احلسني  - ٢١١٠٦
أن رجال من قومه أعتق ثلث : وام عن سعيد عن قتادة عن أيب املليح البيهقي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ عباد بن الع

غالمه فرفع ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال هو حر كله ليس هللا شريك وهذا فيما وضعنا الباب له 
  أظهر واهللا أعلم 

حممد بن يوسف قال أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا  - ٢١١٠٧
جاء رجل إىل عمر رضي اهللا عنه بعرفة فقال أين أعتقت شقصا : ذكر سفيان عن خالد بن سلمة املخزومي قال 

من غالمي هذا قال أعتق كله ليس هللا شريك كذا وجدته يف كتايب وهو يف اجلامع رواية عبد اهللا بن الوليد 
  ليس فيه ألف العدين عن سفيان فقال عمر رضي اهللا عنه عتق كله 

وأما احلديث الذي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه من أصل كتابه  - ٢١١٠٨
ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب حدثين عبد الرزاق ثنا عمر بن حوشب حدثين إمساعيل بن أمية عن أبيه 

و ذكوان قال فأعتق جده نصفه فجاء العبد إىل النيب صلى اهللا كان هلم غالم يقال له طهمان أ: عن جده قال 
سلم تعتق يف عتقك وترق يف رقك قال فكان خيدم سيده حىت  عليه و سلم فأخربه فقال النيب صلى اهللا عليه و 

مات تفرد به عمر بن حوشب وإمساعيل هو بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص وعمرو بن سعيد ليس له 
  صحبة 



وأما احلديث الذي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا عبد العزيز بن  - ٢١١٠٩
سالم ثنا خليفة بن خياط ثنا عبد الواحد بن واصل ثنا حممد بن فضاء عن أبيه عن علقمة بن عبد اهللا املزين عن 

من عبدة ما شاء إن شاء ثلثا وإن شاء ربعا وإن  يعتق الرجل: أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
شاء مخسا ليس بينه وبني اهللا ضغطة وقال يف موضع آخر سقطة قال األستاذ أبو الوليد قال أصحابنا هو الذي 
يعتق من ذا ثلثه ومن ذا ربعه ومن مات أو أوصى بنصف عتق هذا وبنصف عتق هذا ال يبطل أحدمها اآلخر 

ما أعتقه قال الشيخ رمحه اهللا هذا تأويل حسن إال أن حممد بن فضاء هذا ضعيف ال ويعتق من كل واحد قدر 
  حيتج به تكلم فيه حيىي بن معني وسليمان بن حرب وأبو عبد الرمحن النسائي رمحهم اهللا 

ن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا حبان عن بن املبارك عن سفيا - ٢١١١٠
إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه مل يعتق منه : عن األشعث عن احلكم عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال 

   ٥إال ما عتق هذا منقطع 

  باب من أعتق شركا له يف عبد وهو موسر

ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر بن احلسن القاضي قالوا  - ٢١١١١
أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخربنا أبو احلسن العالء بن حممد 

بن أيب سعيد اإلسفرائيين هبا ثنا أبو سهل بشر بن أمحد ثنا إبراهيم بن علي الذهلي ثنا حيىي بن حيىي قال قلت 
من أعتق : هما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملالك بن أنس حدثك نافع عن بن عمر رضي اهللا عن

يه العبد  شركا له يف عبد وكان له مال يبلغ مثن العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عل
ا عتق قال نعم رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف ورواه مسلم عن حيىي بن  وإال فقد عتق منه م

  عن مالك حيىي كالمها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع  - ٢١١١٢
بن الليث ثنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه قال مسعت  بن سليمان ثنا شعيب 

ن بني شركاء فأعتق أحدهم نصيبه فإنه يقام يف مال الذي أميا مملوك كا: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
أعتق قيمة عدل فيعتق إن بلغ ذلك ماله رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة وغريه عن الليث واستشهد به 

  البخاري فقال ورواه الليث 

ن الشرقي ثنا أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنبأ عبد اهللا بن حممد بن احلسن ب - ٢١١١٣
عبد الرمحن بن بشر بن احلكم ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج قال أخربين إمساعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر 

من أعتق شركا له يف عبد أقيم على الذي أعتقه : رضي اهللا عنه أنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
قه رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق فيدفع مثنه إىل شركائه وأعتق يف مال الذي أعت

  وقال البخاري ورواه إمساعيل بن أمية 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا إمساعيل بن أمحد اجلرجاين أنبأ حممد بن احلسن بن قتيبة ثنا حرملة بن  - ٢١١١٤
سلم حيىي ثنا بن وهب أنبأ أسامة بن زيد عن نافع عن بن عمر رضي اهللا ع نهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

من أعتق شركا له يف عبد أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد رواه مسلم : قال 
  يف الصحيح عن هارون بن سعيد عن بن وهب 

مد بن إبراهيم أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد يعين احلافظ أنبأ أبو احلسني حم - ٢١١١٥
وكان يفيت يف العبد : الغازي ثنا أبو األشعث ثنا الفضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة أخربين نافع عن بن عمر 

أو األمة يكون بني الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه يقول قد وجب عليه عتقه كله إذا كان له من املال ما يبلغ 
يمة العدل ويدفع إىل الشركاء أنصباءهم وخيلي سبيل املعتق خيرب ذلك بن عمر رضي اهللا عنهما  يقوم يف ماله ق

  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري يف الصحيح عن أيب األشعث 

حدثنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا إبراهيم بن احلارث البغدادي ثنا  - ٢١١١٦
من أعتق شركا : ب عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال حيىي بن أيب بكري ثنا بن أيب ذئ

ا يبلغ مثنه ضمن نصيب صاحبه قال البخاري ورواه بن أيب ذئب وأخرجه مسلم من  مملوكا وعند الذي أعتقه م
  وجه آخر عن بن أيب ذئب 

بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا ثنا أبو العباس حممد  - ٢١١١٧
أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن عمرو بن دينار عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يمة عدل : قال  أميا عبد كان بني اثنني وأعتق أحدمها نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأغلى القيمة أو ق
يغرم هلذا حصته كذا رواه الشافعي يف كتاب اختالف األحاديث ورواه يف كتاب ليست بوكس وال شطط مث 

القرعة فقال بأغلى القيمة ويعتق ورمبا قال قيمة ال وكس فيها وال شطط رواه احلميدي عن سفيان حنو الرواية 
  األوىل عن الشافعي زاد مث يعتق وزاد قال سفيان كان عمرو يشك فيه هكذا 

بن سختويه ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا  أخربنا أبو - ٢١١١٨ عبد اهللا احلافظ حدثين علي بن حممد 
فذكره رواه البخاري يف الصحيح عن علي بن عبد اهللا عن سفيان دون هاتني : سفيان ثنا عمرو بن دينار 

  اللفظتني 

بن حيىي بن أيب  أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا هارون بن يوسف ثنا - ٢١١١٩ حممد 
من أعتق عبدا بينه وبني آخر : عمر ثنا سفيان عن عمرو عن سامل عن أبيه إن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

قوم عليه يف ماله قيمة عدل ال وكس وال شطط وعتق عليه يف ماله إن كان موسرا رواه مسلم يف الصحيح عن 
  بن أيب عمر 



باري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا احلسن بن علي ثنا عبد الرزاق أنبأ أخربنا أبو علي الروذ - ٢١١٢٠
من أعتق شركا له يف عبد عتق ما : معمر عن الزهري عن سامل عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  الرزاق  بقي يف ماله إذا كان له مال ما يبلغ مثن العبد رواه مسلم يف الصحيح عن عبد بن محيد عن عبد

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد اهللا ثنا يزيد بن  - ٢١١٢١
هارون أنبأ شعبة ح وأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي 

بن هنيك عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و ثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشري 
إذا أعتق الرجل شقصا له من مملوك فهو حر لفظ حديث الطيالسي ويف رواية يزيد عن النيب صلى : سلم قال 

سلم يف اململوك بني الرجلني فيعتق أحدمها نصيبه قال يضمن أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث  اهللا عليه و 
  ن شعبة هكذا حنو رواية يزيد ومن حديث معاذ بن معاذ حنو رواية الطيالسي زاد فهو حر من ماله غندر ع

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا علي بن  - ٢١١٢٢
ادة عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة احلسن يعين الدراجبردي ثنا أزهر بن القاسم ثنا هشام الدستوائي عن قت

من أعتق نصيبا له يف مملوك عتق من ماله إن كان له : رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  مال مل يذكر يف إسناده بعض الرواة عن هشام النضر بن أنس وذكره بعضهم 

ن علي احلافظ ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا أبو أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو علي احلسني ب - ٢١١٢٣
قدامة ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

من أعتق سهما يف مملوك فعتقه عليه يف ماله إن كان له مال ليس هللا : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  شريك 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا متتام ثنا أبو سلمة ثنا مهام  - ٢١١٢٤
أن رجال أعتق شقصا من غالم : ثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

  فأجاز النيب صلى اهللا عليه و سلم عتقه وغرمه بقية مثنه 

أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ أنبأ احلسن بن سفيان ثنا صفوان بن صاحل ثنا  - ٢١١٢٥
الوليد بن مسلم ثنا أبو معيد عن سليمان بن موسى عن نافع عن بن عمر وعن عطاء عن جابر أن النيب صلى 

سلم قال أبو أمحد وثنا صاحل بن عبد اهللا اهلامشي ثنا حمم ود بن خالد ثنا الوليد بن مسلم قال وحدث اهللا عليه و 
أبو معيد قال وحدث سليمان عن نافع عن بن عمر وعن عطاء عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا 

من أعتق عبدا وله فيه شيء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل مبا أساء : عليه و سلم قال 
قال أبو أمحد قوله ليس على العبد شيء ال يرويه غري أيب معيد وهو حفص بن مشاركتهم وليس على العبد شيء 

  غيالن عن سليمان بن موسى 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا  - ٢١١٢٦
عبدا كان بني رجلني فأعتق أحدمها نصيبه  أن: سفيان بن عيينة عن بن أيب ليلى عن إمساعيل عن أيب جملز 

فحبسه النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت باع فيه غنيمة له هذا منقطع وقد رواه الثوري عن بن أيب ليلى عن 
القاسم بن عبد الرمحن عن أيب جملز مبعناه وروي من وجه آخر عن القاسم عن أبيه عن جده عبد اهللا بن مسعود 

  وهو ضعيف 

نا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا أزهر السمان عن بن أخرب - ٢١١٢٧
كان عبد بني رجلني فأعتق أحدمها نصيبه فركب شريكه إىل عمر رضي اهللا عنه فكتب أن : عون عن حممد قال 
  يقوم أغلى القيمة 

يف العبد يكون بني الرجلني : ة عن إبراهيم والشعيب وبإسناده ثنا أبو بكر ثنا حيىي بن آدم عن مغري - ٢١١٢٨
   ٦فيعتق أحدمها نصيبه قاال يضمن مثنه لصاحبه بقيمة عدل يوم أعتقه 

  باب من قال يكون حرا يوم تكلم بالعتق

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ موسى بن احلسن بن عباد ثنا عارم بن  - ٢١١٢٩
من أعتق نصيبا له : محاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الفضل ثنا 

ا عتق قال  يف أو شركا من عبد وكان له من املال ما يبلغ قيمة بقية العبد فقد عتق قال نافع وإال فقد عتق منه م
  أيوب ال أدري أشيء قاله نافع أو هو يف احلديث 

بو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا وأخربنا أ - ٢١١٣٠
فذكره بإسناده ومعناه وقال فهو عتيق رواه البخاري يف الصحيح عن : أبو الربيع ثنا محاد بن زيد ثنا أيوب 

  عارم ورواه مسلم عن أيب الربيع وقال البخاري يف روايته فهو عتيق 

بو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو املثىن ثنا مسدد ثنا بشر بن املفضل ثنا أخربنا أ - ٢١١٣١
من أعتق شركا له يف مملوك : عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  فقد عتق كله رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد 

من أعتق شركا يف عبد فقد عتق كله إن كان للذي عتق نصيبه من املال ما : ر ورواه غريه عن بش - ٢١١٣٢
يبلغ مثنه يقيمه عليه قيمة العدل فيدفع إىل شركائه أنصباءهم وخيلي سبيله أخربناه أبو عمرو األديب أنبأ أبو 

إسناده ومبعناه رواه حيىي بكر اإلمساعيلي أخربين حيىي بن حممد احلنائي ثنا عبيد اهللا هو بن معاذ ثنا بشر فذكره ب
  القطان عن عبيد اهللا 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين إمالء ثنا إبراهيم بن عبد اهللا  - ٢١١٣٣
سلم قال  : السعدي أنبأ يزيد بن هارون أنبأ بن أيب ذئب عن نافع عن بن عمر إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

   ٧ق شقصا له يف مملوك وكان للذي يعتق منهما نصيبه مبلغ مثنه فقد عتق كله أخرجاه يف الصحيح من أعت

  باب من قال يعتق بالقول ويدفع القيمة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ثنا احلسن بن مكرم ثنا يزيد بن  - ٢١١٣٤
يمان بن األشعث ثنا هارون أنبأ حيىي بن سعيد ح قال وأخرب ين أبو أمحد احلافظ واللفظ له أنبأ عبد اهللا بن سل

ا حيدث عن عبد اهللا بن عمر  عمرو بن علي ثنا عبد الوهاب الثقفي قال مسعت حيىي بن سعيد يقول مسعت نافع
ا بقي فأعتقه وكان : قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  نافع من أعتق نصيبا يف مملوك كلف م

ال أدري شيئا كان من قبله يقوله أم هو شيء يف احلديث فإن مل يكن عنده فقد جاز ما صنع رواه  يقول قال حيىي 
  مسلم يف الصحيح عن حممد بن املثىن عن عبد الوهاب 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا  - ٢١١٣٥
سلم قال هشي أميا رجل كان له نصيب يف عبد : م أنبأ حيىي بن سعيد عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  فأعتق نصيبه فعليه أن يكمل عتقه بقيمة عدل 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضيب ثنا مسدد ثنا  - ٢١١٣٦
من أعتق شركا يف مملوك فقد وجب : افع عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال جويرية بن أمساء عن ن

عليه أن يعتق ما بقي إن كان له من املال قدر مثنه يقام قيمة عدل فيعطى شركاؤه حصصهم وخيلي سبيل املعتق 
  رواه البخاري يف الصحيح عن مسدد 

هللا احلريف ببغداد أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي ثنا أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد ا - ٢١١٣٧
بشر بن موسى ثنا خالد بن حيىي ثنا هشام بن سعد حدثين نافع عن عبد اهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى 

سلم   من أعتق من عبد شركا فعليه أن يعتق ما بقي ويف سائر الروايات اليت قدمنا ذكرها ما دل: اهللا عليه و 
ا دل على القول األول وكأهنم مل يراعوا هذا وإمنا راعوا حصول العتق يف اجلملة دون  على هذا القول وفيها م

  وجوب الضمان إذا كان موسرا واهللا أعلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو عبد الرمحن السلمي قالوا أنبأ أبو  - ٢١١٣٨
يعقوب ثنا أبو أمية ثنا أبو اجلماهر ثنا إمساعيل عن ليث عن طاوس عن بن عباس عن النيب  العباس حممد بن

سلم قال    من أعتق شركا يف مملوك له فقد ضمن عتقه يقوم العبد مث يعتق : صلى اهللا عليه و 

شيبة ثنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب  - ٢١١٣٩
معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد قال كان بيين وبني األسود وأمنا غالم قد شهد 



اعتقوا أنتم : القادسية وأبلى فيها فأرادوا عتقه وكنت صغريا فذكر األسود ذلك لعمر رضي اهللا عنه فقال عمر 
تم فيه أو يأخذ نصيبه وحيتمل أن يريد به نصيبه من ويكون عبد الرمحن على نصيبه حىت يرغب يف مثل ما رغب

  القيمة وقد روينا عن عمر رضي اهللا عنه ما دل على هذا وروى يف مثل هذا املعىن حديث مرسل 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا  - ٢١١٤٠
أعتقه كلهم : حممد بن عمرو بن سعيد  سفيان عن عمرو بن دينار عن أن بين سعيد بن العاص كان هلم غالم ف

إال رجال واحدا فذهب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يستشفع به على الرجل فوهب الرجل نصيبه للنيب 
سلم فأعتقه فكان العبد يقول أنا موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والرجل  يقال له رافع صلى اهللا عليه و 

أبو البهي هذا يدل إن صح على أنه مل يعتق باللفظ وحيتمل أهنم كانوا معسرين واحلديث منقطع وروينا عن 
إمساعيل بن أمية عن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده يف هذا قصة أخرى ختالف هذه الصورة 

بله واهللا أعلم     ٨واحلكم قد مضى يف اجلزء ق

  له يف عبد وهو معسر باب من أعتق شركا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي  - ٢١١٤١
قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين مالك بن أنس ح 

أنبأ أبو سهل بشر بن أمحد اإلسفرائيين ثنا داود بن احلسني البيهقي ثنا  وحدثنا أبو جعفر كامل بن أمحد املستملي
من أعتق : حيىي بن حيىي قال قلت ملالك حدثك نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

لعبد شركا له يف عبد وكان له مال يبلغ مثن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه ا
ا عتق قال نعم رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن  وإال فقد عتق منه م

  حيىي بن حيىي 

قال الشافعي لبعض من : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع قال  - ٢١١٤٢
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بطرح االستسعاء يف حديث نافع يناظره أو للمناظرة موضع مع ثبوت سنة رس

ا عتق ورمبا مل يقله قال وأكرب ظين أنه شيء  وعمران قال إنا نقول إن أيوب قال ورمبا قال نافع فقد عتق منه م
ا باحلديث ورواته يشك يف أن مالكا أح فظ كان يقوله نافع برأيه قال الشافعي رمحه اهللا فقلت له ال أحسب عامل
حلديث نافع من أيوب ألنه كان ألزم له من أيوب وملالك فضل حفظ احلديث أصحابه خاصة ولو استويا يف 

احلفظ فشك أحدمها يف شيء مل يشك فيه صاحبه مل يكن يف هذا موضع ألن يغلط به الذي مل يشك إمنا يغلط 
فظ منه ما حفظ منه هم عدد وهو الرجل خبالف من هو أحفظ منه أو يأيت بشيء يف احلديث يشركه فيه من مل حي

ا رق قال  منفرد وقد وافق مالكا يف زيادة وإال فقد عتق منه ما عتق يعين غريه قال وزاد فيه بعضهم ورق منه م
  الشيخ رمحه اهللا أما حديث أيوب فقد ذكرناه فيما مضى 

ا أبو الربيع ثنا محاد ثنا أيوب وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو يعلى ثن - ٢١١٤٣
من أعتق نصيبا من عبد أو شركا كان له يف : عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



ا يبلغ مثنه بقيمة العدل فهو عتيق قال فال أدري أهو يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه  عبد فكان له من املال م
ا عتق أخرجاه يف الصحيح هكذا وفيه داللة ظاهرة على أنه كان و سلم أو شيء قاله نافع  وإال فقد عتق منه م

سلم فاحلكم له دونه وأما فضل  يشك فيه ومالك بن أنس رمحه اهللا أثبته عن احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و 
  حفظ مالك فهو عند مجاعة أهل احلديث كما قال الشافعي رمحه اهللا 

بد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن إسحاق ثنا علي بن املديين قال أخربنا أبو ع - ٢١١٤٤
ال يقدم على مالك أحدا :    كان عبد الرمحن بن مهدي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا احلسن العنزي يقول مسعت عثمان بن سعيد الدارمي  - ٢١١٤٥
ليك يف نافع أو عبيد اهللا بن عمر قال مالك قلت فأيوب السختياين قال يقول قلت ليحىي بن معني مالك أحب إ

  : مالك 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو حممد بن أخت أيب عوانة حدثين خايل ثنا امليموين قال مسعت  - ٢١١٤٦
حنبل يا أبا احلسن  حيىي بن معني وأمحد بن حنبل مجيعا يقوالن كان مالك من أثبت الناس يف حديثه قال أمحد بن

  : ال تبايل أن ال تسأل عن رجل حدث عنه مالك وال سيما مدين 

أخربنا أبو عبد اهللا قال مسعت أبا بكر حممد بن أمحد احلريي يقول مسعت احلسني بن حممد القباين  - ٢١١٤٧
لقد :  يقول يقول مسعت عبيد اهللا بن عمر القواريري يقول مسعت محاد بن زيد يقول مسعت أيوب السختياين

  كانت ملالك حلقة يف حياة نافع 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثين  - ٢١١٤٨
حممد بن أيب ركني أنبأ بن وهب حدثين مالك قال قال يل حيىي بن سعيد اكتب يل مائة حديث من حديث بن 

قا قدميا قد اصفر قال فكتبت له تلك األحاديث حىت مألته وبينته له قال مالك وقل شهاب انتقها يل وأعطاين ر
  : رجل كنت أتعلم منه ما مات حىت كان جييئين فيستفتيين وأما موافقة من وافق مالكا على هذه الزيادة 

بن ي - ٢١١٤٩ زيد السلمي ثنا ففيما أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا حممد 
حممد بن عبيد ثنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

من أعتق شركا له يف مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ مثنه وإن مل يكن له مال أعتق منه ما : سلم 
  أعتق 

د اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين أبو القاسم املنيعي ثنا أبو أخربنا أبو عمر وحممد بن عب - ٢١١٥٠
بكر بن أيب شيبة ثنا أبو أسامة وبن منري ح قال أبو بكر وحدثنا عمران بن موسى ثنا عثمان ثنا أبو أسامة وبن 

يد اهللا عن نافع عن بن عمر منري ح قال وأخربين احلسن بن سفيان ثنا حممد بن عبد اهللا بن منري ثنا أيب قاال ثنا عب
من أعتق شركا له يف مملوك فعليه عتقه كله إن كان : رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



ا عتق هذا حديث بن منري ويف حديث أيب بكر وعثمان فعليه عتقه  له مال يبلغ مثنه فإن مل يكن له مال أعتق منه م
ا عتق رواه كله إن كان له مال يبلغ مث نه وإن مل يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل يعين على املعتق عتق منه م

البخاري يف الصحيح عن عبيد بن إمساعيل عن أيب أسامة ورواه مسلم عن حممد بن عبد اهللا بن منري وكذلك 
  رواه خالد بن احلارث عن عبيد اهللا مبعىن بن منري 

نبأ عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا حممد بن أيوب أنبأ شيبان بن فروخ ثنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أ - ٢١١٥١
جرير بن حازم ثنا نافع موىل عبد اهللا بن عمر عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

يمته قوم عليه قيمة عدل وإال فق: سلم  ا يبلغ ق د عتق منه ما عتق من أعتق نصبا يف عبد فكان له من املال قدر م
  رواه مسلم يف الصحيح عن شيبان 

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث األصبهاين الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر  - ٢١١٥٢
النيسابوري ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا إمساعيل بن مرزوق الكعيب ثنا حيىي بن أيوب عن عبيد اهللا بن 

بن سعيد عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و عمر و إمساعيل بن أمية وحيىي 
من أعتق شركا له يف عبد أقيم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه وقد عتق عليه العبد إن كان موسرا : سلم قال 

ا بقي وأما حديث عمران بن حصني بإبطال االست   سعاء وإال عتق منه ما عتق ورق م

ففيما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن  - ٢١١٥٣
أن رجال أعتق : أيب شيبة ثنا إمساعيل وهو بن علية عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني 

اهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجزأهم أثالثا مث أقرع ستة مملوكني عند موته مل يكن له مال غريهم فدع
   ٩بينهم فاعتق اثنني وأرق أربعة وقال له قوال شديدا رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة 

  باب حكم املعتق نصفه

عن بن املبارك عن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه أنبأ احلسن بن سفيان ثنا حبان - ٢١١٥٤
أن رجال سأل بن عمر عن العبد يعتق نصفه : بن هليعة عن يزيد بن قسيط عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان 

  قال أحكامه أحكام العبيد حىت يعتق كله 

أخربنا أبو عبد اهللا أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا حبان عن بن املبارك عن معمر عن بن  - ٢١١٥٥
يف رجل مات ونصفه حر قال هو بينهما نصفني نصف للذي أعتق ونصف للذي مل يعتق وعن : عن أبيه  طاوس

بن املبارك عن معمر عن جابر عن الشعيب يف عبد بني رجلني كاتب واحد وأعتق واحد مث مات املكاتب قبل أن 
   ١٠يؤدي قال ماله نصفني للمعتق نصف وللمكاتب نصف جعله بينهما 

  يمن أعتق جارية حبلى أو أعتق محلهاباب ما جاء ف



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا حبان عن بن املبارك عن  - ٢١١٥٦
يف رجل قال ألمة أنت حرة إال ما يف بطنك قاال هي وما يف بطنها : معمر عن الزهري وعن رجل عن احلسن 

  مر حدثين من سأل احلكم فقال مثل ذلك حر وليس له استثناء وقال ع

أخربنا أبو بكر أمحد بن علي أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين أنبأ إمساعيل بن إبراهيم القطان ثنا  - ٢١١٥٧
قلت لعطاء حر تزوج أمة يل فحملت منه فأعتقت ولدها : احلسن بن عيسى أنبأ بن املبارك أنبأ بن جريج قال 

   ١١قال للذي أعتقه لكن مرياثه ألبيه وهذا ألن النسيب يتقدم املوىل يف املرياث  يف بطنها ملن والؤه

  باب من قال يف املعسر يستسعي العبد يف نصيب صاحبه غري مشقوق عليه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر حممد بن حممد بن أمحد  - ٢١١٥٨
عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سعيد بن  األديب قالوا ثنا أبو

أيب عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه 
له مال وإن مل يكن له مال  من كان له شريك يف مملوك فأعتقه فعليه خالصه يف ماله إن كان: و سلم قال 

استسعى العبد يف مثن رقبته غري مشقوق عليه أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح من أوجه عن سعيد بن أيب 
  عروبة 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو علي احلسني بن علي احلافظ ثنا إبراهيم بن أيب طالب وعبد  - ٢١١٥٩
إسحاق بن إبراهيم أنبأ عيسى بن يونس عن سعيد فذكره بإسناده إن رسول اهللا  اهللا بن حممد األزدي قاال ثنا
سلم قال  من أعتق شقصا يف مملوك فعليه خالصة يف ماله إن كان له مال فإن مل يكن له مال : صلى اهللا عليه و 

لصحيح عن قوم العبد قيمة عدل مث يستسعى يف نصيب صاحبه الذي مل يعتق غري مشقوق عليه رواه مسلم يف ا
  إسحاق وغريه 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا إبراهيم بن احلارث البغدادي ثنا  - ٢١١٦٠
حيىي بن أيب بكري ثنا جرير بن حازم قال مسعت قتادة يقول حدثين النضر بن أنس عن بشري بن هنيك قال مسعت 

سلم سئل عن العبد يكون بني رجلني يعتق إن رس: أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول  ول اهللا صلى اهللا عليه و 
يمة عدل فإن مل يكن له مال استسعى العبد غري مشقوق  أحدمها نصيبه قال قد عتق العبد يقوم عليه يف ماله ق

  عليه 

حلسن بن أيب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ إمالء ثنا علي بن ا - ٢١١٦١
عيسى ثنا أبو النعمان حممد بن الفضل ثنا جرير بن حازم ثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب 

سلم قال  أعتق شقصا له يف مملوك فكان له من املال ما يبلغ قيمته أعتق : هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و  من 
 مشقوق عليه رواه البخاري يف الصحيح عن أيب النعمان وأخرجه من ماله فإن مل يكن له مال استسعى العبد غري

مسلم من وجه آخر عن جرير بن حازم وقاال عن أيب هريرة وكذلك رواه احلجاج بن احلجاج وأبان بن يزيد 



العطار وموسى بن خلف العمي عن قتادة ذكروا فيه االستسعاء مدرجا يف احلديث واستشهد البخاري بروايتهم 
فعي رمحه اهللا فإن ضعف أمر السعاية فيه بوجوه منها أن شعبة بن احلجاج وهشام الدستوائي رويا هذا وأما الشا

  احلديث عن قتادة ليس فيه استسعاء ومها أحفظ قال الشيخ رمحه اهللا وقد قدمنا روايتهما 

: شام أحفظ من أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه قال قال أبو احلسن الدارقطين احلافظ شعبة وه - ٢١١٦٢
رواه عن قتادة ومل يذكرا فيه االستسعاء ومنها أن الشافعي مسع بعض أهل النظر والتدبر منهم والعلم باحلديث 
يقول لو كان حديث سعيد بن أيب عروبة يف االستسعاء منفردا ال خيالفه غريه ما كان ثابتا قال الشيخ رمحه اهللا 

يك عن أيب هريرة يقال إنه من كتاب وقد روى عن بشري أنه قرأ ما ولعله إمنا قال ذلك ألن حديث بشري بن هن
كتب على أيب هريرة فليس فيه ما يوهن حديثه وحيتمل أنه إمنا قال ذلك ألن سعيدا ينفرد به واحلفاظ يتوقفون 

يف إثبات ما ينفرد به سعيد الختالطه يف آخر عمره وقد وافقه غريه يف رواية االستسعاء أو قال ذلك ألن 
إسناده خمتلف فيه فأكثرهم رووه عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 
ورواه معمر وسعيد بن بشري عن قتادة عن بشري ليس فيه ذكر النضر بن أنس وكذلك هو يف إحدى الروايتني 

بن عبد اهللا وكل هذا وهم  عن هشام وقيل عن قتادة عن موسى بن أنس عن بشري وقيل عن بشري عن جابر
والقول قول األكثر والذي يوهن أمر السعاية فيه رواية مهام بن حيىي عن قتادة حيث جعل االستسعاء من قول 

سلم    قتادة وفصله من كالم النيب صلى اهللا عليه و 

يعقوب احلافظ أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ يف كتاب معرفة احلديث قال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن  - ٢١١٦٣
ثنا علي بن احلسن الدراجبردي ثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ ثنا مهام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بن 

أن رجال أعتق شقصا له يف مملوك فغرمه النيب صلى اهللا عليه و سلم مثنه : هنيك عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 
  استسعى قال مهام فكان قتادة يقول إن مل يكن له مال 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو علي احلافظ أنبأ أمحد بن حممد بن حريث ثنا حممد بن عبد  - ٢١١٦٤
اهللا بن يزيد املقرئ حدثين أيب ح وأخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر 

بد اهللا بن يزيد املقرئ ثنا مهام عن قتادة عن النضر بن أنس النيسابوري ثنا علي بن احلسن بن أيب عيسى ثنا ع
أن رجال أعتق شقصا من مملوك فأجاز النيب صلى اهللا عليه و سلم عتقه : عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة 

يه    وغرمه بقية مثنه قال قتادة إن مل يكن له مال استسعى العبد غري مشقوق عل

ال مسعت النيسابوري يقول ما أحسن ما رواه مهام ضبطه وفصل بني قول أخربنا أبو بكر ثنا علي ق - ٢١١٦٥
النيب صلى اهللا عليه و سلم وبني قول قتادة وفيما بلغين عن أيب سليمان اخلطايب عن احلسن بن حيىي عن بن 

ن املنذر صاحب اخلالفيات قال هذا الكالم من فتيا قتادة ليس من منت احلديث مث ذكر حديث علي بن احلسن ع
املقرئ عن مهام مث قال فقد أخرب مهام أن ذكر السعاية من قول قتادة واحلق سعيد بن أيب عروبة الذي ميزه مهام 

  : من قول قتادة فجعله متصال باحلديث 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو علي احلافظ أنبأ أمحد بن حممد بن حريث ثنا أبو موسى قال  - ٢١١٦٦
  : بن مهدي يقول أحاديث مهام عن قتادة أصح من حديث غريه ألنه كتبها إمالء  مسعت عبد الرمحن

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا بكر أمحد بن كامل القاضي يقول مسعت أبا قالبة الرقاشي  - ٢١١٦٧
ا مسع منه وما مل مسعت حيىي بن سعيد يقول شعبة أعلم الناس حبديث قتادة م: يقول مسعت علي بن املديين يقول 

يسمع وهشام أحفظ وسعيد أكثر قال الشيخ رمحه اهللا وقد اجتمع شعبة مع فضل حفظه وعلمه مبا مسع من 
قتادة وما مل يسمع وهشام مع فضل حفظه ومهام مع صحة كتابه وزيادة معرفته مبا ليس من احلديث على 

 هذا ما يشكل يف ثبوت االستسعاء يف هذا خالف بن أيب عروبة ومن وافقه يف أدراج السعاية يف احلديث ويف
  احلديث والذي يدل على أن فضل االستسعاء يف هذا احلديث من فتيا قتادة ما 

أخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس  - ٢١١٦٨
بني ثالثة نفر كاتب أحدهم مث أعتق : ألوزاعي عن عبد بن الوليد بن مزيد قال أنبأ عقبة بن علقمة قال سئل ا

اآلخر وأمسك الثالث قال ذكر عن قتادة أنه قال هلذا الذي أمسك نصيبه على املعتق إن كان ذا يسار عن حظه 
وإن مل يكن له مال استسعى اململوك يف الثلث من قيمته والوالء بني املعتق واملكاتب للمعتق الثلثان وللمكاتب 

ومنها أن قال الشافعي قيل ملن حضر من أهل احلديث لو اختلف نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا  الثلث
عليه و سلم وحده وهذا اإلسناد أيهما كان أثبت قال نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

ل الشيخ مع نافع حديث عمران بن الشافعي رمحه اهللا قلت وعلينا أن نصري إىل األثبت من احلديثني قال نعم قا
  حصني بإبطال االستسعاء 

سليمان قال مسعت حممد  - ٢١١٦٩ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن 
  أصح األسانيد كلها مالك عن نافع عن بن عمر : بن إمساعيل البخاري يقول 

الصويف أنبأ أبو عمرو بن محدان قال مسعت أبا العباس حممد بن  وأخربنا منصور بن عبد الوهاب - ٢١١٧٠
  عن أصح األسانيد فقال مالك عن نافع عن بن عمر : إسحاق الثقفي قال سألت حممد بن إمساعيل البخاري 

وأما احلديث الذي أخربنا أبو جعفر كامل بن أمحد املستملي أنبأ بشر بن أمحد اإلسفرائيين ثنا داود  - ٢١١٧١
أعتق : احلسني البيهقي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ هشيم عن خالد عن أيب قالبة عن رجل من بين عذرة منهم بن 

مملوكا له عند موته وليس له مال غريه فأعتق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثلثه وأمره أن يسعى يف الثلثني 
وصوال كان عن رجل مل يسم ال يعرف فقد ذكر ذلك للشافعي رمحه اهللا فقال من حضره هو مرسل ولو كان م

ومل يثبت حديثه قال الشافعي رمحه اهللا فعارضنا منهم معارض حبديث آخر يف االستسعاء فقطعه عليه بعض 
  أصحابه وقال ال يذكر مثل هذا احلديث أحد يعرف احلديث لضعفه 

اهللا احلافظ ثنا أبو العباس أخربنا جبميع هذا الكالم وما نقلته يف هذا الباب من كالمه أبو عبد  - ٢١١٧٢
  فذكره وال أدري أي حديث عورض به : األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي 



ولعله عورض مبا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب  - ٢١١٧٣
سئل النيب صلى اهللا عليه و : األعرج قال شيبة ثنا حفص بن غياث عن احلجاج عن العالء بن بدر عن أيب حيىي 

سلم عن عبد أعتقه مواله عند موته وليس له مال غريه وعليه دين فأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يسعى يف 
  الدين وهذا منقطع وراويه احلجاج بن أرطأة وهو غري حمتج به 

عيل الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو أو عورض مبا أخربنا أبو حممد السكري ببغداد أنبأ إمسا - ٢١١٧٤
معاوية عن احلجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن املسيب قال كان ثالثون من أصحاب رسول 

إذا أعتق الرجل العبد بينه وبني الرجل فهو ضامن إن كان موسرا وإن كان : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقولون 
قيمته غري مشقوق عليه وهذا أيضا ضعيف احلجاج بن أرطأة ال حيتج به معسرا سعى بالعبد صاحبه يف نصف 

  وروى عن احلجاج بن أرطأة عن نافع عن بن عمر يف السعاية وهو منكر مبرة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا أبو جعفر حممد بن أمحد الترمذي ثنا  - ٢١١٧٥
بن مهدي احلجاج بن أرطأة وخالفه عن أبو خيثمة زهري بن حرب قا ذكرت أنا وخلف بن هشام لعبد الرمحن  ل 

الثقات واحلفاظ فتذاكرنا من هذا النحو أحاديث كثرية قال فذكرنا لعبد الرمحن بن مهدي حديث احلجاج عن 
نصيبه أن أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قضى أن العبد إذا كان بني اثنني فأعتق أحدمها : نافع عن بن عمر 

الذي مل يعتق إن شاء ضمن املعتق القيمة فإن مل يكن عنده استسعى العبد غري مشقوق عليه فقال عبد الرمحن 
بن عمر وقد رواه عبيد اهللا بن  وهذا أيضا من أعظم الفرية كيف يكون هذا على ما رواه احلجاج عن نافع عن 

أشد تقدمة يف علم احلديث يف زمانه فكان يقال إنه  عمر ومل يكن يف آل عمر أثبت منه وال أحفظ وال أوثق وال
واحد دهره يف احلفظ مث تاله يف روايته مالك بن أنس ومل يكن دونه يف احلفظ بل هو عندنا يف احلفظ واإلتقان 

مثله أو أمجع منه يف كثري من األحوال ورواه أيضا حيىي بن سعيد األنصاري وهو من أثبت أهل املدينة وأصحهم 
ووه مجيعا عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إنه قال من أعتق نصيبا أو شقصا يف عبد رواية ر

كلف عتق ما بقي إن كان له مال فإن مل يكن له مال فإنه يعتق من العبد ما أعتق قال الفقيه رمحه اهللا وأمر 
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ففيه ما السعاية إن ثبت يف حديث بشري بن هنيك عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

دل على أن ذلك على أن االختيار من جهة العبد فإنه قال غري مشقوق عليه ويف اإلجبار عليه وهو يأباه مشقة 
عظيمة عليه وإذا كان ذلك باختياره مل يكن بينه وبني سائر األخبار خمالفة وباهللا التوفيق وقد تأوله بعض الناس 

ية أن يستسعى العبد لسيده أن يستخدم ملالكه ولذلك قال غري مشقوق عليه أي ال حيمل من فقال معىن السعا
  اخلدمة فوق ما يلزمه حبصة الرق 

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا حممد بن جعفر ثنا  - ٢١١٧٦
عن أبيه أن رجال أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النيب  شعبة عن خالد عن أيب بشر العنربي عن بن الثلب

سلم قال أمحد بن حنبل  إمنا هو بالتاء يعين التلب وكان شعبة الثغ مل يبني التاء من الثاء قال : صلى اهللا عليه و 
ال يضمن الشيخ رمحه اهللا وهذا ال خيالف ما مضى من األحاديث وإمنا هو يف املعسر إذا أعتق نصيبه من مملوك ف

   ١٢الباقي واهللا أعلم 



  باب من أعتق نصيبه من مملوك يف مرض موته

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الوليد ثنا السراج ثنا أمحد بن حممد الربيت ثنا أبو حذيفة ثنا حممد  - ٢١١٧٧
إذا كان : قال بن مسلم عن أيوب بن موسى أخربين نافع عن بن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

للرجل شرك يف غالم مث أعتق نصيبه وهو حي أقيم عليه قيمة عدل يف ماله مث أعتق قال أبو الوليد الفقيه قال 
سلم وهو حي يعين حني يقوم عليه يدل على أن ال يقوم عليه بعد املوت قال  أصحابنا قوله صلى اهللا عليه و 

  الشيخ رمحه اهللا هكذا قال عن حممد بن مسلم 

أخربنا عن زاهر بن أمحد الفقيه أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا داود بن عمرو الضيب ثنا حممد بن مسلم  - ٢١١٧٨
سلم أميا عبد كان فيه شرك : الطائفي عن عمرو بن دينار عن بن عمر قال  قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

وت قال الشيخ الزاهر رمحه اهللا وليست وأعتق رجل نصيبه قال يقام عليه القيمة يوم العتق وليس ذلك عند امل
   ١٣هذه اللفظة يف كل حديث 

  باب عتق العبيد ال خيرجون من الثلث

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وغريمها قالوا ثنا أبو  - ٢١١٧٩
بد الوهاب عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ ع

أن رجال من األنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك ليس له مال غريهم أو : املهلب عن عمران بن حصني 
قال أعتق عند موته ستة مماليك له وليس له شيء غريهم فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال فيه قوال 

  الثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنني وأرق أربعة شديدا مث دعاهم فجزأهم ث

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو عمرو بن أيب جعفر ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا إسحاق بن  - ٢١١٨٠
فذكره بإسناده ومعناه إال أنه قال يف رواية إسحاق إن : إبراهيم وحممد بن املثىن قاال ثنا عبد الوهاب الثقفي 

األنصار أعتق ستة مملوكني عند موته وقال يف رواية حممد بن املثىن أن رجال من األنصار أوصى عند  رجال من
موته فأعتق ستة مملوكني له ليس له شيء غريهم رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وبن أيب عمر 

  على لفظ حديث حممد بن املثىن 

أمحد بن جعفر ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ح قال أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ  - ٢١١٨١
وأخربين أبو أمحد احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن إسحاق ثنا علي بن حجر وزياد بن أيوب قالوا ثنا إمساعيل وهو 

مملوكني عند موته : بن علية عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني  مل أن رجال أعتق ستة 
يكن له مال غريهم فدعا هبم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجزأهم أثالثا مث أقرع بينهم فأعتق اثنني وأرق 

  أربعة وقال له قوال شديدا رواه مسلم يف الصحيح عن علي بن حجر وغريه 



اد بن زيد عن أيوب وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد ثنا حممد بن نعيم ثنا قتيبة ثنا مح - ٢١١٨٢
ية ومعناه رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة : فذكره    بإسناد بن عل

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أمحد بن سلمان الفقيه ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا حممد بن  - ٢١١٨٣
رجال كان له ستة  أن: املنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن عمران بن حصني 

أعبد مل يكن له مال غريهم فأعتقهم عند موته فرفع ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فكره ذلك مث جزأهم 
  أظنه قال ثالثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنني وأرق أربعة رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن املنهال وغريه 

احلسني السلمي من أصله ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد أخربنا أبو عبد الرمحن حممد بن  - ٢١١٨٤
بن عتيق وأيوب ح وأنبأ أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ  بن سنان ثنا مسدد ثنا محاد هو بن زيد عن حيىي 
ام احلسن بن حممد ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع ثنا محاد بن زيد ثنا أيوب وحيىي بن عتيق وهش

بن حصني  أن رجال أعتق ستة أعبد له عند موته ومل يكن له مال غريهم فبلغ : عن حممد بن سريين عن عمران 
ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فأقرع بينهم فأعتق اثنني وأرق أربعة قال حيىي فقال حممد لو مل يبلغين عن النيب 

سلم لكان رأيي لفظ حديث مسدد    صلى اهللا عليه و 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا احللواين أمحد بن حيىي ح  - ٢١١٨٥
وأخربنا أبو منصور أمحد بن علي الدامغاين وأبو احلسن علي بن عبد اهللا اخلسروجردي قاال أنبأ أبو بكر 

لى بن محاد ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ اإلمساعيلي ثنا أبو بكر حممد بن علي بن عمرو احلفار قاال ثنا عبد األع
أنبأ أبو الوليد ثنا بن بنت أمحد بن منيع ثنا عبد األعلى ثنا محاد بن سلمة عن عطاء اخلرساين عن سعيد بن 

ويف رواية : املسيب وأيوب عن حممد بن سريين عن عمران بن حصني ومساك عن احلسن عن عمران بن حصني 
مملوكني له احللواين واحلفار وقتادة  ومحيد ومساك بن حرب عن احلسن عن عمران بن حصني أن رجال أعتق ستة 

أقرع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينهم فأعتق اثنني ورد أربعة يف الرق    عند موته وليس له مال غريهم ف

ىي بن حممد وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد حدثين حممد بن إسحاق الصفار وحي - ٢١١٨٦
فذكر احلديث مبثل حديث احللواين وإسناده إال أنه قال عن عطاء بن : احلنائي قاال ثنا عبد األعلى بن محاد 

  السائب بدل عطاء اخلرساين وهو وهم 

بن شاكر ثنا عمرو يعين  - ٢١١٨٧ وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األصم ثنا جعفر بن حممد 
أنه مات رجل وترك ستة رجال : اد ثنا أسباط عن مساك عن احلسن البصري عن عمران بن حصني بن محاد القن

ا صلينا عليه  فأعتقهم عند موته فجاء ورثته فذكروا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال لو علمنا م
أقرع بينهم فأعتق اثنني ورد أربعة يف الرق    وقال ادعهم يل فدعاهم ف

ا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي إمالء أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن حدثن - ٢١١٨٨
احلافظ ثنا حممد بن حيىي الذهلي وأمحد بن يوسف السلمي قاال ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأ إسرائيل عن عبد اهللا 



موته ليس له مال غريهم على عهد أن رجال أعتق ستة أعبد عند : بن املختار عن حممد بن زياد عن أيب هريرة 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجزأهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أجزاء فأعتق اثنني وأرق أربعة 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٢١١٨٩
ن جريج أخربين قيس بن سعد إنه مسع مكحوال يقول مسعت سعيد بن املسيب يقول الشافعي أنبأ عبد اجمليد عن ب

أقرع :  أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد هلا ومل يكن هلا مال غريهم فأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك ف
  بينهم فأعتق ثلثهم قال الشافعي كان ذلك يف مرض املعتق الذي مات فيه 

صر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن جنيد ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن ربيعة أخربنا أبو ن - ٢١١٩٠
أن رجال يف زمان أبان بن عثمان أعتق رقيقا له مجيعا فأمر أبان بن عثمان بذلك الرقيق : بن أيب عبد الرمحن 

ت على أحد األثالث فعتقوا قال فقسموا أثالثا فأسهم بينهم على أيهم خيرج سهم امليت فيعتقوا فخرج سهم املي
   ١٤مالك وذلك أحسن ما مسعت 

  باب إثبات استعمال القرعة قال الشافعي رمحه اهللا قال اهللا تبارك وتعاىل

وإن يونس ملن { وقال } وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم يكفل مرمي وما كنت لديهم إذ خيتصمون 
فأصل القرعة يف كتاب اهللا عز و جل يف قصة } م فكان من املدحضني املرسلني إذ أبق إىل الفلك املشحون فساه

املقترعني على مرمي واملقارعني يونس عليه السالم جمتمعة وال تكون القرعة واهللا أعلم إال بني قوم مستوين يف 
أمحد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو  - ٢١١٩١احلجة وبسط الكالم فيه وهو منقول يف كتاب املبسوط 

حممد بن حممد بن إسحاق الصفار ثنا أمحد بن حممد بن نصر اللباد ثنا عمرو بن طلحة ثنا أسباط بن نصر عن 
السدي عن أيب مالك وأيب صاحل عن بن عباس وعن مرة عن عبد اهللا بن مسعود عن ناس من أصحاب رسول 

سالم إن الذين كانوا يكتبون التوراة إذا فذكر التفسري وقال يف قصة مرمي عليها ال: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
جاؤوا إليهم بإنسان جيربونه اقترعوا عليه أيهم يأخذه فيعلمه وكان زكريا أفضلهم يومئذ وكان نبيهم وكانت 

أخت مرمي حتته فلما أتوا هبا قال هلم زكريا أنا أحقكم هبا حتيت أختها فأبوا فخرجوا إىل هنر األردن فألقوا أقالمهم 
ام قلم زكريا على قرنته كأنه يف طني فأخذ اجلارية اليت يكت   بون هبا أيهم يقوم قلمه فيكفلها فجرت األقالم وق

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن  - ٢١١٩٢
ل سامههم بقلمه فسهمهم يعين فكفلها ويف وكفلها زكريا قا: أيب إياس ثنا ورقاء عن بن أيب جنيح عن جماهد 

  قوله فساهم فكان من املدحضني يقول كان من املسهومني 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو احلسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد اهللا بن صاحل  - ٢١١٩٣
طلحة عن بن عباس  بن أيب  ول فقارع فكان من املدحضني يف قوله فساهم يق: عن معاوية بن صاحل عن علي 

  يقول من املقروعني 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن  - ٢١١٩٤
قارع : قال } فساهم فكان من املدحضني { عبيد اهللا بن املنادي ثنا يونس بن حممد ثنا شيبان عن قتادة يف قوله 

هللا يونس عليه السالم فقرع قال احتبست السفينة فعلم القوم إمنا احتبست من حدث أحدثه بعضهم نيب ا
فتسامهوا فقرع يونس صلى اهللا عليه و سلم فرمى بنفسه فالتقمه احلوت وهو مليم قال وهو مسيء فيما صنع 

رمحه اهللا وقرعه النيب صلى اهللا  فلوال أنه كان من املسبحني قال كان كثري الصالة يف الرخاء فأجناه قال الشافعي
عليه و سلم يف كل موضع أقرع فيه يف مثل معىن الذين اقترعوا على كفالة مرمي سواء ال ختالفه وبسط الكالم 

  يف شرح ذلك واستدل مبا روينا يف حديث عمران بن حصني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف العبيد 

العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر حممد بن عمرو بن الرزاز ثنا حممد بن  وأخربنا أبو احلسني بن بشران - ٢١١٩٥
داود القومسي ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن جرير بن حازم عن أيوب السختياين عن حممد بن سريين عن 

عمران بن حصني قال وحدثين الليث عن جرير بن حازم عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني 
يف رجل من األنصار وترك ستة أعبد ليس له مال غريهم فأعتقهم مجيعا عند موته فرفع ذلك إىل النيب تو: قال 

سلم فجزأهم ثالثة أجزاء مث أقرع بينهم فاعتق الثلث وأرق الثلثني وقال حممد بن سريين لو مل  صلى اهللا عليه و 
  يبلغين عن النيب صلى اهللا عليه و سلم لكان رأيي 

مثل ذلك : ثين الليث عن جرير عن احلسن قال ال أعلم إال عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال وحد - ٢١١٩٦
قال وزاد خالد احلذاء عن أيب قالبة شيئا مل يفهمه أيوب فال أدري مل حيفظ أو كتمه قال جرير حدثين خالد 

ى اهللا عليه و سلم احلذاء عن أيب قالبة كما قال أيوب غري أنه قال قال عمران بن حصني قال رسول اهللا صل
حني ذكر له أمره لو علمت بالذي صنع ما صليت عليه كذا يف رواية جرير بن حازم فاعتق الثلث وأرق الثلثني 
ورواية اجلماعة الذين قدمنا ذكرهم فأعتق اثنني وأرق أربعة وهذا مراد جرير مبا روي فهو الذي يليق بالتجزئة 

  وباالقراع وباهللا التوفيق 

نا أبو علي الروذباري أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عبد الرمحن بن خلف ثنا حجاج بن أخرب - ٢١١٩٧
منهال ثنا عبد اهللا بن عمر النمريي ثنا يونس بن يزيد قال مسعت الزهري قال مسعت ح وأخربنا أبو عبد اهللا 

بن عبد اهللا بن بكري ثنا الليث بن  احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أمحد بن إبراهيم بن ملحان ثنا حيىي
سعد عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال أخربين عروة بن الزبري وسعيد بن املسيب وعلقمة بن وقاص 

زعموا أن عائشة زوج : وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة من حديث عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد أن خيرج أقرع بني أزواجه  النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت كان

فأيتهن خرج سهمها خرج هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معه قالت عائشة فقرع بيننا يف غزاة غزاها 
سلم وذكر احلديث رواه البخاري يف الصحيح عن بن  فخرج سهمي فخرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  ن حجاج بن منهال وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يونس بكري وع



أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا  - ٢١١٩٨
أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ مالك ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن 

ثنا حممد بن نصر املروزي وجعفر بن حممد قاال ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن مسي موىل أيب  يعقوب
لو يعلم : بكر عن أيب صاحل السمان عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ستهموا عليه ولو يعلمون ما يف التهجري الناس ما يف النداء والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه ال
الستبقوا إليه ولو يعلمون ما يف العتمة والصبح ألتومها ولو حبوا لفظ حديث حيىي قال عبد الرزاق فقلت له أما 

تكره أن تقول العتمة قال هكذا قال الذي حدثين به قال عبد الرزاق وكان معمر حيدث هبا عن مالك رواه 
  ن أيب أويس عن مالك ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي البخاري يف الصحيح عن ب

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو جعفر حممد بن أمحد بن سعيد الرازي ثنا حممد بن مسلم بن وارة ثنا  - ٢١١٩٩
نا أبو نعيم ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو منصور حممد بن القاسم العتكي أنبأ أمحد بن نصر ثنا أبو نعيم ث

مثل القائم : زكريا قال مسعت عامرا يقول مسعت النعمان بن بشري يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
على حدود اهللا والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعالها وأصاب بعضهم أسفلها 

هم فقالوا لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقا فكان الذي يف أسفلها إذا استقوا من املاء فمروا على من فوقهم آذو
ا أرادوا هلكوا مجيعا وإن أخذوا على أيديهم جنوا مجيعا رواه  فاستقينا منه ومل نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وم

  البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم 

لمي ثنا عبد أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أمحد بن يوسف الس - ٢١٢٠٠
كانت أم العالء األنصارية تقول ملا قدم : الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت قال 

  املهاجرون املدينة اقترعت األنصار على سكناهم قالت فطار لنا عثمان بن مظعون يف السكىن وذكر احلديث 

د بن حليم مبرو أنبأ أبو املوجه أنبأ عبدان أنبأ عبد وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسن بن حمم - ٢١٢٠١
اهللا أنبأ معمر عن الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أم العالء قال وهي امرأة من نسائهم كانت بايعت 

طار لنا عثمان بن مظعون يف السكىن حني اقترعت األنصار على سكىن : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت 
فاشتكى فمرضناه حىت تويف مث جعلناه يف أثوابه قالت فدخل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املهاجرين 

ا يدريك  فقلت رمحه اهللا عليك أبا السائب فشهاديت أن قد أكرمك اهللا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم وم
له اخلري من اهللا واهللا ما أدري وأنا  قالت واهللا ما أدري يا رسول اهللا قال أما هو فقد جاءه اليقني وإين ألرجو

رسول اهللا ما يفعل به وال بكم قالت أم العالء فواهللا ال أزكي أحدا أبدا قالت واريت لعثمان يف النوم عينا جتري 
فجئت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكرت له فقال ذاك عمله جيري له رواه البخاري يف الصحيح عن 

   ١٥عبدان 

  بامللك باب من يعتق



أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا احلريف ببغداد أنبأ محزة بن حممد بن العباس ثنا احلارث  - ٢١٢٠٢
بن حممد ثنا أبو النضر ثنا الليث ثنا عبد اهللا بن عبيد اهللا يعين بن أيب مليكة عن املسور بن خمرمة قال مسعت 

إن بين هشام بن املغرية استأذنوين يف أن ينكحوا ابنتهم : ى املنرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول وهو عل
ال آذن وإمنا ابنيت بضعة مين يريبين ما راهبا ويؤذيين ما آذاها أخرجاه يف الصحيح  علي بن أيب طالب فال آذن مث 

ع نفسه عتق عن قتيبة عن الليث فأخرب أن ولده بعض منه والعبد إذا ملك نفسه بأداء مال الكتابة أو بابتيا
  فكذلك احلر إذا ملك ولده فقد ملك بعضه وإذا ملك والده فقد ملك من هو بعض منه فوجب أن يعتق 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ حاجب بن أمحد الطوسي ثنا عبد الرحيم بن منيب ثنا جرير بن عبد  - ٢١٢٠٣
و بكر حممد بن احلسني ثنا أمحد بن يوسف احلميد أنبأ سهيل بن أيب صاحل ح وأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أب

ذكر سفيان عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا  السلمي أنبأ حممد بن يوسف قال 
سلم  ال جيزئ ولد والده إال أن جيده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم يف الصحيح عن أيب : صلى اهللا عليه و 
ه عن جرير وأخرجه من أوجه عن سفيان الثوري وقوله فيشتريه فيعتقه حيتمل أن يريد به بكر بن أيب شيبة وغري

  فيعتقه بالشراء واهللا أعلم 

أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا  - ٢١٢٠٤
سلمة عن عاصم األحول وقتادة عن احلسن عن مسرة  إسحاق بن منصور أنبأ حممد بن بكر الربساين ثنا محاد بن

  من ملك ذا حمرم من ذي رحم فهو حر : بن جندب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أنبأ أبو بكر حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسلم بن  - ٢١٢٠٥
يه و إبراهيم وموسى بن إمساعيل قاال ثنا محا د بن سلمة عن قتادة عن احلسن عن مسرة عن النيب صلى اهللا عل

من ملك : سلم قال موسى يف موضع آخر عن مسرة فيما حيسب محاد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ذا رحم حمرم فهو حر قال أبو داود مل حيدث هذا احلديث إال محاد بن سلمة وقد شك فيه قال أمحد وقال أبو 

ى الترمذي فيما بلغين عنه سألت البخاري عن هذا احلديث فلم يعرفه عن احلسن عن مسرة إال من حديث عيس
محاد بن سلمة قال الشيخ رمحه اهللا ومحاد يشك يف ذكر مسرة يف إسناده كما قدمنا ذكره عن موسى بن إمساعيل 

  ن احلسن من قوله وغري محاد يرويه عن قتادة عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وعن قتادة ع

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن سليمان األنباري ثنا عبد  - ٢١٢٠٦
  قال من ملك ذا رحم حمرم فهو حر : الوهاب عن سعيد عن قتادة أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا أبو أسامة عن سعيد عن أخربنا أبو علي أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود  - ٢١٢٠٧
بإسناد آخر وهم : قتادة عن جابر بن زيد واحلسن مثله قال أبو داود وسعيد أحفظ من محاد قال أمحد وروي 

  فيه راوية 



أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد اللخمي ثنا عبدان بن أمحد واحلسن بن علي  - ٢١٢٠٨
ري قاال ثنا أبو عمري بن النحاس ثنا ضمرة بن ربيعة عن الثوري عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر عن النيب املعم

سلم قال  يمان مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال : صلى اهللا عليه و  من ملك ذا رحم حمرم فهو عتيق قال سل
الوالء وعن هبته وقد رواه أبو عمري عن  ضمرة قال الشيخ رمحه اهللا احملفوظ هبذا اإلسناد حديث هني عن بيع

  ضمرة عن الثوري مع احلديث األول 

أخربنا باحلديثني مجيعا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا إبراهيم بن حممد بن يونس أبو  - ٢١٢٠٩
  فذكرمها مجيعا فاهللا أعلم : إسحاق ثنا أبو عمري عيسى بن حممد بن النحاس 

أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن نوح اجلنديسابوري ثنا علي أخربنا  - ٢١٢١٠
بن حرب اجلنديسابوري ثنا أشعث بن عطاف ثنا العرزمي عن أيب النضر عن أيب صاحل عن بن عباس قال جاء 

 أعتقه حني ملكته قال يا رسول اهللا أين أريد أن أعتق أخي هذا فقال إن اهللا: رجل يقال له صاحل بأخيه فقال 
بن  علي الدارقطين رمحه اهللا العرزمي تركه بن املبارك وحيىي القطان وبن مهدي قال وأبو النضر هو حممد 

السائب الكليب متروك وأيضا هو القائل كلما حدثت عن أيب صاحل كذب قال الشيخ وروي عن حفص بن أيب 
حوه وهذا إسناد ضعيف وحفص هو بن سليمان القارىء داود عن حممد بن أيب ليلى عن عطاء عن بن عباس بن
  ضعفه شعبة وأمحد بن حنبل وحيىي بن معني وغريهم 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو إمساعيل بن جنيد أنبأ أبو مسلم الكجي ثنا أبو عاصم أنبأ  - ٢١٢١١
  من ملك ذا رحم حمرم فهو حر :  أبو عوانة عن احلكم عن إبراهيم عن األسود قال قال عمر رضي اهللا عنه

وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن حممد بن حممود الفقيه ثنا أبو عبد اهللا حممد بن  - ٢١٢١٢
علي احلافظ ثنا أبو موسى حممد بن املثىن ثنا الضحاك عن أيب عوانة عن احلكم عن إبراهيم عن األسود عن عمر 

ا رحم حمرم فهو حر أو ذا حمرم شك الضحاك قال أبو موسى ومسعت أبا الوليد من ملك ذ: رضي اهللا عنه قال 
يقول قرأت يف كتاب أيب عوانة عن احلكم عن إبراهيم عن األسود عن عمر رضي اهللا عنه قال ال يسترق ذو 

  رحم 

بن علي ثنا خلف أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا اجلراحي مبرو أنبأ حممد  - ٢١٢١٣
أن : بن عبد العزيز حدثين أيب عن جدي عن شعبة عن سفيان الثوري وغيالن عن سلمة بن كهيل عن املستورد 
رجال أتى بن مسعود فقال إن عمي زوجين جارية له وأنه يريد أن يسترق ولدي فقال عبد اهللا ليس ذاك له 

ن بن مهدي عن سفيان فهو عن عمر وبن وروي عن روح عن شعبة عن سفيان عن سلمة ورواه عبد الرمح
ذهب إليه بعض أصحابنا    مسعود رضي اهللا عنهما حسن وقد 

أخربنا أبو احلسن الرفاء أنبأ عثمان بن حممد بن بشر ثنا إمساعيل القاضي ثنا بن أيب أويس ثنا عبد  - ٢١٢١٤
كانوا يقولون إذا ملك الولد : ملدينة الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إىل قوهلم من أهل ا



الوالد عتق الوالد وإن ملك الوالد الولد عتق الولد وأما ما سوى ذلك من القرابة فيختلفون فيه قال القاضي 
وقال عيسى بن ميناء عن بن أيب الزناد فاختلف فيه الناس قال بن أيب أويس عن بن أيب الزناد عن أبيه عنهم 

اع الرجل شقصا من أبيه أو أمه عتق ذلك الشقص وقوم عليه ما بقي فيعتق كله عليه وإن وكانوا يقولون إذا ابت
   ١٦كان ورث منه شقصا ومل يشتره عتق الشقص ومل يقوم عليه الباقي 

  باب من قال لعبده أنت حر على أن عليك مائة دينار أو خدمة سنة أو عمل كذا

   لزمه ذلك وكان دينا عليه فقبل العبد أيعتق على ذلك قال الشافعي رمحه اهللا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو أمحد بكر بن حممد الصرييف مبرو ثنا أمحد بن حممد بن عيسى ثنا  - ٢١٢١٥
قال قالت يل أم سلمة أعتقك وأشترط : أبو معمر ثنا عبد الوارث بن سعيد ثنا سعيد بن مجهان حدثين سفينة 

 عليه و سلم ما عشت قال قلت لو إنك مل تشترطي علي ما فارقت رسول عليك أن ختدم رسول اهللا صلى اهللا
أعتقتين واشترطت علي أن أخدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما  ا عشت قال ف اهللا صلى اهللا عليه و سلم م

  عشت رواه أبو داود يف كتاب السنن عن مسدد عن عبد الوارث 

أخربنا أبو منصور الظفر بن حممد بن أمحد العلوي رمحه اهللا ورواه محاد بن سلمة عن سعيد كما  - ٢١٢١٦
أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا أمحد بن حازم ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأ محاد بن سلمة ح وأخربنا أبو 

ان بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محاد بن سلمة عن سعيد بن مجه
أعتقتين أم سلمة رضي اهللا عنها واشترطت علي أن أخدم النيب صلى اهللا عليه : أخربين سفينة موىل أم سلمة قال 

  و سلم ما عاش لفظ حديث أيب داود 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد  - ٢١٢١٧
بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين يعقوب بن عبد الرمحن وحفص بن ميسرة بن يعقوب أنبأ حممد 

أن عبد اهللا بن عمر أعتق غالما له مث اشترط عليه أن له عمله سنني فرعى له : عن موسى بن عقبة عن نافع 
اهللا قد تركت الذي بعض سنيه ويف رواية القاضي بعض سنة مث قدم عليه إما يف حج وإما يف عمرة فقال له عبد 

  اشترطت عليك وأنت حر وليس عليك عمل كذا وجدته مث اشترط عليه وإمنا هو واشترط عليه 
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لكربى: كتاب  لبيهقي ا   سنن ا
البيهقي : املؤلف  بكر  و  أب بن موسى  بن علي  بن احلسني   أمحد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا محاد بن مسعدة ثنا  - ٢١٢١٨
 أنت حر أن تقيم عندنا وحنن من بعثين بن عمر يف حاجة قال فجئت منها قال فقال يل: بن عون قال قال نافع 

   ١٧بسم اهللا الرمحن الرحيم ]  ٢٩٢ص [ تعرف قال قلت أين أذهب أو إىل من أذهب 

  باب من أعتق مملوكا له

  قال الشافعي رمحه اهللا ثبت والؤه عليه فلم يكن له أن يرد والءه فريده رقيقا ويهبه وال يبيعه 

مد الفقيه الشريازي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو أخربنا أبو نصر حممد بن علي بن حم - ٢١٢١٩
عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين األخرم ثنا السري بن خزمية ثنا أبو نعيم ثنا سفيان هو الثوري عن عبد اهللا بن 

ري يف الصحيح عن هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع الوالء وهبته رواه البخا: دينار عن بن عمر قال 
  أيب نعيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سفيان الثوري 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل ثنا حيىي بن الربيع املكي ثنا سفيان  - ٢١٢٢٠
م أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ هو بن عيينة ح وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وغريه قالوا ثنا أبو العباس األص

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع : الشافعي أنبأ مالك وبن عيينة عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر 
  الوالء وعن هبته لفظ حديثهما سواء رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة وغريه عن سفيان بن عيينة 

د اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن أخربنا أبو عب - ٢١٢٢١
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع الوالء وعن هبته رواه : عبد اهللا بن دينار قال مسعت بن عمر قال 

رواه عبيد اهللا بن عمرو  البخاري يف الصحيح عن أيب الوليد وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة وكذلك
  وإمساعيل بن جعفر وسليمان بن بالل والضحاك بن عثمان وغريهم عن عبد اهللا بن دينار 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ٢١٢٢٢
عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر أن الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ حممد بن احلسن 

الوالء حلمة كلحمة النسب ال يباع وال يوهب كذا رواه حممد بن احلسن الفقيه : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  عن يعقوب أيب يوسف القاضي عن عبد اهللا بن دينار 

زاهر بن أمحد السرخسي قال قال أبو بكر بن زياد وقد أخربنا أبو حامد أمحد بن علي احلافظ أنبأ  - ٢١٢٢٣
  : النيسابوري عقيب هذا احلديث هذا خطأ ألن الثقات مل يرووه هكذا وإمنا رواه احلسن مرسال 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ٢١٢٢٤
الوالء حلمة : هارون أنبأ هشام بن حسان عن احلسن قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طالب أنبأ يزيد بن 

  كلحمة النسب ال يباع وال يوهب قال الشيخ رمحه اهللا وقد روي من أوجه أخر كلها ضعيفة 

ين ثنا أبو عمري أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد اللخمي ثنا حيىي بن عبد الباقي األذ - ٢١٢٢٥
الوالء : بن النحاس ثنا ضمرة عن سفيان عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

حلمة كلحمة النسب ال يباع وال يوهب قال سليمان مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال ضمرة قال الشيخ رمحه اهللا 
يب عن ضمرة كما رواه اجلماعة هني عن بيع الوالء وعن هبته فكأن اخلطأ قد رواه إبراهيم بن حممد بن يوسف الفريا

  وقع من غريه واهللا أعلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا أبو بكر حممد بن نعيم ثنا يعقوب بن محيد بن كاسب أنبأ  - ٢١٢٢٦
الوالء حلمة كلحمة النسب :  عليه و سلم قال حيىي بن سليم عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر أن النيب صلى اهللا

ال يباع وال يوهب هذا وهم من حيىي بن سليم أو من دونه يف اإلسناد واملنت مجيعا فإن احلفاظ إمنا رووه عن عبيد اهللا 
  بن عمر عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه هنى عن بيع الوالء وعن هبته 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب إمالء أنبأ حممد بن إسحاق الصغاين ثنا  - ٢١٢٢٧
فذكره أخرجه مسلم من وجه آخر عن عبيد اهللا يف البيع وقد رواه حممد : شجاع بن الوليد ثنا عبيد اهللا بن عمر 

 إسناده دون متنه قال أبو عيسى فيما بلغين عنه بن عبد امللك بن أيب الشوارب عن حيىي بن سليم على الوهم يف
سألت عنه البخاري فقال حيىي بن سليم أخطأ يف حديثه إمنا هو عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر وعبد اهللا بن دينار 

تفرد هبذا احلديث يعين باللفظ املشهور ورواه أبو حسان الزيادي عن حيىي بن سليم عن إمساعيل بن أمية عن نافع 
  عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال الوالء حلمة كالنسب 

أخربناه اإلمام أبو عثمان ثنا أبو طاهر حممد بن الفضل بن حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا جدي ثنا  - ٢١٢٢٨
واهللا أعلم  فذكره وهذا اختالف ثالث عن حيىي بن سليم وكان سيء احلفظ كثري اخلطأ: الزيادي ثنا حيىي بن سليم 

قال الشيخ رمحه اهللا وروي يف ذلك عن عبد اهللا بن نافع بإسنادين وهم فيهما واختلف عليه فيهما عن حيىي بن أيب 
أنيسة عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعا وليس للزهري فيه أصل وحيىي بن أيب 

  ال كما قدمنا ذكره ويروي عمن دون النيب صلى اهللا عليه و سلم أنيسة ضعيف مبرة وإمنا يروي هذا اللفظ مرس

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ  - ٢١٢٢٩
سب ال يباع وال إن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال إن الوالء كالن: أبو العالء أيوب بن مسكني عن قتادة قال 

  يوهب ورواه محاد عن داود وقتادة عن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال فذكره 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن بن أيب  - ٢١٢٣٠
  ء مبنزلة احللف أقره حيث جعله اهللا الوال: جنيح عن جماهد أن عليا رضي اهللا عنه قال 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا عباس بن الوليد النرسي ثنا سفيان  - ٢١٢٣١
الوالء مبنزلة النسب ال : عن بن أيب جنيح عن جماهد عن علي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  يوهب أقره حيث جعله اهللا  يباع وال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حيىي بن أيب طالب  - ٢١٢٣٢
أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سفيان الثوري وشريك عن عمران بن مسلم بن رباح عن عبد اهللا بن معقل قال مسعت عليا 

  لوالء شعبة من النسب ا: رضي اهللا عنه يقول 

سئل علي : قال وأنبأ يزيد عن عبد امللك بن احلسني عن عمران بن مسلم عن عبد اهللا بن معقل قال  - ٢١٢٣٣
  رضي اهللا عنه عن بيع الوالء فقال أيبيع الرجل نسبه 

الء وال يوهب ال يباع الو: قال وأنبأ يزيد أنبأ عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء عن بن عباس قال  - ٢١٢٣٤
  الوالء ملن أعتق 

أخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو العباس ثنا حيىي أنبأ يزيد أنبأ محاد بن زيد عن أيب هاشم أن بن مسعود رضي  - ٢١٢٣٥
  ال يباع الوالء : اهللا عنه قال 

نا أبو نعيم ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد املقرئ ثنا أمحد بن سلمان ثنا جعفر بن حممد بن شاكر ث - ٢١٢٣٦
هني عن بيع الوالء وعن هبته يف كتايب هنا : حسن بن صاحل عن بن أيب جنيح عن جماهد عن علي رضي اهللا عنه قال 

   ١٨باأللف وعليه صح فظاهره أن عليا رضي اهللا عنه هنى عن بيع الوالء وعن هبته 

  باب من واىل رجال أو أسلم على يديه

موىل له باإلسالم وال املواالة واحتج يف ذلك بقول اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه و قال الشافعي رمحه اهللا مل يكن 
} ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم يف الدين ومواليكم { سلم يف زيد بن حارثة 

 أحدمها إىل اآلباء واآلخر إىل الوالء فنسب املوايل إىل نسبني} وإذ تقول للذي أنعم اهللا عليه وأنعمت عليه { وقال 
  وجعل الوالء بالنعمة 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - ٢١٢٣٧
ل أهلها أهنا أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقا: الشافعي أنبأ مالك عن نافع عن بن عمر عن عائشة رضي اهللا عنها 

  نبيعكها على أن والءها لنا فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ال مينعك ذلك إمنا الوالء ملن أعتق 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد وحممد بن عبد السالم  - ٢١٢٣٨
فذكره بنحوه رواه البخاري يف الصحيح عن بن أيب أويس عن مالك : الك قاال ثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على م

  ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي 



أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ٢١٢٣٩
أين كاتبت أهلي على : الت جاءتين بريرة فقالت مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا ق

تسع أواق يف كل عام أوقية فأعينيين فقالت هلا عائشة إن أحب أهلك أن أعدها هلم ويكون والؤك يل فعلت 
فذهبت بريرة إىل أهلها يعين فقالت هلم ذلك فأبوا ذلك عليها فجاءت من عند أهلها ورسول اهللا صلى اهللا عليه و 

أين قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إال أن يكون الوالء هلم فسمع ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه  سلم جالس فقالت
و سلم فسأهلا فأخربته عائشة رضي اهللا عنها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خذيها واشترطي هلم الوالء فإن 

 عليه و سلم يف الناس فحمد اهللا مث قال أما الوالء ملن أعتق ففعلت عائشة رضي اهللا عنها مث قام رسول اهللا صلى اهللا
بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست يف كتاب اهللا ما كان من شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل وإن كان 

مائة شرط قضاء اهللا أحق وشرطه أوثق وإمنا الوالء ملن أعتق رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف 
  وغريه عن مالك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن أمحد بن النضر ثنا معاوية بن عمرو ثنا  - ٢١٢٤٠
اشترت بريرة من أناس من : زائدة عن مساك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا 

و سلم الوالء ملن ويل النعمة أخرجه مسلم يف الصحيح من األنصار واشترطوا الوالء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  حديث زائدة 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا عمران هو بن موسى ثنا عثمان هو بن أيب شيبة ثنا  - ٢١٢٤١
ي بريرة أهنا أرادت أن تشتر: وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها 

فاشترطوا الوالء فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اشتريها فإمنا الوالء ملن أعطى الثمن وويل النعمة رواه البخاري يف 
الصحيح عن حممد بن سالم عن وكيع واحتج الشافعي رمحه اهللا يف ذلك أيضا بأن النسب شبيه بالوالء والوالء 

سأل رجال أن ينسبه إىل نفسه ورضي ذلك الرجل مل جيز أن يكون له ابنا شبيه بالنسب ولو أن رجال ال أبا له يعرف 
أبدا وإمنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الولد للفراش وكذلك إذا مل يعتق الرجل رجال مل جيز أن يكون 

وإمنا قال رسول اهللا منسوبا إليه بالوالء فيدخل على عاقلته املظلمة يف عقلهم عنه وينسب إىل نفسه والء من مل يعتق 
صلى اهللا عليه و سلم الوالء ملن أعتق قال وبني يف قوله إمنا الوالء ملن أعتق أنه ال يكون الوالء إال ملن أعتق باب ما 

  يستدل به على نسخ آية املعاقدة 

ثنا عثمان بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا إمساعيل بن أمحد اجلرجاين أنبأ حممد بن احلسني بن مكرم  - ٢١٢٤٢
أيب شيبة ثنا أبو أسامة ثنا إدريس األودي ثنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضي اهللا عنهما يف 

والذين عقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم قال كان املهاجرون حني قدموا املدينة يورثون األنصار : قوله عز و جل 
 عليه و سلم بينهم فأنزلت هذه اآلية ولكل جعلنا موايل مما ترك دون ذوي رمحه لإلخوة اليت آخى النيب صلى اهللا

الوالدان واألقربون فنسخت مث قال والذين عقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة والرفادة ويوصى 
عن هلم وقد ذهب املرياث رواه البخاري يف الصحيح عن الصلت بن حممد وغريه عن أيب أسامة وروينا عن عكرمة 

بن عباس رضي اهللا عنهما قال والذين عقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم كان الرجل حيالف الرجل ليس بينهما نسب 
  فريث أحدمها اآلخر فنسخ ذلك األنفال فقال وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض 



أنبأ يزيد بن هارون أنبأ  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب - ٢١٢٤٣
إن فالنا : حممد بن طلحة بن مصرف عن معاوية بن إسحاق قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

أسلم علي يدي قال هو موالك فإذا مت فأوص له هذا مرسل وفيه تأكيد لقول بن عباس يف نسخ آية املعاقدة يف 
   ١٩ أعلم املرياث ولكن يوصي له وحيسن إليه واهللا

  باب ما جاء يف علة حديث روي فيه عن متيم الداري مرفوعا

أخربنا أبو القاسم عبد العزيز بن حممد بن شيبان العطار ببغداد ثنا أبو عمر وعثمان بن أمحد الدقاق ثنا  - ٢١٢٤٤
ن ال أهتم عن متيم الداري حممد بن عبيد اهللا بن املنادي ثنا أبو بدر ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أخربين م

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الرجل من أهل الكفر يسلم على يدي الرجل من املسلمني ما : قال 
  السنة فيه قال هو أوىل الناس به مبحياه ومماته 

زيز عن عبد اهللا قال وحدثنا عثمان ثنا احلسن بن سالم ثنا أبو نعيم ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد الع - ٢١٢٤٥
  بنحوه : بن موهب عن متيم الداري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثين أبو نعيم ثنا  - ٢١٢٤٦
يعقوب بن سفيان هذا خطأ عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد اهللا بن موهب قال مسعت متيم الداري قال 

  : بن موهب مل يسمع من متيم وال حلقه 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد اهللا بن يوسف  - ٢١٢٤٧
يم الداري ثنا حيىي بن محزة عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد اهللا بن موهب عن قبيصة بن ذؤيب عن مت

سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم ما السنة يف الرجل يسلم من أهل الكفر على يدي الرجل من املسلمني : قال 
  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هو أوىل الناس مبحياه ومماته 

ثنا حممد بن سليمان بن أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين  - ٢١٢٤٨
فذكر هذا احلديث مبعناه مث قال : فارس ثنا حممد بن إمساعيل البخاري قال قال لنا هشام بن عمار ثنا حيىي بن محزة 

حممد وقال بعضهم عبد اهللا بن موهب مسع متيم الداري وال يصح لقول النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا الوالء ملن 
   ورواه يزيد بن خالد بن موهب الرملي عن حيىي بن محزة أعتق قال الشيخ رمحه اهللا

كما أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي  - ٢١٢٤٩
وهشام بن عمار قاال ثنا حيىي هو بن محزة عن عبد العزيز بن عمر قال مسعت عبد اهللا بن موهب حيدث عمر بن عبد 

يا رسول اهللا : عزيز عن قبيصة بن ذؤيب قال هشام عن متيم الداري إنه قال يا رسول اهللا وقال يزيد إن متيما قال ال
ما السنة يف الرجل يسلم على يدي الرجل من املسلمني قال هو أوىل الناس مبحياه ومماته قال الشيخ رمحه اهللا فعاد 

  احلديث مع ذكر قبيصة فيه إىل اإلرسال 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو بكر  - ٢١٢٥٠
يا رسول اهللا الرجل من : احلنفي ثنا يونس بن أيب إسحاق عن أبيه عن عبد اهللا بن وهب عن متيم الداري أنه قال 

  ومماته كذا قال بن وهب  املشركني يسلم على يدي الرجل املسلم قال هو أوىل به يف حياته

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا حممد بن املثىن ثنا أبو  - ٢١٢٥١
  فذكره وقال عبد اهللا بن موهب : بكر احلنفي 

ال الشافعي رمحه اهللا ق: أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان قال  - ٢١٢٥٢
يف هذا احلديث أنه ليس بثابت إمنا يرويه عبد العزيز بن عمر عن بن موهب عن متيم الداري وبن موهب ليس 

  مبعروف عندنا وال نعلمه لقي متيما ومثل هذا ال يثبت عندنا وال عندك من قبل أنه جمهول وال أعلمه متصال 

أمحد بن عدي احلافظ أنبأ الفضل بن احلباب ثنا مسدد ثنا عيسى بن  أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ أبو - ٢١٢٥٣
من أسلم على يدي : يونس عن جعفر بن الزبري عن القاسم عن أيب أمامة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ك احلديث رجل فله والؤه قال أبو أمحد مسعت بن محاد يقول قال البخاري جعفر بن الزبري الشامي عن القاسم مترو
  تركوه قال الشيخ رمحه اهللا ورواه أيضا معاوية بن حيىي الصديف عن القاسم ومعاوية بن حيىي أيضا ضعيف ال حيتج به 

أخربناه أبو سعد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي أنبأ احلسن بن سفيان ثنا هشام بن عمار ثنا عيسى بن  - ٢١٢٥٤
   ٢٠فذكره : عبد الرمحن الشامي  يونس ثنا معاوية بن حيىي عن القاسم أيب

  باب من وجد منبوذا فالتقطه مل يثبت له عليه والء

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن  - ٢١٢٥٥
صلى اهللا عليه و سلم أرادت أن أن عائشة زوج النيب : وهب حدثين مالك بن أنس عن نافع عن عبد اهللا بن عمر 

تشتري وليدة فتعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن والءها لنا فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  ال مينعك ذلك فإمنا الوالء ملن أعتق أخرجاه يف الصحيح من حديث مالك 

: بن أيب طالب أنبأ يزيد أنبأ هشام عن احلسن قال  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس ثنا حيىي - ٢١٢٥٦
   ٢١اللقيط للمسلمني مرياثه وعليهم جريرته وليس لصاحبه منه شيء إال األجر 

  باب من قال له عليه والء

أخربنا عبد اهللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ح وأخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد  - ٢١٢٥٧
بن حممد الصفار قاال ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن الزهري مسع سنني أبا مجيلة حيدث سعيد بن  أنبأ إمساعيل

يقول وجدت منبوذا على عهد عمر رضي اهللا عنه فذكره عريفي لعمر فأرسل إيل فدعاين والعريف عنده : املسيب 
إنه ليس مبتهم قال على ما أخذت هذا قال  فلما رآين مقبال قال هذا عسى الغوير أبؤسا قال العريف يا أمري املؤمنني

وجدت نفسا مضيعة فأحببت أن يأجرين اهللا فيها قال هو حر ووالؤه لك وعلينا رضاعة أجاب عنه الشافعي بأنه 



ليس مما يثبت مثله هو عن رجل ليس باملعروف يعين أبا مجيلة مث ساق كالمه إىل أن السنة جاءت بأن الوالء إمنا هو 
احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد يعزب عن بعض أصحابه وليس يف أحد ولو كانوا عددا ملن أعتق وأن 

   ٢٢مع النيب صلى اهللا عليه و سلم حجة 

  باب املسلم يعتق نصرانيا أو النصراين يعتق مسلما

  قال الشافعي رمحه اهللا فالوالء ثابت لكل واحد منهما على صاحبه 

 احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أبو عمر ثنا أخربنا أبو عبد اهللا - ٢١٢٥٨
يف قصة بريرة قالت فقال النيب صلى اهللا عليه : شعبة عن احلكم عن إبراهيم عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها 

الشافعي رمحه اهللا مل خيص النيب  و سلم اشتريها فإن الوالء ملن أعتق رواه البخاري يف الصحيح عن أيب عمر قال
  صلى اهللا عليه و سلم واحدا منهما دون اآلخر وإن مات املعتق مل يرثه مواله باختالف الدينني 

واحتج مبا أخربنا أبو علي الروذباري وأبو احلسني بن بشران العدل قاال أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار  - ٢١٢٥٩
هري عن علي بن حسني عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد يبلغ به النيب ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن الز

أن املسلم ال يرث الكافر وأن الكافر ال يرث املسلم رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن : صلى اهللا عليه و سلم 
  حيىي وغريه عن سفيان وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الزهري 

أنبأ أبو عمرو بن جنيد ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن حيىي بن  أخربنا أبو نصر بن قتادة - ٢١٢٦٠
أن عمر بن عبد العزيز أعتق عبدا له نصرانيا فتويف فقال إمساعيل فأمرين عمر بن : سعيد عن إمساعيل بن أيب حكيم 

   ٢٣عبد العزيز أن آخذ مرياثه فأجعله يف بيت املال 

  باب من أعتق عبدا له سائبة

  ال الشافعي رمحه اهللا فالعتق ماض وله والؤه ق

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك وبن ملحان قاال ثنا حيىي  - ٢١٢٦١
بن بكري ثنا الليث ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حممد بن شاذان وأمحد بن 

أن بريرة جاءت : قاال ثنا قتيبة ثنا الليث بن سعد عن بن شهاب عن عروة أن عائشة رضي اهللا عنها أخربته  سلمة
عائشة تستعينها يف كتابتها ومل تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت هلا عائشة ارجعي إىل أهلك فإن أحبوا أن أقضي 

أبوا وقالوا إن شاءت أن حتتسب عليك فلتفعل عنك كتابتك ويكون والؤك يل فعلت فذكرت ذلك بريرة ألهلها ف
ويكون والؤك لنا فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ابتاعي 
وأعتقي فإمنا الوالء ملن أعتق مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست يف 

 من اشترط شرطا ليس يف كتاب اهللا فليس له وإن شرط مائة شرط شرط اهللا أحق وأوثق رواه البخاري كتاب اهللا
  ومسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ٢١٢٦٢
جاء رجل إىل عبد اهللا يعين : أنبأ سفيان بن سعيد عن أيب قيس عن هزيل بن شرحبيل قال طالب أنبأ يزيد بن هارون 

بن مسعود فقال أين أعتقت غالما يل وجعلته سائبة فمات وترك ماال فقال عبد اهللا إن أهل اإلسالم ال يسيبون إمنا 
عله يف بيت املال أخرجه البخاري كانت تسيب أهل اجلاهلية وأنت وارثه وويل نعمته فإن حترجت من شيء فأدناه جن

يف الصحيح خمتصرا عن قبيصة عن سفيان ورواه الشعيب والنخعي وغريمها عن عبد اهللا بن مسعود مرسال خمتصرا 
  وروي عن علقمة عن عبد اهللا موصوال وقال يف روايته فإن أبيت فها هنا وارثون كثري فجعله يف بيت املال 

اهللا احلافظ روايته عنه حدثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان وفيما أجاز يل أبو عبد  - ٢١٢٦٣
كان سامل موىل أيب حذيفة موىل المرأة من األنصار يقال هلا : أخربين أبو طوالة عبد اهللا بن عبد الرمحن بن معمر قال 

  مبرياثه فقال أعطوه عمرة فأبت أن تقبله عمرة بنت يعار أعتقته سائبة فقتل يوم اليمامة فأتى أبو بكر رضي اهللا عنه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد اهللا بن حممد وجعفر بن أمحد قاال ثنا عمرو بن زرارة  - ٢١٢٦٤
أن ساملا موىل أيب حذيفة أعتقته امرأة من : عن إمساعيل بن أيوب وسلمة بن علقمة عن حممد بن سريين قال نبئت 

  ر وقالت أذهب فوال من شئت فواىل أبا حذيفة فلما أصيب اختصموا يف مرياثه فجعل مرياثه لألنصار األنصا

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا حممد بن  - ٢١٢٦٥
اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن  منصور ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد أنبأ أيب عن بن إسحاق حدثين عبد

كان سامل موىل أيب حذيفة موىل المرأة : حزم عن عبد اهللا بن وديعة بن خدام بن خالد أخي بين عمرو بن عوف قال 
منا يقال هلا سلمى بنت يعار أعتقته سائبة يف اجلاهلية فلما أصيب باليمامة أتى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مبرياثه 

يعة بن خدام فقال هذا مرياث موالكم وأنتم أحق به فقال يا أمري املؤمنني قد أغنانا اهللا عنه قد أعتقته فدعا ود
  صاحبتنا سائبة فال نريد أن نندا من أمره شيئا أو قال نرزأ فجعله عمر رضي اهللا عنه يف بيت املال 

فذكره : زهر ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد أخربناه أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا أبو األ - ٢١٢٦٦
بإسناده ومعناه عاليا وقال يف آخره فدعا أيب وديعة بن خدام وكان وارث سلمى بنت يعار فقال هذا مرياث 

موالكم فخذوه فقال وديعة يا أمري املؤمنني أعتقته صاحبتنا سائبة ألبويها وقد أغنانا اهللا عنه فال حاجة لنا به قال 
  رضي اهللا عنه يف بيت مال املسلمني ورواه مبعناه أبو بكر بن أيب اجلهم عن عروة بن الزبري فجعله عمر 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن  - ٢١٢٦٧
ئب فأيت مبرياثهم فقال عمر بن اخلطاب أن طارق بن املرقع أعتق أهل بيت سوا: بن جريج عن عطاء بن أيب رباح 

  رضي اهللا عنه أعطوه ورثة طارق فأبوا أن يأخذوه فقال عمر فاجعلوه يف مثلهم من الناس 

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم وسعيد بن سامل عن بن  - ٢١٢٦٨
أعتق أهل أبيات من أهل اليمن سوائب فانقلعوا عن بضعة عشر ألفا فذكر  أن طارق بن املرقع: جريج عن عطاء 

ذلك لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فأمر أن يدفع إىل طارق أو ورثة طارق قال الشافعي رمحه اهللا أنا شككت يف 
  احلديث هكذا 



س حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العبا - ٢١٢٦٩
أن طارق أعتق رجال سائبة فمات : طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ عقبة بن عبد اهللا األصم عن عطاء بن أيب رباح 

السائبة وترك ماال فرفع ماله إىل صاحب مكة فأرسل إىل طارق فعرض ماله عليه فأىب طارق أن يأخذه فكتب عامل 
رضي اهللا عنه فكتب عمر رضي اهللا عنه أن أمجع املال وأعرضه على طارق فإن قبله  مكة إىل عمر بن اخلطاب

فادفعه إليه وإن مل يقبله فاشتر به رقابا فأعتقهم قال فعرض على طارق فلم يقبله فاشترى به مخسة عشر أو ستة 
اه قتادة وقيس بن سعد عشر مملوكا فأعتقهم قال عقبة كأين أرى عطاء وهو يعقد بيده مخسة عشر أو ستة عشر ورو

عن عطاء قال فيه فكتب يعلى بن منية إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فكتب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه 
أحق مبرياثه قال الشافعي رمحه اهللا يشبه أن يكون عطاء مسعه من طارق وإن مل يسمعه منه فحديث سليمان بن يسار 

ا روي ملن خالفه يف هذه املسألة عن سليمان بن يسار أن سائبة أعتقه رجل من مرسل قال الشيخ رمحه اهللا يعين م
احلاج فأصابه غالم من بين خمزوم فقضى عمر رضي اهللا عنه عليهم بعقله قال أبو املقضي عليه أرأيت لو أصاب ابين 

  رقم قال إذا ال يكون له شيء قال هو إذا مثل األرقم قال عمر رضي اهللا عنه فهو إذا مثل األ

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا أبو األزهر ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أيب عن  - ٢١٢٧٠
قدم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : بن إسحاق حدثين أبو الزناد عبد اهللا بن ذكوان عن سليمان بن يسار قال 

بنا للسائب بن عائذ بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم خطأ فطلب مكة وهو خليفة فرفع إليه رجل أعتق سائبة أصاب ا
السائب من عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه دية ابنه فقال عمر إن يكن له مال ودى ابنك لك من ماله بالغا ما بلغ 
ذا قال السائب فإن مل يكن له مال قال عمر رضي اهللا عنه فال شيء لك قال السائب أفرأيت لو أصبناه خطأ قال إ

واهللا تعقله قال فقال السائب فإن قتل عقل وإن قتل مل يعقل عنه قال فقال عمر رضي اهللا عنه نعم قال فقال السائب 
هو إذا كاألرقم أن يلق يلقم وإن يقتل ينقم قال فقال عمر رضي اهللا عنه فهو واهللا ذلك قال فلم يعطه شيئا قال 

نه لو رأى والؤه للمسلمني رأى عليهم عقله ولكن يشبه أن يكون الشافعي رمحه اهللا وهذا إذا ثبت بقولنا أشبه أل
عقله على مواليه فلما كانوا ال يعرفون مل ير فيه عقال حىت يعرف مواليه قال الشيخ رمحه اهللا والذي يدل على صحة 

  هذا التأويل ما 

 األصبهاين أنبأ إمساعيل بن أخربنا أبو بكر أمحد بن علي األصبهاين احلافظ أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا - ٢١٢٧١
إبراهيم بن احلارث القطان ثنا حلسن بن عيسى أنبأ بن املبارك أنبأ عبد اهللا بن عقبة عن عبد اهللا بن هبرية عن قبيصة 

كان الرجل إذا أعتق سائبة مل يرثه وإذا جىن جناية كان على من أعتقه فدخلوا على عمر بن : بن ذؤيب قال 
قالوا يا أمري املؤمنني انصفنا إما أن يكون عليكم العقل ولكم املرياث وإما أن يكون لنا اخلطاب رضي اهللا عنه ف

املرياث وعلينا العقل فقضى عمر رضي اهللا عنه هلم باملرياث قال الشافعي وحديث سليمان بن يسار عن عمر رضي 
   ٢٤اهللا عنه منقطع 

  لسائبة وإن كانباب من استحب من السلف رضي اهللا عنهم التنزه عن مرياث ا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي  - ٢١٢٧٢مباحا 
بن أيب طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سليمان التيمي عن أيب عثمان النهدي قال قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

  الصدقة والسائبة ليومهما : 



قال أبو عبيد : أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أبو احلسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز قال  - ٢١٢٧٣
يعين بقوله ليومهما يوم القيامة اليوم الذي كان أعتق فيه سائبته وتصدق بصدقته له يقول فال يرجع إىل االنتفاع 

ائبة مث ميوت املعتق ويترك ماال وال وارث له إال الذي بشيء منهما بعد ذلك يف الدنيا وذلك كالرجل يعتق عبدة س
أعتقه يقول فليس ينبغي له أن يرزأ من مرياثه شيئا وال يرزأ من مرياث السائبة شيئا إال أن جيعله يف مثله وكذلك 

  يروي عن بن عمر وإمنا هذا منهم على وجه الفضل والثواب ليس على أنه حمرم 

احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس ثنا حيىي أنبأ يزيد أنبأ سليمان أخربنا أبو عبد اهللا  - ٢١٢٧٤
أيت مبال موىل كان له فقال إمنا كنا أعتقناه سائبة فأمر أن يشتري به : التيمي عن بكر بن عبد اهللا املزين أن بن عمر 

  رقاب فيلحقوهنا به أي يعتقوهنا 

احلافظ أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين أنبأ إمساعيل بن إبراهيم القطان  أخربنا أبو بكر أمحد بن علي - ٢١٢٧٥
أنه كان جالسا عند : ثنا احلسن بن عيسى أنبأ بن املبارك أنبأ عبد اهللا بن عقبة عن بن هبرية عن زياد بن نعيم أخربه 

أن أدفع هذه إليك قال وحيه أال  بن عمر حني جاءه رجل حبقيبة ورق فقالوا إن فالنا موىل أبيك تويف وإنه أمرين
أنفقه يف سبيل اهللا فجاءه رسول عاصم بن عمر أن ابعث إيل مبرياثه من موىل أبيه فبعثه إليه كله وكان بن عمر ال 

يرث السائبة وكان عمر رضي اهللا عنه أعتقه سائبة قال الشيخ رمحه اهللا هذا إن صح يدل على أنه كان ال يراه 
  ا ملنعه من أخيه عاصم كما أمتنع منه ولكنه استحب التنزه عنه واهللا أعلم حراما إذ لو رآه حرام

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا عباس  - ٢١٢٧٦
رو الشيباين قال قال عبد اهللا بن عبد اهللا الترقفي ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أيب عم

السائبة يضع ماله حيث شاء قال شعبة مل يسمع هذا من سلمة أحد غريي قال الشيخ رمحه اهللا حيتمل : بن مسعود 
   ٢٥أن يريد به أن يضعه يف حياته حيث شاء ألن مواله يتنزه عن أخذ ماله بعد وفاته واهللا أعلم 

  صبة قام املوىل املعتق مقامباب املوىل املعتق إذا مات ومل يكن له ع

العصبة فأخذ الفضل عن أهل الفرائض استدالال مبا مضى يف ثبوت الوالء للمعتق وأنه مشبه بالنسب واستدل بعض 
  أصحابنا يف ذلك مبا 

أخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين بن ناجية ثنا حممد بن عثمان بن كرامة وأمحد  - ٢١٢٧٧
مان بن حكيم قاال ثنا عبيد اهللا هو بن موسى عن إسرائيل عن أيب حصني عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي بن عث

أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم فمن مات وترك ماال فماله ملوايل : اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  البخاري يف الصحيح عن حممود العصبة ومن ترك كال أو ضياعا فأنا وليه فألدعى له رواه 

عن عبيد اهللا وقال غريهم عن عبيد اهللا فمن ترك ماال فلمواليه أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو  - ٢١٢٧٨
  فذكره : الوليد ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا إسحاق هو احلنظلي أنبأ عبيد اهللا بن موسى 



د بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعي - ٢١٢٧٩
كان : طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سفيان عن سلمة بن كهيل عن عبد اهللا بن شداد أن ابنة محزة بن عبد املطلب 

ه و سلم فأعطى ابنته هلا موىل أعتقته فمات املوىل وترك ابنته وموالته ابنة محزة فرفع ذلك إىل النيب صلى اهللا علي
النصف وأعطى موالته ابنة محزة النصف هذا مرسل وقد روي من أوجه أخر مرسال وبعضها يؤكد بعضا وقد مضى 

  ذلك بشواهده مع قول علي وزيد رضي اهللا عنهما فيه يف كتاب الفرائض 

حممد بن عبد الوهاب أنبأ وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا بن يعقوب ثنا  - ٢١٢٨٠
الوالء شعبة من الرق فمن : جعفر بن عون أنبأ مسعر عن عمران بن رياح عن بن معقل قال قال علي رضي اهللا عنه 

   ٢٦أحرز والء أحرز مرياثا 

  باب الوالء للكرب من عصبة املعتق وهو األقرب فاألقرب منهم باملعتق إذا

بكر أمحد بن احلسن القاضي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع أخربنا أبو  - ٢١٢٨١كان قد مات املعتق 
بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عبد امللك بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن 

ة فهلك أحد اللذين ألم أن العاص بن هشام هلك وترك بنني له ثالثة اثنان ألم ورجل لعل: هشام عن أبيه أنه أخربه 
فترك ماال وموايل فورثه أخوه الذي ألمه وأبيه ماله ووالء مواليه مث هلك الذي ورث املال ووالء املوايل وترك ابنه 

وأخاه ألبيه فقال ابنه قد أحرزت ما كان أيب أحرز من املال ووالء املوايل وقال أخوه ليس كذلك إمنا أحرزت املال 
 أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا فاختصما إىل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه فقضى فأما والء املوايل فال
  ألخيه بوالء املوايل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا بندار ثنا أبو أمحد الزبريي عن سفيان  - ٢١٢٨٢
  الوالء للكرب : وعثمان رضي اهللا عنهما قاال  عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أن عمر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ  - ٢١٢٨٣
كان عمر وعلي وزيد بن ثابت رضي اهللا عنهم قال وأحسبه ذكر عبد اهللا رضي : أشعث بن سوار عن الشعيب قال 

  نه يقولون الوالء لألكرب قال يعين باألكرب أقرهبم بأب اهللا ع

أخربنا أبو عبد اهللا ثنا أبو العباس ثنا حيىي أنبأ يزيد أنبأ سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال قال  - ٢١٢٨٤
  : عمر وعبد اهللا وزيد رضي اهللا عنهم الوالء للكرب 

املغرية عن إبراهيم أن عليا وعبد اهللا وزيدا رضي اهللا عنهم قال وأنبأ يزيد أنبأ شعبة بن احلجاج عن  - ٢١٢٨٥
  الوالء للكرب وروي عن زيد بن وهب عن علي وعبد اهللا وزيد رضي اهللا عنهم : قالوا 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا احلسن بن عيسى عن بن املبارك عن  - ٢١٢٨٦
يف رجل ترك أخا ألبيه وأمه وأخا ألبيه فجعال : شم عن النخعي أن عليا وزيدا رضي اهللا عنهما قاال معمر عن أيب ها

  الوالء ألخيه ألبيه وأمه فإن مات األخ من أب رجع الوالء إىل بين األخ لألب واألم 



 عن الشعيب أن عليا رضي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس ثنا حيىي أنبأ يزيد أنبأ حممد بن سامل - ٢١٢٨٧
إذا أعتقت املرأة عبدا أو أمة فهلكت وتركت ولدا ذكرا فوالء ذلك املوىل لولدها ما كانوا ذكورا : اهللا عنه قال 

فإذا انقطعت الذكور رجع الوالء إىل أوليائها وقال شريح ميضي الوالء على وجهه كما ميضي املرياث ولكن ال 
  تقته يورث الوالء أنثى إال شيئا أع

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن جنيد ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن عبد اهللا  - ٢١٢٨٨
أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان بن عفان فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بين : بن أيب بكر أن أباه أخربه 

ت رجل من بين احلارث بن اخلزرج يقال له إبراهيم بن كليب فماتت احلارث بن اخلزرج وكانت امرأة من جهينة حت
املرأة وتركت ماال وموايل فورثها ابنها وزوجها مث مات ابنها فقال ورثة ابنها لنا والء املوايل قد كان ابنها أحرزه 

ى أبان بن عثمان قال اجلهنيون ليس كذلك إمنا هم موايل صاحبتنا فإذا مات ولدها فلنا والؤهم وحنن نرثهم فقض
  للجهنيني بوالء املوايل 

وبإسناده ثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن املسيب قال يف رجل هلك وترك بنني ثالثة وترك موايل  - ٢١٢٨٩
يرث املوايل الباقي من الثالثة فإذا هلك فولده : أعتقهم هو عتاقة مث إن رجلني من بنيه هلكا وتركا ولدا قال سعيد 

  املوايل شرعا سواء وقد روي فيه حديث مرسل يؤكد ما مضى من اآلثار  وولد إخوته يف

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد اهللا بن حممد قال قال أبو عبد اهللا يعين حممد بن نصر  - ٢١٢٩٠
ال قال رسول اهللا ثنا حممود بن آدم ثنا بشر بن السري عن سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي عن يونس عن الزهري ق

   ٢٧املوىل أخ يف الدين ونعمة وأحق الناس مبرياثه أقرهبم من املعتق : صلى اهللا عليه و سلم 

  باب من قال من أحرز املرياث أحرز الوالء

أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن عمرو بن أيب احلجاج أبو  - ٢١٢٩١
تزوج امرأة : د الوارث عن حسني املعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رئاب بن حذيفة معمر ثنا عب

فولدت له ثالثة غلمة فماتت أمهم فورثوا رباعها ووالء مواليها وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إىل 
إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه الشام فماتوا فقدم عمرو بن العاص ومات موىل هلا وترك ماال فخاصمه إخوهتا 

فقال عمر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان قال فكتبت له كتابا 
فيه شهادة عبد الرمحن بن عوف وزيد بن ثابت رضي اهللا عنهما ورجل آخر فلما أستخلف عبد امللك اختصموا إىل 

إمساعيل بن هشام فرفعهم إىل عبد امللك فقال هذا من القضاء الذي ما كنت أراه قال  هشام بن إمساعيل أو إىل
فقضى لنا بكتاب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فنحن فيه إىل الساعة قال الشيخ رمحه اهللا كذا يف هذه الرواية وقد 

ما قاال الوالء للكرب ومرسل روينا عن سعيد بن املسيب عن عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان رضي اهللا عنهما أهن
بن املسيب عن عمر رضي اهللا عنه أصح من رواية عمرو بن شعيب وأما احلديث املرفوع فيه فليس فيه أن النيب 

  صلى اهللا عليه و سلم قال ذلك يف الوالء 



ثنا حيىي بن أيب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ٢١٢٩٢
طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سفيان الثوري وشريك عن عمران بن مسلم بن رياح عن عبد اهللا بن معقل قال 

الوالء شعبة من النسب فمن أحرز املرياث فقد أحرز الوالء كذا وجدته يف هذه : مسعت عليا رضي اهللا عنه يقول 
  على رواية شريك وشريك وهم فيه أو وهم فيه يزيد فمن دونه  الرواية وهو خطأ وكأن يزيد محل رواية الثوري

وإمنا لفظ احلديث كما أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا  - ٢١٢٩٣
لي يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم وقبيصة قاال ثنا سفيان عن عمران بن مسلم بن رياح عن عبد اهللا بن معقل قال ع

الوالء شعبة من الرق من أحرز الوالء أحرز املرياث هذا هو الصحيح وكذلك رواه مسعر عن : رضي اهللا عنه 
  عمران وإمنا معناه من كان له الوالء كان له املرياث بالوالء 

 بن أيب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي - ٢١٢٩٤
: طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال الزبري بن العوام رضي اهللا عنه 

حيوز الوالء الذي حيوز املرياث وهذا حيتمل أن يكون املراد به أن الذي حيوز املرياث وهو العصبة الذي يأخذ مجيع 
  حاب الفروض واهللا أعلم املرياث هو الذي يأخذ بالوالء دون أص

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا جعفر بن أمحد ثنا عمرو بن زرارة ثنا إمساعيل عن أيوب  - ٢١٢٩٥
خاصم بن لعبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر القاسم بن حممد إىل بن الزبري يف مرياث موىل : عن بن أيب مليكة قال 
ا فقضى مبرياثه البن عبد اهللا بن عبد الرمحن عبد الرمحن أخو عائشة رضي اهللا عنها ألمها وأبيها لعائشة رضي اهللا عنه

وحممد بن أيب بكر أخوها ألبيها دون أمها فقضى به البن عبد اهللا بن عبد الرمحن ألن عبد اهللا مات بعد عائشة 
للقاسم بن حممد وقد روى عن القاسم أنه أنكر  فأحرز ابنه ما كان أحرز أبوه من الوالء ومن قال الوالء للكرب جعله

  ذلك على بن الزبري 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس هو األصم أنبأ حممد بن عبد  - ٢١٢٩٦
حممد بن أيب أنه حضر القاسم بن : اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين بن هليعة عن حممد بن زيد بن املهاجر 

بكر وطلحة بن عبد اهللا بن عبد الرمحن ومها خيتصمان إىل بن الزبري يف مرياث أيب عمرو موىل عائشة رضي اهللا عنها 
وكان عبد اهللا وارث عائشة رضي اهللا عنها دون القاسم ألن أباه كان أخاها ألبيها وأمها وكان حممد أخاها ألبيها مث 

مث تويف أبو عمرو فقضى به عبد اهللا بن الزبري لطلحة قال فسمعت القاسم بن حممد تويف عبد اهللا فورثه ابنه طلحة 
يقول سبحان اهللا إن املوىل ليس مبال موضوع يرثه من ورثه إمنا املوىل عصبة وروى بن جريج عن عطاء توريث بن 

ى بن الزبري رمحهم اهللا تعاىل الزبري بن عبد اهللا بن عبد الرمحن دون القاسم قال عطاء رمحه اهللا تعاىل فعيب ذلك عل
٢٨   

  باب اجلد واألخ إذا اجتمعا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا حممد بن حيىي ثنا حممد بن يوسف ثنا  - ٢١٢٩٧
  يف رجل مات وترك أخاه وجده قال الوالء بني اجلد واألخ : سفيان عن بن جريج عن عطاء 



وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ أبو الوليد ثنا عبد اهللا بن حممد قال قال أبو عبد اهللا ثنا حممد بن حيىي ثنا أبو  - ٢١٢٩٨
اجلد أوىل من بن األخ والعم : املغرية ثنا أبو بكر حدثين مكحول وراشد وضمرة وعطية عن زيد بن ثابت قال 

   ٢٩والناس على ذلك 

  تقن أو أعتق من أعتقنباب ال ترث النساء الوالء إال من أع

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا عبد  - ٢١٢٩٩
: األعلى ثنا وهيب عن عبد اهللا بن طاوس عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

هو ألوىل رجل ذكر رواه البخاري يف الصحيح عن مسلم بن إبراهيم وغريه عن أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي ف
وهيب ورواه مسلم عن عبد األعلى بن محاد فأخربنا أن من يأخذ بالتعصيب إمنا هو رجل إال ما خصته سنة له 

  أخرى وقد قال صلى اهللا عليه و سلم يف إعتاق عائشة بريرة الوالء ملن أعتق فدل أهنا ترث بالوالء 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو األزهر ثنا حيىي بن إمساعيل ثنا عبد السالم عن  - ٢١٣٠٠
أهنم كانوا جيعلون الوالء : احلارث بن حصني عن زيد بن وهب عن علي وعبد اهللا وزيد بن ثابت رضي اهللا عنهم 

  عتق من أعتقن للكرب من العصبة وال يورثون النساء إال ما أعتقن أو أ

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا إبراهيم بن علي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ عبد السالم عن  - ٢١٣٠١
  كان عمر وعلي وزيد بن ثابت ال يورثون النساء من الوالء إال ما اعتقن : األعمش عن إبراهيم قال 

  مثله : إسحاق أنبأ عبد السالم فذكر  قال وأنبأ أبو الوليد ثنا عبد اهللا ثنا - ٢١٣٠٢

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس هو األصم ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا يزيد بن هارون أنبأ هشام  - ٢١٣٠٣
ال ترث النساء من الوالء شيئا إال ما كاتبته أو أعتقته قال يزيد ومسعت سفيان : بن حسان عن حممد بن سريين قال 

  يقول ال ترث النساء من الوالء شيئا إال ما كاتنب أو أعتقن أو أعتق من أعتقن أو جر والءه من أعتقن الثوري 

أخربنا أبو احلسن الرفاء أنبأ عثمان بن حممد بن بشر ثنا إمساعيل القاضي ثنا بن أيب أويس وعيسى بن  - ٢١٣٠٤
كانوا يقولون ال ترث املرأة شيئا من الوالء ألحد : ينة ميناء قاال ثنا بن أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل املد

   ٣٠من أقارهبا وال ترث من الوالء إال ما أعتقت هي نفسها أو من كاتبت فعتق منها أو والء موىل من أعتقت 

  باب ما جاء يف جر الوالء

حممد بن عبد الوهاب أنبأ  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا - ٢١٣٠٥
إذا كانت احلرة حتت اململوك فولدت له ولدا : جعفر بن عون أنبأ األعمش عن إبراهيم قال قال عمر رضي اهللا عنه 

فإنه يعتق بعتق أمه ووالؤه ملوايل أمه فإذا أعتق األب جر الوالء إىل موايل أبيه هذا منقطع وقد روي موصوال عن 
  عمر رضي اهللا عنه 



وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا اسحق أنبأ عيسى بن يونس  - ٢١٣٠٦
إذا تزوج اململوك احلرة فولدت فولدها يعتقون : عن األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عمر رضي اهللا عنه قال 

  ء بعتقها ويكون والؤهم ملوىل أمهم فإذا أعتق األب جر الوال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد اهللا ثنا أبو قدامة عن سفيان عن هشام بن عروة عن  - ٢١٣٠٧
اختصموا إىل عثمان رضي اهللا عنهم يف موالة لرافع بن خديج كانت حتت عبد : أبيه أن الزبري ورافع بن خديج 

عثمان رضي اهللا عنه بالوالء للزبري رضي اهللا عنه وكذلك  فولدت منه أوالدا فاشترى الزبري العبد فأعتقه فقضى
  رواه الثوري عن هشام بن عروة عن عروة 

أخربنا أبو بكر أمحد بن علي األصبهاين أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين أنبأ إمساعيل بن إبراهيم  - ٢١٣٠٨
أهنما اختصما إىل عثمان رضي : ن عروة عن أبيه القطان ثنا احلسن بن عيسى أنبأ بن املبارك أنبأ سفيان عن هشام ب

اهللا عنه فقضى به للزبري يف هذا وكذلك رواه ربيعة بن أيب عبد الرمحن وحممد بن إبراهيم التيمي عن عثمان والزبري 
  رضي اهللا عنهما مرسال 

بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد  - ٢١٣٠٩
طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ حممد بن عمرو عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب أن الزبري بن العوام رضي اهللا عنه 

قدم خيرب فرأى فتية لعسا ظرفا فأعجبه ظرفهم فسأل عنهم فقيل هم موايل لرافع بن خديج أمهم حرة موالة لرافع : 
شجع لبعض احلرقة فأرسل الزبري رضي اهللا عنه فاشترى أباهم فأعتقه مث قال لفتيته بن خديج وأبوهم مملوك أل

انتسبوا إيل فإمنا أنتم موايل فقال رافع بل هم موايل ولدوا وأمهم حرة وأبوهم مملوك فاختصما إىل عثمان بن عفان 
عن الزهري عن عثمان رضي  رضي اهللا عنه فقضى بوالئهم للزبري هذا هو املشهور عن عثمان رضي اهللا عنه وروي

  اهللا عنه منقطعا خبالفه 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس األصم ثنا حيىي أنبأ يزيد أنبأ بن أيب ذئب عن الزهري أن  - ٢١٣١٠
قدم خيرب فرأى فتية أعجبه حاهلم فسأل عنهم فقيل هم موايل لبين حارثة أمهم حرة موالة : الزبري رضي اهللا عنه 

لبين حارثة وأبوهم مملوك فأرسل إىل أبيهم فاشتراه فأعتقه فاختصم هو وبنو حارثة إىل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه 
يف الوالء فقضى عثمان رضي اهللا عنه بالوالء لبين حارثة وقال عثمان رضي اهللا عنه الوالء ال جير كذا قال والرواية 

  ومراسيل الزهري ردية  األوىل عن عثمان رضي اهللا عنه أصح بشواهدها

أخربنا أمحد بن علي األصبهاين احلافظ أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين أنبأ إمساعيل بن إبراهيم  - ٢١٣١١
أن عليا رضي اهللا عنه قضى يف عبد : القطان ثنا احلسن بن عيسى أنبأ بن املبارك أنبأ بن هليعة عن عبد اهللا بن هبرية 

  والدا فعتقوا بعتاقة أمهم مث أعتق أبوهم بعد أن والءهم لعصبة أبيهم كانت حتته حرة فولدت أ

  أن عليا كان جير الوالء : قال وأنبأ بن املبارك أنبأ معمر عن يزيد الرشك  - ٢١٣١٢



العبد : قال وأنبأ بن املبارك أنبأ سفيان عن جابر عن الشعيب عن األسود بن يزيد عن بن مسعود قال  - ٢١٣١٣
ده إذا أعتق قال وكان شريح يقضي بوالء ولده يعين ملوايل األم حىت حدثه األسود بقول بن مسعود جير والء ول

  فقضى به شريح كذا قال جابر اجلعفي عن الشعيب عن األسود 

وقد أخربنا الشريف أبو الفتح العمري أنبأ عبد الرمحن بن أيب شريح أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا علي بن  - ٢١٣١٤
كان شريح ال يكاد يرجع عن قضاء قضى به حىت حدثه األسود بن : بأ شعبة عن احلكم عن إبراهيم قال اجلعد أن

يزيد عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال يف احلرة تكون حتت العبد فتلد له أوالدا مث يعتق أبوهم أنه يصري 
يكون األسود حدثه عن عمر وبن مسعود والؤهم إىل موايل أبيهم فأخذ به شريح هذا إسناد صحيح وحيتمل أن 

  مجيعا واهللا أعلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ  - ٢١٣١٥
مهم فقيل كان شريح يقضي يف العبد إذا تزوج احلرة فولدت له أوالد أن الوالء أل: احلجاج بن أرطاة عن وبرة قال 

  له إن عمر رضي اهللا عنه قضى أن األب إذا أعتق جر الوالء فترك شريح ذلك 

أن امرأة حرة كانت حتت عبد فولدت له : وبإسناده أنبأ يزيد أنبأ أشعث بن سوار عن حممد بن سريين  - ٢١٣١٦
  أوالدا مث أعتق العبد فقضى شريح جبر الوالء 

أنه سئل عن مملوك له بنون من حرة وللعبد : ا بن أيب زائدة عن الشعيب وبإسناده أنبأ يزيد أنبأ زكري - ٢١٣١٧
   ٣١أب حر فقيل ملن والء ولده فقال ملوايل اجلد 

  باب ما جاء يف العبد يفر إىل املسلمني مث جييء سيده فيسلم

حيىي أنبأ بن هليعة عن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا إبراهيم بن علي ثنا حيىي بن - ٢١٣١٨
أن رافعا أبا السائب كان عبدا لغيالن فر إىل النيب صلى اهللا : يزيد بن أيب حبيب عن عروة عن غيالن بن سلمة 

عليه و سلم فأعتقه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث أسلم غيالن فرد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والءه إىل 
  غيالن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : إبراهيم ثنا حيىي بن حيىي أنبأ بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب  قال وحدثنا - ٢١٣١٩
و سلم كان إذا حاصر حصنا فأتاه أحد من العبيد أعتقه فإذا أسلم مواله رد والءه عليه هذا منقطع وبن هليعة ينفرد 

دم الثقفي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فيمن به واهللا أعلم ورواه حممد بن إسحاق بن يسار عن عبد اهللا بن املك
خرج إليه من عبيد أهل الطائف مث وفد أهل الطائف فأسلموا فقالوا يا رسول اهللا رد علينا رقيقنا الذين أتوك فقال 

   ٨٥ال أولئك عتقاء اهللا ورد على كل رجل والء عبدة وهذا أيضا إسناده منقطع وقد مضى يف كتاب اجلزية 

  كتاب املدبر

 )١   



  باب املدبر جيوز بيعه مىت شاء مالكه

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا  - ٢١٣٢٠
أن رجال من : عارم وسليمان بن حرب ومسدد قالوا ثنا محاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهللا 

لوكا له عن دبر مل يكن له مال غريه فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال من يشتريه فاشتراه األنصار أعتق مم
  نعيم بن عبد اهللا بثمامنائة درهم فدفعها إليه مسعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عام األول لفظ عارم 

عيلي أخربين أبو يعلى ثنا أبو الربيع وأخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمسا - ٢١٣٢١
فذكره بإسناده مثله إال أنه قال أعتق غالما له عن دبر رواه البخاري يف الصحيح عن أيب : الزهراين ثنا محاد بن زيد 

  النعمان عارم ورواه مسلم عن أيب الربيع 

إبراهيم بن احلسني ثنا آدم ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا - ٢١٣٢٢
أعتق رجل منا عبدا له عن دبر فدعا به : شعبة ثنا عمرو بن دينار قال مسعت جابر بن عبد اهللا األنصاري يقول 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فباعه قال جابر إمنا مات الغالم عام أول رواه البخاري يف الصحيح عن آدم 

عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ثنا أخربنا أبو حممد  - ٢١٣٢٣
احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين ثنا سفيان بن عيينة قال مسع عمرو بن دينار جابر بن عبد اهللا يقول دبر رجل 

اشتراه بن : م قال جابر بن عبد اهللا من األنصار غالما له مل يكن له مال غريه فباعه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
النحام عبدا قبطيا مات عام بن الزبري رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة 

  وإسحاق بن راهويه كلهم عن سفيان وكذلك رواه أمحد بن حنبل وعلي بن املديين واحلميدي عن سفيان 

يب إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن أخربنا أبو زكريا بن أ - ٢١٣٢٤
: يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن عمرو بن دينار وعن أيب الزبري مسعا جابر بن عبد اهللا 

م من يشتريه مين فاشتراه نعيم النحام يقول دبر رجل منا غالما له ليس له مال غريه فقال النيب صلى اهللا عليه و سل
قال عمرو فسمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عام أول يف إمارة بن الزبري وزاد أبو الزبري يقال له يعقوب قال 

الشافعي هكذا مسعته منه عامة دهري مث وجدت يف كتايب دبر رجل منا غالما له فمات فإما أن يكون خطأ من كتايب 
فإن كان من سفيان فابن جريج أحفظ حلديث أيب الزبري من سفيان ومع بن جريج حديث الليث أو خطأ من سفيان 

وغريه وأبو الزبري حيد احلديث حتديدا خيرب فيه حياة الذي دبره ومحاد بن زيد مع محاد بن سلمة وغريه أحفظ حلديث 
أخربين غري واحد ممن لقي  عمرو من سفيان وحده وقد يستدل على حفظ احلديث من خطإه بأقل مما وجدت فقد

سفيان بن عيينة قدميا أنه مل يكن يدخل يف حديثه مات وعجب بعضهم حني أخربته أين وجدت يف كتايب مات وقال 
لعل هذا خطأ عنه أو زلال منه حفظتها عنه قال الشيخ رمحه اهللا أما حديث محاد بن زيد عن عمرو بن دينار فقد 

  أما حديث محاد بن سلمة عن عمرو ذكرناه ومعه حديث شعبة عن عمرو و



فأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع  - ٢١٣٢٥
بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ حيىي بن حسان عن محاد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهللا عن النيب 

  حنو حديث محاد بن زيد عن عمرو وأما حديث بن جريج عن أيب الزبري :  صلى اهللا عليه و سلم

فأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس هو األصم أنبأ الربيع أنبأ  - ٢١٣٢٦
هللا يقول إن أبا الشافعي أنبأ مسلم بن خالد وعبد اجمليد عن بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد ا

مذكور رجل من بين عذرة كان له غالم قبطي فأعتقه عن دبر منه وإن النيب صلى اهللا عليه و سلم مسع بذلك العبد 
إذا كان أحدكم فقريا فليبدأ بنفسه فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه مبن يعول مث إن وجد بعد : فباع العبد وقال 

  يث الليث بن سعد عن أيب الزبري ذلك فضال فليتصدق على غريهم وأما حد

فأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أمحد بن يونس  - ٢١٣٢٧
: ح قال وثنا حممد بن شاذان وأمحد بن سلمة قاال ثنا قتيبة بن سعيد أنبأ الليث عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا 

ق رجل من بين عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ألك مال غريه فقال قال أعت
ال فقال من يشتريه مين فاشتراه نعيم بن عبد اهللا العدوي بثمان مائة درهم فجاء هبا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ل شيء فألهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي سلم فدفعها إليه مث قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فض
قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا يقول فبني يديك وعن ميينك وعن مشالك رواه مسلم يف الصحيح 

  عن قتيبة وحممد بن رمح وكذلك رواه أيوب بن أيب متيمة السختياين عن أيب الزبري 

بكر ثنا أبو داود ثنا أمحد بن حنبل ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن  - ٢١٣٢٨
أن رجال من األنصار يقال له أبو مذكور أعتق غالما له يقال له يعقوب عن دبر مل : أيوب عن أيب الزبري عن جابر 

 بن النحام يكن له مال غريه فدعا به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبد اهللا
بثمان مائة درهم فدفعها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال إذا كان أحدكم فقريا فليبدأ بنفسه فإن كان 

  فيها فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى ذي قرابته أو ذي رمحه فإن كان فضل فههنا وههنا 

ا حممد بن إسحاق بن إبراهيم ثنا يعقوب وأمحد أنبأ وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ حممد بن يعقوب ثن - ٢١٣٢٩
  فذكره رواه مسلم يف الصحيح عن يعقوب الدورقي : إبراهيم الدورقي قاال ثنا إمساعيل بن علية عن أيوب 

وأما حديث محاد بن سلمة عن أيب الزبري فأخربنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن  - ٢١٣٣٠
بو داود الطيالسي ثنا محاد بن سلمة عن ح وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا حبيب ثنا أ

إمساعيل بن إسحاق ثنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة ثنا أبو الزبري عن جابر أن رجال من قومه أعتق غالما له 
غريه قال ال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل لك شيء : عن دبر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

من يشتريه مين فاشتراه نعيم بن عبد اهللا بثمامنائة درهم فدفعها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إليه وقال أنفق على 
نفسك فإن فضل فضل فعلى أهلك فإن فضل فضل فعلى قرابتك فإن فضل فضل فههنا وههنا لفظ حديث حجاج 

أيب داود أن رجال أعتق مملوكا له عن دبر فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ألك شيء غريه ويف رواية 



والباقي مبعناه قال يونس وأشار أبو داود بيده أمامه وعن ميينه وعن يساره وكذلك رواه زهري بن معاوية وغريه عن 
  أيب الزبري وثبت يف ذلك أيضا عن عطاء عن جابر 

أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري ثنا  أخربنا - ٢١٣٣١
أن رجال أعتق غالما له عن : مالك بن حيىي أبو غسان ثنا عبد الوهاب اخلفاف ثنا حسني املعلم عن عطاء عن جابر 

ين فاشتراه منه نعيم بن عبد اهللا بثمامنائة دبر فاحتاج فأخذه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال من يشتريه م
  درهم فدفع إليه مثنه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا حممد بن أيوب أنبأ علي بن احلسن ثنا  - ٢١٣٣٢
بن إسحاق ثنا بن املبارك عن حسني بن املكتب ح وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد 

فذكر احلديث مبثل إسناد اخلفاف ومتنه : يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا حيىي بن سعيد عن حسني املعلم 
رواه البخاري يف الصحيح عن بشر بن حممد عن بن املبارك ورواه مسلم عن عبد اهللا بن هاشم عن حيىي بن سعيد 

  القطان 

فظ أنبأ جعفر بن حممد بن نصري اخللدي ثنا موسى بن هارون ثنا قتيبة بن سعيد أخربنا أبو عبد اهللا احلا - ٢١٣٣٣
أن رجال من : ثنا املغرية بن عبد الرمحن عن عبد اجمليد بن سهيل عن عطاء بن أيب رباح عن جابر بن عبد اهللا 
عاه فقال أعتقت األنصار أعتق غالما له عن دبر وكان حمتاجا فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فد

غالمك فقال نعم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أنت أحوج إليه مث قال من يشتريه فقال نعيم بن عبد اهللا أنا 
  فاشتراه فأخذ النيب صلى اهللا عليه و سلم مثنه فدفعه إىل صاحبه رواه مسلم يف الصحيح عن قتيبة بن سعيد 

أبو عمرو عثمان بن أمحد بن السماك ثنا حيىي بن جعفر ثنا حممد بن عبيد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ  - ٢١٣٣٤
ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا أن رجال من أصحاب النيب صلى اهللا 

امنائة درهم ودفعه أعتق عبدا عن دبر ومل يكن له مال غريه فباعه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بثم: عليه و سلم 
  إىل مواله أخرجه البخاري يف الصحيح من وجهني آخرين عن إمساعيل 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا مسدد ثنا هشيم  - ٢١٣٣٥
: اء عن جابر بن عبد اهللا عن عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء وإمساعيل بن أيب خالد عن سلمة بن كهيل عن عط

أن رجال أعتق غالما عن دبر منه ومل يكن له مال غريه فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبيع بتسعمائة درهم 
أو بسبعمائة درهم هذا هو الصحيح ورواه شريك بن عبد اهللا عن سلمة بن كهيل عن عطاء وأيب الزبري عن جابر 

  فأمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يبيعوه يف دينه فباعوه بثمامنائة أن رجال مات وترك مدبرا ودينا 

أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أمحد بن  - ٢١٣٣٦
ال أبو بكر النيسابوري فذكره ق: يوسف السلمي والعباس بن حممد وإبراهيم بن هانئ قالوا ثنا أبو نعيم ثنا شريك 

قول شريك إن رجال مات خطأ منه ألن يف حديث األعمش عن سلمة بن كهيل ودفع مثنه إليه وقال اقض دينك 



وكذلك رواه عمرو بن دينار وأبو الزبري عن جابر أن سيد املدبر كان حيا يوم بيع املدبر قال الشيخ رمحه اهللا ال 
  يف هذا وإمنا وقع هذا اخلطأ له ولغريه مبا يشك أهل العلم يف احلديث يف خطأ شريك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان بن احلسن الفقيه ثنا حممد بن غالب بن حرب  - ٢١٣٣٧
ثنا أبو غسان املسمعي ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن مطر عن عطاء بن أيب رباح وأيب الزبري وعمرو بن دينار أن 

أن رجال من األنصار أعتق مملوكه إن حدث به حدث فمات فدعا به النيب صلى اهللا عليه : عبد اهللا حدثهم  جابر بن
و سلم فباعه من نعيم بن عبد اهللا أحد بين عدي بن كعب رواه مسلم يف الصحيح عن أيب غسان إال أنه مل يسق متنه 

ن شرط العتق وليس بإخبار عن موت املعتق وأحال به على رواية محاد بن زيد وقوله إن حدث به حدث فمات م
ومن هنا وقع الغلط لبعض الرواة يف ذكر وفاة الرجل فيه عند البيع وإمنا ذكر وفاته يف شرط العتق يوم التدبري 

  والذي يدل عليه رواية اجلمهور 

د بن حبيب املفسر وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو القاسم احلسن بن حمم - ٢١٣٣٨
من أصله وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي قالوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن 

جعل رجل : الوليد بن مزيد أخربين أيب ثنا األوزاعي حدثين عطاء بن أيب رباح قال مسعت جابر بن عبد اهللا يقول 
 صلى اهللا عليه و سلم مث دفع إليه مثنه وقال أنت إىل مثنه أحوج واهللا عنه غين لغالمه العتق من بعده فباعه رسول اهللا

وكذلك رواه بشر بن بكر عن األوزاعي ذكر فيه مساع األوزاعي من عطاء ورواه الوليد بن مزيد عقيبة قال ثنا 
مال غريه فباعه رسول  األوزاعي حدثين أبو عمار عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا قال أعتق رجل غالما له وليس له

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث دفع إليه مثنه وقال أنت إىل مثنه أحوج واهللا غين عنه 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي وأبو عبد اهللا السوسي قالوا ثنا أبو العباس أنبأ العباس  - ٢١٣٣٩
  س له مال غريه فرواه عن أيب عمار عن عطاء فذكره وكأن األوزاعي سقط عليه قوله لي: أخربين أيب 

ورواه حممد بن طريف عن بن فضيل عن عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا  - ٢١٣٤٠
ال بأس ببيع خدمة املدبر إذا أحتاج أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أبو جعفر حممد بن ذريح العكربي ثنا حممد بن طريف ثنا حممد بن فضيل ثنا عبد امللك وهذا خطأ من بن الوليد ثنا 
  طريف 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو احلسن الدارقطين احلافظ قال عقيب هذا احلديث هذا خطأ  - ٢١٣٤١
لشيخ رمحه اهللا حممد بن طريف رمحنا اهللا وإياه قال ا: من بن طريف والصواب عن عبد امللك عن أيب جعفر مرسال 

دخل له حديث يف حديث ألن الثقات إمنا رووا عن عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء عن جابر أن رجال أعتق 
  غالما عن دبر منه ومل يكن له مال غريه فأمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبيع بتسعمائة أو بسبعمائة 

باع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خدمة املدبر : عبد امللك بن أيب سليمان عن أيب جعفر قال وعن  - ٢١٣٤٢
أخربناه أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا زياد بن اخلليل ثنا مسدد ثنا هشيم عن عبد امللك عن عطاء 



عن عبد امللك عن عطاء وقال مسلم فذكر احلديث وكذلك رواه أبو داود يف السنن عن أمحد بن حنبل عن هشيم 
  بن احلجاج رواية بن فضيل عن عبد امللك عن عطاء وهم يف اإلسناد واملنت مجيعا 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا إبراهيم بن علي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ هشيم عن عبد  - ٢١٣٤٣
إمنا باع خدمة املدبر ومبعناه رواه يزيد بن :  عليه و سلم امللك عن أيب جعفر حممد بن علي عن النيب صلى اهللا

  هارون عن عبد امللك 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا أبو خالد األمحر عن  - ٢١٣٤٤
ورواه أيضا جابر اجلعفي عن أيب  باع النيب صلى اهللا عليه و سلم خدمة املدبر: شعبة عن احلكم عن أيب جعفر قال 

  جعفر هكذا مرسال وذكره الشافعي يف القدمي عن حجاج يعين بن أرطأة عن أيب جعفر وأجاب عنه يف اجلديد مبا 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي قال قائل روينا عن  - ٢١٣٤٥
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا باع خدمة املدبر فقلت له ما روي هذا عن أيب جعفر : أيب جعفر حممد بن علي 

فيما علمت أحد يثبت حديثه ولو رواه من يثبت حديثه ما كان له يف ذلك احلجة من وجوه قال وما هي قلت أنت 
ان خيالفه قال فهل خيالفه قلت ليس ال تثبت املنقطع لو مل خيالفه غريه فكيف تثبت املنقطع خيالفه املتصل الثابت لو ك

حبديث فاحتاج إىل ذكره قال فاذكره على ما فيه عندك قلت لو ثبت كان جيوز أن أقول باع النيب صلى اهللا عليه و 
سلم رقبة مدبر كما حدث جابر وخدمة مدبر كما حدث حممد بن علي فأطال الكالم يف اجلواب عنه وقد وصله 

 جعفر عن جابر وعبد الغفار هذا كان علي بن املديين يرميه بالوضع ووصله أيضا أبو عبد الغفار بن القاسم عن أيب
شيبة إبراهيم بن عثمان عن عثمان بن عمري عن أيب جعفر عن جابر وأبو شيبة ضعيف ال حيتج بأمثاله وقد روي عن 

  جماهد وحممد بن املنكدر عن جابر حنو رواية عطاء وعمرو وأيب الزبري عن جابر 

أما حديث جماهد فأخربنا أبو طاهر اإلمام أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي ثنا أبو األزهر ثنا يعقوب  - ٢١٣٤٦
بن إبراهيم بن سعد ثنا أيب عن أيب إسحاق قال وحدثين عبد اهللا بن أيب جنيح وأبان بن صاحل عن جماهد أيب احلجاج 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجل من بين عذرة يقال له كان يف مسجد ر: عن جابر بن عبد اهللا األنصاري قال 
أبو املذكور وكان له عبد قبطي فأعتقه عن دبر منه مث أحتاج فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان 
 أحدكم ذا حاجة فليبدأ بنفسه قال فباعه من نعيم بن عبد اهللا أخي بين عدي بن كعب بثمامنائة فانتفع هبا فكان
  جماهد وفقهاء أهل مكة يرون التدبري وصية صاحبها فيها باخليار ما عاش ميضي فيها ما شاء ويرد منها ما شاء 

وأما حديث بن املنكدر عن جابر فأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ علي بن عبد  - ٢١٣٤٧
أن رجال أعتق عبدا له ليس له : نكدر عن جابر بن عبد اهللا العزيز ثنا عاصم بن علي ثنا بن أيب ذئب عن حممد بن امل

مال غريه فرده عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم فابتاعه نعيم بن النحام رواه البخاري يف الصحيح عن عاصم بن 
  علي 



م بن قتيبة وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أنبأ أبو حفيص ثنا عقبة بن مكرم ثنا سل - ٢١٣٤٨
أن رجال دبر عبدا له فأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم ببيعه فابتاعه : ثنا بن أيب ذئب عن حممد بن املنكدر عن جابر 

  رجل يقال له نعيم 

وأخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا حممد بن أيب بكر ثنا سعيد  - ٢١٣٤٩
أن رجال أعتق عبدا له ليس له مال غريه فرده النيب صلى : ثنا حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا بن سلمة املدين 

  اهللا عليه و سلم يف الرق مث باعه وأعطاه مثنه هذه الروايات الثالثة مبجموعهن يؤدين متام احلديث 

بن سليمان أنبأ الشافعي أخربنا الثقة أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع  - ٢١٣٥٠
  باع النيب صلى اهللا عليه و سلم مدبرا أحتاج صاحبه إىل مثنه : عن معمر عن بن طاوس عن أبيه قال 

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو العباس حممد بن  - ٢١٣٥١
أن عائشة : ن أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن أيب الرجال حممد بن عبد الرمحن عن أمه عمرة يعقوب أنبأ الربيع بن سليما

رضي اهللا عنها دبرت جارية هلا فسحرهتا فاعترفت بالسحر فأمرت هبا عائشة رضي اهللا عنها أن تباع من األعراب 
  ممن يسيء مملكتها فبيعت 

األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن بن  أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس - ٢١٣٥٢
  املدبر وصية يرجع فيه صاحبه مىت شاء : أيب جنيح عن جماهد قال 

أن عمر بن عبد العزيز باع مدبرا يف دين : وبإسناده أنبأ الشافعي أنبأ الثقة عن معمر عن أيوب  - ٢١٣٥٣
  صاحبه 

  يعود الرجل يف مدبره : الثقة عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاوس قال  وبإسناده أنبأ الشافعي أنبأ - ٢١٣٥٤

سألين بن املنكدر كيف كان أبوك : وبإسناده قال أنبأ الشافعي أنبأ الثقة عن معمر عن بن طاوس قال  - ٢١٣٥٥
  مل حيتج  يقول يف املدبر أيبيعه صاحبه قال قلت كان يبيعه إذا أحتاج إىل مثنه فقال بن املنكدر ويبيعه إن

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا عبد  - ٢١٣٥٦
ما أعتق الرجل من رقيقه يف مرضه فهي وصية إن : اهللا بن إدريس عن ليث عن جماهد قال قال عمر رضي اهللا عنه 

  شاء رجع فيها 

هللا أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا الضحاك بن خملد عن بن جريج أخربنا أبو عبد ا - ٢١٣٥٧
  أنه كان ال يرى بأسا أن يعود الرجل يف عتاقه : عن عمرو بن دينار عن طاوس 

إذا أوصى الرجل فإنه يغري وصيته مبا : قال وحدثنا أبو بكر ثنا عبد األعلى عن هشام عن احلسن قال  - ٢١٣٥٨
   ٢فقيل العتاقة قال العتاقة وغري العتاقة شاء 



  باب من قال ال يباع املدبر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا إبراهيم بن علي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ حفص بن غياث  - ٢١٣٥٩
  ال يباع املدبر : عن احلجاج عن احلسن عن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه قال 

خربنا أبو عبد اهللا أنبأ أبو الوليد ثنا إبراهيم بن علي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ محاد عن أيوب عن نافع عن وأ - ٢١٣٦٠
  قال ال يباع املدبر هذا الصحيح عن بن عمر من قوله موقوفا وقد روي مرفوعا بإسناد ضعيف : بن عمر 

اال أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو جعفر أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه ق - ٢١٣٦١
حممد بن عبيد اهللا بن العالء الكاتب وأمحد بن حممد بن أيب بكر ومجاعة قالوا ثنا علي بن حرب ثنا عمرو بن عبد 

اجلبار أبو معاوية اجلزري عن عمه عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ر ال يباع وال يوهب وهو حر من الثلث قال علي مل يسنده غري عبيدة بن حسان وهو ضعيف وإمنا هو املدب: قال 

   ٣عن بن عمر موقوف من قوله وال يثبت مرفوعا 

  باب املدبر من الثلث

لي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ ع - ٢١٣٦٢
املدبر من الثلث قال الشافعي رمحه اهللا قال يل علي بن : بن ظبيان عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال 

ظبيان كنت أحدث به مرفوعا فقال يل أصحايب ليس مبرفوع وهو موقوف على بن عمر فوقفته واحلفاظ يقفونه على 
  بن عمر 

عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا أيب ثنا علي بن سلمة اللبقي ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو - ٢١٣٦٣
: علي بن ظبيان عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

بن ظبيان  املدبر من الثلث وكذلك رواه عثمان بن أيب شيبة وعلي بن مسلم وسفيان بن وكيع وغريهم عن علي
مرفوعا والصحيح موقوف كما رواه الشافعي رمحه اهللا وروي ذلك من وجه آخر مرسال عن النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم 

أخربنا أبو حامد أمحد بن علي اإلسفرائيين هبا أنبأ زاهر بن أمحد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا  - ٢١٣٦٤
أن رجال أعتق عبدا له عن دبر فجعله النيب صلى : خالد عن أيب قالبة حاجب بن سليمان ثنا مؤمل ثنا سفيان عن 

  اهللا عليه و سلم من الثلث 

وأخربنا أبو حازم أمحد بن علي أنبأ زاهر بن أمحد ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أمحد بن يوسف والغزي  - ٢١٣٦٥
كان جيعله من : طالب رضي اهللا عنه أنه قاال ثنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن أشعث عن الشعيب عن علي بن أيب 

  الثلث 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا حممد بن أمحد بن زهري ثنا عبد اهللا بن هاشم عن وكيع عن  - ٢١٣٦٦
يعتق من ثلثه وروينا ذلك عن شريح وإبراهيم : هشام الدستوائي عن قتادة عن احلسن عن عبد اهللا بن مسعود قال 

٤   

  باب املدبر جيين فيباع يف أرش جنايته إال أن يفديه سيده

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حممد بن  - ٢١٣٦٧
 أن رسول اهللا صلى اهللا: طريف البجلي ثنا عبد اهللا بن إدريس عن أبيه عن حبيب بن أيب ثابت عن عطاء عن جابر 

  عليه و سلم باع مدبرا يف دين 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا إبراهيم بن علي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ وكيع عن بن أيب  - ٢١٣٦٨
جناية املدبر : ذئب عن حممد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن السلويل األعور عن معاذ بن جبل عن أيب عبيدة قال 

   ٥على سيده 

  كتابة املدبر باب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا إبراهيم بن إسحاق أنبأ احلسن بن عيسى عن بن املبارك  - ٢١٣٦٩
دبرت امرأة من قريش خادما هلا مث أرادت : عن أيب محزة السكري عن يزيد النحوي عن جماهد عن أيب هريرة قال 

تبيه فإن أدى مكاتبته فذاك فإن حدث يعين ماتت عتق وأراه قال ما كان هلا أن تكاتبه فكتبت إىل أيب هريرة فقال كا
   ٦يعين ما كان هلا من كتابته شيء 

  باب وطء املدبرة

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن  - ٢١٣٧٠
  له فكان يطؤمها ومها مدبرتان أنه دبر جاريتني : نافع عن بن عمر 

وأخربنا أبو بكر القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس هو األصم أنبأ حممد بن عبد اهللا  - ٢١٣٧١
بن عبد احلكم أنبأ بن وهب حدثين عبد اهللا بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي ويونس بن يزيد عن نافع 

   ٧فذكراه مبثله :  أن عبد اهللا بن عمر

  باب ما جاء يف ولد املدبرة من غري سيدها بعد تدبريها ذكر الشافعي رمحه

 - ٢١٣٧٢اهللا فيهم قولني أحدمها أهنم مبنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها قال وقد قال هذا بعض أهل العلم 
زياد النيسابوري حدثين يوسف بن سعيد ثنا  أخربنا أبو حامد أمحد بن علي احلافظ أنبأ زاهر بن أمحد ثنا أبو بكر بن

أنكح : حجاج ثنا ليث عن يزيد عن أيب النضر عن عبد الرمحن بن يعقوب موىل احلرقة بطن من بطون جهينة قال 



سيد جديت عبدا له مث أعتقها عن دبر وقد ولدت أوالدا بعد عتقها عن دبر مث تويف سيدها فخاصمت إىل عثمان 
  ما ولدت قبل أن تدبر عبيد وما ولدت بعد التدبري يعتقون بعتقها  رضي اهللا عنه فقضى أن

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا بن  - ٢١٣٧٣
  ويرقون برقها  أنه كان يقول ولد املدبرة مبنزلتها يعتقون بعتقها: منري عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر 

رواه سفيان الثوري عن عبيد اهللا فقال يف احلديث املدبرة ولدها مبنزلتها إذا ولدت وهي مدبرة أخربناه  - ٢١٣٧٤
أمحد بن علي اإلسفرائيين أنبأ زاهر بن أمحد ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أمحد بن يوسف السلمي وعبد اهللا بن حممد 

  فذكره : يوسف ثنا سفيان  بن عمرو الغزي قاال ثنا حممد بن

وأخربنا أمحد ثنا زاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو األزهر ثنا روح ثنا بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر  - ٢١٣٧٥
  ما أرى أوالد املدبرة إال مبنزلة أمهم : بن عبد اهللا يقول 

و داود الطيالسي ثنا عبد العزيز بن مسلم وأخربنا أمحد أنبأ زاهر ثنا أبو بكر ثنا يزيد بن سنان ثنا أب - ٢١٣٧٦
  أهنم قالوا ولد املدبرة مبنزلة أمهم : عن بن أيب جنيح عن عطاء وطاوس وجماهد وسعيد بن جبري 

وأخربنا أمحد أنبأ زاهر ثنا أبو بكر ثنا أمحد بن يوسف وعبد اهللا بن حممد الغزي قاال ثنا حممد بن  - ٢١٣٧٧
يف املدبرة وأم الولد أوالدمها مبنزلتهما ورويناه عن سعيد بن :  هند عن الشعيب يوسف ثنا سفيان عن داود بن أيب

  املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن والزهري والنخعي 

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا حممد بن  - ٢١٣٧٨
إذا دبر الرجل جاريته : ري ثنا مالك عن حيىي بن سعيد أنه مسع سعيد بن املسيب يقول إبراهيم البوشنجي ثنا بن بك

  فإن له أن يطأها وليس له أن يبيعها وال يهبها وولدها مبنزلتها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا إبراهيم بن علي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ بن هليعة عن بكري أن  - ٢١٣٧٩
ولد املدبرة مبنزلة أمهم قال الشافعي رمحه اهللا والقول الثاين إهنم : ملسيب وأبا سلمة هو بن عبد الرمحن قاال بن ا

  مملوكون قال وقد قال هذا غري واحد من أهل العلم 

ة أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيين - ٢١٣٨٠
أوالد املدبرة مملوكون قال الشافعي رمحه اهللا وقاله غري أيب الشعثاء من : عن عمرو بن دينار عن أيب الشعثاء قال 

  أهل العلم 

أخربنا أبو حامد أمحد بن علي اإلسفرائيين أنبأ زاهر بن أمحد ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أبو األزهر ثنا  - ٢١٣٨١
أن أبا الشعثاء كان يقول يف املدبرة ولدها عبيد كحائطك الذي : ين عطاء روح بن عبادة ثنا بن جريج أخرب

تصدقت به إذا مت لك مثره ما عشت وكان عطاء يقول وكإبلك تصدقت هبا إذا مت فلك ولدها ولبنها ما عشت 
  ورويناه عن مكحول 



مد بن حيىي ثنا عبد الرزاق أنبأ وأخربنا أبو حامد أمحد بن علي ثنا زاهر ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا حم - ٢١٣٨٢
حضرت عبد امللك بن مروان فاختصم إليه يف أوالد املدبرة فاستشار من : معمر عن أيوب عن عكرمة بن خالد قال 

حوله فقال رجل يباع أوالدها فإن الرجل يتصدق بالنخل فيأكل من مثرها وقال آخر قوال نقضا للذي قال صاحبه 
زلتها قد يهدى الرجل البدنة فتنتج فينحر ولدها معها قال عكرمة فقام ومل يقض فيهم قال املدبرة يكون ولدها مبن

  بشيء وقد روي عن زيد بن ثابت ما دل على هذا القول 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا حبان عن بن املبارك عن عثمان  - ٢١٣٨٣
أن زيد بن ثابت أتاه رجل فقال ابنة عم يل أعتقت جاريتها عن دبر وال مال هلا : يسار  بن حكيم عن سليمان بن

  غريها قال لتأخذ من رمحها زاد فيه غريه ما دامت حية 

أخربنا أبو عبد اهللا أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا حبان عن بن املبارك عن بن جريج أخربين أبو  - ٢١٣٨٤
يف أوالد املدبرة إذا مات السيد فال نراهم إال أحرارا قال وقال عطاء أوالد : ابر بن عبد اهللا قال الزبري أنه مسع ج

املدبرة عبيد إال أن تكون حبلى يوم دبرت قال أبو الوليد قال أصحابنا فهذا زيد بن ثابت جعل ولدها مرياثا وعلق 
   ٨القول فيه جابر وصرح بذلك عطاء وجابر بن زيد أبو الشعثاء 

  باب ما جاء يف إعتاق الكافر وتدبريه

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا أمحد بن منصور الرمادي ثنا عبد  - ٢١٣٨٥
يا رسول اهللا أرأيت أمورا كنت : الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عروة بن الزبري عن حكيم بن حزام قال قلت 

اهلية من عتاقة وصلة رحم هل يل فيها من أجر فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أسلمت على ما أحتنث هبا يف اجل
سلف لك من خري رواه مسلم يف الصحيح عن إسحاق بن راهويه وعبد عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من وجه 

  آخر عن معمر 

صور القاضي ثنا أمحد بن سلمة ثنا هناد بن أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي أنبأ جدي حيىي بن من - ٢١٣٨٦
يا رسول اهللا أرأيت شيئا كنت : السري ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام قال قلت 

أحتنث به يف اجلاهلية قال هشام يعين أتربر به فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أسلمت على صاحل ما سلف 
اهللا ال أدع شيئا صنعته يف اجلاهلية هللا إال صنعت هللا يف اإلسالم مثله قال فكان أعتق يف اجلاهلية لك فقال يا رسول 

مائة رقبة فأعتق يف اإلسالم مثلها مائة رقبة وساق يف اجلاهلية مائة بدنة وساق يف اإلسالم مائة بدنة أخرجه مسلم يف 
   ٩بخاري من حديث أيب أسامة عن هشام الصحيح من حديث أيب معاوية وبن منري عن هشام وأخرجه ال

  باب ما جاء يف تدبري الصيب ووصيته

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن جنيد ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن عبد اهللا  - ٢١٣٨٧
إن ههنا غالما يفاعا : نه بن أيب بكر عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخربه أنه قيل لعمر بن اخلطاب رضي اهللا ع

مل حيتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له ههنا إال ابنة عم له فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 



فليوص هلا فأوصى هلا مبال يقال له بئر جشم قال عمرو بن سليم فبعت ذلك املال بثالثني ألفا وابنة عمه اليت أوصى 
  هلا هي أم عمرو بن سليم 

وأخربنا أبو نصر أنبأ أبو عمرو ثنا حممد بن إبراهيم ثنا بن بكري ثنا مالك عن حيىي بن سعيد عن أيب  - ٢١٣٨٨
أن غالما من غسان حضرته الوفاة باملدينة ووارثه بالشام فذكر ذلك لعمر بن : بكر بن حممد بن عمرو بن حزم 

عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه نعم فليوص قال أبو بكر اخلطاب رضي اهللا عنه فقيل له إن فالنا ميوت أفيوصي فقال 
بن حممد وكان الغالم بن عشر سنني أو اثنيت عشرة سنة فأوصى مبال له يقال له بئر جشم فباعها أهلها بثالثني ألف 

   ٨٦درهم 

  كتاب املكاتب

 )١   

  باب ما جيوز كتابته من املماليك قال اهللا جل ثناؤه والذين يبتغون الكتاب

قال الشافعي رمحه اهللا فيه داللة على أنه إمنا أذن أن يكاتب من } لكت أميانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا مما م
  يعقل ما يطلب ال من ال يعقل أن يبتغي الكتابة من صيب وال معتوه 

محاد بن سلمة عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا حممد بن أبان ثنا  - ٢١٣٨٩
رفع القلم عن ثالثة : محاد عن إبراهيم عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

عن النائم حىت يستيقظ وعن اجملنون حىت يفيق وعن الصيب حىت يبلغ وروينا فيما مضى عن علي رضي اهللا عنه عن 
روى  - ٢١٣٩٠} إن علمتم فيهم خريا { ء يف تفسري قوله عز و جل باب ما جا ٢النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أبو داود يف املراسيل عن احلسن بن علي عن أيب عاصم عن عكرمة بن عمار عن حيىي بن أيب كثري قال قال رسول 
بكر فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا قال إن علمتم منهم حرفة وال ترسلوهم كالبا على الناس أخربناه أبو : اهللا 

  حممد بن حممد أنبأ أبو احلسني الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ  - ٢١٣٩١
: يب حبيب أن عبد اهللا بن عباس حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين حيىي بن أيوب عن يزيد بن أ

  إن علمت أن مكاتبك يقضيك } فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا { كان يقول 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو احلسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد اهللا بن صاحل عن  - ٢١٣٩٢
  لمتم هلم حيلة وال تلقوا مؤنتهم على املسلمني إن ع: معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا أمحد بن نصر بن إبراهيم ثنا حممد بن مرداس ثنا حيىي بن  - ٢١٣٩٣
  قال أمانة ووفاء } فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا { يف قوله : أيب روق ثنا أيب عن الضحاك عن بن عباس 



أخربنا أبو عبد اهللا وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب  - ٢١٣٩٤
أنه كان يكره أن يكاتب العبد إذا مل : أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سفيان الثوري عن عبد الكرمي عن نافع عن بن عمر 

  يكن له حرفة ويقول تطعمين أوساخ الناس 

أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن  أخربنا - ٢١٣٩٥
{ يف قول اهللا عز و جل : عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين بن مسعان عن جماهد عن بن عباس أنه قال 

  يقول إن علمتم هلم حرفة أو ماال } فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا 

وأخربنا أبو زكريا وأبو بكر قاال ثنا أبو العباس أنبأ حممد أنبأ بن وهب أخربين حممد بن عمرو اليافعي  - ٢١٣٩٦
ما نراه إال املال قال مث تال كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت : عن بن جريج أن عطاء بن أيب رباح كان يقول 

وقال بن عباس إن علمتم فيهم خريا حلب اخلري لشديد إن ترك خريا الوصية قال عطاء اخلري فيما نرى املال قال 
  املال إن ترك خريا املال 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد اهللا بن احلارث بن عبد  - ٢١٣٩٧
راه إال املال قلت فإن مل يكن ما اخلري املال أو الصالح أم كل ذلك قال ما ن: امللك عن بن جريج أنه قال لعطاء 

عنده مال وكان رجل صدق قال ما أحسب خريا إال ذلك املال والصالح قال وقال جماهد إن علمتم فيهم خريا 
املال كائنة أخالقهم وادياهنم ما كانت قال الشافعي رمحه اهللا اخلري كلمة يعرف ما أريد هبا باملخاطبة هبا قال اهللا تعاىل 

فعقلنا أهنم خري الربية باإلميان وعمل الصاحلات ال } وعملوا الصاحلات أولئك هم خري الربية  إن الذين آمنوا{ 
فعقلنا أن اخلري املنفعة باألجر ال أن يف } والبدن جعلناها لكم من شعائر اهللا لكم فيها خري { باملال وقال اهللا تعاىل 

فعقلنا أنه إن ترك ماال ألن املال املتروك } ك خريا إذا حضر أحدكم املوت إن تر{ البدن هلم ماال وقال عز و جل 
كان أظهر معانيها } فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا { فلما قال اهللا تعاىل } الوصية للوالدين واألقربني { وبقوله 

يكن  بداللة ما استدللنا به من الكتاب قوة على اكتساب املال وأمانة ألنه قد يكون قويا فيكتسب فال يؤدي إذا مل
ذا أمانة وأمينا فال يكون قويا على الكسب فال يؤدي قال الشافعي رمحه اهللا وليس الظاهر من القول إن علمت يف 
عبدك ماال مبعنيني أحدمها أن املال ال يكون فيه إمنا يكون عنده ولكن يكون فيه االكتساب الذي يفيد املال والثاين 

هب إىل أن اخلري املال أنه أفاد بكسبه ماال للسيد فيستدل على أنه يفيد أن املال الذي يف يده لسيده قال ولعل من ذ
  ماال يعتق به كما أفاد أوال 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل اهلروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن  - ٢١٣٩٨
إن علمتم فيهم خريا قال ماال وأمانة : قوله  منصور ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن بن أيب جنيح عن جماهد وطاوس يف

قال وحدثنا سعيد ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن يونس عن احلسن قال صدقا ووفاء أداء وأمانة حدثنا سعيد ثنا هشيم 
  عن مغرية عن إبراهيم قال صدقا ووفاء 

اس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العب - ٢١٣٩٩
  إن علمتم فيهم خريا قال يقول أداء وأمانة : اجلبار ثنا أبو معاوية عن إمساعيل عن أيب صاحل يف قوله 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد أنبأ العباس بن الوليد أنبأ أيب قال  - ٢١٤٠٠
  قال الكسب } إن علمتم فيهم خريا { يف هذه اآلية : ول بلغين أن مكحوال كان يقول مسعت األوزاعي يق

أخربنا أبو سعد الزاهد وأبو احلسن حممد بن أيب املعروف الفقيه قاال ثنا أبو عمرو إمساعيل بن جنيد  - ٢١٤٠١
يرة رضي اهللا عنه قال قال السلمي أنبأ أبو مسلم الكجي ثنا أبو عاصم عن حممد بن عجالن عن املقربي عن أيب هر

ثالثة حق على اهللا عوهنم اجملاهد يف سبيل اهللا والناكح يريد العفاف واملكاتب : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  يريد األداء 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري ثنا حممد بن مسلم بن واره حدثين  - ٢١٤٠٢
اصم بن عبيد اهللا بن الوازع حدثين جدي عبيد اهللا بن الوازع عن أيوب السختياين عن أيب الزبري عن عمرو بن ع

ثالث من فعلهن ثقة باهللا واحتسابا كان حقا على اهللا : جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
سابا كان حقا على اهللا أن يعينه وأن يبارك له ومن أن يعينه وأن يبارك له من سعى يف فكاك رقبته ثقة باهللا واحت

تزوج ثقة باهللا واحتسابا كان حقا على اهللا أن يعينه وأن يبارك له ومن أحيا أرضا ميتة ثقة باهللا واحتسابا كان حقا 
   ٣على اهللا أن يعينه وأن يبارك له 

  باب اململوك ال يكون قويا على االكتساب مل جيب على سيده مكاتبته

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم األصبهاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد ثنا علي بن احلسن  - ٢١٤٠٣
أن سلمان الفارسي رضي اهللا عنه أراد : ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان ثنا أبو جعفر الفراء عن أيب ليلى الكندي 

ال من أين لك قال أسأل الناس فأىب أن يكاتبه وقال تطعمين من منه مملوك له أن يكاتبه فقال أعندك شئ قال ال ق
   ٤غسالة الناس 

  باب من قال جيب على الرجل مكاتبة عبدة قويا أمينا ومن قال ال جيرب عليها

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن  - ٢١٤٠٤ألن اآلية حمتملة أن تكون إرشادا أو إباحة ال حتما 
أرادين : ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال يعقوب 

سريين على املكاتبة فأبيت عليه فأتى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فذكر ذلك له فأقبل على عمر رضي اهللا عنه 
  يعين بالدرة فقال كاتبه 

عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد اهللا بن احلارث بن أخربنا أبو سعيد بن أيب  - ٢١٤٠٥
قلت لعطاء أواجب علي إذا علمت أن فيه خريا أن أكاتبه قال ما أراه إال واجبا : عبد امللك عن بن جريج قال 

  وقاهلا عمرو بن دينار وقلت لعطاء تأثرها عن أحد قال ال 

ن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن أخربنا أبو نصر ب - ٢١٤٠٦
  ليست بعزمة إن شاء كاتب وإن شاء مل يكاتب وروينا مثله عن الشعيب : بعض أصحابه عن احلسن قال 



كل : و سلم وفيما روى عبد الرمحن بن حيىي عن حبان بن أيب جبلة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ٢١٤٠٧
أحد أحق مباله من والده وولده والناس أمجعني أخربناه أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا 

أمحد بن احلسني بن حممد بن أمحد بن اجلنيد ثنا احلسن بن عرفة ثنا هشيم عن عبد الرمحن فذكره هذا مرسل حبان 
   ٥بن أيب جبلة القرشي من التابعني 

  من مل يكره كتابة عبدة وإن كان غري قوي وال أمني باب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا حممد بن أمحد بن زهري ثنا عبد اهللا بن هاشم ثنا وكيع عن  - ٢١٤٠٨
كتب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل عمري بن سعد رضي اهللا : ثور عن يونس بن سيف عن حزام بن حكيم قال 

  ه أما بعد فإنه من قبلك من املسلمني أن يكاتبوا أرقاءهم على مسألة الناس عن

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم األصبهاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد اجلوهري ثنا علي  - ٢١٤٠٩
وان احلارثي عن بن التياح أنه بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن أيب جعفر الفراء حدثين جعفر بن أيب ثر

أريد أن أكاتب فقال أعندك شيء قال ال قال فجمعهم علي بن أيب طالب فقال : أتى عليا رضي اهللا عنه فقال 
أعينوا أخاكم فجمعوا له قال فبقي بقية عن مكاتبته قال فأتى عليا رضي اهللا عنه فسأله عن الفضلة فقال اجعلها يف 

   ٦املكاتب إمنا يعطي من الصدقات من سهم الرقاب ما بينه وبني أن يعتق  املكاتبني هذا يدل على أن

  باب فضل من أعان مكاتبا يف رقبته

أخربنا أبو طاهر الفقيه قراءة وأبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء قاال أنبأ أبو بكر القطان ثنا  - ٢١٤١٠
بن حممد عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل ح وأخربنا أبو عبد اهللا  إبراهيم بن احلارث ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا زهري

احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أبو الوليد هشام بن عبد امللك ثنا عمرو 
اهللا صلى اهللا عليه  بن ثابت ثنا عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن عبد اهللا بن سهل بن حنيف أن سهال حدثه أن رسول

من أعان جماهدا يف سبيل اهللا أو غارما يف عسرته أو مكاتبا يف رقبته أظله اهللا يف ظله يوم ال ظل إال : و سلم قال 
   ٧ظله لفظ حديثهما سواء زاد عمرو بن ثابت أو غازيا 

  باب مكاتبة الرجل عبدة أو أمته على جنمني فأكثر مبال صحيح

عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب حدثين أيب ثنا أبو كريب ثنا أبو أسامة  أخربنا حممد بن - ٢١٤١١
دخلت بريرة فقالت إن أهلي كاتبوين على تسع : ثنا هشام بن عروة أخربين أيب عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

نا يف احلديث الثابت عن أيب أواق يف تسع سنني كل سنة وقية فأعينيين وذكر احلديث أخرجاه يف الصحيح وروي
  هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع الغرر ويف الكتابة احلالة غرر كثري 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثين أبو بشر  - ٢١٤١٢
: بن أيب مرمي عن رجل قال كنت مملوكا لعثمان رضي اهللا عنه قال  ثنا سعيد بن عامر ثنا جويرية بن أمساء عن مسلم

بعثين عثمان رضي اهللا عنه يف جتارة فقدمت عليه فأمحد والييت قال فقمت بني يديه ذات يوم فقلت يا أمري املؤمنني 



ها يل يف عدتني أسألك الكتابة فقطب فقال نعم ولوال آية يف كتاب اهللا ما فعلت أكاتبك على مائة ألف على أن تعد
واهللا ال أغضك منها درمها قال فخرجت من عنده فلقيين الزبري بن العوام رضي اهللا عنه فقال ما الذي أرى بك 

قلت كان أمري املؤمنني بعثين يف جتارة فقدمت عليه فامحد والييت فقمت إليه فقلت يا أمري املؤمنني أسألك الكتابة قال 
كتاب اهللا ما فعلت أكاتبك على مائة ألف على أن تعدها يل يف عدتني واهللا ال  فقطب قال فقال نعم ولوال آية يف

أغضك منها درمها قال فقال انطلق قال فردين إليه فقام بني يديه فقال يا أمري املؤمنني فالن كاتبته قال فقطب وقال 
دتني واهللا ال أغضه منها درمها قال نعم ولوال آية يف كتاب اهللا ما فعلت أكاتبه على مائة ألف على أن يعدها يل يف ع

فغضب الزبري فقال هللا ألمثلن بني يديك فإمنا أطلب إليك حاجة حتول دوهنا بيمني قال فضرب ال أدري قال كتفي 
أهله فأعطاين مائة ألف مث قال انطلق فاطلب فيها من  أو قال عضدي مث قال كاتبه قال فكاتبته فانطلق يب الزبري إىل

فضل اهللا فإن غلبك أمر فأد إىل عثمان ماله منها فانطلقت فطلبت فيها من فضل اهللا وأديت إىل عثمان رضي اهللا 
   ٨عنه ماله وإىل الزبري رضي اهللا عنه ماله وفضل يف يدي مثانون ألفا 

  الكتابة فإذا أديت هذا أو يصفه باب من قال ال يعتق املكاتب حىت يكون يف

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ رمحه اهللا أخربين أبو القاسم عبد الرمحن بن احلسن القاضي هبمذان  - ٢١٤١٣فأنت حر 
ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا عفان بن مسلم ثنا محاد بن سلمة عن عاصم بن سليمان وعلي بن زيد عن أيب عثمان عن 

أهلي على أن أغرس هلم مخسمائة فسيلة فإذا علقت فأنا حر فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم كاتبت : سلمان قال 
فذكرت ذلك له فقال اغرس واشترط هلم فإذا أردت أن تغرس فآذين فآذنته فجاء فجعل يغرس إال واحدة غرستها 

  بيدي فعلقن مجيعا إال الواحدة 

بكر بن إسحاق أنبأ موسى بن إسحاق القاضي ثنا عبد اهللا بن أيب  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو - ٢١٤١٤
أن سلمان رضي اهللا عنه ملا قدم : شيبة ثنا زيد بن احلباب عن احلسني بن واقد حدثين عبد اهللا بن بريدة عن أبيه 

ن قال صدقة املدينة أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هبدية على طبق فوضعها بني يديه فقال ما هذا يا سلما
عليك وعلى أصحابك قال إين ال آكل الصدقة فرفعها مث جاءه من الغد مبثلها فوضعها بني يديه فقال ما هذا قال 
هدية لك قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألصحابه كلوا قال ملن أنت قال لقوم قال فاطلب إليهم أن 

ا هلم ويقوم عليها سلمان حىت تطعم قال ففعلوا قال فجاء النيب يكاتبوك قال فكاتبوين على كذا وكذا خنلة اغرسه
صلى اهللا عليه و سلم فغرس النخل كله إال خنلة واحدة غرسها عمر رضي اهللا عنه فأطعم خنلة من سنته إال تلك 
من  النخلة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من غرسها قالوا عمر فغرسها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

  يده فحملت من عامها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر احلريي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ أمحد بن عبد اجلبار  - ٢١٤١٥
ثنا يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق حدثين عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود بن لبيد عن بن عباس قال حدثين 

يف قصة سبب إسالمه وفيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كاتب : ث بطوله سلمان الفارسي فذكر احلدي
يا سلمان فكاتبت صاحيب على ثالمثائة خنلة أحييها وأربعني أوقية وأعانين أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ث يف احلفر قال وخرج بالنخل ثالثني ودية وعشرين ودية وعشرا كل رجل منهم على قدر ما عنده وذكر احلدي
معي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت جاءها فكنا حنمل إليه الودي ويضعه بيده ويسوي عليها فوالذي بعثه 



باحلق ما ماتت منها ودية واحدة وبقيت علي الدراهم فأتاه رجل من بعض املعادن مبثل البيضة من الذهب فقال 
ارسي املسلم املكاتب فدعيت له فقال خذ هذه يا سلمان فأد ما عليك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أين الف

فقلت يا رسول اهللا وأين تقع هذه مما علي قال فإن اهللا سيؤدي هبا عنك فوالذي نفس سلمان بيده لوزنت هلم منها 
ادة يف عدد أربعني أوقية فأديتها إليهم وعتق سلمان رضي اهللا عنه قال الشيخ رمحه اهللا يف الرواية األوىل زي

الفسيالت وفيها اشتراط احلرية وإن واحدة منها مل تعلق وهي ما مل يغرسه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف 
الرواية الثالثة نقصان عن عدد الفسيالت وزيادة األربعني أوقية ويف كلتيهما مع الرواية الثانية أن ذلك كان بشرط 

الكفار وكأن القصد منه حصول العتاق فأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و العلوق أو اإلطعام وكأن العقد كان مع 
  سلم يف اشتراطه بقوله اشترط هلم لكونه شرطا صحيحا يف حصول العتاق به وإن كان عقد الكتابة يفسد به 

بن عاصم  وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا علي - ٢١٤١٦
يف قصة إسالمه أن النيب صلى اهللا عليه : أنبأ حامت بن أيب صغرية عن مساك بن حرب عن زيد بن صوحان عن سلمان 

و سلم قال ملن أنت قلت المرأة من األنصار جعلتين يف حائط هلا قال يا أبا بكر قال لبيك قال اشتره قال فاشتراين 
الروايات قبله وقد جيوز أن يكون عتاقه مل حيصل بأن مل يعلق من  أبو بكر رضي اهللا عنه فأعتقين وهذا خيالف

الفسيالت واحدة حىت أعاد النيب صلى اهللا عليه و سلم غرسها فحملت من عامها فاشتراه أبو بكر رضي اهللا عنه 
   ٩فيما بني ذلك وأعتقه وحيتمل غريه واهللا أعلم ويف ثبوت بعض هذه الروايات نظر 

  أمته على عرض موصوف أو على عرض ونقد باب من كاتب عبدة أو

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر احلريي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد  - ٢١٤١٧
أن حفصة زوج النيب صلى : اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين جرير بن حازم عن أيوب السختياين عن نافع 

  كاتبت عبدا هلا على رقيق قال نافع فأدركت أنا ثالثة من الذين أدوا يف مكاتبتهم  اهللا عليه و سلم

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر هو بن أيب شيبة ثنا عباد بن  - ٢١٤١٨
  تابة على الوصفاء أنه كان ال يرى بأسا بالك: العوام عن حممد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر 

وقال وحدثنا أبو بكر ثنا وكيع عن محاد بن زيد عن عبد اهللا بن أيب بكر بن أنس قال هذه مكاتبة  - ٢١٤١٩
سريين عندنا هذا ما كاتب أنس بن مالك غالمه سريين كاتبه على كذا وكذا ألف وعلى غالمني يعمالن مثل عمله 

 :  

ثنا أبو العباس أنبأ حممد بن عبد اهللا أنبأ بن وهب أخربين مسلمة بن  وأخربنا أبو زكريا وأبو بكر قاال - ٢١٤٢٠
علي وغري واحد أن األوزاعي حدثهم أن عطاء بن أيب رباح قال قال بن عباس يف رجل كاتب عبدا له على ثالثة 

   ١٠مثله : وصفاء إنه ال بأس بذلك قال األوزاعي وقال بن شهاب 

  باب كتابة العبيد كتابة واحدة



أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ٢١٤٢١
إن كاتبت عبدا لك وله بنون يومئذ فكاتبك على نفسه وعليهم : عبد اهللا بن احلارث عن بن جريج قال قال عطاء 

ابة وإن أعتقه أو بعض بنية فكذلك وقاهلا عمرو فمات أبوهم أو مات منهم ميت فقيمته يوم ميوت توضع من الكت
بن دينار قال الشافعي رمحه اهللا هذا إن شاء اهللا كما قال عطاء وعمرو بن دينار إذا كان البنون كبارا فكاتب عليهم 
أبوهم بأمرهم فعلى كل واحد منهم حصته من الكتابة بقدر قيمته فأيهم مات أو أعتق رفع عن الباقني بقدر حصته 

   ١١الكتابة من 

  باب محالة العبيد

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد اهللا بن احلارث عن بن  - ٢١٤٢٢
قلت لعطاء كتبت على رجلني يف بيع أن حيكما على ميتكما ومليكما على معدمكما قال جيوز وقاهلا : جريج قال 

  بن موسى وقال زعامة يعين محالة عمرو بن دينار وسليمان 

: وأخربنا أبو سعيد أنبأ أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد اهللا بن احلارث عن بن جريج قال  - ٢١٤٢٣
قلت لعطاء كاتبت عبدين يل وكتبت ذلك عليهما قال ال جيوز يف عبديك وقاهلا سليمان بن موسى قال بن جريج 

  قال من أجل أن أحدمها إن أفلس رجع عبدا مل ميلك منك شيئا  فقلت لعطاء مل ال جيوز

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا حبان عن بن املبارك عن معمر عن  - ٢١٤٢٤
ال يف رجل يكاتب عبدين مجيعا حيكما على ميتكما ومعدمكما على مليكما قاال : قتادة وعن بن جريج عن عطاء 

   ١٢جيوز 

  باب املكاتب عبد ما بقي عليه درهم

  قال الشافعي رمحه اهللا يروي أن من كاتب عبدة على مائة أوقية فأداها إال عشر أواق فهو رقيق 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عباس بن الفضل ثنا أبو الوليد  - ٢١٤٢٥
اجلزري عن عمرو بن شعيب ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ ميمون بن إسحاق اهلامشي ببغداد ثنا مهام عن العالء 

ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا عمرو بن عاصم الكاليب ثنا مهام عن عباس اجلريري قال ثنا عمرو بن شعيب عن 
على ألف أوقية فأداها إال عشر أواق أميا مكاتب كوتب : أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فهو عبد وأميا مكاتب كوتب على مائة دينار فأداها إال عشرة دنانري فهو عبد لفظ حديث عمرو بن عاصم ويف 
رواية أيب الوليد أميا عبد كاتب على مائة دينار فأداها إال عشرة دنانري فهو عبد وأميا عبد كاتب على مائة أوقية 

  ق فهو عبد ورواه عبد الصمد بن عبد الوارث عن مهام عن عباس اجلريري فأداها إال عشر أوا

أخربناه أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حممد بن املثىن حدثين عبد الصمد ثنا  - ٢١٤٢٦
  فذكره وقال مائة أوقية : مهام ثنا عباس اجلريري 



د بن بكر ثنا أبو داود ثنا هارون بن عبد اهللا ثنا أبو بدر حدثين أبو أخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حمم - ٢١٤٢٧
عتبة إمساعيل بن عياش حدثين سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و 

  املكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم : سلم قال 

الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم وأخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو  - ٢١٤٢٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطب فقال أميا رجل : عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

كاتب غالمه على مائة أوقية فعجز عن عشر أواق فهو رقيق قال الشافعي رمحه اهللا يف القدمي ومل أعلم أحدا روى 
  هذا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال عمرو بن شعيب وعلى هذا فتيا املفتني 

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا زياد بن اخلليل التستري ثنا إبراهيم بن  - ٢١٤٢٩
يا رسول اهللا إنا : ال املنذر حدثين هشام بن سليمان املخزومي ثنا بن جريج عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ق

نسمع منك فتأذن يل فأكتبها قال نعم فكان أول ما كتب به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل أهل مكة ال جيوز 
شرطان يف بيع واحد وال بيع وسلف معا وال بيع ما مل يضمن ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إال 

  وقية فقضاها كلها إال أوقية فهو عبد كذا وجدته وال أراه حمفوظا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أ

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ٢١٤٣٠
  م يف املكاتب هو عبد ما بقي عليه دره: سفيان بن عيينة عن بن أيب جنيح عن جماهد أن زيد بن ثابت قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب  - ٢١٤٣١
املكاتب عبد : طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سفيان الثوري عن عبد اهللا بن أيب جنيح عن جماهد قال كان زيد يقول 

  بد اهللا يقول شروطهم جائزة بينهم ما بقي عليه شيء من مكاتبته وكان جابر بن ع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس ثنا حيىي أنبأ يزيد أنبأ إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن  - ٢١٤٣٢
املكاتب عبد ما بقي عليه درهم فقال له يعين الشعيب إن شرحيا كان يقضي فيها أن يؤدي إىل : زيد بن ثابت قال 

  ذا مات املكاتب ما بقي عليه من مكاتبته وما بقي فلورثته فقال شريح يقضي فيها بقضاء عبد اهللا مواليه يعين إ

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن علي بن عفان  - ٢١٤٣٣
  املكاتب عبد ما بقي عليه درهم أنه كان يقول : ثنا بن منري عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر 

أخربنا أبو علي الروذباري رمحه اهللا أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية  - ٢١٤٣٤
: حممد بن خازم الضرير عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي اهللا عنها قال 

ت سليمان قالت كم بقي عليك من مكاتبتك قال قلت عشر أواق قالت ادخل استأذنت عليها فقالت من هذا فقل
  فإنك عبد ما بقي عليك درهم 

أخربنا أبو بكر القاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد  - ٢١٤٣٥
 قال مسعت سامل سبالن موىل النصريني يذكر أنه بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا بن وهب أخربين سعيد بن مسلم املدين



كان يكري عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها يف احلج والعمرة قال فكاتبت مث جئت فوقفت بالباب فاستأذنت : 
استئذانا مل أكن استأذنه فأنكرت ذلك وقالت يا بين مالك ال تدخل قال قلت يا أم املؤمنني أين كاتبت قالت فأدخل 

  كان عليك درهم فإنك ال تزال مملوكا ما كان عليك من كتابتك درهم على ما 

إن كن أمهات : قال أنبأ بن وهب أخربين عمر بن قيس عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه قال  - ٢١٤٣٦
  املؤمنني ليكون لبعضهن املكاتب فتكشف له احلجاب ما بقي عليه درهم فإذا قضى ارخته دونه 

و حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن وأخربنا أب - ٢١٤٣٧
كن أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حيتجنب من مكاتب ما بقي عليه دينار : خالد عن أيب قالبة قال 

  واختلفت الروايات فيه عن عمر رضي اهللا عنه فروي عنه كما 

أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ  أخربنا - ٢١٤٣٨
  املكاتب عبد ما بقي عليه درهم : بن أيب عروبة عن قتادة عن معبد اجلهين عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال 

اهللا احلريف ببغداد ثنا حممد بن عبد اهللا بن وروي عنه كما أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد  - ٢١٤٣٩
إبراهيم ثنا حممد بن سليمان بن احلارث ثنا قبيصة بن عقبة السوائي ثنا سفيان عن عبد الرمحن املسعودي عن القاسم 

إذا أدى املكاتب النصف مل يسترق : بن عبد الرمحن عن جابر بن مسرة عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال 
عبد الرمحن ال يثبت مساعه من جابر بن مسرة وهو إن صح فكأنه أراد أنه قد قرب أن يعتق فاألوىل أن القاسم بن 

  ميهل حىت يكتسب ما بقي وال يرد إىل الرق بالعجز عن الباقي واهللا أعلم 

معمر عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا حبان عن بن املبارك عن  - ٢١٤٤٠
طلق مكاتب امرأته على عهد عثمان رضي اهللا عنه فأنزله منزلة العبد وعن بن : الزهري عن سعيد بن املسيب قال 

   ١٣املبارك عن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة عن بن عباس قال ال يقام على املكاتب إال حد العبد 

  باب ما جاء يف املكاتب يصيب حدا أو مرياثا أو يقتل

خربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب أ - ٢١٤٤١
طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ محاد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى 

اب ما عتق منه وأقيم عليه احلد حبساب ما عتق إذا أصاب املكاتب حدا أو مرياثا ورث حبس: اهللا عليه و سلم قال 
  منه 

يؤدي املكاتب حبصة ما : وهبذا اإلسناد عن عكرمة عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٢١٤٤٢
أدى دية حر وما بقي دية عبد قال أبو عيسى فيما بلغين عنه سألت البخاري عن هذا احلديث فقال روى بعضهم 

أيوب عن عكرمة عن علي رضي اهللا عنه قال الشيخ رمحه اهللا يعين به احلديث الثاين فأما األول  هذا احلديث عن
  فهو من أفراد محاد 



أخربناه أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين  - ٢١٤٤٣
يؤدي : رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن عكرمة عن علي 

املكاتب بقدر ما أدى قال الشيخ رمحه اهللا ورواية عكرمة عن علي مرسلة ورواه محاد بن زيد وإمساعيل بن إبراهيم 
هللا عن أيوب عن عكرمة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال وجعله إمساعيل قول عكرمة قال البخاري رمحه ا

وروى حيىي بن أيب كثري هذا احلديث عن عكرمة عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الشيخ واختلف 
  عليه يف رفعه 

أخربنا أبو احلسني بن بشران وأبو عبد اهللا احلسني بن احلسن الغضائري ببغداد قاال ثنا أبو جعفر حممد  - ٢١٤٤٤
تغليب ثنا يزيد بن هارون أنبأ هشام ح وأخربنا أبو بكر بن فورك رمحه اهللا أنبا بن عمرو الرزاز ثنا احلسن بن ثواب ال

عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشام عن حيىي بن أيب كثري عن بن عباس أن النيب صلى اهللا 
لعبد زاد أبو داود يف روايته قال يؤدي املكاتب بقدر ما عتق منه دية احلر وبقدر ما رق منه دية ا: عليه و سلم قال 

وكان علي رضي اهللا عنه ومروان يقوالن ذلك قال أبو علي التغليب فسألت أمحد بن حنبل عن هذا احلديث فقال أنا 
أذهب إىل حديث بريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بشرائها يعين أهنا بقيت على حكم الرق حىت أمر 

  اعة عن هشام الدستوائي بشرائها وكذلك رواه مج

ورواه حممد بن جعفر عن هشام عن حيىي عن عكرمة عن بن عباس مثله ومل يرفعه أخربناه أبو احلسن  - ٢١٤٤٥
علي بن حممد املقرئ أنبأ احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ثنا حممد بن جعفر 

علي رضي اهللا عنه ومروان يقوالن ذلك ورواه حجاج الصواف ومعاوية فذكره قال وقال حيىي وكان : عن هشام 
  بن سالم وأبان بن يزيد عن حيىي بن أيب كثري مرفوعا 

ورواه علي بن املبارك عن حيىي مرفوعا وزاد فيه عن بن عباس من قوله ما خيالف احلديث املرفوع يف  - ٢١٤٤٦
ناه أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن سلمان بن احلسن الفقيه ثنا القياس وخيالف ما رواه محاد بن سلمة يف النص أخرب

قضى : احلسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر ثنا علي بن املبارك عن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة عن بن عباس قال 
ة عن بن عباس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املكاتب يقتل بدية احلر على قدر ما أدى منه قال حيىي قال عكرم

يقام عليه حد اململوك حديث عكرمة إذا وقع فيه االختالف وجب التوقف فيه وهذا املذهب إمنا يروي عن علي بن 
  أيب طالب رضي اهللا عنه وهو أنه يعتق بقدر ما أدى ويف ثبوته عن النيب صلى اهللا عليه و سلم نظر واهللا أعلم 

بأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد اجلوهري ثنا علي بن احلسن أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم أن - ٢١٤٤٧
: ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن طارق بن عبد الرمحن قال مسعت الشعيب يقول كان زيد بن ثابت يقول 

ن املكاتب عبد ما بقي عليه درهم وكان علي رضي اهللا عنه يقول يعتق منه باحلساب بقدر ما أدى وعن طارق ع
  الشعيب عن علي رضي اهللا عنه قال املكاتب يرث بقدر ما أدى 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ يزيد بن هارون ثنا  - ٢١٤٤٨
  إذا أدى املكاتب قيمة رقبته فهو غرمي : سفيان عن املغرية عن إبراهيم قال قال عبد اهللا 



إذا أدى املكاتب ثلثا أو ربعا فهو : وبإسناده قال أنبأ سفيان عن منصور عن إبراهيم قال قال عبد اهللا  - ٢١٤٤٩
   ١٤غرمي 

  باب احلديث الذي روي يف االحتجاب عن املكاتب إذا كان عنده ما يؤدي

ثنا سفيان عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر أمحد بن سليمان املوصلي ثنا علي بن حرب  - ٢١٤٥٠
إذا كان : الزهري عن نبهان مكاتب ألم سلمة قال مسعت أم سلمة تقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إلحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه 

: وأخربنا أبو علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد بن مسرهد ثنا سفيان فذكره  - ٢١٤٥١
  ثله مب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن علي الصنعاين مبكة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد  - ٢١٤٥٢
الرزاق أنبأ معمر عن الزهري حدثين نبهان مكاتب أم سلمة قال أين ألقود هبا بالبيداء أو باألبواء قالت من هذا 

كتابتك البن أخي حممد بن عبد اهللا بن أيب أمية أعنته به يف نكاحه قال  فقلت أنا نبهان فقالت أين قد تركت بقية
فقلت ال واهللا ال أوديه إليه أبدا قالت إن كان إمنا بك أن تدخل علي أو تراين فواهللا ال تراين أبدا أين مسعت رسول 

لشافعي رمحه اهللا يف القدمي عن يقول إذا كان عند املكاتب ما يؤدي فاحتجنب منه ورواه ا: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
سفيان بن عيينة قال ومل أحفظ عن سفيان أن الزهري مسعه من نبهان ومل أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدا 
من هذين احلديثني واهللا أعلم يريد حديث نبهان وحديث عمرو بن شعيب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من 

داها إال عشر أواق فهو رقيق والشافعي رمحه اهللا إمنا روى حديث عمرو منقطعا وقد كاتب عبدة على مائة أوقية فأ
رويناه من أوجه أخر عن عمرو عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وحديث نبهان قد ذكر فيه معمر 

وكأنه مل يثبت عدالته مساع الزهري من نبهان إال أن البخاري ومسلما صاحيب الصحيح مل خيرجا حديثه يف الصحيح 
عندمها أو مل خيرج من حد اجلهالة برواية عدل عنه وقد روى غري الزهري عنه إن كان حمفوظا وهو فيما رواه قبيصة 

عن سفيان عن حممد بن عبد الرمحن موىل آل طلحة عن مكاتب موىل أم سلمة يقال له نبهان فذكر هذا احلديث 
حاق الصغاين عن قبيصة وذكر حممد بن حيىي الذهلي أن حممد بن عبد هكذا قاله بن خزمية عن أيب بكر بن إس

الرمحن موىل آل طلحة روى عن الزهري قال كان ألم سلمة مكاتب يقال له نبهان ورواه عن حممد بن يوسف عن 
 عليه سفيان عنه فعاد احلديث إىل رواية الزهري قال الشافعي رمحه اهللا وقد جيوز أن يكون أمر رسول اهللا صلى اهللا

و سلم أم سلمة إن كان أمرها باحلجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي على ما عظم اهللا به أزواج رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم أمهات املؤمنني رمحهن اهللا وخصصهن به وفرق بينهن وبني النساء أن اتقني مث تال اآليات يف 

وهن أمهات املؤمنني ومل جيعل على امرأة سواهن أن حتتجب ممن اختصاصهن بأن جعل عليهن احلجاب من املؤمنني 
حيرم عليه نكاحها وكان يف قوله صلى اهللا عليه و سلم إن كان قاله إذا كان إلحداكن يعين أزواجه خاصة مث ساق 

سلم يعين  الكالم إىل أن قال ومع هذا إن احتجاب املرأة ممن له أن يراها واسع هلا وقد أمر النيب صلى اهللا عليه و
سودة أن حتتجب من رجل قضى أنه أخوها وذلك يشبه أن يكون لالحتياط وأن االحتجاب ممن له أن يراها مباح 

وقال أبو العباس بن سريج يف معناه هذا ليحركه احتجاهبن عنه على تعجيل األداء واملصري إىل احلرية وال يترك ذلك 
  من أجل دخوله عليهن 



لقاضي وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن أخربنا أبو بكر ا - ٢١٤٥٣
: عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين بن مسعان عن بن شهاب أن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أيب أمية فإين قد أعنته هبا مث ال  باعت نبهان مكاتبا هلا فقالت ادفع ما بقي من كتابتك إىل بن أخي بن عبد اهللا بن
تكلمين إال من وراء حجاب فبكى نبهان فقالت أم سلمة رضي اهللا عنها إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لنا 

إذا كاتبت إحداكن عبدها فلريها ما بقي عليه شيء من كتابته فإذا قضاها فال تكلمن إال من وراء حجاب هكذا 
   ١٥اد بن مسعان وهو ضعيف ورواية الثقات عن الزهري خبالفه رواه عبد اهللا بن زي

  باب من مل يكره ألحد أن يأخذ من مكاتبه صدقات الناس فريضة ونافلة

 (  
قال الشافعي رمحه اهللا قد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يأكل الصدقة وأكل من صدقة تصدق هبا على 

   بريرة وقال هي لنا هدية وعليها صدقة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن  - ٢١٤٥٤
: وهب أخربين مالك بن أنس عن ربيعة عن القاسم بن حممد عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا قالت 

وأهدى هلا حلم فدخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و  كان يف بريرة ثالث سنن خريت على زوجها حني أعتقت
سلم والربمة على النار فدعا بطعام فأيت خببز وآدم من آدم البيت فقال أمل أر برمة على النار فيها حلم قالوا بلى يا 
ل رسول اهللا ذلك حلم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية وقا

النيب صلى اهللا عليه و سلم فيها إمنا الوالء ملن أعتق رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف وغريه عن 
   ١٦مالك ورواه مسلم عن أيب الطاهر عن بن وهب 

  باب من كره أخذها فأبرأه من مال الكتابة بقدرها

بأ حممد بن أمحد بن زهري ثنا عبد اهللا بن هاشم ح قال أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه أن - ٢١٤٥٥
كاتب بن عمر : وحدثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر قاال ثنا وكيع ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال 

غالما له فجاء بنجمه حني حل فقال من أين هذا قال كنت أسأل وأعمل فقال تريد أن تطعمين أوساخ الناس أنت 
أخربنا  - ٢١٤٥٦} باب ما جاء يف تفسري قوله عز و جل وآتوهم من مال اهللا الذي آتاكم  ١٧ك جنمك حر ول

أبو حامد أمحد بن علي اإلسفرائيين أنبأ زاهر بن أمحد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري حدثين يوسف بن سعيد ثنا 
العنربي ثنا حممد بن عبد السالم ثنا إسحاق بن  حجاج ثنا بن جريج ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو زكريا

إبراهيم ح وأخربنا أبو سعد أمحد بن حممد املاليين أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ أخربنا احلسن بن سفيان ثنا إسحاق 
احلنظلي أنبأ عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخربين عطاء بن السائب أن عبد اهللا بن حبيب أخربه ويف رواية حجاج عن 

وآتوهم : أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن حبيب عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
من مال اهللا الذي آتاكم قال ربع املكاتبة ويف رواية أيب عبد اهللا قال يترك للمكاتب الربع زاد حجاج بن حممد قال 

من عطاء بن السائب أنه مل يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و  قال بن جريج وأخربين غري واحد ممن مسع هذا احلديث
  سلم قال بن جريج ورفعه يل 



أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان ثنا أبو األزهر ثنا روح ثنا بن جريج  - ٢١٤٥٧
{ يف قوله : عن علي رضي اهللا عنه  وهشام بن أيب عبد اهللا قاال أنبأ عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن السلمي

قال ربع الكتابة هذا هو الصحيح موقوف وكذلك رواه ورقاء بن عمرو وخالد } وآتوهم من مال اهللا الذي آتاكم 
بن عبد اهللا وأسباط بن حممد عن عطاء بن السائب موقوفا وكذلك رواه غري عطاء عن أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن 

  اهللا عنه موقوفا  حبيب السلمي عن علي رضي

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا أبو األزهر ثنا روح ثنا شعبة والثوري ح وأخربنا أبو  - ٢١٤٥٨
نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة كلهم 

} وآتوهم من مال اهللا الذي آتاكم { يف قوله : الرمحن السلمي عن علي رضي اهللا عنه عن عبد األعلى عن أيب عبد 
  قال الربع ويف رواية أيب عوانة الربع من مكاتبته 

وأخربنا أبو بكر األردستاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن  - ٢١٤٥٩
شهدت أبا عبد الرمحن السلمي كاتب عبدا له على أربعة آالف وشرط : األعلى قال  الوليد ثنا سفيان عن عبد

عليه إن عجز فهو رد يف الرق وما أخذت فهو يل ووضع عنه األلف الباقي من األربعة وقال إين مسعت خليلك عليا 
  الربع } وآتوهم من مال اهللا الذي آتاكم { رضي اهللا عنه يقول 

اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد  أخربنا أبو عبد - ٢١٤٦٠
أن عمر رضي اهللا عنه كاتب عبدا له يكىن بأيب أمية : اجلبار ثنا وكيع عن أيب شبيب عن عكرمة عن بن عباس 

و تركته حىت يكون آخر جنم قال فجاءه بنجمه حني حل فقال أذهب فاستعن به يف مكاتبتك فقال يا أمري املؤمنني ل
  قال عكرمة وكان أول جنم أدى يف اإلسالم } وآتوهم من مال اهللا الذي آتاكم { إين أخاف أال أدرك ذلك مث قرأ 

أخربنا أبو بكر األردستاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد اجلوهري ثنا علي بن احلسن ثنا  - ٢١٤٦١
أن عمر بن اخلطاب : سفيان عن عبد امللك بن أيب بشري حدثين فضالة بن أيب أمية عن أبيه عبد اهللا بن الوليد ثنا 

رضي اهللا عنه كاتبه فاستقرض له مائتني من حفصة إىل عطائه فأعانه هبا قال فذكرت ذلك لعكرمة فقال هو قول اهللا 
  } وآتوهم من مال اهللا الذي آتاكم { عز و جل 

أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ الثقة عن أخربنا أبو سعيد بن  - ٢١٤٦٢
أيوب ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الوليد ثنا جعفر بن أمحد ثنا عمرو بن زرارة ثنا إمساعيل هو بن علية عن 

عنه مخسة آالف أحسبه قال من آخر أنه كاتب عبدا له خبمسة وثالثني ألفا ووضع : أيوب عن نافع عن بن عمر 
  جنومه لفظ حديثهما سواء 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن  - ٢١٤٦٣
عمر غالما  كاتب عبد اهللا بن: عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين خمرمة بن بكري عن أبيه عن نافع أنه قال 

له يقال له شرفا على مخسة وثالثني ألف درهم فوضع له من آخر كتابته مخسة آالف درهم ومل يذكر نافع أنه أعطاه 
  شيئا غري الذي وضع له 



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق أنبأ أبو احلسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد اهللا بن صاحل عن  - ٢١٤٦٤
يقول ضعوا } وآتوهم من مال اهللا الذي آتاكم { يف قوله : ن علي بن أيب طلحة عن بن عباس معاوية بن صاحل ع

  عنهم من مكاتبتهم 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو األزهر ثنا روح ثنا محاد عن اجلريري عن أيب نضرة  - ٢١٤٦٥
ألف درهم ومائيت درهم قال فأتيته مبكاتبيت فرد على مائيت أنه كاتب موىل له على : عن أيب سعيد موىل أيب أسيد 

  درهم 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبا أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن  - ٢١٤٦٦
  كان بن عمر حيب أن يكون ما ترك من شيء من آخر مكاتبته : حممد بن سامل عن الشعيب قال 

  مثله : وحدثنا هشيم عن بن عون عن بن سريين  قال - ٢١٤٦٧

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا حبان عن بن املبارك عن احلكم بن  - ٢١٤٦٨
قال كان يعجبهم أن يدع الرجل ملكاتبه } وآتوهم من مال اهللا الذي آتاكم { يف قوله : عطية عن حممد بن سريين 

قال } وآتوهم من مال اهللا الذي آتاكم { من مكاتبته وعن بن املبارك عن بن أيب جنيح عن جماهد يف قوله طائفة 
   ١٨يترك طائفة من املكاتبة 

  باب موت املكاتب

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد اهللا بن  - ٢١٤٦٩
املكاتب ميوت وله ولد أحرار ويدع أكثر مما بقي عليه من كتابته : ن بن جريج قال قلت له يعين لعطاء احلارث ع

قال يقضي عنه ما بقي من كتابته وما كان من فضل فلبنيه فقلت أبلغك هذا عن أحد قال زعموا أن علي بن أيب 
  طالب رضي اهللا عنه كان يقضي به 

أنبأ عبد اهللا بن احلارث عن بن جريج أخربين بن طاوس عن أبيه أنه كان  وبإسناده قال أنبأ الشافعي - ٢١٤٧٠
يقضى عنه ما عليه مث لبنيه ما بقي وقال عمرو بن دينار ما أراه لبنيه قال الشافعي رمحه اهللا يعين أنه لسيده : يقول 

أنه بلغه عن علي بن أيب  واهللا أعلم وبقول عمرو بن دينار هذا نقول وهو قول زيد بن ثابت فأما ما روي عن عطاء
طالب رضي اهللا عنه فهو روى عنه أنه كان يقول يف املكاتب يعتق منه بقدر ما أدى وال أدري أيثبت عنه أم ال وإمنا 

  نقول بقول زيد فيه 

أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن  - ٢١٤٧١
يف املكاتبني قال شروطهم بينهم وقال زيد بن ثابت هو مملوك ما بقي : ن أيب جنيح عن جماهد عن جابر بن عبد اهللا ب

  عليه درهم وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يعتق بقدر ما أدى 



بأ يزيد بن هارون وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أن - ٢١٤٧٢
املكاتب عبد ما بقي عليه درهم ال يرث : أنبأ حممد بن سامل عن الشعيب قال كان زيد بن ثابت رضي اهللا عنه يقول 

وال يورث وكان علي رضي اهللا عنه يقول إذا مات املكاتب وترك ماال قسم ما ترك على ما أدى وعلى ما بقي فما 
فلمواليه وكان عبد اهللا رضي اهللا عنه يقول يؤدي إىل مواليه ما بقي عليه  أصاب ما أدى فللورثة وما أصاب ما بقي

  من مكاتبته ولورثته ما بقي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا احلسن بن عيسى أنبأ بن املبارك  - ٢١٤٧٣
ت املكاتب وقد أدى طائفة من كتابته وترك ماال هو أفضل إذا ما: عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال 

  من مكاتبته قال ماله وما ترك من شيء فهو لسيده ليس لورثته من ماله شيء 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا احلسن بن عيسى عن بن املبارك  - ٢١٤٧٤
أنه كان له مكاتب وملكاتبه ولد من وليدة له وكان قد أدى من كتابته مخسة : عمر عن عبيد اهللا عن نافع عن بن 

  عشر ألفا فمات فقبض ماله كله ومل جيعل لولده شيئا واسترق ولده وقبض ماله 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ  - ٢١٤٧٥
إذا مات املكاتب وترك ماال فهو ملواليه وليس : ن أيب عروبة عن قتادة قال قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ب

  لورثته شيء 

وأخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد اجلوهري ثنا علي بن احلسن  - ٢١٤٧٦
: مان التيمي عن رجل عن معبد اجلهين أن معاوية رضي اهللا عنه كان يقول ثنا عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن سلي

إذا مات املكاتب وترك وفاء يعطي مواليه ماهلم وما بقي كان لورثته وكان عمر رضي اهللا عنه يقول هو عبد ما بقي 
   ١٩عليه درهم 

  باب إفالس املكاتب

مد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حم - ٢١٤٧٧
أفلس مكاتيب وترك ماال وترك دينا للناس عليه مل يدع : عبد اهللا بن احلارث عن بن جريج قال قلت له يعين لعطاء 

بنجم  له وفاء أبدأ باحلق للناس قبل كتابيت قال نعم وقاهلا يل عمرو بن دينار قال بن جريج قلت لعطاء أما أحاصهم
من جنومه حل عليه أنه قد ملك عمله يف سنته قال ال قال الشافعي رمحه اهللا وهبذا نأخذ فإذا مات املكاتب وعليه 

  دين بدئ بديون الناس ألنه مات رقيقا وبطلت الكتابة وال دين للسيد عليه وما بقي مال للسيد 

ن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا عبد اهللا بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلس - ٢١٤٧٨
  يبدأ بالدين : إدريس عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن زيد بن ثابت قال 

أخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر وأبو احلسن السراج قاال أنبأ حممد بن حيىي بن سليمان  - ٢١٤٧٩
قلت لسعيد بن املسيب أن شرحيا كان يقول يبدأ : ا شعبة قال قتادة أخربين قال املروزي ثنا عاصم بن علي ثن



باملكاتبة قبل الدين أو يشرك بينهما شك شعبة فقال بن املسيب أخطأ شريح وإن كان قاضيا قال زيد بن ثابت يبدأ 
  بالدين قال الشيخ رمحه اهللا وقد روي عن شريح أنه قال يبدأ بالدين 

بو عبد اهللا احلافظ أنبأ احلسن بن حممد بن حليم ثنا أبو املوجه أنبأ عبدان أنبأ شعبة عن احلكم أخربنا أ - ٢١٤٨٠
   ٢٠يف املكاتب ميوت وعليه دين قال يبدأ بدينه : عن شريح 

  باب كتابة بعض عبد

عن يعقوب بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا حبان عن بن املبارك - ٢١٤٨١
يف عبد بني شركاء ليس ألحد أن يكاتب دون أصحابه فإن فعل رد ما قبض : القعقاع عن مطر عن احلسن 

  فاقتسموه والعبد بينهم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر هو بن أيب شيبة ثنا بن املبارك  - ٢١٤٨٢
يف عبد بني ثالثة كاتبه أحدهم قال يؤخذ منه ما أخذ ويقسم بني شركائه والعبد : احلسن  عن يعقوب عن مطر عن

  بينهم ال جيوز كتابته قال وكان عطاء يقول عليه نفاذ عتقه قدر الذي عتق 

يف عبد بني رجلني قال كان يكره أن يكاتب : قال وحدثنا أبو بكر ثنا هشيم عن يونس عن احلسن  - ٢١٤٨٣
   ٢١بإذن شريكه فإن فعل قامسه أحدمها إال 

  باب من قال للمكاتب أن يسافر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا أبو العباس بن سريج ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا عبد اهللا  - ٢١٤٨٤
ن ألفا كاتبت على عشري: بن عبد الوهاب احلجيب عن عبد الواحد بن زياد عن أيب اجلهم صبيح بن القاسم قال 

على أن ال أخرج من الكوفة فسألت سعيد بن املسيب فقال جعلوا عليك عشرين ألفا وضيقوا عليك األرض اخرج 
  قال وسألت سعيد بن جبري فقال مثل ذلك 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا جعفر بن أمحد ثنا جبارة عن قيس بن الربيع عن صبيح  - ٢١٤٨٥
على عشرة آالف وشرط على أن ال اخرج فخاصمين إىل شريح فقال أردت أن تضيق عليك الدنيا كاتبت : قال 

  فاخرج 

وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ أبو الوليد ثنا السراج ثنا زياد بن أيوب عن هشيم عن يونس عن احلسن قال  - ٢١٤٨٦
   ٢٢: شرط شرط باطل خيرج إن شاء ورويناه عن الشعيب 

  وم ال يكون ألحدهم أن يأخذ منه شيئا دون صاحبهباب املكاتب بني ق

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبا الربيع بن سليمان أخربنا الشافعي  - ٢١٤٨٧
قلت لعطاء مكاتب بني قوم فأرادوا أن يقاطع بعضهم قال ال إال أن : أنبأ عبد اهللا بن احلارث عن بن جريج قال 



من املال مثل ما قاطع عليه هؤالء قال الشافعي رمحه اهللا وهبذا نأخذ فال يكون ألحد الشركاء يف املكاتب  يكون له
   ٢٣أن يأخذ من املكاتب شيئا دون صاحبه 

  باب ولد املكاتب من جاريته وولد املكاتبة من زوجها

ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا حفص بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان  - ٢١٤٨٨
  ولدها مبنزلتها يعين املكاتبة : غياث عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي رضي اهللا عنه قال 

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن حممد أنبأ علي بن احلسن ثنا عبد  - ٢١٤٨٩
أنه سئل عن بيع ولد املكاتبة فقال ولدها : السختياين عن بن سريين عن شريح  اهللا بن الوليد ثنا سفيان عن أيوب
  منها إن عتقت عتق وإن رقت رق 

يباع ولدها للعتق تستعني به األم يف مكاتبتها وقول : قال وحدثنا سفيان عن املغرية عن إبراهيم قال  - ٢١٤٩٠
  شريح أحب إىل سفيان 

سن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ أخربنا أبو بكر أمحد بن احل - ٢١٤٩١
قلت لعطاء املكاتب ال : حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين حممد بن عمرو عن بن جريج قال 

  يشترط أن ما ولدت من ولد فإنه يف كتابيت مث تولد قال هم يف كتابته وقال ذلك عمرو بن دينار 

أن أمه كوتبت مث ولدت ولدين مث ماتت فسألت عنها عبد اهللا : قال بن جريج وأخربين بن أيب مليكة  - ٢١٤٩٢
  بن الزبري فقال إن أقاما بكتابة أمهما فذلك هلما فإن قضياها عتقا وقال ذلك عمرو بن دينار 

من سرية له فمات أبوهم مل  إن كاتب وال ولد له مث ولد له: قال بن جريج وقال عطاء بن أيب رباح  - ٢١٤٩٣
يوضع عنهم شيء وكانوا على كتابة أبيهم إن شاءوا وإن أحبوا حميت كتابة أبيهم وكانوا عبيدا له كذا قالوا وحنن 

نقول إذا مات املكاتب أو املكاتبة قبل أداء مال الكتابة ماتا رقيقني وأوالدمها رقيق استدالال مبا مضى يف املكاتب أنه 
  يه درهم عبد ما بقي عل

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد اهللا بن احلارث  - ٢١٤٩٤
قلت لعطاء رجل كاتب عبدا له وقاطعه فكتمه ماال له وعبيدا وماال غري ذلك قال هو للسيد : عن بن جريج قال 

  وقاهلا عمرو بن دينار وسليمان بن موسى 

وبإسناده قال أنبأ الشافعي أنبأ عبد اهللا بن احلارث عن بن جريج قال قلت لعطاء فإن كان السيد قد  - ٢١٤٩٥
قلت لعطاء فكتمه ولدا له من أمة له أو مل يسأله قال هو لسيده : سأله ماله فكتمه قال هو لسيده قال بن جريج 

أيت إن كان سيده قد علم بولد العبد فلم يذكره وقاهلا عمرو بن دينار وسليمان بن موسى قال بن جريج قلت له أر
   ٢٤السيد وال العبد عند الكتابة قال فليس يف كتابته هو مال سيدمها وقاهلا عمرو بن دينار 



  باب تعجيل الكتابة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين حممد بن حممد بن إمساعيل املقرئ ثنا حممد بن إسحاق ثنا سعيد بن  - ٢١٤٩٦
كاتبين أنس بن : القراطيسي ثنا معاذ بن معاذ ثنا علي بن سويد بن منجوف ثنا أنس بن سريين عن أبيه قال حيىي 

مالك على عشرين ألف درهم فكنت فيمن فتح تستر فاشتريت رثة فرحبت فيها فأتيت أنس بن مالك بكتابته فأىب 
ذلك له فقال أراد أنس املرياث وكتب إىل  أن يقبلها مين إال جنوما فأتيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فذكرت

  أنس أن اقبلها من الرجل فقبلها 

أخربنا أبو حامد أمحد بن علي اإلسفرائيين ثنا زاهر بن أمحد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا أبو  - ٢١٤٩٧
بن أيب سعيد املقربي أنه الزنباع روح بن الفرج ثنا حيىي بن بكري حدثين عبد اهللا بن عبد العزيز الليثي عن سعيد 

اشترتين امرأة من بين ليث بسوق ذي اجملاز بسبعمائة درهم مث قدمت املدينة فكاتبتين على : حدثه عن أبيه قال 
أربعني ألف درهم فأديت إليها عامة ذلك قال مث محلت ما بقي إليها فقلت هذا مالك فاقبضيه قالت ال واهللا حىت 

فخرجت به إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فذكرت ذلك له فقال عمر  آخذه منك شهرا بشهر وسنة بسنة
رضي اهللا عنه ادفعه إىل بيت املال مث بعث إليها فقال هذا مالك يف بيت املال وقد عتق أبو سعيد فإن شئت فخذي 

  شهرا بشهر وسنة بسنة قال فأرسلت فأخذته قال أبو بكر النيسابوري هذا حديث حسن 

أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا حممد بن أمحد بن زهري ثنا عبد اهللا بن هاشم ثنا وكيع عن أخربنا  - ٢١٤٩٨
أن رجال كاتب غالما له فنجمها جنوما فأتى مبكاتبته كلها فأىب أن : إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن أيب بكر 

رضي اهللا عنه إىل مواله فجاء فعرض عليه فأىب أن يأخذها إال جنوما فأتى املكاتب عمر رضي اهللا عنه فأرسل عمر 
يأخذها فقال عمر رضي اهللا عنه فإين أطرحها يف بيت املال وقال للموىل خذها جنوما وقال للمكاتب أذهب حيث 

  شئت 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا حبان بن موسى عن بن املبارك عن  - ٢١٤٩٩
أن مكاتبا قال ملواله خذ مين مكاتبتك قال ال إال جنوما فأتى عثمان بن عفان رضي اهللا عنه : عون عن حممد  بن

فذكر ذلك له فدعاه فقال خذ مكاتبتك فقال ال إال جنوما فقال له هات املال فجاء به فكتب له عتقه وقال ألقه يف 
ن املبارك حدثنا سعيد عن قتادة عن عثمان رضي اهللا عنه بيت املال فأدفعه إليك جنوما فلما رأى ذلك أخذه وقال ب

   ٢٥حنوه كذا قال عثمان رضي اهللا عنه 

  باب الوضع بشرط التعجيل وما جاء يف قطاعة املكاتب

أخربنا أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا بن منري عن  - ٢١٥٠٠
أنه كان يقول يف الرجل يكاتب عبدة بالذهب أو الورق ينجمها عليه : عن نافع عن بن عمر عبيد اهللا بن عمر 

  جنوما أنه كان يكره أن يقول عجل يل منها كذا وكذا فما بقي فلك 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا حممد بن أمحد بن زهري ثنا عبد اهللا بن هاشم ثنا وكيع بن  - ٢١٥٠١
  أهنما كرها يف املكاتب أن يقول عجل يل وأضع عنك : ح عن الربيع عن احلسن وبن سريين اجلرا

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا وكيع عن سفيان عن  - ٢١٥٠٢
الشيخ أبو الوليد قال  يف رجل يقول ملكاتبه عجل وأضع عنك ال بأس به قال: جابر عن عطاء عن بن عباس 

  أصحابنا معناه عجل يل ما شئت وأعتقك عليه وأضع عنك كتابتك فال بأس 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا حبان بن موسى عن بن املبارك عن  - ٢١٥٠٣
 عنه كان يكره قطاعة املكاتب الذي أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا: أسامة بن زيد قال أخربين القاسم بن حممد 

يكون عليه الذهب والورق مث يقاطعه على ثلثه أو ربعه أو ما كان ويقول اجعلوا ذلك يف العرض على ما شئتم قال 
القاسم وكتب عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا بذلك إىل أيب بكر بن حممد قال الشيخ أبو الوليد قال أصحابنا مل جنوز 

  بدل الدراهم أقل منه ألنه ربا للسيد أن يأخذ 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا وكيع ثنا سفيان عن  - ٢١٥٠٤
  ال بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه العروض : عاصم بن سليمان عن بكر املزين عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال 

ال بأس أن : عن سفيان عن جابر عن عطاء عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال  قال وحدثنا وكيع - ٢١٥٠٥
   ٢٦يأخذ الرجل من مكاتبه عروضا 

  باب ال جتوز هبة املكاتب حىت يبتدئها بإذن السيد

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة عن بن  - ٢١٥٠٦
بارك ح قال وأنبأ أبو الوليد ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا احلسن بن عيسى عن بن املبارك عن صاحل بن خوات عن امل

  أن عمر بن عبد العزيز كتب إيل أن املكاتب ال جيوز له وصية وال هبة إال بإذن مواله : عبد اهللا بن أيب بكر 

ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا بن أيب عدي عن أشعث وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الوليد  - ٢١٥٠٧
املكاتب ال يعتق وال يهب إال بإذن مواله قال حممد بن أيب عدي يف هذا احلديث كانوا يقولون : عن احلسن قال 

   ٢٧املكاتب ال يعتق وال يهب إال بإذن مواله 

  باب كتابة املكاتب وإعتاقه

فظ ثنا أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا حبان عن بن املبارك عن بن جريج أخربنا أبو عبد اهللا احلا - ٢١٥٠٨
قلت لعطاء كان للمكاتب عبد فكاتبه مث مات ملن مرياثه قال كان من قبلكم يقولون هو للذي كاتبه يستعني : قال 

  به يف كتابته 



بان عن بن املبارك عن بن هليعة عن خالد وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا ح - ٢١٥٠٩
سألت القاسم وساملا عن املكاتب يقضي نصف كتابته مث يكاتب املكاتب غالما له مث يسعيان : بن أيب عمران قال 

مجيعا فيقضي غالم املكاتب كتابته مث يعجز األول منهما أيرد عبدا أم جيوز عتاقة مبا أدى إىل سيده قاال إن كان 
   ٢٨نهما أذن له أن يكاتبه فال سبيل عليه وإال فهو مبنزلته سيده األول م

  باب املكاتب جيوز بيعه يف حالني أن حيل جنم من جنومه فيعجز عن أدائه أو

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان  - ٢١٥١٠يرضى املكاتب بالبيع 
وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا بن أيب  أنبا الشافعي أنبأ مالك ح

إين كاتبت : أويس ثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت جاءت بريرة فقالت 
ن أعدها هلم ويكون والؤك يل فعلت أهلي على تسع أواق يف كل عام أوقية فاعينيين فقالت عائشة إن أحب أهلك أ

فذهبت بريرة إىل أهلها فقالت هلم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالس 
فقالت أين قد عرضت عليهم ذلك فأبوا إال أن يكون الوالء هلم فسمع ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

خذيها واشترطي هلم الوالء فإمنا الوالء ملن أعتق ففعلت عائشة مث قام رسول اهللا صلى  فسأهلا فأخربته عائشة فقال
اهللا عليه و سلم يف الناس فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست يف كتاب اهللا ما كان 

 أوثق وإمنا الوالء ملن أعتق من شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء اهللا أحق وشرط اهللا
رواه البخاري يف الصحيح عن إمساعيل بن أيب أويس وأخرجه مسلم والبخاري من أوجه أخر عن هشام بن عروة 

  قال الشافعي رمحه اهللا إذا رضي أهلها بالبيع ورضيت املكاتبة بالبيع فإن ذلك ترك للكتابة 

الوا ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين ق - ٢١٥١١
أن بريرة جاءت تستعني عائشة رضي اهللا عنها : الشافعي أنبأ مالك حدثين حيىي بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرمحن 

ال فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أصب هلم مثنك صبه واحدة وأعتقك فعلت فذكرت ذلك بريرة ألهلها فقالوا 
إال أن يكون والؤك لنا قال مالك قال حيىي فزعمت عمرة أن عائشة رضي اهللا عنها ذكرت ذلك لرسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم فقال ال مينعك ذلك اشتريها وأعتقيها فإمنا الوالء ملن أعتق رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا 

  واسنده عنه مطرف بن عبد اهللا  بن يوسف عن مالك أرسله مالك يف أكثر الروايات عنه

أخربناه أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين حممد بن حممد بن عقبة  - ٢١٥١٢
الشيباين الكويف ثنا أبو سربة القرشي ثنا مطرف بن عبد اهللا عن مالك بن أنس عن حيىي بن سعيد عن عمرة بنت 

أن بريرة جاءهتا لتستعينها فذكر احلديث ورواه الشافعي عن سفيان بن : هللا عنها عبد الرمحن عن عائشة رضي ا
  عيينة عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها 

أخربناه أبو إسحاق إبراهيم بن حممد الفقيه أنبأ شافع بن حممد أنبأ أبو جعفر الطحاوي ثنا املزين أنبأ  - ٢١٥١٣
أردت أن اشتري بريرة فأعتقها : ىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت الشافعي عن سفيان عن حي

فاشترط علي مواليه أن أعتقها ويكون الوالء هلم قالت عائشة رضي اهللا عنها فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا 



أقوام يشترطون شروطا ليست  عليه و سلم فقال اشتريها فأعتقيها فإمنا الوالء ملن أعتق مث خطب الناس فقال ما بال
  يف كتاب اهللا فمن اشترط شرطا ليس يف كتاب اهللا فليس له وإن اشترط مائة مرة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي قال حديث حيىي عن  - ٢١٥١٤
ه غلط يف قوله واشترطي هلم الوالء وأحسب حديث عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها أثبت من حديث هشام وأحسب

عمرة أن عائشة كانت شرطت ذلك هلم بغري أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم وهي ترى ذلك جيوز فاعلمها رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهنا إن أعتقتها فالوالء هلا وقال ال مينعك عنها ما تقدم من شرطك وال أرى أمرها تشترط 

قال الشيخ رمحه اهللا حديث عمرة عن عائشة حديث ثابت فقد رواه مجاعة عن حيىي بن سعيد : ال جيوز هلم ما 
  موصوال 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا أبو أمحد حممد بن  - ٢١٥١٥
جاءت بريرة إىل : رة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ حيىي بن سعيد عن عم

عائشة رضي اهللا عنها تستعينها يف كتابتها فقالت هلا إن شاء مواليك أن أصب هلم عنك مثنك صبه واحدة وأعتقك 
قالت فذكرت ذلك بريرة ملواليها فقالوا ال إال أن تشترط لنا الوالء فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ال اشتريها فإمنا الوالء ملن أعتق فق

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا قاسم املطرز ثنا يوسف بن موسى ثنا جعفر بن عون  - ٢١٥١٦
  أتتين بريرة تستعينين يف كتابتها فذكر احلديث : عن حيىي بن سعيد قال مسعت عمرة عن عائشة قالت 

  فذكر حنوه : املطرز ثنا بندار ثنا حيىي بن سعيد عن حيىي بن سعيد عن عمرة قال وحدثنا قاسم  - ٢١٥١٧

  بنحوه : قال وحدثنا قاسم املطرز ثنا بندار ثنا عبد الوهاب عن حيىي بن سعيد  - ٢١٥١٨

فع أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نا - ٢١٥١٩
عن بن عمر عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا أرادت ح وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي أخربين 

أن عائشة رضي اهللا عنها أرادت أن تشتري جارية : احلسن بن سفيان ثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن بن عمر 
عائشة لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ال فتعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن والءها لنا فذكرت ذلك 

مينعك ذلك فإمنا الوالء ملن أعتق رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة وغريه ورواه مسلم رواه عن حيىي بن حيىي عن 
  مالك 

ا أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي قال أحسب حديث نافع أثبته - ٢١٥٢٠
كلها ألنه مسند وأنه أشبه وكأن عائشة يف حديث نافع كانت شرطت هلم الوالء فأعلمها رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم أهنا إن أعتقت فالوالء هلا فإن كان هكذا فليس أهنا شرطت هلم الوالء بأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم ولعل 

و سلم قال ال مينعك ذلك رأى أنه أمرها أن تشترط هلم الوالء فلم هشاما أو عروة حني مسع أن النيب صلى اهللا عليه 
  قال الشيخ رمحه اهللا وملعىن حديث بن عمر شواهد : يقف من حفظه على ما وقف بن عمر واهللا أعلم 



منها ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق إمالء أنبأ موسى بن إسحاق القاضي ثنا عبد  - ٢١٥٢١
:  بن أيب شيبة ثنا خالد بن خملد عن سليمان بن بالل حدثين سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال اهللا

أرادت عائشة رضي اهللا عنها أن تشتري جارية تعتقها فأىب أهلها إال أن يكون هلم الوالء فذكرت ذلك لرسول اهللا 
  ن أعتق رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة صلى اهللا عليه و سلم فقال ال مينعك ذلك فإمنا الوالء مل

ومنها ما أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أمحد بن سلمة ثنا حممد بن بشار  - ٢١٥٢٢
: ها ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت عبد الرمحن بن القاسم قال مسعت القاسم حيدث عن عائشة رضي اهللا عن
أهنا أرادت أن تشتري بريرة للعتق وأهنم اشترطوا والءها فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
اشتريها وأعتقيها فإمنا الوالء ملن أعتق رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن مثىن عن حممد بن جعفر وهبذا املعىن 

  رواه الزهري عن عروة عن عائشة 

و علي الروذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد وعبد اهللا بن مسلمة قاال أخربناه أب - ٢١٥٢٣
أن بريرة جاءت عائشة رضي اهللا عنها تستعينها يف كتابتها : ثنا الليث عن بن شهاب عن عروة أن عائشة أخربته 

ا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ومل تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت هلا عائشة ارجعي إىل أهلك فإن أحبو
والؤك يل فعلت فذكرت ذلك بريرة ألهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن حتتسب عليك فلتفعل ويكون لنا والؤك 

فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ابتاعي وأعتقي فإمنا الوالء 
لى اهللا عليه و سلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست يف كتاب اهللا من ملن أعتق مث قام رسول اهللا ص

اشترط شرطا ليس يف كتاب اهللا فليس له وإن شرطه مائة مرة شرط اهللا أحق وأوثق رواه البخاري يف الصحيح عن 
  عنها قتيبة وعن عبد اهللا بن مسلمة ورواه مسلم عن قتيبة ومبعناه رواه األسود عن عائشة رضي اهللا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد اهللا بن إبراهيم بن أيوب املتوثي أنبأ يوسف بن يعقوب ثنا سليمان  - ٢١٥٢٤
أهنا أرادت أن تشتري بريرة : بن حرب ثنا شعبة عن احلكم عن إبراهيم عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها 

اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا اشتريها الوالء ملن أعتق فاشترطوا عليها الوالء فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى 
  رواه البخاري يف الصحيح عن سليمان بن حرب 

وأخربنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلمساعيلي ثنا عمران بن موسى ثنا عثمان هو بن أيب شيبة ثنا  - ٢١٥٢٥
بريرة فاشترط أهلها والءها فذكرت ذلك  اشتريت: جرير عن منصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت 

للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أعتقيها فإن الوالء ملن أعطى الورق قالت فأعتقتها قالت فدعاها رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم فخريها من زوجها فقالت لو أعطاين كذا وكذا ما ثبت عنده فاختارت نفسها وكان زوجها حرا 

الصحيح عن عثمان بن أيب شيبة دون قوله وكان زوجها حرا وقد بينا يف كتاب النكاح أن ذلك رواه البخاري يف 
من قول األسود ميزه أبو عوانة عن منصور فجعله من قول األسود قال البخاري قول األسود منقطع وقول بن 

  عباس رأيته عبدا أصح قال الشيخ رمحه اهللا ورواه أمين عن عائشة 

ا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري أنبأ أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه العدل ثنا كما أخربن - ٢١٥٢٦
إسحاق بن احلسن بن ميمون ثنا أبو نعيم ثنا عبد الواحد بن أمين حدثين أمين ح وأخربنا أبو نصر عمر بن عبد 



أ معاذ بن جندة ثنا خالد بن حيىي ثنا العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو حممد أمحد بن إسحاق البغدادي اهلروي هبا أنب
دخلت على عائشة رضي اهللا عنها فقلت يا أم املؤمنني أين كنت غالما : عبد الواحد بن أمين املكي عن أبيه قال 

لعتبة بن أيب هلب وإن عتبة مات وورثين بنوه وإهنم باعوين من عبد اهللا بن أيب عمرو املخزومي فاعتقين بن أيب عمرو 
الئي فموىل من أنا ويف رواية أيب نعيم قال دخلت على عائشة وكان لعتبة بن أيب هلب فمات عتبة فورثه واشترطوا و

بنوه واشتراه بن أيب عمرو فأعتقه واشترط بنو عتبة الوالء فدخل على عائشة رضي اهللا عنها فذكر ذلك هلا فقالت 
يا أم املؤمنني فإن أهلي يبيعين فأعتقيين ويف  عائشة رضي اهللا عنها دخلت على بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريين

رواية أيب نعيم اشتريين فأعتقيين قلت نعم قالت إن أهلي ال يبيعوين حىت يشترطوا والئي فقالت ال حاجة يل بك 
فسمع ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو بلغه فقال ما شأن بريرة فأخربته ويف رواية أيب نعيم فذكر ذلك 

ذكرت عائشة ما قالت هلا فقال اشتريتها فأعتقيها وليشترطوا ما شاؤوا ويف رواية أيب نعيم فدعيهم لعائشة ف
فليشترطوا ما شاؤوا قالت عائشة فأعتقتها واشترط أهلها الوالء ويف رواية أيب نعيم فاشترهتا عائشة فأعتقتها 

ملن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط زاد خالد يف وأشترط أهل ها الوالء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الوالء 
رايته فأنت موىل بن أيب عمرو رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم وعن خالد بن حيىي وهذه الرواية قريبة من 

  رواية هشام بن عروة والعدد باحلفظ أوىل من الواحد 

قال الشافعي : أنبأ الربيع بن سليمان قال  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب - ٢١٥٢٧
رمحه اهللا إذا رضي أهلها بالبيع ورضيت املكاتبة بالبيع فإن ذلك ترك للكتابة قال الشافعي فقال يل بعض الناس فما 
معىن إبطال النيب صلى اهللا عليه و سلم شرط عائشة ألهل بريرة قلت إن بينا واهللا أعلم يف احلديث نفسه أن رسول 

صلى اهللا عليه و سلم قد أعلمهم أن اهللا قد قضى أن الوالء ملن أعتق وقال ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا  اهللا
فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم يف الدين ومواليكم وأنه نسبهم إىل مواليهم كما نسبهم إىل آبائهم فكما مل جيز أن 

وإذ تقول للذي أنعم { ليهم الذين ولو أمنتهم وقال اهللا تعاىل حيولوا عن آبائهم فكذلك ال جيوز أن حيولوا عن موا
وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الوالء ملن أعتق وهنى عن بيع } اهللا عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك 

كان من الوالء وعن هبته وروى عنه إنه قال الوالء حلمة كلحمة النسب النسب ال يباع وال يوهب فلما بلغهم هذا 
اشترط خالف ما قضى اهللا ورسوله صلى اهللا عليه و سلم عاصيا وكانت يف املعاصي حدود وآداب فكان من أدب 

العاصني أن يعطل عليهم شروطهم لينتكلوا عن مثله أو ينتكل هبا غريهم وكان هذا من أنسى األدب وروى 
  الزعفراين عن الشافعي معىن هذا وأبني منه 

أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو أمحد بن أيب احلسن أنبأ عبد الرمحن يعين بن أيب حامت الرازي وقد أخربنا  - ٢١٥٢٨
قال مسعت الشافعي يقول يف حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم حيث قال هلا اشترطي هلم الوالء : ثنا أيب ثنا حرملة 

عين عليهم اللعنة قال الشيخ رمحه اهللا واجلواب معناه اشترطي عليهم الوالء قال اهللا عز و جل أولئك هلم اللعنة ي
  األول أصح ويف صحة هذه اللفظة نظر واهللا أعلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا الضحاك بن خملد  - ٢١٥٢٩
   ٢٩كان يكره بيع املكاتب : عن بن جريج عن عطاء عن بن مسعود 

  باب كتابة اليهودي والنصراين



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري  - ٢١٥٣٠
فذكر : عن بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود بن لبيد عن بن عباس قال حدثين سلمان الفارسي 

ى رجل من بين قريظة من يهود فابتاعين من صاحيب الذي كنت عنده فخرج يب قصته وقال فيها قدم وادي القر
حىت قدم يب املدينة فذكر احلديث وأنه حدث النيب صلى اهللا عليه و سلم حبديثه فلما فرغ قال رسول اهللا صلى اهللا 

   ٣٠عليه و سلم كاتب يا سلمان فكاتبت 

  باب جناية املكاتب واجلناية عليه

بو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا هشيم عن أخربنا أ - ٢١٥٣١
  جناية املكاتب يف رقبته يبدأ هبا : يونس عن احلسن قال 

: وبإسناده حدثنا أبو بكر ثنا حممد بن سواء عن عباد بن منصور عن محاد عن إبراهيم عن شريح قال  - ٢١٥٣٢
  د جراحته جراحة عب

جراحة : قال وحدثنا أبو بكر عن حممد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن عمر رضي اهللا عنه قال  - ٢١٥٣٣
  املكاتب جراحة عبد 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد اهللا بن احلارث  - ٢١٥٣٤
ملكاتب له قوده وقاهلا عمرو بن دينار قال بن جريج من أجل إنه كأنه من إذا أصيب ا: عن بن جريج قال قال عطاء 

ماله حيرزه كما حيرز ماله قال نعم قال الشافعي رمحه اهللا كما قال عطاء وعمرو بن دينار اجلناية عليه مال من ماله ال 
   ٣١يكون لسيده أخذها حبال إال أن ميوت قبل أن يؤدي 

  باب مرياث املكاتب ووالئه

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - ٢١٥٣٥
كيف كان أبوك يقول يف الرجل يكاتب الرجل مث ميوت : عبد اهللا بن احلارث عن بن جريج قال قلنا البن طاوس 

كان يقول والؤه هلا ويقول ما كنت أظن أن خيالف فترث ابنته ذلك املكاتب فيؤدي كتابته مث يعتق مث ميوت قال 
  عن ذلك أحد من الناس ويعجب من قوهلم ليس هلا والء 

قلت لعطاء رجل تويف وترك : وبإسناده أخربنا الشافعي أنبأ عبد اهللا بن احلارث عن أيب جريج قال  - ٢١٥٣٦
له يف املرياث مث مات املكاتب من يرثه قال  ابنني له وترك مكاتبا فصار املكاتب ألحدمها مث قضى كتابته للذي صار

يرثانه مجيعان وقاهلا عمرو بن دينار قال عطاء رجع والؤه إىل الذي كاتبه فرددهتا عليه وقال ذلك غري مرة قال 
الشافعي رمحه اهللا وبقول عطاء وعمرو بن دينار نقول يف املكاتب يكاتبه الرجل مث ميوت السيد مث يؤدي املكاتب 

لكتابة إن والءه للذي عقد كتابته قال الشيخ رمحه اهللا ومل يقل بقوله يف قسمة املكاتب قال من قبل إن فيعتق با
  القسم بيع وبيع املكاتب ال جيوز 



أخربنا أبو بكر أمحد بن علي احلافظ أنبأ إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين أنبأ إمساعيل بن إبراهيم القطان  - ٢١٥٣٧
يف الرجل ميوت وله عبد مكاتب : بأ بن املبارك أنبأ عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء ثنا احلسن بن عيسى أن

  وللمتوىف بنون وبنات قال يرثون مما على ظهره النساء والرجال وال ترث النساء من الوالء إال ما كاتنب أو أعتقن 

بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن قال وأخربنا بن املبارك أنبأ معمر عن حيىي بن أيب كثري عن سعيد  - ٢١٥٣٨
يف الرجل يكاتب مملوكه مث ميوت ويترك بنني رجاال ونساء فيؤدي املكاتب إليهم كتابته قاال الوالء لرجال : قاال 

  دون النساء وكان بن شهاب يقول ذلك 

ه مث مات الرجل يف رجل كاتب عبدا ل: قال وأخربنا أيب املبارك أنبأ سفيان عن منصور عن إبراهيم  - ٢١٥٣٩
  الذي كاتب وترك رجاال ونساء قال ليس للنساء من والء املكاتب شيء واملرياث بينهم يعين الرجال والنساء 

سألت إبراهيم عن رجل تويف وترك مكاتبا : قال وأنبأ بن املبارك أنبأ عمار بن رزيق عن املغرية قال  - ٢١٥٤٠
   ٣٢ملن الوالء قال للمكاتب امليت فأعتق الورثة املكاتب مبا يصيبه من املرياث 

  باب عجز املكاتب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا حبان عن بن املبارك عن أبان  - ٢١٥٤١
جز فرده أن بن عمر كاتب مكاتبا له فأدى تسعمائة وبقيت مائة دينار فع: بن عبد اهللا البجلي ثنا عطاء بن أيب رباح 

  يف الرق 

: قال وحدثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا بن أيب زائدة عن حممد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر  - ٢١٥٤٢
  أن مكاتبا له عجز فرده مملوكا وأمسك ما أخذ منه 

هللا بن احلارث أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد ا - ٢١٥٤٣
أن عبد اهللا بن عمر كاتب غالما له على ثالثني ألفا مث جاءه : عن بن جريج عن إمساعيل بن أمية أن نافعا أخربه 

فقال قد عجزت فقال إذا أمح كتابتك فقال قد عجزت فاحمها أنت قال نافع فاشترت إليه أحمها وهو يطمع أن 
  عمر أعتزل جارييت قال فأعتق بن عمر ابنه بعد  يعتقه فمحاها العبد وله ابنان أو بن فقال بن

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أيب الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا حبان بن موسى عن بن املبارك عن  - ٢١٥٤٤
أن بن عمر كاتب غالما له وولده وأم ولده وأنه أتى بن عمر فقال له أين قد عجزت فاقبل : بن عون عن نافع 

قال بن عمر أين لن أقبله منك حىت تأيت هبم قال فأتاه هبم فردهم يف الرق فلما كان بعد ذلك إما بيوم وإما كتابيت ف
  بثالثة أعتقهم 

أخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن  - ٢١٥٤٥
أن عبد اهللا : ين عمر بن حممد بن زيد بن عبد اهللا بن عمر أن أباه حدثه عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخرب

بن عمر كاتب غالما له يقال له شرفا بأربعني ألفا فخرج إىل الكوفة فكان يعمل على محر له حىت أدى مخسة عشر 



ومشاال مث يعتقهم ألفا فجاءه إنسان فقال جمنون أنت أنت ههنا تعذب نفسك وعبد اهللا بن عمر يشتري الرقيق ميينا 
ارجع إليه فقل له قد عجزت فجاء إليه بصحيفته فقال يا أبا عبد الرمحن قد عجزت وهذه صحيفيت فاحمها فقال ال 
ولكن احمها إن شئت فمحاها ففاضت عينا عبد اهللا بن عمر قال اذهب فأنت حر قال أصلحك اهللا أحسن إىل ابين 

  ولدي قال مها حرتان فأعتقهم مخستهم مجيعا يف مقعد  قال مها حران قال أصلحك اهللا أحسن إىل أمي

أخربنا أبو حازم احلافظ أنبأ أبو الفضل بن مخريويه أنبأ أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة  - ٢١٥٤٦
أدى  أن أباه كاتبه عبد اهللا بن عمر على ثالثني ألفا فعجز فرده يف الرق وقد: عن إسحاق موىل عبد اهللا بن عمر 

النصف أو قريبا من النصف فطلب إليه أن يعتق ولده وكانوا ولدوا من مكاتبه فأعتقه وأعتق ولده ورد إليه ألفا 
  ومخسمائة درهم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا حبان بن موسى عن بن املبارك عن  - ٢١٥٤٧
يف املكاتب يؤدي صدرا من كتابته ويعجز أيرد رقيقا قال : جابر بن عبد اهللا يقول بن جريج عن أيب الزبري أنه مسع 
  سيده أحق بشرطه الذي شرط 

ما : قال وحدثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا حفص عن األشعث عن أيب الزبري عن جابر قال هلم  - ٢١٥٤٨
  أخذوا منه يعين إذا مل يكمل فرد يف الرق فما أخذ فله 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا عباد بن  - ٢١٥٤٩
إذا تتابع على املكاتب جنمان : العوام عن احلجاج عن حصني عن الشعيب عن احلارث عن علي رضي اهللا عنه قال 

  الثانية أو قال يف الثالثة  فلم يؤد جنومه رد يف الرق وقال يف موضع آخر فدخل يف السنة

وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا حبان عن بن املبارك عن سعيد عن قتادة  - ٢١٥٥٠
إذا عجز املكاتب استسعى حولني فإن أدى وإال رد يف الرق اإلسناد األول : عن خالس عن علي رضي اهللا عنه قال 

ف ورواية خالس عن علي رضي اهللا عنه ال تصح عند أهل احلديث فإن صحت فهي عن علي رضي اهللا عنه ضعي
  حممولة على وجه املعروف من جهة السيد فإن مل ينتظر رد يف الرق واهللا أعلم 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن  - ٢١٥٥١
   ٨٧شهدت شرحيا رد مكاتبا عجز يف الرق : دة قال شبيب بن غرق

  كتاب عتق أمهات األوالد

 )١   

  باب الرجل يطأ أمته بامللك فتلد له



قال الشافعي رمحه اهللا هي مملوكة حباهلا إال أنه ال جيوز لسيدها بيعها وال إخراجها عن ملكه بشيء غري العتق وإهنا 
  عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حرة إذا مات من رأس املال قال هو تقليد ل

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي قال ثنا أبو العباس حممد  - ٢١٥٥٢
بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين عمر بن حممد وعبد اهللا بن عمر ومالك بن 

قال أميا وليدة ولدت من : هم عن عبد اهللا بن عمر أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنس وغريهم أن نافعا أخرب
  سيدها فإنه ال يبيعها وال يهبها وال يورثها وهو يستمتع منها فإذا مات فهي حرة 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر بن حفص بن احلمامي املقرئ رمحه اهللا ثنا أبو بكر أمحد بن  - ٢١٥٥٣
ان النجاد ثنا حممد بن اهليثم القاضي ثنا سعيد بن كثري حدثين سليمان بن بالل عن عبد اهللا بن دينار عن بن سلم

هنى عمر عن بيع أمهات األوالد فقال ال تباع وال توهب وال تورث يستمتع هبا سيدها ما بدا له فإذا : عمر قال 
  مات فهي حرة 

قرئ ثنا أمحد بن سلمان ثنا حممد بن غالب ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد امل - ٢١٥٥٤
جاء رجالن إىل بن عمر فقال من أين أقبلتما قاال من قبل بن الزبري فأحل لنا أشياء : عن عبد اهللا بن دينار قال 

عرفان أبا حفص عمر كانت حترم علينا قال ما أحل لكم مما كان حيرم عليكم قاال أحل لنا بيع أمهات األوالد قال أت
رضي اهللا عنه قاال نعم قال فإن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه هنى أن تباع أو توهب أو تورث يستمتع به ما كان 

حيا فإذا مات فهي حرة هكذا رواه اجلماعة عن عبد اهللا بن دينار وغلط فيه بعض الرواة عن عبد اهللا بن دينار 
  وهو وهم ال حيل ذكره  فرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم

وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حممد الزعفراين  - ٢١٥٥٥
: ثنا حممد بن عبيد ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن عامر عن عبيدة السلماين قال قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

رضي اهللا عنه يف بيع أمهات األوالد فرأيت أنا وهو أهنا عتيقة فقضى هبا عمر حياته  استشارين عمر بن اخلطاب
وعثمان رضي اهللا عنهما بعده فلما وليت أنا رأيت أن أرقهن قال فأخربين حممد بن سريين أنه سأل عبيدة عن ذلك 

ي رضي اهللا عنه حني أدرك فقال أيهما أحب إليك قال رأي عمر وعلي رضي اهللا عنهما مجيعا أحب إيل من رأي عل
  االختالف 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغدادن أنبأ أبو عمر بن السماك ثنا حممد بن عيسى بن السكن  - ٢١٥٥٦
الواسطي ثنا عمرو بن عثمان ثنا هشيم عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن عبيدة قال قال علي رضي اهللا عنه 

اب رضي اهللا عنه يف بيع أمهات أوالد فقلت يبعن وقال ال يبعن قال فلم يزل عمر يراجعين ناظرين عمر بن اخلط: 
حىت قلت بقوله فقضى بذلك حياته فلما أفضى األمر إيل رأيت أن يبعن قال الشعيب وحدثين حممد بن سريين عن 

قال وحدثنا حممد بن عبيدة قال قلت لعلي فرأيك ورأي عمر يف اجلماعة أحب إيل من رأيك وحدك يف الفرقة 
  عيسى ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن حممد بن سريين عن عبيدة عن علي رضي اهللا عنه مبثله 



أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان البصري وأبو الفضل العباس بن حممد بن قوهيار قاال ثنا حممد بن  - ٢١٥٥٧
باع عمر رضي اهللا عنه : ا سفيان عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثن

  أمهات األوالد مث رجع 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثين سعيد  - ٢١٥٥٨
يف قصة ذكرها قال بن : بن شهاب بن عفري حدثين عطاف بن خالد عن عبد األعلى بن عبد اهللا بن أيب فروة عن 

شهاب فقلت لعبد امللك يعين بن مروان مسعت سعيد بن املسيب يذكر أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أمر 
بأمهات األوالد أن يقومن يف أموال أبنائه بقيمة عدل مث يعتقن فمكث بذلك صدرا من خالفته مث تويف رجل من 

رضي اهللا عنه يعجب بذلك الغالم فمر ذلك الغالم على عمر رضي اهللا عنه قريش كان له بن أم ولد قد كان عمر 
يف املسجد بعد وفاة أبيه بليال فقال له عمر رضي اهللا عنه ما فعلت يا بن أخي يف أمك قال قد فعلت يا أمري املؤمنني 

أهون علي من أن تسترق حني خريين إخويت يف أن يسترقوا أمي أو خيرجوين من مرياثي من أيب فكان مرياثي من أيب 
أمي قال عمر أو لست إمنا أمرت يف ذلك بقيمة عدل ما أتراءى رأيا أو آمر بشيء إال قلتم فيه مث قام فجلس على 

املنرب فاجتمع إليه الناس حىت إذا رضي مجاعتهم قال يا أيها الناس أين قد كنت أمرت يف أمهات األوالد بأمر قد 
ذلك فأميا امرئ كانت عنده أم ولد فملكها بيمينه ما عاش فإذا مات فهي حرة علمتموه مث قد حدث يل رأي غري 

  ال سبيل عليها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن داود بن سليمان الزاهد ثنا علي بن احلسني بن اجلنيد  - ٢١٥٥٩
ت دمشق وعبد امللك يومئذ مشغول قدم: املالكي ثنا أمحد بن صاحل ثنا عنبسة حدثين يونس عن بن شهاب قال 

بشأنه فجلست يف جملس ال أعرفهم فأقبل رجل فأوسعوا له قال كيف ترون يف شيء ذكره أمري املؤمنني آنفا أتاه من 
قبل املدينة يف أمهات األوالد أيرققن أو يعتقن قلت إن سعيد بن املسيب ذكر أن رجال من قريش كان يعجبه عقله 

رك ماال وأمه أم ولد فأقاموا أمه فزايدوه يف أمه حىت أخرجوه من مرياثه فمر على عمر رضي ولسانه مث مات أبوه وت
اهللا عنه فدعاه فسأله ما صار له من مرياث أبيه قال خرجت بأمي من مرياث أيب فقال أما واهللا ألقولن يف ذلك مقاال 

ك أم ولد ولدت منه فهي حرة قال فأخذ أذب الناس عنه فقام فخطب الناس مث قال يا أيها الناس أميا رجل حر تر
بيدي فإذا هو قبيصة بن ذؤيب حىت أدخلين على عبد امللك بن مروان وإذا عبد امللك ذكر لقبيصة أنه كان سعيد 
بن املسيب ومل يثبته فأدخل عليه فقال هذا احلديث الذي أخربتين فبدأ فسألين ما نسيب فلما بلغت أيب قال إن كان 

لفتنة ما حديث سعيد الذي أخربين عنك قبيصة فأخربته مبثل ما أخربت قبيصة فأمر بذلك فأمضى أبوك لنعارا يف ا
  فقال ما مات رجل ترك مثلك 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد الوهاب  - ٢١٥٦٠
أمر رسول اهللا صلى اهللا : مسلم بن يسار عن سعيد بن املسيب قال  أنبأ جعفر بن عون أنبأ عبد الرمحن بن زياد عن

عليه و سلم بعتق أمهات األوالد وال جيعلن يف الثلث وأمر أن ال يبعن يف الدين قال جعفر مل يرو هذا احلديث غريه 
بن املسيب ورواه سفيان الثوري يف اجلامع عن عبد الرمحن بن زياد بن أنعم عن مسلم بن يسار قال سألت سعيد 

عن عتق أمهات األوالد فقال إن الناس يقولون إن أول من أمر بعتق أمهات األوالد عمر رضي اهللا عنه وليس 
  كذلك ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أول من أعتقهن وال جيعلن يف ثلث وال يبعن يف دين 



ان بن حممد ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن أخربنا أبو بكر األصبهاين أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفي - ٢١٥٦١
الوليد ثنا سفيان فذكره وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو الوليد الفقيه أنبأ احلسن بن سفيان ثنا مصرف بن عمرو 

 أن عمر رضي اهللا عنه أعتق: ثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرمحن اإلفريقي عن مسلم بن يسار عن سعيد بن املسيب 
أمهات األوالد وقال أعتقهن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تفرد اإلفريقي برفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  وهو ضعيف 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه الفارسي ثنا يعقوب بن سفيان الفارسي  - ٢١٥٦٢
: نا غيالن بن جامع عن إبراهيم بن حرب عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال ثنا حيىي بن يعلى بن احلارث ثنا أيب ث

كنت جالسا عند عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إذ مسع صائحة فقال يا يرفأ انظر ما هذا الصوت فانطلق فنظر مث 
لم ميكث إال ساعة جاء فقال جارية من قريش تباع أمها قال فقال عمر أدع أو قال علي باملهاجرين واألنصار قال ف

حىت امتلت الدار واحلجرة قال فحمد اهللا عمر وأثىن عليه مث قال أما بعد فهل تعلمونه كان مما جاء به حممد صلى 
هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف { اهللا عليه و سلم القطيعة قالوا ال قال فإهنا قد أصبحت فيكم فاشية مث قرأ 

وأي قطيعة أفظع من أن تباع أم امرئ منكم وقد أوسع اهللا لكم قالوا فاصنع ما مث قال } األرض وتقطعوا أرحامكم 
  بدا لك أو ما شئت قال فكتب يف اآلفاق أن ال تباع أم حر فإنه قطيعة وإنه ال حيل 

أخربنا أبو حممد جناح بن نذير القاضي بالكوفة ثنا أبو جعفر بن دحيم ثنا أمحد بن حازم أنبأ عبد  - ٢١٥٦٣
ن صاحل ثنا أبو بكر النهشلي عن عبد اهللا بن سعيد عن جده أنه مسع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه على احلميد ب

يا معشر املسلمني إن اهللا قد أفاء عليكم من بالد األعاجم من نسائهم : منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
 على أيب بكر رضي اهللا عنه وقد عرفت أن رجاال وأوالدهم ما مل يفىء على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال

سيلمون بالنساء فأميا رجل ولدت له امرأة من نساء العجم فال تبيعوا أمهات أوالدكم فإنكم إن فعلتم أوشك 
  الرجل أن يطأ حرميه وهو ال يشعر 

يب ثنا هدبة ثنا القاسم أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الض - ٢١٥٦٤
كانت جديت أم ولد لعثمان بن مظعون فأراد بن لعثمان أن يبيعها بعد موت أبيه : بن الفضل عن حممد بن زياد قال 

وإهنا أتت عائشة رضي اهللا عنها فقالت يا أم املؤمنني إن بن عثمان بن مظعون أراد أن يبيعين وقد كنت ولدت ألبيه 
صاحلا فقالت هلا عائشة رضي اهللا عنها أولدت ألبيه قالت نعم قالت فأيت أمري املؤمنني فلو كلمتيه فوضعين موضعا 

عمر رضي اهللا عنه يعتقك فأتت عمر فأخربته أهنا ولدت من عثمان وأن ابنه يريد بيعها فأرسل عمر إىل بن عثمان 
يا أمري املؤمنني ما أعتقين بن مظعون فقال أردت ذلك قال نعم قال ليس ذاك لك أظنه قال فهي حرة قالت جديت 

قال ولدك من عثمان قالت فإنه قد جرحين هذه اجلراح بعد موت أبيه فقال له عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
  أعطها أرش ما صنعت هبا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا حبان عن بن املبارك عن سعيد عن  - ٢١٥٦٥
أن عمر وعمر يعين عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وعمر بن عبد العزيز رمحه اهللا أعتق أمهات األوالد ومن : قتادة 

  بينهما من اخللفاء وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك أخبار 



باس حممد بن منها ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو الع - ٢١٥٦٦
يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي خنت سلمة بن الفضل ثنا سلمة حدثين حممد بن 

قالت كنت للحباب بن عمرو فمات ويل : إسحاق عن اخلطاب بن صاحل عن أمه قالت حدثتين سالمة بنت معقل 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال رسول اهللا منه غالم فقالت امرأته اآلن تباعني يف دينه فأتيت رس

صلى اهللا عليه و سلم من صاحب تركة احلباب بن عمرو فقالوا أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو فدعاه رسول اهللا 
لفوا صلى اهللا عليه و سلم فقال ال تبيعوها وأعتقوها فإذا مسعتم برقيق قد جاءين فائتوين أعوضكم منها ففعلوا واخت

فيما بينهم بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال قوم إن أم الولد مملوكة لوال ذلك مل يعوضهم رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم منها وقال بعضهم بل هي حرة قد أعتقها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ففي ذا كان 

ي عن حممد بن سلمة عن حممد بن إسحاق مبعناه دون ما يف االختالف أخرجه أبو داود يف كتاب السنن عن النفيل
  آخره من االختالف 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا محيد بن قتيبة وعبد العزيز بن  - ٢١٥٦٧
عبد اهللا عن بسر بن سعيد عن سالم قاال ثنا بن أيب مرمي عن بن هليعة عن عبيد اهللا بن أيب جعفر عن يعقوب بن 

أن رجال من األنصار أوصى إليه وكان فيما ترك أم ولد له وامرأة حرة فكان بني املرأة وبني أم : خوات بن جبري 
الولد بعض الشيء فأرسلت إليها احلرة لتباعن رقبتك يا لكاع فرجع خوات إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  يه و سلم ال تباع وأمر هبا فأعتقت فقال رسول اهللا صلى اهللا عل

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا حممد بن إمساعيل الفارسي ثنا أمحد بن  - ٢١٥٦٨
حممد بن احلجاج بن رشدين ثنا يونس بن عبد الرحيم العسقالين قال ومسعه مين أمحد بن حنبل حدثين رشدين بن 

بن أيب سعيد عن عبيد اهللا بن أيب جعفر عن يعقوب بن األشج عن بسر بن سعيد عن خوات  سعد املهري ثنا طلحة
بن جبري أن رجال أوصى إليه فذكر احلديث بنحوه قال وحدثين رشدين عن بن هليعة عن عبيد اهللا بن أيب جعفر عن 

  مثله  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم: يعقوب بن األشج عن بسر بن سعيد عن خوات بن جبري 

بإسناده حنوه وقد قيل : وأخربنا أبو بكر أنبأ علي ثنا حممد ثنا أمحد ثنا سعيد بن أيب مرمي ثنا بن هليعة  - ٢١٥٦٩
  عن بن هليعة عن عبيد اهللا عن بكري بدل يعقوب واهللا أعلم 

إمساعيل األمحسي ثنا أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل ثنا حممد بن  - ٢١٥٧٠
أميا رجل : وكيع عن شريك عن حسني بن عبد اهللا عن عكرمة عن بن عباس قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه حسني بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن العباس اهلامشي ضعفه أكثر أصحاب 
  احلديث 

سربة عنه كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو جعفر حممد بن صاحل بن  وقد رواه أبو بكر بن أيب - ٢١٥٧١
هانئ ثنا حممد بن عمرو احلرشي ثنا القعنيب ثنا أبو بكر بن أيب سربة القرشي عن حسني بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن 

حني ولدت أعتقها ولدها  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألم إبراهيم: عباس عن عكرمة عن بن عباس قال 
  أبو بكر بن أيب سربة ضعيف ال حيتج به إال أنه قد روي عن غريه عن حسني هبذا اللفظ 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين إمساعيل بن حممد بن الفضل الشعراين حدثين جدي ثنا إمساعيل بن  - ٢١٥٧٢
ن عباس عن عكرمة عن بن عباس أنه قال ملا ولدت أم أيب أويس حدثين أيب عن حسني بن عبد اهللا بن عبيد اهللا ب

أعتقها ولدها كذا رواه أبو أويس عن : إبراهيم بن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
حسني مرسال وقد قيل عن أيب أويس موصوال بذكر بن عباس فيه على معىن اللفظ األول وذلك فيما رواه عبد 

بن أيب أويس وأبو بكر بن أيب أويس عن أبيهما ورواه سعيد بن كليب وعبد اهللا بن سلمة بن أسلم عن احلميد 
  حسني بن عبد اهللا كما رواه بن أيب سربة 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو عبيد القاسم بن إمساعيل ثنا  - ٢١٥٧٣
زكريا املدائين عن بن أيب سارة عن بن أيب حسني عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنه  زياد بن أيوب ثنا سعيد بن

ملا ولدت مارية قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعتقها ولدها قال علي تفرد حبديث بن أيب حسني زياد : قال 
  بن أيوب وزياد ثقة وحلديث عكرمة علة عجيبة بإسناد صحيح عنه 

الشريف أبو الفتح ناصر بن احلسني العمري أنبأ عبد الرمحن بن أيب شريح أنبأ أبو القاسم أخربنا  - ٢١٥٧٤
أم الولد أعتقها ولدها وإن : البغوي ثنا علي بن اجلعد أنبأ سفيان حدثين أيب عن عكرمة عن عمر رضي اهللا عنه قال 
  عن عمر رضي اهللا عنه  كان سقطا وكذلك رواه شريك عن سعيد بن مسروق أيب سفيان الثوري عن عكرمة

ورواه خصيف اجلزري عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنه قال قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا  - ٢١٥٧٥
إذا ولدت أم الولد من سيدها فقد عتقت وإن كان سقطا أخربناه أبو احلسن بن أيب املعروف الفقيه ثنا بشر : عنه 

قطان البغدادي ثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري ثنا عبد الواحد بن زياد بن أمحد اإلسفرائيين أنبأ احلسني بن علي ال
  ثنا خصيف فذكره فعاد احلديث إىل عمر 

وأخربنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان  - ٢١٥٧٦
د قال هن أحرار قالوا له بأي شيء تقوله قال بالقرآن سئل عكرمة عن أمهات األوال: حدثين احلكم بن أبان قال 

قالوا مباذا من القرآن قال قول اهللا تعاىل وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم وكان عمر رضي اهللا عنه 
من أويل األمر قال عتقت وإن كان سقطا وروي عن احلكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنه عن 

 صلى اهللا عليه و سلم أم الولد حرة وإن كان سقطا وهو ضعيف الصحيح حديث سعيد بن مسروق الثوري النيب
عن عكرمة عن عمر وحديث سفيان عن احلكم عن عكرمة عن عمر واهللا أعلم وقد حيتمل أن يكون لرواية قصة 

  مارية أصال واهللا أعلم 

حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس - ٢١٥٧٧
وهب أخربين بن هليعة عن عبيد اهللا بن أيب جعفر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ألم إبراهيم أعتقك ولدك 

ا وال درمها وال أن النيب صلى اهللا عليه و سلم تويف ومل يترك دينار: هذا منقطع وقد روينا عن عائشة رضي اهللا عنها 
  عبدا وال أمة ويف ذلك داللة على أنه مل يترك أم إبراهيم أمة وأهنا عتقت مبوته مبا تقدم من حرمة االستيالد 



واحتج أصحابنا يف ذلك مبا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد  - ٢١٥٧٨
ان أنبأ شعيب عن الزهري أخربين عبد اهللا بن حمرييز اجلمحي أن أبا سعيد اخلدري بن حنبل حدثين أيب ثنا أبو اليم

إن بينما هو جالس عند النيب صلى اهللا عليه و سلم جاء رجل من األنصار فقال يا رسول اهللا إنا نصيب : أخربه 
ذلك ما عليكم أن ال  سبيا فنحب األمثان فكيف ترى يف العزل فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم وإنكم لتفعلون

تفعلوا ذلك فإهنا ليست نسمة كتب اهللا أن خترج إال هي خارجة رواه البخاري يف الصحيح عن أيب اليمان وأخرجاه 
  من أوجه عن الزهري قالوا فلوال أن االستيالد مينع من نقل امللك وإال مل يكن لعزهلم حمبة األمثان فائدة واهللا أعلم 

ني بن الفضل القطان أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا أبو بكر حيىي بن أيب طالب ثنا أبو أخربنا أبو احلس - ٢١٥٧٩
بكر احلنفي عبد الكبري بن عبد اجمليد ثنا الضحاك بن عثمان ثنا حممد بن حيىي بن حبان عن بن حمرييز أن أبا سعيد 

ن منا من يريد أن يتخذ أهال ومنا من يريد أهنم أصابوا سبيا يف غزوة بين املصطلق وكا: اخلدري وأبا صرمة أخرباه 
أن يبيع فتراجعنا فقال بعضنا لبعض ليس جبائز فذكرنا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ال عليكم أن ال 

   ٢تعزلوا فإن اهللا عز و جل قدر ما هو خالق إىل يوم القيامة 

  باب اخلالف يف أمهات األوالد

علي بن أمحد بن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا حجاج أخربنا أبو احلسن  - ٢١٥٨٠
بعنا : بن منهال وعارم بن الفضل قاال ثنا محاد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا قال 

ر رضي اهللا عنه هنانا أمهات األوالد على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم وأيب بكر رضي اهللا عنه فلما كان عم
  فانتهينا رواه أبو داود يف السنن عن موسى بن إمساعيل عن محاد 

وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر احلافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا عبد الرمحن بن  - ٢١٥٨١
كنا نبيع سرارينا أمهات األوالد والنيب : بشر عن عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابرا يقول 

  صلى اهللا عليه و سلم حي ال نرى بذلك بأسا 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - ٢١٥٨٢
ات األوالد على عهد رسول كنا نبيع أمه: شعبة عن زيد العمي عن أيب الصديق الناجي عن أيب سعيد اخلدري قال 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس يف شيء من هذه األحاديث أن النيب صلى اهللا عليه و سلم علم بذلك فأقرهم عليه 
  وقد روينا ما يدل على النهي واهللا أعلم 

مد الزعفراين أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبأ أبو سعيد بن األعرايب ثنا احلسن بن حم - ٢١٥٨٣
: ثنا عبد اهللا بن بكر ثنا هشام يعين بن حسان عن حممد يعين بن سريين عن عبيدة عن علي رضي اهللا عنه قال 

اجتمع رأيي ورأي عمر على عتق أمهات األوالد مث رأيت بعد أن أرقهن يف كذا وكذا قال فقلت له رأيك ورأي 
  قة عمر يف اجلماعة أحب إيل من رأيك وحدك يف مص الفر



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو  - ٢١٥٨٤
لقي رجالن بن عمر يف بعض : حيىي زكريا بن حيىي بن أسد ببغداد ثنا سفيان عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع قال 

ن الزبري يبيع أمهات األوالد فقال هلم لكن أبا حفص عمر أتعرفانه طرق املدينة فقاال له تركنا هذا الرجل يعنون ب
قال انعم قال قضى يف أمهات األوالد أن ال يبعن وال يوهنب وال يورثن يستمتع هبا صحبها ما عاش فإذا مات فهي 

  حرة 

بيصة ثنا سفيان عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا ق - ٢١٥٨٥
لقي بن عمر رضي اهللا عنه ركبا فقال من أين أقبلتم قالوا من عند بن الزبري فأحل لنا أشياء : عبد اهللا بن دينار قال 

حرمت علينا قال ما أحل لكم قال أحل لنا أن تباع أمهات األوالد فقال أتعرفون أبا حفص عمر قالوا نعم قال فإنه 
  يورثن يستمتع منهن ما عاش فإذا مات عتقن هنى أن يبعن أو يوهنب أو 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب أنبأ عبد الوهاب بن  - ٢١٥٨٦
انطلقت أنا ورجل إىل بن مسعود نسأله عن أم الولد : عطاء أنبأ سعيد عن احلكم بن عتيبة عن زيد بن وهب قال 

تعتق من نصيب ولدها قال الشيخ رمحه اهللا يشبه أن يكون عمر رضي اهللا عنه بلغه عن النيب صلى  هل تعتق فقال
اهللا عليه و سلم أنه حكم بعتقهن مبوت ساداهتن نصا فاجتمع هو وغريه على حترمي بيعهن ويشبه أن يكون هو وغريه 

ى عتقهن فاجتمع هو وغريه على حترمي استدل ببعض ما بلغنا وروينا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ما يدل عل
   ٣بيعهن فاألوىل بنا متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل االختالف مع االستدالل بالسنة واهللا أعلم 

  باب الولد الذي تكون به أم ولد

يد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا بن بنت بن منيع ثنا خلف بن هشام ثنا شريك عن سع - ٢١٥٨٧
  أم الولد تعتق وإن كان سقطا : بن مسروق عن عكرمة قال قال عمر رضي اهللا عنه 

أخربنا أبو عبد اهللا أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا حبان عن بن املبارك عن محاد بن زيد عن  - ٢١٥٨٨
   ٤وصارت أم ولد  إذا أسقطت أم الولد شيئا يعلم أنه من محل عتقت به: كثري بن شنظري عن احلسن قال 

  باب ولد أم الولد من غري سيدها بعد االستيالد

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن  - ٢١٥٨٩
د الرمحن بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين خمرمة بن بكري عن أبيه عن بن قسيط أنه مسع حممد بن عب

إذا ولدت األمة من سيدها فنكحت بعد ذلك فولدت أوالدا كان ولدها : ثوبان أنه مسع عبد اهللا بن عمر يقول 
  مبنزلتها عبيدا ما عاش سيدها فإن مات فهم أحرار 

ا حممد أخربنا أبو حامد أمحد بن علي اإلسفرائيين أنبأ زاهر بن أمحد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ثن - ٢١٥٩٠
ولد املعتقة عن دبر وأم الولد مبنزلة أمهما إذا : بن عبد امللك ثنا يزيد هو بن هارون ثنا إمساعيل عن عامر قال 

  عتقت فهم معتقون إذا مات السيد 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا حبان أنبأ عبد اهللا بن محاد بن زيد عن  - ٢١٥٩١
أن : يب هاشم عن إبراهيم قال ولد املدبرة وأم الولد مبنزلتهما وعن عبد اهللا بن هليعة قال حدثين جعفر بن ربيعة أ

  عمر بن عبد العزيز قال يف رجل أنكح أم ولده عبدة فولدت له قال هم مبنزلة أمهم 

نبأ مسلم ثنا هشام ثنا قتادة عن أخربنا حممد بن أيب املعروف أنبأ أبو سعيد الرازي ثنا حممد بن أيوب أ - ٢١٥٩٢
   ٥يف أم الولد تعتق وهلا أوالد قال تعتق هي وأوالدها : احلسن 

  باب الرجل ينكح األمة فتلد له مث ميلكها

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا جعفر أبو قدامة عن عبد الوهاب عن حيىي بن سعيد ح  - ٢١٥٩٣
وذكر قصة قال بن عمر تعرف : ن ثنا حبان عن بن املبارك عن حيىي بن سعيد عن نافع قال وحدثنا احلسن بن سفيا

عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال نعم قال قال أميا وليدة ولدت لسيدها فهي له متعة ما عاش فإذا مات فهي حرة 
  من بعده ومن وطىء وليدة فضيعها فالولد له والضيعة عليه 

بن أيب عمرو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد احلميد احلارثي ثنا أبو أخربنا أبو سعيد  - ٢١٥٩٤
رفع إىل شريح رجل تزوج أمة : أسامة عن محاد بن زيد ثنا فضيل بن ميسرة أبو معاذ عن أيب حريز عن الشعيب قال 

لولد إذا ولدهتم أحرارا فإذا ولدهتم فولدت له أوالدا مث اشتراها فرفعهم شريح إىل عبيدة فقال عبيدة إمنا تعتق أم ا
   ٦مملوكني فإهنا ال تعتق 

  باب ما جاء يف جناية أم الولد

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا بن عليه عن  - ٢١٥٩٥
  يف أم الولد جتين قال تقوم على سيدها : يونس عن احلسن 

  يف أم الولد إذا جنت فعلى سيدها جنايتها : قال حدثنا أبو بكر ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري  - ٢١٥٩٦

وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ أبو الوليد ثنا حممد بن أمحد بن زهري ثنا عبد اهللا هو بن هاشم عن وكيع عن  - ٢١٥٩٧
  لد على سيدها جناية أم الو: سفيان عن خالد عن أيب معشر عن إبراهيم قال 

أخربنا أبو عبد اهللا أنبأ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو حيىي ثنا إبراهيم بن صدقة عن سفيان عن  - ٢١٥٩٨
   ٧جناية أم الولد ال تعدو رقبتها : احلكم قال 

  باب عدة أم الولد إذا تويف عنها سيدها

هرجاين أنبأ أبو بكر بن جعفر املزكي ثنا حممد بن إبراهيم أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن امل - ٢١٥٩٩
يف أم الولد يتوىف عنها سيدها تعتد حبيضة وقد مضى : البوشنجي ثنا بن بكري ثنا مالك عن نافع عن بن عمر أنه قال 

  يف كتاب العدة ما روي فيها من االختالف وباهللا التوفيق 



أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا املعتمر بن سليمان عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ  - ٢١٦٠٠
  إذا اشترى الرجل الوصيفة مل تبلغ احمليض استربأها بثالثة أشهر : كثري بن نباتة عن بن سريين قال 

وكيع عن  وأخربنا أبو عبد اهللا أنبأ أبو الوليد ثنا حممد بن أمحد بن زهري ثنا عبد اهللا هو بن هاشم عن - ٢١٦٠١
ثالثة : مسعر وسفيان عن عبد الكرمي عن جماهد قال ثالثة أشهر وعن وكيع عن سعيد عن احلكم عن إبراهيم قال 
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